
 ۲۳-۲۹/ ۱۳۸۷زمستان / دوره سيزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 

   سرم يني پروتئيک اجزاي الکتروفورتير عصاره زعفران بر الگوي تأثيبررس

   نري سوريدر موشها
  ۳ي مرغملکي مهران اسد،٢پور ي دکتر منوچهر مصر،١يدکتر مهرداد مدرس

  ٠٣١١٤٣٥٤٠٠١:  تلفن )مؤلف مسؤول( ،ان، ايرانخوراسگ  واحد خوراسگان،ي دانشگاه آزاد اسالم،ي جانوريني تکويست شناسي زي تخصصي دکترا،يار گروه علوم دامياستاد -١
 mehrdad_modaresi@hotmail.com  

  ، خوراسگان، ايرانخوراسگان واحد ي دانشگاه آزاد اسالم،کاليني کليميوشي بي تخصصي دکترا،يميوشياستاد گروه ب -٢

 ن، اصفهان، ايراام نور اصفهاني دانشگاه پ،)يولوژيزيف( يکارشناس ارشد علوم جانور -٣

  

  دهيچک

ق ين تحقي از مناطق جهان، اياريه مردم بسي تغذي در الگويع زعفران بعنوان رنگ و چاشنيبا توجه به کاربرد وس :زمينه و هدف

  . انجام گرفتي خون در موش سوريني پروتئي اجزايو ر عصاره زعفران برين اثرات احتمالييجهت تع

گروه .  کوچک نر بالغ مورد استفاده قرار گرفتيشگاهي آزمايشها از مويي گروه هشت تان منظور پنجي بد :روش بررسي

از عصاره  mg/kg/48h ۲۰۰  و۱۰۰ ،۵۰ ،۲۵ دوز متفاوت چهار گري گروه دچهار کرد و افتي درنينرمال سال) sham(کنترل 

ها با روش  ني و گاما گلبول، بتا،۲-، آلفا۱-ن، آلفاين، آلبومي پره آلبوميها نيپروتئ.  کردندافتي روز در۲۰زعفران را به مدت 

) نين به گلبولينسبت آلبوم (A/Gنسبت .  شديريگ  مقدار آنها اندازهيانه ايز رايد و با استفاده از آناليالکتروفورز از سرم جدا گرد

  . دي الکتروفورتوگرام محاسبه گرديبا توجه به الگو

با ) mg/kg/48h  ۱۰۰( مسوو ) mg/kg/48h ۵۰( ومد ي تجربين در گروههاين و آلبومي پره آلبومين سطح سرميانگيم: ها يافته

چ يدر ه ۱-آلفا يسطح سرم.  مشاهده نشديدار ير گروهها و گروه کنترل تفاوت معنين سايدار داشته اما ب يگروه کنترل تفاوت معن

مار شده با ي تي تجربيهاگروهدر و بتا  ۲- آلفاين سطح سرميانگيم . با گروه کنترل نداشتيا قابل مالحظهک از گروهها تفاوت ي

نسبت به  ۲۰۰ و mg/kg/48h ۱۰۰ يمار شده بادوزهاي تي گاما در گروههاي سطح سرمو ۱۰۰ و mg/kg/48h  ۲۵ ،۵۰ يهادوز

  گروه کنترلسه بايدر مقا ي تجربيدر همه گروهها A/G ن نسبتيهمچن. )>۰۵/۰p ( نشان داديدار يگروه کنترل تفاوت معن

  . )>۰۵/۰p (دهد ينشان م يدار ي معن تفاوتوزبصورت وابسته به د

 نشان دهنده بهبود عملکرد کبد در اثر نيزان آلبوميش ميافزا رديگ ينها در کبد صورت مينکه سنتز آلبوميابا توجه به  :گيري نتيجه

ران توانسته بدون عصاره زعفدهد  ي نشان مA/G نها و کاهش نسبتيش سنتز گلبولي افزانيهمچن. باشد يق عصاره زعفران ميتزر

  . گردد يمنيستم ايت سيتقوک موجب ي ژنيک آنتيجاد تحريا

  ، زعفرانين، سرم، موش سورين، گلبوليآلبوم: ها كليد واژه

  ۲۸/۸/۸۷:       پذيرش مقاله۲۰/۸/۸۷:        اصالح نهايي۲۲/۴/۸۷: وصول مقاله
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 ...بررسي تأثير عصاره زعفران       ٢٤

 ۱۳۸۷ان زمست/ دوره سيزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  مقدمه

 (Crocus sativus L)کالله خشک شده زعفران 

م ي قدين و مزه تلخ است و از زمانـهايريحـه شيرا يدارا

. شود ي و رنگ در غذاها استفاده ميک چاشنيبعنوان 

   از يوعـ متنيردهاـ کاربيـران در طب سنتـن زعفيچنـهم

  

، ضد )۱-۳( ي جنسيروي نکننده تيتقو  ومحرک: ليقب

 و از )۶ ( و التهاب داشته)۵ (ي، ضد افسردگ)۴(اسپاسم 

 ي قلبيهايماري همچون بيعيتالالت وسآن در درمان اخ

  .)۸( شود ي استفاده ميعات مغزي و ضا)۷ (يو عروق

 يستيت زي بر فعالين فارماکولوژيراً مطالعات نوياخ

ن يا.  متمرکز شده استياهي متنوع گيها عصاره

ـبات يشامل ترکصاره زعفران مطالعات نشان داده، ع

ک ي ،)crocetin-α( نيکروست-α:  از جملهياديز

 نيکروس: ها شامل نيد محلول در آب، کروسيکاروتنـوئ

(Crocin)، ني کروسيد (Dicrocin)نيکروس ي و تر 

(Tricrocin)نيکروکروسي، پ (Picrocrocin)و سافرانال  

(safranal) )۹(  ل نورونها ي از تحليريدر جلوگاست که

  ت حافظه نقش دارنديو تقو

 يتانول و اي عصاره آبي، اثرات ضد افسردگ)۱۰,۸(

ده است ي گل زعفران در موش به اثبات رسيگلبرگها

 ي پليدهاي زعفران منبع سرشار از فالونوئي گلبرگها.)۵(

باشند که در  ي ميدان قوي اکسيک آنتيبه عنوان فنول 

گردد و  ين حمل ميسرم خون بصورت متصل به آلبوم

باشد  ين سرم مين پروتئير متقابل با ساختار اي تأثيدارا

ل يدن کروموزومها و تعديب ديزعفران محافظ آس .)۱۱(

 يدان قوي اکسيک آنتيها و  يون چربيداسيکننده پراکس

ضد درد و ضد . )۱۳,۱۲(ن است يبوفالويو منبع سرشار ر

  استو اسپاسم) صرع (ي ناگهانيها التهاب، ضد حمله

 زعفران شامل مهار ياثرات ضد سرطان. است )۶,۴(

ک يارکننده سنتز نوکلئو مه ل تومورها ضد جهشيتشک

نه يدر زم .)۱۵,۱۴( است م انساني بدخيدها در سلولهاياس

 سرم تا کنون يني پروتئير عصاره زعفران بر اجزايتأث

  . ارائه نشده استيگزارش

  

   بررسي روش
  .باشد ي ميق تجربين مطالعه از نوع تحقي ا

  يشگاهيوانات آزمايح

 يشگاهي کوچک آزمايش از موشهاين آزمايدر ا

ه شده از مؤسسه ي، تهBalb/Cگونه )  گرم۳۰-۴۰(نر بالغ 

 پنج به يها به طور تصادف نمونه. پاستور کرج استفاده شد

 ي و گروهها(sham) شامل گروه کنترل ييتا گروه هشت

 موشها در. م شدندي تقس چهاروسه ک، دو، ي يتجرب

، ۵۰- ٪۵۵ي، رطوبت نسبC ۱±۲۵°(ط استاندارد يشرا

 cm(   گالسي پلکسي درون قفسها)۱۶ ()يعينور طب

چهار موش در هر قفس و همراه با ) ۴۰×۳۰×۲۰

   شدندي آزاد به آب و غذا نگهداريدسترس
   زعفرانيريگ عصاره

زعفران مورد اعتماد بصورت کالله خشک شده از 

آباد مهردشت اصفهان  ي واقع در عل،مزرعه زعفران کمال

ک هفته يه در مزرعه به مدت ي اوليريگ رطوبت. ه شديته

. صورت گرفت) گرادي درجه سانت۲۵( اتاق يدر دما

 محلول يس ي س۵گرم پودر زعفران در  يلي م۱۰۰مقدار 

 ساعت ۲محلول حاصل به مدت .  حل شديولوژيزيسرم ف

ک ي.  شدينگهدار) گرادي درجه سانت۲۵( اتاق يدر دما

 حاصل را فوژ خشک را وزن نموده و محلوليلوله سانتر

فوژ ي سانتر،۵۰۰۰قه با دور ي دق۵خته و به مدت يدر آن ر

 را بطور کامل خارج نموده و يسپس محلول روئ. مينمود

 ساعت در دستگاه ۲۴لوله را به همراه رسوبات به مدت 

 تا کامالً گراد قرار داده ي درجه سانت۸۰ يدمابا فور 
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 ٢٥دكتر مهرداد مدرسي      

 ۱۳۸۷زمستان / دوره سيزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

فوژ و رسوبات خشک شده را يلوله سانتر. خشک شود

د و با يم تا وزن مقدار ماده حل نشده بدست آين نمودوز

 وزن ماده حل شده محاسبه ،هيکم نمودن از مقدار اول

پس از محاسبه وزن ماده حل شده حجم محلول . ديگرد

 mg/ml ۱۰افت که غلظت آن يش ي افزاي، به مقداريروئ

  . ديگرد
  ق عصارهيتزر

 در محل (IP) يبصورت درون صفاق ق عصارهيتزر

 روز ۲۰کبار به مدت ي ساعت ۴۸وانات، هر يح يارنگهد

 ي نسبي هوشيط بي از قلب در شرايريخونگ. انجام شد

ق صورت ين تزري از آخر ساعت پس۱۲ ،ها نمونه

  .گرفت
   سرمينهايپروتئ لکتروفورزا

 يا نهين مطالعه از روش الکتروفورز با ماده زميدر ا

 يه بارببافر مورد استفاد .دياستات سلولز استفاده گرد

قه ي دق۳۰ ولت در زمان يلي م۱۶۰تورات و ولتاژ برابر 

ن درون ي معي در چاهکهاي سرميها نمونه. م شديتنظ

نها بر اساس اختالف ي قرار داده شد و پروتئيا نهيماده زم

ک ي از هم تفکيکيدان الکتريسرعت حرکت در م

 در ير منحنيتومتر سطح زيپس از اسکن دانس. شدند

انه محاسبه و به عنوان سطح يام توسط راالکتروفورتوگر

  .ن در نظر گرفته شدي پروتئيسرم
  يل آماريه و تحليتجز

 با استفاده از  سرمينهايپروتئن غلظت يانگيسه ميمقا

ک طرفه و آزمون دانکن در سطح يانس يز واريآنال

 که يتفاوتها در صورت. ٪ انجام شد۹۵ش از ينان بياطم

۰۵/۰<Pگرفته شددار در نظر ي باشد معن  .  

  ها افتهي

 عالوه بر يدر الکتروفورتوگرام سرم موش سور

 γ و ۱α ،۲α،βن، ي آلبومينهاي مربوط به پروتئيها موج

 از يگردد موج يجاد ميکه در الکتروفورز انسان ا

ر يتصو(ده شد يز به وضوح دين ني پره آلبومينهايپروتئ

۱.(  

و  ني پره آلبومير منحنين سطح زيانگيسه ميمقا

٪ نشان دهنده ۹۵ش از ينان بي با اطم)۱جدول ( نيبومآل

 سه ي تجربين در گروههاين دو پروتئيدار ا يش معنيافزا

نسبت به گروه کنترل ) ۱۰۰  وmg/kg/48h  ۵۰( و چهار

ر گروهها ين ساي بيا است اما تفاوت قابل مالحظه

 تفاوت ۱αن ين غلظت پروتئيانگيسه ميمقا .مشاهده نشد

 و گروه کنترل نشان ي تجربين گروههاي را بيدار يمعن

  .)۱ جدول (نداد

، دو ي تجربي در گروهها۲αن ي پروتئيسطح سرم

نسبت به ) ۲۰۰ و ۱۰۰ و mg/kg/48h  ۵۰ (چهار و سه

 ينهاي گلبولي و سطح سرمدار يگروه کنترل کاهش معن

β۱جدول (  داشتدار يش معنين سه گروه افزاي در ا.(  

 سه ي تجربيگروهها در γ ينهاي گلبوليسطح سرم

 يدار يش معنيافزا) ۲۰۰ و mg/kg/48h ۱۰۰ (چهارو 

  .)۱جدول ( نسبت به گروه کنترل نشان داد

سه يها و مقا نيها به آلبوم نيمحاسبه نسبت گلبول

A/Gو کنترل نشان دهنده کاهش ي تجربي در گروهها 

 ي تجربيدار به صورت وابسته به دوز در گروهها يمعن

  .)۱جدول ( باشد يم
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 ...بررسي تأثير عصاره زعفران       ٢٦

 ۱۳۸۷ان زمست/ دوره سيزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  ي مورد بررسيها  در گروهي سوري سرم موشهايها نير پروتئيمقاد: ۱جدول 

A/G  
  نين به گلبولينسبت آلبوم= 

   باشديمg/dl ن ها يواحد سنجش پروتئ

   باشديم" نيانگيم ± اريانحراف مع" داده ها بر اساس
 *٠٥/٠P<نسبت به گروه کنترل   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   شوديده مين دي گروه کنترل که در آن موج پره آلبومير الکتروفورتوگرام موش سوريتصو: ۱ نمودار

  

               نام گروهها

  )کنترل (١گروه   نوع پروتئين
  )تجربي (١گروه 

mg/kg ۲۵  

  )تجربي (٢گروه 

mg/kg ۵۰  

  )تجربي (٣گروه 

mg/kg ۱۰۰  

  )تجربي (٤گروه 

mg/kg ۲۰۰  

  ٨٢٥/٢±٠٩٠/٠   *٠٧٥/٣±٠٤٥/٠   *١٢٥/٣±٠٦٧/٠  ٨٨٨/٢±٠٥١/٠  ٧٢٥/٢±٠٤٥/٠  پروتئين پره آلبومين

  ٨٠٠/٢±/٠٨٨   *٠١٣/٣±٠٤٤/٠   *٩٧٥/٢±٠٧٥/٠  ٧٥٠/٢±٠٤٦/٠  ٦٥٠/٢±٠٤٢/٠  پروتئين آلبومين

  ٧٠٠/٠±٠٣٢/٠ ٧٥٠/٠±٠٦٢/٠ ٦٨٨/٠±٠٢٢/٠ ٧٨٨/٠±٠٣٥/٠ ٧٥٠/٠±٠١٨/٠  ١پروتئين آلفا 

  *١٠٠/٠±٠٠/٠  *١٠٠/٠±٠٠/٠  *١٠٠/٠±٠٠/٠ ٢٠٠/٠±٠٠/٠ ٢٠٠/٠±٠٠/٠  ٢پروتئين آلفا 

   *٣٢٥/١±٠٥٩/٠  *١٧٥/١±٠٣١/٠  *١٣٨/١±٠١٨/٠ ٥٨٨/٠±٠١٢/٠ ٥٦٣/٠±٠٢٦/٠  پروتئين بتا

   *١٨٨/١±٠٢٩/٠  *٣٨٨/١±٠٤٧/٠ ٦٦٣/٠±٠٣٧/٠ ٦٢٥/٠±٠١٦/٠ ٥٥٠/٠±٠١٨/٠  پروتئين گاما

A/G ٨٦٠/٠±٠٢٩/٠   *٩١٩/٠±٠٣١/٠   *١٩٥/١±٠٣١/٠   *٢٦٩/١±٠٥٣/٠  ٣٥٠/١±٠١٢/٠*   
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 ٢٧دكتر مهرداد مدرسي      

 ۱۳۸۷زمستان / دوره سيزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  بحث

ن ي اولي سرم موش سور الکتروفورزيحنـمندر 

» آلبومين پره«موج مربوط به يک مولکول پيش ساز به نام 

ود ـ خينـ آمييهاـه انتـساز در ناحي ن پيشـاي. تـاس

ه ـسـايـمق. )۱۷( تـ اسيـافـد اضـيـپپت زاـک هگـد يـواج

 کوچک يالکتروفورتوگرام انسان و موشها

هد که مقدار پره آلبومين در سرم د ي نشان ميآزمايشگاه

در الکتروفورز آن  است که يانسان، کمتر از حد

 ياما الکتروفورتوگرام موشها) ۱۷ (گرددمشاهده 

 مشخص، وجود نوار ي به طور خيليکوچک آزمايشگاه

  پرهي از مقدار بااليدهد که حاک يپره آلبومين را نشان م

  .باشد يآلبومين در سرم موشها م

 مختلف به خصوص در يهايين در بيمارسنتز آلبوم

بنابراين افزايش . )۱۸(يابد  ي، کاهش مي کبديهايبيمار

 نشان سه و دو ين در گروههايمقدار پره آلبومين و آلبوم

 نه تنها آسيبي به بافت ق عصاره زعفرانيتزردهد که  يم

 افزايش در موجبرود  يکبد نرسانده بلکه احتمال م

در مورد عمل کبد به غير از البته .  شوديفعاليت کبد

 مقدار آلبومين، بايد مقادير پروتئين تام، يگير اندازه

 . گردديگلبولين و نسبت آلبومين به گلبولين نيز بررس

ن در کبد يزان سنتز آلبومير عصاره زعفران بر ميتأث

 قرار نگرفته اما پرم کومار و يتاکنون مورد بررس

ن يم گلوتاتيهار آنزم بر  رار عصاره زعفرانيتأث همکاران

 قرار يسر سموم مورد بري توسط برخيترانسفراز کبد

مار موشها با عصاره زعفران باعث يداده و نشان دادند ت

بات ي در حضور ترکيم کبدين آنزيبهبود عملکرد ا

 ين مشخص شده گلبرگهايهمچن. )۱۶(گردد  ي ميسم

 از دسته يدان قوياکس يب آنتي ترکيزعفران دارا

باشد که در خون بصورت  ي فنل مي پليدهايفالونوئ

ر متقابل در ي تأثيگردد و دارا ين حمل ميمتصل به آلبوم

  . )۱۱(باشد  ين حمل کننده مين پروتئيزان ايش ميافزا

- ۱-  در مقدار آلفايدار يدر اين تحقيق، تغيير معن

ء بيشترين جز.  مشاهده نشدي تجربيگلبولين در گروهها

 تشکيل نازيپروتئ يآنت-۱-لفاها را آ گلبولين-۱- آلفا

 يبا آمفيزم و نوعناز ي پروتئيآنت-۱-آلفا کاهش. دهد يم

 يآنت-۱- ش آلفاي و افزا ارتباط داردي کبديبيمار

گردد  يهده ماناز در پاسخ به آماس حاد مشيپروتئ

)۱۹,۱۸(.  

 يدار ي معنتفاوت تحت مطالعه ياما در گروهها 

   . مشاهده نشدنترلسه با کين در مقاين پروتئيدار اقدر م

گلبولين، شامل - ۲-ر نوار آلفاد ي اصليها پروتئين

. )۱۷(د نباش يماکروگلبولين و هاپتوگلبولين م-۲- آلفا

استفاده از عصاره زعفران در اين مطالعه، باعث کاهش 

 يگلبولين در گروهها-۲-  در مقدار آلفايدار يمعن

 يريش نفوذپذيافزا. ديم گردچهارم و سووم، د يتجرب

 گلومرول در سندروم نفروتيک، با از دست يرگهايوم

ش مقدار ي کوچک، موجب افزايها رفتن ساير پروتئين

. گردد ي بيشتر ميماکروگلبولين به ده برابر يا حت-۲- آلفا

 افت آلبومين و ي الکتروفورزي در الگويدر اين بيمار

ماکروگلبولين به -۲-گلبولين و افزايش آلفا-۱- آلفا

 افزايش مقدار آلبومين در .)۱۸( خورد يچشم م

- ۱-  و عدم تغيير در مقدار آلفاسه و دو يگروهها

 يگلبولين در گروهها-۲-زان آلفايگلبولين و کاهش م

دهد که احتماالً مقادير افزاينده زعفران،  ي، نشان ميتجرب

 گلومرول ي مويرگهايجاد تغيير در نفوذپذيريبدون ا

  . ار نموده است را مهگلبولين-۲- آلفاينهايسنتز پروتئ

 يدرگروههاگلبولين -در اين مطالعه مقدار بتا

 در يدار يش معنيافزا چهارمم و سووم، د، اول يتجرب

ترانسفرين، بيشترين جز . سه با گروه کنترل نشان داديمقا
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 يپروتئين فوق، يونها. دهد يگلبولين را تشکيل م- بتا

 آهن يا فريتين يا فريک را از ذخاير داخل ياخته

 شيافزا. )۲۰( دهد ي، به مغز استخوان انتقال ميمخاط

 که دهد ي نشان م،ي تجربيگلبولين در گروهها-بتا زانيم

 يها  در غلظتزعفرانعصاره احتماالً مقادير افزاينده 

 به صورت يتواند نقش مثبت ي مmg/kg/48h  ۲۵ش از يب

 داشته ي در موش سورسم آهني در متابولوابسته به دوز

  . باشد

ها در  نيگلبول-دار مقدار گاما ي معنشيافزا

دهد عصاره  ي نشان مچهارمم و سو ي تجربيگروهها

ک توانسته موجب يژن يک آنتيجاد تحريزعفران بدون ا

 خون يها تيها از پالسموس نيمونوگلبوليد ايش توليافزا

تواند در  يها م نيمونوگلبولين اين نوع اييتع. گردد

 همه داروها بايد .ردي قرار گي مورد بررسيقات بعديتحق

. رندي قرار گي مورد بررسير بر سيستم ايمنياز نظر تأث

تواند نشان دهنده  ي سرم ميها کاهش در سطح گلبولين

اگر چه کاهش سطح . ها باشد کاهش توليد ايمنوگلبولين

ها يک شاخص نسبتاً غير حساس است،   پادتنيسرم

 ييمن سيستم اي تعيين مهارکنندگي برايباد يپاسخ آنت

 سرم يها نيش گلبولي افزا.ردي قرار گيد مورد ارزيابيبا

ر يتواند تأث ين مطالعه بدين معناست که زعفران ميدر ا

 ي سوري در موشهاي فعاليت سيستم ايمني رويا ندهيفزا

نشان دادند  قيک تحقيو و همکاران در يجول. داشته باشد

ش يکان جدا شده از کورم زعفران با افزايپروتئوگل

 باعث بهبود عملکرد Cناز ين کيد و پروتئيک اکسايترين

  . )۲۱(گردد  ي ميمنيستم ايس

 ي کوچک آزمايشگاهي موشهايمطالعه بر رو

، مقدار نسبت عصاره زعفراننشان داد که با تزريق 

، متناسب ي تجربي گروههايتمامآلبومين به گلبولين در 

 کاهش يدار ي به طور معنش دوز عصاره زعفرانيبا افزا

 مختلف به يهايسنتز آلبومين در بيمار. يافته است

يابد و در  ي، کاهش مي کبديهايخصوص در بيمار

 غالباً نسبت ي کبديهاي مبتاليان به بيماريپالسما

ن ياما در ا. دهد يآلبومين به گلبولين، کاهش نشان م

 ين در گروههايش مقدار آلبوميمطالعه با توجه به افزا

 بتا وگاما يها نيش مقدار گلبوليام و افزسووم و د يتجرب

ق عصاره زعفران، اين کاهش احتماالً به علت يدر اثر تزر

ها، نسبت به آلبومين  افزايش شديدتر مقدار گلبولين

  .باشد يم

 سنتز آلبومين، افزايش سنتز نقش کبد دربا توجه به 

توان به عنوان يک نشانه در بهبود فعاليت  يآلبومين را م

زان ير در مييعدم تغ. يشنهاد نمود پي کبديسلولها

 نشان ۲-  آلفاي و کاهش سطح سرم۱-  آلفايها نيپروتئ

ر در ييجاد تغيدهد که احتمالً عصاره زعفران بدون ا يم

- آلفايها ني سنتز پروتئ، گلومروليرگهاي مويرينفوذپذ

نها يش سطح بتا و گاما گلبوليافزا. کند ي را مهار م۲

گردد،  ي مA/Gسبت نکه موجب کاهش نيعالوه بر ا

 نقش سم آهنيزعفران در متابولن است که ي انشان دهنده

ک باعث ي ژنيک آنتيجاد تحريبدون ا و  دارديمثبت

  .گردد ي مي موش سوريمنيستم ايت سيتقو

  

  تشكر و قدرداني

بدينوسيله از كليه همكاراني كه در اين طرح ما را ياري 

  .گردد نمودند تقدير و تشكر مي
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