
 

Maklumat Penyelidikan Diabetes Mellitus 
 

          Diabetes mellitus jenis 2 merupakan salah satu jenis diabetes mellitus yang paling 

biasa di mana ia melibatkan lebih kurang 90% kes di seluruh dunia. Diabetes mellitus 

adalah satu gangguan metabolik yang dicirikan oleh paras gula darah tinggi atau 

hiperglikemia kronik. Orang yang mempunyai hiperglikemia jangka panjang akan 

meningkatkan risiko komplikasi macrovasular dan mikrovaskular. Komplikasi diabetes 

mellitus akan merosot kualiti hidup dan mengurangkan jangka hayat pesakit. Akupunktur 

merupakan salah satu bahagian penting di dalam perubatan tradisional (TM). Di negara 

maju, orang menggunakan akupunktur dengan kombinasi ubat alopata untuk membantu 

melegakan kesakitan kronik dan/atau meningkatkan kualiti hidup. 
 

       
        Akupunktur telah terbukti berkesan untuk rawatan diabetes mellitus di dalam haiwan 

eksperimen dan percubaan terkawal rawak klinikal. Akupunktur boleh meningkatkan 

kepekaan insulin dan tahap c-peptida melalui rawatan yang berkesan terhadap gangguan 

metabolisme seperti hiperglikemia, kegemukan, obes dan keradangan sambil 

meningkatkan metabolisme lipid. Ia telah dilaporkan bahawa peningkatan dalam 

pembebasan peptida opioid endogen mungkin punca utama yang mempengaruhi 

metabolisme selepas akupunktur. Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) dan Institut-

institut Kesihatan Negara Amerika Syarikat (NIH) mengesahkan bahawa akupunktur 

boleh digunakan sebagai rawatan tambahan untuk diabetes mellitus. Akupunktur adalah 

rawatan yang sangat selamat. Dari segi keselamatan, kejadian yang serius berkaitan 

dengan akupunktur adalah jarang (kira-kira 0.004%) berbanding dengan ubat-ubatan 

yang biasa ditetapkan secara rutin dalam penjagaan primer. 
 

            

         Akupunktur melibatkan kemasukan sekali guna jarum steril yang sangat halus ke 

dalam titik-titik tertentu pada badan. Akupuntur dapat mengatur aliran tenaga ("Qi") dan 

membetulkan ketidakseimbangan badan. Oleh kerana beberapa sebab gaya hidup dan 

alam sekitar, “Qi”  menjadi terganggu atau tersekat yang boleh mengakibatkan kesakitan 

dan penyakit. Oleh itu, penggunaan akupunktur adalah untuk mengurangkan kesakitan 

atau memperbaiki keadaan atau penyakit. 

 
 

         Tujuan percubaan klinikal ini adalah untuk mengkaji kesan akupunktur sebagai rawatan 

tambahan pada pesakit diabetes mellitus jenis 2. Akupunktur akan dikendalikan oleh ahli 

akupunktur yang berkelayakan dan berpengalaman. Kajian ini akan melibatkan lebih 

kurang 60 subjek selama 7 minggu. Calon yang berjaya akan berkesempatan menerima 

10 sesi rawatan akupunktur (dua kali seminggu) di bahagian perut. Sejumlah 6-10 jarum 

akupunktur baru (0.2 mm x 1.5 mm) akan digunakan dalam setiap sesi. Peserta akan 

dimaklumkan bahawa sama ada mereka dapat mengawal diabetes mellitus dengan baik 

melalui ujian darah glukosa/insulin; daripada pengukuran fizikal dan ujian penilaian 

kualiti kehidupan yang berkaitan dengan kesihatan tanpa apa-apa bayaran. Kajian ini telah 

mendapat kelulusan dari pihak Jawatankuasa Etika untuk Penyelidikan Melibatkan Subjek 

Manusia Universiti Putra Malaysia (JKEUPM-2018-294). 

 



 

 

糖尿病研究信息表 
 

 

            2 型糖尿病是最常见的糖尿病，占全球病例的 90％。糖尿病是一

种代谢紊乱，其特征在于高血糖水平或慢性高血糖症。患有长期高血

糖症的人会增加血管和微血管并发症的风险。糖尿病的并发症最终会

影响患者的生活质量并缩短其寿命。传统中医针刺是传统医学不可或

缺的一部分。在发达国家，人们正在使用针刺与其他疗法相结合来帮

助缓解慢性疼痛和/或改善生活质量。 

       

     在实验动物和临床试验中，针刺已被证明可有效治疗糖尿

病。针刺可以通过有效治疗代谢紊乱（如高血糖，超重，肥胖和炎症）

来改善胰岛素敏感性和 c 肽水平，同时改善脂质代谢。据报道，内源

性阿片肽的释放增加可能是影响针刺后代谢的关键途径。世界卫生组

织和美国国立卫生研究院也均承认针刺可以作为糖尿病的辅助治疗方

法。针刺是一种非常安全的治疗方式。与初级保健中常规处方的药物

相比，针刺的严重不良事故（副作用）很少见（约 0.004％）。 

           
     针刺是将非常细的无菌一次性针插入身体特定部位。针刺

可调节气，纠正身体不平衡并去除病邪。由于许多生活方式和环境因

素，气可能会受到干扰，消耗或阻塞，从而导致疼痛和引发疾病。因

此，针刺可减轻疼痛或改善病情。 此项临床试验的目的是研究针刺作

为 2 型糖尿病患者辅助治疗效果。针刺治疗将由合格及有经验的针灸

师执行。此项试验将持续 7周，涉及约 60名受试者。成功被筛选的候

选人将有机会接受 10 次之免费针刺治疗（每周两次）。每次治疗也将

使用 6-10 支新及短的细针（0.2 mm x 1.5 mm）。参与者也将透过免

费血糖/胰岛素测试，身体测量和评估健康相关的生活质量进一步了解

他们是否有良好控制其糖尿病。本研究已获得马来西亚博特拉大学人

类受试者研究伦理委员会批准（JKEUPM-2018 -294）。 

 

 


	Diabetes mellitus jenis 2 merupakan salah satu jenis diabetes mellitus yang paling biasa di mana ia melibatkan lebih kurang 90% kes di seluruh dunia. Diabetes mellitus adalah satu gangguan metabolik yang dicirikan oleh paras gula darah tingg...

