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 مقدمه:
 (Endocrine)دیابت یکی از اختالالت غدد درون ریز

 شیوع ،شود  یم بینی  یشپ. (1)شایع در جهان است 

 به، 2000 سال در %8/2 حدود از هانج در این بیماری

. اختالل در ترشح (2)برسد  2030 سال تا 4/4%

به انسولین و تولید بیش از حد  مقاومت ،انسولین

 گلوکز کبدی احتمال ابتال به دیابت را افزایش 

 چکیده:
در ساختمان  رييبدن و به نوبه خود موجب تغ یها  نيشدن پروتئ یباعث قند یابتید یسميپرگليه زمينه و هدف:

 واکنش  ليبه دل ینوپاتيو رت یاز جمله نفروپات ابتید یمارياز عوارض ب ی. برخگردد یو عملکرد آن ها م
  ونديواکنش، شکستن پ نیا ارمه یبرا یدرمان یها  از راه یکیاست.  ها  نيپروتئ یمیآنز ريشدن غ یقند
اثر  یمطالعه حاضر با هدف بررس نیبنابرا؛ باشد یم ییدارو اهانيموجود در گ باتيبا استفاده از ترک نيپروتئ -قند

 ییو توانا نيآلبوم بر مهار واکنش قند دار شدن (Allium hirtifolium Boiss) یرانیا ريموس یدروالکليعصاره ه
 شده است. جامو گلوکز ان نيآلبوم ونديشکستن پ

از عصاره گرم بر دسی ليتر  1 ،5/0 ،2/0 ،1/0 یها  غلظت ريتأث یشگاهیمطالعه آزما نیدر ا :یبررس روش
و  نيآلبوم ونديآن بر شکستن پ ريثتأب(  نيشدن آلبوم یف( مهار واکنش قندال حالت مختلف: 2در  یرانیا ريموس

 دياس کیتوريوباربيبا روش ت دنش یقند زاني. مدیگرد یساعت بررس 144و  72 ،48 ،24 یها  گلوکز در زمان
استفاده  یطرفه و سپس آزمون توک کی انسیوار زيها از آزمون آنال  داده ليو تحل هیشد. جهت تجز دهيسنج
 گر اختالف معنی دار بود. انینما P<05/0. دیگرد

 یواکنش قند باعث مهارگرم بر دسی ليتر  2/0و  1/0 یها  در غلظت یرانیا ريموس یوالکلدريعصاره ه :ها  افتهی
 شيو گلوکز را شکستند که ب نيآلبوم ونديمورد استفاده، پ یها  غلظت یتمام گریشد. به عبارت د نيشدن آلبوم

مشاهده گرم بر دسی ليتر  5/0 در غلظت ريبا عصاره موس ماريت ساعت پس از 144و  72 یها  در زمان ر،يتأث نیتر 
 داشت. ماريبا زمان ت ميارتباط مستق وند،يشکستن پ زانيم. شد
و گلوکز را  نيآلبوم نيب ونديشده و پ نيشدن آلبوم یمانع از قند یرانیا رينشان داد که موس جینتا :یريگ  جهينت
 شدن یبر کاهش قند یرانیا رياثر موس یابیجهت ارز شتريب ینيبال قاتيشود که تحق یم شنهاديپ نیبنابرا؛ شکند  یم

 انجام شود. نيآلبوم
 

 .یمیآنز ريشدن غ یگلوکز، واکنش قند ن،يآلبوم ،یرانیا ريموس های کليدی: اژهو
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درمان نشود یا به صورت نادرست  دیابت دهد. اگر  می

  جمله از عوارضی تواند سبب  یم درمان شود،

 اختالل اعصاب محیطی کلیوی، قلبی، های ارییمب

(Neuropathy)به این  .شود جنسی ناتوانی ی و، کور

 اقدامات نیازمند خون بیماران دیابتی قند کاهش دلیل،

بازگشت  قابل  (. عوارض غیر3) است جدی و فوری

 دیابت ناشی از محصوالت نهایی قندی شدن غیر آنزیمی
(Advanced Glycation End Products= AGEP)  

 )واکنش میالرد(  قندی شدن واکنش .(4)است 

 در ها پروتئین که و در هر زمانی خوده ب خود طور به

  انجام گیرند،  می قرار احیاکنندهی قندها مجاورت

 در حضور آن مدت بهی بستگ و میزان آن شود  می

 (Hyperglycemia) افزایش قند خون و شدت بدن

ها از طریق   ی پروتئینقندی شدن غیر آنزیم .دارد

های   واکنش گروه آلدئیدی مولکول قند با گروه

آمینه  آمین آزاد )مانند گروه آمین زنجیره جانبی اسید

ترکیباتی که در آن . شود  لیزین در پروتئین( ایجاد می

های آمین   گلوکز به صورت غیر آنزیمی به گروه

های پالسمایی متصل است را   آزاد در پروتئین

 .(5)نامند   توز آمین میفروک

 ونیداسیاتواکس قیطر از آزاد های  رادیکال دیتول

 تغییرهای قندی شده و   پروتئین لیتشکسبب  گلوکز

شود.   ها می  پروتئینساختار  و فعالیت بیوشیمیایی در

های آزاد در بدن ایجاد انواع   حاصل فعالیت رادیکال

 ضعف سیستم ایمنی سرطان ها، دیابت و در کل،

های   پروتئین %60ین سرم حدود آلبوم .(6)است 

های مهم   یکی از پروتئین دهد و پالسما را تشکیل می

. شود  بدن است که متحمل ندی شدن غیر آنزیمی می

های مهمی از جمله انتقال   آلبومین دارای نقش

حفظ فشار  های درون زاد و برون زاد و بیومولکول

 .(7)اسمزی است 
که مصرف  داده اندنشان  بسیاریمطالعات 

 های  بیماری عوارضباعث کاهش  گیاهان دارویی

 ترکیبات موثر .شود  میدیابت مختلف از جمله 

و  اکسیدانی آنتی اثردارای  این گیاهان،در  موجود

باعث  ها دانیاکسی نت. آ(8)آنتی دیابتی است 

 ازی ناش آزاد های  رادیکال برابر محافظت بدن در

عوارض بیماری دیابت  .(9)ند شو  می قندی شدن

جلوگیری از اتصال غیر آنزیمی  قندی ممکن است با

 .(10) ها کاهش یابد  گلوکز به پروتئین

اثرات سوء ناشی از مصرف داروهای شیمیایی 
 -سبب شده تا محققان بر استفاده از گیاهان خوراکی

دارویی که راهبردی اساسی در جلوگیری و بهبود 

  لیت ضد قندی شدنعوارض دیابت با فعا
(Anti-Glycation)  (11)هستند، عالقه مند گردند. 

که  هستند دارویی گوناگونی دارای خواص گیاهان،

ها نیست و  امروزی قادر به تولید آن داروسازی علم
بسیار کم است.  ها  آناحتمال عوارض جانبی 

ی دانیاکسی آنت ی وابتیضد د خواص بسیاری مطالعات

 .(12،13) است نموده دییتأ رایی دارو اهانیگ
 (Allium hirtifolium Boiss)  نام علمی با یرموس

  . در حدوداست پیازیان و رستهراسته سوسن  از یاهیگ

شده که همگی در   گونه از این گیاه شناخته 40

. (14) رویند  نواحی معتدل و مناطق بحرالرومی می

ای دار ،عالوه بر استفاده در رژیم غذایی موسیر گیاه

 گونه ین. انیز می باشد غذایی و سنتی درمانی مصارف

 ضد باکتریای،  قارچی، ضد خواص دارای گیاهی

  .(12) و ضد سرطانی می باشد ی اکسیدانى، آنتضد ویروسی

ی آلیوم منابع سرشاری از فیتوکمیکال ها ها  گونه

(Phytochemicals)  از جمله فالونوئیدها هستند که

ها مثل   یماریباز برخی  برای درمان و پیشگیری

 چاقی، افزایش چربی خون ها،  سرطان

(Hypercholesterolemia)  یمو انواع دیابت مفید 

گروه مواد ارگانو سولفور از جمله دی آلیل  4باشند.  

و  اتیل سیستئین -Sسولفید، دی آلیل دی سولفید، 

N-  استیل سستئین، از گیاهان گونه آلیوم مثل سیر و

گیاهی است  ایرانی . موسیر(15) اند  دهش جداموسیر 

 درشت، بویش از پیاز 1اش فقط   شبیه سیر که ریشه

و  بوده مهم دارویی گیاهان است و جزء کمتر سیر

 و (Sapogenins) ینساپوژن ین،، ساپونحاوی آلیسین
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 است و کامفرول کوئرستین، مانند فالوونوئیدهایی

 ترکیبات این ینتر  مهم سولفید تری و دی ترکیبات

 هدف فوق، شده ذکر مطالب به توجه . با(16) هستند

 در موسیر نقش بر مبنی شواهدی از این مطالعه یافتن

. بود تنی برون شرایط در آلبومین شدن واکنش قندی

بر  موسیر هیدروالکلی عصاره متفاوت های غلظت اثر

 پروتئین آلبومین در مجاورت قند  واکنش قندی شدن

گردید. ما در مطالعه حاضر بر آن  احیا کننده بررسی

شدیم تا یکی از مکانیسم های احتمالی اثرات مفید 

این گیاه بر کاهش عوارض دیابت را بررسی کنیم. 

ثیر موسیر بر مهار واکنش قندی شدن أبرای این کار ت

 با استفاده از روش  در محیط برون تنیآلبومین 

ی هیدروکس -5رنگ سنجی که بر مبنای تشکیل ماده 

 متیل فورفورال است، مورد بررسی قرار گرفت.

 

 ش بررسی:رو
عصاره هیدروالکلی  تأثیر حاضر مطالعه در

 شکستن و آلبومین شدن دار قند واکنش مهار بر موسیر

 شرایط و زنده غیر محیط در گلوکز و آلبومین پیوند

 روش از در این مطالعه بررسی شد. آزمایشگاهی

(Thio-barbituric acid) TBA  برایکه روشی 

 ،است آلبومین شدن قنددار میزان سنجش و تشخیص

 استفاده گردید.

  جهت تهیه عصاره هیدروالکلی موسیر،

با به طور کامل خرد شد و  موسیرگرم حبه تازه  100

 ،25به  75) آب و اتانول محلولاز  لیتر  یلیم 400

ساعت  48به مدت  مخلوط گردید و حجمی( حجمی/

و بر روی شیکر انکوبه قرار داده اه در محیط آزمایشگ

 و را صاف نموده محتویاتساعت  48از  شد. بعد

پتری دیش های استریل  درون آمده محلول به دست

درجه سانتی گراد و  -50 دمایفریز درایر در  در

تا به طور کامل  گرفتتحت شرایط خالء قرار 

به رنگ زرد ایجاد  یشکل یشده و پودر بلور  خشک

گرم بر  1و  5/0، 2/0، 1/0 یها  غلظت سپس؛ شود

 .(17) از پودر موسیر تهیه گردید یتردسی ل

 لیتر  میلی 1 مقدار برای قندی شدن آلبومین،

  به گلوکز لیتر  میلی 100 در گرم 30 محلول از

 آلبومین، لیتر  میلی 100 در گرم 5 محلول لیتر میلی 1

 در لیتر در گرم 2/0 غلظت با جنتامایسین شد، اضافه

 یم آزید سد و pH= 7با  موالر 01/0 فسفات بافر

میلی موالر برای جلوگیری از رشد قارچ اضافه  3

 حالت در اتاق دمای درساعت  72گردید و به مدت 

 در انکوباسیون دوره پایان از بعد قرار داده شد. ثابت

 .(18)صورت گرفت  دیالیز فسفات بافر

 تست از آلبومین شدنقندی  تأیید برای

TBA لیتر  میلی 1 که ترتیب بدین .شد ستفادها 

 مخلوط به% 20 اسید کلرواستیک تری محلول

 دقیقه 10 برای سپس و شد اضافه آلبومین + گلوکز

 رویی محلولو  سانتریفیوژ دقیقه در دور 3000 در

 در. شد تکرار هباردو عمل این ،حذف گردید را

 01/0لیتر بافر فسفات   میلی 1 فوق، رسوب به ادامه

 نرمال 3/0لیتر اگزالیک اسید   میلی 5/0موالر و 

 در ماری بن در ساعت 1 مدت به و شده  اضافه

 در شدن سرد از بعد. شد داده قرار جوش حال

 تریمیلی لیتر  5/0 لوله هر به آزمایشگاه، دمای

 از بعد و گردید اضافه %40 اسید کلرواستیک

 دور 3000 در دقیقه 10 مدت به کردن سانتریفیوژ

 آن، از لیتر  میلی 1 به و شده جدا رویی مایع ،دقیقه در

 ؛موالر اضافه شد TBA 05/0 لیتر محلول  میلی 5/0

 در گراد  سانتی درجه 40 حرارت در ساعت 5/0سپس 

 با نمونه جذب پایان، در و قرارگرفته ماری بن

 کشور ساخت JENWAY دلم دستگاه اسپکتوفتومتر

. شد گیری اندازه نانومتر 443 موج طول در انگلستان

  آلبومین شدنقندی  باشد، بیشتر جذب چه هر

 .(19)بود  خواهد تر بیش

 هیدروالکلی موسیر عصاره تأثیرجهت بررسی 

لیتر از   میلی 1/0، آلبومین شدن قندی واکنش مهار بر

 ،2/0 ،1/0های متفاوت عصاره )  هر کدام از غلظت

 محلوللیتر   میلی 1گرم بر دسی لیتر( به  1و  5/0

 لیتر در گرم 30 گلوکز لیتر  میلی 1 و %5 آلبومین
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 هم صورت به (جنتامایسین و فسفات بافر محلول )در

 دمای در ساعت 72 مدت به و شده  اضافه زمان

 هر اثر میزان تعیین برای .گردید انکوبه آزمایشگاه

 انجام TBA تست مختلف، های  غلظت از یک

 آلبومین مخلوط جذب نمیزا بررسی، این در ت.گرف

 گروه عنوان به عصاره، افزودن بدون گلوکز، و

 جذب میزان شدن کمتر د.ش گرفته نظر در کنترل

 واکنش بر تأثیر دهنده نشان  کنترل گروه به نسبت

  های  گروه بخش این در .است آلبومین شدنقندی 

 :بودند ذیل شرح به گانهپنج 

 عصاره بدون گلوکز و آلبومین) کنترل: 1 گروه

 )گلوکز زمان هم تیمار :2گروه؛ هیدروالکلی موسیر(

غلظت  با هیدروالکلی موسیر عصاره + آلبومین +

 زمان هم تیمار :3 گروه؛ (لیتر دسی بر گرم 1/0

 با هیدروالکلی موسیر عصاره + آلبومین + )گلوکز

 هم تیمار :4 گروه؛ (لیتر دسی بر گرم 2/0غلظت 

هیدروالکلی اره عص + آلبومین + گلوکز) زمان

 :5 گروه؛ (لیتر دسی بر گرم 5/0غلظت  با موسیر

 عصاره + آلبومین + گلوکز) زمان هم تیمار

 .(لیتر دسی بر گرم 1غلظت  با هیدروالکلی موسیر

 هیدروالکلی موسیر عصاره تأثیر جهت بررسی

  واکنش ابتداز، گلوک و آلبومین پیوند شکستن بر

 سپس؛ مت ب()قس شد انجام آلبومین شدنی قند

گرم بر  1و  5/0، 2/0، 1/0) متفاوت عصاره های  غلظت

تیمار آلبومین  تأثیر و گردید اضافه ها  آن بهدسی لیتر( 

 از پس عصارهقندی شده با غلظت های مختلف 

 پیوند شکستن بر ساعت 144 و 72، 48 ،24 گذشت

 این در د.ش سنجیدهTBA  روش به گلوکز و آلبومین

 :بودند ذیل شرح به گانه جپن های  گروه بخش

 عصاره بدون گلوکز و آلبومین) کنترل: 1 گروه

گرم بر  1/0 غلظت: 2 گروه؛ هیدروالکلی موسیر(

؛ گلوکز و آلبومین پیوند شکستن بردسی لیتر عصاره 

 برگرم بر دسی لیتر عصاره  2/0 غلظت: 3 گروه

 غلظت: 4 گروه؛ گلوکز و آلبومین پیوند شکستن

 پیوند شکستن برلیتر عصاره گرم بر دسی  5/0

گرم بر دسی  1 غلظت: 5 گروه؛ گلوکز و آلبومین

 .گلوکز و آلبومین پیوند شکستن برلیتر عصاره 

 ثبت آوری، جمع اطالعات کار، پایان از پس

 از آماری محاسبات انجام جهت. شد رایانه وارد و

 با ها داده چون. شد استفاده SPSS آماری برنامه

 و اسمیرینوف کولوموگروف نآزمو از استفاده

 بودند برخوردار طبیعی توزیع از (Leven) لون آزمون

(05/0<P )یک واریانس آنالیز آزمون انجام فرض و 

 آنالیز آزمون از استفاده با ها داده لذا ؛بود برقرار طرفه

 و تجزیه TUKEY آزمون سپس و طرفه یک واریانس

 هر هاولی حجم تکرارو 3 غلظت هر برای. شد تحلیل

 در نتایج میانگین از و است بوده لیتر میلی 2 نمونه

 ها میانگین اختالف. گردید استفاده آماری محاسبات

 .شد گرفته نظر در دار معنی 05/0 سطح در

 
 :ها  افتهی

 مختلف های  غلظت اثر از حاصل تایجن

 واکنش مهار روی هیدروالکلی موسیر ایرانی عصاره

  نمودار در مارتی ساعت 72 از بعد شدنقندی 

 1 شماره . همانطور که در نموداراست آمده 1شماره 

هیدروالکلی موسیر  عصاره نشان داده شده است،

 بود که مهاری اثر دارای ها  غلظت تمامی در ایرانی

و ( =012/0P) 1/0 های  غلظت در مورد اثرات این

2/0 (002/0P=گرم بر دسی لیتر اختالف معنی )  دار

گرم بر دسی لیتر  1و  5/0هاری غلظت اما اثر م ؛بود

ترین اثر  دار نبود. بیش  نسبت به گروه کنترل معنی

گرم بر دسی لیتر این  2/0مهاری مربوط به غلظت 

 عصاره بود. اختالف در میزان مهار واکنش 

های مختلف تابع   شدن آلبومین در گروه گلیکه

 غلظت عصاره موسیر ایرانی نبود.
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شدن غير آنزیمی  های مختلف عصاره هيدروالکلی موسير ایرانی بر ميزان مهار واکنش قندی  اثر غلظت :1شماره  مودارن

 ساعت تيمار 72آلبومين بعد از 

 .(=002/0Pنمونه کنترل( )) 1دار با گروه   : اختالف معنی***؛ (=012/0Pنمونه کنترل( )) 1دار با گروه   : اختالف معنی**

 
 عصاره مختلف های  غلظت اثر از حاصل نتایج

 قند و آلبومین پیوند شکستن هیدروالکلی موسیر، بر

 آمده است. 2 شماره قندی شده( در نمودار آلبومین)

های  ساعت تیمار با غلظت  24در مدت 

 غلظتمختلف عصاره هیدرو الکلی موسیر ایرانی با 

اندکی  را قندی آلبومین میزان، لیتر دسی بر گرم 1/0

شکسته شد.  قندی آلبومین دپیون و یافت کاهش

گرم بر دسی لیتر بی تأثیر بود، در  5/0و  2/0غلظت 

گرم بر دسی لیتر باعث افزایش  1که غلظت  حالی 

 مجموع در مدت  قندی شدن آلبومین گردید. در

های متفاوت بر روی شکستن  ساعت اثر غلظت  24

 دار نبود. پیوند لبومین و گلوکز معنی 

های مختلف   ر با غلظتساعت تیما 48در مدت 

 گرم بر دسی لیتر  1/0عصاره موسیر ایرانی، غلظت 

( میزان آلبومین قندی را ≥001/0Pار )د به طور معنی

گرم  2/0غلظت . کاهش داد و پیوند آلبومین را شکست

( آلبومین قندی =024/0Pدار ) به طور معنیبر دسی لیتر 

 تر گرم بر دسی لی 5/0را شکسته و کاهش داد. غلظت 

گرم بر دسی لیتر  1که غلظت   حالی بی تأثیر بود، در

 قندی شدن را اندکی افزایش داد. همانطور که در

های مورد آزمایش از   تمامی غلظت ،نمودار آمده است

پیوند  ساعت، 72عصاره هیدروالکلی موسیر ایرانی بعد از

 آلبومین قندی را در مقایسه با گروه کنترل به طور 

گرم  5/0 ( و غلظت≥001/0P) کسته بودندداری ش  معنی

که  ترین شکستن پیوند را نشان داد  بر دسی لیتر بیش

 ترین کاهش آلبومین قندی را داشت.  بالطبع بیش

های مختلف عصاره موسیر ایرانی   تیمار غلظت

داری آلبومین قندی   ساعت، به طور معنی 144به مدت 

ین قند و را کاهش داد، یعنی پیوندهای بیشتری را ب

 گرم بر  5/0(. غلظت ≥001/0P) آلبومین شکست

 ترین شکستن پیوند را داشت  دسی لیتر بیش

(001/0P≤.) 
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، 48 ،24)های مختلف عصاره هيدروالکلی موسير ایرانی بر شکستن پيوند آلبومين و گلوکز   اثر غلظت :2شماره  نمودار

 ساعت تيمار عصاره با آلبومين قندی شده( 144، 72

 .(=024/0Pنمونه کنترل( )) 1دار با گروه   : اختالف معنی؛ (≥001/0Pنمونه کنترل( )) 1دار با گروه   : اختالف معنی*

 

 چه هر که گردید مشخص نمودار این مطابق

تماس عصاره با آلبومین قندی شده بیش تر  زمانمدت 

  .است تر بیش پیوند شکستن در آن اثر باشد،

 زمان به وابستهبیش تر  پیوند این شکستن عبارتی، به

 شکستن تیمار، زمان افزایش با یعنی ؛غلظت تا است

 ترین بیش  ساعت 144 تیمار (شود می تر بیش پیوند

 عصاره  5/0و  1/0های  (. غلظت داشت را اثر

ترین تأثیر را در شکستن پیوند آلبومین قندی در   بیش

ساعته،  24ها داشتند، اما در مورد تیمار   بیش تر زمان

داری بر شکستن   ها اثری معنی  کدام از غلظت هیچ 

 آلبومین قندی نداشتند.

 

 بحث:
آنزیمی  در بیماری دیابت طی واکنش غیر

میالرد، با افزایش میزان قند خون، گروه آمین 

پروتئین به صورت غیر آنزیمی به گروه کربونیل 

 شود و پروتئین قندی شده  یمگلوکز متصل 

(Glycated protein)  کند که با گذشت  یمرا ایجاد

شود. واکنش   یمزمان موجب بروز عوارض بالینی 

میالرد تابع غلظت مواد، زمان مجاورت قند با پروتئین 

 .(20) استو عوامل محیطی 

و خارج  درون مختلف های  ینپروتئشدن  قندی

شود.   یمها   ینشدن اغلب این پروتئ فعال یرسلولی باعث غ

های بدن است که به   ینپروتئین تر  مهماز آلبومین یکی 

مطالعات  . در(21)شود   یم قندیصورت غیر آنزیمی 

شده است که علت بسیاری از عوارض   دادهمختلف نشان 

شدن پروتئین  قندیدیابت، اختالل در متابولیسم گلوکز و 

شدن غیر آنزیمی  قندیرسد مهار واکنش   یمبه نظر  .است

ی پیشگیری از عوارض ها  راهین رت  مهم ها، یکی از  ینپروتئ

 .(20) دیررس بیماری دیابت باشد

گیاهان دارویی به دلیل وجود مواد موثره 

 فراوان، از تولید محصوالت قندی شده جلوگیری 

 کنند و باعث کاهش محصوالت این واکنش   یم

 .(22)شوند   یم

هیدروالکلی  عصاره اثر ،حاضر مطالعه در

 گرم بر  1و  5/0، 2/0، 1/0 اییه  غلظت موسیر در
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دسی لیتر بر مهار واکنش قندی شدن آلبومین )اضافه 

 ن(زما هم صورت بهکردن عصاره و گلوکز به آلبومین 

 عصاره . نتایج این مطالعه نشان داد کهشد بررسی

 مهاری اثر ها  غلظت تمامی درهیدروالکلی موسیر 

گرم بر  2/0 غلظت به مربوط اثرترین آن   بیش و هداشت

اما رابطه معنی داری بین غلظت عصاره و  ،بوددسی لیتر 

 مهار واکنش قندی شدن، مشاهده نشد.

ی مختلف ها  غلظتیر تأث ی مشابه کها  مطالعهدر 

شدن آلبومین  قندیعصاره گیاه آلوئه ورا بر واکنش 

نیز هیچ رابطه معنی داری بین غلظت  ،بررسی شده بود

اما  ،شدن گزارش نشده بودعصاره و مهار واکنش قندی 

رابطه مستقیمی بین زمان و میزان شکستن آلبومین قندی 

 .(23) وجود داشت

ابوجهل مانع از  ، هندوانهی دیگرا  مطالعهدر 

شدن آلبومین شده و پیوند بین آلبومین و گلوکز  قندی

  ،اثر هایپوگالیسمیک نشان داده است و را شکسته

ومین تابع زمان ی شدن آلبقندکه واکنش  به طوری

غلظت  کرد.  ینماما از غلظت تبعیت  ،انکوباسیون بوده

ترین اثر را در شکستن پیوند   یشبگرم بر دسی لیتر  1/0

 .(24)قندی داشت 

نتایج مطالعه حاضر به همراه نتایج مطالعات مشابه 

شدن  که اثر گیاهان دارویی مختلف را بر واکنش قنددار

نشان داد که احتماالً میزان  ،آلبومین بررسی کرده بودند

قندی شدن آلبومین و شکسته شدن پیوند بین آلبومین 

وگلوکز وابسته به دوز نبوده بلکه میزان شکسته شدن این 

پیوند با زمان در معرض قرارگیری با عصاره رابطه مستقیم 

بنابراین می توان پیشنهاد داد اگر فرد مبتال به دیابت  ؛دارد

آنگاه عوارض بیماری ، میل نمایدبه طور مستمر موسیر 

 ؛دیابت در وی به مراتب بسیار دیرتر بروز خواهد کرد

ی ها  زماندر  ،همانطور که در نتایج آمده است ،همچنین

گرم بر دسی لیتر  5/0 غلظت ،ساعت تیمار 144و  72

قند  -یر را بر شکستن پیوند آلبومینتأثترین   یشبعصاره 

گرم بر دسی لیتر عصاره  1/0همچنین غلظت  ؛داشته است

 ثیرات قابل توجهی گذاشته است و أدر این زمان ها ت

در زمان  قند -یر را بر شکستن پیوند آلبومینتأثترین   یشب

 ساعت تیمار، داشته است. 48

شدن آلبومین  قندیعصاره بابونه باعث کاهش 

ی میخک ها  عصارهولی  ،گردد  یمدر شرایط برون تنی 

ی کم، اثر مهاری دارند و با افزایش ها  غلظتو سیر در 

 .(25)یابد   یمغلظت این اثر کاهش 

ی نشان دادند که ا  مطالعهشیخ و همکاران در 

شدن  قندیو زنجبیل باعث کاهش  ، هلزردچوبه

ی دیگر از این ا  مطالعه . در(26)گردند  یمآلبومین 

رچین، های فرار، دا  محققان نشان داده شد که روغن

سماق و فلفل نیز اثرات مثبت در کاهش قندی شدن 

 .(27،28)آلبومین دارند 

ی نشان داده شد که کاتچین، کافئین ا  مطالعهدر 

و اسید گالیک باعث مهار و کاهش قندی شدن آلبومین 

 مطالعات این همه کهشود   در شرایط آزمایشگاهی می

 .(29) است حاضر مطالعههای   یافته با سازگار

دانشگاه تهران انجام شد  ای که در  مطالعه رد

گونه موسیر ایرانی ارزیابی و مقایسه شد که  17ترکیبات 

آوری شده   گونه از مناطق مختلف ایران جمع 17این 

بودند و مشخص شد که موسیر ایرانی در مقایسه با 

Shallot موسیر غیر ایرانی( از نظر ترکیبات فالوونوئیدی( 

 .(30)غنی تر است 

ی موسیر نیز در سایر مطالعات ابتیضد داثرات 

ی اثر موسیر بر قند خون ا  مطالعهبررسی شده است. در 

ی صحرایی دیابتی تیمار شده با عصاره ها  موشناشتا در 

هیدروالکلی موسیر بررسی گردید. این مطالعه نشان داد 

موسیر باعث کاهش قند خون ناشتا و کاهش هموگلوبین 

A1C  (31،32)می شود  

 خواص میزان که دیگر نشان داد مطالعه

 هم بـا گیاهان مقایسه در موسیر هایپوگالیسمیک

گیاهانی که  اسـت و بـیشتـر سـیر ماننـد اش  خانواده

 دی آلیـل دی جمله از گوگردی ترکیبات دارای

 ضد قندی شدن و آنتی اکسیدانی سـولفید هستند، اثرات

 .(33)دارند توجه   قابل
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 گیری:  یجهنت
اثر عصاره موسیر  دهنده  نشاننتایج مطالعه حاضر 

ایرانی بر کاهش مقدار محصوالت قندی شدن آلبومین 

اثرات هایپوگالیسمیک و آنتی گالیسمیک آن نیز . بود

 بنابراین احتماالً  ؛در دیگر مطالعات اثبات شده است

 جهت بیش تر بالینی پیشنهاد کرد که تحقیقات توان  یم

 آلبومین شدن قندی کاهش بر ایرانی موسیر ثرا ارزیابی

  و هایپوگالیسمیک اثرات به توجه با شود و انجام

 مهار در آن نقش همچنین و موسیر گالیسمیک آنتی

 با توان می پروتئین، -قند آنزیمی غیر پیوند تشکیل

 از حدودی تا مشخص دوز با گیاه این روزانه مصرف

 .کرد پیشگیری دیابت بیماری عوارض

 

 قدردانی: تشکر و
این مقاله نتیجه طرح مصوب شورای پژوهشی 

مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی و معاونت محترم 

  که پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بود

بدین وسیله از حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی 

 گردد. یمدانشگاه تقدیر 
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Background and aims: The diabetic hyperglycemia leading to body proteins glycation which in 

turn alters their structure and function. Some of diabetes complications such as nephropathy and 

retinopathy are due to non-enzymatic glycation of proteins. One of the treatments to inhibit this 

reaction is breaking the link glucose- protein compounds in medicinal plant. Therefore, the 

present study was aimed to examine the effect of hydroalcoholic extract of Allium hirtifolium 

Boiss on inhibition of albumin glycation reaction as well as breaking of the linkage between 

albumin and glucose. 

Methods: In this experimental study, the effects of 0.1, 0.2, 0.5 and 1 g/dl concentrations of 

hydroalcoholic extract of Allium hirtifolium Boiss in two different statuses: A- inhibition of the 

reaction of albumin glycation and B- breaking the linkage between albumin and glucose were 

examined In times of 24, 48, 72 and 144 hours. The measures of glycation were assayed by  

(TBA= Thio Barbituric Acid). For data analysis, one-way ANOVA and Tukey’s statistical tests 

were used. A P<0.05 was considered as significant level. 

Results: The hydroalcoholic extract of Allium hirtifolium Boiss with 0.1 and 0.2 g/dl 

concentrations inhibited the glycation of albumin. On the other hand, all of applied concentration 

was broken the bound between albumin and glucose, but the 0.5 g/dl concentration after 72 and 

144 hours had the most effect. The rate of linkage breaking had direct relation with the duration 

of treatment. 

Conclusion: The findings of the present study demonstrated that Allium hirtifolium Boiss 

prevents albumin glycation and also breaks the linkage in albumin and glucose. Therefore, it is 

suggested that clinical studies to evaluate the effects of Iranian shallot reduction albumin 

glycosylation be designed. 

 

Keywords: Persian shallot (Allium hirtifolium Boiss), Albumin, glucose, Nonenzymatic glycation. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.s

ku
m

s.
ac

.ir
 a

t 1
0:

56
 +

04
30

 o
n 

S
un

da
y 

A
ug

us
t 2

7t
h 

20
17

http://journal.skums.ac.ir/article-1-2595-en.html

