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اثر شش هفته مصرف آب انار و تمرینات هوازی بر مقادیر پاراکسوناز 1-و نیمرخ
چربی پالسمایی در زنان میانسال دیابتی نوع 2
علیرضا براری ،*1سعید شیرعلی ،2احمد عبدی ،3اسیه عباسی دلویی
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چکیده

-1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی.
-2استادیارگروه علوم آزمایشگاهی.
 -3استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی.

1و-3گروه فیزیولوژی ورزشی ،واحد آیت اهلل
آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایران.
-2گروه علوم آزمایشگاهی ،مرکز تحقیقات
هایپرلیپیدمی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.

*نویسندۀ مسؤول:
علیرضا براری ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،واحد
آیت اهلل آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایران.

زمینه و هدف :دیابت باعث افزایش استرس اکسیداتیو در بافت های مختلف میگردد
و منجر به افزایش سطح اکسیداسیون  ،DNAپروتئینها و لیپیدها میگردد.
پاراکسوناز 1-یک آنزیم استراز است که همراه با  HDL-Cحمل می گردد .این آنزیم
از پراکسیداسیون  LDL-Cجلوگیری میکند و بنابراین در کاهش خطر آترواسکلروز
موثر است.
روش بررسی :این مطالعه از نوع مداخلهای و کارآزمایی بالینی میباشد .جامعه آماری
این پژوهش شامل زنان یائسه دیابتی شهرستان بابل در دامنه سنی بین  05تا  05سال
بودند که با هماهنگی انجمن دیابت انتخاب شدند .نمونه آماری شامل  33نفر بود که
به صورت تصادفی به چهار گروه  7الی  9نفری تقسیم شدند .گروه ها شامل  :کنترل،
آب انار ،تمرین و تمرین  -آب انار بود .برنامه گروههای تمرین به مدت شش هفته،
سه جلسه در هفته و به مدت  50-00دقیقه در روز اجرا گردید .آزمودنیهای به میزان
 105 mlآب انار در هر روز مصرف کردند .برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t
وابسته و تحلیل واریانس تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
یافتهها :نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که افزایش معنیداری در میزان
پاراکسوناز 1-و HDLو همچنین کاهش معنی داری در مقادیر  TC ،TGو LDL
قبل و بعد از دوره تجربی در گروه های آزمودنی ایجاد گردید.
نتیجهگیری :فعالیت آنزیم پاراکسوناز و نیمرخ چربی پالسمایی می تواند تحت تاثیر
عوامل تغذیهای و شیوه زندگی قرار گیرد.
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اکسیدانی است که برای پیشگیری و درمان بیماری دیابت

مقدمه
دیابت یکی از بیماری های شایع میباشد و میزان

نوع  2مورد استفاده قرار میگیرد و شامل آنتی

ابتالی آن به شدت رو به افزایش است ( .)1دیابت باعث

اکسیدانهای مختلف است که سبب کاهش استرس

افزایش استرس اکسیداتیو در بافت های مختلف می گردد

اکسیداتیو میگردد ( .)0،0این آب انار ترکیبات پلی فنلی

که منجر به افزایش سطح اکسیداسیون  ، DNAپروتئین

زیادی دارد که از میان آنها می توان پونیکاالجینها

ها و لیپیدها می گردد .در بدن رادیکالهای آزاد (که باعث

( ،)Panicalaginsاالژی تانن ها ،و پونیکالین را نام برد.

بیماریهایی از جمله بیماری دیابت و پیری و سرطان ...

یکی دیگر از این مواد ،اسید االژیک()ellagic acid

میشود) و سیستم دفاع آنتی اکسیدانی وجود دارد که در

است که از هیدرولیز پونیکاالژین ها به دست می آید و

واقع این سیستم از تشکیل رادیکالهای آزاد جلوگیری یا

یکی از قوی ترین مواد ضدسرطان و ضداکسیدان می

آن را مهار میکند که به نوعی بین این دو توازن است

باشد ( .)0همچنین هر  155میلی لیتر آب انار انار می

ولی با عواملی مانند داروها ،آالیندههای محیطی و سموم

تواند  10درصد ویتامین  Cمورد نیاز بدن را تامین کند و

رادیکالهای آزاد در بدن افزایش مییابد و باعث ایجاد

همچنین حاوی ویتامین

 ،پتاسیم و آنتی اکسیدان های

برخی از بیماریها مانند دیابت میگردد( .)2تحقیقات

پلی فنلی است(.)7

0

مختلف نشان داد که سیستم تدافعی آنتی اکسیدانی در

تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که تمرینات

سلولهای بدن بیماران دیابتی ،تضعیف و میزان

ورزشی در بهبود بیماران دیابت نوع  2موثر است .تمرین

پراکسیداسیون لیپیدی در آن سلول ها افزایش مییابد.

هوازی با شدت متوسط عمل انسولین و جذب گلوکز

آنزیم پاراکسوناز (Paraoxonase-1 ,PON1) 1-یک

توسط عضالت اسکلتی را به شکل موقت بهبود می-

آنزیم گلیکوپروتئینی است که در کبد ساخته میشود و به

بخشد .در این حالت و بدون

سطح لیپوپروتئینهای پر چگال متصل می گردد(.)2،3

استفاده از انسولین مصرفی خطر کاهش گلوکز

پاراکسوناز  1-یک آنزیم استراز است که همراه با

خون ضعیف است ( .)7،8یکی از راههای مهم در کنترل

 HDL-Cحمل میگردد ( .)3تحقیقات نشان داد که

و درمان این بیماری فعالیت بدنی است .البته فعالیت

فعالیت  PON-1پالسمایی در بیماریهایی که با

متوسط بدنی نیز منجر به کاهش عالئم دیابت نوع  2می

مشکالت کرونر قلبی در ارتباط هستند از جمله دیابت -

گردد .تحقیقات نشان میدهد که آمادگی بدنی بیشتر با

قندی( ،)5هیپرکلسترولمی و نارسایی کلیه ،کاهش مییابد

کاهش خطر پیشرفت دیابت نوع  2همراه است و فعالیت

( .)3،5کاهش فعالیت آنزیم پاراکسوناز ،ظرفیت اکسیدان-

بدنی با شدت متوسط می تواند خطر بیماری دیابت نوع

ها و اختالالت لیپیدی را افزایش می دهد (.)0

 2را کاهش میدهد .تحقیقات مختلف نشان می دهد که

جهت درمان و یا کنترل بیماری دیابت روشهای

خطر دیابت نوع  2در افرادی که فعالیت منظم ورزشی

درمانی مختلفی مانند استفاده از داروهای طبیعی و

دارند ،دو برابر کمتر از افراد بی تحرک است .تمایل افراد

مصنوعی و یا اصالح شیوه زندگی به بیماران توصیه می

به استفاده از روش های درمانی سالم تر و کم عارضه تر

گردد .تعدادی از گیاهان و میوهها به عنوان مداخله

و استفاده از طب سنتی و گیاهان دارویی جهت درمان

گرهای کاهش دهنده قند و چربی خون و بهبود شاخص

بیماری ها افزایش پیدا کرده است ( .)8در ادامه مطالعات

های استرس اکسیداتیو در مبتالیان به دیابت مورد بررسی

ما بر روی دیابت شامل بررسی مقاومت به انسولین (،)9

قرار گرفتند .یکی از اثرگذارترین آنها برای این منظور آب

دیس لیپیدمیا( ،)15گلیکاسیون پروتئینها( ،)11تغییرات

انار میباشد که دارای خاصیت ضد التهابی و آنتی

عناصر در دیابت( ،)12باالنس آنتی اکسیداسیون/
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سعید شیرعلی و همکاران

پرکسیداسیون ( )13و مکانیسم ترکیبات موثره گیاهی در

در سه روز ابتدا و انتهایی مطالعه در کلیه گروهها انجام

درمان دیابت ( )15این مطالعه طراحی گردید.

گرفت .پرسش نامه  25ساعته یادآمد غذایی با استفاده از

هدف از این تحقیق بررسی اثر شش هفته مصرف

نرم افزار  Nut4آنالیز و مقدار کالری ،کربوهیدرات،

آب انار همراه با تمرین هوازی بر پاراکسوناز 1-و نیمرخ

چربی ،پروتئین ،فیبر و ویتامین های آنتی اکسیدان محاسبه

چربی پالسمایی در زنان بزرگسال دیابتی نوع  2می باشد.

گردید و تا حد امکان دریافت مواد غذایی و مقادیر

روش بررسی:

مصرف میوه و سبزیها کنترل گردید و آزمودنیها در زمان

این مطالعه از نوع مداخله ای و تجربی بالینی می

تمرین از مصرف مکملهای گیاهی منع شدند (.)10

باشد .جامعه این پژوهش شامل زنان یائسه دیابتی

آزمودنیها ،سه روز قبل از نمونهگیری ،ازمصرف مواد

شهرستان بابل در دامنه سنی بین  05تا  05سال بودند که

غذایی غیر معمول خودداری نمودند ،برای هر یک از

با هماهنگی انجمن دیابت این شهرستان فراخوان شدند.

آزمودن یها بسته غذایی مطرح گردید .در این برنامه

پس از مصاحبه با افراد داوطلب و اعالم آمادگی  33 ،نفر
به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی به چهار

غذایی انرژی دریافتی کل آزمودنیها1735±815 :
کیلوکالری ،مقادیر مصرفی کربوهیدرات  250±90:گرم،

گروه تقسیم شدند .گروه ها شامل  -1کنترل ( آب 7،

پروتئین 05±32:گرم و چربی 09±35:گرم بود .برای تهیه

نفر)  -2ب انار( 9نفر)  -3تمرین ( (مصرف آب 9-نفر)

رژیم غذایی ،با استفاده از معادله هریس بندیکت ابتدا

 -5تمرین و آب انار( 8نفر) بودند .البته کلیه آزمودنیها،

میزان متابولیسم استراحت )(RMRو کل کالری مورد

قبل از شروع تحقیق ،فرم رضایت نامه کتبی را تکمیل و

نیاز شبانه روز برای هر فرد با فرمول مربوطه

آمادگی خود را جهت شروع برنامه تمرینی اعالم نمودند.

محاسبه شد( .)10،10انار مورد استفاده در این تحقیق،

برنامه گروه های تمرین به مدت شش هفته  ،سه جلسه

انار شیرین بهشهر می باشد که از باغی در بهشهر(تحت

در هفته و به مدت  00-50دقیقه اجرا گردید .برنامه

نظارت مرکز تحقیقات کشاورزشی) فراهم شده است .انار

تمرینی با 15دقیقه گرم کردن شروع و در انتهای هر

به دست امده ،شسته شده و در دمای  5درجه سانتی گراد

مرحله تمرین 15 ،دقیقه سرد کردن انجام شد .زمان

نگهداری شده است .دانه انار به صورت دستی از پوست

تمرین از  20دقیقه دویدن استقامتی شروع و هر جلسه دو

ان جدا شده و آب انار آن با آبمیوه گیری برقی به صورت

دقیقه به زمان تمرین اضافه شد و تا هفته چهارم به 50

روزانه تهیه می شد و البته محتویات هسته انار هم در آن

دقیقه رسید و بعد از آن تا پایان دوره تمرینی حفظ

موجود بود و به وسیله آزمودنیها مصرف گردید .آزمودنی

گردید .شدت فعالیت نیز از  05درصد ضربان قلب ذخیره

های مورد نظر 105ml ،آب انار را هر روز در ساعت 18

شروع و هر هفته  0درصد به شدت تمرین اضافه گردید

عصرو به مدت  0هفته مصرف کردند( .)17دو روز قبل و

به صورتی که شدت تمرین در هفته سوم و پنجم ثابت

بعد از دوره تمرینی در وضعیت ناشتایی (12ساعت)

باقی ماند ،تا این که شدت آن در پایان دوره تمرینی به

نمونه گیری خونی از ورید بازویی در حالت نشسته انجام

 70درصد ضربان قلب ذخیره رسید(.)10،8

گرفت .از آزمودنی ها خواسته شد که در طول دوره

پس از شرح کامل موضوع ،فرم رضایت نامه و

تحقیق رژیم غذایی خود را تغییر ندهند .پاراکسوناز  1-به

پرسش نامه سالمت از آزمودنیها اخذ گردید .همچنین

روش االیزا و با استفاده از کیت مخصوص انسانی از

پرسـش نامه بسامد خوراک( )FFQجهت بررسی

شرکت گلوری اندازهگیری شد .مشخصات فردی به

وضعیت مقدار معمول دریافت مواد غذایی روزانه در

تفکیک در گروههای مختلف بر اساس میانگین و انحراف

افراد مورد مطالعه و پرسش نامه  25ساعته یادآمد غذایی،

استاندارد توصیف شده اند .برای بررسی نرمال بودن داده
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ها از آزمون کلموگراف اسمیرنوف و برای تجزیه و

پالسمایی مشاهده گردید .آزمون تعقیبی توکی نشان داد

تحلیل داده ها از آزمون  tوابسته و تحلیل واریانس یک

که  TGپالسمایی در گروه کنترل با تمرین  -آب انار

طرفه استفاده شد .سطح معنی داری برای تمام محاسبات

اختالف معنی داری وجود دارد(جدول .)3

 α≤0.05در نظر گرفته شد.

نتایج تجزیه و تحلیل آماری مربوط به متغیرها نشان می
دهد که کاهش معنیداری در میزان  TCقبل و بعد از

یافتهها

دوره تجربی در گروه تمرین ،آب انار و تمرین-آب انار

نتایج این تحقیق نشان داد که شش هفته تمرینات بدنی

وجود دارد (جدول  .)1نتایج تجزیه و تحلیل واریانس

منتخب توانست مقدار وزن در گروه آب انار و گروه

یک طرفه اختالف معنی داری را بین گروهها در میزان

تمرین-آب انار به شکل معنیداری کاهش دهد
( p=5/533و  .)p=5/550همچنین شش هفته تمرینات
بدنی منتخب توانست مقدار شاخص توده بدنی را در

 TCپالسمایی (کنترل ،آب انار ،تمرین هوازی و تمرین
هوازی آب انار) مشاهده نشد .البته در گروه تمرین ،آب
انار و تمرین -آب انار کاهش معنیداری در غلظت TC

گروه تمرین ،آب انار و گروه تمرین  -آب انار به شکل

وجود داشت(جدول .)5

معنیداری کاهش دهد( p=5/538، p=5/551و p 5/550

نتایج تجزیه و تحلیل آماری مربوط به متغیرها نشان می

=).

دهد که افزایش معنی داری در میزان  HDLقبل و بعد از

همچنین نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که

دوره تجربی در گروه تمرین و تمرین-آب انار وجود

تفاوت معنی داری در میزان پاراکسوناز 1-قبل و بعد از

دارد (جدول  .)1گروه آب انار ،تمرین-آب انار و تمرین

دوره تمرینی در گروه تمرین ،آب انار و تمرین-آب انار

به ترتیب بیشترین افزایش میزان غلظت  HDLپالسمایی

وجود دارد (جدول .)1

نسبت به گروه کنترل داشت .نتایج تجزیه و تحلیل

نتایج تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه افزایش معنی

واریانس یک طرفه اختالف معنی داری را بین گروهها در

داری را در میزان پاراکسوناز 1-نشان داد .همچنین آزمون
تعقیبی توکی نشان داد که پاراکسوناز 1-پالسمایی بین
گروه کنترل با تمرین و گروه کنترل با تمرین -آب انار و

میزان  HDLپالسمایی (کنترل،آب انار ،تمرین هوازی و
تمرین هوازی-آب انار) مشاهده گردید .آزمون تعقیبی
توکی نشان داد که  HDLپالسمایی بین گروه کنترل با

گروه تمرین با تمرین-آب انار و گروه آب انار با تمرین-

تمرین و گروه کنترل با تمرین-آب انار اختالف معنی

آب انار اختالف معنی داری وجود دارد و استفاده همزمان

داری وجود داشت(جدول .)0

باعث افزایش معنیدار مقادیر پاراکسوناز میگردد

نتایج تجزیه و تحلیل آماری مربوط به متغیرها نشان می

(جدول .)2
نتایج تجزیه و تحلیل آماری مربوط به متغیرها نشان می

دهد که تفاوت معنی داری در میزان  LDLقبل و بعد از
دوره تجربی در گروه تمرین وجود داشت (جدول .)1

دهد که کاهش معنیداری در میزان  TGقبل و بعد از

گروه آب انار بیشترین کاهش میزان غلظت LDL

دوره تجربی در گروه تمرین ،آب انار و تمرین-آب انار

پالسمایی نسبت به دیگر گروه ها داشت و بعد گروه

وجود دارد (جدول  .)1گروه تمرین -آب انار بیشترین

تمرین و تمرین-آب انار قرار داشت .نتایج تجزیه و

کاهش میزان غلظت  TGپالسمایی را نسبت به دیگر

تحلیل واریانس یک طرفه اختالف معنی داری را بین

گروه ها داشت .و بعد به ترتیب گروه انار ،تمرین و
کنترل قرار دارند .نتایج تجزیه و تحلیل واریانس یک
طرفه اختالف معنیداری را بین گروهها در میزان TG

گروهها در میزان  LDLپالسمایی (کنترل ،آب انار،
تمرین هوازی و تمرین هوازی آب انار) مشاهده نشد
(جدول .)0
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جدول  : 0تغییرات مقادیر پاراکسوناز )nm/l( 0-و پروفایل لیپیدی( )mg/dlدر گروه های آزمودنی
متغیر

گروه

میانگین  ±انحراف استاندارد
قبل

بعد

P

t

معنی داری

پاراکسوناز 1-

کنترل ()n=7

170.72±30.09

172.10±35.38

5.850

5/5535

)(nm/l

تمرین ()n=9

173.07±55.52

202.00±31.88

-5.595

5/553

*

آب انار ()n=9

199.53±38.98

225.25±53.50

-12.508

5/555

*

تمرین–آب انار()n=8

180.90±55.55

285.30±25.58

-9.833

5/555

*

کنترل ()n=7

108.80±05.00

103.52±50.35

5.379

5/715

تمرین ()n=9

105.33±03.57

129.00±25.15

3.008

5/550

*

آب انار ()n=9

173.11±55.58

125.33±38.00

3.225

5/512

*

تمرین–آب انار()n=8

191.55±50.10

135.87±20.93

0.930

5/551

*

کنترل ()n=7

238.71±07.57

183.77±30.03

1.373

5/219

تمرین ()n=9

188.22±10.75

102.33±21.20

5.302

5/552

*

آب انار ()n=9

212.11±23.00

183.77±19.59

0.328

5/551

*

تمرین–آب انار()n=8

197.55±23.93

105.55±17.99

0.590

5/551

*

کنترل ()n=7

30.71±8.38

30.07±5.23

5.503

5/905

تمرین ()n=9

30.55±7.29

51.55±13.91

-2.090

5/532

آب انار ()n=9

33.77±0.32

50.00±9.05

-1.220

5/200

تمرین–آب انار()n=8

33.37±0.59

39.05±8.78

-3.957

5/550

کنترل ()n=7

90.15±23.87

78.71±15.57

2.851

5/355

تمرین ()n=9

75.77±20.57

03.00±18.05

3.151

5/510

آب انار ()n=9

83.77±20.73

03.77±25.20

1.039

5/155

تمرین–آب انار()n=8

85.12±10.25

72.37±23.23

1.288

5/239

TG
)(mg/dl

TC
)(mg/dl

HDL
)(mg/dl

LDL
)(mg/dl

*
*
*

*تفاوت معنی دار میان پیش آزمون و پس آزمون
جدول  :4نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه پاراکسوناز 0-در گروههای مختلف پژوهش
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدارF

سطح معنی داری

بین گروه ها

05009.185

3

18223.505

55.000

5.555

داخل گروه ها

11805.851

29

558.993

مجموع

00029.981

32

جدول  :3نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه  TGدرگروههای مختلف پژوهش
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدارF

سطح معنی داری

بین گروه ها

12752.052

3

5107.015

3.390

5.531

داخل گروه ها

30053.755

29

1225.200

مجموع

57970.252

33
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جدول  :4نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه  TCدرگروههای مختلف پژوهش
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدارF

سطح معنی داری

بین گروه ها

2305.310

3

788.150

1.802

5.105

داخل گروه ها

12339.750

29

520.058

مجموع

15755.501

32

جدول  :5نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه  HDLدرگروههای مختلف پژوهش
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدارF

سطح معنی داری

بین گروه ها

1095.082

3

005.801

2.003

5.53

داخل گروه ها

0392.150

29

225.519

مجموع

8580.727

32

جدول  :6نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه  LDLدرگروههای مختلف پژوهش
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدارF

سطح معنی داری

بین گروه ها

1575.025

3

300.870

5.900

5.522

داخل گروه ها

15725.153

29

309.009

مجموع

11795.727

32

بحث
در سالهای اخیر ،ارتباط عوارض مهلک دیابت با

مختلف و روی انسان ها و حیوانات گزارش شده است

افزایش سطوح گلوکز ،نیمرخ چرب خونی ،کاهش دفاع

( .)19نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین افزایش

آنتی اکسیدانی و در نتیجه افزایش میزان واکنش های

میزان پاراکسوناز 1-پالسمایی به ترتیب مربوط به گروه

اکسیداتیو در بدن مورد بررسی قرار گرفته است (.)17،18

تمرین-آب انار  ،گروه تمرین و گروه آب انار می باشد

نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که افزایش تشکیل

که به ترتیب به میزان  %50، %03و  %11افزایش داشت و

رادیکال های آزاد ،به علت هیپر گلیسیمی ،در پاتوژنز و

البته تفاوت معنیداری نیز بین این گروه ها با گروه کنترل

پیشرفت عوارض این بیماری نقش عمده ای دارد .به

وجود دارد .درباره اثرات ورزش بر غلظت PON-1

عنوان مثال ،رادیکالهای آزاد در کنار مقادیر افزایش یافته

پالسما و بهخصوص اثرات تمرین ورزشی طوالنی مدت

گلوکز و لپیوپروتئین های موجود در خون باعث تشدید

بر غلظت  PON-1پالسما و ارتباط آن با پارامترهای

روند پراکسیداسیون و یا گلیکوزیالسیون میشوند .این

دیگر متابولیک اختالف نظراتی وجود دارد .در پژوهش-

روند به واکنش های سمی در سلولهای آندوتلیال ،تجمع

های انجام شده با نمونههای انسانی افزایش معنیدار در

و احتباس  LDLمنجر میشود و پیشرفت آترواسکلروز

سطوح پاراکسوناز  1پالسما را متعاقب  12هفته تمرین

به عنوان یکی از عوارض مهلک دیابت است ( .)19،18در

هوازی در آزمودنیها مبتال به بیماری عروق کرونری

خصوص شاخصهای استرس اکسیداتیو پالسمایی و

مشاهده نمودند ( .)25همچنین تحقیقات نشان داد که بعد

فعالیت بدنی ،پژوهش هایی انجام شده که نتایج آن ها با

از  3ماه فعالیت هوازی با شدت متوسط بر روی دوچرخه

توجه به نوع ،شدت و مدت تمرین همچنین در جنس

کارسنج ،سطوح پاراکسوناز  1در  35نفر چاق کمتحرک
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مبتال به سندرم متابولیک افزیش معنیداری یافت ()25،19

مصرف آن باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی خون می

در مطالعه خود نشان دادند که پس از  8هفته تمرینات

شود .خواص آنتی اکسیدانی پلی فنلها به ساختار

هوازی متوسط و شدید فعالیت سطوح آنزیم پاراکسوناز

شیمیایی آنها و به تعداد و ترتیب گروه های هیدروکسیل

 1در  55مرد سالم غیر ورزشکار تغییر معنیداری نداشت

فنولی وابسته است (.)25،23،22

( .)21تحقیقات انجام شده در زمینه تأثیر  12هفته تمرین

نتایج تحقیقات نشان می دهد که مصرف کوتاه

استقامتی بر پاراکسوناز  1در افراد در معرض خطر

مدت آب میوه های غنی از ترکیبات فنلی می تواند باعث

حوادث عروقی نشان داد که فعالیت ورزشی هیچ

بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی بدن گردد .البته تحقیقات

تأثیرمعنیداری برسطح پالسمایی  PON-1نداشت.

باب و همکارانش نشان داد که مصرف آب میوه های

ورزش طوالنی مدت میتواند با افزایش آنزیم های

حاوی ترکیبات فنلی ،صدمات اکسیداتیو به  DNAرا

آنتی اکسیدانی و در نتیجه کاهش تولید رادیکالهای آزاد

کاهش داده و عملکرد سیستم ایمنی را بهبود می بخشد

مقابله می کند .مطالعات بر روی موش نیز نشان داد که

( .)20،25با توجه به این که سیستم دفاع آنتی اکسیدانی

تمرینات استقامتی سطوح آنتی اکسیدانها و آنزیمهای

بدن از مخلوطی از آنتی اکسیدانها تشکیل شده که برخی

آنتی اکسیدانی در عضالت اسکلتی و قلبی را افزایش می

از آنها از طریق رژیم غذائی تامین می شود ،به نظر می

دهد در نتیجه در مقابل استرس اکسیداتیو حفاظت می

رسد آنتی اکسیدانهای موجود در غذا از طریق قطع

کند .در بسیاری از مطالعات مربوط به اثرات تمرین روی

واکنش های زنجیره ای که منجر به تولید رادیکال های

استرس اکسیداتیو گزارش شده که تمرینات حاد و

آزاد می شوند و یا اتصال به عنصر مس و جلوگیری از

استقامتی ،آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش را

اتصال این عنصر به لیپوپروتئین باعث تاخیر در شروع
فرایند

کاهش می دهد (.)22،21

پراکسیداسیون

لیپیدهای

پالسما

میگردد

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف آب

( .)20،25،23تحقیقات انجام شده در افراد سالم نیز نشان

انار نیز تاثیر مفیدی بر مقادیر پاراکسوناز 1-دارد .مصرف

داد که مصرف آب انار باعث افزایش فعالیت آنزیم

گیاهان در رژیم غذایی به عنوان غذای حاوی ترکیبات

پاراکسوناز به میزان  25درصد و کاهش اکسیداسیون

شیمیایی با خواص آنتی اکسیدانی ،مانند فنل و اسید

 LDLبه میزان  95درصد می شود .از دیگر نتایج بدست

اسکوربیک ،می تواند به تقویت تعادل آنتی اکسیدان بدن

امده از این تحقیق کاهش میزان نیمرخ چربی های مضر

کمک کند( .)23فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهان دارویی به

پالسمایی و افزایش  HDLبود .یکی از عملکرد های

محتوا فنلی آنها نسبت داده شده است ( .)23،22نتایج

فیزیولوژیک طبیعی پاراکسوناز  1متابولیسم  LDLو

تحقیقات مختلف نشان داد که خواص اکسیدانی انار

 HDLاست .پاراکسوناز  1از تشکیل  LDLاکسید شده

بیشتر از سایر آب میوه جات است و میتواند در بهبود

جلوگیری می کند و فسفولیپید های مشتق از LDL

سالمتی افراد سالم و پیشگیری و بهبود بیماری ها از

اکسید شده را غیر فعال می کند .این اعمال نقشهای ان

جمله بیماری های قلبی عروقی موثر واقع شود .بنابراین،

را در بیماریهای قلبی عروقی توجیه میکند(.)20

همسو با نتایج مطالعه حاضر مطالعات متعدد نشان می

شرایطی مانند دیابت ،بیماری های تیروئیدی ،سندرم

دهند که اثرات آنتی پراکسیداتیو انار از طریق کاهش

متابولیکی و افزایش سن باعث کاهش فعالیت پاراکسوناز

هیدروپراکسیدها و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی

 1میشود .در بیماران دیابتی نشان داده شده که

اکسیدانی است( .)25،23آب انار دارای خاصیت آنتی

پاراکسوناز به عنوان یک آنزیم ضد دیابتیک عمل می کند

اکسیدانی باال و سرشار از ترکیبات فنلی است ،بطوری که

و اثر خود را از طریق اثر ضد اکسیدانی و تحریک
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انسولین از طریق سلول های بتا اعمال می کند .فعالیت

پالسمایی در اثر سیگار کشیدن ،ابتال به دیابت و در اثر

پاراکسوناز می تواند تحت تاثیر عوامل تغذیه ای و شیوه

واکنش های التهابی کاهش می یابد (.)27،20

زندگی قرار گیرد ( .)27پاراکسوناز پالسمایی آنزیمی

نتیجهگیری

است مستقر بر  HDL-Cکه قادر است از تغییرات

امروزه عقیده بر این است که مصرف میوه جات و

اکسیداسیون لیپید ها ممانعت کند .تحقیقات نشان داد که

سبزیجات غنی از آنتی اکسیدان ها نسبت به استفاده از

آنزیم پاراکسوناز قادر است تجمع پراکسیدهای لیپید در

مکمل ها به منظور مقابله با صدمات اکسیداتیو در شرایط

 LDL-Cرا تحت شرایط اکسید کننده به تاخیر بیاندازد.

مختلف ارجحیت دارد .در برخی تحقیقات نشان داده

تحقیقات نشان داد که فسفولیپید های اکسیده در LDL-

شده است که میزان استرس اکسیداتیو در افراد دیابتی نوع

 Cکم اکسید شده واکنش های التهابی ناشی از عملکرد

دو نسبت به افراد کنترل بیشتر است ،به طوری که میزان

متقابل منوسیت اندوتلیال را تشدید مینماید .این عملکرد

تولید رادیکال های آزاد در افراد دیابتی نوع دوم افزایش

به وسیله  HDL-Cمهار می گردد .همچنین نتایج این

و مقاوم سازی آنتی اکسیدانی کاهش می یابد و در نتیجه

تحقیق نشان داد که با افزایش مقادیر پاراکسوناز  1در

میزان استرس اکسیداتیو در این افراد افزایش می یابد .به

گروههای آزمودنی،مقادیر  HDLنیز در گروه آب

نظر میرسد تمرینات منظم هوازی تاثیر مثبتی بر وضعیت

انار،تمرین –آب انار و گروه تمرین به میزان %18 ، %30

آنتی اکسیدانی داشته و همچنین می تواند برخی از عوامل

و  %17افزایش داشت.

مربوط به بیماریهای قلبی عروقی را کنترل نماید .نتایج

تحقیقات نیز نشان داد که آنزیم پاراکسوناز موجود

این تحقیق نشان میدهد که مصرف آب انارمی تواند

بر روی  HDL-Cبه طور قابل توجهی ظرفیت HDL-

سبب کاهش معنیداری در مقادیر تری گلیسرید،کلسترول

 Cرا جهت محافظت از اکسیداسیون  LDL-Cباال می

و  LDLگردد و همچنین سبب افزایش معنیداری در

برد و از ایجاد واکنش التهابی در چدار دیواره عروق به

مقادیر پاراکسوناز و  HDLدر بیماران دیابتی گردد.

وسیله تخریب فسفولیپیدهای اکسیده ای که از نظر
بیولوژی فعال هستند ،ممانعت می کند .تحقیقات انسانی
نشان داد که فعالیت انزیم پاراکسوناز پالسمایی با استعداد
 LDLبه اکسیداسیون همبستگی معکوسی دارد .مطالعات
اپیدمولوژیک نشان داده است که فعالیت این آنزیم در بین
جوامع مختلف متفاوت است .فعالیت آنزیم پاراکسوناز

قدردانی
با این وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود از کلیه
آزمودنیهایی که ما را در انجام این طرح دانشگاهی که به
شماره /858م پ در دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل
آملی مصوب گردید را دارم و از کلیه همکاران محترم
دانشگاه قدردانی می نمایم.
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The Effect of Six Weeks Consumption of Pomegranate Juice and
Aerobic Training on Paraoxonase-1 and Plasma Lipid Profile in Adult
Women with Diabetes Type II
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Background and Objective: Diabetes increases oxidative
stress in different tissues and leads to increased levels of
oxidation of DNA, proteins and lipids. Paraoxonase is an
esterase enzyme that is carried along with HDL-C. This enzyme
prevents of the peroxidation of LDL-C and therefore effective
in reducing the risk of atherosclerosis.
Subjects and Methods: In this clinical trial study the subjects
of this research included diabetic postmenopausal women in the
city of Babol with the age range between 50 and 60 years old.
Who were selected with coordination of Diabetes Association.
The statistical sample included 33 subjects who were randomly
divided into four groups (n=7 to 9). These groups were
randomely divided into: control, pomegranate juice, exercise
and exercise-pomegranate juice. Program of aerobic training
groups was for six weeks, three times in a week and for 45-65
minutes/day and in four afternoon was carried out. Subjects
consume 150 ml of pomegranate juice daily at eight o'clock
every morning.. For the analysis data from the Dependent t-test
and analysis of variance one way ANOVA was used.
Results: There was a highly significant increase in the
paraoxonase-1 (P<0/05) and HDL, as well as a significant
decrease in levels of TG, TC and LDL (P<0/05) before and after
the experimental period in the group of subjects.
Conclusion: activity of paraoxonase enzyme and Plasma lipid
profile can be influenced by dietary factors and lifestyle.
KeyWords: Pomegranate juice, Aerobic training, Paraoxonase1, Diabetes Type II.
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