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چكيده
بيماري دیابت اختاللي است متابوليكي كه از دیرباز گریبانگير نوع بشر بوده است و شيوع باالیي در سراسرجهان دارد .استرس اكسيداتيو به
ميزان زیادي با ایجاد دیابت و عوارض ناشي از آن در ارتباط ميباشد .عوامل آنتياكسيدان به خصوص با منشا گياهي در پيشگيري از عوارض
دیابت بسيار حائز اهميت ميباشند .هدف از این مطالعه ،ارزیابي تاثير پالماتين هيدروكلراید بر برخي فاكتورهاي بيوشيميایي سرم در موشهاي
صحرایي دیابتي شده با استرپتوزوتوسين ميباشد .در این تحقيق 93 ،سر موش صحرایي نر نژاد ویستار با وزن تقریبي  342گرم ،به طور
تصادفي انتخاب و به چهار گروه كنترل ،غيردیابتي تيمار شده با پالماتين هيدروكلراید ،دیابتي و دیابتي تيمار شده با پالماتين هيدروكلراید
تقسيم شدند .دیابت با تزریق داخل صفاقي استرپتوزوتوسين با دوز  55ميليگرم بر كيلوگرم القا و یك هفته پس از تزریق ،تيمار با پالماتين
هيدروكلراید با دوز  02ميليگرم بر كيلوگرم در روز به مدت شش هفته و به صورت زیرجلدي انجام شد .آسيبهاي بيضهاي بوسيله رنگ-
آميزي هماتوكسيلين ـ ائوزین مشخص شد و فاكتورهاي بيوشيميایي و هورموني خون مورد سنجش قرار گرفت .دادهها با نرمافزار Prism-
 5.0و آزمونهاي یكطرفه  ANOVAو توكي تجزیه و تحليل شدند .نتایج نشان داد كه دیابت با ایجاد استرسهاي اكسيداتيو و توليدرادیكالهاي آزاد ،باعث افزایش گلوكز و كاهش انسولين اختالل در چربيهاي خون یعني افزایش تريگليسرید و كلسترول ميشود .در نمونه
هاي تيمارشده با پالماتين این عوارض بهبود یافته ،همچنين ميزان گلوكز ،كلسترول ،تريگليسرید كاهش یافته ( )P≤2/220و باعث افزایش
انسولين ( )P≤2/220شده است .با توجه به نتایج بدستآمده ،پالماتين هيدروكلراید داراي اثر پایينآورندگي قند و چربي در خون موشهاي
صحرایي دیابتي است كه این اثر ميتواند براي كاستن عوارض قلبي -عروقي ناشي از دیابت قندي مورد توجه قرار گيرد.
كلمات كليدی :دیابت ،موش صحرایي ،پالماتين ،كلسترول ،گلوكز

مقدمه
بيماري دیابت ناشي از اختالل در متابوليسم كربوهيدراتها،

ایجاد ميكند .افزایش سطح برخي ليپيدها در این بيمـازي بـا

چربيها و پروتئينها است كه بر اثر فقدان ترشح انسولين یا

افزایش خطر بيماريهاي قلبي -عروقي همراه است .افزایش

كاهش حساسيت بافتها به انسولين ایجاد ميشود [ .]0این

قندخون از چند مسير جداگانه استرس اكسيداتيو را القا مي-

بيماري عوارض حاد و مزمن بسياري بر اندامهـاي مختلـ

نماید .از جمله ميتوان عدم تعـادل اكسيداسـيون و احيـا،،

دارد و اختالالتي چون نوروپاتي ،نفروپـاتي [ ]0و رتينوپـاتي

افزایش ،فعاليت آلـدوز ردوكتـاز [ ،]6افـزایش محصـوالت

[ ،]5اخـتالل در رفتارهـاي جنسـي و بافـت توليـدميلي []6

نهایي گليكوزیالسيون [ ،]4تغيير در فعاليت پروتئين كيناز،C
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اختالل در تعادل پروستانوئيدها [ ]4و افـزایش توليـد سـوپر

 SODو  CATرا غيرفعال ميكند .قند باال و گالیكه شـدن

اكسيدهاي ميتوكندریایي را نام برد [ .]9به طور كلي دیابـت

این پروتئينها ،سبب استرس اكسـيداتيو مـيشـود كـه خـود

با ایجـاد رادیكـالهـاي آزاد و اسـترس اكسـيداتيو ،منجربـه

سبب پراكسيداسيون ليپيدها ميشود [ .]05شایان ذكـر اسـت

اكسيداسيون ليپيدها ،پروتئينها و  DNAميگردد و اخـتالل

كه عصاره كاپتيس ریزوم و عناصر فعـال آن نظيـر پالمـاتين،

در عملكرد  DNAميتوكنـدریایي از بـارزترین آسـيبهـاي

پراكسي نيتریت را پاكسازي ميكند و سلولهـا را از آسـيب

متابوليسمي این بيماري ميباشد .از این رو به منظور برطرف

ناشي از پراكسي نيتریت محافظت ميكند [ .]04همچنـين در

كردن آسيبهاي اكسيداتيو ،محققـان از داروهـاي متعـدد بـا

بررسي عصاره بربریس آریستاتا و اجزاي زیستي فعـال آن از

خاصيت آنتياكسـيداني از جملـه ویتـامين  ،Eویتـامين  Cو

جمله پالماتين آشكار شد كه به دليل خواص آنتـياكسـيداني

بتاكاروتن استفاده نمودهاند [ .]01پالماتين هيدروكلراید یـك

عصاره گياه ،موشهاي صـحرایي دیـایتي شـده بـا آلوكسـان

پروتوبربرین از گروه الكالوئيدها است كه در ریشه ،ریزوم و

محافظت قابل مالحظهاي در برابر انواع واكـنشگـر اكسـيژن

پوســت ســاقه خــانوادههــاي گياهــان متعــددي از جملــه

بدست آوردند [ .]04ایـن تركيـب عـالوه بـر كـاهش قابـل

Coptis ،Coptidis rhizome ،Berberis aristata

مالحظــه قنــد خــون (بــدون اثــر هایپوگالیســمي در گــروه

 chinensi franchsیافــت شــده اســت .همچنــين گيــاه

كنترل) ،فعاليت كاتاالز ،سوپراكسيدار دسموتاز و گلوتـاتيون

زرشــك خــاردار ( )Berberis aristataكــه در طــب

پراكسيداز و گلوتاتيون ردوكتاز را به طـور قابـل مالحظـهاي

هندوستان به عنوان  Daruharidraشناخته ميشود ،به طور

افزایش ميدهد و پراكسيداسـيون ليپيـد را كـاهش مـيدهـد

گسترده در سيستمهاي مختل

[.]05

طب سنتي براي درمان انـواع

بيماريها از جملـه بيمـاريهـاي چشـم ،گـوش ،رماتيسـم،

مواد و روش كار

یرقان ،دیابت ،اختالالت معـده ،پوسـت ،تـب ماالریـا و بـه

جهت انجام مطالعه از  93سر موش صحرایي نر نژاد ویستار

عنوان نيروبخش استفاده شده است [ ]09نيز در طـب سـنتي

با وزن متوسط  342 ± 42گرم ،تهيه شده از مؤسسه پاسـتور

شرق آسيا ،از این گياهان به عنوان دارو در درمـان اسـهال و

كرج استفاده شد .حيوانـات در حيـوانخانـه دانشـگاه علـوم

التهاب روده و معده استفاده شده است [ .]06پالمـاتين داراي

پزشكي واحد شاهرود در دماي  33±3درجه سـانتيگـراد و

آثار آنتياكسيدان ،ضدالتهابي ،ضدماالریا ،ضد ميكربـي ،ضـد

ميزان رطوبت  %92نگهداري شدند .این شرایط طي آزمایش

سرطان ،آرام بخشي و كاهنده قند و چربي خون اسـت [.]09

نيز حفظ گردید .موشها به منظور انطباق با محـيط ،از یـك

پالماتين در بافت ميوكارد موشهاي صحرایي تحت ایسكمي

هفته قبل از شـروع آزمـایش ،در محـيط حيـوانخانـه قـرار

و برقراري مجدد جریان خون ،به مقدار قابل تـوجهي ميـزان

گرفتنــد .در طــول مطالعــه جهــت تغهیــه آنهــا از غــهاي

سوپراكسيد دسموتاز ( )SODو كاتاالز ( )CATرا افـزایش

مخصوص موش (غهاي فشرده) و آب آشاميدني شـهري در

داد SOD .یك آنزیم آنتياكسـيدان اسـت كـه تبـدیل O2-

داخــل وــروف آبخــوري مخصــوص اســتفاده گردیــد و

(سوپراكسيد) را به  H2O2و  O2كاتـاليز مـيكنـد .بنـابراین

حيوانات به طـور آزادانـه بـه آب و غـهاي كـافي دسترسـي

پالماتين ميتواند آزادسازي رادیكالهاي آزاد را طي ایسكمي

داشتند .موشها به طور تصادفي بـه  4گـروه  8تـایي كنتـرل

و برقراري مجدد جریان خون كـاهش دهـد [ ]06در دیابـت

دیابتي ،دیابتي تيمارشده با پالماتين هيدروكلراید ،كنترل سالم

مليتوس گلوكز باال به راحتي آنزیمهاي آنتياكسـيدان ،GPx

و غيردیابتي تيمارشده با پالماتين هيدروكلراید تقسيم شدند.
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داروهـاي بـه كـار رفتـه در ایـن آزمـایش شـامل پالمـاتين

انجام شد .سایر فاكتوريهاي بيوشيميایي توسط كيت پـارس

هيدروكلراید ( )SC-325188و استرپتوزوتوسـين ()S0092

آزمون با دستگاه فتومتر اندازهگيري شد .محاسبه آماري داده-

بودنــد ،كــه پالمــاتين هيدروكلرایــد از شــركت ســانتا كــروز

هـا بـا نـرمافـزار prism-5.0-و آزمـونهـاي one way

بيوتكنولوژي آمریكا و استرپتوزوتوسـين ( )STZاز شـركت

 ANOVAو توكي تجزیه و تحليل شدند .سطح معنيداري

سيگما كتامين ( )k113و زایلزین ( )x1251خریداري شد.

كمتر از  2/25در نظر گرفته شد.

القاي دیابتي با تزریـق درون صـفاقي استرپتوزوتوسـين (55

نتايج

ميليگرم بر كيلوگرم) حل شده در بافر سيترات ( 2/25موالر

نمودار 0نشان ميدهد وزن موشهاي گروه كنتـرل تيمـار بـا

با  )PH= 4/5دیابتي شدند .جهت حصول اطمينان از دیابتي

دارو در مقایسه با گروه كنترل در هفته هفتم كـاهش معنـي-

شدن موشها  13ساعت بعد از تزریق  ،STZسـنجش قنـد
خــون بــا اســتفاده از خــون ســياهر

داري داشته است ( .)P ≤ 2/220این ميزان در گـروه دیـابتي

دمــي و بــه كمــك

تيمار با دارو از هفته پنجم به بعد افزایش معنـيداري نسـبت

دستگاه  Glucoard 01انجام شد و مـوشهـاي صـحرایي

به گـروه كنتـرل دیـابتي نشـان داده ( )P ≤2/220و از هفتـه

داراي قند خون باالتر از  922mg/dlبه عنوان دیابتي در نظر

سوم كاهش معنيدار وزن نسبت به گـروه كنتـرل تيمـار بـا

گرفته شدند .موشها در گروه كنترل تحت هيچ تيماري قرار

دارو مشاهده گردیـد ( .)P < 2/20همچنـين در وزن گـروه

نگرفتند .گروه دوم و نيز گـروه چهـارم یـك هفتـه پـس از

كنترل دیابتي از هفته سوم به بعد كـاهش آمـاري معنـيداري

القاي دیابـت ،روزانـه  02ميلـيگـرم بـر كيلـوگرم از داروي

نسبت به گروه كنترل مشاهده شد (.)P ≤ 2/220

پالماتين هيدروكلراید (حل شده در آب مقطر) را به صـورت

در نمودار  ،3ميزان قند خون درگروه دیابتي تيمار بـا دارو از

زیرجلــدي (شــكل  )3-3دریافــت نمودنــد و محــل تزریــق
روزانه تعویض شد .با نمونهگيري از سياهر

هفته سوم به بعد كاهش معني داري نسبت به گـروه كنتـرل

دمي ميزان قند

دیابتي نشان داد (.)P < 2/25

خــــون در هفتــــههــــاي  5 ،9 ،0و  1پــــس از تزریــــق

نمودار 9ميزان انسولين بين گـروه دیابـت و كنتـرل را نشـان

استرپتوزوتوسين سنجش شد .از حيوانات در یك نوبت پس

ميدهد كه دیابت سـبب كـاهش معنـيدار در گـروه دیـابتي

از اتمــام دورهي آزمــایش جهــت انــدازه گيــري فاكتورهــاي

نسبت به گروه كنتـرل شـده اسـت ( .)P ≤ 2/220همچنـين

بيوشيميایي و هورمـوني خـونگيري بـه عمـل آمـد .قبـل از

كاهش انسولين در گروه دیابتي تيمار با دارو نيـز نسـبت بـه

خونگيري حيوانات با تزریق مواد هوشبري كتامين و دیازپـام

گروه كنترل تيمار با دارو كاهش معنيداري را نشان ميدهـد

به صورت درون صفاقي بيهوش شدند .سـپس حيوانـات بـر

( .)P ≤ 2/220در گروه دیابتي تيمار با دارو ،انسولين نسبت

روي تخته تشریح فيكس شده و خون مستقيماً از قلـب آنهـا

به گروه دیابتي افزایش یافته و ميزان انسولين در گروه كنترل

گرفته شد .خون گرفته شده درون لوله آزمایش ریخته شد و

تيمار با دارو نسبت به كنترل كاهش یافته اما معنيدار نيست.

در انكوباتور قرار گرفت تا تشكيل لخته دهد سپس نمونههـا

مقدار انسولين در گروه دیابتي تيمار با دارو نسبت بـه گـروه

به مدت  5-02دقيقـه در دسـتگاه سـانتریفوژ بـا دور 3000

دیابتي افزایش یافته و معنيدار است.

 rpmقرار گرفتند تا سرم آنها جدا شود.

نمودار  4مقایسه ميزان كلسترول سرم خون بين گروه دیابتي

اندازهگيري سطح هورمـونهـا و انسـولين بـه وسـيله كيـت

و كنترل را نشان ميدهد كه دیابت سبب افزایش آن در گروه

 Monobindتهيه شـده در كشـور آلمـان و بـه روش اليـزا

دیابتي نسبت به گروه كنترل و گروه كنترل تيمار با دارو شده
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است ( .)P ≤ 2/220در گروه دیابتي تيمار با دارو ،كلسترول

كنترل را نشان ميدهد كه دیابت سبب افزایش معنيدار در

خون نسبت به گروه دیابتي تا حدود نزدیك به گروه كنترل

گروه دیابتي نسبت به گروه كنترل شده است (.)P ≤ 2/220

كاهش یافته و این مقدار معنيدار است (.)P ≤ 2/220

همچنين تري گليسرید در گروه دیابت تيمار با دارو نسبت

بعالوه اختالف كلسترول بين گروه دیابت تيمار با دارو و

به گروه كنترل تيمار با دارو اختالف معنيداري نشان ميدهد

گروه كنترل تيمار با دارو افزایش معنيداري نشان ميدهد

( .)P ≤ 2/220در گروه دیابت تيمار با دارو نسبت به گروه

( .)P ≤ 2/220در گروه كنترل تيمار با دارو كاهش معني-

دیابتي كاهش معنيداري مشخص شده است (.)P ≤ 2/220

داري نسبت به گروه كنترل مشاهده ميشود (.)P ≤ 2/220
نمودار  5مقایسه ميزان تريگليسرید خون بين گروه دیابتي و
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نمودار0ـ وزن در هفته اول ،هفته سوم ،پنجم و هفتم بين گروه كنترل و دیلبت .تفاوت معنيدار با گروه كنترل در سطح  P ≤ 2/220با 
و تفاوت معنيدار با گروه دیابتي در سطح  P ≤ 2/220با *** و تفاوت معنيدار با گروه كنترل تيمار با دارو در سطح  P <2/20را با  °°و در
سطح  P ≤ 2/220با  °°°نشان داده شده است.
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نمودار 3ـ قند خون در هفته اول ،هفته سوم ،پنجم و هفتم بين گروههاي كنترل و دیابت .ارزیابي ميزان قند خون گروهها هر دو هفته یك بار،
نشان داد كه گروه دیابتي تيمار با دارو از هفته سوم به بعد ،كاهش معنيداري نسبت به گروه دیابتي و گروه دیابتي در تمام هفتهها افزایش

معنيداري ( )P ≤ 2/220نسبت به گروه كنترل داشت .تفاوت معنيدار با گروه كنترل در سطح  P ≤ 2/220را با  و تفاوت معنيدار با
گروه دیابتي در سطح  P < 2/25با * و در سطح  P ≤ 2/220با *** نشان داده شده است.

Control
Control+Pal

4

Diabetic
3

Diabetic+Pal

2



1



0

)Insulin of serum(mIU/ml

5

نمودار 9ـ ميزان انسولين سرم خون بين گروههاي دیابت و كنترل .تفاوت معنيدار با گروه كنترل در سطح  P ≤ 2/220با  °°°و تفاوت معنيدار
با گروه دیابتي در سطح  P ≤ 2/220با  نشان داده شده است .تفاوت معنيدار با گروه كنترل تيمار با دارو در سطح  P ≤2/220با ***
نشان داده شده است.
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نمودار 4ـ ميزان كلسترول سرم خون بين گروههاي دیابت و كنترل .دیابت سبب افزایش در گروه دیابتي نسبت به گروه كنترل وگروه كنترل
تيماربا دارو شده است ( .)P ≤ 2/220تفاوت معنيدار با گروه كنترل در سطح  P ≤ 2/220با  °°°و تفاوت معنيدار با گروه دیابتي در سطح
 P ≤ 2/220با  و تفاوت معنيدار با گروه كنترل تيمار با دارو در سطح  P ≤ 2/220با *** نشان داده شده است.
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نمودار5ـ ميزان تري گليسرید سرم خون بين گروه دیابت و كنترل .تفاوت معنيدار با گروه كنترل در سطح  P ≤ 2/220با  °°°و تفاوت معنيدار
با گروه دیابتي در سطح  P ≤ 2/220با  و تفاوت معنيدار با گروه كنترل تيمار با دارو در سطح  P ≤ 2/220با *** نشان داده شده
است.

بحث
نتایج این پژوهش نشان داد ،پالماتين سبب كاهش گلوكز،

كه استرس اكسيداتيو در بيماران دیابتي به دليل توليد بيش از

كلسترول ،تريگليسرید و افزایش ميزان انسولين سرم خون

حد اكسيژن باز فعال شده ( )Rosافزایش ميیابد كه در

در گروههاي درماني ميشود .شواهد موجود مشخص كرد

نتيجه باعث كاهش كارآیي دفاع آنتياكسيداني ميشود [.]03
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اكسيداسيون ليپيدها ،پروتئينها و ماكرومولكولهاي دیگر در

افزایش توانایي زیست سلول ،توليد ،NOفعالسازي

طول گسترش دیابت اتفاق ميافتد [ .]3موتاسيون در DNA

سوپراكسيد دسموتاز ،و كاهش آزادسازي الكتيك اسيد

ميتوكندریایي ،همچنين در بافتهاي دیابتي گزارش شده

دهيدروژناز و  ،MDAمهار ميكند [ .]01این مكانيسمها

است ،كه یك نوع استرس اكسيداتيو وابسته به آسيب

سبب كنترل استرس اكسيداتيو و در نتيجه بهبود عوارض

ميتوكندریایي است [ .]3پالماتين یك آلكالوئيد گياهي است

مخرب رادیكالهاي آزاد بر بافت شده سبب بازسازي

كه در طب سنتي چين و هند بكار ميرفته است و به عنوان

سلولهاي بافت بيضه ميگردد .در مورد مطالعات

یك داروي ضد افزایش قند خون در چين بوسيله بسياري از

آزمایشگاهي و ایجاد دیابت تجربي نيز مشخص شده است

پزشكان تجویز ميشود .واكنشهاي مشخصي را با متابوليسم

كه تاثير این بيماري بر غده هيپوفيز منجر به كاهش هورمون

چربي و كربوهيدرات نشان داده است .مطالعات قبل و بعداز

آزاد كننده گنادوتروپين ميشود [ .]4همچنين تجویز

تشخيص بيماري نشان داده است پالماتين اثرات بسياري بر

 GnRHاگزوژن به موشهاي دیابتي افزایش سطح

هومئوستاز گلوكز دارد .در واقع پالماتين بيان mRNA

گنادوتروپينهاي هيپوفيزي را به دنبال دارد [ .]4برخي

گيرنده انسولين را از طریق پروتئين كيناز وابسته به سایكلين

گزارشات حاكي از آن است كه ضایعات نورواندوكریني

به عنوان یك پروموتور در كشتهاي سلولي كبد انسان و

ناشي از دیابت ،در هيپوتاالموس كه هدایت فعاليتهاي

ماهيچه اسكلتي افزایش ميدهد [ .]06پالماتين نشان داده كه

هورموني را به عهده دارد ،اتفاق ميافتد [ .]4شاید یك عامل

قادر است از تخریب سلولهاي  βو همچنين پانكراس در

اصلي مداخله كننده دیگر در این گرفتاري نقص در ترشح

مقابل استرس اكسيداتيو در رتهاي دیابتي حمایت كند

انسولين باشد كه در بيماري دیابت بروز مي نماید .زیرا این

[ .]05با توجه به خواص ذكر شده در پژوهش حاضر این

هورمون در تنظيم فعاليتهاي هيپوفيزي-گنادي داراي نقش

دارو به عنوان عاملي كه از دو طریق ،غيرمستقيم با اثرات

محوري است [ .]5تحقيقات نيز نشان داده است كه در

كاهنده قند خون و در نتيجه كاهش استرس اكسيداتيو

غياب انسولين ،توانایي سلولهاي لب قدامي هيپوفيز در

واثرات مخرب آن و مستقيم از طریق اثر بر واكنشهاي

استفادهي از گلوكز كاهش یافته و از این طریق به كاهش

متابوليسمي درون سلولي ،سبب بهبود آسيب بافتي ناشي از

 GnRHميانجامد [ .]6سنجش ميزان قند خون نشاندهنده

دیابت ميگردد ،تجویز شد .پالماتين اثرات مهاري بر روي

كاهش در گروه درماني نسبت به گروه دیابتي بوده بعالوه

ليپواكسيژناز [ ]05و گزانتين اكسيداز [ ،]05دو منبع مهم

مقدار انسولين كه در نمونههاي دیابتي بطور معنيداري

ایجادكننده  ROSنشان داده است كه بيانگر خاصيت آنتي-

كاهش یافته بوده در گروه درماني افزایش یافته است.

اكسيدان آن ميباشد .مطالعات نشان داده است كه پالماتين

پالماتين از چند مسير سبب كنترل قند خون ميشود.

ميتواند از اكسيداسيون  LDLناشي از حضور Ca2+

پالماتين ممكن است یك اثر مستقيم ضعي

بر ترجمه یا

جلوگيري كرده و از عملكرد معيوب سلول ،ناشي از LDL

بيان ناقلهاي گلوكز داشته باشد .در حضور انسولين پالماتين

اكسيدشده محافظت كند [ .]01پالماتين به طور بارزي سبب

قادر است مصرف و جهب گلوكز وابسته به انسولين را

افزایش فعاليت سوپراكسيد دسموتاز شده و تشكيل

افزایش دهد ،پالماتين قادر به تحریك ترجمه GLUT4

سوپراكسيد آنيون و مالونديآلدئيد ) (MDAرا كاهش مي-

ميباشد [ .]03همچنين پالماتين قادر به افزایش بيان

دهد [ .]1بعالوه پالماتين اثرات مخرب  H2O2را بوسيله

 GLUT1ميباشد [ .]03این مطالعه همچنين پيشنهاد مي-
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كند كه این مهار خفي

ارزیابي شده است .در رتهاي تغهیه شده با رژیم پرچرب،

عملكرد ميتوكندریایي ممكن است

پالماتين باعث كاهش تري گلسيرید سرم ميشود [.]3

به بهبود حساسيت به انسولين كمك كند .پالماتين ممكن
است سبب كاهش جهب گلوكز در روده شود .این موضوع

نتيجهگيری

شگفتآور است كه پالماتين همچنين به عنوان یك مهار

نتایج این مطالعه نشان داد كه تجویز پالماتين هيدروكلراید با

كننده گلوكوزیداز عمل ميكند .گلوكوزیداز یك آنزیم روده-

دوز  02 mg/kg/Dayبه مدت شش هفته منجر بـه كـاهش

اي است كه براي هضم كربوهيدراتهایي همچون شكر و

گلوكز ،كلسترول ،تريگليسرید وافزایش ميزان انسولين سرم

نشاسته به مونوساكاریدها بكار ميرود .مهار این آنزیم سبب
توق

خون در موشهاي صحرایي دیابتي شده با استرپتوزوتوسـين

جهب كربوهيدراتهاي رژیم غهایي ميشود .انتقال

ميشود.

گلوكز از خالل اپي تليوم رودهاي نيز پس از مصرف
پالماتين كاهش ميیابد [ .]03این دو رویداد ممكن است
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