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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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چكیده
سابقه و هدف :گياه زعفران ( )Crocus sativusیکی از انواع گياهان دارویی با اثرات ضد التهابی است  .ماکروفاژهتا
نيز از سلولهای مهم درگير در پاسخهای التهابی و ایمنی هستند .هدف از این مطالعه بررسی اثرات تعدیلکنندگی عصتاره
هيدروالکلی زعفران بر پاسخ ماکروفاژهای صفاقی در رت میباشد.
مواد و روشها :در این پژوهش تجربی ،جامعه مورد مطالعه شامل دو گروه شاهد و تيمتار متیباشتد .رتهتای گتروه
تيمار به مدت یک ماه عصاره هيدروالکلی زعفران ( -044mg/Kgروزانه -خوراکی) را دریاف
سالين را در همان حجم دریاف

کردند .گروه شاهد نرمتال

نمودند .در انتهای مطالعه سلولهای ماکروفاژ از ناحيته صتفا رتهتا جتدا شتد و پت

از

چالش با مخمر اپسونيزه شدت انفجار تنفسی به شيوه احيای نيتروبلو تترازوليوم ،توليد نيتریتک اکستاید بته شتيوه گتری

و

ميزان توليد سایتوکاینها به کمک االیزا در آنها سنجيده شد.
یافتهها :نتایج حاصل از تحریک ماکروفاژها نشان دهنده کاهش معنیدار قابلي انفجار تنفسی ( )p>4/440و اکستيدنيتریک
توليد شده ( )p>4/40در سلولهای ماکروفاژ استحصال شده از موشهای تح
وجود شدت فاگوسيتوز و زیستایی ماکروفاژهای گروه تيمار نسب

تيمار در مقایسه با گروه شاهد بتود .بتا ایتن

به گروه شاهد اختالف معنیداری نشان نتداد .همچنتين

زعفران موجب افزایش توليد سایتوکاین ضدالتهابی  IL-10توسط ماکروفاژهتای گتروه تيمتار شتد( .)p>4/40ستط توليتد
سایتوکاین التهابی  IL-12تغيير معنیداری نياف  .هرچند که نسب

 IL-12به  IL-10کاهش معنیدار یاف (.)p>4/40

استنتاج :به نظر می رسدکه زعفران یک منبع طبيعی برای تعدیل آسيبهای ناشی از ماکروفاژهای التهتابی در شترایط
ایموپاتولوژیک باشد.
واژه های کلیدی :زعفران) ،(Crocus sativusماکروفاژ ،سيتوکين ،رت

مقدمه
سلولهای ماکروفاژ نقش مهمی در آغاز و گسترش
پاسخهای ایمنی ذاتی و همچنين شکلدهی بته عملکترد

سيستم ایمنتی اکتستابی بتازی متیکننتد .هتمچنتين ایتن
سلولها نقش مهمی در حفظ هموستاز و ترميم بافتی از

مولف مسئول :شیوا خضری -اروميه :دانشگاه اروميه ،دانشکده علوم

E-mail:sh.khezri@urmia.ac.ir

 .0کارشناس ارشد زیس شناسی ،گروه زیس شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ایران
 .2استادیار ،گروه زیس شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ایران
 .3استادیار ،گروه ميکروبيولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ایران
 تاریخ دریاف

0331/02/23 :

تاریخ ارجاع جه اصالحات 0331/3/0 :

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تاریخ تصویب 0331/7/20 :

دوره بيست و هفتم ،شماره  ، 951فروردین 9911

95

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 7:27 +0330 on Thursday February 21st 2019

اثر عصاره هیدروالکلی زعفران
بر فعالیت های ماکروفاژهای صفاقی رت

عصاره هيدروالكلي زعفران

طریق برداشت

بقایتای ستلولی و پاکستازی ستلولهتای

ستترکوب التهتتاب ،هتتدف بس تياری از مطالعتتات

قابلي ت

که نوتروفيلها به ميکروب پاسخ میدهند ،عمل میکنند

تتتابلوی ختتونی ،مشتتابه عامتتل ضتتدالتهاب بستتيار قتتوی

ولی طول عمر آنها در جایگاههای التهاب بسيار بيشتر

دگزامتازون گزارش کتردهانتد( .)1هتمچنتين نشتان داده

از نوتروفيلها اس  .بنابرین ماکروفاژها سلولهای اجرایی

شده اس

که کاروتنوئيدهای موجود در زعفران موجب

اصلی در مراحل انتهایی پاسخ ایمنی ذاتی(چند روز پ

تعدیل واکنشهای دستگاه ایمنی میشتوند( .)04عصتاره

از شروع عفون ) محسوب میشوند .نشان داده شتده است

آب و اتانول گلبرگ و کالله زعفران اثرات ضتد درد و

که این سلولها در محل التهاب تقسيم سلولی انجام دهنتد

همچنين خاصي ضدالتهابی قابل توجهی در موارد التهتاب

و بسته به ریز محيط اطرافی نقشهای متنوعی را بپذیرنتد.

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

در بسياری از بيماریهای خودالتهابی و خودایمنی عملکترد

مطالعات متعددی که در مورد اثرات بيولوژیک زعفران

نامناسب ماکروفاژها از جمله عوامل موثر در پيشبرد بيمتاری

صورت گرفته اس

ولی به نظر نمیرستد کته اطالعتات

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

چندانی در مورد اثرات تجویز طوالنی مدت این گياه بر

بته ستایر

عملکرد ماکروفاژها به عنتوان یکتی از بازوهتای سيستتم

باف ها جه انجام مطالعات علمی آسانتر و کم هزینهتر

ایمنی بدن در دسترس باشتد .مطالعته حاضتر بته بررستی

میباشد(.)2

اثرات احتمالی تعدیلکنندگی عصاره هيدروالکلی زعفتران

استحصال ماکروفاژهای صفاقی در رت نستب

گياهان دارویی منابع مهمی از متواد بتا اثتر درمتانی

بر پاسخهای ماکروفاژهتای صتفاقی رتهتای ویستتاردر

بالقوه مفيتد هستتند( .)0،3زعفتران یتک گيتاه دارویتی از

مواردی از قبيتل شتدت انفجتار تنفستی ،توليتد نيتریتک

خانواده زنبقيان که به گل سالمتی و طالی سرخ معروف

اکساید و وضعي

توليد ستایتوکانهتای پالریتزه کننتده

اس ( .)1،1بر اساس یافتههای طب سنتی و متدرن ،بترای

پاسخهای ایمنی از قبيل  IL-12و  IL-10پرداخته اس .

درمان اختالالت سيستم عصبی ،تنفسی،دستگاه گتوارش
و سيستم ادراری به کار میرود( .)1اثرات درمانی زعفتران

مواد و روش ها

به مواد تشکيل دهنده اصلی مانند کروستين ،کروستتين،

در این پژوهش تجربی ،جامعه مورد مطالعته شتامل

پيکروکروسين ،و ستافرانال مترتبط باشتد .ترکيتبهتایی

 01رت ماده در محدوده وزنی  84تا  044گترم بتود کته

شيميایى عصارهى این فراورده درخانوادهى کاروتنویيتدها

در دو گروه مساوی شاهد و تيمتار قترار گرفتنتد .گتروه

جاى دارندو جزء پاداکسندههاى قوى هستند(.)7

تيمار عصتاره را بتا دوز  044ميلتی گترم در کيلتوگرم و

کنترل التهاب یک موضوع اصلی تحقيقات زیست

گروه شاهد به طور هم حجتم آننرمتال ستالين بته متدت
کردند .کليه مراحل این

پزشکی است  .زیترا التهتاب نقتش عمتدهای در پتاتوژنز

یک ماه از طریق گاواژ دریاف

اختالالت مختلف از جمله آلترژی ،آستم ،بيمتاریهتای

پژوهش مورد تصویب شورای پتژوهش دانشتکده علتوم

قلبی و عروقی و همچنين بستياری از بيمتاریهتای ختود

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

بازی میکند( .)8با

کالله زعفران ( )Crocus sativusاز ستط بتازار و

وجودی کته داروهتای ضتدالتهاب متعتددی امتروزه در

از یک مارک مشخص تهيته شتد و بته تایيتد کارشتناس

دسترس میباشتند ،ولتی بستياری از آنهتا دارای اثترات

هرباریوم دانشکده علوم دانشگاه اروميته (شتماره )7080

جانبی متعدد بوده که استفاده کارآمد از آنها را محدود

رسيد .سپ  00 ،گرم کالله زعفران را آسياب کرده و با

میکند .بر این اساس امروزه یافتن یک عامتل طبيعتی بتا

حجمی  14به

ایمن و اختالالت مرتبط با پيوند باف
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آپوپتوتيک دارند( .)0ماکروفاژها تقریبا با همتان سترعتی

میباشد( .)3در مطالعتات پيشتين اثتر زعفتران را بتر روی

پژوهشی

نرگس دمیا و همکاران

ساع

و در دمای  02درجه سانتیگتراد نگهتداری شتد.

مدت  34دقيقه ،نيز نمونهبترداری از هتر دو لولته ( T90و

سپ

با استفاده از پمپ خال عصاره صاف شد و توستط

 (C90صتتورت گرفتت  .در مرحلتته بعتتد بتته منظتتور ليتتز

دستگاه روتاری تغليظ شد .عصتاره تغلتيظ شتده توستط

ماکروفاژها ،نمونههای برداشته شده از لوله ( Tزمانهای

دس تيکاتور خشتتک گردی تد .بتتازده عصتتاره در حتتد 01

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

درصتتد وزنتی بتتود( .)02عصتتاره خشتتک شتتده در نرمتتال
سالين حل شد.

نمونهها را به پلي
چهار ستاع

به منظور جداسازی ماکروفاژهای صتفاقی ،پت

از

 31خانه ریخته و انکوباسيون به مدت

انجتام شتد .در نهایت

بتا افتزودن محلتول

 MTTو DMSOدر طول موج  034نانومتر قرائت

شتد.

بی حسی نخاعی رتها ،با تزریتق بتافر فستفات استتریل

بعتتالوه لولتتههای  Tبعتتد از 34دقيقتته انکوباستتيون ()T90

سرد به داخل حفتره شتکمی و ماستاژ آهستته بته منظتور

ستتانتریفيوژ شتتدند و مخمرهتتای ختتارج ستتلولی)EC( 0

رهتتایش ستتلولهتتا ،متتایع تزریتق شتتده بتته کمتتک پيپت

فاگوسي

پالستيکی از صفا متوش مکيتده شتد .متایع ستلولی در

به پلي

لوله آزمایش سه بار با بافر فستفات شستشتو داده شتدند.

نتيجه در طول متوج  034نتانومتر قرائت

پ

از شمارش ستلولهتا ،سوسپانستيون ستلوليبا تتراکم

نشده جدا شدند .سپ

از مایع رویی نمونتهها

 31خانه ریختته و بتا افتزودن  MTTو ،DMSO
شتدند .درصتد

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

 0× 041cell/mlتهيه و به پلي  31خانه اضافه و به متدت
 2ساع

انکوبه شد .مایع رویی خارج وچاهکها سه بار

بتتا بافرفستتفات شستتته ش تدند،تا ستتلولهتتای غيرچستتبنده
حذف شوند .سلولهای کته بته کتف فالستک چستبيده
باقی میمانند عمدتا ماکروفاژ خواهند بود(.)00،03

در ادامه روند کار قابلي های انفجار تنفسی و توليد
از برداش ت

نيتری تک اکستتاید پ ت

مخمتتر اپستتونيزه در

در ادامتته از آزمتتون ارزیتتابی زیستتتایی ()Vitality

ماکروفاژهتتا ارزی تابی شتتد .بتته طتتور خالصتته بتته منظتتور

ارزیتابی

انفجار تنفسی ،ماکروفاژهتای موجتود در

سلولهای ماکروفاژ به عنتوان شاخصتی جهت
قدرت حياتی و فعالي

متابوليک این ستلولهتا استتفاده

شد .در این تس محلول ( MTTشرک

سنجش قابلي
پلي

 31خانته بته متدت نتيم ستاع

در حضتور مخمتر

-Sigmaآمریکتا)

اپستتونيزه و محلتتول نيتروبلوتترازولي توم) (NBTانکوبتته

به چاهتکهتای حتاوی ماکروفتاژ افتزوده شتد و بعتد از

از حذف مایع رویتی بتا اضتافه

انکوباسيون به مدت  0ساع

در  37درجه ستانتیگتراد،

بتتا افتتزودنDMSOودر طتتول متتوج  034نتتانومتر قرائ ت
شد(.)00

وسانتریفيوژ گردید .پ

شدن  KOHو DMSOنتيجه در طتول متوج 034نتانومتر
گردید(.)00

قرائ

جه ت

ستتنجش قابلي ت

توليتتد نيتریتتک اکستتاید ،

به منظور ارزیابی دقيقتر عملکرد ماکروفاژها اقتدام

سوسپانستتتيون مخمتتتر اپستتتونيزه بتتتا ستتترم تتتتازه رت و

به سنجش عملکرد فاگوسيتوز و کشتار ماکروفاژها شتد.

سوسپانستتيون ماکروفاژمجتتاور شتتدند .ایتتن ستتلولها بتته

در این ارزیابی لولتههتای ( )Tشتامل سوسپانستيونهتای

مدت 84دقيقه انکوبه شدند .سپ

از مایع رویتی کشت

ماکروفتتاژدر بتتافر  HBSSبتتا ستترم رت و لولتتههتتای ()C

سلولهای ماکروفاژ به داخل پلي

 31خانهای تته تخت

شامل بافر  HBSSبا سرم رت فاقد ماکروفاژ بته متدت 1
دقيقه انکوبه شدند .سپ

مخمر ساکارومایس

سرویستيه

ریختتته شتتد .ستتپ
(شتترک

محلتتول  0درصتتد ستتولفانيل آميتتد

- Sigmaآمریکتتا) بتته چاهکهتتا اضتافه شتتد.

به هر دو گروه اضتافه گردیتد .در زمتان صتفر از هتر دو
1. Extracellular
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 )14مخلوط شد و در انکوباتور شتيکر دار بته متدت 20

لوله (T0و )C0نمونهبرداری شتد .بعتد از انکوباستيون بته

عصاره هيدروالكلي زعفران

آنگاه به تمام حفرههتا ،محلتول  0درصتد 0-0-Nنفتيتل
اتيلن دیآمين دیهيدروکلراید (شرک
اضافه شد و در نهای

- Sigmaآمریکتا)

در طول موج  134نتانومتر قرائت

نموده بودند ،نسب

به گروه شاهد کاهش معنتیداری را

نشان میدهد (جدول شماره .)p>4/440 ،0واستطههتای
فعتتال نيتتتروژن از جملتته نيتری تک اکستتاید ني تز از جملتته

سدیم منحنی استاندارد ترسيم شده و از طریق رگرسيون

آمتتده حتتاکی از کتتاهش توليتد ميتزان نيتریتک اکستتاید

موجود در نمونهها تعيتين

توسط سلولهای ماکروفاژ استحصال شده از موشهتای

و معادله خطی ،غلظ

نيتری

گردید(.)07

در نهای

تح
به منظور سنجش پروفایل سایتوکاینهای

موجود در سوپ رویی کش

به گروه شاهد بتود (جتدول

تيمار با زعفران نسب

شماره .)p>4/40 ،0

ماکروفاژها بته شترز زیتر

بتته دنبتتال چتتالش ماکروفاژهتتای صتتفاقی بتتا مخمتتر

عمل شد .سوسپانسيون مخمر اپسونيزه با سرم تازه رت و

اپسونيزه ميزان توليد سایتوکاینهای ضتد التهتابی IL-10

سوسپانسيون ماکروفاژبه مدت  72ساع
سپ

انکوبته شتدند.

مایع رویی آنها جمعآوری شد و در نهای

سط

سایتوکاینهای IL-12و  IL-10با استتفاده از کيت هتای
االیزای مربوطه (شرک

–BENDERMEDآلمان) و بر

طبتتق دستتتورالعمل منتتدرج در دفترچتته راهنمتتای متتورد

(جتدول شتماره  )p>4/40 ، 2امتا ستط

افزایش داش

سایتوکاین التهابی  IL-12تغيير معنیداری را نشتان نتداد
(نمودار شماره  .)0با این حتال مقایسته نستب

 IL-12بته

 IL-10حاکی از کاهش معنیدار آن در گتروه دریافت
کننده زعفران میباشد( نمودار شماره .)p>4/40 ،0

سنجش قرار گرف .
جدول شماره  : 1ارزیابی فعالي

تجزیه تحليل آماری
جهتتتت

ماکروفاژهای صفاقی در رت های

گروه شاهد و رتهای تيمار شده با عصار هيدروالکلی زعفران

مقایستتتته دادههتتتتا از آزمتتتتون آنتتتتاليز

گروه

 Student's t-Testمستتتقل (غيتتر زوجتتی) استتتفاده شتتد.

شاهد

دادههتا بته صتورت  Mean±SDگتزارش شتدند .ستط
معنیداری p>4/41 ،در نظر گرفته شد.

درصد

شدت انفجار

ميزان نيتریک

زیستی *

فاگوسيتوز

تنفسی *

اکساید **

ميزان فعالي
4/82 ± 4 /480

70/38 ± 8 /21

4/30 ± 4 /21

70/11 ± 7 /81

تيمار

4/88 ± 4 /410

73/00 ± 1 /01

4/10 ± 4 /03

13/07 ± 8 /20

سط معنی داری

=4 /48

=4 /13

>4 /440

>4 /40

* ميزان جذب نوری
** ميکروموالر

یافته ها
نتایج ميزان ارزیابی فعاليت

زیستتی (ميتزان احيتای

 )MTTماکروفاژهتتای استحصتتال شتتده حتتاکی از عتتدم
تغيي تر معن تی دارآن در گتتروه تح ت
هيدروالکلی زعفران نسب

درمتتان بتتا عصتتاره

به گروه شاهد بتود.همچنتين

براساس نتایج ما به نظر متیرستد کته ميتزان فاگوستيتوز
مخمتتر اپستتونيزه بتين دو گتتروه شتتاهد و تيمتتار اختتتالف
معنیداری وجود ندارد( جدول شماره .)0

نمودار شماره  :1ارزیابی توليد سایتوکاین توسط ماکروفاژهای
صفاقی در رتهای گروه شاهد و رتهای تيمار شده با عصار

نتایج حاصل از چالش سلولهای ماکروفاژ با مخمر

هيدروالکلی زعفران .الف) ميزان توليد سایتوکاینهای  IL-12و IL-

اپسونيزه نشان داد که ميزان انفجتار تنفستی و بته تبتع آن

.10ب) نسب

ایتوکاینهای  IL-12به  * .IL-10نشان دهنده اختالف

احيا  NBTدر گروه موشهتای کته زعفتران را دریافت

معنی دار در سط  p <4/40نسب
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گردید .همزمان با استفاده از غلظ های مختلف نيتریت

فراوردههای ماکروفاژها هستند .همچنين نتایج بته دست

پژوهشی

نرگس دمیا و همکاران

بحث

نقش تی کتته در اختتتتام التهتتاب و ایجتتاد تتترميم از طری تق

ارزیابی نتایج حاصل از پتژوهش حاضتر ،حتاکی از

پاکسازی باف بازی میکنند ،دارای قابليت

فاگوستيتوز

به عنوان یکی از بازیگران اصتلی التهابتات متزمن است

نتتتایج متتا نيتز بتته حتتاکی از افتتزایش قابليت

بتتهطتتوری کتته در ماکروفاژهتتای صتتفاقی استحصتتالی از

ماکروفاژها در گروه دریاف کننده عصاره زعفران بتود،

رتهتای تحت
قابلي

انفجار تنفسی و توليد اکسيد نيتریتک مقایسته بتا

فاگوستيتوز

هرچند که تغيير یاد شده از نظر آماری معنیدار نبود.
در تس

احيای  NBTتوانایی و ظرفي

سلولهتای

ماکروفاژهای صفاقی استحصالی از رتهای شتاهد بتهطتور

فاگوسي کننده از قبيل ماکروفاژها در توليد رادیکتالهتایی

معنیداری کاهش یافتته بتود .همچنتين زعفتران موجتب

آزاد اکسيژن بهویژه آنيون سوپر اکسيد سنجيده میشود.

افتتزایش توليتتد ستتایتوکاین ضتتد التهتتابی  IL-10توستتط

رادیکالهای آزاد منجر به احيتای  NBTوتبتدیل آن بته

ماکروفاژهای گروه تيمار شتد .ستط توليتد ستایتوکاین

کریستالهای فورمازون آبی و نامحلول میگردد .ميتزان

التهابی  IL-12تغيير معنیداری نياف  .هرچند که نستب

فورمتاوزون توليتد شتده بتته عنتوان شتاخص از عملکتترد

 IL-12به  IL-10کاهش معنتیدار یافت  .بتا ایتن وجتود

انفجار تنفسی ماکروفاژها به روش ستنجی انتدازهگيتری

شدت فاگوسيتوز و زیستایی ماکروفاژهتای گتروه تيمتار

میشود( .)0همچنين در این مطالعه ميزان توليتد نيتریتک

نسب

اکساید از طریق ميزان اجتزای احيتای نيتریت

به گروه شاهد اختالف معنی داری نشان نداد.
مطالعتتات گذشتتته بتته ختتوبی نشتتان داده اس ت

کتته

رنگسنجی گری

بته شتيوه

سنجيده شد( .)0براستاس نتتایج تحقيتق

ماکروفاژها بر اساس ریتز محتيط اطتراف ختود قتادر بته

حاضر به نظر میرسد که زعفران به دليل کتاهش ميتزان

برنامهریزی و تبدیل به ستلولهتای بتا عملکترد متفتاوت

توليد رادیکالهای آزاد اکسيژن و نيتتروژن و هتمچنتين

میباشند .به طور ساده سلولهای ماکروفاژ فعال شتده از

تغيير نسب

پروفایتل ضتدالتهابی

طری تق کالس تيک ی تا ماکروفاژهتتای M1دارای خاص تي

موجتتب برنامتتهریزی ستتلولهتتای بتته ستتم

التهابی قوی بوده و در حذف عفون های داخل ستلولی

ماکروفاژهتتای  M2میشتتود .مشتتخص شتتده اس ت

نقش مهمی را بازی میکنند .از طرفی به دليتل قابليت هتای

رادیکالهای آزاد اکسيژن و نيتروژن با وجودی که نقش

التهابی باال و توليد سطوز بتاالیی از رادیکتالهتای آزاد

اساسی را در حذف عوامل فاگوسي شده بازی متیکننتد،

اکسيژن و نيتروژن ،قادر به مشارک در ایجاد آسيبهتای

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

بافتی میباشند ،به طوری که ماکروفاژهای M1به عنتوان

آنها در شرایط نامناسب صورت گيرد ،منجر به ایجاد و

سلولهتای اجرایتی اصتلی در بيمتاریهتای ختود ایمتن

گسترش آسيبهای بافتی خواهند شد( .)24رادیکالهتای

M1

آزاد توليد شده در واکنشهتای التهتابی متتیتواننتتد در

دارای مقدار زیادی  IL12و  IL23و مقتدار کمتی IL10

پتاتوژنز بسياری از بيماریهای خودایمنی و خودالتهتابی

توليد میکننتد( .)03ماکروفاژهتای M2یتا ماکروفاژهتای

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

فعتتتال شتتتده بتتته روش جتتتایگزین بتتته ميتتتزان کمتتتتری

و حذف رادیکتالهتای آزاد تعتادل دقيقی وجتود دارد.

سایتوکينهای التهابی و رادیکالهای آزاد توليتدکرده و

عدم تعادل در این فرایند منجتر بته بتروز استترس اکسيداتيو

عمدتا نقش مهمی را در اختتام التهاب و تترميم بتافتی از

و نيتراتيو شده و زمينه ایجاد تغييترات پاتولوژیتک را در

طریق توليد فاکتورهای تروفيک بازی متیکننتد(.)03،08

سط متاکرومولکولهای سلول فتراهم متیکنتد( .)22در

نکته اصلی اینکه ماکروفاژهای ضد التهاب  M2با توجه

هر استرس ناشی از رادیکالهای آزاد ،متواد پاداکستنده

اختصاصی باف

عمل میکنند( )03،08ماکروفاژهای

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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اثرات عميق تجویز خوراکی زعفران برعملکرد ماکروفاژهتا

بيشتری نسب

تيمتار بتتا عصتاره هيتدروالکلی زعفتتران

به ماکروفاژهتای التهتابی متیباشتند(.)08

عصاره هيدروالكلي زعفران

بتتا توجتته بتته گزارشتتات متعتتدد کتته حتتاکی از اثتترات

حاکی از افزایش معنیدار توليد سط اینترلوکين  04در

پاداکسنده اجزای زعفران اس ( ،)1احتماال بخش مهمتی

ماکروفاژهای استحصالی از رتهای گروه تيمار بتود .بتا

از کاهش شدت توليد رادیکالهتای آزاد در ماکروفاژهتای

این حال سط اینترلتوکين 02در مطالعته حاضتر تفتاوت

تيمار با زعفران که در این مطالعه

معنیداری را با گتروه شتاهد نشتان نتداد .بتا ایتن وجتود

مشتتاهده شتتد ،مربتتوط بتته اثتترات پاداکستتنده عصتتاره

 IL-12به  IL-10موجب تغيير بته

صفاقی رتهای تح

هيدروالکلی زعفران میباشد.
اخيرا نقش عصاره زعفران در کاهش عالئم بيمارهتای
تجربی ختود ایمتن (،EAE

التهابی از قبيل آنسفالوميلي

متدل تجربتتی استکلروز متعتتدد) وآستم نشتتان داده شتتده
اس ( .)20،23الزم به ذکر اس

کاهش معنیدار نسب
سم

شرایط ضدالتهابی خواهد شد .این تغيير توازن بته

سم

محيط سایتوکاینی ضدالتهابی جمله عوامتل دیگتر

کاهش فعالي

التهابی ماکروفاژها و توليد رادیکالهتای

آزاد میباشد .در تحقيقات پيشين نشان داده شتده است

که توليد لجتام گستيخته

که زعفران هيچ تاثيری بر روی بيان سيتوکين وابستته بته

رادیکالهای آزاد در کليه این بيماریها توسط ماکروفتاژ

 IL-2 ،Th1و  IFN-γندارد( .)28این یافته با مطالعه ما که

از ویژگیهای اساسی پاتوژنز آنها اس  .توليد واستطههای

حاکی از عدم تغيير سط اینترلوکين ( 02عامل پالریتزه

التهابی از قبيل رادیکالهای آزاد اکستيژن و نيتتروژن در
مونوستتي هتتا از طریتتق فعاليتت

کننده به سم

 )Th1اس  ،هم راستا میباشد.

محصتتوالت ژنهتتای

ميزان احيای  MTTبه کریستالهای آبی فورمتازون

ميلوپراکسداز ،نيتریک اکسيد سنتاز القایی در همکتاری

توسط ميتوکندری ماکروفاژها شاخصتی از فعاليت زیستتی

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

که عدم تغيير

صورت میگيرد .به نحتو قابتل تتوجهی مهتار همته ایتن
ژنهای یاد شده پ

این سلولها می باشد( .)0الزم به ذکر اس
فعالي

ميزان فعالي

زیستی ماکروفاژهاکه در سلولهای

از استفاده از کروستين گزارششتده

استحصال شده از رتهای گروه تيمار نسب به گروه شاهد

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

مشاهده شد ،تایيدی بر تغيير پویا در برنامه ریتزی و پالریتزه

گزارش کردند که کروسين موجب مهار فاکتور اجتزای

ایتن

شدن سلولهای ماکروفاژها و نه مهار ستاده فعاليت

 P50و P65فتتاکتور نستتخه بتترداری ( NF-kBاز جملتته

سلولها پ

عوامل مهتم راه انتداز مستيرهای التهتابی در ستلولهتای

ستتم فنوتيتپ ضتتدالتهابی متیباشتتد .از آنجتتاییکتته در

ایمنی ذاتی) در رده سلولی میشود(.)21

شرایط بسياری از بيماریهای خود ایمنی و خود التهابی از

نقش اصتلی اینترلتوکين  ،04محتدودکردن و ختتم
پاسخهای التهابی و ممانع

از مجاورت با عصاره هيدروالکلی زعفران به

قبيل (اسکلروز متعدد ،دیاب

و ،)...فعالي

بتيش از حتد

از ایجاد آسيبهای بافتی در

ماکروفاژهتتای التهتتابی منجتتر بتته ایجتتاد آستتيب بتتافتی

شرایط التهابی میباشد .در عوض اینترلوکين  02یکی از

میگردد ،ممکن اس

که عصاره هيتدروالکلی زعفتران

سایتوکاینهای پيش التهابی بوده کته در ایجتاد و گستترش

به عنوان یک منبع طبيعی موثر جهت

آسيبهای بافتی نقش بازی میکنتد .ایتن ستایتوکاین از

بهبود شرایط پاتولوژیک مطرز شود.

عوامل پالریزهکننده پاسخهای ایمنی به سم

تخفيتف عالئتم و

پاسخهای
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