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  27/11/95پذیرش مقاله:             1/10/95 دریافت مقاله: 

 :هاي آزاد در اثر تمرینات سنگین ورزشـی بخصـوص گونـه اکسـیژن (اند که تولید رادیکالمطالعات نشان داده مقدمهROS (

موقع مواد آنتی اکسیدانی از این امر جلوگیري کرد. هدف مطالعه حاضر بررسـی توان با مصرف بهها شده که میباعث آسیب به بافت

  ت انار بر کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از یک جلسه ورزش درمانده ساز بود.اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی پوس

 تـایی تقسـیم طور تصادفی به چهار گروه هشتسر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 32در این مطالعه تعداد ها: مواد و روش

عصـاره  mg/kg 250( PPHE250)3نـار)، عصاره هیدروالکلی پوست ا mg/kg 200( PPHE200) 2(گروه کنترل).  con)1شدند: 

طور منظم روزانه یـک سـاعت ورزش داده هفته به 8). حیوانات به مدت Eویتامین  mg/kg 5( vit.E) 4هیدروالکلی پوست انار) و 

ز شدند و در آخرین جلسه تمرین تحت استرس ورزش درمانده ساز قرار گرفتند. بالفاصله پس از آخرین جلسه تمرین نمونه خـون ا

 ، میلوپراکسیداز و سطح نیتریک اکسید در نمونه سرم تهیه شد.1-هاي پاراکسونازورید باب جهت تعیین فعالیت آنزیم

 هـاي سـرم گـروه 1- فعالیـت آنـزیم پاراکسـونازهـا: یافتهPPHE200 )47/1±02/23،( PPHE250 )98/1±59/23 و (vitE 

). فعالیت آنزیم میلوپراکسـیداز سـرم >05/0P) افزایش معنی داري داشت (57/18±38/1) در مقایسه با گروه کنترل (65/2±38/25(

ــروه ــاي گ ــرل 56/4±94/24( vitE ) وPPHE200 )97/9±76/32،( PPHE250 )05/6±45/31ه ــروه کنت ــا گ ــه ب ) در مقایس

 48/2±59/46،( PPHE250( PPHE200هـاي ). سطح نیتریک اکسید سرم گروه>05/0P) کاهش معنی داري داشت (14/6±70/40(

 ).>05/0P) کاهش معنی داري داشت (18/47±36/5) در مقایسه با گروه کنترل (82/3±25/36( vit E) و 62/2±27/40(

 نتایج تحقیق نشان داد مصرف عصاره پوست انار موجب بهبود وضعیت سیستم آنتـی اکسـیدانی، ضـد : گیريبحث و نتیجه

 گردد.فعالیت شدید بدنی می التهابی و کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از

 ورزش درمانده ساز، پاراکسوناز، میلوپراکسیداز، انار.هاي کلیدي: واژه  
 

 چکیده
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 مقدمه

هاي آزاد در در شرایط عادي بین تولید و حذف رادیکال

بدن تعادلی وجود داشته و عـدم تعـادل بـین ایـن دو باعـث 

 تنش اکسیداتیو و تغییرات پاتوبیولوژیک متعـددي در سـطح

). تحقیقـات نشـان 1هاي سلولی خواهـد شـد (ماکرومولکول

داده که فعالیت فیزیکی بدن مانند یک شمشیر دو لبه عمـل 

اي که ورزش منظم و مالیم باعث افـزایش بیـان گونهکرده به

هاي آنتی اکسیدانی شـده و بـههاي دخیل در تولید آنزیمژن

 نمایـد در صـورتی کـهعنوان یک آنتی اکسـیدان عمـل مـی

ــی  ــتم آنت ــوان سیس ــارج از ت ــی و خ ــدید فیزیک ــت ش فعالی

اکسیدانی بدن، باعث استرس اکسیداتیو و آسـیب بـه سـلول

شود که در چنین مواقعی ممکن اسـت مصـرف هاي بدن می

ها نشـان مـیافتهیها مفید واقع شود. همچنین اکسیدانآنتی

دهد که انطباق با ورزش منظم محدود بـوده و ممکـن اسـت 

لیت شدید و خارج از توان سیستم آنتـی اکسـیدانی انجام فعا

  ).2بدن حتی بعد از تطابق منجر به استرس اکسیداتیو شود (

دهد که گیاهان غنـی از آنتوسـیانینمطالعات نشان می

هـاي آزاد مـؤثر ها در مهار رادیکالها، فالونوئیدها و پلی فنل

 هـاي طبیعـی کـه اکثـراً دراکسـیدان). آنتـی3،4باشند (می

شـوند در بـین ها و سبزیجات یافت مـیگیاهان دارویی، میوه

رسـد نقـش عامه مردم محبوبیت خاصی داشته و به نظر مـی

 Punica ).5ها داشته باشند (مهمی در جلوگیري از بیماري

granatum L. عنـوان انـار (عموماً بـهPomegranate از (

شناخته شده است که یک میـوه مهـم  punicaceaخانواده 

اي، ایـران، راکی بوده و از دیربـاز در کشـورهاي مدیترانـهخو

هند، افغانستان، چین، ژاپن، روسیه و ایـاالت متحـده کشـت 

). ترکیباتی در پوست انار وجود دارند کـه داراي 6شده است (

خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد میکروبـی، ضـد التهـاب و ضـد 

 یسـدروکیباشند. برخی از این ترکیبات شـامل هسرطانی می

بنزوئیک اسیدها (اسید گالیک، اسید االژیـک) و هیدروکسـی 

-سینامیک اسیدها (اسـید کافئیـک، اسـید کلروژنیـک، پـی

کوماریک اسید)، سیسـلیتول کربوکسـیلیک اسـیدها (اسـید 

هـا و کوانیک)، فالونوئیدها و دیگـر گلیکوزیـدها، آنتوسـیانین

آنتی  ). اولین گزارش در مورد خاصیت7ها هستند (االژیتانین

اکسیدانی پوست انار مربوط به عصـاره اسـتخراج شـده از آن 

ــه روش آزمایشــگاهی توســط ســینگ و  ــانول و ب توســط مت

) بود. در این تحقیـق عصـاره اسـتخراج شـده بـا 2همکاران (

درصـد و روش  83متانول توسط روش بتاکـاروتن لینولئـات 

 81دي فنیـل پیکریـل هیـدروالز  1و1خنثی نمودن ترکیب 

عالیت آنتی اکسیدانی نشـان داد. همچنـین از میـان درصد ف

هـاي قـوي بـر اکسـیدانترکیبات پلی فنلی، فالونوئیدها آنتی

باشند. این ترکیبات باعث جمع می LDLعلیه اکسیداسیون 

د و یهـاي هیدروکسـیل، پراکسـآوري و از بین بردن رادیکال

). ترکیبـات ذکـر شـده در 8،9شـوند (آنیون سوپراکسید می

انار موجود بوده و اثرات متنوع و وسیعی بـر سـالمتی  پوست

هاي قلبی و عروقـی و در کـل شامل تأثیرات مثبت بر بیماري

هاي آزاد دارند. هـم چنـین ایـن هاي ناشی از رادیکالبیماري

هاي غشایی ترکیبات باعث جلوگیري از پراکسیداسیون چربی

و سبب چیالت شدن عناصر فلـزي و تحریـک فعالیـت آنتـی

شوند. پوست انار بـه خـاطر داشـتن هاي آنزیمی میاکسیدان

ترکیبات پلی فنلی خاصیت آنتی اکسیدانی بیشـتري نسـبت 

هاي بـه ). با توجه به بررسی10هاي انار دارد (به سایر قسمت

عمل آمده پژوهشـی در خصـوص تـأثیر عصـاره هیـدروالکلی 

پوست انار بر روي تنش اکسـیداتیو ناشـی از فعالیـت شـدید 

بدنی یافت نشد. لذا با توجه بـه تـأثیر مـواد آنتـی اکسـیدان 

هاي آزاد و کم بـودن اثـرات طبیعی در خنثی سازي رادیکال

ها در مقایسـه بـا مـواد آنتـی اکسـیدانی مصـنوعی، منفی آن

مطالعه حاضر جهت بررسی اثر عصاره هیـدرو الکلـی پوسـت 

هاي زیمبر میزان نیتریک اکسید و فعالیت آن Eانار و ویتامین 

هاي تحت تنش اکسیداتیو پاراکسوناز و میلوپراکسیداز در رت

  ورزش درمانده ساز صورت پذیرفت.

  هامواد و روش

  تهیه عصاره هیدروالکلی پوست انار



ویسکرمی و همکاران  دیاکس کیترین زانیم بر  نیتامیو و انار پوست یالکل درویه عصاره ریتأث     

 

 95، زمستان همدهجیافته، دوره /  23 

عصاره هیدرو الکلی پوست انار به روش ماسیراسیون تهیه 

 گـرادسـانتیدرجه  40شد. بدین منظور پوست انار در دماي 

ر تهیـه شـد از آن، هیـدرو الکـل به پـود توسط آون خشک و

ــاو ــد آب و د 50 ي(ح ــد. د 50رص ــافه ش ــانول) اض ــد ات رص

 30سـاعت در دمـاي  72سوسپانسیون تهیه شده بـه مـدت 

پـس از  ،سپس عصاره حاصـل شد. نگهداريسانتیگراد درجه 

صاف شدن توسط کاغـذ صـافی بـا اسـتفاده از دسـتگاه دوار 

  گردید. تغلیظ و حالل آن جدا خألتقطیر در 

  حیوانات و پروتکل ورزشی

سر موش صحرایی نـر نـژاد ویسـتار  32در این مطالعه از 

هـا گرم اسـتفاده شـد. مـوش 220±20بالغ با میانگین وزنی 

طور تصادفی به چهار گـروه پس از یک هفته عادت پذیري به

) سـطح اول 2) گـروه شـاهد، 1به شرح زیـر تقسـیم شـدند: 

عصــاره هیــدروالکلی  mg/kg 200عصــاره (دریافــت کننــده 

 mg/kg) سطح دوم عصـاره (دریافـت کننـده 3پوست انار)، 

 E) گـروه ویتـامین 4عصاره هیدروالکلی پوست انـار) و  250

  ).  Eویتامین  mg/kg 5(دریافت کننده 

ها دوز مربوطه را به مدت هشـت هفتـه و بـه تمامی گروه

وه میلی لیتـر از طریـق گـاواژ دریافـت نمـوده و گـر 2میزان 

کنترل هم به میزان مشابه سرم فیزیولوژي دریافت نمـود. در 

طول مدت آزمایش حیوانات توسـط یـک فـرد جابجـا و  تمام

تیمــار شــدند. در طــی ایــن مــدت حیوانــات محــدودیتی در 

ســاعت  12دسترســی بــه آب و غــذا نداشــتند و در شــرایط 

ساعت تاریکی نگهداري شدند. حیوانات جهت  12روشنایی و 

سـانتی  100 به شکل اسـتوانه بـا قطـر ايحوضچهورزش در 

قرار داده شده و درجه حرارت آب سانتی متر  50 و عمقمتر 

   داشته شد. نگه گرادسانتیدرجه  32±2در محدوده 

ــدت  ــه م ــات ب ــایش حیوان ــه در  10در روز اول آزم دقیق

 60روز بـه  6حوضچه به شنا پرداخته و ایـن مـدت در طـی 

هفته ادامه یافت. در  8روند به مدت ) و این 11( دقیقه رسید

هـا تحـت شـرایط آخرین جلسه تمرین ورزش تمـامی گـروه

استرس ورزش درمانده ساز قرار داده شـدند. مـالك اسـترس 

ورزش درمانده ساز در آخرین جلسه تمرین ورزشی کـه یـک 

بار انجام شد عدم حرکت حیوان در اثـر خسـتگی مفـرط در 

ممکن بـود منجـر بـه غـرق  سطح آب بود که ادامه این روند

دقیقـه  15تا  10مرحله خستگی کامل بین  .)12( شدن شود

که در ایـن  بسته به توان حیوانات تحت آزمایش متفاوت بود

مرحله مراقبت کامل جهت جلوگیري از خفگـی حیوانـات در 

  آمد. به عملآب 

  روش تهیه نمونه سرم

بالفاصله پس از انجام ورزش مفرط حیوانـات بـا ترکیـب 

میلی گـرم بـه ازاي هـر کیلـوگرم وزن  80باالیی از کتامین (

میلی گـرم بـه ازاي هـر کیلـوگرم وزن  10زایالزین (بدن) و 

بدن) بیهوش و خونگیري از سیاهرگ باب و تا حداکثر مقـدار 

میلی لیتر) انجام شد. خـون تهیـه شـده جهـت  4-5ممکن (

دقیقه در دمـاي اتـاق نگهـداري،  30جداسازي سرم به مدت 

درجـه  4دقیقـه در دمـاي  15به مدت  g500سپس در دور 

گــراد ســانتریفیوژ و ســرم جــدا شــده جهــت انجــام ســانتی

  گراد نگهداري شد.درجه سانتی -70آزمایشات در دماي 

  گیري غلظت نیتریک اکسیداندازه

سـرم مطـابق مطالعـات  هاينمونه اکسیدمیزان نیتریک 

میکرولیتـر  20بـدین منظـور  اسـتفاده گردیـد. مؤلفینقبل 

مـول بـر  1/0رف گریس حاوي بافر سولفات مس نمونه به مع

 500-600دقیقـه جـذب در دامنـه  15لیتر اضافه و پـس از 

 اکسـیدغلظت نیتریک  نانومتر توسط االیزا ریدر قرائت شد و

  .)13توسط منحنی استاندارد تعیین گردید (

  1-گیري فعالیت پاراکسونازاندازه

 مـؤلفینمطابق مطالعات قبل  1-ونازمیزان فعالیت پاراکس

میکرولیتـر نمونـه بـه  40گردید که با اضافه کـردن استفاده 

میلی موالر  100ک (یدریدکلریمیکرولیتر بافر تریس اس 460

میلــی مــوالر و اســتوك  2) حــاوي کلریــد کلســیم pH=8و 

میلی موالر اندازه گیري شد. تولید فنل در دامنه  4پاراکسون 

  ).14اسپکتروفتومتر مداوم سنجیده شد ( نانومتر روش 412

  گیري فعالیت میلوپراکسیدازاندازه
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سـنجیده  مـؤلفیننزیم مطابق مطالعات قبل آت این یفعال

 لیـتتـرا متمیـزان اکسیداسـیون  بـر اسـاسروش  ایـن شد.

ــزدین ( ــدروژن و TMBبن ــید هی ــوط پراکس ــط مخل ) توس

لـی یم 95/0میکرولیتر نمونه را بـا  5باشد. داز مییلوپراکسیم

دقیقـه  30لیتر معرف پراکسـید هیـدروژن مخلـوط، بعـد از 

صـورت نانومتر قرائت شـد. نتـایج بـه 650جذب در محدوده 

  ).15واحد در میلی گرم پروتئین بیان شد (

  هاي آزمایشتجزیه و تحلیل آماري داده

اند. انحراف معیار استاندارد ارائه شده ±صورت میانگین نتایج به

هاي آنتی یانگین میزان نیتریک اکسید و فعالیت آنزیممتفاوت بین 

هاي مختلف با کمک آزمون تجزیه واریانس ن گروهیاکسیدانی در ب

 .اي دانکـن بـرآورد شـدطرفه و به دنبال آن آزمون چند دامنهکی

عنوان حداقل سطح معنـی دار بـودن تفـاوت ) به>05/0Pمقادیر (

 .استاستفاده قرار گرفته  ها موردمیانگین

  هایافته

ـــوناز ـــزیم پاراکس ـــت آن ـــین گـــروه  1-فعالی  vitEب

) در 98/1±59/23( PPHE250) و گــــروه 65/2±38/25(

) افـزایش معنـی داري 57/18±38/1مقایسه با گروه کنترل (

 vitE). فعالیـت ایـن آنـزیم بـین گـروه >05/0Pنشان داد (

) و همچنین 98/1±59/23( PPHE250) و 65/2±38/25(

 PPHE200 ) وPPHE250 )98/1±59/23بین دو گـروه 

 vitE) معنـــی دار نبـــود امـــا بـــین گـــروه 47/1±02/23(

ـــروه65/2±38/25( ) 47/1±02/23( PPHE200 ) و گ

  ).1) (تصویر >05/0Pاختالف معنی دار بود (

  

  هاي آزمایشی.گروه 1- فعالیت سرمی آنزیم پاراکسوناز. 1 تصویر

c-a  05/0( داري دارندنظر آماري اختالف معنیاز  غیرمشابههر ستون داراي حروف  درP<.(  

 PPHE200هـاي فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز سـرم گـروه

)97/9±76/32 ،(PPHE250 )05/6±45/31 و (vit E  

ــرل (ی) در مقا56/4±94/24( ــروه کنت ــا گ ) 70/40±14/6ســه ب

ــت ( ــی داري داش ــاهش معن ــین >05/0Pک ــاهش ب ــن ک ). ای

PPHE200 )97/9±76/32) 45/31±05/6) و (PPHE250 

ــار  ــا تیم ــی ب ــد ول ــی دار نش ــاري معن ــاظ آم ــه لح  vit Eب

  ).2) (تصویر >05/0Pدار بود () این تفاوت معنی56/4±94/24(

  
  .آزمایشی هايگروهسرم  میلوپراکسیدازفعالیت آنزیم . 2 تصویر

c-a 05/0( داري دارنداز نظر آماري اختالف معنی غیرمشابههر ستون داراي حروف  درP<.(  

) در مقایسـه vit E )82/3±25/36سطح نیتریک اکسید گروه 

ــرل ( ــروه کنت ــا گ ــت 18/47±36/5ب ــی داري داش ــاهش معن ) ک

)05/0P<ـا بـین ). ولی در آزمون مقایسـه میـانگین  گـروه هـايه

PPHE200 )48/2±59/46 و (PPHE250 )62/2±27/40 ـــن ) ای

ــین گــروه  ــین ب ــود. همچن ــی دار نب ــتالف معن  PPHE200اخ

) اخـتالف معنـی 18/47±36/5) با گروه کنتـرل (48/2±59/46(

  ).3داري مشاهده نشد (تصویر 

  

  هاي آزمایشی.اکسید سرم گروه. سطح نیتریک 3تصویر 

d-a داري دارند از نظر آماري اختالف معنی غیرمشابههر ستون اعداد داراي حروف  در

)05/0P<(. 
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  بحث و نتیجه گیري 

کترون دهنده بوده که موجب ترکیباتی ال هااکسیدانآنتی

آزاد تولید شده در بـدن موجـودات  هايرادیکالخنثی سازي 

ایـن ترکیبـات بـه دو دسـته آنزیمـی و غیـر  .شـوندمیزنده 

که در شرایط طبیعـی بـین تولیـد و شوند میآنزیمی تقسیم 

آزاد در بدن تعـادل وجـود دارد. از  هايرادیکال يزخنثی سا

به ترکیبات فنلـی  توانمی هایداناکسآنتیدسته غیر آنزیمی 

نـد از توانمیو فالونوئیدي در گیاهان اشاره نمود. فالونوئیدها 

) محافظت کـرده کـه نتیجـه PON1فعالیت پاراکسوناز سرم (

. در بررسـی باشـدمـی هـاچربیاین امر کاهش اکسیداسیون 

بـا  هـاياکسـیدانآنتیافزایی مصرف احتمالی هم تأثیرحاضر 

ی به همـراه ورزش مـنظم شـنا و بـه دنبـال آن منشاء خارج

استرس ناشی از یک جلسه ورزش درمانده ساز مورد مطالعـه 

نشان داد که مصرف عصـاره هیـدروالکلی  هاافتهی قرار گرفت.

منبع آنتی  عنوانبه یخوراک صورتبه Eپوست انار و ویتامین 

اکسیدان به همراه فعالیت ورزشی منظم و در پی آن فعالیـت 

د باعث کاهش اثـرات اسـترس اکسایشـی توانمیشدید بدنی 

ناشی از فعالیت شدید بدنی و باال بردن ظرفیـت دفـاع آنتـی 

مـیاکسیدانی گردد. انجام یک جلسـه ورزش درمانـده سـاز 

). تولیـد 16شـد (د اثرات مضري بر سالمتی افراد داشته باتوان

فعال اکسیژن در حین انجام فعالیت بدنی شـدید و  هايگونه

 هـايماهیچـهن در مصـرف اکسـیژنامنظم به دنبال افـزایش 

دفـاع آنتـی  هـايدسـتگاه معمـوالًفعال در حدي اسـت کـه 

؛ ند بـا آن مقابلـه نماینـدتوانمین تنهاییبهاکسیدانی درون زا 

و تضعیف  ROSا افزایش ورزشی شدید ب هايفعالیت بنابراین

دستگاه آنتی اکسیدانی درون زا منجر به اسـترس اکسایشـی 

). مشاهده شده که ترکیبات پلی فنلیک گیاهان 17(شوند می

ــد اســید گالیــگ، ــاتچین مانن ــا، کلروژنیــک، کافئیــک و ک ه

فرولیک فعالیتی شـبیه بـه مـواد آنتـی اکسـیدانی  اسیدهاي

). 18( سـرطانی دارنـدآنتـی موتاژنیـک و ضـد  تأثیرداشته و 

 هـااالژیتانینگزارش شده که پوست انار حاوي االژیک اسید، 

  ).19(باشد میو گالیک اسید 

ــاره  ــرف عص ــه مص ــان داد ک ــر نش ــه حاض ــایج مطالع نت

موجـب کـاهش سـطح  Eهیدروالکلی پوست انار و ویتـامین 

 تحـت آزمـایش شـده اسـت. هايرتدر سرم  اکسیدنیتریک 

ممکـن اسـت  یـک در پوسـت انـارحضور ترکیبـات پلـی فنل

و ضـد سـرطانی عصـاره تهیـه  مسئول اثرات آنتی اکسیدانی

پیشنهاد نمود کـه  توانمیاین رو از ). 20( باشد هاآنشده از 

فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی مشـاهده شـده در 

همچنـین  پوست انار به دلیـل حضـور ایـن ترکیبـات باشـد.

بـدن در حـین  هـايسـلولعی جهت فعالیت طبی Eویتامین 

نتـایج مطالعـه حاضـر  ).21(باشد میفعالیت ورزشی ضروري 

احمد و همکـاران کـه در آن مصـرف عصـاره مطالعه با نتایج 

در  اکسـیدمتانولی پوست انار موجب کاهش سـطح نیتریـک 

 رسـدمـیبـه نظـر  ).22( سرم رت شده بود مطابقـت داشـت

ی پوسـت انـار بـراي و عصاره هیـدرو الکلـ Eتوانایی ویتامین 

 هـايرادیکـالاکسـیدان در مهـار کـردن  هايمولکولکاهش 

  اکسیژن فعال باشد.

نتایج ما نشان داد که مصرف عصاره هیـدروالکلی پوسـت 

 1-افزایش فعالیت آنزیم پاراکسـوناز  بموج Eانار و ویتامین 

آنتـی  هـايآنزیمتغییر در  مورد مطالعه شد. هايرتسرم در 

مختلف حیوانی و انسـانی پـس از انجـام  هايبافتاکسیدانی 

 نقیضی را بـه دنبـال داشـته اسـت ورزش سخت نتایج ضد و

تجویز آب انار به موش صحرایی با نقـص  ايمطالعه). در 23(

apo E  فعالیت آنزیم پاراکسـوناز گردیـد  %43موجب افزایش

از سوي دیگر نتایج مطالعه دیگري حـاکی از آن اسـت . )24(

توسط مـردان سـالم موجـب افـزایش فعالیـت  که مصرف انار

). همچنـین 25( شـده اسـت %20سرمی آنزیم پاراکسوناز تا 

 میـزان فعالیـت روي بـر سـبز چاي مثبت تأثیر تحقیقی طی

 آنتـی پیشنهاد شده که و شد گزارش پاراکسوناز آنزیم سرمی

 آنزیم سرمی میزان فعالیت توانندمی سبز چاي هاي اکسیدان

 آنتی اثر. )26( دهند افزایش توجهی قابل طوربه را پاراکسوناز

 سبز چاي که باشدمیموضوع  این بیانگر سبز چاي اکسیدانی

 فعالیـت حفـظ موجـبباشـد، مـی فالونوئیـدها از غنـی کـه
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 دیگـر تحقیقـات مشـابه در طـوربه). 27(شود می پاراکسوناز

 آنـزیم فعالیـت سـرمی میـزان نیـز مرکبـات فالونوئیـدهاي

دادنـد  اکسیدانی افزایش آنتی آنزیم یک عنوانبه را پاراکسوناز

) که با نتـایج حاصـل از مطالعـه اخیـر مطابقـت داشـت. 28(

تحقیقات قبلی نشان داده که ترکیبـات فالونوئیـدي مسـئول 

افزایش آنزیم پاراکسوناز بوده که این امر مـرتبط بـا تعـداد و 

ت هیدروکسیل موجود بر روي این ترکیبـا هايگروهموقعیت 

از طرفی عصاره هیدرو الکلی پوست انار غنی  ) و29(باشد می

با ایـن حـال مکانیسـمی کـه طـی آن  از این ترکیبات است.

 ایـن توسـط) PON-1( آنزیم پاراکسوناز سرمی فعالیت میزان

  .است ناشناخته هنوز ،ابدیمی افزایش ترکیبات

در  میلوپراکســیدازنتــایج نشــان داد کــه فعالیــت آنــزیم 

در  Eمصرف کننده عصاره هیدرو الکلـی و ویتـامین گروهاي 

مطالعـهمقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داري داشت. در 

و کافئیـک اسـید را بـر روي  Eمحـافظتی ویتـامین  تأثیر اي

مجـدد کلیـه در رت مـورد  پرفیوژنآسیب ناشی از ایسکمی 

ــزیم  ــت آن ــزان فعالی ــه در آن می ــت ک ــرار گرف ــی ق بررس

کـاهش معنـی داري  Eتیمارهاي ویتامین  در میلوپراکسیداز

) که با نتایج حاصل از تحقیق حاضـر مطابقـت 30( نشان داد

ـــه در ـــر مصـــرف داروي  دارد، در حـــالی ک ـــی دیگ تحقیق

بـا جراحـت معـده موجـب افـزایش  هايرتایندومتاسین در 

شده است که با نتایج حاصـل از  میلوپراکسیدازفعالیت آنزیم 

سـطح  رسـدمی) به نظر 31( تآزمایش حاضر مشابهت نداش

این آنزیم که یک فاکتور ضد التهابی است در اثر مصرف مواد 

  .ابدیمیآنتی اکسیدان کاهش 

  

  

  

  

  

  

 تـوانمـیبا توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حاضـر 

ــاره  ــا عص ــدت ب ــازي دراز م ــل س ــه مکم ــت ک ــه گرف نتیج

یـک منبـع  عنـوانبـه Eهیدروالکلی پوست انـار و ویتـامین 

ارجی آنتی اکسیدانی، با افزایش فعالیت آنزیم پاراکسـوناز و خ

 اکسـیدو سطح نیتریـک  میلوپراکسیدازکاهش فعالیت آنزیم 

استرس اکسایشی ناشی از یک جلسه ورزش درمانده سـاز در 

 .دهدمیصحرایی نر را کاهش  هايموش

  تشکر و قدردانی

از مدیریت و پرسنل مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازي 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان که امکانات الزم جهـت اجـراي 

  آید.می به عملاین طرح را تقبل نمودند تشکر و قدردانی 
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