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چکیده
زعفران به طور عمده در ایران ،چین ،اسپانیا ،مراکش ،ایتالیا ،یونان و هند کاشت میشود.
زعفران به دلیل رنگ و بوی منحصربهفرد خود بهعنوان رنگدهنده و طعمدهنده در غذاها و
لوازم آرایشی استفاده میشود .در چین ،زعفران بهعنوان داروی گیاهی نیز استفاده میشود.
استفاده از زعفران در طب سنتی چینی تأثیراتی در بهبود گردش خون و سرکوب ایست قلبی،
سمزدایی خون و بهبود افسردگی نشان داده است .همچنین برای درمان قاعدگی نامنظم،
ترومبوز پس از زایمان و کبودی استفاده میشود .بیش از  150ترکیب شیمیایی شامل
کاروتنوئیدها ،فالونوئیدها و گلیکوزیدهای فالونوئید ،مونوترپنها و مشتقات مونو ترپنوئید،
هیدروکربنهای آروماتیک تکحلقهای ،اسیدهای آمینه ،آلکالوئیدها و ترکیبات دیگری در
زعفران یافت شده است .مطالعه فعالیتهای دارویی زعفران بهعنوان آنتیاکسیدان ،ضدالتهاب،
ضد تومور ،ضدافسردگی ،کاهشدهنده قند خون ،کاهشدهنده چربی خون ،تقویت حافظه و
غیره متمرکز بوده است .در حال حاضر ،زعفران عمدتا برای درمان دیابت ،آلزایمر ،افسردگی،

نتایج و تحلیل
گزارشات اخیر عمدتا بر مواد فعال و فعالیتهای دارویی ناشی از کالله زعفران متمرکز
شده است .بااینحال ،بسیاری از گونههای جنس  Crocusو محصوالت آنها هنوز مورد تحقیق
قرار نگرفتهاند .جداسازی بیشتر ترکیبات فعال بیولوژیکی و تحقیقات در مورد فعالیتهای
دارویی این گیاهان میتواند منبع جدیدی از داروهای جدید باشد که فعالیت مشابهی با زعفران
دارند .همچنین الزم است مطالعات فعالیت دارویی با تحقیقات در مورد کاربردهای بالینی
ترکیب شود .تحقیقات بالینی بر روی زعفران عمدتا بر آلزایمر ،افسردگی و اضطراب متمرکز
است ،اما تحقیقات کمتری در مورد تأثیر سایر بیماریها از جمله فشارخون باال ،چربی خون باال
و سرطان انجام شده است .عالوه بر این ،ممکن است بسیاری از عملکردهای بالینی دیگر نیز
وجود داشته باشد .بهعنوانمثال ،عالئم ترک و منع مصرف  30بیمار که تحت برنامههای
درمانی نگهدارنده متادون بودند ،پس از دریافت  30میلیگرم در روز کروسین به مدت 12

هفته ،کاهش یافت (.)7

اختالالت اضطرابی ،بیماریهای قلبی و عروقی ،اختالالت یادگیری و حافظه ،سرطان و
بیماریهای دیگر استفاده میشود.

مقدمه

نتیجه گیری
حمایت از تحقیقات بالینی زعفران بدون شک کاربرد زعفران را در بسیاری از زمینه های

زعفران به طور عمده در ایران ،چین ،اسپانیا ،مراکش ،ایتالیا ،یونان و هند کاشت میشود

تحقیقاتی توسعه می دهد .اگرچه زعفران به طور گسترده ای به عنوان غذا ،ادویه جات و منابع

( .)1زعفران به دلیل رنگ و بوی منحصر به فرد خود به عنوان رنگ دهنده و طعم دهنده در

دارویی مورد استفاده قرار می گیرد ،اما اقدامات ایمنی الزم را ندارد .بنابراین ،مطالعات بیشتر

غذاها و لوازم آرایشی استفاده می شود (2و .)3در چین ،زعفران به عنوان داروی گیاهی نیز

در مورد مکانیسم اثر و خواص سمی زعفران نیز الزم است ،به ویژه تحقیقات برای تعیین دوز

استفاده می شود ( .)4استفاده از زعفران در طب سنتی چینی تأثیراتی در بهبود گردش خون و

موثر زعفران و سمیت طوالنی مدت آن در شرایط in vivo.این مقاله بخشی از اطالعات مفید

سرکوب ایست قلبی ،سم زدایی خون و بهبود افسردگی نشان داده است ( .)4همچنین برای

و راهنمایی برای تحقیقات بیشتر در مورد مکانیسم فعالیت بیولوژیکی و داروهای بالینی زعفران

درمان قاعدگی نامنظم ،ترومبوز پس از زایمان و کبودی استفاده می شود ( .)5در سالهای اخیر،

را ارائه می دهد و برای حمایت از توسعه و کاربرد زعفران است.

مطالعات عمیق روی زعفران نشان داد که این منبع غنی از مواد متعدد فعال از جمله
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کاروتنوئیدها ،فالونوئیدها ،ترپنوئیدها ،اسیدهای آمینه و آلکالوئیدها است (.)6
هدف از این مطالعه مروری درک بهتر و مروری جامع از فیتوشیمی ،فارماکولوژی،
کاربردهای بالینی و سم شناسی زعفران است ،در نتیجه به تحقیقات بیشتر و توسعه زعفران در
زمینه های دارویی ،کشاورزی و آرایشی کمک می کند.
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