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آلزایمر چیســت ؟
بیــاری آلزایمــر شــایع تریــن علــت زوال عقــل ( دمانــس ) در جهــان مــی باشــد  .طبــق گـزارش ســازمان
بهداشــت جهانــی  ۵۶میلیــون نفــر در جهــان مبتــا بــه بیــاری زوال عقــل بــوده و پیــش بینــی مــی شــود
تعــداد بیــاران در ســال  ۲۰۳۰دو برابــر و در ســال  ۲۰۵۰ســه برابــر گــردد  .بیــاری آلزایمــر ششــمین
علــت مــرگ در ایــاالت متحــده آمریــکا بــوده و بــر خــاف ســایر بیــاری هــا  ،مــرگ ناشــی از بیــاری
آلزایمــر در ســالیان اخیــر افزایــش یافتــه اســت .
ایــن بیــاری بــا ضعــف حافظــه کوتــاه مــدت آغــاز شــده و بــا یــاد بــردن تدریجــی همــه چیــز حتــی
خویشــن بــه پایــان مــی رســد  .اختــاالت شــناختی و از دســت دادن حافظــه اصلــی تریــن تظاهــر بیــاری
آلزایمــر بــوده و قــدرت تفکــر  ،قضــاوت  ،حــل مســاله و انجــام کارهــای روزمــره در ایــن بیــاری دچــار
اختــال مــی گــردد  .افرسدگــی  ،مشــکالت رفتــاری  ،اختــال در گفتــار و عــدم تشــخیص زمــان و مــکان
از جملــه عالئــم هم ـراه بیــاری آلزایمــر مــی باشــد  .علــی رغــم تحقیقــات ف ـراوان عــاج قطعــی ب ـرای
بیــاری آلزایمــر وجــود نداشــته و درمــان هــای موجــود تنهــا قادرنــد بخشــی از عالئــم را کنــرل کننــد .
داروهــای موجــود کــه جهــت کنــرل بیــاری آلزایمــر اســتفاده مــی شــوند  ،کارآیــی کامــل را نداشــته و
عــوارض جانبــی متعــدد و گاه غیــر قابــل تحمــل زیــادی مثــل  :افرسدگــی  ،بیقـراری  ،تحریــک پذیــری ،
رسدرد  ،رسگیجــه  ،عــدم کنــرل مدفــوع و خونریــزی گوارشــی  ،تنگــی نفــس  ،تهــوع  ،اســتفراغ  ،میالــژی،
بــی اشــتهایی ،آتاکســی ،عــوارض قلبــی عروقــی  ،عــوارض پوســتی  ،عــوارض( CNSسیســتم عصبــی) ،
عــوارض سیســتم ادراری ،تناســلی  ،خونــی و ......دارنــد .
نکتــه قابــل توجــه اینکــه مــرف داروی ســافروتین نــه تنهــا موجــب پیشــگیری و جلوگیــری از پیرشفــت
بیــاری آلزایمــر میگــردد  ،بلکــه باعــث رفــع اکــر عــوارض جانبــی قیــد شــده نیــز مــی گــردد .
۲

اعجاز ســافروتین در درمان آلزایمر
مــاد موثــره ســافروتین از گیــاه ایرانــی زعف ـران تعییــن مقــدار شــده ،گرفتــه شــده اســت  .در بیــاری
آلزایمــر  ،ســلولهای مغــزی دچــار مــرگ شــده و مغــز انســان تحلیــل مــی رود .
 )۱تحقیقــات نشــان مــی دهــد کروســین موجــود در ســافروتین باعــث کاهــش مــرگ ســلولهای عصبــی و
جلوگیــری از تحلیــل مغــز انســان مــی شــود .
 )۲آســیب اصلــی در مغــز بیــاران آلزایمــر  ،تجمــع پــاک و کالفــه هــای متشــکل از پپتیدهــای بتــا ـ
آمیلوئیــد اســت  .تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه مــواد موثــره موجــود در ســافروتین مانــع از تجمــع و
رســوب پپتیدهــای بتــا ـ آمیلوئیــد مــی شــود.
 )۳رادیــکال هــای آزاد و اســرس اکســیداتیو نقــش مهمــی در ایجــاد و پیرشفــت بیــاری آلزایمــر دارنــد،
مــواد موثــره ســافروتین بــه عنــوان یــک آنتــی اکســیدان قــوی و حمــل کننــده رادیــکال هــای آزاد بــوده
کــه در مطالعــات متعــدد علمــی بــه اثبــات رســیده اســت .
 )۴اختــال در ناقــل عصبــی گلوتامــات و گیرنــده آن نقــش موثــری در ایجــاد آلزایمــر دارد  .مامنتیــن کــه
یکــی از داروهــای رایــج جهــت کنــرل عالئــم بیــاری آلزایمــر اســت  ،از طریــق همیــن گیرنــده اث ـرات
خــود را اعــال مــی کنــد  .اثــر تعدیلــی زعفـران بــر گلوتامــات و گیرنــده آن در چنــد پژوهــش علمــی بــه
اثبــات رســیده اســت .
 )۵کاهــش ســطح مــاده رسوتونیــن ( هورمــون شــادی بخــش ) در مغــز یکــی از علــل ایجــاد آلزایمــر ،
افرسدگــی و تغییـرات رفتــاری در دوران کهنســالی باشــد  .تحقیقــات نشــان مــی دهــد ســافروتین باعــث
افزایــش فعالیــت رسوتونیــن در مغــز انســان مــی گــردد  .هــدف بســیاری از تحقیقــات بــر روی داروهــای
جدیــد ضــد آلزایمــر  ،افزایــش فعالیــت رسوتونیــن در مغــز مــی باشــد .
 )۶زعفــران در مطالعــات و آزمایشــات متعــددی  ،باعــث بهبــود تســت هــای رفتــاری و حافظــه در
حیوانــات آزمایشــگاهی شــده اســت .
۳

مقایســه سافروتین
بــا ممانتین و دانپزیل
شـــرکت گیاهــان ســبز زندگــی
آزمایشــات متعــددی در
مــورد تاثیــر مــواد موثــره
زعفــران در بیــاری هــای
گوناگــون بــه عمــل آورده و
در کارآزماییهــای مربــوط
بــه بیــاری آلزایمــر و مقایســه
ســافروتین بــا دو داروی مطرح
جهــان بنــام هــای دانپزیــل و
مامنتیــن نتایــج قابــل مالحظــه
ای بدســت آورده اســت .
ایــن آزمــون هــا نشــان
میدهــد کــه نــه تنهــا
ســافروتین از متامــی تاثیــرات
مثبــت دو داروی شــیمیایی
فــوق برخــوردار اســت بلکــه
بســیاری از عــوارض جانبــی
آنهــا را نداشــته و باعــث رفــع
مــوارد مربوطــه نیــز میگــردد.

مقایسه تاثیر سافروتین و داروی دانپزیل در بیامران مبتال به آلزایمر

مقایسه تاثیر سافروتین و داروی مامنتین در بیامران مبتال به آلزایمر
۴

ســافروتین افتخار ایــران و هر ایرانی
رشکــت گیاهــان ســبز زندگــی مطالعــات جامعــی
در زمینــه تاثیــر مــواد موثــره زعفــران در درمــان
افرسدگــی P.M.S ،و Sexual dysfunctionبعمــل
آورده کــه در مجــات و ســایتهای زیــر مــورد تاییــد
ق ـرار گرفتــه و بــه چــاپ رســیده اســت :

رشکــت گیاهــان ســبز زندگــی  ،افتخــار دارد کــه
بــا همــکاری معتــر تریــن مراکــز علمــی کشــور
( دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران  ،دانشــگاه
علــوم پزشــکی زنجــان  ،بیامرســتان روانپزشــکی
روزبــه ته ـران  ،انیســتیتو گیاهــان دارویــی ته ـران
و  )......بــا رسپرســتی دکــر شــاهین آخونــد زاده
و همــکاران  ،ب ـرای اولیــن بــار در جهــان بعــد از
آزمونهــای بالینــی  ،اولیــن داروی قابــل رقابــت بــا
معروفرتیــن داروهــای موجــود در دنیــا را تولیــد
منــوده کــه فاقــد اثـرات جانبــی داروهــای شــیمیایی
موجــود در جهــان مــی باشــد .
مقالــه تاثیــر ســافروتین در درمــان آلزایمــر  ،در
دوازدهمیــن جشــنواره ابــن ســینا کــه بــا حضــور
محــرم وزیــر بهداشــت و درمــان و معاونــت علمی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری صــورت گرفــت
بعنــوان مقالــه برتــر انتخــاب و بــه دو تــن از
نخبــگان همــکار ایــن رشکــت بــه مناســبت تولیــد
و ابــداع اولیــن داروی گیاهــی تعییــن مقــدار شــده
در جهــان ( ســافروتین ) جایــزه ابــن ســینا اهــداء
گردیــد .
ایــن دارو بــرای نخســتین بــار بــا تــاش و
پژوهشهــای دانشــمندان ایرانــی وارد فهرســت
دارویــی اروپــا شــده اســت کــه نتیجــه  ۹ســال
پژوهــش گــروه محققــان همــکار رشکــت گیاهــان
ســبز زندگــی مــی باشــد .
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در آخریــن ســمینار فارماکولــوژی  ۲۰۱۳لنــدن تاثیر
داروی ســافروتین معرفــی و در کتــاب مربوطــه بــه
چــاپ رســیده اســت .
بــه اســتناد تحقیقــات انجــام شــده مذبــور در
ایـران تــا تاریــخ اســفند  ،۱۳۹۲بالــغ بــر  ۴۲تحقیــق
جدیــد در جهــان صــورت گرفتــه اســت .
ایــن دارو توســط اکــر خربگــزاری هــای معتــر
کشــور ( ایرنــا  ،ایســنا  ،دانشــجو  ،ایلنــا ،
فــارس ،تهــران پــرس  ،مهــر  ،خراســان  ،روزنامــه
پزشــکیایران و  )...مــورد اطــاع رســانی  ،تحســین
۵

و تقدیــر قــرار گرفتــه اســت .
مــواد اصلــی تشــکیل دهنــده داروی ســافروتین گیــاه
زعفـران بــوده کــه نــه تنهــا خاســتگاه آن ایـران میباشــد
بلکــه قدیمــی تریــن نظریاتــی کــه در مــورد کاربــرد
پزشــکی ایــن گیــاه یــاد شــده مربــوط بــه طــب ســنتی
ابــن ســینا بــوده و بیشــرین کار علمــی کــه تــا کنــون در
جهــان صــورت گرفتــه توســط دانشــمندان ایرانــی مــی
باشــد .
رشکــت گیاهــان ســبز زندگــی بــا ایــن تجربــه هـزار ســاله
از گیــاه زعفـران مفتخــر اســت کــه در متــام مراحــل جمــع
آوری  ،فــرآوری ،عصــاره گیــری و کارآزماییهــای بالینــی
و در نهایــت تولیــد آن ســهیم بــوده اســت و بیشــرین
کار تحقیقاتــی در مــورد زعف ـران در جهــان توســط ایــن
رشکــت صــورت گرفتــه اســت.
هــر کپســول ســافروتین حــاوی  ۱۵میلــی گــرم عصــاره
اســتاندارد شــده زعفـران بــوده کــه مهمرتیــن مــاده موثــره
آن کروســین مــی باشــد  .مطالعــات بالینــی نشــان داد کــه
کپســول ســافروتین بــا دوز  ۳۰میلــی گــرم در روز ( هــر
 ۱۲ســاعت یــک کپســول ) بهرتیــن تاثیــر را در کنــرل و
بهبــود عالئــم مربــوط بــه آلزایمــر دارد .
ایــن دارو در فروردیــن  ، ۱۳۹۳بــه عنــوان داروی برتــر در
درمــان آلزایمــر ثبــت اخـراع گردیــد .
رشکــت گیاهــان ســبز زندگــی امیــدوار اســت بــا تولیــد و
عرضــه ایــن دارو گامــی موثــر در جهــت بهبــود ســامت
و ارتقــاء کیفیــت زندگــی بیــاران مبتــا بــه آلزایمــر و
پیشــگیری از بــروز و پیرشفــت ایــن بیــاری مهــم برداشــته
و نــام ایـــــران و ایرانــــی را در جهــان رس بلنــد منایــد .
۶

