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Abstract 

Introduction: Diabetes mellitus is a metabolic disorder and  it  is  estimated  that  its  annual  incidence  rate  will 

continue  to  increase  in  the  future  worldwide. Increased oxidant factors and decreased antioxidant defense are two of 

the factors resulting in diabetes. In the present study, we aimed to investigate Citrullus Colocynthis pulp effects on 

oxidant and antioxidant factors of liver in streptozotocin-induced diabetic rats. 

Methods: Thirty-two male rats were divided into four groups eight each: N (normal) group, N+C group, D 

(diabetic) group, and D+C group. Groups N and D received normal saline 2ml orally for 2 weeks and Groups N+C and 

D+C received 10mg/kg Citrullus Colocynthis pulp orally for 2 weeks. Diabetes was induced by a single intraperitoneal 

injection of streptozotocin (STZ) at 65 mg/kg. 

Results: Diabetic group had a significant increase in H2O2 (Hydrogen peroxide), MDA (malondialdehyde) and CAT 

(catalase) activity and a significant decrease in POD (peroxidase) activity in liver tissues compared to N and D groups. 

Group D+C had a significant decrease in H2O2, MDA, and CAT concentrations in liver tissues and significant increase 

in POD activity in liver tissues compared to D group. 

Conclusion: These results suggest that treatment of diabetic rats with Citrullus colocynthis pulp decreased oxidant 

stress and support antioxidant defense in liver STZ-Induced diabetic rats. 
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 ویداتیپالپ هندوانه ابوجهل بر عوامل استرس اکس یدانیاکس یآنت تیفعال

  نیشده با استرپتوزوتوس یابتید یرت ها یبافت کبد

 *9گل ی، عل2یعلوم مهی، حک1فرشته استوان

 انشهررینور، ا امیدانشگاه پ ،یشناس ستیبخش ز. 1
 ،یطیپژوهشکده علوم مح ،یطیو علوم مح شرفتهیپ یکرمان، پژوهشگاه علوم و تکنولوژ شرفتهیپ یو فنآور یصنعت یلیتکم التیدانشگاه تحص. 2

 کرمان ،یگروه اکولوژ
 کرمان دباهنر،یدانشگاه شه ،یشناس ستیبخش ز. 9 

 32آبان  93پذیرش:   32مرداد  12دریافت: 
  

 چكيده

از  یدانیاکس یدفاع آنت ستمیس فیتضعو  دانیاست. عوامل اکس شیآن رو به افزا یاست که آمار جهان عیمزمن و شا یها یماریب نیاز مهمتر یکی توسیمل ابتید :مقدمه

در باف ت   یدانیاکس   یو آنت یدانیاکس یها ورفاکت یپالپ هندوانه ابوجهل بر برخ یدانیاکس یآنت تیخاص یپروژه بررس نی. هدف از انجام اباشند یم ابتید یماریب جادیعوامل ا

       .باشد یم یابتید یرت ها یکبد

ی ابتیگروه د -9، (N+C) گروه نرمال+ پالپ هندوانه ابوجهل -2، (N) گروه نرمال -1شدند.  میتقس ییبه چهار گروه هشت تا ستارینژاد و ییسر موش صحرا 92 :ها  روش

(D و )هل+ پالپ هندوانه ابوج یابتیگروه د-4 (D+Cگروه ها .)ی N+C  وD+C ( روزانهmg/kg13پالپ هندوانه ابوجهل و گروهها )ی N  وD ،2 را به  نینرمال سال تریل یلیم

 یه ا  م وش ب ه   یوزن بدن به صورت داخل ص فا   لوگرمیگرم بر ک یلیم 56( به مقدار STZ) نیاسترپتوزوتوس ابت،ید جادیا یکردند. برا افتیهفته به صورت گاواژ در 2مدت 

 شد. قیتزر ییصحرا

( بافت کبدی POD( و کاهش چشمگیر پراکسیداز )CAT(، کاتاالز )H2O2(، پراکسید هیدروژن )MDAدیابت باعث افزایش چشمگیر غلظت مالون دی آلدئید ) ها: يافته

(، کات االز  H2O2(، پراکس ید هی دروژن )  MDAلون دی آلدئی د ) رت های دیابتی شد و تیمار رت های دیابتی با پالپ هندوانه ابوجهل به مدت دو هفته سبب کاهش غلظت ما

(CAT( و افزایش پراکسیداز )POD بافت کبدی رت های گروه )D+C   نسبت به گروهD .گردید 

 یم ار یاز ب یناش یدانیاکس یدفاع آنت شیو افزا ویداتیبا پالپ هندوانه ابوجهل سبب کاهش استرس اکس یابتید یرت ها ماریکه ت دهد یمنشان  جینتا نیا جه گيري:ينت

 .شود یم یابتید

 

کبد و،یداتیاسترس اکس هندوانه ابوجهل، ابت،ید :هاي كليدي واژه

 7مقدمه

دیابت ملیتوس یک سندروم است که به واس طه نق د در   

 

 

 agol@mail.uk.ac.ir                         نویسندة مسئول مکاتبات: *
 www.phypha.ir/ppj                                        گاه مجله:بو

. ش ود  یم  ترشح انسولین، عمل انسولین و یا ه ر دو مش خد   

    نتیج ه ای ن بیم اری متابولیس  م آس یب دی ده گل وکز و دیگ  ر       

 باش د  یم  های بازده انرژی از  بی ل لییی د و پ روتئین                              سوخت

به واسطه اندازه گیری فاکتوره ای پراکسیداس یون    . اخیراً[25]

؛ افزایش استرس اکسیداتیو ناش ی  ها نیپروتئلییید، اکسیداسیون 

از نقد در سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی هم در دیابت وابس ته  

 7841تأسيس  
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ولین و هم دیابت مس تقل از انس ولین نش ان داده ش ده     به انس

. تحت شرایط نرمال سطوح پراکسیداس یون لییی د و   [14]است 

دف اع   یه ا  س م یمکانآزاد به واس طه ان واع    یها کالیرادتولید 

)کات االز، پراکس یداز    سلولی از  بیل آنتی اکسیدان های آنزیمی

. سطوح [21] شوند یمو...( و غیر آنزیمی )گلوتاتیون، ..( کنترل 

آنتی اکس یدانی ب رای ریش ه ک ن ک ردن       یها میآنزنرمال این 

و از آس یب ب افتی جل وگیری     باشند یمآزاد کافی  یها کالیراد

 .[8] کنند یمو عملکرد نرمال سلول را حفظ  کنند یم

اکس یژن   یه ا  ک ال یرادک ه   کنن د  یماما محققین پیشنهاد 

از دیاب  ت   ف  اکتور ش  رکت کنن  ده مهم  ی در ع  وار  ناش  ی 

و تع  دادی از محقق ین نش  ان دادن  د ک  ه   باش  ند یم  ملیت وس  

. کنن د  یم  پارامترهای استرس اکسیداتیو در طول دیابت تغیی ر  

اس  ترس اکس  یداتیو در ش  روع اولی  ه دیاب  ت و ه  م پیش  رفت  

آزاد اکسیژن در ان واع   یها کالیراد. باشد یمعوار  آن دخیل 

 ه ا  آنام ا   اش ند ب یم  وسیعی از  عملکردهای س لولی در گی ر   

برای هومئوس تاز س لول حی اتی باش ند و ی ا س میت        توانند یم

. مکانیس  م د ی  ق ایج  اد اس  ترس [16] ب  االیی داش  ته باش  ند

اکسیداتیو در دیابت روش ن نیس ت، ه ر چن د م دارو موج ود       

ارتباط بین افزایش تولی د گون ه ه ای واک نش اکس یژن نظی ر       

ی ا ک اهش دف اع     [15] یا هیدروژن پراکس ید  [11] سوپراکسید

 دهن د  یم  آنتی اکسیدانی و افزایش استرس اکسیداتیو را نشان 

شامل اتواکسیداسیون گلوکز، فعال شدن  ها سمیمکاناین  .[11]

مسیر پلی ال، تغییر وضعیت گلوتاتیون احیاء سلولی، غی ر فع ال   

آنت  ی اکس  یدان و اخ  تالل در متابولیس  م   یه  ا میآن  زش  دن 

اکس ید و مقاوم ت ب ه انس ولین     و نیتری ک   ه ا  نیپروستاگالند

آنتی اکس یدانی   یها میآنزهمچنین فعالیت  . دیابت[7] باشد یم

دیابتی از  بیل کبد، آئورت، ش ش و کلی ه    یها بافترا در انواع 

 . [43] دهد یمرا تغییر 

کبد اندامی موثر در حفظ و بر راری سطح گل وکز خ ون در   

ع دم تع ادل    محدوده طبیعی بوده و افزایش  ند خون منجر به

احی اء در درون هیاتوس یت ه ا     -اکسیداس یون  یها واکنشدر 

، به این ص ورت ک ه هییوگلیس می از طری ق اف زایش      شود یم

AGEs )باعث تسهیل در تولی د   )محصوالت انتهایی گلیکوزیله

آزاد از طریق اختالل در تولید گونه های اکس یژن   یها کالیراد

. [13] گ ردد  یم  ت االز  واکنشی مثل سوپر اکسید دیسموتاز و کا

کبد ارگ ان مرک زی فراین د اکس یداتیو و س میت       نیبر اعالوه 

و نشان داده شده است که  باشد یمزدایی کننده ترکیبات مضر 

بیومارکرهای اس ترس اکس یداتیو در کب د در مراح ل اولی ه در      

. ب دین ترتی ب مش خد    [95] ابندی یمدیابت ملیتوس افزایش 

د توسط فاکتورهای متعددی ایجاد که آسیب دیابتی کب شود یم

. به [28] گردیده و تنها با مهار هییوگلیسمی  ابل کنترل نیست

بیماری آسیب کب د توس ط    عبارت دیگر اگر چه در مراحل اولیه

، ام  ا پیش  رفت آن ب  ه ابق  اء   ش  ود یم  الق  اء  هییرگلیس  می

. به طور کل ی بیم اران دی ابتی    [42]هییرگلیسمی ارتباط ندارد 

( پالس مایی و ک اهش در   MDAمالون دی آلدئید )افزایش در 

توکوفرول و پارامترهای آنتی اکس یدانی  -گروه سولفیدریل، آلفا

 .[93] دهند یمرا نشان 

آنتی اکسیدانها به عنوان یک دفاع مه م ب ر علی ه عوام ل     

. پ   ب ا توج ه ب ه     کنند یماکسیدان ایجاد کننده سمیت عمل 

از عرص ه ه ای م ورد    آزاد در دیاب ت یک ی    یها کالیرادنقش 

تحقیق در کنترل این بیماری؛ کاهش میزان عوام ل اکس یدان   

. در این راستا طی مطالع اتی اث ر آنت ی اکس یدانها در     [6] است

آزاد  یها کالیرادپیشگیری و یا کاهش صدمات وارده از طریق 

ی ک   نیبن ابرا . [9] در دیابت مورد بررس ی   رار گرفت ه اس ت    

ای درمان دیابت بایس تی دارای ه ر   داروی مناسب و ایده آل بر

 .[16]دو خاصیت کاهندگی  ند خون و آنتی اکسیدانی باشد 

داروها بر اس اس آنت ی اکس یدانها     شکل گیری تعدادی از 

. که در سه دهه گذشته باشد یمبرای پیشگیری و درمان دیابت 

. این به مقدار زیادی ب ه جنب ه ه ای مثب ت     [13] مشهود است

. ترکیب ات  ش ود  یمیدانی طبیعی نسبت داده تحقیقات آنتی اکس

 ان د  ش ده فالونوئیدی و فنولی به طور وسیعی در گیاهان توزیع 

که برای اعمال اثرات بیولوژیکی چندگانه شامل آنتی اکسیدانی 

و توانایی حذف کنندگی گونه های اکس یژن واکنش ی گ زارش    

. یکی از این گیاهان داروی ی هندوان ه ابوجه ل    [91] شده است

  ست که به ط ور خ ودرو در بیابانه ای بس یاری از کش ورهای      ا

. از می وه  [12] کنن د  یمای نظیر ایران و غرب عراق رشد  حاره

تفاده  ان اخ تالالت هاض مه و دیاب ت اس      ن گیاه برای درم ای

. هر چند مسمومیت حاد بعد از مصرف ط والنی م دت   شود یم

دا ش ده از  . ترکیبات فنولیک ج  [1] این گیاه گزارش شده است

این گیاه دارای فعالیت هییوگلیسمیک، آنتی اکس یدانی و آنت ی   

و نقش خیل ی مهم ی در ح ذف و خنث ی      باشد یمکارسینوژنی 

 .[5] آزاد دارند یها کالیرادکردن 
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هدف ما از انجام این تحقی ق ب ا توج ه ب ه ش یوع ب اال و       

نق  ش  ع  وار  جب  ران ناپ  ذیر بیم  اری دیاب  ت و احتم  االً   

رم ان  آزاد در ایج اد و پیش رفت ای ن بیم اری و د     یها کالیراد

گیاهی این بیم اری، س نجش و مقایس ه پارامتره ای اس ترس      

د  و پراکسی   (MDA) د م الون دی آلدئی    اکس یداتیو از  بی ل  

ورهای آنت  ی اکس  یدانی از  بی  ل  و فاکت   (H2O2)دروژن  هی  

 -در بافت کب دی نمون ه   (POD)و پراکسیداز  (CAT) کاتاالز

 .باشد یمبا هندوانه ابوجهل  شده ماریتدیابتی و  های نرمال،

 ها روش و وادم

هندوان  ه ابوجه  ل از عط  اری در کرم  ان خری  داری ش  د و 

از پوست و دانه ه ای می وه ج دا ش د و در      ها وهیمسی  پالپ 

آسیاب پودر شد. پودر آماده شده در جای خشک و خنک دور از 

 نور خورشید نگه داری شد.

ی از رت های نژاد ویستار در مح دوده  در این  طرح آزمایش

خریداری شده از حیوان خانه دانش کده عل وم    293-273وزنی 

حیوان ات م ورد    .دانشگاه شهید باهنر کرمان استفاده شده است

آزمایش یک هفته  بل از آزمایش جه ت س ازگاری ب ا مح یط     

جدید در حیوان خانه دانش کده عل وم بخ ش زیس ت شناس ی      

 12ساعت ت اریکی و   12در شرایط  کرماندانشگاه شهید باهنر 

درج ه سلس یوس   رار داده     29-26ساعت روشنایی با دم ای  

 شدند و در مصرف آب و غذا محدودیتی نداشتند.

ب ه  STZ  میلی گرم 56برای القای دیابت در رت ها از دوز 

ازای هر کیلو گرم وزن بدن استفاده شد. داروی توزین ش ده در  

الین خن ک ح ل ش ده و ب ه ص ورت      میلی لیتر نرمال س 99/3

ساعت م وش   72. بعد از شد یمداخل صفا ی به رت ها تزریق 

بیه وش ش ده و  ن د     CO2بطور ناشتا در انکوباتور ب ه وس یله   

و  ن د   ش د  یم  خون آنها با استفاده از گلوکومتر ان دازه گی ری   

 . شد یمبه عنوان دیابتی در نظر گرفته  933خون باالی 

س ر   92در ای ن آزم ایش    انات:نحوه گروه بندي حيو

 رت به چهار گروه به شرح زیر تقسیم بندی شدند:

میل ی لیت ر    2: به مدت دو هفته روزانه (N) ( گروه نرمال1

 .کردند یمنرمال سالین را به واسطه دو بار گاواژ دریافت 

میل ی لیت ر    2: به مدت دو هفته روزانه (D) ( گروه دیابتی2

 .کردند یمو بار گاواژ دریافت نرمال سالین را به واسطه د

پ ودر پال پ هندوان  ه    mg/kg.bw 10( گ روه نرم ال +   9

پ ودر   mg/kg.bw 10 : به م دت دو هفت ه  (N+C10) ابوجهل

میلی لیتر نرمال س الین را   2پالپ هندوانه ابوجهل حل شده در 

 .  کردند یمدریافت 

پ ودر پال پ هندوان ه     mg/kg.bw 10( گ روه دی ابتی +   4

پ ودر   mg/kg.bw 10 به م دت دو هفت ه   :(D+C10) ابوجهل

میلی لیتر نرمال س الین را   2پالپ هندوانه ابوجهل حل شده در 

 .  کردند یمدریافت 

سنجش فعالیت آنزیم  سنجش فعاليت آنزيم كاتاالز:

)ک اهش   H2O2کاتاالز با اس تفاده از محاس به ک اهش ج ذب     

 و Dhindsa( 1381) نانومتر و ب ا روش  243( در H2O2 مقدار

Motowe     63انجام شد. مخلوط واکنش ش امل ب افر فس فات 

ی م والر   میل   16و پراکسید هی دروژن   =pH 7میلی موالر با 

میکرولیت ر   133. ب ا اض افه ک ردن    (mix catalase) باش د  یم

. ش ود  یم  عصاره بافتی به مخلوط ذکر ش ده، واک نش ش روع    

)تفاضل جذب در زمان شروع واک نش از ج ذب    تغییرات جذب

 زمان یک د یقه(؛ پ  از شروع واکنش محاسبه گردید. در

میزان پراکسید هیدروژن موجود در مخلوط واکنش پ   از  

Mm یک د یقه با استفاده از ضریب خاموشی
-1

 cm
-1

 28/3 =ε 

محاسبه شد که نشان دهنده میزان فعالی ت   A= εbc و فرمول

ض ریب   εمعادل جذب خوانده ش ده،   A. باشد یمآنزیم کاتاالز 

 .باشد یمعر  کووت  bو  H2O2غلظت   cخاموشی،

فعالیت آنزیم به ص ورت واح د آنزیم ی ب ر حس ب مق دار       

میک رو لیت ر عص اره     133)میلی گرم( موج ود در   پروتئین کل

بافتی، در یک د یقه محاسبه گردید. یک واحد آنزیمی کات االز  

را در ی ک د یق ه    H2O2میل ی م ول    1مقدار آنزیمی است که 

 .کند یمتجزیه 

سنجش فعالی ت   سنجش فعاليت آنزيم پراكسيداز:

آنزیم پراکسیداز با اس تفاده از گای اکول و ان دازه گی ری می زان      

جذب تترا گایاکول تشکیل شده از گای اکول در نتیج ه فعالی ت    

 نانومتر انجام گرفت. 473پراکسیداز در 

والر ب ا   میل ی م    63ر فسفات  ل باف مخلوط واکنش شام

7=pHباش د  یم   %1 ول ( و گایاک  %9/3) هیدروژن ، پراکسید 

(mix peroxidase  .) 

 ml 6/2ب ه   یمیآنزعصاره  میکرولیتر 23واکنش با افزودن 

می زان   درج ه سلیس یوس آغ از گردی د.     26مخلوط واکنش در 
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 473جذب تترا گایاکول )حاصل از اکس ید ش دن گای اکول( در   

اره نانومتر در لحظه شروع واکنش پ  از اض افه نم ودن عص    

بافتی و پ  از یک د یقه خوانده ش د. ب ا اس تفاده از تغیی رات     

ن انومتر؛ ض ریب خاموش ی تت را      473جذب در یک د یق ه در  

mMol گای اکول 
-1
 cm

-1 6/26 =ε  و فرم ول A=εbc  مق دار ،

 .Plewa et al( 1331) تترا گایاکول تشکیل شده محاسبه شد

ین ک ل  فعالیت آنزیم بر حسب واحد آنزیم در مق دار پ روتئ  

میکرولیتر عصاره ب ه دس ت آم ده از     23)میلی گرم( موجود در 

 گزارش شد.  Bradford(1375) روش

 

 

 

 

 
ب رای تهی ه عص اره ب افتی جه ت       استخراج پروتئين:

س  نجش فعالی  ت کات  االز، پراکس  یداز و پ  روتئین از روش     

(1375)Bradford   گ  رم از  6/3اس  تفاده ش  د. در ای  ن روش

میل ی   63ب افر فس فات    cc9برداش ته و در  بافت مورد نظ ر را  

و س ی  عص اره حاص ل در دس تگاه      ش ود  یم  موالر هموژن 

 13به مدت  g 13333اال در  با سرعت ب سانتریفوژ یخچال دار

. به منظور سنجش غلظت پروتئین به شوند یمد یقه سانتریفوژ 

میلی لیتر عصاره بافتی حاص ل و   1/3 لوله های آزمایش مقدار

تر معرف بیوره افزوده و سریعاً ورتک   ش د. پ   از    میلی لی 6

 نانومتر خوانده شد. 636د یقه جذب آنها در طول موج  26

گرم کوماس ی بریلیان ت    1/3به منظور تهیه محلول بیوره، 

به مدت ی ک س اعت    %36اتانول  میلی لیتر 63در  G250بلو 

 ط ره   %86میلی لیتر اسید فس فوریک   133حل گردید، سی  

ه آن افزوده شده. در پایان حجم کل محلول ب ه کم ک    طره ب

مقطر به یک لیتر رسانده ش ده، محل ول حاص ل ب ا کاغ ذ       آب

 صافی واتمن شماره یک صاف گردید.

)روش  رسمممم منحنمممن اسمممتاندارد پمممروتئين
گ رم   4/1 به منظور رسم منحنی اس تاندارد مق دار   برادفورد(:

حل شد و از ای ن  استاندارد آلبومین گاوی در یک لیتر آب مقطر 

 2833و  1433، 433،733، 233، 133، 63 یها غلظتمحلول 

میلی گرم در لیتر ساخته شد. کلی ه مراح ل ک ار ب ر روی آنه ا      

در نمون ه ه ای مجه ول      بالًتوسط معرف بیوره، همانطور که 

توضیح داده شده بود، تکرار گردید. جذب هریک در طول م وج  

وفتومتر خوانده شد. ب رای تهی ه   نانومتر با استفاده از اسیکت 636

نمون ه ه  ای مجه ول از منحن  ی    یه ا  نیپ  روتئ یه ا  غلظ ت 

 استاندارد حاصل استفاده گردید.

س  نجش  روش سممنجش پراكسمميد هيممدروژن: 

 Velikova et al(2333) پراکسید هیدروژن با استفاده از روش

ت ری کل رو    1ccگ رم از باف ت م ورد نظ ر در      1/3انجام شد. 

( به وسیله دستگاه هموژنازیر هم وژن  TCA) 1/3 استیک اسید

می شود و بعد عصاره حاصل در دستگاه سانتریفوژ یخچ ال دار  

وژ  ه سانتریف   د یق   13به م دت   g 13333 در رعت باال با س

میلی لیتر از محلول س انتریفوژ ش ده ب ه     6/3می شوند. سی  

( و PH=7) میل ی م والر   13میلی لیتر بافر فسفات پتاسیم  6/3

میلی لیتر یدید پتاسیم یک موالر اضافه می گردد و جذب در  1

ن انومتر خوان  ده م  ی ش ود. مق  دار پراکس  ید    933ط ول م  وج  

ب خاموش ی   اده از ضری      ا استف ه ب ر نمون دروژن در ه هی

M
-1
cm

محاسبه گردید و بر حسب میکرومول بر گ رم   28/3 1-

 وزن بافت  گزارش شد.

 

 

 

 (:MDAآلدئيمد )  ياندازه گيري غلظت ممالون د 
 (1358طه روش ) ه واس   ب   MDAدازه گی  ری غلظ  ت  ان  

Heath and Packer  گ رم   2/3انجام گرفت. طبق این روش

 1/3میلی لیتر تری کلرو اس تیک اس ید    6از بافت مورد نظر در 

(TCA هم  وژن م  ی ش  ود و محل  ول حاص  ل ب  ا اس  تفاده از )

 شد.سانتریفوژ  g13333 د یقه در 13سانتریفوژ به مدت 

میل ی لیت ر    4به یک میلی لیت ر عص اره س انتریفوژ ش ده     

درص د تیوباربیتوری ک    6/3درصد که حاوی  TCA 23محلول 

 93بود؛ اضافه ش د. مخل وط حاص ل ب ه م دت       (TBA) اسید

درجه سانتی گراد حمام آبگ رم ح رارت داده    36د یقه در دمای 

شد. سی  بالفاصله در یخ سرد شد و دوباره مخلوط ب ه م دت   

 سانتریفوژ گردید.   g13333 د یقه در 13

شدت جذب ای ن محل ول ب ا اس تفاده از اس یکتوفتومتر در      

نانومتر خوانده شد. ماده مورد نظر ب رای ج ذب    692طول موج 

( است، ج ذب  MDA-TBAدر این طول موج کمیلک   رمز )

ن انومتر تعی ین و از    533های غیر اختصاص ی در   بقیه رنگریزه

 تغییرات جذب در د یقه
 ضریب خاموشی

U= 

 

 (U)واحد آنزیمی 

 میکرولیتر عصاره 23پروتئین در غلظت 
 فعالیت آنزیم =

 

 تغییرات جذب

 ضریب خاموشی
 H2O2غلظت  =
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از ض ریب   MDAید. برای محاسبه غلظت این مقدار کسر گرد

cmخاموشی معادل 
-1
Mm

 استفاده شد. 166 1-

 
 
 

حاص ل از  ه ای  داده :هما داده وتحليم   تجزيه روش

و  SPSS ن رم اف زار ک امییوتری   اس تفاده از  ب ا   مطالعه حاض ر 

میانگین داده ها در گروه ه ای مختل ف ب ا اس تفاده از آزم ون      

( و پ    one-way ANOVAآن  الیز واری  ان  ی  ک طرف  ه )

ب   ه  نه   اییآن   الیز گردیدن   د. نت   ایج    Tukeyآزم   ون 

ب ه عن وان    p<36/3و  ش دند  گ زارش   SEM±meanصورت

 شد. سطح معنی داری در نظر گرفته

 يافته ها

اثر پودر پالپ هندوانه ابوجه ل ب ر س طح س رمی      گلوكز:

  افزایش معن ی دار  Dآورده شده است. گروه  1گلوکز در نمودار 

(p<0.001ر ) ا نسب به گروهایN  وN+C    .نشان م ی ده د

 D( را نسبت به گ روه  p<0.01) کاهش معنی دار D+Cگروه 

و  N( را نس بت ب ه گ روه ه ای     P<0.01) و افزایش معنی دار

N+C .نشان می دهد 

اث ر پ ودر پال پ هندوان ه      (:MDA) مالون دي آلدئيمد 

آورده ش ده   2بافت کبدی در نم ودار   MDAابوجهل بر میزان 

نسبت به گروه  را (p<0.001) افزایش معنی دار D. گروه است

N      ه ای  را نش ان م ی ده د. همچن ین گ روهN+C   وD+C 

نش ان و   N( را نس بت ب ه گ روه    p<0.01افزایش معن ی دار ) 

ان  نش   Dروه  ه گ   ( را نسبت ب  p<0.001) کاهش معنی دار

   می دهند.
اث ر پ ودر پال پ هندوان ه      (:H2O2) پراكسيد هيدروژن

آورده ش ده   9بافت کب دی در نم ودار    H2O2ل بر میزان ابوجه

( و گ روه ه ای   p<0.001) اف زایش معن ی دار   Dاست. گ روه  

N+C  وD+C افزایش معنی دار (p<0.01  را نسبت به گ روه )

N  نش  ان م  ی دهن  د. همچن  ین گ  روهD اف  زایش معن  ی دار 

(p<0.05   را نسبت ب ه گ روه )N+C      نش ان م ی ده د. گ روه

D+C بت به گروه کاهشی را نسD    د ام ا ای ن   نشان م ی ده

 کاهش معنی دار نمی باشد.

اثر پودر پالپ هندوان ه ابوجه ل ب ر     (:POD) پراكسيداز

آورده شده است.  4بافت کبدی در نمودار  PODمیزان فعالیت 
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سطوح مالون دی آلدئی د   مصرف خوراکی پالپ هندوانه ابوجهل بر اثر -1شك 
((MDAهر ستون نمایانگر .. بافت کبدیMean±SEM   وn=8   م ی باش د  .

 داراخ تالف معن ی    *** Nنس بت ب ه گ روه     P<0.01 داراختالف معنی  **
P<0.001  نسبت به گروههایN+C ,  Nو D+C. 
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اثرمصرف خوراکی پالپ هندوانه ابوجهل بر سطوح پراکسید هیدروژن  -8 شك 
(H2O2 بافت کبدی. هر ستون نمای انگر )Mean±SEM   وn=8   .م ی باش د 

  P<0.01 داراخ تالف معن ی   **. N+Cوه با گ ر  P<0.05اختالف معنی دار *
 N.نسبت به گروه  P<0.001 داراختالف معنی  *** .Nنسبت به گروه 

 

 

 تغییرات جذب

 ضریب خاموشی
 MDAغلظت  =

***

**
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هر  .اثر مصرف خوراکی پالپ هندوانه ابوجهل بر سطوح سرمی گلوکز -7 شك  
 داراخ  تالف معن  ی  **م  ی باش  د.  n=8 و  Mean±SEMس  تون نمای  انگر

P<0.01    نس  بت ب  ه گروهه  ایN+C, N  وD .***   داراخ  تالف معن  ی 
P<0.001  نسبت به گروههایN+C  و .N 
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( را نسبت ب ه گروهه ای   p<0.001) کاهش معنی دار Dگروه 

N و N+C      نشان م ی ده د. همچن ین گ روهD+C   اف زایش

 نشان می دهد. D( را نسبت به گروه p<0.001) نی دارمع

اثر پودر پالپ هندوانه ابوجهل بر می زان   (:CATكاتاالز )

آورده شده است. گ روه   6بافت کبدی در نمودار  CATفعالیت 

D ( افزایش معنی دارp<0.001   را نسبت به گ روه ه ای )N  و

N+C   را نشان می دهد همچنین گ روهD+C    ک اهش معن ی

    نشان می دهد. D( را نسبت به گروه p<0.001دار )

 بحث

شواهد زیادی نشان می ده د ک ه هییرگلیس می یکس ری     

حوادث بیوشیمیایی را هدایت می کند که س بب تولی د س طوح    

)گون  ه ه  ای اکس  یژن واکنش  ی( و اس  ترس     ROSب  االی 

ی ک م دل    STZ. دیاب ت ناش ی از   [23] اکسیداتیو م ی ش ود  

می باش د   1ه برای دیابت نوع آزمایشگاهی خیلی مشخد شد

جزای ر پ انکراس    βکه در ایجاد اختالل انتخابی در سلول های 

مناسب می باشد که سبب پیش برد کمب ود و ی ا نق د ترش ح      

 STZ. اثرات دی ابتوژنی  [49] انسولین و هییرگلیسمی می شود

و ب ا پیش برد س میت در س لول ه ای       ROSب ا تولی د    اساس اً 

ود که سنتز و آزاد س ازی انس ولین   ش پانکراسی نسبت داده می

. گل  وکز از طری  ق اتوکسیداس  یون و  [49]ک  اهش م  ی یاب  د  

نی ز ب ا تحری ک     STZگلیکاسیون غیر آنزیمی پ روتئین ه ا و   

 βه ای   در س لول  in vitroتولید پراکسید هیدروژن در مح یط  

 .[4]گردد  های آزاد می پانکراس موجب افزایش تولید رادیکال

ه ای  ی فاکتورهندوانه ابوجه ل ب ر برخ    نتیجه اثرات پالپ 

و پراکس  ید هی  دروژن و  MDAاس  ترس اکس  یداتیو از  بی  ل 

آنزیمهای دفاع آنتی اکسیدانی از  بیل کات االز و پراکس یداز در   

در ای ن   STZبافت کبدی رت های دی ابتی ش ده ب ه واس طه     

مطالعه بررسی شده است. پراکسیداسیون لییید یک عالم ت از  

است که در برهمکنش ب ا اس یدهای چ رب     استرس اکسیداتیو

 اشباع نشده مطرح می شود و شکل گیری محصوالتی از  بی ل 

MDA ،4-HNE (4-   را پیش م ی ب رد )هیدروکسی نون انول

که سبب آسیب به ترکیبات غشاء سلول، نکروز سلول و التهاب 

 .[97]می شود 

کند که اف زایش پراکسیداس یون    شواهد زیادی پیشنهاد می

لییید یک نق ش مه م در پیش رفت دیاب ت ب ه واس طه تغیی ر        

د ک ه   گرادیان سیالیت انتقال دو الیه ای غشاء بازی م ی کنن   

می توانند فعالیت آنزیم ها و گیرنده های متص ل ب ه غش اء را    

. در ای ن مطالع ه اف زایش  اب ل ت وجهی در      [19]مختل کن د  

کبد رت های دیابتی وجود دارد ک ه ب ه    پراکسیداسیون لییید در

 اندازه گیری شده است. MDA واسطه اندازه گیری

باش د ک ه اف زایش در     این نتایج موافق با چند مطالعه م ی 

MDA       در کلیه، کب  د و س رم حی وان  ات دی ابتی را گ زارش

ها با همدیگر پیشنهاد م ی کنن د ک ه     . این یافته[23]کرده اند 

طوح باالی گلوکز ممکن اس ت تولی د    رار گرفتن در معر  س

ROS        را به واس طه گلیکاس یون غی ر آنزیم ی پ روتئین ه ا و

اتواکسیداسیون گلوکز باال ببرد که در نتیجه آسیب در تمامی ت  

 ساختار و عملکرد بافت کبدی را تحریک می کند. 

عالوه بر پراکسیداسیون افزایش یافته لییید، تح ت ش رایط   

***
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س طوح پراکس یداز باف ت     اثرمصرف خوراکی پالپ هندوانه ابوجهل بر -4 شك 
اختالف معنی   *** باشد. می n=8و  Mean±SEM کبدی. هر ستون نمایانگر

  .D+Cو  N ,N+Cنسبت به گروه  P<0.001 دار
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اثرمصرف خوراکی پالپ هندوان ه ابوجه ل برس طوح کات االز ب افتی       -5 شك 
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و افزایش یافته در نمونه ه ای دی ابتی   دیابتی، استرس اکسیداتی

می تواند در نتیجه نقد سیستم دف اع آنت ی اکس یدانی ایج اد     

. آنتی اکسیدان ها خط اول عوامل دف اعی ب ر علی ه    [99]شود 

ROS  ( در ارگانیس  م ه  ا ش  امل کات  االزCAT پراکس  یداز ،)

(POD( سوپر اکسید دسموتاز ،)SOD و ... می باشد، که یک )

ف کردن واسطه های س می در اکسیداس یون   نقش مهم در حذ

نا د بازی می کند. کاتاالز و پراکسیداز دو آنزیم بزرگ حذف 

هستند، که تب دیل پراکس ید هی دروژن ب ه آب را      ROSکننده 

کاتالیز می کنند. یک کاهش در فعالی ت ای ن آنت ی اکس یدانها     

ممکن اس ت ی ک اف زایش در  ابلی ت اس تفاده سوپراکس ید و       

روژن را پیش م ی ب رد ک ه در حقیق ت رادیک ال      پراکسید هید

هیدروکس  یل تولی  د م  ی کن  د و نتیج  ه آن آغ  از و پیش  رفت  

 .[24]است  پراکسیداسیون لییید

در این راستا در مطالعه حاضر کاهش در آنزیم ه ای آنت ی   

د رت  م کاتاالز در کب ش در آنزی داز و افزای دان پراکسی اکسی

اوم در پراکسیداس یون لییی د   های دیابتی وابسته به افزایش م د 

این بافت مشاهده می شود. مط ابق ب ا ای ن نت ایج، مطالع ات      

دیگری ثابت کردند که فعالیت آن زیم ه ای آنت ی اکس یدان از     

 بی ل کات االز و پراکس یداز در باف  ت ه ای رت ه ای دی  ابتی      

یابد و این ممکن اس ت در نتیج ه اث رات زی ان آور      کاهش می

ROS  یسم احتم الی ب رای ای ن ک اهش     . یک مکان[98]باشد

پراکسیداز در نتیجه غیر فعال سازی ای ن آن زیم در اث ر تجم ع     

می باشد و یا به واسطه گلیکاسیون غی ر آنزیم ی    ROSباالی 

در اثر هییوگلیسمی باشد که به طور وسیعی در دیاب ت گ زارش   

 .[94]شده است 

های دیابتی در ای ن مطالع ه ب ا     افزایش کاتاالز در کبد رت

ک  ه فعالی  ت   [26]و همک  ارانش  Leelavinothanطالع  ه م

 [22]کاتاالز در مغز را بررسی کرده اند مخالفت دارد و با نت ایج  

kakar، [93] soo-yeuki    و همکارانش که فعالیت ای ن آن زیم

را در کبد بررسی کردند، مطابق ت دارد. ای ن تن ا ر در نت ایج     

در شدت دیابت و می تواند ناشی از اختصاصیت بافتی، تغییرات 

 پراکسیداسیون لیییدی، طول دوره دیابت، تغذیه و درم ان آنه ا  

و یا دیگر شرایط آزمایش باشد. تغییر  فعالیت کاتاالز ک ه   [41]

 در دیابت ایجاد می ش ود ممک ن اس ت پاس خی ب ه اف زایش      

پراکسیدهیدروژن در این بیماران یاش د. ک ه اف زایش پراکس ید     

ر در بافت کبدی رت های دی ابتی  هیدروژن نیز در مطالعه حاض

مشاهده می شود. پراکسید هیدروژن به واسطه مکانیسم ه ای  

س  بب غی  ر  cu-zn-SODمتع  ددی از  بی  ل گلیکوزیالس  یون 

فعال سازی این آنزیم آنتی اکسیدان می شود که ی ک ش رکت   

آنی ون  کننده ب رای آس یب اکس یداتیو در ط ول ش کل گی ری       

. همچن  ین [17]باش  د م  ی  سوپراکس  یدو پراکس  یدهیدروژن

 پیشنهاد می شود، که هییوانسولینمیا فعالیت آن زیم اس تیل ک وا   

اکسیداز را افرایش می دهد،که سبب بتا اکسیداسیون اسیدهای 

چرب می ش ود و در ط ول فراین د بت ا اکسیداس یون پراکس ید       

 .[18]هیدروژن تولید می شود 

( N+Cتیمار رت های س الم ب ا پال پ هندوان ه ابوجه ل )     

نس بت ب ه گ روه     MDAان داد ک ه پراکس ید هی دروژن و    نش

نرمال  اف زایش یافت ه اس ت و فعالی ت پروکس یداز ک اهش و       

فعالیت کاتاالز  افزایش را نسبت به گروه نرمال نشان می دهد. 

     مط ابق ب ا مطالع ات محققین ی       N+Cاین تغیی رات در گ روه  

      می باشد ک ه نش ان دادن د ک ه مص رف هندوان ه ابوجه ل در        

. [2]رت های سالم سبب افزایش استرس اکسیداتیو م ی ش ود   

به طوریکه محققین نشان دادندک ه عص اره هندوان ه ابوجه ل     

را تحریک می کن د   H2O2پراکسیداسیون لییید و شکل گیری 

بب آس یب   کندک ه س    اء می ال های آزاد را الق و تولید رادیک

ندوان ه  ی می شوند. همچنین پیش نهاد ش ده اس ت ک ه ه     بافت

ابوجهل اثرات سمی بر سلول های کبدی دارد و ممک ن اس ت   

 .  [2]نکروز هیاتوسیت ها و فیبروز کبدی را القاء کند 

از طرف دیگر مطالعه م ا ثاب ت ک رد ک ه تیم ار رت ه ای       

پالپ هندوانه ابوجهل به مدت دو هفت ه از   10mg/kgدیابتی با 

یت کاتاالز و فعال MDAافزایش در میزان پراکسید هیدروژن و 

و کاهش فعالیت پراکسیداز در کبد رت های دی ابتی ش ده ب ه    

ممانعت می کند. این نت ایج ب ا ک اهش اس ترس      STZواسطه 

اکسیداتیو در دیگر مطالعات مطابقت دارد ک ه تیم ار رت ه ای    

دیابتی با هندوانه ابوجهل به طور وسیعی فعالی ت آن زیم ه ای    

فزایش در پراکسیداسیون آنتی اکسیدان را اصالح می کند و از ا

. [5، 96] لییید در نمونه های دیابتی تجربی جلوگیری می کن د 

همچنین محققین نشان دادندک ه  س مت می و ه ای و پال پ      

 هندوانه ابوجهل به خاطر فعالیت اکسیدانی شان کشف شده اند

[3، 26]. 

Kumar   نش  ان داد ک  ه ترکیب  ات فنولی  ک ج  دا ش  ده از

الی  ت آنت  ی اکس  یدانی و آنت  ی   هندوان  ه ابوجه  ل دارای فع 
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کارسینژنی می باشند و آنه ا نق ش خیل ی مهم ی در ج ذب و      

خنثی کردن رادیکال ه ای آزاد دارن د و آنه ا ن ه نته ا ح اوی       

باش ند، همچن ین ی ک طی ف      های مینرال و اولیه می متابولیت

های ثانویه ب ا پتانس یل آنت ی اکس یدانی را      وسیعی از متابولیت

 . [29] دارند

رود که نقش پالپ ای ن گی اه در اف زایش دف اع      می احتمال

آنتی اکسیدانی مربوط به غناء فالونوئیدی آن و یا ناش ی از اث ر   

مستقیم ترکیب ات پال پ ای ن گی اه ب ر خ ود آن زیم کات االز و         

پراکسیداز و یا بیان ژن آنها باشد. ممکن است پالپ ای ن گی اه   

در  STZه واس طه   ده ب    ادر باشد با اثرات س می الق اش ش    

 مقابله کند.   β های سلول

دهد ک ه ای ن گی اه ب ه      اگر چه نتایج این مطالعه نشان می

نوعی باعث تغییر فعالیت کاتاالز و پراکس یداز و اف زایش دف اع    

تواند مزایای عملی در مقابل ه ب ا    گردد و می آنتی اکسیدانی می

ه ای آزاد در دیاب ت    تغییرات پاتولوژیکی که به وسیله رادیک ال 

جاد می شود، ایفا کند، اما مطالعات بعدی هچون ج دا ک ردن   ای

فراکسیون های متعدد پالپ این گیاه، مطالعه بیان ژن کاتاالز و 

پراکسیداز و مطالعات فیتوشیمیای م ورد نی از اس ت ت ا بت وان      

مکانس  یم عم  ل آن و اس  تفاده آن و ک  اهش ع  وار  دیاب  ت 

 ملیتوس نشان داد.

 سپاسگزاري

     یاری  مطالع ه   نی  ک ه م ا را در انج ام ا    یکس ان  یمتما از لهینوسیبد

 یط  یپرسنل محترم  پژوهشکده علوم مح یاند بخصوص از همکار نموده

 ش رفته یپ یو فن آور  یص نعت  یل  یتکم التیدانشگاه تحص   یگروه اکولوژ

 شود. یم یکرمان تشکر و  دردان
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