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بر  Citrullus colocynthis L. Schradدوانه ابوجهل میوه هن تاثیر بررسیبا عنوان: طرح تحقیقاتی اين 

هندوانر   بررسی اثررا    در استان بوشهر 2مبتال به دیابت نوع  خون در بیماران  C-Peptide، چربی و  قند

 ،  چربیها، آپولیپوپروتئینهاي سرر  c-و مكانیسم عمل آن  بر میزان گلوكز،  هموگلوبین گلیكوزيل ،  پپتیدابوجهل 

رشت  علرو  تذيير  داندركد     در  (.Ph.D) ،  توسط علیرضا رهبر 2ی در بیماران مبتال ب  ديابت نوع تن سنج و

مدركال  انجرا  پررو      گرديد  است. تدوين بوشهرداندگا  علو  پزشكی و خدما  بهداشتی درمانی بهداشت 

اران جهرت  كمپلیران  بیمر  ربوط ب  تحقیقا  كار آزمايی بالینی است ك  شامل فراخوانی بیمراران،  شامل مسائل م

دارو و دارونما، ريزش بیماران ب  علت طوالنی شدن تحقیق و عرد  دسترسری بر  كیتهراي د یرق       مصرف مرتب 

 استاندارد می باشد
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 تقديم ب :

 پدر و مادر بزرگوار و همسر عزيز .  

 

 سپاسگزاري

ر جاي جاي اين اثر مررا ياري نمود و بدون حرمايت بی دريذش هیچ بند  اي  ادر خداي را سپاس از اينك  د

 ب  انجا  فعل و اثري نخواهد بود.

 را در انجا  اين تحقیق ياري نمودند تدكر می نمايم.ا ، ك   مكالنتردكتر ا اي ازاستاد محتر  

ئی  داندكد  بهداشت  و خانم سنجید  آ اي  ائدي ر كیوان زندي معاونت پژوهدی  داندگا ، از آ ايان دكتر 

و كاركنان محتر  و دلسوز آن مركز، ك  در انجا  پزوهدی طب حار  اي و سالمت رئی  آزمايدگا  مركز 

 آزمايدا  بیوشیمیايی من را ياري نمودند تدكر می نمايم.

ب را ياري نمودند از آ اي مهندس حسینی سرپرست شركت پارس آزمون ك  در تهی  كیتهاي بیوشیمیايی اينجان

 كمال تدكر را دار .

ازمسئولین محتر  معاونت پژوهدی و معاونت مالی ب  سبب تاْمین هزين  هاي اين طرح تحقیقاتی و پرسنل 

اينجانب را ياري نمودند گزارش تحقیق  محتر  كتابخان  و بخش كامپیوتر ك  در گردآوري منابع علمی و تايپ 

 تدكر می نمايم. 

. 
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 اختصارا 

1- HDL-C(High Density Lipoprotein Cholesterol كلسترول موجود در لیپوپروتئینهاي :)

 پرچگال

2-LDL-C (Low Density Lipoprotein Cholesterol كلسترول موجود در لیپوپروتئینهاي كم :)

 چگال

  

     3-BMI  (Body Mass Indexنماي  تود  بدن :) 

4-WHR (Waist-Hip Ratio نسبت دور كمر ب  باسن :) 

5-VLDL (Very Low Density Lipoprotein لیپوپروتئینهاي بسیار كم چگال :) 

6-IDL (Intermediate Density Lipoprotein لیپوپروتئینهاي با چگالی متوسط :) 

7-HbA1c (Hemogolobin A1C هموگلوبین گلیكوزيل :) 
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 خالصه

براي بهبود  توانايی متابولیسم گلوكز كاهش می يابد.  ، ل اختالل در عملكرد انسولین، ب  دلییدر بیماران ديابت

ك  ب   را (Citrullus colocynthis (L) Schradطب سنتی میو  هندوان  ابوجهل ) ، عملكرد انسولین

و  پوست  میو  اين گیا  حاوي تركیب تلخی ب  نا  كولوسینتین. حنظل نیز معروف است معرفی كرد  است

د. كولوسنتتین و تركیبا  ديگري شامل فیتو استرو لهاي گلیكوزيدي، گا ، پكتین، آلبومینوئیدها و غیر  می باش

. انسان می باشددر  in vivo هیپوگلیسمیک اين گیا  را ب  صور   ا اثرهدف از انجا  اين مطالذ   تعیین 

و يا دارونما هندوان  ابوجهل گر   میو  خدک گیا   میلی 355روزان   ، بیمار ديابتی  در اين مطالع   55.تعداد 

ا میلی گرمی دريافت كردند . در ابتد 155دوز  3میلی گرمی در اورد  شد  در  155ك  ب  صور  كپسول هاي 

، FBS ،TG ،C-Peptide ،Chol ،LDL-C ،HDL-C ،SGOT غلظت سرمی و پ  از دوازد  هفت 

SGPT كیترهاي شركت پارس آزمرون انداز  گیري گرديد. براي مقايس   با روش هاي آنزيمی با استرفاد  از

    FBS تذیرا  در اين مطالع  میزان    .ب  كار برد  شد Covariance  ،تذییرا  متذیرهاي كمی مورد بررسی

هندوان  ( در گرو   p<005)بودهفت  معنی دار  12بعد از بین دو گرو  هندوان  ابوجهل و دارونما  TGو 

در گرو   (  p<005  (رديدگ مداهد    Cholمیزان  معنی داري در كاهش  بعد از هفت  دوازدهم ل  ابوجه

 پالسبو بعد از هفت  دوازدهم تذییر معنی داري در اين پارامترها مداهد  نگرديد

 

اند می تو 2نتج  گیري: نتیج  اين مطالع  ندان می دهد ك  مصرف هندوان  ابو جهل در بیماران ديابتی نوع 

هفت  گردد  ب  عالو  هیچ اثار سوء گوارشی و يا  12در مد   و كلسترول تري گلیسريد ، باعث كاهش  ند 

 هفت  مداهد  نگرديد 12ا  در طول كبدي در اثر مصرف اين گی

 C-peptideهندوان  ابوجهل، ديابت، وا گان كلیدي: 

 مقدمه

نسولین توانايی متابولیسم گلوكز كاهش می يابد. و موجب ، ب  دلیل اختالل در عملكرد ایدر بیماران ديابت

اختالال  بالینی متعددي در بیماران می شود.تالشهاي بسیاري براي كنترل  ند خون ب  وسیل  گیاهان دارويی 

 Citrullus colocynthis (L)صور  گرفت  است طب سنتی يكی از اين گیاهان را میو  هندوان  ابوجهل )

Schradنظل نیز معروف است معرفی كرد  است.پوست  میو  اين گیا  حاوي تركیب تلخی ب  نا  ( ك  ب  ح

كولوسینتین و كولوسنتتین و تركیبا  ديگري شامل فیتو استرو لهاي گلیكوزيدي، گا ، پكتین، آلبومینوئیدها و 

ويی ندارد. وزن خدک میو  گیا  را هست  تدكیل می دهد ك  خواص دار % 75( حدود 3و2و1)دغیر  می باش

( در 6و5و4تعداد محدودي مقال  منتدر شد  حیوانی و انسانی اثر ضد ديابتی اين گیا  را ازمايش كرد  اند)

( ك  خصوصیت 6وجود دارد ) In Vitroالع  طرد مكانیسم اثر هیپو گلیسمیک اين گیا  فقط يک موم

insulinotropic   ايزول  پانكراس موش صحرايی در هندوان  ابوجهل را بر روي سلولهاي بتا لوزالمعد
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بر  میو  هندوان  ابوجهل پرو   تحقیقاتی بر روي تاثیر فقط يک تا كنون مجاور  گلوكز ب  اثبا  رساند  است.

ولی علت اثار هیپوگلیسمیک اين گیا  در انسان مورد ( 7در انسان صور  گرفت  است)فاكتور هاي  ندي 

عالو  ،  كار ازمايی بالینی دو سو كور با اين مطالع ین بار تصمیم داريم تا ما براي اول مطالع   رار نگرفت  است. 

 ب  صور  نیز براي اولین بار اين گیا  را جهل، اثارهیپر انسولنمیک هیپو گلیسمیک میو  هندوان  ابو  ا اثربر

in vivo  مورد بررسی  رار دهیم انساندر. 

 مواد و روشها

مداخل  اي، تصادفی دو سر كور می باشد و اطالعا  با مصاحب  و انداز   اين كارازمايی بالینی يک مطالع 

موجود در شهر بوشهر و  IIديابتی هاي نوع  گیري هاي آزمايدگاهی بدست  امد  است. افراد مورد مطالع  از

اي % ريزش  بر اساس معیاره15نفر با احتصاب  55از طريق اطالعی  در جرائد عمومی  فراخواند  شدند تعداد 

 ورود زيرانتخاب گرديدند. كلی  شركت كنندگان در اين مطالع  شامل معیار هاي زير بودند 

 حدا ل ب  مد  دو سال ADAبر اساس معیارهاي  IIابتالء ب  ديابت نوع  -1

 عد  ابتال ب  بیماريهاي كبدي، تیروئیدي، كلیوي و التهابی براساس معاين  پزشک متخصص داخلی-2

 غيايی خاصعد  وجود ر يم -3

هندوان  ك  معیارهاي ورود را داشت  انتخاب،  وخواص و عوارض   IIنفر از  ديلبتی هاي نوع  55تعداد 

يم غيايی و فعالیتهاي فیزيكی در طول دور  شد عد  تذییر ر  و اهداف مطالع  براي آنها توضیح داد   ابوجهل

. بیماران شد ركت در طرح تحقیقاتی گرفت و از شركت كنندگان رضايتنام  جهت شگرفت مورد تآكید  رار 

میلی  155و يا دارونما ك  ب  صور  كپسول هاي هندوان  ابوجهل میلی گر   میو  خدک گیا   355روزان  

میلی گرمی،  بل از صبحان ، نهار و شا  دريافت كردند .وزن،  د، دور  155دوز  3گرمی در اورد  شد  در 

كیلوگر  و متر نواري غیر  ابل كدش با د ت  5.5با د ت  secaیتال مارکشكم و باسن ب  وسیل  ترازوي ديج

 12میلی لیتر خون در لول  هاي آزمايدگاهی بعد از  15سانتیمتر انداز  گیرري شد. در ابتداي مطالع   5.1

د و يد یق  سانتريوفو   گرد 15ب  مد    C 4و درج  حرار    3555rpmساعت ناشتا گرفت  شد و در دور 

 ,HDL-C ،LDL-C،FBS, C-Peptide   SGOTتري گلریسريد، كلرسترول تا ،  گا  غلظتآن

SGPT,  هفت ، روزان   12انداز  گیري گرديد ب  هر دو گرو  شركت كنند )آزمون و كنترل( در مطالع  ب  مد

و وجهل هندوان  ابگرديد. كیس  هاي حاوي كپسول هاي تجويز  يا دارونما هندوان  ابوجهل میلی گر   355

بوسیل  فرد غیر مجري طرح  دارونما ب  لحاظ شكل و طعم و بو كامالً مداب  بود و بوسیل  حروف التین و

و دارونما مطلع بود. عالو  بر هندوان  ابوجهل د و تا انتهاي آنالیز آماري فقط ان فرداز ماهیت يمتمايز گرد

میلی لیتر خون گرفت  شد و پارامتر  15ت ناشتايی، ساع 12هفت  از بیماران بعد از  12شروع مطالع  در انتهاي 

ساعت  خوراک و فر  فعالیت فیزيكی در هر  24انداز  گیري گرديد. ياد آمد  هاي بیوشیمیايی و آنتروپومتريک 

بار مراجع  بوسیل  پرسدگر با تجرب  تكمیل گرديد بعالو  پیروي بیمار ب  لحاظ مصرف مكمل و يا دارونما از 

 ي تلفنی مكرر، باز گرداندن كیس  هاي خالی دارو و همچنین كار  داروي ضمیم  كنترل شد.  طريق تماسها
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 روش انداز  گیري فراسنج هاي بیوشیمیايی خون

SGOT, SGPT, Ceaetinine, HbA1C, C-Peptide, FBS كلسترول موجود در ،HDL كلسترول ،

ز كیترهاي شركت پارس آزمرون انداز  گیري تا ، ترري گلیرسريد سر  با روش هاي آنزيمی با استرفاد  ا

 24از روي فرمول فريدوالد، مورد سنجش  رررارگرفرت. تجزي  و تحلیل پر سدنام  ياد آمد   LDL-Cشد.

 صور  گرفت. N3ساعت  خوراک با استفاد  از نر  افزار تذيي  اي

 روش تجزي  و تحلیل آماري داد  ها 

ك  تحت سیستم عامل  15نسخ    SPSSا  توسط نر  افزار در اين مطالع ، تجزي  و تحلیل داد  ه

Windows 2000  رار داشت صور  گرفت. براي مقايس  تذییرا  متذیرهاي كمی مورد بررسی )پ  از 

استفاد   paired T-test unآزمون نرمالیت  براي آنها( بر حسب نوع درمران و زمان مطرالع  از آزمررون

در مقاطع اولی  وهفت  دوازدهم و حيف اثر متذیر هاي مداخل  گر از آزمون گرديد. براي مقايس  داد  ها 

Analysis of Covariance .استفاد  شد 

 یافته ها

نفر از گرو  ازمون ب  دلیل مهاجر  و  3نفر از گرو  كنترل و  2. بیمار  ديابتی در اين مطالع  شركت كردند55

نفر در هر گرو   25نفر از بیماران  55شدند.  تا انتهاي مطالع    يا عد  توصی  نزديكان از ادام  مطالع  منصرف

جدول  )دارو و دارونما ما را همراهی كردند.فراسنجهاي اولی  ب  لحاظ آماري اختالف معنی داري نداشتند.

 (1شمار  

در  %5ود هفت  مصرف هندوان  ابو جهل  در حد 12در گرو  ازمون بعد از  FBSدر اين مطالع  میزان          

( در گرو  پالسبو بعد از هفت  دوازدهم  p=0.03ب  صور  معنی دار كاهش يافت )مقايس  با گرو  دارونما 

 (3تذییر معنی داري در اين پارامتر مداهد  نگرديد)جدول شمار 

 نسبت % و ب  صور  معنیدرا16هفت  مصرف هندوان  ابوجهل ب  میزان   12در گرو  ازمون بعد از  TGمیزان 

( در گرو  پالسبو بعد از  دوازد  هفت  تذییر معنی داري در اين پارامتر  p<002كاهش يافت ) ب  كرو  دارونما

 (3مداهد  نگرديد)جدول شمار 

 

% ب  طور معنی دار كاهش 5/8در گرو  آزمون  CHOLمیزان    هفت  مصرف  گیا  هندوان  ابوجهل 12بعد از 

بو بعد از هفت  دوازدهم تذییر معنی داري در اين پارامتر مداهد  ( ولیكن در گرو  پالس p<005داشت )

بین دو گرو   CHOLهفت  تجويز هندوان  ابوجهل تذییرا  معنی داري در   12( 2نگرديد)جدول شمار  

 (3( )جدول شمار  P>0.05هندوان  ابوجهل و دارونما ندان نداد)

     در گرو  هندوان   SGPTو  LDL-D ،HDL-C ،C-PEPTIDE ،SGOTدر اين مطالع  میزان         

 ( p<005تذییر معنیداري نداشت  است )هندوان  ابوجهل هفت  مصرف  12ابوجهل بعد از 

 


