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 19/1/99: مقالهپذيرش             3/11/95 : دريافت مقاله

 شیود  میی د وامانده ساز باعث بروز آسیب اکسییداییو در کدید   حا های فعالیتمنظم ورزشی،  های فعالیتبا وجود اثرات مفید  :مقدمه .

 هیای  آنیزیم و  (MDA) مصرف عصاره آبی کالله زعفران بر میزان یغییرات میالون دی آلدییید   ای هفته یکهدف از یحقیق حاضر بررسی اثر 

نر جوان پی  از ییک جلسیه     های موشکدد  (GPX) پراکسیدازو گلویاییون  (CAT) ، کایاالز(SOD) سوپراکسیداز دیسمویاز اکسیدانی آنتی

 .فعالیت حاد وامانده ساز بود

 حیالل  )کنتیرل دو   .2 (حیالل عصیاره زعفیران   ) کنترل یک .1یصادفی به سه گروه  صورت بهسر موش نر ویستار  44 :هامواد و روش

پی  از ییک    (.سیر میوش   11شامل  گروه هر)شدند  بندی دسته (یمرین+ عصاره آبی زعفران mg/kg 05)یجربی  .3 (یمرین+ عصاره زعفران

و یجربی بالفاصله پ  از وامانده کردن قربیانی شیدند و    2گروه کنترل  های موشهفته، نیمی از هر سه گروه بدون وامانده شدن و نیم دیگر 

 .شد گیری اندازه آنها کدد MDAو  SOD ،CAT، GPX مقادیر

 متعاقب فعالیت وامانده ساز میزان  :هایافتهMDA  های آنزیمو فعالیت SOD ،CAT، GPX  بیرخالف گیروه یجربیی    های موشبافت کدد 

 (. P>50/5) نیافت داری معنییغییر  ،گروه کنترل

 ویسیتار شیده و از    های موشکدد  اکسیدانی آنتیمصرف عصاره آبی کالله زعفران باعث یقویت سیستم دفاعی  :گیریبحث و نتیجه

.کند میجلوگیری  فعالیت وامانده ساز درنتیجهبافت کدد  MDAآنزیمی و  اکسیدانی آنتیاع سیستم دف دار معنییغییرات 

 اکسیدان آنتیفعالیت وامانده ساز، زعفران، مالون دی آلدیید، : های کلیدیواژه. 
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 مقدمه

بدنی منظم با شدت پایین تا متوسط نقش  های فعالیت

یااتی از جملاه م،از،    ح های ارگانحیاتی در ارتقاء عملکرد 

باا ایان وجاود، در خاال      . دارناد  ها ریه و قلب، كلیه، كبد

برخاای  اكساای ن مصاارفی باادنی بااا شاادت باااا فعالیاات

ساوو  اساتراحتی افازایش     برابار  200تا  فعا  های سلو 

و دفع آنهاا  پذیر  واكنش های گونهیافته و تعاد  بین تولید 

و منجار   بر هم خاورده  اكسیدانی آنتیتوسط سیستم دفاع 

 در .(1) شاود  مای  هاا  سالو  به بروز استرس اكسیداتیو در 

 مالیام،  یا خفیف اكسیداتیو استرس آمدن وجود به صورت

اكسایدانی   آنتای  هاای  آنزیمفعالیت  افزایش با ها بافت غالباً

 داتیویاكس استرس حالت در ولی نمایند می خنثی را آن اثر

لولی رخ سا مرگ  است ممکن و دیده صدمه ها سلو  شدید،

 به حمله با آزاد های رادیکا اكسیداتیو  استرس با بروز. دهد

( MDA) آلدئیاد  دی تولید مالون زمینه غشایی، لیپیدهای

 پراكسیداسایون  ناشای از  آلدئیاد  ایان  .كنناد  می فراهم را

 و هاا  پروتئینمانند  سلولی اجزای سایر با تواند می لیپیدی،

 یعات متناوعی ضاا  و شاده  واكانش  وارد ژنومی ساختارهای

 .(2) كند ایجاد

كه در معرض صدمات ناشی از باروز   یهای بافتیکی از 

كباد نقاش   . باشاد  مای استرس اكسیداتیو قارار دارد كباد   

حیااتی در حفاه هموساتاز بادن در شارایط اساتراحت و       

بااا ایاان وجااود كبااد در حااین  . باادنی دارد هااای فعالیاات

 افازایش  مانناد  هاایی  محار   بدنی در معرض های فعالیت

. قرار دارد گلیکوژن كاهش و خون گردش بدن، توقف دمای

ایان بافات در حاین تمریناات      های سلو از سویی فعالیت 

افزایش میازان تبادیا اسایدهای آمیناه      منظور بهورزشی 

ساایکا اسااید  هااای واسااوهیااا  پیااروواتبااه  گلوكوژنیاا 

سیتری  و گلیکوژنولیز، جهت حفه گلوكز خاون، تجزیاه   

باادی بارای    كوآ و ساپ  باه كتاون   اسید چرب به استیا 

محیوای و بارآورده كاردن نیازهاای      هاای  بافات انتقا  به 

با افزایش فعالیات ایان بافات    . (3) یابد میانرژی ، افزایش 

ورزشای، میازان مصارف اكسای ن و      هاای  فعالیتدر حین 

تاا   2آزاد این بافت به بیش از  های رادیکا تولید  درنتیجه

باعث كااهش   كه (3) یابد میبرابر حالت طبیعی افزایش  3

آنزیمای و غیار آنزیمای و باروز      هاای  اكسیدان آنتیسوو  

اساترس اكسایداتیو در ایان بافات و آسایب باه لیپیادها،        

ساالولی و اخااتال  در عملکاارد كبااد  DNAو  هااا پااروتئین

استرس اكسیداتیو در بدن اثارات منفای   بروز . (2) شود می

 هاای  بیمااری  برخی از ،دیگری از جمله تسریع روند پیری

التهااب   عضاالنی و لنفوئیادی،   های آسیب رونی،وتخریب ن

، در بازگشت به حا  اولیه اختال خستگی عضالنی،  بافتی،

و وضااعیت  سیسااتم ایمناای  و كاااهش كااارآیی اخااتال  

ممکان اسات   . (4)اكسیداسیون عضالنی را به هماراه دارد  

از طریا  كااهش تولیاد     اكسیدانی آنتی های مکمامصرف 

فعاا  اكسای نی، بلوكاه كاردن پراكسیداسایون       ایه گونه

دخالات در   ،اكسایدانی  آنتای لیپیدی، تقویت سیستم دفاع 

متابولیسم گلیکوژن جهت برآورده كردن انرژی مورد نیااز  

عضالت فعا  و حفاه اساتحکام سااختار میتوكنادری در     

با وجاود ایان،   . (5)جلوگیری از این اختالات مفید باشند 

 اكسیدانی آنتی های مکما تأثیرعدم  در تحقیقات متعددی

آزاد، تسااریع رونااد   هااای رادیکااا ساانتزی باار تولیااد   

 مختلف، بلوكه كاردن  های بافتپراكسیداسیون لیپیدی در 

 هاای  بافات تولید شده جهت سازگاری  سلولی های سیگنا 

مختلف با ورزش، آلودگی باه ماواد ممنوعاه، خوار وقاوع      

گازارش شاده    سرطان و ژنوتوكسین در مصرف كننادگان 

باااه مصااارف  ورزشاااکاران  منااادی عالقاااه. (6)اسااات 

طبیعای و همنناین عملکارد     منشااء ی با ها اناكسید آنتی

هااای طبیعاای در مقایسااه بااا     اكساایدان آنتاای ماارثرتر

هاای   های سانتزی در كااهش ساوو  گوناه     اكسیدان آنتی

عاوارض   كااهش  دسترسای،  ، ساهولت (7) فعاا  اكسای ن  

شایساته   هاای  جاایگزین  عناوان  به مناسب، قیمت و جانبی

 چناد  از و باوده  بحاث  مورد همواره برای داروهای صناعی،

 .اند گرفته قرار محققین توجه مورد خاص طور به اخیر دهه
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گیاااه زعفااران از هاازاران سااا  پاایش تاااكنون دارای  

مصارف درمانی و غذایی بوده و منبعای غنای از تركیباات    

 هاا  ویتامین ،ها پروتئین ،از جمله فالونوئیدها اكسیدانی آنتی

و  هاا  صمغها،   مینرا ،آمینواسیدها ،(ریبوفالوین و تیامین)

و  پیکروكروساین  مثا كروسین، یهایكاروتنوئیدهمننین 

موجود در زعفران با  یكاروتنوئیدها. (7) باشد میسافرانا  

پاذیرش   منفرد، انتقا  الکترون، های اكسی نخنثی كردن 

دهای موجود در زعفاران  و اضافه كردن الکترون و فالونوئی

فعاا    هاای  گوناه طری  واكنش با عناصر واكانش پاذیر    از

اكساای ن، اخااتال  در عوامااا وادار كننااده عمااا ساانتز   

كااهش   ،اخاتال  در عملکارد اكسااتین اكسایداز     ،نیتریت

باه دام   ،وژنیا پرفیهای سااكن در خاال  ر   تعداد لکوسیت

داز و انداختن آهن آزاد، كاهش انتشار و رها سازی پراكسای 

بلوكااه كااردن متابولیساام آراشاایدونی  اسااید خاصاایت   

با توجه باه  . (8) دهند میزعفران را تشکیا  اكسیدانی آنتی

 اكساایدانی آنتاایتركیبااات موجااود در زعفااران اثاارات    

آبای و الکلای زعفاران در تحقیقاات مختلفای       هاای  عصاره

بااا  مهاااجری و همکاااران (.10،9،7)گاازارش شااده اساات 

 (40و  mg/kg 80)ی عصاره زعفاران  بررسی اثرات محافظت

بر سمیت داروی ضد سا ریفامپین بار كباد در یا  دوره    

روزه، عنوان كردند این عصااره قاادر اسات از افازایش      30

آمینو ترانسافراز،   آانین)شاخص عملکرد كبدی  های آنزیم

 روباین  بیلیو ( و آلکالین فسفاتاز ترانسفراز ینوآمآسپارتات 

كرده و سوو  آلباومین و پاروتئین    تام آلبومین جلوگیری

تیمار شده باا ریفاامپین افازایش     های موشتام سرم را در 

و همکاااران در تحقیاا   مهاااجریهمننااین . (11) دهااد

 mg/kg 80) زعفران كالله الکلی دیگری با خوراندن عصاره

ویستار به  نر صحرایی های موش هفته به 8به مدت ( 40و 

 كبادی  سمیت برابر در هبررسی اثرات محافظتی این عصار

تاا حادی    كباد  سرطانی كاه بارای   ضد داروی سیسپالتین

 ایان  در .پرداختناد  صاحرایی  های موش در باشد می سمی

 پراكسیداسایون  میازان  معنی داری طور به عصاره ،ها موش

 را آنتای اكسایدانی   هاای  آنزیم سوو  و كاهش را لیپیدی

د و فرهمنا  .(10) داد افازایش  دوز باه  وابساته  صاورت  باه 

باه  ( mg/kg 5/0)گزارش كردند تزری  ساافرانا    همکاران

 اكسایدانی  آنتای  های آنزیممدت ی  ماه از كاهش فعالیت 

و ( دیسموتاز، گلوتاتیون اس ترانسفراز، كاتااز سوپراكسید)

پیاار  هااای مااوش كبااد یپیاادیلافاازایش پراكسیداساایون 

 .(12) كند میجلوگیری 

زعفران  اكسیدانی آنتیاگر چه تحقیقات مختلفی اثرات 

چند نکته نتیجه گیری  با این وجود، اند رساندهرا به اثبات 

قوعاای جهاات توصاایه بااه مصاارف عصاااره زعفااران بااه    

و انجاام تحقیقاات    كناد  میورزشکاران را با مشکا مواجه 

از جمله، در  رسد میتکمیلی در این زمینه ضروری به نظر 

 یاكسایدان  آنتای تحقیقات گذشاته جهات بررسای اثارات     

جهات  حیوانی، از مواد شیمیایی  های نمونهكبد زعفران در 

همننین جدا . استفاده شده است ایجاد استرس اكسیداتیو

زعفاران، طاوانی باودن     اكسایدانی  آنتی مواد مرثرهسازی 

 تاوان  مای را  (بیش از یا  مااه   بعضاً)دوره مصرف زعفران 

عصااره   اكسایدانی  آنتای بنابراین بررسی اثرات ؛ عنوان كرد

آن در شرایط طبیعی وقاوع   مرثرهتركیبات  جای بهزعفران 

و در انتها بررسی اثرات  استرس اكسیداتیو از طری  ورزش

كوتاه مدت عصاره زعفران و از سویی با توجاه باه اهمیات    

جلوگیری از وقوع اساترس اكسایداتیو و اثارات ناامولوب     

ناشی از آن از جمله آسایب كبادی ناشای از تمریناات باا      

 اثارات  بررسای  باا  اولین بار برای حاضر ، تحقی شدت باا

جلاوگیری از باروز   در  زعفاران  كالله آبی عصاره محافظتی

شرایط استرس اكسیداتیو ناشی از تمرینات واماناده سااز،   

است كه آیا مصرف كوتاه مدت  سرا در صدد پاسخ به این 

موجب تقویات سیساتم    تواند میعصاره آبی كالله زعفران 

و جلاوگیری از باروز شارایط اساترس      سیدانیاك آنتیدفاع 

در بافت كباد   آلدئیدمالون دی اكسایشی و افزایش سوو  

 .یا خیر شود
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 هامواد و روش

پ وهشاکده   در موالعه حاضار از ناوع تجربای اسات و    

 لرساتان  پزشاکی  علوم تحقیقات داروهای گیاهی دانشگاه

 كاار  هاای  پروتکاا و  اخالقای  مالحظات كلیه. گرفت انجام

اخاال  در   كمیتاه  تائیاد  ماورد  آزمایشگاهی حیوانات روی

 3 باالغ  نر موش صحرایی سر 60 .بود دانشگاه این پ وهش

دانشگاه شهید بهشتی تهران  از (Wistar) ویستار ن اد ماهه

آزمایشاگاه،   محایط  باه  هاا  ماوش  انتقاا   از پا   .شد تهیه

كربناات   پلای  هاای  قف  در موش سر 4 های گروه صورت به

 ،گاراد  ساانتی  درجاه  24 تاا  20 دمای با یویمح در شفاف

روشانایی   باه  تااریکی  چرخاه  و درصاد  55 تاا  45 رطوبات 

پ وهش، حیواناات   دوره طی .شدند ساعته نگهداری 12:12

 .داشتند دسترسی نیازشان مورد و آب آزاد به غذا صورت به

 اطالعات آوری جمع نحوه

 هب ،(خانه حیوان)جدید  محیط به حیوانات انتقا  از پ 

 طری  این از تا شدند نگهداری محیط این هفته در دو مدت

 همننین، و نگهداری محا ت،ییر از احتمالی ناشی استرس

 باه  مجادداً  حیاوان  شارایط فیزیولاوژیکی   احتماالی  ت،ییر

 در ابتادای  حیواناات  تماامی  .شود برگردانده اولیه وضعیت

متر در ساعت  6/16سوم مجبور به دویدن در سرعت  هفته

از باین آنهاا    كه دقیقه بر روی تردمیا شدند 5مدت  و به

كاه   گارم  246±22تقریبای   موش صحرایی با وزن سر 48

توانایی دویدن در این سارعت را داشاتند انتخااب شاده و     

گروه كنتار    -1 گروه اصلی 3 به تصادفی صورت به سپ 

 16هار گاروه   )گروه تجربای   -3 وگروه كنتر  دو  -2ی  

و دو حاال    كنتر  ی  های گروه .تقسیم شدند( موش سر

و گروه دیگر عصاره آبای كاللاه   ( آب مقور)عصاره زعفران 

و گاروه تجربای   گاروه كنتار  دو   . زعفران دریافت كردناد 

پروتکا توضای  داده شاده در   ی، مواب  با تمرینات مشابه

 .بخش بعدی را انجام دادند

 حالل و زعفران عصاره خوراندن و یهیه نحوه

 پوشالی زعفران به خوراكی معروف رانزعف خش  كالله

 افازودن  از بعاد  آبای،  تهیه عصاره جهت .شد تهیه قائنات از

 محلو  زعفران، پودر گرم 10 به مقور آب لیتر میلی 1000

 قارار  انکوبااتور  شایکر  در روز 3 مادت  به پوشیده ظرف در

 باا  و شاد  جادا  آبی عصاره و صاف شده نمونه سپ . گرفت

 هاای  ماوش  .(13)درآماد   پودر صورت به فریزدرایر دستگاه

میزان  به را عصاره آبی كالله زعفران ،(3 گروه)گروه تجربی 

لیتر  میلی 2بدن در  كیلوگرم وزن هر ازای به گرم میلی 50

 1 مادت  به صب  8 ساعت رأس روزانه آب مقور حا شده،

 هاای  ماوش به  همزمان .كردند دریافت گاواژ طری  از هفته

 2میازان   هماان  باه  نیاز روزاناه   2 و 1كنتار    هاای  گروه

 حال  عصااره زعفاران گااواژ    عنوان بهلیتر آب مقور  میلی

 .شد

 یمرینی پرویكل

و گروه تجربای   2گروه كنتر  شماره  های موشتمامی 

جلساه   یا   روز هار  هفته و متوالی روز 5هفته،  1 مدت به

كیلومتر در سااعت   2/1تا  1با شدت ( دقیقه 15تا  5بین )

صافر   شیب بر روی تردمیا در( متر در دقیقه 20 تا 6/16)

تدریجی افازایش   طور بهسرعت و مدت . (2)دویدند  جهدر

 .كاناله انجام گرفت 12تمرین بر روی تردمیا . داده شد

 یمرینی وامانده کردن پرویكل

سااعت   3و  ساعت پ  از آخارین جلساه تمارین    48

وش از سر م 8تصادفی  طور به، ها موشآخرین گاواژ از پ  

و همین تعداد از گروه تجربی جهت  2گروه كنتر  شماره 

دقیقه با  15در مدت  ها موش. وامانده سازی انتخاب شدند

 25دقیقه با سارعت   30متر در دقیقه و سپ   20سرعت 

متر در دقیقه در شیب  30متر در دقیقه و در آخر، سرعت 

. (14)دویدناد   بر روی تردمیا گیواماندزمان تا  درجه 10

سه بار به شو  الکتریکی تعبیه شده در  ها موشزمانی كه 

و به حالات خوابیاده باه     دادند نمیابتدای تردمیا واكنش 

 .شدند میوامانده محسوب  ماندند میپشت باقی 

 آزمایشگاهی یحلیل و یجزیه و برداری بافت
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 8 هار گاروه  از  ها موشوامانده سازی  از پیش بالفاصله

جهت بافت برداری كبد انتخاب و تصادفی  طور بهسر موش 

 از پا   بالفاصاله باقی ماناده نیاز    های موش. كشته شدند

( بادون وامانادگی   1گروه كنتر   های موش)وامانده سازی 

نحوه كشته شدن و بافت برداری بدین شاکا  . كشته شدند

 كشاته  و بیهاوش  كلروفارم  داروی باا  ها موشبود كه ابتدا 

 در آن از قسامتی  و رجخا سریعاً ها موش كبد سپ . شدند

 15/1 دردرصاد   10 هموژناتو  سرد شستشو بسیار سالین

 سرعت با هموژنات .تهیه گردید پتاسیم كلرور( w/v) درصد

 درجه 4 دمای در دقیقه 10 مدت به و دقیقه در دور 7000

 سانجش  جهت محلو  شناور و شد سانتریفیوژ گراد سانتی

 مقادار  گیری ازهاند طری  از لیپیدی پراكسیداسیون میزان

 گیاری  انادازه  همننین بارای  و (MDA)آلدئید  دی مالون

دیساموتاز   سوپراكساید  اكسایدانی  آنتای  های آنزیم فعالیت

(SOD)، كاتااااز (CAT)، پراكساایداز گلوتاااتیون (GPX )

عناوان   باه  آلدئیاد،  دی ماالون  .گرفات  قارار  اساتفاده  مورد

واكاانش  در قالااب چرباای، پراكسیداساایون از مقیاساای

اساترن   روش از استفاده با و TBARSوباربیتوری  اسید تی

 TBARS مقادار  و گرفات  سنجش قرار مورد منبارو و چیز

 .(15)گردیاد   بیاان  گرم پروتئین میلی در نانومو  صورت به

 در قاراردادی  واحادهای  صاورت  باه  اكسیدانی آنتی فعالیت

 سوپراكساید  فعالیات  .گردیاد  عناوان  پاروتئین  گرم میلی

 و سانجش  ماورد  (16) نیشیکیمیروش  سطدیسموتاز تو

 از واحاد  هار  .گردیاد  تعادیا  نیز (17)كاكار روش  توسط

 ماورد  آنزیم غلظت صورت به دیسموتاز سوپراكسید فعالیت

 دقیقاه،  1 در درصاد  50 تا رنگ تولید از برای ممانعت نیاز

 توساط  كاتاااز  فعالیات  .شاد  تعیین شرایط موالعه، تحت

 هیدروژن پراكسید تجزیه ساسبر او  (18) كالیبورن روش

 محاسبه« دقیقه در كاتااز فعالیت» شکا به ،nm240  در

روش  از اساتفاده  باا  پراكسایداز  گلوتااتیون  فعالیت .گردید

 و گرفتاه  قارار  سانجش  ماورد  (19) همکااران  و  روروتا 

 گارم  میلای /دقیقاه /اكساید  گلوتاتیون میکرومو  صورت به

ت پاروتئین از روش  برای تعیین غلظ .گردید بیان پروتئین

حجم مناسبی از عصاره باافتی   .(20)برادفورد استفاده شد 

میلی لیتار از محلاو     3میلی لیتر رسانده و  1را به حجم 

. دقیقه انکوباه گردیاد   10برادفورد به آن اضافه و به مدت 

غلظات  . نانومتر جذب قرائت شد 595سپ  در طو  موج 

 mg/ml1ده از محلو  پروتئین را با رسم استاندارد با استفا

 .محاسبه گردید( BSA) آلبومین سرم گاوی

 آماری یحلیل و یجزیه

آزماون   از هاا  داده طبیعای  توزیاع  دادن نشاان  بارای 

 آزماون  از ساپ   .شاد  اساتفاده  اسمیرنوف – كولموگروف

 از هر ی  تفاوت بررسی منظور بهطرفه  ی  واریان  تحلیا

 تاوكی  تعقیبی آزمون از و مختلف های گروهبین  ها شاخص

داری  معنای  ساو   .شاد  اساتفاده  تفاوت محا تعیین برای

05/0>P شد گرفته نظر در. 

 ها یافته

ی از دار معنای  تفااوت  دهد می نشان 1 جداو  اطالعات

گروه و نیز  سه بین زمان وامانده شدن نظر میانگین وزنی و

از لحاظ وزنی در ابتادا و  ( 1گروه كنتر   جزب)در هر گروه 

 همنناین میازان   (.<05/0P) وجاود نادارد  قی  انتهای تح

MDA آنزیم  سه فعالیت وSOD ،CAT و GPX   بالفاصاله

 داری معنای پیش از وامانده شدن باین ساه گاروه تفااوت     

، در هار دو  1كنتار    گاروه  در (.<05/0P)مشااهده نشاد   

 و MDA در مقاادیر  داری معنای ت،ییر  گیری اندازهمرحله 

گاروه مشااهده نشاد     ایان  GPXو  SOD ،CAT های آنزیم

(05/0P> )( 2و  1نمودار.) 

مختلف در ابتدا و  های گروه( گرم) یمیانگین وزن. 1 جدول

 .(دقیقه) ، همچنین زمان وامانده شدنمطالعهانتهای 

 تیمار گروه
میانگین 

 وزنی

زمان وامانده 

 شدن

 1كنتر   1
 - 241 ±19 ابتدای تحقی 

 انتهای تحقی 
*27± 268 - 

 2كنتر   2
 - 246 ±24 ابتدای تحقی 

 14 ± 30 256 ±18 انتهای تحقی 

 تجربی 3
 - 251 ± 22 ابتدای تحقی 

 10 ± 35 259 ± 15 انتهای تحقی 
 (>05/0P) گیری اندازهنسبت به مرحله قبلی  دار معنیتفاوت  .*
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 و MDA مقااادیر ورزش وامانااده ساااز ،2گااروه  در

پایش از   باا  ساه مقای در را GPXو  SOD ،CAT های آنزیم

باه ترتیاب افازایش و    معنای داری   طاور  باه  وامانده شدن،

 (.2و  1نمودار ( )>05/0P) داد كاهش

مختلف در طی دو  های گروهبافت کدد  MDAمیزان . 1نمودار  

 . گیری اندازهمرحله 
 (.P<05/0) گیری اندازهنسبت به مرحله قبلی  دار معنیت،ییر  *

عصاره  mg/kg50  ای هفته ی تجربی، مصرف  گروه رد

 و فعالیات  MDA مقاادیر  زعفاران توانسات   كاللاه  آبای 

 حد طبیعای  را پیرو ورزش وامانده ساز در مذكور های آنزیم

 هاا  شااخص در این  دار معنیحفه كرده و از ت،ییرات  خود

 .(2و  1نمودار ) (<05/0P) جلوگیری كند

 

 

 

 

 

بافت  GPXو  SOD ،CAT های آنزیمت میزان فعالی. 2نمودار 

در مقایسه با  (s)کدد گروه مصرف کننده عصاره آبی زعفران 

 . گیری اندازهدر طی دو مرحله  C1,2کنترل  های گروه
 (.P<05/0) گیری اندازهنسبت به مرحله قبلی  دار معنیت،ییر *

 بحث و نتیجه گیری

نتایج تحقی  حاضر نشان داد كه متعاقاب یا  وهلاه    

 هاای  ماوش بافات كباد    MDAلیت وامانده ساز غلظت فعا

فعالیاات افاازایش و  داری معناای طااور بااه 2 كنتاار گااروه 

ایان بافات    GPXو  SOD ،CAT اكسیدانی آنتی های آنزیم

 تارین  مهام همنناین در  . كااهش یافات   داری معنی طور به

 ای هفتاه  یا  یافته تحقی  جاری مشخص شد كه مصارف  

شااخص   دار معنای یارات  ت،ی عصاره آبی كاللاه زعفاران از  

MDA  اكسایدانی  آنتای  هاای  آنزیمو SOD ،CAT  وGPX 

گروه مصرف كننده عصااره زعفاران    های موش بافت كبدی

 .متعاقب فعالیت وامانده ساز جلوگیری كرد (گروه تجربی)

غلظات  حاضر در مورد افازایش   پ وهش نتایج با همسو

MDA  های آنزیمو كاهش SOD ،CAT  وGPX  بافت كبد

 الیت وامانده ساز، لئو و همکارانفع متعاقب 2كنتر  ه گرو

نشان دادند كه ی  جلسه دویدن بر روی تردمیا تا حالت 

 داری معنای  طاور  بهرا  ها موشكبد  MDAواماندگی میزان 

 چویی و همکااران  دیگر ای موالعه در .(2) دهد میافزایش 

پا  از تمارین واماناده سااز را      MDAنیز افزایش میازان  

 .(21)كردند  گزارش

در حین ورزش عواما متعددی در آسیب رسااندن باه   

 ،باه هیپوكسای   تاوان  مای كبد دخیا هستند كه از جملاه  

اكسایداز و افازایش درجاه حارارت بادن       فعالیت گزانتین

در حین ورزش متناسب با افزایش شادت  . (22)اشاره كرد 

ی طاور  باه ، یاباد  میتمرین میزان جریان خون كبد كاهش 

تمرینااات شاادید در مقایسااه بااا شاارایط    كااه در خااال 

 یاباد  میدرصد از جریان خون كبد كاهش  18استراحت تا 

، شاود  مای كه منجر به وقاوع شارایط هیپوكسای در كباد     

هیپوكسی باعث تخلیه آدنین نوكلئوتیادها درون سالو  از   

پتاسیم سلو ، غشااء  -، اختال  در پمپ سدیمATPجمله 

 هاای  سالو  سین در توك های متابولیتتجمع  ،میتوكندری

ماواد ازم بارای تولیاد انارژی،      یفراهماختال  در  ،كبدی

لیپاز  اختال  در هموستاز كلسیم و فعا  شدن آنزیم فسفو
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بالفاصله پیش از وامانده شدن 

بالفاصله پ  از وامانده شدن
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. (22) شود میو در نهایت تجزیه غشاء دو ایه سلولی كبد 

حااد و یاا مازمن،     صاورت  باه تحت شرایط هیپوكسی، چه 

باه هام    یدانیاكس آنتیاكسیدانی و  های سیستمتعاد  بین 

كه در نهایت ممکن است مرگ سلولی را در پای   خورد می

اكساایداز  فرضاایه دیگاار، فعالیاات گاازانتین. داشااته باشااد

ورزشای تبادیا گازانتین     هاای  فعالیات در حین  ،باشد می

 كه غلظت باایی در بافت كبد دارد، به گزانتین دهیدروژناز

ساوپر اكساید و دیگار     هاای  آنیوناكسیداز و سپ  سنتز 

موجب وقاوع اساترس    H2O2اكسی ن فعا  مثا  های گونه

ناشاای از  هااای فاارآوردهاكساایداتیو و در نهایاات افاازایش  

 شاود  مای در بافت كبد  MDAاسترس اكسیداتیو از جمله 

كبادی   هاای  سالو  از دیگر عواما آسیب رسان باه   .(22)

 های فعالیتبه افزایش درجه حرارت بدن در حین  توان می

با توجه به افزایش متابولیسام بادن در   . ورزشی اشاره كرد

بادن   حارارت ورزشی ممکن است درجه  های فعالیتحین 

 .(22)هام برساد    گاراد  ساانتی درجه  40حتی به بیش از 

اكسیداز و  تحت این شرایط تشکیا سوپراكسید از گزانتین

تخلیااه سااوو  گلوتاااتیون كبااد تسااریع شااده و اسااترس 

بافات كباد    MDAرخ داده و ساوو    اكسایداتیو در كباد  

موجاب   احتماااً از دیگر عواملی كه  .(23) یابد میافزایش 

و  لیپیادی  پراكسیداسایون  درنتیجاه  و اكسایشای  استرس

 ها مینآ به فعالیت كاتکو  توان می شوند میآسیب كبدی 

 پروساتانوئیدها،  آنها، متابولیسام  خودی به خود اكسایش و

NAD(P)H (24)د اشاره كر ماكروفاژها فعالیت و اكسیداز. 

ادعاا كارد كاه     تاوان  مای گیری از این تحقیقاات   نتیجه در

با شدت باا، بافت كبد با درجااتی از   های ورزشحداقا در 

با وجود این، اطالعات محادودی در  . شود میآسیب مواجه 

مااورد میاازان ایاان آساایب، ماادت و شاادت تمرینااات      

كباادی در  هااای آساایبزننااده و گسااتردگی ایاان  آساایب

 .(25) باشد میدسترس 

یافتاه تحقیا  حاضار مشاخص شاد كاه        ترین مهمدر 

بافت كباد   GPXو  SOD ،CAT های آنزیمو  MDAمیزان 

تمارین   درنتیجاه گروه مصرف كننده عصاره آبای زعفاران   

نتایج این بخش . نشان ندادند داری معنیوامانده ساز ت،ییر 

 ،(11،10)مهاجری و همکاران  از تحقی  با نتایج تحقیقات

مهاااجری و . باشااد ماایهمسااو ( 12)کاااران فرهمنااد و هم

 mg/kg)با بررسی اثرات محافظتی عصاره زعفران  همکاران

بر سمیت داروی ضد سا ریفامپین بار كباد در   ( 80و  40

روزه عنوان كردند این عصااره قاادر اسات از     30ی  دوره 

آمیناو   آاناین )شااخص آسایب كبادی     های آنزیمافزایش 

و ( انسفراز و آلکاالین فسافاتاز  ترانسفراز، آسپارتات آمینوتر

تام آلبومین جلوگیری كرده و سوو  آلباومین   روبین بیلی

تیمار شده با ریفامپین  های موشو پروتئین تام سرم را در 

و همکاااران در  مهاااجری همننااین، .(11) افاازایش دهااد

زعفاران   كاللاه  الکلای  تحقی  دیگری با خورانادن عصااره  

(mg/kg 40  80و ) صحرایی های   موش به هفته 8به مدت 

 برابار  در ویستار به بررسی اثرات محافظتی ایان عصااره   نر

طور  بهزعفران  عصاره .پرداختند سیسپالتین كبدی سمیت

و  كااهش  را لیپیادی  پراكسیداسایون  میازان  معنای داری 

 وابسته صورت به را یاكسیدان آنتی های آنزیم سوو  فعالیت

گازارش   همکااران فرهمناد و   .(10) داد افازایش  دوز باه 

به مادت یا  مااه از    ( mg/kg 5/0) سافرانا كردند تزری  

 و SOD ،CAT اكسایدانی  آنتای  هاای  آنزیمكاهش فعالیت 

GST كبادی   لیپیادی افازایش پراكسیداسایون    ینهمنن

 .(12) كند میپیری جلوگیری  درنتیجه ها موش

مختلفاای  هااای روشتركیبااات موجااود در زعفااران بااا 

 آلدئیاادمااالون دی  دار معنااییاار موجااب جلااوگیری از ت،ی

متعاقب ی  وهله فعالیت حاد وامانده سااز در بافات كباد    

ابتادا از طریا    . اناد  شاده ویستار تحقی  حاضر  های موش

 های ژنبا افزایش بیان  اكسیدانی آنتیتقویت سیستم دفاع 

كااهش تولیاد    درنتیجاه و  (11) اكسایدانی  آنتی های آنزیم

ایان   ای هفتاه  یا  مصارف   هدرنتیجاكسی نی  های رادیکا 

 هاای  آنازیم گرچه میزان فعالیت سوو  استراحتی  عصاره،

شده گروه مصرف كننده عصاره زعفاران پایش    گیری اندازه
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را  داری معنای كنتار  تفااوت    های گروهاز وامانده سازی با 

 هااای آناازیمنشااان نااداد، بااا وجااود ایاان، میاازان فعالیاات 

زعفاران انادكی   گروه مصرف كننده عصااره   اكسیدانی آنتی

ایان گاروه انادكی كمتار باود كاه        MDAبیشتر و میازان  

در  تار  مقااوم  یاكسایدان  آنتینشان دهنده سیستم  تواند می

كنتر  باشد، بنابراین ممکن است ایان   های گروهمقایسه با 

 هااای آناازیمعامااا یکاای از دایااا عاادم كاااهش فعالیاات 

گروه مصرف كننده عصاره زعفاران پا  از    اكسیدانی آنتی

از ساویی، باا توجاه باه مصارف      . فعالیت وامانده ساز باشد

ساعت پیش از وامانده شدن، ممکن است  3عصاره زعفران 

این عصاره در تقویات دفااع غیار آنزیمای و بلوكاه كاردن       

گاروه   های موشآزاد تولیدی در كبد  های رادیکا عملکرد 

 ساافرانا  چراكاه  . باوده باشاد   مارثر مصرف كننده عصاره 

از طری  استحکام بخشای باه غشااهای     عفرانموجود در ز

اكسای ن فعاا  و كااهش     هاای  گوناه سلولی، بلوكه كردن 

غشااء سالولی،    اشاباع پراكسیداسیون اسیدهای چرب غیر 

همنناین  . (13) كند میخود را ایفاء  اكسیدانی آنتیاثرات 

ها  سایر تركیبات موجود در كالله زعفران از جمله كروسین

 اكساایدانی آنتاایرای خاصاایت و كروسااتین هاام دا  (26)

 هاای  رادیکاا  این كاروتنوئیدها جمع كننده . (27)هستند 

سوپراكسید بوده و بناابراین ممکان    های آنیون وی ه بهآزاد 

را از اساترس اكسایداتیو باا پایادار كاردن       هاا  سلو است 

همنناین، اثارات   . (28)آزاد محافظت كنناد   های رادیکا 

یکی از دایا  تواند میز ضد ایسکمی عصاره آبی زعفران نی

 .(29)باشد 

عنااوان كاارد كااه انجااام   تااوان ماایبنااابراین، در كااا 

حاد وامانده سااز منجار باه تضاعیف عملکارد       های فعالیت

كبد و بروز اساترس اكساایش    اكسیدانی آنتیسیستم دفاع 

 ای هفتاه  یا  از ساویی مصارف   . شاود  می ها موشكبد  در

 اكسیدانی آنتیاع عصاره زعفران منجر به تقویت سیستم دف

آنزیمی و غیر آنزیمی كبد شده و با بلوكاه كاردن تولیاد و    

اكسای ن فعاا  از كااهش     هاای  گوناه و  ها رادیکا عملکرد 

و  SOD ،CAT اكسایدانی  آنتای  هاای  آنازیم میزان فعالیت 

GPX  و افزایش میزانMDA     بافت كباد متعاقاب فعالیات

 .كند میهوازی وامانده ساز جلوگیری 

 دانیقدر و یشكر

ارزنده آقایاان دكتار بهمان     های راهنماییاز  پایان، در

میرزایی و دكتر بهرام رساولیان، پرسانا مركاز تحقیقاات     

 بخشای از بودجاه   تأمینداروهای گیاهی رازی، همننین 

قادردانی   و تشاکر ، طر  توسط مركاز یااد شاده    این مالی

 .گردد می
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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. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choobineh%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26754877

