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19/1/96: مقالهپذیرش 3/11/95: دریافت مقاله
هـدف از  . شـود میوامانده ساز باعث بروز آسیب اکسیداتیو در کبد حاد هايفعالیتمنظم ورزشی، هايفعالیتبا وجود اثرات مفید :مقدمه

هـاي آنـزیم و )MDA(مصرف عصاره آبـی کاللـه زعفـران بـر میـزان تغییـرات مـالون دي آلدئیـد        ايهفتهیکتحقیق حاضر بررسی اثر 
نر جوان پـس از یـک جلسـه    هايموشد کب)GPX(پراکسیدازو گلوتاتیون )CAT(، کاتاالز)SOD(سوپراکسیداز دیسموتازاکسیدانیآنتی

.فعالیت حاد وامانده ساز بود
حـالل عصـاره   (کنتـرل دو  .2)حالل عصاره زعفران(کنترل یک.1تصادفی به سه گروه صورتبهسر موش نر ویستار 48:هامواد و روش

پـس از یـک هفتـه،    ).سر مـوش 16شامل گروههر(شدند بنديدسته)تمرین+ عصاره آبی زعفرانmg/kg50(تجربی .3)تمرین+ زعفران
و تجربی بالفاصله پس از وامانده کردن قربانی شـدند و مقـادیر  2گروه کنترل هايموشنیمی از هر سه گروه بدون وامانده شدن و نیم دیگر 

SOD ،CAT،GPX وMDAشدگیرياندازهآنهاکبد.
گـروه  بـرخالف گروه تجربـی  هايموشبافت کبد SOD ،CAT،GPXهايآنزیمفعالیت و MDAمتعاقب فعالیت وامانده ساز میزان :هایافته
).P<05/0(نیافتداريمعنیتغییر ،کنترل

ویسـتار شـده و از   هـاي مـوش کبـد  اکسیدانیآنتیمصرف عصاره آبی کالله زعفران باعث تقویت سیستم دفاعی :گیريبحث و نتیجه
.کندمیجلوگیري فعالیت وامانده سازدرنتیجهبافت کبد MDAآنزیمی و اکسیدانیآنتیسیستم دفاع دارمعنیتغییرات 

.اکسیدانآنتیفعالیت وامانده ساز، زعفران، مالون دي آلدئید، : هاي کلیديواژه

چکیده
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مقدمه
بدنی منظم با شدت پایین تا متوسط نقش هايفعالیت

لـه مغـز،   حیـاتی از جم هايارگانحیاتی در ارتقاء عملکرد 
بـا ایـن وجـود، در خـالل     . دارنـد هاریهوقلب، کلیه، کبد

برخــی اکســیژن مصــرفیبــدنی بــا شــدت بــاالفعالیــت
سـطوح اسـتراحتی افـزایش    برابـر 200تا فعالهايسلول

و دفع آنهـا  پذیر واکنشهايگونهیافته و تعادل بین تولید 
بر هم خـورده و منجـر   اکسیدانیآنتیتوسط سیستم دفاع 

در.)1(شـود مـی هـا سـلول بروز استرس اکسیداتیو در به
مالیـم، یاخفیفاکسیداتیواسترسآمدنوجودبهصورت

اکسـیدانی  آنتـی هـاي آنزیمفعالیت افزایشباهابافتغالباً
داتیویاکساسترسحالتدرولینمایندمیخنثیراآناثر

سـلولی رخ  مرگ استممکنودیدهصدمههاسلولشدید،
بهحملهباآزادهايرادیکالاکسیداتیو استرسبا بروز. دده

) MDA(آلدئیـد ديتولید مالونزمینهغشایی،لیپیدهاي
پراکسیداسـیون ناشـی از آلدئیـد ایـن .کننـد میفراهمرا

وهـا پروتئینمانند سلولیاجزايسایرباتواندمیلیپیدي،
یضـایعات متنـوع  وشـده واکـنش واردژنومیساختارهاي

.)2(کندایجاد
که در معرض صدمات ناشی از بـروز  یهایبافتیکی از 

کبـد نقـش   . باشـد مـی استرس اکسیداتیو قـرار دارد کبـد   
حیـاتی در حفـظ هموسـتاز بـدن در شـرایط اسـتراحت و       

ــدنی داردهــايفعالیــت ــن وجــود کبــد در حــین  . ب ــا ای ب
افـزایش ماننـد هـایی محـرك بدنی در معرضهايفعالیت
. قرار داردگلیکوژنکاهشوخونگردشتوقفبدن،دماي

ایـن بافـت در حـین تمرینـات     هايسلولاز سویی فعالیت 
افزایش میـزان تبـدیل اسـیدهاي آمینـه     منظوربهورزشی 

ســیکل اســید هــايواســطهیــا پیــروواتبــه گلوکوژنیــک
سیتریک و گلیکوژنولیز، جهت حفظ گلوکز خـون، تجزیـه   

بـادي بـراي   بـه کتـون  اسید چرب به استیل کوآ و سـپس  
محیطـی و بـرآورده کـردن نیازهـاي     هـاي بافـت انتقال به 

با افزایش فعالیـت ایـن بافـت    . )3(یابدمیانرژیک، افزایش 

ورزشـی، میـزان مصـرف اکسـیژن و     هـاي فعالیتدر حین 
تـا  2آزاد این بافت به بیش از هايرادیکالتولید درنتیجه

باعث کـاهش  که)3(یابدمیبرابر حالت طبیعی افزایش 3
آنزیمـی و غیـر آنزیمـی و بـروز     هـاي اکسیدانآنتیسطوح 

اسـترس اکسـیداتیو در ایـن بافـت و آسـیب بـه لیپیـدها،        
ســلولی و اخــتالل در عملکــرد کبــد DNAو هــاپــروتئین

استرس اکسیداتیو در بدن اثـرات منفـی   بروز . )2(شودمی
يهـا بیمـاري برخی از ،دیگري از جمله تسریع روند پیري

التهـاب  عضـالنی و لنفوئیـدي،  هايآسیبرونی،وتخریب ن
، در بازگشت به حال اولیهاختاللخستگی عضالنی، بافتی،

ــتالل  ــارآیی اخ ــاهش ک ــی و ک ــتم ایمن ــعیت سیس و وض
ممکـن اسـت   . )4(اکسیداسیون عضالنی را به همـراه دارد  

از طریـق کـاهش تولیـد    اکسیدانیآنتیهايمکملمصرف 
سـیژنی، بلوکـه کـردن پراکسیداسـیون     فعـال اک هايگونه

دخالـت در  ،اکسـیدانی آنتـی لیپیدي، تقویت سیستم دفاع 
متابولیسم گلیکوژن جهت برآورده کردن انرژي مورد نیـاز  
عضالت فعال و حفـظ اسـتحکام سـاختار میتوکنـدري در     

با وجـود ایـن،   . )5(جلوگیري از این اختالالت مفید باشند 
اکسیدانیآنتیهايمکملتأثیردر تحقیقات متعددي عدم 

ــد    ــر تولی ــنتزي ب ــالس ــايرادیک ــد  ه ــریع رون آزاد، تس
مختلف، بلوکه کـردن هايبافتپراکسیداسیون لیپیدي در 

هـاي بافـت تولید شده جهت سازگاري سلولیهايسیگنال
مختلف با ورزش، آلودگی بـه مـواد ممنوعـه، خطـر وقـوع      
سرطان و ژنوتوکسین در مصرف کننـدگان گـزارش شـده   

ــت  ــه. )6(اسـ ــديعالقـ ــکاران منـ ــرف  ورزشـ ــه مصـ بـ
طبیعـی و همچنـین عملکـرد    منشـاء ي با هااناکسیدآنتی

ــؤثرتر ــیم ــیدانآنت ــا    اکس ــه ب ــی در مقایس ــاي طبیع ه
هـاي  هاي سـنتزي در کـاهش سـطوح گونـه    اکسیدانآنتی

عـوارض  کـاهش دسترسـی، ، سـهولت )7(فعـال اکسـیژن  
شایسـته  يهـا جـایگزین عنـوان بهمناسب،قیمتوجانبی

چنـد ازوبـوده بحـث موردهموارهبراي داروهاي صناعی،
.اندگرفتهقرارمحققینتوجهموردخاصطوربهاخیردهه
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ــاکنون داراي   ــیش ت ــران از هــزاران ســال پ ــاه زعف گی
مصارف درمانی و غذایی بوده و منبعـی غنـی از ترکیبـات    

هـا ینویتام،هاپروتئین،از جمله فالونوئیدهااکسیدانیآنتی
و هـا صمغها، لمینرا،آمینواسیدها،)ریبوفالوین و تیامین(

و پیکروکروسـین مثل کروسین،یهایکاروتنوئیدهمچنین 
موجود در زعفران با يکاروتنوئیدها. )7(باشدمیسافرانال 

پـذیرش  منفرد، انتقال الکترون،هاياکسیژنخنثی کردن 
در زعفـران  و اضافه کردن الکترون و فالونوئیدهاي موجود

فعـال  هـاي گونـه طریق واکنش با عناصر واکـنش پـذیر   از
ــنتز    ــل س ــده عم ــل وادار کنن ــتالل در عوام اکســیژن، اخ

کـاهش  ،اخـتالل در عملکـرد اکسـاتین اکسـیداز    ،نیتریت
بـه دام  ،وژنیـ پرفیهاي سـاکن در خـالل ر  تعداد لکوسیت

انداختن آهن آزاد، کاهش انتشار و رها سازي پراکسـیداز و  
ــ ــید خاصــیت  بلوک ــردن متابولیســم آراشــیدونیک اس ه ک
با توجه بـه  . )8(دهندمیزعفران را تشکیل اکسیدانیآنتی

ــرات     ــران اث ــود در زعف ــات موج ــیترکیب ــیدانیآنت اکس
آبـی و الکلـی زعفـران در تحقیقـات مختلفـی      هـاي عصاره

ــا مهــاجري و همکــاران).10،9،7(گــزارش شــده اســت  ب
)40و mg/kg80(فـران  بررسی اثرات محافظتی عصاره زع

بر سمیت داروي ضد سل ریفامپین بـر کبـد در یـک دوره    
روزه، عنوان کردند این عصـاره قـادر اسـت از افـزایش     30

آمینو ترانسـفراز،  آالنین(شاخص عملکرد کبدي هايآنزیم
روبـین بیلیو ) و آلکالین فسفاتازترانسفرازینوآمآسپارتات 

وح آلبـومین و پـروتئین   تام آلبومین جلوگیري کرده و سط
تیمار شده بـا ریفـامپین افـزایش    هايموشتام سرم را در 

ــد ــین . )11(ده ــاجريهمچن ــق مه ــاران در تحقی و همک
mg/kg80(زعفرانکاللهالکلیدیگري با خوراندن عصاره

ویستار به نرصحراییهايموشهفته به8به مدت ) 40و 
کبـدي سمیتبرابردربررسی اثرات محافظتی این عصاره

تـا حـدي   کبـد سرطانی کـه بـراي  ضددارويسیسپالتین
ایـن در.پرداختنـد صـحرایی هايموشدرباشدمیسمی
پراکسیداسـیون میـزان معنی داريطوربهعصاره،هاموش

راآنتـی اکسـیدانی  هـاي آنزیمسطوحوکاهشرالیپیدي
فرهمنـد و  .)10(دادافـزایش دوزبـه وابسـته صـورت بـه 

بـه  ) mg/kg5/0(گزارش کردند تزریق سـافرانال  نهمکارا
اکسـیدانی آنتـی هايآنزیممدت یک ماه از کاهش فعالیت 

و ) دیسموتاز، گلوتاتیون اس ترانسفراز، کاتاالزسوپراکسید(
پیــر هــايمــوشکبــدیپیــديلافــزایش پراکسیداســیون 

.)12(کندمیجلوگیري 
زعفران اکسیدانیآنتیاگر چه تحقیقات مختلفی اثرات 

چند نکته نتیجه گیري با این وجود،اندرساندهرا به اثبات 
ــه     ــران ب ــه مصــرف عصــاره زعف ــیه ب ــت توص ــی جه قطع

و انجـام تحقیقـات   کنـد میورزشکاران را با مشکل مواجه 
از جمله، در رسدمیتکمیلی در این زمینه ضروري به نظر 

اکسـیدانی آنتـی تحقیقات گذشـته جهـت بررسـی اثـرات     
جهـت  حیوانی، از مواد شیمیایی هاينمونهکبد ر زعفران د

همچنین جدا . استفاده شده استایجاد استرس اکسیداتیو
زعفـران، طـوالنی بـودن    اکسـیدانی آنتیمواد مؤثرهسازي 

تـوان مـی را )بیش از یـک مـاه  بعضاً(دوره مصرف زعفران 
عصـاره  اکسـیدانی آنتـی بنابراین بررسی اثرات ؛ عنوان کرد

آن در شرایط طبیعی وقـوع  مؤثرهترکیبات جايبهزعفران 
و در انتها بررسی اثرات استرس اکسیداتیو از طریق ورزش

کوتاه مدت عصاره زعفران و از سویی با توجـه بـه اهمیـت    
جلوگیري از وقوع اسـترس اکسـیداتیو و اثـرات نـامطلوب     
ناشی از آن از جمله آسـیب کبـدي ناشـی از تمرینـات بـا      

اثـرات بررسـی بـا اولین باربراياضرحشدت باال، تحقیق
جلـوگیري از بـروز   در زعفـران کاللهآبیعصارهمحافظتی

شرایط استرس اکسیداتیو ناشی از تمرینات وامانـده سـاز،   
است که آیا مصرف کوتاه مدت سؤالدر صدد پاسخ به این 

موجب تقویـت سیسـتم   تواندمیعصاره آبی کالله زعفران 
لـوگیري از بـروز شـرایط اسـترس     و جاکسیدانیآنتیدفاع 

در بافت کبـد  آلدئیدمالون دي اکسایشی و افزایش سطوح 
.یا خیرشود
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هامواد و روش
پژوهشـکده  درمطالعه حاضـر از نـوع تجربـی اسـت و    

لرسـتان پزشـکی علومتحقیقات داروهاي گیاهی دانشگاه
کـار هـاي پروتکـل و اخالقـی مالحظاتکلیه. گرفتانجام
اخـالق در  کمیتـه تائیـد مـورد زمایشگاهیآحیواناتروي

3بـالغ نرموش صحراییسر60.بوددانشگاهاینپژوهش
دانشگاه شهید بهشتی تهران از)Wistar(ویستارنژادماهه
آزمایشـگاه،  محـیط بـه هـا مـوش انتقـال ازپـس .شدتهیه

کربنـات  پلـی هـاي قفسدرموشسر4هايگروهصورتبه
،گـراد سـانتی درجـه 24تـا 20يدمابامحیطیدرشفاف

روشـنایی  بـه تـاریکی چرخـه ودرصـد 55تـا 45رطوبـت 
پژوهش، حیوانـات  دورهطی.شدندساعته نگهداري12:12
.داشتنددسترسینیازشانموردو آبآزاد به غذاصورتبه

اطالعاتآوريجمعنحوه
به،)خانهحیوان(جدید محیطبهحیواناتانتقالازپس

طریقاینازتاشدندنگهداريمحیطاینفته درهدومدت
همچنین،ونگهداريمحلتغییرازاحتمالی ناشیاسترس

بـه مجـدداً حیـوان شـرایط فیزیولـوژیکی  احتمـالی تغییر
در ابتـداي حیوانـات تمـامی .شودبرگرداندهاولیهوضعیت

متر در ساعت 6/16سوم مجبور به دویدن در سرعت هفته
از بـین آنهـا   کهقه بر روي تردمیل شدنددقی5و به مدت 

کـه  گـرم 246±22تقریبـی  موش صحرایی با وزنسر48
توانایی دویدن در این سـرعت را داشـتند انتخـاب شـده و     

گروه کنتـرل  -1گروه اصلی3بهتصادفیصورتبهسپس
16هـر گـروه   (گروه تجربـی  -3وگروه کنترل دو -2یک 
و دو حـالل  کنترل یکهايگروه. تقسیم شدند) موشسر

و گروه دیگر عصاره آبـی کاللـه   ) آب مقطر(عصاره زعفران 
و گـروه تجربـی   گـروه کنتـرل دو   . زعفران دریافت کردنـد 

پروتکل توضـیح داده شـده در   ی، مطابق با تمرینات مشابه
.بخش بعدي را انجام دادند

حاللوزعفرانعصارهخوراندنوتهیهنحوه

پوشالیزعفرانبهمعروفخوراکیزعفرانخشککالله
افـزودن ازبعـد آبـی، تهیه عصارهجهت.شدتهیهقائناتاز

محلولزعفران،پودرگرم10بهمقطرآبلیترمیلی1000
قـرار انکوبـاتور شـیکر درروز3مـدت بهپوشیدهظرفدر

بـا وشـد جـدا آبیعصارهوصاف شدهنمونهسپس. گرفت
هـاي مـوش .)13(درآمـد  پودرصورتبهفریزدرایردستگاه

میزان بهراعصاره آبی کالله زعفران،)3گروه(گروه تجربی 
لیتر میلی2بدن در کیلوگرم وزنهرازايبهگرممیلی50

1مـدت بهصبح8ساعترأسروزانهآب مقطر حل شده،
هـاي مـوش به همزمان.کردنددریافتگاواژطریقازهفته
2میـزان  همـان بـه زانـه نیـز رو 2و1کنتـرل  هـاي گروه
حالل عصـاره زعفـران گـاواژ   عنوانبهلیتر آب مقطر میلی

.شد
تمرینیپروتکل
و گروه تجربـی  2گروه کنترل شماره هايموشتمامی 

جلسـه  یـک روزهـر هفته ومتوالیروز5هفته، 1مدتبه
کیلومتر در سـاعت  2/1تا 1با شدت ) دقیقه15تا 5بین (
صـفر  شیببر روي تردمیل در) دقیقهمتر در20تا 6/16(

تدریجی افـزایش  طوربهسرعت و مدت . )2(دویدند جهدر
.کاناله انجام گرفت12تمرین بر روي تردمیل . داده شد

تمرینی وامانده کردنپروتکل
سـاعت  3و ساعت پس از آخـرین جلسـه تمـرین   48

سر موش از 8تصادفی طوربه، هاموشآخرین گاواژ از پس 
و همین تعداد از گروه تجربی جهت 2کنترل شماره گروه

دقیقه با 15در مدت هاموش. وامانده سازي انتخاب شدند
25دقیقه با سـرعت  30متر در دقیقه و سپس 20سرعت 

متر در دقیقه در شیب 30متر در دقیقه و در آخر، سرعت 
. )14(دویدنـد  بر روي تردمیلگیواماندزمان تا درجه10

سه بار به شوك الکتریکی تعبیه شده در هاموشزمانی که
و به حالـت خوابیـده بـه    دادندنمیابتداي تردمیل واکنش 

.شدندمیوامانده محسوب ماندندمیپشت باقی 
آزمایشگاهیتحلیلوتجزیهوبرداريبافت
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8هـر گـروه  از هاموشوامانده سازي ازپیشبالفاصله
رداري کبد انتخاب و تصادفی جهت بافت بطوربهسر موش 

ازپـس بالفاصـله باقی مانـده نیـز   هايموش. کشته شدند
) بـدون وامانـدگی  1گروه کنترل هايموش(وامانده سازي 

نحوه کشته شدن و بافت برداري بدین شـکل  . کشته شدند
کشـته وبیهـوش کلروفـرم دارويبـا هاموشبود که ابتدا 

درآنازقسـمتی وخارجسریعاًهاموشکبدسپس. شدند
15/1دردرصـد  10هموژناتو سرد شستشوبسیارسالین
سرعتباهموژنات.تهیه گردیدپتاسیمکلرور) w/v(درصد
درجه4دمايدردقیقه10مدتبهودقیقهدردور7000
سـنجش جهتمحلول شناوروشدسانتریفیوژگرادسانتی
قـدار مگیرياندازهطریقازلیپیديپراکسیداسیونمیزان
گیـري انـدازه همچنین بـراي و(MDA)آلدئید ديمالون

دیسـموتاز  سوپراکسـید اکسـیدانی آنتـی هايآنزیمفعالیت
)SOD(،ــاالز ــاتیون،)CAT(کات ــیدازگلوت ) GPX(پراکس

عنـوان  بـه آلدئیـد، ديمـالون .گرفـت قـرار اسـتفاده مورد
ــی،پراکسیداســیونازمقیاســی ــبچرب واکــنش در قال

اسـترن  روشازاستفادهباوTBARSک اسید تیوباربیتوری
TBARSمقـدار وگرفـت سنجش قرارموردمنبارو و چیز

.)15(گردیـد  بیـان گرم پروتئینمیلیدرنانومولصورتبه
درقـراردادي واحـدهاي صـورت بـه اکسیدانیآنتیفعالیت

سوپراکسـید فعالیـت .گردیـد عنـوان پـروتئین گرممیلی
وسـنجش مـورد )16(یکیمینیشروش دیسموتاز توسط

ازواحـد هـر .گردیـد تعـدیل نیز)17(کاکار روش توسط
مـورد آنزیمغلظتصورتبهدیسموتازسوپراکسیدفعالیت

دقیقـه، 1دردرصـد 50تارنگتولیدازبراي ممانعتنیاز
توسـط کاتـاالز فعالیـت .شـد تعیینشرایط مطالعه،تحت
هیدروژنپراکسیدتجزیهبر اساسو )18(کالیبورنروش

محاسبه» دقیقهدرکاتاالزفعالیت«شکلبه،nm240در
روش ازاسـتفاده بـا پراکسـیداز گلوتـاتیون فعالیت.گردید

وگرفتـه قـرار سـنجش مـورد )19(همکـاران وكروروتـ 
گـرم میلـی /دقیقـه /اکسـید گلوتاتیونمیکرومولصورتبه

از روش براي تعیین غلظت پـروتئین  .گردیدبیانپروتئین
حجم مناسبی از عصاره بـافتی  .)20(برادفورد استفاده شد 

میلی لیتـر از محلـول   3میلی لیتر رسانده و 1را به حجم 
. دقیقه انکوبـه گردیـد  10برادفورد به آن اضافه و به مدت 

غلظـت  . نانومتر جذب قرائت شد595سپس در طول موج 
mg/ml1ل پروتئین را با رسم استاندارد با استفاده از محلو

.محاسبه گردید) BSA(آلبومین سرم گاوي
آماريتحلیلوتجزیه
آزمـون  ازهـا دادهطبیعـی توزیـع دادننشـان بـراي 

آزمـون ازسـپس .شـد اسـتفاده اسمیرنوف–کولموگروف
ازهر یکتفاوتبررسیمنظوربهطرفه یکواریانستحلیل

یتـوک تعقیبیآزمونازومختلفهايگروهبین هاشاخص
داري معنـی سـطح .شـد اسـتفاده تفاوتمحلتعیینبراي
05/0<Pشدگرفتهنظردر.

هایافته
ي از دارمعنـی تفـاوت دهدمینشان1جداولاطالعات

گروه و نیز سهبینزمان وامانده شدننظر میانگین وزنی و
از لحاظ وزنی در ابتـدا و  ) 1گروه کنترل جزب(در هر گروه 

ـ  انتهاي تحقیق  همچنـین میـزان  ).<05/0P(داردوجـود ن
MDAآنزیم سهفعالیتوSOD ،CATوGPX  بالفاصـله

داريمعنـی پیش از وامانده شدن بـین سـه گـروه تفـاوت     
، در هـر دو  1کنتـرل  گـروه در).<05/0P(مشـاهده نشـد   

وMDAدر مقـادیر داريمعنـی تغییر گیرياندازهمرحله 
ده نشـد  ایـن گـروه مشـاه   GPXو SOD ،CATهايآنزیم

)05/0P> () 2و 1نمودار.(
مختلف در ابتدا و هايگروه) گرم(یمیانگین وزن. 1جدول

.)دقیقه(، همچنین زمان وامانده شدنمطالعهانتهاي 

میانگین تیمارگروه
وزنی

زمان وامانده 
شدن

1کنترل 1
-241±19ابتداي تحقیق
-268±27*انتهاي تحقیق

-246±24یقابتداي تحق2کنترل 2
25630±18انتهاي تحقیق ± 14

-251±22ابتداي تحقیقتجربی3
25935±15انتهاي تحقیق ± 10

)>05/0P(گیرياندازهنسبت به مرحله قبلی دارمعنیتفاوت .*
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ــروه در ــاز،2گ ــده س ــادیرورزش وامان وMDAمق
از پـیش  بـا مقایسـه درراGPXو SOD ،CATهايآنزیم

بـه ترتیـب افـزایش و    معنـی داري  طـور بـه وامانده شدن،
).2و 1نمودار ) (>05/0P(دادکاهش

مختلف در طی دو هايگروهبافت کبد MDAمیزان . 1نمودار 
. گیرياندازهمرحله 

).P>05/0(گیرياندازهنسبت به مرحله قبلی دارمعنیتغییر *
عصاره mg/kg50ايهفتهیکبی، مصرف تجرگروهدر

و فعالیـت MDAمقـادیر زعفـران توانسـت  کاللـه آبـی 
حد طبیعـی را پیرو ورزش وامانده ساز درمذکورهايآنزیم
هـا شـاخص در این دارمعنیحفظ کرده و از تغییرات خود

.)2و 1نمودار ()<05/0P(جلوگیري کند

بافت GPXو SOD ،CATيهاآنزیممیزان فعالیت . 2نمودار 
در مقایسه با (s)کبد گروه مصرف کننده عصاره آبی زعفران 

. گیرياندازهدر طی دو مرحله C1,2کنترل هايگروه
).P>05/0(گیرياندازهنسبت به مرحله قبلی دارمعنیتغییر *

بحث و نتیجه گیري
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که متعاقـب یـک وهلـه    

هـاي مـوش بافـت کبـد   MDAه ساز غلظت فعالیت واماند
ــه2کنتــرلگــروه  فعالیــت افــزایش و داريمعنــیطــورب
ایـن بافـت   GPXو SOD ،CATاکسیدانیآنتیهايآنزیم

تـرین مهـم همچنـین در  . کـاهش یافـت  داريمعنیطوربه
ايهفتـه یـک یافته تحقیق جاري مشخص شد که مصـرف  

شـاخص  دارمعنـی تغییـرات  عصاره آبی کاللـه زعفـران از  
MDA اکسـیدانی آنتـی هـاي آنزیموSOD ،CAT وGPX

گروه مصرف کننده عصـاره زعفـران   هايموشبافت کبدي
.متعاقب فعالیت وامانده ساز جلوگیري کرد)گروه تجربی(

غلظـت  حاضر در مورد افـزایش  پژوهشنتایجباهمسو
MDA هايآنزیمو کاهشSOD ،CAT وGPX بافت کبد
الیت وامانده ساز، لئو و همکارانفعمتعاقب2رل کنتگروه 

نشان دادند که یک جلسه دویدن بر روي تردمیل تا حالت 
داريمعنـی طـور بهرا هاموشکبد MDAواماندگی میزان 

چویی و همکـاران دیگرايمطالعهدر.)2(دهدمیافزایش 
پـس از تمـرین وامانـده سـاز را     MDAنیز افزایش میـزان  

.)21(د گزارش کردن
در حین ورزش عوامل متعددي در آسیب رسـاندن بـه   

،بـه هیپوکسـی  تـوان مـی کبد دخیل هستند که از جملـه  
اکسـیداز و افـزایش درجـه حـرارت بـدن      فعالیت گزانتین

در حین ورزش متناسب با افزایش شـدت  . )22(اشاره کرد 
ي طـور بـه ، یابـد میتمرین میزان جریان خون کبد کاهش 

ــالل تمری ــه در خ ــرایط   ک ــا ش ــه ب ــدید در مقایس ــات ش ن
یابـد میدرصد از جریان خون کبد کاهش 18استراحت تا 

، شـود مـی که منجر به وقـوع شـرایط هیپوکسـی در کبـد     
هیپوکسی باعث تخلیه آدنین نوکلئوتیـدها درون سـلول از   

پتاسیم سلول، غشـاء  -، اختالل در پمپ سدیمATPجمله 
هـاي سـلول ر توکسین دهايمتابولیتتجمع ،میتوکندري

مـواد الزم بـراي تولیـد انـرژي،     یفراهماختالل در ،کبدي
لیپاز اختالل در هموستاز کلسیم و فعال شدن آنزیم فسفو
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. )22(شودمیو در نهایت تجزیه غشاء دو الیه سلولی کبد 
حـاد و یـا مـزمن،    صـورت بـه تحت شرایط هیپوکسی، چه 

بـه هـم   اکسیدانیآنتیاکسیدانی و هايسیستمتعادل بین 
که در نهایت ممکن است مرگ سلولی را در پـی  خوردمی

اکســیداز فرضــیه دیگــر، فعالیــت گــزانتین. داشــته باشــد
ورزشـی تبـدیل گـزانتین    هـاي فعالیـت در حین ،باشدمی

که غلظت باالیی در بافت کبد دارد، به گزانتیندهیدروژناز
سـوپر اکسـید و دیگـر    هـاي آنیوناکسیداز و سپس سنتز 

موجب وقـوع اسـترس   H2O2اکسیژن فعال مثل هايگونه
ــزایش   ــت اف ــرآوردهاکســیداتیو و در نهای ــايف ناشــی از ه

شـود مـی در بافت کبد MDAاسترس اکسیداتیو از جمله 
کبـدي  هـاي سـلول از دیگر عوامل آسیب رسان بـه  .)22(

هايفعالیتبه افزایش درجه حرارت بدن در حین توانمی
جه به افزایش متابولیسـم بـدن در   با تو. ورزشی اشاره کرد

بـدن  حـرارت ورزشی ممکن است درجه هايفعالیتحین 
.)22(هـم برسـد   گـراد سـانتی درجه 40حتی به بیش از 

اکسیداز و تحت این شرایط تشکیل سوپراکسید از گزانتین
تخلیــه ســطوح گلوتــاتیون کبــد تســریع شــده و اســترس 

کبـد  بافـت MDAرخ داده و سـطوح  اکسـیداتیو در کبـد  
موجـب  احتمـاالً از دیگر عواملی که .)23(یابدمیافزایش 
و لیپیـدي پراکسیداسـیون درنتیجـه واکسایشـی استرس

هامینآبه فعالیت کاتکولتوانمیشوندمیآسیب کبدي 
پروسـتانوئیدها، آنها، متابولیسـم خوديبهخوداکسایشو

NAD(P)H24(اشاره کرد ماکروفاژهافعالیتواکسیداز(.
ادعـا کـرد کـه    تـوان مـی گیري از این تحقیقـات  نتیجهدر

با شدت باال، بافت کبد با درجـاتی از  هايورزشحداقل در 
با وجود این، اطالعات محـدودي در  . شودمیآسیب مواجه 

ــات       ــدت تمرین ــدت و ش ــیب، م ــن آس ــزان ای ــورد می م
ــن آســیب کبــدي در هــايآســیبزننــده و گســتردگی ای

.)25(باشدمیدسترس 
یافتـه تحقیـق حاضـر مشـخص شـد کـه       ترینمهمدر 
بافت کبـد  GPXو SOD ،CATهايآنزیمو MDAمیزان 

تمـرین  درنتیجـه گروه مصرف کننده عصاره آبـی زعفـران   
نتایج این بخش . نشان ندادندداريمعنیوامانده ساز تغییر 

،)11،10(مهاجري و همکاران از تحقیق با نتایج تحقیقات
مهــاجري و . باشــدمــیهمســو ) 12(فرهمنــد و همکــاران

mg/kg(با بررسی اثرات محافظتی عصاره زعفران همکاران

بر سمیت داروي ضد سل ریفامپین بـر کبـد در   ) 80و 40
روزه عنوان کردند این عصـاره قـادر اسـت از    30یک دوره 

آمینـو  آالنـین (شـاخص آسـیب کبـدي    هايآنزیمافزایش 
و ) از و آلکـالین فسـفاتاز  ترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفر

تام آلبومین جلوگیري کرده و سطوح آلبـومین  روبینبیلی
تیمار شده با ریفامپین هايموشو پروتئین تام سرم را در 

و همکــاران در مهــاجريهمچنــین،.)11(افــزایش دهــد
زعفـران  کاللـه الکلـی تحقیق دیگري با خورانـدن عصـاره  

)mg/kg40 صحراییهايوشمهفته به8به مدت ) 80و
برابـر درویستار به بررسی اثرات محافظتی ایـن عصـاره  نر

طور بهزعفران عصاره.پرداختندسیسپالتینکبديسمیت
و کـاهش رالیپیـدي پراکسیداسـیون میـزان معنـی داري 

وابستهصورتبهرایاکسیدانآنتیهايآنزیمسطوح فعالیت
گـزارش  انفرهمنـد و همکـار  .)10(دادافـزایش دوزبـه 

به مـدت یـک مـاه از    ) mg/kg5/0(سافرانالکردند تزریق 
وSOD ،CATاکسـیدانی آنتـی هـاي آنزیمکاهش فعالیت 

GSTکبـدي  لیپیـدي افـزایش پراکسیداسـیون   ینهمچن
.)12(کندمیپیري جلوگیري درنتیجههاموش

مختلفــی هــايروشترکیبــات موجــود در زعفــران بــا 
آلدئیــدمــالون دي دارنــیمعموجــب جلــوگیري از تغییــر 

متعاقب یک وهله فعالیت حاد وامانده سـاز در بافـت کبـد    
ابتـدا از طریـق   . انـد شـده ویستار تحقیق حاضر هايموش

هايژنبا افزایش بیان اکسیدانیآنتیتقویت سیستم دفاع 
کـاهش تولیـد   درنتیجـه و )11(اکسـیدانی آنتیهايآنزیم

ایـن  ايهفتـه یـک ف مصـر درنتیجهاکسیژنی هايرادیکال
هـاي آنـزیم گرچه میزان فعالیت سطوح استراحتی عصاره،
شده گروه مصرف کننده عصاره زعفـران پـیش   گیرياندازه
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را داريمعنـی کنتـرل تفـاوت   هايگروهاز وامانده سازي با 
هــايآنــزیمنشــان نــداد، بــا وجــود ایــن، میــزان فعالیــت 

ن انـدکی  گروه مصرف کننده عصـاره زعفـرا  اکسیدانیآنتی
ایـن گـروه انـدکی کمتـر بـود کـه       MDAبیشتر و میـزان  

در تـر مقـاوم یاکسـیدان آنتینشان دهنده سیستم تواندمی
کنترل باشد، بنابراین ممکن است ایـن  هايگروهمقایسه با 

هــايآنــزیمعامــل یکــی از دالیــل عــدم کــاهش فعالیــت 
گروه مصرف کننده عصاره زعفـران پـس از   اکسیدانیآنتی
از سـویی، بـا توجـه بـه مصـرف      . ت وامانده ساز باشدفعالی

ساعت پیش از وامانده شدن، ممکن است 3عصاره زعفران 
این عصاره در تقویـت دفـاع غیـر آنزیمـی و بلوکـه کـردن       

گـروه  هايموشآزاد تولیدي در کبد هايرادیکالعملکرد 
سـافرانال چراکـه  . بـوده باشـد  مـؤثر مصرف کننده عصاره 

از طریق استحکام بخشـی بـه غشـاهاي    موجود در زعفران
اکسـیژن فعـال و کـاهش    هـاي گونـه سلولی، بلوکه کردن 

غشـاء سـلولی،   اشـباع پراکسیداسیون اسیدهاي چرب غیر 
همچنـین  . )13(کندمیخود را ایفاء اکسیدانیآنتیاثرات 

ها سایر ترکیبات موجود در کالله زعفران از جمله کروسین
ــم داراي خ )26( ــتین ه ــیت و کروس ــیاص ــیدانیآنت اکس

هـاي رادیکـال این کاروتنوئیدها جمع کننده . )27(هستند 
سوپراکسید بوده و بنـابراین ممکـن   هايآنیونویژهبهآزاد 

را از اسـترس اکسـیداتیو بـا پایـدار کـردن      هـا سلولاست 

همچنـین، اثـرات   . )28(آزاد محافظت کننـد  هايرادیکال
یکی از دالیل تواندمیضد ایسکمی عصاره آبی زعفران نیز 

.)29(باشد 
ــوانمــیبنــابراین، در کــل  عنــوان کــرد کــه انجــام  ت

حاد وامانده سـاز منجـر بـه تضـعیف عملکـرد      هايفعالیت
کبد و بروز اسـترس اکسـایش   اکسیدانیآنتیسیستم دفاع 

ايهفتـه یـک از سـویی مصـرف   . شـود میهاموشکبد در
اکسیدانیتیآنعصاره زعفران منجر به تقویت سیستم دفاع 

آنزیمی و غیر آنزیمی کبد شده و با بلوکـه کـردن تولیـد و    
اکسـیژن فعـال از کـاهش    هـاي گونـه و هارادیکالعملکرد 

و SOD ،CATاکسـیدانی آنتـی هـاي آنـزیم میزان فعالیت 
GPX و افزایش میزانMDA    بافت کبـد متعاقـب فعالیـت

.کندمیهوازي وامانده ساز جلوگیري 

قدردانیوتشکر
ارزنده آقایـان دکتـر بهمـن    هايراهنماییاز پایان،در

میرزایی و دکتر بهرام رسـولیان، پرسـنل مرکـز تحقیقـات     
بخشـی از بودجـه  تأمینداروهاي گیاهی رازي، همچنین 

قـدردانی  وتشـکر ، طرح توسط مرکـز یـاد شـده   اینمالی
.گرددمی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             8 / 11

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-2474-fa.html


همکارانوخسرويمالون دي آلدئیداثر مصرف کوتاه مدت عصاره آبی کالله زعفران بر میزان

96بهار دهم، نوزیافته، دوره / 28

References
1. Powers SK, Nelson WB, Hudson MB.

Exercise-induced oxidative stress in
humans: cause and consequences. Free
Radic Biol Med. 2011; 51(5): 942-950.

2. Liu J, Yeo HC, Övervik-Douki E, Hagen T,
Doniger SJ, Chu DW, et al. Chronically and
acutely exercised rats: biomarkers of
oxidative stress and endogenous
antioxidants. J Appl Physiol. 2000; 89(1):
21-28.

3. Powers SK, Jackson MJ. Exercise-induced
oxidative stress: cellular mechanisms and
impact on muscle force production. Physiol
Rev. 2008; 88(4): 1243-1276.

4. Bloomer RJ, Goldfarb AH. Anaerobic
exercise and oxidative stress: a review. Can
J Appl Physiol. 2004; 29(3): 245-263.

5. Urso ML, Clarkson PM. Oxidative stress,
exercise, and antioxidant supplementation.
Toxicology. 2003; 189(1): 41-54.

6. Walsh PC. Effects of long-term vitamin E
supplementation on cardiovascular events
and cancer: a randomized controlled trial. J
Urol. 2005; 174(5): 1338-1347.

7. Hosseinzadeh H, Sadeghnia HR. Effect of
safranal, a constituent of Crocus sativus
(Saffron), on methyl methanesulfonate
(MMS)-induced DNA damage in mouse
organs: an alkaline single-cell gel
electrophoresis (Comet) assay. DNA Cell
Biol. 2007; 26(12): 841-846.

8. Ferrandiz M, Alcaraz M. Anti-inflammatory
activity and inhibition of arachidonic acid
metabolism by flavonoids. Inflamm Res.
1991; 32(3): 283-288.

9. Srivastava R, Ahmed H, Dixit R, Saraf S.
Crocus sativus L.: a comprehensive review.
Pharmacogn Rev. 2010; 4(8): 200-208.

10. Mohajeri D, Doustar Y. Protective effect of
ethanolic extract of Crocus sativus
L.(Saffron) stigma against Cisplatin induced
hepatotoxicity in rats. Med Sci J Islamic
Azad Univ Teh Med Branch. 2012; 21(4):
251-261.

11. Mohajeri D, Doustar Y, Rezaei A, Mesgari-
Abbasi M. Hepatoprotective effect of
ethanolic extract of Crocus sativus
L.(Saffron) stigma in comparison with
silymarin against rifampin induced
hepatotoxicity in rats. Zahedan J Res Med
Sci. 2011; 12(5): 53-59.

12. Farahmand SK, Samini F, Samini M,
Samarghandian S. Safranal ameliorates
antioxidant enzymes and suppresses lipid
peroxidation and nitric oxide formation in
aged male rat liver. Biogerontol. 2013;
14(1): 63-71.

13. Hosseinzadeh H, Sadeghnia HR, Ziaee T,
Danaee A. Protective effect of aqueous
saffron extract (Crocus sativus L.) and
crocin, its active constituent, on renal
ischemia-reperfusion-induced oxidative
damage in rats. J Pharm Sci. 2005; 8(3):
387-393.

14. Brooks GA, White TP. Determination of
metabolic and heart rate responses of rats to
treadmill exercise. J Appl Physiol. 1978;
45(6): 1009-1015.

15. Esterbauer H, Cheeseman KH.
Determination of aldehydic lipid
peroxidation products: Malonaldehyde and

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             9 / 11

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-2474-fa.html


همکارانوخسرويمالون دي آلدئیداثر مصرف کوتاه مدت عصاره آبی کالله زعفران بر میزان

96بهار دهمنوزیافته، دوره / 29

4-hydroxynonenal. Methods Enzymol.
1990; 186: 407-421.

16. Nishikimi M, Rao NA, Yagi K. The
occurrence of superoxide anion in the
reaction of reduced phenazine methosulfate
and molecular oxygen. Biochem Biophys
Res Commun. 1972; 46(2): 849-854.

17. Kakkar P, Das B, Viswanathan P. A
modified spectrophotometric assay of
superoxide dismutase. IJBB Vol. 1984;
21(2) :610-621.

18. Caliborne A. Measurement of catalase
activity in tissue extracts. Analyt biochem.
1970; 34(1): 30-38.

19. Rotruck J, Pope A, Ganther H, Swanson A,
Hafeman DG, Hoekstra W. Selenium:
biochemical role as a component of
glutathione peroxidase. Science. 1973;
179(4073): 588-590.

20. Bradford MM. A rapid and sensitive
method for the quantitation of microgram
quantities of protein utilizing the principle
of protein-dye binding. Analyt biochem.
1976; 72(1): 248-254.

21. Choi EY, Cho YO. The effects of physical
training on antioxidative status under
exercise-induced oxidative stress. Nutr Res
Pract. 2007; 1(1): 14-18.

22. Skibba J, Gwartney E. Liver hyperthermia
and oxidative stress: role of iron and
aldehyde production. Int J Hyperthermia.
1997; 13(2): 215-226.

23. Wynne J, Mack S, McRae D, Pillay S, Potts
J, Boffinger C, et al. Portal vein perfusion of
the isolated rat liver: some markers of
hyperthermic liver damage. Australian J
Exp Biol Med Sci. 1984; 62(1): 73-80

24. Bakonyi T, Radak Z. High altitude and free
radicals. J Sports Sci Med. 2004; 3(2): 64-
69.

25. Flamm SD, Taki J, Moore R, Lewis SF,
Keech F, Maltais F, et al. Redistribution of
regional and organ blood volume and effect
on cardiac function in relation to upright
exercise intensity in healthy human
subjects. Circulation. 1990; 81(5): 1550-
1559.

26. Kurechi T, Kato T. Studies on the
antioxidants: oxidation products of
concomitantly used butylated
hydroxyanisole and butylated
hydroxytoluene. J Am Oil Chem Soc. 1980;
57(7): 220-223.

27. Rios J, Recio M, Giner R, Manez S. An
update review of saffron and its active
constituents . Phytother Res. 1996; 10(3):
189-193.

28. Bors W, Saran M, Michel C. Radical
intermediates involved in the bleaching of
the carotenoid crocin. Hydroxyl radicals,
superoxide anions and hydrated electrons.
Int J Radiat Biol Relat Stud Phys Chem
Med. 1982; 41(5): 493-501.

29. Hosseinzadeh H, Modaghegh MH, Saffari
Z. Crocus sativus L.(Saffron) extract and its
active constituents (crocin and safranal) on
ischemia-reperfusion in rat skeletal muscle.
Evid Based Complement Alternat Med.
2009; 6(3): 343-350.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                            10 / 11

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-2474-fa.html


همکارانوخسرويمالون دي آلدئیداثر مصرف کوتاه مدت عصاره آبی کالله زعفران بر میزان

96بهار دهم، نوزیافته، دوره / 30

The effects of Short-Term aqueous Saffron extracts consumption on
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Abstract
Background : Despite regular exercise benefits, acute exhaustive exercise elicits oxidative damage
in liver. The present study aims to investigate the effects of a week aqueous Saffron extracts
consumption on malondialdehyde (MDA) and superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and
glutathione peroxidase (GPx) Antioxidant enzymes alterations content of liver of young male rats
following an acute bout of exhaustive exercise.
Materials and Methods: We randomly classified 48 Wistar male rats were assigned into following
three groups 16 rats per group: 1) control 1 (saffron extract solvent); 2) control 2 (saffron extract
solvent+ training); 3) experimental (aqueous saffron extract, 50 mg/kg + training).After a week, half of
each group were killed without exhaustive, but the remaining rats (control 2 and experimental) were
killed immediately after performed an acute bout of exhaustive exercise and SOD, CAT , GPx and
MDA in their liver were measured.
Results: The MDA level and anti-oxidant enzymes activities didn’t change significantly, in the liver
tissue in experimental group unlike control group of rats following an acute bout of exhaustive
exercise
Conclusion: The consumption aqueous extract of saffron stigma in rats leads to the reinforcemen of the
antioxidant defense system and prevented the MDA level and anti-oxidant enzymes defense system in
the liver tissue of rats following an acute bout of exhaustive exercise.
Keywords: Saffron extracts, Anti-oxidant enzymes, liver, Exhaustive exercise

*Citation: Khosravi A, Omidali F, Rasoulian B, Choobineh S. The effects of Short-Term aqueous Saffron extracts
consumption on malondialdehyde and anti-oxidant system content of liver of young male rats following an acute bout of
exhaustive exercise. Yafteh. 2017;19(1): 20-30.
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