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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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بررسی اثر کروسین بر هورمونهای محور هیپوفیز  -آدرنال و هورمونهای تیروئیدی در
موشهای صحرایی نر دیابتیشده با استرپتوزوتوسین
*1

راهله رهباریان  ،غزال عطائی

2

سابقه و هدف :دیابت ،اثرا

مخربی بر هورمونهای محور هیپوفیز  -آدرنال و هورمونهای تیروئیدی دارد .با توجه به اثرا

گیاه زعفران؛ این پژوهش با هدف بررساای اثرا

آنتیاكسیدانی

كروسااین بر هورمونهای محور هیپوفیز  -آدرنال و هورمونهای تیروئیدی در موشهای

صحرایی دیابتی انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی كه در دانشگاه پیام نور انجام شد 28 ،سر موش صحرایی نر به  4گروه شاهد ،شاهد دیابتی ،دیابتی
تحت تیمار با كروسین ( 50و  100میلیگرم بر میلیلیتر 25 ،روز تزریق درون صفاقی) تقسیم شدند .گروههای دیابتی با یکبار تزریق درون
صفاقی ا سترپتوزوتو سین دیابتی شدند .در روز  25آزمایش ،موشها بیهوش شدند و خونگیری از قلب انجام شد و هورمونهای محور
هیپوفیز  -آدرنال مانند كورتیزول ،آلدسترون ،آدرنوكورتیتوتروپین و هورمونهای تیروئیدی ) (T4 ،T3 ،TSHارزیابی شدند .نتایج توسط
آزمونهای آماری  Kruskal Wallisو  LSDتحلیل گردید.
نتايج :كروسااین با غلظت های  50و  100میلیگرم بر میلیلیتر منجر به افزایش معنىدار در میزان هورمون های كورتیزول ،آلدسااترون و
آدرنوكورتیتوتروپین ن سبت به موشهای دیابتی شد .در برر سی میزان هورمونهای تیروئیدی ) (T4 ،T3 ،TSHم شخص شد كه دیابت،
سبب كاهش معنیداری در میزان این هورمونها میگردد .تجویز كروسین با غلظت  50و  100میلیگرم بر میلیلیتر بهطور معنیداری سط
هورمونهای تیروئیدی مذكور را نسبت به گروه شاهد دیابتی افزایش داد ( .)P>0/05در مقایسه بین دو غلظت كروسین ،گروه تیمارشده با
غلظت  100میلیگرم بر میلیلیتر ،افزایش معنیداری را در شاخصهای مورد برر سی ن سبت به گروه تحت تیمار با غلظت  50میلیگرم بر
میلیلیتر كروسین نشان داد .همچنین كروسین سبب كاهش معنیداری در میزان قند خون موشهای دیابتی شد.
نتيجهگيري :كروسین میتواند موجب افزایش سط هورمونهای محور هیپوفیز  -آدرنال و هورمونهای تیروئیدی در موشهای صحرایی
نر دیابتی شود.
واژگان كليدي :دیابت شیرین ،كروسین ،غده هیپوفیز ،غده آدرنال ،هورمون تیروئیدی ،موش صحرایی
دو ماهنامه علمی  -پژوهشی فیض ،دوره بیست و چهارم ،شماره  ،5آذر  -دی  ،1399صفحا

مقدمه
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در هیپو تاالموس ،هورمونی به نام هورمون آزادكن نده تیروتروپین
دیابت ،از مهمترین بی ماری های غدد درونریز در جوامع

) (TRHساااخته میشااود [ .]4ترشاا  TRHبا اثرگذاری بر غده

متعددی مانند نفروپاتی،

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

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

) (TSHمیشااود .هورمون  TSHدر خون به گردش در میآید و

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

بهعنوان پیتی ع مل میك ند كه تیروئ ید را وادار به سااااختن

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

ترییدوتیرونین ) (T3و تیروكسااین ) (T4و ورود به جریان خون

گسااترده عروقی ،ك بدی ،كلیوی و قلبی

میكند [ .]5حدود  80درصااد از هورمونهایی كه از غده تیروئید

میگردد [ .]3،1غده تیروئ ید ،مسااؤول تنظیم پارامتر های مختلف

ترش ا میشااوند ،تیروكسااین و  20درصااد آنها ترییدوتیرونین

سوختوساز بدن است.

هسااتند .اما عم ً بقیه تیروكسااینها نیز به ترییدوتیرونین تبدیل

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

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

ایران

وجود داشته باشند ،هیپوفیز  TSHكمتری تولید میكند .این كاهش

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

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

انسااانی اساات كه موجب بروز مشاات

موجب بروز مشاات

نور تهران ،تهران ،ایران

كاهش تولید هورمونها میشااود [ .]5هنگامیكه بدن فرد ،سااالم
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خالصه:

اثر كروسین بر هورمونهای هیپوفیز  -آدرنال و تیروئیدی در موشهای... ،
كمكاری تیروئید ،شایعترین اتفاقی ا ست كه برای غده تیروئید رخ

آن مبت ه ستند و موجب م شت

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

استفاده از داروهای شیمیایی برای س مت انسانها مضر میباشد و

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

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

كاهش فعالیتهای مختلف بدن و در نهایت كاهش متابولی سم منجر

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

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

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

تركیبا

موشهای صحرایی نر دیابتیشده با  STZپرداخته شده است.

دارویی ب سیار مهم ،كروكوس ساتیووس ) (Crocus sativusاز
تیره زنبقیان ) (Iridaceaeاساات كه به نام های زعفران یا زرپران

مواد و روشها
رعایت تمامی حقوق حیوانا

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

آزمایشااگاهی در پژوهش

مهم و

برای استفاده انسانی ،مبتنی بر دستورالعملهای بینالمللی مراقبت و

ا صلی زعفران ،كرو سین ا ست كه میتواند ناهنجاریهای مرتبط با

اسااتفاده از حیوانا

آزمایشااگاهی بوده ،كد اخ قی این طرح

دیابت را بهبود ببخ شد [ .]1نمونهای از این ناهنجاریها ،اخت ل در

پژوهشی  IR.NUMS.REC.1395.47میباشد.

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

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

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

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

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

تحقی قا

نشاااان مید هد كه سااط لیپ ید های خون با سااط

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

در

هورمونهای تیروئید نساابت عتس دارد و با افزایش هورمونهای

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

تیروئ ید ،سااط لیپ ید های خون كم میشااود .در بی ماران دارای

رو شنایی  -تاریتی  12ساعته در قفسهای ا ستاندارد پلیكربنا

كمكاری تیروئید ،سااط كلسااترول و  LDLافزایش و در بیماران

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

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

تو سط بطری پ ستیتی 500میلیلیتر در اختیار آنها قرار داده شد.

نشاان میدهد كه میزان چربیهای خون از جمله كلساترول و TG

همچنین آزمودنیها از غذای فشاارده مخصااوص موش با فرمول

در گروههای دیابتی افزایش مییابند [ .]11در مطالعاتی كه توسااط

ا ستاندارد (دانهداران توس ،ایران) تغذیه نمودند .به منظور ح صول

محققان مختلف انجام شده ا ست ،تأثیر مثبت كرو سین (ماده مؤثره

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

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

از اسااتقرار حیوانا

به انجام رسااید .در این مطالعه ،كلیه اعمال

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

جراحی و نمونهگیریها تحت بیهوشاای كامل انجام شااد .همچنین

اثرا

متابولیتی ناگوار ناشاای از هیپرگلیساامی و دیابت را از بین

میبرد [ .]12همچنین شیرعلی و همتاران در سال  1391به برر سی

سعی شده است از كمترین تعداد نمونه قابل قبول استفاده شود.
طراحی آزمایش و گروهبندی
موشهای صحرایی به صور

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

ت صادفی به  4گروه (در هر

ضددیابتی میباشد و

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

موجب بهبود پروفایل های لیپیدی در مبت یان به دیابت میشااود

تیمار با غلظت  50میلیگرم بر میلیلیتر و غلظت  100میلیگرم بر

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

میلیلیتر كروسین تقسیم شدند .گروه اوّل :موشهای صحرایی گروه

نتایج آنها نشان داد كه كروسین دارای اثرا

 25روز به صور

درون صفاقی  0/5میلیلیتر محلول

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

شاهد به مد

سااافرانال در احیای ساالولهای بتا در موشهای دیابتیشااده با

سالین دریافت كردند .گروه دوم :موشهای صحرایی گروه شاهد

اسااترپتوزوتوسااین ) (STZمؤثر هسااتند كه این نتایج ،تأییدكننده

د یابتی پس از ال قای د یا بت تجربی توسااط  STZبا غل ظت 55

خواص آنتیاك سیدانی زعفران میبا شد [ .]14عطائی و همتاران نیز

میلیگرم بر كیلوگرم وزن بدن موش ،به مد

در سال  1398ن شان دادند كه كرو سین موجب كاهش قندخون در

درون صفاقی  0/5میلیلیتر محلول سالین دریافت كردند .گروه سوم

موشهای صااحرایی نر دیابتی میشااود و عوارض آن را در بافت

و چهارم :موشهای صااحرایی پس از القای دیابت تجربی به مد

بیضااه موشهای دیابتی بهبود میبخشااد [ .]1هدف از انجام این

 25روز  0/5میلیلیتر از غل ظت  50میلیگرم بر میلیلیتر و غل ظت

پژوهش ،برر سی اثر گیاهان دارویی ،بر س مت ان سانها میبا شد و

 100میلیگرم بر میلیلیتر كرو سین به صور

درون صفاقی دریافت

از آنجایی كه دیابت یتی از بیماریهایی ا ست كه افراد زیادی به

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

ب سیاری می شود و از طرفی

رهباریان و عطائی
فاینتست ) (Finetest, Chinaانجام شد .سنجشها براساس بازه

ایجاد دیابت تجربی
مدل تجربی دیابت در موشهای صااحرایی ،به دنبال 16

و حساسیت هر پارامتر به قرار زیر است:

ساااعت ناشااتایی با یکبار تزریق درونصاافاقی Sigma-( STZ

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

 ،)Aldrich, Germanyبه میزان  55میلیگرم به ازای هر كیلوگرم

حساااساایت < ،/234سااط هورمون  :ALDOبازه 31/25-2000

( ،)pH=5/4بهعنوان

پیتوگرم بر میلیلیتر و حساسیت < ،18/75سط هورمون :ACTH

وزن بدن ایجاد شد .همچنین از بافر سیترا

گروه شاااهد دیابتی و دو گروه دیابتی تحت تیمار با غلظتهای 50

هورمون  :TSHبازه  1/25-80نانوگرم بر میلیلیتر و حساااساایت

گرفت .با توجه به

< ،0/75سااط هورمون  :T3بازه  0/156-10نانوگرم بر میلیلیتر و

اینكه مطالعه در مورد دیابت مزمن میباشااد ،حدود  3روز پس از

حساسیت < ،0/094سط هورمون  :T4بازه  0/703-45نانوگرم بر

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

میلیلیتر و حساسیت <. 0/578

و  100میلیگرم بر میلیلیتر كروسااین صااور

دمی خونگیری صااور

گرفت و قند خون ،توسااط دسااتگاه

تجزیه و تحلیل آماری:
بهدساااتآ مده توسااط نرمافزار آ ماری SPSS

گالاوكاوماتار مادل )EasyGluco, Korea( IGM-0002A

تحل یل اط عا

اندازهگیری شد .قند خون باالی  300میلیگرم بر د سیلیتر بهعنوان

(ویرایش  )20و براسااااس آ نالیز وار یانس نا پارامتری Kruskal

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

 Wallisصااور

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

آزمون تعقیبی  LSDاسااتفاده شااد .نتایج بهدسااتآمده به همراه

گرفت و جهت مقایسااه دو به دوی گروهها از

آماری مربوطه بهصااور

میانگین  ±انحراف معیار

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

محاساابا

تجاری با در صد خلوص  99در صد از شركت  Merckخریداری شد.

) (Mean±SDگزارش شد .سط معنیداری در آزمونها  0/05در

سااپس محلولهایی با غلظت  50و  100میلیگرم بر میلیلیتر از آن تهیه

نظر گرفته شد (.)P>0/05

گردید.
نتايج

بررسی پارامترها
در پا یان دوره تی مار (روز  25آز مایش) ،موش های

برا ساس نتایج بهد ستآمده از جدولهای شمارههای  1و

صااحرایی با تزریق كتامین و زای زین به نساابت  50میلیگرم بر

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

كیلوگرم به  5میلیگرم بر كیلوگرم بیهوش شاادند [ .]16سااپس

آزمایش در مقایساااه با نمونه های گروه ساااالم بهطور معنیداری

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

كاهش یافت ( .)P<0/05همچنین تجویز كروسین با غلظتهای 50

ك شیدن جناغ و دندهها از بطن چپ قلب تو سط سرنگ  2میلیلیتر

و  100میلیگرم بر میلیلیتر به موشهای صحرایی دیابتی توان ست

خونگیری انجام شد .خون گرفته شده بدون ماده ضدانعقاد درون

میزان  TSHرا در مقایسااه با نمونههای گروه شاااهد دیابتی بهطور

 12دقیقه در انتوباتور در دمای 37

معنیداری افزایش دهد .میزان افزایش ایجادشده در  TSHدر گروه

لوله آزمایش ریخته و به مد

درجه سانتیگراد قرار داده شد .بعد از وقوع انعقاد ،لولهها به مد

دیابتی تیمارشاااده با كروسااین غلظت  100میلیگرم بر میلیلیتر

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

بهطور معنیداری بیشااتر از گروه دیابتی تیمارشااده با غلظت 50

داده شد .سپس سرم خون روی بخش لختهشده توسط پیپت پاستور

میلیگرم بر میلیلیتر بود ( .)P>0/05نتایج بهد ستآمده از برر سی

جدا و به لوله آزمایش دیگری منتقل شد .در ادامه در آنها تو سط

میزان  T3و  T4در گروه های مورد م طال عه م طابق با جدول های

پارافیلم مسدود و در دمای  -20درجه سانتیگراد فریز شد و جهت

شمارههای  1و  2نشان داد كه میزان  T3و  ،T4در نمونههای گروه

ساانجش سااط هورمونهای كورتیزول ،آلدسااترون )،(ALDO

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

آدرنوكورتیتوتروپین ) (ACTHو هورمون های تیروئیدی )،TSH

بهطور معنیداری كاهش یافت ( .)P<0/05همچنین تجویز كروسین

 (T4 ،T3به آزمایشااگاه تشااخیص طبی منتقل شااد .با توجه به

با غلظتهای  50و  100میلیگرم بر میلیلیتر به موشهای صحرایی

لحظهای هورمونها ،نمونهگیریها در یک بازه ساااعتی

دیابتی توانساات میزان  T3و  T4را در مقایسااه با نمونههای گروه

نوسااانا

مشااخص (بین ساااعت  12تا  )13صااور

گرفت .ساانجش كلیه

هورمونهای تیروئیدی توسااط كیتهای مخصااوص ر

شااركت

شاااا هد د یابتی بهطور معنیداری افزایش د هد ( .)P>0/05میزان
افزایش ایجادشده در  T3و  T4در گروه دیابتی تیمارشده با غلظت
 100میلیگرم بر میلیلیتر كرو سین بهطور معنیداری بی شتر از گروه
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ح ل ا سترپتوزوتو سین ا ستفاده شد .تزریق ا سترپتوزوتو سین به

بازه  1/25-50پیتوگرم بر میلیلیتر و حساااساایت < ،/25سااط

اثر كروسین بر هورمونهای هیپوفیز  -آدرنال و تیروئیدی در موشهای... ،

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

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

میزان  ACTHدر مقایسه با نمونههای گروه سالم بهطور معنیداری

آزمایش در مقایساااه با نمونه های گروه ساااالم بهطور معنیداری

كاهش نشااان داد ( .)P<0/05میزان  ACTHدر گروههای دیابتی

كاهش یافت ( .)P<0/05همچنین تجویز كروسین با غلظتهای 50

تیمار شده با كرو سین با غلظتهای  50و  100میلیگرم بر میلیلیتر

و  100میلیگرم بر میلیلیتر به موشهای صحرایی دیابتی توان ست

در مقایسه با نمونههای گروه شاهد دیابتی بهطور معنیداری افزایش

میزان  ALDOو كورتیزول را در مقای سه با نمونههای گروه شاهد

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

د یابتی بهطور معنیداری افزایش د هد ( .)P>0/05میزان افزایش

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

ایجادشااده در  ALDOو كورتیزول در گروه دیابتی تیمارشااده با

افزایش معنیداری در میزان  ACTHنساا بت به گروه تجربی 1

غلظت  100میلیگرم بر میلیلیتر كرو سین ،بهطور معنیداری بی شتر

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

از گروه د یابتی تی مارشاااده با غل ظت  50میلیگرم بر میلیلیتر

اثربخشتر بوده ا ست ( .)P>0/05در برر سی نتایج بهد ستآمده از

كروسین بود (.)P>0/05

جدول شماره  -1میانگین  ±انحراف معیار ) (Mean±SDسطح  ALDO ،ACTH ،T4 ،T3 ،TSHو کورتیزول در گروههای تحت تیمار با
کروسین به تفکیک گروه
گروه

سالم

شاهد دیابتی

میلیلیتر كروسین

لیتر كروسین

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

±16/1483 64/09a

896/85±15/93d

1118/49±51/03c

1346/33±13/45b

Cortisol

2/0±03/16a

0/0±34/07d

0/0±53/08c

1/0±14/06b

طبق آزمون  LSDمیانگینهای دارای حرف مشترک ،اخت ف معنیداری با یتدیگر ندارند (.)P<0/05
 ،:ALDO pg/ml ،pg/ml :ACTH ،:T4 ng/ml ،:T3 ng/ml ،:TSH ng/mlکورتیزولng/ml :

جدول شماره  -2نتایج تجزیه واریانس اثر غلظت کروسین تزریقشده ،بر پارامترهای  ALDO ،ACTH ،T4 ،T3 ،TSHو کورتیزول
میانگین مربعا

متغیر
اثر غلظت

TSH
**16/87

T3
**3/82

T4
**33/72

ACTH
**8/60

ALDO
**400035

Cortisol
**3/45

خطا

0/65

0/14

0/29

0/10

3754

0/01

lsd

0/97

0/45

0/65

0/39

73/79

0/12

** معنیداری در سط احتمال  0/01را نشان میدهد.
 ،:ALDO pg/ml ،pg/ml :ACTH ،:T4 ng/ml ،:T3 ng/ml ،:TSH ng/mlکورتیزولng/ml :

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

در م قایساااه گروه دیابتی ت حت تی مار با غل ظت  100میلیگرم بر

دیابتیشاادن موشها در همه گروهها اخت ف معنیداری مشاااهده

میلیلیتر كروسین نسبت به شاهد دیابتی در روز  8اخت ف معنیدار

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

نبود؛ اما با اینحال در گروه دیابتی تحت تزریق كرو سین با غلظت

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

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

دارای افزایش معنیدار بود ( .)P>0/05همچنین در مقایسااه گروه

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

د یابتی ت حت تی مار با غل ظت  50میلیگرم بر میلیلیتر كروسااین

تیمار با غلظت  100میلیگرم بر میلیلیتر كروسااین ،میزان قندخون

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

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

میزان قندخون گروه ها مشااااهده نشاااد ،ولی در روز  24كاهش

دادند كه این امر بیانگر اثر وابسته به دوز كروسین میباشد.

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

477

دوماهنامه فیض| آذر-دی| |1399دوره  |24شماره 5

Downloaded from feyz.kaums.ac.ir at 2:15 +0430 on Sunday June 13th 2021

دیابتی تیمارشااده با غلظت  50میلیگرم بر میلیلیتر كروسااین بود

سنجش  ALDOو كورتیزول نیز م شخص شد كه میزان ALDO

رهباریان و عطائی
۷00

a

روز8

600

روز24

fg

d-g
d-g

defg
efg

400

hi
jk

k

k

200

k

100
0
شاهد دیابتی
کروسین  mg/ml 100کروسین mg/ml 50
گروه های مورد مطالعه

شاهد سالم

نمودار شماره  -1نمودار مقایسه میانگین قند موشهای دیابتی در روزهای  16 ،8و  24بعد از شروع تیماردهی
طبق آزمون  .LSDحروف مشترک ،نشاندهنده عدم اختالف معنیدار میباشد (.)P<0/05
بحث

سال  2010نشان دادند كه چاقی میتواند فاكتوری برای بیماریهای
در پژوهش حاضاار ،اثر كروسااین بر هورمونهای محور

خودایمنی تیروئید باشد .بنابراین ارتباط مستقیمی بین چاقی ،دیابت

هیپوفیز  -آدرنال و هورمونهای تیروئیدی در موشهای صااحرایی

و مشاات

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

نر دیابتی مورد برر سی قرار گرفت .طبق نتایج بهد ستآمده ،میزان

كمكاری تیروئید میشااود و این نتایج با تحقیق حاضاار همراسااتا

هورمونهای كورتیزول ALDO ،و  ACTHدر گروه شاهد دیابتی

میبا شد ] .[18در زمینه ارتباط بین مقاومت به ان سولین و كمكاری

بهطور معنیداری كمتر از گروه شاااهد سااالم بود .كروسااین با

تیروئید مطالعاتی صااور

گرفته اساات .بهعنوان مثال نتایج مطالعه

غلظتهای  50و  100میلیگرم بر میلیلیتر موجب افزایش معنىدار

 Kijinن شان میدهد كه كمكاری تیروئید ،سبب كاهش ح سا سیت

در هورمونهای كورتیزول ALDO ،و  ACTHدر مقایسه با گروه

به انسااولین میگردد ] .[19هورمونهای تیروئیدی تقریباً روی تمام

موش های دیابتی شاااد .در بررساای میزان هورمون های تیروئیدی

جنبههای متابولیساام كربوهیدرا

) (T4 ،T3 ،TSHمشااخص شااد كه دیابت ساابب ایجاد كاهش

بیژه و همتاران ن شان میدهد كه  T3به صور

معنیداری در میزان این هورمونها میگردد .كرو سین با غلظت 50

ژن های آنزیم های چر خه گلوكونئوژنز و گلیتوژنولیز مان ند

و  100میلیگرم بر میلیلیتر بهطور معنیداری سااط هورمون های

فسفوانول پیروا

كربوكسی ز تأثیر دارد.

تیروئیدی  T3 ،TSHو  T4را ن سبت به گروه شاهد دیابتی افزایش

همچنین  T3با عث افزایش انت قالده نده های گلوكز میشااود و

داد .با تو جه به این كه تغییرا

معنیدار در افزایش هورمون های

اثر میگذارند [ .]18،5مطالعا

كربوكسیكیناز و پیروا

م ستقیم روی بیان

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

كورتیزول ALDO ،و  ACTHدر موشهای درمان شده با غلظت

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

 100كروسین در مقایسه با گروه موشهای دیابتی محسوستر بود؛

ا ست و این میزان با باال رفتن سن افزایش مییابد ] .[21اخت ل در

پس میتوان نتیجه گرفت كه اثر كروسین وابسته به غلظت میباشد.

هورمون های تیروئ یدی ممتن اسااات اثرا

منفی بر بساایاری از

همچنین این نتیجهگیری در مورد هورمونهای تیروئیدی نیز صاادق

جنبههای دیابت و حتی مرگومیر ناشاای از عروق دیابتی و افزایش

میكند .در موشهای تیمارشده با كروسین  ،100سط هورمونهای

فشاااارخون را تشاااد ید ك ند .همچنین احت مال دارد اخت ل در

تیروئیدی  T3 ،TSHو  T4افزایش معنیدار و م شهودتری ن سبت

هورمونهای تیروئیدی ،نیاز به انسولین را تغییر دهد و هیپوگلیسمی

به گروه تیمار با كروسااین 50داشاات و این تأییدكننده خاصاایت

خطرناک را بهوجود آورد [ .]21م طال عهای كه بر روی  285نفر از

واب سته به دوز كرو سین میبا شد Rotondi .و همتاران در سال

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

 2011ن شان دادند كه كمكاری تیروئید در افراد چاق دیابتی بی شتر

تیروئیدی در افراد باالی  60سااال مبت به دیابت بهطور فزایندهای

دیده میشااود و رابطه مثبتی بین  BMIدر افراد دیابتی و سااط

وجود دارد [ .]22در مطالعهای كه تو سط سلطانی و همتاران انجام

 TSHگزارش شده است [ .]17همچنین  Marzulloو همتاران در

شااد ،نشااان داده شااد كه كاهش قندخون در افراد دیابتی موجب
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۳00

مقدار گلوکز )(mg/ml

روز16

d-g

500

اثر كروسین بر هورمونهای هیپوفیز  -آدرنال و تیروئیدی در موشهای... ،
افزایش  T3 ،TSHو  T4میشااود كه این نتایج با نتایج مطالعه

) ،(T4 ،T3 ،TSHدر گروه تیمارشااده با غلظت باالی كروسااین

حاضاار همسااو میباشااد [ .]5هورمونهای تیروئیدی آنتاگونیساات

( 100میلیگرم بر میلیلیتر) در مقایسااه با گروه شاااهد دیابتی به

هورمونهای ان سولین ه ستند و عملترد آن را به شتل غیرم ستقیم

معنای اثرا

مثبت كرو سین بر موشهای دیابتی ا ست .از آنجایی

تقو یت میكن ند .ساانتز گیر نده هورمون های تیروئ یدی در د یا بت

كه رو شن شدن متانیزم عمل تركیبا

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

بهبود هورمونهای محور هیپوفیز  -آدرنال و هورمونهای تیروئیدی

بع ضی از بیماران كاهش دهد .در مطالعه حا ضر ،سط  T4افراد

در نمونه های دیابتی ن یاز به تحقی قا

بیشااتر در این زمی نه دارد،

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

پی شنهاد می شود برر سیهای سیتولوژیتی بی شتری در این زمینه

میتواند ناشی از كروسین باشد كه پایینآورنده قندخون است .این

این پژوهش

مؤثر گیاه زعفران در جهت

نتایج با نتایج مطالعه كاشاای و همتاران در رابطه با عملتردهای

از كروسین استفاده شد ،میتوان در مطالعا

هورمونهای تیروئیدی در دیابت هم سو و همراستا میباشد و نتایج

عصاااره زعفران اسااتفاده نمود و نیز با توجه به مشاااهده اثرا

این مطالعه نیز همانند نتایج مطالعه ما نشاندهنده كاهش سط ،T3

مطلوب كروسین بر شاخصهای ارزیابیشده و افزایش هورمونهای

 T4و  TSHدر افراد د یابتی بود [ .]23در م طال عهای كه توسااط

محور هیپوفیز  -آدرنال و هورمون های تیروئیدی با افزایش غلظت

گرفت ،نشااان داده شااد كه یتی از فواید

كروسااین میتوان گفت كه اثربخشاای كروسااین وابسااته به غلظت

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

ا ست؛ بنابراین ا ستفاده از غلظتهای باالتر كرو سین جهت افزایش

میباشد كه این نتایج با نتایج بهبود هورمونهای تیروئیدی و كاهش

اثربخشاای آن پیشاان هاد میگردد .از م حدودیت های این م طال عه

قندخون در گروههای تحت تیمار با كروسااین در مطالعه ما كام ً

میتوان به تأثیر عوا مل مختلف فیزیولوژیتی و محیطی كه بر

همراستا میباشد [ .]24در مطالعهای كه مدقق و همتاران طی آن به

سیستمهای زنده حاكم است ،اشاره نمود.

 Smithsonصااور
اخت ال

بعدی از اجزای دیگر

برر سی اثر ع صاره آبی زعفران بر چربیها پرداختند؛ كورتیزول با
اثر گذاری از طریق محور هیپو تاالموس هیپوفیز آدر نال )(HPA

نتيجهگيري

میتواند منجر به افزایش لیپولیز گردد [ ]25كه این نتایج با مطالعه

كروسااین در افزایش سااط هورمونهای محور هیپوفیز -

حا ضر همرا ستا میبا شد .در حقیقت كورتیزول میتواند با تحریک

آدرنال و تیروئیدی در موشهای صااحرایی نر دیابتی ،نقش مؤثر و

لیپولیز ،منجر به افزایش سوختو ساز چربیها شود .كورتیزول در

بساازایی داشااته اساات و این اثربخشاای كروسااین در غلظت 100

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

میلیگرم بر میلیلیتر نساا بت به غل ظت  50میلیگرم بر میلیلیتر

كورتیزول میتواند

مشااهودتر بوده اساات كه تأییدكننده خاصاایت وابسااته به غلظت

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

كروسین میباشد .همچنین كروسین توانست میانگین قندخون را در

 Xuنشاااان داد كه وجود ماده كروسااین میتوا ند بر محور

موشهای صحرایی دیابتی كاهش دهد.

انرژی باشد .با توجه به موارد ذكرشده ،تغییرا

هیپو تاالموس هیپوفیز اثر گذار باشاااد و منجر به تغییراتی در
هورمونهای ترشاا شااده از قساامت قدامی هیپوفیز گردد كه در

تشکر و قدردانی

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

از تمام اسااااتید محترمی كه در انجام این پژوهش ما را

یافتههای این پژوهشگران و مقایسه آن با نتایج حاصل از گروههای

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

دیابتی تیمار شده با كرو سین ن شان میدهد كه افزایش معنیدار در

توسط نویسندگان مقاله تأمین شده است.

سااط كورتیزول ACTH ،ALDO ،و هورمون های تیروئ یدی
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