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 چکيده

است که در جنوب شرق ايران مصرف خوراکي دارد. اين مطالعه با هدف بررسي اثر  دارويي شناخته شده(کارال) يک گياه خربزه تلخ زمينه و هدف: 
 هاي صحرايي تحت تيمار با رژيم پرچرب انجام شد.آلدئيد در موشپودر ميوه گياه  خربزه تلخ بر سطح سرمي مالون دي

هاي گروه کنترل منفي جيره تايي تقسيم شد: موش ۱۰گروه  ۴تصادفي به سر موش صحرايي نر بود به صورت  ۴۰ در اين مطالعه تجربيها: روش
 هاي گروه کنترل مثبت با جيره پرچرب تغذيه شدند. گروه سوم جيره پرچرب را همراه با چهار درصد پودر ميوه گياه معمولي دريافت کردند. موش

ماه تغذيه شدند. در پايان  ۱مدت به خربزه تلخدرصد پودر ميوه گياه  ۸حاوي دريافت کرد و گروه چهارم عالوه بر جيره پر چرب با جيره خربزه تلخ 
 گيري شد. هاي تجاري اندازهوسيله کيت آلدهيد سرم بهديگليسريد و مالون گيري شد و کلسترول تري ها خوندوره از قلب موش

هاي مالون دي آلدئيد گروه .)P>۰۵/۰(گروه کنترل منفي داشت  داري با : سطح سرمي مالون دي آلدئيد در گروه کنترل مثبت اختالف معنينتايج
دار سبب کاهش معني خربزه تلخ ). پودر گياهP>۰۵/۰داري نشان داد (در مقايسه با گروه کنترل مثبت کاهش معني خربزه تلختحت تيمار با ميوه 

هاي دريافت کننده گليسريد در گروه آلدئيد ،کلسترول و تريديگليسريد سرم در مقايسه با گروه کنترل مثبت شد. سطح سرمي مالونکلسترول و تري
 .)<۰۵/۰P(داري را نشان نداداختالف معني خربزه تلخدرصد پودر ميوه  ۸و  ۴جيره پرچرب به همراه 

 تواند باعث کاهش پراکسيداسيون ليپيدي و آسيب اکسيداتيو شود.به همراه جيره غذايي ميخربزه تلخ  : مصرف ميوه نارس گياه نتيجه گيري
 آدئيد، کلسترول دي، موش صحرايي، مالونخربزه تلخ :کلمات کليدي

 



  همکاران و مهران سپاهي                                                                                                                         ...اثر پودر ميوه نارس گياه

 

  مقدمه
هاي غذايي با چربي باال افزايش چشمگيري  امروزه مصرف رژيم

است، چربي باالي خون ارتباط نزديکي با  پيدا کرده
قلبي عروقي، کبد چرب،  هاي بيماريهايي از قبيل  بيماري

هاي ناشي از تنگي عروق  ها دارد. بيماري استئوآرتريت و سرطان
قلب، سکته مغزي و فشار خون باال علت اصلي مرگ و مير در 

) WHO). سازمان جهاني بهداشت (۱کشورهاي جهان هستند (
 ۱۶عروقي را بيش از  -ميزان مرگ و مير ناشي از عوارض قلبي

هاي خون فر در سال عنوان کرده است. افزايش چربيميليون ن
هاي  گليسريد خطر انسداد رگ مانند فسفوليپيد، کلسترول و تري

دهد. افزايش چربي خون، زمينه ساز  کرونر قلب را افزايش مي
باشد. در هيپرليپيدمي تعادل بين سيستم   استرس اکسيداتيو مي

رود  ي آزاد از بين ميها اکسيداني بدن و توليد راديکال دفاع آنتي
هاي فعال اکسيژن  هاي آزاد از جمله گونه و ميزان راديکال

هاي فعال اکسيژن به غشاء سلول آسيب  يابد. گونه فزايش مي
آلدئيد  دي هاي غشا ميزان مالون رسانده و با پراکسيداسيون چربي

هاي فعال اکسيژن  دهند. افزايش ميزان گونه سرم را افزايش مي
شده و زمينه را  ها افزايش پراکسيداسيون چربي در بدن سبب

 LDL). ۲کند ( براي سرطان و سکته قلبي فراهم مي
(ليپوپروتئين با چگالي کم) مهمترين ليپوپروتئين حمل کننده 
کلسترول در خون است و سبب تحويل کلسترول از کبد به 

از طريق آندوسيتوز وارد  LDLگردد.  هاي محيطي مي بافت
يطي شده و محتويات خود را به آنها تحويل هاي مح سلول

، کلسترول اضافي را (ليپوپروتئين با چگالي باال) HDLدهد.  مي
کند. هم اکنون از داروهايي مانند جم  مي کبد خارج از بافت

فيبروزيل، آتورواستاتين و لوواستاتين براي کاهش چربي خون 
اي  تردهکنند. اين ترکيبات داراي عوارض جانبي گس استفاده مي

باشند و در  مانند مشکالت گوارشي سردرد و ضعف عضالني مي
گيري کنند  توانند از عوارض هيپرليپيدمي پيش دراز مدت نمي

هاي خون  ). امروزه نخستين گام در جهت تعديل چربي۳(
هاي درماني است که حاوي ترکيبات موثر در  استفاده از رژيم

شناخت و مطالعه بر جهت کاهش اين ترکيبات باشد، در نتيجه 
تواند حائز اهميت باشد. نظر به اينکه  روي اين ترکيبات مي

باشند و باعث  ها مي گياهان يکي از منابع غني آنتي اکسيدان
هاي پالسما و کاهش ابتال به  افزايش قدرت آنتي اکسيدان

هاي قلبي و سکته مغزي  ها مانند سرطان، بيماري بعضي بيماري
ء گياهي هاي طبيعي با منشا اکسيدان نتيشوند؛ لذا مصرف آ مي

دليل عوارض کمتر نسبت به داروهاي  ارزان و در دسترس به
  ).۴شيميايي مورد استقبال قرار گرفته است (

هاي دارويي با منشاء گياهي به دليل  گياهان دارويي و فراورده 
توانند  دسترس بودن و عوارض جانبي کمتر مي قيمت پايين، در

وهاي شيميايي شوند. برخي از کاربردهاي اين گياه جايگزين دار
هاي جديد به اثبات رسيده است. اما بيشتر موارد  در پژوهش

کاربردي اين نمونه گياهي، در فرهنگ مردم بومي هر منطقه 
ريشه دارد و توسط مراکز دانشگاهي بررسي نشده است. با توجه 

اال هاي غذايي حاوي چربي ببه اينکه امروزه مصرف رژيم
افزايش يافته و عالوه بر آن تغيير شيوه زندگي منجر به کاهش 

تواند عوامل خطرساز در  تحرک افراد شده که اين شرايط مي
 چاقي و به تبع آن پراکسيداسيون ليپپدي را افزايش دهد.

گياهان دارويي داراي طيف گسترده اي از آنتي اکسيدانها هستند 
اال سودمند باشند. قيمت که مي توانند در درمان چربي خون ب

پايين، در دسترس بودن داروهاي گياهي و عوارض جانبي کمتر 
آن ها سبب شده گرايش نسبت به استفاده از گياهان دارويي در 

با  يا خربزه تلخ  درمان چربي خون باال بيشتر شود. گياه کارال
 ک، يCucurbitaceaeاز خانواده  ١نام علمي مومورديکارانتيا

 وه ودارويي شناخته شده است که ريشه، ساقه، برگ، ميگياه 
 دارد. ميوه كارال در زماني كه دانه آن استفاده غذايي و دارويي

 ).۵نارس است به رنگ سفيد و يا سبز بوده و مزه تلخي دارد (
 دها وي اين گياه داراي کارانتين، مومورديوم، آلکالوئيميوه

ي اين گياه اتانولي ميوه يباشد. همچنين عصارهگليکوزيدها مي
 هايي مانند ها، استروئيدها، گليکوزيدها و ساپونينداراي تانن

باشد که اثرات درماني آنها در کاهش  مي اولئانسو کلئانس 
 ). ۶آلدئيد سرم ثابت شده است ( دي استرس اکسيداتيو و مالون

 ن عواملاستفاده از ترکيبات طبيعي در رابطه با کاهش اي
 شود، پژوهش كنوني با لبي عروقي مهم ارزيابي ميخطرساز ق

 برخربزه تلخ گياه  هدف تعيين ميزان اثر جيره حاوي پودر ميوه
 ه شده باهاي صحرايي تغذيآلدهيد سرم موشديسطح مالون

  جيره پرچرب انجام گرفت.
  ها روش

آوري شد. پس از  از منطقه سراوان جمع(کارال)  گياه  خربزه تلخ 
ي نارس گياه با دستگاه هموژنايزر  خربزه تلخ ميوه  ي گياه تهيه

گراد درجه سانتي ۳۷طور کامل هموژنيزه شد و بعد در دماي  به

                                                             
1 - Momordica charantia 
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گرديد تا خشک شود. سپس از ساعت نگهداري  ۴۸به مدت 
-درصد به غذاي حيوانات گروه ۸و  ۴پودر آماده شده به نسبت 

 ۴۰دد. تعداد صورت پليت تهيه گر شد تا بههاي مورد نظر اضافه 
 ۳۰۰تا  ۲۵۰عدد موش نر صحرايي با نژاد آلبينو به وزن تقريبي 

عدد تقسيم شدند.  ۱۰گرم که به چهار گروه، هر گروه شامل 
گروه اول به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته و با غذاي 

ها پس از هيپرليپيدميک دوم موش معمولي تغذيه شد و در گروه
 ۳يپيدميک تغذيه شدند و در گروه شدن با جيره مخصوص هيپرل

هاي هيپرليپيدميک شده به ترتيب  هم جيره غذايي موش ۴و 
درصد از پودر ميوه نارس گياه خربزه تلخ شد و به  ۸و  ۴حاوي 
ماه استفاده گرديد. دستور العمل تهيه رژيم غذايي  ۱مدت 

هاي اوليه  پرکلسترول با توجه به مقاالت مشابه قبلي و بررسي
گرديد. مقداري غذاي مخصوص موش سوري (شرکت  انتخاب

جوانه خراسان) پودر شده و با ده درصد روغن سويا و روغن 
ذرت که حاوي يک درصد کلسترول بود، مخلوط گرديد و تغذيه 

). دو ۷ها خورانده شد ( روز به موش ۳۰مرتب روزانه به مدت 
ها خونگيري و  هفته پس از تجويز جيره مخصوص از موش

خون اخذ شده جهت سنجش پروفايل ليپيدي به نمونه 
  آزمايشگاه ارسال شد.

عنوان  ) بهTBARSدهنده با تيوباربيتوريک اسيد (مواد واکنش 
آلدئيد ديشاخص پراکسيداسيون مورد سنجش قرار گرفت. مالون

)MDAعنوان شاخص پراکسيداسيون ليپيدي بر مبناي  ) به
) و بر اساس روش TBARS(واکنش آن با تيوباربيتوريک اسيد 

). در اين ۸گيري گرديد ( گزارش شده توسط پاري و التا اندازه
) (TBARSبا دو مولکول تيوباربيتوريک اسيد  MDAروش 

کند.  دهد و ترکيبي با رنگ متمايل به قرمز ايجاد مي واکنش مي
مورد استفاده  (AnzaneChimie)کيت شرکت آنزان شيمي 

 دري سرمي ميکروليتر از نمونه ۱۰۰قرار گرفت. در روش دستي 
سي از محلول حاوي سي ۲لوله آزمايش ريخته شد. سپس 

TCA ۱۵  ،درصدHCL ۲۵/۰  ۳۷/۰نرمال و تيوباربيتوريک 
 ش اضافههاي آزماي) به لوله ۱:۱:۱درصد (به نسبت حجمي 

آب جوش قرار  ماري دقيقه در بن ۱۵ بمدتها لولهسپس گرديد. 
جذب نوري محلول در کردن، تريفيوژ سانو پس از  داده شدند

نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر  ۵۳۲طول موج 
UNICO UV/VIS- 2100 .سنجش گرديد  

 
 

  نتايج
بر سطح سرمي  خربزه تلخ در اين مطالعه اثرات ميوه نارس گياه 

 ۱آلدهيد مورد بررسي قرار گرفت. در جدول شماره ديمالون
-آلدهيد سرمي بر حسب ميكروموالر در گروهديمالونغلظت 

هاي مختلف به صورت ميانگين و انحراف معيار نشان داده شده 
 ۲آلدهيد در گروه دي). سطح سرمي مالونmean±SDاست (

درصد پودر  ۴(جيره پرچرب+   ۳(جيره پرچرب) نسبت به گروه 
کارال)  درصد پودر ميوه ۴(جيره پرچرب+  ۴ميوه کارال) و گروه 

(جيره پرچرب) در  ۲). گروه P>۰۵/۰) (۱افزايش يافت (جدول 
-دي(جيره معمولي) از نظر غلظت سرمي مالون ۱قياس با گروه 

) ۱داري را نشان داد  (جدول  آلدهيد نيز افزايش معني
)۰۵/۰<P.(  

هاي دريافت کننده جيره  آلدئيد در گروه دي سطح سرمي مالون
د پودر ميوه نارس  خربزه تلخ درص ۸و  ۴پرچرب به همراه 

در مقايسه سطح  )<۰۵/۰Pنداد ( داري را نشان  اختالف معني
 ۸و  ۴هاي دريافت کننده جيره آلدئيد در گروه دي سرمي مالون

 داري ديده نشد (جيره معمولي) اختالف معني ۱درصد با گروه 
)۰۵/۰P>.(  

نشان گليسريد و کلسترول هم نتايج  در بررسي سطح سرمي تري
تواند باعث کاهش  داد که مصرف جيره حاوي ميوه اين گياه مي

)، ولي بين گروه P>۰۵/۰گليسريد سرم شود ( کلسترول و تري
 داري از نظر تري گليسريد و کلسترول سرم اختالف معني  ۴و ۳

  .)<۰۵/۰P( نشدمشاهده 
) MDAد (ـلدهيآ دي نالوـميانگين غلظت سرمي م ۱در جدول 

سيد به ايك ربيتورتيوبار الوموسب ميكربر ح MDAغلظت 
ه حروف نامشاب.سته اشدن بيار معيااف نحرو اميانگين رت صو

)a, b( باشد. ها مي دار با ساير گروهنشان دهنده اختالف معني  
) غلظت MDAد (ـلدهيآ دي نالوـميانگين غلظت سرمي م - ۱جدول 

MDA سيدايك ربيتورتيوبار الوموبر حسب ميكر 

  مايشآزتحت ي ها وهگر
بر  MDAغلظت ميانگين 

 ليتر لينانومول بر ميحسب 

  )ميانگين± انحراف معيار(  

  a۶/۳±۲۴/۰  کنترل منفي
  b۰۴/۸±۸۰/۰  کنترل مثبت

  a۸۲/۳±۳۵/۰  پودر کارال درصد ۴ره پرچرب+ جي
  a۵۲/۳±۳۴/۰  درصد پودر کارال ۸جيره پرچرب + 

  

 ۲۶صفحه 
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باشد  مي منفي کنترل گروه با دار معني اختالف دهنده نشان*
)۰۵/۰<P.( 

 ماردر گروههاي تحت تي کلسترول سطح سرمي - ١نمودار 

باشد  مي منفي کنترل گروه با دار معني اختالف دهنده نشان*
)۰۵/۰<P.(  

  هاي تحت تيمار در گروه سطح سرمي تري گليسريد - ۲نمودار 

  بحث
آلدئيد سرم  دي مالوندر اين بررسي اثر پودر ميوه  خربزه تلخ بر 

دهد که افزودن پودر ميوه  خربزه  نشان مي ۱ارزيابي شد. جدول 
هاي تغذيه شده با جيره پرچرب  تلخ به جيره غذايي موش

آلدهيد، ديدهد. مالون آلدئيد سرم را کاهش مي دي مالون
محصول نهايي پراكسيداسيون ليپيدي است كه براي بررسي 

آسيب اکسيداتيو اندازه گيري  هاي اكسيژن و حضور راديکال
شود. هدف از مطالعه حاضر اين بود که بدانيم مصرف جيره  مي

 MDAتواند باعث کاهش  حاوي ميوه نارس گياه خربزه تلخ مي
هاي مهم پراکسيداسيون سرمي به عنوان يکي از شاخص

هاي اين پژوهش مصرف جيره  ليپيدي شود. بر اساس يافته
هاي ايجاد شده ناشي از  واند تخريبت حاوي ميوه اين گياه مي

هاي آزاد را کاهش دهد. گياه  خربزه تلخ سرشار از  رايکال
ها و ترکيبات فنوليک است که در پاکسازي و خنثي  فالونوئيد

هاي آزاد نقش دارند. آزولن و کروستين از  کردن راديکال
ترکيبات فنوليک موجود در ميوه  خربزه تلخ است که اثرات 

داني  خربزه تلخ را به اين ترکيبات شيميايي نسبت اکسي آنتي
  ). ۹دهند ( مي

در بررسي حاضر افزودن پودر ميوه نارس گياه کارال، کلسترول و 
گليسريد سرم را کاهش داد. ميوه گياه  خربزه تلخ منبع  تري

 oleananeو  cucurbitaneهاي به نام مهمي از دو ساپونين
است و دچاقي ـضاهنده قند و کخاصيت داراي اپونين ــساست. 

ها  دهند. از طرفي ساپونين را افزايش مينسولين اح ـترش
طور  ). همان۱۰توانند کاهش کلسترول تام سرم را کم کنند ( مي

که در نتايج مشاهده شد افزايش سطح چربي ارتباط مستقيمي با 
ها ميزان  سرمي داشت. افزايش چربي MDAافزايش ميزان 

ي سمي را افزايش داده و باعث کاهش قدرت ها توليد راديکال
هاي توليد  اکسيداني بدن در مواجهه با اين راديکال دفاع آنتي
شود. در يک بررسي تجويز طوالني مدت عصاره ميوه  شده مي

هاي ديابتي ميزان گلوکز سرم و  نارس  خربزه تلخ در موش
ر ). د۱۱هاي ديابتي کاهش داد ( آلدئيد سرم را در رت دي مالون

هاي  مطالعات قبلي آبميوه و عصاره الکلي گياه به موش
دار در گلوکز خون  صحرايي ديابتي شده باعث کاهش معني

  ).۱۳، ۱۲هاي صحرايي ديابتي و نرمال شدند ( موش
دهد عصاره برگ گياه  نتايج تحقيقات قبلي نشان مي

دهد که با  هاي ديابتي کاهش مي آلدئيد سرم را در رت دي مالون
).  همچنين عصاره برگ ۱۴بررسي حاضر همسو است ( نتايج

کند  اين گياه از آسيب اکسيداتيو ناشي از سرب جلوگيري مي
داراي اثرات درماني   هاي گياه مانند دانه ). ساير بخش۱۵(

هاي فرار است و خواص آنتي  هستند. دانه اين گياه حاوي روغن
). ۱۹اني دارد (اکسيد ) و آنتي۱۸، ۱۷ديابتي ( ) آنتي۱۶ميکروبي (

اکسيداني  ريشه گياه سرشار از آلکالوئيد تريترپن است که اثر آنتي
  ).۲۰آنها ثابت شده است (

ترکيبات موجود در عصاره ميوه مومرديکا با تنظيم ترشح  
). عصاره ميوه اين گياه ۲۱دهند ( انسولين قند خون را کاهش مي
اد هاي چرب آز گليسريد و اسيد همچنين سبب کاهش تري

گليسريد و کلسترول سرم را در  تواند کاهش تري شود که مي مي

 ۲۷صفحه 
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هاي نر تجويز عصاره  ). در موش۲۲مطالعه حاضر توجيه کند (
ميوه خربزه تلخ سبب کاهش وزن چربي محوطه شکمي و بافت 

پراکسي زوم را در  γچربي سفيد اپيديديم شد و بيان گيرنده 
). نتايج پژوهش حاضر با نتايج ۲۳بافت چربي سفيد افزايش داد (

هاي قبلي همخواني داشت و مويد اثرات درماني اين گياه  بررسي
  در طب سنتي بود. 

اثرات درماني مشاهده شده در بررسي حاضر احتماال به دليل  
گياه بوده که از  وجود فالونوئيدها و آلکالوئيدهاي ميوه اين

کنند. از طرفي درصد باالي  تشکيل راديکال آزاد جلوگيري مي
فيبر موجود در ميوه  خربزه تلخ سبب کاهش کلسترول سرم 

هاي مطالعه حاضر به نظر  شود. بنابراين با توجه به يافته مي
رسد که عصاره ميوه نارس گياه  خربزه تلخ سبب کاهش  مي

تواند به عنوان درمان مکمل در  شود و مي هاي سرم مي چربي
بيماران مبتال به چربي خون باال استفاده شود. در بررسي حاضر 

داري بين دو گروه دريافت کننده پودر ميوه خربزه  تفاوت معني
شود در مطالعات آينده اثر  تلخ مشاهده نشد. پيشنهاد مي

درصدهاي کمتر پودر خربزه تلخ بررسي شود. همچنين با توجه 
صورت خوراکي قابل استفاده  که ميوه خربزه تلخ بهبه اين

باشد؛ بررسي باليني بيشتر براي استفاده درماني از آن در  مي
رژيم غذايي مبتاليان به بيماري هاي قلبي و عروقي پيشنهاد 

  شود.  مي
  گيري نتيجه

پودر ميوه  خربزه تلخ در کاهش پراکسيداسيون ليپيدي سرم  
موثر است و کاربرد اين گياه به عنوان يک مکمل گياهي در 

  شود.  مان هيپرليپيدمي توصيه مي در

  تشکر و قدرداني
نامه آقاي مهران سپاهي انجام شد،  اين پژوهش بر اساس پايان 

لح مقدم صا وسيله از همکاري آقاي ميرشکار و آقاي بدين
تقدير و  کارشناس مرکز حيوانات آزمايشگاهي دانشگاه زابل

  شود. تشکر مي
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Abstract 

Background & Aim: Momordica charantia (Karela) is a well-known medicinal plant with 

nutritional applications in southeast of Iran. This study was conducted to investigate the effect of 

fruit powder of Karela on serum malondialdehyde levels in rats fed a high-fat diet. 

Methods: In this experimental study, 40 male rats randomly divided into 4 groups of 10. Rats in 

the first group received normal diet and served as negative control group. Also, rats in the second 

group were treated only with high-fat diet and served as positive control group. The third group 

received high-fat diet containing 4% of Momordica charantia powder and finally the fourth 

group received high-fat diet containing 8% of Momordica charantia powder for 30 days. At the 

end of the study, blood samples were taken from the rats' hearts and serum levels of 

cholesterol,triglyceride and malondialdehyde (MDA) were determined using commercial kits. 

Results: Serum levels of malondialdehyde had a significant difference in positive control group 

compared to negative control group (P<0.05). Serum levels of malondialdehyde in Karela-treated 

groups had a significant reduction compared to the positive control group. Fruit powder of 

Karela significantly decreased serum levels of cholesterol, trigelyceride and malondialdehyde in 

rats compared to the positive control group (p<0.05). No significant difference was observed in 

serum levels of cholesterol,triglyceride and malondialdehyde (MDA) between groups treated 

with high-fat diet containing 4% and 8% of Fruit powder of Karela (p˃0.05) . 

Conclusion: Having a diet containing unripe fruit powder of Momordica charantia can decrease 

lipid peroxidation and oxidative damage.  
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