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  مقاله اصیل پژوهشی

انار وهیپوست م یو اتانول یآب يها عصاره یچاق اثر ضد  
  سنجی تن يها با استفاده از شاخص 

  ستارینژاد و نر يها در رت 
  

  ،3ینیحس مهران ،2يزاده طاهر حسن يمحمدمهد، 1پور فرد سنمحمد ح
   4یشیرضا قرریام دیس ،4یعیرب دینو، 4روانبخش مینع ،4یآهن ابوالفضل

  
  یدهچک
منظور  همطالعه ب نیا. شده است یبا خواص کاهنده وزن معرف بیترک کیعنوان  به یتسنّ در طب ،انار وهیپوست م :و هدف زمینه
  .دیو اجرا گرد یطراح ییصحرا يها خون در موش يها یو چرب یانار بر چاق وهیاثرات پوست م یبررس

 ، Aروههاي گ موش .تقسیم شدند )=6n(چهار گروه مساوي به  ،یستارسر رت نر نژاد و 24 در این مطالعه تجربی، :تحقیقروش 
 ،N منفی گروه کنترلهاي  موش و mg/kg400 میزان بهیک  هررا  عصاره اتانولی پوست میوه انار ،Eگروه هاي  موشو  عصاره آبی

روز متوالی دریافت  35ت ی مدصورت خوراکی ط را به) Xenical )mg/kg5داروي  ،Xگروه کنترل مثبت هاي  موشسالین و  نرمال
  .کردند
آنها، پروفایل چربی خون گیري  اندازهقبل و بعد از مداخله و نیز  ،ها موش BMI )(Body Mass Index و کمر دورگیري وزن،  اندازه

 زوجی هاي تی آزمون از استفادهو با  )0/3 شیرایو( Prismافزار  نرمکمک با  ها، داده تجزیه و تحلیل آماري. در پایان مطالعه انجام شد
  .صورت پذیرفت  ANOVAو

 N دار در گروه کنترل ، افزایش معنیEدار آن در گروه تجربی  نشانگر کاهش معنی ،تغییرات وزن قبل و بعد از مداخلهمقایسه  :ها یافته
)05/0P≤ (هاي و عدم تغییر در گروه A  وX تجربی  اندازه دور کمر در گروه. بود A کنترل  وN،  پایان آزمایش نسبت به شروع آن در
گروهی  بین مقایسه. )≥05/0P(داري کاهش نشان داد  طور معنی هب Xکه در گروه  در حالی ؛)≥05/0P( یافتافزایش داري  طور معنی هب

  .داري را نشان نداد اختالف معنی ،هاي خون چربی
  . چاقی در مطالعات آینده مورد توجه قرار گیرد یب ضدعنوان یک ترک تواند به میعصاره الکلی پوست میوه انار،  :گیري نتیجه

  رت ؛انار وهیپوست م ؛خون يها یچرب ؛یچاق ؛یشاخص توده بدن ؛وزن :هاي کلیدي واژه
  .47-39): 1( 22 ؛1394. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

   17/12/1393 :پذیرش              11/08/1393: دریافت

                                                        
 ، بیرجند، ایران؛ رجندیب یپزشکدانشگاه علوم  ،یدانشکده پزشک ،يو فارماکولوژ يولوژیزیعناب و زرشک، گروه ف قاتیمرکز تحق، عضو اریاستاد  ١
  ، بیرجند، ایران؛ رجندیب یدانشگاه علوم پزشک ،یعناب و زرشک، دانشکده پزشک قاتیعضو مرکز تحقر، ایدانش  ٢
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  مقدمه
قی در کننده چا شاهد افزایش نگران ،یرهاي اخ در سال

هاي  با بروز بیماري شدت این پدیده به. جهان هستیم
کبد چرب و آترواسکلروزیس مرتبط  متابولیک چون دیابت،

دهند که اگر روند  مینتایج تحقیقات مختلف نشان  .)1(است 
بینی کرد که  طور پیش توان این می ،فعلی ادامه داشته باشد

به اضافه وزن یا چاقی  ،2030مردم جهان تا سال  % 8/57
تنهایی  خود به ،دانیم که چاقی از طرفی می؛ مبتال خواهند شد

 .)2( گردد یک عامل مهم ناتوانی و مرگ محسوب می
ه شیوع اضافه وزن و چاقی در دهند ک مطالعات نشان می

 1980از سال  جنوب شرق آسیا و چین،میانه، استرالیا، خاور
  . )3( برابر افزایش یافته است بیش از سهبه حدود کنون تا

هاي  درمان چاقی در سراسر جهان از روشامروزه براي 
هاي  هاي دارویی، استفاده از رژیم درمان :مختلفی از قبیل

هاي بدنی و همچنین  الیتغذایی، لیپوساکشن، ورزش و فع
طب یکی از . شود درمانی و غیره استفاده می گیاه :ل مانندمکم

 هاي آنزیم لیپاز استفاده از مهارکننده ،هاي درمان چاقی روش
این . )4( تسگلیسریدها کننده تري باشد که هضم می

ات، سبوس غلّ :در برخی مواد غذایی از قبیل ،ها کنندهمهار
استفاده از  .)5( اند گندم، جوانه گندم و سویا گزارش گردیده

داراي عوارض جانبی  ،داروهاي شیمیایی براي درمان چاقی
کنون چندان تا نیزو نتایج بالینی آن  استفراوانی 

ان استفاده از گیاه ،این عالوه بر ؛)6( نبوده استبخش  رضایت
اي فراوان از  هگنجین. داردکمتري عوارض جانبی  ،دارویی

که تی کشور ما وجود دارد سنّ طب در ،خواص گیاهان دارویی
 .شود احساس میبه تحقیقات علمی بر روي آنها نیاز 

هاي  و بخشPunica granatum L انار  ،از دیرباز
طور  هی مورد توجه بوده و بسنت در طب مختلف این گیاه

 شده است درمان امراض مختلف استفاده می برايگسترده 
گل، برگ، پوست  :هاي مختلف این گیاه شامل قسمت. )7(

هاي جوان، پوست میوه، ریشه، بذر و پوست درونی میوه  شاخه
هر یک  برايه قرار گرفته و تی مورد استفادسنّ در طب ،)پیه(

تا % 26. )8( اي نیز ارائه شده است ص دارویی ویژهخواّ ،از آنها
وزن میوه انار را پوست آن تشکیل داده است و % 30

 ت ضدخاصی: اي براي آن از جمله کاربردهاي درمانی گسترده
التهابی،  سرطانی، ضددیابتی، حفاظت کلیوي و  ضد

ه گردیده آترواسکلروتیک، توسط تحقیقات مختلف ارائ آنتی
توان همه این اثرات را ناشی از حضور  می. )9-11( است

 ؛مقادیر باالي ترکیبات فنولیک در پوست میوه انار دانست
دهند  شده در این رابطه نشان می مطالعات انجام که طوري به
 ،و بذر آن) پیه(پوست میوه انار در مقایسه با گوشته داخلی  که

شده  مطالعات انجام. )12( اکسیدانی باالتري دارد ت آنتیخاصی
ند که عصاره متانولی پوست میوه ا هدر کشور ما نیز نشان داد
هاي دیگر آن  هاي متانولی قسمت انار در مقایسه با عصاره

 اکسیدانی، ضد از خواص آنتی ،برگ، بذر و گل انار :مانند
از . )13( باشد قارچی و محتواي فنولیک بیشتري برخوردار می

توان به  جمله ترکیبات فنولیک موجود در پوست انار می
و دیگر  2ها ، کاتچین1ها آنتوسیانین :مانند(فالونوئیدها 

، 3کالین ؛ پانیمانند(ها  و تانن) هاي فالونوئیدي کمپلکس
 ،14( اشاره نمود) 6اسید و االجیک 5اسید ، گالیک4کاالجین پونی

 در ،د آنت انار و خواص متعداهمی با وجود اینکه. )15 ،14(
 مطالعات دهه اخیر نشان داده شده است، اما متأسفانه سهم

این  .باشد شده در این خصوص اندك می تحقیقات ایرانی انجام
 ،استان خراسان جنوبیویژه  بهست که کشور ایران و ا حالی در

تولید و صادرات انار در دنیا محسوب  هاي از جمله قطب
با تکیه بر تا در این پژوهش برآن شدیم  ؛ بنابراینگردند می

بودن خواص دارا تی مبنی برسنّ هاي طب توصیه
لعه بومی کننده از چاقی پوست میوه انار، در یک مطا جلوگیري
  . این اثرات احتمالی را مورد سنجش قرار دهیم ،و علمی

                                                        
1 Anthocyanins 
2 Catechins 
3 Punicalin 
4 Punicalagin 
5 Gallic acid 
6 Ellagic acid 
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  تحقیقروش 
 ،بشناس مجرّ یید گونه آن توسط گیاهأپس از ت ،میوه انار

ها در  پوست. ی خریداري و پوست آن جدا گردیدصورت کلّ هب
سپس با استفاده از  طور کامل خشک و به ،سایه و دماي اتاق

 ،روش خیساندن به ،حاصل پودر. شدپودر  ،آسیاب برقی
دو حالل آب مقطر و در ) حجمی/وزنی( 10به  1نسبت  به

خیسانده ساعت 24ت مد هگانه بطور جدا هب ،درجه 80اتانول
هم  بهاستفاده از همزن الکتریکی طور همزمان، با  شده و به

پس از فیلتر شدن توسط دستگاه  ،محلول حاصل. شدزده 
درجه 45خالء و دماي در شرایط ( Evaporatorروتاري 

توسط دستگاه فریزر  تنهایدر تغلیظ گردید و ) گراد سانتی
  .دست آمد هپودر لیوفلیزه عصاره ب ،درایر

سر رت نر بالغ 24، تعداد براي انجام این پژوهش تجربی
از مرکز نگهداري و  تکثیر حیوانات آزمایشگاهی  ،نژاد ویستار

 ،حیوانات. دخریداري گردی) مشهد(سازي رازي  شرکت سرم
پس از انتقال به محل آزمایشگاه حیوانات مرکز تحقیقات طب 

شدن با سازگاربراي تجربی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 
 ت دو هفته در شرایط استاندارد خانه حیواناتبه مد ،محیط

درصد و 45-40گراد، رطوبت  درجه سانتی 24-20دماي (
آب و آزاد به ی دسترس با) ساعته12تاریکی /چرخه روشنایی

نگهداري  )مشهد - شرکت جوانه خراسان(ي معمولی غذا
طور تصادفی در  هبها  رت ،تپس از گذشت این مد. شدند

روزانه   Eو  Aهاي آزمایشی  گروه .قرار گرفتند )=6n( گروه4
از  mg/kg400سی مایع محتوي  سی3روز با 35براي مدت 

 Xگروه  شدند وگاواژ  عصاره آبی و اتانولی پوست میوه انار
از  mg/kg5 یزانم بهروزانه  ،کنترل مثبتگروه عنوان  هب

از  Rocheمحصول شرکت ( Xenicalداروي الغرکننده 
 Nو گروه  سالین نرمالسی  سی3در شده  حل) کشور سوئیس

دریافت  سالین نرمالسی  سی3روزانه  عنوان گروه کنترل، به
زمان  مدت و mg/kg400الزم به ذکر است که دوز . ندنمود
روز، بر اساس مطالعات گذشته که بر روي پوست انار انجام  35

  .)16(شده بود، انتخاب گردید 

روش کار با حیوانات آزمایشگاهی مطابق با 
هاي مالحظات اخالقی کار با حیوانات  دستورالعمل

  .آزمایشگاهی صورت پذیرفت
ساعت ناشتا 14پس از ها  تمام رت ،زمایشبا شروع آ
و  گیري شد آنها اندازه اندازه دور کمر و قد ؛توزین گردیده

مورد محاسبه قرار  ،هر یک BMI(1(توده بدنی  شاخص
گیري قد، طول بینی تا آنوس توسط  اندازه براي .گرفت

گیري دور کمر از متر نواري  ج، براي اندازهکش فلزي مدر خط
از ترازوي دیجیتال  ،گیري وزن اندازه برايشی و در حالت بیهو

هاي  تمام گروه.  )17( یک گرم استفاده گردیدت با دقّ
) چربی% 9(با غذاي پرچرب  ،ت مطالعهدر طول مد ،آزمایشی

  . تغذیه گردیدند) مشهد(تولید شرکت جوانه خراسان 
گیري قد، وزن، دور  اندازه دمجدطور  به ،در انتهاي مطالعه

ها در شرایط مشابه  یه رتبراي کلّ BMIکمر و محاسبه 
از  پس م حیوانات،سپس از تما ؛ابتداي مطالعه صورت پذیرفت

هاي  نمونه. انجام شدخونگیري قلبی  ،بیهوشی عمیق با اتر
کلسترول  :هاي خون شامل تعیین پروفایل چربی برايپالسما 

کلسترول به LDLکلسترول و HDL گلیسیرید، تام، تري
شده اي یادگیري پارامتره آزمایشگاه منتقل گردید و اندازه

و دستگاه ) ایران-نپارس آزمو(هاي استاندارد  توسط کیت
هاي  یه سنجشکلّ. انجام شد) ، ژاپن24iپرستیژ ( اتوآناالیزر

 ،توسط یک نفر که از نوع مداخله اطالع نداشت تن سنجی
و ) 0/3 ویرایش( Prismافزار  نرمها توسط  داده .انجام گرفت

  One-way ANOVAو  زوجی تیهاي  استفاده از آزمونبا 
  .تجزیه و تحلیل شدند ≥05/0Pي دار در سطح معنی

  
  ها یافته

هاي  در گروه سنجی تنهاي  گیري شاخص نتایج اندازه
مقایسه وزن . نشان داده شده است یکمورد مطالعه در جدول 

دهد که  ها نشان می در هر یک از گروه) قبل و بعد از مداخله(
این در  .داري داشته است افزایش وزن معنی ،Nگروه کنترل 

                                                        
1 Body Mass Index 



 د حسن                                 ...  سنجی تن يها انار با استفاده از از شاخص وهیپوست م یو اتانول یآب يها عصاره یچاق اثر ضدپور فرد و همکاران محم  

 42

ها پس  میانگین وزن موش ،Eاست که در گروه تجربی حالی
و در ) ≥05/0P( را نشان داد داري روز کاهش معنی35از 

میزان  بهها  وزن موش  ،وزن اولیه مقایسه با میانگین
کننده  هاي دریافت گروه در. کاهش پیدا کرده بودگرم 3/10

اري در د تفاوت معنی ،)X(و داروي الغري ) A(عصاره آبی 
میانگین . میانگین وزن قبل و بعد از مداخله مشاهده نشد

BMIها تفاوت  در هیچکدام از گروه ،، قبل و بعد از مداخله
در  Nو  Aهاي  اندازه دور کمر در گروه. داري نشان نداد معنی

افزایش ) ≥05/0P( داري طور معنی همقایسه با شروع مطالعه ب
 ،)X(کننده داروي الغري  که در گروه دریافت در حالی ؛داشت
 داري نشان داد در پایان مطالعه کاهش معنیشاخص این 

)05/0P<.( 
آورده شده یک ارزیابی پروفایل چربی در نمودار  نتایج

داري را در هیچ  اختالف معنی ،گروهی نتایج مقایسه بین. است
  ).≤05/0P( هاي چربی خون نشان ندادیک از پارامتر

  هاي مورد مطالعه و اندازه دور کمر در قبل و بعد از مداخله در گروه BMIهاي وزن،  شاخصمقایسه  - 1جدول 

 ها گروه

  متغیرها
  )میانگین±معیار انحراف(وزن 

  )گرم(
BMI )میانگین±معیار انحراف(  

)CM2/G(  
  )میانگین±معیار انحراف(دور کمر 

  )متر سانتی(
  پایانی  اولیه  پایانی  اولیه  پایانی  اولیه

  *A  48/22±8/301  06/17±5/309  03/0±75/0  08/0±75/0  12/0±66/15  14/0±34/19بی گروه تجر
  E  79/37±8/296  97/24±5/286*  02/0±78/0  02/0 ±75/0  21/1±61/15  00/1±65/15گروه تجربی 

  *X  25/11±6/292  91/15±3/289  01/0±77/0  03/0±75/0  23/0±41/15  58/0±71/14گروه کنترل مثبت 
  * N  97/24±8/282  55/27±00/295*  02/0±78/0  06/0 ±79/0  58/0±53/15  97/0±75/18گروه کنترل 

عصاره الکلی پوست میوه انار؛ گروه کنترل  mg/kg400کننده  ، دریافتEعصاره آبی پوست میوه انار؛ گروه تجربی  mg/kg400کننده  ، دریافتAگروه تجربی 
دار در مقایسه با ابتداي  تفاوت معنی) ≥05/0P(: * .، دریافت کننده آب مقطرNو گروه کنترل  Xenicalداروي الغري  mg/kg5کننده  ، دریافتXمثبت 
  .مداخله

 وهیپوست م یعصاره آب mg/kg400 کننده افتی، درA یتجرب گروه .ها گروه نیخون در ب يها یچرب ریمقاد ارمعی انحراف±نیانگیم سهیمقا - 1نمودار 
؛ گروه کنترل Xenical يالغر يدارو mg/kg5کننده  افتی، درXانار؛ گروه کنترل  وهیپوست م یعصاره الکل mg/kg400کننده  افتیدر، Eیانار؛ گروه تجرب

Nنیسال کننده نرمال افتی، در.  
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  بحث
هاي این پژوهش نشان دادند که در مقایسه میانگین  یافته

مصرف عصاره مطالعه، ابتدا و انتهاي  ها در رت اختالف وزن
باعث  ،mg/kg400با دوز  ،بودتوانسته  اناریوه ماتانولی پوست 

زمان  تدر نتیجه الغري آنها در مدو ها  کاهش وزن رت
هاي  میانگین اختالف وزن در گروه؛ همچنین روز گردد35

کننده  گروه مصرفکننده عصاره آبی انار و همچنین  دریافت
 ،نشان دادند که این ترکیبات توانسته بودند الغري،داروي 

ییرات وزن غچند ت هر ؛ها مهار نمایند ش وزن را در موشافزای
  .دار نبود ها معنی در این گروه
گرفته در مورد  د صورتمطالعات علمی متعد با وجود

براي آن نشان پوست میوه انار که خواص درمانی مختلفی 
حال  هچاقی آن تاب ت ضداما در مورد خاصیداده شده است، 

چاقی عصاره  ت ضدخاصی. استمطالعه علمی صورت نگرفته 
که در دانشگاه ) 2007(و همکاران  Lie برگ انار در تحقیقات

Tesinghua نشان داده است که شور چین انجام گرفتهدر ک ،
 ،هاي چاقی که با رژیم غذایی پرچرب تغذیه شده بودند موش

هاي  دار وزن، درصد انرژي دریافتی و انواع توده کاهش معنی
ن دادند که در خصوص کاهش وزن و بافت چربی، نشا

در . )16( دارد هاي بافت چربی با این پژوهش همخوانی توده
نشان دادند که ) 2008(و همکاران  Shuklaمطالعه دیگري 

اشتهاي  دار معنی کاهش سبب ،مصرف عصاره برگ انار
پرچرب تغذیه ی یغذاکه با رژیم  شده بود هاي چاقی موش
 ،قین نتیجه گرفتند که عصاره برگ اناراین محقّ. بودندشده 

که با هایی  تواند گسترش چاقی و هیپرلیپیدمی را در موش می
ها را  مهار نماید و این ویژگی ،شدند رژیم پرچرب تغذیه می

معلول مهار فعالیت لیپاز پانکراس و سرکوب جذب انرژي 
قین همچنین اظهار نمودند که این محقّ. دریافتی دانستند

که  عصاره برگ انار ممکن است یک سرکوبگر اشتها باشد
 .)18( ایدنم عمل می ،هاي پرچرب هنگام مصرف رژیم تنها به

همسو  حاضر،این یافته نیز با نتایج حاصل از پژوهش 
  . باشد می

در  ،BMIهاي این مطالعه نشان داد که تغییرات  یافته
این بدین معناست که  ؛دار نبود ها معنی یک از گروه هیچ

اي نبوده است که در این شاخص سبب  به اندازه ،تغییرات وزن
  .داري گردد بروز اختالف معنی

هاي آناتومیکی خاصی ذخیره  در محل ها در بدن چربی
هاي  ویژگیکه دهند  شوند و شواهد تحقیقاتی نشان می می

، به محل هاي چربی زیستی و ژنتیکی منحصر به فرد بافت
مشخص  امروزه کامالً. )19( گیري آنها بستگی داردقرار

هاي  پیرامون اندام(گردیده که افزایش چربی احشایی 
منظور ارزیابی آن  هگیري دور کمر ب که اندازه- ) صفاقی درون

هاي  با افزایش خطر ابتال به بیماري -گیرد صورت می
در . )20( متابولیسمی و قلب و عروق در ارتباط است

ع هایی از بدن که بیشترین تجم محل ،هاي صحرایی نر موش
: اند از ترتیب عبارت به ،شوند ه میبافت چربی در آنها مشاهد

 گرفته درون صفاقهاي قرار نواحی پیرامونی گنادها،  ارگان
 ،با توجه به این مطالب. )21( و زیر پوست) ییچربی احشا(

ی که با تغییرات اندازه دور کمر یتغییرات در ذخایر چربی احشا
افزایش اندازه دور کمر در  .ت استداراي اهمی ،باشد همراه می

اینکه در این گروه  با وجود ،کننده عصاره آبی انار گروه دریافت
 و از طرفی عدم تغییر دور دار وزن رخ نداده است افزایش معنی

کننده عصاره الکلی انار که سبب  هاي دریافت کمر در موش
تواند نشانگر  می ،ها شده بود دار در موش کاهش وزن معنی

با کاهش اشتهاي  چاقی انار احتماالً که اثرات ضداین باشد 
بجز چربی (ثیر بر سایر ذخایر چربی أها و همچنین ت موش
داروي . هاي صحرایی صورت پذیرفته باشد در موش) ییاحشا

Xenical ها  در این پژوهش اگرچه افزایش وزن را در موش
 .دار آن گردد اما نتوانست سبب ایجاد کاهش معنی ،مهار نمود

کاهش  ،کننده این دارو هاي دریافت موش وجود، با این
مکانیسم  ااین نتایج ب. دار اندازه دور کمر را نشان دادند معنی

  .)22(دیگر مطابقت دارد  هاي مطالعات اثر این دارو و یافته
هاي خون بین  مقایسه پروفایل چربی، در پژوهش حاضر

نتایج مطالعه . داري را نشان نداد اختالف معنی ،ها گروه
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 است، منتشر گردیده 2014پور و همکاران که در سال  صادقی
صفاقی عصاره الکلی پوست انار  تزریق درون کهدهد مینشان 

هاي  به موش mg/kg100- 50روز و در دوزهاي 21ت مد به
دار  ی پرچرب، سبب کاهش معنیایشده با رژیم غذ تغذیه

و افزایش  LDLو  گلیسیرید کلسترول تام، تري پارامترهاي
هاي  یافته ااین نتایج ب ؛)23( گردید HDLدار غلظت  معنی

از جمله دالیل احتمالی عدم  .مطالعه ما همخوانی ندارد
نوع تجویز عصاره انار،  توان به تفاوت همخوانی این نتایج می

چرب اي پروژه و همچنین تفاوت رژیم پرزمان اجر تمد
  .شده در دو مطالعه اشاره نمود استفاده

توان به حضور ترکیبات  چاقی پوست انار را می اثرات ضد
و  Van Elswijk. شیمی در آن مرتبط دانست مختلف گیاه

  وژنیاسترانار سه ترکیب  میوه از پوست ،)2004( همکاران
و  (Quercitin)کوئرسیتین  (Luteolin)لوتئولین  شامل

همچنین  ؛)24( اند استخراج نموده (Kaempferol)کمپفرول 
اسید استخراج   از پوست میوه انار سیتوسترول و اورسولیک

ه ک) 2009(و همکاران  Kimدر مطالعه . )25( ه استگردید
انجام گرفته است،  در مرکز تحقیقات دیابت کشور کره

خاصیشده از ریشه گیاه  استخراج(اورسولیک چاقی اسید ت ضد
این . به اثبات رسیده است )Hard kivi( کیوي سخت

 هاي ضد علت داشتن فعالیت هچاقی را ب قین ویژگی ضدمحقّ
. )26(اند  لیتیک، اسید اورسولیک گزارش نمودهلیپازي و لیپو

اورسولیک چاقی اسید بررسی اثرات ضد ،هدف این تحقیق
سم عمل آن بوده شده از ریشه کیوي سخت و مکانی استخراج

 است که بر روي حیوان آزمایشگاهی رت صورت گرفته است
گلیسرول پالسماي خون  آسیل میزان سطح تري و در آن

ات مورد دنبال مصرف خوراکی امولسیون از چربی روغن غلّ به
آیا  که تا مشخص گردد بررسی قرار گرفته است

گلیسرول را در  آسیل افزایش سطح تري ،اورسولیکاسید
نماید یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان  سماي خون مهار میپال
از افزایش  ،mg/kg100اورسولیک با دوز که اسید ه استداد

گلیسرول پالسما دو  آسیل وزن بدن و افزایش سطح تري

این  همچنین ؛نماید  ساعت پس از مصرف آن جلوگیري می
مهار استراز را در محیط آزمایشگاه  ت آنزیم فسفودياسید فعالی

هاي چربی رت تقویت  ت لیپولیز را در سلولنماید و فعالی می
اورسولیک قین نتیجه گرفتند که اسیداین محقّ. کند می

تواند  استخراجی از ریشه گیاه کیوي سخت در افراد چاق می
ت آنزیم لیپاز ها از طریق مهار فعالی ت مهار جذب چربیبه علّ

  . )26(چربی باشد  هاي پانکراس و تقویت لیپولیز در سلول
  

  گیري نتیجه
گیري  توان نتیجه می ،هاي این پژوهش با توجه به یافته

تواند  می ،انارمیوه پوست عصاره مصرف خوراکی نمود که 
از این نظر  ؛ بنابرایندر کاهش وزن نقش داشته باشد احتماالً

کننده در الغر ي  عنوان یک فرآورده تواند به می
اما نیاز به . کار رود هاي داروهاي گیاهی به فرموالسیون

یت حاد و مزمن آن احساس از نظر سم ویژه بهتحقیقات بیشتر 
 ،هتر در مورد اثرات این ماد براي اظهار نظر قطعی. شود می

هاي آزمایشی بیشتر،  آزمایش با گروه کهگردد  پیشنهاد می
ی مختلف انجام پذیردیتر و دوزهاي دارو زمان طوالنی تمد .

کننده استاندارد براي تغذیه  عالوه از غذاهاي پرچرب و چاق هب
از  ،صورت امکان ها در طول آزمایش استفاده شود و در موش

که براي  (Zucker rat)حیوانات آزمایشگاهی خاص 
  . گیرند، استفاده شود مطالعات چاقی مورد مطالعه قرار می

  
  تقدیر و تشکر

هاي طرح تحقیقاتی با  این مقاله حاصل بخشی از یافته
باشد که در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طراحی  می 659 کد

 ، مراتبیله نویسندگان این مقالهوس بدین .و اجرا گردیده است
تشکر خود را از معاونت محترم تحقیقات و فناوري تقدیر و 
مین بودجه پژوهشی این طرح و همچنین أخاطر ت هدانشگاه ب

حیوانات دانشگاه علوم  گاهآزمایشهمکاري مسئولین محترم 
  .دارند اعالم می ،پزشکی بیرجند
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Abstract                   Original Article 
 

Evaluation of anti-obesity and hypolipidemic effects of 
aqueous and ethanolic extracts of Pomegranate Peel in male 

Wistar Rats 
 

Mohammad Hasanpour Fard1, Mohammad Mehdi Hassanzadeh Taheri2, Mehran Hosseini3,  
Abolfazl Ahani4, Naeim Ravanbakhsh4, Navid Rabiei4, Seyyed Amirreza Ghoreishi4 

 
Background and Aim: Pomegranate fruit peel is recommended as an anti-obesity compound in traditional 
medicine. Therefore, the current study was carried out to evaluate the effects of aqueous or ethanolic extracts 
of pomegranate peel on obesity and lipid profile in rats. 

Materials and Methods: In this experimental study, 24 Wistar male rats were randomly divided into 4 equal 
groups (2 experimentals and 2 controls). The experimental groups I and II received 400 mg/kg of aqueous 
and ethanolic extracts of pomegranate peel, respectively for 35 days. The control groups III (negative 
control) and IV (positive control) respectively received 5mg/kg of Xenical and saline as the experimental 
groups for 35 consecutive days. The rats` weight, body mass index (BMI) and waist circumference were 
determined before and after the investigation. Besides, at the end of the study their plasma lipid profile were 
measured. Finally, the obtained data was analysed using Prism software (V:3) applying paired t-test and 
ANOVA. 

Results: Comparison of weight change before and after the intervention showed a significant reduction in 
the Group II and a significant increase in group IV (P≤0.05) and lack of change in the groups I and IV. Waist 
circumference significantly increased in the experimental group I and group III and decreased in group II 
(p≤0.05). No significant difference in plasma lipid profile was diagnosed among the groups. 
Conclusion: Ethanolic extract of pomegranate peel can be considered as an anti-obesity compound in further 
studies. 
Key Words: Body Weight; Body Mass Index; Obesity; Lipoproteins; Pomegranate Fruit Peel; Rats 
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