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  . مقدمه1
 اپیدمی و مزمن متابولیکی هايبیماري از یکی قندي دیابت
 سال 10 در خالل آن بروز میزان که است قرن این اصلی

در  جدید اپیدمی این .یافته است درصد افزایش 50گذشته 
 است و در جهان هايبیماري ترینقدیمی از یکی حال عین

 باستان ندو ه ایران، مصر يهاتمدن از شده ثبت يهایادداشت
 دارد وجود بیماري این از اصلی شکل دو. شده است توصیف

 به هیپرگلیسمی این بیماري بالینی مشخصه و) 2 و 1 نوع(
 این در ).1( است انسولین عملکرد یا و ترشح در نقص دلیل

 زیادي از جمله بروز عوارض سبب مزمن هیپرگلیسمی بیماري
عصبی،  يهاهاي کلیوي، آسیببینایی، بیماري در نقص

  ).2(شود و غیره می عروقی -قلبی يهابیماري
هایی است که در بیماري دیابت تحت تاثیر قرار کبد از اندام

گیرد. این بیماران با گذشت زمان دچار بیماري کبد چرب می
  شوند.می

اخیرا مطالعات آزمایشگاهی و بالینی نشان داده است که پیش 
یماران، این اندام دچار استرس از بروز کبد چرب در این ب

). در 3اکسیداتیو و در نتیجه آسیب هپاتوسلوالر شده است (
هاي مرده کبدي سبب تحریک همانندسازي افراد سالم، سلول

ها و در نتیجه بازسازي بافت آسیب دیده کبدي هپاتوسیت
شوند. اما در افراد دیابتی واجد کبد چرب با وجود استرس می

همانندسازي سلولی مهار شده و زمینه براي اکسیداتیو این 
شود بروز فیبروز کبدي و سایر مشکالت دیگر کبدي مهیا می

 گلیکاسیون نهایی محصوالت ). در این بیماري تشکیل4(
) و اتواکسیداسیون گلوکز با تولید AGE( پیشرفته
هاي آزاد در ایجاد استرس اکسیداتیو و در نتیجه رادیکال

  ).5سزایی دارند (هاي بافتی نقش بهبشروع و پیشرفت آسی

 از استفاده دیابت، براي استفاده مورد بنیادي هايدرمان
 ممکن چند هر .است هیپرگلیسمیک آنتی داروهاي و انسولین

 همیشه و داشته مهمی آورزیان اثرات هاآن از استفاده است
عوارض این  بروز از جلوگیري گلیسمی و حالت حفظ به قادر
 موثر هايدرمان کردن جایگزین بنابراین). 2( نباشند اريبیم

 مهمی نقش دارویی که و شیمیایی هايدرمان به جاي طبیعی

 باشند، داشته بیماري یک پیشرفت یا و بروز از پیشگیري در
 . است ارجح

 و هند چین، یونان، مصر، در قدیم هايزمان از دارویی گیاهان
 قرار استفاده مورد مختلف هايبیماري درمان در باستان ایران
) ساتیووس کروکوس( زعفران گیاه راستا، این در. گرفتندمی

 عطردادن و طعم رنگ، در ادویه یک عنوان به کهاین بر عالوه
 هايبیماري درمان در گرفته،می قرار استفاده مورد غذا به

  . رفته استمی کاربه مورد نیز مختلف
 ˓(ها)توان به کروسینمیفران دهنده زعاز اجزاي مهم تشکیل

). این اجزا 6پیکروکروسین و سافرانال اشاره کرد ( ˓کروستین
) واجد خواص متفاوتی 7، 6عالوه بر خواص آنتی اکسیدانی (
 ˓محافظت کننده قلب ˓)8( چون کاهنده لیپیدهاي سرمی

دهنده افزایش ˓اثرات ضد سرطانی ˓)9-11اعصاب و کبد (
). تاثیر عصاره 12( ن و ضد التهابی هستندحساسیت به انسولی

هاي آبی زعفران بر فاکتورهاي بیوشیمیایی سرم خون موش
  ).13دیابتی بررسی شده است (

 گیاه این شده، انجام اخیر هايسال در که تحقیقاتی اساس بر
 اکسیدانی فراوانی به ویژه خاصیت آنتی درمانی خواص واجد

  ).7، 6( باشدمی
توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی باالي زعفران و از  بنابراین با

هاي طرف دیگر وجود استرس اکسیداتیو در بافت کبد موش
دیابتی و نقش موثر آن در بروز اختالالت کبدي، در تحقیق 
حاضر تاثیر عصاره آبی زعفران بر پارامترهاي استرس 

) و بهبود عملکرد SOD ،CAT ،MDA، GPxاکسیداتیو (
، AST ،ALT ،ALPهاي ارزیابی فعالیت آنزیماین بافت با 

GGT و ChE  .بررسی گردید  
تاکنون تحقیقی در رابطه با تاثیر عصاره آبی زعفران بر 

   پارامترهاي ذکر شده در بافت کبد انجام نشده است.
 
  . مالحظات اخالقی2

توسط کمیته اخالق  EC/ 609/ 86این مطالعه با کد اخالقی 
  به تصویب رسیده است.  پژوهشی دانشگاه شیراز
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 ها. مواد و روش3

 تهیه عصاره آبی زعفران

  در هر مرحله، یک گرم پودر کالله خشک زعفران 
)Crocus Sativus L. سی آب مقطر دو بار یونیزه سی 25) با

مخلوط شده و با استفاده از شیکر به مدت سه روز در محیطی 
افی و انجام تاریک خیسانده شد. بعد از صاف کردن با کاغذ ص

هاي سی از عصاره رویی در شیشهسی 5هاي سانتریفیوژ، حجم
 Freeze drierیونیورسال فریز شدند. سپس به وسیله دستگاه 

هاي حاصل تا زمان استفاده در فریزر به پودر تبدیل شد و پودر
ها و نگهداري شدند. در زمان تزریق، بعد از وزن کردن موش

نیاز، عصاره در آب مقطر استریل محاسبه میزان عصاره مورد 
 حل شد و تجویز گردید. 

 القاي دیابت و تیمار با عصاره آبی زعفران

 8تا  7سر موش صحرایی نر نژاد ویستار آلبینو ( 32تعداد 
گرم خریداري شد. بعد از گذشت  200هفته) با متوسط وزن 
 4ها با محیط، به طور تصادفی به آنیک هفته و سازگاري 

هاي سالم سر): موش 7) کنترل (1شامل:  شدند میتقس گروه
 7() کنترل دارو 2و عصاره آبی زعفران،  STZبدون دریافت 

 200کننده عصاره آبی زعفران (هاي سالم دریافت: موشسر)
هاي دریافت سر): موش 9) دیابتی (3)، لوگرمیبر ک گرمیلیم

فت هاي دریا: موشسر) 9() دیابتی دارو 4و  STZکننده 
  کیلوگرم). بر گرمیلیم 200و عصاره آبی زعفران ( STZکننده 

بر  گرمیلیم 60 دیابت با تزریق استرپتوزوتوسین (تک دوز
) به صورت درون صفاقی القا شد. به منظور القاي تریلیلیم

 40با غلظت  STZدیابت، در ابتدا یک محلول ذخیره از 
هاي تهیه و حجم لیتر در بافر سدیم سیتراتگرم بر میلیمیلی

ها، با تزریقی براي هر موش محاسبه گردید. در سایر گروه
محاسبه حجم مورد نیاز، تنها بافر سدیم سیترات تزریق شد. 

ها ساعت بعد از القاي دیابت، قند خون ناشتاي موش 72
گرم بر میلی 250هاي واجد قند خون باالي بررسی و موش

 در نظر گرفته شدند.  هاي دیابتیلیتر به عنوان موشدسی

هاي کنترل دارو و یک هفته بعد از القاي دیابت، تیمار در گروه
دیابتی دارو با عصاره آبی زعفران با دوز ذکر شده به صورت 

هفته نیز  5اي یک بار انجام شد که تا درون صفاقی و هفته
ها در تمام طول دوره به صورت مداوم به ادامه داشت. موش
ی داشتند. به منظور پیشگیري از ابتال به آب و غذا دسترس

ها و در تمام طول دوره شرایط ها، قبل از ورود موشبیماري
که در رفتار با این کامل امنیت زیستی اعمال گردید. ضمن این

نامه اخالق زیستی مصوب دانشکده حیوانات، از آیین
 دامپزشکی دانشگاه شیراز تبعیت گردید. 

ها در شرایط هاي موشایش، بافتبعد از اتمام دوره آزم
بیهوشی برداشته شده و بعد از انجماد در ازت مایع، براي انجام 

گیري پارامترهاي استرس آزمایشات بیوشیمیایی و اندازه
  گراد نگهداري شدند. درجه سانتی -70اکسیداتیو در 

 گیري پارامترهاي بیوشیمیاییاندازه

از بافت کبد هر  گرمیلیم 100براي تهیه هموژن بافتی، میزان 
با  pH 4/7موالر با  1/0سی بافر سدیم فسفات سی 1موش در 

استفاده از دستگاه سونیکاتور روي یخ هموژن گردید. سپس 
دار در عصاره بافتی، با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ یخچال

 15به مدت  گرم 14000گراد با شرایط درجه سانتی 4دماي 
گردید. عصاره رویی استخراج و در  دقیقه سانتریفیوژ

هاي کم تقسیم شده، در فریزر با حجم 5/0هاي میکروتیوب
هاي بیوشیمیایی گراد نگهداري شدند. آنزیمدرجه سانتی -20

و پارامترهاي استرس اکسیداتیو بافت کبد از جمله آسپارتات 
)، ALT( )، آالنین آمینوترانسفرازASTآمینوترانسفراز (

) و گاما ChEکولین استراز ( ،(ALP)اتاز آلکالین فسف
هاي شرکت ) با استفاده از کیتGGT( گلوتامیل ترانسفراز

پارس آزمون و دستگاه اتوآنالیزور آلفا کالسیک ساخت ایران 
گیري شدند. آنزیم کاتاالز با روش آنزیمی واکنش رنگی اندازه

لون گیري شد. میزان مااندازه H₂O₂آمونیوم هیپتومولیبدات با 
هاي گلوتاتیون پراکسیداز ) و فعالیت آنزیمMDAدي آلدئید (

(GPx) ) و سوپراکسید دیسموتازSOD با استفاده از (
هاي شرکت زلبیو ساخت آلمان و دستگاه الیزا ریدر کیت

گیري شدند. در نهایت به منظور کانورجنت ساخت آلمان اندازه
غلظت هاي ذکر شده، محاسبه میزان فعالیت ویژه آنزیم

 گیري شد.ها با روش لوري اندازهپروتئین نمونه
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 تحلیل آماري

انحراف معیار گزارش گردید و  ±ها به صورت میانگین داده
نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم اهگروه نیب سهیمقا سپس

طرفه و استفاده از تست تعقیبی و تست آماري آنوواي یک 17
تر از کمداري سطح معنی توکی انجام گرفت. ضمن این که

05/0 )05/0 < p (.در نظر گرفته شد 

 
 ها. یافته4

ها قبل و بعد از اتمام دوره ارزیابی قند خون ناشتا در گروه
ساعت بعد از  72 ˓تیمار نشان داد که میزان قند خون ناشتا

داري را نسبت هاي دیابتی افزایش معنیدر گروه STZتجویز 
  دهد. مینشان  2و  1م گروه هاي سالبه موش

قبل از شروع تیمار با  4تا  1هاي میزان قند خون در گروه
  ،97±72/10عصاره آبی زعفران به ترتیب شامل: 

 86/404 ± 66/55و  83/390 ±63/14 ،83/77 ± 78/3
باشد. در انتهاي دوره و بعد از تیمار با عصاره زعفران میزان می

، 17/121±22/17وق به ترتیب: هاي فآن در گروه
  باشد. می 14/305 ±7/8و  556 ± 33/5، 81/7±33/116

تاثیر عصاره آبی زعفران بر فاکتورهاي بیوشیمیایی و 
هاي صحرایی پارامترهاي استرس اکسیداتیو بافت کبد موش

  نشان داده شده است.  9تا  1هاي در شکل
یژه آنزیم آسپارتات آنالیز آماري مربوط به میزان فعالیت و

هاي مختلف نشان ) در بافت کبد گروهASTآمینو ترانسفراز (
داد که کاهش فعالیت این آنزیم در گروه دیابتی نسبت به 

. )p > 05/0(دار نیست گروه کنترل از لحاظ آماري معنی
کننده ولیکن فعالیت این آنزیم در گروه دیابتی دارو و دریافت

ها کاهش نیافت، بلکه افزایش عصاره آبی زعفران نه تن
 )p > 05/0(داري را نسبت به گروه دیابتی نیز نشان داد معنی

  ). 1(شکل 

  
بافت کبد  )AST(میانگین فعالیت ویژه آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز  .1شکل 

فعالیت در  دارمعنیگر کاهش غیردهد. نتایج بیانها نشان میرا در تمامی گروه
در گروه دیابتی دارو  تیفعالبت به گروه کنترل است. در حالی که گروه دیابتی نس

دار بین طبیعی است. حروف غیر متشابه نشان دهنده وجود اختالف آماري معنی
  ).p > 05/0( هاي مختلف استگروه

 
آنالیز آماري مربوط به میزان فعالیت ویژه آنزیم آالنین 

ختلف نشان هاي م) در بافت کبد گروهALTآمینوتراسفراز (
هاي داد که کاهش میزان فعالیت این آنزیم در بافت کبد موش

دار دیابتی نسبت به گروه کنترل سالم از لحاظ آماري معنی
. در حالی که در گروه دیابتی دارو تحت )p > 05/0(است 

تجویز عصاره آبی زعفران، میزان فعالیت این آنزیم نه تنها 
ي را نیز نسبت به گروه دارکاهش نیافت، بلکه تفاوت معنی

 ).2(شکل ) p > 05/0(کنترل نشان نداد 

 

  
بافت کبد را  )ALT(میانگین فعالیت ویژه آنزیم آالنین آمینوترانسفراز  .2شکل 

فعالیت در گروه  دارمعنیگر کاهش دهد. نتایج بیانها نشان میدر تمامی گروه
دیابتی دارو، میزان فعالیت  دیابتی نسبت به گروه کنترل است. در حالی که در گروه

دار بین طبیعی است. حروف غیر متشابه نشان دهنده وجود اختالف آماري معنی
  ).p > 05/0( هاي مختلف استگروه

 
در بافت  ALPآنالیز آماري مربوط به میزان فعالیت ویژه آنزیم 

هاي مختلف نشان داد که میزان فعالیت این آنزیم در کبد گروه
داري از لحاظ آماري کاهش معنی 3ی گروه هاي دیابتموش

 .)p > 05/0(هاي کنترل و کنترل دارو دارد نسبت به گروه
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ضمن این که در گروه دیابتی دارو تحت تجویز عصاره آبی 
داري را نسبت به زعفران، میزان فعالیت این آنزیم تغییر معنی

  ).3(شکل  )p > 05/0(گروه دیابتی نشان نداد 
  

  
بافت کبد را در ) ALP(انگین فعالیت ویژه آنزیم آلکالین فسفاتاز می .3شکل 

فعالیت در گروه دیابتی  دارمعنیگر کاهش دهد. نتایج بیانها نشان میتمامی گروه
و دیابتی دارو نسبت به گروه کنترل است. حروف غیر متشابه نشان دهنده وجود 

  ).p > 05/0( هاي مختلف استدار بین گروهاختالف آماري معنی
 

در  GGTآنالیز آماري مربوط به میزان فعالیت ویژه آنزیم 
هاي مختلف نشان داد که میزان فعالیت این بافت کبد گروه
داري نسبت به به طور معنی 3هاي دیابتی گروه آنزیم در موش

). در حالی که در گروه p > 05/0(ها افزایش یافت سایر گروه
آبی زعفران، میزان فعالیت این دیابتی دارو تحت تجویز عصاره 

داري را نشان داد آنزیم نسبت به گروه دیابتی کاهش معنی
)05/0  <p 4) (شکل.(  
  

  
بافت کبد  )GGT(میانگین فعالیت ویژه آنزیم گاما گلوتامیل ترانسفراز  .4شکل 

فعالیت در گروه  دارمعنیگر افزایش دهد. نتایج بیانها نشان میرا در تمامی گروه
فعالیت  دارمعنییابتی نسبت به گروه کنترل است. در گروه دیابتی دارو کاهش د

دهنده وجود اختالف شود. حروف غیر متشابه نشانمینسبت به گروه دیابتی دیده 
  ).p > 05/0( هاي مختلف استبین گروه دارمعنیآماري 

 
در بافت  ChEآنالیز آماري مربوط به میزان فعالیت ویژه آنزیم 

هاي مختلف نشان داد که میزان فعالیت این آنزیم در کبد گروه

ها به طور نسبت به سایر گروه 3هاي دیابتی گروه موش
. در حالی که در گروه )p > 05/0(داري کاهش یافت معنی

دیابتی دارو تحت تجویز عصاره آبی زعفران، میزان فعالیت این 
  ).5آنزیم تقریبا نرمالیز شد (شکل 

  

  
بافت کبد را در تمامی ) ChE(میانگین فعالیت ویژه آنزیم کولین استراز  .5شکل 

فعالیت در گروه دیابتی نسبت  دارمعنیگر کاهش دهد. نتایج بیانها نشان میگروه
به گروه کنترل است. در گروه دیابتی دارو میزان فعالیت تقریبا طبیعی شده است. 

هاي مختلف دار بین گروهف آماري معنیدهنده وجود اختالحروف غیر متشابه نشان
  ).p > 05/0( است

 
در بافت  GPxآنالیز آماري مربوط به میزان فعالیت ویژه آنزیم 

هاي مختلف نشان داد که میزان فعالیت این آنزیم در کبد گروه
نسبت به گروه کنترل به طور  3هاي دیابتی گروه موش
که در گروه . در حالی )p > 05/0(داري کاهش یافت معنی

دیابتی دارو تحت تجویز عصاره آبی زعفران، نه تنها میزان 
هاي دیگر کاهش نیافت، بلکه فعالیت این آنزیم نسبت به گروه

  ها نشان داد داري را نسبت به سایر گروهافزایش معنی
)05/0 <p(  شکل)6.( 

 

  
را در تمامی میانگین فعالیت ویژه آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز بافت کبد  .6شکل 

دهد. حروف غیر متشابه نشان دهنده وجود اختالف آماري ها نشان میگروه
 .)p > 05/0( هاي مختلف استدار بین گروهمعنی

a 

a 
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میانگین فعالیت ویژه آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز  6شکل 
)GPx( دهد. نتایج ها نشان میبافت کبد را در تمامی گروه

دار فعالیت در گروه دیابتی نسبت به گروه گر کاهش معنیبیان
کنترل است. در گروه دیابتی دارو میزان فعالیت افزایش 

دهد. حروف میها نشان داري را نسبت به سایر گروهمعنی
دار بین دهنده وجود اختالف آماري معنیغیرمتشابه نشان

ي مربوط به . آنالیز آمار)p > 05/0( هاي مختلف استگروه
هاي مختلف در بافت کبد گروه CATمیزان فعالیت ویژه آنزیم 

هاي دیابتی نشان داد که میزان فعالیت این آنزیم در موش
داري کاهش یافت ها به طور معنینسبت به سایر گروه 3گروه 

)05/0 < p( در گروه دیابتی دارو تحت تجویز عصاره آبی .
نسبت به گروه دیابت افزایش  زعفران، میزان فعالیت این آنزیم

 )p > 05/0(اندکی یافت که از لحاظ آماري معنی دار نبود 
 ). 7(شکل 

  

  
بافت کبد را در تمامی  )CAT(میانگین فعالیت ویژه آنزیم کاتاالز  .7شکل 

فعالیت در گروه دیابتی و  دارمعنیگر کاهش دهد. نتایج بیانها نشان میگروه
روه کنترل است. حروف غیر متشابه نشان دهنده وجود دیابتی دارو نسبت به گ

  .)p > 05/0( هاي مختلف استبین گروه دارمعنیاختالف آماري 
  

در بافت  SODآنالیز آماري مربوط به میزان فعالیت ویژه آنزیم 
هاي مختلف نشان داد که میزان فعالیت این آنزیم در کبد گروه

داري نسبت معنیکاهش  3هاي دیابتی گروه بافت کبد موش
در حالی که در گروه  .)p > 05/0(ها یافت به سایر گروه

دیابتی دارو تحت تجویز عصاره آبی زعفران، میزان فعالیت این 
آنزیم تفاوت معنی داري را نسبت به این گروه کنترل نشان 

 ).8(شکل ) p > 05/0(نداد 

  

  
بافت کبد را  )SOD( میانگین فعالیت ویژه آنزیم سوپراکسید دیسموتاز .8شکل 

فعالیت در گروه  دارمعنیگر کاهش دهد. نتایج بیانها نشان میدر تمامی گروه
دیابتی نسبت به گروه کنترل است. در حالی که در گروه دیابتی دارو فعالیت تفاوت 

دهنده ي را نسبت به گروه کنترل نشان نداد. حروف غیر متشابه نشاندارمعنی
  .)p > 05/0( هاي مختلف استعنی دار بین گروهوجود اختالف آماري م

  
هاي در بافت کبد گروه MDAآنالیز آماري مربوط به میزان 

هاي مختلف نشان داد که میزان این ماده در بافت کبد موش
داري ها به طور معنینسبت به سایر گروه 3دیابتی گروه 
 در حالی که در گروه دیابتی دارو .)p > 05/0(افزایش یافت 

تحت تجویز عصاره آبی زعفران، میزان این ماده تقریبا طبیعی 
  ). 9شد (شکل 

کدام از فاکتورهاي چنین نشان داد که فعالیت هیچهمنتایج 
داري نسبت به گروه ذکرشده در گروه کنترل دارو تفاوت معنی

  کنترل ندارد.
 

 
ر تمامی بافت کبد را د )MDA(میانگین میزان مالون دي آلدئید  .9شکل 

در گروه  MDAمیزان  دارمعنیگر افزایش دهد. نتایج بیانها نشان میگروه
که در گروه دیابتی دارو میزان آن دیابتی نسبت به گروه کنترل است. در حالی

ي را نسبت به گروه کنترل نشان نداد. حروف غیر متشابه دارمعنیتفاوت 
  .)p>05/0(هاي مختلف است روهدار بین گدهنده وجود اختالف آماري معنینشان

  
 

a 
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   . بحث5
جایی که زعفران، کروسین، کروستین و سافرانال اثرات از از آن

هاي آزاد و خاصیت آنتی اکسیدانی دارند، بین برنده رادیکال
سازي زعفران بتوان این احتمال وجود دارد که به واسطه مکمل

کرد  از افزایش استرس اکسیداتیو و پیشرفت دیابت پیشگیري
، ALTهاي ). در تحقیق حاضر، میزان فعالیت آنزیم14(

ALP ،GGT  وChE هاي گروه دیابتی نسبت به در موش
گروه کنترل تغییر یافت و این امر ممکن است به علت آسیب 
بافتی باشد. در مطالعه انجام شده توسط آرکیال و همکارانش 

سرم یک  هاي باالي آمینوترانسفرازهايفعالیتذکر شد که 
هاي کبدي است که غالباً در افراد مبتال نشانه شایع در بیماري

هاي سرم یا پالسما، به دیابت مشاهده شده است. در نمونه
هاي کبدي منجر به افزایش حاد در اختالالت التهابی سلول

شود. در واقع بافت کبد در حیوانات ها میمیزان ترانس آمیناز
ها در حتماالً افزایش فعالیت آنزیمگردد و ادیابتی نکروزه می

ها از سیتوزول کبدي به داخل جریان آنسرم در نتیجه نشت 
  ).15خون است (

در مطالعه انجام شده توسط شیرالی و همکاران، مقادیر سرمی 
ALT ،AST ،ALP  و بیلی روبین تام در گروه دیابتی در

. )13داري داشت (مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی
، افزایش فعالیت سرمی کولین استراز 1996چنین، در سال هم

 ).16و تري گلیسرید در بیماران دیابتی گزارش شد (

توسط کریشناکوماري  2011اي که در سال عالوه، در مطالعهبه
هاي مهم بافت و همکاران انجام شده تغییر در فعالیت آنزیم

گروه کنترل گزارش شده  هاي دیابتی نسبت بهکبد در موش
بافت کبد تغییر  ALTکه میزان فعالیت آنزیم است. درحالی

داري را با گروه کنترل نشان نداد. تغییر در فعالیت معنی
گر آسیب بافتی است ممکن است هاي مهم بافتی که بیانآنزیم

به علت بیماري و یا حضور مواد سمی باشد. در دیابت آسیب 
و سلولی به واسطه استرس اکسیداتیو  به غشاهاي میتوکندري

ها به سیتوپالسم و یا تواند باعث نشت این آنزیممیایجاد شده 
، 17ها گردد (آنجریان خون و در نتیجه کاهش میزان بافتی 

 GPxو  SOD ،CATهاي فعالیت آنزیم ˓). در این تحقیق18

 هاي گروه دیابتی نسبت به گروه کنترلدر بافت کبد موش
هاي ذکر شده کاهش فعالیت آنزیمضمن این که کاهش یافت. 

ها باشد، از طرف ممکن است به دلیل کاهش بیان این آنزیم
دیگر احتمال دارد این کاهش به واسطه تغییر در ساختار و 

ها به علت اثرات نابجاي استرس اکسیداتیو و عملکرد این آنزیم
ها باشد. آنشدن هاي آزاد تولیدي و یا گلیکوزیله رادیکال

عالوه، افزایش میزان مالون دي آلدئید (شاخص به
هاي گروه دیابتی نیز پراکسیداسیون لیپیدي) در کبد موش

  تأییدکننده وجود استرس اکسیداتیو در این بافت است.
اي، عمواوغلی تبریزي و مهاجري، طی مطالعه 2010در سال 

هاي صحرایی بد موشهاي آنتی اکسیدانی را در کفعالیت آنزیم
شده با آلوکسان بررسی کردند. در این مطالعه نشان دیابتی

هاي داده شده که میزان مالون دي آلدئید این بافت در موش
به  SODاست و میزان فعالیت آنزیم گروه دیابتی افزایش یافته

هاي سوپر اکسید نیز در این گروه در دلیل تولید زیاد آنیون
داري کاهش یافته ترل سالم به طور معنیمقایسه با گروه کن

هاي زداینده که در این مطالعه فعالیت آنزیماست. ضمن این
پراکسید هیدروژن یعنی کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز نیز در 

دار کاهش یافته است هاي دیابتی به طور معنیگروه موش
)19.(  

ه در تحقیق حاضر، تحت تأثیر عصاره آبی زعفران، در گرو
تا  ChEو  AST ،ALT ،GGTهاي دیابتی دارو فعالیت آنزیم

در گروه  ALPحدودي طبیعی شده، اما میزان فعالیت آنزیم 
   .دیابتی دارو نسبت به گروه دیابتی تغییري پیدا نکرد

منتشر شده است، بولکنت و  2008در تحقیقی که در سال 
یک اثر  6Bهمکاران گزارش کردند که تجویز ویتامین 

هاي دیابتی دارد هاي کبدي در موشظتی در برابر آسیبحفا
ي دیگري، فرناندز و همکاران چنین در مطالعههم ).20(

هاي صحرایی با نارینجرین گزارش کردند تیمار موش
(فالونوئید موجود در گریپ فروت) به واسطه خواص آنتی 

شدن فعالیت این اکسیدانی خود سبب افزایش و طبیعی
در گروه دیابت دارو نسبت به گروه کنترل دیابت  هاآنزیم

هاي بنابراین طبق نتایج این تحقیق تیمار موش ).21شود (می
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صحرایی مبتال به دیابت به وسیله عصاره زعفران، آسیب بافت 
کبدي و پارامترهاي بیوشیمیایی این بافت را به طور 

ین داري بهبود بخشید. درواقع، خاصیت آنتی اکسیدانی امعنی
هاي هاي آنتی اکسیدانی بافت کبد موشعصاره، سیستم

صحرایی را براي مقابله با استرس اکسیداتیو ایجادشده در 
دنبال آن آسیب کبدي کاهش نتیجه دیابت، تقویت نموده و به

  یافته است. 
چنین فعالیت در مطالعه ما، تحت تاثیر عصاره آبی زعفران، هم

وه دیابتی دارو نسبت به گروه هاي آنتی اکسیدانی در گرآنزیم
طور کلی به نظر ها افزایش یافت و بهدیابتی یا سایر گروه

رسد که استرس اکسیداتیو القایی به واسطه دیابت تعدیل می
هاي ذکر شده، یافته است. علت افزایش در فعالیت آنزیم

خواص آنتی اکسیدانی این عصاره است که سبب محافظت 
داتیو القایی به وسیله هیپرگلیسمی ها از استرس اکسیسلول

هاي آزاد توسط اجزاي شود و این عصاره با حذف رادیکالمی
ها جلوگیري فعال خود، از ایجاد آسیب اکسیداتیو به این آنزیم

  ).21کند (می
از طرف دیگر، این عصاره با کاهش مقادیر گلوکز (افزایش 

اي ههاي محیطی، کاهش جذب رودبرداشت گلوکز توسط بافت
ها و در گلوکز و غیره) سبب کاهش گلیکوزیله شدن این آنزیم

که این عصاره شود. ضمن اینها میآننتیجه افزایش فعالیت 
به واسطه خواص آنتی اکسیدانی خود سبب مهار تولید لیپید 

اي منتشر شده، نشان داده در مطالعه شود.پراکسیدها نیز می
هاي آنتی اکسیدانی کبد کاهش شد که در دیابت فعالیت آنزیم

ها با افزایش یابد و تیمار با انسولین یا آنتی اکسیدانمی
  ).22شود (ها سبب بهبود وضعیت میفعالیت این آنزیم

  
  گیري. نتیجه6

هاي صحرایی همراه با بروز استرس القاي دیابت در موش
هاي آنتی اکسیداتیو در بافت کبد بوده که کاهش فعالیت آنزیم

نیز در بروز آن موثر است.  CATو   SOD،GPxسیدانی اک
ساز بروز آسیب به کبد و تغییر در این استرس اکسیداتیو زمینه

هاي بیوشیمیایی کبد است. تجویز عصاره آبی فعالیت آنزیم
زعفران به واسطه خواص آنتی اکسیدانی قابل توجه خود، با 

استرس هاي آنتی اکسیدانی و کاهش افزایش فعالیت آنزیم
هاي هاي کبدي موشاکسیداتیو اثر موثري در کاهش آسیب

 دیابتی دارد.

 
  . تقدیر و تشکر 7
 یمیوشیارشد ب ینامه کارشناس انیمقاله مستخرج از پا نیا

گونه حمایت مالی در و هیچ باشدمیخانم فرزانه روشناس 
 از لهیوس نیبد خصوص انجام آن صورت نگرفته است.

و دانشگاه  رازیش یدانشکده دامپزشک یژوهشهاي پمعاونت
نامه با  انیکه در انجام مراحل مختلف پا یزانیعز هیو کل رازیش

 یدردانرساندند تشکر و ق اريیو معنوي خود  یهاي علمکمک
  شود.یم
  
  . سهم نویسندگان8

تمامی نویسندگان معیارهاي استاندارد نویسندگی بر اساس 
لی ناشران مجالت پزشکی را دارا پیشنهادات کمیته بین المل

  بودند.
  
  . تضاد منافع9

گونه تضاد نمایند که هیچوسیله نویسندگان تصریح میبدین
  منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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 Background and Aim: Medicinal plants possessing antioxidant activity 
may reduce oxidative stress and improve the functions of various 
organs that affected by hyperglycemia. The aim of the present study 
was to evaluate the effects of saffron aqueous extract (SAE) 
administration to diabetic rats by measuring the oxidative stress 
parameters and important biochemical enzymes in liver tissue. 
Materials and Methods: 72 hours after STZ administration (60 mg/kg 
body weight), the animals with fasting blood glucose over of 250 mg/dl 
were considered to be diabetic rats and experimental groups were: 
control (1), control drug (2), diabetes (3) and diabetes drug (4). The 
treatment was started on the 7th day after STZ injection with i.p 
injection of SAE (200mg/kg body weight), five doses and weekly to 
groups 2 and 4. At the end of the experimental period, biochemical 
factors were measured after bleeding and harvesting of tissues. 
Findings: Results indicated the perturbation in the activity of important 
liver enzymes in diabetic group (3) and SAE adjusted and normalized 
their levels activity. In addition, SAE with increases in the activity of 
antioxidant enzymes alleviated diabetes induced oxidative stress and 
thus reduced MDA levels in group 4 compared to group 3.  
Conclusion: SAE is not only useful in the controlling of blood glucose, 
but also has antioxidant potential to protect the liver tissue of diabetic 
rats against damage caused by hyperglycemia-induced oxidative 
stress. 
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