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 چکیده
 ترکیبات از زيادی مقادير حاوی زعفران گلبرگ .است زنان در ريزدرون غدد اختالل نتري شايع  (PCOS) کیستیک یسندرم تخمدان پل: هدف و زمینه

 .گرفت قرار مطالعه موش سوری مورد در PCOS برزعفران  گلبرگعصاره  اثرات تحقیق اين در. باشدمی ها آنتوسیانین و فالونوئیدی گلیكوزيدی،

پس   . شد قيتزر( گرمیلیم 1)تستوسترون انانتات تجربی و  PCOSبه گروه . شدند میتقس تجربیو  PCOS شم، ،کنترل یهاها به گروهموش: هاروش

 یهسا نمونسه . قسرار گرفتنسد  با عصاره گلبسرگ زعفسران   روز تحت درمان  10به مدت گرم گرم بر کیلومیلی 133و  233، 03یهادر دوز تجربیهفته، گروه  0از 
  .قرار گرفت لیو تحل هيها مورد تجزژن انیب نيعالوه بر ا .شد یآورجمع یسرولوژ ی وشناسبافت بررسی  یتخمدان و خون برا

 اسستروژن  ، (p <   ،31/3<  p 30/3)  کننسده ینسه لوتئهسای  هورمسون باعس  کساه     PCOSهای گلبرگ در موشکه عصاره  ندنشان داد جينتا: هایافته

(30/3p <  ،31/3<  p  ،331/3p <  ) و تستوسترون(30/3p <   ،331/3p <)های محرکه فولیكولی ، افزاي  هورمون (30/3p <  ،31/3<  p)   پروژسترون و
(30/3p <   ،31/3<  p)  ،داد  يافزادر سرم را  یدانیاکسیآنت هایو آنزيمکاه  را یالتهاب یهاژن انیبشد (331/3<  p).  

و بازگردانسدن   یالتهساب  یهسا ژن انیس ، کساه  ب یدانیاکسیآنت هایآنزيم  يدهد که عصاره گلبرگ زعفران با افزایمطالعه حاضر نشان م: گیرینتیجه

 .بخشدیها بهبود مرا در موش PCOSتخمدان، -زیپوفیه ستمیدر س یبازخورد استروژن سمیمكان
 

     کیستیک، گلبرگ زعفران، مارکرهای التهابیپلی تخمدان اکسیدان، سندرمهای آنتیآنزيم: ی کلیدیها واژه
  

 

  مقدمه 
اخستالل غسدد    نيتسر عيشسا  کیسست یکیسندرم تخمدان پلس 

و  یكس یعوامسل ژنت . اسست  یبسارور  سسنین در زنان در  زيردرون
هسسا، ماننسسد قرارگسسرفتن در معسسرو آنسسدروژن یمتعسسدد یطسسیمح
وزن  راتییس تغ ،نیدر رحم، مقاومت بسه انسسول   یاهيتغذ تیوضع

 . [1] دخالست دارنسد   PCOSدر بسروز   تیس قوم نیبدن و همچنس 
، سسم یآندروژن پريعمدتاً بسا هسا   کیستیکیتخمدان پل یمورفولوژ

عمسده از جملسه    یكس ینیو تظاهرات کل گذاریاختالل در تخمک
ماننسد   یكیمتسابول  یهسا و سسندرم  ی، نابسارور یاختالالت قاعدگ

                                                           
1
 Polycystic ovary syndrome (PCOS) 

 .[2] شسود یمشسخ  مس   2نسو    ابتيو د یدمیپیل  ي، دیچاق
به  کیستیکین پلدر زنان مبتال به سندرم تخمدا یگذارتخمک
   ترشس    يافسزا  لیس از آن بسه دل  یاست، که بخش فیشدت ضع
و بلسسوم مجسسدد  LH شسسی ، کمبسسود کننسسدهلوتئینسسه هورمسسون

 PCOSدهد که  یشواهد نشان م. [0] نابالغ است یهاكولیفول
مرتبط اسست و   نيیدرجه پابا  کیستمیس یالتهاب یماریب کيبا 

 دیس دهسد کسه تول   یمس نشسان  ان و همكسار  آدامسز  یاطالعات ج
تخمسدان در   یهسا كولیگرانولوزا فولهای سلول سیتوکینازها در

                                                           
2
  Luteinizing hormone (LH) 

3
 Adams J 

 پژوهشیمقاله 
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 و همكاران مشفق      کیستیکپلی تخمدان سندرم اکسیدانی گلبرک زعفران براثرات ضدالتهابی و آنتی
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 اسست  افتسه ي  يافسزا  یتوجهطور قابلبه PCOSزنان مبتال به 
 یهسا نیتوکیسس  1اينترلسوکین  و  فاکتور نكروز تومور آلفسا . [0]

 ریس و تكث کيرا تحر یكولیفول تكا یهاهستند که سلول یالتهاب
 یعس یطب یهسا تیفعال میدر تنظ ینق  مهم نید و همچننکنیم

 ،PCOS بسه  مبستال  بیماران در. [0] دنتخمدان در طول رشد دار
 تعسداد  همچنسین  و Cپسروتئین فعسال    و IL-6 ، TNF-αسط 
 شساخ   نسسبت بسه   هانوتروفیل تعداد و خون سفید هایگلبول
 افسزاي   که اندداده نشان مطالعات. [0] است بیشتر بدنی توده

IL-6 بسه  مقاومست  و هیپرآندروژنیسسم  بسه  مربسو   است مكنم 
 .[1] باشد PCOS بیماران در انسولین
 در مهمسی  نیز نقس   اکسیداتیو استرس اخیر، مطالعات طبق
 تولیسد  افسزاي   مانند کیستیکپلی تخمدان سندرم عالئم ايجاد

 اکسسسیژن هسسایگونسسه در تعسسادل. [7] دارد نابسساروری و آنسسدروژن
 جمله از زنان، مثل تولید سیستم فرآيند نچندي در پذير واکن 
 مهمسی  فیزيولسوژيكی  نق  گذاری و لقاحتخمک تخمک، بلوم
 سوپراکسسسید کاتسساالز، شسسامل اکسسسیدانآنتسسی هسسایآنسسزيم. دارد

 هسای مكانیسسم  کسه  هسستند  پراکسسیداز  گلوتساتیون  و ديسموتاز
 تولیسد بسه   و دارنسد  اکسسیداتیو  استرس اثرات برابر در محافظتی
 .[7] کننسد مسی  کمسک  بسدن  هسای سسلول  توسط ROS متعادل
 بیمساران  در هااين آنزيم که است داده نشان مطالعات از بسیاری
 .[7] است غیرطبیعی PCOS مبتال به
 و جراحسی  زنسدگی،  سسبک  تغییسر  ماننسد  مختلف هایروش
 و لتسسروزول متفسسورمین، سسسیترات، کلسسومیفن ماننسسد داروهسسايی
 بسا  .[8] اسست  شسده  نهادپیشس  PCOS برای درمان تاموکسیفن

 جسايگزين  داروهسای  تهیسه  داروهسا،  اين جانبی عوارو به توجه
 کسم،  سسمیت  دلیل به آن ها مشتقات و گیاهان از استفاده مانند
 مسورد  بسسیار  هسا  روش سساير  از بیشتر سودمندی و پايین هزينه
 .[9] است گرفته قرار توجه

Crocus sativus L. خسسانواده از ريشسسهبسسی گیسساه يسسک 
Iridaceae کاللسه  گیاه در استفادهقابل قسمت تنها. [13] است 

 . [11]د گیرنس اسستفاده قسرار نمسی   مسورد  هسا قسسمت  ساير و است
ل تشسكی  را زعفران گیاه عمده قسمت وزنی نظر از که هاگلبرگ
 هسای کاللسه  شسبیه  هسا آن شیمیايی خصوصیات اگرچه دهند،می

                                                           
4
 Tumor necrosis factor alpha ( TNF-α) 

5
  Interleukin 6 (IL-6) 

6 
 C-reactive protein (CRP) 

7
 Body mass index (BMI) 

8
 Reactive oxygen species (ROS) 

دور ريختسه   زائد ماده عنوان به حاضر حال ولی در است زعفران
 فیبر، چربی، پروتئین، حاوی زعفران هایگلبرگ. [12]د شونمی

د هستنر فسف و روی منیزيم، آهن، م ، کلسیم، پتاسیم، سديم،
 هسسا،آنتوسسسیانین ،(کسسامفورول) هسسافالوانسسول از همچنسسین. [10]

. [10] است شده تشكیل آلكالوئیدها و ترپنوئیدها فنلی، ترکیبات
 گلبسرگ  عصساره  کسه  اسست  داده نشسان  مدرن دارويی مطالعات
 ضسددرد،  اکسسیدانی، آنتسی  تومسوری، ضسد  اثسرات  دارای زعفران

 .[10] است ضدافسردگی و ضدالتهاب
 و  ضسسدالتهابی اثسسرات ارزيسسابی هسسد  بسسا حاضسسر مطالعسسه

 بافست  بسر  عصاره هیسدروالكلی گلبسرگ زعفسران    اکسیدانیآنتی
  در تیککیسس  پلسی  تخمسدان  سسندرم  شسده  القسا  مسدل  تخمدان
 .است شده انجام NMRI هایموش
 

 ها مواد و روش
 عصاره تهیه و گیاه آوریجمع
 شسده  آوریجمع های گیاه زعفران،گلبرگ از تحقیق اين در
 شهرستان گناباد واقع در خراسان رضوی های کشاورزیزمین از

 شناسسی زيسست  گروه توسط هرباريوم زعفران گیاه .استفاده شد
 تايید دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد مورد پايه علوم دانشكده
 ها،گلبرگ .شد داده( :IAUM 13008)گرفت و به آن کد  واقع
 آلسسودگی رطوبسست، خورشسسید، نسسور از دور شسسرايط اسسستاندارد، در

 جهست . شسدند  خشسک  سسايه  در و تهويسه مناسس    بسا  میكروبی
 آسیاب توسط زعفران گیاه شدههای خشکگلبرگ گیری،عصاره
استخراج عصاره گلبرگ زعفران توسسط   یبرا. گرديد درپو برقی

 73:03، از دو حالل اتسانول و آب بسه نسسبت    سوکسولهدستگاه 
 شسده  تنظیم روتاری دستگاه از استفاده با حالل آن. استفاده شد

 حسدود . گرديد خارج متوسط دور بایگراد درجه سانت 73 دمای در
 دست به رانگلبرگ زعف پودر گرم 03 از مجمو  عصاره گرم 2
 .آمد

 

 آزمایش مورد هایگروه و حیوانات
نژاد  بالغ، ماده سوری سر موش 72 اين مطالعه بر روی

NMRI ( گرم 20-00با میانگین وزن )و اقدامات. گرفت انجام 
ه شد تعیین رهنمودهای دنبال به حیوانات از مراقبت آزمايشات
ی اسالم آزاد دانشگاه حیوانات از مراقبت و اخالق کمیته توسط
 با تأيیدشده ايران؛ رضوی، خراسان)شد  انجام مشهد واحد
خانه  از حیوانات (.IR.IAU.MSHD.REC.1398.203 شماره
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 و همكاران مشفق      کیستیکپلی تخمدان سندرم اکسیدانی گلبرک زعفران براثرات ضدالتهابی و آنتی
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حیوانات  اتاق در و شده تهیه فردوسی مشهد دانشگاه حیوانات
 دمای در شناسی دانشكده علوم دانشگاه آزاد مشهدگروه زيست

 تاريكی ساعت 12 و ساعت روشنايی 12 سانتیگراد، درجه 22
 به دارو تجويز از قبل مورد مطالعه هایموش. شدند نگهداری
 شرايط به تا شدند، فوق نگهداری شرايط در روز 7 حداقل مدت
 غذای از حیوانات مدت طی اين. نمايند عادت کامالً محیط
 هاموش همه جنسی سیكل. بودند مندبهره کافی آب و معمولی

 که موش 72 و شد روز تعیین 10 طی واژنی اسمیر تهیه با
 چهار به تصادفی طور و به شده انتخاب داشتند منظم سیكل
 هایموش(: موش 12)کنترل  گروه( 1). گرديدند تقسیم گروه
 گروه شم ( 2. )نداشتند قرار تیماری هیچ تحت گروه اين
میلی گرم بر کیلوگرم  1گروه مقدار  اين حیوانات(: شمو 12)

. حالل تستوسترون انانتات دريافت کردندروغن کنجد به عنوان 
 مدت به هادراين گروه موش(: موش 12) PCOSروه گ( 0)
 ( شرکت داروسازی ابوريحان، ايران)انانتات  تستوسترون هفته 0
دريافت  بدن وزن گرم 133 هر ازای به گرممیلی 1میزان  به

اين گروه  ی ها موش(: موش 01)گروه تجربی ( 0) .کردند
 نموده دريافت انانتات هفته تستوسترون 0مدت  سوم روهگ مانند
به  درمان منظور به بدن وزن و جنسی سیكل تعیین از و پ 
  133و  233، 03روز عصاره گیاه را با دوزهای 10مدت 
 و صورت تزريق داخل صفاقی دريافت گرمکیلو بر گرممیلی

 اهآن وزن و جنسی سیكل مجددا نیز پايان در و ]10[کردند  
 .شد ارزيابی

 

 جنسی سیکل تعیین
 خسونگیری  انجسام  از همچنین قبل و کار ابتدای در حیوانات

 ارزيسابی  مورد جنسی سیكل مراحل نظم نظر از روز 10 مدت به
و  واژن ترشسحات  از گیسری نمونه طريق از کار اين. گرفتند قرار

 نسوری  میكروسكوپ زير اسمیر در در موجود هایسلول مشاهده
  دوره طسسول آزمايشسسگاهی سسسوری مسسوش در. تگرفسس انجسسام
 : اسست  اصسلی  مرحلسه  چهسار  دارای و بسوده  روز 0 يا 0س استرو
 ، مسسست اسسسستروس ( 0) اسسسستروس،( 2)، پسسسرو اسسسستروس ( 1)
 .[10]س دی استرو( 0)

 

 کیستیکپلی تخمدان سندرم القاء
 بسه  گسرم میلی 1)تستوسترون انانتات  از PCOSالقاء  جهت

بسا   هسا مسوش  تیمسار . شسد  استفاده( دنب وزن گرم 133 هر ازای

 زير صورتبه هاگروه بندیتقسیم به توجه تستوسترون انانتات با
هفتسه و در سسیكل    چهسار  مدت به گردن پشت در ناحیه پوستی
 .[10]د ش انجام استروس
 

خونگیری، سنجش فاکتورهای بیوشیمیایی سرم 

 هاموش
 گسرم میلسی  03)کتامین  از استفاده با هاموش دوره، در پايان

 گسرم میلسی  703) و زايالزين( گرم، شرکت آلفاسان هلندکیلو بر
  0-0شسدند و   بیهسوش ( شسرکت آلفاسسان هلنسد   م، گسر کیلسو  بر

 و شده جدا هانخو سرم. دش کشیده هاآن قل  از خون لیترمیلی
تستوسترون،  استروژن، های پروژسترون،هورمون سرمی غلظت
هسای  ، و سسط  فعالیست آنسزيم   ولیکننده، محرکه فولیكس لوتئینه
 روش بسه و کاتساالز  ز سموتايد دی، سوپراکسدازیپراکس ونیگلوتات

 کیست هسای سساخت    از گیریاندازه برای .شد گیریااليزا اندازه
 .شد استفاده( آمريكا) مونوبايند شرکت

 

 بیان ژن
 RNAبافست خسال  آمساده     تیس با استفاده از ک RNAکل 
ل كس اساس پروت و بر( کانادا) يوتکبا شرکت نوروژنمتعلق به 
 بالفاصسله  RNAهسای  نمونسه . از تخمدان اسستخراج شسد  کیت 
 مسورد ( ايسران )از شرکت پارس توس  cDNAسنتز  کیت توسط

فسسسفات دی -0از ژن گلیسسسرالدهید .گرفسست قسسرار اسسستفاده
 بسا . شسد  اسستفاده  Housekeepingبه عنسوان ژن   هیدروژناز
 با و( آمريكا) شرکت امپلیكون زا کیت سايبر گرين از استفاده

( آمريكسا ) بسايورد  کمپسانی  از Real- Time PCRدسستگاه   با
توالی پرايمرها  .بررسی گرديد هاژن از هريک نسبی بیان میزان

 .آمده است 1در جدول 
 

 آماری تحلیل و تجزیه
 آنسسالیز کمسک  بسه  و SPSSر افسزا نسرم  از اسستفاده  بسا  نتسايج 
 مقايسسه  هسم  بسا ( One-Way ANOVA)طرفسه  يک واريان 
 هامیانگین استاندارد  خطای ± میانگین  صورتبه نتايج . شدند

                                                           
9
 Follicle-stimulating hormone (FSH) 

10 
 Monobind Company 

11
 Norogen Biotek Company 

12 
Glyceraldehyde-3-dehydrogenase (GAPDH) 

13
 Syber green Kit 

14
 Amplicon  Company 

15 
BioRad iQ5 Company 
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 آغازگرهای مورد استفاده جهت بررسی بیان ژن لیست -9جدول                

 نام ژن ها توالی آغازگر رفت توالی آغازگر برگشت

TGGTCTGTTGTGGGTGGTATCCTC GACTTCCAGCCAGTTGCCTTCTTG IL-6 

TCCGCTTGGTGGTTTGCTACGAC AAATGGGCTCCCTCTCATCAGTTC TNF-α 

TTGAGCAGGTCCTTGTCCTTG ACATTGCCAACCTCATCATCG IL1b 

AGATAGGGTCACAGCCAGTCC CAGCCAACGAATCCCAGACC IL-18 

CCCTGTTGCTGTAGCCGAATTC CGACTTCAACAGCGACACTCAC GAPDH 
 

 
 

 (SEM)  30/3)نتسايج   بررسسی  جهست . گرديسد  گسزارش(p <   
 .شد گرفته درنظر هاتفاوت بودن دارمعنی عنوانبه

 

 ها افتهی
 های جنسینتایج سنجش سطح هورمون

داری بین گروه کنترل و شم که اختال  معنیازآنجايی
 .است شده داده وجود نداشت، تنها اطالعات گروه کنترل نشان
های استروژن، نتايج نشان داد میانگین سط  هورمون

افزاي  و میانگین سط   PCOSر گروه ، دLHتستوسترون، 
در اين گروه نسبت به گروه  FSHهای پروژسترون و هورمون

 ،PCOS گروه با مقايسه در(. > p 331/3) کنترل کاه  يافت
 گرم بر میلی 133و  233، 03های غلظت با عصاره تزريق
باع  کاه  در سط    PCOSهای موش به گرمکیلو

، ( > 30/3p <  ،31/3p <  ،331/3p)های استروژن هورمون
، > LH  (30/3 p، و (> p < ،331/3 p 30/3) تستوسترون 

31/3p <  )های پروژسترون و که در سط  هورمون، درحالیشد
FSH  (30/3 p <  ،31/3 p < )دار نشان داد ، افزاي  معنی

ها در گروه تجربی در میانگین سط  اين هورمون(. 2جدول )
 . p)>30/3)نشان نداد  دارنترل اختال  معنیمقايسه با گروه ک

 
 

 .کیستیک تخمدانمقايسه و بررسی اثرات عصاره گلبرگ زعفران بر تغییرات هورمون های جنسی در موش های مبتال به بیماری پلی -2 جدول  

 هاگروه
 استروژن

پیکوگرم بر )

 (لیترمیلی

 پروژسترون

پیکومول بر )

 (لیترمیلی

 نندهکهورمون لوتئینه

 نانوگرم بر )

 (لیترمیلی

هورمون محرکه 

 فولیکولی

 (لیترنانوگرم بر میلی)

 تستوسترون

 نانوگرم بر )

 (لیترمیلی
 81/3±00/0 81/3±11/0 12/3±70/3 00/0±80/01 11/1±80/01 کنترل

      

PCOS 80/11±###11/1 80/10±###31/0 0±###89/3 80/2±###70/3 11/0±###01/3 
      

ی تجرب
03mg/kg   

80/09±11/1* 00/23±31/2* 11/1±81/3* 11/0±70/3* 0/0±00/3* 

 
     

تجربی 
233mg/kg  

0/09±30/1** 0/23±87/1* 0/1±00/3** 00/0±01/3* 80/0±70/3*** 

 
     

تجربی 
133mg/kg  

11/08±89/3*** 0/21±87/1** 08/1±01/3** 11/0±81/3** 0/0±00/3*** 

 

 گروه در مقايسه با با  > p <  ، :**31/3<  p  ، :***331/3 p 30/3دار با اختال  معنی. *: در مقايسه با گروه کنترل > p 331/3دار با اختال  معنی: ### 
PCOS .باشدهر گروه می موش در 12تعداد نمونه . اندانحرا  معیار استاندارد از میانگین ارائه شده ± ها بر اساس میانگینداده .PCOS :کیستیک اری پلیبیم
 .تخمدان
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  هاینتایج سنجش سطح سرمی آنزیم

 اکسیدانیآنتی
های سوپراکسید ديسموتاز، آنزيم سط  سرمینتايج بررسی 

نشان داد  PCOSمدل موش  کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز در
در مقايسه  PCOSهای گروه ها در موشکه فعالیت اين آنزيم

حال، مصر  بااين(. > 331/3p)با گروه کنترل کاه  يافت 
و  233، 03عصاره گلبرگ زعفران در گروه تجربی با دوزهای 

توجهی در گرم منجر به افزاي  قابلکیلور گرم بمیلی 133
، سوپراکسید ( > p  ،30/3p < 331/3)کاتاالز های سط  آنزيم

 ، p< 31/3)ديسموتاز، کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز 
331/3 p <  ) ها اين آنزيم یسرم میانگین سط (. 0دول ج)شد

دار در گروه تجربی در مقايسه با گروه کنترل اختال  معنی
 . p)>30/3)نشان نداد 

 

 های التهابینتایج سنجش بیان ژن
های در موش نشان داده شده، 1-0همانطور که نمودارهای 

و  TNF-α ،IL-6  ،IL-1ßهسای ، میزان بیسان ژن PCOSگروه 
IL-18 نشسان داد   یدارقايسه با گروه کنترل افزاي  معنیدر م

(331/3p < .)کسه تزريسق عصساره گلبسرگ زعفسران بسه       درحالی
( گرمگرم بر کیلومیلی 133و  233، 03)های گروه تجربی موش

و TNF-α ،IL-6 ، IL-1ß (331/3p < )هسای میسزان بیسان ژن  
IL-18 (331/3 p <  ،30/3p <)   میسزان بیسان   . را کساه  داد

ها در گروه تجربی در مقايسه با گسروه کنتسرل اخستال     ين ژنا
 . p)>30/3)دار نشان نداد معنی

 بحث
ی عصاره گلبرگ بار، اثر درمان نیاول یحاضر، برا قیدر تحق
القا شده توسط  POCS یوانیمدل ح کي، در زعفران

 کيگلبرگ زعفران به عنوان . بررسی شد، تستوسترون انانتات
شود اما پ  از یم دیتول يیط  باالدر س یمحصول جانب
حال، گلبرگ زعفران نيباا. [10]د شویم ختهيبرداشت دور ر

در  PCOS یمناس  برا یدرمان نهيگزيک عنوان بهتواند می
 ريارزانتر از سا رايز در نظر گرفته شود یقبل یبا داروها سهيمقا
 یيبا خواص دارو هيثانو یها تیمتابول یو دارا يیدارو اهانیگ

استفاده از ، در بسیاری از مطالعات .کم است تیباال و سم
گزارش شده  PCOS یبرا نيگزيجا یبه عنوان دارو اهانیگ

کرده و عالئم  یریجلوگ یاز بروز عدم تعادل هورمون کهاست 
PCOS برهمكن  . [8] دنبخشمیها بهبود را در موش
، که دهایئو کاروتنو یفنل باتی، از جمله ترکهيثانو یهاتیمتابول

هستند، باع  بهبود اختالل در  اهیگ یكيولوژیب تیمسئول فعال
 .[11] دنشویمثل م دیتول ها وعملكرد هورمون

دوزهای مصرفی در اين مطالعه با توجه به مطالعات انجام 
گلبرگ ( گرم بر کیلوگرم 17/1)شده بر روی دوز کشنده 

ر روی در مطالعه ديگری که ب .[10]د زعفران انتخاب گردي
 اثرات سمیت عصاره گلبرگ رعفران در موش صورت 

گرم  1/0مشخ  گرديد که مصر  اين گیاه به میزان  گرفت
 و  هفته سب  آزار بافت کبد بر کیلوگرم به مدت دو

 
 

 PCOS هایاکسیدانی در موشهای آنتیمقايسه و بررسی اثرات عصاره گلبرگ زعفران بر تغییرات آنزيم -9 جدول              

 کاتاالز گروه ها

 )نانومول بر میلی لیتر )

 سوپراکسید دیسموتاز

 )نانومول بر میلی لیتر (

 گلوتاتیون پراکسیداز

 (نانومول بر میلی لیتر (
 11/00  ±  08/3 00/2  ± 22/3 11/90 1±/91 کنترل

    

PCOS 10###/±0 0/00 339###/3 ±  98/3 07###/3 ±  23/19 
    

 mg/kg03 *72/1 80±/09 **07/3 ± 00/1 **11/3 ±   08/23 تجربی 
    

 mg/kg233 ***21/1 ± 00/10 ***23/3 ± 08/2 ***00/3 ± 29/00 تجربی 
    

 mg/kg133 ***10/0 ± 0/70 ***28/3 ± 03/2 ***93/3 ± 91/00 تجربی 

  > p <  ، :**31/3<  p  ، :***331/3 p 30/3دار با عنیاختال  م. *: در مقايسه با گروه کنترل > p 331/3دار با اختال  معنی: ###
هر گروه  موش در 12تعداد نمونه . اندانحرا  معیار استاندارد از میانگین ارائه شده ± ها بر اساس میانگینداده. PCOS در مقايسه با گروه

 .کیستیک تخمدانبیماری پلی: PCOS. باشدمی
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های تجربی با گروه و گروه PCOSها، کنترل با گروه در همه گروه: در موش های تحت تیمار با عصاره گلبرگ زعفرانTNF- α بیان ژن التهابی  -9ر نمودا

PCOS 331/3دار با اختال  معنی: ###مقايسه شدند p < 30/3دار با اختال  معنی. *: در مقايسه با گروه کنترل p <  ، :**31/3<  p  ، :***331/3 p <   در
بیماری : PCOS. باشدموش در هر گروه می 12تعداد نمونه . اندانحرا  معیار استاندارد از میانگین ارائه شده ± ها بر اساس میانگینداده. PCOS گروه با با مقايسه
 .کیستیک تخمدانپلی

 
 

 
 

 PCOSهای تجربی با گروه و گروه PCOSها، کنترل با گروه هدر همه گرو: های تحت تیمار با عصاره گلبرگ زعفراندر موشIL-6 بیان ژن التهابی  -2نمودار 

در   > p <  ، :**31/3<  p  ، :***331/3 p 30/3دار با اختال  معنی. *: در مقايسه با گروه کنترل > p 331/3دار با اختال  معنی: ###  .مقايسه شدند
بیماری : PCOS. باشدهر گروه میدر موش  12تعداد نمونه . اندر استاندارد از میانگین ارائه شدهانحرا  معیا ± ها بر اساس میانگینداده. PCOS گروه مقايسه با با

 .کیستیک تخمدانپلی
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 و  PCOSها، کنترل با گروه در همه گروه: های تحت تیمار با عصاره گلبرگ زعفراندر موشIL-1ß بیان ژن التهابی  -9نمودار 

  >p <  ، :**31/3 30/3دار با اختال  معنی. *: در مقايسه با گروه کنترل > p 331/3دار با اختال  معنی: ###  .مقايسه شدند PCOSهای تجربی با گروه گروه
p  ، :***331/3 p <  گروه در مقايسه با با PCOS .وش در هر م 12تعداد نمونه . اندانحرا  معیار استاندارد از میانگین ارائه شده ± ها بر اساس میانگینداده

 .کیستیک تخمدانبیماری پلی: PCOS. باشدگروه می

 
 
 
 

 
 و  PCOSها، کنترل با گروه در همه گروه: های تحت تیمار با عصاره گلبرگ زعفراندر موشIL-18 بیان ژن التهابی  -4نمودار 

 اختال  سط  >331/3###p :( = 12n) کنترل گروه باPCOS (12n =  ) گروه بین معناداری اختال  ط س. مقايسه شدند PCOSهای تجربی با گروه گروه
 .است بیان شده  mean ± SEM ها براساسداده > PCOS 30/3*p < ، ،331/3***p گروه با(  = 01n ) تجربی گروه بین معناداری
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ای ديگر که بر روی آسی  ر مطالعه، ددرحالی. [17]د ريه گردي
ورت گرفت تزريق شده توسط کربن تتراکلريد صالقا کبدی

گرم بر کیلوگرم  2/1، و 1/1، 1عصاره اين گیاه در دوزهای 
به نتايج اين باتوجه. [18]شد باع  ترمیم آسی  کبدی 

توان نتیجه گرفت که مصر  عصاره گلبرگ مطالعات می
زعفران در دوزهای استفاده شده در مطالعه حاضر اثرات سمیتی 

بدن از جمله بافت کبد  های ديگربسیار محدودی بر بروی بافت
 . کندايجاد می

مدل  در کیستیکپلی تخمدان ايجاد جهت تحقیق اين در
هورمونی،  و تغییرات شد استفاده تستوسترون انانتات از حیوانی

سندرم  اين عالئم مهمترين عنوانبه اکسیدانیالتهابی و آنتی
 دیاستروئ کيتستوسترون انانتات . گرفت قرار موردتوجه

ه القاکنند کياست که به عنوان  یبا خواص آندروژن کیآنابول
PCOS [10]ت در نظر گرفته شده اس.  
 کیستیکپلی تخمدان سندرم القا از پ ، حاضر مطالعه در

 FSHو  پروژسترون های هورمون مقادير PCOS هایموش در
 LH و استروژن تستوسترون، هایهورمون میزان ولیاه  ک

  تخمدان سندرم به مبتال زنان در معموالً .يافت افزاي 
 میزان و کاه  پروژسترون هورمون کیستیک میزانپلی
 يابدمی افزاي  LHو  تستوسترون استراديول،های مونهور
های موش گیاه گلبرگ زعفران در عصاره از ستفادها. [19]

PCOS  میزان افزاي  سب FSH  میزان و کاه 
 نشان نیز ما هایيافته. شد سرم LHتستوسترون، استروژن و 

 پروژسترون هورمون گلبرگ زعفران میزان  گیاه عصاره که داد
 انجام دلیلبه تواندافزاي  می اين داده که افزاي  را سرم

 عصاره دريافت از پ  PCOSهای موش در گذاریتخمک
همچنین مشخ  گرديد که استفاده از عصاره اين گیاه  .باشد
های گروه تجربی را در موشها تواند میزان اين هورمونمی

 . تنظیم کرده و به حد کنترل برساند
 به قاعدگی از پی  شده، سندرم انجام تحقیقات براساس

  شودمی ايجاد و پروژسترون استروژن میزان تغییر دلیل
  کاه  استروژن به پروژسترون نسبت میزان کهطوریبه
 بین طبیعی تعادل گلبرگ زعفران سب  عصاره و يابدمی

، حقیقت در .گرددقاعدگی می دوره در پروژسترون و استروژن
 خود فارماکولوژيک-اثرات فیزيولوژيک با گلبرگ زعفران گیاه
 متعادل را هورمونی افزاي  کاه  يا بدن که شودمی سب 
گلبرگ  عصاره، موجود گزارشات براساس همچنین. [23]د کن

. [10] است فیتواستروژنی ترکیبات تعدادی زعفران محتوی
 حاوی  که گیاهی هایعصاره از درازمدت استفاده

 LHبر  منفی فیدبک اثر با توانندمی هستند هافیتواستروژن
ديگر نیز ایدرمطالعه. [21] دهند کاه  را تستوسترون میزان

و همكاران وی بر روی اثرات کروستین به  که توسط هیو
مشخ   عنوان يكی از ترکیبات گلبرگ زعفران صورت گرفت،

های جنسی ازطريق گرديد که اين ماده با تنظیم سط  هورمون
تواند ، میPCOSهای مبتال به افزاي  بیان کیسپپتین در موش
 .[2] ها گرددسب  بهبود اين بیماری در موش

 PCOSهای موش گیاه گلبرگ زعفران در عصاره مصر 
 یدانیاکسیآنت یهاميآنزسط  سرمی  افزاي  همچنین سب 

راکسید ديسموتاز، کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز  شد، و سوپ
تواند سط  مشخ  گرديد که استفاده از عصاره اين گیاه می

ها را در گروه تجربی متعادل کرده و به حد کنترل سرمی آنزيم
با مطالعه بر  2311بسكابادی و همكاران  در سال . برساند

قا در بافت های ناشی از استرس اکسیداتیو الروی آسی 
تخمدان حیوانات نشان دادند استفاده از عصاره گلبرگ زعفران 

 دی، سوپراکسدازیپراکس ونیگلوتاتهای باع  افزاي  سط  آنزيم
گردد، که اين اثرات به علت حضور میو کاتاالز  سموتازيد

آنتوسیانین ها، کامپفرول، : ترکیبات موجود در اين گیاه مانند
 یهااز مشخصه یكي ویداتیترس اکساس . [22] کروستین است

 اين سندرومشود که در پاتوژنز یاست و تصور م PCOS یاصل
   .[20] داشته باشد نق 

 همكاران و زکا  تحقیق و مطالعه از حاصل نتايج همچنین
عصاره   که داد روی گلبرگ زعفران نشان بر 2310سال  در

، که اين ی بااليی استدانیاکسیآنتاين گیاه دارای فعالیت 
غنی از  باتیترکحضور عمدتاً به یدانیاکسیآنت یهاتیفعال
نسبت اکسیدان از جمله کامپفرول و کروسین در اين گیاه آنتی
هد   با ایمطالعه احمدی و همكاران  در. [12] شودیداده م
کرد  اکسیدانی عصاره گلبرگ زعفران بیانفعالیت آنتی بررسی
  باالی آن  یدانیاکسیص آنتخوابه علت عصاره  نيا که از
توان در تولید داروهای مؤثر در درمان اختالالت تخمدان می

باکتريايی اکسیدانی و آنتیها، آنتیناشی از حضور اکسیدان
 یدارازعفران  یهاگلبرگ، به همین دلیل. [20] استفاده کرد

 تیبا فعال یعیطب باتیترک یبرا یبه عنوان منبع یتجار لیپتانس
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 اجزا گیاهدر موجود که از عناصر فعال هستند  یدانیاکسیآنت
 .[12] شوندیزعفران محسوب م

نشان داده شد که تزريق عصاره  همچنین ،مطالعهاين در 
  باع  کاه  بیان PCOSهای گلبرگ زعفران به موش

شد و  IL-18، و TNF-α  ،IL-6  ،IL-1ßیالتهاب یهاژن
های تیمار شده با موشها را در توانست میزان بیان اين ژن

 .عصاره تنظیم کرده و به حد کنترل برساند

دهد مطالعات انجام شده بر روی گلبرگ زعفران نشان می
 و  TNF-αهایژن بیان های حیوانی کاه  سط که در مدل

IL-6 های بدن  به علت حضور ترکیبات موجود در اين در بافت
اختالالت ز سرکوب التهاب ا قياز طرکه است  عصاره گیاهی
زاده و حسین. [22] کند یریو عوارو آن جلوگبافت تخمدان 
با بررسی اثرات ضدالتهاب گلبرگ زعفران ( 2332) همكاران 

اثر ها بیان کردند که عصاره گلبرگ زعفران بر روی موش
در التهاب مزمن و . دارددر برابر التهاب حاد  یتا متوسط فیضع
 نشان نیز ما هایيافته. [20] نشان دادند یاثرات ضدالتهاب نیز
 های التهابیبیان ژن گلبرگ زعفران میزان گیاه عصاره که داد
 دلیل مهار بیان تواند بهکاه  می دهد اينمی کاه  را
 عصاره دريافت از پ  PCOSهای های التهابی در موشژن
 .باشد

 

 گیرینتیجه

 ترش  در ايجاد تغییر با تواندگلبرگ زعفران می گیاه عصاره
 هسا در ايسن هورمسون   وضسعیت  بهبود سب  جنسی هایهورمون

توانسد  همچنین مصر  گلبرگ زعفران می. شود PCOS حیوان
اکسسیدانی و تنظسیم   های آنتسی باع  افزاي  سط  سرمی آنزيم

 نيبنسابرا  .شود PCOSهای مدل های التهابی در موشبیان ژن
 کيعنوان به زعفران یهاگگلبر یدروالكلیتوان از عصاره هیم

استفاده  PCOSم بهبود عالئو ضدالتهاب در  دانیاکسیماده آنت
 .کرد
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Abstract 
 

Background and aims: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder in women. 

Saffron petals consist of, glycosides, flavonoids, and anthocyanins. In this study the effects of saffron petal 

extract (SPE) in PCOS-induced rats are evaluated. 

Methods: mice were divided into control, sham, PCOS, and experimental groups. PCOS and experimental groups 

were injected with testosterone enanthate (1 mg). After 4 weeks, the experimental group was treated with SPE at doses 

of (50, 200, and 600) mg/kg for 14 days. Ovary and blood samples were collected for histological, serological analyses, 

in addition, the expression of genes was analyzed. Data were analyzed using one-way ANOVA. 

Results: Results showed that SPE The results showed that the petal extract in PCOS mice reduced luteinizing 

hormones (p < 0.05, p < 0.01), estrogen (p < 0.05, p < 0.01, p < 0.001). And testosterone (p < 0.05, p < 0.001), increase 

in follicular stimulating hormones (p < 0.05, p < 0.01) and progesterone (p < 0.05, p < 0.01) Decreased the expression 

of inflammatory genes and increased antioxidant enzymes in serum (p < 0.001). 

Conclusion: The present study provides in vivo evidence that saffron petal extract improved the PCOS in mice via 

increasing antioxidant factors, reducing inflammatory genes expression, and restoring the estrogenic feedback 

mechanism on the pituitary-ovary system.`  
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