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 اله پژوهشی                                                                                                               مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراكمق

 21 -14، 1392شهریور ، )75شماره پیاپی (6، شماره16                       سال                                                                                               
  

 بر پارامترهاي )Crocus sativus L(.ي الکلی گلبرگ زعفران  اثرات عصاره
 هاي صحرایی نر بیوشیمیایی خون در موش

  
 4 ، محسن دانش مسگران3، علی رضا حق پرست2، جواد آرشامی*1عاطفه بابایی

  
  ایران مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد،،دانشکده کشاورزي علوم دام گرایش فیزیولوژي سی ارشدکارشنا. 1
  ایران مشهد،دانشگاه فردوسی مشهد،، دانشکده کشاورزي یزیولوژي دام دانشیار، گروه ف.2

  ایران مشهد،دانشگاه فردوسی مشهد،، دانشکده کشاورزي  دانشیار، گروه ایمونولوژي.3

   ایران مشهد،دانشگاه فردوسی مشهد،،  دانشکده کشاورزي  تغذیه دام استاد، گروه.4
 2/5/92: تاریخ پذیرش 15/12/91: تاریخ دریافت

 

 چکیده
با . باشد ها می ترکیبات گلیکوزیدي، فالونوئیدي و آنتوسیانین گلبرگ زعفران حاوي مقادیر زیادي از: زمینه و هدف

 هاي مختلف، تحقیق ها و شناسایی اثرات جانبی آنها بر اندام رمان بیماريتوجه به افزایش مصرف گیاهان دارویی در د
 . هاي خون در موش صحرایی نر انجام گرفته است حاضر جهت بررسی اثرات عصاره گلبرگ زعفران بر برخی متابولیت

 مورد استفاده هاي نر جنس ویستار بدین منظور پنج گروه شش تایی از موشدر این مطالعه تجربی،  :ها روش مواد و
میلی گرم بر کیلوگرم وزن  450 و225، 150، 75 گروه کنترل نرمال سالین و چهار گروه دیگر دوزهاي. قرار گرفت

 7، 0وزن بدن در روز .  روز به صورت داخل صفاقی دریافت کردند14از عصاره الکلی گلبرگ زعفران را به مدت بدن، 
هاي  یزان کلسترول، تري گلیسرید، کراتینین، پروتئین تام، آلبومین و آنزیمپس از پایان دوره م. گیري شد  اندازه14و 

ALT و ASTهاي بیوشیمیایی اندازه گیري شدند  سرم خون با استفاده از کیت . 
 به صورت وابسته به دوز نسبت به گروه ASTمیزان آلبومین به طور معنی داري افزایش و کلسترول و : ها یافته

 میانگین افزایش وزن روزانه تغییرات  پروتئین تام و، ر تري گلیسرید، کراتینینمقادی. )p>05/0(کنترل کاهش یافتند
 ). p<05/0(معنی داري را نشان ندادند

 عدم آسیب در بافت  تواند نشان دهنده هاي کبدي می مقدار آلبومین و کاهش آنزیم میزان افزایش در: نتیجه گیري
باشد و عدم تاثیر بر  احتماال ناشی از ترکیبات فالونوئیدي عصاره گلبرگ زعفران میکاهش در کلسترول که . باشد کبد 

   .توانند مزیتی در استفاده از گلبرگ زعفران باشند وزن بدن، می
  هاي کبدي، موش صحرایی، عصاره گلبرگ زعفران لیپیدهاي خون، آنزیم: يکلید واژگان

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
   گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي،گاه فردوسی مشهددانشمیدان آزادي،  ،مشهد: نویسنده مسئول*

Email:Atefeh_babaie@yahoo.com 
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  مکاران             عاطفه بابایی و ه                                                                                      Lcrocus sativusي الکلی گلبرگ زعفران  اثرات عصاره

١۶                                                                                           1392شهریور ، 6، شماره شانزدهممجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك، سال 

  مقدمه
اعی، امـري اجتنــاب  امـروزه مــصرف داروهـاي صــن  

جـوي یــافتن   و  لــذا محققـین در جــست ،ناپـذیر شــده اسـت  
منـشا گیـاهی بـراي     داروهاي موثر با عوارض جانبی کم و با         

با توجه به پیشینه غنی طب سـنتی در       . ها هستند  درمان بیماري 
هـا   ایران که بر مـصرف گیاهـان دارویـی در درمـان بیمـاري             

 است، انجام تحقیقات علمی گسترده در راستاي        کردهتاکید  
شناسایی اثرات دارویی و درمـانی و تعیـین سـطوح مـصرفی             

زعفـران بـا   . ودشـ  گیاهان دارویی یک ضرورت محسوب می   
هــا  از خـانواده زنبقـی  .Crocus sativus L نـام علمـی   

)(Iridacea زعفران یکـی از محـصوالت اصـلی        . باشد می
باشد که در طب سنتی      ایران و به خصوص استان خراسان می      

طبـق  . به خواص دارویی بی شـمار آن اشـاره گردیـده اسـت       
ــون    ــاوي گلیک ــران ح ــرگ زعف ــام شــده گلب ــات انج تحقیق

ــو ــوع   فالونـ ــامپفرول و دو نـ ــتین، کـ ــستین، کوارسـ ل میریـ
  ). 1(باشد هاي دلفینیدین و پتونیدین می آنتوسیانین به نام

، )2(در مطالعات گوناگون خـواص آنتـی اکـسیدانی       
، )4، 3(، سمیت عصاره گلبرگ زعفران)3(اثرات ضد التهابی
 و اثـر بـر  ) 7(، اثـرات ضـد تومـوري     )6،  5(اثر ضد افسردگی  

ه گلبـرگ زعفـران مـورد بررسـی قـرار           عصار) 8(فشار خون 
گلبرگ زعفـران حـاوي آنتـی اکـسیدان قـوي           . گرفته است 

باشد کـه متـصل بـه آلبـومین، در سـرم خـون         ها می  فالونوئید
از طـرف  . گردد و با این پروتئین اثرات متقابل دارد    حمل می 

) 9 (دیگر تاثیرات متفاوت فالونوئیدها در کـاهش کلـسترول   
.  آن بارها به اثبات رسیده اسـت )10(و خواص ضد رادیکالی   

هر ساله مقادیر زیادي از گلبرگ زعفران به عنـوان ضـایعات    
شــود، در حــالی کــه شــواهد  دور ریختــه مــیه کــشاورزي بــ

گوناگونی مبنی بر وجود ترکیبـاتی بـا اثـرات فارمـاکولوژي         
مطالعات نشان داده اسـت     . مختلف در گلبرگ زعفران است    

ن است مانند داروهاي شـیمیایی   که داروهاي گیاهی نیز ممک    
هـاي مختلـف    اثرات جانبی ناخواسته داشته باشند و به قسمت   

بدن صدمات جبران ناپذیري وارد نمایند، کـه شناسـایی ایـن      
هاي حیوانی ضـروري اسـت و بـه          اثرات جانبی بر روي مدل    

شناسایی اثرات مخرب احتمالی آن و اسـتفاده از آن کمـک         

اضـر جهـت بررسـی اثـرات        تحقیـق ح  . بزرگی خواهد کـرد   
هـاي خـون و وزن    عصاره الکلی گلبرگ زعفران بر متابولیت 

  .هاي صحرایی انجام گرفته است بدن در موش
 

  ها روش مواد و
هاي زعفـران   گلبرگدراین مطالعه تجربی،     :گیاه

ــال   ــاه س ــازه، آذر م ــه  90ت ــت حیدری ــراف ترب ــزارع اط  از م
توسـط  گیـاه زعفـران      .آوري گردیـد   خراسان رضـوي جمـع    

هرباریوم دانشگاه فردوسی مورد تایید واقـع گرفـت و بـه آن        
هـاي زایـد آن جـدا     قسمت. داده شد FUMH (31832(کد

گردیــد و در یــک محلــی بــسته و در شــرایط ســایه خــشک  
  .گردید

 ابتـدا مقـدار معینـی از گلبـرگ       :عصاره گیـري  
ها، آن را  زعفران، توزین گردید، پس از خرد کردن گلبرگ  

منتقل کرده و بـه    ) مقاوم به نور  ( اي تیره   شیشه به داخل ظرف  
 بـه آن   درصـد 80حـالل اتـانول   ) 1:20به نـسبت    ( میزان الزم 

افـزوده و در فواصـل زمــانی مـشخص عمــل هـم زدن انجــام     
وسـیله   ساعت، محلول صاف و به     72پس از گذشت    . گرفت

 دقیقـه  10به مـدت    دور در دقیقه     2500دستگاه سانتریفوژ در    
قسمت باالیی لوله جدا گردیـد و در دسـتگاه          . سانتریفوژ شد 

گـراد، حـالل      درجه سانتی  40حذف حالل در خالء و دماي       
 محلول درون بالن ژوژه به چند       بقیهسپس  . اضافی حذف شد  

 30پتري دیش تمیز انتقال داده شد و در داخل آون با دمـاي            
 سـاعت  24گراد قرار داده شد و پس از گذشـت     درجه سانتی 

ده بـه کمـک اسـپاتور تراشـیده و بـراي            صفحات خشک شـ   
   ).5، 3(انجام آزمایشات بعدي در یخچال نگه داري شد

جهـت شناسـایی    : فیتو شیمیایی گیاه زعفران   
گــر مــایر،   آلکالوئیــدها در گلبــرگ زعفــران از واکــنش   

فالونوئید از اسیدکلریدریک و منیزیم و تانن از کلروفریک         
 ایجاد کف شناسایی استفاده شد و حضور ساپونین با توجه به     

   ).11(گردید
داري و مراقبـت از       مراحـل نگـه      کلیـه  :حیوانات

حیوانـــات آزمایـــشگاهی در اتـــاق پـــرورش حیوانــــات     
دانشگاه فردوسـی    آزمایشگاهی واقع در دانشکده کشاورزي    
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١٧                                                                                           1392شهریور ، 6، شماره شانزدهممجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك، سال 

هـاي سـفید نـر     در این آزمایش از مـوش . مشهد انجام گرفت  
ی بـا   هفتگـ 10 داراي سـالمتی کامـل، در سـن          ویستارجنس  

ــه شــده از موســسه پاســتور کــرج  215±15وزن   گرمــی، تهی
 درجـه  22±2این حیوانات در اتاقی با دمـاي  . استفاده گردید 

 سـاعت تـاریکی بـا       12 سـاعت روشـنایی و       12گراد با    سانتی
هـا    مـوش   کلیـه .  درصد نگه داري شدند    60±5رطوبت نسبی   

د به آب و غذاهاي آماده پلـت        در طی آزمایش دسترسی آزا    
قبـل از  . داشـتند ) تهیه شده از شـرکت جوانـه خراسـان       ( هشد

شروع آزمایش، به مدت دو هفتـه عـادت پـذیري نـسبت بـه                
  .محیط و شرایط صورت گرفت

بـا توجـه بـه تحقیقـات        : گروه بندي حیوانات  
انجـام شــده، جهـت تعیــین ســمیت عـصاره الکلــی گلبــرگ    

 گرم بر کیلـوگرم  8زعفران و تعیین حداکثر دوز غیر کشنده     
 گرم بر کیلوگرم براي عـصاره الکلـی   LD50  67/6 مقدار و

ــران   ــرگ زعفـ ــاي  دوز) 4، 3(گلبـ  450 و 225، 150، 75هـ
حداکثر دوز  . گرم بر کیلوگرم وزن بدن انتخاب گردید       میلی

 6انتخابی جهت تعیین عدم مسمومیت عصاره تهیه شـده، بـه            
سر موش به صورت داخل صـفاقی تزریـق گردیـد و رفتـار،              

زیکی، عالئم عـصبی، مـصرف خـوراك و تعـداد      سالمت فی 
 سـر  30سـپس  .  ساعت بررسی گردیـد 24میر بعد از   مرگ و   

گروه کنترل روزانـه    . قرار داده شد   تایی   6 رت در پنج گروه   
لیتـر بـر کیلـوگرم وزن بـدن نرمـال سـالین و         میلـی 10مقـدار  
 450 و225، 150، 75هــاي  هــاي تیمــار بــه ترتیــب دوز گــروه
الکلــی گلبــرگ وگرم وزن بــدن عــصاره گــرم بــر کیلــ میلــی

 روز دریافـت  14زعفران به صـورت داخـل صـفاقی در طـی           

 آزمایش بـا اسـتفاده      14 و   7،  0وزن بدن در روزهاي     . کردند
  .از ترازو دقیق اندازه گیري شد

در پایـان   :هاي خـون  شاخصاندازه گیري 
ــی  دوره ــس از ب ــودن رت  پ ــوش نم ــب    ه ــون از قل ــا، خ ه
 دور  25000 آوري شـده در    هـاي جمـع    نمونه. آوري شد  جمع

ــه  ــدت  در دقیق ــه م ــون  5ب ــرم خ ــانتریفیوژ و س ــه س ــا   دقیق ه
گیـري   هـاي انـدازه    بـا اسـتفاده از کیـت      . آوري گردیـد   جمع

و دسـتگاه   زیست شیمی ساخت ایران به روش رنگ سـنجی 
ــالیزر ــدل ) Bio system(اتوآن ــري A15م ، کلــسترول، ت

ــزی   ــومبن و آن ــام و آلب ــروتئین ت ــسرید، پ ــین   مگلی ــاي آالن ه
ــسفراز ــسفراز ) ALT(ترانـــ ــپارتات ترانـــ ) AST(و آســـ

  . گیري شدند اندازه
تجزیه و به منظور : ها  دادهتجزیه و تحلیل

 سپس آنالیز واریانس یک طرفه و  آماري از آزمونتحلیل
 1/9 نسخه SAS  با استفاده از نرم افزارآزمون تعقیبی توکی

  استانداردخطاي ±نتایج به صورت میانگین. استفاده گردید
گزارش  05/0کمتر از  pدر سطح  )SEM(ها  میانگین
  .گردید

  

  ها یافته
  آزمایش فیتوشیمایی

در  نتایج آزمـایش فیتوشـیمایی گلبـرگ زعفـران    
. شـــــده اســـــتنـــــشان داده شـــــماره یـــــکجـــــدول 

 
   نتایج فتوشیمیایی عصاره الکلی گلبرگ زعفران.1جدول
  تانن  نساپونی  آنتوسیانین  فالونوئید  آلکالوئید  

گلبرگ 
  زعفران

  +  ـ  +  +  -

  

آزمـایش   صـفر، هفـتم و پـانزدهم    هـا در روز  وزن بـدن رت 
اندازه گیري شد که نتایج میانگین افـزایش وزن بـه صـورت         

، آورده شـده اسـت     2هفتگی و در طی کل دوره در جـدول          
هـاي افـزایش وزن      که هیج اختالف معنی داري بین میانگین      

تیمار شده بـا عـصاره گلبـرگ       هاي   بین گروه کنترل و گروه    
زعفــران در طــی هفتــه اول و دوم و کــل دوره تیمــار وجــود 

  .)p<05/0 (نداشت
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   روز تزریق صفاقی عصاره در رت14 بررسی اثرات عصاره الکلی گلبرگ زعفران بر میانگین افزایش وزن بدن در طی .2جدول
میانگین افزایش وزن 

  روز14در طی 
میانگین افزایش وزن 

 فته دومدر ه
میانگین افزایش 
 وزن در هفته اول

 ها  تیمار

 گرم بر کیلوگرم صفر میلی 2٫0476 1٫4286 1٫7381

 گرم بر کیلوگرم  میلی75 1٫8571 1٫3810 1٫6190
 گرم بر کیلوگرم  میلی150 2٫1429 1٫3000 1٫7262

 گرم بر کیلوگرم  میلی225 3٫1429 1٫7619 2٫4524
 گرم بر کیلوگرم  میلی450 1٫5476 1٫2619 1٫4048

0٫2572 
0٫081 

0٫4741 
0٫950 

0٫5733 
0٫378 

 ها میانگین  استانداردخطاي
   pمقدار

  
 آمـده اسـت، میـزان       4 و 3همان طور که در جدول    

دریافــت کننــده  هــاي آلبــومین بــین گــروه کنتــرل و گــروه
عصاره اخـتالف معنـی داري   میلی گرم بر کیلوگرم      450دوز

یـان کلـسترول بـه طـور معنـی داري      م). >05/0p(وجود دارد 
میـزان  ). >05/0p(اسـت   نسبت به گروه کنترل کاهش یافته

 بین هیچ یک ALTپروتئین تام، کراتینین، تري گلیسرید و     
 در  ASTمیـزان   . هـا اخـتالف معنـی داري نداشـت         از گروه 

 225 هاي دریافت کننده دوزهاي هگروه کنترل نسبت به گرو
عصاره به صـورت معنـی داري     میلی گرم بر کیلوگرم    450و  

  ).>05/0p(یافت کاهش
  

  .هاي خون در رت  بررسی اثرات عصاره گلبرگ زعفران بر برخی پارامتر.3جدول
تري گلیسرید 

)mg/dl(  
کلسترول 

)(mg/dl 
آلبومین 

)g/L( 
کل پروتئین 

(g/L) 
 تیمارها

80٫75* 80٫75a 21٫00b 25٫63* گرم بر کیلوگرم صفر میلی 

66٫50* 69٫25b 21٫75 
ab 

 گرم بر کیلوگرم  میلی75 *64٫00

66٫50* 66٫25b 21٫75 
ab 

 گرم بر کیلوگرم  میلی150 *64٫00

71٫25* 65٫50b 24٫00ab 63٫75* 225گرم بر کیلوگرم  میلی 

65٫00* 68٫75b 24٫75a 64٫75* 450گرم بر کیلوگرم  میلی 

 ها میانگین  استانداردخطاي  1,331  0٫819 1٫957 8٫940
 pمقدار   0٫952 0٫022  0٫004  0٫722

  . ها در هر ستون عدم وجود اختالف معنی دار بین میانگین* 
  ). p>05/0(اعدادي که در هر ستون داراي حروف غیر مشترك هستند، اختالف معنی داري با یکدیگر دارند

  
   بحث

نتایج نشان داد کـه نمونـه گلبـرگ زعفـران مـورد       
باشـد و    ها و تانن مـی     نتوسیانیناستفاده، حاوي فالونوئیدها، آ   

هاي استفاده شده   حضور آلکالوئید و ساپونین بر اساس روش      
حـسین زاده و  که نتایج ما مطابق با نتایج    . در آن مشاهده نشد   

 در بررسی سمیت حاد عصاره گلبرگ       ).3(باشد  می همکاران
 اسـت کـه گلبـرگ زعفـران        و کالله زعفران نشان داده شده     

 و کالله جـزء تـرکیبالت نـسبتا سـمی     سمجزء ترکیبات کم    
 زعفـران آنتوسـیانین   قسمت عمده ترکیبات مـوثر  . قرار دارند 

باشـد، سـمیت انـدك       باشد کـه داراي سـمیت کمـی مـی          می
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توان به سمیت کم آنتوسـیانین نـسبت         گلبرگ زعفران را می   
 وزن نسبتا عمومی بوده کـه از لحـاظ سـالمت        تغیرم .)12(داد

بنابراین بی اثر بودن ایـن فـرآورده   . باشد کلی حیوان مهم می  
بر وزن، مزیت قابـل تـوجهی بـراي اسـتفاده از آن محـسوب          

تـرین مقـدار     هـاي اسـتفاده شـده بـیش        در بـین دوز   . شـود  می
 افزایش وزن در طی هفته اول، دوم و طی کل دو هفتـه دوز 

باشـد   عصاره گلبرگ زعفران مـی  گرم بر کیلوگرم ی میل225

توان گفـت مـوثرترین دوز در میـانگین افـزایش وزن           که می 
همکاران در بررسـی سـمیت تحـت حـاد           کریمی و . باشد می

عصاره آبی گلبرگ زعفران نشان دادند که مـصرف عـصاره       
. موجب کـم خـونی و آسـیب در بافـت ریـه و کبـد گردیـد            

گـرم بـر    6 و  4،  3،  2 هـاي  در تیمـار  چنین میزان آلبـومین      هم
کیلوگرم نسبت به گروه کنترل به طـور معنـی داري کـاهش             

  ). 4(یافت
  

  هاي کبد و کراتنین در رت  روزه عصاره گلبرگ زعفران بر آنزیم14 بررسی اثرات تزرق .4جدول

  .هادرهر ستون  عدم وجود اختالف معنی دار بین میانگین*
  .اعدادي که در هر ستون داراي حروف غیر مشترك هستند، اختالف معنی داري با یکدیگر دارند

آلبـومین بــه طـور معنــی   در مطالعـه حاضـر مقــدار   
) 4(ست که با نتایج کریمی و همکـاران        داري افزایش یافته ا   

باشد که دلیل آن نیـز اسـتفاده از دوزهـاي بـسیار              مخالف می 
گیـرد و   سنتز آلبومین در کبـد صـورت مـی       . باشد تر می  پایین

 اخـتالل در فعالیـت       میـزان آلبـومین نـشان دهنـده        کاهش در 
  اســت کــهچنــین مــشخص شــده هــم). 13(باشــد کبــدي مــی

یب آنتی اکسیدان قـوي از دسـته    گلبرگ زعفران داراي ترک   
باشـد کـه در خـون بـه صـورت         هاي پلی فنلـی مـی      فالونوئید

گـردد و داراي تـاثیر متقابـل در     متصل به آلبومین حمـل مـی      
در بررسی تاثیر   ). 13(باشد میزان این پروتئین حمل کننده می     

عصاره زعفران بـر الگـوي الکتروفورتیـک اجـزاي سـرم در            
هـاي   هـا در گـروه   مین و گلبولین هاي سوري میزان آلبو    موش

گرم بر کیلوگرم عصاره زعفـران    میلی100  و50تیمار شده با  
که مطـابق بـا نتـایج     ) 13(نسبت به گروه کنترل افزایش یافت     

   .باشد دست آمده میه ب

 بــه مقـدار فــراوان در  AST و ALTهـاي   آنـزیم 
ها  هاي کبدي این آنزیم    کبد حضور دارند و با تخریب سلول      

). 14(یابـد  آزاد شده و میزان آنها در سرم خـون افـزایش مـی         
ها در ارزیابی اختالالت کبدي مورد اسـتفاده قـرار    این آنزیم 

هاي فوق مـنعکس کننـده      افزایش در فعالیت آنزیم   . گیرد می
هاي کبـدي منجـر      سلولاختالالت التهابی   . آسیب کبد است  

در ). 15(گـردد  ترانس آمینازهـا مـی   به افزایش حاد در میزان      
ــران در     ــرگ زعف ــصاره گلب ــاد ع ــت ح ــمیت تح ــی س بررس

در   AST  وALTهـاي   هاي صحرایی میـزان آنـزیم   موش
هاي تیمار به طور معنی داري افزایش یافت و از طرفـی      گروه

). 4(هاي کبد، کلیه و ریه تخریب بافتی مـشاهد شـد           در بافت 
 نـشان ندادنـد و   ALTیزان  نتایج ما تغییر معنی داري را در م       

 به طور معنی داري کاهش یافت  ASTاز طرف دیگر میزان     
هـاي کبـدي و عـدم         عدم تخریـب در سـلول       که نشان دهنده  

  )U/L(آالنین ترانسفراز  )U/L(آسپارات ترانسفزاز  )mg/dL(کراتینین تیمارها

 *a230٫00   62٫25 *0٫592 گرم بر کیلوگرم صفر میلی

 *ab165٫00 53٫50    * 0٫572 گرم بر کیلوگرم  میلی75

 *176  49٫50  ٫ ab25 *0٫625 گرم بر کیلوگرم  میلی150

 *138  45٫00  ٫ b 00 *0٫572 گرم بر کیلوگرم  میلی225

 *٫00 157   47٫57  b   *0٫600 گرم بر کیلوگرم  میلی450
  4٫520  16٫310  0٫020 ها میانگین د استاندارخطاي

  p 0٫367  0٫014  0٫119مقدار 
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سمیت عـصاره الکلـی گلبـرگ زعفـران در دوزهـاي پـایین              
  . باشد می

  اسـت کـه    در تحقیقات متعـددي نـشان داده شـده        
هش میـزان  گیاهانی که حاوي فالونوئیدها هستند، سـبب کـا       

هـاي متابولیـسمی     کلسترول خون از طریق تـاثیر بـر واکـنش         
در ). 9(شــوندهــاي مختلــف بــر متابولیــسم چربــی مــی  بافــت

آزمایش انجام شده میزان کلسترول بـه صـورت معنـی داري            
در . باشـد  دسـت آمـده مـی   ه کاهش یافت که مطابق با نتایج ب 

 تري بررسی اثر قرص زعفران بر سالمتی افراد داوطلب میزان
ــسترول،  ــسرید، کل ــی داري HDL  و LDLگلی ــر معن تغیی

نداشـت ولـی میــزان کـراتنین بـه طــور معنـی داري افــزایش      
هــاي غــذایی و  تحقیقــات اخیــر بــر روي مکمــل). 16(یافـت 

گیاهان دارویی مـورد اسـتفاده در طـب سـنتی حـاکی از آن             
است که ترکیبات موجود در آنها از جمله فیبرهـاي غـذایی،       

هـا و دیگـر ترکیبـات آنتـی       فالونوئیدها، اسـترول   ها، ویتامین
تواننـد در مهـار     عالوه بر کاهش چربـی خـون مـی     ،اکسیدان

هاي آزاد اکسیژن نقش     ، حذف رادیکال  LDLاکسیداسیون  
الت متابولیسمی الداشته و با تاثیر بر سیستم ایمنی و بهبود اخت

در مطالعــه ). 18 ،17(هــا مــوثر باشــند بــدن در بهبــود بیمــاري
 میزان کراتنین .اضر میزان کراتنین تغییر معنی داري نداشتح

هـر چـه    باشـد و  سرم در ارتباط با فیلتراسیون گلـومرولی مـی      
میـزان فیلتراسـیون بــاال باشـد، میــزان دفـع کــراتنین نیـز بــاال      

. یابد هاي کلیوي افزایش می میزان کراتنین در آسیب. رود می
ــی    ــات آت ــام مطالع ــور انج ــه منظ ــشنهادب ــیپی ــه  م ــردد ک  گ

هایی که خواص درمانی گلبرگ زعفران را آشـکار       مکانیسم
وژیکی ترکیبـات مـوثر گلبـرگ     هـاي بیولـ    فعالیـت ،  دنکن می

تاثیر دزهاي مختلف عصاره و شناخت دقیق مکان    و   زعفران
 هـاي مولکـولی و سـلولی مـوثر در عملکـرد بـدن             و مکانیسم 

  .تعیین گردند
  

  نتیجه گیري
هـاي    زعفـران در دوز    بی اثر بودن عصاره گلبرگ    

پایین بر وزن بدن، و عدم اثرات سـوء بـر کبـد و کـاهش در             
توانـد مزیـت قابـل تـوجهی بـراي           میزان کلسترول خون مـی    

  . استفاده از آن محسوب شود

  قدردانی تشکر و
ه محترم بو اساتید  همکارانبدین وسیله از کلیه 

حسین حسین زاده و جناب آقاي  ویژه جناب آقاي دکتر
 سید احسان غیاثی که ما را در انجام این طرح مهندس

   .راهنمایی نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم
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