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چکیده

رود.  یکار م هغذاها ب ی به عنوان طعم دهنده و رنگ کننده خانگی مصارف در کنون تا گذشته ازاست که  Iridacea ی از خانواده Crocus sativus یازعفران 
 به آپوپتوز ی کننده القا و پرولیفراتیو آنتی اکسیدانی، آنتی التهابی، ضد اثرات همچون متعددی فارماکولوژیک های ویژگی دارای زعفران است داده نشان مختلف مطالعات
 گیاه این کاربرد اما است، شده انجام گیاه این روی بر ای گسترده های پژوهش حیوانی، و تنی برون مطالعات در چه اگر. باشد می سرطانی های سلول در ابیانتخ صورت
 به ای ویژه توجه باید درمان، یبرا شیمیایی مشتقات جای به گیاهی مشتقات از استفاده به ها انسان ی امروزه گرایش به توجه با. است محدود بالینی صورت به دارویی
راجع به خواص  یشترو تفکر ب یابی. به منظور سهولت ارزیابد سوق بالینی مطالعات به پایه، علوم سطح از زمینه این در ها پژوهش و گردد معطوف زعفران ارزشمند اثرات

 .نماید می ارایه اند، شده انجام زمبنه این کهرا  ینیبال یقاتتحق حاضر، مروری ی مطالعه، یاهگ ینا

 ها بیماری بالینی، ی مطالعه زعفران، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 یمتعاد   یمیاییشا  یباا  کوچک و چند ساله است که ترک یاهیگ ،زعفران

 رصاد   01 ی، رصد موا  معدن 5 رصد رطوبت،  01 ی، رصد چرب 5 نظیر

باه ناام    یاصل یب رصد قند  ار . سه ترک 36خام و  یبر رصد ف 5 ین،پروتئ

و سافرانال  ر زعفران وجو   ار  که هر کادام باه    یکروکروسینپ ین،کروس

 .(0)باشند  یزعفران م یول رنگ، مزه و بوؤمس یبترت

 رماان   یهاا از زعفاران بارا    یتاز مل یاری ور، بس یها گذشته از

زعفران  یفارماکولوژ یها یژگیکنند. و یمختلف استفا ه م یها یماریب

مور  مطالعه قرار گرفته است  یا یز یزانبه م آن، ی سازنده یبا و ترک

پاا زهر،   یت،ضد سام  یسکمی،ضد صرع، ضد ا یها یتکه شامل فعال

باشاد. زعفاران    یما  یداناکسا  یضد  ر ، ضد التهاب و آنت یمر،ضد آلزا

 ینساون، پارک یابات،   ی،عروقا  -یقلبا  یهاا  یماری ر برابر ب ین،همچن

سرطان و تومور نقا  ماافظات    یو،اولسرات یتکول یماریب ی،افسر گ

 ار  و از  یقاو  یدانیاکسا  یآنتا  یتخاصا  یاه،گ ین. ا(1-6)کننده  ار  

شاباهت   ینزآگازانت  مانناد  یعای طب یداناکس یبه موا  آنت ی،نظر ساختار

ها نقا    یماریاز ب یاری ر بس یداتیوکه استرس اکس یی ارند. ازآن جا

ها  یماریب ین ر  رمان ا یبات زعفران و ترک یدانیاکس یاثرا  آنت ، ار 

که بار   ینیبال های پژوه  مطالعه، ینگرفته است.  ر امور  توجه قرار 

 ساال   انساان   ر همچناین،  ومختلف  یها یماریاثرا  زعفران بر ب یرو

 (.0قرار خواهد گرفت )شکل  یبه اختصار مور  بررس است،انجام شده 

 

 عصبی سیستم یها یماریب بر زعفران اثرات

کاه باعا     ییهاا  یمااری از ب یاریرسد بسا  یبه نظر مبیماری آلزایمر: 

 هناد.   یما  ی را افازا  یداتیوشاوند، اساترس اکسا    یما  یعصاب  یبآس

 یباست کاه باا آسا    یمرآلزا یماری ر سطح جهان ب یماریب ینتر یعشا

 یمرکز یعصب یست به بافت س یبباع  آس یمنی،ا یقاز طر یداتیواکس

 .(4)گار     یما  یباعا  کااه  عملکار  شاناخت     یجاه، شو .  ر نت یم

ممکن است باع  مهاار   ،زعفران ی شواهد نشان  ا ه است که عصاره

 ی مرحلاه  یاک  یان   کاه ا وشا  یوانیح یها  ر مدل یلوئیدتجمع بتا آم

 .(5)است  یمرآلزا یماری ر پاتوژنز ب یدیکل

 یمرورمقاله 
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  .است آمده بالینی مطالعات در که انسان بدن مختلف اعضای عملکرد بر زعفران اثرات. 1 شکل

 

از  یاری گ ی  ر پا  یننشان  ا ه شده اسات کاه کروسا    ین،همچن

.  ر مطالعاا   (3) ار   یثرؤنقا  ما   یلوئیادی پاک  آم  یاری گ شکل

 ی از ساااخت شاابکه یااریگ ی موجااب پاا ینکروساا یاازن یتناا باارون

 یشناسا  بافات  یها از شاخص یگر  یکیکه  شو  یم یبریکتورینوروف

رابطاه   یان  ر ا یاز . ساافرانال ن (7)باشاد   یم یمرآلزا یماری ر ب یدیکل

قادر    ینرسد نسبت به کروسا  یچه به نظر م اگر ؛ ار  یدیاثرا  مف

باا   ین  ساافرانال و کروسا  رو احتماال مای  . (7) ار   یکمتر یاثربخش

 یهشاب  یسامی و مکان نندک یجا ا یاثر مهار ،استراز ینکول یلاتصال به است

 ، مانناد رو  یباه کاار ما    یمرآلزابیماری که  ر  رمان  یجیرا ی اروها

 .(8) نمایند یجا ا یل ونزپ

 یاابی ماادو  جهات ارز   ینیبال ی  و مطالعه ،ها یافته ینبر اساس ا

  ،مطالعاه  یاک انجاام شاده اسات.  ر     یمار آلزا یمااری اثر زعفران  ر ب

 ی تا متوسط باه  و گاروه تقسا    یفخف یمرآلزا بیماری فر  مبتک به 43

 ارونماا   یگر،گرم زعفران و گروه   یلیم 61گروه روزانه  یکشدند و 

باا   یساه نشان  ا  زعفران  ر مقا یجنتا ،هفته 03کر ند. پس از  یافت ر

 ی بااه طااور  ؛اساات یدها بهبااو  بخشاا ر یشااناخت یااتفعال  ارونمااا،

  یمااااارآلزابیمااااااری  یاااااابیارز آزماااااون ر  ییااااارا کاااااه ت 

(Alzheimer's disease assessment scale-cognitive  یاا ADAS-cog) 

 Clinical dementia rating–sum of boxes ماانس )  یاابی ارز آزمونو 

تفاو   ی،از نظر عوارض جانب ین، ار شد و همچن ی( معنCDR-SB یا

 . (9)نشد  یافت وگروه  ینب ی ار یمعن

گارم   یلای م 61اثار زعفاران    یماار، ب 54 یبار رو  یگری  ی مطالعه

هفتاه را  ر  رماان    11گرم روزانه به مد   یلیم 01 یلروزانه با  ونزپ

ها نشان  ا  زعفران  یافته .کر  یسهتا متوسط مقا یفآلزایمر خف یماریب

ثر ؤتاا متوساط ما    یاف خف ی رماان افسار گ   یبرا یل ونزپ ی به اندازه

 یال، از  ونزپ یبه جز تهوع ناش یاز نظر عوارض جانب ین،همچن ؛است

 اثاار همکااران،  و Tsolaki. (01)وجااو  نداشات   ی ار یتفااو  معنا  

. کر ناد  بررسای  خفیاف  شناختی اختکل به مبتک بیماران بر را زعفران

 م اازی نااوار ذهناای، وضااعیت کوتاااه آزمااون  ا  نشااان نتااایج

(Electroencephalogram یااا EEG)، رخاادا  بااه وابسااته پتانساایل 

 تصااویربر اری و( ERP یااا Event potential related) م اازی

  ر( MRI یا Magnetic resonance imaging) م ناطیسی رزونانس

 .(00) یافت بهبو  نمو ند،  ریافت زعفران که بیمارانی

 یشاناخت  اخاتکت  روان  ینتر یجاز را یکی ی،افسر گ افسردگی:

 یجهات  رماان  اروهاا    یگزینبه عنوان جا یاهیگ یها است و  رمان

ماور  توجاه قارار گرفتاه اسات.      یار   ر چند ساال اخ  یافسر گ یجرا

 ی  یرناادهبااا گ یننشااان  ا ه اساات کااه کروساات  ی،مطالعااا  مولکااول

N-Methyl-D-aspartate (NMDA)   شاو  و بار عملکاار     یباناد ما

 ینی،بال ییکارآزما یکو خلق و خو اثر  ار .  ر  یمرکز یست  عصبیس

 یطاور تصاا ف    تاا متوساط باه    یاف خف یمباتک باه افسار گ    یمارب 41

ر  ر روز باه صاور   و باا    گارم  یلای م 61زعفاران   ی ککله ی عصاره

کر ناد.  ر   یافات هفتاه  ر  3کپسول  ارونما باه ماد     یا( یک)گروه 

یااس  از نظار مق  یبهتار  یجنتا  اری یزعفران به طور معن ،هفته 3طول 

Hsmilton (Hamilton rating scale) باا  ارونماا نشاان     یسه ر مقا

 شناختی فعالیت بهبود
 خواب اختالالت بهبود

  افسردگی ضد
 اضطراب ضد

 عملکرد شبکیه  بهبود
 کاهش فشار چشم

 
کاهش اکسیداسیون لیپید در 

 بیماری شریان کرونر

 
 کاهش اشتها
 کاهش وزن

  قاعدگی از پیش سندرم عالیم بهبود
 بهبود فعالیت جنسی
 بهبود اختالل نعوظ

 کاهش عالیم منوپوز

 سیستمیک اثرات

 التهابی فاکتورهای کاهش 

 اکسیداتیو استرس فاکتورهای کاهش 

 سیستولیک متوسط خون فشار کاهش 

 فیزیکی خستگی کاهش 

 سنندرم  در اکسیدانی آنتی -پروکسیدان باالنس بهبود 
 متابولیک سندرم از پیشگیری و متابولیک
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 و گاروه   ینبا   اری یاخاتک  معنا   یاز ن ی ا . از نظر عاوارض جاانب  

 یریتوسط مشا  یطشرا ینهمبا گفته  ی پی  . مطالعه(01)مشاهده نشد 

 ی عصااره  یتفاو  که باه جاا   ینبا ا تنها ،و همکاران صور  گرفت

 یجزعفران استفا ه شده بو  و نتاا  گلبرگ ی از عصاره ،زعفران ی ککله

 ی  افسار گ یا باع  بهباو  عک  یزگلبرگ زعفران ن ی نشان  ا  عصاره

 . (06)ندار   یشو  و عوارض جانب یتا متوسط م یفخف

ضاد   یباا  ارو  یاثار زعفاران بار افسار گ     یگری،  ی  ر مطالعه

و  ندشد یبند گروه یمارب 61 ،آن یکه  ر ط شد یسهمقا یجرا یافسر گ

باا  ز   ینپارام  یمای ا یگرگرم و گروه   یلیم 61گروه زعفران با  ز  یک

 Hamilton یااس مقبا استفا ه از  یجکر ند. نتا یافتگرم را  ر یلیم 61

 شاد و نشاان  ا    یدهسانج  یو از نظار عاوارض جاانب    یافسر گ یبرا

 یفخف یبا افسر گ یمارانب یبر رو یکسانیاثر  ین،پرام یمیزعفران و ا

بااه جااز عااوارض  یاازن یتااا متوسااط  ارنااد. از نظاار عااوارض جااانب 

 .(04)وجو  نداشت  ی ار یتفاو  معن ین،پرام یمیا ینرژیککول یآنت

گارم را   یلای م 61زعفران با  ز  ی اثر ککله ،آخوندزا ه و همکاران

تاا متوساط    یفخف یمبتک به افسر گ یمارب 61 ر  ینپرام یمیا با قرص

 و  ینبا  ی ار یهفته، تفااو  معنا   3قرار  ا ند.  ر مد   یسهمور  مقا

ی  یگاری    ر مطالعاه ها  . آن(05)نشد  یجا   ایگروه از نظر بهبو  عک

تاا   یاف خف یمبتک به افسار گ  یمارب 41اثر زعفران را با  ارونما  ر نیز 

کاه  نشان  ا ه شاد   ی،ا هفته 3 ی مطالعه ینکر ند.  ر ا یسهمتوسط مقا

تا متوسط را باه   یفخف ی  افسر گی، عک ارونمابا  یسهزعفران  ر مقا

 ی عصااره  اثار  یگری،  ی کاه   ا ه است.  ر مطالعه ی ار یطور معن

گارم   یلای م 01 ینگرم  ر روز با فلوکسات  یلیم 61گلبرگ زعفران با  ز 

نشاان  ا  زعفاران باه     یجنتا و شد یسهافسر ه مقا یمارب 41زانه  ر رو

 .(03)ثر بو ه است ؤم ینفلوکست ی اندازه

 چربای  پروفایال  و افسار گی  بار  زعفران اری  یگری،ث  ر مطالعه

 و کاا  چگااالی بااا لیپااوپروتئین کلسااترول، گلیساایرید، تااری)سااطح 

 مباتک  بیمار 61 مطالعه، این  ر شد. بررسی( بات چگالی با لیپوپروتئین

 گارم  میلای  11 فلوکستین ی.گروهگرفتند قرار گروه  و  ر افسر گی به

  بااا همااراه روزانااه گاارم میلاای 11 فلوکسااتین  یگاار، گااروه و روزانااه

  اری معنی تفاو   ا  نشان نتایج. کر ند  ریافت زعفران گرم میلی 61

 وجاو   گاروه   و باین  چربی پروفایل همچنین، و افسر گی شد  بین

 .(07) نداشت

 ی یساه با هد  مقا یمبتک به افسر گ یمارب 44بر  یگری  پژوه 

نشاان   یجصور  گرفت کاه نتاا   زعفران ی ککله با زعفران گلبرگ اثر

زعفااران اثاارا  ضااد  ی ککلااه ی بااه اناادازه یااز ا  گلباارگ زعفااران ن

 ینفر که از ک  حوصلگ 018  ر تاقیق مشابهی، .(08) ار   یافسر گ

از ماارز نباو ،    یافسار گ  یصتشاخ بارای آناان   اما  ، اشتند یتشکا

Affron ر نمو ناد هفته استفا ه  4زعفران  ر مد   یدجد ی عصاره  .

 حاصال از زعفاران را باا  ز     ی عصااره  یان ا افارا ی کاه   ،مطالعاه  ینا

و  یمنفا  یخلاق و خاو   ر بهباو    ،گرم روزانه استفا ه کر ند یلیم 18

کاه  یان  بدون ا را نشان  ا ند؛مربوط به استرس و اضطراب  یها نشانه

  ر فلوکساتین  باا  زعفاران  اثار . (09)گاذار    یبر جاا  یعوارض جانب

 ی.گروهگرفات  قارار  بررسای  مور  زایمان از پس افسر گی با بیماران

 باار   و گارم  میلی 11 فلوکستین  یگری، گروه و گرم میلی 05 زعفران

  و هار   ر  ا  نشاان  نتاایج . کر ناد  یافت  ر هفته 3 مد  به روز  ر

 همچناین،  و یافات  کااه    اری معنای  طاور  باه  بیماری عکی  گروه،

 .(11)نبو    ار معنی جانبی عوارض

 از پااس افساار گی بااه مبااتک کااه افاارا ی  ر مطالعااه  ر یااک

 و روزاناه  گرم میلی 41  ز با فلوکستین یک گروه، بو ند، آنژیوپکستی

 هفتاه  3 ماد    ر روزاناه  گارم  میلای  61  ز باا  زعفاران   یگار،  گروه

 بهباو    ر فلوکستین ی اندازه به زعفران  ا  نشان نتایج. کر ند  ریافت

 .(10)است  بو ه مؤثر بیماران این  ر حا  افسر گی های نشانه

 باار کورکااومین بااا را زعفااران ترکیباای اثاار جدیاادی، ی مطالعااه

 کاه  بیماارانی  مطالعاه،  ایان   ر.  ا  قرار بررسی مور  ماژور افسر گی

  ر  و باار  گارم  میلای  05) کورکومین و زعفران ترکیب با  رمان تات

طور  به ها گروه سایر با مقایسه  ر قرارگرفتند،( هفته 01 مد  به روز،

 همکاااران، و قاجااار. (11) ا نااد  رانشااان بهبااو  رونااد  اری معناای

 اضاطرابی  اخاتکل  و شدید افسر گی به مبتک بیمار 31 بر را ای مطالعه

. کر ناد  مقایسه را زعفران و سیتالوپرام  اروی اثر آن،  ر و  ا ند انجام

 ماد   به روزانه گرم میلی 41 سیتالوپرام و روزانه گرم میلی 61 زعفران

 عکیا   گاروه،   و هار   ر  ا  نشاان  نتایج. شد  ا ه بیماران به هفته 3

 از یافات.  کااه    اری معنای  طاور  باه  اضاطرابی  اختکل و افسر گی

 .(16)نشد  مشاهده گروه  و  ر  اری معنی جانبی عوارض طرفی،

باعا  بهباو  خاواب     تممکان اسا   یبات و ترکزعفران  خواب:

اسات کاه   مشاهده شاده   یتورا با بارب تجویز تات حیوانا شو .  ر 

 مااد  خااواب   ی باعاا  افاازا  ین،و کروساات ینسااافرانال، کروساا 

(Non-rapid eye movement یا Non-REM ) اثار  (14) شاو   مای .

مور  مطالعه قارار   یز رمان اختکت  خواب ن یبرا بالین ر  ینکروست

 یاف مر  با اختکل خف 10که  ر  ینیبال ییکارآزما یکگرفته است.  ر 

باا  ارونماا    یساه  ر مقا ینکروستمشاهده گر ید که خواب انجام شد، 

 یجاانب  ی ناوع عارضاه   یچخواب شده است و ه یفیتموجب بهبو  ک

 .(15) وجو  نداشت یناز کروست یناش

 یماریب یک ،ماکوت وابسته به سن ی کننده یبتخر یماریب بینایی:

به صاور    یهباشد که  ر مراحل اول یم یهشبک یعصب ی کننده یبتخر

 ی یگمنتاه پ یتلیاوم اپ یپرپیگمنتاسیونو ه یپونرم و بزرگ و ه یها جوش

  یرا بار رو  یا مطالعاه  ،و همکااران  یاضای شو . ر یمشخص م یهشبک

انجاام   ،بر ناد  یوابسته به سن رنج ما  یماکوت یبکه از تخر یمارب 54
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 یمااران کنتراسات  ر ب  یتو حساسا  ینایینشان  ا   قت ب یج ا ند. نتا

گرم روزانه به مد  سه مااه( باه    یلیم 51تات  رمان با زعفران )با  ز

 یشرفتر  زعفران سبب کاه  پصو م یافت ی افزا ی ار یطور معن

 یمااران کنتراسات  ر ب  یتحساس به ویژه یناییبهبو  عملکر  ب یماری،ب

 .(13)شو   یخشک م وابسته به سن ماکوت از نوع یبمبتک به تخر

بار   یمشاابه  ی مطالعاه  یاز و همکااران ن  Lashay زمان، ر همان 

وابسته به سن انجاام  ا ناد و    یماکوت یبمبتک به تخر یمارب 31 یرو

مااه   3گرم روزانه باه ماد     یلیم 61نشان  ا ند مصر  زعفران با  ز 

. (17)شاو    یمااران بایان   ر  یهتواند باعا  بهباو  عملکار  شابک     یم

انجاام   یاه بااز اول  ی یاه مبتک به گلوکوم زاو یمارب 64 یبر رو ای مطالعه

مکماال  ر کنااار  یاز زعفااران بااه عنااوان  ارو ،مطالعااه یاانشااد.  ر ا

 ی نشاان  ا  عصااره   یجاستفا ه شد کاه نتاا   یماریب ینا یجرا ی اروها

پاس   ،گرم روزانه به صور  مکمل یلیم 61با  ز  یزعفران خوراک یآب

 .(18)شو   یته باع  کاه  فشار چش  مهف 6از 

وابساته باه سان     یمااکوت  یبتخربه مبتک  یمارب 66بر  یا مطالعه

مد   یگرم روزانه برا یلیم 11 ی رمان با زعفران خوراککه نشان  ا  

 .(19) شو  می ینوگرامالکترورت یتماه باع  بهبو   امنه و حساس 00

 یااهی ماصاوت  گ  ی:مثل   یدتول یها یماریب بر زعفران اثرات

 رمان اخاتکت  زناان    یاز مناطق جهان برا یاریشامل زعفران  ر بس

زعفاران  ر   یهاا  د. مکمال یرنا گ یمور  اساتفا ه قارار ما    یو اورولوژ

، یاه اول ی  یسامنوره از اخاتکت  شاامل    ی رمان تعادا   یگذشته برا

قارار گرفتاه    ی و اختکت  نعوظ مور  آزما یاز قاعدگ ی سندرم پ

را  یثرؤما  ی رماان  یجمکمل زعفاران نتاا   یه،اول ی یسمنورهاست.  ر  

 .(61)نشان  ا  

 ی ساندرم پا   یها اثر زعفران  ر نشانه یبا هد  بررس یا مطالعه

 یاز قاعدگ ی سندرم پ ی زن با تجربه 51انجام شد. تعدا   یاز قاعدگ

 کاه زعفاران باا  ز     یگروها  ر انتخااب شادند.     وره 3 یحداقل برا

  یعکمت سندرم پا  ،کر ه بو ند یافتگرم  و بار  ر روز  ر یلیم 05

 یافتهبهبو   ی ار یچهارم و پنج  به شکل معنهای   وره ر  یاز قاعدگ

 . (60)بو  

اساتفا ه   ینمر  افسر ه کاه فلوکسات   61 یبر رو یگری  ی مطالعه

کاه باه  نباال     یاز اخاتکل جنسا   یمااران، ب یان انجام شد. ا ،کر ند یم

نشان  ا  زعفاران باا  ز    یجبر ند. نتا یرنج م ،شو  یم یجا ا ینفلوکست

باع  بهبو  اختکل نعوظ  ،ماه یک یگرم  و بار  ر روز و برا یلیم 05

 یاز  ر زناان ن  گفتاه  پای   ی . مطالعاه (61)شاو    یم یناز فلوکست یناش

موجب بهباو  اخاتکل    ، زهمان صور  گرفت و نشان  ا  زعفران با 

 . (66)شو   می یناز مصر  فلوکست یناش یجنس

 ، اشتند یتمر  که از اختکل نعوظ شکا 11 یرو بر یا مطالعه ر 

گرم روزاناه( قارار    یلیم 111که تات  رمان با زعفران )با  ز  یگروه

 ی افزا ،روز 01د  زمان با گروه  ارونما پس از م یسه ر مقا ،گرفتند

 .(64)د  اشتن یبهبو  عملکر  جنس وتعدا  و مد  زمان نعوظ 

از  ی زعفاران بار ساندرم پا     یباو  یرثأتا  یبا هد  بررس پژوهشی

زعفاران   یبوکه نشان  ا   یجنامنظ  نتا یو قاعدگ ی ر  قاعدگ ی،قاعدگ

و  یولساطح بتاا اساترا     ی  ر زنان و افزا یسطوح هورمون ی باع  تنظ

 یمااران ب یان بهبو  اخاتکت   ر ا  ، نبال آنه و ب یزولکاه  سطح کورت

 ر سانج    یااری مع یزولکاه ساطح کاورت    ییجاا  . از آن(65)شو   یم

زعفاران اثارا  بهباو      یدکر ناد شاا   یشانها  پ ،باشاد  یما  یاسترس روان

کااه  اضاطراب اعماال     یاق را از طر یاز قاعادگ  ی سندرم پ ی  هنده

از  یبای خاان ، ترک  یماار ب 081 ر  ینی،بال ییکارآزما یک.  ر (65)کند  یم

گرم ساه باار  ر روز تاا     یلیم 511با  ز  یسونکرفس و ان ی زعفران،  انه

اثار   یهباعا  کااه   ر  شاب    ،یقاعادگ  ی  ورهسه روز و  ر  و تا ساه  

 . (63)با  ارونما شد  یسه ر مقا یهاول ی یسمنوره ر   یداس یکمفنام

بار اخاتکت     یاثر ژل زعفران به صاور  موضاع   ی،ا  ر مطالعه

قارار گرفتاه اسات.     یماور  بررسا   یزن یابت مبتک به نعوظ  ر مر ان 

باع  بهباو  اخاتکل نعاوظ     ی ار ینشان  ا  زعفران به طور معن یجنتا

عملکار    ی باع  افزا ینکروستکه است  ین. اعتقا  بر ا(67) شو  می

را  ر  یداکساا  یتریکن یدتول یجه،شو  و  ر نت یسنتتاز م یداکسا یتریکن

 یگاری   ی العاه چاه  ر مط  . اگر(68) هد  یم ی وم عروق افزایاندوتل

گارم  و باار    یلای م 61زعفران با  ز  ،مر  با اختکل نعوظ 643 بر روی

 یاا و  (69) ر بهبو  نعوظ نداشت  یاثر یچه ،هفته01 ر روز به مد  

انجاام   یاساپرم یگومار   چاار ال   131 روی که بر یگری  ی  ر مطالعه

روز نتوانسات   13گرم باه ماد     یلیم 31 ی زعفران با  ز روزانه ،شد

 .(41)را بهبو  بخشد  یمن یعما یپارامترها

 کپساول  اثر و شد انجام منوپوز عکی  با زن 81روی  بر ای مطالعه

Aphrodit زعفاران  و زنجبیال،  ارچاین   خارخاسک، ترکیبا  حاوی 

 نشاان  نتاایج . گرفت قرار بررسی مور  هفته 4 مد  به روز  ر بار  و

 طاور  باه  اناد،  باو ه  گفتاه  پی   اروی با  رمان تات  ر افرا ی که  ا 

 . (40)یافت  کاه  منوپوز عکی   اری معنی

 -یقلبا  یها یماریب ی:عروق -یقلب یها یماریب بر زعفران اثرات

هاا   ر  یاا  ح ی کنناده  یاادعوامال تهد  ینتار  از مهاا  یکای  ی،عروقا 

باشاد و   یما  یشارفت حال پ  ر یو ه   ر کشورها یشرفتهپ یکشورها

ماساوب   ی رماان  یهاا  چاال   ءهمچناان جاز   ،عل  یشرفتبا پ یحت

 رماان   یتواند تنها عامل بارا  ینم یاهی،گ یشو . استفا ه از  اروها یم

 یدهتوان نا  یمکمل نم یاما اثرا  آن را به عنوان  ارو ،ماسوب شو 

منظاور  ه با  یمتعد  یتن و برون یوانیچه مطالعا  ح . اگر(41)گرفت 

اماا  است، انجام شده  یعروق -یقلب یها یماریاثر زعفران  ر ب یبررس

 باشد. یمادو  م یاربس ینیمطالعا  بال

Verma  وBordia، یمااری  ر ب یپیاد ل یس اثر زعفران را بر متابول 
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گارم   یلای م 51 ،مطالعاه  یان قرار  ا ند.  ر ا یکرونر مور  بررس یانشر

باار  ر روز باه     و یرشا  یتار ل یلای م 011مالول  ر زعفران به صور  

 یاازاننشااان  ا  م یجهفتااه توسااط افاارا  اسااتفا ه شااد. نتااا  3مااد  

افارا  مباتک باه     ر ه   ر افرا  ساال  و ها     یپوپروتئینل یداسیوناکس

 ی ار یباه صاور  معنا    شااهد کرونر نسبت باه گاروه    یانشر یماریب

 . (46)کاه   اشت 

 و  ارچاین  هال،  زعفاران،   ارویای  گیاهاان  اثر  یگری، ی مطالعه

 هاای  ویژگی و اندوتلیال عملکر  سیستولیک، خون فشار بر را زنجبیل

 نتاایج . کار   آزماای   1 ناوع   یابات  باه  مباتک  افارا    ر اندوپومتری

 یاک  میازان  باه زنجبیال   و که زعفران  ا  نشان گروهی بین ی مقایسه

 ساالولی  اخاال چساابان هااای مولکااول غلظاات هفتااه، 8 باارای گاارم

(Intercellular adhesion molecule یااا I-CAM )طااور بااه را 

 و آنتروپاومتری  هاای  ویژگای  روی بار  اماا  اند،  ا ه کاه   اری معنی

 . (44) اند نداشته  اری معنی اثر خون فشار

 بیمااران   ر کلیه و کبد عملکر  بر زعفران اثر مور   ر به تازگی،

  مشااهده شاد کاه مصار     پژوهشای انجاام و    1 ناوع   یابت به مبتک

  ماد   باه  روز  ر باار   و زعفاران  الکلی -آبی ی عصاره گرم میلی 05

 خاون  ی اوره نیتروژن و اسید اوریک میزان  اری معنی طور به هفته، 8

  ریافات   ارونماا  کاه  گروهی با مقایسه  ر اگر چه  هد. می کاه  را

  اری معنای  ت ییارا   همچنین، .نبو   ار معنی ت ییرا  این است، کر ه

 فیزیکای  هاای  فعالیات  و غذا  ریافت خون، فشار کبدی، های آنزی   ر

 .(45)نشد  مشاهده

  رماان  و گیاری  پای   بار  اثر زعفاران : سرطان بر زعفران اثرات

 حیاوانی  هاای  سارطان  برخای  و مختلاف  سالولی  های ر ه  ر سرطان

 حساینی و  توساط  باالینی  ی مطالعاه  یاک  تنهاا  اما است، شده بررسی

 متاستاز کبد  ر که هایی سرطان بر را زعفران اثر که شد انجام همکاران

 بااقی  آزماای   پایاان  تاا  بیماار  7 گاروه،  این  ر. نمو  بررسی  ا ند،

 از بیماران زعفران گروه یک سرطان، استاندار   رمان بر عکوه. ماندند

. کر ند یافت  ارونما  ر گروه یک و روز  ر بار  و گرم میلی 51  ز با

پاساخ    یگاری  و نسبی پاسخ نفر یک زعفران گروه از  ا  نشان نتایج

 کادام  هایچ   ارونماا،  گاروه   ر صورتی که  ر اند؛  ا ه  رمان کامل به

 زعفاران  گروه  ر و مرگ  و  ارونما، گروه  ر طرفی، از. ندا ند پاسخ

 .(43) شد گزارش مرگ یک

 زعفران ضد سرطانی اثرا  روی بر پایه مطالعا  امروزه چند هر

 اسات  شاده  پیشانها   آن بارای  نیاز  هاایی  مکانیس  و است شده انجام

 باه  نیااز  هناوز  انساان   ر آن کااربر   رساد  مای  نظار  به اما ،(1)شکل 

زعفاران را   ا کاه اثار   ینیمطالعاا  باال   یر. سا ار  بیشتری تاقیقا 

 .ارائه شده است 0 ر جدول  ندکر ه ا یابیارز

 

 یریگ یجهنت

 شاده  اثبا  مختلف بالینی مطالعا  و ها بیماری  ر زعفران مفید اثرا 

 ی ماا ه  یاک  عناوان  باه  زعفاران  اثارا   اثارا ،  ایان  جملاه  از. است

نظیار   مختلاف  هاای  بیمااری   ر کاه  اسات  التهابی ضد و اکسیدان آنتی

 شاده  مشااهده  عروقای  -قلبای  هاای  بیماری و  یابت آلزایمر، بیماری

هاای   ی زعفاران بار سالول    مفیاد اثباا  شاده    اثرا  به توجه با. است

 هاای  سالول  آپوپتوز بر تأثیر زعفران و بالینی پی  مطالعا   ر سرطانی

 رشاد  عوامال  و سلولی تکثیر  ر  رگیر سیگنالینگ مسیرهای سرطانی،

 نظار  به عروقی، اندوتلیال عامل رشد نظیر( یوژنز)آنژ زایی رگ بر مؤثر

 مکحظاا   رعایات  باا  بتاوان  کاه وجاو   ار    یکااف  شاواهد  رسد می

 .نمو  مراحل بالینیوار   گیاهی را  اروی این از استفا ه اخکقی،

 

 
 است. شده داده نشان بالینی پیش مطالعات در که زعفران سرطانی ضد اثرات مکانیسم. 2 شکل

NFkB: Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells; iNOS: Inducible nitric oxide synthase; 
MMP: Matrix metalloproteinases; ROS: Reactive oxygen species; VEGF: Vascular endothelial growth factor 

 



 

 

 
www.mui.ac.ir 

 و همکاران رضایی نسترن زعفران روی بر بالینی مطالعات

 1695 1396 چهارم دیی / هفته456ی / شماره 35سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

 انسان در مختلف های بیماری در زعفران اثرات روی بر بالینی مطالعات برخی .1 ولجد

 ها یافته مدت مطالعه یدرمان ی ماده تعداد افراد نوع مطالعه رفرنس

 یوشیمی،ب ی،هماتولوژ یندارد. بر پارامترها یجد ی عارضه هیچ گونه کروسین ماه 1 روزانه گرم میلی 20 44 سالم انسان در کروسین ایمنی اثر بررسی (44)پور و همکاران  محمد
 سفید های گلبول آمیالز، کاهش باعث تنها ندارد و أثیرت یو ادرار یهورمون

 شود. نسبی می زمان و خون
گرم روزانه  یلیم 400گرم و  یلیم 200زعفران  30 زعفران در افراد سالم یعوارض جانب یبررس (44)و همکاران  مدقق

 روز 4به مدت 
موجب کاهش فشار خون  یدار یگرم به طور معن یلیم 400زعفران با دز  هفته 1

در  ییراتیتغ ین،همچن .و فشار خون متوسط شد یستادهدر حالت ا یستولیکس
در  ییراتتغ یناما ا نماید، یم یجادا یکیو هماتولوژ یوشیمیاییب یپارامترها

 ندارد. یتیاهم بالینی،رخ داد و از نظر  ی طبیعی محدوده
 C های پروتئین ،VIIعامل  یبرینوژن،ف یدر سطوح سرم ییریتغ یچه زعفران روز 4 گرم میلی 400و  گرم میلی 200 60 سالم افراد در انعقادی ضد و انعقادی سیستم بر زعفران اثر (49)و همکاران  الهی آیت

 .نکرد ایجاد ترومبوپالستین و پروترومبین زمان ،Sو
 .وجود نداشت یجانب ی گونه عارضه یچه هفته 12 گرم دو بار در روز یلیم 15 ینکروس 61 یزوفرنیزعفران در افراد مبتال به اسک یاثر عوارض جانب یبررس (50)و همکاران  موسوی

 یا Saffron aqueous extract) زعفران آبی یعصاره اثر (51)و همکاران  فدایی
SAEینو مقاومت به انسول یکبر سندرم متابول ین( و کروس 

 یزوفرنیاسک یماراندر ب یناز االنزاپ یناش

 هفته 12 روزانه گرم میلی 30 هر کدام 66
 کروسین و شد متابولیک سندرم از گیری یشزعفران باعث پ یآب ی عصاره

 .گردیدقند خون در طول مطالعه  یشاز افزا گیری پیش باعث

سرم در  یدانیاکس یآنت -یدانباعث کاهش باالنس پرواکس یدار یبه طور معن هفته 4 بار در روز گرم دو یلیم 15 ینقرص کروس 60 با سالم یکافراد مبتال به سندرم متابول ی یسهمقا (52)جم و همکاران  نیکبخت
 یک شد.افراد مبتال به سندرم متابول

 در( PAB) اکسیدانی یآنت-پرواکسیدان باالنس بر زعفران اثر (53)و همکاران  کرمانی
 متابولیک سندرم به مبتال افراد

  سرمی سطح داری معنی طور به زعفران هفته 12 روزانه یلوگرم/کگرم میلی 100 45
Pro-oxidant-antioxidant balance (PAB.را کاهش داد ) 

 سندرم در حرارتی شوک های پروتئین بادی آنتی بر زعفران اثر (54)و همکاران  شمشیان
 متابولیک

 و 24 حرارتی شوک های پروتئین بادی آنتی سطح داری معنی طور به زعفران هفته 12 روزانه زعفران گرم میلی 100 105
 .داد کاهش را 40

در  24 حرارتی شوک پروتئین علیه بادی آنتی تیتر بر کروسین اثر (55)و همکاران  نصرتی
 یکافراد مبتال به سندرم متابول

 دارونماکاهش و در گروه  ینسرم در گروه کروس در Anti-hsp27تیتر  هفته 4  60
 باال  یتبا حساس c یواکنش ین. سطح پروتئیافت یشافزا

(High sensitive C-reactive protein یا hs-CRPدر هر ) طور به گروه دو 
 .نشد دار معنی گروه دو ینب ی یسهاما سطح آن در مقا یافت، کاهش داری معنی

Mizuma در مردان شد. یزیکیف یباعث کاهش خستگ ینکروست روز 4 روزانه کروستین گرم میلی 15 نفر14 یزیکیف یاثر زعفران بر خستگ یبررس (56)همکاران  و 

 است. یزعفران به خصوص در زنان آلرژن دستگاه تنفس ی گرده  .مطالعه بر کارگران زعفران صورت گرفت ینا 200 زعفران زایی حساسیتاثر  یبررس (54)و همکاران  وارسته
Gout یریاحساس س یجادوعده و ا یانکاهش مصرف م یقکاهش وزن از طر هفته 4 گرم روزانه یلیم 146زعفران  ی عصاره 40 اثر زعفران بر کاهش وزن (54)همکاران  و 
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Abstract 

Saffron or Crocus sativus is a member of Iridacea which traditionally has been used as flavor and color in foods. 

Studies indicated that saffron has different pharmacological effects such as anti-inflammatory, antioxidant, 

antiproliferative, and apoptosis. Although, numerous in-vitro and in-vivo studies have been done to find the 

different effects of this herbal drug, however, clinical usage of it is very limited. Since using herbal drugs in 

treatment of disease is very popular, it should be more attention on the beneficial effects of saffron which lead to 

clinical usage of it. In this study, to understand more about the beneficial effects of this herbal drug, we reviewed 

clinical studies which have been done on saffron so far. 
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