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Abstract 

 

Background and purpose: Alpha-glucosidase inhibitors are used in treatment of type 2 diabetes 

because they decrease postprandial hyperglycemia. Consistent use of these drugs has undesirable side 

effects such as liver toxicity and gastrointestinal symptoms. The purpose of this study was to investigate 

the inhibitory effect of Ziziphus jujuba and Heracleum persicum on the activity of partial purified rat 

intestinal alpha-glucosidase enzyme. 

Materials and methods: Alpha-glucosidase enzyme was partially purified by gel filtration 

chromatography Sephadex G-200 from the rat intestine. The methanol extract of plants was prepared and 

IC50 value of extracts on alpha-glucosidase enzyme was obtained and compared with acarbose IC50. The 

polyphenolic content and antioxidant capacity of extracts were determined by Folin-Ciocalteu test and 

DPPH test, respectively. 

Results: The specific activity of the enzyme was 59.1 U/mg. The IC50 values of Z. jujuba, H. 

persicum and acarbose for alpha-glucosidase inhibition were 815, 258 and 104 μg/ml, respectively. For 

inhibition of DPPH radical, IC50 values of extracts were calculated as 721 and 243 μg/ml, respectively. 

Total phenolic content of methanol extracts were 36.06±2.1 and 68.2±2.6 μg tannic acid equivalent/mg 

extract, respectively. 

Conclusion: Z. jujuba is used in traditional medicine to treat gastrointestinal disorders, liver 

pain, diabetes and H. persicum is used as anti-flatulence. Antioxidant properties, polyphenolic content, 

saponin and remarkable inhibition of the alpha-glucosidase make them appropriate candidates in 

treatment of diabetic patients. 
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 پژوهشی

 گلوکوزیداز-اثر مهاری عناب و گلپر بر فعالیت آنزیم آلفا
 تخلیص شده جزیی از روده باریک موش

 
      1سحر صادق نژادی

       2محمد آبرومند
      3محمدعلی غفاری
       2قربان محمدزاده
       4امیر سیاهپوش
 1رضا افریشم

 چكیده
از صتر  ذت ا را  ، هیپرگلیستی  بدتد2ان ریابت  وتو  گلوکوزیداز جهت  ررمت-ی آلفاهاکنندهمهار و هدف: سابقه

کاهش م  رهند. استفاره مداوم از این راروها اذلب با عوارض جاوب  وامطلوب ماوند سیی  کبدی و عالیم سوء گوارشت  
گلوکوزیتداز تللتیش شتده -عناب و گلپر بتر عدالیت  آوت یم آلفتا مرتبط م  باشد. هد  از این مطالده، بررس  اثر مهاری

 ی  از روره باریک موش م  باشد.ج 
از روره باریتک  G-200گلوکوزیتداز توستط کرومتاتوگراع  فی عیلتراستیون ستفارک  -آو یم آلفا ها:مواد و روش

-هتا بتر آوت یم آلفتااثر مهاری عصاره 50ICطور ج ئ  تللیش شد. سپ  عصاره متاوول  تام گیاهان تهیه گررید و موش به
ها با تست  عتولن ستیوکالتو و راروی آکاربوز مقایسه گررید. محتوای پل  عنل  عصاره 50ICبا گلوکوزیداز به رس  آمد و 

 مشلش شد. DPPHظرعی  آوت  اکسیداو  عصاره با تس  
های عنتاب عصاره 50ICبه رس  آمد.  U/mg  1/95می ان عدالی  اختصاص  آو یم پ  از کروماتوگراع  برابر با ها:یافته

 50ICچنتین . هتممحاستبه شتد 101و  μg/ml 519 ،295گلوکوزیتداز، بته ترتیتب -رای مهتار آوت یم آلفتاو گلپتر و آکتاربوز بت
ها وی  به ترتیب و محتوای پل  عنل  عصاره 212و  μg/ml  121، به ترتیب DPPHهای عناب و گلپر جه  مهار راریکای عصاره

 گرم عصاره خام محاسبه گررید.مداری تاویک اسید رر یک میل بر حسب میکروگرم  2/05±0/2و  1/2±00/20
عناب رر طب سنت  جه  ررمان اختالالت گوارش ، رررهای کبدی و ریاب  و گلپتر بته عنتوان نتد وفت   استنتاج:
ل توجه عنل  و ساپووین باالی این گیاهان، و اثر مهاری قابشور و با توجه به ظرعی  آوت  اکسیداو ، محتوای پل مصر  م 

 2ها را به عنوان گیاهاو  موثر رر جه  بهبور حای بییاران ریتابت  وتو  توان آنگلوکوزیداز، م -این رو گیاه بر آو یم آلفا
 پیشنهار رار.

 

 گلوکوزیداز، گیاهان سنت ، ریاب ، مهار آو یم-آلفا واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 اختتالی یتک(، Diabetes mellitusریاب  شیرین )

 کتته بتتا استت  چندگاوتته علتتل از لیستتی  بتتدن واشتت متابو
 بته هیتراه اختتالی رر متابولیستم اع ایش م من قنتدخون

 ن تور که ایتشن ویایان م ت  و پروتئیتچرب، کربوهیدرات
 

  :aberumand@yahoo.com E-mail                                 گلستان، راوشگاه جندی شاپور اهواز، راوشکده پ شک ، گروه بیوشیی  :اهواز -محمد آبرومندمولف مسئول: 

 ایران اهواز، اهواز، شاپور جندی پ شک  علوم راوشگاه راوشجوی ، تحقیقات کییته پ شک ، راوشکده بالین ، بیوشیی  ارشد کارشناس  . راوشجوی1
 ایران اهواز، اهواز، شاپور جندی پ شک  علوم هگاراوش پ شک ، دهراوشک بالین ، بیوشیی  گروه استاریار،. 2
 ایران اهواز، اهواز، شاپور جندی پ شک  علوم راوشگاه پ شک ، راوشکده بالین ، بیوشیی  گروه راوشیار،. 2

 ایران اهواز، اهواز، شاپور جندی پ شک  علوم گاهراوش راروسازی، راوشکده ترکیبات طبید ، و راروی  گیاهان تحقیقات مرک  عارماکوگنوزی، گروه، استاریار .1
 :  2/5/1251تاری  تصویب :           11/0/1251 تاری  ارجا  جه  اصالحات :          10/9/1251 تاری  رریاع 
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 و همکاران سحر صادق نژاد   

 431      4311اسفند ،  431، شماره بيست و پنجمدوره                                                                     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                    

 پژوهشی

( 1ریابت  وتو  ) ترشح اوسولین وقش رر واش  از اختالی

یتا هتر رو  (2ریاب  وو  ) اوسولینو یا وقش رر عیلکرر 

ریابت  کنتتری ی واش  از قندخون باال د. رر وتیجهباشم 

 هایسیستم به بسیاری از های جدیآسیبمنجر به  وشده،

ریاب   شور.اعصاب و عروق خوو  م ، به خصوص بدن

ررصد از موارر تشلیش  50-50حدور  (T2DM) 2وو  

، 2که ریاب  وتو  جای از آن .(1)شورریاب  را شامل م 

 1تر از ریاب  وتو  یک بییاری قابل پیشگیری اس ، بیش

به عل  عتدم  2مورر توجه قرار گرعته اس . ریاب  وو  

تدتتاری بتتین جتت ب قنتتدخون و ترشتتح اوستتولین ایجتتار 

 گررر. هیپرگلیسی  بدد از صر  ذ ا، وقش مهیت  ررم 

. هیپرگلیستی  بدتد (2)کندایفا م  2گسترش ریاب  وو  

 از صر  ذ ا به وسیله اع ایش سریع و باالی سطوح گلوک 

شور و احتیای رارر که این اع ایش قند خون مشلش م 

بدد از صتر  ذت ا، مترتبط بتا عتوارض پتاتوعی یولوفی 

ریابت  اخیر باشد که امتروزه توجته زیتاری بته آن شتده 

 از واشتت  کتته ،اکستتیداتیو . از طرعتت  استتتر (2)استت 

 ،(2O2H) هیتدروفن پراکستید ماونتد عدای اکسیژن هایگووه

اس ، ( OH) هیدروکسیل راریکای و( 2O.-) اکسید سوپر

وقش مهی  رر پتاتوفو  بییتاری هتای متنتو  عرستاینده، 

ماونتتد ریابتت ، بییتتاری متت من کبتتدی، چتتاق  و پیتتری 

(aging)  از صر   . استر  اکسیداتیو بدد(1)کندایفا م

 عشتارخون ،چتاق  ریابت ، برای باالتری خطرات با ذ ا،

 از استتفاره بنتابراین،. باشدآترواسکلروز مرتبط م  و باال

و  از صتر  ذت ا بدتد اعت ایش قنتد کته عتوامل  یا موار

 استت  میکتتن رهنتتد،متت  کتتاهش را اکستتیداتیو استتتر 

ی هتاکننتده. مهتار(9)ریتابت  باشتد بییتاران برای ررماو 

 و acarbose ،miglitolگلوکوزیتتتتداز از قبیتتتتل -آلفتتتتا

vogliboseاروهای خوراک  ند ریابت  هستند که رر ، ر

و از طریتت   شتتوود  متتاستتتفاره  2ریابتت  ملیتتتو  وتتو  

)مثتل وشاستته( عیتل  هادراتیکربوهجلوگیری از هضم 

ی قنتدهارر حالت  عتاری بته  هتادراتیکربوه. کنند  م

از  تواونتد  متکه  شوود مساره )موووساکاریدها( تبدیل 

  .(0)ی کوچک ج ب شوودطری  روره

-Glucoside glucohydrolaseگلوکوزیداز )-آلفا

D-α)  ی  ی حاشتیهاشاوهی هاسلویآو یی  اس  که رر

چنتین . این آو یم که هتمباشند  مروره کوچک مستقر 

 ، ری ساکاریدها و الیگوستاکاریدهایشور ممالتاز وامیده 

واش  از هیدرولی  کربوهیدرات های ذت ا توستط آوت یم 

  و پاوکراست  را رر روره باریتک بته آمتیالز ب اقت-آلفتا

 نیتترمهتم .(1)کنتدموووساکاریدهای قابل ج ب تبدیل م 

ی ذ ا، مثل وشاستته و ستوکروز، توستط هادراتیکربوه

و عروکتتوز  گلوک این آو یم به موووساکاریدها از جیله 

و از ایتتن راه  شتتوود متتشکستتته و ستتپ  جتت ب ختتون 

. ایتن عراینتدها گرروتد متموجب اع ایش گلوک  ختون 

  متی بتاالی  روره کوچتک روی هتاقسی  رر مدیوالً

و گلتوک  ختون را بته میت ان زیتاری، خصوصتاً رر  رهد

ی هتاکننتدهرو، مهارایتن  . از(5)دیتاع ا مبییاران ریابت  

ا بتته هتتدراتیتتکربوهگلوکوزیتتداز، انتتاعه شتتدن -آلفتتا

، استفاره مداوم از این راروها اذلتب کاهد مقندخون را 

با عوارض جاوب  وامطلوب ماوند سیی  کبتدی و عالیتم 

 . (0)باشدگوارش  مرتبط م  سوء

های طتب ستنت  رر سراستر ترین حوزهیک  از مهم

هتای جهان، حوزه مربوط به گیاه ررماو  اس  و عصتاره

ررمتاو  متورر تهیه شده از گیاهان برای تدیین یک منبتع 

وتو   1200امتروزه بتیش از . (5)گیروتدآزمایش قرار مت 

گیاه برای ررمان ریاب  به کار م  روود که ویی  از ایتن 

یکت  از . (10)شتوودگیاهان به صورت سنت  استفاره مت 

 گیاهتتاو  کتته رر زمتتره گیاهتتان نتتد ریابتت  قتترار رارر، 

  ای، بتتا وتام علیتت عنتاب است . عنتتاب گیتاه  ررخت ته

ziziphus jujuba  و متدلتتتت  بتتتته ختتتتاوواره عنتتتتاب

(Rhamnaceae م )هتای گووته. (11)باشتدziziphus  بته

رر طتتب ستتنت  بتترای ررمتتان بییتتاری هتتای  طتتور رایتت 

ملتلتتم ماونتتد اختتتالالت گوارشتت ، نتتدم، رررهتتای 

هتای کبدی، چاق ، مشتکالت ارراری، ریابت ، عفووت 

 پوست ، از رس  رارن اشتها، تب، التهتاب گلتو، برووشتی ،

طتور بته .(12)شتورخواب  استتفاره مت آوی ، اسهای و ب 

، بیوعالوووئیتدها، Cخاص، میوه عناب ذن  از شکر، ویتامین 
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باشتد. عناصتر رارویت  عیبر خوراک  و موار مدتدو  مت 

هتا، ستروتووین، هتا، آلکالوئیتدها، ستاپووینماوند استروی

رر میتوه  c-GMPهتا و تترپنعنتوی، عالوووییتد، تتریپل 

عناب گ ارش شده است . عصتاره متتاوول  میتوه عنتاب 

طتتور عارمتتاکولوفیک  رارای اثتترات آوتتت  اکستتیدان، بتته

سرکوب تکثیر سلوی هتای سترطاو  و حفاظت  از کبتد 

تا بته حتای هشت  وتو  عالووووئیتد و وتو  . (12)باشدم 

ی عنتاب استتلرا  هتا از میتوهخاص  از پروتئوگلیکتان

یتته هتتای ثاوو. عالوووئیتتدها متابولیتت (11)گرریتتده استت 

عنلیک را گیاه  هستند که گروه ب رگ  از ترکیبات پل 

هتای ای از عدالی رهند. این موار طیم گستررهوشان م 

بیولتتوفیک  ماونتتد اثتترات نتتد التهتتاب ، نتتد تومتتور، 

 .(19)ترومبوتیک را راروداولسر، آوت  باکتریای و آوت آوت 

بتدن اوستان تولیتد شتوود و از عالوووئیدها وی  تواوند رر 

شتوود، شتواهد طری  رفیم ذ ای  روزاوه ج ب بدن م 

رهد که عالوووئیدها وقتش بیولتوفیک  حیتات ، وشان م 

 .(10)کننتدهای عدای اکسیژن را ایفا م شامل پاکسازی گووه

هتای تواونتد بتدن اوستان را از راریکتایها م بنابراین آن

هتای آزار حفاظ  کنند و پیشترع  تدتداری از بییتاری

 اکستیداو م من را مهار کنند. از وظر علی ، عدالی  آوت 

عالوووئیدها جه  تواوای  ررماو ، مورر توجه واقع شده 

 رهنده وجور ترکیب اینتولینها وشاناس . به عالوه گ ارش

که  A,B,C,Dهای . کریستینین(11،15)باشندرر عناب م 

باشتند، ویت  از راوته و میتوه ا مت هوو  خاص  از ساپووین

. این گیاه با ترکیبات خاص (15)اودعناب جداسازی شده

که خور، اثرات ند ریابت  قابل قبول  راشته اس ، چنان

طور ستنت  رر ررمتان ریابت  کتاربرر رارر. از ایتن رو به

بررس  و تحقی  رر مورر اثترات نتد ریتابت  آن، بترای 

تبدیل استفاره سنت  به مصر  مطیئن راروی ، نروری 

  رسد.ر م به وظ

(، گیاه  Heracleum persicumگلپر با وام علی  )

(، و رارای Umbelliferaeعلفتت ، پایتتا از تیتتره چتریتتان )

هتای منقستم و روداوته رار است . از اعضای مدطر، برگ

های سفید و مجتیع بته شتکل مشلصات ظاهری آن گل

عنتوان چتری ب رگ رر اوتهای شاخه هاس . این گیاه به

بوکننده کننده، و خوشده، ند وف ، هضمکننندعفوو 

. این گیاه کاهنده کلستروی و (20)ذ ا مصر  سنت  رارر

LDL (21) رارای اثتترات نتتد التهتتاب  قتتوی، نتتد ررر ،

(analgesic(  ند تشن ،)anticonvulsant،نتد بتاکتری ،) 

 (immunomodulatoryندقارچ و اثرات ایینومتدوالتوری )

هتای ملتلتم . بررست  عیتوشتیییای  بلتش(22)باشدم 

ئیتدها، گیاه گلپر وشتان راره کته ایتن گیتاه حتاوی ترپنو

ها، عالوووئیدها، آلکالوئیدها ها، عوراووکومارینترپنتری

هتای اثترات . یکت  از مکاویستم(22)باشتدو موار عرار م 

گلوکوزیداز است  -ند ریابت  گیاهان، مهار آو یم آلفا

که ط  مهار این آو یم، ج ب کربوهیدرات ها به تاخیر 

 شتور.اعتد و باعث کاهش قندخون بدد از صر  ذ ا م م 

 متتاوول  عصتاره رو، هد  از این مطالده، بررست  اثتراز این

گلوکوزیداز -تام گیاه عناب و گلپر بر عدالی  آو یم آلفا

تللتتیش شتتده ج یتت  از روره باریتتک متتوش بتتوره و از 

عنلت  ایتن اکستیداو  و محتتوای پلت طرع  ظرعی  آوت 

  گررر.گیاهان وی  تدیین م 
 

 مواد و روش ها
 موار

گر عولن آکاربوز از شرک  علوکای آلیان، واکنش

 (،DPPH) هیتدرازیل پیکریل -1-عنیلری -2، 2سیوکالتو، 

-α-D-ویتروعنیتتتل-)پتتتارا G-200 ،PNPGستتتفارک  

و ساکارز از شرک  سیگیای آمریکتا  گلوکوپیراووزید(

ی، متتاووخریداری شد و مابق  موار ماوند، تاویک استید، 

کربنات سدیم، پتاسیم منو عسفات، پتاستیم ری عستفات، 

  گررید.آموویوم سولفات، از شرک  مرک تهیه 
 

 تهیه عصاره متاوول  گیاه
یکت  از عروشتگاه هتای  توستطو گلپتر  عناب میوه

مرکت   و ستپ  بته وستیله مدتبر رر اهواز خریداری شتد

اهواز به تحقیقات گیاهان راروی  راوشگاه علوم پ شک  

از ختتاوواره ziziphus jujuba  گووتتهترتیتتب بتته عنتتوان 
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 پژوهشی

Rhamnaceae د بتتتتا کتتتتA142430301FP  گووتتتتهو 

Heracleum persicum  از ختتاووارهApiaceae  بتتا کتتد

A140100301FP .بترای تهیته  شناسای  و تایید گرریتد

شتده و بدتد  ها رر سایه خشکعصاره متاوول ، ابتدا میوه

 بتا ها )برای عناب(، میوه خشک شتدهاز جداسازی هسته

 بته پورر شد. سپ  الکتریک  رستگاه آسیاب از استفاره

حتل  متاووی تام ml 1900گیاه، رر پورر  گرم 200 می ان

ساع  رر رمتای  15گررید و محلوی مورر وظر به مدت 

گرار با استفاره از شیکر مللوط شد. ررجه ساوت  29-20

ساع ، مللوط را از کاذ  صاع  واتین عبور  15پ  از 

 90-19راره و محلوی صا  شده توسط روتتاری رر رمتای 

رست  آمتده تتا هگرار تغلیظ شد. عصتاره بتررجه ساوت 

  .(21)وگهداری گرریدC  -20زمان استفاره رر رمای 

 

  DPPHبا تس   عصاره گیاه تدیین ظرعی  آوت  اکسیداو 
استوک  DPPHمیل  لیتر از  DPPH ،5/2رر روش 

 ستتاخته شتتده راختتل کتتووت ریلتتته و جتت ب توستتط 

Uv-Vis Shimadzu spectrophotometer  رر طتتتوی

لیتتر از میلت  1/0وتاوومتر خواوتده شتد. ستپ   919مو  

( μg/ml 1290-190ملتلتم هتای هتا )بتا ذلظت عصاره

 رقیقتته  1وتتاوومتر، ابتتتدا هتتر  919انتتاعه و جتت ب آن رر 

 خواوتتده  20رقیقتته  رقیقتته تتتا 2، ستتپ  هتتر 10تتتا رقیقتته 

 بتا استتفاره از مدارلته  DPPHشد. ررصد مهار راریکتای 

0)/As−A 0I (%) = 100× (A  0محاستبه گرریتد کتهA 

ج ب کنتری )حاوی هیه اج ا واکنشگر بدون ویووته( و 

sA  50بور. وتای  به صتورت ج ب ویووهIC  مقتداری از(

 90بته  DPPHآوت  اکسیدان کته الزم است  تتا ذلظت  

  .(29)ررصد مقدار اولیه برسد( بیان گررید

 

 با تس  عولن سیوکالتو اودازه گیری محتوای پل  عنل  تام

گرم بتر میل  1ا ذلظ  ها بلیتر از عصارهمیل  9/0به 

لیتر واکنشگر )رقیت  شتده بتا آب بته میل  9/2لیتر، میل 

 3Co2Na لیتترمیلت  2رقیقته،  9( و پ  از 10به  1وسب  

 2ررصد وزن رر حجم اناعه شتد. محلتوی حاصتل  9/1

ساع  رر شرایط تاریک  و رمای اتاق وگهتداری شتد و 

 واوومتر خواوتده شتد. رر 109سپ  ج ب رر طوی مو  

این تس  از استید تاویتک بته عنتوان استتاودارر استتفاره 

  .(20)شد

 

 گلوکوزیداز-استلرا  ج ئ  آو یم آلفا
عتدر رت کشتته و پت  از جداستازی روره  0ابتدا 

ررصتد شستشتو راره و تتا  5/0باریک، با ستدیم کلریتد 

گترم  20ذخیتره شتد. ستپ   -C10موقع استتلرا  رر 

عسفات،  A (200 mMلیتر باعر میل  200روره باریک به 

pH=7 ،EDTA 1 mM، 1 تریپسین کریستتالی هmg/ml) 

رقیقته  10اناعه شد و توسط رستگاه هیژوای ر به متدت 

)با  10000g باع  هیوفن شده با رور سپ هیوفن شد. 

 ، ساخ  کشور30KS-3رستگاه ساوتریفیوز سیگیا، مدی 

بدد ساوتریفوف گررید.  C 1 رقیقه رر 20به مدت  آلیان(

 20بته آن آموویتوم ستولفات  از جداسازی ستوپرواتاو ،

 ، به آرام  و رر حای چرخش اناعه شتد. مجتدراًررصد

ساوتریفیوف صورت گرع . رر ایتن  ،با هیان شرایط قبل 

رسوب رور ریلته شد و سوپرواتاو  جدا شده و  ،مرحله

 انتاعه شتد و مجتدراً ررصتد 10سولفات  به آن آموویوم

ستتاوتریفیوز تحتت  شتترایط قبلتت  اوجتتام گرریتتد. بدتتد از 

 Aرسوب جدا شده و رر حجم کی  از بتاعر  ،ساوتریفیوف

حل گررید. سپ  این محلوی رر برابتر رو لیتتر از هیتان 

ستاع  بتاعر  12ساع  ریالی  شد و هتر  15باعر به مدت 

آو یم رر مقابل ساکارز گررید. بدد از ریالی ، تدویض م 

تغلیظ گررید و رر وهای  ساکارز و آموویوم سولفات بتا 

 G-200استفاره از کرومتاتوگراع  ستتوو  بتا ستفارک  

جه  کروماتوگراع  فی عیلتراستیون بتا  .(21)ح   شد

، شستشتوی ستتون کرومتاتوگراع  بتا G-200سفارک  

اوجتام شتد. رر  1خروجت  بته  pHجه  رستیدن  Aباعر 

ویووه ریالی  شده حاصل از رسوب با آموویوم  ،مرحله بدد

پ  پاستور به آرامت  از جتدار ستتون سولفات توسط پ 

ه راخل فی، بتا روی فی ریلته شد و پ  از وفوذ ویووه ب

روی ستتون  Aاستفاره از پیپ پریستالتیک، جریان بتاعر 
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حتتاوی فی برقتترار گرریتتد. میتت ان ستترع  جریتتان بتتاعر 

(Flow rate از ستون رر هر رقیقه یک میل ) لیتتر تنظتیم

 هتا )رر هتر عراکستیون آوری عراکسیونشد. پ  از جیع

 واوومتر 250ها رر طوی مو  ج ب ووری آن لیتر(میل  2

  .(25)قرائ  شد و سپ  عدالی  آو یم سنجیده شد

 

 سنجش ذلظ  پروتئین محلوی
محلتوی رر هتر مرحلتته از ستنجش ذلظت  پتروتئین 

 سازی اوجام شد. جه  ستنجش از روش برارعتوررخالش

استفاره شد و از آلبومین سرم گاوی به عنتوان استتاودارر 

  .(25)استفاره شد

 

 گلوکوزیداز-آلفااودازه گیری عدالی  آو یم 
لی  آوت یم سازی، سنجش عدامراحل خاصرر تیام 

-آلفتتاآوتت یم از  lµ100کتته طوریبهصتتورت گرعتت ، 

 lµ 90 pNPGبتا  Aاستلرا  شده رر بتاعر  گلوکوزیداز

هتای رر چاهتک( Aبتاعر  ، ررmM 5به عنوان سوبسترا )

  ررجتتتتته 21رر رمتتتتتای  چتتتتتاهک  50میکروپلیتتتتت  

  رقیقتته اوکوبتته شتتد. ستتپ  20گتترار بتترای متتدت ستتاوت 

وستتط رستتتگاه وتتاوومتر ت 109جتت ب رر طتتوی متتو  

Microplate Reader (BIOTEKمدی ، ELX800 ،USA) 

 عنتوان بهpNPG از ماره  . جه  این سنجشخواوده شد

ویتروعنتوی -به پتارا آو یم توسط که شد استفاره سوبسترا

 آو یی  عدالی  .شورم  هیدرولی  و گلوک  روگ( )زرر

ویتروعنوی )زرر روتگ(  -پارا ج ب می ان گیریاودازه با

یک واحد عدالی  آوت یم عبارتست  از  .شد گیریزهاودا

رر  PNPمیکروموی  1مقدار آو یی  که باعث رهاسازی 

  .(20)شوررقیقه تح  شرایط تدیین شده م  1مدت 
 

 گلوکوزیداز-آلفادازه گیری مهار عدالی  آو یم او
 هتتتای متفتتتاوت ویووتتته عصتتتاره گیتتتاه  ذلظتتت 

(μg/ml 2200-29 پ )  از حتل ررDMSO .تهیته شتد ،

lµ 90 محلوی عصاره گیاه  باl µ 100 گلوکوزیتداز -آلفا 

هتای ، رر چاهتکAروره باریک موش موجور رر بتاعر 

ررجته  21رقیقته رر  9چاهک  بته متدت  50میکروپلی  

 (pNPGاز  l µ90مدتاریاوکوبه شد. حجی  ساوت  گرار 

انتاعه شتد و  ( بته هتر چاهتکA رر باعر mM 9 محلوی

گتترار ررجتته ستاوت  21رقیقته رر  20هتتا بته متتدت ویووته

وتاوومتر  109ج ب رر طتوی متو   . سپ اوکوبه گررید

 ، متدیMicroplate Reader (BIOTEKتوسط رستگاه 

ELX800 ،USA .بالوتک  ،برای هتر ویووته( خواوده شد

مج ا گ اشته شد و از آکاربوز بته عنتوان کنتتری مثبت  

 هتاذلظ  از کی هر برای آزمایش این. (21)استفاره گررید

 گلوکوزیتداز-آلفا آو یم مهار ررصد شد. تکرار مرتبه سه

محاستبه  As−A0I (%)= 100× (A/(0 با استفاره از مدارله

 ج ب کنتری )حاوی هیه اج ا واکنشتگر 0Aگررید که 

 ج ب ویووه )حتاوی sA و (ه گیاه بدون عصار DMSOو 

)مقتداری از  50ICعصاره گیاه ( بور. وتای  بته صتورت 

گلوکوزیداز -اره که الزم اس  تا عدالی  آو یم آلفاعص

  ررصد مقدار اولیه برسد( بیان گررید. 90به 
 

 آوالی  آماری
 ±بار تکرار گرریتده و وتتای  بته صتورت 2ها تس 

ها از ویورار خط  بتا  50ICاوحرا  مدیار گ ارش شده و 

  تهیه گررید. 5/0نریب رگرسیون باالی 

 

 یافته ها
 رر  DPPHصتتد مهتتار راریکتتای ویتتورار خطتت  رر

 مقابتتل لگتتاریتم ذلظتت  عصتتاره متتتاوول  میتتوه عنتتاب و 

 وشتتان راره  2و  1گلپتتر بتته ترتیتتب رر ویتتورار شتتیاره 

بررست   20ج ب رر رقیقه  DPPHتس   شده اس . رر

به رست  آمتده بترای عصتاره متتاوول  گیتاه  50ICشد و 

  212و  μg/ml 121بتتا برابتتر ترتیتتب عنتتاب و گلپتتر بتته 

توستط تست   ترکیبتات پلت  عنلت  گررید. می اناسبه مح

هتای عنتاب و گلپتر ویت  بته عولین سیوکالتو برای عصاره

برحستتب میکروگتترم  2/05±0/2و  00/20±1/2ترتیتتب 

گتترم عصتتاره ختتام مدتتاری تاویتتک استتید رر یتتک میلتت 

  محاسبه شد.
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 پژوهشی

 
رر مقابل DPPH ویورار خط  ررصد مهار راریکای : 1نمودار شماره 

بته  50ICهای ملتلتم عصتاره متتاوول  گیتاه عنتاب، ذلظ م لگاریت

و  بار تکرار گرریتده 2ها تس  باشدم  μg/ml 121با رس  آمده برابر 

 اوحرا  مدیار گ ارش شده اس . ±وتای  به صورت 
 

 
 

رر مقابل DPPH ویورار خط  ررصد مهار راریکای : 2نمودار شماره 

بته  50IC  گیتاه گلپتر، هتای ملتلتم عصتاره متتاوولذلظت لگاریتم 

بار تکرار گرریتده  2ها . تس باشدم  μg/ml 212برابر با رس  آمده 

  اوحرا  مدیار گ ارش شده اس . ±وتای  به صورت  و
 

وتای  مربوط بته ستنجش عدالیت  و پتروتئین آوت یم 

گلوکوزیداز روره باریک موش رر مراحل ملتلم -آلفا

اسا  وتتای   بر آمده اس . 1تللیش، رر جدوی شیاره 

به رس  آمده رر آخرین مرحله تللیش و پ  از عبتور 

ویووتته از ستتتون کرومتتاتوگراع  فی عیلتراستتیون، میتت ان 

واحتد و میتت ان  120عدالیت  کتل آوت یم رر ایتن مرحلته 

 گرممیل  رر واحد 1/95عدالی  اختصاص  آو یم برابر با 

 تللتیش میت ان و چنتین رر ایتن جتدوی، بتازرههتم .بور

طوری  ملتلم وشان راره شده اس ، به مراحل رر آو یم

پ  از  1/19و می ان تللیش آو یم برابر با  1/2که بازره 

 بررست  منظوربه مطالده، این باشد. ررکروماتوگراع  م 

روره  از شتده گلوکوزیداز استلرا -آو یم آلفا خلوص

آمیتتد  آکریتتلروی فی پلتت  الکتروعتتورز باریتتک متتوش،

(PAGE( اوجتتام شتتد ) 1تصتتویر شتتیاره.) از قبتتل ویووتته 

 اما رار، را وشان باود چندین )ویووه ریالی ( کروماتوگراع 

مشلص  مشاهده شد. بررس   ازکروماتوگراع  باود پ 

گلوکوزیتداز -می ان ذلظ  پروتئین و عدالی  آو یم آلفا

استلرا  شده حاصل از کرومتاتوگراع  فی عیلتراستیون 

 آمده اس . 2 رر ویورار شیاره G-200سفارک  
 

 
گلوکوزیتتداز -پروعایتتل الکتروعتتورز آوتت یم آلفتتا:1تصووو ش شووماره 

 تللیش شده ج ی  از روره باریک موش

 

 
-بررس  می ان ذلظ  پروتئین و عدالی  آوت یم آلفتا: 3نمودار شماره 

گلوکوزیتتداز روره باریتتک متتوش حاصتتل از کرومتتاتوگراع  فی 

 G-200عیلتراسیون سفارک  

 

گلوکوزیداز -می ان عدالی  و پروتئین آو یم آلفا :1شماره  جدول

 روره باریک موش رر مراحل ملتلم تللیش
 

 مرحله تللیش
 کل  پروتئین

(mg) 

 عدالی  کل 

 (unitآو یم )

 اختصاص  عدالی 

(U/mg) 

 بازره 

 )ررصد(
 تللیش

 1 100 2/1 9010 1221 عصاره خام

 1/2 1/15 1/1 2159 1090 رسوب با آموویوم سولفات

 G-200 2/2 120 1/95 1/2 1/19کروماتوگراع  سفارک 

 

، بتته ترتیتتب ویورارهتتای 9و  1ویورارهتتای شتتیاره 

گلوکوزیداز رر مقابتل لگتاریتم -خط  ررصد مهار آلفا

 رهتد.ذلظ  عصاره متاوول  میوه عناب و گلپر را وشان م 

50IC ( ررصتد عدالیت   90ذلظت  از ویووه که باعث مهار

  خطتویورار با استفاره از اره گیاه  ( عصشور مآو یم 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 12

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-7234-en.html


 گلوکوزیداز-اثر مهاری عناب و گلپر بر فعاليت آلفا
 

 4311، اسفند  431دوره بيست و پنجم، شماره                  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                411

و بترای  μg/ml 519 عناب برابر بتا رس  آمده، برای به 

، مقایسته 0ویتورار شتیاره  شد.محاسبه  μg/ml 295گلپر

50IC 50با  عصاره متاوول  میوه عناب و گلپرIC  ،آکاربوز

 رهتد. گلوکوزیتداز را وشتان مت -بر عدالی  آوت یم آلفتا

50IC بتر آوت یم مثبت  کنتتری عنتوانبته آکتاربوز اثتر  

 .محاسبه گررید µg/ml101گلوکوزیداز برابر با -آلفا
 

 
گلوکوزیداز رر مقابتل -خط  ررصد مهار آلفاویورار  :4نمودار شماره 

به رست   50ICعناب. های ملتلم عصاره متاوول  گیاه لگاریتم ذلظ 

و  ر تکترار گرریتدهبتا 2 هتاتست م  باشتد.  μg/ml 519آمده برابر با 

  اوحرا  مدیار گ ارش شده اس . ±وتای  به صورت 
 

 
گلوکوزیتداز رر -ویتورار خطت  ررصتد مهتار آلفتا: 5شماره نمودار 

 IC50مقابل لگاریتم ذلظ  های ملتلم عصاره متاوول  گیاه گلپتر. 

بتار تکترار  2. تس  هتا م  باشد μg/ml 295 برابر بابه رس  آمده 

  اوحرا  مدیار گ ارش شده اس . ±ه و وتای  به صورت گررید
 

 
  IC50عصتتاره متتتاوول  گیاهتتان بتتا  IC50مقایستته  :6نمووودار شووماره 

 

بته رست  آمتده  IC50گلوکوزیداز. -آکاربوز، بر عدالی  آو یم آلفا

و بترای عنتاب وگلپتر بته ترتیتب  μg/ml 101 برابر باآکاربوز برای 

μg/ml519  باشد.  م 295و 
 

 بحث
اثر مهاری عصتاره متتاوول  تتام میتوه مطالده  این رر

عنتتاب و گلپتتر بتتر روی آوتت یم آلفاگلوکوزیتتداز روره 

حتاک  از  پتژوهش وتای  ایتن باریک موش بررس  شد.

مهتاری بتا  عصاره این رو گیاه به ترتیب اثر آن اس  که

50IC  برابتتر بتتاg/mL 519  مآوتت ی روی عدالیتت  295و 

راستتای  رر مطالدته گلوکوزیتداز رارر. وتتای  ایتن-آلفا

و  Kimای کتته توستتط استت . رر مطالدتته قبلتت  مطالدتات

صتورت گرعت ، اثتر مهتاری  2000رر سای  هیکاراوش

و  Luteolin ،Amentoflavoneچند عالوووئیتد از جیلته 

Luteolin-7-o-glucoside آمتیالز و -بر روی آو یم آلفا

 Luteolin  شد که مشلش شد گلوکوزیداز بررس-آلفا

-لیتتتر، آوتت یم آلفتتاگتترم رر میل میل  9/0رر ذلظتت  

کرر کته ایتن اثتر از  ررصد مهار م  20گلوکوزیداز را 

تر بتور. هتم چنتین ایتن عالوووئیتد آوت یم  آکاربوز قوی

آمیالز را با قدرت  باال ول  کم تر از آکاربوز مهار -آلفا

هتتم چنتتین رر یتتک مطالدتته، کتته توستتط  .(22)کتتررم 

Shobana  اوجتتام شتتد، اثتتر  2005و هیکتتاران رر ستتای

ی متتتاوول  مهتتاری ترکیبتتات عنلتت  موجتتور رر عصتتاره

های بر آو یم Eleusine coracana Lی گیاه پوس  راوه

آمیالز پتاوکرا  بررست  شتد. -گلوکوزیداز و آلفا-آلفا

های عنل  بورود که اثر ها و اسیدعنل ها شامل پل این عنل

 50ICیت ان مهاری قوی علیه هر رو آو یم وشان راروتد و م

لیتتر از میکروگرم بر میل  9/22و  5/10به ترتیب برابر با 

مقدار عنل بور. این مطالده پتاوسیل ررماو  محتوای عنلت  

این گیتاه را رر ررمتان هایپرگلیستی  بدتد از ذت ا وشتان 

. به هیین عل  رر این پژوهش محتوای پل  عنل  (22)رار

وتتای   گیاه عنتاب و گلپتر متورر ستنجش قترار گرعت .

بررس  محتوای پل  عنل  وشان رار کته ایتن رو گیتاه بته 

میکروگتتترم  2/05±0/2و  00/20±1/2 ترتیتتتب حتتتاوی
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باشند و م گرم عصاره خام میل تاویک اسید به ازای هر 

اکسیداو  عناب و گلپتر بتا از طرع  بررس  ظرعی  آوت 

وشان رار که این گیاهان بته ترتیتب رارای  DPPHتس  

50IC  برابتتر بتتاμg/ml 121  کتته رارای باشتتند متت  212و

 2001رر ستای باشتند. اکسیداو  بتاالی  مت ظرعی  آوت 

عنل  عصاره متاوول  و هیکاران محتوای پل  Coruhوی ، 

 DPPHاکسیداو  آن را با تس  یاه گلپر و ظرعی  آوت گ

 0/95عنل  آن حدور گیری کررود که محتوای پل اودازه

میکروگرم گالیک اسید به ازای هتر میلت  گترم عصتاره 

مدتاری بترای ایتن گیتاه  DPPHتست   IC50خام بتور و 

μg/ml 125  کتته گتت ارش جتتای از آن .(21)شتتدگتت ارش

 اکسیداو آوت  خواص رارای که شده اس  که ترکیبات 

 پراکستید ماونتد عدتای اکستیژن هتایگووه مهار با هستند،

 راریکتتتای و( 2O.-) اکستتتید ، ستتتوپر(2O2H) هیتتتدروفن

 گلوک یداز-آلفا آو یم مهار موجب( .OH) هیدروکسیل

و هیکاران،  Shobanaبه این که  و با توجه (29)شوودم 

را به عنتوان  و هیکاراوش عالوووئیدها Kimها را و پل  عنل

گلوکوزیداز مدرع  کرروتد، -مهارکننده قوی آو یم آلفا

توان یکت  از علتل مهتار ایتن آوت یم توستط عصتاره م 

 اکستتیداو  ومتتاوول  عنتتاب و گلپتر را بتته ظرعیت  آوتتت 

چنین هم ها وسب  رار. محتوای پل  عنل  و عالوووئیدی آ

عناصتر رارویت  اود که عنتاب رارای وشان رارهمطالدات 

هتا، ستروتووین، هتا، آلکالوئیتدها، ستاپووینماوند استروی

 (11،12)باشتدها م و تاونترپن هاعنوی، عالووویید، تریپل 

اثتر مهتاری  2005و هیکاراوش رر سای  Luo از طرع و 

ها بر مهار آلفا گلوکوزیتداز را وشتان قابل توجه ساپووین

توان یک  ریگر از علل مهار این م  . پ (20)راره بورود

آو یم توسط عصاره متاوول  عناب را به محتوای ساپووین 

 بنابراین با توجه به مطالدات اوجام شده که آن وسب  رار.

هتا اشتاره شتد، پلت  عنتل و عالوووئیتدها و رر عوق به آن

چنین ساپووین، اثر مهاری قابل توجه  بر روی آو یم هم

گلوکوزیداز رارود و به عل  وجور ایتن ترکیبتات -آلفا

رور که ایتن گیاهتان اثتر رر گیاه عناب و گلپر اوتظار م 

تتوان مت مهاری قابل توجه  بر این آو یم راشته باشد و 

های اثر ند ریابت  گیاه عناب را با مهار از مکاویسم یک 

گلوکوزیداز و کاهش قندخون بدد از صر  -آو یم آلفا

 ذ ا توجیه کرر.

و ریگتتتر راروهتتتای  آکتتتاربوزاستتتتفاره متتتداوم از 

بتا عتوارض جتاوب  گلوکوزیتداز -مهارکننده آو یم آلفا

وتتامطلوب ماونتتد ستتیی  کبتتدی و عالیتتم ستتوء گوارشتت  

رر سای  Sharififar. رر تحقیق  ریگر، (0)باشدم  مرتبط

، اثر گیاه گلپر را بر روی موش اوجتام رار و وشتان 2005

هتای رار که مصر  ایتن گیتاه هتیف اع ایشت  رر آوت یم

 .(21)کنتدسرم موش ایجار وی  ( ررASTو  ALTکبدی )

که این گیتاه عاقتد اثترات مستیومی  جای بنابراین از آن

چنین رارای اثرات ند وف  اس  و به طتور کبدی و هم

های گوارش  متورر استتفاره واراحت سنت  جه  ررمان 

که گیاه عناب و ختاوواره جای و از آن (20)گیررقرار م 

های رر طب سنت  برای ررمان بییاری ziziphusگیاهان 

رررهتتای  ملتلتتم ماونتتد اختتتالالت گوارشتت ، استتهای،

و با توجه بته  (12)شورکبدی، چاق  و ریاب  استفاره م 

نل  عناب و گلپر و عاکسیداو ، محتوای پل ظرعی  آوت 

ساپووین باالی عناب، و اثر مهاری قابل توجه این گیاهان 

گلوکوزیداز، م  توان ایتن گیاهتان را بته -بر آو یم آلفا

عنوان گیاه  موثر رر جه  بهبور حتای بییتاران ریتابت  

پیشنهار رار. ما رر این پژوهش از عصتاره متتاوول   2وو  

ریم و مشتلش تام جه  اوجام آزمایشتات استتفاره کتر

تر ویس  که کدام عرکشن گیاه رارای اثرات مهاری بیش

عنلتت ، ستتاپووین و ظرعیتت  و یتتا رارای محتتتوای پلتت 

شور رر اکسیداو  باالتر اس . از این رو پیشنهار م آوت 

مطالدات آینده، جه  شناسای  بلش موثره میوه عنتاب 

 های ملتلم این عصاره گیاه  جداسازیو گلپر، عرکشن

و اثرات مهاری عرکشن های ملتلم بر روی آو یم  شده

گلوکوزیداز مورر سنجش قترار گیترر و از طرعت  -آلفا

اکسیداو  آن عنول ، ساپووین و ظرعی  آوت محتوای پل 

عرکشن مورر ارزیاب  قرار گیرر، تا بتوان عرکشن متوثره 

بر مهار این آو یم را شناسای  و جداسازی کترر و از آن 

  راروی  استفاره ویور.رر جه  اهدا  
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 سپاسگزاری
از مداوو  محترم پژوهش  راوشتگاه علتوم پ شتک  

 ایتتن هتتایه ینتته جهتت  پرراختت  جنتتدی شتتاپور اهتتواز

وامته راوشتجوی  کارشناست  پایتان قالتب رر که پژوهش

 از  و شتد اوجتام MPRC-61ارشد بیوشیی  بالین  با کد 

 
گتتروه بیوشتتیی  راوشتتکده پ شتتک  و مرکتت  تحقیقتتات 

 رر را ما که اهان راروی  راوشگاه جندی شاپور اهواز،گی

 قتدرراو  و تشکر ویورود، یاری اوجام امور آزمایشگاه 

 .شورم 
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