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بر ) Citrullus Colocynthis(اثر عصاره هیدروالکلی هندوانه ابوجهل 
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چکیده
یر شود که این امر به نوبه خود منجر به تغیي بدن میهادر دیابت باعث قندي شدن پروتیئنمیهیپرگلیس:زمینه و هدف

Citrullus(اثر عصاره هندوانه ابوجهل ،مطالعهاین در . دگردعوارض بعدي میو ایجادهادر ساختمان و عملکرد این پروتئین

Colocynthis ( بررسی شدتنیدر محیط برونبر مهار واکنش قندي شدن آلبومین و شکستن پیوند آلبومین و گلوکز.
لیتر از عصاره هندوانه ابوجهل در گرم بر دسی1و5/0، 2/0، 1/0ي هاثیر غلظتدر این مطالعه تجربی، تأ:هامواد و روش

بررسی تنیبرونمحیط دو حالت، تأثیر بر مهار واکنش قندي شدن آلبومین و اثر بر شکستن پیوند آلبومین و گلوکز، در 
از آزمون آنالیز واریانس هایل دادهجهت تجزیه و تحل. سنجیده شدشدن با روش تیوباربیتوریک اسیدمیزان قندي. دگردی

.  یک طرفه و سپس آزمون توکی استفاده شد
گرم 2/0توانست باعث مهار واکنش قندي شدن آلبومین شود که غلظت هاعصاره هندوانه ابوجهل در تمام غلظت:هایافته

ز را بشکند که بیشترین تأثیر را غلظتتوانست پیوند آلبومین و گلوک،از طرفی.را داشتبیشترین اثر مهاريلیتر بر دسی
.ارتباط مستقیم با زمان تیمار داشت،نرخ شکستن پیوند.دار بودمعنیاتنشان داد و اختالفلیتر گرم بر دسی1/0

شکند پیوند بین آلبومین و گلوکز را مینتایج نشان داد که هندوانه ابوجهل مانع از قندي شدن آلبومین شده و :گیرينتیجه
تواند به عنوان گیاه دارویی مفید براي بهبود یا پیشگیري از اختالالت دیابت یپوگالیسمیک دارد، لذا میهابدین ترتیب اثرو 
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...بر واکنش قندي) Citrullus Colocynthis(اثر عصاره هیدروالکلی هندوانه ابوجهل 4

1392، سال 1، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مقدمه
و ها، چربیهاکربوهیدراتمیاختالل متابولیس،دیابت

باشد که در اثر فقدان یا کاهش تولید میهاپروتیئن
انسولین و یا مقاومت نسبت به عمل انسولین به وجود 

د که عالوه بر عوامل ندهمیتحقیقات نشان ]. 1[آید می
ژنتیکی و خودایمنی، عوامل محیطی هم در ایجاد دیابت 

ي بتاي هاسلول،در دیابت نوع یک]. 2[نقش دارند 
و نیستندر به تولید انسولین پانکراس تخریب شده و قاد

در . شودمیبسیار کم هایا مقدار تولید انسولین توسط آن
ترین علت، مقاومت به انسولین بوده دیابت نوع دو مهم

و افزایش هاکه منجر به کاهش پاسخ به انسولین در بافت
این . شودمیده کبدي گلوکز و افزایش قند خون برون

در میان جوامع انسانی بوده ترین شکلشایع،نوع دیابت
و اغلب در سنین باالي چهل سال و در افراد چاق دیده 

استرس اکسیداتیو القاء شده در پیشرفت ]. 3[شود می
ي آزاد هاافزایش تولید رادیکال. بیماري دیابت نقش دارد

ي دفاعی احتماالً منجر به هااکسیدانآنتیناشی از تقلیل 
ب اکسیداتیو به غشاها اختالل عملکرد سلولی و آسی

گردد و حساسیت به پراکسیداسیون لیپیدها را می
شدید مییپرگلیسها، از طرف دیگر]. 4[دهد میافزایش 

ي بدن شده که هادر دیابت باعث قندي شدن پروتیئن
عوارض ثانویه نمادتواند ایجادمیاین حالت به نوبه خود 

قنديواکنش]. 1[در چشم، کلیه، اعصاب و عروق شود 
درهانیپروتئکهو در هر زمانخودهخودبطوربهشدن

و شودمیانجام،رندیگقرارءکننده ایاحي قندهامعرض
حضور مدتومیسیپرگالیهاشدتبهی بستگمیزان آن 

تغییر باعثقندي ي هانیپروتئلیتشک.داردبدندرآن
دیتولشود ومیهانیساختار و فعالیت بیوشیمیایی پروتئ

را به گلوکزونیداسیاتواکسقیطرازآزادي هاکالیراد

ها،دیپیلبهدنتوانمیآزادي هاکالیراددنبال دارد که این 
باعثاحتماالًوندنبزبیآسدهاینوکلئوتوهانیپروتئ

یکی از ]. 5[د نگردمبتالیان به دیابتدری بافتبیآس
ي مهم بدن که متحمل قندي شدن هاپروتئین

آلبومین حدود . لبومین سرم استآ،شودمیمییغیرآنز
دهد و داراي میي پالسما را تشکیل هاپروتئین% 60

از جمله حفظ فشار انکوتیک و انتقال می هاي مهنقش
) اگزوژن(زاد و برون) اندوژن(زاد ي درونهابیومولکول

واکنش قندي شدن آلبومین در حقیقت اتصال ]. 6[است 
عوامل آمین آزاد موجود در گروه آلدئیدي قند با

ساختمان پروتئینی آلبومین است که به صورت آهسته 
میزان قندي شدن آلبومین به عوامل . گیردمیانجام 

زمان انکوباسیون گلوکز ومختلفی از جمله غلظت 
با توجه به مضرات گفته . پروتئین با گلوکز بستگی دارد

هاواکنش، مهار این هاشده در مورد قندي شدن پروتئین
در این . ستاضروريکامالًبراي بهبود عوارض دیابت 

تا اندزمینه، محققین مطالعات زیادي را انجام داده
د نگردهاترکیباتی بیابند که مانع از قندي شدن پروتئین

اي داشته باشند و کنندهبدون این که اثرات جانبی نگران
ي هانکیلکراسدنتوانمیکهاستشدهعرضهییداروها

اختالالتبهبوددروبشکنندراي قنديهاپروتئین
اما با توجه به عوارض این ]. 7[باشندداشتهنقشابتید

نیاز به داروهایی با حداقل عوارض و ،داروهاي شیمیایی
ها را براي مدت درجه اطمینان که بتوان آنحداکثر 

شود و در میبیش از پیش احساس ،طوالنی استفاده کرد
گیاهان . مینه به طب سنتی توجه زیادي شده استاین ز

دارویی از جمله مواد طبیعی هستند که احتمال عوارض 
خواصریاخمطالعات. بسیار کمتر استهاجانبی آن

دررایپوگالیسمیکهاضددیابتی و،یدانیاکسآنتی
اغلب گیاهان .]8[اندرساندهییدأتبهیی دارواهانیگ
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5ارانو همکهدي محموديم

1392، سال 1، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

: شاملهااکسیدانآنتیی از توجهحاوي مقادیر قابل
، کاروتنوئیدها، اسیداسکوربیک )Eویتامین (هاتوکوفرول

یکی از این . هستندها، فالونوئیدها و تانن)Cویتامین (
آن در مییپوگالیسهاگیاهان که خواص ضد دیابتی و

گیاه هندوانه ابوجهل با ،مطالعات قبلی نشان داده شده
این گیاه به طور . استCitrullus Colocynthisمینام عل

اي نظیر ي بسیاري از کشورهاي حارههاطبیعی در بیابان
و از آن در کتب ]9[کند میایران و غرب عراق رشد 

قدیم به نام حنظل و علقم نام برده شده است، میوه آن 
به طور سنتی در استان کرمان براي کاهش قند خون 

چنین از میوه این هم]. 10[گیرد میمورد استفاده قرار 
ضمه و دیابت استفاده هاگیاه براي درمان اختالالت

شود، هر چند مواردي از مسمومیت حاد بعد از می
عصاره این گیاه ]. 11[مصرف این گیاه گزارش شده است 

بر است که) Saponin(حاوي گلیکوزیدها و ساپونین 
موجب مهار پراکسیداسیون لیپید و توقف هاطبق گزارش

Reactive Oxygen(ي فعال اکسیژن هالید گونهتو

Species, ROS(یکی از در مطالعه حاضر]. 12[شود می
این مییپوگالیسهاي احتمالی اثرات مفیدهاوکارساز

ثیر هندوانه أبراي این کار ت. بررسی شده استگیاه 
ابوجهل بر مهار واکنش قندي شدن آلبومین و شکستن 

با استفاده از تنیبروندر محیط پیوند آلبومین و گلوکز
که روشی مرسوم TBA(Thio-barbituric acid)روش 

براي تشخیص و سنجش میزان قندي شدن آلبومین 
.، مورد بررسی قرار گرفت]13[است 

هامواد و روش
از کهاستطالعه حاضر از نوع مطالعه تجربی م

به طریق زیر انجام 1390اردیبهشت تا دي ماه سال 
.گرفت

بخش گوشتی :هندوانه ابوجهلسازي عصارهمادهآ
آوري و خشک پس از جمع،یاه هندوانه ابوجهلمیوه گ

ازگرم100. گردیدجدا و پودرهااز دانه،کردن در سایه
در نیم لیتر محلول آب مقطر و 50:50این پودر به نسبت

ی عبورصافازساعت 48و پس از شدهاتانول خیسانده
به وسیله دستگاه فریزدرایرسپسشدداده

(Vac05 ZirBus, Germany) درجه - 50در حرارت
غلظت آن تا گردیدگراد و تحت شرایط خالء تغلیظ نتیاس

، 2/0، 1/0:يهاسپس غلظت.برسدلیتر میلیگرم در 1به 
].14[شداز آن تهیه لیتردسیگرم بر 1و 5/0

لیتر میلیبه یک :انجام واکنش قندي شدن آلبومین
1مقدار ،لیتر آلبومینصد میلیگرم در5محلول 

لیتر گلوکز اضافه صد میلیگرم در30از محلول لیترمیلی
شد و جهت جلوگیري از هر نوع آلودگی محیط، 

بافر فسفات درلیتر گرم در 2/0با غلظت جنتامایسین 
اضافهموالر میلی3و سدیم آزید pH=4/7با موالر01/0

ساعت در دماي اتاق در حالت ثابت 72مدتو بهگردید
دوره انکوباسیون در بافر فسفات پایان از بعد. شدداده قرار

میلی مول در 10محلول درقبال کیسه دیالیز(شددیالیز
.]15[ ) بودآماده شده EDTAلیتر 

ید أیتبراي :گیري میزان قندي شدن آلبومیناندازه
TBAاز تستمینشدن آلبوآلبومین قنديکهنای

محلول لیتر میلی1بدین ترتیب که . شداستفاده 
)آلبومین+گلوکز(مخلوطبه % 20استیک اسیدکلروتري

دور در 3000دردقیقه 10براي و سپس شداضافه 
این محلول رویی را دور ریخته،. گردیدسانتریفیوژ دقیقه 

1،در ادامه به رسوب فوق. دو بار انجام شدعمل
لیترمیلی5/0موالر و01/0فسفات یتر بافر لمیلی

ساعت 1به مدت واضافه شدهنرمال 3/0اسید اگزالیک
سرد ازبعد. ه شدحال جوش قرار داددر بن ماري در
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...بر واکنش قندي) Citrullus Colocynthis(اثر عصاره هیدروالکلی هندوانه ابوجهل 6

1392، سال 1، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

لیتر میلی5/0، به هر لوله شدن در دماي آزمایشگاه
بعد از وگردیداضافه % 40اسید کلرواستیکتري

دور در 3000دقیقه در 10کردن به مدت سانتریفیوژ 
،مایعآنلیتر ازمیلی1و به شدهرویی جدا، مایع دقیقه

، آن دشاضافه موالر TBA05/0محلوللیترمیلی5/0
گراد در بن انتیدرجه س40گاه نیم ساعت در حرارت 

دستگاه با نمونهجذبدر پایان، ماري قرار گرفته و 
درنگلستان ساخت کشور اgen wayاسپکتوفتومتر مارك 

چه جذب هر. شدگیرياندازهتر منانو443طول موج
بیشتر باشد، قندي شدن آلبومین بیشتر خواهد بود 

]16[.
مهار رويهندوانه ابوجهلبررسی تأثیر عصاره

هر کدام لیتر ازمیلی1/0:آلبومینواکنش گیکوزیله شدن 
، 2/0، 1/0(عصاره هندوانه ابوجهل ي متفاوتهاغلظتاز
محلول آلبومین لیتر میلی1به ) لیتردسیگرم بر 1و 5/0
در محلول بافر(گرم در لیتر30گلوکزلیترمیلی1و% 5

به وده شاضافه به صورت هم زمان)جنتامایسینفسفات و
براي . ساعت در دماي آزمایشگاه انکوبه گردید72مدت 

TBAي مختلف، تست هاتعیین میزان اثر هر یک از غلظت

میزان جذب مخلوط آلبومین ،در این بررسی. نجام گرفتا
به عنوان گروه کنترل در ،بدون افزودن عصاره،و گلوکز

زان جذب نسبت به گروه کمتر شدن می. نظر گرفته شد
شدن آلبومین دهنده تأثیر بر واکنش قنديکنترل نشان

ي پنج گانه به شرح ذیل هادر این بخش گروه. باشدمی
:ددنبو

آلبومین و گلوکز بدون عصاره (گروه کنترل : یکگروه 
)هندوانه ابوجهل

عصاره با + آلبومین + گلوکز (ن  تیمار هم زما: گروه دو
)هندوانه ابوجهللیتر گرم بر دسی1/0غلظت 

عصاره با + آلبومین + گلوکز (ان تیمار هم زم: گروه سه
)هندوانه ابوجهللیتر گرم بر دسی2/0غلظت 

عصاره با + آلبومین + گلوکز (یمار هم زمان ت: گروه چهار
) هندوانه ابوجهللیتر گرم بر دسی5/0غلظت 

عصاره با + آلبومین + گلوکز (ان تیمار هم زم: گروه پنج
) هندوانه ابوجهللیتر گرم بر دسی1غلظت 

شکستن رويهندوانه ابوجهلبررسی تأثیر عصاره
تدا واکنش قندي ابقسمت،در این :پیوند آلبومین و گلوکز

ي متفاوتهاشد، سپس غلظتبررسیشدن آلبومین 
گرم بر 1و 5/0، 2/0، 1/0(عصاره هندوانه ابوجهل 

ي مختلف هاگردید و تأثیر غلظتاضافه هابه آن) لیتردسی
144و 72، 48، 24ي هاعصاره پس از گذشت زمان

ساعت از تیمار عصاره با محلول آلبومین قندي بر روي 
سنجیده TBAپیوند آلبومین و گلوکز به روش شکستن 

:دندبوگانه به شرح ذیل ي پنجهادر این بخش گروه. شد
).بدون عصارهآلبومین قندي (گروه کنترل : ه یکگرو

عصاره لیتر گرم بر دسی1/0ثیر غلظت أتبررسی : گروه دو
گلوکزبر شکستن پیوند آلبومین و

عصاره لیتر ر دسیگرم ب2/0ثیر غلظت أتبررسی : گروه سه
گلوکزبر شکستن پیوند آلبومین و

لیتر گرم بر دسی5/0ثیر غلظت أتبررسی : گروه چهار
گلوکزعصاره بر شکستن پیوند آلبومین و

عصاره لیتر گرم بر دسی1ثیر غلظت أتبررسی : گروه پنج
گلوکزبر شکستن پیوند آلبومین و

SPSSآماري از برنامهآماريمحاسباتانجامجهت

اطالعات پس از ورود به رایانه با . شداستفاده14نسخه 
آزمون سپس طرفه وواریانس یکاستفاده از آزمون آنالیز

سه بار تکرار شد و از هاسنجش. توکی تجزیه و تحلیل شد
اختالف . دگردیمیانگین نتایج در محاسبات آماري استفاده 

.شدهنظر گرفتدردارمعنی05/0سطح درهامیانگین
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نتایج
نتایج حاصل از اثر :تأثیر عصاره روي مهار واکنش

ي مختلف عصاره هندوانه ابوجهل روي مهار هاغلظت
1ساعت تیمار در نمودار 72واکنش قندي شدن بعد از 

مطابق این نمودار عصاره هندوانه ابوجهل در . آمده است
داراي اثر مهاري بود، که این اثرات در هاغلظتمیتما
لیتر اختالف دسیگرم بر 1و 5/0، 2/0ي هاغلظترد مو

گرم بر 1/0اما اثر مهاري غلظت ) p=000/0(دار بود معنی
بیشترین . دار نبودنسبت به گروه کنترل معنیلیتر دسی

این لیترگرم بر دسی2/0اثر مهاري مربوط به غلظت 
عصاره بود که به میزان زیادي باعث مهار واکنش قندي 

ي مختلف عصاره هندوانه هاترتیب اثر غلظت. یدشدن گرد
میابوجهل بر میزان مهار واکنش قندي شدن غیر آنزی

گرم بر 1/0>5/0>1>2/0: آلبومین به صورت زیر بود
اختالف در شود،میطور که مشاهده لیتر و هماندسی

ي هامیزان مهار واکنش گلیکه شدن آلبومین در گروه
. دوانه ابوجهل نیستمختلف تابع غلظت عصاره هن

ر میزان ي مختلف عصاره هندوانه ابوجهل بهااثر غلظت-1نموادر 
ساعت تیمار 72آلبومین بعد از میآنزیمهار واکنش قندي شدن غیر

دار با گروه اختالف معنی): **(دار با گروه یک، اختالف معنی): *(
دار با یاختالف معن): □(دار با گروه سه، اختالف معنی): ∆(دو، 

گروه چهار 

: تأثیر عصاره بر روي شکستن پیوند آلبومین و گلوکز
ي مختلف عصاره هندوانه هانتایج حاصل از اثر غلظت

آلبومین قندي (ابوجهل روي شکستن پیوند آلبومین و قند 
24در مدت . آمده است5و4، 3، 2ي هادر نمودار) شده

انه ابوجهل، ي مختلف عصاره هندوهاتیمار با غلظتساعت
داري میزان به طور معنیلیتر گرم بر دسی1غلظت

و پیوند آلبومین قندي را دادآلبومین قندي را کاهش
تأثیر بود در حالی لیتر بیگرم بر دسی5/0غلظت. شکست

به طور خفیف قندي لیتر گرم بر دسی2/0که غلظت
لیتر گرم بر دسی1/0غلظت ،شدن را افزایش داد از طرفی

داري نسبت به گروه کنترل قندي شدن به طور معنی
).2نمودار) (p=040/0(آلبومین را افزایش داد 

هاي مختلف عصاره هندوانه ابوجهل بر اثر غلظت- 2ار دنمو
ساعت تیمار عصاره با آلبومین 24(گلوکزشکستن پیوند آلبومین و

)قندي شده
دار با گروه الف معنیاخت): **(دار با گروه یک، اختالف معنی): *(

دار با اختالف معنی): □(دار با گروه سه، اختالف معنی): ∆(دو، 
گروه چهار 

وجهل به ي مختلف عصاره هندوانه ابهاتیمار غلظت
داري آلبومین قندي را ساعت به طور معنی48مدت 
) p=000/0(و پیوند قند و آلبومین را گسست دادکاهش

لیتر گرم بر دسی1/0ه غلظتکه بیشترین تأثیر مربوط ب
). 3نمودار (بود 
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هاي مختلف عصاره هندوانه ابوجهل بر اثر غلظت- 3ار دنمو
ساعت تیمار عصاره با آلبومین 48(گلوکزشکستن پیوند آلبومین و 

)قندي شده
دار با گروه اختالف معنی): **(دار با گروه یک، اختالف معنی): *(

دار با اختالف معنی): □(با گروه سه، داراختالف معنی): ∆(دو، 
گروه چهار 
هاي آمده است تمام غلظت4طور که در نمودار همان

ساعت، پیوند آلبومین 72عصاره هندوانه ابوجهل به مدت 
داري قایسه با گروه کنترل به طور معنیقندي را در م
لیتر گرم بر دسی1/0و غلظت) p=000/0(شکسته بودند

ن پیوند را نشان داد که بالطبع بیشترین بیشترین شکست
).4نمودار(کاهش آلبومین قندي را داشت 

هاي مختلف عصاره هندوانه ابوجهل بر اثر غلظت- 4ر انمود
ساعت تیمار عصاره با آلبومین 72(گلوکزشکستن پیوند آلبومین و 

)قندي شده
ا گروه دار باختالف معنی): **(دار با گروه یک، اختالف معنی): *(

دار با اختالف معنی): □(دار با گروه سه، اختالف معنی): ∆(دو، 
گروه چهار 

هل به هاي مختلف عصاره هندوانه ابوجتیمار غلظت
داري آلبومین قندي را ساعت، به طور معنی144مدت 

کاهش داد، یعنی پیوندهاي بیشتري را بین قند و آلبومین 
لیتر سیگرم بر د1/0غلظت). p=000/0(شکست 

).5نمودار ) (p=000/0(بیشترین شکستن پیوند را داشت

هاي مختلف عصاره هندوانه ابوجهل بر اثر غلظت- 5ر دانمو
ساعت تیمار عصاره با آلبومین 144(گلوکزشکستن پیوند آلبومین و 

)قندي شده
دار با گروه اختالف معنی): **(دار با گروه یک، اختالف معنی): *(

دار با اختالف معنی): □(دار با گروه سه، اختالف معنی): ∆(دو، 
گروه چهار

مشخص گردید که هر چقدر هامطابق این نمودار
آلبومین (عصاره، زمان بیشتري با مخلوط آلبومین و گلوکز 

اثر آن در شکستن پیوند ،در معرض باشد) قندي شده
شکستن پیوند وابسته به زمان ،بیشتر است، به عبارتی

یعنی با افزایش . تا این که وابسته به غلظت باشداست 
144مار شود که تیمیزمان تیمار، شکستن پیوند بیشتر 

در همه ،و از طرفیساعت بیشترین اثر را داشت
لیتر گرم بر دسی1/0غلظت ،ي ذکر شدههاساعت

بیشترین اثر را در شکستن پیوند بین آلبومین و گلوکز 
ثیر أاین ت) 2نمودار(ساعت 24داشت اما در مورد تیمار 

.استلیتر گرم بر دسی1مربوط به غلظت
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بحث
ین در شایع اندوکردیابت ملیتوس یکی از اختالالت 

هزینه ،جوامع بشري است که مقابله با عوارض ناشی از آن
ترین و مهم. نمایدمیهنگفتی را به سیستم درمانی تحمیل 

د خون ترین عالمت کلینیکی آن افزایش قنشاخص
ي هاپروتئینمیباشد که منجر به قندي شدن غیر آنزیمی

شامل اتصال گروه آزاد آلدهید گلوکز یا دیگر (مختلف بدن 
) هاي آمینو آزاد غیرحفاظت شده پروتئینهاقندها به گروه

و ماتریکس خارج سلولی آن هاچون سلول]. 17[گردد می
دوطرفه دارند، تغییر ترکیبات ماتریکس با رابطه پویا و
منجر به تغییر رفتار سلولی مثل تغییر در ،قندي شدن

ي کلیدي در هاانتشار سلولی و فسفریالسیون مولکول
ي ماتریکس هاسیگنالینگ داخل سلولی و بیان پروتئین

ماتریکس خارج . گرددمییشان هاخارج سلولی و واسطه
بیشتر از ماتریکس خارج سلولی بیماران دیابتی خیلی

تجمع محصوالت قندي . شودمیقندي هاسلولی غیردیابتی
و تغییرات ماتریکس ساختاري خارج سلولی با توسعه 

با توجه به . ]18[یی در دیابت مرتبط است آاختالالت کار
ي هاترین راهرسد یکی از مهممیاین نکات به نظر 

هار واکنش گیري از عوارض دیررس بیماري دیابت مپیش
.استهاپروتئینمیقندي شدن غیرآنزی

اثر عصاره هندوانه ابوجهل در ،در مطالعه حاضر
بر مهار لیترگرم بر دسی1و5/0، 2/0، 1/0ي هاغلظت

اضافه کردن عصاره و گلوکز (واکنش قندي شدن آلبومین 
عصاره هندوانه . بررسی شد) به آلبومین به صورت هم زمان

که بیشترین اشتداثر مهاري هاغلظتیمابوجهل در تما
بود اما بین لیترگرم بر دسی2/0اثر مربوط به غلظت 

. غلظت عصاره و مهار واکنش رابطه مشخصی مشاهده نشد

اي یافت نشده است که در این زمینه مطالعات منتشر شده
.ي مطالعه حاضر مقایسه نمودهابتوان با یافته

ر عصاره هندوانه ابوجهل در قسمت دیگري از مطالعه اث
ي ذکر شده بر شکستن پیوند آلبومین و گلوکز هادر غلظت

با افزایش زمان تیمار عصاره با آلبومین قندي، . بررسی شد
به دلیل افزایش مدت شکستن پیوند بیشتر شد که احتماالً

گلوکز است و این -زمان تماس عصاره با پیوند آلبومین
اگر مصرف عصاره هندوانه نکته گویاي این مطلب است که 

ثیرش بر عوارض بیماري أت،ابوجهل تداوم داشته باشد
نتایجکه در طورهمان،چنینهم. دیابت بیشتر خواهد شد
ساعت تیمار، غلظت 24ها به جز آمده است در تمام زمان

ثیر را بر شکستن پیوند أبیشترین تلیترگرم بر دسی1/0
مطالعات مختلفی در تاکنون . قند داشته است-آلبومین

میثر بر قندي شدن غیرآنزیؤارتباط با عوامل م
اي که توسط در مطالعه. ي سرم انجام شده استهاپروتئین
Safariي گیاهی هاو همکاران بر روي برخی از فرآورده

ي فرار از جمله پولگون، تیمول، هاانجام شد، روغن
ژرانیول، لینالول و لیمونن سبب کاهش قندي شدن 

اي دیگر در مطالعه]. 19[د دندر آزمایشگاه شمییرآنزیغ
توانند باعث مینشان داده شد که زردچوبه، هل و زنجبیل 

تنیبروندر محیط آلبومین میکاهش قندي شدن غیرآنزی
ي هاکه همه این مطالعات سازگار با یافته] 14[شوند 

با توجه به این که میوه هندوانه . مطالعه حاضر است
، )کولوسنتین(داراي ترکیبات گلیکوزیدي ابوجهل

آلکالوئیدي، ساپونینی، فالوونوئیدي، صمغی و روغنی 
ن به رسد اثرات هیپوگلیسمیک آمیبه نظر ] 20[باشد می

].21[واسطه این اجزاء باشد 
ي واکنش قندي هاامروزه توجه زیادي به مهارکننده

بات ترکی. شده استهاشدن به دلیل پتانسیل درمانی آن
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ي کربونیل هاضد قندي شدن احتماالً با بلوك کردن گروه
داکسی -3روي قندهاي احیاء شده، محصوالت آمادوري و 

مانع تشکیل محصوالت ) deoxyglucosones-3(گلوکوزون 
شوند که احتماالً در مطالعه حاضر میقندي پیشرفته 

. عصاره هندوانه ابوجهل از این طریق عمل نموده است
که کراس لینک محصوالت اندروهایی یافت شدهدااخیراً

د و اختالالت دیابت را کاهش نشکنمیقندي پیشرفته را 
در مطالعه حاضر نیز هندوانه ابوجهل . ]22-23[د ندهمی

تر ري را نشان داد که براي فهم دقیقچنین تأثی
. ي احتمالی نیاز به مطالعات بعدي استهاسازوکار

ونوئیدهاي مختلف روي اثر فال،در پژوهشی دیگر
. بررسی گردیدهاپروتئینمیواکنش قندي شدن غیرآنزی

فالونوئیدها، روتین، کامپفرول، کوئرستین، آپیژنین، 
نارینجین، مورین و بیوچانین آ سبب کاهش قندي شدن 

آلبومین، هموگلوبین و انسولین در آزمایشگاه میغیرآنزی
نشان دادند و همکارانش Delersهم چنین ]. 24[شدند 

که بعضی از ترکیبات پلی فنلی موجود در گیاهان قادر به 
ي موجود در خون نظیرهاکاهش گلیکاسیون پروتئین

اي نشان داده شد که در مطالعه]. 25[پتوگلوبین هستند ها
S -ترکیب اصلی و مؤثر ، آلیل سیستئین موجود در سیر

]. 26[باشد میدر ضد قندي شدن 
دیابتی هندوانه ز بر روي اثرات ضدالعات دیگري نیمط

و همکاران Ethanنتایج مطالعه . ابوجهل انجام گرفته است
نشان داد که عصاره هندوانه ابوجهل حاوي ترکیباتی است 

باشند و اثر میکه از نظر ساختمانی مشابه انسولین حیوانی 
اي دیگر که در مطالعه]. 27[دهند میدیابتی نشان ضد

اثر هیپوگلیسمیک ،شدکاران انجامهموNikbakhtتوسط 
ي دیابتی هاالکلی هندوانه ابوجهل در موش- عصاره آبی

که این یافته با نتایج مطالعه ،]28[ه شد دنشان دا
Issa Abedدر دو مطالعه ]. 20[خوانی دارد و همکاران هم

که مصرف هندوانه ابوجهل در ه شد، نشان دادنیزدیگر 
باعث کاهش قند خون و ی دیابتیي صحرایهاموش

- 30[شود فتی در اثر دیابت میچنین بهبود تخریب باهم
29.[

گیرينتیجه
عصاره هندوانه ابوجهل اثرات،در مطالعه حاضر

و ضد قندي شدن را هم از طریق دهنده قند خونکاهش
آلبومین و میممانعت از انجام واکنش قندي شدن غیرآنزی

د شده بین آلبومین و هم از طریق شکستن پیوند ایجا
توان به حضور میثیرات را أگلوکز اعمال نمود که این ت

ترکیبات موجود در این گیاه نسبت داد و با انجام مطالعات 
ثر در درمان و ؤتکمیلی، از این گیاه به عنوان داروي م
. پیشگیري از اختالالت دیابت استفاده نمود

تشکر و قدردانی
و میگروه بیوشیمیهیأت علاز آقاي محمدرضا صفري عضو

تغذیه دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان به خاطر 
ي مفید و خانم فهیمه محمدي از پرسنل محترم هاراهنمایی

م پزشکی آزمایشگاه پاتوبیولوژي دانشکده پزشکی دانشگاه علو
.شودمیشان تشکر و قدردانی رفسنجان بابت همکاري
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The Effect of Citrullus Colocynthis Hydroalcoholic Extract on in vitro

Albumin Glycation

M. Mahmoodi1, J. Hosseini2, S.M. Hosseini-zijoud3, V. Pooladvand4, M. Asadpour5, H. Eghbali6
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Background and Objectives: The hyperglycemia in diabetes leads to body proteins glycation, which

consequently alter their structure and function and cause later complications. In the current study the effect of

Citrullus Colocynthis extract on inhibition of albumin glycation reaction and breaking the linkage between

albumin and glucose in vitro was examined.

Materials and Methods: In this experimental study, the effect of 0.1, 0.2, 0.5 and 1 g/dl concentration of

Citrullus Colocynthis extract in two statuses: 1- inhibition of albumin glycation reaction and 2- breaking the

linkage between albumin and glucose was examined in vitro. The amount of glycation was assayed by TBA

(Thiobarbituric Acid) and p<0.05 considered as significant level. For data analysis, one way ANOVA and

Taukey’s were used.

Results: The Citrullus Colocynthis extract in all concentrations inhibited the albumin glycation reaction which

the 0.2 g/dl concentration had the most effect and the differences were significant (p<0.05). On the other hand

breaking the bound between albumin and glucose, showed that 0.1 g/dl concentration had the most effect and the

differences were significant (p<0.05). The rate of linkage breaking has direct relation with time period of

treatment.

Conclusion: The findings of present study demonstrated that Citrullus Colocynthis prevents albumin glycation

and also breaks the linkage in albumin and glucose, therefore it could have hypoglycemic effect. It could be

considered as a useful herbal medicine for alleviate or obstacle of diabetes complications.

Key words: Diabetes mellitus, Citrullus Colocynthis, Albumin glycation
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