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Abstract 

 

Background and purpose: The purpose of this study was to investigate the effects of crocin 

(Cr) on brain oxidative stress indices in animal model demyelinated with intracerebroventricular ethidium 

bromide (EB). 

Materials and methods: In an interventional study, female Wistar rats were randomly divided 

into 7 groups. Crocin administration was done 1 day after EB injection for 21 days. The values for 

Glutathione peroxidase (GPx), Superoxide dismutase (SOD), and Malondialdehyde (MDA) were 

measured before and after receiving Cr and analyzed using Paired t test and ANOVA. 

Results: The levels of GPx, SOD, and MDA significantly reduced in the group that received 

Cr100 mg/kg (P<0.05). The effects of crocin were dose-dependent and other doses did not demonstrate 

significant effects on oxidative stress indices (P< 0.05).  

Conclusion: The antioxidant effects of Crocin were dose-dependent, and it could be used as a 

strong antioxidant in management of patients with multiple sclerosis. 
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 ـدرانـــازنــــي مـكــــــزشــــوم پــــلــــــگاه عـشــه دانــــلـــمج

 (212-211)   2931سال    اردیبهشت    271شماره    نهمبيست و دوره 

 2931 اردیبهشت،  271، شماره نهممجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                       دوره بيست و          211

 گزارش کوتاه

 ترس اکسیداتیو مغز تاثیر کروسین بر شاخص های اس

 موش صحرایی دمیلینه شده با اتیدیوم بروماید
 

   1هادی فتحی مقدم
   2یعقوب فربود    
     3عطااله غدیری    
 4روح اله فاطمی  

 چكيده
های استرر  اکیتیداویم م،تدر مر متد  ( بر شاخصCrهدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات کروسین ) و هدف: سابقه

 ( ماخل بطن چهارم م،د بمم.EBده با ورزیق اویدیمم بروماید )حیمانی ممیلینه ش
گروه  7صمرت مداخله ای و با طرح وجربی انجام گرفت. حیمانات به طمر وصامفی به مطالعه به این  ها:مواد و روش

یمن پرکیتیداز روز انجام شد. مقامیر مر،یرهتای گلموتاو 12به مدت  EBبالفاصله روز بعد از ودریق  Crوقییم شدند. وجمید 
(GPx ر)سمپراکییدییممواز (SOD( و مالمن می آلدئیتد )MDA م،تدی ) مر مو مرحلته بلتل و بعتد از مریافتتCr  انتدازه

 آنما وجدیه و وحلیل شدند. گیری و با اسرفامه از  آزممن های وی میرقل و
 mg/kg 211Crریافتت کننتده مر گتروه م MDA و SODر GPxستطمح  Crنرایج نشان مام که پس از ویمار با ها:یافته

بهررین نریجه را نشان مام  211Crطمری که گروه وابیره به موز بمم به Cr (. اثرات >10/1pماری کاهش یافت )یطمر معنبه
 (.>10/1pها نداشرند)ماری بر شاخصیو موزهای میگر واثیر معن

بته ننتمان یت   Crوتمان از ه موز بتممه و متیوابیتره بت Crبر اسا  نرایج حاضترر وتاثیرات آنرتی اکیتیدانی  استنتاج:
 اسرفامه کرم. MSاکییدان بمی مر مالحظات و مدیریت مرمانی بیماران آنری

 

 سمپراکیید مییمموازآلدئیدر ر کروسینر مالمن می اسرر  اکییداویمممیلیناسیمنر  واژه های کليدی:
 

 مقدمه
(  MS- Multiple sclerosisمالریپل استللروزیس )

سییترم  بر که است مدمن یمنیاخمم یالرهاب یارمیب  ی
هتای پتال  بته منجتر و گتاارمیمت ریواث نصلی مرکدی

 بته منتاطق نیتا شتمم.ممیلیناسیمن و وخریب اکیمنی می
 نیلتتیم هیتتپا یهتتانیپتتروو   یتتممنملمژیا بیتتوخر نلتتت

(MBP-Myelin Basic Protein )و مر نهایت افرهی ومسعه 
 ها و آوروفی مامه خاکیرریجر به از مست رفرن اکیمنمن

 اخترالتت از یاریبیت ختالف بترشتمم. م،د و نخاع متی
و  ثانمیه را مر بروز نقش میداویاکی اسرر  که نصلی گریم

 ی مارمر مالریپل اسللروزیس و انیفالممیلیتماریبپیشرفت 
 Experimental autoimmune) ختتتممایمن وجربتتتی

encephalomyelitis EAE- ( بتا ایجتام زمتانهم طمر به 
ظهتمر و پیشترفت  ژنیلتیرروین و میداویاکیت یهتابیآس
 مر که مامند نشان( 1120) هملاران و مندرو (.2)کنندمی

 

  r.fatemi61@gmail.com mail: -E ایران راهماز رجندی شاپمر اهماز پدشلی نلمم مانشگاه فیدیملمژیر مرکد وحقیقات :اهماز -روح اهلل فاطمی مولف مسئول:

 ایران راهماز رجندی شاپمر اهماز پدشلی نلمم مانشگاه پدشلیر مانشلده رفیدیملمژی وحقیقات مرکد امراسر. 2
 ایران راهماز رجندی شاپمر اهماز پدشلی نلمم مانشگاه پدشلیر مانشلده رفیدیملمژی وحقیقات مرکد ریارسرام. ا1
 ایران راهماز رجندی شاپمر اهماز یپدشل نلمم مانشگاه پدشلیر مانشلده رگروه ایممنملمژی ر. مانشیار3
 ایران راهماز رجندی شاپمر اهماز پدشلی نلمم مانشگاه فیدیملمژیر وحقیقاتمرکد  رفیدیملمژی مکرری. 4

 : 21/21/2337وصمیب :  واریخ             3/7/2337 واریخ ارجاع جهت اصالحات :            7/7/2337 واریخ مریافت 
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 و همکاران هادی فتحی مقدم     

 219       2931، اردیبهشت  271ت و نهم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                       دوره بيس              

 پژوهشی

 رهتااینررلتمکین ماننتدی نتمامل ریمتاریب شترفتیپ انیجر

 بیآس سلب یدیپیل منیداسیاکیپر و یالرهابپیش هایسلم 

 MS متارانیب یم،د بافت مر اکیمن منیمژنراس و یسلمل

 مهتدیم نشان MS مارانیب بر روی مطالعات .(1)شمندمی

 بته متارانیب نیتا مر میداویاکیت استرر  نشان گرهای که

 چنتینهتم (.3)استت سالم مافرا از ورشیب یماریمعن طمر

فعالیتت  MS حیمانات ملترال بته متد  مر که مشاهده شد

 (MDA)آلدهیتد متالمن می مانند پراکییداسیمن لیپیدی

ی دانیاکیتیآنرت یهامیآند افدایش یافره است اما سطمح

 دازیپراکیت منیگلموتاو ر(SOD) یمموازیدمیسمپراکی مانند

(GPx)کاوتتاتز ر (Cat) منیگلموتتتاو و (Glu بتتته طتتتمر )

کروستین از  .(1ر2)ماری کاهش بابل ومجهی مارنتدیمعن

باشد که هم به صتمرت ختالص و ممام ممثره زنفران می

هم به صمرت نصتاره آبتی مر مطالعتات متمرم استرفامه 

. مطالعات نشان مامند که بتا ودریتق (4ر2)برار گرفره است

هتای میرقیم نصاره آبتی زنفتران بته هیپمکامتش متم 

ده با اویدیمم برومایدر این نصاره از طریق نقش ممیلینه ش

هتای بازفعتا  آنری اکییدانی خمم و با خنثی کرمن گمنه

 ماریهای آزام بانث کتاهش معنتاکییژن و حاف رامیلا 

 catو افتدایش فعالیتت  MDAو  GPxهتای فعالیت آنتدیم

 مطالعات نشتان مامنتد کته وجتمیدچنین هم (.0ر2)شمممی

 اکیتیدانیآنرتی سییترم وقمیت ممجب نزنفرا آبی نصاره

مار معنتی و،ییترات از و شتده وییرار های نژاممم  کلد

 م،دبافت  پراکییداسیمن لیپیدیاکییدانی و آنریفعالیت 

 (.6)کنتدمتی فعالیت وا مرز خیرگی جلتمگیریمر نریجه 

هدف از انجام مطالعه حاضر بررستی اثتر کروستین روی 

 که کروسینباشد و اینمی ملانییم پراکییداسیمن لیپیدی

ومانتد اکییدان بمیر وا چه اندازه متیبه ننمان ی  آنری

( بته Tecfideraولفیتدرا )اکیتیدانی اثرات مشتابه آنرتی

اکیتیدان ی  ماروی مرداو  ضتدالرهابی و آنرتیننمان 

 ( را نشان مهد.MSبمی مر مرمان بیماری 
 

 هامواد و روش
 ا طترح وجربتی ای و بمطالعه حاضر بصمرت مداخله

 

مطالعه س مرمان انجام گرفت. برای انجام پ -پیش مرمان

های صتحرایی متامهر نتژام وییترار مرکتد ولثیتر از مم 

حیمانات آزمایشتگاهی مانشتگاه نلتمم پدشتلی جنتدی 

و مداخالت بتا واییتد  لیه آزمایشاتشاپمر اسرفامه شد. ک

 بتتر استتا و مانشتتگاه جنتتدی شتتاپمر  کمیرتته اختتال 

اصم  کتار بتا حیمانتات آزمایشتگاهی  هایمسرمرالعمل

مطابق معاهده هلیینلی انجام گرفت. حیمانات بته طتمر 

 وصامفی سامه به هفت گروه وقییم شدند که شامل:

با مریافتت حتال  و  (Sham Op) جراحی شاهد -2

ر (EAE) بتدون مرمتان EBودریتق  -1ر EBبدون ودریق 

 گترملیمی 111و211ر Cr 01و مریافت  EBودریق  -0و4و3

  EBودریتتق -6ر (Cr50, Cr100, Cr200) بتتر کیلتتمگرم

و مریافتتت  EBودریتتق -7و  (Tec) و مریافتتت ولفیتتدرا

ر MSایجتام متد  جهتت (. 7) (Veh) حال  نرما  ستالین

 مرصتتد بتتا استترفامه  EB 2/1میلرولیرتتر  0یتت  وهلتته 

 از ستترنه همیلرتتمن بتته آرامتتی ماختتل بطتتن چهتتارم 

 مرصتد EB 2/1رولیرتر میل 0سمت راست م،د ودریق شتد. 

 . ستتپس جهتتت (2)نیتتد بتته طتترف میگتتر بطتتن ودریتتق شتتد

موز مرفتتاوت  3یتت  روز بعتتد از القتتای متتد ر  مرمتتانر

 گتتترم بتتتر کیلتتتمگرم میلتتتی 111و  211ر 01کروستتتین )

چنتتین ماروی ولفیتتدرا )وهیتته شتتده از وزن بتتدن( و هتتم

Sigma Aldrich Co, USA با هتدف کنرتر  مثلتت بتا )

روزر ی  بتار  12ر کیلمگرم به مدت گرم بمیلی 21موز 

 هتتر حیتتمان بتته صتتمرت ختتمراکی وجتتمید شتتد. مر روز بتته 

 پتتس از ایتتن مورهر حیتتمان کشتتره شتتده و م،تتد آن جهتتت 

مر مو مرحلتته  MDA و SODر GPxپارامررهتتای  ارزیتتابی

پیش و پس از ویمار بتا کروستین بتا استرفامه از کیتت هتای 

 کتاستتراندارم مخصتتم  هتتر آیتترم وهیتته شتتده از شتتر

(RANDOX RANSOD, UK) هتای براسا  مسرمرالعمل

  گیتتتریمخصتتتم  کتتته مر کیتتتت لحتتتا  شتتتده انتتتدازه

هتای مخرلتب بته وستیله  شدند. مقامیر مر،یرها مر گروه

 (ANOVA)میرقل و آنالید واریانس  tهای آماری آزممن

گیری ملرر وتمکی وجدیته به صمرت ی  طرفه با اندازه

 و وحلیل شدند.
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 MSتاثير کروسين بر استرس اکسيداتيو مدل حيواني 
 

 2931، اردیبهشت  271پزشكي مازندران                                                                      دوره بيست و نهم، شماره  مجله دانشگاه علوم         211

 یافته ها و بحث
 آنالید مقامیر مر،یرهای مطالعه را بتا  2 وصمیر شماره

 

 ANOVA( و A,B,Cمیتتتترقل ) tاستتتترفامه از آزمتتتتمن 

(D,E,Fنشان می ) مهد. نرایجt  میرقل نشان مام کته بتین

 مقتتامیر پتتیش و پتتس از ویمتتار باکروستتینر مر،یرهتتای 

GPx,SOD  وMDA 211هتتتتای ونهتتتتا مر گتتتتروهCr  

(12/1< p) و ولفیتتدرا (112/1< p) ماری یوفتتاوت معنتت

نشان  ANOVAرایج آزممن ن D -2وصمیر شماره  مارند.

ماری مر یر وفتاوت معنتEAEمام که مر مقاییه با گروه 

 211Crهتای مقامیر پس از ویمار هرسته مر،یترر بتا گتروه

(12/1 =p)  و ولفیدرا(12/1 =p) چنین وجمم مارم و هم

 211Crهتای بتا گتروه Vehماری بتین گتروه یمعنتوفاوت 

(12/1 =p) ( 12/1و ولفیدرا =p) .وجمم مارم 

 

 
 

ستمت چتش وصتمیر مقاییته پتیش آزمتمن و پتس  :1تصویر شماره  

آزممن مر،یرها را مر هر گروه با اسرفامه از آزممن وی زوجتی نشتان 

می مهد و سمت راست وصتمیر مقاییته مقتامیر پتس مرمتان را بتین 

 هد.م نشان می ANOVAومام گروه ها با اسرفامه از 

* :10/1< p12/1 :**   ر< p 112/1 :*** ر< p  مر مقاییتته بتتاگروهEAE ر

#  :10/1< p12/1:  ##    ر< p 112/1 : ###  ر< p  مرمقاییه باVehicle 
 

نرایج نشتان مام کته اگتر چته هرسته موز کروستین 

اکیتیدانی شتده های آنرتیمنجر به بهلمم سطمح شاخص

بهلتمم هرسته مر،یتر بهررین نریجه را مر  211Crولی موز 

ماری بتین یچنین نرایج نشان مام که وفاوت معنتمارم هم

مرمان و کنرر  و سالین وجمم مارم. کروستین های گروه

مار ستطمح مر،یرهتا شتده و آن را وتا یبانث بهلتمم معنت

ولفیتدرا شاهد جراحی و گتروه ندمی  به سطمح گروه 

ومجتته مطالعتته حاضتتر فعالیتتت  یافرتته بابتتل .ونظتتیم کتترم

اکیتتیدانی کروستتین مر رونتتدی بتته نیتتلت مشتتابه آنرتتی

ولفیتتدرا )بتته ننتتمان یتت  ماروی استتراندارم مر مرمتتان 

باشد. مرصدی آن می 71وا  61( و با بابلیت MSبیماری 

و هملتتاران کتته نقتتش  Shengایتتن نریجتته بتتا نرتتایجر 

نصاره زنفران را اثلات کرمند اکییدانی کروسین و آنری

یلتتتی از متیتتتل وتتتاثیر  (.21-8)هتتتم ختتتمان متتتی باشتتتد

هتای بازفعتا  گمنته اکییدانی کروسینر خنثی کترمنآنری

های آزام بتممه کته منجتر بته اکییژن و حاف  رامیلا 

و  MDAو  GPxهتتای کتتاهش معنتتامار فعالیتتت آنتتدیم

. غفتاری و هملتاران (21ر7)مشتممی Catافدایش فعالیت 

هتای ( اثرات مرمانی نصاره زنفران را بر شاخص1120)

را بررسی  MSسرر  اکییداویم م،د مم  ملرال به مد  ا

کرمند و نرایج مشابهی با مطالعه حاضر مشتاهده کرمنتد. 

نصاره زنفتران و ورکیلتات فعتا  آن ماننتد کروستین از 

طریتتق نقتتش آنرتتی اکیتتیدانی ختتمم بتتا خنثتتی کتترمن 

هتای آزام های بازفعا  اکیتیژن و حتاف رامیلتا گمنه

و  GPxهتتای فعالیتتت آنتتدیممار یمنجتتر بتته افتتدایش معنتت

MDA  و افدایش فعالیتCat (.2)شمممی 

( نشان مامنتد کته وجتمید 2331وکیلی و هملاران )

 MDA و SODر GPxهای آندیم نصاره زنفرانر غلظت

مهتد کته نرتایج م،تد را افتدایش متی اییلمی  بافت مر

چنتین مر . هتم(22)باشتدهتای حاضتر متیسم بتا یافرتههم

سم با نرتایج مطالعته حاضترر مطالعته همهای راسرای یافره

He ( 211و 01ر 10هتتتای )غلظتتتت 1117 هملتتتاران و

را بتر  وزن بتدن کروستین کیلمگرم هر ازای به گرممیلی

کاهش  کرمه وپراکییداسیمن لیپیدی بررسیهای شاخص

وتتتام را مشتتتاهده  کلیتتتررو  و افتتتدایش MDAستتتط  

اثتترات مثلتتت  (1116هملتتاران ) و Sheng (.21)کرمنتتد

211Cr  هتای را بر کاهش پراکییداستیمن لیپیتدی متم

بطنتی  ماختل ودریق هرچند (.8)صحرایی گدار  کرمند
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 و همکاران هادی فتحی مقدم     
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 پژوهشی

و  Abeومستتت   مشتتتابهی مطالعتتته پیلروکروستتتین مر

 (.23)( این اثرات را نشان ندام1111هملاران )

پاسخ مطالعه حاضر نشان مام که از بتین  -نرایج موز

بتر کیلتمگرمر گرم میلی 111و  211ر 01وجمید کروسین 

هر سه موز منجر به پاسخ مثلت شدند ولی بهررین پاستخ 

گرم بر کیلمگرم وزن بدن مشاهده شتد. میلی 211با موز 

ر GPxمر هتتر ستته شتتاخص   211Crبتته طتتمری کتته موز 

SOD  وMDA ورین واثیر منرهی شده استت. ایتن به بیش

 111Crو  01Crوماند مر نریجه کم اثتر بتممن موز اثر می

  یتآمرنرژ برتا یهتارنتدهیگ تیتفعالها باشتد.  مر سلم

ستطمح  راتییتو، با که است ییهایمیملان از ی میگرلی

. ثابتت شتده استت نستیکرو ومست  یالرهاب یهایانجیم

 ورشت  آمرنرژیت  برتا تیآمیپمست یهتاگیرنتده تیفعال

کروستین  و مهتدیمت افتدایش را یالرهتاب یهاسیرمکایین

از  را آمرنرژیت -ابرت یهتاگیرنتده وعتدام استت مملتن

 کتتاهش (down-regulationختتممونظیمی منفتی ) طریتق

گیری کترم کته ومان نریجههای فم  میاز یافره (.24)مهد

از طریتق  اکیتیدان بتمیبته ننتمان یت  آنرتی کروسین

و افتدایش فعالیتت  کاهش فعالیت پراکییداسیمن لیپیدی

های مرگیتر مر ملتانیدم اکیتیدانی اکییدانی آندیمآنری

 ومانتتتد مر متتتدیریت و مرمتتتان بیمتتتاران مالریپتتتلمتتتی

 اسللروزیس اسرفامه شمم.
 

 سپاسگزاری
 ایتتن مطالعتته باحمایتتت متتالی معاونتتت پژوهشتتی 

 مانشتتتگاه نلتتتمم پدشتتتلی جنتتتدی شتتتاپمر اهتتتماز مر 

 نامتته مکرتتری فیدیملتتمژی بتتا کتتد اختتال بالتتب پایتتان

IR.AJUMS.REC.1395.11 .انجام شده است 
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