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Abstract 

 

Background and Objectives: Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disorder witch the Hyperglycemia as its 

common feature leads to increased glucose concentration in proteins surroundings. The result of hyperglycemia is 

non-enzymatic addition of sugars to proteins which called glycation. This reaction leads to structural and functional 

alterations in proteins surroundings. The aim of this study was to investigate the effect of Bee venom on preventing 

of the human hemoglobin glycation. 
Materials and Methods: In this experimental study, human hemoglobin was incubated in the presence and 

absence of glucose in different concentrations of Bee venom for five weeks in 37 C. The extent of free amino 

groups in hemoglobin structure, percent of β-sheets, soret band absorption and Heme degradation before and after 

incubation were examined using UV-visible spectroscopy and fluorometry methods. 

Results: Glycation leads to heme degradation and increasing in β-sheet content of glycated hemoglobin 

compared to the control hemoglobin. Also, glycation decreases absorption of soret band in hemoglobin. Bee venom 

inhibits the glycation and decreases structural alterations in human hemoglobin in a dose dependent manner. 
Conclusions: Bee venom has a significant antiglycation effect and it can be used as a natural drug for preventing 

DM complications. 
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داف: َلیه  دیبثت ؽیزیي یه ثیوبری سمیىٍ ي َا ٍیضگی هؾتزن در اعتهتبث ذ خَى هی ثبؽذ وهِ ثبثهم ههی   ثیوبری دیبثت.  ؽهَد   ، افشایؼ غیز طجیعی ٌل

ٍتئیي ٍتئیي.گیزًذثّب در هعزك غلظت افشایؼ یبفتِ گلَوش لزار  پز ذّب ِث پز شیوی ٌل ًتیدِ آى اضبفِ ؽذى غیزًآ ثبؽذ وِ هٌدز ِث تغییهز عهبختبر ٍ ثولىهزد     ّب هی . 
ب، هَعَم ِث گالیىِ ؽذى هی ی هی ؽَد. ّذف اس تحمیك حبضز ثزرعی اثز سّز سًجَر ثغل در خلَگیزی اس گالیىِ آًْ غًب َثیي ًا ٍتئیي ّوَگل  ثبؽذ.   ؽذى پز

ًجهَر ثغهل در دههبی    تدزثی هطبلعِدر ایي  َا: مًاد ي ريش ٍتی اس سّز س ی در ؽزایط حضَر ٍ ثذم حضَر گلَوش ٍ غلظتْبی هتفب غًب َثیي ًا  37، ّوَگل
ًتیگزاد ِث هذت  بحیهِ ثبًهذ عهَرت     5درخِ عب َثیي، درفذ ففحبت ثتب، هیشاى خذة درً  َِث ؽذ. عپظ هیشاى آهیي ّبی آساد هَخَد در عبختبر ّوَگل ى ّفتِ ًا

َثبعیَى ِث ووه رٍػ ٍ هیشاى تخزیت گزٍُ ى فؼ ٍ فلَریوتزی ثزرعهی ؽهذ.   هبٍراء -هزئی عٌدی ّبی هختلف طیف ِّن لجل ٍ پظ اس ًا ّهب ثهب آسههَى     دادُ ٌث
ٍتحلیل ؽذًذ. ٍاریًبظ یه طزفِ تدشیِ  بلیش   ًآ

َثیي گالیىِ َا: يافتٍ َای ففحبت ثتب   ٍ ؽذى ثبثم تخزیت گزٍُ ّن هَخَد در ّوَگل َثیي گالیىِ در افشایؼ هحت َثیي      ّوَگل غهجت ثهِ ّوَگله ؽهذًُ 
ٌتزل هی َثیي هی ؽَد. و ذ عَرت ّوَگل ٌیي گالیىِ ؽذى هٌدز ِث وبّؼ در هیشاى خذة ثًب ٍاثغهتِ ثهِ غلظهت، ثبثهم      ؽَد. ّوچ ًٍذ  سّز سًجَرثغل در یه ر

َثبعیَى ثب گلَوش هی اتتغییز بّؼ هیشاىو ٍ ؽذى گالیىِ هْبر ى ی طی ًا غًب َثیي ًا  ؽَد. در عبختوبى ّوَگل

ًجَر گیزی: وتیجٍ َارك دیبثهت        ثبؽذ ٍ هی هی چؾوگیزی خبفیت ضذ گالیىِ ؽذىدارای  سّز س َاى دارٍی طجیعهی ثهزای خلهَگیزی اس ثه ذ ِث ثٌه ًَا ت
 هطزح ثبؽذ.ؽیزیي 

ًجَر، ّوَگلَثیي. دیبثت، گالیىِ َا: كلید ياصٌ  ؽذى، سّز س
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 مقدمٍ 
َلیه اطالق ههی  ِث گزٍّی اس ثیوبری دیبثت ِ  ؽهَد  ّبی هتبث  وه

َلیي، تزؽهه  ًغههجی یههب وبهههل ووجههَد دًجههبل ثههِ غهه  اخههتالل یههب ًا
َلیي ِث ثذى ّبی ثبفت دّی درپبعخ غ خَد ًا  ثیوهبری  آیذ. ایهي  هی َث

هب  هْوتزیي وِ گزدد هی تمغین دعتِ چٌذیي ِث یهه   ًهَ   دیبثهت  آًْ
(T1DM)، دٍ  ًهههههَ  دیبثهههههت(T2DM)، ٍ دٍراى دیبثهههههت 

 خهَدایوٌی  ثیوهبری  یه، ًَ  . دیبثت(1)ثبؽذ  هی( GDM)ثبرداری
بی آى در وِ اعت َْل  رٍ،اسایهي  گزدًذ.هی تخزیت پبًىزاط ثتبی عل
َلیذ َلیي ت غ َاخِ هؾىل ثب ثیوبری ایي در ًا  دیبثهت  در. ؽهَد  ههی  ه
بیی تحزیه گیزًذُ دٍ، ًَ  ًَا ٍلی ت َلیي ٍخَد داؽتِ  غ ّبی خهَد   ًا

َلیي همهبٍم اعهت     ٍالع در ٍ را ًذارد غه  دیبثهت  در. ثذى در ثزاثهز ًا
َلیذ ثذم ِث دلیل ثبرداری، دٍراى َلیي ت غ  خٌهیي  ٍ هبدر ثزای وبفی ًا

عط  ثهبیی  غلظهت  ثهب  ههبدر  هبدر، ثهذى  پبًىزاط ثتبی ّبی علَل َت
ٍثزٍ گلَوش ٍیضگهی هؾهتزن در توهبهی ایهي گهزٍُ اس        ههی  ر ؽهَد. 
 .  (3, 2)ثبؽذ  ّب، افشایؼ غیزطجیعی لٌذ خَى هی ثیوبری

 ٍ ّهب  لٌهذ  آًشیوهی  غیهز  ٍ اختقبفهی  غیهز  وٌؼٍا ؽذى، گالیىِ
 ثبؽهذ،  لٌهذ  ثهب  توبط در پزٍتئیي وِ خبیی ّز در ٍ اعت ّب پزٍتئیي

ٍاوٌؼ ذ اتفبق ایي  َّا ِ  هیشاى الجتِ .افتبد خ  افهشایؼ  ثهب  ؽهذى  گالیىه
 ثولىهزد  رفهتي  دعهت  اس ثهب  ّوچٌهیي  ٍ لٌهذ  هیهشاى  افشایؼ عي،

ِ  ٍععت لٌذ، هیشاى دیبثتی افزاد در .یبثذ هی افشایؼ پزٍتئیي  گالیىه
َاسات ِث ّب آعیت هیشاى ٍ ؽذى  ٍاوهٌؼ  .یبثهذ  ههی  افهشایؼ  ّهن  ه

 گهزٍُ  ٍ خطهی  حبلت در لٌذ ثیي ؽیف ثبس تؾىیل ثب ؽذى گالیىِ
 در پیچیهذُ  ّهبی  ٍاوهٌؼ  عزی یه ثب ٍ  ؽَد هی آغبس پزٍتئیي آهیي
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ِ  تؾىیل خْت ًَه رعهبًظ  رًگهی،  ّهبی  گ ََئ  اتقهبیت  دارای ٍ فل
ههبیی گالیىههِ ًههبم ثههِ هتمههبطع  Advancedؽههذى ) هحقههَیت ًْ

Glycation End-products )ّهب  ٍاوهٌؼ  ایي .رٍد هی پیؼ  ِ  چٌهذ  ثه
ذ ؽذُ تمغین هزحلِ ل هزحلِ .ًا -ههی  ؽهیف  ثهبس  تؾىیل ِث هٌدز ٍا

آرایی اثز در ثعذاً وِ ؽَد ِ  تجذیل آهبدٍری ًَ  .ؽهَد  ههی  وتهَآهیي  ثه
بیهت  در ٍ ؽهذُ  هتٌَ  ثغیبر ّب ٍاوٌؼ آهبدٍری، هحقَل اس ثعذ ًْ 
ًَذ  هی ّب AGE گیزی ؽىل ِث هٌدز  .(5, 4)ؽ

ىِ پزٍتئیي خِ ِث اٌی  ثبی، ًغهجت  ثوز ًیوِ ثب عبختبری ّبی ثب َت
 را ثیؾهتزی  سهبى هذت عبختبری، غیز ّبی پزٍتئیي عبیز ٍ ّب آًشین ِث

ذ، هطبلعهبت  گزفتِ لزار لٌذّب هعزك در  هخهزة  اثهزات  رٍی ثهز  ًا
ِ  فهَرت  ّهب  تئیيٍرٍی پهز  ثهز  اوثهزا  ؽذى گالیىِ اس حبفلِ  گزفته

ِ   ّهبی  پهزٍتئیي  ؽذى گالیىِ اعت. هیشاى  وهالصى،  هختلهف اسخوله
َثیي ٍ LDL ثذعی، ّبی وزیغتبلیي هیلیي،  دیهبثتی  افهزاد  در ّوَگل

افشایؼ عهي ًیهش ارتجهب      ّوچٌیي. ثبؽذ هی غیزدیبثتی افزاد ثزاثز دٍ
. ّههبی گالیىههِ ؽههذُ در ثههذى دارد  هغههتمیوی ثههب هیههشاى پههزٍتئیي 

ًَی  تغییهزات  ایدهبد  ثبثهم  ؽهذى  گالیىِ ًَفَرهبعهی هب  در و  پزٍتئیٌْ
ِ    ؽَد هی بیهت هٌدهز ثه ٍ  اتقهبیت  ایدهبد   ٍدر ًْ  تدوهع  هتمهبطع 

 رٍی ثههز تبویههذ اگزچههِ. ؽههَد هههی (aggregation) ّههب پههزٍتئیي
 ّهبیی  پهزٍتئیي  حتی ٍلی دارًذ سیبد ثوز ًیوِ وِ اعت ّبیی پزٍتئیي
َلیي هثل ون ثوز ثب ًیوِ غ عط ّب آًشین ٍ ًا ِ  َت  آعهیت  ؽهذى  گالیىه
ر .(7, 6) ثیٌٌذ هی در طت عٌتی ِث طهزق   دٍر ّبی اسگذؽتِ سّز سًَج

 ّهب  رٍػ ایهي  تهزیي  عبدُ. گزفتِ اعت لزار هی اعتفبدُ هَرد هختلفی
ِ  سًجهَر  طجیعهی  گشؽْبی ِ  ثه  خْهت  ثغهل  سًجهَر  تحزیهه  ٍعهیل

ِ  یهب  ٍ سًجهَر   سّهز  تشریهك . اعهت  ًظهز  ههَرد  هىبى در سدى ًیؼ  ثه
ل  ّهبی  رٍػ عَسًی طت اس طزیك وبرگیزی  ثهزای  دیگهزی  هتهذٍا
ر. (8)ثبؽٌذ  هی هبدُ ایي اس اعتفبدُ ِ  سّز سًَج َاى  ثه  دارٍی یهه  ثٌه
هذ  هختلفهی  ثیوبرّهبی  درههبى  ثزای عٌتی َئیهذ،  آرتزیهت  هبًٌ  رٍهبت

َلتیپل ًَت، ًمزط، اعىلزٍسیظ، ه  ٍ ّهب  سخن تزهین ّب، عَختگی ثف
دُ اعتفبدُ  هَرد درد تغىیي ِ  ایهي ههبدُ  . اعت َث  دلیهل دارا ثهَدى   ثه
بثی ضذ ّبی ٍیضگی َثز  هبلتیپل اعهىلزٍسیظ  ثیوبری درهبى در الْت  هه

ِ  فهَرت  اخیزاً وِ هتعذدی تحمیمبت طزفی اس. ثبؽذ هی هذ،  گزفته  ًا
ر ثبلمَُ تأثیز اههب   .(9)وٌٌهذ   ههی  اثجبت عزطبى درهبى در را سّز سًَج

ر ثغل ثز هیشاى گالیىِ ًَج ٍتئیي در هطبلعبت لجلی اثز سّز س ّهب   ؽذى پز
ُ اعت. ٍ هتخققهبى      ثزرعیً ؾذ دیبثت یه ثیوهبری فزاگیهز اعهت 

ى 360 حذٍد 2030 عبل تعذاد هجتالیبى ِث ایي ثیوبری را در  ًفهز  هیلَی
ی پیؼ ٌٌذ. هی ثٌی دب اس و  ثهب  افهزاد دیهبثتی   هؾهىالت  اس ای ثوهذُ  وِ ًآ
 ثبؽهذ،  ههی  ارتجب  در غیزهغتمین ٍ هغتمین ثطَر ؽذى گالیىِ ی پذیذُ
ٌبثزایي ذ هی آى ثب همبثِل ثزای ّبیی رُا یبفتي ث ًَا  ی خبهعِ عالهت ثزای ت
ن ثغیبر ثؾزی ّذف هطبلعِ حبضز ثزرعی اثز سّز  .(12-10)ثبؽذ  ْه

ْبر َاى یه ثبهل ضذگالیىیؾي در ه ر ِث ثٌ ًَج ؽهذى   ٍاوٌؼ گالیىِ س
َارك دیبثت هی ثبؽذ. ٍ ث ی  غًب َثیي ًا وَگل ٍتئیيّ   پز

 
 َا مًاد ي ريش

 اوساوي هموگلوتيه استخزاج
َثیي ول طجك غیزعیگبری ٍ عبلن افزاد اس ّوَگل  Austen پزٍَت

Riggs دهب  (13) گزدیذ اعتخزاج ِ  وِ در اٌی ِ   طهَر  ثه  خالفهِ ارائه

ِ  اس خلَگیزی ثزای ؽذُ گزفتِ خَى. َدؽ هی  عهذین  ثهب  ؽهذى  لخته
ِ  درفهذ  4( ههزن  ؽهزوت  اس ؽهذُ  خزیهذاری ) عیتزات  ًغهجت  ثه
 )ههذل  عهبًتزیفَص  اس اعهتفبدُ  ثهب  عهزم . ؽذ هخلَ  1 ِث 9 حدوی
Hitachi) در دٍر 3000 دٍر ثب  ِ ِ  4 دههبی  ٍ دلیمه  عهبًتیگزاد  درخه

 ثهبر  چٌهذیي  درفذ 9 عبلیي اس اعتفبدُ ثب ثبلیوبًذُ رعَة. ؽذ خذا
ل عزد آة اس اعتفبدُ ثب. ؽذ دادُ ؽغتؾَ  ٍ ؽهذُ  لیهش  لزهش ّبی گلَج
َاد ٍ غؾبیی لطعبت عط سائذ ه  در دٍر 15000 دٍر ثهب  عبًتزیفَص َت
 ثهب . ؽهذًذ  خهذا  دلیمِ 15 هذت ِث عبًتیگزاد درخِ 4 دهبی ٍ دلیمِ

م اس اعتفبدُ ًََی َلفبت  آه  20( ههزن  ؽهزوت  اس ؽهذُ  خزیذاری)ع
 تزتیههت ثههذیي ؽههذًذ، دادُ رعههَة اضههبفی ّههبی پههزٍتئیي درفههذ

َثیي  14000 دٍر ثهب  عهبًتزیفَص  عهبثت  یهه  اس پظ خبـل ّوَگل
ٍیهی  هحلهَل  در عهبًتیگزاد  درخِ 4 دهبی ٍ دلیمِ در دٍر  ٍخهَد  ر

ذداؽت َّا بیت در. خ َاد  حهذف  ٍ ثیؾهتز  عبسی خبـل ثزای ًْ  هه
 4 دههبی  در ٍ عبثت 72 هذت ِث فغفبت ثبفز ثزاثز در دیبلیش اضبفِ،
دبم عبًتیگزاد درخِ  .ؽذ ًا

 تعييه غلظت هموگلوتيه استخزاج شذه
َثیي  عط ؽذُ، اعتخزاج ّوَگل  ٍ ثهب  ،(14) ثزادفهَرد  رٍػ َت
ٍ  ههذل ) ثهٌفؼ  ههبٍراء -هزئی عٌدی طیف ووه  تعیهیي ( ؽهیوبدس
بی ثب اعتبًذارد هٌحٌی هٌظَر، ثذیي. گزدیذ غلظت  4/0 ،2/0 ،0 غلظْت

 پهزٍتئیي  اس لیتهز  هیلهی  در گهزم  هیلی 6/1 ٍ 4/1، 2/1، 1، 8/0، 6/0،
هیي َاى ِث( BSA) گبٍی آلَج  .ؽذ اعتفبدُ اعتبًذارد، پزٍتئیي ثٌ

 اوکوتاسيون
َثیي   حضهَر  ٍ ثهذم  حضهَر  در mg/ml 10 غلظت ثب ّوَگل

سّهز   ٍ( ههزن  ؽزوت اس ؽذُ خزیذاری) mM 40گلَوش ثب غلظت 
ٍاحههذ ثلههَم    ؾههگبُ آساد اعههالهی  سًجههَر )خزیههذاری ؽههذُ اس دًا

ِ  لیتهز  گزم  در هیلهی ٍهیىز 40ٍ  20، 10تحمیمبت( در عِ غلظت   ثه
ِ  40درخهِ ٍ دٍر ؽهیىز    37 دههبی  در ّفتِ 5 هذت  دٍر در دلیمه
َِث ى بی در. ؽذ ًا ْت ًَِ( 5 تب 2ٍ 1ٍ 0ٍ ّفتِ) ّفتِ ّز ًا  ثهزداری  ًو
دبم ًَِ ٍ ؽذُ ًا ِ  -70 فزیهشر  در ّهب  ًو  ًگْهذاری  عهبًتیگزاد  درخه
طِ آًبلیشّبی تب ؽذًذ دبم هزَث  .گیزًذ ًا

 تزرسي ميشان گالیکه شذن
َثیي ٍ اثز سّز سًجهَر در   خْت ثزرعی هیشاى گالیىِ ؽذى ّوَگل

 ّبی سیز اعتفبدُ ؽذ. ایي پذیذُ، اس رٍػ
 هموگلوتيهتزرسي ميشان تخزیة گزوه هِم در  -1

رعهبًظ  ًؾهز  هیشاى ّن، گزٍُ تخزیت هیشاى ثزرعی هٌظَر ِث ََئ  فل
ثهذیي   .(15)ؽهذ   ثزرعی هحقَیت حبفل اس تخزیت ّن اس یىی

ًَِ رعهبًظ  دعهتگبُ  اس اعتفبدُ ثب ّب هٌظَر، ًو ََئ  در (cary )ههذل  فل
هت 460 هَج طَل  ههَج  طَل در آى ًؾز هیشاى ٍ ؽذُ تحزیه زًبًَ
هتز 540  .ؽذ ثجت ًبًَ
 تزرسي ميشان آميه آساد در هموگلوتيه -2

اس رٍػ تغییههزات در ًؾههز  آساد ّههبی آهههیي هیههشاى ثزرعههی ثههزای
رعههبًظ فلَرعههىبهیي ََئ )خزیههذاری ؽههذُ اس ؽههزوت عههیگوب(  فل

تخبثی ٍاوٌؼ یه اعبط ثز اعتفبدُ ؽذ وِ  گهزٍُ  ٍ ههبدُ  ایي ثیي ًا
دهبم  ّهب  پزٍتئیي آهیي ّبی ِ  15 الهی  10 اس پهظ . گیهزد  ههی  ًا  دلیمه

ى َثبعَی ى ًَِ ّب در ًا  هیهشاى  تبریهه،  هحهل  یهه  فلَرعىبهیي ثب ًو
هتز  490/390 ًؾهز  ٍ تحزیهه  هَج طَل در ًؾز ؽهذ   لزائهت  ًهبًَ
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 (هیلی گزم در هیلی لیتز)غلظت آلجَهیي سزم گبٍی 

 هٌحٌی استبًذارد

بیت ثزای هحبعجِ درفذ آهیي .(16)  سیهز ّهبی آساد اس هعبدلهِ    در ًْ
 اعتفبدُ ؽذ.

  درصد  آمین آزاد
نشر فلوئورسانس مربوط به هموگلوبین در شرایط مورد نظر

نشر فلوئورسانس مربوط به هموگلوبین تنها
:1هعبدِل                  

 
 تزرسي وضعيت فيثزیالر در هموگلوتيه -3
َای ّب،پزٍتئیي ؽذى گالیىِ ٌّگبم ِث وِ آًدب اس  ثتهبی  ففحبت هحت

ههب رعههبًظ  اس یبثههذ هههی افههشایؼ آًْ ََئ رٍػ تغییههزات در ًؾههز فل
ٍیي فال  ثزرعهی  )خزیذاری ؽذُ اس ؽهزوت عهیگوب(، خْهت     T تَی

ًَهِ ّهب    . (16)ؽهذ   اعهتفبدُ  ّبپزٍتئیي ؽذى گالیىِ هیشاى ثهب  لهذا ًو
ٍیي فال ًَهِ ّهب    T تَی رعبًظ ًو ََئ َِث ؽذُ ٍ تغییزات در ًؾز فل ى ًا
هتز  450 ههَج  طَل در ثب تحزیه  490 ههَج  طهَل  در ًؾهز  ٍ ًهبًَ

 .ؽذ لزائت
 تزرسي ميشان جذب و جاتجایي تاوذ سورت هموگلوتيه -4
 ٍ پههزٍتئیي اس ّههن گههزٍُ عههبسی آساد هیههشاى در هطبلعههِ هٌظههَر ثههِ

َثیي  عهَرت  ثبًهذ  تغییهزات  ٍ خبثدبیی ّوچٌیي  طیهف  اس ّوَگله
ِ  وهبر  ایهي  ثهزای . ؽهذ  اعهتفبدُ  ثهٌفؼ  ههبٍراء  -هزئی عٌدی ًَه  ًو

ِ  µg/ml 33 غلظت ثب پزٍتئیٌی یه ِ  در خهذة  ٍ ؽهذ  ْت -440 ًبحیه
هتز 380 ذُ ًبًَ ًَا  .ؽذ خ

 تجشیه و تحليل آماری
ٍ آسهَى ّهبی   InStat 3ّبی ثذعت آهذُ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار  دادُ

   ِ ٍاریهبًظ یهه طزفه ( تدشیهِ ٍ  one-way ANOVA) آهبری آًبلیش 
 دار تلمی گزدیذ. هعٌی  p < 05/0 تحلیل ؽذًذ.

 
 َا يافتٍ

 را ِث فهَرت  ثزادفَرد اعتبًذارد تغت اس حبفل ًتبیح 1ؽىل 
 هیهشاى  ٍ mg/ml حغت ثز BSA غلظت افشایؼ ثیي خطی ی راثطِ
ری خذة  خط هعبدِل اس اعتفبدُ ثب. دّذهی ًؾبى ًَ

 y = 0.6213x - 0.0332، اعههتبًذارد ًوههَدار ایههي اس حبفههل ٍ 
ِ  اس آههذُ  دعت ِث خذة ّوچٌیي ًَه َثیي  ًو  اعهتخزاخی،  ّوَگله
ن غلظت َثیي اعَت  آى اس ٍ ؽهذُ  تعیهیي  mg/ml حغهت  ثز ّوَگل

دههبم ؽههذُ ثههب  ثزرعههی .ؽههذ اعههتفبدُ آسهبیؾههبت اداهههِ در ّههبی ًا
رعبًظ ًؾبى داد ََئ ؽذى ثبثهم تخزیهت گهزٍُ ِّهن      وِ گالیىِ فل

رعههبًظ آى ًغههجت ثههِ   ََئ َثیي  ٍ افههشایؼ فل هَخههَد در ّوَگلهه
َثیي وٌتزل هی رعهبًظ در حضهَر       ّوَگل ََئ ؽهَد. هیهشاى ًؾهز فل

ى تمزیجبً دٍ ثزاثز ؽذُ ٍ سّهز سًجهَر    5گلَوش پظ اس  َثبعَی ى ّفتِ ًا
ٍاث هیشاى ًؾز ٍ در ًتیدِ هیشاى گالیىِ ًٍذ  غهتِ ثهِ   ؽذى را در یه ر

غتِ اعهت   g/ml 40اعت. ایي هبدُ در غلظت  غلظت ون وزدُ ًَا ت
ى در حهذٍد   5هیشاى تخزیت گزٍُ ِّن را پظ اس  َثبعَی ى  50ّفتِ ًا

 (.2 ؽىلدرفذ وبّؼ دّذ )
ًؾههبى هههی دّههذ،  3 وههِ ًتههبیح هَخههَد در ؽههىل  ّوههبًطَر

َثیي ثبثم افشایؼ  گالیىِ درفهذی فهفحبت ثتهب     60ؽذى ّوَگل
اعهت. هیهشاى ًؾهز هزثهَ  ثهِ       در عبختوبى دٍم ایي پزٍتئیي ؽهذُ 

ٍیي  فال َثیي وهِ در اثهز    Tتَی ٍ هیشاى تغییز در عبختوبى دٍم ّوَگل
عهط سّهز سًجهَر وهبّؼ لبثهل        ؽهذى المهبء ؽهذُ    گالیىِ اعهت، َت
دّذ. ایي هیشاى وبّؼ در تؾىیل فهفحبت ثتهب    ای ًؾبى هی هالحظِ

ر هی  ثبؽذ. ٍاثغتِ ِث غلظت سّز سًَج
ِ  هؾبّذُ هی 4 ؽىل ّوبًطَر وِ در ؽهذى ثبثهم    ؽَد، گالیىه

َثیي   وههبّؼ خههذة در ًبحیههِ ثبًههذ عههَرت هزثههَ  ثههِ ّوَگلهه
ٍاثغتِ ثهِ غلظهت ههبًع وهبّؼ      ؽذُ ًٍذ  ر در یه ر اعت. سّز سًَج

 g/ml 40سًجهَر در غلظهت    خذة در ایي ًبحیِ ؽذُ اعهت. سّهز  
غتِ اعت هیشاى خذة را اس  ًَا  دٌّهذُ /. ثزعبًذ وِ ًؾبى 33/. ِث 16ت

ّهبی   درفهذ  5 ؽىل ؽذى اعت. وبّؼ چؾوگیز در هیشاى گالیىِ
َثیي در        هحبعجِ ؽهذُ ثهزای هیهشاى آههیي آساد در پهزٍتئیي ّوَگله

ى را ًؾبى هی َثبعَی ى ًَِ وهِ هالحظهِ    ؽزایط هختلف ًا دّذ. ّوبًگ
ًَِ هی ًَهِ   ؽَد، هیشاى آهیي آساد توبهی ًو ى ٍ ًو َثبعَی ى ّب لجل اس ًا
ى   هزث َثبعهَی ى َثیي وٌتزل پهظ اس ًا درفهذ ههی    100َ  ِث ّوَگل

َثیي ثهب گلهَوش ثهِ ههذت      ى ّوَگل َثبعَی ى ّفتهِ ثبثهم    5ثبؽذ. ًا
وبّؼ تعذاد آهیي ّبی آساد هَخَد در ایي پزٍتئیي ِث هیهشاى ووتهز   

اعههت در حبلیىههِ سّههز سًجههَر ثههِ طههَر لبثههل  اس یههه عههَم ؽههذُ
 اعت. ای هیشاى آهیي آساد را افشایؼ دادُ هالحظِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َثیي استخزاج شذُ ًوَدار استبًذارد ثزادفَرد حبصل اس غلظت:  1 شکل ی جْت تعییي غلظت ّوَگل هیي سزم گٍب  ّبی هعیي آلَج
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1 

 
ن : 2 شکل بشی اس تخزیت گزٍُّ  َلیذ هحصَالتً  ر عسل هیشاى ت بی هختلف سّز سًَج ٍ عذم حضَر غلظْت كش در حضَر  سبًی ثب گَل َثیي ًا ى ّوَگل َثبسَی ک  در شزایط هختلف ًا

 

 
ى3 شکل َثبسَی ک سبًی ثب گَل : هیشاى تشکیل صفحبت ثتب در شزایط هختلف ًا َثیي ًا ٍ عذم حضَر غلظتْبی هختلف سّز سًجَر عسلكّوَگل  ش در حضَر 

 (.p<00/0گروه پروتئین در حضور قند ) تفبوت معنبدار بب #(. p<001/0گروه پروتئین در حضور قند ) تفبوت معنبدار بب †(. p<001/0گروه پروتئین کنترل ) تفبوت معنبدار بب*

 
 

 
ؼ خذة در ًبحِی ثبًذ عَرت در اثز گالیىِ: 4 ؽىل َثیي هیشاى وّب وَگل ًجَر ثغل  ثز آىؽذىّ  بی هختلف سّز س  اًغبًی در حضَر گلَوش ٍ اثز غلظْت
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 (ّفتِ)سهبى 

 پزٍتئیي
 پزٍتئیي در حضَر قٌذ

 10µg/mlپزٍتئیي در حضَر قٌذ ٍ سّز سًجَر ثب غلظت 

 20µg/mlپزٍتئیي در حضَر قٌذ ٍ سّز سًجَر ثب غلظت 

 40µg/mlپزٍتئیي در حضَر قٌذ ٍ سّز سًجَر ثب غلظت 
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1 

 
َثبسیَى 5 شکل ک َثیي در شزایط هختلف  قجل ٍ ثعذ اس ًا  : درصذ آهیي آساد در سبختوبى ّوَگل

 (.p < 001/0گروه پروتئین در حضور قند ) تفبوت معنبدار بب †(. p < 001/0گروه پروتئین کنترل ) تفبوت معنبدار بب *
 

 بحث
 در( گلهَوش ) خَى لٌذ اسدیبد اثز هْوتزیي ؽذ، ثیبى وِ ّوبًطَر

ثبؽهذ   ههی   ّب پزٍتئیي( غیزآًشیوی ؽذى لٌذدار) ؽذى گالیىِ دیبثت،
 ًتیدههِ در ٍ عههبختبر رفههتي دعههت اس ثبثههم ؽههذى گالیىههِ .(17)

ٍ ّوىهبراى    Nakajouهطبلعهبت  . ؽهَد  ههی   ّهب  پهزٍتئیي  ثولىهزد 
هیي هٌدز ثهِ ایدهبد تغییهزات     ( ًؾبى داد وِ گالیى2003ِ) ؽذى آلَج

ي ثختههی ٍ . ّوچٌههی(18)ؽههَد  عههبختبری ٍ ثولىههزدی در آى هههی
َثیي ثبثهم    2007ّوىبراى ) ( ًؾبى دادًذ وِ گالیىِ ؽهذى ّوَگله

َای ههبرپی  آلفهب در ایهي     افشایؼ عبختبر ثتب ٍ در همبثل وبّؼ هحت
 ؽهذى  گالیىِ وِ حبضز ًؾبى هی دّذ هطبلعِ ؽَد. ًتبیح پزٍتئیي هی
َثیي ِث افشایؼ هیشاى عبختبر ثتب ٍ وبّؼ ههبرپی  آلفهب    هٌدز ّوَگل

بیت ثبثم در آى ؽذ وِ تخزیت گهزٍُ   ٍ عبختبر رفتي ثیي اس در ًْ
بیهت ایهي      هی آى ّن هَخَد در هذ  در ًْ َاًٌ ؽَد. ایي تغییزات هی ت

هٌدز ِث اس دعت رفتي ثولىزد ایي پزٍتئیي هْن ٍ ثولىزدی خهَى  
ًَذ  ّب دارای ًمظ اعبعهی   . اس آًدب وِ گالیىِ ؽذى پزٍتئیي(19)ؽ

ٍاعهىلزٍس ٍ    در ایدهبد ثیوهبری   ههذ آتز  وبتبراوههتّههبی هختلفهی هبًٌ
ى تالػ هی دهبم  ثبؽذ، تبوٌَ ؽهذُ   ّبی سیبدی ثزای هْبر ایي پذیذُ ًا

َاد   اعت. حبفل وبر ثزخی اس ایي تالػ ّب هٌدز ِث هعزفی ثزخی هه
ِ    ؽذى ؽذُ گالیىِ ضذٍ دارٍّبی  ًَه یهذیي ًو ًَا گ ای اس  اعهت. آهیٌَ
 دارای ثهبلیٌی  آسهبیؾهبت  هزاحل در دارٍّب ایي اهب. ّب اعت ایي دارٍ
دًذ خبًجی اثزات هب  رٍی ثهز  وهبر  ؽذ ثبثم وِ َث لهف  آًْ  .ؽهَد  هَت
ًَِ ّبی هؾبِث دیگزی اس دارٍّبی عٌتتیه ًیش ٍخَد دارًذ وهِ در   ًو

دى خبفهیت ضهذ   ِ گالی ثیي دارا َث ؽهذى، دارای اثهزات خهبًجی     ىه
ی ّغتٌذ. ًٍا زٍ، فزا َاد   ثهز رٍی  پهضٍّؼ  اخیهز  ّبی دِّ در اس اٌی هه

ِ   طت در وِ عٌتتیه غیز هی داؽهت ًٍا هذ،  عٌتی ًیش وبرثزد فزا ِ  ًا خه  َت
ٍ   Liu هطبلعههبت .(20)اعههت  وههزدُ خلههت خههَد ثههِ را ای ٍیههضُ

 (Cranberry) ( ًؾههبى داد وههِ ثقههبرُ لههزُ لههب 2011ّوىههبراى )
َثیي را هْهبر ههی   هیي ٍ ّوَگل ٍ  Son. (21)وٌهذ   گالیىِ ؽذى آلَج

ّوىبراى اثزات درهبًی هختلفی اس خولِ خبفهیت ضهذ عهزطبى ٍ    

ر ثهز ؽهوزدُ   هذ   ضذ رٍهبتیغن را ثزای سّز سًَج ى   (22)ًا . اههب تهبوٌَ
ذگالیىِ گشارؽی هجٌی ر در فزاٌی ؽذى هٌتؾهز   ثز ثزرعی اثز سّز سًَج

ٍلیي وبر در ایي سهیٌِ ههی  ى   ًؾذُ اعت ٍ هطبلعِ حبضز ا ثبؽهذ.تبوٌَ
ِ  آًتهی  فعبلیت ثب سیبدی تزویجبت ِ  ههَرد  ؽهذى  گالیىه  لهزار  هطبلعه
ذ گزفتِ ِ  ّبی هىبًیغن ثب تزویجبت ایي. ًا ؽهذى   هختلفی هیشاى گالیىه

ههب گههزٍُ را وههبّؼ هههی  رٍی آساد آهههیي ّههبی دٌّههذ. ثزخههی اس ایٌْ
ِ  اس ٍ وهزدُ  هغهذٍد  را  ّب پزٍتئیي هب  ؽهذى  گالیىه عهط  آًْ  لٌهذ  َت

ًَیهل  ّبی ای دیگز گزٍُ ثذُ .وٌٌذ هی خلَگیزی  لٌهذّبی  رٍی وزث
ٍاعط ٍ آهبدٍری هحقَیت وٌٌذُ،  احیبء ًَیهل  دی  ّهبی   حذ  را وزث

ِ  ّهب را  AGEتؾهىیل   ٍ ؽذى وزدُ ٍ ثذیي طزیك گالیىِ هغذٍد  ثه
َاى      هی وبّؼ هؤثز طَر دٌّذ. ثزخی دیگز اس ایهي تزویجهبت ثهِ ثٌه

ّهبی آساد   آًتی اوغیذاى ثول وزدُ ٍ اس طزیك وبّؼ هیشاى رادیىهبل 
ى، هیشاى گالیىِ  .(6)دٌّذ  ؽذى را وبّؼ هی ٍ گلیىَاوغیذاعَی

ی حبضز ًؾهبى ههی دّهذ وهِ سّهز سًجهَر دارای        ًتبیح هطبلعِ
ٍ   Rekkaثبؽههذ.  ؽههذى لبثههل تههَخْی هههی گالیىههِ خبفهیت ضههذ 

َاؿ آًتهی     1990ّوىبراى ) ( ًؾبى دادًذ وِ سّهز سًجهَر دارای خه
ی هی بدی ههب ثهزای اثهز      (23)ثبؽذ  اوغیذًا زٍ هىبًیغهن پیؾهٌْ ، اس اٌی

لهههف وهههزدى هغهههیز  والیىهههِ ضهههذ وٌٌهههذگی سّهههز سًجهههَر، هَت
ى هی َاوغیذاعَی هؾخـ ؽهذى دلیهك ایهي    ثبؽذ. در ّز حبل  گلیى
 ّبی ثیؾتزی دارد. هَضَ  ًیبس ِث ثزرعی

 
 وتیجٍ گیزی

     ِ ؽهذى اس   ِث طَر ولی ًتبیح ایهي تحمیهك ًؾهبى داد وهِ گالیىه
َثیي ؽهذُ ٍ اس     َای عبختبر ثتهب در ّوَگله طزفی ثبثم افشایؼ هحت

ؽهَد.  طزف دیگز ثبثم تخزیت گزٍُ ِّن هَخَد در عبختبر آى هی
ر اس َثیي عبختبرتغییز  سّز سًَج  وهبّؼ  ؽهذى،  گالیىِ اثز در ّوَگل

 ِّهن  رّبعهبسی  ٍ اس تخزیهت  ّوچٌهیي  ٍ عَرت ثبًذ خذة هیشاى
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َثیي در هَخَد دٌّهذ   ایي ًتبیح ًؾبى ههی  .هی وٌذ خلَگیزی ّوَگل
  ِ ر دارای خبفیت ضهذ گالیىه وٌٌهذگی لبثهل تهَخْی     وِ سّز سًَج

 ًذ وبرثزد طجی داؽتِ ثبؽذ.اَت ثبؽذ ٍ هی هی
 

 تشكزتقديز ي 
ی ٍ تؾههىز هزاتههت ٍعههیلِ ثههذیي ًٍههت اس را خههَد لههذردًا  هعب
ؾگبُ پضٍّؾی َارسهی دًا  پهضٍّؼ  ایهي  اس ههبلی  حوبیهت  ثهذلیل  خ
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