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Abstract: 

 

Background: Due to the antioxidant effects of saffron in improving diabetes, this study was 

conducted in order to investigate the effects of crocin on pituitary-adrenal axis and thyroid 

hormones in diabetic rats. 

Materials and Methods: In this experimental study, which was performed at Payame Noor 

University, 28 male rats were divided into 4 groups: control, untreatment diabetic, 2 crocin 

(50, 100 mg/ml, 25 days intraperitoneal injection)-treated diabetic groups. The diabetic groups 

obtained with intraperitoneal injection of streptozotocin. Blood sampled from the heart of the 

rats 25 days after the start of the experimental. Then, pituitary-adrenal axis hormones (cortisol, 

aldosterone, adrenocorticotropin, and thyroid hormones (TSH, T3, and T4)) were evaluated. 

The results were analyzed by Kruskal Wallis and LSD tests. 

Results: Crocin at concentrations of 50 and 100 mg/ml has led to a significant increase in 

cortisol, aldosterone, and adrenocorticotropin compared to the diabetic rats. Diabetes causes a 

significant decrease in the levels of thyroid hormones (TSH, T3, and T4). Prescribing crocin 

at concentrations of 50 and 100 mg/ml has significantly increased the level of thyroid 

hormones compared to the untreatment diabetic group (P<0.05). Comparing the two 

concentrations of crocin, the group treated with the concentration of 100 mg/ml has showed a 

significant increase in the studied indices compared to the group treated with 50 mg/ml of 

crocin. Also, crosin significantly reduced the level of glucose in diabetic rats. 

Conclusion: Crocin can increase the level of pituitary-adrenal and thyroid hormones in 

diabetic male rats. 
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 در تیروئیدی هایهورمون و آدرنال - هیپوفیز محور یهاهورمون بر کروسین اثر بررسی
 استرپتوزوتوسین با شدهدیابتی نر صحرایی هایموش
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 مقدمه

ماری  ترینمهم از ،دیابت    جوامع در ریزدرون غدد  های بی

  نفروپاتی، مانند متعددی مشاات   بروز موجب كه اساات انسااانی

  نارسااایی كوری، عروقی، - قلبی هایبیماری نوروپاتی، رتینوپاتی،

 ،انسولین به وابسته دیابت یا 1 نوع دیابت [.2،1] شودمی و... كلیوی

 ،خون گلوكز میزان افزایش .باشاااد می دیابت   عمده  انواع از یتی

  قلبی و كلیوی كبدی،  عروقی، گسااترده مشاات   بروز موجب 

ید  غده  [.3،1] گرددمی های   تنظیم ولؤمساا ،تیروئ  مختلف پارامتر

  .است بدن وسازسوخت
 

تهران،  تهران، نور پیام دانشگاه  علوم، دانشکده  شناسی،  زیست  گروه استادیار،  .1

 ایران

 پیام دانشگاه  علوم، دانشکده  شناسی،  زیست  گروه بیوشیمی،  ارشد  کارشناسی   .2

 ایران تهران، تهران، نور

  ول:ؤمس نویسنده نشانی *

 نور پیام دانشگاه شناسی،زیست گروه

 021 22441511 دورنویس:                              09153518157 تلفن:

  ra_rahbarian@yahoo.com الکترونيک: پست

  5/8/1399 نهایی: پذیرش تاریخ                       31/1/1399 :دریافت تاریخ

تاالموس،  در نده  هورمون نام  به  هورمونی هیپو  تیروتروپین آزادكن

(TRH) ترشاا  [.4] شااودمی ساااخته TRH غده بر اثرگذاری با 

 تیروئید محرک هورمون نام به دیگری ماده شدن آزاد باعث ،هیپوفیز

(TSH) هورمون .شااودمی TSH و آید می در گردش به  خون در 

مل  پیتی عنوانبه  ند می ع ید  كه  ك  سااااختن به  وادار را تیروئ

 خون جریان به ورود و (T4) تیروكسااین و (T3) یدوتیرونینتری

 تیروئید  غده  از كه  هایی هورمون از درصااد  80 حدود  [.5] كند می

 یدوتیرونینتری هاآن درصااد 20 و تیروكسااین ،شااوندمی ترشاا 

 تبدیل   یدوتیرونین تری به  نیز ها تیروكسااین بقیه  عم ً اما  .هسااتند  

 بدن  در كافی  اندازه  به  تیروئید  های هورمون هرگاه  [.4] شااوند  می

  كاهش این .كندمی تولید كمتری TSH هیپوفیز ،باشند داشته وجود

جب  ،TSH میزان در یت    كاهش  مو عال ید  ف بال  به  و تیروئ  آن دن

  سااالم ،فرد بدن كههنگامی  [.5] شااودمی هاهورمون تولید  كاهش

شد  ستم   این ،با   اخت لی اگر اما ؛دارد كارآمد و صحی   فعالیتی ،سی

 و مشت   ،شده مختل سیستم این سازوكار ،شود پیدا میان این در

ماری  له  از یهای بی ماری  جم ید  های بی ند می وجودبه  تیروئ  [.6] آی

 خالصه:

 اكسیدانیآنتی اثرا  به توجه با دارد. تیروئیدی هایهورمون و آدرنال - هیپوفیز محور هایهورمون بری مخرب اثرا ، دیابت :هدف و سابقه

 هایموش در تیروئیدی هایهورمون و آدرنال - هیپوفیز محور هایهورمون رب كروسااین ا اثر بررساای هدف با پژوهش این زعفران؛ گیاه

 شد. انجام دیابتی صحرایی

 دیابتیدیابتی،  شاهد  شاهد،  گروه 4 به نر صحرایی  موش سر  28 شد،  انجام نور پیام دانشگاه  در كه تجربی مطالعه این در :هاروش و مواد

 درون تزریق باریک با دیابتی هایگروه شدند. تقسیم  صفاقی( درون تزریق روز 25 لیتر،میلی بر گرممیلی 100 و 50) كروسین  با تیمار تحت

سین   صفاقی  سترپتوزوتو  محور هایهورمون و شد  انجام قلب از گیریخون وشدند   هوشبی هاموش آزمایش، 25 روز در .شدند  دیابتی ا

 توسط  نتایج .ندشد  ارزیابی )TSH، 3T، 4T( تیروئیدی هایهورمون و آدرنوكورتیتوتروپین ،آلدسترون  كورتیزول، مانند آدرنال - هیپوفیز

 .گردید تحلیل LSD و Kruskal Wallis آماری هایآزمون

 و آلدسااترون  كورتیزول، های هورمونمیزان  در دارمعنى افزایش به  منجر لیترمیلی بر گرممیلی 100 و 50 های غلظت  با  كروسااین :نتايج 

سبت  آدرنوكورتیتوتروپین سی  در شد.  دیابتی هایموش به ن شخص  )TSH، 3T، 4T( تیروئیدی هایهورمون میزان برر ، دیابت كه شد  م

 سط   داریمعنی طوربه لیترمیلی بر گرممیلی 100 و 50 غلظت با كروسین  تجویز گردد.می هاهورمون این میزان در داریمعنی كاهش سبب 

 با تیمارشده  گروه كروسین،  غلظت دو بین مقایسه  در (.P<05/0) داد افزایش دیابتی شاهد  گروه به نسبت  را مذكور تیروئیدی هایهورمون

سی  مورد هایشاخص  دررا  داریمعنی افزایش، لیترمیلی بر گرممیلی 100 غلظت سبت  برر  بر گرممیلی 50 غلظت با تیمار تحت گروه به ن

  .شد دیابتی هایموش خون قند میزان در داریمعنی كاهش سبب كروسین همچنین داد. نشان كروسین لیترمیلی

 صحرایی  هایموش در تیروئیدی هایهورمون و آدرنال - هیپوفیز محور هایهورمون سط   افزایش موجبتواند می كروسین  :گيرينتيجه

 شود. دیابتی نر

 صحرایی موش تیروئیدی، هورمون آدرنال، غده هیپوفیز، غده كروسین، شیرین، دیابت كليدي: واژگان

 480-473 صفحا  ،1399دی  -آذر  ،5 شماره چهارم، و بیست دوره فیض، پژوهشی - علمی نامهماه دو                                                          
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ست  اتفاقی ترینشایع  ،تیروئید كاریكم   رخ تیروئید غده برای كه ا

هد می چار  فردی اگر .د ید  كاری كم د ید  غده  ،شااود تیروئ  تیروئ

  به امر این كه كند  تولید  بدن برای را هورمون الزم مقادیر  تواندنمی

سم  كاهش نهایت در و بدن مختلف هایفعالیت كاهش  منجر متابولی

  به رسیدن  هدف با دارویی گیاهان روی مطالعه امروزه [.7] گرددمی

ست.  گرفته قرار اولویت در مؤثر و جدید تركیبا   گیاهان از یتی ا

سیار  دارویی  از )ssativu Crocus( ساتیووس  كروكوس مهم، ب

 زرپران یا  زعفران های نام  به  كه  اساات  )Iridaceae( زنبقیان  تیره

  بومی گیاهی داروهای از یتی عنوانبه زعفران [.1] شود می شناخته 

ستان  و ایران شده     هندو ست شناخته   و مهم تركیبا  از یتی [.8] ا

صلی  سین  ،زعفران ا ست  كرو   با مرتبط هایناهنجاری تواندمی كه ا

شد  بهبود را دیابت  در اخت ل ،هاناهنجاری این از اینمونه [.1] ببخ

نال  - هیپوفیز محور یها هورمون یدی  های هورمون و آدر  تیروئ

بت   باشاااد. می یا  .اسااات همراه خون چربی افزایش با  معموالً ،د

قا   هد می نشاااان تحقی های   سااط  كه  د ید   سااط  با  خون لیپ

 یها هورمون افزایش با  و دارد عتس نساابت   تیروئید  های هورمون

ید،  ها   سااط  تیروئ ید ماران  در .شااودمی كم خون یلیپ  دارای بی

 بیماران در و افزایش LDL و كلسااترول سااط  ،تیروئید كاریكم

  مطالعا    همچنین [.10،9] یابد  می كاهش  ،تیروئید  پركاری  به  مبت 

 TG و كلساترول  جمله از خون هایچربی میزان كه دهدمی نشاان 

 توسااط كه مطالعاتی در [.11] یابندمی افزایش دیابتی هایگروه در

ست  شده  انجام مختلف نامحقق سین  مثبت ثیرأت ،ا  ثرهؤم )ماده كرو

شی  عوارض كاهش بر ،زعفران( شاهده  دیابت از نا ست  شده  م  .ا

 ،زعفران عصاره  كه دادند نشان  همتاران و سمرقندیان  ،مثال طوربه

  بین از را دیابت و هیپرگلیساامی از ناشاای ناگوار متابولیتی اثرا 

  بررسی  به 1391 سال  در همتاران و شیرعلی  همچنین [.12] بردمی

سین  اثر سولین  مقاومت بر كرو  و پرداختند لیپیدی هایپروفایل و ان

 و باشدمی ضددیابتی اثرا  دارای كروسین كه داد نشان هاآن نتایج

 شااودمی دیابت   به  مبت یان  در لیپیدی  های پروفایل   بهبود موجب 

 اثرا  مورد در همتاران و كیانبخت توسااط كه یامطالعه در .[13]

سمی   شان  شد،  انجام زعفران ضدهیپرگلی سین  كه شد  داده ن  و كرو

  با شاادهدیابتی هایموش در بتا  هایساالول احیای  در سااافرانال

 ییدكنندهتأ نتایج، این كه هسااتند مؤثر (STZ) اسااترپتوزوتوسااین

سیدانی یآنت خواص شد می زعفران اك  نیز همتاران و عطائی [.14] با

شا  1398 سال  در سین  كه دادند نن  در قندخون كاهش موجب كرو

  بافت دررا  آن عوارض و شااودمی دیابتی نر صااحرایی هایموش

 این انجام  از هدف  [.1] بخشاادمی بهبود دیابتی  های موش بیضااه

سان  س مت  بر ،دارویی گیاهان اثر بررسی  ،پژوهش  و باشد می هاان

ست  هاییبیماری از یتی دیابت كه جاییآن از   به زیادی فرادا كه ا

ستند  مبت  آن شت    موجب و ه سیاری  م   طرفی از و شود می ب

 و باشد می مضر  هاانسان  س مت  برای شیمیایی  داروهای از استفاده 

 میسر  هستند،  ایران بومی كه زعفران مانند گیاهانی از استفاده  امتان

نابراین  اسااات؛  بر كروسااین اثر بررساای به  پژوهش این در ب

نال  - هیپوفیز محور یها هورمون یدی  های هورمون و آدر  در تیروئ

 است. شده پرداخته STZ با شدهدیابتی نر صحرایی هایموش

 

 هاروش و مواد

 پژوهش در آزمایشااگاهی    حیوانا   حقوق تمامی  رعایت  

 و مراقبت المللیبین هایدستورالعمل  بر مبتنی، انسانی  استفاده  برای

فاده   نا   از اساات   طرح این اخ قی كد ، بوده آزمایشااگاهی    حیوا

 باشد.می IR.NUMS.REC.1395.47 پژوهشی

شگاه  در 1398 سال  در كه تجربی مطالعه این در  پیام دان

  وزنی محدوده با نر صحرایی  موش سر  28 تعداد ،شد  انجام نور

 در حیوانا  .ندشااد تهیه روز 95±3 تقریبی ساان و گرم 4±195

 دوره و درصد  35±4 نسبی  رطوبت گراد،سانتی  درجه 24±3 دمای

شنایی  ستاندارد  هایقفس در ساعته  12 تاریتی - رو   كربنا پلی ا

  كافی مقدار به آب و شاادند ینگهدار ایران( راد، )رازی شاافاف

  شد.  داده قرار هاآن اراختی در لیتریلیم 500پ ستیتی  بطری توسط 

  فرمول با  موش مخصااوص فشاارده غذای  ازها  آزمودنی همچنین

ستاندارد  صو  منظور به نمودند. تغذیه ایران( توس، داران)دانه ا   لح

شت  از پس هاآزمایش محیط، با سازش  حالت  روز 10 حداقل گذ

 اعمال كلیه ،مطالعه این در .رسااید   انجام  به حیوانا  اسااتقرار از

 همچنین .دشاا انجام كامل بیهوشاای تحت هاگیرینمونه و جراحی

   شود. استفاده قبول قابل نمونه تعداد كمترین از است شده سعی

  بندیگروه و آزمایش طراحی

صادفی  صور  به صحرایی  هایموش  هر )در روهگ 4 به ت

 تحت دیابتی دیابتی، شااهد  شااهد،  صاحرایی(  موش سار  7 گروه

 بر گرممیلی 100 غلظت  و لیتریلیم بر گرممیلی 50 غلظت  با  تیمار 

 گروه صحرایی هایموش ل:اوّ گروه شدند. تقسیم كروسین لیترمیلی

  محلول لیترمیلی 5/0 صفاقی روند صور  به روز 25 مد  به شاهد 

 شاهد  گروه صحرایی  هایموش دوم: گروه كردند. دریافت سالین 

یابتی  قا  از پس د بت   یال یا ظت  با  STZ توسااط تجربی د  55 غل

 صااور به  روز 25 مد   به  ،موش بدن  وزن كیلوگرم بر گرمیلیم

 سوم  گروه كردند. دریافت سالین  محلول لیترمیلی 5/0 صفاقی روند

 مد  به تجربی دیابت یالقا از پس صااحرایی هایموش :چهارم و

ظت از  لیترمیلی 5/0 روز 25 ظت  و لیتریلیم بر گرممیلی 50 غل  غل

سین  لیتریلیم بر گرممیلی 100   دریافت صفاقی روند صور  به كرو

   كردند.
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 تجربی دیابت ایجاد

  16 دنبال  به  ،صااحرایی های موش در دیابت   تجربی مدل 

-STZ (Sigma صاافاقیروند تزریق باریک با ناشااتایی ساااعت

Aldrich, Germany)، كیلوگرم هر یازا به گرممیلی 55 میزان به 

 عنوانبه ،(pH=4/5) سیترا   بافر از همچنین شد.  ایجاد بدن وزن

سین    ح ل سترپتوزوتو ستفاده  ا سین    تزریق شد.  ا سترپتوزوتو   به ا

 50 هایغلظت با تیمار تحت دیابتی هگرو دو و دیابتی شاااهد هگرو

  به توجه با گرفت. ور صاا كروسااین لیتریلیم بر گرممیلی 100 و

 از پس روز 3 حدود باشااد،می مزمن دیابتدر مورد  مطالعه كهاین

سین    تزریق سترپتوزوتو  ورید از ،تجربی دیابت یالقا تأیید جهت ،ا

ند  و گرفت  صااور  گیریخون دمی گاه   توسااط ،خون ق   دساات

 IGM-0002A (EasyGluco, Korea) مادل  گالاوكاوماتار     

سی  بر گرممیلی 300 باالی خون قند شد.  گیریاندازه  عنوانبه لیترد

 [.15] شد  گرفته نظر در آزمایش صفر  روز و شدن  دیابتی شاخص 

  روزهای در سپس  و شدن دیابتی از قبل هاموش خون قند میزان همچنین

سین  شد.  سنجش  تیماردهی شروع  از پس 24 و 16 ،8   صور  به كرو

  شد.  خریداری Merck شركت  از درصد  99 خلوص درصد  با تجاری

  تهیه  آن از لیترمیلی بر گرممیلی 100 و 50 غلظت  با  هایی محلول سااپس

 گردید.

   پارامترها بررسی

یان    در ما  دوره پا مایش(  25 )روز رتی  های موش ،آز

 بر گرممیلی 50 نساابت   به زای زین و كتامین  تزریقا ب  صااحرایی

 سااپس [.16] شاادند   هوشبی كیلوگرم بر گرممیلی 5 به  كیلوگرم

ست  سه  ناحیه پو  كنار با و شد  داده برش هادنده و جناغ سینه،  قف

شیدن  سط  قلب چپ بطن از هادنده و جناغ ك   لیترمیلی 2 سرنگ  تو

 درون ضدانعقاد  ماده بدون شده گرفته خون .شد  انجام گیریخون

 37 یدما  در انتوباتور  در دقیقه  12 مد   به  و ریخته  آزمایش  لوله 

  مد به هالوله ،انعقاد وقوع از بعد .شد  داده قرار گرادسانتی  درجه

 قرار سانتریفیوژ  دستگاه  در دقیقه در دور 5000 سرعت  با دقیقه 12

 پاستور پیپت توسط شدهلخته بخش روی خون مسر سپس شد.  داده

سط  هاآن دردر ادامه  .دش  منتقل دیگری آزمایش لوله به و جدا  تو

  جهت وشد  فریز گرادسانتی درجه -20 دمای در و دمسدو لمپارافی

  ،(ALDO) آلدسااترون كورتیزول، هایهورمون سااط  ساانجش

یدی  های هورمون و (ACTH) آدرنوكورتیتوتروپین  ،(TSH تیروئ

T3، (T4 به توجه با .شااد منتقل طبی تشااخیص آزمایشااگاه هب  

  ساااعتی بازه یک در هاگیرینمونه ها،هورمون ایلحظه نوسااانا 

  كلیه ساانجش گرفت. صااور  (13 تا 12 ساااعت )بین مشااخص

  شااركت ر  مخصااوص هایكیت توسااط تیروئیدی هایهورمون

  بازه براساس  هاسنجش  شد.  انجام (Finetest, China) تست فاین

 است: زیر قرار به پارامتر هر حساسیت و

 و لیترمیلی بر نانوگرم  391/0-25 بازه  كورتیزول: هورمون سااط 

  25/31-2000 بازه :ALDO هورمون سااط  ،/234> حساااساایت

  :ACTH هورمون سط  ،75/18> حساسیت و لیترمیلی بر پیتوگرم

  سااط  ،/25> حساااساایت  و لیترمیلی بر پیتوگرم 25/1-50 بازه

  حساااساایت  و لیترمیلی بر نانوگرم 25/1-80 بازه :TSH هورمون

 و لیترمیلی بر نانوگرم 156/0-10 بازه :T3 هورمون سااط  ،75/0>

 بر نانوگرم 703/0-45 بازه :T4 هورمون سط   ،094/0> حساسیت  

 . 578/0> حساسیت و لیترمیلی

 آماری: تحلیل و تجزیه

یل  مده دساااتهب  اط عا   تحل ماری  افزارنرم توسااط آ  SPSS آ

نالیز  براسااااسو  (20 ویرایش) یانس  آ پارامتری   وار  Kruskal نا

Wallis از هاگروه یدو به دو همقایساا   جهت  صااور  گرفت و 

 همراه به آمدهدسااتبه نتایج شااد. اسااتفاده LSD تعقیبی آزمون

یانگین  صااور به  مربوطه  آماری  محاساابا     یار  انحراف ± م  مع

(Mean±SD) در 05/0 هاآزمون در داریمعنی سط  شد. گزارش 

 (.P<05/0) شد گرفته نظر

 

 نتايج

ساس  ست هب نتایج برا شماره جدول از آمدهد  و 1 هایهای 

نه  در ،TSH میزان 2 هد  گروه های نمو یابتی  شاااا  25 روز در د

  داریمعنی طوربه  ساااالم گروه های نمونه  با  مقایساااه  در آزمایش 

 50 هایغلظت با كروسین تجویز همچنین (.>05/0P) یافت كاهش

ست  دیابتی صحرایی  هایموش به لیترمیلی بر گرممیلی 100 و  توان

  طوربه دیابتی شاااهد گروه هاینمونه با مقایسااه در را TSH میزان

 گروه در TSH در ایجادشده افزایش میزان .دهد افزایش داریمعنی

  لیترمیلی بر گرممیلی 100 غلظت  كروسااین با  تیمارشاااده  دیابتی 

 50 غلظت  با  تیمارشااده   دیابتی  گروه از بیشااتر داریمعنی طوربه 

ست هب نتایج (.P<05/0) بود لیترمیلی بر گرممیلی سی  از آمدهد   برر

عه   مورد های گروه در T4 و T3 میزان طال طابق  م های   جدول  با  م

 گروه هاینمونه در ،T4 و T3 میزان كه داد نشان 2 و 1 هایشماره

  سالم گروه هاینمونه با مقایسه در آزمایش 25 روز در دیابتی شاهد

  كروسین تجویز همچنین (.>05/0P) یافت كاهش داریمعنی طوربه

  صحرایی هایموش به لیترمیلی بر گرممیلی 100 و 50 هایغلظت با

 گروه هاینمونه با مقایسااه در را T4 و T3 میزان توانساات دیابتی

هد  یابتی  شاااا هد  افزایش داریمعنی طوربه  د  میزان (.P<05/0) د

 غلظت با تیمارشده دیابتی گروه در T4 و T3 در ایجادشده افزایش

سین  لیترمیلی بر گرممیلی 100 شتر  داریمعنی طوربه كرو  گروه از بی
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 بود كروسااین لیترمیلی بر گرممیلی 50 غلظت با تیمارشااده دیابتی

(05/0>P.) آزمایش 25 روز در دیابتی شاااهد گروه هاینمونه در، 

  داریمعنی طوربه سالم گروه هاینمونه با مقایسه در ACTH میزان

  دیابتی  های گروه در ACTH میزان (.>05/0P) داد نشااان كاهش 

شده  سین  با تیمار   لیترمیلی بر گرممیلی 100 و 50 هایغلظت با كرو

 افزایش داریمعنی طوربه دیابتی شاهد گروه هاینمونه با مقایسه در

سه  در (.P<05/0) یافت شخص  تجربی گروه دو بین مقای   كه شد  م

  (كروسااین 100 غلظت با تیمار تحت دیابتی )گروه 2 تجربی گروه

بت   ACTH میزان در داریمعنی افزایش  1 تجربی گروه به  نساا

 و داده نشااان  كروسااین( 50 غلظت  با  تیمار  تحت  دیابتی  )گروه

ست  بوده تراثربخش سی  در (.P<05/0) ا ست هب نتایج برر  از آمدهد

شخص  نیز كورتیزول و ALDO سنجش    ALDO میزان كه شد  م

نه  در كورتیزول، و هد  گروه های نمو یابتی  شاااا  روز آخرین در د

  داریمعنی طوربه  ساااالم گروه های نمونه  با  مقایساااه  در آزمایش 

 50 هایغلظت با كروسین تجویز همچنین (.>05/0P) یافت كاهش

ست  دیابتی صحرایی  هایموش به لیترمیلی بر گرممیلی 100 و  توان

سه  در را كورتیزول و ALDO میزان   شاهد  گروه هاینمونه با مقای

یابتی  هد  افزایش داریمعنی طوربه  د  افزایش میزان (.P<05/0) د

  با تیمارشااده دیابتی گروه در كورتیزول و ALDO در ایجادشااده

سین،  لیترمیلی بر گرممیلی 100 غلظت شتر  داریمعنی طوربه كرو  بی

یابتی  گروه از مار  د ظت  با  دهشاااتی   لیترمیلی بر گرممیلی 50 غل

 (.P<05/0) بود كروسین

 

 با تیمار تحت هایگروه در کورتیزول و TSH،T3 ، T4، ACTH، ALDO سطح (Mean±SD) معیار انحراف ± میانگین -1 شماره جدول

 گروه تفکیک به کروسین
 كروسین لیتر كروسین لیترمیلی دیابتی شاهد سالم گروه

TSH a02/1±22/7 d74/0±32/3 c87/0±69/4 b50/0±97/5 

T3 a49/0±86/2 d17/0±00/1 c50/0±77/1 b20/0±34/2 

T4 a83/0±84/9 d39/0±31/4 c32/0±95/5 b48/0±70/7 

ACTH a53/0±78/3 d17/0±00/1 c30/0±85/1 b14/0±76/2 

ALDO a09/64 ±16/1483 d93/85±15/896 c03/49±51/1118 b45/33±13/1346 

Cortisol a16/0±03/2 d07/0±34/0 c08/0±53/0 b06/0±14/1 

 .(>05/0P) ندارند یتدیگر با داریمعنی اخت ف ،مشترک حرف دارای هایمیانگین LSD آزمون طبق

:TSH ng/ml، :T3 ng/ml، :T4 ng/ml، :ACTH pg/ml، :ALDO pg/ml، :کورتیزول ng/ml  

 

 کورتیزول و TSH، T3، T4، ACTH، ALDO پارامترهای بر شده،تزریق کروسین غلظت اثر واریانس تجزیه نتایج -2 شماره جدول

   مربعا  میانگین                                         رمتغی

TSH T3 T4 ACTH ALDO Cortisol 
 45/3** 400035** 60/8** 72/33** 82/3** 87/16** غلظت اثر

 01/0 3754 10/0 29/0 14/0 65/0 خطا

lsd 97/0 45/0 65/0 39/0 79/73 12/0 

 دهد.می نشان را 01/0 احتمال سط  در داریمعنی **

:TSH ng/ml، :T3 ng/ml، :T4 ng/ml، :ACTH  pg/ml، :ALDO pg/ml، :کورتیزول ng/ml  

 

 از قبل كه داد نشااان 1شااماره  نمودار نتایج ،قندخون میزان نظر از

 مشاااهده داریمعنی اخت ف هاگروه همه در هاموش شاادندیابتی

شد  سه  در (.P>05/0) ن   سالم،  شاهد  با دیابتی شاهد  گروه مقای

 ،تیماردهی شااروع از بعد 24 و 16 ،8 روزهای در قندخون میانگین

 گروه مقایسااه در همچنین (.P<05/0) بود دارمعنی افزایش دارای

یابتی  حت  د مار  ت ظت  با  تی   كروسااین لیترمیلی بر گرممیلی 50 غل

سبت    بین داریمعنی اخت ف 16 و 8 روزهای در دیابتی شاهد  به ن

ندخون  میزان   كاهش  24 روز در ولی ،نشاااد مشااااهده  ها گروه ق

 قندخون میزان نظر از كه داد نشااان نتایج (.P<05/0) بود دارمعنی

قایساااه  در یابتی  گروه م مار  تحت  د  بر گرممیلی 100 غلظت  با  تی

  دارمعنی اخت ف 8 روز در دیابتی شاهد به نسبت كروسین لیترمیلی

سین  تزریق تحت دیابتی گروه در حالاین با ؛ امانبود  غلظت با كرو

سبت  تریپایین قندخون 24 و 16 روزهای در 100  شاهد  گروه به ن

شد    دیابتی شاهده   تحت گروه ،24 و 16 هایروز در (.P<05/0) م

 قندخون میزان ،كروسااین لیترمیلی بر گرممیلی 100 غلظت با تیمار

سبت  تریپایین سین  50 غلظت با تیمار تحت گروه به ن شان  كرو  ن

 .باشدمی كروسین دوز به وابسته اثربیانگر  امر این كه دادند
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  تیماردهی شروع از بعد 24 و 16 ،8 روزهای در دیابتی هایموش قند میانگین مقایسه نمودار -1 شماره نمودار

 .(>05/0P) باشدمی دارمعنی اختالف عدم دهندهنشان ،مشترک حروف .LSD آزمون طبق

 

 بحث

 محور یهاهورمون بر كروسااین اثر ،حاضاار پژوهش در

  صااحرایی هایموش در تیروئیدی هایهورمون و آدرنال - هیپوفیز

سی  مورد دیابتی نر ست به نتایج طبق گرفت. قرار برر  میزان ،آمدهد

  دیابتی شاهد گروه در ACTH و ALDO كورتیزول، هایهورمون

  با  كروسااین بود. سااالم  شاااهد   گروه از كمتر داریمعنی طوربه 

  دارمعنى افزایش موجب  لیترمیلی بر گرممیلی 100 و 50 های غلظت 

 گروه با مقایسه در ACTH و ALDO كورتیزول، هایهورمون در

 تیروئیدی  های هورمون میزان بررساای در شاااد. دیابتی  های موش

TSH)، T3، (T4 كاهشایجاد  ساابب دیابت كه شااد مشااخص 

سین  گردد.می هاهورمون این میزان در داریمعنی  50 غلظت با كرو

 های هورمون سااط  داریمعنی طوربه  لیترمیلی بر گرممیلی 100 و

سبت  را T4 و TSH، T3 تیروئیدی  افزایش دیابتی شاهد  گروه به ن

جه  با  .داد  های هورمون افزایش در دارمعنی تغییرا  كه این به  تو

 غلظت با شده درمان هایموش در ACTH و ALDO كورتیزول،

 ؛بود ترمحسوس  دیابتی هایموش گروه با مقایسه  در كروسین  100

  .باشدمی غلظت به وابسته كروسین اثر كه گرفت نتیجه توانمی پس

 صاادق نیز تیروئیدی هایهورمون مورد در گیرینتیجه این همچنین

 هایهورمون سط  ،100 كروسین با تیمارشده هایموش در .كندمی

شهودتری  و دارمعنی افزایش T4 و TSH، T3 تیروئیدی سبت  م  ن

  خاصاایت هییدكنندأت این و داشاات 50كروسااین با تیمار گروه به

سته  سین  دوز به واب شد. می كرو   سال  در رانهمتا و Rotondi با

شان  2011 شتر  دیابتی چاق افراد در تیروئید كاریكم كه ندددا ن  بی

  سااط  و دیابتی  افراد در BMI بین مثبتی رابطه  و شااودمی دیده 

TSH همچنین [.17] است شده گزارش Marzullo در همتاران و 

  هایبیماری برای فاكتوری تواندمی چاقی كه دادند نشان 2010 سال

  دیابت ،چاقی بین مستقیمی  ارتباط بنابراین .باشد  تیروئید خودایمنی

یدی  مشاات   و بت    و دارد وجود تیروئ یا ماری  به  منجر ،د  بی

 راسااتاهم حاضاار تحقیق با نتایج این و شااودمی تیروئید كاریكم

شد می سولین  به مقاومت بین ارتباط زمینه در .]18[ با   كاریكم و ان

  مطالعه نتایج مثال عنوانبه اساات. گرفته صااور  عاتیمطال تیروئید

Kijin  شان سیت   كاهش سبب  ،تیروئید كاریكم كه دهدمی ن سا   ح

 تمام روی تقریباً یتیروئید هایهورمون .]19[ گرددمی انسااولین به

  ا مطالع   .[18،5] گذارندمی اثر كربوهیدرا   متابولیساام   هایجنبه 

شان  همتاران و بیژه ستقیم  صور  به T3 كه دهدمی ن  بیان روی م

خه  های آنزیم های ژن ند    زگلیتوژنولی     و گلوكونئوژنز   چر   مان

  دارد. ثیرأت كربوكسی ز پیروا  و كینازكربوكسی پیروا  فسفوانول

عث   T3 همچنین قال  افزایش با نده انت  و شااودمی گلوكز های ده

بد  گلوكز خروجی هد می افزایش را ك  اخت ال  شاایوع .]20[ د

یدی  های هورمون یابتی  در تیروئ یابتی  افراد برابر 3 تا  2 ها، د   غیرد

 در اخت ل .]21[ یابدمی افزایش سن  رفتن باال با میزان این و است 

ید  های هورمون  از بساایاری   بر منفی اثرا  اسااات ممتن یتیروئ

 افزایش و دیابتی عروق از ناشاای ومیرمرگ حتی و دیابت هایجنبه

ند    فشاااارخون ید ك مال دار  .را تشاااد  در اخت ل دهمچنین احت

 هیپوگلیسمی  و دهد تغییر را انسولین  به نیاز ،یتیروئید هایهورمون

عه   [.21] آورد وجودبه را  خطرناک  طال  از نفر 285 روی بر كه  ایم

 اخت ال  كه داد نشااان ،شااد انجام سااالمندان مركز یک ناساااكن

 ایفزاینده طوربه دیابت به مبت  سااال 60 باالی افراد در تیروئیدی

  انجام همتاران و سلطانی  توسط  كه ایمطالعه در [.22] دارد وجود

 موجب دیابتی افراد در قندخون كاهش كه شااد داده نشااان ،شااد
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تایج  این كه  شااودمی T4 و TSH، T3 افزایش تایج  با  ن عه   ن  مطال

 آنتاگونیساات تیروئیدی هایهورمون [.5] باشاادسااو میهم حاضاار

س  هایهورمون ستند  ولینان ستقیم  شتل  به را آن عملترد و ه  غیرم

ند. می تقویت  نده  ساانتز كن یدی  های هورمون گیر بت   در تیروئ یا   د

بد  می كاهش  ند می كه  یا یدی  های هورمون سااط  توا  در را تیروئ

ضی  ضر  مطالعه در دهد. كاهش بیماراناز  بع   افراد T4 سط   ،حا

حت  مار  ت یابتی  گروه از باالتر  كروسااین با  تی  اثر این كه  بود د

 این .است  قندخون آورندهپایین كه باشد  كروسین  از ناشی  تواندمی

  عملتردهای  با  رابطه  در همتاران  و كاشاای   مطالعه   نتایج  با  نتایج 

  نتایج و باشد می راستا هم و سو هم دیابت در تیروئیدی هایهورمون

 ،T3 سط   كاهش دهندهنشان  ما مطالعه نتایج همانندنیز  مطالعه این

T4 و TSH یابتی  افراد رد طا  در [.23] بود د  توسااط كه  ایعه لم

Smithson   فواید از یتی كه شااد هداد نشااان ،گرفتصااور 

یدی  اخت ال  ماران  در تیروئ یابتی  بی ندخون  كاهش  و كنترل ،د   ق

  كاهش و تیروئیدی هایهورمون بهبود نتایج با نتایج این كه باشدمی

  كام ً  ما  مطالعه   در كروسااینبا   تیمار  تحت  های گروه در قندخون 

  بهطی آن  همتاران و مدقق كه ایمطالعه در [.24] باشدمی راستاهم

سی  صاره  اثر برر   با كورتیزول ؛پرداختند هاچربی بر زعفران آبی ع

گذاری  تاالموس  محور طریق از اثر نال  هیپوفیز هیپو  (HPA) آدر

تایج  این كه  [25] گردد لیپولیز افزایش به  منجر تواند می   مطالعه   با  ن

ضر  ستا هم حا شد. می را  تحریک با تواندمی كورتیزول حقیقت در با

 در كورتیزول .شود  هاچربی ساز وسوخت  افزایش به منجر ،لیپولیز

بد  می افزایش مواقعی ندخون  كه  یا ته   كاهش  ق یاز  و یاف  منبع به  ن

  تواندمی كورتیزول تغییرا  ،ذكرشده موارد به توجه با .باشد انرژی

شد  اثرگذار خون چربی میزان در سط  شده انجام مطالعه .[25] با  تو

Xu ند می نكروساای ماده  وجود كه  داد نشاااان  محور بر توا

تاالموس  گذار  هیپوفیز هیپو  در یتغییرات به  منجر و باشاااد   اثر

 در كه گردد هیپوفیز قدامی قساامت از شاادهترشاا  هایهورمون

  بندی جمع .[26] بود مشااهود خوبی به  نتیجه  این حاضاار   مطالعه  

 هایگروه از حاصل  نتایج با آن مقایسه  و پژوهشگران  این هاییافته

سین  با شده تیمار دیابتی شان  كرو  در دارمعنی افزایشكه  دهدمی ن

یدی  های هورمون و ALDO، ACTH كورتیزول، سااط   تیروئ

TSH)، T3، (T4، كروسااین باالی غلظت با تیمارشااده گروه در  

 به  دیابتی  شاااهد  گروه با  مقایسااه   در لیتر(میلی بر گرممیلی 100)

سین  مثبت اثرا  معنای ست.  دیابتی هایموش بر كرو   ییجاآن از ا

شن  كه جهت   در زعفران گیاه مؤثر تركیبا  عمل متانیزم شدن  رو

 تیروئیدی هایهورمون و آدرنال - هیپوفیز محور هایهورمون بهبود

یابتی  های نمونه  در یاز  د قا   به  ن نه  این در بیشااتر تحقی  دارد، زمی

شنهاد  سی  شود می پی شتری  سیتولوژیتی  هایبرر  زمینه این در بی

 پژوهش این مطالعا  انجام در كه ییجاآن از همچنین شود.  انجام

  دیگر اجزای ازبعدی  مطالعا  در توانمی ،شد  استفاده  كروسین  از

 اثرا  مشاااهده به توجه بانیز  و نمود اسااتفاده زعفران عصاااره

 هایهورمون افزایش و شدهیابیارز هایشاخص بر كروسین مطلوب

 غلظت  افزایش با  تیروئیدی  های هورمون و آدرنال  - هیپوفیز محور

 غلظت به وابسااته كروسااین اثربخشاای كه گفت توانمی كروسااین

ست  ستف  بنابراین ؛ا سین  باالتر هایغلظت از دهاا  افزایش جهت كرو

هاد   نآ اثربخشاای عه   این های محدودیت   از گردد.می پیشاان طال   م

مل  تأثیر  به  توانمی  بر كه  محیطی و فیزیولوژیتی مختلف عوا

 نمود. اشاره ،است حاكم زنده هایسیستم

 

 گيرينتيجه

  - هیپوفیز محور هایهورمون سااط  افزایش در كروسااین

 و ثرؤم نقش ،بتیدیا نر صااحرایی هایموش در تیروئیدی و آدرنال

 100 غلظت در كروسااین اثربخشاای این و اساات داشااته بساازایی

بت   لیترمیلی بر گرممیلی ظت  به  نساا   لیترمیلی بر گرممیلی 50 غل

 غلظت به وابسااته خاصاایت ییدكنندهأت كه اساات بوده مشااهودتر

 در را قندخون میانگین وانستت كروسین همچنین باشد.می كروسین

 دهد. كاهش دیابتی صحرایی هایموش

 

 قدردانی و تشکر

ید  تمام  از  را ام  پژوهش این انجام  در كه  محترمی اساااات

شتر  ،نمودند یاری  ،پژوهش این اجرای هزینه شود. می قدرانی و ت

 است. شده تأمین مقاله نویسندگان توسط
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