
 حیَاى تذى تِ صفالی داخل یا ٍسیذی صَست تِ سا آلَکؼاى یا اػتشپتَصٍػیي تٌام ای هادُ:  یک نوع دیابت 

 .هیـًَذ اًؼَلیي تشؿح کاّؾ ػثة لَصالوؼذُ تتای ػلَلْای تخشیة تا ٍ هیکٌٌذ تضسیك

 

 

ػاػت اص تضسیك ، لٌذ خَى ًاؿتای حیَاى سا اًذاصُ گیشی هیکٌٌذ ، اگش هیضاى لٌذ خَى  48هؼوَال تؼذ اص گزؿت 

 تَد ، حیَاى سا دیاتتی هحؼَب هیکٌٌذ. 300ًاؿتا تاالی 

سٍص غزای پش کشتَّیذسات ٍ ؿیشیي تِ هَؽ صحشایی هیذٌّذ  60 حذٍد یا دو: نوع دیابت با حیوان تولید در

دس سٍؽ دیگش حذٍد دٍ ّفتِ غزای پشکالشی ٍ پش چشب تِ حیَاى هیذٌّذ ٍ ٍ حیَاى تِ ؿذت چاق هیـَد. یا 

 6تؼذ داسٍی اػتشپتَصٍػیي تصَست داخل صفالی تِ آى تضسیك هیکٌٌذ ، تا سٍؽ اخیش ػشیؼتش ٍ یؼذ اص گزؿت 

 سٍص تؼذ اص تضسیك داسٍ حیَاى دچاس دیاتت ًَع دٍ هیـَد.

 

 



دس المای دیاتت آصهایـگاّی دس هذل حیَاًی اػتفادُ هیگشدًذ. آلَکؼاى ٍ اػتشپتَصٍتَػیي تِ طَس گؼتشدُ 

صایی آًْا تِ  ّشدٍ هادُ تا هکاًیؼوْای هتفاٍتی، تاػث تخشیة ػلَلْای تتا پاًکشاع هیـًَذ. فؼالیت دیاتت

ت ّای فؼال اکؼیظى صَست هیگیشد. تا ایي ٍجَد، هٌثغ تَلیذ ایي سادیکالْا دس ّشکذام اص آًْا هتفاٍ ٍاػطِ گًَِ

اػت. آلَکؼاى ٍ هحصَل احیا ؿذُ آى یؼٌی دیالَسیک اػیذ، تاػث ایجاد سادیکالْای ػَپشاکؼیذ دس طی 

ٍاکٌـْای ػیکل سدٍکغ هیگشدد. دس اداهِ ایي ٍاکٌـْا پشاکؼیذ ّیذسٍطى ٍ سادیکال ّیذسٍکؼیل تـکیل 

ذ آلَکؼاى تَػیلِ ًالل هیـَد کِ دس ًْایت ػثة آػیة تافت پاًکشاػی هیـًَذ. اػتشپتَصٍتَػیي ًیض هاًٌ

ٍاسد ػلَل تتا پاًکشاػی هیـَد. ایي هادُ دس داخل ػلَل تاػث  ( GLUT2) گلَکض یا ّواى تشاًؼپَستش گلَکض

تِ ٍاػطِ هتیالػیَى المایی تَػط اػتشپتَصٍتَػیي، تاػث  DNA هیگشدد. آػیة DNA آلکیالػیَى

صایی اػتشپتَصٍتَػیي ًمؾ  دس ػول دیاتتسیثَصیالػیَى هیـَد کِ  ADP فؼالؼاصی فشآیٌذ تشهیوی پلی

ؿذُ کِ افضایؾ فؼالیت آًضین گضاًتیي  NAD   ٍ ATP هْوی سا ایفا هیکٌذ. ایي فشآیٌذ تاػث تخلیِ ػلَل اص

اکؼیذاص سا تِ ّوشاُ داسد. دس پی فؼالیت ایي آًضین، سادیکالْای آصاد تَلیذ هیـَد کِ ػثة تخشیة تافتی پاًکشاع 

ػلَلْای تتا پاًکشاػی دس حیَاًات  لَکؼاى ٍ اػتشپتَصٍتَػیي، دیاتت سا تِ ٍاػطِ تخشیةهیـَد. دس ًْایت آ

 .آصهایـگاّی الما هیکٌٌذ ٍ دس ایي حالت،ّیپشگالیؼوی ٍ ػذم تشؿح اًؼَلیي دس پالػوای آًْا هـاّذُ هیـَد

 :تاؿذ هی ریل لشاس تِ ؿَد سػایت تایذ آلَکؼاى اص اػتفادُ ٌّگام کِ ػولی ًکات

 صَست تْتش دیاتت المای تا تاؿٌذ( غزایی تی) ًاؿتا ػاػت 10 ّا هَؽ تایؼت هی آلَکؼاى، تضسیك اص لثل(1

 .گیشد

 .اػت تالهاًغ آب هصشف

 .ؿَد اػتفادُ هیلی لیتش دس هیلی گشمpH=4.5  ،100  ػیتشات تافش اص آلَکؼاى، پایذاسی افضایؾ (تشای2

 .ؿَد سلیك  NaCl ٪9ػالیي  دس تایذ تضسیك، اص لثل (آلَکؼاى3

 حیَاى ٍصى کیلَگشم ّش اصای تِ هیلیگشم 65 تاؿذ ٍسیذی تضسیك صَست تِ اگش آلَکؼاى، تضسیك سایج (دٍص4

 200 سایج، دٍص کِ تاؿذ هیلیگشم 150 اص تیـتش تایذ اػتفادُ هَسد دٍص صفالی، تضسیك سٍؽ دس اها. هی تاؿذ

 .اػت هیلیگشم

 هختلف هٌاتغ دس لیتش دػی دس هیلیگشم 300 تا 200 هحذٍدُ تیي خَى لٌذ هَؿْا، ؿذى دیاتتی (هؼیاس5



 .اػت ؿذُ گضاسؽ

 هحذٍدُ دس خَى لٌذ هیثایؼت آلَکؼاى، تضسیك صهاى اص ػاػت 72 اص پغ حیَاى دس دیاتت المای صَست (دس6

 . تاؿذ لیتش دػی دس هیلیگشم 300 تا 200

 تایذ تشکیة ایي اص اػتفادُ ٌّگام کِ ػولی ًکات اػت، سایج تش دیاتت المای دس STZ اص اػتفادُ کِ آًجایی اص

 :تاؿذ هی ریل لشاس تِ ؿَد سػایت

 ایي. تاؿٌذ( غزایی تی) ًاؿتا ػاػت 24 تا 12 تیي هَؽ ّا هی تایذ اػتشپتَصٍتَػیي، هحلَل تضسیك اص (لثل1

 .اػت تالهاًغ آب هصشف. هیـَد دادُ ًاؿتایی ػاػت 18 هتَػط تطَس. کٌذ هی کوک دیاتت تْتش المای تِ ػول

 5/4 تا 5/3 اػیذیتِ تا ػیتشات تافشی هحلَل اص اػت، پایذاس اػیذی هحیط دس اػتشپتَصٍتَػیي کِ آًجایی اص(2

 .تاؿذ هی 5/4 سایج اػیذیتِ. ؿَد هی اػتفادُ

 .تاؿذ هی هَالس هیلی 20 تافش ایي تشای سایج غلظت ٍ تاؿذ تایذ هَالس هیلی 100 تا 10 اص ػیتشات تافش غلظت(3

 .هیـَد اػتفادُ خٌک ٍ 5/4 اػیذیتِ تا هَالس هیلی 20 ػیتشات تافش اص اػتشپتَصٍتَػیي پایذاسی افضایؾ تشای(4

 .تاؿذ هی خٌک تؼیاس تافش اػتشپتَصٍتَػیي کشدى حل صهاى دس ٍ ؿذُ ًگْذاسی یخچال دس تافش یؼٌی

 دٍص. اػت ؿذُ گضاسؽ حیَاى ٍصى کیلَگشم ّش اصای تِ گشم هیلی 75 تا 40 اص تضسیمی اػتشپتَصٍتَػیي همذاس(5

 گشم هیلی 2/13 تاؿذ گشم 240 هَؽ ٍصى اگش یؼٌی. اػت حیَاى ٍصى کیلَگشم تش گشم هیلی 55 سایج

 .ؿَد تضسیك تایذ اػتشپتَصٍػیي

 لٌذ هٌاتغ تشخی. هیثاؿذ لیتش دػی دس گشم هیلی 240 اص تاالتش خَى لٌذ هَؿْا ؿذى دیاتتی هؼیاس هؼوَال(6

 تا 240 هحذٍدُ ّشحال تِ. هیگیشًذ ًظش دس سا لیتش دػی دس گشم هیلی 270 ّواى یا هَالس هیلی 15 اص تاالتش

360 

 .اػت ؿذُ اػتفادُ هختلف هٌاتغ دس لیتش دػی دس گشم هیلی

 اػتفادُ ًیض ٍسیذی تضسیك کوتش دٍص تا ّشچٌذ. اػت صفالی تضسیك صحشایی هَؽ دس دیاتت المای سایج سٍؽ(7



 .اػت ؿذُ

 گشم هیلی 250 اص خَى لٌذ تایؼت ،هی STZ تضسیك صهاى اص پغ سٍص 5 تا 3 هؼوَال دیاتت المای صَست دس(8

 .یاتذ افضایؾ لیتش دػی دس

 

ٌستىذ، می تُاوىذ ٌمً رَزي از شىبً تا چٍارشىبً از  دیابتیپظٍّـگشاى هحتشم کِ هتماضی ػفاسؽ هذل 

َ یا با پست الکترَویکی  ۳۵۶۰۰۱۶۳۶۲۰با شماري تلفه  ۷۱لغایت  ۸ساعت 

rojanbiotech@gmail.com ذ.ىبا ما در ارتباط باش 

 با تشکر َ آرزَی تُفیق

 تُلیذی رَژان آزمابخش پژٌَشی شرکت پژٌَشی َ 
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