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  چكيده
 ايفا گلوكز به ساكاريدها پلي تبديل فرآيند در مهمي آلفا گلوكوزيداز در مجاري گوارشي نقش و آميالز آلفا هاي آنزيم :مقدمه

  .باشد گلوكز خون بعد از غذا، در بيماران ديابتي مي هاي پيشگيري از افزايش يكي از روش آنزيم دو فعاليت اين مهار. كنند مي
   و آميالز آلفا هاي آنزيم مهار ، بر).Aloe vera L(زرد  صبر گياه برگ ژل مختلف هاي عصاره تأثير مطالعه اين در :هدف

  .شد تني بررسي در محيط برون گلوكوزيداز آلفا
. شد تهيه مختلف هاي فراكسيون متانول و استات اتيل كلروفرم، هگزان، هاي حالل از پودر ژل برگ صبرزرد توسط :روش بررسي

 از غلظتي آزمايش، اين در. شد آلفا گلوكوزيداز بررسي و آميالز آلفا هاي آنزيم فعاليت بر آمده دست به هاي عصاره بازدارندگي اثر
 به آكاربوز، از نياز مورد مقدار با و آمد دست به )IC50(است  نياز مورد ها آنزيم فعاليت از درصد 50مهار  براي كه عصاره هر

  .شد مقايسه مثبت كنترل عنوان
  آميالز  آلفا آنزيم فعاليت بر صبرزرد گياه تام ژل متانولي عصاره مهاركنندگي درصد كه داد نشان تحقيق اين نتايج :نتايج

و  متانولي  عصاره مهاري درصد .داري بيشتر، ولي در مقايسه با آكاربوز كمتر بود به صورت معني ها فراكسيون ديگر با مقايسه در
 با مقايسه در و همچنين ها فراكسيون ديگر با مقايسه گلوكوزيداز در آلفا آنزيم فعاليت بر متانولي واستاتي  اتيل هاي فراكسيون
  .داري بيشتر بود به صورت معني آكاربوز
آميالز و آلفا گلوكوزيداز در مقايسه  آلفا هاي آنزيم تري روي قوي مهاري اثر متانولي ژل برگ گياه صبرزرد تام عصاره :گيري نتيجه

  .متانولي داشت استاتي و كلروفرمي، اتيل هگزاني، هاي فراكسيونبا 
 

  مهار آنزيم ديابت، آلفا گلوكوزيداز، آميالز، صبرزرد، آلفا :واژگان گل
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...هاي قطبي و  بررسي اثر عصاره   

 

  مقدمه
 از متابوليك، شامل گروهي بيماري ترين ديابت، شايع

 فقدان از متفاوتي درجات با كه است اختالالت متابوليسمي
 ترشح در اختالل به انسولين و مقاومت ترشح انسولين،

 گلوكز سطح افزايش آن مشخصه اولين و كند بروز مي انسولين
 جمعيت دنيا مبتال به ديابت درصد شش تقريباً. خون است در

رنج  2 نوع از اين افراد از ديابت درصد 95 تا 90 و هستند
 تيازوليدين ها، اوره سولفونيل گوانيدها، بي. ]1، 2[ برند مي

 ترين داروهاي آلفاگلوكزيداز از مهم هاي و مهاركننده ها ديون
 هستند كه جهت كنترل گلوكز خون افزايش ضد خوراكي
 اگر چه داروهاي .گيرند مورد استفاده قرار مي 2نوع  ديابت
هستند ولي بدن  گلوكز خون قادر به كنترل افزايش نامبرده

بسياري از بيماران به استفاده از اين داروها مقاومت نشان 
قادر به تحمل اين داروها دهد و حتي بعضي از مبتاليان  مي

. ]3، 4[شوند  مواجه مي نامطلوب نيستند و يا با عوارض
بسياري از بيماران ديابتي عالوه بر داروهاي رايج جهت كنترل 

دارويي از خود نشان  فراواني به مصرف گياهان بيماري، تمايل
دهند حتي در مواردي بدون مشورت با پزشك از آنها  مي

  .]5[ كنند استفاده مي
با  گياهي گونه 1200 از بيش اتنوبوتانيك، مطالعات در
زرد متعلق  گياه صبر ].6[شده است  گزارش ضدديابت اثرات
 جهان در آن از گونه 450 از كه بيشاست  Aloaceae به تيره
 بومي كه باشد مي Aloe vera L. آن نوع دارويي دارد و وجود
 و ستبر كلفت، هاي برگ داراي صبرزرد. اي است حاره مناطق
دارد كه كليه  وجود ژل شفافي ها برگ درون و بوده گوشتي

ژل برگ اين  ]7[باشد  مربوط به آن مي اين گياه خواص دارويي
ساكاريدها،  زيادي از جمله پلي فعال گياه داراي تركيبات

ها و  استرول فالونوييدها، ها، آنتراكينين ها، گليكوپروتئين
اثر ضدديابتي برگ اين گياه در  ].8، 9[ ها است ساپونين

مطالعات متعددي روي حيوانات آزمايشگاهي ديابتي گزارش 
   ].10 - 12[شده است 
 مشكالت تجويز گياهان دارويي با اثرات ازيكي 
نامشخص بودن مكانيسم اثر اغلب آنها در كاهش  ضدديابت،

  سطح گلوكز خون است كه شناسايي مكانيسم اثر آنها در 

  

. تداخالت دارويي با داروهاي رايج حياتي است پيشگيري از
 مجاري آلفا گلوكوزيداز در و آميالز آلفا هاي مهار آنزيم

هاي تأثير گروهي از داروهاي رايج  گوارشي يكي از مكانيسم
ها  اين آنزيم]. 13[مورد استفاده در كنترل بيماري ديابت است 

 در غذايساكاريدهاي مواد  هيدروليز كردن پلي در مهمي نقش
قابل جذب  ساده قندهاي تبديل آنها به گوارشي و مجاري

 گلوكز سطح اين امر در حقيقت عامل اصلي افزايش دارند كه
 خصوصب آنزيم فعاليت اين دو مهار .باشد مي غذا از بعد خون
 در گوارش و دستگاه گلوكز از جذب در ديابتي بيماران در

 مؤثر غذا از بعد گلوكز خون سطح افزايش از پيشگيري نتيجه
در حال حاضر داروهايي مانند آكاربوز، ميگليتول و ]. 14[است 

هاي آلفا آميالز و آلفا گلوكوزيداز  وگليبوز جهت مهار آنزيم
اما استفاده از اين داروها به واسطه عوارض . شوند استفاده مي

گوارشي در بسياري از بيماران جانبي نظير نفخ و مشكالت 
ن مشكل تحقيقات براي يافتن مقابله با اي جهت]. 15[شود  مي

هاي جديدتر كه از يك طرف توانايي باالتري در  مهاركننده
هاي مذكور داشته باشند و از طرف  زمينه بازدارندگي آنزيم

ديگر عوارض جانبي داروهاي فعلي را نداشته باشند در جريان 
هاي به دست آمده از  گياهان دارويي و به ويژه عصاره. است

توانند  رسد مي ترين منابعي هستند كه به نظر مي نها از مهمآ
به همين ] 16[جايگزين مناسبي براي داروهاي موجود باشند 

هايي با  دليل در اين پژوهش قدرت مهاركنندگي عصاره
بر روي دو آنزيم  Aloe vera L.هاي مختلف از گياه  قطبيت

تهيه . گرفتآلفا آميالز و آلفا گلوكوزيداز مورد بررسي قرار 
هاي مختلف از اين گياه به اين دليل انجام شد كه بتوان  عصاره

به اين طريق يك جداسازي اوليه بين تركيبات مختلف موجود 
  .در گياه انجام داد

  
  ها مواد و روش

دي نيتروساليسيليك اسيد، سديم پتاسيم  - 5،3 :مواد
 مخمر، آنزيم گلوكوزيداز آلفا و DMSOتارتارات، آكاربوز، 

كه از شركت سيگما خريداري آميالز پانكراس خوكي  آلفا
متانول، اتيل استات، كلروفرم، هگزان، كلريد سديم، . شدند

161 



  

 انهمكار و حسيني فالح

 

-p (pNPG)نشاسته سيب زميني، ، هيدروكسيد سديم

nitrophenyl-α-D-glucopyranoside   و فسفات سديم از
  .شركت مرك خريداري شدند

  

پودر ژل برگ صبرزرد از  :پودر ژل برگ گياه صبرزرد
طبق ادعاي . پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي خريداري شد

  .اين مركز پودر گياه از روش بدون اعمال حرارت تهيه شده است
هاي مورد استفاده جهت تهيه  حالل: گيري فرآيند عصاره

هاي مورد نظر به ترتيب شامل هگزان، كلروفرم، اتيل  فراكسيون
گيري از پودر ژل گياه  عمل عصاره. بودنول استات و متا

ابتدا يك تكه پنبه . صبرزرد به روش پركوالسيون انجام گرفت
در انتهاي دستگاه پركوالتور قرار داده شد و سپس پودر ژل 
گياه صبرزرد به طور يكنواخت در پركوالتور ريخته شد و 

براي تهيه . سپس حالل مورد نظر بر روي گياه اضافه شد
پس از . ها ابتدا از حالل هگزان استفاده شد ونفراكسي
 3در (روز به طول انجاميد  3ي هگزاني كه  آوري عصاره جمع
خشك و سپس حالل  ، پودر ژل گياه كامالً)ي يك روزه مرحله

د و اين كار به شبعدي كه كلروفرم بود بر روي آن اضافه 
 نيز) اتيل استات و متانول(هاي بعدي  همين ترتيب تا حالل

الزم به ذكر است در اين بررسي از متانول . ادامه پيدا كرد
  .جهت تهيه عصاره تام استفاده شد
ها،  عصاره آوري جمعپس از : تغليظ عصاره هاي تهيه شده

گراد  درجه سانتي 35حالل آنها توسط دستگاه روتاري در دماي 
هاي تغليظ شده در هواي آزاد،  د و با قرار دادن عصارهشتبخير 
روز  15الي  1ها بسته به ميزان فرار بودن حالل بين  عصاره

  عصاره تام . كامالً حالل خود را از دست داده و خشك شدند
  هايي كه از  هاي ژل برگ گياه در ويال تهيه شده و فراكسيون

قبل توزين شده بودند، ريخته شد و درب آنها با فويل آلومينيومي 
گيري ميزان مهاركنندگي  ندازهي بعد، يعني ا بسته و براي مرحله

هاي  غلظت. هاي آلفا آميالز و آلفا گلوكوزيداز نگهداري شد آنزيم
هاي گياهان به كار رفته بر اساس مطالعات قبلي  ها و عصاره آنزيم

هاي اوليه به  و بر اساس انجام تست] 17[روي گياهان دارويي 
  .صورت پايلوت در آزمايشگاه به دست آمد

  
  

  روش كار 
  تست مهار آنزيم آلفا گلوكوزيداز 

و  (McCue) مكيو به روش گزارش شده توسط توجهبا 
همكارانش و با اندكي تغيير در آن، مهار آنزيم آلفا گلوكوزيداز 

]. 18، 19[هاي گياهان مورد ارزيابي قرار گرفت  توسط عصاره
به عنوان سوبسترا استفاده شد  pNPGدر اين بررسي از ماده 

زرد (نيتروفنول  -  كه توسط آنزيم آلفا گلوكوزيداز، به پارا
گيري  فعاليت آنزيم با اندازه. شود و گلوكز هيدروليز مي) رنگ

نيتروفنول توليد شده در محلول تعيين  -ميزان جذب پارا
ي گياهي داراي اثر مهاركنندگي  در صورتي كه عصاره. دشو مي

تري در مقايسه  پايينآنزيم آلفا گلوكوزيداز باشد شاهد جذب 
  .خواهيم بود) واكنش بدون مهاركننده(با كنترل 

 ميكروليتر آلفا گلوكوزيداز 10مخلوط واكنش حاوي 
)unit/ml 25/0( ،130  ميكروليتر بافر فسفاتmM 100   
)8/6 pH ( هاي  ميكروليتر از نمونه آزمايش در غلظت 10و

چاهكي تهيه و  96هاي  اين مخلوط در ميكروپليت. مختلف بود
گراد  درجه سانتي 37دقيقه در انكوباتور در دماي  15به مدت 

بعد از خارج كردن پليت از انكوباتور، واكنش . قرار داده شد
 mM 5 ،pNPGميكروليتر ازمحلول  20آنزيمي با اضافه كردن 

  مخلوط واكنش مجدداً در انكوباتور در دماي . دشآغاز 
در نهايت با . دقيقه قرار گرفت 15گراد به مدت  درجه سانتي 37

واكنش  M 2/0ميكروليتر محلول سديم كربنات  80اضافه كردن 
نانومتر توسط دستگاه  405جذب محيط در طول موج . متوقف شد

microplate reader (BioTek XS2) از مخلوط . خوانده شد
ي گياهي به عنوان كنترل و مخلوط واكنش  واكنش بدون عصاره

اين . فا گلوكوزيداز به عنوان بالنك استفاده شدبدون آنزيم آل
  .ها سه مرتبه تكرار شد آزمايش براي هر يك از غلظت

ها با كمك  درصد مهار آنزيم آلفا گلوكوزيداز توسط نمونه
  ]:19[فرمول زير محاسبه شد 

  

درصد مهار
جذب كنترل جذب نمونه

 جذب كنترل
100 
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آكاربوز به عنوان الزم به ذكر است كه در اين تست از 
  .كنترل مثبت استفاده شد

  
  تست مهار آنزيم آلفا آميالز

آنزيم آلفا آميالز با اندكي تغيير در روش ميلر و  مهارتست 
گيري ميزان كاهش قدرت آزادسازي اوليگوساكاريد از  با اندازه

در اين بررسي از ]. 20، 21[محلول نشاسته انجام شد 
چاهكي استفاده شد كه حجم كل مواد موجود  96ميكروپليت 

واكنش حاوي بافر فسفات . ميكروليتر بود 250در هر چاهك 
mM 100 )pH 6.8( كلريد سديم ،mM 17 ،5/1 گرم  ميلي

با  DMSOميكروليتر محلول مهاركننده در  50نشاسته محلول، 
  لول آنزيم ميكروليتر مح 10هاي مختلف و  غلظت

)unit/ml 25 (پس از اينكه ميكروپليت در انكوباتور در . بود
شد،  دقيقه قرار داده 30گراد به مدت  درجه سانتي 37دماي 

 20و  )N 2(ميكروليتر سود  20واكنش با اضافه كردن 
اسيد  نيترو ساليسيليك - دي - 5 و 3(ميكروليتر معرف رنگي 

µM 4/4 تتراهيدرات، سديم پتاسيم تارتاراتµM  106  و سود
µM 40 (دقيقه در  20سپس ميكروپليت به مدت . متوقف شد

فعاليت . گراد قرار گرفت درجه سانتي 100گرم در  حمام آب
 540گيري جذب مخلوط در طول موج  آنزيم آلفا آميالز با اندازه
 microplate reader (BioTek XS2)نانومتر با كمك دستگاه 

نك براي تصحيح جذب نمونه مورد مخلوط بال .دشمشخص 
استفاده قرار گرفت كه در آن آنزيم با محلول بافر جايگزين 

همچنين با استفاده از واكنش كنترل كه در آن . شده بود
DMSO  جايگزين عصاره گياهي شده بود، حداكثر فعاليت

ميزان مالتوز توليد شده از فعاليت آنزيم . دشآنزيم تعيين 
فاده از منحني كاليبراسيون مالتوز كه در محدوده آميالز با است آلفا

)W/V( 25/0- 0  دشرسم شده بود، محاسبه درصد.  
تكرار انجام شد و آكاربوز به  مرتبهها با سه  تمام آزمايش

درصد مهار آنزيم . عنوان استاندارد مورد استفاده قرار گرفت
  ]:21[آلفا آميالز از طريق معادالت زير محاسبه شد 

  

درصد واكنش  
ميانگين مالتوز در نمونه
ميانگين مالتوز در كنترل

 100 

درصد مهار 100  درصد واكنش
  

هاي  براي آكاربوز و عصاره IC50به دست آوردن براي 
گياه صبرزرد در مهار دو آنزيم آلفا آميالز و  برگمختلف ژل 

هاي مختلف از آنها تهيه شد و ميزان  آلفا گلوكوزيداز غلظت
هاي  ها بر اساس روش بازدارندگي هر كدام از اين محلول

  .دست آمد الذكر به فوق
ها  رفته از آكاربوز براي هر كدام از تست كار هاي به غلظت

  :باشند به شرح زير مي
  ليتر ميكروليتر در ميلي 10، 20، 40و  80: آنزيم آلفا آميالز

  ليتر ميكروليتر در ميلي 25/1، 5/2، 5و  10: آنزيم آلفا گلوكوزيداز
هاي مختلف صبرزرد بر  به منظور بررسي اثر مهاري عصاره

هاي  هاي آلفا آميالز و آلفا گلوكوزيداز محدوده فعاليت آنزيم
ها ابتدا مورد ارزيابي قرار گرفت و در  غلظتي مختلفي از عصاره

  .ها انتخاب شد هاي مناسب از عصاره نهايت غلظت
هاي تهيه شده  يم آلفا آميالز، غلظتدر بررسي مربوط به آنز

  :باشد هاي مختلف به شرح زير مي از عصاره
 10، 20، 40و  80: تام متانولي و فراكسيون متانولي عصاره

  ليتر ميكروليتر در ميلي
، 75و  100: استات، كلروفرم و هگزان اتيل هاي فراكسيون

  ليتر ميكروليتر در ميلي 25، 50
  .گيري شد عصاره در هر غلظت با سه مرتبه تكرار اندازهاثر مهاري هر 

هاي تهيه  در بررسي مربوط به آنزيم آلفا گلوكوزيداز غلظت
  : باشند هاي مختلف به شرح زير مي شده از عصاره

استات، كلروفرم و  هاي اتيل عصاره تام متانولي و فراكسيون
  ليتر ميكروليتر در ميلي 25/1، 5/2، 5و  10 :متانول

  ليتر ميكروليتر در ميلي 5، 10، 20و  40: فراكسيون هگزان
در اين تست نيز اثر مهاري هر عصاره در هر غلظت با سه 

  .گيري شد مرتبه تكرار اندازه

  
  محاسبات آماري 
ها در سه تكرار انجام شد و نتايج به صورت  تمام آزمايش

 به نتايج .انحراف معيار گزارش داده شده است ±ميانگين 

-One-Way Anova/ Tukeyآزمون  از استفاده با آمده دست
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test افزار  نرم از استفاده با وGraphpad Prism 5 مورد 
  .قرار گرفت تحليل و تجزيه
  
  نتايج

هاي  كسيوناعصاره تام و فر آكاربوز،ميزان مهاركنندگي 
هاي آلفا آميالز و آلفا  صبرزرد بر آنزيم گياهژل برگ مختلف 

و نمودار  2و  1هاي  در جدول شمارهگلوكوزيداز به ترتيب 
  .خالصه شده است 1شماره 

IC50 هاي مختلف حاصل از پودر ژل  آكاربوز و عصاره
گياه صبر زرد، با رسم نمودار درصد بازدارندگي بر حسب 

آنزيم آلفا براي  آكاربوزIC50 . غلظت نمونه، به دست آمد
و براي آنزيم ليتر  ميكروليتر در ميلي 4/25 ± 9/1 آميالز برابر

ليتر  ميكروگرم در ميلي 5/8 ± 6/0 آلفا گلوكوزيداز برابر
غلظتي ليتر  ميكروگرم در ميلي 4/25به عبارت ديگر . باشد مي

از  درصد 50تواند موجب مهار  است كه در آن آكاربوز مي
ليتر  ميكروگرم در ميلي 5/8 فعاليت آنزيم آلفا آميالز شود و نيز
از فعاليت  درصد 50تواند  غلظتي است كه در آن آكاربوز مي

  .گلوكوزيداز را مهار كند آنزيم آلفا
هاي پودر ژل  نتايج تأثير عصاره تام متانولي و فراكسيون

برگ گياه صبرزرد بر فعاليت آنزيم آلفا آميالز حاكي از آن 
مربوط است به تأثير عصاره تام متانولي  IC50است كه بهترين 

 ليتر ميكروگرم در ميلي 2/28 ± 3/1بر فعاليت آنزيم آلفا آميالز 
اثر . تر است است ولي اين اثر در مقايسه با آكاربوز ضعيف

 هگزاني، استاتي، هاي اتيل ه فراكسيونبازدارندگي مربوط ب

ژل برگ گياه صبرزرد بر فعاليت آنزيم  كلروفرمي و متانولي
تر از اثر عصاره تام  داري ضعيف آميالز به صورت معنيآلفا 

نتايج تأثير عصاره تام متانولي و . متانولي و آكاربوز است
ا هاي پودر ژل برگ گياه صبرزرد بر فعاليت آنزيم آلف فراكسيون

ناشي از تأثير  IC50گلوكوزيداز حاكي از آن است كه بهترين 
. بود) ليتر ميكروگرم در ميلي 3/2 ± 1/0(عصاره تام متانولي 

و ) 4/3 ± 1/0(هاي اتيل استاتي فراكسيون مربوط به IC50ميزان 
از قدرت باالتري در مهار آنزيم آلفا ) 7/2 ± 1/0(متانولي

به عنوان ماده ) 5/8±  6/0(آكاربوز  گلوكوزيداز نسبت به

 كلروفرمي و )1/9 ± 2/1( هاي هگزاني و فراكسيون استاندارد
  .ژل برگ گياه صبرزرد داشتند) 7/8 ± 8/0(
  

  بحث
ژل خشك شده  هاي مختلف عصاره تأثير پژوهش اين در

بر  بود شده تهيه مختلف حالل چندين كه توسط گياه صبرزرد
 نتايج. شد گلوكوزيداز آزمايش آلفا و آميالز هاي آلفا آنزيم مهار

پودر ژل برگ گياه  تام متانولي عصاره كه داد نشان پژوهش اين
   و آميالز آلفا هاي آنزيم روي بااليي مهاري اثر صبرزرد

فراكسيوهاي  مهاري اثر به نسبت كه آلفا گلوكوزيداز داشت
عالوه  به .بود تر قوي كلروفرمي و متانولي هگزاني، استاتي، اتيل
داروهاي كاهنده گلوكز خون در  جزء كه با آكاربوز اثر اين

اين مطالعه در راستاي  .مقايسه بود قابل ،باشد مي بيماران ديابتي
مطالعات قبلي است كه مدعي شده بودند حالل قطبي بيشترين 

  ].9[كند  تركيبات را از ژل صبر زرد جدا سازي مي
  

 در مهم آنزيم دو آميالز آلفا آلفا گلوكوزيداز و هاي آنزيم

ساكاريدهاي موجود در  پلي كه هستند انسان مجاري گوارشي
به بدن  جذب قابل ساده قندهاي به و تبديل هيدروليز غذا را

 كاهش جذب در مهمي مهار اين دو آنزيم نقش]. 13[كنند  مي

 دليل]. 14[انسان دارد  مجاري گوارشي غذايي موجود در قند

 مشخص هنوز گياه صبرزردژل  توسط آنزيم دو اين مهار

 خواص داراي كه كه تركيباتي است شده گزارش ولي. نيست
 مهار موجب اكسيژن آزاد مهار راديكال با هستند اكسيداني آنتي
اكسيداني از  آنتي خواص]. 22[شوند  آلفا گلوكوزيداز مي آنزيم

دو  در. ژل برگ گياه صبرزرد در چند گزارش منتشر شده است
 ديابتي هاي به موش صبرزرد برگ گياه تجويز ژل گزارش

خون شده است و محققان مدعي  گلوكز در سطح موجب بهبود
هستند كه ژل برگ گياه صبرزرد با مهار استرس اكسيداسيون 

 در راستاي اين ادعا در]. 23، 24[باعث اين اثرات شده است 
 فيتوسترولي نوع تركيبات 5 مطالعه ديگر اثر ضد ديابتي

 در موش سوري ديابتي تأييد شد صبرزرد ز ژلاستخراج شده ا
  با خواص   Aهمچنين تركيب ديگري به نام آلورزين]. 25[
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چيني استخراج شده است  صبرزرد آميالز از ژل آلفا مهار آنزيم
لذا در مطالعه حاضر جهت توجيه مكانيسم مهاري ژل ]. 26[

آلفاآميالز اين  آلفا گلوكوزيداز و هاي صبرزرد روي آنزيم
اكسيداني با  احتمال وجود دارد كه تركيبات با خواص آنتي

درصد باالتري توسط عصاره متانولي استخراج شدند و اين اثر 
از ]. 16[شده است  اكسيداني باعث مهار اين دو آنزيم آنتي

زرد صبر ثره شاخص موجود در ژلؤطرف ديگر ماده م
ساكاريدي است به نام آسمانان با درجه حالليت باال در  پلي

 آن در مهار آنزيم آلفا گلوكوزيداز و تأثيرهاي قطبي كه  حالل

احتماالً غلظت ]. 9، 27، 28[آميالز گزارش شده است  آلفا
كه در  متانولي زرد و عصارهژل صبردر  ساكاريد  باالي اين پلي

ار آنزيم آلفا گلوكوزيداز ييد شد موجب مهأمطالعه قبلي ما نيز ت
 آنكه به توجه با تحقيق اين در]. 29[آميالز شده است  آلفا و

 بوده بيشتر ها حالل ديگر از تام متانولي عصاره اثرات مهاري

 اثر بيشترين ژل صبرزرد در موجود قطبي تركيبات است احتماالً

  .اند داشته گلوكزيداز آلفا و آميالز آلفا آنزيم دو روي مهار
  

 بر آنزيم آلفا آميالزصبرزرد  گياهپودر ژل برگ هاي مختلف  كسيوناعصاره تام و فر هاي مختلف آكاربوز، غلظتميزان مهاركنندگي  -1 شماره جدول
  )معيار انحراف ± ميانگين(

  غلظت بر حسب   آميالز ميانگين درصد مهار آنزيم آلفا  مواد
  ليتر بر ميلي ميكروگرم

IC50 
  ليتر ميكروگرم بر ميليبر حسب 

  آكاربوز

9/1±1/30 10  

9/1  ±4/25  2/2±2/40 20  
9/1±4/62 40  
7/3±7/79 80  

  عصاره تام متانولي

8/1± 1/26 10  

3/1  ±2/28  2/1±8/37 20  
3/2± 1/59 40  
4/3±4/77 80  

  يهگزان فراكسيون

4/1± 3/26 25  
*7/2 ± 3/59  2/1±7/33 50  

7/2±3/59 75  
8/3± 5/71 100  

  يكلروفرم فراكسيون

7/1± 3/23 25  
*7/0 ± 7/56  1/2± 5/37 50  

3/1±7/61 75  
7/1± 4/74 100  

  ياستات اتيل فراكسيون

1/1± 3/31 25  
*1/1 ± 5/46  4/1± 7/49 50  

6/1± 7/65 75  
5/2± 5/76 100  

  يمتانول فراكسيون

4/3±3/23 10  
*8/2 ± 7/37  7/2±5/30 20  

1/4±2/53 40  
7/2± 7/67 80  

  

     > p 001/0با آكاربوز  مقايسه در دار معني اختالف داراي *
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  بر آنزيم صبرزرد  گياههاي مختلف پودر ژل برگ  متانولي و فراكسيون عصاره تام هاي مختلف آكاربوز، غلظت ميزان مهاركنندگي -2 شماره ولجد
  )معيار انحراف ±ميانگين (زيداز وآلفا گلوك

  گلوكوزيدازميانگين درصد مهار آنزيم آلفا   مواد
  غلظت بر حسب 
  ليتر ميكروگرم بر ميلي

IC50 

  ليتر ميكروگرم بر ميليبر حسب 

  آكاربوز

0/1 ±8/11 25/1  

6/0  ±5/8  
6/2 ±0/21 5/2  
8/1 ±4/32 5  

2/1 ±2/58 10  

  عصاره تام متانولي

4/1 ± 2/42 25/1  

*1/0  ±3/2  
2/2 ±1/51 5/2  
8/3 ±3/69 5  
7/3 ±2/80 10  

  يهگزان فراكسيون

1/2 ±6/39 5  

2/1  ±1/9  
1/3 ±9/52 10  

7/2 ±9/61 20  
7/2 ±5/77 40  

  يكلروفرم فراكسيون

6/1 ±4/15 25/1  

8/0  ±7/8  
4/1 ±7/23 5/2  
9/1 ±1/38 5  

7/2 ±4/57 10  

  ياستات اتيل فراكسيون

5/1 ±8/29 25/1  

*1/0  ±4/3  
5/1 ±4/44 5/2  

7/1±3/59 5  
7/3 ±6/70 10  

  يمتانول فراكسيون

1/1 ±1/39 25/1  

*1/0  ±7/2  
6/1 ±6/53 5/2  
1/2 ±4/69 5  
7/2 ±7/81 10  

  

    > 001/0p با با آكاربوز مقايسه در دار معني اختالف داراي *
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دهنده نوع  نشان Xمحور  .صبرزردهاي مختلف گياه  زيداز توسط عصارهوو آلفا گلوك حاصل از مهار دو آنزيم آلفا آميالز IC50مقايسه  -1نمودار شماره 

  .است IC50دهنده  نشان Yعصاره و محور 

  گيري نتيجه
 ژل برگ گياه صبرزرد متانولي تام عصاره آنكه گيري نتيجه

 آلفا آنزيم خواص مهاركنندگي با تركيبات بيشترين احتماالً حاوي

آلفا گلوكوزيداز است و تحقيقات بيشتري الزم  آنزيم و آميالز
تني در حيوانات آزمايشگاهي و  است تا اين اثر در شرايط درون

 عصاره به عالوه با توجه به آنكه سودمندي. انسان به اثبات رسد
در كاهش سطح گلوكز خون بيماران ديابتي  ورا آلوئه برگ ژل

و با توجه ] 29[بخشي گزارش شده است  بررسي و نتايج رضايت
اين گياه دارويي جهت  به تركيبات متعدد موجود در ژل برگ

تني  تني و درون پيشگيري از تداخالت دارويي آزمايشات برون

  

هاي اثر احتمالي در كاهش گلوكز  جهت شناسايي ديگر مكانيسم
  .  رسد خون ضروري به نظر مي

  
  قدرداني و تشكر
جهت  جهاددانشگاهي دارويي گياهان پژوهشكده از

نامه  نپايا هاي اين پژوهش كه در قالب پرداخت هزينه
دانشجويي انجام شد و از دانشكده داروسازي، واحد علوم 

 امور انجام در را ما دارويي، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران كه

  .شود مي قدرداني و ياري نمودند تشكر آزمايشگاهي
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