عنوان مقاله:چرا مصرف عصاره زعفران باعث الغري مي گردد؟؟؟؟
كاسي اص گشٍُ  R&Dؿشكت تشًٍذ صػفشاى لايي :
هٌْذع هشين اكثشًظاد  ،كاسؿٌاػي اسؿذكـاٍسصي ٍ تَػؼِ سٍػتايي  ،كاسؿٌاع ػلَم ٍ كٌايغ غزايي ( هذيشيت )
تتَل اكثشي ،كاسؿٌاع هتشجوي صتاى اًگليؼي ( هتشجن )
ػواًِ للي پَس ،كاسؿٌاع ؿيوي هحض ( هحمك )
ػيوا غضٌفشي ،كاسؿٌاع هذيشيت ( هحمك )

حميمت ايي اهش كِ تيـتش ػلاسُ ّاي صػفشاى اص هٌثغ يكؼاًي هي آيٌذ ٍ دس هطالؼات پضؿكي هَثش ٍ كاسآهذ
تِ اثثات سػيذُ اًذٍ ،جَد داسد .اها ،تيـتش رخايش تا دٍص دسػتي اص صػفشاى فشهَل تٌذي ًوي ؽ ًٍذ ٍ ّن
چٌيي تَاًايي كاّؾ ٍصى سا ّن ًذاسًذ دس ٍالغ كيفيت تيـتش ػلاسُ ّاي صػفشاى اػتفادُ ؿذُ دس آًْا،
آًچٌاى خَب ًوي تاؿذ.
تحميكتي هَادغزايي تِ چاج سػيذُ اػت  ،تايذ گفت تش
ا
هؼشٍف تشيي هطالؼِ پضؿكي همالِ اي كِ دس هجلِ
ايي اهش توشكض داسد كِ هلشف ػلاسُ صػفشاى خَسدى غزاّاي فَسي سا كاّؾ دادُ ٍ احؼاع ػيشي سا
افضايؾ هي دّذ ً .تايج ًـاى هي دّذ كِ صًاًي كِ اص ايي ػلاسُ اػتفادُ كشدُ اًذ ،كاّؾ

 %84اؿتْا سا

داؿتِ اًذ ٍ ًَيؼٌذگاى ايي هطالؼِ يميٌا اطويٌاى داسًذ كِ خَسدى غزاّاي فَسي دس ايي افشاد كاّؾ يافتِ
ٍ هطالؼِ پضؿكي تِ طَس كاهل تِ سٍؽ تلادفي ّن ّويي اهش سا ًـاى دادُ اػت.
تشطثك ًظشيات دكتش  .OZجشاح للة ٍ ًَيؼٌذُ ٍ هجشي كذا ٍ ػيواي آهشيكايي دس ايي تاسُ ػٌَاى هي كٌذ
 " :صػفشاى يك هْاسكٌٌذُ لَي اؿتْا هحؼَب هي ؿَد " كِ گشػٌگي سا دس ؿوا اص تيي هي تشد  .اها ػَامل
ديگشي ّن ٍجَد داسد كِ ٍقتي ػلاسُ صػفشاى خالق سا تذػت هي آٍسين ،پذيذاس خَاّذ ؿذ .
دس جَاب ايي ػَال كِ صػفشاى چطَس تاػث كاّؾ ٍصى هي ؿَد تايذ گفت ،تِ دٍ سٍؽ تش كاّؾ ٍصى اثش
هي كٌذ ،يك ايٌكِ تَاًايي فشد سا تشاي كاّؾ حغ گشػٌگي افضايؾ هي دّذ ٍ دٍم ّواًطَس كِ دكتشOz
تَكيِ كشدُ اػت تِ تغييش دس احؼاع ؿَق تشاي خَسدى هي پشداصد  .هطالؼات دس هَسد صػفشاى ًـاى دادُ
اػت كِ پشٍػِ ّاي ػلثي دس هغض افشاد تِ ػٌَاى هادُ افضٍدًي يا داسٍ تِ كَستي ػول هي كٌذ كِ تشاي
ؿخلي كِ اختالالت خَسدى داسد ّن هفيذ اػت  .هطالؼات تذيي ؿكل پيؾ س فت كِ د كتشّا ٍ كاسؿٌاػاى
كاس سا تِ ػوت تحميك دس هَسد هذاخالت ػلثي ػَق دادًذ تا تِ كٌتشل اؿتْاي افشاد ٍ خَسدى غزا دس آًاى
تپشداصًذ .صػفشاى ٍ ػلاسُ كذدسكذ خالق آى ايي ػول سا تِ هشحلِ اًجام سػاًذُ اػت.
ٍاضح اػت كِ دكتش  .OZتش ّش تشًذ ديگشي كحِ ًوي گز اسد .دسجشياى تاؿيذ كِ اگش تثيٌيذ كِ يك تشًذ
ديگش ايي ادػا سا داسد ٍ تَػيلِ دكتش  OZ.تأييذ ؿذُ اػت  ،اص آى دٍسي كٌيذ.

تَكيِ هي ؿَد ػلاسُ صػفشاى سا كِ تِ ؿكل كپؼَل هي تاؿذ ّ ،ش سٍص دٍ تاس ٍ تِ اًذاصُ  ٍ 200 mgلثل
اص ٍػذُ غزايي هلشف ؿَد.
ايي هحلَل كذ دس كذ خ الق هي تاؿذ ٍ ّيچ افضٍدًي ديگشي دس آى هَجَد ًيؼت ٍ اص صػفشاى خالق
تذػت آهذُ ٍ دس آصهايـگاُ ّن سؿذ ًكشدُ اػت.
ػلاسُ صػفشاى تِ كَستي اػت كِ تخاطش ًذاؿتي ّيچ گًَِ افضٍدًي ٍ يا هَاد غيش اسگاًيك تؼياس تاثيش گزاس
اػت ٍ خَاف كاّؾ ٍصى ؿذيذ سا تِ هلشف كٌٌذُ هي تخؾد ٍ تايذ ياد آٍسؿذ تاػث چشتي ػَصي ّن هي
ؿَد.
تين تَػؼِ ػلاسُ صػفشاى اص خالق تشيي صػفشاى تشاي تَليذ هحلَل تا كيفيت تؼياس تاال اػتفادُ كشدُ اًذ
كِ اطويٌاى هي دّذ كِ الغشي ٍ كاّؾ ٍصى سا تِ ؿوا هي تخـذ  .تؼالٍُ ،ها  200هيلي گشم تِ اصاي ّش
كپؼَل(  400هيلي گشم د س سٍص ) كِ اص ّش ػلاسُ صػفشاى ديگشي ّن هيضاى صػفشاى تيـتشي داسد  ،تَليذ
كشدُ اين  .ػالٍُ تشاييّ ،يچ افضٍدًي تخاطش طؼن ٍ سًگ ٍ تَ تِ آى اضافِ ًكشدُ اين  .كِ تاػث كن كشدى
كيفيت ايي ػلاسُ ؿَد.
ايي هحلَل تِ ؿوا كوك هي كٌذ كِ كِ تا ػشكَب اؿتْا چشتي خَد سا تؼَصا

ًيذ .خَد هي داًيذ كِ تا

خَسدى اضافِ غزاّاي پش اًش طي اضافِ ٍصى پيذا كشدُ ٍ حتوا ّن ًؼثت تِ ّوؼايِ خَؽ اًذام خَد اؿتْاي
تيـتشي داسيذ .ايي تشاي ؿوا يك هَلؼيت ًاخَؿايٌذ هحؼَب هي ؿَد.
ٍلتي كِ ؿوا همذاس صيادي اص كشتَّيذاست ٍ ؿكش سا هلشف هي كٌيذ،

تذى سا تحت تاثيش لشاس هي دّذ ٍ

اًؼَليي تشؿح هي ؿَد كِ ػطح لٌذخَى سا كاّؾ هي دّذ ٍ تاػث هي ؿَد كِ تيـتش غزا تخَسين.
تٌاتشايي ًكتِ ايي اػت كِ اگش ؿوا ايي اؿتياق تِ گشػٌگي ٍ ّن چٌيي ؿَق تِ غزا خَسدى سا كٌتشل كٌيذ،
چشخِ غزايي سا كٌتشل كشدُ ٍ چشتي سا ػَصاًذُ ايذ.
تشطثك تحميمات دكتش  Ozصػفشاى هْاس كٌٌذُ اؿتْاػت ٍ هي تَاًذ گشػٌگي سا كاّؾ دّذ  .ايي ًظشيِ ،
كذّا ؿشكت سا هجاب كشد كِ ػلاسُ ّاي صػفشاى خَد سا تِ طَس فلِ اي تفشٍؿٌذ  .اها كيفيت تيـتش ايي
تَليذات صيش هياًگيي تَد.
تيـتش هطالؼات پضؿكي دس هَسد ػلاسُ صػفشاى ًـاى هي دّذ كِ دس گشٍُ ّاي هَسد آصهايؾ تلادفي تا
افشاد ٍصى تاال  ،صًاى ٍ هشداى خَؽ اًذاهي سا تحَيل هي دّذ .جضئيات ايي اهش دس ٍب ػايت ها ٍ هطالؼات
پضؿكي هَجَد اػت.

ػلاسُ صػفشاى ؿاهل تيـتشيي همذاس صػفشاى خالق دس دػتشع هي تاؿذ  :تين تَػؼِ ها آى سا ؿاهل خالق
تشيي صػفشاى جْت تضويي تِ ؿوا ػشضِ كشدُ اًذ كِ ًتيجِ آى كن كشدى ٍصى ٍ رخيشُ ػلاسُ صػفشاى تاى
خَاّذ تَد.
دس هَسد ايٌكِ چشا ديگش ػلاسُ ّاي صػفشاى كاسگش ًوي افتٌذ تايذ يادآٍس ؿَين آًْا ؿاهل  88هيلي گشم اص
ػلاسُ ٍالؼي صػفشاى هي تاؿٌذ دس حالي كِ ػلاسُ صػفشاى تِ ّوشاُ ًظشيِ دكتش  Ozحذٍد  200هيلي
گشم اص ػلاسُ صػفشاى خالق ٍ ٍالؼي سا ؿاهل هي ؿَد كِ اص خَدگياُ صػفشاى ٍالؼي پذيذ هي آيذ تيـتش
هحلَالت ديگش هـاتِ ايي ػلاسُ دس آصهايـگاُ صػفشاى سا سؿذ هي دٌّذ ٍ اص هٌثغ ٍالؼي ا

ػتفادُ ًوي

كٌٌذ .ػلاسُ هزكَس تِ كَستي ػاختِ ؿذُ اػت كِ اص خالق تشيي صػفشاى تَليذ ؿذُ اػت ٍ ّيچ هذاخلِ
اي تا داسٍّاي هَسد هلشف اػتفادُ كٌٌذگاى ًذاسد  .اها هـَست تا دكتش تي ضشس ًخَاّذ تَد.
ػلاسُ هزكَس فشهَلي داسد كِ تَػيلِ پضؿكاى مػشٍفي ايشاد ؿذُ اػت ٍ تا جيگيشي تيـتش پضؿكاى ٍ هحمماى
دس اياالت هتحذُ اًجام ؿذُ اػت  .تين پضؿكاى ها اص خالق تشيي ػلاسُ صػفشاى جْت اطويٌاى تخـي تِ
كاّؾ ٍصى ؿوا اػتفادُ هي كٌٌذ.
تاثيش ػلاسُ صػفشاى ٍ تـخيق سًٍذ لَي آى تأييذيِ ّايي اص ديگش هـتشياى ٍ اػاتيذ ػالهت سا تِ ّوشاُ
داؿتِ اػت  .تشاي يادگيشي تيـتش دس هَسد تحميك صػفشاى ٍ دادُ ّاي هاٍساي آى ديگش هطالة سا تا دلت
تخَاًيذ.
اظْاساتي اص پضؿكاى هحمك دػت اًذس كاس تَليذ :
ػلاسُ صػفشاى تشاػاع تحميمات كاهل اص تحميك پضؿكي ٍ دادُ ّاي هؼتٌذ تَليذ هي ؿَد  .دكتش Mark
 Weisايٌطَس ػٌَاى هي كٌذ كِ ها ػلاسُ خالق صػفشاى سا تشاي كاّؾ ٍصى ؿوا تَليذ كشدُ اين كِ اص
رخايش صػفشاى تذػت آهذُ اػت.
دكتش  Mark Weisتِ طَس كاهل تا آهَصؽ ّاي پضؿكي ٍ داسٍيي دس استثاط اػت ٍ آ هَصؽ ّاي هؼتوش
پضؿكي دس استثاط تا تشتيت ٍ هذيشيت پشٍػِ ّاي تيواسي ٍ داسٍّاي جذيذ ٍ ديگش ػَاهل هشالثتي سا اًجام
دادُ اػت .ايـاى يك پضؿك هشالثتي تاتجشتِ ّؼتٌذ كِ داساي فؼاليت ّاي صيادي دس تٌظيوات هذيشيتي ٍ
پضؿكي هي تاؿٌذ.
دكتش  Daneil Altermanهي گَيذ ها فشهَل تٌذي صػفشاى فَق الؼادُ اي سا تشاػاع دادُ ّاي تاليٌي ٍ
حوايت اص هطالؼات ػلوي تشاي تَاًايي آى جْت كاّؾ ٍصى لشاس دادُ اين  .هحتَاي اكلي آى صػفشاى خالق
اػت كِ تشاػاع ؿَاّذ ٍ هطالؼات دس ٍب ػايت ها تِ ٍضَح تاثيش گزاسي آى هـخق هي ؿَد.

دكتش  Daneil Altermanيك پضؿك هتثحش ٍ جشاح دس آهشيكا هي تاؿذ .اٍ ًِ تٌْا تِ تـخيق تيواسي ّا
ٍ تجَيض دسهاى تشاي افشاد هي پشداصد  ،تلكِ تِ چاج هماالت هتٌَع دس صهيٌِ آهَصؽ پضؿكي جْت دسهاى ٍ
پيـگيشي اص آػية ّاي تذخين ٍ تيواسيْاي ػشٍلي ٍ ػشطاى ػيٌِ دػت هي صًذ.
دكتش  Mellisa Millan MD , MSاظْاس هي داسد هَاد تـكيل دٌّذُ ايي هادُ تشاػاع تحميك ٍ تفحق
فشاٍاى صػفشاى ٍ كاسآيي تاالي آى  ،هَسد تأييذ اػت .اٍ تِ ػٌَاى يكي اص پضؿكاًي كِ فشهَل ػلاسُ صػفشاى سا
اسائِ دادُ اػت  ،هي گَيذ  :هي هماالت صيادي سا دس هجالت ٍ تحميمات دس ايي تاسُ مطالؼِ كشدم ٍ تِ طَس
ػلوي هٌاتغ ٍ هأخز ديگشي سا ّن تشسػي ًوَدم ٍ فْويذم تاثيش ٍ ايوٌي ايي هحلَل تش تذى اًؼاى تا تَجِ
تِ ٍجَد صػفشاى خالق دس آى تؼياس تاالػت.
دكتش Mellisa Millan MD , MSفاسؽ التحليل داًـگاُ جشج تَى اػت ٍ دس هشكض ػشطاى لوثاسدي ٍ
هطالؼات خاًَا دُ  erbBدس سؿذ ٍ تَػؼِ ػلَل ّاي ػشطاى ػيٌِ اًؼاى هـغَل تِ كاس اػت دكتش
 Millanآًاتَهي ٍ فيضيَلَطي ٍ هطالؼات پضؿكي سا تشاي پشػتاساى ٍ داًـجَياى هـاٍس پضؿكي تذسيغ هي
كٌذ .تؼالٍُ ايـاى كاحة ٍ داساي اهتياص ؿشكت استثاطات پضؿكي هي تاؿذ كِ تشاػاع كاس  Richmondتِ
تحليل ٍ تشسػي چكيذُ ّاي پضؿكي ٍ ًوَداسّا ٍ هَاد آهَصؿي تيواساى هي پشداصد

 .اٍ تِ طَس هاّاًِ

ػتًَْايي سا دس هَسد تشفٌذّايي تشاي تجاست كِ تِ ًظش هي آيذ دس داًـگاُ آهشيكايي گشٍُ پضؿكاى ايجاد
ؿذُ  ،طشاحي هي كٌذ.
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