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 چکیده

ها بر آن، تأثیر مکمل زعفران بر بیوژنز  اکسیدان های فیزیولوژیک و نقش آنتی با وجود اهمیت بیوژنز میتوکندری در فرایند سابقه و هدف:

هفته تمرین تناوبی سرعتی همراه با  1های شدید، مطالعه نشده است، بنابراین این تحقیق باهدف بررسی تأثیر  تمرینمیتوکندری در ارتباط با 

 های سالمند نر انجام شد. عضالنی در موش SIRT3و  PGC-1α مصرف عصاره زعفران بر میزان

ی سرعتی، مکمل زعفران، کنترل و تمرین تناوبی سرعتی و سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در چهار گروه تمرین تناوب 32 ها:مواد و روش

جلسه در هفته بر روی نوار گردان بود و از  4مکمل زعفران استفاده گردید. پروتکل تمرینی شامل هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی با تعداد 

گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن  میلی 33ه مقدار شده ب اکسیدان استفاده شد. میزان عصاره زعفران داده عنوان آنتی عصاره زعفران نیز به

نیز در عضله دوقلو و با استفاده از روش االیزا صورت پذیرفت.  SIRT3و PGC-1α گیری سطوح دو فاکتور  اندازه هفته بود. 1روزانه و به مدت 

 ( بود.α < 3035ری )دا های مستقل با سطح معنی طرفه برای گروه روش آماری مورداستفاده تحلیل واریانس یک

های تجربی در پاسخ به مصرف زعفران و تمرین تناوبی سرعتی افزایش یافته  در همه گروه  SIRT3و PGC-1α اگرچه، سطوح مقادیر :هايافته

 (.=30333Pسرعتی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد ) -در گروه تمرین تناوبی PGC-1αداری در مقادیر  بود، تنها افزایش معنی

رسد که مصرف مکمل زعفران موجب کاهش در سازگاری تمرین تناوبی سرعتی شود و لذا در طی با توجه به نتایج، به نظر می گیري: نتیجه

 بایست از مصرف آن اجتناب شود.دوره این الگوی تمرین می

  ، تمرین تناوبی سرعتیPGC1α ،SIRT3  واژگان كلیدي:

  مقدمه 

ها تالش کردند تا مبانی تکامل سالمندی  دانشمندان مدت

ریع سنند، یکی از فرضیات اصلی که با ترا به طور خاص بیان ک

د سالمندی همراه است، نقص در عملکرد میتوکندری در رون

باشد. طی این فرضیه با از بین رفتن میتوکندری، مقادیر و  می

های زنجیره تنفسی میتوکندری کاهش  و به  عملکرد آنزیم

( در Reactive oxygen species)  ROSدنبال آن  مقادیر 

یابد و این امر موجب تخریب سلولی و در  سلول افزایش می

نهایت کاهش طول عمر به دنبال کاهش بیوژنز میتوکندری 

های مهم  . با این وجود افزایش تنظیم کننده(1)شود  می

-PGC1α (peroxisome proliferatorمیتوکندری همچون 

activated receptor γ coactivator-1alpha و ) SIRT3 

(sirtuin 3از مسیر )  های  مختلف نقش مهمی در مهارROS   و

 .(2)بیوژنز میتوکندری دارد 

بیوژنز میتوکندری فرایندی است که طی آن میتوکندری 

شود. پیدایش حیات میتوکندری  جدید در سلول تشکیل می

های مختلف در زمان تحریک  زیادی سیگنال توسط تعداد

های محیطی  ( یا در پاسخ به محرکCell stimulationسلولی )

شود. بنابراین میتوکندری یک تنظیم کننده کلیدی از  فعال می
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فعالیت متابولیک سلول و اندامکی مهم در تولید و تخریب 

التر( باشد که بیوژنز )یا توده میتوکندری با های آزاد می رادیکال

، 4باشد ) آن با محافظت از سلول و افزایش طول عمر همراه می

( تنظیم سوخت و ساز سلولی و میتوکندری، توسط 3

شود، یکی از تنظیم  های رونویسی متعدد کنترل می شبکه

باشد که  می PGC-1αهای اصلی بیوژنز میتوکندری،  کننده

های  را به وسیله افزایش آنزیم ROSنقش حمایتی در برابر 

به  (5)های اکسیژن واکنشی  میتوکندری و کاهش نمونه

 دهد. انجام می  SIRT3واسطه آنزیم 

در ماتریکس میتوکندری متمرکز شده و  SIRT3جایگاه 

-نماید. همچنین با فعالیت د فعالیت میتوکندری را تنظیم می

های  استیالزی خود باعث فعال شدن تعداد زیادی از آنزیم

این  (6)شود های ضد اکسایشی می میتوکندری از جمله آنزیم

پروتئین در بتااکسیداسیون اسیدهای چرب، متابولیسم اسید 

آمینه و بیوژنز میتوکندری نقش دارد، همچنین با کاهش 

ROS اکسیدانی  ه منجر به افزایش ظرفیت آنتیهمراه است ک

(Antioxidant capacityسلول و کاهش آپوپتوز می )  شود. به

با نقش عمده ای که در حیات SIRT3 رسد،  نظر می

تواند فاکتور مهمی در کنترل  کند می میتوکندری بازی می

ها به  فرایند پیری باشد. بنابراین افزایش در مقادیر این پروتئین

ها  باشد. یکی از این روش های مختلف حائز اهمیت می روش

و انجام  (7)اکسیدانی موجود در زعفران  مصرف محتویات آنتی

 (.1، 9باشد ) فعالیت ورزشی می

اکسیدان هایی همچون کروستین و  زعفران از ترکیب آنتی

و اهمیت این ترکیبات در  (13)کروسین تشکیل شده است

و  Sharmaتوسط PGC1α بیوژنز میتوکندری از مسیر 

نشان داده شده است، از طرفی الگوهای  (7)( 2315همکاران )

 های ورزشی نیز موجب افزایش بیوژنز متفاوت تمرین

میتوکندری شده است. به خوبی مشخص شده است که 

تمرینات استقامتی باعث افزایش قابل توجه در تراکم 

( 11، 12های اکسایشی ) ( و فعالیت آنزیم1، 9میتوکندریایی )

باشد که از آن  شوند، اما دارای محدودیت هایی نیز می می

های گلیکولیتیکی و همچنین  جمله بر روی ظرفیت آنزیم

و همچنین  (13)های ضد اکسایشی تأثیر بسزایی ندارند  آنزیم

باشد. یکی از الگوهای جدید ورزشی  نیازمند زمان باالیی می

اال است که های سرعتی با شدت ب که به صورت انجام وهله

شود، موجب  ( نامیده میSITتمرینات اینتروال سرعتی )

 .  (14)شود  تغییرات با اهمیتی در عضله اسکلتی می

از خانواده تمرینات اینتروال هوازی شدید  SITروش  

 اًهای تناوبی نسبت باشد که شامل جلسات تکراری با فعالیت می

( VO2 Peakشدت کوتاه مدت با شدت حداکثر )نزدیک به

باشد. این تمرین ممکن است از چند ثانیه تا چندین دقیقه  می

ها به وسیله چند دقیقه استراحت یا  طول بکشد که این وهله

. در طی ورزش (15)شوند  فعالیت با شدت کم از هم جدا می

برابر افزایش می  1-13سیژن در بدن حدود ـمصرف اک، شدید

علت  بهزاد آل زایش تولید رادیکاـا افـل بـین دلیـبه هم، یابد

ممکن است ظرفیت دفاع آنتی ، سیژنـصرف اکـزایش مـاف

ضعیف ـ( بدن تAntioxidant defense capacityاکسیدانی )

زایش ـه افـ.  بنابراین ورزش حاد و شدید منجر ب(16)ردد ـگ

ROS اع ـزایش دفـق افـاز طریا آن سازگاری باما ، گردد می

( 16، 17خواهد شد ) ROSاهش ـی اکسیدانی منجر به کـآنت

دهد، افزایش  می  ROSیکی از پاسخ هایی که بدن به کاهش

. با این وجود به دلیل جدید (11)باشد بیوژنز میتوکندری می

و  PGC1α، تحقیقی که مقادیر SITبودن الگوی تمرین 

SIRT3 .را در سالمندان اندازه گیری کند مشاهده نشد 

دری در سالمندی در راستای کاهش بیوژنز میتوکن

تحقیقاتی زیادی صورت گرفته است، اهمیت بیوژنز 

و نقش تمرین در  (1)میتوکندری در کنترل و طول عمر 

( PGC-1و  SIRT3ها )بواسطه فاکتورهای  حیات میتوکندری

 اکسیدان عنوان آنتی ( از یک سو و عصاره زعفران به19، 23)

رسد که بتوانند تأثیر بسزایی بر  از سوی دیگر به نظر می (7)

، 23و افزایش بیوژنز میتوکندری داشته باشد ) ROS کاهش 

 SIT(، با این وجود به دلیل جدید بودن الگوی تمرینی 7، 19

به  PGC1αدر زمینه تأثیر زعفران بر و تحقیقات بسیار اندک 

تنهایی و همراه با ورزش، و همچنین اهمیت قابل توجه 

اکسیدانی و ضدپیری زعفران، هدف از پژوهش حاضر  آنتی

بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی سرعتی به همراه 

عضالنی در  SIRT3و  PGC-1αمصرف عصاره زعفران بر میزان 

 باشد. های سالمند نر می موش

  هامواد و روش 
ماهه با میانگین  24سر موش صحرایی نر نژاد ویستار  32 

از انستیتو پاستور خریداری و به محل  653±55وزنی 

آزمایشگاه انتقال  داده شد. سپس مدت یک هفته جهت 

آشناسازی آنان با محیط آزمایشگاه و تردمیل در نظر گرفته 

آزمایشگاه ، حیوانات در محیطی ها به  شد. پس از انتقال موش

% و چرخه 55±4گراد، رطوبت  سانتی 22±4/1با دمای 

ساعت نگهداری شدند. غذای حیوانات 12:12روشنایی تاریکی 

نیز تا پایان پروتکل به صورت آزاد در دسترس حیوانات قرار 

(، n=1) های تحقیق شامل چهار گروه، تمرین داشت. گروه
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( و مکمل n=1(،کنترل )n=1ان)تمرین به همراه مکمل زعفر

 ( بود.n=1زعفران )

ساعت پس از آخرین جلسه تمرین تناوبی  41ها  موش 

ها با  سرعتی، کشته و تشریح شدند. برای این کار ابتدا موش

کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه  311-16طبق گایدالین 

( و mg/kg13اوهایو، تزریق درون صفاقی کوکتل کتامین )

( خریداری شده از کمپانی سیگمای mg/kg12ین )زایلیز

و سپس عضله دوقلوی  (21) (، بی هوش شدندK113آمریکا )

جداسازی و در  SIRT3و  PGC-1αگیری مقادیر  پا برای اندازه

ها تا زمان انجام  منجمد شدند. سپس این بافت -13تانک ازت 

های آزمایشگاهی در همین دما نگهداری شدند و  گیری اندازه

های آزمایشگاهی پس از همگن سازی  گیری برای انجام اندازه

، از  Ruptor-IIبافت ها، ساخت کمپانی کیاژن آلمان مدل 

های االیزای تحقیقاتی، به روش  تروش االیزا با استفاده از کی

 ,Rat SIRT3 ELISAساندویچی، مخصوص موش صحرایی )

Rat OGC-1a ELISA kit, ZellBio GmbH, Germany )

جهت شناسایی تغییرات متغیرهای مورد نظر طبق 

های مذکور استفاده شد. جهت خوانش نتایج  العمل کیتردستو

کمپانی تکن از دستگاه االیزا ریدر مدل سان رایز ساخت 

ها  اتریش بهره گرفته شد. در این روش برای آماده سازی نمونه

ی ها های فریز شده به برش جهت سنجش پروتئین، ابتدا بافت

میلی گرم تقسیم شدند. قسمت تاندون  65کوچک به وزن 

که قابلیت لیز شدن را نداشت از بافت جدا  عضله به جهت این

ول آنتی پروتئاز با آن شد. سپس متناسب با وزن نمونه، محل

ها از دستگاه سونیکاتور،  ترکیب شد. جهت لیز کردن بافت

استفاده شد. پس از سونیکه و هوموژن شدن بافت، از 

سوپرناتات حاصل از سانتریفیوژ با دستگاه سانتری فیوژ 

دور 13333دقیقه،  5427R (15کمپانی اپندرف آلمان مدل 

اتی سنجش پروتئین تام در دقیقه ( با استفاده از کیت تحقیق

 ZB-PRT-96Tبه روش بردفورد )کیت سنجش پروتئین، 

کمپانی زلبیو آلمان( بر اساس دستورالعمل کمپانی سازنده 

های آزمایشگاهی در  گیری ها سنجش شد. اندازه کیت، پروتئین

آزمایشگاه پژوهشی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و 

هشتی انجام پذیرفتند. متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید ب

ها از روش آماری تحلیل واریانس  برای تحلیل تفاوت بین گروه

 استفاده شد.  11نسخه  spssیک طرفه و نرم افزار 

هفته به صورت  1پروتکل تمرینی به مدت پروتکل تمرین: 

( بر روی تردمیل انجام SITتمرین سرعتی اینتروال )

سه و هر جلسه جل 4( بدین ترتیب که هر هفته 1شد)جدول

ها  دقیقه استراحت بین تکرار 2تکرار و همچنین  7یک ست با 

های تمرین و تمرین به همراه  در نظر گرفته شد. برای گروه

مصرف مکمل زعفران با توجه به سن حیوانات، تمرین با 

متر بر دقیقه در هفته اول شروع شد و در  15 -13سرعت بین 

متر  13به صورت تناوبی هفته های دوم، سوم، پنجم و هفتم 

بر دقیقه بر سرعت تردمیل افزوده شد. همچنین در هر جلسه 

تمرین)به جز هفته اول( درتکرار اول تا چهارم، بعد از هر تکرار 

متر در دقیقه و در تکرار های پنجم  1سرعت تردمیل به میزان 

متر در دقیقه اضافه شد، بر اساس این  2الی هفتم به میزان  

.گروه (22)% بود93تا  15ها برابر % موش  vo2maxپروتکل 

 کنترل و مکمل زعفران در این مدت هیچ فعالیتی نداشتند.

در این پژوهش، به منظور روش عصاره گیری زعفران: 

استخراج عصاره گلبـرگ زعفـران از روش پرکوالسـیون با 

اکسیدان  که دارای بیشترین مقدار آنتی 73عصاره اتانولی

اشد و اثر بخشی و متدد آن توسط افرازه و همکاران ب می

های  . گروه(23)( به اثبات رسیده بود، استفاده شد 2314)

مصرف کننده عصاره زعفران نیز به صورت روزانه و به میزان 

33 mg/kg گشت و متناسب  ها هر هفته ثبت می )وزن موش

شد( به  ها بر اساس گرم، مقادیر زعفران گاواژ می با وزن موش

ریافت کردند. گروه کنترل نیز در حالت مشابه صورت گاواژ د

 هیچ مکملی را دریافت نکردند.

 
 ها بر روی تردمیل سرعتی موش -.  پروتکل دویدن تناوبی1جدول

 هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول  )هفته(

 55-45 55-45 45-35 45-35 35-25 35-25 25-15 15-13  تردمیل سرعت

 1 1 1 1 1 1 1 1  در هر تکرار )دقیقه( مدت تمرین

 2 2 2 2 2 2 2 2  بین هر تکرار مدت استراحت)دقیقه(

 4 4 7 7 7 7 7 7  ها در یک جلسه تعداد تکرار

 4 4 4 4 4 4 4 5  تعداد روز تمرین در هفته
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 00 

تائید کمیته اخالق پژوهشگاه  کلیه مراحل این پژوهش به

( رسیده است و  IR.SSRI.1397.281تربیت بدنی با کد اخالق)

هیچ یک از نویسندگان در این پژوهش تعارض منافع 

 اند. نداشته

 هايافته 
ها، جهت توصیف وضعیت  پس از جمع آوری کلیه داده

ها، از آمار توصیفی و جهت تعیین طبیعی بودن توزیع  نمونه

اسمیرنف  -های مربوط به هر گروه از روش کلموگروف داده

ها از آمار پارامتریک  استفاده شد. با توجه به طبیعی بودن داده

های چهار گروه  های احتمالی میان داده و برای مشاهده تفاوت

( one-way Anovaازآزمون تحلیل یک طرفه واریانس )

آزمون  دار از یاستفاده شد و در صورت وجود تفاوت معن

 استفاده شد.  LSDتعقیبی 

همچنین نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 

حاکی از آن بود که بین هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی و 

بافت عضله دوقلو  PGC1-αمصرف عصاره زعفران در مقادیر 

  .(P 60377 = 3،36 F  = 30332)داری وجود دارد  یتفاوت معن

در گروه  PGC1-αنشان داد مقادیر  LSDنتایج آزمون تعقیبی 

 (P =30333 )داری نسبت به گروه کنترل  تمرین افزایش معنی

و   (P =30336 )و گروه تمرین به همراه مصرف مکمل زعفران

 (.1) دارد. نمودار (P =3033 )گروه مکمل زعفران 

 

 
 SIT)گروه کنترل(،  Controlدر گروه  PGC-1αتغییرات سطوح  .1نمودار

)گروه مکمل زعفران( و  Saffron)گروه تمرین تناوبی پر سرعت(، 

SIT+Saffron  گروه تمرین تناوبی پر سرعت به همراه مصرف مکمل(

 زعفران(

 ( P=0.000با سایر گروه ها ) SIT  دار میان ی*: نشان دهنده تفاوت معن

 

 

همچنین نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 

حاکی از آن بود که بین هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی با و 

بافت عضله  SIRT3بدون مصرف عصاره زعفران در مقادیر 

وجود   (P 30643  =3،36 F=  30592)داری یدوقلو تفاوت معن

  (.2) ندارد  نمودار

 SIT)گروه کنترل(،  Controlدر گروه  SIRT3تغییرات سطوح . 6نمودار 

)گروه مکمل زعفران( و  Saffron)گروه تمرین تناوبی پر سرعت(، 

SIT+Saffron  گروه تمرین تناوبی پر سرعت به همراه مصرف مکمل(

 زعفران(

 

  بحث 
کاهش بیوژنز میتوکندری یکی از عوامل اصلی در افزایش 

چون سازگاری با  باشند، که از طرق مختلفی هم روند پیری می

توان با آنان  ها می اکسیدان تمرینات ورزشی و مصرف آنتی

های سیگنالی  مقابله  نمود. این عوامل به واسطه افزایش مسیر

ثر بر بیوژنز ؤهای م توانند در افزایش فاکتور مختلف می

نقش داشته باشند.   PGC1-αو  SIRT3میتوکندری همچون 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در پاسخ به تمرین تناوبی 

اتفاق افتاد.  PGC-1αدار تنها در مقادیر   سرعتی افزایش معنی

( در 2316و همکاران )Granta در راستای پژوهش حاضر 

بررسی تأثیر شدت تمرین به عنوان تنظیم کننده تغییرات در 

کلتی نشان دادند که از میان در عضله اس PGC-1αمحتوای 

سه تمرین تناوبی با شدت باال، تناوبی سرعتی و تمرین 

استقامتی با شدت کمتر از آستانه الکتات، تنها تمرین تناوبی 

 PGC-1αدرصدی در مقادیر  93-63سرعتی قادر به افزایش 

باشد، در حالی که این اتفاق در مورد دو تمرین دیگر  می

از اهمیت شدت تمرین بر تغییر در نیفتاده است که نشان 

باشد. با وجود  فعالیت میتوکندریایی ناشی از تمرین می

در سرم، در بیش تر  PGC1αدسترسی آسان به سطوح 
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تحقیقات از بیوپسی عضالنی به دلیل ویژه بودن آن نسبت به 

سطوح سرمی استفاده کردند، زیرا مقادیر سطوح سرمی 

غییرات عضله را به خوبی ها بوده است و ت مختص کل اندام

. در یکی از معدود تحقیقات حاضر در (24)دهد  نشان نمی

مورد بررسی بیوژنز میتوکندریایی در پاسخ به فعالیت تناوبی 

( نشان دادند، این الگوی 2314و همکاران )Scalzo سرعتی 

 PGC-1αتمرینی موجب افزایش در بیوژنز میتوکندریایی و 

 .(25)اشد ب می
در پژوهش  PGC-1αبنابراین احتماال علت افزایش مقادیر 

حاضر وابسته به الگوی تمرینی و نقش شدت تمرین باشد. 

-AMPK  (AMPهای شدید موجب فعال شدن آنزیم  تمرین

activated protein kinaseشود.  ( میAMPK   به طور مستقیم

PGC-1α  کند و این عمل فعالیت ورزشی  برای  را فسفریله می

همچنین  (26)از پیش ساز آن ضروری است  PGC-1α القاء 

 β2 های الگوی تمرینی باعث تحریک فعال سازی گیرندهاین 

( توسط beta(2)-adrenergic receptorآدرنرژیکی )

 cAMP شود که به دنبال آن منجر به افزایش ها می کاتکوالمین

 CREB (cyclicو در نتیجه فعال شدن فاکتورهای رونویسی 

AMP-responsive element-binding protein پروتئین( )

( شده و در نهایت بیان  cAMPعناصر حساس به متصل به

PGC-1α (27)دهند  را افزایش می. 

از طرفی در رابطه با تأثیر تمرین تناوبی سرعتی بر مقادیر 

SIRT3  تنها پژوهشEdgett ( مشاهده شد2316و همکاران ) 

که مخالف در پژوهش حاضر بود. در پژوهش اجت مقادیر 

های ضد اکسایشی سه  و آنزیم SIRT3پروتئین و بیان ژن 

داری  هفته بعد از تمرین افزایش معنی 6ساعت بعد از ورزش و 

رسد، علت این تفاوت در نوع پروتکل  . به نظر می(21)نشان داد

های به کار رفته در تمرین است، همچنین در پژوهش  و تناوب

Edgett ها مردان جوانی بودند که از روش بایوپسی  آزمودنی

روتئین استفاده شده بود، و با توجه به عضالنی برای سنجش پ

های تمرینی، احتماالً این یکی از  اهمیت سن در پاسخ به الگو

( 2317و همکاران )Casuso دالیل اصلی مخالفت باشد.  چند 

نیز نشان دادند که تمرین تناوبی پر شدت بر روی شناگران 

ایجاد نمی کنند در حالی که  SIRT3مرد تأثیری در مقادیر 

دار نشان  افزایش معنی PGC-1αهای و  مقادیر ظرفیت آنزیم

. بنابراین با توجه به عدم تأثیر الگوی تمرین پژوهش (29)داد 

تمرینی رسد این الگوی  ، بنظر میSIRT3حاضر بر مقادیر 

، توسط SIRT3توسط  PGC1αمستقل از مسیر تحریک 

های بتاآدرنرژیک  های دیگری همچون فعال شدن گیرنده مسیر

 NAD (Nicotinamide+و مسیر  AMPK (27)مسیر، 

adenine dinucleotide موجب افزایش مقادیر )PGC1α  شده

 است.

همچنین نتایج تحقیق نشان داد، با مصرف مکمل زعفران 

ثر بر ؤهای م اکسیدان، تغییری در فاکتور به عنوان یک آنتی

مشاهده نشد.  PGC-1αو   SIRT3بیوژنز میتوکندری همچون

تاکنون صورت نگرفته است و محققان  در این زمینه تحقیقی

اند و آن را به  اکسیدانی زعفران پرداخته بیشتر به تأثیرات آنتی

عنوات یک ضد اکسایش معرفی کرده اند، به طوری که نشان 

اند این ماده با داشتن مواد مؤثر کروسین، کروستین و  داده

سافرنال موجب تقویت دفاع آنتی اکسیدانی بدن شده که 

ناشی از فعالیت جلوگیری کند. همچنین ROS د از توان می

اکسیدانی همچون زعفران، از طریق  های آنتی مصرف مکمل

های فعال اکسیژن، بلوکه کردن  کاهش تولید گونه

اکسیدانی  پراکسیداسیون لیپیدی، تقویت سیستم دفاع آنتی

باشد.  تواند در حفظ استحکام ساختار میتوکندری مفید می می

. (33، 31خورد ) ه نتایج متناقضی نیز به چشم میدر این زمین

تنها تحقیق صورت گرفته مخالف با پژوهش حاضر معمارباشی 

 333باشد که نشان دادند، مصرف  ( می2316و همکاران )

روز در مردان جوان  13گرم عصاره زعفران به مدت  میلی

بیوژنز میتوکندری در عضله  موجب افزایش نیرو و احتماالً

به صورت  PGC-1αشود. در این پژوهش مقادیر  لتی میاسک

مستقیم ارزیابی نشده است. با این وجود  نوع آزمودنی، دوز 

مصرفی و تخلیص انجام شده در زعفران، مخالف با پژوهش 

 .(32)حاضر بوده است 

رین و مصرف از طرفی نتایج تحقیق نشان داد با انجام تم

-PGCو  SIRT3 داری در مقادیر عصاره زعفران، تفاوت معنی

1α  مشاهده نشد. یکی از مسیرهایی که موجب افزایش بیوژنز

باشد.  می  ROSشود، افزایش مقادیر  می SIRT3میتوکندری و 

Duan ( در مقاله مروری خود نشان دادن 2313و همکاران )

در بهبود عملکرد  تواند ، میROSاز طریق مهار  SIRT3که 

 ROS میتوکندری نقش داشته باشد، بنابراین با افزایش

و همکاران  kong. (33) کند هم افزایش پیدا می  SIRT3مقدار

دارای اثر  SIRT3  وPGC-1α  ( نشان دادند که 2313)

اثر تحریکی قوی در   PGC-1αسینرژیک بر یکدیگر هستند،

در سلول ماهیچه ای موش دارد. به عالوه   SIRT3تولید 

SIRT3   های وابسته به فعالیت ضد اکسایشی آنزیم ءبرای القا

PGC-1α  شامل گلوتاتیون پراکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز

ها به  باشد. و هر دوی این فاکتور ضروری می Cو سیتوکروم  2

. با توجه به اینکه (2)هستند   ROSشدت وابسته به مقادیر 

یکی از دالیل مهم برای فعال شدن این مسیر  ROSافزایش 
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 SIRT3داری مقادیر  صلی عدم معنیرسد دلیل ا باشد، بنظر می

اکسیدان مؤثر  در پژوهش حاضر استفاده از آنتی PGC1αو 

مصرف زعفران در طول  باشد. احتماالً همچون زعفران می

. با (34)را تعدیل کرده باشد  ROSتمرین اثرات مرتبط با 

های اصلی در تحریک سنتز این  توجه به اینکه یکی از مسیر

باشد، مصرف زعفران منجر  می ROSها افزایش مقادیر  پروتئین

به مهار این مسیر گشته است و سازگاری ناشی از تمرین به 

ها مؤثر نبوده است. از  ندر بیان این پروتئی ROSدلیل مهار 

طرفی ممکن است دوز و مدت زمان مصرف زعفران با الگوی 

متفاوت نتایج دیگری را حاصل نماید. در این پژوهش به دلیل 

ها سالمند بودند، و تحقیقی در زمینه دوز  اینکه آزمودنی

اکسیدانی در  مناسب مصرف زعفران جهت افزایش دفاع آنتی

ت، دوز پیشنهادی با گرفتن پایلوت سالمندان مشاهده نشده اس

ها بدست آمد در نتیجه ممکن است نتایج در  در موش

 های جوان با مصرف دوز مختلف، متفاوت باشد. آزمودنی

 طور کلی در اثر فرآیند پیری افزایشی در سطوح  به

ROSافتد که این افزایش موجب آسیب به  در بدن اتفاق می

عنوان یکی از  به ROSه از شود به طوری ک ها می ساختار سلول

شود. اما از سوی دیگر  فرضیات محکم در فرایند پیری یاد می

( RONSهای آزاد اکسیژن واکنشی و نیتروژن ) افزایش گونه

عنوان عواملی هستند که موجب ایجاد سازگاری )به طور  به

و به عبارت دیگر به  (35)شوند  مثال بیوژنز میتوکندریایی( می

ها، سازگاری به تمرین را  اکسیدان رسد که مصرف آنتی نظر می

و به نظر نمی رسد که در طول دوره  (35) دهد کاهش می

تمرینی برای ورزشکاران سالمند مناسب باشد. لذا با توجه به 

نتایج تحقیق حاضر که در پاسخ به هر دوی تمرینات تناوبی 

و  SIRT3سرعتی و مصرف عصاره زعفران، افزایش در مقادیر  

PGC-1α ها در مورد افتد اما این افزایش تن اتفاق میPGC-1α 

در پاسخ به تمرینات تناوبی سرعتی در مقایسه با گروه کنترل 

شاید بتوان توصیه نمود که  .گردد دار می یموجب افزایش معن

اکسیدانی تنها در طول دوره مسابقات  از این گونه مواد آنتی

های  جهت کاهش اثرات تخریبی آنان بر روی عضله و پیامد

ضالنی استفاده نمود و مصرف آنان در آنان در مورد خستگی ع

 حین دوره تمرین مناسب به نظر نمی رسند.

های مالی این پژوهش صرفا بر روی  به دلیل محدودیت

های دیگری از زعفران  شود دوز سالمندان انجام شد، توصیه می

های مؤثر در آن همچون کروستین بر روی  اکسیدان یا آنتی

اثرات آن در طوالنی مدت  های سنی دیگر انجام شود و گروه

شود مسیرهای مؤثر دیگر در  بررسی گردد. همچنین توصیه می

 AMPKهمچون مسیر  PGC1-αبیوژنز میتوکندری و افزایش 

 جهت اثر بخشی مکمل زعفران و تمرین بررسی شود.
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Background and Objectives: Considering the significance of mitochondrial biogenesis in physiological processes and 

the role of antioxidants thereof, the effect of saffron supplement on mitochondrial biogenesis with regard to high-

intensity training has not be investigated so far. Therefore, the current study aims to explore the effect of eight weeks of 

sprint interval training with consuming saffron extract on the amounts of PGC-1α and SIRT3 in elderly male rats.  

Materials and Methods: 32 male rats (Wistar strain) were categorized into four groups as follows: sprint interval 

training, saffron supplement, control, and sprint interval training and saffron supplement. The training protocol 

consisted of eight weeks of sprint interval training on treadmill with four sessions per week. It is to be noted that saffron 

supplement was utilized as an antioxidant. The given saffron supplement was equal to 30 grams per kilogram of daily 

body weight for eight weeks. PGC-1α and SIRT3 levels were measured in gastrocnemius muscle by using ELISA 

method. The statistical method used was one-way variance analysis (ANOVA) for independent groups with significance 

level of ‘α > 0.05’.  

Results: Although PGC-1α and SIRT3 levels appeared to rise in all experimental groups in response to consuming 

saffron and having sprint interval training, the only significant increase happened was in PGC-1α amounts in the sprint 

interval training group in comparison with the control group (P=0.000).   

Conclusion: According to the results, it seems that consuming saffron supplement decreases the compatibility of sprint 

interval training. Consequently, consumption of saffron supplement during this training protocol must be avoided. 

Keywords: PGC-1α, SIRT3, Sprint interval training, Rat 
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