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مقاله پژوهشی

تاثیر مصرف خوراکی همزمان سولفات روی و وانادیوم بر سطح قند خون موشهای صحرایی دیابتی
علی امینی ،1پریا پرتو ،*2نامدار یوسفوند

3

 -1دانشکده علوم ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 -2گروه علوم تشریحی ،بخش زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 -3گروه فیزیولوژی جانوری ،بخش زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1394/05/15 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/10/14 :

چکیده
زمینه و هدف :دیابت قندی ،بیماری شایعی است که در حال حاضر بیش از سه میلیون نفر در ایران به آن مبتال میباشند .هدف این مطالعه بررسی اثر مصرف
خوراکی همزمان سولفات روی و وانادیوم بر سطح قند خون موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود.
مواد و روشها :در بررسی اثر همزمان سولفات وانادیوم و سولفات روی بر دیابت القا شده پنج گروه حیوان انتخاب و در سه گروه با تزریق استرپتوزوتوسین دیابت
قندی شدید با قند خون  500-600 mg/dLایجاد و به مدت  45روز تحت درمان قرار گرفتند .گروه  1از آب معمولی استفاده کردند .گروه  2با تزریق داخل صفاقی
 40mg/kgاسترپتوزوتوسین ( )STZدیابتی و گروه  3با تزریق داخل صفاقی  40mg /kgاسترپتوزوتوسین ( )STZدیابتی و با سولفات وانادیم با دوز  1 mg/mlدر آب
آشامیدنی تیمار شدند ،گروه  4تزریق داخل صفاقی  40mg/kgاسترپتوزوتوسین ( )STZدیابتی و سولفات روی با دوز  0.25mg/mlرا در آب آشامیدنی دریافت
کردند .گروه  5تزریق داخل صفاقی  40mg/kg STZدیابتی به مدت  45روز با محلول ترکیبی سولفات وانادیم و سولفات روی با دوز  1 mg /mlو  0.25mg/mlبه
صورت محلول در آب آشامیدنی تیمار شدند.
نتایج :میزان قند خون در گروه کنترل دیابتی در طول دوره آزمایش بدون تغییر ماند ( ،)468/55±32در گروه سوم قند خون به  209/2±32/29کاهش و در
گروه چهارم قند خون را به  216/4±10/40کاهش و در گروه دریافت کننده محلول ترکیبی قند خون را به محدوده  139/2±9/922کاهش پیدا کرد.
نتیجهگیری :سولفات روی و سولفات وانادیم هر کدام به تنهایی باعث کاهش قند خون میشوند و تجویز خوراکی همزمان این دو ماده اثر قوی تری در کاهش قند
خون دارد.
کلمات کلیدی :دیابت ،گلوکز ،موش صحرایی ،سولفات روی و وانادیم

مقدمه
افزایش قند خون اختالل شایعی است که درصد قابل توجهی از
افراد کشورها با آن درگیر هستند ( .)1تخریب اختصاصی
سلولهای تولید کننده انسولین در جزایر پانکراس به وسیله
سلولهای تی اتوریاکتیو و مواد واسطه تولید شده به وسیله این
سلولها در هنگام التهاب جزایر دلیل اصلی دیابت نوع یک
* نویسنده مسئول :پریا پرتو ،گروه علوم تشریحی ،بخش زیست شناسی ،دانشکده علوم،
دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.

Email: pariaparto@gmail.com

میباشد ( )2اما دیابت قندی نوع دو ،یک اختالل متابولیک و درون
ریز پیچیده است .تداخل بین چندین عامل محیطی و ژنتیک
باعث بروز یک اختالل پیش رونده و ناهمگون با درجات متغیری
از مقاومت به انسولین و اختالل کارکرد سلولهای بتای پانکراس
میشود .چاقی و اضافه وزن ،عوامل اصلی دخیل در ایجاد مقاومت
به انسولین و اختالل تحمل گلوکز هستند .هنگامی که سلولهای
بتا ،دیگر قادر به تولید انسولین کافی برای غلبه بر مقاومت به
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شده با استرپتوزوتوسین
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مواد و روشها
در این مطالعه تجربی  30سر موش صحرایی نر بالغ با وزن
 200تا  230گرم از نژاد ویستار انتخاب و به منظور سازگار شدن
با شرایط جدید به مدت یک هفته در شرایط کنترل شده از نظر
میزان نور ( 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی) و دما (در
محدودهی  22±3درجه سلسیوس) نگهداری شدند .ابتدا  30سر
موش صحرایی نر به پنج گروه  5تایی تقسیم شدند:
 -1گروه نرمال که به مدت  45روز هیچ گونه تیمار دارویی
دریافت نکردند و از آب معمولی استفاده کردند.
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انسولین نباشند ،اختالل تحمل گلوکز به سمت دیابت نوع دو
پیشرفت میکند .اختالالت دیگر هورمونها نظیر کاهش ترشح
پپتید  1شبه گلوکاگونی انسولی نافزا ( ،)GLP-1هیپرگلوکاگونمی
و افزایش غلظت دیگر هورمونهای تنظیم کننده متقابل نیز در
مقاومت به انسولین ،کاهش ترشح انسولین و هیپرگلیسمی در
دیابت نوع دو دخیل هستند (.)3
هر چند در حال حاضر درمان اصلی و موثر برای حالت دیابت
قندی استفاده از انسولین و عوامل کاهنده خون میباشد ولی این
ترکیبات دارای عوارض نامطلوب متعدد نظیر افزایش ذخایر چربی،
تحلیل رفتن بافت چربی در محل تزریق و بروز شوك
هیپوگلیسمی بوده و در دراز مدت بر روندهای ایجاد عوارض ناتوان
کننده دیابت تأثیر ندارند؛ بنابراین نیاز برای یافتن ترکیبات موثر
در درمان دیابت با عوارض جانبی کمتر احساس میگردد (.)4
داروهای مختلفی در درمان این بیماری به کار میروند یکی از
ترکیبات جدید وانادیوم میباشد که در تحقیقات اثر مفید آن به
اثبات رسیده است و اثری مشابه انسولین دارد .وانادیوم (وانادیل
یا وانادات) برداشت گلوکز و انتقال واکسیداسیون آن را افزایش
میدهد (.)5
نمکهای مختلف وانادیوم اثرات تقریباً یکسانی بر روی کاهش
قند خون در دیابت ناشی از استرپتوزوتوسین در موش صحرایی
دارند ( .)6همچنین وانادیل سولفات ترشح انسولین وابسته به
تحریک گلوکز را تقویت میکند ( .)7این ماده از طریق پروتئین
تیروزین کیناز سیتوزولی که مجزا از تیروزین کیناز رسپتور
انسولین است ،عمل مینماید ( .)8وانادیوم میتواند با باال بردن
حساسیت گیرندههای انسولین در بافتهای بدن نسبت به
انسولین ،آثار پایین آورندهی قند خون را آشکار نموده در صورت
کافی بودن زمان ،آثار ترمیمی خود را بر پانکراس اعمال نماید .هم
چنین وانادیوم وقتی میتواند اثر کاهش دهندهی قند خون را در
حیوانات دیابتی اعمال نماید که انسولین خون حداقل از حد پایه
باالتر باشد .بنابراین میتوان گفت آثار ضد دیابتی وانادیوم از طریق
ترمیم سلولهای پانکراس ،به شدت تخریب سلولهای بتا و
وخامت دیابت ایجاد شده در حیوانات آزمایشگاهی بستگی دارد
(.)9
مطالعات حیوانی نشان دهندهی اثرات مثبت ترکیبات وانادیوم
بر دیابت نوع  1و  2بوده و عوارضی از این دارو در مطالعات طوالنی

مدت بر بافتهای مختلف مشاهده نشده است ( .)10اولین
گزارشها در مورد اثرات مثبت ترکیبات وانادیوم در دیابت انسانی
توسط لیونه در سال  1899بوده است .کوهن و همکاران بهبود
کنترل هیپرگلیسمیک را در دیابت نوع  2با سه هفته مصرف
سولفات وانادیل گزارش نمود (.)11
روی( ،)Znعالوه برآنتی اکسیدان بودن نقش مهمی در تولید
و ذخیره سازی انسولین دارد ( )12و از سالها پیش ارتباط
فیزیکی و شیمیایی میان انسولین و روی ثابت شده است به طوری
که اضافه کردن روی به انسولین صناعی باعث افزایش مدت اثر
آن شده و در نتیجه از دوزهای تزریقی انسولین کاسته شد (.)13
روی در سلولهاى بتا در مراحل مختلف بیوسنتز ،فرآوری و
ذخیره انسولین دخالت دارد و انسولین تقریباً در تمامى گونهها در
گرانولهاى داراى غشاء به فرم کریستال حاوى روى ذخیره
مىشود و هم انسولین و هم پروانسولین با روى ترکیب مىشود و
هگزامر مىسازند .روی ،ترشح انسولین را از جزایر النگرهانس
تحریک شده با گلوکز-L ،لوسین و پتاسیم به طور برگشت پذیر
مهار مىکند ( .)14مطالعات اخیر کاهش سطوح روی در بیماران
دیابتی غیرحامله و عمدتا در دیابت نوع  2را نشان میدهد (.)15
علی رغم وجود مطالعات متعدد در خصوص اثرات تفکیکی
سولفات روی و وانادیم بر دیابت تاکنون مطالعه در خصوص اثر
ترکیبی آنها به صورت محلول در آب آشامیدنی بر دیابت صورت
نگرفته است؛ لذا مطالعه حاضر در راستای تحقیق مطالعه
مقایسهای اثرات تفکیکی و ترکیبی این دو ماده بر دیابت القا شده
در موشهای صحرایی صورت گرفت.
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نتایج
در این مطالعه تأثیر مصرف خوراکی سولفات روی سولفات
وانادیم و ترکیب سولفات روی و سولفات وانادیم بر کاهش قند
خون در موشهای صحرایی مبتال به دیابت مورد بررسی و ارزیابی
قرار گرفته و با گروه موشهای دیابتی شده (گروه  )2و نیز گروه
شاهد سالم و غیردیابتی (گروه  )1مورد مقایسه قرارگرفت.
نتایج حاصل از اندازه گیری قند خون پس از  72ساعت از
تزریق استرپتوزوسین به گروههای  2تا  5نشان داد ]به جز گروه
شاهد سالم (گروه  [)1تمامی نمونههای گروههای  2تا  5به دیابت
شیرین مبتال میباشند.
بر این اساس استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه
نیز نشان داد که اختالف معنی داری بین قند که حاکی از ابتال
گروههای  2تا  5به دیابت خون در مقایسه گروه شاهد سالم وجود
دارد ( .)p<0.001پس از  45روز از مداخله درمانی در گروههای 3
تا  5به ترتیب با سولفات روی و سولفات وانادیم و مخلوط هر دو
داروی سولفات روی و سولفات وانادیم نتایج زیر به دست آمد .در
گروه حیوانات غیر دیابتی میانگین قند خون ناشتا 180±6.557
بود که نسبت به گروه حیوانات دیابتی کنترل تفاوت معنی داری
( )p<0.001دیده شد (نمودار  )1در گروه حیوات دیابتی با دوز
 40mg/kgسولفات روی قند خون را در پایان مطالعه ( 45روز) به
 218±15.22کاهش داد که در مقایسه با گروه کنترل دیاتی به
صورت معنی داری کاهش یافته است (نمودار .)1
در گروه حیوانات دیابتی دریافت کننده سولفات وانادیم با دوز
 1mg/kgمیانگین قند خون را در پایان مطالعه به 209.2± 32.29
کاهش یافت که در مقایسه با گروه دیابتی به به طور معنی داری
کاهش یافته است ( .)p<0.001میانگین خون ناشتا در این گروه
در پایان مطالعه در این گروه در مقایسه با گروه دیابتی دریافت
کننده سولفات روی اختالف معنی داری نشان نداد ()p>0.05
Technico
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 -2گروه دوم که با تزریق داخل صفاقی
استرپتوزوتوسین ( )STZدیابتی شدند و در طول دوره آزمایش
هیچ گونه داروی دیگری دریافت نکردند.
 -3گروه سوم که با تزریق داخل صفاقی 40mg/kg
استرپتوزوتوسین ( )STZدیابتی شدند و بعد از تست دیابت و
اطمینان از دیابتی شدن به مدت  45روز محلول سولفات وانادیم
با غلظت  1mg /mlدر آب آشامیدنی مصرف نمودند.
 -4گروه چهارم که با تزریق داخل صفاقی 40 mg/kg
استرپتوزوتوسین ( )STZدیابتی شدند و بعد از تست دیابت و
اطمینان از دیابتی شدن به مدت  45روز محلول سولفات روی با
غلظت  0.25mg/mlدر آب آشامیدنی مصرف نمودند.
 -5گروه پنجم که با تزریق داخل صفاقی 40mg/kg
استرپتوزوتوسین ( )STZدیابتی شده و با سولفات روی به
میزان  0.25mg/mlوانادیم  1mg /mlبه مدت  45روز در آب
آشامیدنی مصرف نمودند.
تزریق استرپتوزوتوسین در همه مراحل به صورت درون
صفاقی ( )ipبا دوز  40mg/kgانجام گرفت .افزایش قند خون به
میزان بیش از  400میلی گرم بر دسی لیتر نشان دهنده دیابتی
شدن حیوان بود .تجویز عصاره به صورت محلول خوراکی بود قبل
از انجام آزمایش تمامی موشها با استفاده از دستگاه گلوکومتر
 Accu-checkمدل  Activeساخت کارخانه  Rocheآلمان و با اخذ
یک قطره خون از طریق قطع دم ،گلوکز خون آنها اندازه گیری
شد .این کار پس از دیابتی کردن موشها تا  3روز و پس از آن در
پایان هر هفته با رعایت  8ساعت محرومیت از غذا انجام و گلوکز
خون ثبت گردید .پس از پایان دوره آزمایش در روز  ،28حیوانات
به مدت  12ساعت ناشتا نگه داشته شدند و سپس با استفاده از
اتر بیهوش شده و با استفاده از سرنگ  10میلی لیتری از دهلیز
راست آنها خون گیری به عمل آمد .نمونههای خون  15دقیقه
پس از خونگیری با  12000دور در دقیقه به مدت  6دقیقه
سانتریفیوژ شدند و سرم نمونهها در دمای  -20درجه سانتی گراد
کمتر از  1هفته ذخیره و نگهداری شدند .پس از آن میزان گلوکز
سرم به روش آنزیمی -رنگ سنجی (روش گلوکز اکسیداز –
پراکسیداز) توسط دستگاه اتو آنالیزور مدل  RA1000ساخت
40mg/kg

شرکت تیچینکو1آمریکا و کیت شرکت پارس آزمون اندازه گیری
شد .دادهها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی
 Tukeyبررسی شد .نتایج به صورت میانگین ±خطای معیار ارائه
گردید .معیار استنتاج آماری  p>0.05در نظر گرفته شد.
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نمودار  .1تاثیر مصرف خوراکی جداگانه وانادیوم و سولفات روی و مصرف همزمان وانادیم و سولفات روی بر سطح قند خون موشهای
صحرایی دیابتی.

دوز 50mg/kg

(نمودار  .)1همچنین در گروه حیوانات دیابتی با
دریافت کننده سولفات روی و سولفات وانادیم در پایان دوره قند
خون را به  139.2±9.92کاهش داد که در مقایسه با گروه دیابتی
دریافت کننده سولفات روی و گروه دیابتی دریافت کننده سولفات
وانادیم اختالف معنی داری نشان داد (( )p<0.05نمودار .)1

بحث و نتیجهگیری
دیابت احتماال سریعترین بیماری متابولیکی در حال رشد در
دنیا میباشد و مطالعات بر روی این بیماری جهت یافتن روشهای
درمانی مناسب تر نیز رو به افزایش است ( .)16نتایج تحقیق حاضر
نشان میدهد که تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین با دوز 40
میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن مدل دیابتی را در موشهای
صحرایی ایجاد مینماید ،به طوری که میزان گلوکز به صورت
معنی داری نسبت به گروه نرمال افزایش مییابد .استرپتوزوتوسین
با وارد نمودن آسیب به غشاء سلولهای بتاپانکراس ،قطعه قطعه
نمودن  DNAو واکنش با آنزیمهایی مانند گلوکوکیناز موجب
افزایش میزان گلوکز خون در حیوانات میگردد .استرپتوزوتوسین
بیان  Mrnaمربوط به آنزیم گلوکز -6 -فسفاتاز کبدی را افزایش
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داده و لذا از این طریق نیز موجب افزایش گلوکز خون میشود
(.)17
آثار ضد دیابتی ترکیبات وانادیوم در سالهای اخیر توجه
تعداد زیادی از مراکز تحقیقاتی را به خود معطوف داشته است.
مطالعههای زیادی خواص ضد دیابتی وانادیوم را مورد بررسی قرار
دادهاند که نتایج آنها به طور خالصه با کاهش قند خون از طریق
مکانیسمهای متعدد ،از جمله اثر شبه انسولینی در بافتهای
محیطی ،کاهش برونده گلوکز کبدی و غیره ،گزارش شده است
( .)18با این وجود ،تا به حال مکانیسم دقیقی که بتواند آثار ضد
دیابتی این ترکیب را بیان کند ،گزارش نشده است .یکی از
مکانیسمهای احتمالی خواص ضد دیابتی وانادیوم بر اساس بعضی
گزارشها عملکرد آن بر پانکراس حیواناتی است که سلولهای
بتای پانکراس آنها به طور تجربی تخریب شده است .مطالعههای
انجام شده در این زمینه نشان میدهند که درمان با وانادیوم در
کوتاه مدت ،عالوه بر آن که میتواند قند خون را با تحریک
گیرندههای محیطی انسولینی به حد طبیعی برگرداند ،از طریق
ترمیم و تکثیر سلولهای بتای پانکراس حیوانات دیابتی شده نیز
میتواند سطح انسولین پالسما را نسبت به گروههای دیابتی درمان
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تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از بخش فیزیولوژی گروه زیست شناسی و
جناب آقای کاظم حاتمی نهایت تشکر و قدردانی را دارند.
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نشده افزایش دهد ( )19و حتی بعد از قطع مصرف وانادیوم ،قند
خون این حیوانات در حد طبیعی باقی میماند ( .)20گزارشهای
دیگری در حیوانات مبتال به دیابت تجربی وخیم نوع  1و وابسته
به انسولین تزریقی وجود دارد که فاقد آثار یاد شده طی مدت
شش ماه درمان بودند ،در حالی که وانادیوم توانست با تحریک
گیرنده های انسولینی محیطی نیاز به انسولین تزریقی را تا حدود
 80%نسبت به گروه درمان نشده با وانادیوم کاهش دهد ولی با
قطع موقت مصرف وانادیوم ،قند خون گروه مذکور بعد از مدت
کوتاهی تا حد حیوانات دیابتی باال رفته است (.)21
روی نقش مهمی در ذخیره انسولین در سلولهای بتای
پانکراس دارد و دو یون  Zn2+و شش مولکول انسولین در بخش
ترانس گلژی ایجاد کمپلکس پایدار اسموتیک میکنند .تحریک
سلولهای بتا توسط گلوکز موجب آزاد شدن هگزامرهای انسولین
میشود که بالفاصله به انسولین و روی شکسته میشوند (.)22
یون  Zn2+آزاد شده موجب تحریک ترشح گلوکاگن از سلولهای
آلفای پانکراس میگردد .در دیابت ملیتوس غلظت پالسمائی Zn2+
به علت هیپرزینکوریا و کاهش جذب رودهای روی کاهش مییابد.
تجویز روی موجب کاهش میزان گلوکز در دیابت نوع  1میگردد
( .)23در تحقیقات  Veiselو همکاران در سال  2007مشخص
شد که سطوح گلوکز پالسما در اثر دیابت افزایش مییابد ،ولی
درمان با روی در غلظت گلوکز خون در خرگوشهای دیابتی تاثیر
مثبتی نداشت ( .)24در حالی که  Brandaoو همکاران در سال
 2003معتقدند مصرف روی تاثیرات بالقوه سودمندی در
هومئوستازی گلوکز در دیابت مزمن دارد (.)25
نتایج این پژوهش نیز تاثیر روی را در کاهش گلوکز در بیماری
دیابت تایید میکند که با نظریه  Brandaoدر یک راستا قرار دارد،
در حالی که با نظریه  Veiselو همکاران مغایرت دارد Chen .و
همکاران در سال  1998مشخص کردند که مکمل روی،

هیپرگلیسمی را در موشهای چاق ژنتیکی کاهش میدهد و
احتماال با اثر روی در بهبود عملکرد انسولین مرتبط است (.)26
 Safmitaو همکاران در سال  2004در مطالعهای که روی گروهی
از افراد دیابتی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مصرف روی
نقش مهمی در ساخت ،ذخیره ،ترشح و نگهداری انسولین دارد
( Alian .)27و همکاران در سال  2000بیان میدارند که روی در
سلولهای بتای پانکراس از طریق یک حلقه فیدبک منفی درگیر
در انتقال پتاسیم ،ترشح انسولین را بهبود میبخشد ( .)28نتایج
حاصل در این پژوهش نشان داد که در تمام گروههایی که سولفات
روی را به صورت خوراکی دریافت میکردند سطح قند خون
کاهش یافت .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با مصرف روی
میتوان عالیم دیابت را در موشهای صحرایی دیابتی کاهش داد.
همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تیمار کوتاه مدت
ترکیب سولفات روی و سولفات وانادیم به صورت معنی داری
موجب کاهش میزان قند خون در موشهای صحرایی دیابتی
میشود .بر طبق نتایج تحقیق حاضر ترکیب سولفات روی و
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ترکیب این دو ماده را به عنوان داروی ضد دیابتی قوی تری در
نظر گرفت .هر چند تحقیقات بیوشیمیایی و فارماکولوژیکی
بیشتری را باید مدنظر قرار داد.
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Abstract
Background & Objectives: Diabetes mellitus is one of the most common endocrine disorders affecting millions of
people worldwide. Here, the effects of co-administration of zinc and vanadium sulfate on blood glucose levels in
diabetic animals were studied. Notably, the study on the effects of the separation of zinc and vanadium has been done
previously.
Materials &methods: Moderate diabetic hyperglycemia was induced by streptozotocin (STZ) 40 mg/kg, ip injection.
Five groups were selected (n=5), Group I: As normal group, during the trial did not receive any drug treatment and
consumed tap water during 45 days. Group II: As control diabetic group, received STZ 40mg/kg, ip injection and
consumed tap water, but they did not receive any drug treatment. The diabetic animals (STZ 40mg/kg, ip) with 500-600
mg/dl blood glucose levels were randomly divided into three groups: Group IIIAs under treatment 1, used drinkable
water containing 1mg/ml of vanadium sulfate. Group IV: As under treatment 2, used drinkable water (0.25 mg/ml zinc
sulfate). Group V: As under treatment 3, used drinkable water (1mg/ml of vanadium sulfate and 0.25 mg/ml zinc
sulfate).
Results: FBS remained high in group II (468±55.32mg/dl), whereas in group III vanadium reduced the FBS level to
209.2±32.29 mg/dl. In group IV zinc reduced the FBS level to 216.4±10.44 mg/dl. In group V vanadium and zinc
sulfate reduced the FBS level to 139.2±92.9 mg/dl.
Conclusion: Zinc and vanadium sulfate separately can lower the blood sugar and their simultaneous oral administration
has stronger impact on lowering the blood sugar.
Keywords: Diabetes, Glucose, Rat, Vanadium & Zinc-sulfate
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