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 تکثیر میزان عملکرد بر( Citrullus colocynthis L) ابوجهل هندوانهعصاره هیدرو الکلی  اثرات 

 ویستار های رت در REV1 واکسن با چالش از بعد ذاتی ایمنی هایپاسخ و ها لنفوسیت
 
 

 3، محمد صدیق شهریاری نور1، بهمن منصوری مطلق1، هادی اسمعیلی گورچین قلعه2، سعید نفیسی*1سید میثم ابطحی فروشانی

 

 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران -1

 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران -2

 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران -3

 22/12/1394 :تاریخ پذیرش مقاله                                   08/10/1394 اریخ دریافت مقاله:ت

 دهیچک

بوده که ازجمله  Cucurbitales، از راسته کدو Cucurbitaceaeاز خانواده  Citrullus colocynthis L. نام علمی گیاه دارویی هندوانه ابوجهل با زمینه و هدف:

عصاره  یاثرات احتمال یینمطالعه تع ینا یهدف اصل .کاربرده شده استها بهگیاهان دارویی ارزشمند است که در طب سنتی در درمان بسیاری از بیماری

 یستارو هایرتدر  REV1از چالش با واکسن  بعد یمنیا یستمس یو سلولهای هومورال ( بر پاسخCitrullus colocynthis L) هندوانه ابوجهل یوهم یالکل یدروه

 .است

 REV1 ( ml REV11/0 + mlبا واکسن قرار گرفتند و  یدر دو گروه مساو یتصادف طوربهنر بود که  رت سر 20شامل  موردمطالعهجامعه  :هاروشمواد و 

PBS9/0روزانه یخوراک صورتبه یمارگروه تشدند.  یمونیزه( ا mg/kg50  هفته  2هندوانه ابوجهل را از شروع مطالعه به مدت  یوهم هیدرو الکلیاز عصاره

 REV1 ( ml REV11/0 + mlواکسن  گیریخونساعت قبل از  48 چنینهمانجام شد.  هارتاز  یریگخون یق،تزر ینروز بعد از آخر 5 کردند. یافتدر

PBS9/0ضد  بادیآنتی . سطحگردید یقتزر هارتچپ  ی( به کف پاREV1 رنگ  و پا کف تورم میزان یناسیون،اگلوتسرو یقاز طر یببه ترت یسلول یمنیو ا

 یطحال هایسلول یتجمع یندر ب فاگوسیتوز یزانم و یانفجار تنفس شدت ،(NO) یداکس یتریکن تولید لنفوسیتی، یرتکث یزانشد. م یدهسنج یسگر یسنج

 .یدگرد یینتع یدیاسال آزمودنو NBT  ،یسگر ،MTT یهاآزمودنبا  یببه ترت

 حالدرعین. یافت دارمعنی افزایشنسبت به گروه کنترل  یماردر گروه ت طحالی هایسلول یرو تکث فاگوسیتوز میزان ،REV1ضد بادی آنتی یدسطح تول :نتایج

 (.>05/0pبود ) یافتهکاهش یماردر گروه ت یدارمعنی طوربه یزن یطحال هایسلول یداکس یتریکن یزانم و یانفجار تنفس یت(، قابلDTH) یسلول ایمنی یزانم

 .یردقرار گ توجه مورد یمنیا یستمس کنندهتعدیل قابلیت با یعیطب یبترک یک عنوانبهتواند یهندوانه ابوجهل م یوهم هیدرو الکلیعصاره  :گیرینتیجه
 

 ذاتی ایمنی سلولی، ایمنی هومورال، ایمنی ابوجهل، هندوانه میوه :کلیدی کلمات

 

 

 

 

 مقدمه 
-گیاهان دارویی در طب سنتی برای درمان بسیاری از بیماری

های علمی روی گیاهان دارویی اند. نتایج بررسیشده کاربردهبهها 

 ،1عفونی )های بیماری ازجملههای مختلف برای درمان بیماری

( 8سوختگی )(، 7 ،6گوارشی )(، 5 ،4دیابـت )(، 3سرطان )(، 2

بوده است. اگرچه این گیاهان  امیدوارکننده( بسیار 9عصبی )و 

( ولی معموالً نسبت به 11 ،10نیز عاری از عـوارض نیستند )

ای سنتتیک عوارض کمتری دارند و حتی در بسیاری از داروه

( 12) یدانیاکسآنتیموارد ممکن است به دلیل داشتن خواص 

(. امروزه ترکیبات 14 ،13کنند )ت داروهای دیگر را کم سمی

قرار  مورداستفادهداروهای جدید  عنوانبه هاآندر  شدهشناسایی

های ی شناسایی روشکلیدی برا عنوانبهتوانند گیرند و میمی

و دارای عوارض جانبی کمتر در درمان بسیاری  هزینهکمدرمانی 

 بانام(. گیاه دارویی هندوانه ابوجهل 15روند )ها به کار از بیماری

، از Cucurbitaceaeاز خانواده  Citrullus colocynthis L. علمی

گیاهان دارویی  ازجملهبوده که  Cucurbitalesکدو راسته 

ها ارزشمند است که در طب سنتی در درمان بسیاری از بیماری

شده است و تحقیقات آزمایشگاهی متعددی خواص  کاربردهبه

عصاره میوه این گیاه شامل  .(16اند )درمانی آن را اثبات کرده

ها، تری ترپنوئیدها و آلکالوئیدها، فالونوئیدها، ساپونین

ضد قند  عنوانبهاز میوه هندوانه ابوجهل  (.17است )گلیکوزیدها 

مقاله پژوهشی

  

گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، نویسنده مسئول: سید میثم ابطحی فروشانی، * 

 Email: meysamabtahi@hotmail.com                                     دانشگاه ارومیه، ایران
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و  ضد تب، ضد میکروب، ، ضد تومورفشارخونخون، ضد 

همچنین در درمان دیابت، بواسیر، هایپرلیپیدمی، زخم معده، 

های های ادراری، روماتیسم، ضعف اعمال روده، بیماریبیماری

شود مسهل قوی استفاده می عنوانبهکبدی، ادم و همچنین 

همچنین در مطالعات معدودی به بررسی اثرات  .(20-18)

با کارژینان  ایجادشدهاین گیاه در مدل التهاب  ضدالتهابی

(carrageenan )(. مشخص است که 21است ) شدهاشاره

 تنیدهدرهمالتهابی با عملکردهای سیستم ایمنی  هایواکنش

تاکنون مطالعات جامعی در مورد  حالبااین .(22است ) شده

 اثرات این عصاره بر دستگاه ایمنی بدن صورت نگرفته است.

REV1  واکسن زنده تخفیف حدت یافته علیه بیماری بروسال

در این  گردد.لیوفیلیزه عرضه می صورتبهکه  استملیتنسیس 

ژن از آن آنتی عنوانبهمطالعه ما برای تحریک سیستم ایمنی رت 

هدف اصلی ما در این  ذکرشده مواردتوجه به  بااستفاده نمودیم. 

 هندوانهمیوه  هیدرو الکلیمطالعه تعیین اثرات احتمالی عصاره 
هومورال و سلولی سیستم ایمنی بعد از  هایپاسخبر  ابوجهل

بروسال )سویه زنده واکسن  REV1ژن آنتی چالش با
 .است رتمدل  ( درمیلیتنسیس

 

 هاو روش مواد
 موردمطالعهتجربی است. جامعه -ایاین مطالعه از نوع مداخله

ماه  6-8نر در محدوده سنی  رتسر  20در این بررسی شامل 

است که از حیوان خانه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه 

ساعت چرخه  12)استاندارد  ها در شرایطرتبودند.  شدهتهیه

با  c˚24الی  22ساعت تاریکی( درجه حرارت  12-نوری

پس از طی  (.23شدند )نگهداری دسترسی آزاد به آب و غذا 

 طوربههفته(، حیوانات  2ها )رتجهت تطابق  موردنظرزمان 

 تصادفی در دو گروه به شرح زیر قرار گرفتند:

های این گروه در روز شروع آزمایش و یک رتگروه تیمار: 

 REV1واکسن داخل صفاقی تحت تزریق  صورتبهبعدازآن هفته 

(REV1 ml1/0 + ml PBS9/0 ) رت. همچنین (24گرفتند )قرار

میوه  هیدرو الکلیاز عصاره  mg/kg50 های گروه تیمار روزانه

 صورتبههفته  2هندوانه ابوجهل را از شروع مطالعه به مدت 

 خوراکی دریافت کردند.

های این گروه مشابه با گروه قبلی تحت رتگروه شاهد: 

 بروسال میلیتنسیس)سویه زنده واکسن  REV1چالش با واکسن 

 ( قراریک پادگن مناسب جهت تحریک سیستم ایمنی عنوانبه

 mg/kg50 نیزها گرفتند. از روز شروع ایمونیزاسیون به این موش

 .آب مقطر گاواژ شد

 تهیه عصاره هیدرو الکلی  

 بعد از تهیه میوه هندوانه ابوجهل از روستای گورچین قلعه 

گونه آن توسط کارشناس  شهر ارومیه، جنس و منطقه انزل

تعیین گردید. بخش گوشتی میوه  شناسیزیستهرباریم گروه 

در سایه،  کردنخشکو  آوریجمعگیاه هندوانه ابوجهل، پس از 

 50:50پودر به نسبت گرم از این 100جدا و پودر گردید.  هادانهاز 

 48در نیم لیتر محلول آب مقطر و اتانول خیسانده شده و پس از 

دستگاه  وسیلهبهساعت از صافی عبور داده شد سپس 

 - c˚50 در دمای  (Vac05 ZirBus, Germany)فریزدرایر

 (.24) یدگردتغلیظ  خألو تحت شرایط  گراد یسانت

 تحملقابلتعیین دوز   

 هیدرو الکلیهای مختلف عصاره با غلظتها رتپس از تیمار    

مشخص  (mg/kg 100 ،75 ،50 ،25میوه هندوانه ابوجهل )

حداکثر دوز با باالترین  عنوانبه mg/kg 50 گردید غلظت

 .است مانیزنده

 ارزیابی ایمنی هومورال  

تیتر پادتن  سرم حیوانات جدا شد و گیریخونپس از 

به شیوه میکروهماگلوتیناسیون تعیین  REV1علیه  تولیدشده

 (.19 ،18) یدگرد

 ارزیابی ایمنی سلولی  

 گیری به کف پای چپ حیواناتساعت قبل از خون 48 

تزریق شد. REV1 ( ml REV11/0 + ml PBS9/0 )واکسن 

. گردیدراست جانوران تزریق  یپابه PBS لیترمیلی 1 زمانهم

ها رتضخامت پای گیری خونساعت و قبل از  48پس از گذشت 

( سنجیده Mauser Dial Caliper-Germanyبه کمک کولیس )

اکتسابی ایمنی سلولی  . افزایش ضخامت کف پا به شاخصشد

 (:19 ،18) یدگردطبق رابطه زیر محاسبه 

راست پای تورم مقدار(/)راست پای -)چپ پای تورم مقدار

 = شاخص واکنش ایمنی سلولی تورم مقدار(

 کشت سلولی طحال تهیه  

تحت شرایط  هاآنها، طحال رتاز  گیریخونبه دنبال  

محیط  لیترمیلی 5شد. سپس بافت طحال در  استریل خارج

 FBS ،%10 یحاوآمریکا( - Sigmaشرکت ) RPMI-1640کشت 

و له گردید. بافت حاصل  قطعهقطعهآلمان(  - Gibcoشرکت )

 2/0جهت تهیه سوسپانسیون سلولی از توری سیمی به قطر 
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دقیقه  10پس از سانتیریفیوژ به مدت  .عبور داده شد مترمیلی

بر روی رسوب سلولی  ها،RBC حذف منظوربهدور،  2000در 

دقیقه ضمن  5بعد از  وبافر لیز کننده افزوده  ml 5 آمدهدستبه

در یط کشت بار دیگر به مدت ده دقیقه مح ml 10افزودن 

دور سانتریفیوژ شد. سپس رسوب سلولی در محیط کشت  2000

RPMI  10حاوی%FBS  (.26شد ) درآوردهبه حالت سوسپانسون 

های موجود در بین جمعیت بررسی میزان تکثیر لنفوسیت 

 MTTهای طحالی با روش سلول

به دنبال پس از طی مراحلی که در باال توضیح داده شد، 

از  lμ 100 تهیه و 1×610 ها، سوسپانسونی حاویشمارش سلول

ته تخت ریخته  ایخانه 96های پلیت آن در هر یک از چاهک

از محلول  µl50  شد. برای هر نمونه سه تکرار در حضور

و سه تکرار بدون حضور  mg/ml 1فیتوهماگلوتینین 

بالنک نیز در سه  عنوانبهدر نظر گرفته شد.  فیتوهماگلوتینین

ساعت  72. بعد از گردیدخالی استفاده  RPMIچاهک از محیط 

 lμ 25 به هر چاهک 2CO %5گرمخانه گذاری در انکوباتور حاوی 

ساعت  4، به مدت شدهافزوده PBSدر  mg/ml 5 MTTمحلول 

 -MTT (3دیگر گرمخانه گذاری گردید. در این مدت احیاء ماده 

دی فنیل تترازولیوم  -5،2-ایل(-2دی متیل تیازول -5،4)

زنده و در حال تکثیر سبب تشکیل  هایسلولبروماید( وسط 

 DMSOمیکرولیتر  100فورمازون گردید که با افزودن  یهابلوره

 nm492موج طول. سپس شدت رنگ در درآمدبه حالت محلول 

 (:26) یدگردتحریک بر اساس رابطه زیر محاسبه  یهنماتعیین و 

(OD فیتوهماگلوتینین  حضور در- OD (/)بالنکOD 

 تحریک نمایه=  (بالنک OD-عدم  فیتوهماگلوتینین حضور در

 اکسید نیتریک گیریاندازه  

 و سنجی رنگ روش توسط اکسید نیتریک تولید میزان 

 تعیین سدیم نیتریت (Griess) استاندارد منحنی از استفاده

 با یمجاور ساز از پس طحالی هایسلول خالصه، طوربه .گردید

آزمون مورد  در شدهداده توضیح روش با مشابه فیتوهماگلوتینین

MTT کشت رویی مایع از میکرولیتر 100 آنگاه .شدند مجاور 

 96 پلت هایچاهک داخل به دوتایی صورتبه طحال هایسلول

 1 محلول از میکرولیتر 100 سپس .شد ریخته تخت ته ایخانه

 هاچاهک به، امریکا( Sigma شرکت) یدآم سولفانیل درصد

 درجه و تاریکی در دقیقه 10 مدت به پلیت. گردید اضافه

 میکرولیتر 100 هاحفره تمام به آنگاه .شد دارینگه اتاق حرارت

 دی آمین دی اتیلن نفتیل N 1-1 درصد 1محلول  از

 مدت به دیگر بار و اضافه امریکا(-Sigma)شرکت  یدروکلرایده

 درنهایت .شد نگهداری اتاق حرارت درجه و تاریکی در دقیقه 10

 االیزا دستگاه توسط نانومتر 530 موجطول در نمونه نوری جذب

 مختلف هایغلظت از استفاده با زمانهم .گردید قرائت نگار

 طریق از و شدهترسیم استاندارد منحنی سدیم نیتریت

 هانمونه در موجود نیتریت غلظت خطی، معادله و رگرسیون

 .گردید تعیین

 هایسنجش قابلیت انفجار تنفسی در جمعیت سلول  

 فاگوسیتیک طحال

هیه شد. این ت cell/ml 610× 2سوسپانسیون سلولی به تعداد 

خانه به مدت دو ساعت در دمای  24های کشت ها در پلیتسلول

کربن انکوبه گردید،  اکسیددیدرصد  5و  گرادسانتیدرجه  37

ها حذف لنفوسیت منظوربهها با محیط کشت هنکس سپس خانه

باقیمانده به مدت یک ساعت با  هایسلولشستشو داده شدند. 

میکرولیتر محلول  100گاه مخمر اپسونیزه انکوبه گردید. آن

 آمریکا(- Sigmaشرکت )نیترو بلو تترازولیوم( ) NBTزیموزان و 

ها اضافه و به مدت یک ساعت دیگر انکوبه به هریک از خانه

دی متیل فورماید به هر  N-Nمیکرولیتر  400 درنهایتگردید. 

به دور در دقیقه  3000و با سرعت  شدهها اضافه یک از خانه

سانتریفیوژ گردید.  گرادسانتیدرجه  4دقیقه در دمای  10 مدت

در میکروپلیت ها را میکرولیتر از مایع رویی از هر یک از خانه 200

 nm540  موجطولبا االیزا نگار در  ای ریخته و نتیجهخانه 96

 (.26) یدگردقرائت 

 سنجش فاگوسیتوز  

 ننمودانکوبه  ها وطحالی سلول هایسلول جداسازیاز  پس

 ها با فرمالینبا مخمر اپسونیزه مشابه با مراحل قبلی، سلول هاآن

ائوزین، -هماتوکسیلین ها باسلول فیکس شدند. آنگاه 10%

 x 40 عدسی نوری با میکروسکوپ زیر در شده آمیزیرنگ

 قرار موردمطالعه الم هر ازای به شان 5 تعداد. شدند بررسی

 بود. طحالی سلول 70-100 حاوی حدوداً شان هر گرفت.

که شامل حداقل  هاییسلولدرصد  صورتبهشاخص فاگوسیتوز 

 .(27شد )یک سلول فاگوسیت شده بودند، گزارش 

 Mannاز آزمون  هامیانهآنالیز آماری: جهت مقایسه 

Whitney-U  05/0. سطح گردیداستفاده>p سطح  عنوانبه

های آماری در محیط در نظر گرفته شد. کلیه بررسی دارمعنی

دارها از انجام و برای ترسیم نمو 21ویراست  SPSS افزارنرم

 .گردید( استفاده Microsoft Excel 2013) افزارنرم
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 نتایج
بر مبنای  REV-1کتسابی به دنبال چالش با ایمنی سلولی ا

. سنجیده شد (DTH) تأخیریواکنش ازدیاد حساسیت 

های تحت رتاست،  شدهدادهنشان  1که در جدول  طورهمان

 طوربه میوه هندوانه ابوجهل هیدرو الکلیتیمار با عصاره 

نشان  DTHبرابری را در واکنش  7/2ی یک کاهش دارمعنی

در گروه  REV-1اختصاصی علیه  بادیآنتیدادند. در مقابل تیتر 

 2/3 ی یک افزایشدارمعنی طوربهنسبت به گروه شاهد  تیمار

حاکی از  MTT آزمون(. نتایج 1جدول دهد )برابری را نشان می

با عصاره آبی  درمانی گروهافزایش در میزان تکثیر لنفوسیتی در 

بر  (.1جدول است )در قیاس با گروه شاهد  بیانشیرینگیاه 

رسد که شدت فاگوسیتوز به نظر می آمدهدستبههای اساس داده

ی دارمعنیدر گروه تیمار نسبت به گروه کنترل به ترتیب افزاش 

 و ظرفیت ییتواناNBT احیای آزمون(. در 2 جدولاست )یافته 

 ویژهبههای آزاد در تولید رادیکال فاگوسیت کننده هایسلول

گردد. آنیون سوپراکسیداز آنیون سوپراکسیداز مشخص می

)زرد، شفاف و محلول در آب( را احیا  NBT، ماده رنگی تولیدشده

نموده و به فورمازان آبی نامحلول و رسوب در داخل فاگوسیت 

با روش فتومتری  تولیدشدهکند. میزان فورمازان تبدیل می

که میزانی از ارزیابی عملکرد انفجار تنفسی  سنجش شده

حاکی از  آزموننتایج حاصل از این  (.24است )ها فاگوسیت

در  های طحالیمونوسیت/ماکروفاژ ت انفجار تنفسیکاهش قابلی

 نتایج درنهایت(. 2است )جدول گروه تیمار نسبت به گروه شاهد 

در گروه تیمار  یداکسحاکی از میزان تولید نیتریک  آمدهدستبه

 (.2 جدولاست )نسبت به گروه کنترل 

 

 گیرینتیجهو بحث 

-سیستم ایمنی موجود زنده به دنبال چالش هایپاسختعدیل 

نقش مهمی را در بهبود عملکرد طبیعی سایر  ،های ایمونولوژیک

کند. امروزه استفاده از گیاهان دارویی بدن بازی می یهادستگاه

، جایگزین نوینی برای ضدالتهابیایمنی و  کنندهتعدیلبا خاصیت 

. (28است )داروهای شیمیایی دارای عوارض جانبی شده 

کاربرد عصاره میوه گیاه هندوانه ابوجهل را  شدهانجاممطالعات 

های باکتریایی و کاندیدیایی، در اختالالت گوارشی، عفونت

، اختالالت تولیدمثلی و IIنوع اختالالت قندی و چربی، دیابت 

(. ترکیبات 29اند )باروری، سرطان پستان مفید دانسته

موجود در عصاره گیاه هندوانه ابوجهل شامل  شدهگزارش

، احیاکنندهها، قندهای نشاسته، تانن، ساپونین، انواع پروتئین

 -α- and β) هاترپنآلکالوئیدها، فالونوئیدها و گلیکوزیدها، تری

amyrins, oleanolic acid, ursolic acid, lupeol,glycirretinic 

acidاکسیدانیآنتیو  بیضدالتها(. اثرات 16باشند )( می 

 شدهگزارشآلکالوئیدها و فالونوئیدها در مطالعه شیک و همکاران 

این ترکیبات در بهبود آلرژی،  مؤثر کاربرد چنینهم(. 30است )

 های شاهد و تیماربین گروه REV-1و هومورال به دنبال چالش با  مقایسه پاسخ ایمنی سلولی -1جدول 
 

MTT( جذب نوری)  هاگروه REV1بادی علیه تیتر آنتی درصد تورم کف پا 

 کنترل 22/8±65/320 33/2±49/35 12/0±542/0

 تیمار 11/4±08/1026 23/3±14/13 14/0±604/1

001/0< 01/0< 001/0< P value 

 

 

 های شاهد و تیماربین گروه REV-1به دنبال چالش با  فاگوسیت کننده طحال هایسلول هایپاسخمقایسه  -2جدول 
 

NBT(جذب نوری) هاگروه لیتر(میلیمیکرومول در  نیتریک اکسید) درصد فاگوسیتوز 

 کنترل 01/1±36/59 33/10±46 03/0±054/1

 تیمار 30/3±11/41 33/8±74 03/0±723/0

001/0< 001/0< 001/0< P value 
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 شدهدادهاختالالت کبدی، ترمیم زخم و تومورهای توپر نشان 

انفجار تنفسی در  دارمعنیمطالعه نیز کاهش این (. در 31است )

های تیمار شده نسبت به فاگوسیتیک طحالی در موش ایهسلول

عصاره میوه  اکسیدانیآنتیناشی از ترکیبات  احتماالًگروه کنترل 

 .استهندوانه ابوجهل 

های نقش مهمی را در بیماری T هایسلول باواسطهایمنی  

ازدیاد  (.30-32کند )خود ایمن اختصاصی اندام خاص بازی می

یکی از  ،(delayed type hypersensitivity) یریتأخحساسیت 

که در ایجاد است  T هایسلول باواسطههای پاسخ ایمنی نمونه

 DTH(. برای بروز واکنش 33دارد )التهابی دخالت  هایواکنش

ژن خاصی تحریک توسط آنتی T هایسلولای خاص از باید دسته

و  Th1 هایسلول واسطهبه DTHاغلب پاسخ  (.30شوند )

 برخالف(. در مطالعه حاضر 34 ،33گردد )القا میماکروفاژ 

در گروه تیمار نسبت  طحالی هایسلولتکثیر  دارمعنیافزایش 

در گروه تیمار کاهش  DTHبه گروه شاهد، میزان واکنش 

افزایش تکثیر که ممکن است  بنابراین ؛یافته بود دارمعنی

 دیگری فرضاً  سمت به هاآنشدن  پوالریزه به دلیل T هایسلول

Th2  که در تحقیق  بادیآنتیبوده است. افزایش تولید

 ،. به عبارت بهترکندمیاست از این فرضیه حمایت  شدهمشاهده

ایمنی از  هایپاسخرسد که عصاره گیاه باعث شیفت به نظر می

افزایش وزن طحال  به سمت ایمنی هومورال است. سمت ایمنی

فزایش به دلیل ا احتماالًهم در راستای افزایش تکثیر لنفوسیتی و 

 بوده است. بادیآنتیمولد  هایسلول

بازیگران مهم  ازجملهماکروفاژ  -رده منوسیت  هایسلول

. نتایج ما حاکی از آن است (34 ،33باشند )می DTH هایپاسخ

 ایهستهتک هایسلولکه قابلیت فاگوسیتوز در  باوجودیکه 

فاگوسیت کننده طحال به دنبال تیمار با عصاره میوه هندوانه 

و تولید  است ولی میزان شدت انفجار تنفسی یافتهافزایشابوجهل 

یابد. به دنبال برداشت مخمر اپسونیزه کاهش می اکسیدنیتریک 

-در موش کاهش التهاب و تورم کف پا به دنبال تزریق کارژینان

توسط  عصاره آبی گیاه هندوانه ابوجهل کنندهفتدریاهای 

این محققین  (.21است ) شده( گزارش2010همکاران )مرزوک و 

Deoxocucurbitacin-11-گالیکوزید  (2012در ادامه کار خود )

I-2-O-β-d-glucoside  مسئول آن را را از دانه این گیاه جدا و

های واسطهتولید  (.22کردند )گیاه گزارش  ضدالتهابیاثرات 

ی این ماده یزاالتهاب سازوکارهای ازجملهالتهابی توسط کارژینان 

-مونوسیت هایسلولعملکردهای التهاب آور  کاهش .است

ماکروفاژ به دنبال تیمار حیوان با عصاره هندوانه ابوجهل که در 

 مهارکنندهاین تحقیق مشاهده نمودیم، ممکن است که اثرات 

توسط این ماده را توجیه کند. کارژینان  ازالتهاب ناشی 

 اکسیدشدت انفجار تنفسی و قابلیت تولید نیتریک  کهازآنجایی

یابد، مشخصی کاهش می طوربهفاگوسیتیک  هایسلولدر 

مفیدی در  واقعاً اثر  ابوجهل هندوانهرسد که بنابراین به نظر نمی

و یا کمک با دفاع ضد میکروبی  ازجملهتقویت سیستم ایمنی 

تقویت ایمنی به دنبال واکسیناسیون علیه یک باکتری داخل 

داشته باشد. در برخی مطالعات  مثال عامل بروسال( طوربه)سلولی 

هندوانه گیاه  یضد سرطانخاصیت ، خواص آنتی باکتریایی

البته این مطالعات در شرایط  (.36 ،35است ) شدهگزارش ابوجهل

in vitro بررسی اثر مستقیم ترکیبات گیاه بر روی  و به شدهانجام

سرطانی پرداخته است. طبیعی است  هایسلولعوامل عفونی و یا 

 کنندهتقویتتواند حاکی از اثر نمی کدامهیچ یادشدهکه موارد 

افزایش قابلیت فاگوسیتوز  باشد. توسط این گیاهسیستم ایمنی 

ژن و نیتروژن های آزاد اکسیدر کنار کاهش قابلیت تولید رادیکال

 ایهستهتک هایسلولدر  ضدالتهابیحاکی از ایجاد یک فنوتیپ 

و تولید  DTH هایواکنش (.38 ،37است )فاگوسیت کننده 

های آزاد اکسیژن و نیتروژن نقش بسیار مهمی نامناسب رادیکال

های خود ایمن از قبیل اسکلروز در پیشرفت و گسترش بیماری

؛ (39کند )ایمن و روماتوئید آرتریت بازی می دمتعدد، دیابت خو

میوه هندوانه ابوجهل  هیدرو الکلیبنابراین ممکن است که عصاره 

این  هرحالبهها داشته باشد. اثرات سودمندی در این بیماری

یک مطالعه مقدماتی بوده و الزم است که در آینده  صرفاًمطالعه 

 صورت گیرد.های خود ایمن مطالعات بیشتری بر روی مدل

انه میوه هندو هیدرو الکلیعصاره که رسد به نظر میدر نهایت 

 باقابلیتیک ترکیب طبیعی  عنوانبهتواند ابوجهل می

 قرار گیرد. موردتوجهسیستم ایمنی  کنندهتعدیل

 

 تشکر و قدردانی
ر از زحمات تمامی کسانی که ما را داین مقاله نگارندگان  

 ارند.نمودند، کمال تشکر و قدردانی را دانجام این مطالعه یاری 
 

 

 تعارض منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند.
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Abstract 
 

Background & Objectives: The main objective of this study is to determine the possible effects of 

hydroalcoholic extract of Citrullus Colocynthis on the humoral and cellular immune responses in Wistar 

rats after challenge with REV-1 vaccine. 

Materials & Methods: The studied population included 20 male rats that were randomly divided into 

two equal groups and were immunized with Rev1 vaccine (0.1 ml Rev1+0.9 ml PBS  ( . Treatment group 

received hydroalcoholic extract of the C. colocynthis (50 mg/kg) orally every day from the beginning of the 

study and it continued for two weeks. Blood sampling was performed five days after the last injection. 

Moreover, 48 hours before blood sampling, Rev1 vaccine (0.1 ml Rev1+0.9 ml PBS  ( was injected into the 

left foot of rats. The levels of anti-Rev1 antibody and the specific cellular immune responses were 

measured by sero-agglutination test, footpad thickness, and griess colorimetric method, respectively. 

Lymphocyte proliferation, nitric oxide production, respiratory burst, and phagocytosis in splenocytes 

were determined by MTT test, Griess test, NBT assay, and slide test, respectively. 

Results: The levels of anti-Rev1 antibody, phagocytosis and Lymphocyte proliferation index in 

splenocytes were increased in treatment group compared to control group. Nevertheless, the levels of the 

cellular immunity (food pad thickness), NBT, and Nitric oxide in treatment group showed a significant 

decrease compared to control group (p<0/05). 

Conclusion: The hydroalcoholic extract of C. colocynthis may be used as a natural source for modulating 

the immune system. 
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