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Abstract 

 

Background and purpose: Saffron (Crocus sativus) is a medicinal plant with anti-inflammatory 

effects. Macrophages are major cells that participate in inflammatory and immunity responses. The 

present study was performed to investigate the immunomodulatory effects of hydro-alcoholic extract of 

Saffron on rat peritoneal macrophages. 

Materials and methods: This experimental study was conducted in two groups of male rats; an 

experimental and a control group. The animals in treatment group received hydro-alcoholic extract of 

Saffron for 4 constitutive weeks (400 mg/kg- daily, orally). The control rats received the same volume of 

distilled water. At the end of the study, macrophages were isolated from peritoneal cavity of rats and 

challenged with opsonized yeast. Then, the macrophages were evaluated for the rate of respiratory burst, 

nitric oxide production, and cytokine production using nitro-blue tetrazolium reduction assay, Griess test, 

and ELISA, respectively. 

Results: The results of stimulation of macrophages showed a significant decrease in respiratory 

burst (P<0.001) and nitric oxide production (P<0.01) in macrophages isolated from treatment groups 

compared to that in control rats. Nevertheless, the results of phagocytosis assay and vitality did not show 

any significant differences between macrophages in controls and treatment group. Moreover, Saffron 

caused a significant increase in production of anti-inflammatory IL-10 by macrophages isolated from 

treatment group (P<0.01). The level of pro-inflammatory IL-12 did not alter significantly. But, the IL-12 

to IL-10 ratio decreased significantly (P<0.01). 

Conclusion: It seems that Saffron is a natural source to intervene the damages caused by 

inflammatory macrophages in immunopathological conditions. 
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 ـدرانــــازنـــي مــــكـــزشــوم پـــــلـــشـــگاه عــه دانـــــلـــمج

 (91-22)   9911سال    فروردین    951بيست و هشتم   شماره دوره 

 95        9911، فروردین  951دوره بيست و هفتم، شماره         مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              

 پژوهشی

  زعفرانی دروالکلیه عصاره اثر
 رت یصفاقی ماکروفاژهای ها تیفعال بر

 
   1نرگس دمیا

   2شیوا خضری    

  3میثم ابطحی فروشانی    

 چكیده
 ماکروفاژهتا. است ی التهاب ضد اثرات بایی دارو اهانيگ انواع ازی ک( یCrocus sativus) زعفران گياه و هدف: سابقه

 عصتارهی کنندگلیتعد اثراتی بررس مطالعه نیا از هدف. هستندی منیا وی التهابی هاپاسخ در ريدرگ مهمی هاسلول از زين

 .باشدیم رت دری صفاق یماکروفاژها پاسخ بر زعفرانی دروالکليه

 گتروه یهتارت .باشتدیمت متاريت و شاهد گروه دو شامل مطالعه مورد جامعه ،یتجرب پژوهش نیا در ها:مواد و روش

 نرمتال شاهد گروه. کردند اف یدر رای( خوراک -روزانه -mg/Kg044) زعفرانی دروالکليه عصاره ماه کی مدت به ماريت

 از پت  و شتد جتدا هتارت صتفا  هيتناح از ماکروفاژی هاسلول مطالعهی انتها در. نمودند اف یدر حجم همان در را نيسال

 و  یگتر وهيشت بته دیاکستا کیتترين ديتول وم،يتترازول بلوتروينی اياح وهيش بهی تنفس انفجار شدت زهياپسون مخمر با چالش

 .شد دهيسنج آنها در زایاال کمک به نهایتوکایسا ديتول زانيم

 کیتريدنياکست و( p<440/4ی )تنفس انفجار  يقابل داریمعن کاهش دهنده نشان ماکروفاژها کیتحر از حاصل جینتا ها:یافته

 نیتا بتا. بتود شاهد گروه با سهیمقا در ماريت تح ی هاموش از شده استحصال ژماکروفای هاسلول در( p<40/4) شده ديتول

 نيهمچنت. نتداد نشانی داریمعن اختالف شاهد گروه به نسب  ماريت گروه یماکروفاژهایی ستایز و توزيفاگوس شدت وجود

 ديتتول ستط . (p<40/4)شتد متاريت گتروهی ماکروفاژهتا توسط IL-10ی ضدالتهاب نیتوکایسا ديتول شیافزا موجب زعفران

 .(p<40/4)اف ی داریمعن کاهش IL-10 به IL-12 نسب  که هرچند. اف ينی داریمعن رييتغ IL-12ی التهاب نیتوکایسا

 طیشترا دری التهتاب یماکروفاژها ازی ناشی هابيآس لیتعدی برای عيطب منبع کی زعفران رسدکه یم نظر به استنتاج:

 .باشد کیموپاتولوژیا
 

 رت ن،يتوکيس  ماکروفاژ، ،(Crocus sativus)زعفرانکلیدی:  واژه های
 

 مقدمه
 گسترش و آغاز دری مهم نقش ماکروفاژی هاسلول

 عملکترد بتهی دهشکل نيهمچن وی ذاتی منیای هاپاسخ

 نیتا نيچنتهتم. کننتدیمتی بتازی اکتستابی منتیا ستميس

  ازی بافت ميترم و هموستاز حفظ دری مهم نقش هاسلول
 

   E- mail:sh.khezri@urmia.ac.ir                                                                                                   دانشکده علوم ،دانشگاه اروميه :اروميه -شیوا خضری مسئول: مولف

 ، ایراناروميه، وميهکارشناس ارشد زیس  شناسی، گروه زیس  شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ار. 0

 ، ایراناروميه، اروميهگروه زیس  شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه  ،استادیار. 2
 ، ایراناروميه، اروميهگروه ميکروبيولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه  ،استادیار. 3
 :  20/7/0331 تاریخ تصویب :             0/3/0331 تاریخ ارجاع جه  اصالحات :            23/02/0331 تاریخ دریاف 
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 زعفران يدروالكليعصاره ه
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ی هتاستلولی پاکستاز وی ستلولی ایتبقا برداشت  قیطر

ی سترعت همتان با بایتقر ماکروفاژها. (0)دارند کيآپوپتوت

 کنندیم دهند، عملیم پاسخ کروبيم به هالينوتروف که

 ترشيب اريبس التهابی هاگاهیجا در هاآن عمر طولی ول

یی اجرای هاسلول ماکروفاژها نیبنابر. اس  لهاينوتروف از

 پ  روز چندی)ذاتی منیا پاسخیی انتها مراحل در یاصل

 است  شتده داده نشان. شوندیم محسوب( عفون  شروعاز 

 دهنتد انجامی سلول ميتقس التهاب محل در هاسلول نیا که

 .رنتدیبپذ رای متنوعی نقشهای اطراف طيمح زیر به بسته و

 عملکتردی منیخودا وی خودالتهابی هایماريب ازی اريبس در

 یمتاريب شبرديپ در موثر عوامل جمله از ماکروفاژها مناسبنا

 بتدن، در موجود ماکروفاژ مختلف منابع نيب در (.2)اس 

 ریستا بته نستب  رت دری صفاقی ماکروفاژها استحصال

 ترنهیهز کم و ترآسانی علم مطالعات انجام جه  هاباف 

 (.2)باشدیم

ی متاندر اثتر بتا متواد ازی مهم منابعیی دارو اهانيگ

 از یتیدارو اهيتگ کیت زعفتران .(3،0)هستتند ديتمف بالقوه

 معروف سرخ طالی و سالمتی گل به که زنبقيان خانواده

ی بترا متدرن، وی سنت طبی هاافتهی اساس بر (.1،1)اس 

 گتوارش دستگاه،یتنفس ،یعصب ستميس اختالالت درمان

 زعفترانی درمان اثرات (.1)رودیم کار بهی ادرار ستميس و

 ن،يکروستت ن،يکروست مانندی اصل دهنده ليتشک مواد به

یی هتابيتترک. باشتد مترتبط ستافرانال و ن،يکروکروسيپ

 کاروتنویيتدها ىدرخانواده فراورده این ىعصاره شيميایى

 .(7)هستند قوى هاىپاداکسنده جزء دارندو جاى

 ست یز قاتيتحقی اصل موضوع کی التهاب کنترل

 پتاتوژنز دری اعمتده نقتش التهتاب رایتز. است ی پزشک

ی هتایمتاريب آستم، ،یآلترژ جمله از مختلف اختالالت

 ختودی هتایمتاريب ازی اريبست نيهمچن وی عروق وی قلب

 با .(8)کندیمی باز باف  ونديپ با مرتبط اختالالت و منیا

 در امتروزهی متعتدد ضتدالتهابی داروهتا کتهی وجود

 اثتراتی دارا هتاآن ازی اريبستی ولت باشتند،یم دسترس

 محدود را هاآن از کارآمد استفاده که بوده متعددی جانب

 بتای عتيطب عامتل کی افتنی امروزه اساس نیا بر. کندیم

 مطالعتتات ازی اريبستت هتتدف التهتتاب، ستترکوب  يتتقابل

ی رو بتر را زعفتران اثتر نيشتيپ طالعتاتم در (.3)باشدیم

ی قتتو اريبستت ضتتدالتهاب عامتتل مشتتابه ،یختتونی تتتابلو

 داده نشتان نيچنتهتم (.1)انتدکترده گزارش دگزامتازون

 موجب زعفران در موجود کاروتنوئيدهای که اس  شده

 عصتاره (.04)شتوندیم ایمنی دستگاهی هاواکنش لیتعد

 و درد ضتد تاثرا زعفران کالله و گلبرگ اتانول و آب

 التهتاب موارد دری توجه قابلی ضدالتهاب  يخاص نيچنهم

 وجتود بتا .(00)است  داده نشتان ختود از متزمن ای و حاد

 زعفران کیولوژيب اثرات مورد رد کهی متعدد مطالعات

 اطالعتات کته رستدینم نظر بهی ول اس  گرفته صورت

 بر اهيگ نیا مدتی طوالن زیتجو اثرات مورد دری چندان

 ستتميسی بازوهتا ازی کتی عنتوان به ماکروفاژها عملکرد

ی بررست بته حاضتر مطالعته. باشتد دسترس در بدنی منیا

 زعفترانی الکلدرويه عصارهی کنندگلیتعدی احتمال اثرات

 ستتاردریوی هتارتی صتفاق یماکروفاژهتای هاپاسخ بر

 کیتترين ديتتول ،یتنفست انفجتار شتدت ليتقب ازی موارد

 کننتده زهیتپالری هتاتوکانیستا ديتول  يوضع و دیاکسا

 .اس  پرداخته IL-10 و IL-12 ليقب ازی منیای هاپاسخ
 

 مواد و روش ها
 شتامل مطالعته مورد جامعه ،یتجرب پژوهش نیا در

 کته بتود گترم 044 تا 84ی وزن محدوده در ماده رت 01

 گتروه .گرفتنتد قترار متاريت و شاهدی مساو گروه دو در

 و لتوگرميک در گترمی لتيم 044 دوز بتا را عصتاره ماريت

 متدت بته نيستال آننرمتال حجتم هم طور به شاهد گروه

 نیا مراحل هيکل .کردند اف یدر گاواژ قیطر از ماه کی

 علتوم دانشتکده پتژوهشی شورا بیوتص مورد پژوهش

 .گرف  قرار ت.تد/2461 کد با هياروم دانشگاه

 و بتازار ستط  از( Crocus sativus) زعفران کالله

 کارشتناس دیيتتا بته و شتد هيتته مشخص مارک کی از

( 7080 شتماره) هيتاروم دانشگاه علوم دانشکده ومیهربار

 با و کرده ابيآس را زعفران کالله گرم 00 سپ ،. ديرس

به  14آب و اتانول به نسب  حجمی ) حاللی سیس 144
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 و همکاران نرگس دمیا     

 91        9911، فروردین  951ره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                        دوره بيست و هفتم، شما              

 پژوهشی

 20 متدت بته دار کريشت انکوباتور در و شد مخلوط( 14

. شتدی نگهتدار گترادیسانت درجه 02ی دما در و ساع 

 توستط و شد صاف عصاره خال پمپ از استفاده با سپ 

 توستط شتده ظيتغلت عصتاره. شد ظيتغلی روتار دستگاه

 01 حتتد در عصتتاره زدهبتتا. دیتتگرد خشتتک کاتوريدستت

 نرمتتال در شتتده خشتتک عصتتاره (.02)بتتودی وزنتت درصتتد

 .شد حل نيسال

 از ،پت ی صتفاقی ماکروفاژهای جداساز منظور به

 لیاستتر فستفات بتافر قیتتزر با ها،رتی نخاعی حسی ب

 منظتور بته آهستته ماستاژ وی شتکم حفتره داخل به سرد

 پتت يپ کمتتک بتته شتتده قیتتتزر عیمتتا هتتا،ستتلول شیرهتتا

 دری ستلول عیمتا .شتد دهيتمک متوش صفا  ازی کيپالست

. شتدند داده شستشتو فستفات بافر با بار سه شیآزما لوله

 تتراکم بايستلول ونيسوسپانست هتا،ستلول شمارش از پ 

cell/ml104 ×0 متدت به و اضافه خانه 31 يپل به و هيته 

 بار سه هاوچاهک خارجیی رو عیما .شد انکوبه ساع  2

 رچستتبندهيغی هتتاستتلول دند،تاشتت شستتته بافرفستتفات بتتا

 دهيچستب فالستک کتف بته کته یهاسلول. شوند حذف

 .(03،00)بود خواهند ماکروفاژ عمدتا مانندیمی باق

 (Vitalityیی )ستتتایزی ابیتتارز آزمتتون از امتتهاد در

ی ابیتارز جهت  یشاخصت عنتوان به ماکروفاژی هاسلول

 استتفاده هتاستلول نیا کيمتابول  يفعال وی اتيح قدرت

 آمریکتا(- Sigma)شرک  MTT محلول تس  نیا در. شد

 از بعتد و شتد افتزوده ماکروفتاژی حتاوی هتاچاهتک به

 گتراد،یستانت رجهد 37 در ساع  0 مدت به ونيانکوباس

 قرائتت  نتتانومتر 034 متتوج طتتول ودرDMSOافتتزودن بتتا

 (.00)شد

 اقتدام ماکروفاژها عملکرد ترقيدقی ابیارز منظور به

 .شتد ماکروفاژها کشتار و توزيفاگوس عملکرد سنجش به

هتای شتامل سوسپانستيون( T) هتایدر این ارزیابی لولته

( Cهتتای )بتتا ستترم رت و لولتته HBSSماکروفتتاژدر بتتافر 

 1با سرم رت فاقد ماکروفاژ بته متدت  HBSS شامل بافر

 دقيقه انکوبه شدند. سپ  مخمر ساکارومایس  سرویستيه

به هر دو گروه اضتافه گردیتد. در زمتان صتفر از هتر دو 

برداری شتد. بعتد از انکوباستيون بته ( نمونه0Cو0T) لوله

 و 09Tبترداری از هتر دو لولته )دقيقه، نيز نمونه 34مدت 

09(C ورت گرفتت . در مرحلتته بعتتد بتته منظتتور ليتتز صتت

های )زمان Tهای برداشته شده از لوله ماکروفاژها، نمونه

دقيقه( با آب مقطر استریل تيمار شدند. سپ   34صفر و 

خانه ریخته و انکوباسيون به مدت  31ها را به پلي  نمونه

محلتول بتا افتزودن چهار ستاع  انجتام شتد. در نهایت  

MTT وDMSO  نانومتر قرائت  شتد.  034موج در طول

( 90T) دقيقتته انکوباستتيون 34بعتتد از T هایلولتتهبعتتالوه 

 (EC) 0ختتارج ستتلولیهتتای و مخمر ستتانتریفيوژ شتتدند

ها ونتهمفاگوسي  نشده جدا شدند. سپ  از مایع رویی ن

، DMSOو  MTT خانه ریختته و بتا افتزودن 31به پلي  

درصتد ند. نتانومتر قرائت  شتد 034نتيجه در طول متوج 

 .(01،01)فاگوسيتور از این رابطه حساب شد

 

 
 ديتول و یتنفس انفجاری ها يقابل کار روند ادامه در

 در زهياپستتون مخمتتر برداشتت  از پتت  دیاکستتا کیتتترين

 منظتتور بتته خالصتته طتتور بتته. شتتدی ابیتتارز ماکروفاژهتتا

 در موجتودی وفاژهتاماکر ،یتنفس انفجار  يقابل سنجش

 مخمتر حضتور در ستاع  مينت متدت بته خانته 31  يپل

 انکوبتته(NBT) وميتتتروبلوتترازولين محلتتول و زهياپستتون

 اضتافه بتایتی رو عیما حذف از پ  .دیگرد وژيفیوسانتر

 نتانومتر034 متوج طتول در جهينت DMSOو KOH شدن

 (.00)دیگرد قرائ 

جهتت  ستتنجش قابليتت  توليتتد نيتریتتک اکستتاید ، 

 و انستتتيون مخمتتتر اپستتتونيزه بتتتا ستتترم تتتتازه رتسوسپ

ها بتته سوسپانستتيون ماکروفاژمجتتاور شتتدند. ایتتن ستتلول

دقيقه انکوبه شدند. سپ  از مایع رویتی کشت   84مدت

ای تته تخت  خانه 31  يهای ماکروفاژ به داخل پلسلول

درصتتد ستتولفانيل آميتتد  0 ستتپ  محلتتول ریختتته شتتد.

افه شتتد. هتتا اضتتآمریکتتا( بتته چاهک-  Sigma)شتترک 

                                                 
1. Extracellular 
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نفتيتل N-0-0درصتد  0هتا، محلتول آنگاه به تمام حفره

 آمریکتا(-  Sigma)شرک  هيدروکلرایدآمين دیاتيلن دی

نتانومتر قرائت   134اضافه شد و در نهای  در طول موج 

های مختلف نيتریت  همزمان با استفاده از غلظ  گردید.

سدیم منحنی استاندارد ترسيم شده و از طریق رگرسيون 

ها تعيتين غلظ  نيتری  موجود در نمونه عادله خطی،و م

 .(07)گردید

های در نهای  به منظور سنجش پروفایل سایتوکاین

موجود در سوپ رویی کش  ماکروفاژها بته شترز زیتر 

 وسوسپانسيون مخمر اپسونيزه با سرم تازه رت  عمل شد.

 .شتدند انکوبته ساع  72 مدت بهسوسپانسيون ماکروفاژ

 سط   ینها در و شدی آورجمع هاآنیی رو عیما سپ 

ی هتا يتک از استتفاده با IL-10 وIL-12ی هانیتوکایسا

 بر و( آلمان–BENDERMED شرک ) مربوطهی زایاال

 متتوردی راهنمتتا دفترچتته در منتتدرج دستتتورالعمل طبتتق

 .گرف  قرار سنجش
 

 تجزیه تحليل آماری
 هتتتتا از آزمتتتتون آنتتتتاليز جهتتتت  مقایستتتته داده

Student's t-Test )استتتفاده شتتد.  مستتتقل )غيتتر زوجتتی

گتزارش شتدند. ستط   Mean±SDصتورت  هتا بتهداده

 در نظر گرفته شد. p<41/4داری، معنی
 

 یافته ها
ی ايتاح زانيتمی )ستتیز  يتفعالی ابیارز زانيم جینتا

MTT )عتتدم ازی حتتاک شتتده استحصتتالی ماکروفاژهتتا 

 عصتتاره بتتا درمتتان تحتت  گتتروه در دارآنی معنتت رييتتتغ

 نيهمچنت.بتود شاهد گروه به نسب  زعفرانی دروالکليه

 توزيفاگوست زانيتم کته رستدیمت نظر هب ما جینتا براساس

 اختتتالف متتاريت و شتتاهد گتتروه دو نيبتت زهياپستتون مخمتتر

 .(0 شماره جدول) ندارد وجودی داریمعن

 مخمر با ماکروفاژی هاسلول چالش از حاصل جینتا

 آن تبتع بته وی تنفست انفجتار زانيم که داد نشان زهياپسون

 افت یدر را زعفتران کتهی هتاموش گروه در NBT اياح

 رای داریمعنت کاهش شاهد گروه به نسب  بودند، نموده

ی هتاواستطه(. p<440/4 ،0شماره جدول) دهدیم نشان

 جملتته از زيتتن دیاکستتا کیتتترين جملتته از تتتروژنين فعتتال

 دست  بته جینتا نيهمچن. هستند ماکروفاژهای هافراورده

 دیاکستتا کیتتترين زانيتتم ديتتتول کتتاهش ازی حتتاک آمتتده

ی هتاموش از شده استحصال فاژماکروی هاسلول توسط

 جتدول) بتود شاهد گروه به نسب  زعفران با ماريت تح 

 (.p<40/4 ،0شماره 

 مخمتتر بتتای صتتفاقی ماکروفاژهتتا چتتالش دنبتتال بتته

 IL-10ی التهتاب ضتدی هانیتوکایسا ديتول زانيم زهياپسون

 ستط  امتا( p<40/4 ، 2شتماره  جتدول) داش  شیافزا

 نتداد نشتان رای داریمعن رييتغ IL-12 یالتهاب نیتوکایسا

 بته  IL-12نستب  ستهیمقا حتال نیا با(. 0 شماره نمودار)

IL-10 افت یدر گتروه در آن داریمعن کاهش ازی حاک 

 (.p<40/4 ،0 شماره نمودار )باشدیم زعفران کننده

 
های  ارزیابی فعالي  ماکروفاژهای صفاقی در رت : 1 شماره جدول

 با عصار هيدروالکلی زعفران گروه شاهد و رتهای تيمار شده
 

 ميزان نيتریک

 **اکساید

 شدت انفجار

 *تنفسی

 درصد

 فاگوسيتوز

 ميزان فعالي 

 *زیستی
 گروه

 شاهد 480/4±82/4 21/8±38/70 21/4±30/4 81/7±11/70

 تيمار 410/4±88/4 01/1±00/73 03/4±10/4 20/8±07/13

 سط  معنی داری =48/4 =13/4 <440/4 <40/4

 جذب نوریميزان  *

 ميکروموالر **

 

 
ارزیابی توليد سایتوکاین توسط ماکروفاژهای  :1شماره  نمودار

های تيمار شده با عصار های گروه شاهد و رتصفاقی در رت

-ILو  IL-12های هيدروالکلی زعفران. الف( ميزان توليد سایتوکاین

 نشان دهنده اختالف *. IL-10به  IL-12های .ب( نسب  ایتوکاین10

 نسب  به گروه شاهد اس . p >40/4 معنی دار در سط 
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 پژوهشی

 بحث

 ازی حتاک حاضتر، پتژوهش از حاصل جینتای ابیارز

 ماکروفاژهتا برعملکرد زعفرانی خوراک زیتجو قيعم اثرات

 است  متزمن التهابتاتی اصتل گرانیباز ازی کی عنوان به

ماکروفاژهتتای صتتفاقی استحصتتالی از  در کتتهی طتتوربتته

زعفتتران ی دروالکليتته عصتاره بتتا متاريت تحتت  هتایرت

قابلي  انفجار تنفسی و توليد اکسيد نيتریتک مقایسته بتا 

 طتورهای شتاهد بتهماکروفاژهای صفاقی استحصالی از رت

داری کاهش یافتته بتود. همچنتين زعفتران موجتب معنی

توستتط  IL-10افتتزایش توليتتد ستتایتوکاین ضتتد التهتتابی 

وکاین ماکروفاژهای گروه تيمار شتد. ستط  توليتد ستایت

 داری نياف . هرچند که نستب تغيير معنی IL-12التهابی 

IL-12  بهIL-10 دار یافت . بتا ایتن وجتود کاهش معنتی

شدت فاگوسيتوز و زیستایی ماکروفاژهتای گتروه تيمتار 

 نسب  به گروه شاهد اختالف معنی داری نشان نداد.

 مطالعتتات گذشتتته بتته ختتوبی نشتتان داده استت  کتته

 بته قتادر ختود اطتراف طيمحت زیتر اساس بر ماکروفاژها

 متفتاوت عملکترد بتای هتاستلول به لیتبد وی زیربرنامه

 از شتده فعال ماکروفاژی هاسلول ساده طور به. باشندیم

  يخاصتتی دارا M1یماکروفاژهتتا ایتت کيکالستت قیتتطر

ی ستلول داخلی هاعفون  حذف در و بودهی قوی التهاب

 یهتا يتقابل ليتدل بهی طرف از. کنندیم یباز رای مهم نقش

 آزادی هتاکتالیراد ازیی بتاال سطوز ديتول و باالی التهاب

 یهتابيآس جادیا در مشارک  به قادر تروژن،ين و ژنياکس

 عنتوان به M1یماکروفاژها کهی طور به باشند،یمی بافت

 متنیا ختودی هتایمتاريب دری اصتلیتی اجرا یهتاسلول

 M1ماکروفاژهای  (08،03)کنندیم عمل باف ی اختصاص

 IL10و مقتدار کمتی IL23 و  IL12دارای مقدار زیادی 

ی ماکروفاژهتا ایتM2 یماکروفاژهتا (.03)کننتدتوليد می

ی کمتتتتر زانيتتتم بتتته نیگزیجتتتا روش بتتته شتتتده فعتتتال

 و دکردهيتتول آزادی هاکالیراد وی التهابی هانيتوکیسا

 ازی بتافت ميتترم و التهاب اختتام در رای مهم نقش عمدتا

. (08،03)کننتدیمتی باز کيتروفی فاکتورها ديتول قیطر

 توجه با M2 التهاب ضدی ماکروفاژها کهنیای اصل نکته

 قیتتطر از ميتتترم جتتادیا و التهتتاب اختتتتام در کتتهی نقشتت

 توزيفاگوست  يتقابلی دارا کنند،یمی بازباف ی پاکساز

 .(08)باشتندیمتی التهتابی ماکروفاژهتا به نسب ی ترشيب

 توزيفاگوستت  يتتقابل شیافتتزا ازی حتتاک بتته زيتتن متتا جینتتتا

 بتود، زعفران عصاره کنندهاف یدر گروه در ماکروفاژها

 .نبود داریمعنی آمار نظر از شده ادی رييتغ که هرچند

ی هتاسلول  يظرف ویی توانا NBTی اياح تس  در

 ییهتاکتالیراد ديتول در ماکروفاژها ليقب از کننده يفاگوس

. شودیم دهيسنج دياکس سوپر ونيآن ژهیوبه ژنياکس آزاد

 بته آن لیوتبتد NBTی ايتاح به منجر آزادی هاکالیراد

 زانيتم. گرددیم نامحلول وی آب فورمازونی هاستالیکر

 عملکتترد از شتاخص عنتوان بتته شتده ديتتول فورمتاوزون

ی ريتگانتدازهی ستنج روش به ماکروفاژهای تنفس انفجار

 کیتترين ديتتول زانيمچنين در این مطالعه هم (.0)شودیم

 وهيشت بته  یتترينی ايتاحی اجتزا زانيم قیطر از دیاکسا

 براستاس نتتایج تحقيتق (.0)شد دهيسنج  یگری سنجرنگ

دليل کتاهش ميتزان رسد که زعفران به حاضر به نظر می

چنتين های آزاد اکسيژن و نيتتروژن و هتمتوليد رادیکال

تغيير نسب  ستایتوکاینها بته ستم  پروفایتل ضتدالتهابی 

هتتای بتته ستتم  مشتتابه بتتا ریزی ستتلولموجتتب برنامتته

مشتتخص شتتده استت  کتته  شتتود.می M2ماکروفاژهتتای 

ژن و نيتروژن با وجودی که نقش يهای آزاد اکسرادیکال

 کننتد،حذف عوامل فاگوسي  شده بازی متی اساسی را در

زمانی که ميزان توليد آنها بيش از حد باشتد و یتا توليتد 

رد، منجر به ایجاد و يها در شرایط نامناسب صورت گآن

هتای رادیکال. (24)های بافتی خواهند شدگسترش آسيب

تواننتتد در هتای التهتابی متتیآزاد توليد شده در واکنش

خودایمنی و خودالتهتابی  یهاپتاتوژنز بسياری از بيماری

در شرایط طبيعی بين توليد . (20)نقش مهمی را ایفا نمایند

 .تای آزاد تعتادل دقيقی وجتود داردهو حذف رادیکتال

 تعادل در این فرایند منجتر بته بتروز استترس اکسيداتيو عدم

و نيتراتيو شده و زمينه ایجاد تغييترات پاتولوژیتک را در 

در  .(22)کنتدهای سلول فتراهم متیسط  متاکرومولکول

اکستنده های آزاد، متواد پادهر استرس ناشی از رادیکال
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کنند. ها بازی مینقش مهمی در کاهش و اختتام واکنش

بتتا توجتته بتته گزارشتتات متعتتدد کتته حتتاکی از اثتترات 

احتماال بخش مهمتی  (،1)پاداکسنده اجزای زعفران اس 

 هتای آزاد در ماکروفاژهتایاز کاهش شدت توليد رادیکال

های تح  تيمار با زعفران که در این مطالعه صفاقی رت

مربتتوط بتته اثتترات پاداکستتنده عصتتاره  مشتتاهده شتتد،

 باشد.دروالکلی زعفران میيه

 اخيرا نقش عصاره زعفران در کاهش عالئم بيمارهتای

 ،EAEالتهابی از قبيل آنسفالوميلي  تجربی ختود ایمتن )

متدل تجربتتی استکلروز متعتتدد( وآستم نشتتان داده شتتده 

. الزم به ذکر اس  که توليد لجتام گستيخته (23،20)اس 

 ها توسط ماکروفتاژماریهای آزاد در کليه این بيرادیکال

 هایها اس . توليد واستطههای اساسی پاتوژنز آناز ویژگی

های آزاد اکستيژن و نيتتروژن در التهابی از قبيل رادیکال

هتتای هتتا از طریتتق فعاليتت  محصتتوالت ژنمونوستتي 

نيتریک اکسيد سنتاز القایی در همکتاری  ميلوپراکسداز،

( COX-2و  COX-1) 2و  0با فراورده ژن سيکلواکسيژناژ 

گيرد. به نحتو قابتل تتوجهی مهتار همته ایتن صورت می

های یاد شده پ  از استفاده از کروستين گزارششتده ژن

 2400 ستال در همکتاران و ميکتعالوه بر این  .(21)اس 

ی اجتزا فاکتور مهار موجب نيکروس که کردند رشگزا

P50 وP65 ی بتتردار نستتخه فتتاکتورNF-kB (جملتته از 

ی هتاستلول دری التهتابی رهايمست انتداز راه مهتم عوامل

 .(21)شودیمی سلول رده دری( ذاتی منیا

 ختتم و محتدودکردن ،04 نينترلتوکیای اصتل نقش

 دری بافتی هابيآس جادیا از ممانع  وی التهابی هاپاسخ

 ازی کی 02 نينترلوکیا عوض در. باشدیمی التهاب طیشرا

 گستترش و جتادیا در کته بودهی التهاب شيپی هانیتوکایسا

 از نیتوکایستا نیتا .کنتدیمی باز نقشی بافتی هابيآس

ی هاپاسخ سم  بهی منیای هاپاسخ کنندهزهیپالر عوامل

 رحاض جینتا (.27)باشدیم( Th1ی هاپاسخی )سلولی منیا

 در 04 نينترلوکیا سط  ديتول داریمعن شیافزا ازی حاک

 بتا. بتود ماريت گروهی هارت ازی استحصالی ماکروفاژها

 تفتاوت حاضتر مطالعته در02 نينترلتوکیا سط  حال نیا

 وجتود نیتا بتا. نتداد نشتان شتاهد گتروه با رای داریمعن

 بته رييتغ موجب IL-10 به  IL-12نسب  داریمعن کاهش

 بته توازن رييتغ نیا. شد خواهدی ضدالتهاب طیشرا سم 

 گترید عوامتل جملهی ضدالتهابی نیتوکایسا طيمح سم 

ی هتاکالیراد ديتول و ماکروفاژهای التهاب  يفعال کاهش

 است  شتده داده نشان نيشيپ قاتيتحق در. باشدیم آزاد

 بته وابستته نيتوکيس انيبی رو بری ريتاث چيه زعفران که

Th1،  IL-2و IFN-γ که ما مطالعه با افتهی نیا (.28)اردند 

 زهیتپالر عامل) 02 نينترلوکیا سط  رييتغ عدم ازی حاک

 .باشدیم راستا هم اس ،( Th1 سم  به کننده

 فورمتازونی آبی هاستالیکر به MTTی اياح زانيم

 یستتیز  يتفعال ازی شاخصت ماکروفاژهای توکندريم توسط

 رييتغ عدم که  اس ذکر به الزم. (0)باشدی م هاسلول نیا

ی هاسلول در ماکروفاژهاکهی ستیز  يفعال زانيم  يفعال

 شاهد گروه به نسب  ماريت گروهی هارت از شده استحصال

 زهیتپالر وی زیتر برنامه در ایپو رييتغ بری دیيتا شد، مشاهده

 نیتا  يتفعال ستاده مهار نه و ماکروفاژهای هاسلول شدن

 به زعفرانی دروالکليه عصاره با مجاورت از پ  هاسلول

 در کتتهییجتتاآن از .باشتتدیمتتی ضتتدالتهاب پيتتفنوت ستتم 

 ازی التهاب خود وی منیا خودی هایماريب ازی اريبس طیشرا

 حتد از شيبت  يفعال ،...(و اب ید متعدد، اسکلروز) ليقب

ی بتتافت بيآستت جتتادیا بتته منجتتری التهتتابی ماکروفاژهتتا

 رانزعفتی دروالکليته عصاره که اس  ممکن گردد،یم

 و عالئتم فيتتخف جهت  موثری عيطب منبع کی عنوان به

 .شود مطرز کیپاتولوژ طیشرا بهبود
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