
هاي ماه تمرین هوازي به همراه مصرف عصاره پوست انار بر سطوح شاخص مقاومت به انسولین موش دوتأثیر 

  صحرایی چاق

  

  چکیده

ماه تمرین هوازي به همراه مصرف عصاره پوست انار بر سطوح  2هدف این تحقیق بررسی تأثیر : زمینه و هدف

  . هاي صحرایی چاق بودشاخص مقاومت به انسولین موش

ها کنترل، تمرین، مصرف عصاره پوست  سر موش صحرایی نر چاق در قالب تصادفی در گروه 40تعداد : روش کار

مصرف . هفته بود 8جلسه تمرین در هفته به مدت  5پروتکل تمرین هوازي شامل . انار و توام جایگزین شدند

ح به صورت محلول در آب گرم و به دقیقه قبل از غذا در نوبت صب 30الی 20گرم 130عصاره پوست انار روزانه 

اخذ شدند وداده میزان انسولینهاي خونیجهتسنجشنمونه. هفته انجام شد 8شکل گاواژ تا پایان 

  .هابااستفادهازآزمونهاي آماریتوصیفیوتحلیل واریانسموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتند

حساسیت انسولینی شد و عصاره  و یننشان داد که فقط تمرین باعث کاهش وزن بدن، انسولها  یافته :یافته ها

  . داري در این موارد نداشت پوست انار تاثیر معنی

تنهایی  بدنی به از سوي دیگر، تمرین. نداشتانسولینداري در  عصاره پوست انار به تنهایی تاثیر معنی: نتیجه گیري

عمومی در این افراد حتما باید تواند باعث کاهش قند خون در افراد سالمند چاق شود و براي تامین سالمت  نمی

 هاي تغذیه اي براي پرهیز از مصرف کربوهیدرات هاي  برنامه هاي تمرینی منظم در طول زندگی همراه با کنترل

  .ساده صرف نظر از وضعیت فعالیت بدنی در نظر گرفته شوند

  ، چاقانسولینتمرین، عصاره پوست انار،  :واژگان کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

Effect of two month aerobic training and pomegranate peel extract (PPE) 
supplementation on Insulin resistance index levels in obese rats

  

Abstract

Introduction & Objectives: The aim of this research was to investigate the Effect of two 
month aerobic training and pomegranate peel extract (PPE) supplementation on Insulin 
resistance index in obese rats. 
Materials and Methods: Forty aged Wistar rats were randomly divided into four 
groups including Control, aerobic training(AT), PPE and PPE+ AT. Aerobic 
traininggroups participated in 8 weeks of aerobic training, five sessions per week on an 
automatic treadmill. Administration of pomegranate peel extract (130 gr daily) was 
done by oral gavage solution method, 20 to 30 minutes before breakfast meal for eight 
weeks. Blood samples were taken to analyze Insulin resistance index levels and lipid 
profile and the data were analyzed by descriptive statistics and ANOVA. 
Results: The results showed that aerobic training(AT) reduced body weight, insulin and
insulin sensitivity, and pomegranate peel extract had no significant effect. However, 
none of the interventions had a significant effect on plasma glucose. 
Conclusion: Exercise alone cannot reduce glucose in obese people, and in order to 
provide general health in these people, regular exercise programs along with nutritional 
controls should be introduced to avoid the consumption of simple carbohydrates 
regardless of physical activity status.
Key words: training, pomergrantepeel extract, obese

  

  

  

  



  مقدمه

یکی ازاینعواملخطرکهنقشآندرایجادحوادثقلبیعروقیمرتبط با چاقی به تاییدرسیدهاست،هیپرانسولینمی 

د.میزانخاصیازانسولینتعریفمیشودمقاومتبهانسولینبهصورتپاسخناقصگلوکزبه).6(یاافزایشانسولینخونبهدلیلمقاومتبهانسولینمیباشد

. )17(ربسیاریازاینبیمارانبرایجبرانایننقص،برایحفظسطحگلوکز،سطحانسولیندرگردشافزایشمییابد

براساسمطالعاتصورتگرفتهبینمقاومت بهانسولیندرکبد افراد چاق مسنبافاکتورهایخطربیماریهایقلبیعروقی 

یدرهمینرابطهبهایننتیجهرسیدندکهارتباطمعنی چنانکهپیروالوهمکاراندر تحقیق.رابطهنزدیکیوجوددارد

مقاومت به ).15(داریبینهیپرانسولینمیبهعنوانعاملیجهتپیشگوییبیماري عروقکرونري افراد چاق وجوددارد

یک فرضیه بیان ). 7(انسولین،چاقی،استرساکسیداتیووآبشارالتهابی نقشهایمرتبطیرادرایجادوپیشرفت اغلببیماري ها ایفامیکنند

شود و در پی آن کبد نسبت به ضربه دوم مقاومت انسولین به عنوان اولین ضربه منجر به تجمع چربی در کبد می می کند که

در عین حال، استفاده از طب گیاهی به عنوان ).8(که به صورت استرس اکسیداتیو از منابع مختلف است، حساس تر می شود 

سازي رادیکال هاي آزاد ناشی از چاقی، توجه فراوانی را به خود  یک روش درمانی، در افزایش شرایط ضداکسایشی و یا پاك

یکی از این مکمل هاي گیاهی که داراي خواص ضد اکسایشی است و امروزه از آن براي مقاصد درمانی . معطوف ساخته است

افزایش ؛ زیرا بر اساس شواهد علمی، این نوع مکمل سازي ممکن است ضمن )5(استفاده می شود، مکمل انار است 

عملکردهاي ورزشی، باعث تقویت دفاع هاي ضد اکسایشی و کاهش آسیب هاي اکسایشی ناشی از انجام فعالیت هاي ورزشی 

در افراد چاق شود به عالوه در برخی از گزارش هاي موجود، به اثرات مفید انار در کاهش چربی هاي نامطلوب خون و یا حتی 

چنانکه نتایج مطالعات حاکی از آن است که ). 17(اده اشاره شده استاثرات ضد میکروبی و ضد التهابی این م

آنتیاکسیدانموجود در انار، سه برابر چاي سبز و شراب قرمز میباشد و درمقایسه با انگور، گریپفروت و آبپرتقال، آنتیاکسیدان 

از اثرات ضداکسایشی، می تواند ضمن انار، با برخورداري ).5(بیشتر است Cو E ،Aانار به دلیل سرشاربودن از ویتامینهاي

مالون دي آلدئید : مقابله با اثرات نامطلوب فشار اکسایشی ناشی از چاقی، باعث کاهش شاخص آسیب هاي غشاي سلولی مانند

با این حال، تحقیقات خارجی اندکی در رابطه با تعیین اثرات مفید آب انار بر ). 5(و افزایش ظرفیت ضد اکسایشی سرم شود

از آنجایی که در داخل . هاي فشار اکسایشی ناشی از انجام فعالیت هوازي به ویژه افراد اضافه وزن و چاق در دست استشاخص

کشور تاکنون اثرات مکمل سازي انار و فعالیت هاي ورزشی به ویژه در افراد داراي اضافه وزن چربی و چاق، به طور همزمان 

طالعات اندکی که در خارج از کشور وجود دارد، هنوز این سؤال مطرح است که آیا مورد مطالعه قرار نگرفته است و نیز در م

، می تواند از بروز آسیب هاي اکسایشی ناشی از انجام فعالیت هاي ورزشی هوازي در )ماه 2(واقعاً مکمل سازي کوتاه مدت انار

ن، مطالعه حاضر قصد دارد تا با بررسی تأثیر شود؟ بنابرای شاخص مقاومت به انسولینبین افراد چاق بکاهد و دست کم باعث 

ماه عصاره پوست انار بر شاخص مقاومت به انسولین موش هاي چاق، به برخی از ابهامات و تناقضات موجود  2مکمل سازي 

  .پاسخ دهد

  مواد و روش ها

و  یکی پودر شد رکردن پوست در دماي معمولی اتاق با آسیاب الکت و خشک بعد از تمیز. شد هیهمیوه انار بیرجند در پاییز ت

درصد به مدت  80پودر پوست انار در اتانول . براي عصاره گیري به آزمایشگاه دامپزشکی دانشگاه آزادواحد تبریز ارسال گردید

دقیقه قبل از غذا  30الی  20گرم میلی 250روزانه  عصاره .ساعت خیسانده شد و حالل آن توسط  دستگاه روتاري جدا شد 72

  . هفته تجویز شد 8تا پایان ) 3(در نوبت صبح به صورت محلول در آب گرم و به شکل گاواژ

این حیوانات . گرم استفاده شد 320±15ماهه و با  میانگین وزن  15سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار  40در این پژوهش 

ساعت با  12:12تاریکی /چرخه روشنایی 45درجه ي سانتی گراد و  22-20در قفس هاي پلی کربنات  با شرایط دمایی 

  . شدنددسترسی آزاد به آب و غذاي ویژه موش هاي آزمایشگاهی نگهداري می

  : گروه تقسیم شدند 4حیوانات پس از یک هفته آشناسازي با محیط آزمایشگاه به طور تصادفی به 



میلی گرم بر  200عصاره پوست انارروزانه دوم گروه .کل تمرینی را اجرا می کردجلسه در هفته پروت 5تمرین هوازي اول گروه 

میلی گرم  200روزانه  عصاره پوست انار+تمرین هوازيسوم گروه. کیلوگرم وزن بدن عصاره را به صورت گاواژ دریافت می کرد

را اجرا می  یدر هفته پروتکل تمرین جلسه 5بر کیلوگرم وزن بدن عصاره پوست انار را به صورت گاواگ دریافت می کرد و 

  .هیچ تیماري را دریافت نکرد کنترلچهارم گروه. کرد

. حیوانات پس از یک هفته آشناسازي با محیط آزمایشگاه و دستگاه تردمیل مخصوص حیواناتپروتکل تمرین هوازي شروع شد

سرعت و مدت گرم کردن و سرد . بود جلسه در هفته و هر جلسه شامل گرم کردن و سرد کردن 5پروتکل تمرین هوازي 

دقیقه با سرعت 10(ثابت بود؛ اما سرعت و مدت تمرین در هفته  اول ) متر در دقیقه 5دقیقه با سرعت 2(ماه  2کردن در طول 

متر در  18-20دقیقه با سرعت  20(، هفته سوم )متر در دقیقه10-12دقیقه با سرعت  20(، هفته دوم )متر در دقیقه 12-10

،هفته )متر در دقیقه 18-20دقیقه با سرعت  50(، هفته پنجم)متر در دقیقه 18-20دقیقه با سرعت  30(، هفته چهارم) دقیقه

 50(، هفته هشتم)متر در دقیقه 18- 20دقیقه با سرعت  50(، هفته هفتم)متر در دقیقه 18-20دقیقه با سرعت  50(ششم

  .در  ابتدا و پایان پروتکل وزن کشی به عمل آمد .)19(بود ) متر در دقیقه 18-20دقیقه با سرعت 

ساعت پس از اخرین جلسه تمرینی براي خونگیري ابتدا با  48همه ي موش هاي صحرایی گروه هاي مختلف تحقیق  

به صورت تزریق درون صفاقی بیهوش ) کیلوگرم/ گرممیلی 75(و کتامین ) کیلوگرم/گرممیلی 10(ترکیبی از داروي زایالزین 

شد و براي اطمینان از کمترین آزار حیوان، پس از اطمینان از بیهوش شدن حیوانات، قفسه سینه حیوان شکافته می. دشدن

براي بدست آوردن  EDITAسپس نمونه خونی در لوله ونوجکت فاقد ماده . شدخون به طور مستقیم از قلب حیوان گرفته 

دور در دقیقه قرار گرفته شد تا نمونه  3500دقیقه با سرعت  15مدت  سرم ریخته شد و پس از آن در دستگاه سانترفیوژ به

هاي بعدي به فریزر با براي سنجشهاي سرمی حاصل شود و پس از عالمت گذاري در کرایوتیوب هاي مخصوص ریخته شد 

  .منتقل شدند -70دماي 

و یا اثر توام آنها ) و مصرف عصاره پوست انار)) لکنتر(تمرین در برابر عدم فعالیت(هاي تمرین براي تعیین تاثیر هر یک از عامل

دار  استفاده شد که در صورت معنی) 2×2(گیري در طی دوره مداخله، از تحلیل واریانس عاملی هاي مورد اندازه بر مقدار شاخص

ازمـون   س یـک راهـه خطـی   ها با استفاده از آزمون تحلیـل واریـان   ها و یا اثر تعاملی آنها، در ادامه داده شدن اثر هر یک از عامل

  . مقایسه شدند تعقیبی توکی 

  

  یافته ها
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  ها پس از مداخله وزن بدن گروه 1شکل

  

  

و مصرف ) کنترل(تمرین در برابر عدم فعالیت(هاي تمرین شامل عامل) 2×2(نتایج تحلیل واریانس عاملی 1جدول 

  و یا اثر توام آنها بر وزن بدن) عصاره پوست انار در برابر کنترل(مکمل

  شاخص

  مورد بررسی
  اثر مورد مقایسه

)2×2(عاملینتایج تحلیل واریانس 

Fsig  درجه آزادي
  اندازه اثر

  )ضریب اتا(
  توان آزمون

وزن بدن

  82/0  19/0*182/8005/0وضعیت تمرین

  10/0  146/05/001/0وضعیت مصرف مکمل

  052/0  016/089/0001/0  1تمرین ×تعامل مصرف مکمل

حاکی از وجود ) 8/0کمتر از (یا توان آزمون پایین) 3/0کمتر از (اندازه اثر کوچک). **: P>05/0(تفاوت معنی دار*:             

بر عدم کفایت الزم تعداد نمونه تحقیق داللت می ها و به طور ساده  در مقدار اثر عامل) واریانس باال(تغییرپذیري قابل مالحظه

  .کنند

  نتایج تحلیل واریانس تک راهه در مورد مقایسه بین گروهی مقدار وزن بدن 2جدول 

  شاخص مورد بررسی

نتایج تحلیل واریانسنتایج آزمون همسانی واریانس 
  نتایج آزمون تعقیبی توکی

FsigFدرجه آزاديsig
  اختالف متوسطمقایسه در بین گروه هاي

)Se±x̅ (  

sig

*001/0  3و  23/836  82/0  27/0  وزن بدن 

  *3/2101/0±38/6  تمرین با کنترل

  99/0  8/1±38/6  عصاره با کنترل

  *0/25002/0±38/6  توام با کنترل

  *021/0  - 5/19±38/6  تمرین با عصاره

  7/393/0±38/6  تمرین با توام

  *2/23005/0±38/6  عصاره با توام

شود که مصرف گیري میبنابراین نتیجه. فقط در گروه هاي تمرین وزن بدن کمتر از گروه کنترل و گروه عصاره بود: نتیجه

  . ها تاثیر نداشته است و فقط تمرین باعث کاهش وزن بدن شده استعصاره انار بر وزن بدن موش

  

https://en.wikipedia.org/wiki/X%CC%85_and_R_chart


  
  ها پس از مداخله گلوکز خون گروه 2شکل 

  

و مصرف ) کنترل(تمرین در برابر عدم فعالیت(هاي تمرین شامل عامل) 2×2(نتایج تحلیل واریانس عاملی 3جدول 

  و یا اثر توام آنها بر گلوکز خون) عصاره پوست انار در برابر کنترل(مکمل

  شاخص

مورد 

  بررسی

  اثر مورد مقایسه

)2×2(عاملینتایج تحلیل واریانس 

  Fsig  درجه آزادي
  اندازه اثر

  )ضریب اتا(
  توان آزمون

گلوکز خون

  41/0  124/308/003/0وضعیت تمرین

  16/0  1003/132/002/0وضعیت مصرف مکمل

  21/064/0006/007/0  1تمرین ×تعامل مصرف مکمل

) واریانس باال(حاکی از وجود تغییرپذیري قابل مالحظه) 8/0کمتر از (یا توان آزمون پایین) 3/0کمتر از (اندازه اثر کوچک**: 

دار  با مشاهده نشدن تاثیر معنی.بر عدم کفایت الزم تعداد نمونه تحقیق داللت می کنندها و به طور ساده  در مقدار اثر عامل

دیگر نیاز به بررسی وجود نداشت و نتیجه گیري شد که هیچ از متغیرهاي مستقل بر گلوکز خون تاثیر ها و یا تعامل آنها  عامل

    . نداشته اند
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  ها پس از مداخله انسولین خون گروه 3شکل 

  

و مصرف ) کنترل(تمرین در برابر عدم فعالیت(هاي تمرین شامل عامل) 2×2(نتایج تحلیل واریانس عاملی4جدول 

  و یا اثر توام آنها بر انسولین خون) پوست انار در برابر کنترلعصاره (مکمل

  شاخص

  مورد بررسی
  اثر مورد مقایسه

)2×2(عاملینتایج تحلیل واریانس 

Fsig  درجه آزادي
  اندازه اثر

  )ضریب اتا(
  توان آزمون

انسولین خون

  96/0  29/0*106/15001/0وضعیت تمرین

  65/0  14/0*188/502/0وضعیت مصرف مکمل

  47/123/003/021/0  1تمرین ×تعامل مصرف مکمل

در ) واریانس باال(حاکی از وجود تغییرپذیري قابل مالحظه) 8/0کمتر از (یا توان آزمون پایین) 3/0کمتر از (اندازه اثر کوچک

  .کنندبر عدم کفایت الزم تعداد نمونه تحقیق داللت می ها و به طور ساده  مقدار اثر عامل

  

  نتایج تحلیل واریانس تک راهه در مورد مقایسه بین گروهی مقدار انسولین خون5جدول 

  شاخص مورد بررسی

نتایج تحلیل واریانسنتایج آزمون همسانی واریانس 
  نتایج آزمون تعقیبی توکی

FsigFدرجه آزاديsig
  اختالف متوسطمقایسه در بین گروه هاي

)Se±x̅ (  

sig

*001/0  3و  47/736  48/0  84/0  انسولین خون 

  *3/6005/0±74/1  تمرین با کنترل

066/0  5/4±74/1  عصاره با کنترل

  *8/7001/0±74/1  توام با کنترل

  73/0  - 8/1±74/1  تمرین با عصاره

5/182/0±74/1  تمرین با توام

3/325/0±74/1  عصاره با توام

  ).P>05/0(فقط در گروه هاي تمرین مقدار انسولین سرم کمتر از گروه کنترل بود: نتیجه
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  ها پس از مداخله حساسیت انسولینی گروه 4شکل 

  

و مصرف ) کنترل(تمرین در برابر عدم فعالیت(هاي تمرین عاملشامل ) 2×2(نتایج تحلیل واریانس عاملی6جدول 

  و یا اثر توام آنها بر حساسیت انسولینی) عصاره پوست انار در برابر کنترل(مکمل

  شاخص

  مورد بررسی
  اثر مورد مقایسه

)2×2(عاملینتایج تحلیل واریانس 

F  درجه آزادي
سطح 

معنی داري

  اندازه اثر

  )ضریب اتا(
  توان آزمون

حساسیت 

انسولینی

  83/0  2/0*005/0  102/9وضعیت تمرین

  45/0  16/3066/009/0وضعیت مصرف مکمل

95/033/002/015/0  1تمرین ×تعامل مصرف مکمل

در ) واریانس باال(حاکی از وجود تغییرپذیري قابل مالحظه) 8/0کمتر از (یا توان آزمون پایین) 3/0کمتر از (اندازه اثر کوچک

  .بر عدم کفایت الزم تعداد نمونه تحقیق داللت می کنندها و به طور ساده  مقدار اثر عامل

  

  نتایج تحلیل واریانس تک راهه در مورد مقایسه بین گروهی حساسیت انسولینی 7جدول 

  شاخص مورد بررسی

نتایج تحلیل واریانسنتایج آزمون همسانی واریانس 
  نتایج آزمون تعقیبی توکی

FsigFدرجه آزاديsig
  اختالف متوسطمقایسه در بین گروه هاي

)Se±x̅ (  

sig

009/0  3و  52/436  14/0  93/1  انسولین خون 

  *65/203/0±94/0  تمرین با کنترل

19/0  92/1±94/0  عصاره با کنترل

*27/3007/0±94/0  توام با کنترل

  86/0  -73/0±94/0  تمرین با عصاره

61/091/0±94/0  تمرین با توام

35/148/0±94/0  عصاره با توام

  

  ).P>05/0(فقط در گروه هاي تمرین مقدار حساسیت انسولینی کمتر از گروه کنترل بود: نتیجه
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داري کمتر از گروه کنترل و گروه  بدن به طور معنیهاي مشارکت کننده در تمرین وزن   ها، فقط در گروه در اولین بخش یافته

ما در راستاي تحقیقات بسیار زیاد موجود مبنی بر اثر کاهش دهنده عصاره پوست انار بر وزن بدن، تصور . مصرف عصاره بود

هاي  در موش کردیم که شاید مدت زمان و یا دز مورد مصرف عصاره پوست انار در تحقیق ما کافی نبوده است و یا اینکه شاید

هاي  اگرچه که تفاوت(تواند تاثیر چشمگیري بر کاهش وزن بدن ایجاد کند چاق مصرف عصاره پوست انار به تنهایی نمی

الزم به ذکر است که در کل در مورد اثرات عصاره ). کاهش وزن ایجاد شده در گروه تمرین ایجاد شد 50%مختصري در حدود 

گزارش . باشد موجود می)2، 4، 16، 28(اه بر چاقی در مطالعات حیوانی شواهد زیادي هاي مختلف این گی پوست انار و بخش

-به عالوه، مصرف عصاره پوست انار حاوي پنی). 8(شده است که مصرف رب انار نیز بر کاهش وزن موشها کامال موثر است

آنزیم اسید چرب سینتتاز هستند که داراي قابلیت مهار فعالیت  )ellagicacid(و اسید االجیک )punicalagin(کاالگین

اسید کاتالپیک).31(هاي چرب دارد و بنابراین در جلوگیري و درمان چاقی اهمیت زیادي دارد  نقش مهمی در بیوسنتز اسید

)Catalpicacid( هاي چاق به کاهش تجمع  کونژوگه شده با اسید لینولئیک که عمدتا در پوست انار موجود است در موش

هاي لینوائیک کونژوگه شده مانند  خیلی از تحقیقات دیگر نیز بر آثار سایر اسید. شود فید شکمی منجر میبافت چربی س

اند که پوست انار را به عنوان یک مکمل مفید در محافظت از چاقی و مقاومت انسولینی مطرح  هاي چرب تمرکز کرده اسید

مصرف عصاره ) 16(قی عصاره پوست انار نیز شواهدي وجود دارد به عالوه، در مورد آثار جلوگیري کننده از چا). 2(کند می

این آثار . هاي چاق شده با رژیم پرچرب شود تواند سبب جلوگیري از ایجاد چاقی و افزایش چربی خون در موش پوست انار می

بنابراین . کنند بروز می) تهااش(اي توسط مهار فعالیت آنزیم لیپاز پانکراس و سرکوب دریافت انرژي رسد که تا اندازه به نظر می

تواند یک سرکوب کننده نوین براي اشتها باشد که فقط در شرایط مصرف رژیم پرچرب، بر چاقی اثر  عصاره پوست انار می

میلی  500اند که مصرف روزانه  نشان داده) 11(همچنین در مورد عصاره گل انار در یک تحقیق هونگ و همکاران . کند می

هاي گردش   ، کاهش چربیPPAR-a1هاي قلبی از طریق فعال سازي   انار سبب اصالح متابولیسم چربی گرم از عصاره گل

گزارش ) 2009(مک فارلین و همکاران. تواند در چاقی موثر باشد شود که در نهایت می ها می خون و مهار برداشت کبدي چربی

  . )17(تواند سبب کاهش وزن شود اند که روغن دانه انار نیز می کرده

ولی امروزه در نقش مصرف عصاره پوست انار در جلوگیري از چاقی در انسان الزم به ذکر است که تعداد مطالعات انسانی 

هاي مختلف از   اندك هستند و براي فهم موجود در مورد آثار محافظتی و پیشگیري کننده عصاره موجود در این زمینه

در مورد مصرف عصاره پوست انار بر ). 2(باید توجه تحقیقی بیشتري معطوف شود هاي متفاوت میوه انار بر چاقی هنوز بخش

باشند، اگرچه که در تعدادي از آنها  هاي خون می  باشد که عمدتا در مورد چربی چاقی، مطالعات حیوانی بسیار زیادي موجود می

هاي میوه انار ممکن است که همیشه  از بخش هاي مستخرج  هاي به دلیل اینکه سایر عصاره). 2(وزن بدن نیز بررسی شده است

هاي عمل آن از اهمیت بیشتري برخوردار   در دسترس نباشند، بنابراین تحقیق در مورد مصرف عصاره پوست انار و مکانیسم

یک و تاثیر گالیک اسید و اسید لینولئ. اند برخی مشتقات عصاره پوست انار به تنهایی و یا در ترکیب با هم بررسی شده. است

درصدي وزن بدن  2/12و  8/6، 8/12هاي تحت رژیم پرچرب در طی هفت هفته به ترتیب باعث کاهش  ترکیب آنها در موش

  ). 13(موشها شد 

ها بر کاهش دریافت غذا و وزن بدن موجود در عصاره پوست انار را در موش 6%کاالگین اثرات پنی) 2003(سردا و همکاران

اند اشاره کرده) اشتها(هاي ضدچاقی انار برخی محققان به سرکوب دریافت انرژي  در مورد مکانیسم به هرحال. اند تایید کرده

اثرات مضاعف عصاره پوست انار بر چاقی را به کاهش دریافت انرژي و مهار فعالیت لیپاز ربط ) 2007(لی و همکاران . )7(

که یک داروي مهار کننده (است )Orlistat(مشابه ارلیستات گزارش شده است که تاثیر انار بر دریافت انرژي). 16(اند داده

به واسطه مشتقات موثر موجود در عصاره ) دهنده جذب چربی رژیم غذایی و افزایش دفع آن در مدفوع لیپاز لوزالمعده و کاهش

ر مشابه با همچنین عصاره پوست انار آثا). 16(دهد  روي می)tannicacid() پوست انار اسید االجیک و اسید تانیک

به عالوه، مشاهده شده است ). 2(دارد ) ها یک داروي سرکوب اشتها و مورد مصرف در کلینیک()sibutramine(سیبوترامین

هاي تحت  دهد، ولی تاثیري بر موش هاي تحت تغذیه با رژیم پرچرب کاهش می که عصاره پوست انار دریافت کالري را در موش

                                               
1- peroxisomeproliferator-activatedreceptor-a



هاي مصرف  بدین ترتیب ما هم نتیجه گرفتیم که شاید در موش). 2(آن هنوز ناشناخته است رژیم معمولی ندارد که مکانیسم 

تواند نتایج ما در مورد  کننده رژیم معمولی، مصرف عصاره پوست انار تاثیري بر دریافت کالري و بنابراین وزن بدن ندارد که می

  . ندهاي پیر را توجیه ک عدم تاثیر عصاره پوست انار بر وزن بدن موش

باتوجه به اینکه . تواند به کاهش چاقی باینجامد ها میدهی آنتی اکسیدان اند که مکمل نشان داده) 25(به عالوه سن و سیمونز 

شود که مصرف عصاره پوست انار  التهاب و استرس اکسایشی نقش مهمی در ایجاد چاقی دارند، بنابراین در این راستا تصور می

همچنین گزارش شده است که مصرف ). 2(تواند از بروز چاقی جلوگیري کند ضدالتهابی هم می به دلیل آثار ضداکسایشی و

ها همراه  تواند با افزایش هزینه انرژي، نرخ متابولیک و اکسایش چربی هاي کافئین وکاتکچین در چاي می  پلی فنول

نیزتوسط ) یک مشتق از پوست انار()xanthigen(گزانتیژن) گرمازایی(در مورد عصاره پوست انار آثار ترموژنیک).12(شود

تواند سبب کاهش وزن و کاهش محتواي چربی کبد و کل بدن  بررسی شده است که نشان دادند می)2010(آبیدو و همکاران 

  . )1(ها به عنوان یک مکمل موثر در مدیریت چاقی شودو همچنین افزایش هزینه انرژي استراحتی در موش

وام (اند که متغیرهایی مانند افزایش در مقدار مصرف اکسیژن اضافی پس از ورزش  نیز بیان کردهبه عالوه، برخی شواهد 

اگرچهکه در ). 30(و یا نرخ متابولیسم چربی در از دست دادن چربی بدن به دنبال ورزش اثرگذار هستند ) EPOCاکسیژن یا 

رسد که کاهش مشاهده شده در وزن بدن بازتابی از  نظر میگیري نشد، ولی به  اندازه این تحقیق ترکیب بدن به طور مستقیم

هاي تمرین کرده، به علت هزینه انرژي فعالیت، وزن چربی بدن  به بیان دیگر ممکن است که در گروه. تغییر ترکیب بدن باشد

م تغییر وزن بدن با اینحال، مکانیس. اندازه گیري نشده است کاهش یافته است که البته در این تحقیق ترکیب بدن مستقیم

هاي خطر متابولیک در  هرچه که باشد، در یک فراتحلیل آماري اخیر در مورد تأثیرتمرین هوازیبروخامتکلی ومقدارشاخص

هاي خطر متابولیک پاسخ  نتیجه گیري شده است که چاقی شکمی نسبت به سایر مولفه)22(بیماران مبتال به سندرم متابولیک

تري با مقاومت انسولینی، دیابت و  ارتباط قوي) داخل شکمی(ذخایر چربی مرکزي بدن. دارددهی بیشتري به تمرین هوازي 

ولی با وجود عدم قطعیت دانش موجود، احتمال داده شده ).14(دارند) هاي سندرم متابولیک به عنوان مولفه(هاي قلبی بیماري

شوند و فقط  ز چاقی مرکزي و مقاومت انسولینی میاست که عوامل ناشناخته محیطی و یا ژنتیک به طور همزمان نیز سبب برو

هاي درون یک فرضیه دیگر نیز مربوط به آن است که آدیپوسیت. خود چاقی مرکزي عامل ایجاد مقاومت انسولینی نیست

تواند سبب افزایش مقدار و جریان  هاي آدرنرژیکی بیشتر، فعالیت لیپولیتیک بیشتري دارند که می شکمی به دلیل گیرنده

اسیدهاي چرب در سیستم باب شده و احتماال با جلوگیري از زدوده شدن انسولین منجر به افزایش مقاومت انسولینی با 

بنابراین ما تصور کردیم که حتی سایر آثار مفید تمرین بر متغیرهاي مورد بررسی از ). 15(شوند اي می مکانیسم ناشناخته

تواند  می in vitroاي اثبات توالی رویدادهاي مذکور انجام تحقیقات در شرایط بااینحال، بر. گیرد کاهش چربی بدن منشاء می

شاید در نگاه اول، عدم . هاي تحقیق تاثیري بر گلوکر خون نداشت ها، هیچ یک از متغیر در بخش دیگر یافته. کمک کننده باشد

شواهد بسیار زیاد موجود در این زمینه هاي صحرائی چاق با توجه به  تاثیر تمرین هوازي و اثر توام بر گلوکز در موش

هاي صحرائی در حد طبیعی بوده است   ولی ما تصور کردیم که شاید در اصل سطح قند خون موش. نامانوس به نظر برسد)10(

در مورد عدم تغییر گلوکر خون در اثر مصرف عصاره . و نیازي به خروج مقدار قند خون از محدوده طبیعی وجود نداشته است

هاي ما هر دوي مصرف عصاره پوست انار و عصاره پودر دانه   ، همسو با یافته)23(انار، اگرچه در تحقیق روحی و همکاران پوست

انار تغییري در مقدار گلوکز پالسما و انسولین ایجاد نکردند، ولی مصرف عصاره پوست انار سبب بهبود اندازه و تعداد جزایر 

شد که عصاره پوست انار حاوي برخی عناصر شیمیایی است که تاثیر مثبتی بر بازسازي  همچنین احتمال داده. النگرهانس شد

هاي بتا براي تولید انسولین بیشتردارند و یا اینکه حاوي ترکیبات شبه انسولین  هاي جزایر پانکراسی و تحریک سلول سلول

هاي پانکراس ممکن است روند بازسازي و تولید  به عالوه، مواد ضداکسایشی عصاره پوست انار با کاهش تخریب سلول. باشد می

هاي پانکراس  ولی آن محققان در کل نتیجه گیري کردند که تاثیر مفید عصاره پوست انار بر سلول. انسولین را افزایش دهد

وجود تاثیر  افتد و بنابراین ممکن است با اتفاق می) تولید کننده گلوکاگون(هاي آلفا هاي دیگر مانند سلول  احتماال در بخش

ولی، خیلی از تحقیقات . هاي پانکراسی، تغییري در مقدار انسولین ترشحی ایجاد نشود مثبت مصرف عصاره پوست انار بر سلول

in vitro هاي محیطی شده و بنابراین  ها ممکن است سبب افزایش برداشت گلوکز توسط بافت اند که پلی فنول نشان داده



، افزایش برداشت گلوکز در اثر عمل )29(که ممکن است به واسطه مهار گلوکونئوژنز) 24(گلوکز خون را کاهش دهند

  . اتفاق بیافتد) 18(هاي بتاي پانکراس  و تحریک ترشح انسولین از سلول) 9(آدرنرژیک

ي دار ها فقط تمرین باعث کاهش مقدار انسولین گردش خون شد و مصرف عصاره پوست انار تاثیر معنی در بخش دیگر یافته

در مورد تاثیر ورزش بر انسولین الزم به ذکر است که در . نداشت که این مساله در مورد حساسیت انسولینی نیز مشاهده شد

که این مساله ) 26(شود  انسولین ناشتایی می اکثر تحقیقات گذشته مشخص شده است که تمرین ورزشی سبب کاهش سطوح

هاي انسولینی   سولینی به واسطه افزایش تعداد و در معرض قرار گرفتن گیرندهبه دلیل تاثیر خود ورزش در افزایش حساسیت ان

باشد که در نهایت موجب کاهش نیاز به انسولین و کاهش حضور انسولین در  هاي محیطی و به ویژه عضالت می در بافت

شوند و  ز وهله ورزش آغاز میساعت پس ا 48بااین حال، اثرات ورزش بر حساسیت انسولینی معموال ). 27(پالسما خواهد شد 

بنابراین براي بیشینه کردن اثرات متابولیک ورزش بر کنترل قند خون، پیشنهاد شده است که باید ورزش به طور منظم و به 

  . هاي هفته انجام شود طور ایده آل در اکثر روز

هاي تمرین و مصرف   سولینی در گروهبه هرحال، ما در توجیه اینکه چرا با وجود کاهش انسولین خون و بهبود حساسیت ان

ولی تصور کردیم که شاید همان کاهش سطوح . عصاره پوست انار، تغییري در مقدار گلوکز خون مشاهده نکردیم، ناتوان بودیم

به بیان دیگر ما . انسولین با وجود بهبود عملکرد آن در نهایت سبب شده است که تغییري در مقدار گلوکز خون مشاهده نشود

ور کردیم با اینکه تمرین بدنی تا اندازه زیادي و شاید مصرف عصاره پوست انار تا حدي در بهبود حساسیت انسولینی موثر تص

است، ولی براي کاهش چشمگیر قند خون بیماران دیابتی و افراد در معرض افزایش مقاومت انسولینی مانند افراد چاق، حتما 

هاي ساده را کاهش دهند و تمرین بدنی به  هاي داراي کربوهیدرات رهیز از مصرف غذاهاي تغذیه اي الزم براي پ  باید کنترل

الزم به ذکر است که این . تنهایی نمی تواند کاهش قند خون را به بار آورد، هرچند که با بهبود عمل انسولین همراه باشد

معتبر براي کنترل قند خون  هاي مطرح شده از سوي مراجع  استنباط ما دقیقا در راستاي تمام دستورالعمل

  . باشد می)21،20،6(

حساسیت انسولینی و  گیري کردیم که فقط تمرین می تواند باعث کاهش وزن بدن، انسولین در کل ما نتیجه: گیري نتیجه

. نداشتندداري بر گلوکز  با اینکه، هیچ یک از مداخالت تاثیر معنی. داري در این موارد ندارد شود و عصاره پوست انار تاثیر معنی

هاي فردي، کنترل مستقیم بر جزئیات انجام پروتکل  هاي حیوانی و حذف تفاوت نکات قوت تحقیق ما شامل استفاده از نمونه

عدم توجه به دز مصرف عصاره پوست انار بر حسب وزن . بودند... تاثیر مزاحم بسیاري از متغیرها مانند تغذیه و تمرین، حذف 

اندازه گیري ترکیب بدن در طول  ها، عدم هاي تحت تغذیه با رژیم پرچرب، همچنین تعداد کم آزمودنی بدن، عدم بررسی موش

  . هاي اصلی تحقیق ما بودند رژي ورزش از محدودیتاندازه گیري مقدار دقیق هزینه ان تمرینات و عدم
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