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  مقاله کوتاه علمی

  

بر درصد تبدیل الرو به شفیره و شفیره  (.Crocus sativus L)بررسی اثرات عصاره آبی زعفران 
  (.Drosophila melanogaster M)به بالغ در مگس سرکه 
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  چکیده
الگوي تغذیه مـردم  در  داراي جایگاه خاصی و منطقه خراسان هست اًگیاه بومی کشور ایران و خصوص ،(.Crocus sativus L) زعفران

یـک مـدل جـانوري     عنوان بهاثرات آن بر روند تکوین مگس سرکه  ي ینهزم در ازآنجاکهزعفران و  با توجه به مطالعات متعدد اثرات. باشدمی
در  مطالعات خاصی صورت نگرفته، در این مطالعه اثرات عصاره آبی زعفران بر درصد تبدیل الرو به شفیره و شفیره به بالغ در مگـس سـرکه  

گذاري به هر یـک از ظـروف   گیري و تخمجهت جفت روزه سهسرکه وحشی بالغ  جفت مگس 5 تعداد .گرفت قرار بررسی ، موردحین تکوین
و شـفیره بـه    درصد تبدیل الرو به شـفیره . هاي متفاوت عصاره آبی زعفران منتقل و پس از هشت ساعت خارج گردیدندکشت حاوي غلظت
با حداقل سطح Tukey ها با آزمون و میانگین داده SAS ارافز نرمهاي آماري با  وتحلیل یهتجز .قرار گرفت یموردبررس هابالغ در کلیه غلظت

 دار میزان تبدیل الرو به شفیره در مقایسه با گروه کنترل،افزایش معنی ،تر زعفرانهاي پاییندر غلظت .مقایسه شدند) p<0.05(داري معنی

ر درصد تبدیل الرو به شـفیره و شـفیره بـه بـالغ     داهاي باالي زعفران در محیط کشت، منجر به کاهش معنیاما حضور غلظت .مشاهده شد
به این معنا کـه زعفـران   . کنداثرات زعفران بر روند تکوین مگس سرکه تا حدي وابسته به دوز عمل می آمده دست بهبا توجه به نتایج  .گردید

توانـد منجـر بـه    هاي مصرفی میزایش غلظتولی اف اثرات مثبتی بر درصد تبدیل الرو به شفیره و شفیره به بالغ داشتههاي پایین  در غلظت
 .بروز تأثیر منفی بر این روند گردد
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و همچنین در درمان انواع وسیعی از اختالالت همچـون سـرفه، نفـخ    
وابی، خـونریزي مـزمن رحـم، اخـتالالت     خشکم، اختالالت معده، بی

مـورد اسـتفاده   و اختالالت قلبی عروقـی  ) مخملک( زنانگی، تب سرخ
نتـایج مطالعـات فارماکولوژیـک     ).Fatehiet al., 2003( اسـت  بـوده  

عصارة زعفـران داراي اثـرات کـاهش چربـی،      که دهد یمجدید نشان 
ــادگیري و حافظــه، پاالینــده خــون، کاهنــده کلســتر  ول و افــزایش ی

کننده طحال و کبد و آغـازگر رشـد انـدام تناسـلی     فشارخون و تصفیه
طبق تحقیقات، این ). Hosseinzadeh & Younesi, 2002(باشد  می

هاي توموري انسـان از طریـق تشـکیل کلنـی و     ماده مانع رشد سلول
بـر  ). Abdullaevet al., 1995( شـود سنتز اسیدنوکلئیک سلول مـی 

ـ  سـقط (دادن به حـاملگی ناخواسـته   همین اساس براي پایان  و ) ینجن
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مصـرف   ).Salomiet al., 1991(گردد کاهش باروري نیز مصرف می
-بـه (هـا  این ماده در دوران بارداري و در دوران بحرانی تشکیل انـدام 

 Tafazoliet( تواند به جنین صدماتی وارد نمایـد می) عنوان نوشیدنی

al., 2004.(  
دهد کـه مـا بـه    و انسان نشان میمگس سرکه بین ژنوم  مقایسه

اسـتفاده از  . یمنمـاییم، نزدیـک هسـت   حشرات بیشتر ازآنچه تصور مـی 
ژنـومی جدیـد    يهـا  در ترکیب با فن یافته ژنتیکی تخصص يها روش

عنوان ابـزاري بـراي درك    تواند بهدهند که مگس سرکه مینشان می
و فرایندهاي اصلی سلولی عمل نماید و یـک سیسـتم مـدل پیچیـده     

هـاي انسـانی   لکولی بیمـاري واساس م یو بررسجذابی را براي کشف 
 ,.Tickoo et al( مثـل سـرطان، آلزایمـر و هـانتینگتون ارائـه دهـد      

ــد). 2002 ــر    هرچن ــران ب ــأثیرات زعف ــورد ت ــیاري در م ــات بس مطالع
امـا اثـرات آن روي    ،هاي مختلف جانوري صورت گرفتـه اسـت   نمونه

 هاي سـمیت سـلولی  بررسی. ه استمطالعه نشدی خوب بهحشرات هنوز 
هـاي کارسـینوماي کبـد انسـان     عصاره تـام زعفـران بـر روي سـلول    

)HepG2(تواند بـا تغییـرات   تام زعفران میدهد که عصاره ، نشان می
هـاي تومـوري   اي اثرات سمی بـر سـلول  درون سیتوپالسمی و هسته

در تحقیقات  ).Nezhad Shahrokhabadiet al., 2009(داشته باشد 
متفاوت و گسترده، خصوصیات بیولـوژیکی مصـرف دارویـی زعفـران     

تـأثیرات  مشخص گردیده است که تعدادي از این خصوصیات شـامل  
ــش ــا جه ــشزا ی ــد جه ــی، )Abdullaev, 2003( زا ض ــرات آنت -اث

، تأثیرات بازدارنده روي سـرطان  )Premkumar, 2003(ژنوتوکسیک 
 ,.Aung et al( سیتوتوکسـیک  ، تـأثیر )Das et al., 2010(پوسـت  

، فعالیت )Takashi et al., 2007( تأثیر روي جراحت عصبی ،)2007
تـأثیر بـر رفتـار جنسـی     ، )Pitsikas et al., 2008(ضـد اضـطراب   

)Hosseinzadeh et al., 2008( ، ــت ــفعالی ــی  یمتنظ ــده ایمن کنن
)Escribano et al., 1999( ،قلب  فعالیت حفاظت کننده)Goyal et 

al., 2010 (أثیر روي وزن بدن و ت)Gout et al., 2010 (بـا   .باشدمی
اي و دارویی از زعفـران در نقـاط مختلـف دنیـا و     مصارف تغذیهتوجه 

مگـس  رشـد   نمورشد و  یژه ایران، در تحقیق حاضر اثر زعفران برو به
ی قـرار  عنوان یک جاندار مدل تحقیقات تکـوینی موردبررسـ   سرکه به

بر زعفران عصاره آبی بررسی اثرات و هدف این تحقیق مطالعه .گرفت
در طـول دوره  مناسـب  جـانوري  یک مدل  عنوان بهمگس سرکه رشد 

  .باشدمیاش الروي و شفیرگی
  

  هامواد و روش
ــپ     ــرکه تیــ ــس ســ ــر مگــ ــرورش و تکثیــ ــپــ   یوحشــ

  Drosophila melanogaster M.   در داخل ظروف حـاوي محـیط
گـراد و تـاریکی   درجـه سـانتی   25کشت در انکوباتور با شرایط دمـاي  

 34کشـت، مقـدار   ارلن مایر محیط 12براي تهیه .مطلق صورت گرفت
 6گرم آگـار،   8گرم گلوکز،  30گرم مخمر خشک،  17گرم آرد سفید، 

لیتـر  میلـی  660لیتر اسید پروپیونیـک و   یلیم 6گرم اسید آسکوربیک، 
آب، آرد سـفید، مخمـر و گلـوکز    . )Sang, 1956( اسـت  یازموردنآب 

آگار براي جامد شـدن محـیط کشـت    . ین مواد غذایی را داردنقش تأم
گـذاري،  اسید آسکوربیک و اسـید پروپیونیـک بـراي تخـم    . الزم است

 کـش کش و میکروبقارچ عنوان بهاي و تبدیل مرحله الروي به شفیره
  ). Sang, 1956(یاز است موردن

هــاي آزمـون بــا اســتفاده از زعفــران و آب  ســازي محلــولآمـاده 
، 10، 5، 3غلظت  12هاي زعفران در محلول. نی انجام پذیرفتآشامید

ــی 1000و  800، 500، 400، 300، 200، 100، 50، 20 گــرم بــر  میل
 ,Wilkinson & Wahlqvist(کرده لیتر به روش تهیه عصاره دممیلی

لیتـر  میلی 1ها در حجم محلول. طور تازه آماده شدند، هر بار به)2002
بنـابراین  . لیتر رسـانده شـد  میلی 10به حجم  یت با محیط کشتدرنها

، 30، 20، 10، 5، 2، 1، 5/0، 3/0هاي نهایی مورد اثر به ترتیب غلظت
 آمد و به دستلیتر محیط کشت گرم بر میلیمیلی 100و  80، 50، 40

لیتـر آب آشـامیدنی    یلـی م 1گروه کنترل که فاقد عصاره و تنها حاوي 
هاي زعفران در دوازده غلظـت و  حلولم .بود در داخل بشر تهیه گردید

 تعداد پـنج جفـت مگـس سـرکه    . در هر غلظت پنج تکرار آماده شدند
گـذاري  گیـري و تخـم  جفـت  منظـور  بههشت ساعت  به مدت روزه سه

سپس تعداد الروهاي حاصـل در هـر بشـر    . گرفتند داخل هر بشر قرار
ـ     شده شمارش) ي سومانداز پوستدر مرحله ( ل و بـه بشـر بعـدي منتق

هـا و  تعداد شفیره). استمشابه بشر اول  یقاًدقمحتوي بشر دوم (شدند 
ترتیـب میـزان    یـن ا بـه نیز شمارش گردیدنـد و   شده خارجتعداد بالغین 

 صـورت  بـه نتـایج  . به بالغ بررسی گردید یرهو شفتبدیل الرو به شفیره 
Mean±SEM شد ارائه .  

مقایسه . جام شد، انSAS-9.1افزار نرمهاي آماري با  وتحلیل یهتجز
تفـاوت  .درصد صورت گرفـت  5در سطح Tukey ها با آزمون میانگین

 One way طرفـه  یکها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس  بین گروه

ANOVA  دوطرفهیا در صورت لزوم Two way ANOVA  مقایسه
  .شدند
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  نتایج و بحث
 میزان موفقیـت در تبـدیل الرو بـه شـفیره و شـفیره بـه بـالغ در       

 n= تعداد تکرار . (است شده  درج 1جدول  کنترل درتیمار و  هاي گروه
  )m= و تعداد جفت مگس 

  
  بررسی نتایج میزان تبدیل الرو به شفیره

-میلـی  10تا  3/0هاي بین درصد تبدیل الرو به شفیره در غلظت
 صـورت  بـه ) لیتـر گرم بـر میلـی  میلی 2غلظت  جز به(لیتر گرم بر میلی

گرم بـر  میلی 20-40هاي غلظت. تر از گروه کنترل بودداري بیشمعنی
ولـی ایـن    .داري را با گـروه کنتـرل نشـان نـداد    لیتر تفاوت معنیمیلی

لیتر در مقایسه گرم بر میلیمیلی 100تا  50هاي بینشاخص در غلظت

  ).1جدول ( داد  نشانداري را با گروه کنترل کاهش معنی
  

  به بالغبررسی نتایج میزان تبدیل شفیره 
-میلـی  10تـا   5/0بین  هايدرصد تبدیل شفیره به بالغ در غلظت

داري را نشـان  لیتر در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنـی گرم بر میلی
گـرم بـر   میلـی  100تـا   20که افزایش غلظت زعفـران از   یدرحال؛نداد

داري کمتر از گروه کنتـرل بـود و در غلظـت    معنی صورت بهلیتر میلی
دار تبدیل شـفیره بـه بـالغ در    لیتر، افزایش معنیگرم بر میلییمیل 3/0

  ).1جدول ( مشاهده شدمقایسه با گروه کنترل 

  
  هاي متفاوت عصاره آبی زعفران بر درصد بقا و مراحل تکوین مگس سرکه در شرایط آزمایشگاهیتأثیر غلظت - 1جدول 

Table 1 - Effect of different concentrations of aqueous extract of saffron on survival and Drosophila developmental stages in 
vitro 

  درصد تبدیل شفیره به بالغ
Percent of conversion of pupa to mature   

  درصد تبدیل الرو به شفیره
Percent of conversion of larvae to pupa  

  )mg.ml-1(غلظت زعفران 
Concentrations of saffron (mg.ml-1)  

92.51±1.41b 92.31±1.35cd* 0 ) شاهد( Control 
98.72±1.11a 96.91±0.94ab 0.3 
95.66±1.96ab 100±0.00a 0.5  
95.90±1.63ab 96.31±1.25ab 1  
96.14±0.91ab 95.07±0.95bc 2  
96.18±0.97ab 97.18±0.74ab 5  
94.17±0.76b 97.18±1.69ab 10  
62.66±1.61d 90.10±1.56d 20  
68.98±1.63c 95.46±1.85bc 30  
63.87±0.87d 89.32±1.51d 40  
61.27±2.20d 56.93±0.23e 50  
64.45±1.95d 57.41±2.09e 80  
55.56±0.96e 22.02±1.54f 100  

  .)Tukey ،=5%αآزمون ( ن داده شده استنشا +Mean -SE صورت بهنتایج  .داري با یکدیگر ندارندهاي با حداقل یک حرف مشترك، اختالف معنیدر هر ستون میانگین*
* In each column, means with same letters, are not significantly different (Tukey, α= 5%). 

 
زعفـران در محـیط کشـت     کـه وجـود  داد نتایج این بررسی نشان

هاي پایین، سبب افـزایش موفقیـت در تبـدیل    مگس سرکه در غلظت
احتمـاالً افـزایش موفقیـت    . گـردد ه به بالغ مـی الرو به شفیره و شفیر

تـوان در عملکردهـاي   تبدیل الرو به شفیره و شـفیره بـه بـالغ را مـی    
 Rios et(هاي مختلف زعفران شامل افزایش انتشار اکسیژن در بافت

al., 1996( ،ها در مقابـل تـأثیرات مخـرب    ها و بافتحفاظت از سلول
 Edge et al., 1997; Palozza( توسط ترکیبات کارتنوئیدي زعفران

& Krinsky, 1992 ( ی گلوتاتیون سلول درونو افزایش سطوح)Nair 

et al., 1992( از طرف دیگر وجود زعفران در محـیط کشـت   .دانست
هاي باال، سبب کاهش موفقیت در تبدیل الرو مگس سرکه در غلظت

ز اثر این مسئله ممکن است ناشی ا. گرددبه شفیره و شفیره به بالغ می
 ،مثـال  عنـوان  بـه . هـاي بـاال باشـد   برخی ترکیبات زعفران در غلظـت 

موجـب   توانـد  یاسـت مـ  کروسین که یکی از کارتنوئیـدهاي زعفـران   
ی در سیتوپالســم و نــواحی وسـیع شــبیه بــه واکوئــل  فراوانــکـاهش  

همچنین کاهش موفقیت تبدیل شفیره به .سیتوپالسمی در موش شود
ضـروري   هاي یمآنز یتفعالتوقف یا کاهش  توان احتماالً دربالغ را می

 AL-Momani( یاز دگردیسی دانستموردنهاي جهت تولید هورمون

& Massadeh, 2005 .(توان ادعا کرد با توجه به نقـص  یجه میدرنت
ها احتماالً حشره موفق به گذر از ایـن مرحلـه   در عملکرد این هورمون

  .شودنمی
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رتنوئیـدي از زعفـران   که یک ترکیـب کا  1ینکروسسمیت سلولی 
سـیتی قـوي روي   ی قرارگرفته و تأثیرات سیتوتوکسیموردبررساست، 
). Garcia-Olmo et al., 2011( هاي توموري نشان داده استسلول

همچنــین مطالعــات روي ســمیت عصــاره آبــی کاللــه زعفــران روي 
هاي کارسینوم سلول انسانی و فیبروبالست موش و اثر زعفـران   سلول

هـاي  داد که زعفران در غلظت ي توموري کبد انسان نشانهابر سلول
سـلولی داشـته و جمعیـت     باال تأثیرات بازدارنده روي رشد هر دو نسل

 سلولی هر دو نسل را در مقایسه با گـروه کنتـرل کـاهش داده اسـت    
)Feizzadeh et al., 2008; Nezhad Shahrokhabadi et al., 

هاي بـاال موجـب   ران در غلظتآبی زعف عصاره یگرداز طرف ). 2009
 Hosseini et( ین موش گردیـد جن سقطزادي و تأثیرات ناهنجار مادر

al., 2009( .  
  
  گیرينتیجه

-دهد که عصاره آبی زعفران در غلظتنتایج این مطالعه نشان می
تـر تـأثیر مثبـت بـر سـیر      هاي پایینهاي باال، تأثیر منفی و در غلظت

با توجـه  . داشتDrosophila melanogaster  تکوین مگس سرکه
توان نتیجه گرفت که شده در نتایج میبه اثرات منفی و مثبت مشاهده

و احتمـاالً ایـن    اسـت گـذار  عصاره آبی گیاه زعفران بر سیر تکوین اثر
هـاي  نتیجه با توجه به مشاهده اثـرات مثبـت و منفـی آن در غلظـت    

ر مـدل،  عنـوان یـک جانـدا   مختلف بر روند تکوین مگـس سـرکه بـه   
  .یم باشدتعم قابلتکوین سایر جانداران  درروندتواند  می
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Abstract 
Saffron (Crocus sativus L.), a native plant from Iran and especially of Khorasan region, has a specific place 

for people's diet. According to several studies about effects of saffron and because there are no specific studies 

on the effects of saffron aqueos extract on the development of Drosophila melanogaster as an animal model, this 

subject evaluated in conversion of larvae to pupa and pupa to mature of fruit flies. 5 pairs of 3-day-old wild D. 

melanogaster were transferred to every culture plate containing different concentrations of saffron aqueos extract 

in order to intercross and oviposition and were brought out after 8 hrs. The percent of larvae to pupa 

transitionand pupa to mature conversion, were evaluated in all concentrations. The obtained data were evaluated 

statistically using SAS software and the mean of data were compared using Tukey test with minimum 

significance level of p<0.05. In low volume of saffron, resulted in the increased conversion of larvae to pupa and 

pupa to mature in comparison with the control group. But, presence of high volumes of saffron on the medium 

leaded to significant decrease of percentage of conversion of larvae to pupa, pupa to mature. With regard to the 

obtained data, the effects of saffron on the genesis of D. elanogaster depends on dose proportionately. It means 

that saffron has some effects on the percentage of conversion of larvae to pupa, pupa to mature in low volumes 

and increased consuming concentrations of saffron may have inverse effects on that. 
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