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 )רשום כתוסף תזונה( שמרכיביו הפעילים העקריים הם:  Saffroxתכשיר 

• Affron®- 2%מיצוי פטנטי של זעפרן שמבטיח בכל אצווה מצאי של לפחות Crocin     0.3%ולפחות   Safranal  

 (. HPLC)בדיקת כל אצווה בעזרת 

• L-Methyl-Folate-   הצורה המחוזרת של החומצה הפולית שמסוגלת לחדור ישירות למעגל הייצור של האמינים

 הביוגניים )סרוטונין, נוראדרנאלין ודופאמין(. 

 שמבטיח חדירה לתאים.  ®Magnoxמגנזיום פטנטי  •

 מנגנון הפעולה: 

 .4,5(SSRIs-)בדומה ל  Serotonin Reuptakeפועל כמעכב הפיך של   Safranal-מחקרים מראים כי המרכיב הפעיל  •

 3,5של דופמין ונוראדרנאלין Reuptake של הפיך  כמעכב  פועל  Crocinהמרכיב הפעיל  •

 . Driven Neurotrophic Factor (BDNF) Brain6שפעול  •

 מחקרים קליניים: 

 . און קלינידיכזעפרן בסובלים ממצב רוח ירוד שלא מגיעים לסף ההגדרה כחולי   •
o מחקר  (2017 Graham Kell  )מ"ג,   22זרועות בהשוואה בין אפרון  3פלסבו, מחקר  מבוקר  סמיות   כפול

. התוצאות הראו  MDD- מטופלים במצב רוח ירוד שלא הגיעו לסף האבחון כ 128מ"ג ופלסבו על  28

מ"ג   28ירידה משמעותית סטטיסטית בתסמינים השליליים של מצב רוח ירוד שקשור שחרדה ועקה של 

 (. P<0.001זעפרן לפלסבו )

  הפולית  החומצה של  המחוזרת הצורה - L-Methyl-Folateהמכיל   בארץ  היחידד הדכאון  נוג הספרוקס הוא  •

   (. ודופאמין  נוראדרנאלין, סרוטונין)  הביוגניים האמינים של   הייצור למעגל   ישירות לחדור  שמסוגלת 
o C677T polymorphism- 60%  מאוכלוסיית ארה"ב עלולה להיות בסכון גבוה לדכאון     MDD    עקב

שמחזר את הפולאט כדי לאפשר לו להיכנס למעגל הביוכימי   5MTHF-Rפעילות מופחתת של האנזים  

 . 16ולהניע ייצור של האמינים הביוגנים )סרוטונין, נוראדרנאלין ודופאמין(
o  תוספת של  L-Methyl-Folate  וזרת של הפולאט, מאפשרת את כניסתו למעגל ייצור  שהוא צורה מח

 . 5MTHF-Rהאמינים הביוגנים ללא תלות באנזים  

o   מחקרים מראים כי תוספת שלL-Methyl-Folate ים כתוספת  עשויה לשפר את הדכאון בחולים עמיד

  .16,17,18לתרופות נוגדות הדכאון

 . לתאים  חדירה שמבטיח ®  Magnox פטנטי מגנזיום •

o  19 מהיפומגנזמיה סובלים מהישראלים   60%במחקר בקרב ישראלים צעירים עולה כי . 

o 20מחקרים מראים קשר ישיר בין היפומגנזמיה לסיכון לדכאון. 
o  חולי דכאון שסבלו מהיפומגנזמיה ניתנו מגנזיום    60במחקר אקראי מבוקר פלסבו, כפול סמיות על

המגנזיום שיפרה את הדכאון הצורה טובה יותר עם מובהקות  מ"ג או פלסבו. תוספת  500אוקסיד 

 . 21סטטיסטית יחסית לקבוצת הביקורת

 , בכבוד רב 
   ניצן פרימור, רוקח אחראי 

 נוה פארמה 
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