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  چكيده

ارتي عبه ب. ل شيميايي وجود نداردآ هاي ايده الت روانپزشكي و نورولوژيك مانند افسردگي و دمانس درمانالبراي بسياري از اخت
دهند و عالوه بر اين بسياري از اين داروهاي شيميايي عوارض جانبي دارند و  ها نمي درصدي از بيماران پاسخ مناسب به اين داروه

باشند  هاي رديف اول مي هاي جايگرين درمان اين به اين معنا نيست كه درمان. كند در بعضي از موارد ايجاد مشكالتي براي بيمار مي
توانند  نها را نميآن است كه در گروهي از بيماران كه پاسخ مناسب به داروهاي شميايي ندارند يا عوارض جانبي بلكه منظور اي

زعفران گياهي ايراني است با قدمت . عنوان درمان جايگرين استفاده شونده توان با اصول پزشكي مبتني بر شواهد ب تحمل كنند مي
در اين مقاله مرورري بر . عنوان يك داروي سايكوتروپيك درست شده استه از آن ب هاي تجاري تاريخ ايران كه اخيرا فرآورده

 .پردازيم خواص سايكوتروپيك زعفران مي
  

  آلزايمر ،دمانس ،افسردگي ،زعفران :واژگان گل
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 ...زعفران گياهي به قدمت

 

  مقدمه
هاي ايران است كه با  زعفران يكي از ارزشمندترين رستني

جهانيان را مجذوب اي دلپذير  انگيز و مزه اي دل رنگ و رايحه
زايي، لطافت و زيبايي بخشي به  كند و با خواص فرح خود مي

رود كه  پوست و چهره و ديگر خصوصيات جادويي خود، مي
  .هاي اقوام و ملل مختلف دنياي كنوني را به تسخير درآورد دل

 Crocus sativusدربارة منشاء زعفران با نام علمي 
هاي  كه برخي از آنها ريشههاي مختلفي ابراز شده است،  نظريه
  .]1[ اي دارد افسانه

اند كه صرف  بعضي مبدأ زعفران را هند متذكر شده مثالً
نظر از پيشينه انتقال فرهنگ كاشت و مصرف زعفران به 
كشمير، اساس آن مبتني بر داستان هبوط حضرت آدم در 

ها،  مطابق اين گونه روايات، كليه اسپرغم. سرزمين هند است
» زعفران«هاي خوشبو از جمله  ها و ميوه رستني يعني همه

  .]1، 2[ ارمغان بهشتي آدم بوده كه در هند فرود آمده است
برخي شواهد و مستندات تاريخي موجود در داللت بر آن 
دارد كه رويشگاه اوليه زعفران در ايران زمين بوده و از 

ة گون. هاي زاگرس به ويژه نواحي الوند منشاء گرفته است دامنه
كه در منابع لغت » جو قاسم«وحشي زعفران با نام گويشي 

هايي تام و  ياد شده است، شباهت» كركميسه«فارسي به نام 
  .تمام با گياه زعفران معمولي دارد

مصرف زعفران به دست  ي هترين اسنادي كه دربار قديمي
اين . باشد ما رسيده، از دور شاهان پارس يعني هخامنشيان مي

ايم كه هخامنشيان فهرست بلند بااليي از  داشته اقبال خوش را
به تفكيك نوع و مقدار (انواع مواد مصرفي در آشپزخانه دربار 

  .اند را بر روي ستوني مفرغي حك كرده) مصرف
  .اين كتيبه در جلو اقامتگاه شاه پارسيان نصب بوده است

در ) نظامي يوناني در قرن دوم ميالد  ي هنويسند(پولي ين 
ها را ثبت كرده، د مندرج در اين ستون و مقادير آنود، موارساله خ

= منه يامينا(مين  2كه از جمله مقدار زعفران مصرفي دربار، روزانه 
  .]1، 2[ كيلوگرم بوده است كدر حدود ي) گرم 498

در اين فهرست مواد فراوان ديگري از جمله، عسل، شيره 
ندم و جو سيب، چند رقم آرد بسيار نرم گ ي هانگور، عصار

  هاي بادام و پسته و كنجد و نيز چربي حيواني،  مرغوب، روغن

  

كه مترجمان قبلي آن (دانه، تخم جعفري، دانه كرتم  سياه. زيره
اند اما به گمان نگارنده بايد قرطم عربي نام  را هل احتمال داده

  خود را از آن گرفته كه به معني كاجيره يا كاشفه و گلرنگ 
   ]1، 2[ ستمندرج ا) باشد مي

ها سخن گفته  هاي پارس پوليارخوس درباره انواع شيرين
، كه بر سر سفره داريوش حاضر ها از جمله اين خوراك. است
هاي  هاي نان لطيف زعفران زده و كلوچه ها و گرده ، تافتونبود

شيرين گزارش شده است كه از آرد گندم بسيار اعالي مصري 
  .ساختند يو يوناني و جو با شيره و زعفران م

هاي آرايشي از زعفران  همچنين هخامنشيان در روغن
دانيم كه مادها زعفران خوراكي و  ما نمي. كردند استفاده مي

توان داشت  اما اطمينان مي. اند گونه وحشي گياه راچه نامي داده
خصوص مادها براي ردمان مستقر در نواحي زاگرس و بكه م

   ].1، 2[ اند زعفران نام مشخصي داشته
اين نام از نظر گويشي داراي تلفظي شبيه واژة كركم يا 

كركم پارسي به معني  كركم مندرج در منابع پهلوي، يا واژة
  .زعفران بوده است

الزم به ذكر است در قديم از زعفران به  عنوان رنگي 
شده و در هنرهاي اصيل ايراني  طبيعي و پايدار استفاده مي

خطي، ترسيع، تشعير و  همچون تذهيب، تحرير، تزئين نسخ
  .قالي بافي كاربرد فراواني داشته است
هاي مختلف اساتيد بزرگ  در كتب خطي و در خوشنويسي

از زعفران به عنوان يك مركب ارزشمند و بادوام استفاده 
  ].1، 2[ كردند مي

نوشتن ادعيه مورد اعتقاد مردم بر پارچه و  عالوه بر اين در
در عصر حاضر نيز از . استهاي مختلف به كار رفته  پوست

  .شود استفاده مي ...سازي و  زعفران در نقاشي و مجسمه
  

  درماني و كاربردها خواص
  اثرات درماني

كروسين و دي متيل كرستين داري اثرات ساتيوتوكسيك  - 1
 )sarcoma(ساركوما  ،هاي سرطاني انسان قوي بر روي سلول

ن عمل ايكه  باشند مي in uitroمحيط  در )lukemia( لوسمي
كه مرحله  DNA–يت پروتئيني را از طريق مختل كردن فعال
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دهند  انجام مي ،باشد سلول سرطاني مي DNA مهمي براي سنتز
و در نتيجه باعث افزايش طول مدت زندگي در حيوانات مبتال 

مربوط به  باشد و اين اثر وابسته به دوز مي .شود به سرطان مي
   .]1-3[ باشد ل كروستين ميويژه دي متيتركيبات كاروتنوئيد ب

 درصد 80كروستين باعث افزايش انتشار اكسيژن تا حدود  - 2
شود و در نتيجه ممكن است كه از بروز  در پالسماي خون مي

كم  .ن مؤثر باشدآاترواسكلروزيس پيشگيري و يا در درمان 
عروقي در بخشي از اسپانيا  –هاي قلبي  بودن ميزان بيماري

  ].1- 3[ زعفران باشد ي روزانه ممكن است در اثر مصرف
كه بر روي حيوانات صورت گرفته  هايي زمايشآبر طبق  - 3

ورندگي چربي است و آين ياست كروستين داراي اثرات پا
باعث جلوگيري از هايپر كلسترولمي مصنوعي در 

   .]1- 3[ زمايش شدآهاي تحت  خرگوش
كروستين باعث افزايش انتشار اكسيژن به بافت مغزي  - 4

  .]1-3[ شود مي
در برابر تركيبات  chemoprptectiveداراي اثرات  - 5

ي  زا و سميت ناخواسته ايجاد شده به وسيله سرطان
  .]1-3[ باشد سيكلوفسفاميد مي

 cAMP اختصاصي ي قوي و كروستين يك مهاركننده - 6
همچنين اين تركيب  .باشد كبدي وابسته به پروتئين كيناز مي

 هاي ايزوله شده و در هسته سلول RNA و DNAمانع از سنتز 
 ،سازي شده خالص 2پليمر از  RNAهمچنين مانع از فعاليت 

  .]1-3[شود  مي
مانع از اسيب شديد كبدي القاء ) كروستين(اين تركيب  - 7

شود كه اين عمل را از طريق  مي B1شده توسط افلوتوكسين 
پراكسيداز انجام   GSH-Sو فعاليت cytosolافزايش گلوتايون 

   .]1-4[ دهد مي
ي سيستم ايمني  كنندگي فران داراي خاصيت تنظيمع - 8
)immunomodulator( 1-5[ باشد نيز مي[ . 

  
  طب جديد

موجبات ، بودن مواد تلخ دارازعفران از طرفي به علت 
سازد و از طرف ديگر به علت  سهولت هضم را فراهم مي

از نظر درماني . اثر محرك بر روي اعصاب دارد، داشتن اسانس

زعفران . باشد كن بر روي اعصاب سطحي بدن ميداراي اثر مس
ن نيز به علت آهاي مزمن دارد و  اثر مسكن سرفه در برد نشيت

هاي ريون  ن بر روي انتهاي اعصاب حبابآي  كننده حس اثر بي
 منشأ ها با خوابي جهت رفع بي توان از زعفران مي. است

 حمالت تشنجي و درد دندان استفاده به عمل ،تحريكات مغزي
   ].1- 3[ وردآ

دهد كه زعفران داراي اثرات  تحقيقات جديد نشان مي
باشد كه اين  ضد ارتريت و ضد فشار خون مي، ضدسرطان

ن آاكسيداني موجود در  نتيآهاي  اثرات وابسته به ويژگي
  . ]1- 4[ باشد مي

 ،باعث اصالح )crudeextract( ي خام زعفران عصاره
  ].1- 6[شود  يادگيري مياثرات مخرب اتانول بر روي حافظه و 

ي گوارشي  هاي كوچك باعث ترشح شيره زعفران در درنده
همچنين ، گيرد ضم غذا مورد استفاده قرار ميهشود پس در  مي

انرواسلكروزيس  ،)amenorrhea(منوره آبراي درمان 
)atherosclerosis(،  بزوشيت)bron chosis(sore throot ، 

به  )fever(تب  ،)vomithing(تهوع  ،)head ache( سر درد
  .]1 -  10[ رود كار مي

 
  خواص ضد اضطراب سافرون

زعفران  ي هباشد و عصار زعفران داراي خواص سداتيو مي
خوابي و اضطراب در طب سنتي مورد استفاده  جهت درمان بي
در مطالعات حيواني، درمان با زعفران اثرات . قرار گرفته است

 ي هدر مطالع. ]1- 3[ ء كردمشابه ضد اضطراب را در حيوان القا
زعفران در  ي هآوري عصار ديگر، اثرات ضد اضطراب و خواب

موش مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد كه زعفران 
داراي اثرات ضد اضطرابي در موش است و كل زمان خواب را 

  .]1- 3[ آوري دارد دهد و خواص خواب افزايش مي
  

  خواص ضد افسردگي
وان يك داروي ضد افسردگي و زعفران از قديم به عن

جانبه  اي دو هفته 6در يك مطالعة . آور مطرح بوده است شادي
زعفران با پالسبو در درمان  ي هعصار ي هكور در مقايس

گرم در  ميلي 30افسردگي خفيف تا متوسط، مشاهده شد كه 
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عصاره زعفران در اين مدت نتايج بهتري را در مقايسه با  روز
تفاوتي از نظر عوارض جانبي در دو گروه  پالسبو نشان داد و

ديگر اثرات ضد افسردگي  ي هدر مطالع. ]1[ مشاهده نشد
 ي هگرم دو بار در روز با عصار ميلي 10فلوكستين با دوز 

هفته در مبتاليان به  8گرم دو بار در روز براي  ميلي 15زعفران 
 افسردگي خفيف تا متوسط با هم مقايسه شدند كه بهبود باليني
در هر دو گروه مشابه بود، ضمن آنكه عوارض جانبي نيز 

اين مطالعات از خواص ضد . تفاوتي در دو گروه نداشت
  .]11- 14[ كند افسردگي زعفران حمايت مي

  
  درمان سندرم پيش از قاعدگي 

ميالدي نشان دادند كه  2008و همكاران در سال  حسينيآقا
عصاره هيدروالكلي گرم  ميلي 15از زعفران با دوز  اي اوردهرف

م ئداري در كاهش عال يخشك شده دوبار در روز اثرات معن
 سال داشته است 45تا  20هاي در سن  اين سندرم در خانم

]15[.  
  

  خواص ضد تشنج سافرون
عنوان يك عامل ضد تشنج مورد ه سنتي ب طبزعفران در 
آبي و الكلي زعفران بر  ي هعصار. گرفته است استفاده قرار مي

  موش سوري مورد آزمايش قرار گرفت و اثرات روي 
در روش اول با . ضد تشنجي آن به دو طريق سنجيده شد

 ي ه، عصار)Pentylene tetrazole )PTZ ي هاستفاده از ماد
د، اما بر روي شزعفران باعث تأخير در شروع حمالت تونيك 

در روش دوم از الگوي . شدت حمالت اثري نداشت
Maximal electroshock seizure )MES(  استفاده شد كه

زماني  ي هزعفران باعث كاهش دور ي هدر آن هر دو نوع عصار
ديگري كه انجام  ي هدر مطالع. ]1، 2[ دشتونيك  ي هحمل

عنوان شد فعاليت ضدتشنجي سافرانال روي مدل  ،گرفت
ممكن است از طريق كمپلكس رسپتور  PTzتشنجي 

ديگري  ي هدر مطالع. ]1، 2[ باشد GABA (A)بنزوديازپين 
بر روي مدل حيواني تشنجات ابسانس ژنراليزه  هم كه اخيراً

انجام گرفته، يك خاصيت حفاظتي عليه تشنجات ابسانس در 
سافرانال مشاهده شده است كه اثر آن ممكن است ناشي از 

ها روي كمپلكس رسپتور  يازپينهاي اتصال بنزود تنظيم سايت
  .]1، 2[ باشد GABAبنزوديازپين 

  
  ثرات سافرون بر يادگيري و حافظها

اغلب با اختالل حافظه و CNS اختالالت نورودژنراتيو 
اين اختالل شايد ناشي . ديگر عملكردهاي شناختي همراه است

از مرگ نوروني انتخابي در كورتكس و هيپوكامپ، كه نواحي 
. ]1، 2[ اصلي درگير در امر يادگيري و حافظه هستند، باشد

اجزاي آن در حافظه  وجود دارد كه سافرون و مدارك تجربي
نشان داده شده است كه تجويز آن، اختالل . دخيل هستند

  دهد  حافظه القاء شده توسط اتانل را در موش كاهش مي
تركيبات سافرون با نقائص  همچنين در يك مطالعه،. ]1- 3[

اختالل رفتاري ناشي از اسكوپوالمين در رت مقابله  حافظه و
 مطالعه ديگري جهت تحقيق اثرات زعفران بر. ]1- 3[ كرد

طراحي شد كه نتايج آن  )spatial(بازشناسي و حافظه فضايي 
كيد و نيز براي اولين بار نقش أاثرات افزاينده آن بر حافظه ت بر

  .]1، 2[ آن در حافظه فضايي را نشان داد
  (Hebb)هب گيرد، اينكه چگونه حافظه در مغز شكل مي

تغيير پالستيك در پيشنهاد كرد كه حافظه با يك  1949 سال در
. گيرد پسي، بسته به فعاليت نوروني شكل ميعملكردهاي سينا

ثير انتقال عصبي در أتر اطالعات ممكن است ت ورود قوي
 و (Bliss) بليس عالوهه ب. هاي خاص را افزايش دهد سيناپس

يك تجربة الكتروفيزيولوژيك را  1973 سال در(Lomo)  لومو
ها انجام دادند و نشان دادند كه استفاده از  وي خرگوشر

تحريكات با فركانس باال بر فيبرهاي پيش سيناپسي در 
هاي  هيپوكامپ، يك افزايش طوالني مدت در پتانسيل

 long-termاين پديده تحت عنوان. كند سيناپسي ايجاد مي پس

potentiation )LTP( اگر چه . ناميده شدLTP  در نواحي
و آميگالل يافت  ]4- 6[ مغز شامل كورتكس بيناييمختلف 

ترين  ، به بهترين و آسانLTPشده است، بايد اشاره شود كه 
اصلي حافظه و يادگيري است،  ي هشكل در هيپوكامپ، كه ناحي

ل ئوجهت نشان دادن مكانيسم سلولي مس. ]4- 8[ شود ايجاد مي
 LTPبر يادگيري و حافظه، اثرات آن  اثرات تركيبات زعفران بر

رسد كه علت  نظر ميه ب. هيپوكامپ مورد بررسي قرار گرفت
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 LTPاختالل حافظه ناشي از اتانل، مهار اتانل در القاي 
طور كه پيش از اين نيز اشاره  همان. ]4- 10[ هيپوكامپ است

شد، اجزاي زعفران، اختالل حافظه ناشي از اتانل را كاهش 
در . هيپوكامپ باشد LTPرسد، با القاي  نظر ميه دهد كه ب مي

 LTPديگري، سافرون، همچنين در پيشگيري از مهار  ي همطالع
ثر بوده ؤاي، القاء شده توسط استالدئيد نيز م در قشر دندانه

  ].4-10[ است
آخوندزاده و همكاران پيش از اين اثر و  ،از نظر باليني

بيخطري زعفران را در بهبود عالئم خفيف تا متوسط آلزايمر در 
در . ]16، 17[ اند قرار داده  جدا مورد بررسي ي هلعدو مطا
ي، بيماران مورد درمان با زعفران  ا هفته 16باليني اول  ي همطالع

هاي  بندي داري در نمره  در مقايسه با دارونما بهبود معني
داري در   در اين حال هيچ تفاوت معني. نشان دادند  شناختي

ي  هدر مطالع. نشد بروز عوارض جانبي بين دو گروه مشاهده
بيمار فرم  54ديگر زعفران و دونپزيل به صورت مجزا در 

بين دو   خفيف تا متوسط آلزايمر استفاده شد و نتيجه شناختي
 زعفران كارآمدي . هفته مطالعه مقايسه شدند 22گروه در طي

معادل دونپزيل و در عين حال با عوارض جانبي كمتري نشان 
نيا و همكاران اثرات مشابه با  فرخ ،اي ديگر در مطالعه .داد

ممانتين زعفران را در آلزايمر با شدت زياد در يك مطالعه 
  ].18[ طوالني مدن نشان دادند
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