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Abstract 

Introduction: Diabetes drastically increases the risk of developing reproductive system disorders. The aim of this 

study was to investigate the effect of Citrullus Colocynthis pulp on testosterone and LH levels in streptozotocin-induced 

diabetic rats. 

Methods: Thirty-two male Wistar rats were divided into four groups as follows (n = 8 in each group): 1) normal, 2) 

pulp, 3) diabetic, and 4) treatment groups. Normal and diabetic groups orally received 2 ml normal saline for 2 weeks, 

while pulp and treatment groups orally received 30 mg/kg BW Citrullus Colocynthis pulp for 2 weeks. Diabetes was 

induced by a single intraperitoneal injection of streptozotocin (65 mg/kg BW). 

Results: The diabetic group showed a significant decrease in blood testosterone (p<0.001) and LH (P<0.01) levels 

as compared to the normal group. However, treatment group had a significant increase (p<0.01) in testosterone and LH 

levels as compared to the diabetic group. 

Conclusion: The data suggested that Citrullus colocynthis pulp administered at 30 mg/kg BW for 2 weeks may have 

beneficial effects on the damages in reproductive system, serum glucose impairment and loss of weight of testes caused 

by diabetes in rats through hypothalamus– pituitary–testis axis. 
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 LHتستوسترون و  یها هورمون یپالپ هندوانه ابوجهل برسطح سرم هیاثر تغذ

  نیشده با استرپتوزوتوس یابتید یها در رت

 8، حکیمه علومی*2، علی گل1فرشته استوان

 رانشهریا نور، امیدانشگاه پ ،یشناس ستیبخش ز. 1
 کرمان دباهنر،یدانشگاه شه ،یشناس ستیبخش ز. 2

گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فنآوری . 8
 ، کرمانپیشرفته کرمان

 38تیر  14پذیرش:   38شهریور  3دریافت: 
  

 چكيده
دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر پالپ هندوانه ابوجهل برسطح سرمی تستوسترون و  بل توجهی خطر پیشرفت تغییرات سیستم تولیدمثلی را افزایش میدیابت به طور قا :مقدمه

LH باشد.  های دیابتی با استرپتوزتوسین می در رت 

( گروه تیماار شاده.   4( گروه دیابتی و 8( گروه پالپ هندوانه ابوجهل، 2( گروه شاهد، 1سر رت به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند:  82در این بررسی تعداد  :ها  روش

ابوجهال   سبب القاای هایررگلیسامی در رت هاا مای شاود. دو گاروه پالاپ هندواناه         شد وتزریق  یدرون صفاق( به صورت 65mg/kgBWبرای ایجاد دیابت، استرپتوزوتوسین )

((30mg/kgBW هفته به صورت گاواژ دریافت کردند و دو گروه دیگر سالین دریافت کردند.  2 در داخل سالین را به مدت 

در حیوانات دیاابتی   ابوجهل را نسبت به گروه شاهد نشان داد ولی استفاده از پالپ هندوانه ((p<0.01 داری کاهش معنی LHدر گروه دیابتی غلظت تستوسترون و  ها: يافته

  .(P<0.01)شد  LHون و دار غلظت تستوستر باعث افزایش معنی

و کااهش گلاوکز و افازایش     LHتواند سبب افزایش غلظت تستوسترون و  نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مصرف پالپ هندوانه به مدت دو هفته می :جه گيريينت

  های دیابتی شود. وزن بیضه در رت
 

کننده، رت ینیوتئهندوانه ابوجهل، تستوسترون، هورمون ل ابت،ید :هاي كليدي واژه

 1مقدمه

دیاباات ملیتااو  یاار بیماااری ناشاای از اختال تاای در   

به سطوح کااهش   اساساً که باشد یمها  متابولیسم کربوهیدرات

های هدف به انسولین مرتبط  یافته انسولین و یا حساسیت بافت

. به طور وسیعی مشخص شده است کاه دیابات   ]14[ باشد می
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رات عملکردی و ساختاری در باعث افزایش سطوح گلوکز، تغیی

های مختلف بدن از جملاه قلاب، کباد، کلیاه و      ها و اندام بافت

اثرات  .]13[ شود سیستم تولید مثلی زنان و مردان را سبب می

دیابت بر سیستم تولید مثلی مردان شاامل نابااروری، نااتوانی    

، هیروگنادیسام،  یمنا  عیماا جنسی، پس روی انازال، کااهش   

. اثر دیابت بار عملکارد   ]8[ باشد غیره می وآسیب اسررماتوژنز 

بیضه ای با کاهش انسولین و متعاقب آن آسیب عمل تنظیمی 

هاای  یادیو و ساروتولی و     این هورمون بار هار دو سالول   

همچنااین عملکاارد گنااادی و کاااهش در تولیااد تستوسااترون  

 3147تأسيس  
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 ی واسااطه. عملکاارد بیضااه ای بااه ]4[ گاازارش شااده اساات

شااود. هورمااون محاار   مای هااای هیرااوفیز کنتاارل  هورماون 

باشاد در حاالی    ( تنظیم کننده اسررماتوژنز میFSHفولیکولی )

های  یادیو   ( عملکرد سلولLHکه هورمون لوتئینی کننده )

هاا در   کاهش در سطح سرمی این هورمون و کند یمرا کنترل 

اخاتالل فعالیات عملکاردی     .]3[ دیابت گازارش شاده اسات   

هاا محادود باه محاور      دیابتی های  سیستم تولید مثلی در نمونه

باشد و اخاتالل گنادهاا را شاامل     هیروفیز نمی -هیروتا مو 

. مطالعااات زیااادی کاااهش تستوسااترون را در  ]3[ شااود ماای

که این اختالل به نوبه خود  اند های دیابتی گزارش کرده  نمونه

مشاخص شاده    .]28[ کند می را متأثرغدد ضمیمه تولید مثلی 

بب کااهش تستوساترون، کااهش وزن    ها دیابت سا  که در رت

شاود کاه    . پیشنهاد می]12[ شود بیضه و مهار اسررماتوژنز می

استر  اکسیداتیو فااکتور شارکت کنناده مهمای در شارو  و      

باشد باه طوریکاه محققاین ثابات      پیشرفت عوارض دیابتی می

کردند که پارامترهای استر  اکسیداتیو در طی دیابت ملیتو  

تواند علت آسیب سیستم  ر این پارامترها میکند و تغیی تغییر می

 .]7[ های دیابتی باشد  تولید مثلی در نمونه

در درمان دیابت، داروهای شیمیایی با گیاهاانی جاایگزین   

شوند که یر منبع بالقوه از اثرات هیروگلیسمیر را فاراهم   می

هاای طاب سانتی بارای      کنند و به طور وسیعی در سیستم می

شوند. اثرات این گیاهان ممکن  ستفاده میپیشگیری از دیابت ا

ها متابولیر  است عوارض دیابتی را به تاخیر اندازد و ناهنجاری

. یکی از ایان گیاهاان دارویای    ]13[ ایجاد شده را اصالح کنند

( از Citrulluscolocynthisهندوانااه ابوجهاال یااا حنظاال )  

باشاد کاه یار گیااه ناواحی گرمسایری        خانواده کدوئیان می

هاای کشاورهای     فراوانی در جنوب ایران و بیابان د و بهباش می

روید. در طب سنتی این گیاه بارای درماان یبوسات،     عربی می

های باکتریایی، سرطان   دیابت، ادم، تب، لوکمی، یرقان، عفونت

. ]18[ شاود  و همچنین به عنوان سقط کننده جنین استفاده می

هندواناه  گزارش شده است که اجزاء تشاکیل دهناده عصااره    

ضاد  ابوجهل ساختاری مشابه با انسولین حیوانی دارد که اثرات 

توانند ناشی از همین خصوصیت هندوانه ابوجهل  آن می یابتید

 2222و همکارانش در سال  Nmilaعالوه بر این  .]22[ باشد

 هاا  داناه پایاه آمیناو اسایدی آزاد     تحت کشف گزارش کرد که

پانکرا  رت های تیمار شده  آزاد سازی انسولین  را از تواند یم

تحریر کنند. همچنین گزارش کرده اند که عصاره آبای داناه   

های هندوانه ابوجهل برخی از اثرات سمی استرپتوزوتوساین را  

  .]17[ کند یماصالح 

بنابراین، هدف این مطالعه اثر پالاپ هندواناه ابوجهال بار     

و وزن بیضاه در   LHهای تستوسترون و  سطح سرمی هورمون

 باشد. های نر سالم و دیابتی می رت

 ها روش و وادم

جهات تهیاه    تهيه شكل دارويی هندوانه ابوجهلل: 

خشکیده هندواناه ابوجهال    وهیابوجهل مشکل دارویی هندوانه 

و و توسط متخصص گیااه شناسای تاییاد شاد     از عطاری تهیه 

میاوه جادا    یهاا   از پوسات و داناه   پالپ )شحم(قسمت سرس 

و در جاای   ددا شده در آسیاب پودر شادن ی ج ها  گردید و شحم

 .خشر و خنر نگه داری شدند

 56دوز دیابات از   یبارای القاا   روش اجراي آزمايش:

 تولیاد ( STZ) سینتواسترپتوزو گرم بر کیلوگرم وزن بدن میلی

باه صاورت داخال     کاه اساتفاده گردیاد   آمریکا شرکت سیگما 

ناشاتای  ساعت گلوکز  72از  تزریق شد و بعد  ها صفاقی به رت

دیابتی در نظر  mg/dl822 آنها اندازه گیری گردید و قند با ی

 گرفته شد.

موشهای صحرایی در حیوان خاناه دانشاگاه شاهید بااهنر     

 12 کرمان دانشکده علوم بخاش زیسات شناسای باا شارایط     

ساعت تااریکی در طاول دوره آزماایش     12ساعت روشنایی و 

ر موش صحرایی س 82در این مطالعه تعداد  نگهداری شده اند.

گرم به طاور تصاادفی    282-272نژاد ویستار با محدوده وزنی 

 ایی تقسیم شدند:ت به چهار گروه هشت

نرماال   میلای لیتار   2 که روزاناه  (N) شاهدگروه  (1گروه 

 کردند. دریافت میاز طریق گاواژ سالین را 

میلای گارم بار کیلاوگرم      82روزانه ( C+N) ( پالپ2گروه 

نرمال سالین را دریافت  میلی لیتر 2 ده درپودر حل شوزن بدن 

 کردند.

نرماال  میلی لیتار   2که روزانه  ،(Dدیابتی ) گروه (8گروه  

 کردند. سالین را دریافت می

 82روزاناه   کاه  ،باشد ( میC+D) تیمار شده گروه( 4 گروه

نرمال میلی لیتر  2 حل شده درمیلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن 
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 د.کردن سالین را دریافت می

 اکساید کاربن   گااز دی ه یلهاا باه وسا     دو هفتاه رت  بعد از

و خون آنهاا جماع    شدها زده  رت بیهوش شده و با گیوتین سر

 ،در هوای آزمایشاگاه  قرارگیری دقیقه 22آوری گردید و بعد از 

بارای  درجه  -22وژ شده و سرم آن جدا شد و در دماییسانتریف

سااانجش  .شاااد یدارنگاااه  LHو  سااانجش تستوساااترون

دساتی شارکت درماان کااو و      ستوسترون با استفاده از کیات ت

با استفاده از کیت دستی ایده آل تشخیص آتیه با  LHسنجش 

 انجام شدند. ELISAروش 

حاصال از مطالعاه   های داده :هاداده تحلیل و تجزیه روش

میاانگین  و  SPSSنارم افازار کاامریوتری    استفاده از با  حاضر

با استفاده از آزمون آنالیز واریاانس  های مختلف   ها در گروه داده

 Tukey ( و پاس آزماون  one-way ANOVAیار طرفاه )  

 گازارش  mean±SEMبه صورت  نهاییآنالیز گردیدند. نتایج 

 داری در نظار گرفتاه   به عنوان سطح معنی( p<0.05)و  شدند

 شد.

 يافته ها

 یاثر پودر پالپ هندوانه ابوجهال بار ساطح سارم     گلوكز:

 شیافازا  یابتیا ورده شاده اسات. گاروه د   آ 1 گلوکز در شاکل 

شااهد و پالاپ    یبه گاروه هاا   ت( را نسبp<0.001) دار یمعن

( را p<0.01) دار یشده کااهش معنا   ماری. گروه تدهد ینشان م

( را نسابت  P<0.01) دار یمعن شیو افزا یابتینسبت به گروه د

 .دهد یشاهد و پالپ نشان م یها روهبه گ

ندوانه ابوجهال بار ساطح    اثر پودر پالپ ه تستوسترون:

آورده شده است. گاروه دیاابتی    2سرمی تستوسترون در شکل 

( را نسبت باه گاروه شااهد نشاان     p<0.001دار ) کاهش معنی

 دار کاااهش معناای شااده تیمااار دهااد. گروههااای پالااپ و ماای

(p<0.05  را نساابت بااه گااروه شاااهد و افاازایش معناای ) دار 

(p<0.01را نسبت به گروه دیابتی نشان می ) .دهند 

اثر پودر پالپ هندواناه   (:LHهورمون لوتئينی كننده )

 آورده شده است. گروه 8در شکل LHابوجهل بر سطح سرمی 

 ( را نسبت به گروههای شاهدp<0.01دار ) دیابتی کاهش معنی

( را نسابت باه گاروه    p<0.05دار ) و تیمار شده و کاهش معنی

( p<0.05دار ) عالوه بر این گروه پالپ کاهش معنی پالپ دارد.

 دهد. را نسبت به گروههای شاهد و تیمارشده را نشان می

اثر پودر پالپ هندوانه  نسبت وزن بيضه به وزن بدن:

آورده  4ابوجهل بر نسبت وزن بیضاه باه وزن بادن در شاکل     

 دار شااده اساات. گروههااای پالااپ و دیااابتی کاااهش معناای   

(p<0.001و ) دار کااهش معنای   گروه تیمار شده (p<0.05 را )

دهند. همچنین گروه تیمار شده  نسبت به گروه شاهد نشان می

( را نسبت به گروههای پالپ P<0.01) دار افزایش معنی دیابتی

 دهد. و دیابتی نشان می

 بحث

             بطااور  STZ ی هااای تجرباای دیاباات بااه وساایله   ماادل

 
 

هار   .خوراکی پالپ هندوانه ابوجهل برسطوح سرمی گلوکز اثر مصرف -8شكل 

 P<0.01دار  اختالف معنی **باشد.  می n=8و  Mean±SEMستون نمایانگر 
نسبت باه   P<0.001دار  ی*** اختالف معنD. و  N+C,Nنسبت به گروههای 

: گاروه دیاابتی.   D: گاروه پالاپ.   N+C: گروه شاهد. N .N.و  N+Cهای هگرو
D+Cگروه تیمار شده : 

 
 .اثرمصرف خوراکی پالپ هندوانه ابوجهل برسطوح سارمی تستوساترون  -2شكل

دار  اخااتالف معناای *باشااد.  ماای n=8و  Mean±SEMهاار سااتون نمایااانگر 
P<0.05   نسبت به گاروهN.** دار  خاتالف معنای  اP<0.01     نسابت باه گاروه

D.*** دار  اختالف معنیP<0.001  نسبت به گروهN.N  .گروه شااهد :N+C :
 : گروه تیمار شدهD+C: گروه دیابتی. Dگروه پالپ. 
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و  رناد یگ یما اساتفاده قارار    محققاین ماورد   ای توسط گسترده

های ناشی از  مثلی را به عنوان قسمتی از بیماری عوارض تولید

. ثابت شده اسات کاه دیابات    دهند یمبررسی قرار  دیابت مورد

کنناد. از   ایجااد مای   تغییراتی را در سیستم تولیادمثلی ماردان  

های  اثار    STZطرفی آندرسون و همکارانش ثابت کردند کاه  

هاای   قابل مالحضه ای بر شایمی سالولی، مرفولاوژی سالول    

. در مطالعاه  ]1[ یو یا میزان تستوساترون سارمی نادارد    ید

، تستوسترون و کاهش نسبت وزنی بیضه در LHحاضر کاهش 

مشااهده شاد.    های گروه دیابتی نسابت باه گاروه نرماال     رت

و تستوسترون در مطالعه حاضر مطابق با مطالعات  LHکاهش 

Seethalakshim باشد که کاهش  میLH   و تستوساترون در

. محققین ثابت کردند کاه  ]21[ مشاهده کردند رای گروه دیابت

کاهش مصرف گلوکز به وسیله هیروفیز قدامی سابب کااهش   

هااای دیااابتی  از هیرااوفیز قاادامی در رت FSH و LH ترشااح

های حیاوانی ترشاح کااهش یافتاه      شود. از طرفی آزمایش می

را  STZهاای دیاابتی شاده باه واساطه       گنادوتروپین در نمونه

 GnRHبه علت آزادسازی ناکاافی   این کاهش نشان دادند که

 .]26[ باشاد  می GnRHیا پاسخ دهی کاهش یافته هیروفیز به 

های  یادیو شاامل    تغییرات ناشی از دیابت در عملکرد سلول

هاا    این سالول  یتعداد کلها و در  یر کاهش در سنتز آندروژن

هاای  یادیو باا     . تغییرات ناشی از دیابت سلول]6[ باشد می

باشاد کاه    های کنتارل مارتبط مای    یرات همراه با مکانیسمتغی

کنند. گذشاته   ها را تعدیل می تکثیر، تمایز و عملکرد این سلول

هااای  یاادیو  از ایان، تغییاارات ماارتبط بااا دیاباات در ساالول 

باشاد   بیضاه مای   -همچنین مرتبط با تغییر در محاور هیراوفیز  

. در نتیجه این بیماری، کاهش در سطح سرمی هورماون  ]15[

LH هاای   کند که مسئولی برای بد عملکردی سالول  را القا می

 باشد.  یدیو می

مکانیسم کاهش تستوسترون در دیابت ممکن است ناشای  

ها و یا  آن، نقص گنادوتروپین سمیمتابولاز اثر مستقیم گلوکز یا 

ثابات شاده اسات کاه      ]22[ ها باشاد  مقاومت به این هورمون

تحریر  FSHانسولین، هیروتا مو  و هیروفیز را برای ترشح 

و  LHبنابراین، دیابت سبب کااهش هار دو هورماون    . کند می

FSH نتیجاه ایان کااهش آسایب اساررماتوژنز و       که شود یم

در  )گنااد  -هیراوفیز -)هیروتاا مو   HPGتداخل باا محاور   

. ]12[شاود   ن میسطوح متفاوت و در نهایت کاهش تستوسترو

ها با پالپ هندوانه ابوجهل به مدت دو  در این مطالعه تیمار رت

دار را  و تستوسترون سرم افزایش معنی LH داد کههفته نشان 

نسبت به گروه دیابتی دارند. محققین بیان کردند کاه هندواناه   

ابوجهل دارای ترکیبااتی از قبیال گلیکوزیادی، اساتروئیدی و     

باشد. کارانتین یر استروئید  کارانتین می ترپنوئیدی و همچنین

باشد که فعالیت شبه انساولینی   جدا شده از خانواده کدوئیان می

به واسطه افزایش آزادساازی انساولین و کااهش گلوکونئاوژنز     

این گیاه همچنین مقداری زیادی ترکیبات فنولیار   .]16[ دارد

نویه باا  های اولیه و ثا وسیعی از متابولیت فیو طو فالونوئیدی 

 
.هار  LHاثرمصرف خوراکی پالپ هندواناه ابوجهال برساطوح سارمی      -3شكل

 باشد. می n=8و  Mean ± SEM ستون نمایانگر
دار  اخااتالف معناای **.N+Cنساابت بااه گااروه   P<0.05دار  ف معناایاخااتال*

P<0.05  نسبت به گروههایD+C  وN. 
: گاروه شااهد.   N.Nو  D+Cنسابت باه گاروه     P<0.01دار  اختالف معنی ***

N+C .گروه پالپ :D .گروه دیابتی :D+Cگروه تیمار شده : 

 
بیضه باه وزن  اثرمصرف خوراکی پالپ هندوانه ابوجهل بر نسبت وزن  -4شكل 

دار  اخاتالف معنای  *باشاد.  مای  n=8و  Mean±SEMهر ستون نمایاانگر  .بدن
P<0.05 نساابت بااه گروههااایN.** دار  اخااتالف معناایP<0.01  نساابت بااه
: N.Nنسبت باه گاروه    P<0.001دار  اختالف معنی ***.Dو  N+Cگروههای 
 : گروه تیمار شدهD+C: گروه دیابتی. D: گروه پالپ. N+Cگروه شاهد. 
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شاود   . بنابراین پیشنهاد می]5[باشد  اکسیدانی می پتانسیل آنتی

هاای   رادیکاال  یکننادگ  پا که هندوانه ابوجهل دارای فعالیت 

باشد که یر عمل موثر بر علیاه تغییارات پااتولوژیکی     آزاد می

 های آزاد در اثر دیابت دارد شده به واسطه حضور رادیکال ایجاد

نشان دادناد کاه اثارات ضاد دیاابتی      متعددی  مطالعات .]11[

اکسایدانی   های دیابتی به ترکیبات آنتی هندوانه ابوجهل در رت

 .]2[ باشد از جمله ترکیبات ساپونوزوئیدی و فنولیکی مرتبط می

که اثرات ضد دیابتی مشاهده شده در  میده یمبنابراین احتمال 

این مطالعه مربوط به فعالیات آنتای اکسایدانی پالاپ هندواناه      

از آنجایی که برای اولین بار اثر پالاپ هندواناه ابوجهال     باشد.

هاای   و تستوساترون و وزن بیضاه در رت   LHبرسطح سرمی 

به مطالب ذکار   با توجهدیابتی مورد مطالعه قرار گرفته است و 

و تستوسترون در اثر نقص  LHرود که کاهش  شده احتمال می

 یادیو   های و آسیب سلول HPG انسولین و یا آسیب محور

شود و از آنجا کاه هندواناه ابوجهال دارای ترکیباات      ایجاد می

باشاد،   اکسایدانی مای   شبه انساولینی، هیروگلیسامیر و آنتای   

دهیم که ترکیبات فعال پالپ هندواناه ابوجهال باا     احتمال می

هاای   و سالول  HPG های متفااوت و اثار بار محاور     مکانیسم

ای تیماار  ها  و تستوساترون در رت  LH یدیو سبب افزایش 

شود. همچنین در این مطالعه نشاان   شده به مدت دو هفته می

داری   داده شده که نسبت وزن بیضه گروه دیابتی افزایش معنی

دهاد. مطالعاات    را نسبت به گروه دیابتی تیمار شده نشان مای 

زیادی نشان دادند که کاهش وزن بدن و اندام های تولیدمثلی 

هاا بخصاو     فقادان هورماون  های دیابتی ناشای از    در نمونه

بنابراین پیشانهاد   .]24[ باشد آندروژنهای مثل تستوسترون می

و تستوساترون در گاروه    LH شود که بهبود سطح سارمی  می

تواند دلیل افازایش نسابت وزن بیضاه     تیمار مطالعه حاضر می

 گروه تیمار شده با گروه دیابتی باشد. 

اثار بار محاور    ترکیبات پالپ هندوانه ابوجهال باا    احتما ً

HPG تواننااد اثاارات دیاباات باار سااطح ساارمی    ماایLH  و

تستوسترون را بهبود ببخشند و سبب بهبود عوارض دیابت بار  

 سیستم تولید مثلی مردان شوند.

 سپاسگزاري

 یباهنر کرمان بخاطر همکاار  دیدانشگاه شه یشناس ستیاز بخش ز

 .میرا دار یپژوهش کمال تشکر و قدر دان نیجهت انجام ا
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