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  0411چهارم دی  ی /هفته846 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 88/31/3011تاریخ چاپ:  37/8/3011تاریخ پذیرش:  31/7/3011تاریخ دریافت: 

  

  در غذا مصرف و یحرکت تیفعال اضطراب، بر شکالت انواع مزمن و مزمن تحت حاد، مصرف ریتأث

 نر ییصحرا یها موش

 
 3یسیرئ پرهام ،3ییعال اله حجت ،2یراداحمد میمر ،1انیهاد غزاله

 
 

دهیچک

حاد، تحت مزمن و مزمن ساکارز و انواع شکالت  مصرف ریثأت یبا هدف بررس حاضر. پژوهش گذارند یم یزمغ یهاعملکرد بر یمتفاوت راتیتأث گوناگون، ییغذا مواد :مقدمه

 .دیگرد یبررس نر ییصحرا یها موشوزن در  اختالف و غذا مصرف ،یحرکت تیفعال اضطراب،پرطرفدار بر  ییمواد غذا عنوان به( دراتیو کربوه کاکائو)با درصد متفاوت 

و  دیشکالت سف ،یریشکالت ش ،شکالت تلخ ،(شاهد) استاندارد یغذا مصرف یشیآزما گروه پنج در( گرم 811-831 وزن) ستاریو نژاد نر ییموش صحرا 13 :هاروش

 زانیسپس م و یابیارزباز  دانیمآزمون  از استفاده با 30و  7 ،3 یدر روزها یحرکت تیفعال زانیماضطراب و  سطح. شدند یبررس روز 30 مدت یبراگرفتند و  قرارساکارز 
 .دیگرد یریگ  وزن اندازه راتییمصرف غذا و تغ

 به منجر زیساکارز ن حاد مصرف. شد شاهد گروه به نسبتباز  دانیم یهاکل عبور از خانه تعداددار یکاهش معن سبب د،یسف شکالت و ساکارز مزمن تحتمصرف  :هاافتهی

 ،متفاوت ییغذا تک یهامیرژ. در شد یمرکز یهاخانه از عبوردار یمعن شیافزا سبب ،شکالت تلخ مزمنتحت  مصرف. دیگرد یمرکز ی عبور از خانه تعداددار یکاهش معن
کاهش  ،ییابتدا روز هفت یطوزن  راتییتغ ،ییغذا میرژ انواع تمام در. داشت شاهدگروه  بهنسبت  یشیآزما یهاگروه یتمام در یداریکاهش معن ،مصرف غذا زانیم

 .داد نشان را یداریو شکالت تلخ کاهش معن یریساکارز، شکالت ش یهاگروه در ییروز نها هفت یوزن در ط راتییتغ ن،یهمچنداد.  نشان هاگروه ی همه در را یدار یمعن

کاهش  سبب د،یسف شکالت و ساکارز مزمن تحت. مصرف ابدییم یریگچشم کاهش ساکارز،مصرف تحت مزمن شکالت تلخ و مصرف حاد  بااضطراب  :یریگجهینت

با  شکالت ییغذا تک میرژ. البته شود توجه قابل وزن کاهش سبب توانست ،ییغذا ی ماده نوع از نظر صرف ییغذا تک میرژ گر،یشد. از طرف د هانمونه یحرکت تیفعال
 .دیگرد شتریکاهش وزن ب به منجر کاکائو، شتریب زانیم

 ییصحرا موش م؛یرژ ساکارز؛ شکالت؛ اضطراب؛ :یدیکل واژگان

 
 فعالیت اضطراب، بر شکالت انواع مزمن و مزمن تحت حاد، مصرف تأثیر .پرهام رئیسی حجت، عالیی اله مریم، راداحمدی غزاله، هادیان :ارجاع

 .813-803(: 808) 13 ؛3011 اصفهان پزشکی دانشکده مجله. نر صحرایی های موش در غذا مصرف و حرکتی

 

 مقدمه

 هعصررز  سرت  یس ینرورنن  یمرررهرهز در ه،یر تغذ یهومئوسرتز   کنترل  

 ن،یبنزبله. (1) لدیگ یم هنجزم یطیمح یهزگنز یس به پزسخ در ن یملکز

برز   پلطلفررهر  ییمروهد غرذه   صبره خصرو   ییغرذه  عزدهت یبلخ لیتأث

 عملالرلد  برل ( ررهتیر هنوهع شرالتت ن کلبوه  ژهیآسزن )به ن یدستلس

هموهره مورد توجه پژنهشرگلهن   ،ن ن برن لییتغن  هیتغذ زهنیم ،یمغز

 زیر ن غرذه  مصرل  ن مرت  مزن   یرژ نوعهلچنر  هست؛مختلف بوده 

 کره  هسرت  دهده نشزن مطزلعزت یبلخ جینتز(. 2-4) هست تیههم زیحز

ن خلر  ن خرو    یعصب ست یسبل  ،ن پلچل  یررهتیکلبوه ییغذه موهد

 ریتشر ره خش ن  یبلن  هفسلدگ زهنیمثز  م عنوهن به گذهرنر؛ یم لیثأت

برل   لیثأت جهت یمتنوع ییغذه یهز یرژ حز ، هل به. (2-3) نرینمز یم

 ییغرذه  تک  یرژهست که  شره شنهزدیپن ن برن  لییعملاللد مغز ن تغ

 بره  ییغرذه  ترک   یرژ. بزشریم هزآن هنوهعه   یالی ت،یمونوده  یرژ زی

 مشرخ   ی مرزن  ی برز ه در  ییغرذه  ی مرزده نروع   کیر مصل   یمعنز

 (4) شرره  یمعلفجهت کزهش ن ن  یرسم لیرنش غ کیکه  بزشر یم

 هغلر  همرز   هسرت،  گلفتره  قرلهر  هستفزده مورد یزدی  تیجمع توسطن 

 پژوهشیمقاله 
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 معرلن   رن  مرر  یهز یکه به رژ ییغذه تک یهز یبه رژ متخصصزن

هثررلهت  یهلچنررر گررزه ؛(5) نگلنررر یمرر ریررتلد ی رهیررد بررههسررتنر، 

 نروع  نیه توسطمغز ن رنهن  عملاللد تیدر نضع یعیسل یالیولوژیزیف

 در کیر کتوژن  یر رژ ه  مثز ، عنوهن به. (4) هستشره  مشزهره هز یرژ

 .(6) گلدد یهستفزده م هطفز  صلع درمزن

 ن کزکرزوو  متفرزنت  یدرصررهز  برز شرالتت )  هنروهع  ن یقنر موهد

هفررلهد جزمعرره  نیپلطلفرررهر برر ییمرروهد غررذه جملررهه   ،(ررهتیررکلبوه

شرالتت ن   ی )کرله  ریسرف  شرالتت  شرزم   شرالتت  هنروهع . بزشر یم

شرالتت   ،درصر کزکرزوو(  66ه   تلک ) یلیش شالتت ،(ررهتیکلبوه

بره صرورت دهنره    سرزکزر  هنوهع  ن (0)درصر کزکزوو(  06تلخ )حرهق  

جهرت مصرل     نیلیقنر ن محصوالت برز طعر  شر    ی شالل، حبه یهز

هذعرزن   نیشر یپ قرزت یتحق جینترز . (8) هستنر جیره زریبس یجوهمع بشل

 ن،یهمچنر ن  یمغز عملاللد لهتییتغ یبل رن شاللن  کزکزوودهشتنر که 

 هنجرزم  نجرود  برز  حرز   هرل  به(. 2، 9-16) بزشر یم مؤثلن ن  لهتییتغ

 شالتتمزننر  پلطلفرهر ییغذه موهد یرن بل متعرد ینیبزل یهز شیآ مز

در  ررهتیر کلبوه نهنوهع شالتت  مصل  لیثأت همچنزن ،یقنر موهد ن

 زهنیر م هضطله ، ،یحلکت تیفعزل سطح لهتییتغ بل مختلف ی مزن ی بز ه

 ن،یبنرزبله . بزشرر  یمر  هبهزم یدهره برن ن ن لهتییتغ ن ییغذه موهد مصل 

 زهنیر م) قنرر  یهرز حبهحزد، تحت مزمن ن مزمن  مصل پژنهش حزضل 

درصرر   برز شرالتت )  هنروهع  ندرصرر(   166 حررند  ررهتیکلبوه یبزال

ن تلرخ   یلیشر  ر،یسرف  شرالتت ( شرزم   ررهتیر کلبوهمتفزنت کزکزوو ن 

 زهنیر م هضرطله ،  لهتییر تغبرل   رهدرصر(  90 حرند کزکزوو یبزال زهنی)م

 .نمود یبلرس ییصحله موش در برن ن ن لهتییتغ ن یمصلف یغذه

 

 هاروش

 ه  پررنج گررلنه  ،تجلبرری ی مطزلعرره نیرردر ه :یشررگزهیآ مز وهنررزتیح

ن نری    برز میرزنگین   سرتزر یننل نرژهد   ییصحله موش( سل 0 گلنه)هل 

پزسرتور تهرلهن    تویهنسرت  ی سسهؤشره ه  م یرهریخل ،( گلم 256-266)

 ی النره  در هز، شیآ مز شلنع ه  قب  هفته کی وهنزتی. ح ریگلد  هستفزده

 سرزعت  12 ینرور  طیشله در هصفهزن یپزشال علوم دهنشگزه وهنزتیح

 ن گرلهد یسرزنت  یدرجره  23 ± 2 یدمز ،ییرنشنز سزعت 12 ن یالیتزر

)بل هسزس پلنتال   غذه ن آ . شرنر ینگهرهردرصر  56 ± 5رطوبت 

 قرلهر هرز  آن زریر هختدر  حیوهنزت   نگهرهری  در مح   آ هدی  ( بهشیآ مز

 هخرت   ی تره یکم مصو  تحت یشگزهیآ مز یهزپلنتال  تمزم. گلفت

)بررررز کررررر هخررررت    هصررررفهزن یپزشررررال علرررروم دهنشررررگزه

IR.MUI.REC.1397.359 )شرزم     پرنج گرلنه آ مزیشری   . شر هنجزم

 ر،یسرف  شالتت سزکزر ، ،(شزهر) هستزنرهرد یغذه مصل  بز یهزگلنه

 رن  14 ش،یآ مرز  ی دنره طرو  . بودنر تلخ شالتت ن یلیش شالتت

 رهنیر م یرفتزر. آ مون شر گلفته نظل در یشیآ مز یهزگلنه یتمزم در

ن  0، 1 ی مزن ی بز ه در هزنمونه ن ن لهتییتغ ن غذه مصل  زهنیمبز ، 

 .گلفتقلهر  یبلرس موردرن   14

 ییترک غرذه    یر رژ ه رن   14گرلنه بره مررت     هل :ییغذه  یرژ

. دکرل  تیتبع یبنرگلنه هسزس بلشالتت ن سزکزر   هنوهع( تیمونوده)

ه    یر ن تلخ به تلت یلیش ر،یسف شالتت سزکزر ، شزهر، یهزدر گلنه

 درصرر  صفل) قنر یهزحبه ،(Chow) ییموش صحلههستزنرهرد  یغذه

 پرودر درصرر   66) یلیشر  ،(کزکزوو ی کله) ریسف یهزشالتت ،(کزکزوو

 هسرتفزده ( لهنیهکزکزوو( )شلکت فلمنر،  پودردرصر  90) تلخکزکزوو( ن 

 ن نیتررزمین هنرروهع شررزم  مختلررف مرروهد یحررزن یهمگررکرره  ریررگلد

 .بودنر...( ن  یزیمن  ،یکلس  ،یپتزس  ،ی)سر هزتیهلالتلنل

  دسررتگزه ه  هسررتفزده بررزبررز   رهنیررمآ مررون  ه  :یرفتررزر آ مررون

Open field  زهنیر م یبلرسر  جهرت  متل یسزنت 66×  66×  56بز هبعزد 

رن  قبر  ه  شرلنع    کیر . ریر گلد هسرتفزده  هضطله ن  یحلکت تیفعزل

 ط،یمح بز ییآشنز جهت قهیدق 5به مرت  ییصحله یهز موش ،پژنهش

 یرن هرز  دربرز    رهنیم آ مون سپسدر ملکز دستگزه قلهر دهده شرنر. 

حرزد،   مصرل   لیترأث هنجزم گلفرت ترز    14-16 سزعزت یط 14ن  0، 1

 درسرزکزر  ن هنروهع شرالتت     ییغرذه  ترک   یرژتحت مزمن ن مزمن 

 یهرز  مروش هرل برزر    ،رننیر . ه  هگرلدد  یبلرسر مرذکور   ی مزن ی بز ه

ن  نرر گلفت قرلهر برز    رهنیم در قهیدق 5به مرت  آ مون جهت ییصحله

 تیر فعزل زهنیر م یزبیر هر  جهرت بز  ) رهنیم یهز خزنه ک ه   عبور تعرهد

 یزبیر هر  جهرت ) یزملکر  ی خزنره ه   عبور تعرهد ن،یهمچن ن( یحلکت

 .ریگلد محزسبه ی مزن ی هل سه بز ه یبله( هضطله  زهنیم

 یمطزلعهدر  شره مصل  ییغذه  یرژ نوع هل :غذه مصل  زهنیم

 زهنیر م سرپس قرلهر گلفرت.    وهنزتیح زریبه طور آ هدهنه در هخت حزضل

 .ریگلد یزبیهر  رن هنه طور به مورد هل یبلهمصل  غذه 

ن  0 ،1 یدر رن هرز  وهنزتیح یتمزم نیتو : وزن راتییتغ زانیم

 یطر  درن ن  لهتییتغ زهنیم هز،گلنه ی. سپس در تمزمگلفت هنجزم 14

 ییهنتهررز رن  0 ،(BWDInitial = BWday7-BWday1) ییهبتررره رن  0

(BWDFinal = BWday14-BWday7 ن )یطرردر  ن ن یکلرر لهتییررتغ  

 .ریگلد یبلرس( BWDTotal = BWday14-BWday1) رن  14

 کر   تعرهد. شر گزهرش زرین هنحله  مع نیزنگیم صورت به جینتز

 لهتییر تغ نبرز    رهنیمبز ، تعرهد عبور ه  ملکز  رهنیم یهزخزنه ه  عبور

  یبرریبررز آ مررون تعق  همررلهه ANOVA آ مررون ه  هسررتفزده بررز ن ن

Least significant difference (LSD )قررلهر گلفررت.  یبلرسرر مررورد

 ANOVAآ مرون   ه  هسرتفزده  بز متفزنت یهزگلنه در یمصلف یغذه زهنیم

Repeated measures    یبر یهمرلهه برز آ مرون تعق LSD  ریر گلد یبلرسر . 

  24 ی نسرررررخه SPSS هفرررررزهرنرررررلمدر  هرررررزدهده ت،یرررررنهز در

(version 24, IBM Corporation, Armonk, NY مرورد تجز ) ن  هیر

 .شر گلفته نظل در یدهر یمعنسطح  عنوهنبه  P < 65/6قلهر گلفت.   یتحل
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 هاافتهی

 تنهرز کره   دهرر  یمر  نشرزن  1 شال : بز  رهنیم آ موندر  هضطله  زهنیم

( P < 656/6دهر )یسرب  کرزهش معنر    ،(1سزکزر  )رن   حزد مصل 

 ن،ی. همچنر ریر گلد شزهرنسبت به گلنه  یملکز ی عبور ه  خزنه تعرهد

یتفزنت معن شزهرهگلچه نسبت به گلنه  یلیمصل  حزد شالتت ش

 شیهفرزه  ریسزکزر  ن شالتت سف یهز نسبت به گلنه همز نرهشت، یدهر

عبور ه  خزنره  در( ره P < 616/6ن  P < 661/6  یتلت به) یدهر یمعن

سرب    ،مصل  حرزد شرالتت تلرخ    ت،ی. در نهزدهد نشزن یملکز یهز

 یلینسبت به شالتت شر  یملکز یهزدر عبور ه  خزنه دهر یمعنکزهش 

 (.P < 656/6شر )

یمعنر  شیهفرزه  به منجل ،(0)رن   یلیشالتت ش مزمنتحت  مصل 

( P < 616/6ن  P < 656/6  یررتلت برره) یملکررز یهررزخزنرره ه  عبرروردهر 

 مصرل   ن،یهمچنر . ریر گلد ریسزکزر  ن شرالتت سرف   یهز نسبت به گلنه

 یملکرز  یهزخزنه ه دهر عبور یمعن شیهفزه سب  ،شالتت تلخ مزمنتحت 

 یهرز  گرلنه  بره  نسبت (P < 661/6ن  P، 616/6 > P < 616/6  یتلت به)

 (.1 شال شر ) ریسزکزر  ن شالتت سف شزهر،

 تلرخ،  ن یلیشر  یهرز شالتت( 14مزمن )رن   مصل  ت،ینهز در

برز   سره یمقز در یملکرز  ی خزنه ه  عبور در یدهر یمعن شیهفزهبه  منجل

 (.1 شال ( )دن هل در یبله P < 656/6) ریگلد ریشالتت سف

 

در  باز میدان مرکزی یخانه از عبور تعداد یانگینم یمقایسه. 1 شکل

 آزمایش یدوره 11و  7، 1 یدر روزها یشیآزما یها گروه
 .هست شره گزهرش معیزر هنحله  ± میزنگین صورت به نتزیج

656/6 > P*  616/6ن > P** 656/6بز گلنه شزهر،  یسهدر مقز > P#، 616/6 > P## 
 ن  ӾP ،616/6 > ӾӾP < 656/6بز گلنه سزکزر ،  یسهدر مقز ###P < 661/6ن 
661/6 > ӾӾӾP 656/6 یر،بز گلنه شالتت سف یسهدر مقز > θP گلنه بز مقزیسه در 

 شیلی شالتت

ن مرزمن )بره    حرزد  مصرل   :برز   رهنیم آ موندر  یحلکت تیفعزل

ن هنروهع   سرزکزر   شرزم   ییغرذه   یر رژ هنروهع ( 14ن  1رن   در  یتلت

 برز   رهنیر م یهزخزنه ه  عبورک   تعرهد بل یدهر یمعن تفزنت ،شالتت

ن مزمن  حزد مصل  گل،ید طل  ه . نرهشت شزهربز گلنه  سهیمقز در

 تعررهد در هل دن(  P < 656/6دهر )یمعن شیهفزه سب  ،یلیش شالتت

شرر   ریسرف  شرالتت بره گرلنه    نسبتبز   رهنیم یهزخزنهه   عبور ک 

 (. 2 شال )

 

 
 در باز میدان های خانه از عبور کل تعداد میانگین یمقایسه. 2 شکل

 آزمایش یدوره 11 و 7، 1 روزهای در آزمایشی های گروه
 .هست شره گزهرش معیزر هنحله  ± میزنگین صورت به نتزیج

616/6 > P** 656/6بز گلنه شزهر،  یسهدر مقز > P# بز گلنه سزکزر ،  یسهدر مقز

656/6 > ӾP  616/6ن > ӾӾP یربز گلنه شالتت سف یسهدر مقز 
 

 ر،یسرف  شالتت ن سزکزر ( 0)رن   مزمن تحتمصل   ن،یهمچن

 ه  عبرور  کر   تعررهد ( دن هرل  در P < 616/6دهر )یکزهش معنر  سب 

 تحرت  مصل  ن،یهمچن. شر شزهر گلنه به نسبتبز   رهنیم یهز خزنه

تعررهد کر  عبرور ه      دهر یمعنر  شیهفرزه  به منجل ،یلیشالتت ش مزمن

 ریگلد ریسزکزر  ن شالتت سف یهز به گلنه نسبتبز   رهنیم یهزخزنه

(656/6 > P دن هل در .)در  برز   رهنیر م یهرز خزنره  ه  عبور ک  تعرهد

 ن سرزکزر   یهرز  گلنه به نسبت یدهریمعن شیهفزه ،گلنه شالتت تلخ

 .دهد نشزن( P < 616/6ن  P < 656/6  یتلت به) ریسف شالتت

 مختلرف  یهرز  یرژ یطغذه در  مصل  زهنیم :غذه مصل  زهنیم

 یهرز گرلنه  یتمرزم  در P < 661/6) یدهریمعنر  کرزهش  ،ییغرذه  تک

مصرل    زهنیر که م یدر حزل ؛نشزن دهد شزهرگلنه  به( نسبت یشیآ مز

 نسربت ( P < 656/6) یدهریرن  کزهش معن 14 یدر ط تلخشالتت 

ن تلرخ   یلیمصل  شالتت ش زهنیم ن،ی. همچندهشت سزکزر گلنه  به

 ن  P < 616/6  یرر تلت برره ) یدهریکررزهش معنرر   ،رن  14 یدر طرر 

661/6 > P (.3 شال ) دهدنر نشزن ریسف شالتت( نسبت به 

در  ییهبترره  رن  هفرت  یطر  درن ن  لهتییر تغ :برن ن ن لهتییتغ

 یتمرزم  در P < 661/6) یدهریکرزهش معنر   ییغرذه   یر رژ هنوهع تمزم

 .  دهشت شزهربه گلنه  نسبت( یشیآ مز یهزگلنه
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 های گروه در ییمواد غذا انواع مصرف میانگین یمقایسه. 3 شکل

 آزمایش یدوره روز 11 طی آزمایشی

 .هست شره گزهرش معیزر هنحله  ± میزنگین صورت به نتزیج

616/6 > P** 656/6بز گلنه شزهر،  یسهدر مقز > P# بز گلنه سزکزر ،  یسهدر مقز
616/6 > ӾӾP  661/6ن > ӾӾӾP یربز گلنه شالتت سف یسهدر مقز 

 

 مشرزهره  قزبر   ریسرف  شالتتکزهش ن ن در گلنه  نیکمتل هلبته

در  ییرن  هبترره  هفرت  ین ن در ط لهتییتغ زهنیم گل،یطل  د ه . بود

( نسربت بره   P < 616/6ره ) یدهریمعنر  کرزهش  ریگلنه شالتت سرف 

تلرخ کرزهش    تشرالت   یر در رژ لیر متغ نیر گلنه سزکزر  نشرزن دهد. ه 

  دهشررت ریسررف شررالتت( نسرربت برره گررلنه P < 616/6) یدهر یمعنرر

 (. 4 شال )

 

 
 انتهایی روز 7 ابتدایی، روز 7 در وزن تغییرات میانگین یمقایسه. 1 شکل

 آزمایشی های گروه در کل وزن تغییرات و
 .هست شره گزهرش معیزر هنحله  ± میزنگین صورت به نتزیج

656/6 > P*  616/6ن > P** 616/6بز گلنه شزهر،  یسهدر مقز > P## بز  یسهدر مقز
 یربز گلنه شالتت سف یسهدر مقز ӾӾP < 616/6گلنه سزکزر ، 

 

در  ییرن  هنتهررز هفررت ین ن در طرر لهتییررتغ زهنیررم ن،یهمچنرر

 ره یدهرین شالتت تلخ کزهش معن یلیسزکزر ، شالتت ش یهز گلنه

ن  P، 616/6 > P < 616/6  یتلت بهدهد ) نشزن شزهر گلنهنسبت به 

656/6 > P)ریسرف  شرالتت  گرلنه  در مشزبه ی سهیمقز که یحزل در ؛ 

 بود.  ن دهر یمعن

کررزهش  ییغررذه  یرردر تمررزم هنرروهع رژ کرر  ن ن لهتییررتغ زهنیررم

( نسبت به گلنه یشیآ مز یهزگلنه یتمزم در P < 661/6) یدهر یمعن

تفرزنت ن ن کر  در گرلنه     زهنیر م گرل، ینشرزن دهد. ه  طرل  د   شزهر

 گرلنه برز   سره ی( در مقزP < 616/6) یدهریکزهش معنر  ریشالتت سف

 یدهر یمعنر  کرزهش  ،ن ن ک  لهتییتغ زهنیم ت،ینهز در. دهشتسزکزر  

( دن هرل  در P < 616/6) تلخ شالتت ن یلیش شالتت یهز گلنه در

 .دهد نشزن ریبه شالتت سف نسبت

 

 بحث

 شیهفرزه  سب  سزکزر ، حزد مصل  که دهد نشزن حزضل پژنهش جینتز

 هضرطله   کزهش سب  تلخ، شالتت مزمن تحت مصل  ن هضطله 

 کررهم  چیهر  مزمن مصل  که یحزل در شر؛ یشگزهیآ مز یهزنمونه در

 یهمتحظه قزب  لیتأث شالتت، هنوهع ن سزکزر  ییغذه تک یهز یرژ ه 

 مطزلعرزت . نرهشرتنر  نلمز  طیشله به نسبت هضطله  سطح لهتییتغ بل

. دهرر یمر  نشرزن  ره یمتنزقض جینتزدر مورد هثلهت سزکزر  بل هضطله  

 خرزل   طور به سزکزر  محلو  مصل  که کلد گزهرش یقیتحق جینتز

 رهسرتز هر   حزضرل  یبلرسر  یهرز  زفتهیه بز ک (11) بزشر یم آنرهضطله 

 یطروالن  مصرل  کره   کلدنرر  عنروهن  زینن همالزرهن  Souza. بزشر یم

 شیهفررزه  یرردل برره پلچررل  ن ررهتیررکلبوهپل ییغررذه  یررمرررت رژ

 ییبه رفتزرهز منجل مغز،فلننتز  پله ی هیدر نزح هزنیپلنتئ ونیرهسیهکس

ن  Chepulis پرژنهش  درکره   یحزل در. (12) شود یمشزبه هضطله  م

 لیتأث ررهت،یکلبوهمرت  یطوالن مصل که  ریهمالزرهن مشخ  گلد

 . (13) هست نرهشته یحلکت تیبل هضطله  ن فعزل یقزب  توجه

ن  ررهتیر پلکلبوه یهرز  یر رژ در هضرطله   شیهفرزه  ،هل حز  به

 یزتورهزیمرر  لهتییر تغبره   ریشرز  ،هرل دن   یر تلک یحتر  زیپلچل  ن 

، نی، سرلنتون نیلپتر  ن،ی، هنسرول الوهستلننیکورت مزننر ین ملکز یطیمح

حرزد ن    یر رژ گرل، یطرل  د  ه . (11) بزشرر  ملبوط نین دنپزم رییویهپ

ن هضرطله    یقرلهر  یبر  برل  یهمتحظره  قزب  لیتأث ،تلخ شالتتمزمن 

. گرلدد یمر سب  بلن  هضرطله    آن، مزمنمصل  تحت  فقط ن نرهرد

کزکرزوو(،   رن  کیر مصل  حزد )تنهرز   لیثأت ز،یمتزآنزل ی مطزلعه کی در

هفته کزکرزوو(   کی مصل رن  کزکزوو( ن مزمن ) 3تحت حزد )مصل  

هضطله  پس ه  مصل  حزد کزکرزوو    یعت که شر مشخ  ن یبلرس

برل   کزکرزوو  مررت  یطروالن  مصرل   لیثأتر  هگلچره . هست هشر ریتشر

 بزشرر یمر قزبر  هسرتنزد    لیهنجزم شره غ قزتیتحق یط یهختتالت خلق
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 سرن،  مصرل ،   مزن مرت به متنزقض جینتز نیه رسر یم نظل به. (14)

 هلبتره . دهرد هرتبرزط ( ییغرذه  چنرر  ن ییغذه)تک   یرژ نوع ن تیجنس

 یلیپرذ کیر تحل سب  زین تلخ شالتت درموجود  نییکزف هست ممالن

گرزهرش شرر کره     یپژنهشر  در. شود طله هض بلن  ن یعصب ست یس

 لیثأتوجره تر   یبل رن فقط هست قزدر ،هزفنو  یپلدهشتن   یدل به کزکزوو

ره کرزهش   نییکرزف  یکننرگکیهثلهت تحل توهنر یم که یطور به گذهرد؛

   یر فن یرسر پلر  ینظل م به. (16) بخشرن هضطله  ره بهبود  (15)هر د

 ،مغرز  نیسرلنتون  شیتوهنر بز هفزه یم بزت،یتلک نیموجود در ه نیآم یهت

 . (10)هضطله  ره کزهش دهر  زهنیم

 مصرل   در تنهز یحلکت تیفعزل زهنیم حزضل، ی مطزلعه جینتز هسزس بل

 بره  نسربت  یهمتحظره  قزبر   کرزهش  ریسف شالتت ن سزکزر  مزمن تحت

برز   ،یحلکتر  تیر فعزل زهنیر م رسر یم نظل به ن،یبنزبله. دهشت هستزنرهرد  یرژ

. (18-19) هسرت  هرتبرزط  درخرزص   ییغرذه   یر مررت مصرل  رژ   ننوع 

 تیر فعزل زهنیر م برل  یحتر  ،ییغرذه  مروهد  لیترأث  به یمختلف قزتیتحق چنزنچه

سرزکزر  برل    لیثأنسربت بره تر    هلبتره . (26-22) هنر پلدهخته فعز شیبکودکزن 

مثبرت   لیثأبره تر   چنزنچره  ؛شرره  هیهره یمتنزقض جینتز زین حر ه  شیب تیفعزل

 پرژنهش  جینترز . (22) هسرت  رهیر گلدهشرزره   یفعرزل شیبل بر  ررهتیکلبوه

 یهرتبرزط  ،ییغذه  یرژ در ررهتیکلبوهمزمن  مصل که  کلد عنوهن یگلید

 ییغرذه   یرژ هملن ه حز ، هل به. (21)نرهرد  حر ه  شیب تیفعزل ریتشر در

 در یکمالر  درمزن کی عنوهن به هز، یشزم  حذ  قنر ن هفزندن شرهمحرند 

 .(23) دهرد کزربلد فعز شیب کودکزن

 ن سرزکزر   ییغرذه  ترک   یر رژ که دهد نشزن حزضل ی مطزلعه جینتز

ن ن  ن،یهمچنر  ن غرذه  مصرل   ریشرر  کرزهش  سرب   شالتت، هنوهع

 هنروهع  یتمرزم  در ییغرذه  تک  یرژ هن  ی هفته در ن ن کزهش. ریگلد

 در یکمترل  شررت  ه  دنم ی هفتره  در همرز  نمود، بلن  شرت به ییغذه

  یر رژ حز ، هل به. بود بلخوردهر تلخ ن یلیش شالتت سزکزر ،  یرژ

 کره  نررهد  نشرزن  دنم ی هفتره  در یدهر یمعن ن ن کزهش ریسف شالتت

 شرالتت  نروع  نیر ه در موجرود  یچلب نکزکزوو  ی کله به ملبوط ریشز

 یپلکرزلل  ییغرذه  یهرز آنردهفرل  که دهدنشزن  یقیتحق جینتز. بزشر بوده

. (24) هسرتنر  شرتل یب مصل  جهت یآنرزدیهعت تیخزص یدهره هصوالً

Gerhard پلچرل    یرژکه در  زفتنریدر ین همالزرهن بز هنجزم پژنهش 

 برلن   یکزهش ن ن کمترل  ررهت،ین پلکلبوه چل ک   یرژ مقزب  در

 جره ینت نیخود به ه ین همالزرهن در مطزلعه Piers هلبته. (25) رینمز یم

 چهرزر ه   پرس ن ن  هفت سب  ،یه  چلب یغن ییغذه  یرژکه  رنریرس

 طرو   در ترز  رفرت  یمر  هنتظرزر حزضرل    یتحق. در (26) گلدد یمهفته 

 برز همرز   زبرر، ی شیهفرزه  ییغرذه  موهد نیه مصل  زهنیم ش،یآ مز ی دنره

 . زمرر ین دسرت  بره  یهجره ینت نیچنر مصل  سرزکزر  ن هنروهع شرالتت    

 ییغرذه  ترک  یعنر ی هزآن  یموضوع ره به نوع رژ نیه توهن یم ن،یبنزبله

 ن ن کرزهش  درثل ؤه  عوهمر  مر   یالی رسر یم نظل به. دهد نسبتبودن 

نروع   کیر  زدیر   زهنیفلد به مصل  م  یعرم تمز ،ییغذه تک  یدر رژ

 ترک   یرژمختلف  هنوهع ،ضلحز پژنهش. در (20) بزشر ییغذه ی مزده

)پلچررل  ن  ری( تررز شررالتت سررف ررهتیرر)کلبوه سررزکزر  ییغررذه

 ین حرزن  نییه  کرزف  ی)غنر  یلی( ن شالتت تلرخ ن شر  ررهتیپلکلبوه

کرزهش   زهنیر برل م  یمتفزنت لیثأ( تین چلب ررهتیه  کلبوه یدرصر کم

 یچلبر  یحرزن  ییغرذه  تک  یرژ رسر یم نظل به. هگلچه نرنرهشت ن ن

 شیپر . (25) کنریم جزدیه یشتلیبن ن  کزهش، شتلیب یکمتل ن کزکزوو

 ین ن نزشر  کزهش زهنیم ی سهیمقز هر  بز یمشخص ی مطزلعه ن،یه ه 

 ترک   یر خرود رژ  همرز  ،صورت نگلفته هسرت  ییغذه تک  یه  نوع رژ

 ررهت،یر کلبوه ه  یغنر ) آن ییغرذه  ی مرزده نظرل ه  نروع   صل  ییغذه

ه   شیپر  چنزنچه. (28) بزشر یم ن ن کزهش به قزدر ،(یچلب زی نیپلنتئ

 زیر  نیئن برنن پرلنت  یدرصر چلب 35ه   شیب یحزن یهز یرژ زین نیه

 توجره  قزبر   یچلبر  بررنن  ن برزال  نیپلنتئ یحزن یهز یرژ ،عالس لب

 .(29-36) هست شره هستفزده ن ن کزهش یبله

 

 یریگجهینت

مصرل  تحرت    برز هضرطله    زهنیر م کره نشزن دهد  حزضل  یتحق جینتز

 دهشرته  یلیچشرمگ  کزهش سزکزر ،مزمن شالتت تلخ ن مصل  حزد 

 سرب   ر،یسرف  شالتت ن سزکزر  مزمن تحتمصل   ن،ی. همچنهست

 ییغرذه  ترک   یرژ گل،یشر. ه  طل  د هزنمونه یحلکت تیفعزلکزهش 

 توجه قزب  ن ن کزهش سب  توهنست ،ییغذه ی مزده نوع ه  نظلصل 

 سرب   کزکرزوو،  شرتل یب غلظرت  برز  شالتت ییغذه تک  یرژ. هلبته شود

 . ریگلد شتلیکزهش ن ن ب

 

 یو قدردان تشکر

 بره  یعمروم  یدکترل  مقطرع  ی نزمره زنیر پز ه  بلگلفتره  حزضرل  پژنهش

. بزشرر  یمر  هصرفهزن  یپزشال علوم دهنشگزهمصو   ،390443 ی شمزره

 یپزشرال  علروم  دهنشرگزه  یآنرن فرن  پژنهش معزننت ه  لهینس نیبر

 ن تشرالل  یپزشرال  ی  دهنشرالره  یولروژ یزیف گرلنه  نیهمچنر  ن هصفهزن

 علروم  دهنشگزه توسط مطزلعه یمزل منزبع نیتأم. ریآیم عم  به یقرردهن

 .هست گلفته صورت هصفهزن یپزشال
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Abstract 

Background: Different nutrients affect brain functions. This research investigated the effects of acute, sub-

chronic, and chronic consumption of sucrose and different kinds of chocolate (with various cocoa and 

carbohydrate percentage) as portable nutrients on anxiety, locomotor activity, food consumption, and body 

weight differences (BWD) in male rats. 

Methods: Thirty-five male Wistar rats (200-250 g) were divided into five experimental groups: standard food 

(control), dark chocolate, milk chocolate, white chocolate, and sucrose for 14 days. Anxiety and locomotor 

activities were evaluated on days 1,7, and 14 using open field test (OFT). Then, food consumption and BWD 

were measured. 

Findings: The sub-chronic consumption of sucrose and white chocolate significantly decreased total crossing 

number of OFT compared to control group. Moreover, acute consumption of sucrose tended to significant decreases 

in central crossing number. The sub-chronic dark chocolate consumption showed a significant enhancement of 

central crossing number. In different mono-diet of nutrients, the food consumption showed significant decreases in 

all groups compared to control group. The BWD had significant decreases in the first seven days. In addition, The 

BWD showed significant decreases in sucrose, milk chocolate, and dark chocolate during the final seven days. 

Conclusion: Anxiety significantly decreased by sub-chronic consumption of dark chocolate and acute sucrose 

consumption. Moreover, sub-chronic sucrose and white chocolate consumption decreased locomotor activity in 

subjects. While, regardless of nutrient types, the mono-diet could cause major weight loss. Further weight loss 

occurred with a high concentration of cocoa in the dark chocolate mono-diet. 
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