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 ارزیابی تاثیر عصاره گلبرگ زعفران بر سالمت 

 ٭1حسن اژدری زرمهری، 1،  سینا یكتای1میر خاکراها 

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشكی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران .1

 ، دانشگاه علوم پزشكی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایرانو مرکز تحقیقات علوم اعصاب گروه علوم پایه .1

 ، دانشگاه علوم پزشكی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایرانعصابو مرکز تحقیقات علوم ا مسئول: گروه علوم پایه نویسنده *

 زمینه و هدف:  

د هدف از های آن پس از جدا کردن مادگی، به عنوان ضایعات دور ریخته میشو های بنفش رنگی است که گلبرگ دارای گل گیاه زعفران

 ا می باشد.درمان بیماری ه بر زعفران گلبرگ عصاره تاثیر ارزیابی این مقاله مروور و

 مواد و روش ها:

 اعصاب های بیماری بر زعفران تاثیرات جمع آوری شده است، به  Google scholar, SIDحاضر که بر اساس مقاالت پایگاه های پژوهش

 می پردازد.   روان و

 یافته ها: 

پفرول، گلیكوزید و استر می باشد..  در مطالعه عصاره متانولی گلبرگ زعفران دارای مقدار بسزایی از موادی ارزشمند همچون فالونوئید، کام

ای بر روی فراکسیون های مختلف گلبرگ زعفران نشان داده شد که فراکسیون دی اتیل اتر، دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی و سایر 

 تند. عصاره آبی وفراکسیون های عصاره گلبرگ زعفران همچون فراکسیون آبی و اتیل استات دارای خواص آنتی اکسیدانی ضعیف هس

 اتانولی گلبرگ زعفران در یك الگوی وابسته به دوز دارای اثرات پایین آورنده فشار خون بوده و می تواند تا موجب کاهش انقباضات بر واز

 هدفران موش صحرایی و ایلئوم خوکچه هندی شده  که در مطالعات صورت گرفته دیگری خواص ضد افسردگی آن بر انسان نیز تایید شد

 است

 بحث و نتیجه گیري:

اکسیدانی و کاهنده فشار خون با قابلیت افزایش پاسخ دهی به آنتی  گلبرگ زعفران با اثرات ضد التهابی و ضد دردی، ضد افسردگی، آنتی

 .بادی می تواند بر تعداد سلول های خونی تاثیر گذار باشد

 واژه هاي کلیدي: 
 المت زعفران، گلبرگ، عصاره آبی، ضد افسردگی، س

 
 

 

 حیطه  تغذیه و سالمت  – پوستر

 
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

