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Abstract 

Background: The exhaustive and strenuous exercise may cause damaging effects to the heart. 
The present study aims to investigate the effect of Saffron stigmas aqueous extracts on serum cardiac 
troponin T and Creatine kinase MB isoenzyme of male rats following an exhaustive exercise.  

Materials and Methods: 64 Wistar male rats were assigned into following four groups (n=16) :1) 
without exercise +distilled water 2 ml, 2) without exercise+ aqueous saffron extract, 50 mg/kg+ distilled 
water 2 ml, 3) distilled water 2 ml + 8 weeks exercise, and 4) aqueous saffron extract, 50 mg/kg +distilled 
water 2 ml + 8 weeks exercise.At the end of experiment, half of the rats were killed immediately before 
exhaustive exercise; on the other hand remaining rats were killed immediately after performing an acute 
bout of exhaustive exercise on the treadmill. Serum cardiac troponin T and CK-MB isoenzyme levels 
were measured by ELISA and spectrophotometric methods, respectively. Data were analyzed by one–way 
ANOVA.  

Results: The results show that in all groups, cardiac troponin T and CK-MB isoenzyme serum 
levels were significantly increased following an exhaustive exercise. The lowest increase was observed in 
group 4 and the highest increase was observed in group 1 (p<0.05). 

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that the use of saffron extract 
with aerobic training is more effective than aerobic exercise or saffron extract alone in modifying the 
increase of serum troponin T and CK-MB isoenzyme level following an exhausting exercise. 
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کیناز سرم  کراتین قلبی قلبی و ایزوآنزیم Tاثر عصاره آبی زعفران بر تروپونین 

  هاي صحرایی نر متعاقب فعالیت وامانده سازموش
  

  2، فاطمه امید علی*1ر خسرويامی

  
 .ایران بروجرد، ،)ره(بروجردي العظمی اهللا آیت دانشگاه انسانی، علوم دانشکده بدنی، تربیت گروه استادیار، .1

  .ایران بروجرد، ،)ره(بروجردي العظمی اهللا آیت دانشگاه انسانی، علوم دانشکده بدنی، تربیت ، گروه. مربی2
  

 20/12/96ریخ پذیرش: تا، 25/9/96تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
زایی بر قلب داشته باشند. هدف از  ممکن است اثرات آسیببدنی با شدت باال و وامانده ساز،  فعالیت هاي زمینه و هدف:

کیناز سرم موش هاي صحرایی نر  کراتین قلبی قلبی و ایزوآنزیم Tاثر عصاره آبی زعفران بر تروپونین  بررسی ،تحقیق حاضر
  لیت وامانده ساز بود.متعاقب فعا

میلی  2 بدون تمرین+ )1گروه  :تقسیم شدند )n= 14(مساوي گروه 4 نر ویستار بهصحرایی سر موش  64 :ها مواد و روش
 8 )3، گروه آب مقطر میلی لیتر 2 میلی گرم عصاره آبی کالله زعفران محلول در 50 بدون تمرین+) 2گروه  ،آب مقطر لیتر

میلی گرم عصاره آبی کالله زعفران  50هفته تمرین استقامتی +  8 )4گروه  و آب مقطر میلی لیتر 2هفته تمرین استقامتی + 
بالفاصله پس  یگرد  از وامانده شدن و نیمی ها بالفاصله پیش تحقیق نیمی از موش پایان آب مقطر. در میلی لیتر 2 محلول در

روش کیناز سرم به ترتیب با استفاده از  کراتین قلبی ایزوآنزیم و قلبی Tقربانی شدند. تروپونین  بر روي نوار گردان آناز 
ELISA  ه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. طرفاي یک وآنوآزمون  با استفاده از داده ها. ندسنجیده شدو اسپکتوفتومتري 

افزایش نشان داد  سازي وامانده قبکیناز سرم تمامی گروه ها متعا کراتین قلبی قلبی و ایزوآنزیم Tتروپونین مقادیر  :ها یافته
)05/0p< 05/0مشاهده شد ( 1و بیشترین افزایش در گروه  4). کمترین افزایش در گروهp<.( 

نتایج حاصل نشان داد مصرف عصاره زعفران به همراه تمرین هوازي نسبت به تمرین هوازي و یا مصرف  :گیري نتیجه
کیناز سرم متعاقب یک وهله فعالیت  کراتین قلبی و ایزوآنزیم قلبی Tپونین ترو عصاره زعفران به تنهایی در تعدیل افزایش

  وامانده ساز موثرتر می باشد. 
   کیناز کراتین قلبی ، ایزوآنزیمقلبی Tتروپونین عصاره آبی زعفران،  ،استقامتی حاد وامانده ساز فعالیت کلیدي: گانواژ
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Email: stu_khosravi1@yahoo.com   



 و همکارانامیر خسروي                                                                   …کیناز سرم قلبی و ایزوآنزیم قلبی کراتین  Tاثر عصاره آبی زعفران بر تروپونین

  45                                                                                            1397اردیبهشت  ،2 شماره ،یست و یکمب سال اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله
 

 مقدمه
منظم نقش چشمگیري در  بدنی فعالیت هاي

عروقی -قلبی هاي افراد به انواع بیماري ياز ابتال جلوگیري
بدنی با شدت باال و  با این وجود، فعالیت هاي .)1(دارند 
ویژه در مواقعی که در مدت و یا شدت غیر ه ساز، ب وامانده

متعارف انجام شوند، اثرات نامطلوبی بر قلب از جمله افزایش 
تا  4، سکته، ایست قلبی و افزایش بطنخطر آسیب به عملکرد 

برابري خطر وقوع حمالت قلبی منجر به مرگ و غیر آن  56
در  ، به طوري که)2(در مقایسه با وضعیت استراحت دارند 

مورد حمله قلبی بالفاصله  75000ایاالت متحده ساالنه حدود
ها به مرگ مورد آن 25000پس از ورزش گزارش شده که 

هاي عضله  امروزه در بررسی آسیب سلول. )3(منتهی می شود 
 قلبی Tنام تروپونین ه بسیار جدیدي ب هاي قلبی از شاخص

)cTnT( کیناز  کراتین قلبی ایزوآنزیم و)CK-MB( 

 استتنظیمی  یقلبی پروتئین Tتروپونین  .)4(شود استفاده می 
 هاي قلبی را تشکیل می از دستگاه انقباضی سلول یکه بخش

 گروه انتقال کیناز وظیفه کراتین قلبی . ایزوآنزیم)5( دهد

گرچه  .قلب را بر عهده دارد در سلول هاي کراتین به فسفریل
ز موجود در خون کینا کراتین قلبی درصد ایزوآنزیم 3حدود 

می تواند ناشی از رهایش از سلول هاي عضالت اسکلتی باشد. 
- از مهم قلبی Tاین شاخص به همراه تروپونین  ،با این وجود

گر آسیب عضله ترین شاخص هاي نشانترین و اختصاصی
هاي دهند که فعالیت . تحقیقات جدید نشان می)4( قلبی هستند

کیناز  کراتین قلبی زوآنزیمبدنی درمانده ساز باعث رهایش ای
گرچه . )6-8(شوند قلبی به سرم می Tو تروپونین 

 و ایزوآنزیم قلبی Tسازوکارهاي دخیل در رهایش تروپونین 

هاي شدید و  به سرم پس از فعالیتکیناز  کراتین قلبی
مشخص نیستند، ولی بدون  ساز طوالنی مدت دقیقاً وامانده

بروز فشار اکسایشی  دادشک یکی از عوامل اصلی این رخ
هاي فعال اکسیژنی بیش از ظرفیت  ناشی از افزایش تولید گونه
هاي عضالنی قلب به دلیل افزایش  دفاع ضد اکسایشی سلول
برابر وضعیت استراحت)، افزایش  4جریان خون قلب (بیش از 

هاي قلبی، هایپوکسی، کاهش منابع  سلولمصرفی اکسیژن 
و در انتها برهم  pHو گلیکوژن، تغییرات درجه حرارت 

. )9( باشد هاي قلبی می خوردن هومئوستاز یون کلسیم سلول
گسیختگی یا آسیب به سلول و فشار اکسایشی منجر به ازهم

رهایش منجر به و در نتیجه  قلب شده هاي عضالنی غشاء سلول
می  به سرم کیناز کراتین قلبی و ایزوآنزیم قلبی Tتروپونین 

رهایش  که یکی از عوامل اصلیاین. با توجه به )5(شود 
بروز  به سرم کیناز کراتین قلبی و ایزوآنزیم قلبی Tتروپونین 

آنتی استرس اکسیداتیو در قلب می باشد، مصرف مکمل هاي 
و  قلبی Tتروپونین می تواند در میزان رهایش ی اکسیدان

 .)10 ،6(ثیر گذار باشدتأ به سرم کیناز کراتین قلبی ایزوآنزیم
به دلیل ترکیبات مفید، رنگ، طعم و  گیاهانی که یکی از

روش مصرف آسان داراي مصارف فراوانی در طب سنتی، 
زعفران می  ،است و دارویی در دنیابخ غذا، صنایع غذایی ط

زنبق به  خانواده از ساله چند و کوچک گیاهی باشد. زعفران
پیازي سخت و مدور و  و داراي متر سانتی 30تا  10ارتفاع 

 .است اي قهوه نازك غشاهاي از پوشیده دار وگوشت 
 شاخه سه کالله و خامه انتهاي گیاه، این مورد استفاده قسمت

 هايکالله در). 11است ( مشهور نام زعفران به که است
 غیر فعال وجود دارد نوع ترکیب فعال و 150حدود زعفران،
 ،ترکیبات آنتی اکسیدانی آن شامل فالونوئیدهاترین که مهم

 ،آمینواسیدها ،ها (ریبوفالوین و تیامین)ویتامین ،وتئین هاپر
 ،ی مثل سافرنالیچنین کاروتنوییدهامینرآلها، صمغ ها و هم

با توجه به ترکیبات این  ).12(کروستین و کروسین می باشد 
 هايبیماري درمان و اثرات شناخته شده اي در پیشگیري ،گیاه

 هايی، بیماريچشم هايبیماري و عروقی، حافظه قلبی

 ضددرد، عصبی، اثرات سیستم با مرتبط هايگوارشی، بیماري

خوابی، اثرات بی و ضدتشنج، کاهش اضطراب و ضدالتهاب
دارد  غیرهضد ایسکمی در عضالت، کلیه ها، قلب، مغز و 

محافظتی زعفران و ترکیبات آن بر در مورد اثرات  ).12(
یقاتی انجام شده در مقابل استرس اکسایش تحق هاي قلبیسلول
) و جهانبخش و همکاران 2014دیانت و همکاران ( است.
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) در بررسی اثرات ضد استرس اکسیداتیو کروسین 2012(
دار میزان مالون دي عنوان کردند کروسین از افزایش معنی

آنزیم هاي سوپراکسید دیسموتاز آلدئید و کاهش فعالیت 
)SOD) و کاتاالز (CAT( نتیجه ها در بافت قلب موش

چنین هم .)14 ،13(جلوگیري می کند  رپرفیوژن –ایسکمی
) عنوان کردند عصاره زعفران 2013مهدي زاده و همکاران (

کیناز  کراتین قلبی از افزایش الکتات دهیدروژناز، ایزوآنزیم
بافت قلب موش ها  (MDA) مالون دي آلدئید سرم و

دوکس متعاقب سکته از طریق جلوگیري از تغییر در وضعیت ر
  . )15(می کند  ممانعتهاي قلبی سلول

در زمینه اثرات محافظتی مصرف ی اندکمطالعات 
در شرایط ایسکمی قلبی انجام شده  عصاره زعفران بر قلب

ورزش هاي  هادر آن ی کهیاست، در حالی که مکانیسم ها
 وامانده ساز منجر به آسیب به سلول هاي قلبی و رهایش

می  به سرم کیناز کراتین قلبی نزیمو ایزوآ قلبی Tتروپونین 
شوند بسیار متنوع و متفاوت تر از این روش می باشند. از 

شیوع تمرینات با شدت باال به دلیل نقش با توجه به  ،سویی
گونه تمرینات در ارتقاي آمادگی قلبی و عروقی افراد این

ورزشکار و غیر ورزشکار و از سویی خطرات شناخته شده 
قلب و عوارض نامطلوب مصرف  ايات برگونه تمریناین

ده براي هاي گیاهی شناخته شصناعی، معرفی مکمل داروهاي
، طعم، بو، قابلیت استفاده عموم مثل زعفران که داراي رنگ

، اثرات مثبت اثبات شده قابلیت دستیابیهاي مختلف، در روش
، براي است زهاي مجازوبدون عوارض جانبی در د و بر قلب

 ی از تمرینات وامانده ساز بر قلبمخرب ناشکاهش اثرات 
معرفی زعفران ). بنابراین 13(باشد بسیار مفید و ضروري می

به ارائه  جهت براي کاهش اثرات مخرب تمرینات وامانده ساز
در جلوگیري از  می تواندبا شدت باال  درگیر در تمریناتافراد 

- ینبروز صدمات قلبی احتمالی و پیامدهاي بسیار خطرناك ا

ارتقاي سالمتی افراد جامعه، حفظ و به  گونه تمرینات
. در کاهش هزینه هاي درمانی کمک کندجلوگیري و یا 

محافظتی  اثرات بررسی با اولین بار براي حاضر مطالعه نتیجه،

در جلوگیري از اثرات  زعفران کالله آبی عصاره مصرف
مخرب تمرینات وامانده ساز بر عضالت قلبی، درصدد پاسخ 

ه این سئواالت است که آیا مصرف کوتاه مدت عصاره آبی ب
کالله زعفران می تواند از اثرات مخرب تمرینات وامانده ساز 

 و ایزوآنزیم قلبی Tتروپونین در بافت قلب و در نتیجه رهایش 

  ؟جلوگیري کند به سرم کیناز کراتین قلبی
  

  ها مواد و روش
کده پژوهش در مطالعه حاضر از نوع تجربی است و

 انجام لرستان پزشکی علوم تحقیقات داروهاي گیاهی دانشگاه

 روي کار هاي و پروتکل اخالقی مالحظات گرفت. کلیه

 اخالق در پژوهش کمیته یدتای مورد آزمایشگاهی حیوانات

 نژاد ماهه 3 بالغ نر موش صحرایی سر 90بود.  دانشگاه این

 از ها پسشمو .شد دانشگاه شهید بهشتی تهران تهیه ویستار از

 در تایی 4 هاي گروه صورت آزمایشگاه، به محیط به انتقال

 24 تا 20 دماي با محیطی در کربنات شفافپلی هايقفس

 تاریکی چرخه و درصد 55 تا 45رطوبت  گراد،سانتی درجه

پژوهش،  دوره طی .شدند ساعته نگهداري 12:12روشنایی به
 دسترسی ازشاننی مورد و آب آزاد به غذا صورت حیوانات به

  .داشتند
  اطالعات آوري جمع نحوه

- جدید (حیوان محیط به انتقال از پس حیوانات

 این از تا شدند نگهداري آن هفته در دو مدت به خانه)،

- هم و نگهداري محل تغییر از احتمالی ناشی استرس طریق

 به مجدداً حیوان شرایط فیزیولوژیکی احتمالی تغییر چنین

 در ابتداي تمامی حیوانات. شود ندهبرگردا اولیه وضعیت

متر بر دقیقه و به  6/16سوم مجبور به دویدن با سرعت  هفته
موش صحرایی با  سر 64دقیقه بر روي تردمیل شدند.  5مدت 

گرم که توانایی دویدن در این سرعت  209±18تقریبی  وزن
گروه  4 به صورت تصادفی به را داشتند انتخاب شده و سپس

 2) ،گروه آب مقطر میلی لیتر 2 (بدون تمرین+ 1گروه  شامل:
میلی گرم عصاره آبی کالله زعفران محلول  50 (بدون تمرین+
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هفته تمرین استقامتی +  8(  3)، گروه آب مقطر میلی لیتر 2 در
 50هفته تمرین استقامتی +  8(  4)، گروه آب مقطر میلی لیتر 2

 یلی لیترم 2 میلی گرم عصاره آبی کالله زعفران محلول در
، 2و  1موش) تقسیم شدند. گروه  سر16) (هر گروه آب مقطر

جلسه بر روي تردمیل  5یک هفته پیش از واماندازه سازي 
هفته، مطابق با پروتکل  8گروه دیگر به مدت  2دویدند،

  توضیح داده شده در بخش بعدي بر روي تردمیل دویدند.
  تمرین)  (بدون 2و  1تمرینی گروه  پروتکل
همزمان با برنامه تمرینی هفته  2و  1ي گروه موش ها

 هشتم دو گروه دیگر (یک هفته پیش از وامانده شدن) به

جلسه  یک روز هر و هفتهدر متوالی  روز 5هفته،  1 مدت
متر بر دقیقه بر روي  20تا  6/16دقیقه) با سرعت  15تا  5(بین 

. سرعت و مدت به )16(صفر درصد دویدند  شیب تردمیل با
دریجی افزایش داده شد. این برنامه تمرینی سازگاري طور ت

عروقی ایجاد  معنی داري در هیچ یک از شاخص هاي قلبی و
و فقط جهت تحمل پروتکل وامانده سازي طراحی شده  نکرده
  کاناله انجام گرفت.  12. تمرین بر روي تردمیل )16(است 

   4و  3تمرینی گروه  پروتکل
ي که ابتدا طور به ،هفته بود 8کل مدت تمرین 

با دویدن بر روي تردمیل طی یک دوره  ها جهت آشناییموش
روز  پنجدر را دقیقه اي  25تا  5 تمرین جلسه پنج ،ايیک هفته

بر دقیقه انجام دادند. مدت، سرعت و  6/16جداگانه با سرعت 
ی که در صورتبه  ،شیب تردمیل به طور تدریجی افزایش یافت

متر بر دقیقه و  25دقیقه،  60یب به ابتداي هفته پنجم به ترت
هفته اي تمرینی  8رسید که تا پایان دوره  درصد 8شیب 

 10اما شیب به تدریج به  ،استقامتی مدت و سرعت حفظ شده
تحقیقات گذشته نشان داده اند  .درصد افزایش داده شد

درصد توان هوازي موش ها  76متر بر دقیقه معادل  25سرعت 
  .)16(می باشد 

  سازيتمرینی وامانده  کلپروت
 12ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و پس از  48

نیمی از موش هاي تمامی گروه  ،ساعت عدم دسترسی به غذا

ها به طور تصادفی قربانی شدند و به طور همزمان نیم دیگر 
باقی مانده از تمامی گروه ها وامانده شدند. جهت وامانده 

متر بر  20قه با سرعت دقی 15ابتدا موش ها در مدت  سازي،
متر بر دقیقه و در آخر،  25دقیقه با سرعت  30دقیقه و سپس 

 گیواماندزمان درصد تا  10متر بر دقیقه در شیب  30سرعت 
زمانی که موش . )16(مجبور به دویدن شدند  بر روي تردمیل

سه بار به شوك الکتریکی در هر مرحله از وامانده سازي ها 
و به حالت  نمی دادندتردمیل واکنش تعبیه شده در ابتداي 

و  شدهوامانده محسوب  می ماندندخوابیده به پشت باقی 
  بالفاصله قربانی می شدند.

  حالل و زعفران عصاره خوراندن و تهیه نحوه
 زعفران به زعفران خوراکی معروف خشک کالله

براي آماده کردن عصاره سپس  شد. تهیه قائنات از پوشالی
به این ترتیب گردید. استفاده  ش خیساندنزعفران از رو آبی
 داخل ظرف درزعفران خشک شده  کاللهپس از ریختن که 

 10گرم کالله زعفران  1ازاي هر اي (بشر) به  استوانه اي شیشه
 72 مدت به و گردید مقطر به ظروف اضافه لیتر آب میلی

 دستگاه روي بر گراد درجه سانتی 30دماي  ساعت در

 خوبی به استخراج تا گردیده مخلوط یآرام به چرخاننده

 از صافی توسط گیاه و حالل مخلوط گیرد. سپس صورت

 وارد اولیه آید. عصاره دسته ب اولیه  تا عصارهجدا شد  هم

- سانتی درجه 80 دماي در و گردیده خالء تقطیر در دستگاه

شده  تغلیظ عصاره و شتگ تبخیر آرامی به هاآن حالل گراد
هفته در دستگاه  دومدت  به ل حاصلآمد. محلو دسته ب

 حاللگراد قرار گرفت تا  درجه سانتی 55ماري با دماي  بن
 عصاره نیز به آرامی تبخیر شده و پودر عصاره به جا بماند

تا زمان استفاده در فریزر و در دماي منفی  ها پودر عصاره .)17(
 ،4و  2 هاي گروه. موشگراد نگهداري شد درجه سانتی 20

 هر ازاي به گرممیلی 50میزان  به را آبی کالله زعفرانعصاره 

 ،)18(میلی لیتر آب مقطر حل شده  2بدن در  کیلوگرم وزن
 از هفته 8 مدت به روز هفته 7صبح و  8 ساعت راس روزانه

هاي  گروه هايبه موش همزمان .کردند دریافت گاواژ طریق



 و همکارانامیر خسروي                                                                   …کیناز سرم قلبی و ایزوآنزیم قلبی کراتین  Tاثر عصاره آبی زعفران بر تروپونین

  48                                                                                            1397اردیبهشت  ،2 شماره ،یست و یکمب سال اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله
 

ر به عنوان میلی لیتر آب مقط 2میزان  همان به نیز روزانه 3و 1
  .شد حالل عصاره زعفران گاواژ

  گیري و تهیه سرم خون
وامانده سازي و  از نیمی از موش ها بالفاصله پیش

کلروفورم  داروي وامانده سازي با از پس نیم باقی مانده دیگر
 از حیوان سینه قفسه قلب، از گیريبراي خون و شدند بیهوش

 و شد باز فوئیدگزی زائده تر از پایین سانتی متر یک حدود
 اپکس ناحیه از گیريخون .گرفت قرار دید معرض در قلب

 شد. انجام کافی میزان به با استفاده از سرنگ و قلب

 قلبی و ایزوآنزیم Tغلظت تروپونین  تعیین براي

 به ها ابتدا نمونه لخته تشکیل از پس ،سرم کیناز کراتین قلبی

 4000 سرعت اب گرادسانتی درجه 4 دماي در دقیقه 15 مدت
 تا و نموده جدا را سرم سپس .شدند سانتریفیوژ دور در دقیقه

 درجه 20 منفی دماي با فریزر در آزمایشات انجام زمان

قلبی  Tگیري تروپونین  اندازه. نمودیم گراد نگهداريسانتی
از دستورالعمل و با استفاده   ELISAروش سرم با استفاده از

 . )19(گزارش شد  لیترنانو گرم دربوئمو بر حسب نانو

کیناز به وسیله  کراتین قلبی چنین ایزوآنزیمهم
دستگاه اتو آناالیزر بیوشیمی با استفاده از کیت اختصاصی 
طبق دستوالعمل سازنده کیت اندازه گیري و در طول موج 

خوانده شد و  اسپکتروفتومترينانو متر توسط دستگاه  340
 ).20زارش گردید (گ) U/Lواحد بر لیتر ( نتایج به صورت

  آماري تحلیل
آزمون  از ها داده طبیعی توزیع دادن نشان براي
 تحلیل آزمون از سپس .شد ف استفادهواسمیرن-کولموگروف

 از هر یک تفاوت بررسی منظور ه بهطرف یک واریانس

 توکی تعقیبی آزمون از و مختلف هايبین گروه هاشاخص

  شد. استفاده تفاوت محل تعیین براي

 .شد گرفته نظر در>p 05/0داري  معنی سطح
 
  

  ها یافته
نشان داد طرفه اي یکونتایج حاصل از آزمون آنو

قلبی  Tمیانگین مقدار تروپونین  نظر از داري معنی که تفاوت
بین چهار گروه بالفاصله  سرم کیناز کراتین قلبی و ایزوآنزیم

چنین ). هم<05/0pنداشت ( پیش از وامانده شدن وجود
بالفاصله  سرم کیناز کراتین قلبی قلبی و ایزوآنزیم Tونین تروپ

پس از وامانده شدن نسبت به پیش از وامانده شدن در هر چهار 
). با این >001/0pداري افزایش نشان داد (گروه به طور معنی

قلبی و  Tمیانگین تروپونین  نظر از داريمعنی وجود، تفاوت
ن هر چهار گروه بالفاصله بی سرم کیناز کراتین قلبی ایزوآنزیم

 از استفاده ). با>001/0pپس از وامانده شدن مشاهده شد (

 باالترین متوسط طور به که شد تعقیبی مشخص آزمون

 سرم کیناز کراتین قلبی قلبی و ایزوآنزیم Tتروپونین  میانگین
نمودار  ،1بود (جدول 4درگروه  مقدار کمترین و 1گروه  در
1.(  

 موش هاي بدن وزن یراتتغی 1 چنین جدولهم

 توزین بار ازدو پس بررسی هاي مورد گروه در صحرایی را

مرحله  در ها،گروه تمامی بدن میانگین وزندهد. می نشان
 یافت افزایش داريمعنی اول به طور يمرحله به نسبت دوم

بود  طبیعی جوان، هايسن موش افزایش به توجه با که
)001/0p<.( 

هیچ گونه اختالف معنی  ،قتحقیدوره در ابتداي 
با  ،)<05/0pهاي مختلف مشاهده نشد (داري بین وزن گروه

این وجود در پایان تحقیق این اختالف مشاهده شد که میانگین 
 4و  3به طور معنی داري از گروه هاي  2و 1وزنی گروه هاي 

 ). >001/0pبیشتر بود (

میانگین زمان وامانده شدن موش  1 چنین جدولهم
هاي که این زمان در موشچهار گروه را نشان می دهد هاي 

بیشتر از موش هاي گروه هاي  به طور معنی داري 4و  3گروه 
  ). >001/0pبود ( 2و  1
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  کیناز سرم، میانگین زمان وامانده شدن و وزن موش هاي صحرایی  کراتین قلبی . میزان ایزوآنزیم1 جدول
  4گروه  3گروه   2گروه   1گروه   گیري زمان اندازه  شاخص

 قلبی ایزوآنزیم
 (u/l) کیناز کراتین

 1/18±6/243 5/21±2/250  9/28±3/249 4/33±5/258  وامانده سازيپیش از بالفاصله 
 H 7/351±*8/31 # 4/320±*1/28 # 6/293±*8/22 #L# 1/34*±9/375  وامانده سازيپس از  بالفاصله

p  001/0 001/0 001/0 001/0 

  وزن
 ( بر حسب گرم)

  3/203 ± 1/18  2/211 ± 15  9/214 ± 21  5/206 ±4/16  ابتداي دوره تحقیق
 ¥ 7/10*±7/247 ¥ 1/12*±2/259 3/14*±6/280 9/17*±1/288  انتهاي دوره تحقیق

p  001/0 001/0 001/0 001/0  
 1/5L 8/24 ±4/6 1/76 ±¥ 1/9 3/83±¥5/11H± 3/19  زمان وامانده شدن (دقیقه)

 و L. (بین گروهی) ها دار با سایر گروه اختالف معنی#. بین دو مرحله اندازه گیري (درون گروهی) معنی دار * اختالف می باشند؛ معیار انحراف ± نگینمیا صورت به ها داده
H 0.05داري  سطح معنی( 2و  1گروه هاي  دار با اختالف معنی ¥؛ها به ترتیب کمترین و بیشترین میزان نسبت به سایر گروهp<.(  
 

 
 *قلبی سرم گروه هاي مختلف   T. میزان تروپونین 1نمودار 

  . >05/0pاختالف معنی دار با مقادیر پیش از وامانده سازي 
اختالف معنی دار با مقادیر پس از وامانده سازي سایر گروه ها  #

05/0p<.  
  

  بحث 
 ایج حاصل از تحقیق جاري حاکی از افزایشنت

گروه پس از اجراي  قلبی سرم هر چهار Tمیزان تروپونین 
فعالیت هوازي وامانده ساز در مقایسه با سطوح استراحتی قبل 

حاضر در مورد افزایش  پژوهش نتایج با . همسوبوداز آن 
قلبی سرم پس از فعالیت وامانده ساز، نی و  Tتروپونین  غلظت

) نیز افزایش 2010ال سویان و همکاران ( و )2010همکاران (
وش ها را متعاقب فعالیت حاد بدنی قلبی سرم م Tتروپونین 

. گرچه مکانیسم هاي دخیل )6 ،7(وامانده ساز گزارش کردند 
قلبی سرم پیرو فعالیت هاي سنگین  Tدر رهایش تروپونین 

با وجود این،  ،ورزشی تاکنون به طور دقیق شناسایی نشده اند
هاي پذیري و گیرندهتماال اثرات ورزش بر قابلیت نفوذاح

ترین عوامل شاء سلول هاي میوکارد از مهمغ هترودیمري
فوذ پذیري غشاء ). افزایش قابلیت ن21محسوب می شوند (

قلبی  Tموجب تسهیل رهایش تروپونین  سلول هاي میوکارد
شود. این افزایش در نتیجه سرم به سیتوزول سلول می

دیفوزیون منفعل این شاخص از قسمت درون به برون سلول، 
ر مکانیکی، افزایش تولید رادیکال هاي به دلیل افزایش فشا

و  هاي میوکاردنکروز سلول ، pHتعادلتغییر در  آزاد،
 کشش به دلیل عضالت قلبیهاي هترودیمري هتحریک گیرند

). در دیگر یافته تحقیق 21( باشدمی سلول هاي عضالنی قلب
کیناز سرم هر چهار  کراتین قلبی حاضر، میزان ایزوآنزیم

اي فعالیت هوازي وامانده ساز در مقایسه با گروه پس از اجر
 نتایج با سطوح استراحتی قبل از آن افزایش نشان داد. همسو

 قلبی ایزوآنزیم حاضر در مورد افزایش غلظت پژوهش

کیناز سرم پس از فعالیت وامانده ساز، نی و همکاران  کراتین
 ) نیز افزایش ایزوآنزیم2011رهنما و همکاران ( و )2011(

کیناز سرم را متعاقب فعالیت حاد بدنی وامانده  کراتین قلبی
 کراتین قلبی . افزایش ایزوآنزیم)8 ،22(ساز گزارش کردند 

- کیناز سرم در نتیجه رهایش این آنزیم از درون به برون سلول

هاي قلبی می باشد. بنابراین فشار مکانیکی و یا آسیب هاي 
به آسیب به  ناشی از استرس اکسایش و یا هر عامل که منجر

 غشاي هاي میوکارد و یا تغییر در نفوذپذیريغشاء سلول

آنزیم به تواند موجب رهایش این ایزوقلبی شود می هايسلول
  . )23(سرم شود 
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ترین یافته تحقیق مشاهده شد که میزان در مهم
 4کیناز سرم گروه  کراتین قلبی قلبی و ایزوآنزیم Tتروپونین 

هفته تمرینات  8زعفران به همراه (گروه مصرف کننده عصاره 
هوازي) پیرو وامانده سازي نسبت به سه گروه دیگر کمتر 

قلبی و  Tکه میزان تروپونین با توجه به این .افزایش یافت
کیناز سرم این گروه پیرو وامانده  کراتین قلبی ایزوآنزیم

که برنامه  3گروه  سازي در مقایسه با مقادیر این شاخص در
هفته داشتند کمتر گزارش شده،  8ی در طی هتمرینی مشاب

احتماال این تفاوت مربوط به مصرف عصاره زعفران و اثرات 
محافظتی این عصاره در مقابل اثرات مخرب استرس اکسایش 

یکی از  در بافت قلب می باشد، چراکه استرس اکسایش
 هترودیمريهاي پذیري و گیرندهمسیرهاي عمده تحریک نفوذ

قلبی و  Tمیوکارد و رهایش تروپونین هاي غشاء سلول
). 23 ،21باشد (کیناز در سرم می کراتین قلبی ایزوآنزیم

یقات دیانت و بنابراین نتایج این بخش از تحقیق با نتایج تحق
)، جهانبخش و 2014کار و همکاران ()، جو2014همکاران (
) که نشان 2013مهدي زاده و همکاران ( و )2012همکاران (

ه زعفران اثرات مخرب استرس اکسیداتیو بر قلب دادند عصار
مهدي زاده و  ).24 ،13-15(را تقلیل می دهد همسو می باشد 

) در بررسی اثرات محافظتی عصاره زعفران بر 2013همکاران (
سکته هاي قلبی ناشی از ایزوپروترنال عنوان کردند این عصاره 

ز، ها از افزایش شاخص هاي آسیب قلبی الکتات دهیدروژنا
بافت قلب از   MDAکیناز، سرم و کراتین قلبی ایزوآنزیم

کسیداتیو در سلول هاي قلبی طریق جلوگیري از استرس ا
) و 2014چنین دیانت و همکاران (. هم)15(گذار است تأثیر

) در بررسی اثرات ضد استرس 2012جهانبخش و همکاران (
دار اکسیداتیو کروسین عنوان کردند کروسین از افزایش معنی

و  SODهاي میزان مالون دي آلدئید و کاهش فعالیت آنزیم
CAT رپرفیوژن –ها در نتیجه ایسکمیبافت قلب موش 

) نیز 2013کار و همکاران (جو ).13 ،14(کند جلوگیري می
در بررسی اثرات مصرف زعفران در برابر آریتمی بطنی کشنده 

صاره ها عنوان کردند که عقلبی در موش رپرفیوژنناشی از 

زعفران از طریق کاهش هدایت الکتریکی و افزایش مدت 
زمان پتانسیل به دلیل حفظ تعادل ردوکس سلول هاي قلبی 

را تقلیل می دهد  رپرفیوژنعمل آریتمی بطنی کشنده ناشی از 
. با این وجود، گرچه زمینه تحقیق جاري و تحقیقات )24(

ا تحقیق ام ،تقریبا مشابه می باشد )24 ،13-15(انجام شده 
در برخی موارد با تحقیقات گذشته متفاوت می باشد. از  جاري

فقط از یکی  )14 ،13(جمله در دو تحقیق از تحقیقات گذشته 
 زعفران یعنی کروسین استفاده شدهی آنتی اکسیداناز ترکیبات 

استرس اکسیداتیو با استفاده از مواد  يچنین القاهماست؛ 
لب موش ها، استفاده از موش شیمیایی و یا انسداد عروق در ق

چنین تفاوت در طول دوره مصرف عصاره هاي بی تمرین، هم
روز بوده را می  21تا  7زعفران که در تحقیقات گذشته بین 

گرچه در این تحقیق هیچ یک از  ،توان نام برد. از سویی
شاخص هاي نشانگر استرس اکسایش اندازه گیري نشده 

تحقیقات پیشین که به خوبی با این وجود با توجه به  ،است
نشان دادند عصاره زعفران اثرات ضد استرس اکسایش در 

و از سویی با توجه به  )24 ،13-15(سلول هاي قلبی دارد 
 و ایزوآنزیم Tمکانیسم هایی که در مورد رهایش تروپونین 

احتماالً تنها دلیلی که  ،کیناز به سرم عنوان شد کراتین قلبی
نتایج این بخش از تحقیق ارائه کرد تاثیر توان براي توجیح می

عصاره زعفران بر استرس اکسایش و تقلیل اثرات مخرب 
استرس اکسایش بر سلول هاي قلبی و در نتیجه کاهش رهایش 

باشد. کیناز به سرم می کراتین قلبی و ایزوآنزیم Tتروپونین 
هاي آنتی اکسیدانی از جمله زعفران عمدتا از دو طریق مکمل
ابتدا با  :کنندسلول ها را تقویت میآنتی اکسیدانی  سیستم

هاي آنتی اکسیدانی و دوم تحریک افزایش بیان ژن آنزیم
بلوکه کردن مسیرهاي تولید و یا واکنش مستقیم با رادیکال 

). در تحقیق حاضر عصاره زعفران به عنوان یک 25هاي آزاد (
و یا هر  شناخته شده با استفاده از یکآنتی اکسیدانی مکمل 

دو روش فوق عمل نموده است. عناصر تشکیل دهنده عصاره 
هاي زعفران از جمله سافرنال از طریق افزایش بیان ژن آنزیم

 زترانسفرا – Sگلوتاتیون  و SOD ،CATآنتی اکسیدانی 
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(GST)  آنزیمی را تقویت می آنتی اکسیدانی سیستم دفاع
هنده عصاره عنوان شده عناصر تشکیل د ،. از سویی)26(کنند 

درون  و زعفران میزان تولید رادیکال هاي آزاد با منشاء برون
و پراکسیداسیون لیپیدي را در  میتوکندریایی را کاهش داده

که نشان دهنده  )12کنند (شرایط درون و برون بدنی بلوکه می
نقش بلوکه کنندگی عصاره زعفران بر عملکرد رادیکال هاي 

ي حاوي زعفران از جمله کاروتنوئیدهاآزاد می باشد. 
هاي ها و کروستین هم به طور مستقیم با آنیونکروسین

سوپراکسید و سایر رادیکال ها و گونه هاي اکسیژنی فعال 
ها سلول ها را در مقابل واکنش کرده و با پایداري کردن آن

 چنین گروه. هم)27(کنند استرس اکسیداتیو محافظت می

 فالونوئیدهاي عصاره زعفران توسط باتهیدروکسیل ترکی

شده و از این طریق به صورت مستقیم  ها اکسیده رادیکال
 با فالونوئیدها چنینرادیکال هاي آزاد را خنثی می کنند. هم

 تولید مانع (iNOS) نیتریک اکسید سنتاز تداخل در عملکرد

که یکی از منابع اصلی )NOنیتریک اکساید (حد  از بیش
 مهار با چنین فالونوئیدهاشوند. همفتی است میآسیب هاي با

 سوپراکسید رادیکال فعال تولید مانعگزانتین اکسیداز  عمل

هاي شده و از این طریق یکی از منابع اصلی تولید رادیکال
آزاد و آسیب بافتی در خالل ورزش هاي وامانده ساز بلوکه 

نبع به عنوان یک م )XOگزانتین اکسیداز (چنین شود. هممی
ها اکسیدانی عمل کرده و یک شیمیوتاکتیک براي نوتروفیل

می باشد که با بلوکه شدن عمل آن فراخوان نوتروفیل ها و در 
هاي ناشی از آن بر بافت قلب کاهش می یابد نتیجه آسیب

 هاي تعداد لوکوسیت کاهش با فالونوئیدها چنین. هم)28(

از  مانع ها نوتروفیل دگرانوالسیون مهار و متحرك غیر
 چنینهم و اکسیژن از شده مشتق آزاد هايتشکیل رادیکال

 سازي فعال و التهابی هايواسطه سمی، هايرهایی اکسیدان

 پاسخ کاهش کلی طور به شوند ومی کمپلمان بیشتر سیستم

 شالته آراشیدونیک، اسید متابولیسم مهار چنینالتهابی، هم

 ي براي توسعه ببمس فاکتورهاي حذف بنابراین و آهن کردن
 اعمال می را ضد رادیکالی خود اثرات آزاد، هاي رادیکال

موجب  ورزش یکی از روش هایی که ،. از سویی)28(کنند 
بروز استرس اکسیداتیو در قلب شده و در نتیجه سطوح 

کیناز سرم را  کراتین قلبی قلبی و ایزوآنزیم Tتروپونین 
ی می باشد که افزایش می دهد کاهش جریان خون یا هیپوکس

در مقایسه با شرایط  ی البته با اثرات مخرب کمترشرایط مشابه
). سنتز رادیکال هاي آزاد و 30، 29ایسکمی ایجاد می کند (
 و گزانتین )NOنیتریک اکساید (اثرات تخریب ناشی از 

اکسیداز در شرایط هیپوکسی به سرعت افزایش می یابد، 
ده به قلب تحت هیپوکسی از عوامل اصلی آسیب هاي وار

شرایط تمرینات وامانده ساز هستند، در تحقیقات مختلف ثابت 
شده که ترکیبات حاوي زعفران اثرات ضد ایسکمی در بافت 
هاي مختلف از جمله هیپوکامپ مغز، کلیه، قلب و عضله به 

- اکسیداز می و گزانتین )NOنیتریک اکساید (دلیل تاثیر بر 

ه این موضوع که میزان تروپونین . بنابراین، با توجه ب)12(باشد 
T گروه  4کیناز سرم گروه  کراتین قلبی قلبی و ایزوآنزیم)

مصرف کننده عصاره به همراه تمرینات هوازي) متعاقب 
که فقط عصاره زعفران را به  2وامانده سازي کمتر از گروه 

قلبی و  Tتنهایی مصرف می کرد (گرچه میزان تروپونین 
 1کیناز سرم این گروه نسبت به گروه  کراتین قلبی ایزوآنزیم

تروپونین  سم تاثیر کاهنده عصاره زعفران برکمتر بود که مکانی
T کیناز سرم در بخش قبلی  کراتین قلبی قلبی و ایزوآنزیم

ذکر شد) بود، می توان دلیل آن را تاثیرات تعاملی تمرین 
هوازي و مصرف عصاره زعفران بر بیان ژن آنزیم هاي آنتی 

هفته اي تحقیق عنوان  8انی بافت قلب در خالل دوره اکسید
کرد. تحقیقات نشان داده که غلظت رادیکال هاي آزاد 
تولیدي در سلول نقش حیاتی در تنظیم مثبت و یا منفی فعالیت 

وارونه تبعیت  U آنزیم هاي آنتی اکسیدانی دارد و از قانون
ي فعال ها بدین شکل که غلظت پایین و یا باالي گونه ؛کندمی

آنتی اکسیژن منجر به کاهش و یا عدم تغییر فعالیت آنزیم هاي 
هاي فعال اکسیژن منجر  شده و غلظت متعادل گونهاکسیدانی 

. )31(می شود آنتی اکسیدانی به افزایش بیان ژن آنزیم هاي 
 4در تحقیق حاضر احتماال مصرف عصاره زعفران در گروه 
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د در بافت قلب از منجر به تعدیل غلظت رادیکال هاي آزا
طریق مکانیسم هاي اشاره شده در بخش قبلی شده و از این 

سلول هاي قلبی نسبت به آنتی اکسیدانی طریق احتماال سیستم 
که فقط  3که فقط عصاره مصرف کردند و یا گروه  2گروه 

تمرین هوازي داشتند به طور موثرتري تقویت شده، در نتیجه 
استرس اکسیداتیو مقاوم تر  سلول هاي قلبی در مقابل اثرات

کیناز  کراتین قلبی قلبی و ایزوآنزیم Tبود و رهایش تروپونین 
  به سرم نسبت به سایر گروه ها کمتر افزایش یافت. 

میزان  دیگر یافته این تحقیق مشخص شد کهدر 
 3کیناز سرم گروه  کراتین قلبی قلبی و ایزوآنزیم Tتروپونین 

و وامانده شدن کمتر پیر 2و  1نسبت به گروه هاي کنترل 
که نتایج این بخش از تحقیق در رابطه با افزایش یافت 

قلبی سرم با نتایج تحقیقات گذشته از جمله نی و  Tتروپونین 
که گزارش  )2010) و ال سویان و همکاران (2010همکاران (

هاي تمرین کرده قلبی سرم گروه Tکردند میزان تروپونین 
 )7 ،6(باشد ش کمتري دارد همسو میپیرو وامانده شدن افزای

کیناز سرم با نتایج  کراتین قلبی و در بخش ایزوآنزیم
) 2011رهنما و همکاران ( و )2011تحقیقات نی و همکاران (

کیناز سرم  کراتین قلبی که گزارش کردند میزان ایزوآنزیم
نده شدن افزایش کمتري دارد گروه هاي تمرین کرده پیرو واما

طور که عنوان شد، یکی . از سویی همان)22 ،8( همسو است
 قلبی قلبی و ایزوآنزیم Tاز دالیل افزایش میزان تروپونین 

وامانده ساز، افزایش کیناز سرم پیرو فعالیت هاي  کراتین
میوکارد به دالیل مختلفی از پذیري غشاء عضالت قابلیت نفوذ

). بنابراین، یکی از 21وقوع استرس اکسیداتیو است ( جمله
 کراتین قلبی قلبی و ایزوآنزیم Tدالیلی که غلظت تروپونین 

کمتر افزایش  2و  1نسبت به گروه  4و  3کیناز سرم گروه هاي 
یافت، انجام تمرینات استقامتی پیش از وامانده شدن بود، 

آنتی گونه تمرینات موجب تقویت سیستم دفاع چراکه این
استرس  و در نتیجه از بروز )7 ،6(قلب شده اکسیدانی 

 2و  1ها در مقایسه با گروه اکسایش در بافت قلب این گروه
پیرو وامانده سازي جلوگیري کرده و یا آن را تقلیل داده 

که در تحقیق جاري فقط یک  استاست. در انتها الزم به ذکر 
ز عصاره آبی کالله زعفران استفاده شد، از سویی از ود

گیري نشدند  کدام اندازههاي استرس اکسایش هیچشاخص
  هاي تحقیق حاضر می باشند. با توجه به که از محدودیت

که اثرات محافظتی عصاره زعفران در شرایط تمرینات این
وامانده ساز ناشی از اثرات آنتی اکسیدانی این عصاره می باشد 

، پیشنهاد می شود تحقیقی با استز وو این اثرات وابسته به د
تري از زهاي متنوعوآن از د عنوان مشابه تحقیق حاضر که در

  عصاره آبی و الکلی زعفران استفاده شده انجام شود.
  

  گیرينتیجه
 که مصرفداد  نشان تحقیق این نتایج ،کلی طور به

 قلبی و ایزوآنزیم Tعصاره زعفران میزان افزایش تروپونین 

کیناز سرم موش هاي تمرین کرده را پیرو یک  کراتین قلبی
مانده ساز کاهش می دهد، ولی به دلیل وهله فعالیت حاد وا

 قلبی و ایزوآنزیم Tعوامل متعدد دخیل در رهایش تروپونین 

کیناز در سرم قادر به جلوگیري از افزایش این  کراتین قلبی
در با این وجود، گونه تمرینات نمی باشد. شاخص ها پیرو این

مونه ویژه با استفاده از نه این زمینه نیازمند تحقیقات بیشتري ب
ها شاخص هاي آسیب قلبی هاي انسانی هستیم که در آن

هاي وامانده ساز پس از مصرف موجود در سرم پیرو ورزش
  عصاره زعفران اندازه گیري شود.
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