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CROCUS SATIVUS 

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Φαρμακοποιός 

 

Ο σκοπός της ομιλίας αυτής είναι να κάνουμε μια περιληπτική αναφορά σε ορισμένες 

ιδιότητες του Crocus sativus, οι οποίες βρίσκονται ακόμη υπό μελέτη. Επίσης θα 

συνοψίσουμε τις ήδη γνωστές ιδιότητες του φυτού. 

Έρευνες που διεξήχθησαν από διαφορές ερευνητικές ομάδες , απέδειξαν ότι το εκχύλισμα του 

κρόκου έχει αντιλιπιδαιμικη δράση, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της 

αρτηριοσκλήρωσης. Βρέθηκε ότι η κροκετών- ένα από τα συστατικά της δρόγης -είναι 

υπεύθυνη γι’ αυτό το φαινόμενο.  

Κάνοντας ενδομυϊκές ενέσεις διαλύματος κρόκινης σε κουνέλια τα οποία διατρέφονταν με 

τροφή εμπλουτισμένη με χοληστερίνη παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των επίπεδων 

χοληστερίνης στο πλάσμα. Επίσης ο σχηματισμός αθηρωματικων πλακών είχε μειωθεί στο 

ήμισυ σε σύγκριση με τα πειραματόζωα της ομάδας έλεγχου στα οποία δεν χορηγούνταν 

διάλυμα κροκετινης. 

Όσον αφόρα τον μηχανισμό δράσης, έχει παρατηρηθεί ότι η κροκετών συνδέεται ισχυρά με 

την αλβουμινη, πιθανότατα πάνω στους ιδίους υποδοχείς που φυσιολογικά καταλαμβάνουν οι 

εστέρες των λιπαρών οξέων. Ορισμένοι ερευνητές υποθέτουν ότι μέσω αυτού του δεσμού 

εξηγείται η θετική δράση της κροκετινης . 

Επιδημιολογικές ενδείξεις που ενισχύουν την παραπάνω διαπίστωση προέρχονται από την 

περιοχή της Valencia της Ισπανίας. Οι κάτοικοι καταναλώνουν καθημερινά σαφραν σε 

διαφορές τροφές, ενώ η διατροφή τους είναι αρκετά πλούσια σε λίπη. Παρά ταύτα, το 

ποσοστό καρδιαγγειακών παθήσεων παραμένει χαμηλό. Είναι πιθανό αυτό το φαινόμενο να 

οφείλεται στην προστατευτική επίδραση των συστατικών του κρόκου.  

Μια άλλη ενδιαφέρουσα ιδιότητα του κρόκου ερευνήθηκε επί σειρά ετών. Βρέθηκε ότι η 

κροκετινη είναι σε θέση να προωθήσει την διείσδυση του οξυγόνου σε διάφορα είδη ιστών. 

Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε σημαντική επιτάχυνση της διείσδυσης του οξυγόνου διάμεσου 



του πλάσματος, η οποία προκάλεσε σαφή αύξηση της οξυγόνωσης των ενδοθηλιακών 

κυττάρων των τριχοειδών αγγείων. Ταυτόχρονα σημειώθηκε αύξηση της οξυγόνωσης των 

μυών και του φλοιού του εγκέφαλου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επέλθει σημαντική βελτίωση 

και αύξηση του ποσοστού επιβίωσης σε πειραματόζωα στα οποία είχε προκληθεί 

αιμορραγικό shock, όπως επίσης και σε πειραματόζωα που έπασχαν από εμφύσημα. 

Τέλος, έχει αναφερθεί από ομάδα Ιαπώνων ερευνητών ότι το εκχύλισμα της δρόγης είναι σε 

θέση να μειώσει τις βλάβες που προκαλεί το οινόπνευμα στις διαδικασίες της μνήμης και της 

εκμάθησης. Ο μηχανισμός δράσης σ’ αυτή την περίπτωση δεν έχει διαλευκανθεί ακόμη 

πλήρως. 

Κάνοντας μια σύντομη ιστορική ανάδρομη, διαπιστώνουμε ότι η χρήση του κρόκου ως 

θεραπευτικού μέσου ήταν διαδεδομένη. Ήδη από το 1550π.Χ ο πάπυρος του Ebers αναφέρει 

τον κρόκο σε μια συνταγή. Επίσης χρησιμοποιούνταν ως καρδιοτονωτικό, ευπεπτικο και 

αναλγητικό. Αναφέρεται η χρήση του για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του κοινού 

κρυολογήματος. Στην Αγγλία ήταν διαδεδομένη η χρήση ενός διαλύματος κρόκου με την 

προσθήκη Brandy σε περιπτώσεις ιλαράς. 

Οι αντισηπτικές και αναλγητικές ιδιότητες του κρόκου είναι ευρέως γνωστές. Στις ισπανική 

αγορά κυκλοφορούν τουλάχιστον τέσσερα παρασκευάσματα που περιέχουν κρόκο, τα οποία 

ενδείκνυνται ως τοπικά αναλγητικά και αντισηπτικά της στοματικής κοιλότητας. 

Τέλος ο κρόκος θεωρείται ένα ισχυρό εμμηναγωγό φυσικής προέλευσης. Είναι σε θέση να 

μειώσει τα συμπτώματα του προεμμηνορυσιακου συνδρόμου και της δυσμηνόρροιας.  
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