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 ثیر عصاره ساقه گیالس وحشی بر واکنش گلیکه شدن آلبومین أت
  2؛ زهره فائزي زاده2؛ امیرقریب*1محدثه عبدلی

  
  چکیده

تواند  باشد.  مهار روند گلیکه شدن می ترین عامل بروز عوارض دیابت شیرین می ها عمده گلیکه شدن غیرآنزیمی پروتئین زمینه:
عنوان یک عامل کاهنده قند خون مورد  سنتی ایران جوشانده ساقه گیالس وحشی بهباعث کاهش عوارض دیابت گردد. در طب 

گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات مهاري عصاره اتانولی، آبی و جوشانده ساقه گیالس وحشی بر روي  استفاده قرار می
  واکنش گلیکه شدن آلبومین بود. 

هاي  نولی، آبی و جوشانده ساقه گیالس وحشی تهیه گردید. سپس از عصارهابتدا عصاره اتااین مطالعه تجربی،  در ها: روش
هاي مختلف تهیه شد و به محلول آلبومین و گلوکز اضافه گردید. سرانجام درصد گلیکه شدن آلبومین در  مذکور غلظت

تهیه شده را دریافت  هاي ها نسبت به گروه شاهد که هیچ غلظتی از عصاره هاي مختلف عصاره هاي تیمارشده با غلظت گروه
  نکرده بود، به کمک روش اسیدتیو باربیتوریک مورد سنجش قرار گرفت. 

ترتیب  لیتر به گرم در دسی میلی 2و  10، 20هاي  در مقایسه با گروه شاهد، جوشانده ساقه گیالس وحشی در غلظت ها: یافته
). عالوه بر این P>001/0( داددرصد کاهش  25/51±22/1و  35/72±75/1، 10/85±55/1مقدار آلبومین گلیکه شده را به مقدار 

لیتر، اثر مهاري جوشانده ساقه گیالس وحشی بر گلیکه شدن آلبومین نسبت به عصاره تهیه شده  گرم بر دسی میلی 20در غلظت 
  ) بیشتر بود.P=009/0) و اتانول (P=021/0با آب مقطر سرد (

توجهی  مقدار قابل تواند میزان گلیکه شدن آلبومین را به به شکل جوشانده میعصاره ساقه گیالس وحشی به ویژه  گیري: نتیجه
  تواند جهت کاهش عوارض دیابت شیرین مورد استفاده قرار گیرد. کاهش دهد و بنابراین می

  گیالس وحشی، آلبومین، گلیکه شدن، برون تن ها: کلیدواژه
  »8/7/1393پذیرش:    17/3/1393 دریافت:«          
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  مقدمه 
گیالس وحشی یک گونه از خانواده گل سرخ 

)Rosaceaeطور طبیعی در نقاط  ) محسوب شده و به
کشورهایی نظیر  مختلف قاره اروپا، آفریقا و آسیا، در

ترکیه، انگلستان، مراکش، قزاقستان و ایران یافت 
هاي مختلف این گیاه حاوي مواد  ). بخش2و  1( شود می

اکسیدان، از جمله ترکیبات فنلی، آلکالوئیدي و  آنتی
هاي ناشی از  خطر بیماري تواند می است وفالونوئیدي 

و هاي قلبی  ياسترس اکسیداتیو از جمله سرطان و بیمار

ترکیبات  ). همچنین 4و  3(دهد عروقی را کاهش 
). در 6و  5د (شو سبب کاهش چربی پالسما  میموجود 

طب سنتی ایران جوشانده ساقه این گیاه براي کاهش 
). 7گردد ( فشارخون، ادم و دفع سنگ کلیه استفاده می

مشخص شده که عصاره ساقه گیالس وحشی ادرارآور 
محتویات فالونوئیدي و  این اثر را مربوط به است.

). همچنین این 9و  8دانند ( پتاسیم موجود در آن می
تواند سبب کاهش التهابات گردد و بر روي  عصاره می

  عروقی و نیز عضالت صاف اثر محافظتی  -سیستم قلبی

شی
ژوه

له پ
مقا
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 ). 11و  10دارد (

که  استدیابت شیرین یک بیماري اندوکرینی شایع 
جدي را به نواحی  تواند صدمات در اثر عدم کنترل می

عروقی،  -ها، سیستم قلبی مختلف بدن از جمله کلیه
). شواهد در مورد 12عصبی و بینایی وارد نماید (

دهد که در  تن نشان می تن و درون هاي برون آزمایش
دیابت شیرین افزایش قندخون عامل اصلی بروز این 

رسد که در  نظر می ). به13( استگونه عوارض مهلک 
ها نقش  گلیکه شدن غیرآنزیمی پروتئین ،این ارتباط

). 14مهمی را در پیشرفت این عوارض ایفا نماید (
مدت گلوکز خون،  دلیل افزایش طوالنی طور طبیعی به هب

صورت مداوم  هشده ب هاي گلیکه مقدار درصد پروتئین
تواند سبب تغییرات  که خود می یابد میافزایش 

مذکور گردد هاي  ساختمانی و عملکردي در پروتئین
ها  ). جلوگیري از واکنش گلیکه شدن پروتئین15(

ثر در کاهش عوارض بیماري ؤعنوان عاملی م تواند به می
همین دلیل در علم  ). به13دیابت شیرین محسوب گردد (

پزشکی استفاده از مهارکننده جهت جلوگیري از گلیکه 
شدن پروتئینها بسیار مورد توجه بوده و از دیر باز 

عنوان عوامل درمانی و  گونه ترکیبات به از این تاکنون
د شو کنترلی در بیماران مبتال به دیابت شیرین استفاده می

توانند سبب مهار  ). امروزه شناسایی ترکیباتی که می16(
گلیکه شدن پروتئینها گردند، مورد توجه و عالقه 

). با توجه 17( استبسیاري از محققان در سرتاسر دنیا 
تاکنون اثر عصاره ساقه گیالس وحشی در که  به این

جلوگیري از گلیکه شدن آلبومین مورد بررسی قرار 
نگرفته است در این تحقیق به بررسی اثر عصاره 
اتانولی، آبی و نیز جوشانده ساقه گیالس وحشی در 

  مهار واکنش گلیکه شدن آلبومین پرداخته شد.
  ها مواد و روش

اطراف چوب گیالس وحشی از مناطق  مواد: 
هاي مورد  آوري گردید و کلیه محلول آباد جمع خرم

استفاده از مواد شیمیایی خریداري شده از دو شرکت  
  د.شمرك و سیگما  تهیه 

هاي  آزمایشدر این مطالعه تجربی،  :روش آزمایش
استفاده شده در مطالعات هاي  گرفته مطابق با روش انجام
  بود: ذیل) و شامل موارد 18و  17د (شانجام  قبلی 

لیتر   واکنش گلیکه شدن آلبومین: به یک میلی -الف
گرم  3لیتر محلول   درصد آلبومین یک میلی 5محلول 

جهت جلوگیري از  .لیتر گلوکز اضافه گردید  درصد میلی
لیتر محلول  یک میلیاین محلول هرگونه آلودگی، به 

لیتر   گرم در صد میلی میلی 50جنتامایسین با غلظت 
ساعت در  72. سپس محلول مذکور براي اضافه شد

درجه  37ماري (شرکت پایا پژوهش، ایران) در دماي  بن
گراد انکوبه گردید. بعد از گذشت این زمان  سانتی

 20محلول مذکور با استفاده از کیسه دیالیز در مقابل 
) 4/7معادل  pHموالر و  01/0لیتر بافر فسفات ( میلی

ه کیسه دیالیز مذکور قبل د. الزم به ذکر است کشدیالیز 
آمین تترا استیک اسید  از استفاده با محلول اتیلن دي

)EDTA ،(10 موالر فعال شده بود. میلی  
گیري میزان گلیکه شدن آلبومین: این عمل  اندازه -ب

) انجام TBAبا استفاده از تست تیوباربیتوریک اسید (
آمده از قسمت  دست همنظور به محلول ب ). بدین15د (ش

درصد  20کلرواستیک  لیتر اسید تري فوق یک میلی
افزوده شد. سپس محلول حاصل سانتریفوژ (شرکت 
اپندورف، آلمان) گردید و محلول رویی آن دور ریخته 

لیتر بافر  میلی 5/0آمده  دست هشد. در ادامه به رسوب ب
لیتر  میلی 5/0) و 4/7معادل  pH موالر و 01/0فسفات (

مدت یک ساعت در  ل افزوده و بهنرما 3/0اسیداگزالیک 
 5/0درجه قرار داده شد. سپس به هر لوله  100ماري   بن

درصد اضافه گردید و  40کلرواستیک  تري لیتر اسید میلی
بعد از آن عمل سانتریفوژ انجام شد. سپس محلول رویی 

 5/0لیتر از آن  پت پاستور جدا و به یک میلی با پی
موالر اضافه  05/0ک لیتر محلول تیوباربیتوری میلی

درجه قرار داده شد  40ساعت در دماي  گردید. سپس نیم
-و در نهایت جذب آن با دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی

ماوراء بنفش (شرکت شیمیدزو، ژاپن) در طول موج 
  د.شنانومتر قرائت  443
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تهیه عصاره و جوشانده ساقه گیالس وحشی:  -ج
ی با قرار دادن عصاره اتانولی و آبی ساقه گیالس وحش

لیتراز هر یک از  میلی 600گرم از ساقه گیالس در  100
د. محلول جوشانده نیز از قرار شهاي مذکور تهیه  حالل
لیتر آب  میلی 1000گرم از ساقه گیالس در  100دادن 

میلی لیتر  600مقطر جوشان و رسیدن حجم نهایی آن به 
اغذ هاي مذکور با استفاده از ک تهیه شد. سپس محلول

صافی یکنواخت گردیدند. در مرحله بعد به کمک 
گیري  شده اندازه هاي استخراج پیکنومتر غلظت عصاره

سازي با آب مقطر  کمک رقیق ها به د و سپس از آنش
لیتر  گرم در دسی میلی 2و  10، 20هاي  دیونیزه غلظت

  تهیه شد.   
هاي اتانولی و آبی و نیز  ثیر عصارهأبررسی ت -د

قه گیالس وحشی بر واکنش گلیکه شدن جوشانده سا
 1آلبومین: جهت انجام این عمل، به محلولی که حاوي 

 3لیتر گلوکز  میلی 1درصد و  5میلی لیتر محلول آلبومین 
هاي  لیتر از هر عصاره با غلظت میلی 1گرم درصد بود 

لیتر) اضافه شد و  گرم در دسی میلی 2و  10، 20مختلف (
ت آزمایشگاه انکوبه گردید. ساعت در حرار 72به مدت 

هاي مختلف، تست  براي تعیین میزان اثر هریک از غلظت
TBA  انجام گرفت و جهت اطمینان  "ب"مطابق روش
بار  3دست آوردن نتایج قابل قبول هر آزمایش  هاز ب

 1تکرار شد. در مورد گروه شاهد نیز به محلول حاوي 
گرم  3کز لیتر گلو میلی 1درصد و  5لیتر آلبومین  میلی

هاي مذکور  لیتر از عصاره میلی 1درصد، به جاي افزودن 
لیتر آب مقطر افزوده شد و همانند  میلی 1مقدار 

  هاي تیمار شده مورد آزمایش قرار گرفت. گروه
ها: جهت مقایسه میزان  تحلیل داده تجزیه و -ه

هاي مورد مطالعه تست  گلیکه شدن آلبومین در بین گروه
  ) مورد استفاده قرار گرفت.ANOVAآنالیز واریانس (

  
  ها یافته

در این تحقیق در مقایسه با گروه شاهد اثر سه 
لیتر عصاره اتانولی،  گرم بر دسی میلی 2و  10، 20غلظت 

آبی و نیز جوشانده ساقه گیالس وحشی بر روي واکنش 
گلیکه شدن آلبومین بررسی گردید. همچنن اثر هر سه 

دن آلبومین مورد مقایسه نوع عصاره بر مهار گلیکه ش
قرار گرفت. در مقایسه با گروه شاهد محلول جوشانده 

لیتر داراي بیشترین اثر  گرم در دسی میلی 20در غلظت 
) و عصاره اتانولی با همین %10/85±55/1مهاري (

) %20/65±50/1( ترین اثر مهارکنندگی غلظت داراي کم
دار (نمو باشد بر روي واکنش گلیکه شدن آلبومین می

 هاي مورد مطالعه، میزان درصد مهار  . در تمام غلطت)1

گلیکه شدن آلبومین توسط جوشانده ساقه گیالس 
  
 

  
 

 

 

 

 

 

لیتر بر مهار واکنش گلیکه شدن  گرم در دسی میلی 20مقایسه اثر عصاره اتانولی و آبی و نیز جوشانده ساقه گیالس وحشی در غلظت  -1نمودار 
دار بین گروه ااختالف معن**) ، =035/0Pدار بین گروه تیمارشده با عصاره تهیه شده با آب مقطر سرد و عصاره اتانولی (ااختالف معن*[آلبومین. 

  .])=009/0Pشده با آب مقطر جوشان و عصاره اتانولی ( تیمار شده با عصاره تهیه
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لیتر بر مهار  گرم در دسی میلی 10وشان چوب گیالس وحشی در غلظت شده با آب مقطر سرد و ج مقایسه اثر عصاره اتانولی و تهیه -2نمودار

اختالف **) ، =017/0Pشده با آب مقطر سرد و عصاره اتانولی ( دار بین گروه تیمارشده با عصاره تهیهااختالف معن*[واکنش گلیکه شدن آلبومین. 
  .])=001/0Pاره اتانولی (شده با آب مقطر جوشان و عص دار بین گروه تیمار شده با عصاره تهیهامعن
  
  
 

  
  
  
  
 

گرم در دسی لیتر بر مهار  میلی 2مقایسه اثر عصاره اتانولی و تهیه شده با آب مقطر سرد و جوشان چوب گیالس وحشی در غلظت  -3نمودار 
اختالف **)، =025/0Pه اتانولی (شده با آب مقطر سرد و عصار دار بین گروه تیمار شده با عصاره تهیهااختالف معن*[واکنش گلیکه شدن آلبومین. 

  .])=008/0Pشده با آب مقطر جوشان و عصاره اتانولی ( دار بین گروه تیمار شده با عصاره تهیهامعن
  

دار اوحشی نسبت به دو نوع عصاره دیگر کامالً  معن
بوده و نیز اثر ضد گلیکاسیونی عصاره آبی نسبت به 

  .)3و  2(نمودار  باشد دار میاعصاره اتانولی معن
  

  بحث
دلیل افزایش میزان قند  هدر بیماري دیابت شیرین ب

صورت غیرآنزیمی با اتصال به  هاي بدن به پروتئین ،خون
گلوکز به حالت گلیکه درآمده و با گذشت زمان موجب 

). در این 16ند (شو تظاهرات دیررس این بیماري می
نوع واکنش اتصال گروه آلدئیدي قند به عوامل آمین 

). 17گیرد ( جود در ساختار پروتئین صورت میآزاد مو
توان به غلظت قند و  از جمله میمانند عوامل مختلفی 

روي میزان گلیکه ثر ؤپروتئین و نیز عوامل محیطی م
هاي مختلفی  تاکنون مطالعه). 18(ثرند ؤشدن پروتئینها م

ثر بر روي گلیکه شدن ؤدر ارتباط با عوامل م
اي  شده است. در مطالعههاي سرم خون انجام  پروتئین

که روي زردچوبه، هل و زنجبیل انجام شد، ثابت گردید 
درصد گلیکه شدن  کاهش که عصاره این گیاهان باعث

اي دیگر  ). در مطالعه19د (شو آلبومین در آزمایشگاه می
هاي فرار گیاهی نظیر  مشخص گردید که برخی از روغن
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گلیکه پولگون، تیمول، ژرانیول و لیمونن سبب کاهش 
د و در این شو شدن آلبومین در شرایط آزمایشگاهی می

گرم بر لیتر داراي بیشترین اثر  5/0میان تیمول با غلظت 
اي دیگر  ). در مطالعه20( استمهاري در این زمینه 

کاهش اتصال غیرآنزیمی گلوکز به آلبومین در حضور 
  ).21دارچین، سماق و فلفل گزارش شده است (

وسط عسگري و همکاران اثر در پژوهشی دیگر ت
فالونوئیدهاي مختلف نظیر روتین، کامفرول، کوئرستین 
و مورین بر گلیکه شدن آلبومین، هموگلوبین و انسولین 
در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است 

). همچنین نادري و همکارانش نشان دادند که 22(
زردچوبه سبب کاهش اتصال غیرآنزیمی گلوکز به 

که در مورد زعفران چنین اثري  گردد درحالی لبومین میآ
نشان داد که  مطالعه حاضرنتایج ). 23وجود ندارد (

تواند موجب مهار یا  عصاره ساقه گیالس وحشی می
دلیل این امر  کاهش گلیکه شدن آلبومین گردد. شاید

ثر موجود در آن براي ؤناشی از رقابت ترکیبات م
در مورد سایر ترکیبات  واکنش با آلبومین باشد که

). تاکنون 20و  19گیاهی نیز مشاهده گردیده است (
تحقیقات مختلفی بر روي خواص ساقه گیالس وحشی 

ده است. نتایج این تحقیقات نشان داده که شانجام 
عصاره ساقه این گیاه باعث کم شدن عوارض مختلف 

و  Bursal). 10د (شو هاي قلبی عروقی می بیماري

اتانولی  هاي آبی و ان دادند که عصارههمکارانش نش
شده از ساقه گیالس وحشی داراي ترکیبات  استخراج

  ). 24( استاکسیدانی  هاي آزاد و آنتی ضد رادیکال
 

  گیري نتیجه
آلبومین توسط عصاره ساقه از شده  هاي تهیه عصاره

تواند در از  ویژه به شکل جوشانده، می بهگیالس وحشی 
ثري را ایفا نمایند. با ؤنقش م بین بردن عوارض دیابت

گردد که  توجه به مثبت بودن نتایج آزمایش پیشنهاد می
ها  ها در مهار گلیکه شدن پروتئین تأثیر این عصاره

) نیز انجام گیرد تا در in vivoتن (  صورت درون به
صورت امکان بتوان عصاره ساقه گیالس وحشی را 

دیابت شیرین کننده از عوارض  عنوان محلول جلوگیري به
  معرفی نمود.

 
  و قدردانی تشکر

این مقاله حاصل از طرح پژوهشی بوده که با 
حمایت مالی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد 

وسیله  اسالمی واحد بروجرد به انجام رسیده است. بدین
هاي  از مسئولین دانشگاه که شرایط اجراي فعالیت

کر و قدردانی آورند صمیمانه تش پژوهشی را فراهم می
  گردد. می
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