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 عروقی از دیدگاه طب ایرانی تا طب نوینهای قلبیبررسی تاثیر درمانی زعفران بر بیماری

 

 ، دستیار تخصصی طب ایرانی1* محمدسعید کالنتری میبدی

  

 خالصه

 عروقی از نقطه نظر طب ایرانی و طب نوین انجام شد.های قلبیاین مطالعه مروری با هدف بررسی اثرات درمانی زعفران بر بیماریهدف. 

میلیون نفر در ساال     3071دهند و عامل مرگ های غیر مسری را تشکیل میعروقی در حال حاضر تقریبا نیمی از بیماریهای قلبیبیماریزمینه. 

های قلبی کاربرد دارد. زعفران بخش قابل استفاده یک گیاه پایاا   هستند. زعفران یکی از گیاهان دارویی است که در طب ایرانی برای درمان بیماری 

 و از تیره زنبق است. در واقع، ناحیه انتهایى خامه و کالله این گیاه را زعفران گویند.  

در این مطالعه مروری، کتب مرجع طب سنتی ایرانی از جمله کتاب مخزن االدویه، خالصه الحکمه، ذخیره خوارزمشاهای، قاراباادیان        روش کار. 

، Google Scholarای های دادهاالدویه و اکسیر اعظم بررسی شدند. همچنین، جستجو در پایگاه االدویه، االبنیه عن حقایقالقلوب، ریاضکبیر، تفریح

Web of Science ،Scopus ،Science Direct ،Magiran ،SID و ،PubMed عروقی، بیماری قالابای،    های زعفران، بیماری قلبیبا استفاده از کلیدواژه

منبع وارد مطالعه شد و متون آنها بطور کامال،   10منبع یافت شد و تعداد  85خواص درمانی زعفران و معادل انگلیسی آنها انجام شد. در مجموع،  

 مورد بررسی قرار گرفت.

های کبد و عروق  است، در قوت دادن گوهر روح و شاد کاردن و    قابض و محلّل و منضج و گشاینده گرفتگی   زعفران درطب سنتی ایران ها. یافته

شود و طبیعت آن گرم و خشک است. این مطالعه نشان داد کاه       تقویت قلب بسیار مفید است و سبب بهتر رسانیدن اثر داروهای قلبی به قلب می

بخش، ضد نفخ، معارق، ماحارع ماعاده،          کننده به هضم، ضد التهاب، ضد افسردگی، آرامشزعفران عالوه بر خواص ضد اسپاسم، خلط آور،کمک

های ایساکامایاک     عروقی نیز دارای اثرات محافظتی در بیماریکننده میل جنسی؛ برای سیستم قلبیضدتشنج، تقویت حافظه، قاعده آور و تقویت

های صاف عروق و مهارکننده تجاماع پاالکاتای        قلب، کاهنده تری گلیسیرید و کلسترول، آنتی آریتمیک، کاهنده فشار خون، شل کننده ماهیچه

 .های ایسکمیک قلبی معرفی شودبه عنوان یک داروی پیشگیرانه جدید برای بیماری توانداست. همچنین، زعفران می

هاای  اند و به صورت ویژه به اثرات این مااده در بایامااری        در طب ایرانی و طب مدرن، اثرات مثبت متعددی برای زعفران برشمردهگیری.  نتیجه

 عروقی اشاره شده است.قلبی
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 مقدمه
میلیون نفر در    3/71دهند و عامل مرگ های غیر مسری را تشکیل ميعروقي  در حال حاضر تقریبا نیمي از بیماریهای قلبيبیماری

-های قلبيي میلیون افزایش یابد. بیشترین جمعیت تحت تاثیر بیماری  0172به  0212شود این رقم تا سال بیني ميسال هستند. پیش 
هيای  کنند، و در این کشورها، مرگ ناشي از بيیيمياری     عروقي  در کشورهای کم درآمد یا کشورهای دارای درآمد متوسط زندگي مي

دهد و منابع انساني و مالي برای رسیدگيي بيه آني يا         تر رخ ميیافته، معموال در سنین پایینعروقي  نسبت به کشورهای توسعهقلبي
عروقي حاصل تغییرات اجتماعي و اقتصادی وسیعيي  های قلبي(. افزایش روز افزون بیماری  0230محدودتر است )السلت و همکاران،  

هایي هستند که باعث است که تاثیر زیادی بر شیوه زندگي افراد داشته است. ش رنشیني، صنعتي شدن و ج اني شدن م مترین زمینه 
 (.0222عروقي شده است )ردی، های قلبيروبرو شدن کشورهای در حال توسعه با اپیدمي بیماری

عروقي موجود است اما عوارض جانبي و سمیت مواد به کار رفته در این داروها  های قلبياگرچه داروهای شیمیایي زیادی برای بیماری
شيونيد و در       های دارویي محسوب ميي های بیولوژیک با منشاء گیاهي شاخه م مي از درمانهمواره باعث نگراني بوده است. ترکیب 

تر هستند و نسبت به داروهای شیمیایي عوارض جانبي کمتری دارند )پتکوف و مانولوف،  بسیاری موارد داروهایي با منشاء گیاهي ارزان
(. زعفران یکي از هزاران داروی گیاهي است که اثرات درماني متعددی دارد و در متون طب سنتي از آن به عنوان داروی ضيد      37/1

بخش، ضد نفخ، معرق، محرک معده، قياعيده آور و         کننده به هضم، ضد الت اب لثه، ضد افسردگي، آرامشاسپاسم، خلط آور، کمک
 (.3772شود )ریوس و همکاران، کننده میل جنسي یاد ميتقویت

کنند، کم است و قابلیت کروستيیين )نيوعيي        عروقي در مناطقي از اسپانیا که مردم روزانه زعفران مصرف ميهای قلبيشیوع بیماری
کاروتنوئید موجود در زعفران( در کاهش کلسترول خون و پیشگیری از آتروسکلروز ممکن است  این واقعیت را توجیه نماید )گریزولیا،   

هاى زعفران دراز و خطى، مانند تيره بيه     سانتیمتر است. برگ  02(. زعفران گیاهى است چندساله و کوتاه و ارتفاع آن در حدود   37/2
متر هستند که به طور مستقیم از یک پیاز سفت که غده زیرزمینى زعيفيران اسيت، خيار            سانتى 32رنگ سبز زیبا و به طول حدود 

شوند و در حقیقت، به جاى   شوند. گل اى زعفران ارغوانى، به شکل قیف با لوله دراز و باریک هستند که به شش قسمت منت ى مى مى
ها به رنگ بنفش هستند و در داخل آن سه عدد پرچم )آلت نر( و خامه و کالله و تخمدان )آالت ماده( زعفران قيرار دارد.          گل، برگ

دهد که به صورت   شود، این کالله، زعفران معروف را تشکیل مى  اى مى شاخه خامه دراز گل یا میله )آلت ماده گل( منت ى به کالله سه
 (.0222الیافى به رنگ قرمز و نارنجى است )میرحیدر، 

 

 هامواد و روش
در این مطالعه مروری، کتب مرجع طب سنتي ایراني از جمله کتاب مخزن االدویه، خالصه الحکمه، ذخیره خوارزمشاهي، قيرابيادیين    

ای هيای داده   االدویه و اکسیر اعظم بررسي شدند. همچنین، جستجو در پيایيگياه    االدویه، االبنیه عن حقایقالقلوب، ریاضکبیر، تفریح
Google Scholar ،Web of Science ،Scopus ،Science Direct ،Magiran ،SID و ،PubMed  و مجالت داخلي و دانشگاهي

عروقي، بیماری قلبي، خواص درماني زعفران و معادل انگلیسي های زعفران، بیماری قلبيبدون محدودیت زماني با استفاده از کلیدواژه
های معتبر علمي و ارتباط آن با موضيوع تيحيقيیيق و          آن ا انجام شد. معیارهای ورود مقاالت به مطالعه شامل انتشار مقاله در پایگاه 

منبع وارد مطياليعيه     /1منبع یافت شد و با توجه به معیارهای ورود تعداد  81دسترسي به تمام متن آن در نظر گرفته شد. در مجموع،  
 شد و متون آن ا به طور کامل و جامع مورد بررسي قرار گرفت.

 

 هایافته
سانتي متر و پیازدار است که پیاز آن تقریبيا کيروی و        12تا  32زعفران گیاهي کوچک و چندساله از خانواده زنبق است و ارتفاع آن 

ها، ساقه شوند و از وسط برگای است. از وسط پیاز یا قاعده ساقه، تعدادی برگ باریک و دراز خار  مي پوشیده از غشاهای نازک ق وه
گلبرگ بنفش رنگ هستند که ممکن است در بعضيي از     2ها دارای شود. گل دار خار  شده است که به یک تا سه گل منت ي ميگل

شاخه به رنگ قرمز متمایل به نيارنيجيي      پرچم و یک مادگي منت ي به کالله سه 1ها دارای انواع به رنگ گلي یا ارغواني باشند. گل 
شاخه است که به نام زعفران مش ور است و دارای بوی معطر با طيعيم   است. قسمت مورد استفاده این گیاه، انت ای خامه و کالله سه 
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های خراسان )قائنات، بیرجند و گناباد(، یزد، کرمان، گیالن و مازندران   انتشار جغرافیایي زعفران در ایران شامل استان کمي تلخ است. 
 (. طبیعت زعفران گرم در درجه سوم و خشک در درجه اول است  و خاصیت قابض و محلل و مينيضيا دارد           0222است )صالحي،  

 (. نام عيليميي       0221نامند )عقیلي،  مي“  کیسر” و به هندى “  لرکیماس” و به فارسي “  کرکم” زعفران را به سریاني (.  0228)جرجاني،  
 است. Saffronو نام انگلیسي آن،  Crocus Sativus زعفران، 

دار و   شود و پیازهاى آن سخت، مدور، گيوشيت     زعفران گیاهى است پایا و از تیره زنبق، داراى ساقه زیرزمینى که از دو پیاز خار  مى
قسمت مورد استفاده  کند و  متر یا کمتر رشد مى  سانتى 02بوته زعفران تقریبا به اندازه  اى رنگ است.   پوشیده از غشاهاى نازک و ق وه

این گیاه ناحیه انت ایى خامه و کالله آن است که به نام زعفران گویند. بوى زعفران قوى و معطر و طعمش تلخ و کمى تينيد اسيت       
 (.0228)نوراني، 

اى به نام سافرانین، سافرانال، بتا وگاما کاروتن، پیکروزینوزید، کروستین، لیکوپن، پیکروسین و   زعفران دارای اسانس روغنى فرار، ماده
(. پیکروکروسین یکي از ترکیبات زعفران است که عامل تلخي طعم  آن است. ایين مياده        /022پیکروکروسین است )حاجي شریف،  

هيا هسيتينيد کيه          علت رنگ زعفران کيروسيیين    . شودطي فرآوری گیاه تازه بر اثر تجزیه آنزیمي یا حرارتي به سافرانال تبدیل مي
گلیکوزیدهایي متشکل ازکاروتنوئیدی به نام کروستین و قندها هستند. کاروتنوئیدهای دیگری مانند بتاکاروتن، لیکوپن و زآگزانتین و    

ها به خصوص ریبوفالوین و تیامین نیز در زعفران وجود دارند. کروسین، کروستین و سافرانال مواد موثره اصيليي زعيفيران          ویتامین
  (.0220هستند )لیاکوپولو وکیریاکیدز، 

خاصیت آن در قوت دادن گوهر روح و شياد   ،دهد و بدین سببزعفران، قابض و محلل است و عطریت آن، این دو قوت را یارى مي 
(. زعفران، همچنین مواد را تحلیل   0231کردن و تقویت قلب، زیاد است و در درمان مالیخولیا و تقویت چشم نیز مفید است )جرجاني،  

نماید، مقوی میل جنسي است و برای دردهای کمير سيودمينيد اسيت          کند، رنگ چ ره را مطلوب ميدهد و احشاء را تقویت ميمي
رساند و گشاید و داروها را به همه اندام ميهای کبد و عروق را مياگر زعفران را  بخورند یا بر اندام بمالند، گرفتگي(.  0230)یوسفي،  

مفرح قوى و مقوى حواس و منضا و محلل و (. زعفران،   /372آورد )هروی،  ادرارآور نیز هست، اما برای معده مضر است و سردرد مي
مصلح عفونت خلط بلغمى است و مانع و حافظ آن از تغییر و فساد است و مقوى جوهر روح حیواني و کبد و احشاء و دستگاه تنفس نیز 

این است که بعد از رسانیدن اثر دارو )دارویي که همراه با آن تجویز شده است( بيه         ( و نیز از خاصیت زعفران 0221باشد )عقیلي،  مي
گردد و اثر و قوت داروی قلب، هم به قوت حرارت خود و هم بالخاصیه و فعل و انفعال دوا با طبیعت، خاصیت اثر آن زائل و باطل مي

 (.0227ماند )عقیلي، همراه با آن باقى مي
گوید زعفران دارای قوه قبض و تحلیل و انضا  است و در تقویت جوهر روح و تفریح آن خاصیت عظیمه دارد، چون کيه  ابن سینا مي

(0222)ابن سینا،  نماید کند و عطریت شدید و طبیعت زعفران به این خاصیت کمک ميدر روح، احداث نورانیت و انبساط و متانت مي
هيای  ای که بر روی سليول (. در مطاالعه 0221و همچنین، در عال  امراض قلبي ناشي از سوء مزا  سرد و تر موثر است )ناظم ج ان، 
های کلسیم قلب دارد و باعث کاهش ضيربيان   قلبي خوکچه انجام شد، مشخص شد که عصاره آبي الکلي زعفران اثر م اری بر کانال

(. زعفران وقتي در دوز درماني استفاده شود در ب بود آسیب قلبي القا 0221شود )بسک ابادی و همکاران، قلب وکاهش انقباض آن مي
هيای  شده توسط دوکسوروبیسین بسیار مفید است؛ مکانیسم اثر محافظتي آن شامل م ار پراکسیداسیون لیپید و محافظت از آنيزیيم      

ها انجام شد اثيرات    (. در تحقیقي دیگر که روی موش  0231های آزاد است )چاهین و همکاران،  اکسیدان و از بین بردن رادیکالآنتي
( و اثرات آنتي آریتمیک آن نیز اثبات گردید  0232های ایسکمیک قلب مشخص شد )جوکار و همکاران،  محافظتي زعفران در بیماری

گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، تاثیر آن بیشتر از آمیودارون است )جوکار و هيميکياران،     میلي 322و مشاهده شد در دوز تجویزی 
ای دیگر (. در مطالعه  0221کنندگي آن بر عضالت صاف عروق نشان داده شده است )فاتحي و همکاران، (. همچنین، اثرات شل0231

( و دارای نقش  0238ها، مشخص شد که زعفران در ثبات توازن سیستم سمپاتو واگال قلب موثر است )جوکار و دهش،  بر روی موش
های قلبي ایسکميیيک   تواند به عنوان یک ابزار پیشگیرانه جدید برای بیماریهای قلبي ایسکمیک است و ميمحوری در ب بود آسیب

(. زعفران، پراکسیداسیون لیپیدها در غشای پالکت و به هم چسبیدن پالکت ها را در خيون افيراد      0232به کار رود )نادر و همکاران، 
 (. 0228کند )جسي و کریشناکانت ا، سالم به صورت وابسته به غلظت و زمان م ار مي
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نویسنده اول 

 )سال(

 نتیجه عنوان مقاله یا کتاب

 (7731جرجانی )
 

زعفران قابض و محلل است و عطریت آن، این دو قوت را یارى می دهد و بادیان       کتاب ذخیره خوارزمشاهی

سبب، خاصیت آن در قوت دادن گوهر روح و شاد کردن وتقویت قلب زیاد اسات    

 و در درمان مالیخولیا و تقویت چشم نیز مفید است.

 (7737یوسفی )
 

 کتاب ریاض االدویه
 

دهد، احشاء را تقویت می کند، رنگ چهره را ماطالاوب    زعفران مواد را تحلیل می

 نماید، مقوی میل جنسی است و برای دردهای کمر سودمند است.می

 (3690هروی )
 

 کتاب االبنیه عن حقایق االدویه
 

گشایاد و    های کبد و عروق را میاگر زعفران را بخورند یا بر اندام بمالند، گرفتگی

رساند و ادرارآور نیز است، اما برای معده مضر اسات و      داروها را به همه اندام می

 آورد.سردرد می

 (7775عقیلی )
 

 کتاب مخزن االدویه

 

زعفران مفرح قوى و مقوى حواس و منضج و محلل و مصلح عفونت خلط بلغاماى   

است و مانع و حافظ آن از تغییر و فساد است و مقوى جوهر روح حیوانی و کبد و 

 احشا و دستگاه تنفس نیز است.

 (7776عقیلی )
 

 کتاب قرابادین کبیر

 

این است که بعد از رسانیدن اثر دارو )دارویی که همراه باا آن        از خاصیت زعفران

تجویز شده است( به قلب، هم به قوت حرارت خود و هم بالخاصایاه و فاعال و            

گردد و اثر و قاوت داروی        انفعال دوا با طبیعت، خاصیت اثر آن زائل و باطل می

 ماند.  همراه با آن باقى می

 (7772ابن سینا )
 

 کتاب تفریح القلوب

 

زعفران دارای قوه قبض و تحلیل و انضاج است و در تقویت جوهر روح و تافاریاح    

آن خاصیت عظیمه دارد، چون که در روح، احداث نورانیت و انبساط و ماتاانات        

 نماید.کند و عطریت شدید و طبیعت زعفران به این خاصیت کمک میمی

 زعفران در عالج امراض قلبی ناشی از سوء مزاج سرد و تر موثر است. کتاب اکسیر اعظم (7775ناظم جهان )

 (7775بسکابادی )
 

Effect of aqueous‐ethanol extract 
from Crocus Sativus (Saffron) on 
guinea‐pig isolated heart  

های قلبی خوکچاه  های کلسیم سلولعصاره آبی الکلی زعفران اثر مهاری بر کانال

 شود.دارد و باعث کاهش ضربان قلب وکاهش انقباض آن می

 Protective effect of saffron extract (7731چاهین )
against doxorubicin cardiotoxicity 
in isolated rabbit heart  

زعفران در دوز درمانی در بهبود آسیب قلبی القاء شده توسط دوکسوروبایاسایان     

بسیار مفید است؛ مکانیسم اثر محافظتی آن شامل مهار پراکسیداسیون لیپیاد و    

 های آزاد است.اکسیدان و از بین بردن رادیکالهای آنتیمحافظت از آنزیم

 The effect of saffron consumption (  7737جوکار )
on biochemical and histopatholog-
ical heart indices of rats with myo-
cardial infarction 

 های ایسکمیک قلب ثابت شد.اثرات محافظتی زعفران در بیماری

  

 (7731جوکار )
 

Protective effects of saffron 
(Crocus Sativus) against lethal 
ventricular arrhythmias induced by 
heart reperfusion in rat: a potential 
anti-arrhythmic agent 

 377اثرات آنتی آریتمیک زعفران تایید شد و مشاهده شد در دوز تاجاویازی          

 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، تاثیر آن بیشتر از آمیودارون است.میلی

  (7771فاتحی )
 

Effects of Crocus Sativus petals’ 
extract on rat blood pressure and 
on responses induced by electrical 
field stimulation in the rat isolated 
vas deferens and guinea-pig ileum 

 اثرات شل کنندگی زعفران برعضالت صاف عروق نشان داده شد.

 

 The safety assessment of Saffron (7738جوکار  )
(Crocus Sativus L.) on sympa-
thovagal balance and heart rate 
variability; a comparison with 
Amiodarone 

 زعفران در ثبات توازن سیستم سمپاتو واگال قلب موثر است.
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 : مشخصات مطالعات مرور شده3ادامه جدول شماره 

(، ضيد     0222زاده و هميکياران،     (، ضد افسردگي )حسین  0220خواص دارویي دیگری از زعفران نظیر خاصیت ضد تشنا )خسروان،  
( گزارش شده است.  3770( و ضد تومور )عبداله و فرنکل،   3777اکسیدان )اب و همکاران، (، آنتي0220الت اب )حسین زاده و یوسفي، 

( و پایین آوردن فشيار خيون دارد        3772ای در ب بود حافظه )ژانگ و همکاران،  همچنین، مشاهده شده است که زعفران نقش عمده
( و اثيرات       0228ها دارد )حسین زاده و همکاران،    (. عصاره آبي زعفران اثرات محافظتي در ایسکمي کلیه  3772)ریوس و همکاران، 

(. کروسین که یک کاروتنوئید جدا شده از زعفران است، دارای   /022محافظتي آن بر اعصاب نیز  ثابت شده است )اچیای و همکاران، 

 نتیجه عنوان مقاله یا کتاب نویسنده اول )سال(

-Inhibition of human platelet aggrega (7778جسی )
tion and membrane lipid peroxidation 
by food spice, Saffron 

های قلبی ایسکمایاک اسات و        زعفران دارای نقش محوری در بهبود آسیب

هاای قالابای       تواند به عنوان یک ابزار پیشگیرانه جدید بارای بایامااری      می

 ایسکمیک به کار رود.

 Anticonvulsant effects of aqueous (7777خسروان )
and ethanolic extracts of Crocus 
Sativus L. stigma in mice 

 زعفران دارای خواص ضد تشنجی است.

 Antidepressant effects of Crocus (7772حسین زاده )
Sativus Stigmaextracts and its constit-
uents, Crocin and Safranal, in mice 

 زعفران خواص ضد افسردگی دارد.

 (7777حسین زاده )

 

Antinociceptive and anti-
inflammatory effects of Crocus Sa-
tivus L. Stigma and Petal extracts in 
mice 

  زعفران دارای خواص ضد التهابی است.

Saffron extract prevents acetaldehyde  (3666اب )
-induced inhibition of long-term 
potentiation in the rat dentate gyrus in 
vivo 

 اکسیدانی است.زعفران دارای خواص آنتی

  

-Effect of Saffron on cell colony for  (3667عبدا... )
mation and cellular nucleic acid and 
protein synthesis 

 زعفران دارای خواص ضد توموری است.

 Effects of Crocus Sativus L. on the  (3662ژانگ )
ethanol-induced impairment of pas-
sive avoidance performances in mice 

 ای در بهبود حافظه دارد.مشخص گردید زعفران نقش عمده

  

 An update review of Saffron and its  (3669ریوس )
active constituents 

  ای در پایین آوردن فشارخون دارد.مشخص گردید زعفران نقش عمده

 Protective effect of aqueous Saffron  (7778حسین زاده )
extract (Crocus Sativus L.  ( and 
Crocin, its active constituent, on renal 
ischemia-reperfusion-induced oxida-
tive damage in rats 

   ها دارد.عصاره آبی زعفران اثرات محافظتی در ایسکمی کلیه

 Protective effects of carotenoids from (7770اوچیا )
saffron on neuronal injury in vitro 
and in vivo 

 اثرات محافظتی زعفران بر اعصاب ثابت شده است.

 Evaluation of protein ubiquitylation (7738رضوی )
in heart tissue of rats exposed to 
diazinon (an organophosphate insecti-
cide) and crocin (an active saffron 
ingredient): role of HIF-1α 

کروسین که یک کاروتنوئید جدا شده از زعفران است، دارای اثرات محافظتی 

 در برابر مسمومیت قلبی ناشی از سموم ارگانوفسفره است.

  

 Mechanism of hypolipidemic effect  (7779شنگ )
of Crocin in rats: Crocin inhibits 
pancreatic lipase 

روز،  37 تجویز کروسین خوراکی به موش صحرایی هایپرلیپیدمیک به مدت         

از طریق مهار لیپاز لوزالمعده در روده باعث افزایش دفع چربی و کلسترول                

در مدفوع و در نتیجه کاهش غلظت سرمی تری گلیسرید ،کلسترول تام،                 

VLDL و ،LDL شود.می  

 (7779یانگ )

 

Crocetin inhibits mRNA expression 
for tumor necrosis factor-α, 
interleukin-1β, and inducible nitric 
oxide synthase in hemorrhagic shock 

های مسئول تولید آنزیم     mRNAتواند ساخت    متابولیت فعال زعفران می     

 سازنده نیتریک اکساید را در کبد موش مهار کند.
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( و تجویز کروسین خوراکي بيه   0238اثرات محافظتي در برابر مسمومیت قلبي ناشي از سموم ارگانو فسفره است )رضوی و همکاران،  
روز، از طریق م ارلیپاز لوزالمعده در روده، باعث افزایش دفع چربي و کلسترول در مدفيوع   32موش صحرایي هایپرلیپیدمیک به مدت 

( و همچينيیين،     0222شده است )شنگ و همکاران،  LDL، و VLDLو در نتیجه کاهش غلظت سرمي تری گلیسرید ،کلسترول تام، 
 (.0222های سازنده نیتریک اکساید را در کبد موش م ار کند )یانگ و همکاران، مسئول تولید آنزیم mRNAتوانسته است ساخت  

 

 گیرینتیجه
-کننده به هضم، ضد الت اب، ضد افسردگي، ضدتشنا، تقویت حافظه، آراميش عالوه بر خاصیت ضد اسپاسم، خلط آور، کمک زعفران

-عروقي  دارای اثرات محافظتي در بیماریکننده میل جنسي؛ در سیستم قلبيآور و تقویتبخش، ضد نفخ، معرق، محرک معده، قاعده
های صياف عيروق و         گلیسیرید وکلسترول، آنتي آریتمیک، کاهنده فشار خون، شل کننده ماهیچههای ایسکمیک قلب،کاهنده تری

های ایسکمیک قلبي بيه  به عنوان یک داروی پیشگیرانه جدید برای بیماری  تواندم ارکننده تجمع پالکتي است. زعفران همچنین مي 
 کار رود.
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The effects of Crocus sativus (Saffron) on cardiovascular diseases from 
Iranian traditional medicine to modern phytotherapy 
 
* Mohammad Saeed Kalantari Meybodi1, PhD Candidate 
 
Abstract 
Aim. The aim of this review was to investigate the effects of Crocus sativus (Saffron) on cardiovascular 
diseases from Iranian traditional medicine to modern phytotherapy. 
Background. Cardiovascular disease (CVD) presently accounts for almost half of non-communicable dis-
eases (NCDs) and causes deaths of 17.3 million per year. Crocus sativus is one of the various traditional 
herbs that have been demonstrated to have therapeutic effects on cardiovascular disease. Crocus sativus, 
commonly known as Saffron, is a species of flowering plant of the Crocus genus in the Iridaceae family. 
Method. Data were obtained from searching the scientific databases including Pubmed, ScienceDirect, 
Scopus, Web of Science, Google Scholar and related Iranian traditional medicine books. The keywords 
included "Crocus sativus", "saffron", "cardiovascular diseases", "heart disease" and "therapeutic properties 
of saffron". Finally, searching in databases detected 58 records that 37 sources had the inclusion criteria and 
their full texts were carefully reviewed. 
Findings. Crocus sativus shows antispasmodic, eupeptic, gingival sedative, anticatarrhal, nerve sedative, 
carminative, diaphoretic, expectorant, stimulant, stomachic, aphrodisiac and emmenagogue activities. In 
addition, it is effective in treating cardiovascular disease. Crocus sativus extract has an anti-arrhythmic ef-
fect, vascular smooth muscle relaxant, blood pressure reducing effect and protective role on ischemic heart 
disease. Also, it can play an important role in stopping ischemic heart damage and be used as a new preven-
tive tool for ischemic heart disease. 
Conclusion. Many studies confirm that Crocus sativus has a wide range of pharmacological activities, but 
it seems more research is needed to evaluate these mechanisms. 
 
Keywords: Crocus sativus, Saffron, Cardiovascular diseases, Ischemic heart disease, Persian medicine, 
Phytotherapy 
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