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اکسیداتیو طی بیماری پارکینسون در رت های نر
حميرا حاتمي ،1غالمرضا دهقان ،1فرشته علوي
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اثرات حفاظتی عصاره زعفران« »Crocus Sativusبر کاهش استرس

تاریخ پذیرش4931/1/41 :

مقدمه :بیماری پارکینسون از شایع ترین بیماری های نورودژنراتیو مغز می باشد .با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی قوی عصاره زعفران در حذف
رادیکال های آزاد ،این مطالعه به منظور بررسی اثرات محافظتی عصاره زعفران بر کاهش استرس اکسیداتیو در رت های پارکینسونی پیش تیمار با
عصاره زعفران انجام شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه تجربی ،تعداد  35سر رت نر با وزن تقریبی  250±50گرم به صورت تصادفی در  5گروه شامل :کنترل ،شاهد
(دریافت کننده سالین+اسیدآسکوربیك) ،پارکینسونی(تزریق-6هیدروکسی دوپامین) و  2گروه پارکینسونی+پیش تیمار عصاره زعفران( 5میکروگرم/رت و
 10میکروگرم/رت ،به مدت  5روز) مورد مطالعه قرار گرفتند .ایجاد مدل پارکینسونی با تزریق داخل مغزی -6هیدروکسی دوپامین  2/5میکروگرم بر
میکرولیتر) صورت گرفت .میزان فعالیت آنتی اکسیدانی کل( ،)FRAPسطوح مالون دی آلدئید( ،)MDAمیزان فعالیت آنزیم سوپرکسید
دیسموتاز( )SODو گلوتا تیون پروکسیداز( )GPXدر مغز میانی با استفاده از کیت مخصوص اندازه گیری شد.
یافته های پژوهش :میزان  FRAPبین گروه کنترل ،گروه های دریافت کننده زعفران و گروه پارکینسونی تفاوت معنی داری را نشان
داد( .)P<0.01عصاره زعفران به طور معنی داری تولید مالون دی آلدئید را کاهش داد( )P<0.01و میزان فعالیت آنزیم سوپرکسید دیسموتاز و
گلوتاتیون پروکسیداز را در مغز میانی به طور معنی داری افزایش داد(.)P<0.05
بحث و نتیجه گیری :به نظر می رسد بخشی از اثر حفاظتی عصاره زعفران در برابر سم 6-هیدروکسی دوپامین از طریق افزایش ظرفیت
آنزیم های آنتی اکسیدان و کاهش تولید رادیکال های آزاد انجام می گیرد.
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مقدمه
پارکینسون از گروه بیماری های تحلیل برنده
دستگاه خارج هرمی است که یاخته های جسم سیاه
واقع در مغز میانی به تدریج از بین می رود و دوپامین
که توسط آن ها ساخته می شود کاهش می یابد( .)1در
خصوص مرگ سلول های دوپامنیرژیك بخش متراکم
جسم سیاه فرضیات متعددی از قبیل نقص کمپلکس I
میتوکندریایی مربوط به زنجیره انتقال الکترون ،تجمع
آهن ،تجمع پروتئین ،پاسخ های ایمنی التهابی به همراه
عوامل محیطی مانند تروماهای فیزیکی و عفونت،
اختالل عملکرد سیتوکروم کبدی  050 pو افزایش
تشکیل رادیکال های آزاد مطرح است( .)2از دست رفتن
پیشرونده نورون های دوپامینرژیك در عـــقده های
قاعده ای مهم ترین یافته پاتولوژیکی در مغز بیماران
مبتال به بیماری پارکینسون است .نابود شــدن این
نورون ها منجر به کاهش نوروترانسمیتر دوپامین در این
ناحیه می شود( .)3تا زمانی که حدود  50-60درصد
نورون های دوپامینرژیك از بین نرفته باشند و در حدود
 50-55درصد میزان دوپامین در استریاتوم کاهش
نیافته باشد ،عالیم بیماری بروز نمی کنند( .)0مکانیسم
مولکولی دقیق نابود شدن نورون های دوپامینرژیك و
بروز عوارض بیماری پارکینسون ناشناخته است ،اگر چه
که مطالعات نشان داده اند که احتماالً استرس اکسیداتیو
و اختالل عملکرد میتوکندری نقش کلیدی در پاتوژنز
 PDبازی می کنند( .)5سیستم اعصاب مرکزی به علت
میزان باالی مصرف اکسیژن ،غلظت نسبتاً پاییــــن
آنتی اکسیدان های کالسیك و محتوای باالی
لیپیدهای غیر اشباع(که بیشتر از همه مستعد
اکسیداسیون هستند) ،نسبت به حمالت اکسیداتیو
آسیب پذیر می باشد( .)6شواهد زیادی بر نقش محوری
استرس اکسیداتیو و عملکرد نامناسب میتوکندریایی در
پاتوفیزیولوژی بیماری های تحلیل برنده عصبی وجود
دارد( .)7عدم تعادل مکانیسم دفاعی آنتی اکسیدانی که
به وسیله تولید بیش از اندازه رادیکال های آزاد یا ورود
آن ها از محیط به سیستم زنده ایجاد می گردد ،منجر به
آسیب و متعاقباً تحلیل عصبی می گردد( .)5در واقع
استرس اکسیداتیو ،عامل اصلی دژنراسیون در تعدادی از
بیماری های نورودژنراتیو مانند پارکینســــون و MS
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می باشد( .)9استرس اکسیداتیو نه تنها نورون های
دوپامینرژیکی را تخریب می کند بلکه با ایجاد اختالل
در فرآیند فسفریالسیون اکسیداتیو و کاهش تولید انرژی
منجر به مرگ سلول ها می شود( .)10زعفران( Crocus
 )sativus L.گیاهی چند ساله از تیره زنبق Iridaceae
به ارتفاع  15تا  55سانتی متر و دارای پیازی سخت و
مدور و گوشــــت دار و پوشیده از غشاهای نازک و
قهوه ای رنگ است( .)11چهار ترکیب عمده فعال
زیستی در زعفران ،کروسین ،کروستین ،پیکروکروسین و
سافرانال می باشند که نه تنها در مشخصات حسی
زعفران(به ترتیب رنگ ،طعم و عطر) بلکه در خواص
بهبود دهنده سالمت نیز دخالت دارند( .)12مطالعات
زیادی نشان داده اند که کروسین و کروستین(که
ترکیبات فعال زعفران هستند) ،قادر می باشند اثرات
حفاظتی دارویی متنوعی را اعمال کنند که به ظرفیت
آنتی اکسیدانی این ترکیبات نسبت داده می شود(.)13
زعفران ،کروسین ،کروستین و سافرانال اثرات از بین
برنده رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدانی دارند( .)10با
توجه به این که فعالیت از بین برندگی رادیکال شدیداً با
اثر ضدپیری ارتباط دارد ،پیشنهاد شده که از عصاره
زعفران به عنوان یك مکمل در غذاها استفاده
شود( .)15کروسین و کروستین به علت داشـــتن اثر
آنتی اکسیدانی برای نگهداری اســــپرم در درجه
حرارت های بسیار پایین به کار می روند( .)16کروستین
در مدل -6هیدروکسی دوپامین پارکینسونیسم موش
صحرایی از کاهش دوپامین در جسم مخطط و از
کاهش گلوتاتیون در ماده سیاه مغز جلوگیری کرده ،در
حالی که مقدار ماده واکنش دهنده با اسید
تیوباربیتوریك را در ماده سیاه کاهش داده است .فعالیت
آنزیم های آنتی اکسیدان در مغز حیوانات گروهی که
برای آن ها تزریق یك طرفه -6هیدروکسی دوپامین
داخل جسم مخطط انجام شده کاهش یافته ولی در
گروهی که به آن ها کروستین برای  7روز تجویز شده
تغییری نکرده است .یافته های هیستوپاتولوژیك در
ماده سیاه نشان داد کروستین ،نورون ها را در برابر
اثرات مخرب -6هیدروکسی دوپامین محافظت می کند.
بنا بر این کروستین برای پیشگیری و درمان
پارکینسونیسم مفید می باشد( .)17کروستین به علت اثر
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گروه های آزمایشی:
-1گروه کنترل که هیچ تیماری روی آن ها صورت
نگرفت.
-2گروه شاهد(به دنبال جراحی ،تزریق نرمال سالین
 0/9درصد حاوی اسید اسکوربیك  0/2درون مغز میانی
انجام گرفت).
-3گروه پارکینسونی(به دنبال جراحی ،جهت القای
پارکینسون -6هیدروکسی دوپامین 2/5 ،میکروگرم بر
میکرولیتر) داخل مغز میانی تزریق گردید).
-0گروه پیش تیمار رت های پارکینسونی با عصاره
زعفران(با دوز  5میکروگرم/رت به روش درون مغزی)
به مدت  5روز.
-5گروه پیش تیمار رت های پارکینسونی با عصاره
زعفران(با دوز 10میکروگرم/رت به روش درون مغزی)
به مدت  5روز(.)20
تهیه عصاره الکلی زعفران :زعفران مورد استفاده از
شرکت نوین زعفران(مشهد-ایران) تهیه گردید .ابتدا
کالله زعفران پودرگشت .سپس با استفاده از حالل
اتانولی اقدام به عصاره گیری به روش سوکسله گردید.
در این روش عصاره گیری  10گرم پودر کالله زعفران
در  300میلی لیــــتر اتانول  50درصد به مـــدت سه
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آنتی اکسیدانی ،سلول های کبدی موش صحرایی را در
برابر اثر مخرب آفالتوکسین ها محافظت نموده
است( .)15زعفران و کروسین می توانند از آسیب
اکسیداتیو کلیه به علت ایسکمی در موش صحرایی
پیشگیری نمایند( .)19این نتایج نشان می دهد که
کروسین یك آنتی اکسیدان قوی است که می تواند با
تنش اکسیداتیو در نورون ها مبارزه نماید .پژوهش های
بیشتر درباره اثرات کروسین بر نورون ها ممکن است
برای پیشگیری و یا درمان بیماری پارکینسون مفید
باشد( .)20آنزیم های آنتی اکسیدانی به عنوان اولین
خط دفاعی علیه گونه های بازفعال اکسیژن در تمامی
بخش های سلولی و نیز خارج ســـــلولی عـــــمل
می کنند( .)21نکته مهم این است که تغییرات فعالیت
این آنزیم ها به موازی یکدیگر و به صورت تعدیل شده
می باشد .این تغییرات موازی به ویژه در فـــعالــیت
آنزیم های گلوتاتیون پروکسیداز( )GPxو سوپراکسید
دیسموتاز( )SODبسیار حائز اهمیت می باشد .در
مطالعه انجام گرفته توسط قدردوست و همکاران در
سال  2011در رابطه با اثر حفاظتی عصاره زعفران بر
روی مارکرهای استرس اکسیداتیو حاکی از آن است که
پیش تیمار عصاره زعفران به مدت  12روز ،یك ساعت
قبل از اعمال استرس مزمن ،از کاهش ظرفیــت کل
آنتی اکسیدانی ناشی از استرس مزمن جلوگیری کرده و
منجر به افزایش فعالیت کل آنتـــی اکســـیدانی در
گروه های تحت تیمار با این عصاره می گردد( .)22در
مطالعه دیگری که استرس اکسیداتیو با استفاده از
ژینوتوکسین ها القاء شده بود و تجویز خوراکی عصاره
آبی زعفران به مدت  6روز متوالی به عنوان پیش تیمار
انتخاب شده بود ،نیز کاهش معنی داری در سطح
محصوالت پروکسیداسیون لیپیدی مشاهده شد(.)23
پروکسیداسیون لیپیدی یکی از بهترین پارامترهای
اندوژن با کاربرد وسیع برای نشان دادن میزان
فعالیت  ROSدر محیط  in-vivoمی باشد .یکی از
محصوالت پروکسیداسیـــون لیپیــــدی ،مالـــون
دی آلدئید( )MDAمی باشد که به عنوان نشانگری
حساس و قابل اطمینان برای استرس اکسیداتیو در نظر
گرفته شده است.
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با توجه به این که عصاره زعفران حاوی ترکیبات
فعال و مواد موثر می باشــــد اثرات حــــفاظتی و
آنتی اکسیدانی آن بر بیماری پارکینسون مورد تحقیق
قرار گرفت .در واقع مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر
زعفران بر سطح فعالیت آنزیم های دخیل در استرس
اکسیداتیو(آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون
پروکسید) و غلظت مالون دی آلدئید در مغز میانی در
مدل تجربی  PDطراحی شد.
مواد و روش ها
حیوانات :در این مطالعه تجربی از  35سر رت نر با
محدوده وزنی  250±50گرم با رعایت اصول اخالقی
کار با حیوانات آزمایشگاهی(با کد اخالق )52/13267
استفاده شد که به طور تصادفی در پنج گروه هفت تایی
قرار داده شدند .همه رت ها دارای شرایط یکسان دمایی
 22±2درجه سانتی گراد و دوره 10ساعت تاریکی و 10
ساعت روشنایی بودند.
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روز خیسانده شد .پس از صاف کردن محلول به دست
آمده با صافی ،حالل توسط دستگاه اواپوراتور تحت
خالء و در دمای  50-60درجه سانتی گراد حذف شد.
عصاره به دست آمده تا زمان استفاده در یخچال و در
دمای زیر صفر درجه نگهداری شد(.)25
روش القاء پارکینسون به شیوه جراحی :حیوانات با
استفاده از کتامین  100 mg/kgو زایالزین 5 mg/kg
به شیوه درون صفاقی بیهوش شـــدند( .)26سپس سر
آن ها در دستگاه استریوتاکسیك جراحی مغز ثابت شد
و با ایجاد شکاف طولی در بخش خلفی سر ،جمجمه
نمایان گردید .بعد از مشخص کردن مختصات
استریوتاکس طبق اطلس پاکسینوس( AP=-4.8,
 )DV=-8.3, ML=1.6با کمك دریل دو سوراخ در
جمجمه ایجاد گردید و کانول مخصوص تزریق به
آرامی وارد مغز میانی شد( .)27تزریق  6-OHDAدر
گروه های پارکینسونی با استفاده از سرنگ همیلتون با
حجم  3میکرولیتر در هر جایگاه انجام شد .گروه شاهد
نیز به همین روش تحت جراحی قرار گرفتند ولی به
جای  6-OHDAحجم مساوی از سالین اسکوربات
دریافت کردند.
تایید القاء پارکینسون :برای این کار از آزمایش
ریرینگ استفاده شد .این آزمایش به منظور سنجش
مهارت های حرکتی در موش ها اجرا شد .به طور
طبیعی هنگامی که موش در یك محیط جدید و بسته
قرار می گیرد بر اساس رفتار جستجوگرانه ای که دارد،
روی دو پا بلند می شود و با اندام های جلویی
دیوارهای محیط را لمس می کند .عملکرد موش های
مبتال به پارکینسون در این آزمایش دچار افت می شود.
برای انجام این آزمایش ،هر یك از موش ها جداگانه
به مدت  5دقیقه در یك استوانه شیشه ای شفاف(به
قطر  20سانتی متر و ارتفاع  00سانتی متر) قرار گرفتند
و برای هر موش ،تعداد دفعاتی را که روی دو پا بلند
شد و یك یا هردو دست را باالتر از سطح شانه هایش
قرار داد و دیواره ها را لمس نمود شمارش شد .عملکرد
موش ها در یك محیط آرام با یك دوربین ویدیوئی
فیلم برداری شد و بررسی و امتیازدهی آن به انجام
رسید(.)25
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تهیه هموژن :پس از بیهوش کردن حیوان با کتامین
مغز از سر خارج شده و یك سوم قدامی مغز میانی
سمت چپ بعد از وزن کردن در محلول سالین 0/9
درصد سرد هموژنیزه گردید .بعد از سانتریفوژ کردن در
دور  1000 gبه مدت  10دقیقه در دمای  0درجــه
سانتی گراد ،محلول رویی شفاف از رسوب زیرین جدا
گردید تا برای آنالیزهای بیوشیمیایی مورد استفاده قرار
گیرد(.)29
سنجش فعالیت کل آنتی اکسیدانی :بـــــرای
اندازه گیری فعالیت کل آنتی اکسیدانی از روش FRAP
استفاده شد .اساس این روش ،توانایی ماده مورد نظر در
احیای یون های فریك به فرو با استفاده از معرفی به
نام  TPTZمی باشد .در حضور آنتی اکسیدان یون های
فریك به فرو احیا می شود و در حضور معرف TPTZ
محلول  FRAPبه رنگ بنفش می آید 1/5 .میلی لیتر
از محلول  FRAPبا  50میکرولیتر از سوپرناتانت
مخلوط گردید و پس از حرارت دیدن به مدت  5دقیقه
در دمای  37درجه سانتی گراد جذب نوری آن در طول
موج  593نانومتر تعیین شد .مقادیر  FRAPبر حسب
 mM Fe2+/mgپروتئین بیان شده است(.)21
سنجش پروکسیداسیون لیپیدی :مالون دی آلدئید
حاصل تجزیه پلی اسیدهای چرب غیر اشباع می باشد.
تولید این ماده به عنوان بیومارکری برای سنجش میزان
پروکسیداسیون لیپیدی مورد استفاده قرار می گیرد.
اساس روش اندازه گیری  MDAبر پایه واکنش با
تیوباربیتوریك اسید می باشد .ماده حاصـــله TBARS
می باشد که در طول موج  350نانومتر دارای جذب
نوری است .به محلول شفاف به دست آمده از
سانتریفوژ ،اسید تری کلرواستیك و  TBARSاضافه
شد و در حرارت  100درجه سانتی گراد به مدت 50
دقیقه قرار گرفت .مخلوط حاصل پس از سرد شدن ،به
مدت  20دقیقه در دور  1000 gسانتریفوژ شده و جذب
نوری آن در طول موج  532نانومتر در دستگاه
اسپکترومتر خوانده شد .غلظت های  TBARSبا
استفاده از منحنی استاندارد  MDAمحاسبه شد که بر
حسب  nmol/mgپروتئین بیان شده است(.)29
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فعالیت آنزیم گلوتاتیون پروکسیداز( )GPxبا استفاده از
روش  Paglia&Valentineو توسط کیت Ransel
اندازه گیری شد .گلوتاتیون پراکسیداز اکسیداسیون
گلوتاتیون توسط کومن هیدروپروکسید را کاتالیــــز
می کند .فعالیت  GPxدر سوپرناتانت در طول موج 300
نانومتر و در  37درجه سانتی گراد توسط دستگاه
اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شده و با استفاده از واحد
( )GPx U/L of Sampleتعیین گردید .مقادیر GPx
بر حسب  U/mgپروتئین بیان شده است( .)21برای
تعیین فعالیت آنزیم  SODدر مغز میانی ،محلول شفاف
به دست آمده از سانتریفوژ ،به مدت  00دقیقه با محلول
زانتین و زانتین اکسیداز در =0/7بافر فسفات پتاسیم(37
درجه )PH=7.8 ،انکوبه شد .سپس به آن NBT
(نیتروبلوتترازولیوم) افزوده وجذب نوری فورمازان آبی در
طول موج  550نانومتر در دستگاه اسپکترومتر خوانده
شد .فعالیت سوپراکسید دیسموتاز از روی شدت و درجه
مهار این واکنش سنجیده می شود .میزان فعالیت SOD
بر حسب  U/mgپروتئین ثبت شد(.)29
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نمودار شماره  .1نتایج سنجش میزان  FRAPبرای ارزیابی ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در مدل های تجربی  PDتحت تیمار با زعفران .نتایج
به صورت میانگین خطای استاندارد بیان شده و اختالف معنی دار بین گروه های آزمایشی با حروف  aو  bنشان داده شده است(.)P<0.01

مالحظه ای میزان  MDAرا در گروه های تحت تیمار
کاهش داد( ،)P<0.01و موجب افزایش معنی دار در
میزان فعالیت  SODو  GPxگردید(()P<0.05نمودار
شماره .)2 ،3

تزریق -6هیدروکسی دوپامین باعث افزایش قابل
مالحظه ای در میــــزان مالون دی الدئید( )MDAو
کاهش فـعالیت گــــلوتاتیــــون پر اکسیداز()GPx
شد( .)P<0.01تجویز عصاره الکلی زعفران به طور قابل
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( )GPxو سوپرکسید دیسموتاز( )SODمغز میانی:
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روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها :جهت تجزیه و
تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یك طرفه و آزمون
تعقیبی  Tukeyاستفاده شد P<0.05 .از لحاظ آماری
معنی دار تلقی شد.
یافته های پژوهش
القای مدل تجربی پارکینسون با استفاده از تزریق
درون مغزی -6هـــیدروکسی دوپــــامین باعث
کاهش  FRAPدر موش های مورد مطالعه شد .بر
اساس نتایج حاصل از آنالیز داده های فعالیـــت کل
آنتی اکسیدانی ،مقادیر  FRAPبین گروه پارکینسونی
( )PDو گروه های کنترل و شاهد تفاوت معنی داری را
نشان داد(.)P<0.01
هم چنین مـــقادیر  FRAPبین گــــروه  PDو
گروه های تحت تیمار با زعــــفران  5 μg/ratو
 10 μg/ratنیز تفاوت معنی داری را نشان داد
( .)P<0.01از طرفی ،در مقادیر  FRAPبین گروه های
کنترل ،شاهد و تحت تیمار با زعفران 5 μg/rat
و  10μg/ratتفاوت معنی داری مشاهده نشد(نمودار
شماره .)1

اثرات حفاظتی عصاره زعفران« »Crocus Sativusبر کاهش استرس  -...حمیرا حاتمی و همکاران
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نمودار شماره  .2نتایج سنجش میزان  TBARSبرای ارزیابی میزان پروکسیداسیون لیپیدی در مدل های تجربی  PDتحت تیمار با زعفران.
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ّTBARS
5

نتایج به صورت میانگین±خطای استاندارد بیان شده و اختالف معنی دار بین گروه های آزمایشی با حروف  aو  bنشان داده شده

معنی دار بین این گروه ها بود( .)P<0.01از طرف دیگر،
تجویز عصاره زعفران ،میزان فعالیــــت آنزیم های
آنتی اکسیدانی را تا سطح معنی داری باال برد()P<0.05
(نمودار شماره .)0 ،3

مقایسه میانگین میزان  MDAدر دو گروه تحت
تیمار با دوزهای  5و 10میکروگرم بر رت تــــفاوت
معنی داری را نشان نداد ولی این مقایسه در دو گروه
تحت تیمار با گروه پارکینسونی نشان دهنده تفاوت
GPX
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نمودار شماره  .3نتایج سنجش میزان  GPxبرای ارزیابی میزان فعالیت آنتی اکسیدانی این آنزیم در مغز میانی مدل های تجربی تحت تیمار با
زعفران .نتایج به صورت میانگین±خطای استاندارد بیان شده و اختالف معنی دار بین گروه های آزمایشی با حروف  aو  bنشان داده شده
است(.)P<0.05
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نمودار شماره  .4نتایج سنجش میزان  SODبرای ارزیابی میزان فعالیت آنتی اکسیدانی این آنزیم در مدل های تجربی  PDتحت تیمار با
زعفران .نتایج به صورت میانگین±خطای استاندارد بیان شده و اختالف معنی دار بین گروه های آزمایشی با حروف  aو  bنشان داده شده
است(.)P<0.05
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در نمودار شماره  5تایید القاء بیماری پارکینسون در
رت های نر به کمك آزمایش ریرینگ نشان داده شده
است .مقایسه میانگین میزان ریرینگ طی  5دقیقه در
Sha
m
P.D

30

20

*

15

5
0
روز اول

روز پنجم

Groups
نمودار شماره  .5آزمایش ریرینگ :مقایسه عملكرد گروه شاهد و گروه دریافت کننده -6هیدروکسی دوپامین( )PDبا دوز  2/5میكروگرم
بر میكرولیتر* .بیانگر اختالف معنی دار گروه شاهد و گروه دریافت کننده -6هیدروکسی دوپامین می باشد(.)P<0.05

افزایش تولید اندوژن گونه های باز فعال اکسیژن
( )ROSمی شود که این روند خود-تقویتی ممکن است
به پیشبرد فرآیند نورودژنراسیون در بیماری پارکینسون
( )PDکمك کند ROS .نقش فیزیولوژیك مهمی را در
بیشتر فرآیندهای تنظیمی سلولی ایفا می کند .با این
حال زمانی که سرعت تولید رادیکال های آزاد از
ظرفیت آنتی اکسیدانی سلولی تجاوز می کند ،استرس
اکسیداتیو اتفاق می افتد که متعاقباً منجر به آسیب
ماکرومولــکول هایی نظـــیر لیپـــیدهای غـــشایی،
پروتئین های ضروری و نوکلئوتیدها می شود .مطالعات
اخیر به روشنی نشان می دهند که بیان آنزیــــم های
آنتی اکسیدانی در استریاتوم آسیب دیده ،به شدت
کاهش پیدا می کند .بر اساس نتایج به دست آمده از
این پژوهش عصاره زعفران با دوزهای  5 μg/ratو
 10μg/ratمقادیر  MDAرا کاهـــش و فـــعالیت
آنزیم های  GPxو  SODرا در استریاتوم افزایش داد.
در واقع پیش تیمار زعفران با هر دو دوز دارای اثرات
مشابه بوده و پراکسیداسیون لیپیدی و هم چنین کاهش
فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی  GPxو  SODناشی
از تزریق  6-OHDAرا بهبود بخشید که نشان دهنده
اثرات آنتی اکسیدانی عصاره زعفران در این مدل تجربی
 PDمی باشد .از طرفی ،عصاره زعفران با دو دوز

بحث و نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از تـجزیه و تـــحلیل آماری
داده های پارامترهای استرس اکسیداتیو نشان می دهد
که طی القاء بیماری پارکینسون میزان  MDAکه
شاخص پراکسیداسیون لیپیدی است در ناحیه استریاتوم
مغز افزایش یافت .به عالوه تزریق -6هیدروکسی
دوپامین و القاء بیماری پارکینسون ،فعالیت آنزیم های
آنتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید
دیسموتاز را کاهش داد .در واقع به نظر می رسد بیماری
پارکینسون منجر به افزایش بار اکسیداتیو در استریاتوم
رت های صحرائی نر بالغ می گردد .گزارش شده است
که تزریق درون مغزی  6-OHDAسبب افزایش
 MDAو کاهش ظرفیت کل آنتی اکسیدانی در قشر
مغز و استریاتوم می شود(.)29
در تحقیق دیگری  Daniو همکاران نشان دادند که
تزریق داخل مغزی  6-OHDAسبب افزایش استرس
اکسیداتیو در استریاتوم  2روز پس از تزریق گردیده
است .به طوری که  MDA ،6-OHDAرا افزایش داده
و فعالیت  GPxرا کاهش داده است( .)30پروتئین ها و
 DNAمیتوکندریایی به شــــدت نســـبت به آسیب
اکسیداتیو حساس می باشند( .)31لذا به نظر می رسد
تغییرات میتوکندریایی ناشی از آسیب اکسیداتیو منجر به
854
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دو گروه شاهد و پارکیسونی( )PDو در روز پنجم بیانگر
اختالف معنی دار در سطح( )P<0.05بین گروه شاهد و
گروه پارکینسونی می باشد.

اثرات حفاظتی عصاره زعفران« »Crocus Sativusبر کاهش استرس  -...حمیرا حاتمی و همکاران

جلوگیری می کند .یافته های ما نشان داد که تیمار
عصاره زعفران فعالیت این آنزیم ها را افزایش می دهد.
این نتایج می تواند ناشی از این حقیقت باشد که عصاره
زعفران و ترکیبات فعال آنتی اکسیدانی درون آن با
کاهش گونه های باز فعال اکسیژن می تواند سنتز این
آنزیم ها را تعدیل کند( .)21از دیگر نتایج این تحقیق
می توان به افزایش معـــنی دار ظــــرفیـــت کل
آنتی اکسیدانی و کاهش معنی دار مقادیر  TBARSدر
گروه های تحت تیمار با زعفران به حد طبیعی این
پارامترها ،آن چنان که در گروه های کنترل و شاهد
مشاهده می شود ،اشاره نمود .به نظر می رسد اثرات
حفاظتی عصاره زعفران در این مطالعه ،تا حد زیادی به
توانایی آن در به دام انداختن گونه های بازفعال اکسیژن
مربوط باشد .هر چند مکانیسم هایی که عصاره زعفران
از طریق آن ها اثرات حفاظتی خود را اعمال می کند
چندان روشن نمی باشند ،چنین پیشنهاد می شود که
این اثرات حفاظتی ممکن است با محتوای عصاره
زعفران که شامل چندین ترکیب آنتی اکسیدانی از قبیل
کروسین ،کروستین ،سافرانال و سایر کاروتنوئیدهــــا
می باشد ،در ارتباط باشد؛ که هر یك به نوبه خود قادر
به حفظ وضعیت ردوکس سلولی و متابولیســــم انرژی
می باشند .لذا از مشاهدات قبلی و نتایج ما آشکار است
که ترکیبات عصاره زعفران مهم ترین عامل مهار
پروکسیداسیون لیپیدی و حفظ وضعیت آنتی اکسیدانی و
متابولیکی در سلول های تحت شرایـــط پاتوژنیـــك
می باشد.
سپاسگزاری
مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد
و بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تبریز
قدردانی می گردد.
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Abstract
Introduction: Parkinson's disease (PD) is
among
the
most
common
neurodegenerative disorders. Given the
powerful antioxidant effects of the saffron
extract on the removal of free radicals, this
study aimed to investigate the protective
effects of the saffron extract on reducing
oxidative stress in a rat model of
Parkinson's disease pretreated with saffron.

and Glutathione Peroxidase (GPX) were
measured in the midbrain using a special
kit.
Ethics code: 52.13267
Findings: According to the results, there
were differences between the control group,
the groups pretreated with saffron and
Parkinsonian rats regarding the level of
TAC (P<0.01). In addition, saffron extract
significantly reduced the level of MDA
production (P<0.01). Moreover, there was
an increase in the activity levels of SOD
and GPX in the midbrain (P<0.05).

Materials & Methods: In this experimental
study, 35 male rats weighing approximately
250±50 g were assigned randomly into five
groups, namely control, sham (ascorbatesaline), Parkinsonian rats induced by 6hydroxydopamine,
Parkinsonian
rats
pretreated with saffron extract (5 μg/rat for
5 days), and Parkinsonian rats pretreated
with saffron extract (10 μg/rat for 5 days).
The rat models were subjected to
intracerebroventricular
injection of 6hydroxydopamine (2.5μg/μl).
Moreover,
Total
Antioxidant
Activity (TAC),
Malondialdehyde (MDA) level, the enzyme
activity of superoxide dismutase (SOD),

Discussion & Conclusions: It seems that a
part of the protective effect of the saffron
extract against 6-hydroxydopamine can be
attributed to the property that increases the
capacity of antioxidant enzymes and
decreases the production of free radicals.
Keywords: Oxidative stress, Parkinson's
disease, Saffron extract
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