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ایران کنفرانس

  

ساخت قرص ضد افسردگی با منشاء زعفران 

رئیس  مرکز رشد فرآورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از کسب مجوز سازمان  غذا و دارو به منظور توليد  
    قرص کروسين در يکي از شرکتهاي مستقر در اين مرکز  خبر داد.

دکتر بيژن ملائکه با اعلام این خبر افزود: اين قرص  پس از طي مراحل توليد ماده اوليه توسط اعضاء هيات علمي
دانشگاه علوم پزشکي  مشهد، ثبت اختراع و انجام مطالعات باليني مجوز توليد را دريافت کرده است.

  

وي خاطر نشان کرد: خواص ضد افسردگي اين دارو با همکاري دکتر مهاجري، دکتر  سجادي و دکتر هاديزاده از اعضاي
هيات علمي دانشکده داروسازي و دکتر طلايي  از اعضاي هيات علمي گروه روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در

يک مطالعه  باليني به اثبات رسيده است.

  

رئيس مرکز رشد فرآورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشکي مشهد خاطر نشان کرد:  در اين تحقيق اثرات بارز درماني
کروسين برافسردگي، اضطراب و سلامت عمومي  بيمار در مقايسه با دارونما به اثبات رسيد.

  

ملائکه خاطر نشان کرد: اين دارو که از منشاء زعفران بدست مي آيد اصلي ترين  آنتي اکسيدانت آن محسوب می شود
و بسياري از خواص درماني زعفران به اين جزء  نسبت داده مي شود.

  

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهداظهار داشت: از ديگر خواص کروسين مي  توان به پيشگيري يا درمان
اختلالات شبکيه چشم، درمان آلزايمر و اختلالات  نعوظي در مردان اشاره کرد.

  

ملائکه با اشاره به اينکه تعيين دوز دقيق مصرفي براي هر يک از اختلالات  نياز به مطالعات باليني دارد خاطر نشان
کرد: کروسين به عنوان مکمل و آنتي  اکسيدانت قوي و پيشگيري کننده سرطان با دوزهاي پايين و يا در درمان چاقي

و  رژيمهاي کاهش وزن با دوزهاي بالاتر ضمن بي خطری بسيار موثر است.

  

قرص کروسين براي نخستين بار در شرکت "پويش داروي سينا" (از مراکز مستقر در  مرکز رشد فرآورده هاي دارويي)
توليد مي شود و اميد است با حمايتهاي مادي و  معنوي دانشگاه به عنوان يک محصول دانش بنيان توسط اعضاء هيات

علمي دانشکده  داروسازي به مرحله توليد انبوه برسد.
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