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 چکیده
 کنترل .شود می جادیا شده ترشح نيانسول به نسبت ها اندام پاسخ کاهش ای و نيانسول ترشح دری اکتساب ای یارث نقص اثر در ابتید      

 با مرتبط عوارض کاهش و دیابت مدیریت در مهم راهبرد یک آلفاگلوکوزیداز های مهارکننده طریق از غذا صرف از بعد هيپرگليسمی

 .Salvia suffruticosa Montbr. & Auch. ex Benth ياهگ ییهوا یها اندام یمتانول عصاره یقبل مطالعات نتایج براساس است. يماریب

 اهانيگ از یاندام نييتع پژوهش این از هدف دارد. یدازآلفاگلوکوز يتفعال بر یتوجه قابل یمهار اثر .Hypericum scabrum L و

 ها عصاره یتمام مهاری اثر ،اهانيگ مختلف های بخش از متانولی عصاره هيته از پس .باشد یمهارکنندگ تيفعال کانون که است شدهذکر

 فعاليت ميزان بيشترین .دیگرد یبررس خوان تيکروپليم دستگاه از تفادهاس با نانومتر ۵۰5 موج طول در مختلف، غلظت نچندی در

 و (mg/mL 19/6 با برابر IC50 و مهار %9۰۰) گل عصاره mg/mL 93۰ غلظت به مربوط S. suffruticosa کوزیدازگلوآلفا مهاری

 (mg/mL ۰۵/9 با برابر IC50 و مهار %۵1/13) گل  عصاره mg/mL 9۰ غلظت به مربوط H. scabrum مهاری فعاليت ميزان بيشترین

 اهيگ برگ و گل عصاره آنزیمی، مهار یکيسنت یبررس از حاصل جینتا مطابق .بود (mg/mL 16/6 با برابر IC50 و مهار %63) برگ و

S. suffruticosa اهيگ گل و نارقابتی(-)غيررقابتی مرکب مهار یالگو از H. scabrum (یررقابتيغ-ی)رقابت مرکب مهار یالگو از 

 آنزیم فعاليت روی بر توجهی قابل مهاری اثر دارای H. scabrum و S. suffruticosa اهيگ گل یها دامان متانولی عصاره .دنکن یم یرويپ

 از بعد خون قند سطح کنترل برای بالقوه ییدارو يتخاص با ها يبترک استخراج یبرا یمناسب منابع يجهنت در .است آلفاگلوکوزیداز

 .باشند یم غذا صرف

 

 Hypericum scabrum L.، Salvia suffruticosa Montbr. & Auch. ex آنزیمی، مهار ،دیابت آلفاگلوکوزیداز، :های کلیدی واژه

Benth.. 
 

 مقدمه

 یکک  مالتاز یا (EC 3.2.1.20) آلفاگلوکوزیداز آنزیم     
 باشکد  مکی  انسان در ها کربوهيدرات هضم در کليدی آنزیم
 de Melo et) شکود  می ساکاریدها پلی هيدروليز باعث که

al., 2006). کاتکاليز  بکرای  آلفاگلوکوزیکداز  آنزیم چندین 
آنهکا   اختالف که اند یافته صاصتخا گليکوزیدی پيوندهای

 هککای گککروه فضککایی آرایککش و موقعيککت شککماره، در
 بتکا  و آلفکا  بنکابراین، . اسکت  قند مولکول در هيدروکسيل
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 انتهکای  از را گليکوزیدی پيوندهای قادرند هاازگلوکوزید
 بتا و آلفا آنومرهای ترتيب به و تجزیه گلوکز غيراحياکننده

 آلفکا  و آلفاگلوکوزیداز .(Shim et al., 2003) کنند  توليد
 هضککم نهککایی مرحلککه در کليککدی هککای آنککزیم آمککيالز

 .(Shinde et al., 2008)هسککتند  هککا کربوهيککدرات
 روده تليوم اپی غشای به تهوابس آنزیم یک آلفاگلوکوزیداز

 هضککم در یکککفيزیولوژ مهککم نقککش و اسککت کوچککک
 ,.Mostafa et al) دارد غکذایی  رژیکم  هکای  کربوهيدرات

 رقکابتی  مهکار  بکا  آلفاگلوکوزیکداز  های کنندهمهار (.2014
 روده در ایزومالتککاز و مالتککاز سککوکراز، کککوآميالز،گلو

 بکه  را پيچيکده  هکای  کربوهيکدرات  جذب و هضم کوچک،
 گلکوکز  سکطح  در ناچيز افزایش باعث و اندازند میخير أت

شکوند   می II نوع دیابتی افراد در غذا صرف از بعد پالسما
(Anis et al., 2002.) آلفاگلوکوزیکداز  هکای  مهارکننده از 

 رژیکم  در دارو عنکوان  بکه  ککه  بکرد  نام را آکاربوز توان می
 قنکد  کاهنده داروهای با همراه یا و دیابتی بيماران درمانی
 ,.Kawabata et al) شکود  استفاده می ينانسول یا و خون

 هاآلفاگلوکوزیککداز  هککای  مهارکننککده  رو ازایککن  (.2003
 و اليگوسککاکاریدها از را گلککوکز سککازی آزاد نککدتوان مککی
 رژیم پيچيده های کربوهيدرات از حاصل ساکاریدهای دی

 تکأخير  بکه  را گلکوکز  جکذب  و انداختکه  تعویق به غذایی
  دهنکد  ککاهش  غکذا  از پکس را  گلکوکز  سکطح  و بيندازنکد 

(Gao et al., 2007). کشکف  زمکان  از سکال  ۵۰ از بيش 
 کالسککيک مهارکننککده ،(Nojirimycin) نيسککییمارينوج
 استرپتومایسکس  های گونه کشت محيط از کوزیدازوگلآلفا

 مهارکننککده 9۰۰ از بککيش تککاکنونالبتککه  گککذرد. مککی
 جداسکازی  ها کروارگانيسممي و گياهان از کوزیدازوگلآلفا
 مایناسکپر کاستانو بکه  تکوان  مکی آنهکا   ميکان  از که اند شده

(Castano spermine)، سوانسککونين (Swanosonine)، 
 (Validamin) امينديککوال و( Trehazolin) هککازولين تککره
 یها تالش يراخ یها دهه در (.Asano, 2003) کرد اشاره

 یمآنککز یهککا مهارکننککده بککه يابیدسککت بککرای یا گسککترده
 بکه  ککه  اسکت  انجام شکده  ياهیگ منابع از یدازآلفاگلوکوز

 همککاران  و Tadera .شکود  می اشاره موارد ینا از یبعض

 فکالون،  مثکل  يدهافالونوئ از یبعض یجداساز با (8۰۰3)
 گکروه  ککه  کردند مشخص ياهان،گ از فالوانون و فالوانول

 یمآنکز  یرو یمهار يرتأث يدهافالونوئ ینا در يدروکسيله
 گککروه یشافککزا بککا کککه یطککور بککه دارد، یککدازآلفاگلوکوز

 یمهکار  تيک فعال يزانم ها يبترک ینا یرو بر يدروکسيله
 بکا  (8۰۰6) همککاران  و Bharatham .یابکد  مکی  یشافزا

 یهککا  مهارکننککده  از یککد جد  دسککته  یککک  یجداسککاز 
 و يدسککولفونام شککالکن مشککتقات نککام بککه یککدازآلفاگلوکوز

 ینا بالقوه ییتوانا آنها، یمولکول ينگداک یبررس ينهمچن
  .دادنکد  نشکان  یکداز آلفاگلوکوز یمآنز مهار دررا  ها يبترک
Li ينروت و یزوکوئرستينا ،کوئرستين (8۰۰1) همکاران و 
 بککار  یکداز آلفاگلوکوز یمآنکز  یهکا  مهارکننده عنوان به را

 یمآنز مهار در ينکوئرست ییتوانا که ردندک گزارش و بردند
 مشکاهده  (8۰9۰) همککاران  و Choi .است يهبق از يشترب

 خکانواده  ياهانگ از شده جدا یزوفالونوئيدهایا که کردند
 یمآنککز In vitro يطمحکک در (Leguminosa) حبوبککات
 و Bachhawat .دنمای یم مهار را یمخمر یدازآلفاگلوکوز
 يکاه گ 95 یالکلک  عصاره یمهار يتفعال (8۰99) همکاران

 یکداز آلفاگلوکوز یمآنز یرو بر را هند یسنت طب در یجرا
 ياهان،گ ینا ينب در که داد نشانآنان  یجنتا .کردند یبررس

 Rubiaيکاه گ یشکه ر و Picrohiza kurroa يکاه گ یکزوم ر

cordifolica نکزیم آ یرو بر یمهار يرتأث يشترینب یدارا 
 مهکار  دادن نشکان  با (8۰9۵) نهمکارا و Brindisاست. 

 Coriandrum یآبکک عصککاره توسککط یککدازآلفاگلوکوز

sativum یکن ا در فعکال  های يبترک کردن جدا ينهمچن و 
 کککاهش موجککب يککاهگ یککنا کککه کردنککد اثبککات يککاه،گ
 و Trinh .شککود مککی In vitro يطمحکک در یپرگليسککمیها

 یتنامو یبوم ياهانگ از یبعض یبررس با (8۰93) همکاران
 دادند نشان یدازآلفاگلوکوز یمآنز برآنها  یمهار يتفعال و
 .باشکند  مکثثر  یابکت د درمکان  در ندتوان می ياهانگ ینا که

Alam یمهارکننککککدگ يککککتفعال (8۰92) همکککککاران و 
 يکاه گ یمتکانول  عصاره در اکسيدانی یآنت و یدازآلفاگلوکوز

Clinacanthus natans  يطمحک  دررا In vitro  یبررسک 
 ککه  دادنکد  نشکان  (8۰92) همککاران  و Bukhari .کردنکد 



 مهار آلفاگلوکوزیداز توسط... 68۵

 مهکار  یقطر از یمالز یابتد ضد ياهانگ از نمونه ینچند
  .کنند یم عمل یدازآلفاگلوکوز یمآنز

 ساله چند است گياهی (Salvia suffruticosa) گلی مریم
 سکاقه  فکراوان  انشکعابات  دارای و راسکت  ریشه علفی، و

 .باشکد  مکی  متکر  سکانتی  5۰-6۰ بکين  آن ارتفکاع  و راست
 هکای  کرک از پوشيده و تيره سبز رنگ به جوان های ساقه
 سکاقه  گياه، عمر افزایش با است. رنگ خاکستری و انبوه
 ای نيکزه  و بلند ها برگ .شود می ای قهوه آن رنگ و چوبی
 بلنکد  بکرگ  دم دارای پکایينی  هکای  بکرگ  باشند. می شکل
 برگ دم ساقه فوقانی قسمت های برگ که حالی در ،هستند
 از پوشکيده  ها برگ تحتانی و فوقانی سطح دارند. کوتاهی
 به متمایل بنفش رنگ به ها گل .باشد می ظریف های کرک
 قسکمت  در مجتمکع  صکورت  بکه  و سکفيد  یکا  صورتی آبی،

 مشکاهده  مخصوصکی  هکای  چرخکه  روی هکا  ساقه فوقانی
 ميکوه  .دارد وجکود  گکل  5-6 چرخکه  هر روی .شوند می

 گياه تاج قطر است. تيره یا روشن ای قهوه رنگ به و فندقه
 و گکرم  39/55 هزاردانکه  وزن است. متر سانتی 55 حدود
 راسکته  از گياه این .باشد می روز 98 زنی جوانه دوره طول
 (Lamiaceae) يکان عنعنا تيکره  و (Lamiales) هکا  گلی لب

 گکردان  روان کیک  یدارا اهيک گ نیا (.Stace, 2010) است
 ایسکالو  کاشت .باشد می "نینوریسالو" نام به یقو اريبس

 ریپکذ  امککان  مرغکوب  و خکاص  یليخ یها نيزم در فقط
 حکال  در شکدت  بکه  کشکور  شمال در ليدل نيهم به ،است
 .(Rustaie et al., 2018) است رواج
 و علفکی  گياه (Hypericum scabrum) دیهيمی راعی گل

 ایکن  .باشد می آسيا غرب و اروپا بومی که است چندساله
 دارد. ککاربرد  سکنتی  طکب  در دارویکی  گياه عنوان به گياه

 ای سکاقه  دارای و بکوده  متکر  سکانتی  6۰ تا 6۰ آن ارتفاع
اسکت.   چکوبی  پایه در و کرک بدون توخالی، چهارگوش،

 پکنج  دارای متکر،  سکانتی  6 تکا  8 پهنکای  بکه  منظم، ها گل
 پارچکه  یک ای حاشيه با کاسبرگ پنج و رنگ زرد گلبرگ
 نوک با شکل بيضوی ،برگ دم بدون متقابل، ها برگ است.
 رنگ سياه نقاط دارای حاشيه در اغلب و کرک بدون گرد،

 کروی ای، قهوه رنگ به ها ميوه باشند. می فالونوئيد حاوی

 گلکدهی  زمان هستند. قسمتی 6 کپسول صورت به و شکل
 تحقيقکات  اسکت.  سپتامبر-ژوئيه های ماه طی گياهان این

 بکه  دیهيمکی  راعکی  گل مثثره مواد مقدارکه  دهد می نشان
 افکزایش  ککه  طکوری  هب ،دارد بستگی دریا سطح از ارتفاع
 این .شود می گياه فالونوئيدهای مقدار کاهش سبب ارتفاع
 مناسکب  و کيفيکت  يکت کمّ از آفتابی و گرم هوای در گياه
 تکا  دیهيمکی  راعکی  گل اگرچه .است برخوردار مثثره مواد

 هکای  خکاک  در و اسکت  خشککی  تحمکل  به قادر حدودی
 وسکيع  سکطوح  در ولی روید، می کم رطوبت با شنی سبک
 مقکدار  بگيکرد.  قکرار  مناسکب  آبيکاری  تحکت  بایکد  کشت

 شکرایط  در گيکاه  این در روتين و هایپرین گلوکوزیدهای
 Weckesser et) اسکت  مرطکوب  شرایط از بيشتر خشک

al., 2007). Zarei و Tahazadeh (8۰8۰ )یبررس ضمن 
 اسکتان  یبکوم  ياهیگ  گونه 68 یمتانول  عصاره یمهار اثر

 ياهیگ گونه چهار یداز،آلفاگلوکوز یمآنز یرو بر کردستان
 ازجملکه  ،نمودنکد  یمعرفک  را %3۰ یباال یمهار يتفعال با

 در بکاالیی  بسکيار  مهکاری  فعاليکت  وجودتوان به  میآنها 
. اشاره کرد H. scabrum و S. suffruticosa یها عصاره

 و S. suffruticosa گيکاه  روی زیکر  اهداف با مطالعه این
H. scabrum ککه  گياه دو از اندامی تعيين -9 شد: انجام 

 آنککزیم روی بککر بيشککتری مهارکننککدگی فعاليککت دارای
 تعيين برای مهار سنتيک مطالعه -8 باشد. آلفاگلوکوزیداز

 بکاال  مهکار  درصکد  دارای ککه  ییها عصاره برای مهار نوع
 باشند. می
 

 ها روش و مواد

 اهانیگ های اندام متانولی عصاره هیته

  گيککاه هککوایی یهککا دامانکک بهککار فصککل اواخککر در
S. suffruticosa و H. scabrum اسکتان  سارال منطقه از 

 هریکک  شدند. آوری جمع فرهادآباد( حوزه )زیر کردستان
 کشکاورزی  تحقيقکات  مرککز  هربکاریوم  در گياهان این از

  هربککاریوم شککماره دارای و شککده ثبککت کردسککتان اسککتان
 (S. suffruticosa بکرای  28 و H. scabrum بکرای  5۰)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
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 تحقيقکات  مرککز  در کيسکتمات يس ثبکت  از پس باشند. می
 شکگاه یآزما بکه  کردستان، استان طبيعی منابع و کشاورزی

 منتقکل  کردسکتان  دانشکگاه  زیسکتی  علوم گروهی قاتيتحق
 گکل،  شکامل  گياه دو هر هوایی یها دامان سپس دند.یگرد
 یهکا  دامانک  ایکن  شکدند.  تفکيک همدیگر از ساقه و برگ

 ميکروبکی،  آلکودگی  نظکر  از امن شرایطی در شده تفکيک
 کامکل  طکور  بکه  روز چنکدین  مکدت  به سایه در و قارچی
 هکا  نمونکه  بکار  یکک  روزی مدت این در گردیدند. خشک
 کنتکرل  شدن خشک روند کيفيت لحاظ از و شده جا جابه
 .شد

 همچنين و گياهی یها دامان کامل شدن خشک از پس
 سکایر  یکا  و خکاک  به آلودگی لحاظ ازآنها  کردن بررسی
 خکرد  تر کوچک قطعات به باغبانی قيچی وسيله به گياهان،
 پودر صورت به خانگی الکتریکی آسياب وسيله به و شدند
 ظروف در گياهان از حاصل پودرهای درآمدند. نرم کامالً

 آزمایشکگاه  دمکای  در دار درب و گرمکی  8۰۰ پالستيکی
 و گيکاه  اسکم  نمونکه،  شدن آسياب تاریخ شدند. نگهداری

 برچسکب  گيکاهی  پودرهای حاوی ظرف روی بر آن اندام
 مقکدار  ،هکا  دامان ازیک  هر متانولی عصاره تهيهبرای  شد.
 ای شيشکه  ظرف یک درون و توزین آنها پودر از گرم 8۰

 این شد. افزوده آن به متانول حالل mL 8۰۰ مقدار تيره،
 در و نگهداری اتاق دمای در ساعت 28 مدت به مخلوط
 صافی کاغذ توسط آنگاه شد، زده هم معينی زمانی فواصل
 بکرای  شکده  صکاف  قسمت و شده صاف ۵8 شماره واتمن
 .گرفکت  قکرار  استفاده مورد خالص عصاره آوردن بدست
  در اواپراتکور  روتکاری  دسکتگاه  توسکط  شکده  صاف مایع
 (RPM) دقيقه در دور 5۰ سرعت و گراد سانتی درجه 36

 دقيقکه  3۰ تکا  ۵۰ شکده  صکاف  محلکول  ميزان بهبا توجه 
 ساعت شيشه روی بر شده تغليظ عصاره سپس .شد  تغليظ

 کامل شدن خشک تا هود زیر در و پخش cm 95 قطر به
 طکول  ساعت 2۰ تا ۵6 معموالً )که متانول حالل تبخير و

 از اطمينکان  حصکول  از پکس  .گردیکد  نگهداری کشيد( می
 يکز مت تيک   یکک  از اسکتفاده  بکا  ،هکا  عصکاره  شدن خشک

  هکککای ميکروتيکککوب در و آوری جمکککع هکککا عصکککاره

 درجکه  -96 فریکزر  در سکنجش  زمان تا یليتر ميلی 5/9
 & Pistia-Brueggeman) ندشکد   داری نگکه  گکراد  سانتی

Hollingsworth, 2003). ابتدا آنزیمی سنجش هنگام در 
 در ليتکر  ميلکی  در گکرم  ميلکی  معين غلظت با گياهی پودر
 نيکاز  مکورد  هکای  رقکت  محلکول  این از و شد حل لونمتا

 .گردید تهيه اصلی بافر توسط

 
 میآنننن  یرو بنننر عصننناره یمهنننار هنننایاثر سننن   

 دازیآلفاگلوکوز

 عصکاره  ثيراتأتک  سکنجش  منظکور  بکه  پروژه این در
 اصکالح  روش از آلفاگلوکوزیکداز  آنکزیم  روی بر ها نمونه
 شکد  اسکتفاده  تغييکرات  مختصکری  بکا  براگمن پيستيا هشد
(Pistia-Brueggeman & Hollingsworth, 2003). 

 در و چکاهکی  13 هکای  ميکروپليکت  در ها سنجش تمامی
 دسکککتگاه از اسکککتفاده بکککا و μl95۰ نهکککایی حجکککم

 زیکر  ترتيب به و (Sunrise )مدل Tekan خوان ميکروپليت
 (،mM 5۰، 6/3 pH) فسکفات  بکافر  از μl3۰ شکد:  انجام

μl8۰ و عصاره از μl 9۰ آلفاگلوکوزیداز آنزیم محلول از 
(U/mL 9 بافر در )افکزوده آزمکایش   چاهکک  به فسفات 

 ،هکا  چاهک محتویات کامل شدن مخلوط برای سپس شد.
 دسکککتگاه درون در ثانيکککه 6 مکککدت بکککه ميکروپليکککت
 دقيقککه 5 از پککس و شککد زده هککم خککوان ميکروپليککت

 از μl  9۰،گراد سانتی درجه 62 دمای در گذاری گرمخانه
 (p-NPG) گلوکوپيرانوزیکد -α نيتروفنيل-پارا سوبسترای

 پکس  .شد افزودهآزمایش  چاهک هر به mM 9 غلظت با
 درجککه 62 دمککای در یگککذار گرمخانککه دقيقککه 6۰ از

 موالر 9/۰ سدیم کربنات واکنش، توقفبرای  ،گراد سانتی
 شروع همزمانی منظور به شد. اضافه آن به (ميکروليتر 5۰)

 سوبسترا کردن اضافه برای کاناله 98 سمپلر از ،ها واکنش
 گيکری  انکدازه  بکرای  سکپس  شکد.  استفاده سدیم کربنات و

 خکوان  ميکروپليکت  دسکتگاه  بکه  ميکروپليت جذب، ميزان
 و ای دقيقه یک فواصل با مرتبه 5 جذب ميزان شد. منتقل

 در یک هر ها سنجش شد. قرائت nm ۵۰5 موج طول در
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 مکواد  تمکام  حکاوی  بالنک چاهک و انجام شد تکرار سه
  مقکدار  آن جکای  )بکه  آنکزیم  از غيکر  به ،آزمایش چاهک

μl 9۰ از هکا  سکنجش  تمکامی  در اسکت.  شد( اضافه بافر 
 بالنکک  و مثبت کنترل همچنين و آن بالنک و منفی کنترل

 آکاربوز از عصاره جای به مثبت کنترل در شد. استفاده آن
mM 8 گردید. استفاده 

 

 IC50 و مهار درصد  محاسبه
 جکذب  از خکالی  پليکت  جذب ها سنجش پایان از پس
 یهکا  چاهک بالنک جذب همچنين و متناظر یها چاهک

 نتيجه در شد، کسرآزمایش  یها چاهک جذب ازآزمایش 
 کنتکرل  برای است. آنزیم فعاليت حاصل فقط نهایی جذب
 گردیکد.  محاسکبه  نهکایی  جکذب روش  همين به نيز منفی
 منفکی  کنترل وآزمایش  نمونه برای آمده بدست های جذب

بکرای   نمودارهکا  خطکی  ناحيه از و ترسيم زمان مقابل در
 ميکزان  تعيين برای شد. استفاده مماس خط شيب محاسبه
 سکه  هکر  بکرای  مهار درصد شد. استفاده 9رابطه  از مهار،
( Standard deviation) معيکار  انحکراف  و محاسبه تکرار
 بکا  )ککه  معيکار  انحراف گردید. محاسبه مورد هر برای نيز
 گیپراکندهای شاخص از یکی (شود می داده نشان σ نماد

 از مقدار چه ها داده ميانگين طور به دهد می نشان که ستا
 ای مجموعه معيار انحراف اگر د.دارن فاصله متوسط رمقدا
 ککه  اسکت  آن نشکانه  باشکد،  صکفر  به نزدیک یها داده از

 دارند؛ اندکی پراکندگی و هستند ميانگين به نزدیک ها داده
 قابکل  پراکنکدگی  بيانگر بزرگ معيار انحراف که حالی در

 .باشد می ها داده توجه
 

 9رابطه 

   9۰۰× 
 شيب نمودار عصاره شيب نمودار کنترل منفی

شيب نمودار کنترل منفی
 مهاردرصد  = 

 

IC50  از غلظتککی  و مهارکننککدگی  قککدرت  شککاخص 
برای  .شود می آنزیم مهار %5۰ موجب که است مهارکننده

 بکرای  قبل قسمت در شده بيان مراحل تمام IC50 محاسبه
 و شد انجام گياهان متانولی عصاره از مختلفی یها لظتغ

 با شد. محاسبه ميانگين مهار درصد غلظت هر برای آنگاه
 مقابل در مهار درصد تغييرات نمودار خطرابطه  از استفاده
 محاسکبه  IC50 مقکدار  مهارکننکده  غلظت لگاریتم تغييرات
 RIA :Relative) نسکککبی مهکککاری فعاليکککت گردیکککد.

inhibitory Activity) نسکبت  دهنده نشان IC50  آککاربوز 
 نظککر مککورد مهارکننککده IC50 بککه اسککتاندارد( )مهارکننککده

برای  توان می نسبی مهاری فعاليت از .باشد می (ها عصاره)
 مختلککف هککای مهارکننککده بازدارنککدگی قککدرت مقایسککه

رابطه  از RIA محاسبهبرای  نمود. استفاده آلفاگلوکوزیداز
 .(Chang, 2009) شد استفاده 8

 

                  8رابطه 
      مهارکننده استاندارد 

      مهارکننده تست 
 

 

 ها عصاره یبرا مهار یکیس ت لیتحل

 ،هکا  عصکاره  توسکط  شکده  اعمال مهار نوع تعيين منظور به
-Lineweaver) بکرک  -لينویکور  مضاعف معکوس نمودار

Burk )یهکا  لظکت غ حضکور  در آنزیمی واکنش براساس 
 رسکم  سوبسکترا  مختلف غلظت پنج در مهارکننده مختلف

 ضکرایب  براسکاس  سوبسکترا  شکده  تهيکه  یها لظتغ شد.
 هکای  محلکول  عمکالً  و انتخکاب  لينویوربرک کننده تصحيح

 ،mM 99/6، ۵6/8، 8۵/9 غلظککت پککنج در سوبسککترا
 از یکک  هکر  کنترل برای گردیدند. تهيه 699/۰ و 388/۰

 تعيکين  ظاهری و واقعی Km و Vmax مهارکننده یها لظتغ
 در مربوطکه، روابکط   از اسکتفاده  بکا  Ki مهکار  ثابت و شد
 شد. محاسبه مهارکننده مختلف یها لظتغ
 

 آماری های تحلیلو ت  یه

 با تحقيق، این در ها آزمایش از حاصل نتایج و ها داده
 قکرار  وتحليکل  تجزیکه  مکورد  SPSS افکزار  نکرم  از استفاده
 یهکا  عصکاره  ميکانگين  مقایسکه  و بررسکی  بکرای . گرفت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 (ANOVA) طرفکه  یک واریانس تجزیه آزمون از متانولی
 بکار  سکه  بکا  آزمکایش  از حاصل یها داده تمام و استفاده
 معيکار  انحکراف  ± ميکانگين  صورت بهآنها  مقدار و تکرار
 .شد شگزار
 

 نتایج
 یهنا  دامانن  یمتنانول  عصناره  یبنرا  مهنار  درصد س   
  اهانیگ مختلف

 عصاره به مربوط آلفاگلوکوزیداز مهاری فعاليت درصد
 در غلظت 1 دریک  هر گياهان، هوایی یها دامان متانولی
 ککه  دهد می نشان زیر نتایج است. آمده 8 و 9 های جدول

 مهکار  درصکد  بيشکترین  S. suffruticosa گيکاه مکورد   در
 گياه این گل اندام عصاره mg/mL 93۰ غلظت به مربوط

  گيکاه  مهکاری  فعاليکت  ميکزان  بيشکترین  همچنين .باشد می

H. scabrum غلظککت بککه مربککوط mg/mL 9۰ عصککاره 
 نکتکه  ایکن  ذککر  اینککه  ضکمن  بکود.  برگ و گل های اندام

 هکای  غلظت در H. scabrum گياه برای که است ضروری
 مهکار  درصکد  ککه  شود می مشاهده mg/mL 9۰ از باالتر
 غلظکت  بکه  مربکوط  درصکد  بيشکترین  و یابکد  مکی  کاهش

mg/mL 9۰ از یکککی آکککاربوز کککه آنجککا از .باشککد مککی 
 آنککزیم مهککار بککرای معمککولی و رایککج هککای مهارکننککده

 حاصکل  نتایج مقایسه برای بنابراین است، آلفاگلوکوزیداز
 اسککتفاده آکککاربوز از جدیککد هککای مهارکننککده عملکککرد از
 غلظکت  9۰ در آککاربوز  مهکاری  فعاليت سنجش .شود می

 شد محاسبه غلظت هر برای مهار درصد ميزان و شد انجام
 درصکد  تغييکرات  نمودار از استفاده با همچنين .(9 شکل)

 شکد  محاسکبه  آککاربوز  IC50 غلظکت،  لگاریتم عليه مهار
(g/mL ۰۰9/۰ IC50=.)  

 
 

 
 (Acarbose-AC/ Inhibition-I) آکاربوز مختلف یها غلظت مقابل در دازیآلفاگلوکوز میآن  مهار درصد تغییرات -۱شکل 

 

 

 یدارا یها اندام متانولی عصاره یبرا IC50 نییتع جینتا

 باال مهار درصد

هکای دارای بيشکترین    انکدام  IC50برای تعيکين مقکدار   
از چندین غلظکت عصکاره اسکتفاده     درصد فعاليت مهاری،

شد. نمودار درصد مهکار عليکه لگکاریتم غلظکت عصکاره      
از روی آن محاسککبه  IC50رسککم شککد و مقککدار  متککانولی
ترتيکب   بکه  RIAو فعاليت مهار نسبی  IC50مقادیر  گردید.

 آمده است. ۵و  6های  در جدول

y = 29.902x + 40.561 

R² = 0.937 
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 S. suffruticosa متانولی یها عصاره مختلف یها لظتغ توسط آلفاگلوکوزیداز مهار درصد -۱ جدول

 اندام متانولی عصاره مختلف های غلظت توسط آلفاگلوکوزیداز آن یم مهار درصد

 غلظت 93۰ 6۰ ۵۰ 8۰ 9۰ 5 5/8 85/9 ۵۲۶/۰ گیاه علمی اسم

 عصاره

(mg/mL) σ %I σ %I σ %I σ %I σ %I σ %I σ %I σ %I σ ** %I* 

۰۲/۰ 2/95 ۰۰6/۰ 2/92 ۰6/۰ 69 ۰۰9/۰ ۵2 ۰۰89/۰ 55 ۰۰62/۰ 8/6۵ ۰۰5۵/۰ 1۰ ۰۰۰3/۰  گل 9۰۰ ۰۰۰2/۰ 16 

S. suffruticosa ۰۰۲/۰ 89/5 ۰۰5/۰ 66/2 ۰۰8/۰ 9۰ ۰۰98/۰ 91 ۰۰5/۰ 8۵ ۰۰۵/۰ 66 ۰۰9/۰ 5/3۰ ۰۰9/۰ 28 ۰۰9/۰ 1۰ برگ 

 ساقه 69/36 ۰1/۰ 53 ۰8/۰ 66 ۰۵/۰ 88 ۰۵/۰ 93 ۰۰8/۰ 9۰ ۰9/۰ 6 ۰۵/۰ 3/5 ۰۵/۰ 3/8 ۰۰۰/۰

 معيار انحراف :**؛ مهار درصد ميانگين :*

 

 H. scabrum متانولی یها عصاره مختلف های غلظت توسط آلفاگلوکوزیداز مهار درصد -۲ جدول

 اندام های مختلف عصاره متانولی درصد مهار آن یم آلفاگلوکوزیداز توسط غلظت

اسم علمی 

 گیاه
 غلظت 9۰ 5 5/8 85/9 385/۰ 698/۰ 953/۰ ۰26/۰ ۰۳۰/۰

 عصاره

(mg/mL) σ %I σ %I σ %I σ %I σ %I σ %I σ %I σ %I σ ** %I* 

 گل 9۰۰ ۰96/۰ ۵1/63 988/۰ 88/3۵ ۰۰۵8/۰ 62/58 ۰3/۰ 65 ۰6/۰ 6۰ ۰۰9۵/۰ 2/98 ۰96/۰ 6/9۰ ۰98/۰ 1/6 ۰۱/۰

H. scabrum ۰۵/۰ 8 ۰5۵/۰ 6/6 ۰33/۰ 66/99 ۰85/۰ 93 ۰8۵/۰ 98/62 ۰۵6/۰ ۰8/۵1 ۰۵۰/۰ 11/59 ۰1۵/۰ 52/26 ۰۰22/۰ 69 برگ 

 ساقه 36 96/۰ 5۵ ۰۰1/۰ ۵6 ۰82/۰ 61 ۰96/۰ 82 ۰2۰/۰ 8۰ ۰96/۰ 96 ۰99/۰ 9/9۰ ۰9/۰ 8 ۰۲/۰

 معیار انحراف :**؛ مهار درصد میانگین :*
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 مهار درصد باالترین دارای های اندام متانولی عصاره برای IC50 مقادیر -۳ جدول

IC50(mg/mL) علمی اسم اندام 

 گل 19/6
S. suffruticosa 

 برگ 26/82

 گل ۰۵/9
H. scabrum 

 برگ 16/9

 

 آلفاگلوکوزیداز مهار درصد باالترین دارای های اندام متانولی عصاره برای RIA نسبی مهار فعالیت مقادیر -۰ جدول

RIA علمی اسم اندام 

 گل 9/۰
S. suffruticosa 

 برگ ۰68/۰

 گل 652/۰
H. scabrum 

 برگ ۵5/۰
 

 

 دازیآلفاگلوکوز میآن  مهار کیس ت  یآنال جینتا

 متانولی یها عصاره سنتيکی بررسی از حاصل نتایج
 آنزیم فعاليت روی بر گياه دو هر ساقه و برگ گل، یها دامان

 گياه دو هر گل اندام عصاره که داد نشان آلفاگلوکوزیداز
 مهار، نوع تعيين منظور به است. مهار درصد بيشترین دارای

 هر متانولی یها عصاره برای Lineweaver-Burk نمودار
 شد رسم ذکرشده گياهان مختلف های اندام از یک
 مهار الگوی دارای S. suffruticosa گل .(2 تا 8های  شکل)

 دارای H. scabrum گل و رقابتی( غير-)نارقابتی مرکب
  .است غيررقابتی(-)رقابتی مرکب مهار الگوی

 

 
[V0] تغییرات -۲شکل 

-1 مقابل در 1-
[S0] آلفاگلوکوزیداز آن یم مهار نوع تعیین برای مضاعف( معکوس )نمودار  

 S. suffruticosa گل متانولی  عصاره توسط
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1/[S0] MM-1 

Ctr 15 mg/ml SF
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[V0] راتییتغ -۳ شکل

-1 در مقابل 1-
[S0] آلفاگلوکوزیداز آن یم مهار نوع تعیین برای مضاعف( معکوس )نمودار  

 S. suffruticosa برگ متانولی عصاره توسط

 

 
[V0] راتییتغ -۰شکل 

-1 در مقابل 1-
[S0] آلفاگلوکوزیداز آن یم مهار نوع تعیین برای مضاعف( معکوس )نمودار  

 S. suffruticosa ساقه متانولی عصاره توسط

 

 مهار نوع نییتع و یمیآن  کیس ت یپارامترها نییتع

Km،Vmax، Kmنتایج محاسبه پارامترهکای ) 
app  وVmax

app )
سنتيک آنزیمی برای آلفاگلوکوزیکداز در حضکور عصکاره    

 و S. suffruticosaهککای مختلککف گيککاه  انککدام متککانولی
H. scabrum آمکده   5 مربوط به هر سه نمودار در جدول

واقعکی   Vmaxو  Km. اختالف هر یک از پارامترهای است
عنوان  مورد نظر به  ظاهری )عصاره Vmax و Km)کنترل( و 

مهارکننده(، برای هر سه نمکودار ذکرشکده بکا اسکتفاده از     
های مربوطکه   وتحليل آماری بررسی شد )در جدول تجزیه

 شود(.  مشاهده می
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1/[S0] MM-1  

Ctr 35 mg/ml SL
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1/[S0] MM-1 

Ctr 40 mg/ml SS
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[V0]تغییرات  -۶شکل 

-1 در مقابل 1-
[S0] آلفاگلوکوزیداز آن یم مهار نوع تعیین برای مضاعف( معکوس )نمودار  

 H. scabrum گل متانولی  عصاره توسط

 

 
[V0] تغییرات -۵ شکل

  آلفاگلوکوزیداز آن یم مهار نوع تعیین برای مضاعف( معکوس دارو)نم [S0] -1مقابل در 1-

 H. scabrum برگ متانولی  عصاره توسط

 

 )آنزیم( E به کهاست  کننده مهار از غلظتی Ki قدارم
 مهار نوع به وابسته را سنتيکی پارامترهای وشود  می متصل
 نوع به وابسته زیرروابط  از استفاده با نيز Ki .دهد می تغيير
 مهارکننده از غلظتی KI پارامتر همچنين گردید. محاسبه مهار
 وشود  می متصل سوبسترا(-)آنزیم ES کمپلکس به کهاست 

 .دهد می تغيير مهار نوع به وابسته را سينتيکی پارامترهای

 محاسبه زیر های رابطه از استفاده با مرکب مهارهای برای
 ظاهری شکل استناد به مهارها نوع تعيين (.3 )جدول شد

 Ki و KI مقادیر همچنين و Lineweaver–Burk نمودار
 قيد مهارهای کهطوری  به شد، داده تشخيص شده، محاسبه

 مهار در .بودند شواهد بيشترین دارای 5 جدول در شده
 Lineweaver-Burk نمودار )در غيررقابتی-رقابتی مرکب
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1/[S0] MM-1 

Ctr 2 mg/ml HF
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 در ربع دوم قطعخطوط کنترل و مهارکننده یکدیگر را 
 مرکب مهار در و است KI از بزرگتر Ki کنند.( می

 Lineweaver-Burk نمودار )در نارقابتی -غيررقابتی

 در ربع چهارم قطعخطوط کنترل و مهارکننده یکدیگر را 
 است. KI از تر  کوچک Ki کنند.( می

 

 
[V0] تغييرات -۷ شکل

-1 مقابل در 1-
[S0] آلفاگلوکوزیداز آن یم مهار نوع تعیین برای مضاعف( معکوس )نمودار  

 H. scabrum ساقه متانولی  عصاره توسط

 

 K'm = Km( 1+ ([I0]/Ki) 9-6رابطه 

 V'max=1/Vmax(1+[I0]/Ki)/1 8-6رابطه 
 K'm=1/Km(1+[I0]/Ki) /1 6-6رابطه 
 Km=K'm(1+[I0]/Ki)/(1+[I0]/KI) ۵-6رابطه 

 

  بحث
 فعاليت اندامی مکان هدف یافتن بااین مطالعه     

و  S. suffruticosaدو گياه  در آلفاگلوکوزیداز مهارکنندگی
H. scabrum این از حاصل نتایج شد. براساس انجام 

 S. suffruticosaگياه  مهارکنندگی ميزان بيشترین پژوهش
 متانولی عصاره ليتر ميلی بر گرم ميلی 93۰ غلظت مربوط به
 مهاری گياه  فعاليت ميزان بيشترین %( و9۰۰گل )

H. scabrum ليتر ميلی بر گرم ميلی 9۰ غلظت به بوطمر 
 مربوط %( بود. براساس مطالعات۵1/13گل ) عصاره متانولی

 نظر، مورد گياهان هوایی های اندام برای IC50 محاسبه به
IC50 گل اندام عصاره S. suffruticosa 19/6 بر گرم ميلی 

 برابر  H. scabrumاندام گل  عصاره IC50 و ليتر ميلی
 فعاليت شاخص بود. همچنين ليتر ميلی بر گرم ميلی ۰۵/9

 برابر S. suffruticosa گل اندام برای (RIAنسبی ) مهاری
 ایناست.  652/۰برابر با  H. scabrumو برای گل  9/۰با 

 خالص با مهارکننده ها عصاره مهاری توان مقایسه از شاخص
 توان مقایسه برای و آید می بدست آنزیم این استاندارد
 هوایی های اندام ميان از شود. می استفاده مختلف های عصاره
و گل  S. suffruticosaگل  به مربوط RIA مقدار بيشترین

H. scabrum شاخص هرچه ميزان است و RIA بيشتر 
 آنزیم است.  روی بر بيشتری مهاری فعاليت دهنده باشد، نشان
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1/[S0] MM-1 

Ctr 1.25 mg/ml HS



 

 Lineweaver-Burk نمودار در اهیگ دو یمتانول عصاره ییهوا یها دامان یبرا شده محاسبه یکیس ت یپارامترها ریمقاد -۶ جدول

p-value 
Km 

p-value 
Vmax 

Vmax
app (mM/min) Vmax (mM/min) Km

app (mM) Km (mM) غلظت (mg/mL) علمی اسم اندام 

 گل 95 5۵9/۰ 698/۰ 9۵۰/۰ 9۰1/۰ <۰۰9/۰ <۰۰۱/۰

S. suffruticosa ۰۰۱/۰> ۰۰9/۰> ۰8۰۵/۰ 989/۰ ۰1۰1/۰ 85۰/۰ 65 برگ 

 ساقه ۵۰ ۰865/۰ 6۰8/۰ 98۵/۰ ۰۵۵/۰ - <۰۰۱/۰

 گل 8 93۵/۰ ۰۵39/۰ 9۵8/۰ ۰853/۰ <۰۰9/۰ <۰۰۱/۰

H. scabrum ۰۰۱/۰> ۰۰9/۰> 988/۰ ۰936/۰ 668/6 621/5 5/8 برگ 

 ساقه 85/9 5۵9/۰ 983/۰ 9۵۰/۰ ۰6۵6/۰ <۰۰9/۰ <۰۰۱/۰

 

 مربوطه Ki و KI مقادیر و آلفاگلوکوزیداز آن یم روی بر مطالعه مورد گیاهان مختلف های اندام توسط شده اعمال مهار نوع -۵ لجدو

KI(mM) Ki(mM) علمی اسم اندام مهار نوع 

 گل رقابتی( غير-)نارقابتی مرکب 16/93 ۷۰/۶۲

S. suffruticosa ۰۷۱۰/۰ 916/۰ برگ رقابتی( غير-)رقابتی مرکب 

 ساقه رقابتی ۰1/88 -

 گل رقابتی( غير-)رقابتی مرکب 36/6 ۰۰/۰

H. scabrum - ۰۰9/۰ برگ رقابتی غير 

 ساقه رقابتی( غير-)رقابتی مرکب 69/9 ۰/۰
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 دو از اندام دو این برای بيشتر RIA و کمتر IC50 به با توجه
 یک است ممکن که برداشت نمود گونه این توان گياه، می
 باشد، داشته وجود ها اندام این عصاره در قوی مهارکننده
 موضوع این گرفتن نظر در با را بعدی توان مطالعات می بنابراین

 مهارکنندگی آلفاگلوکوزیداز فعاليت با هایی ترکيب یافتن روی بر
 روند نمود. متمرکز گياه دو از ها اندام این روی بر بيشتر

 گياه دو این مطالعه مورد یها دامان در IC50 مقدار تغييرات
 RIA شاخص تغييرات روند و HF> HL> SF> SL :شرح به
  صورت به گياه دو این مطالعه مورد یها دامان در نيز

HF< HL< SF< SL از حاصل نتایج مطابق .باشد می 
 رویکرد از استفاده با آنزیمی، مهار سنتيک های بررسی

Lineweaver-Burk، دو هر در گل اندام متانولی عصاره 
 الگوی در دادند. نشان خود از را مرکب مهار الگوی گياه
 های غلظت در شده رسم نمودارهای مرکب آنزیمی مهار

 کنند نمی قطع را همدیگر محور یک روی مهارکننده مختلف
 ناميده مرکب مهار نتيجه در، نيست یکی نيز خطوط شيب و

 مورد در خاصی اطالعات مهار الگوی اینباوجود. شود می
 ,Palmer & Bonner) دهد مین ما به مهارکننده ماهيت

 رود می انتظار مهار الگوی نوع به توجه بابنابراین  .(2008
 آنزیم به متفاوت تمایل با عصاره در موجود مهارکننده که
(E) سوبسترا آنزیم مجموعه و (ES) آنجایی از .شود متصل 
 عنوان به دتوان می آکاربوز که دهد می نشان مطالعات نتایج که

 .(Weckesser et al., 2007) کند عمل رقابتی مهارکننده
 عامل خواص و ها ویژگی شاید که کرد استنباط توان می پس
 آکاربوز شبيه حدودی تا نيز عصاره این در موجود مثثر
 .شود متصل آنزیم به دتوان می که باشد
 این از حاصل نتایجکلی باید گفت  گيری نتيجهعنوان  به
 دو هر گل یها دامان نولیمتا عصاره که دهد می نشان تحقيق
 قابل صورت به H. scabrum و S. suffruticosa گياه

 آلفاگلوکوزیداز آنزیم روی بر مهاری اثر دارای توجهی
 مهار سنتيک مطالعات نتایج به توجه با همچنين ،باشد می

 دارای ها عصاره این احتماالً که گرفت نتيجه توان می آنزیمی
 شناخته های مهارکننده از یکی مشابه عملکرد با هایی ترکيب
 در بتوان شاید بنابراین ؛باشند آلفاگلوکوزیداز آنزیم شده

 منابع شناسایی هدف با ها عصاره این از بعدی مطالعات
 در تر پایين عوارض دارای و جدید داروهای تهيه بالقوه

 بيماری این درمان و دیابت بيماری پيشرفت از جلوگيری
 کرد. استفاده
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Abstract 
      Controlling post-meal hyperglycemia with α-glucosidase inhibitors is an important strategy 

in the management of diabetes and the reduction of chronic complications associated with this 

disease. Based on the results of previous studies, the methanolic extracts of the shoots of Salvia 

suffruticosa Montbr. & Auch. ex Benth. and Hypericum scabrum L. have significant inhibitory 

effects on α-glucosidase activity. In this study, to determine the plant parts of S. suffruticosa and 

H. scabrum with the highest α-glucosidase inhibitory effect, after preparing the methanolic 

extract from different organs of the plants, the inhibitory effect of all extracts in different 

concentrations was investigated at 405 nm wavelength using a microplate reader. The highest α-

glucosidase inhibitory activity in S. suffruticosa was related to the concentration 160 mg.mL
-1

 of 

the flower extract (100% inhibition and IC50 = 8.91 mg.mL
-1

), and the highest inhibitory activity 

of H. scabrum was related to the concentration 10 mg.mL
-1

 of the flower (96.49% inhibition and 

IC50 = 1.04 mg.mL
-1

) and leaf extracts (86% inhibition and IC50 = 3.98 mg.mL
-1

). According to 

the results of the kinetic study of enzymatic inhibition, S. suffruticosa flower and leaf extracts 

follow a noncompetitive-uncompetitive mixed pattern of inhibition and H. scabrum flower 

extract follows the competitive-noncompetitive one. Methanolic extract of flowers in S. 

suffruticosa and H. scabrum had a significant inhibitory effect on the activity of α-glucosidase. 

So, the flowers of these species are good natural sources for extracting compounds with potent 

medicinal properties to control postprandial blood sugar levels. 
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