
تاثير مخمر وان بر روي هموگلوبيه گليكوزه، مقاومت به اوسوليه، 

 حساسيست به اوسوليه و فشار خون بيماران ديابتي ووع دو

 :ّذفعبثمِ ٍ 

ثب افشایش شیَع دیبثت ًَع دٍ در عطح  خْبى ثؼٌَاى یه ثیوبری هشهي  درعبلْبی اخیز تحمیمبت فزاٍاًی خْت یبفتي 

یبفتِ ّبی ثزخی اس ایي تحمیمبت .ٍ ثزرعی اثز هَاد ٍ رٍشْبیی وِ ثتَاًٌذ ایي ثیوبری را وٌتزل وٌٌذ صَرت گزفتِ اعت

درآى ٍ تبثیز ثزرٍی گیزًذُ ّبی اًغَلیي دروٌتزل ایي ثیوبری اشبرُ هی هَخَد  GTFثِ ًمش هَثز هخوز ًبى اس طزیك 

پضٍّش حبضز ثب ّذف تؼییي اثز هىول یبری ثب هخوز ًبى ثزوٌتزل ّوَگلَثیي گلیىَسیلِ ٍ همبٍهت ٍ حغبعیت .وٌٌذ

 .اًغَلیٌی ٍ فشبرخَى افزاددیبثتیه ًَع دٍ صَرت گزفت

 :هَاد ٍ رٍشْب

اس ثیي   1/63/46ثبهیبًگیي عٌی( سى63هزد21ٍ)دیبثتیه ًَع دٍ  ثیوبر 84لیٌی دٍ عَ وَر در یه هطبلؼِ وبرآسهبیی ثب

صَرت تصبدفی ٍ  عبدُ اًتخبة ٍعپظ آًْبرا ثًِوًَِ گیزی ثیوبراى ولیٌیه دیبثت ثیوبرعتبى گٌدَیبى دسفَل ثصَرت 

گزٍُ دریبفت  2،ثِ ثَدوِ ثلَن ثٌذی ثز اعبط خٌظ ٍ ّوَگلَثیي گلیىَسیلِ  ABABتبیی4ثب اعتفبدُ اس ثلَوْبی 

 ًبىػذد لزص هخوز 6ٍ ثِ گزٍُ دریبفت وٌٌذُ لزص هخوز ، رٍساًِ  ًوَدینٍ دارًٍوب تمغین ًبى وٌٌذُ لزص هخوز

 ًوبیلزص دارٍػذد  6ٍ ثِ گزٍُ دریبفت وٌٌذُ دارًٍوب رٍساًِ  (Brewer's Yeast Health Aid)هیلی گزهی 300

اس ًوًَِ ّب .ذیّفتِ تدَیش گزد 12ثِ هذت   (اًگلیظ Health Aid عبختِ شذُ تَعط شزوت)هیلی گزهی 300

خَاعتِ شذ دررصین غذایی خَد، دارٍّبی وٌتزل لٌذ خَى ،فؼبلیت ثذًی خَد ثِ دلیل هشىالت پششىی ٍ اخاللی 

ٍسى ًٍوبیِ تَدُ ثذى لجل ٍ ثؼذ اس هذاخلِ در ّز دٍ گزٍُ ٍسى ٍلذ ًوًَِ ّب اًذاسُ گیزی شذ ٍ .تغییزی ایدبد ًىٌٌذ

 آٍری خوغعبػتِ لجل ٍثؼذاسهذاخلِ 24 خَران یبدآهذهصزف هَاد غذایی ّز دٍ گزٍُ ًیش تَعط . اًذاسُ گیزی شذ

گیزی اًذاسُ )لیپیذّبی عزهی ًبشتبٍفشبرخَىّوَگلَثیي گلیىَسیلِ، ًبشتب،عزم ًبشتب،اًغَلیي  عزم هیشاى لٌذخَى.ذیگزد

 ّب درًوًًَِوبدارٍ ًٍبى ّفتِ هصزف لزص هخوز12سٍثؼذا لجل(هیلیوتزتَعط پششه 2ثبفشبرعٌح خیَُ ای  ثب دلت 

ادُ ّبی ػوَهی راخغ ثِ فزد، عبثمِ ثیوبری،دریبفت هىول، یه پزعشٌبهِ شیَُ سًذگی حبٍی د.اًذاسُ گیزی شذ

ّوِ اسضوٌب .پبیِ ٍپبیبى ّفتِ دٍاسدّن تىویل شذدرسهبى  دارٍّب،اًذاسُ گیزیْبی تي عٌدی،اطالػبت دهَگزافیه

رضبیتٌبهِ وتجی شزوت در تحمیك هذثَر وِ ثِ تبئیذ وویتِ اخالق داًشگبُ ػلَم پششىی تْزاى رعیذُ ثَد،اخذ  ثیوبراى

   Tهغتمل،Tٍ آسهًَْبی آهبری  FPII ٍPSAW(ver 18.0) اسًزم افشارّبیبیِ ٍ تحلیل دادُ ّخْت تدش . گزدیذ

. ذیسٍج،آًبلیشوَاریبًظ اعتفبدُ گزد



 

 :یبفتِ ّب

 ّفتِ درثیوبراى دیبثتی ًَع دٍ، 12هیلیگزهی ثِ هذت  300ػذد لزص هخوزًبى 6هصزف  رٍساًِ ًتبیح ًشبى داد وِ

 mg/dl اس)(=p 0../2)عجت وبّش هؼٌی دار هیشاى لٌذ خَى ًبشتب درگزٍُ هخوزًبى ًغجت ثِ گزٍُ دارًٍوب 

در اثتذای  9/401/153 دربرابرهخوز  درگزٍُ در اًتْبی هطبلؼ5/536/163ِ ثِ اثتذای هطبلؼِدر 1/610/176

 % اس)( >0p../1)وبّش هؼٌی دار ّوَگلَثیي گلیىَسیلِ ،(درگزٍُ دارًٍوب در اًتْبی هطبلؼِ 6/449/166 ثِ هطبلؼِ

ثِ  در اثتذای هطبلؼِ 6/11/9دربرابر درگزٍُ هخوز  در اًتْبی هطبلؼِ 6/10/8ثِ  هطبلؼِ در اثتذای5/11/9

 IU/mlµ اس) ( =02/0p)، افشایش هؼٌی دار حغبعیت اًغَلیٌی (درگزٍُ دارًٍوبدر اًتْبی هطبلؼِ  8/10/9

در اثتذای  020/0310/0 دربرابردرگزٍُ هخوز در اًتْبی هطبلؼِ 026/0931/0ثِ  در اثتذای هطبلؼ023/0830/0ِ

 اس)(p;03/0)ٍوبّش هؼٌی دار فشبرخَى دیبعتَلیه(درگزٍُ دارًٍوب در اًتْبی هطبلؼِ 021/0023/0ثِ  هطبلؼِ

 mmHg4/87/84ِدر اثتذای  7/107/80 دربرابردرگزٍُ هخوز  در اًتْبی هطبلؼ0/90/79ِثِ  در اثتذای هطبلؼ

هتؼبلت هىول یبری  یه رًٍذ وبّشی غیزهؼٌی دار.شذ (درگزٍُ دارًٍوب در اًتْبی هطبلؼِ 9/93/81ثِ  هطبلؼِ

ٍ همبٍهت (p;055/0)ٍدرپبیبى ّفتِ دٍاسدّن در گزٍُ هخوزًبى ًغجت ثِ گزٍُ دارًٍوب درفشبرخَى عیغتَلیه 

وزٍهیَم، عذین ّیذرات،پزٍتئیي،چزثی،هیبًگیي هصزف اًزصی،وزثBMIٍَ،هیبًگیي ٍسى.شذ دیذُ(=p 1/0)اًغَلیٌی 

ّوچٌیي هصزف . گزٍُ هخوزًبى ٍ دارًٍوب اختالف هؼٌی دار ًذاشت2ٍپتبعین غذایی دراثتذا ٍاًتْبی هذاخلِ ٍ ثیي 

ّفتِ درثیوبراى دیبثتی ًَع دٍ،ّیچ تغییز هؼٌی داری  12هیلیگزهی ثِ هذت  300ػذد لزص هخوزًبى 6رٍساًِ

 .ًٌوَددارًٍوب ایدبد  درپزٍفبیلْبی لیپیذی گزٍُ هخوزًبى ًغجت ثِ گزٍُ

 :ًتیدِ گیزی

لٌذ خَى درثیوبراى ّفتِ هَخت ثْجَد شبخصْبی  12وذت هیلیگزهی ث 300ػذد لزص هخوزًبى 6رٍساًِهصزف  

ی تَخِ ثِ وبّش حبشیِ ا ّوچٌیي ثب .هىول یبری تبثیزی ثزپزٍفبیلْبی لیپیذی ًذارد ٍلی.هیشَد  دٍ دیبثتی ًَع

هىول یبری را هثجت ارسیبثی وزد،اهب اظْبر ًظز لطؼی درایي سهیٌِ ًیبس ثِ تحمیمبت ثیشتز  فشبرخَى ،شبیذ ثتَاى تبثیز 

 .درآیٌذُ را طلت هی ًوبیذ

 :ٍاصگبى ولیذی

 .فشبرخَى حغبعیت اًغَلیٌی، همبٍهت اًغَلیٌی، ّوَگلَثیي گلیىَسیلِ، هخوزًبى، دیبثت ًَع دٍم،

 

 



 

 

 :اختصبرات

ACE: Angiotensin-Converting Enzyme                                                                            
     

ADA: American Diabetes Association 

Apo B100: Apo protein B100  

BMI: Body Mass Index 

Chl: Cholesterol 

Cr: Chromium 

DBP: Diastolic Blood Pressure 

DCCT: Diabetes Control and Complications Trial 

EDTA: Ethylene Diamine Tetra acetic Acid 

FBS: Fasting Blood Sugar 

FPII: Food Processor 2 

FPI: Fasting Plasma Insulin 

GDM: Gastational Diabetes Mellitus 

GTF: Glucose Tolerance Factor 

Glu: Glutamine 

GLUT4: Glucose Transporter4 

HbA1c: Hemoglobin A1c 

HDL: High Density Lipoprotein 

HPLC: High Performance Liquid Chromatography 



IDDM: Insulin Dependent Diabete Mellitus 

IRS-1: Insulin Resistance Substrate-1 

 

 

L-CAT: Lecithin Cholesterol Acyl Transferase 

LDL: Low Density Lipoprotein 

Lys: Lysine 

N: Number 

NIDDM: Non-Insulin Dependent Diabete Mellitus 

NS: Non-Significant 

OGTT: Oral Glucose Tolerance Test 

PI-3 Kinase: Phosphatidil Inositol-3 Kinase 

S: Significant 

SBP: Systolic Blood Pressure 

SHR: Spontaneous Hypertensive Rat 

SPSS: Statistical Package For Social Sciences 

STZ: Streptozotosine 

T2DM: Type 2 Diabete Mellitus 

TG: Triglyceride 

UKPDS: United Kingdom Prospective Diabetes Study 

Val: Valine 

VLDL: Very Low Density Lipoprotein 

WHO: World Health Organization 


