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Abstract 
 

Background and purpose: Diabetes mellitus is one of the most common endocrine diseases. 
Nowadays, there is a growing interest in the study of the antidiabetic effects of herbal plants. Previous 
studies have confirmed the antidiabetic effects of Citrullus colocynthis. However, this study aimed at 
investigating the effect of the different concentrations of Citrullus colocynthis fruit on the histological 
alterations in normal and diabetic male rats. 

Materials and methods: In this experimental study, diabetes mellitus was induced by 
subcutaneous injection of streptozotocin (50 mg/kg). Normal and diabetic rats were daily fed by the 1%, 
2% and 5% Citrullus colocynthis fruit powder concentrations in their basic and usual diet for 4 weeks. 
Then, the rats were anesthetized and the kidney, liver, stomach, and pancreas tissues were obtained by 
slash surgical and stained by H&E method for histological studies. 

Results: Considerable positive effects were observed in the slides of kidney, stomach, pancreas 
and liver tissues in the diabetic rats fed with 5% concentration of Citrullus colocynthis fruit powder. In 
kidney cortex, abnormal width in the Bowman's capsular space, segregation of parietal cells and cellular 
infiltration were improved. Sinusoidal wide spaces between hepatocyts in the liver were also disappeared 
and epithelium naps staved in segments of stomach mucus recovered, too. Moreover, in pancreas, the 
bright corona at lobule centre indicating the evacuation of acinocyts changed to normal state. 

Conclusion: The results of the present study indicated that the consumption of 5% concentration 
of Citrullus colocynthis fruit in diabetic rats had beneficial therapeutic effects on improving the signs of 
diabetes. 
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تغییرات بافت شناسی ناشی از مصرف دوزهای مختلف میوه گیاه 
  سالم دیابتی و های صحرایی نر در موش) حنظل( هندوانه ابوجهل

 
        1وحید پوالدوند

    2محمد محسن تقوی
    3مهدی محمودی
       4فردوسیه وحید توکلیان

  5ذیجود سید مصطفی حسینی
  

  چکیده
 امروزه مطالعه بـر روی اثـرات  . باشدریز میهای غدد درونترین بیماریبیماری دیابت شیرین یکی از رایج :سابقه و هدف 

هـدف  . در مطالعات قبلی اثرات ضد دیابتی هندوانه ابوجهل ثابت شده اسـت . ضد دیابتی گیاهان دارویی روبه افزایش است
  .های سالم و دیابتی بودهای مختلف میوه هندوانه ابوجهل روی تغییرات بافت شناسی در موشالعه بررسی اثر غلظتاز این مط

موش. شد استرپتوزوتوسین القا mg/kg 50دیابت شیرین با تزریق زیر جلدی  در این مطالعه تجربی، :مواد و روش ها 
بـه   هـا درصـد غـذای پایـه و معمـول آن     5درصد و  2درصد،  1های غلظتهای سالم و دیابتی از پودر میوه هندوانه ابوجهل در 

های کلیه، ها بیهوش شده و با برش جراحی بافتبعد از گذشت این زمان موش. هفته تغذیه کردند 4طور روزانه برای مدت 
  .آمیزی شدندائوزین رنگ -شناسی با روش هماتوکسیلینمعده، پانکراس و کبد برداشته شد و برای مطالعات بافت

هـای  هـای کبـد، کلیـه، معـده و پـانکراس در مـوش      های تهیه شده از بافـت ای در الماثرات مثبت قابل توجه :افته ها ی
کردند مشاهده شد، به طوری که در قشر کلیـه فضـای   درصد تغذیه می 5دیابتی که از پودر میوه هندوانه ابوجهل در غلظت 

های جداری و ارتشاح سـلولی بهبـود یافـت، در کبـد هـم فضـای گشـاد        ایی سلولگشادتر از حد معمول کپسول بومن، جد
ها از میان رفت، همچنین در مناطقی از مخاط معده که پرزهای اپیتلیوم ریزش کرده بودنـد بـه   سینوزوئیدهای بین هپاتوسیت

هنـده تخلیـه آسـینی هاسـت بعـد از      ای روشن در مرکز لوبول که ظاهراً نشان دحالت طبیعی برگشتند، در لوزالمعده نیز هاله
  .استفاده از پودر میوه هندوانه ابوجهل به حالت نرمال درآمد

هندوانه  درصد 5رسد میوه هندوانه ابوجهل در حیوانات دیابتی که دوز نتایج این مطالعه به نظر می با توجه به :استنتاج 
 .کردند اثرات مثبت درمانی داشته استابوجهل را دریافت می

  

  دیابت شیرین، هندوانه ابوجهل، تغییرات بافت شناسی :های کلیدیهژوا
  

 
  :mahmoodies@yahoo.com E-mail                       دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی: رفسنجان - مهدی محمودی: مسئولمولف 

  م پزشکی رفسنجاندانشگاه علو ،و ژنتیک، دانشکده پزشکی گروه بیوشیمی، بیوفیزیک. 1
  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،دانشکده پزشکی ،گروه آناتومی .2
  دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،گروه بیوشیمی، بیوفیزیک و ژنتیک .3
  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشکده پزشکی ،دانشجوی پزشکی .4
  رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی  ،سی ارشد بیوشیمی بالینی، گروه بیوشیمی، بیوفیزیک و ژنتیک، دانشکده پزشکیوی کارشناجدانش. 5

  4/2/90:  تاریخ تصویب           21/7/89: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           8/6/89: ریافت تاریخ د 
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  مقدمه
 بـوده دیابت ملیتوس یک اختالل متـابولیکی مـزمن   

عنوان مهمترین بیماری اندوکراین در جهان مطرح ه که ب
. )1(شـده اسـت  و میر  نرخ مرگسبب افزایش و  باشد می

میلیون  150شود که تعداد افراد دیابتی از  تخمین زده می
ــه  2003نفــر در ســال  ــا ســال   300ب ــون نفــر ت  2025میلی

  .)2(برسد
 هایپرگالیسمی ناشـی از دیابـت بـا آسـیب طـوالنی مـدت،      

  ، )3(هــای مختلــف همــراه اســت ارگــان تخریــب و نقــص
هـا کبـد اسـت کـه طیـف وسـیعی از        یکی از این ارگـان 

اختالالت، از کبـد چـرب تـا سـیروز و سـرطان را بـروز       
  کبـد بعنـوان ارگـان غیـر وابسـته بـه انسـولین         .)4(دهد می

  اثــرات . )5(نقــش مهمــی در هموســتاز چربــی و قنــد دارد
ترس اکسـیداتیو  تـوان بـه اسـ    بافتی ناشی از دیابت را مـی 

  .)6(نسبت داد
داروهای سـنتزی کـه بـرای درمـان یـا پیشـگیری از       

رونــد همگــی دارای عــوارض جــانبی   دیابــت بکــار مــی
هـا   ، با توجه به این عـوارض و هزینـه بـاالی آن   )7(هستند

امروزه تالش برای یافتن ترکیبات طبیعـی مـوثر افـزایش    
ــه اســت ــادی روی   در دهــه.یافت ــر مطالعــات زی هــای اخی

واص درمانی گیاهان انجام شده است و امروزه گیاهان خ
هـای   عنوان عوامل طبیعی درمانی بـرای بهبـود بیمـاری   ه ب

هندوانـه ابوجهـل معـروف بـه      .)8(اند مختلف مطرح شده
علفــی  سـیب تلــخ یکـی از ایــن گیاهـان اســت کـه گیــاه    

چندساله گرمسیری بوده و بیشتر در کشـورهای عربـی و   
میـوه  . شـود  ان کرمـان یافـت مـی   همچنین ایران و در است

گیاه به اندازه میـوه لیمـو کـروی شـکل و بـه رنـگ زرد       
اسـت ولـی دارای    میوه خشک شده آن فاقد بو ،باشد می

ترکیبـات شـیمیایی شناسـایی    . طعم بسیار تلـخ مـی باشـد   
گلوکوزید قابـل تبلـور بـا طعـم     : شده در میوه گیاه شامل

کـه در اثـر    (Colocinthine) بسیار تلخ به نام کولوسنتین
ــاده    ــوکز و م ــه گل ــدرولیز ب ــنتئین   هی ــام کولوس ــه ن  ای ب

(Colocyntheine) شود، همچنین موادی مانند  تبدیل می
 سیترولین، سیترول لـول،  (Colocynthiline) کولوسنتی لین

در  .)9(امالح مختلـف اسـت   مواد صمغی، مواد پکتینی و

دهای دانه این گیاه که مشابه میوه آن مـزه تلـخ دارد اسـی   
اسـید اولئیـک    ،)درصـد  73تا  67(چرب اسید لینولئیک 

و ) درصــد 8تــا  5(، اســید اســتئاریک )درصــد16تــا  10(
همچنــین پــروتئین و  )درصــد 12تــا  9(اســید پالمیتیــک 

در پزشکی سنتی، این گیاه بـرای درمـان   . )10(وجود دارد
های باکتریایی،  یبوست، دیابت، ادم، تب، یرقان، عفونت

 .)11(شده است نین سقط جنین استفاده میسرطان و همچ
مطالعاتی نیز مبنی بر کاهش میـزان قنـدخون در بیمـاران    
ــده      ــزارش ش ــاه گ ــن گی ــاره ای ــا مصــرف عص ــابتی ب دی

اگرچه مکانیسم اثـر میـوه هندوانـه ابوجهـل و     . )12(است
ماده موثر موجود درآن که باعث کاهش میزان قند خون 

عه آزمایشگاهی شود مشخص نیست، اما در یک مطال می
میوه هندوانه ابوجهل موجب افـزایش ترشـح انسـولین از    

اثر بخشی تجویز . )13(های لوزالمعده گردیده است سلول
 هـای لوزالمعـده   میوه هندوانه ابوجهل در محافظت از سلول

در ایـن گـزارش ادعـا شـده کـه      . نیز گزارش شده اسـت 
جاد تزریق استرپتوزوتوسین به حیوانات آزمایشگاهی با ای

های لوزالمعده را نابود  رادیکال های آزاد اکسیژن، سلول
شود، در حالی که  کند و موجب افزایش قند خون می می

میوه هندوانه ابوجهل از اثرات مخـرب استرپتوزوتوسـین   
تـاثیر  . )14(کنـد  های لوزالمعده پیشگیری مـی  روی سلول

هـای   مثبت میوه هندوانه ابوجهـل در محافظـت از سـلول   
عده و پیشگیری از اختالالت متابولیسـمی ناشـی از   لوزالم

تواند عاملی در جهـت بهبـود متابولیسـم     قند خون باال می
  .)15(قند خون و در نتیجه کاهش آن باشد

همانطور که ذکر گردید مصـرف هندوانـه ابوجهـل    
 تواند در جهت کاهش قند خون موثر باشد و بـه عنـوان   می

هـایی   نگرانـی  اًامـا اخیـر  . عامل ضد دیابت مصرف شـود 
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ها و عـوارض بـافتی ناشـی از مصـرف      راجع به مسمویت
ای نشـان   در مطالعه. )16(گیاهان دارویی مطرح شده است

 درصـد  10هایی که رژیم غذایی حاوی  داده شد که موش
عوارضی مثل  ،میوه هندوانه ابوجهل دریافت کرده بودند

 کاهش وزن، ناکارآمدی در جذب مواد غذایی، خونریزی،
ای،  هـای روده  ز دست رفـتن پرزهـای روده، مسـمومیت   ا

 ،دیگـر  ای در مطالعـه . )17(کبدی و کلیوی را نشان دادند
 )g/kg 10 -2/0(که میوه وبرگ هندوانه ابوجهل گوسفندانی

هـا را نشـان    را مصرف کرده بودند انـواعی از مسـمومیت  
 14تـا   1به مدت  g/kg 10، همچنین مصرف دوز )18(دادند

ــودروز باعــث مــر ، کــه ایــن )19(گ در بزهــا گردیــده ب
وانه ابوجهل افزایش نشـان  دها با افزایش غلظت هن آسیب

هـای کبـدی و    در مطالعه دیگری نکـروز سـلول  . دهد می
کننـده میـوه هندوانـه     های مصرف فیبروز کبدی در موش
با توجه به این عـوارض مطـرح    .)20(ابوجهل مشاهده شد

حقیـق بـر آن شـدیم    های حاصله، در این ت شده و نگرانی
 5و2،1( هـای مختلــف میـوه هندوانــه ابوجهــل   تـا غلظــت 

شناسی  صورت خوراکی را روی تغییرات بافت به )درصد
  .های سالم و دیابتی بررسی نماییم در موش

  

  مواد و روش ها
  : حیوانات

 سر موش صحرایی نـر از  80دراین مطالعه تجربی ابتدا 
 هـای  از میان موشنژاد آلبینوی ویستار به صورت تصادفی، 

گرم که در شـرایط اقلیمـی    300تا  250نر با وزن تقریبی 
یکسان در حیوان خانه دانشکده پزشـکی دانشـگاه علـوم    

ــا درجــه حــرارت   درجــه  25تــا  20پزشــکی رفســنجان ب
 ساعت 12ساعت تاریکی و  12نوری گراد و سیکل  سانتی

 های قفسشدند انتخاب گشتند و در  نگهداری می روشنایی
حیوانات در طول مطالعه دسترسی . ندتایی قرار گرفت جپن

بـه   حیوانـات  ،پس از تـوزین . ندذا داشتغکافی به آب و 
 1گـروه  . شـدند تایی تقسیم 10گروه  8شکل تصادفی به 

گروه از آن  3های حیوانات سالم بودند،  شامل گروه 4تا 
 درصـد  5و  درصـد  2، درصـد  1 به ترتیب رژیـم غـذایی  

ه هــم بــ 4را دریافــت کردنــد و گــروه هندوانــه ابوجهــل 
عنوان گروه کنترل انتخاب شد و حیوانات ایـن گـروه از   
. غذای استاندارد و بدون هندوانه ابوجهل استفاده کردنـد 

 4گروه دیگر که حیوانات دیابتی بودند دقیقاً مشـابه بـا    4
  .گروه حیوانات سالم رژیم غذای دریافت کردند

  
   :هلتهیه غذای حاوی هندوانه ابوج

ید کارشـناس  یپس از تهیه میوه هندوانه ابوجهل و تأ
درجـه   25تـا   20هـا در دمـای محـیط     شناسـی، میـوه   گیاه

شـدند،   بدون نور نگهداری شدند تا به مالیمـت خشـک  
های خشک شده این گیاه بـه شـکل پـودر در     سپس میوه

و  درصد 2، درصد 1های وزنی  پودر میوه با غلظت. آمد
ی معمـولی حیوانـات مخلـوط و بـه     با پودر غذا درصد 5

شکل پلیـت غـذایی در آزمایشـگاه بیوشـیمی تهیـه شـد،       
همچنین غذای معمولی حیـوان نیـز بـه همـین شـکل امـا       

  .بدون هندوانه ابوجهل آماده گشت
با توجه به این که پودر این میوه تلخ است و امکـان  

ها از خوردن آن امتناع کنند، ابتدا بر اسـاس   داشت موش
گروه  ایلوت وزن غذای مصرفی حیوانات در دومطالعه پ

درصــد حنظــل بــه مــدت یــک هفتــه   5بــا رژیــم پایــه و 
دار  گیری شد و مشاهده گردید که اخـتالف معنـی   اندازه

  .وجود نداشت
  

  : روش ایجاد دیابت
بـا  ) هـای پـنجم تـا هشـتم     گـروه ( ها دیابت در موش

 ســاخت) STZ(استرپتوزوتوســین mg/kg 55-50تزریــق 
بـه صـورت زیـر جلـدی و در      آمریکـا  مایسـیگ  شرکت

شـواهد ذیـل دال بـر القـاء     . ناحیه بین دو گوش القاء شـد 
ــود ــدن : دیابــت ب ــرادراری و کــاهش وزن ب . پرنوشــی، پ

ــر آن  ــا اســتفاده از  STZروز بعــد از تزریــق  5عــالوه ب ب
دســتگاه گلوکــومتر و از طریــق وریــد دمــی قنــد خــون   

کـه قنـد خـون    حیوانـاتی را  . ه شـد حیوانات اندازه گرفتـ 
عنـوان حیـوان دیـابتی در    ه داشتند ب mg/dl 250باالتر از 
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ــ  ــر گرفت ــدندنظ ــابتی  . ه ش ــان از دی ــس از اطمین ــدن،پ  ش
  .روز نگهداری شدند 28حیوانات به مدت 

  
  : روش اجرا

کـه   و اطمینـان از ایـن   STZروز پـس از تزریـق   پنج 
هـای   هفتـه از رژیـم   4اند، بـه مـدت    حیوانات دیابتی شده

ــف  ــین    مختل ــد، همچن ــتفاده کردن ــل اس ــه ابوجه هندوان
هـای مختلـف    هفته از رژیـم  4حیوانات سالم نیز به مدت 

هندوانه ابوجهل استفاده نمودند، در طول مطالعـه غـذای   
هــای مختلــف بــه صــورت  مصــرفی حیوانــات در گــروه

وسیله  ها به پس از مدت مطالعه موش. شد هفتگی ثبت می
، کلیــه، معــده و هــای کبــد اتــر بیهــوش گشــتند و بافــت 

برداری و ثبوت،  بعد از نمونه. ها برداشته شد پانکراس آن
شـفاف  ، گیـری  آبهـای بـافتی بـه ترتیـب مراحـل       نمونه
را طـی نمودنـد و بعـد از    گیـری   قالب و آغشتگی، کردن

آمیـزی   های بـافتی توسـط رنـگ    گیری نمونه مرحله برش
آمیزی شدند و سپس مقاطع  ائوزین رنگ -هماتوکسیلین

  .آمیزی شده مورد ارزیابی کیفی قرار گرفت گرن
  

  یافته ها
 های مختلف حیوانات سـالم  های تهیه شده از گروه الم

و دیابتی توسط میکروسکوپ نـوری مشـاهده و بررسـی    
های تهیـه شـده    ای در الم گردید، اثرات مثبت قابل توجه

 هـای  های کبد، کلیه، معده و پانکراس گروه مـوش  از بافت
 درصد 5ز پودر میوه هندوانه ابوجهل در غلظت دیابتی که ا

  .تغذیه کردند دیده شد که در زیر آورده شده است
شـود   دیـده مـی   1همان طوری که در تصویر شماره 

در قشر کلیه حیوانـات دیـابتی بـدون درمـان مـواردی از      
قبیل فضای گشادتر از حد معمول کپسول بومن، جـدایی  

کپسـول بـومن    های جـداری و ارتشـاح سـلولی در    سلول
اما در گروه درمـان بـا پـودر میـوه هندوانـه      . مشاهده شد

موارد ذکر شده دیده نشـد و   درصد 5ابوجهل در غلظت 
  ).1تصویر شماره (مقاطع مربوطه شبیه گروه نرمال بود

فضای گشاد  ،در مقاطع قشر کبد گروه بدون درمان
ها دیده شد، اما در گـروه   سینوزوئیدها در بین هپاتوسیت

ت درمان با غلظت باالی پودر میوه هندوانـه ابوجهـل   تح
  ).2تصویر شماره (این حالت دیده نشد

هــای دیابتیــک،  در منــاطقی از مخــاط معــده گــروه
پرزهــا ریــزش داشــته و پرزهــای نــاقص وجــود  اپیتلیــوم 

 .درصد بهبود یافتند 5داشت، که پس از مصرف هندوانه 
  ).3 تصویر شماره(

در  4تصـویر شـماره   در  که طوری و در نهایت همان
ای روشـن در   شـود، هالـه   مقاطع قشر لوزالمعده دیده مـی 

مرکز لوبول که ظاهراً نشان دهنده تخلیـه آسـینی هاسـت    
بعد از استفاده از پودر میـوه هندوانـه   شود که  مشاهده می

رسـد بـه حالـت     بـه نظـر مـی    درصد 5ابوجهل در غلظت 
  .ه استنرمال برگشت

  

  
  

هـای   در گـروه ) X 200بزرگنمـایی  (اطع قشر کلیـه  مق :1تصویر شماره 
درصـد   5دیـابتی درمـان شـده بـا دوز      - ب. دیابتی بدون درمـان  - الف

بــه فضــای گشــادتر از حــد معمــول کپســول بــومن،  .هندوانــه ابوجهــل
های جداری و ارتشاح سلولی در کپسول بومن در گـروه   جدایی سلول

  .الف توجه کنید
  .دهد ها ارتشاح سلولی را نشان می یکانها سنوزوئیدها و نوک پ پیکان
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  هــای  در گــروه) X 400بزرگنمــایی (مقــاطع کبــد :  2تصــویر شــماره
درصـد   5دیابتی درمان شـده بـا دوز    -ب. دیابتی بدون درمان -الف

در بـین  ) هـا  پیکـان (به فضـای گشـاد سـینوزوئیدها    . هندوانه ابوجهل
  .های کبدی در گروه الف توجه کنید هپاتوسیت

  

  

  
  

هـای   در گـروه ) X 400رگنمـایی  زب(مقـاطع معـده    :  3 تصویر شـماره 
درصـد   5دیابتی درمان شده بـا دوز    -دیابتی بدون درمان ب -الف

به جدایی راس پرزها در گروه الف و سـالم بـودن   . هندوانه ابوجهل
  .آنها در گروه ب توجه کنید

  .هدد پیکان پرز ناقص و نوک پیکان پرز کامل را نشان می
  

  

  
  

های  در گروه )X 200بزرگنمایی (مقاطع لوزالمعده :  4 تصویر شماره
درصد  5دیابتی درمان شده با دوز  -دیابتی بدون درمان ب -الف

که  درمرکز لوبول) بیضی(به وجود هاله روشن. هندوانه ابوجهل
  .باشد، توجه کنید ها می ظاهراً نشان دهنده تخلیه آسینی

  بحث
هـای   پس از مشاهده و بررسـی الم  در مطالعه حاضر

های  که غلظت های مختلف حیوانات سالم و دیابتی گروه
درصــد هندوانــه ابوجهــل را در  5درصــد و  2درصــد،  1

 های آزمایشـگاهی  های غذای استاندارد موش ترکیب پلیت
 5دریافت کرده بودند، مشخص شد کـه فقـط در گـروه    

 اشی از مصـرف درصد، حیوانات دیابتی اثرات مثبت بافتی ن
مطالعـه حاضـر بـرای    . میوه هندوانه ابوجهل مشهود است

هـای   ارزیابی اثرات میوه هندوانه ابوجهل بر ساختار بافت
های دیابتی و نرمال  کبد، کلیه، معده و پانکراس در موش

تفاوت مهمی که مطالعه ما با مطالعات دیگران . انجام شد
کامـل میـوه   دارد این است که در مطالعه حاضر از پـودر  

گیاه هندوانه ابوجهل و در دوزهای مختلف استفاده شده 
اشــاره شــد، دیابــت ملیتــوس   همــانطور کــه قــبالً .اســت

اختاللی است کـه بـا هایپرگالیسـمی و تغییـر متابولیسـم      
. )21(شــود لیپیــد، کربوهیــدرات و پــروتئین مشــخص مــی

  همچنین اثـرات مخـرب بـافتی نیـز دارد کـه ایـن اثـرات        
، مطـابق  )6(بـه اسـترس اکسـیداتیو نسـبت داد     تـوان  را می
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هایپرگالیسمی فـاکتور مخـرب اصـلی در     ،های قبل یافته
  .)22(بیماری دیابت است

برخـی نتـایج مطالعـات قبلـی      مشـابه نتایج مطالعه ما 
ای نشــان داده شــد دیابــت باعــث   ، در مطالعــهباشــد مــی

شـود امـا در    تغییرات مخرب وسـیعی در بافـت کبـد مـی    
یابتی کـه میـوه هندوانـه ابوجهـل را دریافـت      های د گروه

. خـورد  کرده بودند این اثرات تخریبی کمتر به چشم مـی 
هـای دیـابتی تغییـرات زیـادی مثـل التهـاب و        کبد مـوش 

نکروز را نشان دادند در صورتی که درگروه دیـابتی کـه   
با میوه هندوانه ابوجهل تیمـار شـده بودنـد ایـن تغییـرات      

تایج مطالعه دیگری نشان داد کـه  ن .)14(تخفیف یافته بود
هـای دیـابتی اثـر     مصرف میوه هندوانه ابوجهل در مـوش 

های بتـای پـانکراس    محافظتی داشته و باعث حفظ سلول
و  Nmila .)23(گـردد  های کنتـرل مـی   در مقایسه با دیابتی

هــای مختلــف دانــه  همکــارانش نشــان دانــد کــه عصــاره
انی بـوده و  هندوانه ابوجهـل دارای اثـرات انسـولین درمـ    

هــای بتــای جزایــر  باعــث آزاد ســازی انســولین از ســلول
ــی ــاظتی   .)24( شــود النگرهــانس م ــرات حف ــر اث عــالوه ب

ها، ایـن گیـاه اثـرات کاهنـدگی      هندوانه ابوجهل بر بافت
تـوان بـه اثـرات ضـد      این اثـرات را مـی   .)25(قند نیز دارد

. دیابتی و آنتی اکسیدانی میوه هندوانه ابوجهل نسبت داد
و همکارانش نیـز ثابـت    Bujandaاین نتایج در مطالعات 

  .)26(شده است
البته در کنار این اثرات مفید، دوزهای معینی از ایـن  
. گیاه ممکن است اثرات سمی و توکسـیک داشـته باشـد   

ــه ابوجهــل مطالعــات توکســیکولوژی ــوه هندوان روی  می
مصـرف   نشخوارکنندگان کوچک نشـان داده اسـت کـه   

توانـد   عصاره میوه گیاه مـی ) mg/kg800( دوزهای باالی
 .)27(موجب تخریب بافت روده کوچک، کبد و کلیه شود

آن باعـث   درصـد  10همچنین در پژوهشی دیگر غلظـت 
که این اثرات  )28(کاهش وزن و اختالالت گوارشی شد

  .های مطالعه حاضر است تخریبی مغایر با یافته
میـوه   در یک مطالعه نشان داده شد که عصاره اتـانولی 

داری در میزان باروری،  هندوانه ابوجهل باعث کاهش معنی

در  .)29(شود های اپیدیدیم می تعداد، تراکم و حرکت اسپرم
هایی که میوه هندوانه ابوجهـل دریافـت کـرده بودنـد      موش

ها، اپیدیدیم، سمینال وزیکول و پروستات کاهش  وزن بیضه
روز تیمار با میوه هندوانه ابوجهل تغییـرات   60یافت، بعد از 

ها مشاهده شد، اسپرماتوژنز متوقف گردیـد   مخربی در بیضه
ت آمده از نتایج بدس. )30(و ترشح تستوسترون کاهش یافت

ای دیگـر نشـان داد کـه عصـاره گیـاه میـوه هندوانـه         مطالعه
کنـد و باعـث    هـای کبـدی را مهـار مـی     ابوجهل رشد سلول

عصاره . شود ها می تغییرات مورفولوژی زیادی در این بافت
تام این گیاه ممکن اسـت بـرای مهـار رشـد و از بـین بـردن       

  .)31(های سرطانی بکار رود برخی از سلول
ــا هــدف بررســی ای عــهدر مطال اثــر ســمیت و  کــه ب

ــه    ــوه هندوان ــتخراجی از می ــاپونین اس ــتوپاتولوژی س هیس
های موش انجام شـد، مشـاهده شـد کـه      ابوجهل بر بافت

هـای روده کوچـک، کبـد و کلیـه دسـتخوش       فقط بافت
ــده  ــر ش ــب    تغیی ــونریزی و تخری ــد، روده کوچــک خ ان

د موکوس داشته و در کبد و کلیه هم نکروز رخ داده بـو 
تاثیر  اما این ترکیب بر بافت قلب، معده و روده بزرگ بی

مطالعه انجام شده در عربسـتان اثـرات   در . )32(بوده است
و  هـا بررسـی شـد    سمیت میوه هندوانه ابوجهل بـر مـوش  

نتایج حاکی از آن بود که میوه هندوانه ابوجهل بر کلیـه،  
کبد و روده اثر مخرب دارد و باعـث نکـروز، تخریـب و    

مطالعـه  در یـک  امـا   .)27(شـود  ها مـی  یزی این بافتخونر
و  گـزارش نشـد  هیچ اثر مخربی از میوه هندوانه ابوجهـل  

 گـرم بـر وزن بـدن    میلـی  100و  50کـه دوز   شـد پیشنهاد 
تواند خاصیت آنتی دیابت بدون اثرات  برای هر موش می
  .)33(منفی داشته باشد

ایج ها با نتـ  های فوق و مقایسه آن با توجه به پژوهش
تـوان اسـتنباط کـرد کـه احتمـاالً برخـی        این مطالعـه مـی  

هـا   های هندوانه ابوجهل اثرات سودمندی بر بافـت  تغلظ
رسد آثار زیـان بـار ناشـی از دیابـت بـر       دارد و به نظر می

دهد و باعث بهبـود اثـرات مخـرب     ها را کاهش می بافت
تـوان   همچنین با توجه به ایـن مطالعـات مـی   . شود آن می

وانه ابوجهل با هر روشـی کـه بـه بـدن جانـدار      گفت هند
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توانـد بـر روی قنــد خـون تـاثیر مثبــت      رسـانده شـود مــی  
بگذارد و آن را کاهش دهد و از اثرات مخـرب افـزایش   

. هـای مختلـف جلـوگیری کنـد     قند خون بـر روی بافـت  
همچنین این نکته را نیز باید مد نظر داشـته باشـیم کـه در    

شناسایی مختلفی شیمیایی  ترکیباتمیوه هندوانه ابوجهل 
ــات    شــده اســت کــه احتمــال دارد بعضــی از ایــن ترکیب

مستقیم یا غیر مستقیم در بهبـود صـدمات بـافتی ناشـی از     
  .دیابت موثر باشد
ــت  ــه الم در نهای ــه ب ــا توج ــده از   ب ــی ش ــای بررس ه

های مختلف موجـود در ایـن مطالعـه، اثـرات قابـل       گروه
ــه ــ   ای در الم توج ــده از باف ــه ش ــای تهی ــد،   ته ــای کب   ه

های دیابتی کـه از پـودر    کلیه، معده و پانکراس در موش
درصـــد تغذیـــه  5میـــوه هندوانـــه ابوجهـــل در غلظـــت 

که در قشر کلیـه فضـای    طوری کردند مشاهده شد، به می
هـای   گشادتر از حد معمول کپسول بومن، جدایی سـلول 

ــود یافــت، جــداری و  ــد هــم ارتشــاح ســلولی بهب   در کب
  

هـا از میـان    وئیدها در بـین هپاتوسـیت  فضای گشاد سینوز
رفت، همچنین در منـاطقی از مخـاط معـده کـه پرزهـای      
اپیتلیوم ریزش کرده بودند به حالت طبیعی برگشـتند، در  

ای روشن در مرکـز لوبـول کـه ظـاهراً      لوزالمعده نیز هاله
بعـد از  دیـده شـد کـه    نشان دهنده تخلیه آسـینی هاسـت   

ابوجهـل بـه حالـت نرمـال     استفاده از پودر میـوه هندوانـه   
رسـد میـوه    با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می. درآمد

 درصـد  5هندوانه ابوجهـل در حیوانـات دیـابتی کـه دوز     
ــه ابوجهــل را دریافــت مــی  کردنــد اثــرات مثبــت  هندوان

  .درمانی داشته است
  

  سپاسگزاری
مقاله فوق نتـایج طـرح تحقیقـاتی مصـوب دانشـگاه      

دانـیم از   بوده لذا برخود الزم مـی  علوم پزشکی رفسنجان
حمایت مالی معاونـت محتـرم پژوهشـی دانشـگاه تقـدیر      

همچنین از جناب آقای کیخـواه کارمنـد محتـرم    . نمائیم
اداره منــابع طبیعــی زاهــدان کــه زحمــت تهیــه و ارســال  
هندوانه ابوجهـل را تقبـل نمودنـد صـمیمانه قـدردانی بـه       

گروه بیوشیمی  دیگر همکاران محترم از .آوریم عمل می
و گروه بافت شناسی دانشکده پزشکی رفسنجان از جمله 

زاده کـه در   آقای محمد فتوحیان و آقای فرهـاد مرتضـی  
  .نماییم انجام این تحقیق ما را یاری نمودند نیز قدردانی می
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