
 چکيده

 دليل بِ ديابت بِ هبتال افزاد تؼذاد. باضذجْاى هي در هشهي ّايبيواري تزييضايغ اس يکي ديابت هقذهِ:

 بِ رٍ ايهالحظِ قابل تحزکي، بِ طَرکن ٍ چاقي ضيَع افشايص ضْزًطيٌي، سي، رفتي جوؼيت، باال رضذ

 در اجتواػي -ٍ اقتصادي بْذاضتي بيطوار هطکالت بِ هٌجز رٍسافشٍى ايي رضذ بِ طَريکِ است، افشايص

 است. ّذف اس ايي تحقيق بزرسي اثز ضذ ديابتي ػصارُ بذر گياُ ضٌبليلِ هي باضذ. ضذُ جَاهغ سطح

ًذ. در ايي بَدسفيذ ًز ًژاد ٍيستار ديابتي ضذُ  هَش  تحقيق ايي در آسهايص هَرد حيَاًاترٍش ّا: 

ّاي کٌتزل سالن، کٌتزل ديابتي، ٍ گزٍُ ّاي ديابتي تيوار ضذُ سز هَش صحزايي، در گزٍُ  51هطالؼِ تؼذاد 

هيلي گزم، بِ اساي کيلَگزم ٍسى بذى هَش  177ٍ  017درصذ بذر ضٌبليلِ با دٍس ّاي  07با ػصارُ اتاًَلي 

ّاي هَرد بزرسي، تقسين ضذًذ. تيوار با ػصارُ ضٌبليلِ، بِ هذت دٍ ّفتِ، تشريق رٍساًِ، درٍى صفاقي بز هيشاى 

قٌذ خَى اًجام گزفت. قٌذ خَى ًاضتاي هَش ّاي تحت تيوار با ػصارُ، بؼذ اس دٍ ّفتِ درهاى، با خَى گيزي 

اس دم رت ٍ استفادُ اس دستگاُ گلَکَهتز اًذاسُ گيزي ضذ. تزکيب ضيويايي ػصارُ با استفادُ اس دستگاُ گاس 

 کزٍهاتَگزافي جزهي هَرد بزرسي قزار گزفت.

ًيتزٍ فٌيل اتيٌيل بؼٌَاى غالب تزيي هَاد هَثزُ ػصارُ  -4-0بزيليَم، آسيزيذيي، ٍ ًتايج: هَاد ضيويايي 

گشارش هي ضَد. کاّص قابل تَجِ در قٌذ خَى تواهي هَش ّاي ديابتي بؼذ اس دٍ ّفتِ تشريق با ػصارُ در 

ارُ ضٌبليِ اس هيلي گزم بز هيلي ليتز قابل هطاّذُ بَد. در ايي تحقيق افشايص غلظت ػص 177ٍ  017دٍ غلظت 

هيلي گزم بز هيلي ليتز هٌجز بِ افزايص اثز کاٌّذُ ػصارُ، بز رٍي قٌذ خَى داضتِ، هٌتْا افشايص  177بِ  017

هيلي گزم ًوي تَاًذ الشاها، ّوزاُ با افشايص اثز کاٌّذُ ايي ػصارُ بز رٍي قٌذ خَى فزد  017بِ  177غلظت اس 

ف دارٍ بزاي درهاى بيواري ّا در باسُ سهاًي هطخص، يک هيشاى بيوار باضذ. بطَر کلي هيتَاى گفت دٍس هصز

 تؼييي ضذُ ٍ ثابت هي باضذ.

 ػصارُ با تشريق دٍّفتِ اس پس (5)ًَع  ديابتي ّاي هَش توام در خَى قٌذ ضذيذ کاّص ًتيجِ گيزي:

 هطاّذُ ضذ. ضٌبليلِ گزم ػصارُ هيلي 177 ٍ 017

 .گزافي جزهي، هَش صحزايي ًژاد ٍيستارکلوات کليذي: ضٌبليلِ، ديابت، گاس کزٍهاتَ
 


