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مقدمه

با ظهور داروهای شیمیایی و بیولوژیک ،نقش و اهمیت گیاهان دارویی در تأمین سالمت بشر ،در معرض فراموشی قرار
گرفت .امّا با گذشت زمان ،استقبال از گیاهان دارویی با رشد قابلتوجهی روبرو شده است.
به نظر میرسد مردم از یک سری نارساییهای طب مدرن خسته شدهاند و به طور روزافزون به سمت داروهای گیاهی
روی میآورند.
اصولا زمانیکه قانون ابنسینا را در غرب به آتش کشیدند و ادعا کردند شیمی ,مولکول و فیزیولوژی را شناختهاند ,طب
به انحراف کشیده شد.
بهطوریکه هماکنون طب مدرن توانایی حل بسیاری از مشکالت بشر را ندارد و طی سالهای اخیر در کتب درسی به این
موضوع اعتراف کردهاند.
طبق گزارش بانک جهانی گردش مالی صنعت گیاهان دارویی در سال  ۰۲۰۲معادل  ۰۲۲میلیارد دلر خواهد بود.
هماکنون کشورهای مختلف به گونهای تالش میکنند تا سهم مناسبی از این بازار عظیم داشته باشند.
حدود  ۰۲درصد از داروهای تولیدشده در دنیا ،منبع طبیعی دارند.
نباتات کاربردهای وسیعی دارند که یکی از مهمترین آنها ،استفادههای دارویی است .حدود  ۰۲درصد از داروهای
تولیدشده در جهان ،منشاء طبیعی دارند که با تغییراتی به عنوان دارو مورد استفاده قرار میگیرند.
نیمی از این مقدار از منابع معدنی ،حیوانی و باکتریایی بدست میآید و نیمیدیگر منشاء گیاهی دارد .به عنوان مثال ،تمام
هورمونهای مصرفی گیاهی هستند و از گیاهان مختلفی نظیر سیبزمینی مکزیکی ,شنبلیله و غیره به دست میآیند.
همچنین ترکیباتی مثل وینبالستین و وینکریستین که از داروهای ضدسرطان هستند از گیاه به دست میآیند و یا
گلیکوزیدهای قلبی از جمله این گروه داروها محسوب میشوند.
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البته امروزه ترکیبات زیادی از گیاهان به عنوان نگهدارنده و طعمدهنده در صنایع غذایی ،محافظتکننده و شادابکننده
پوست در صنایع آرایشی و بهداشتی و روغنهای فرار مختلف در آروماتراپی مورد استفاده قرار میگیرند.
ماهیت طبیعی گیاهان دارویی باعث سازگاری بیشتر با بدن و رفع عوارض جانبی میشود.
گیاهان دارویی به دلیل ماهیت طبیعی و وجود ترکیبات همولوگ دارویی در کنار هم ،با بدن سازگاری بهتری دارند و
معمولا فاقد عوارض ناخواسته هستند ،لذا به خصوص در موارد مصرف طولنی و در بیماریهای مزمن ،بسیار مناسب
میباشند.
به عنوان مثال ،گیاهان دارویی در بسیاری از اختاللت اعصاب و روان به عنوان بهترین انتخاب خواهند بود.
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داروی آلیکوم
موارد مصرف
آلیكوم در زیادي فشار خون  ،چربي خون  ،تصلب شرائین و پیشگیري از ترومبوز بكار مي رود.

مطالعات نشان داده است كه سیر با اثر مستقیم روي عضالت صاف دیواره عروق باعث وازودیالتاسیون عروق محیطي
مي گردد به نظر مي رسد این دارو با باز نمون كانالهاي پتاسیم موجب هیپر پالریزه سیون پتانسیل غشا و
وازودیالتاسیون عروق مي گردد.
همچنین مطالعات در آزمایشگاه كه با عصاره آبي  ،عصاره الكلي و با پودر سیر انجام پذیرفته نشان داده است كه سیر
ازطریق فعال كردن نیتریك اكساید سنتتاز باعث افزایش تولید نیتریك اكساید و در نتیجه پائین آمدن فشار خون مي گردد
این نتایج توسط آزمایشات در انسان نیز تایید گردیده است.
از سیر در كاهش كلسترول و تري گلیسیرد احتمال از طریق مهار آنزیم هاي كلیدي سنتز كلسترول و اسید هاي جرب
و استیل كوآكربوكسیالز ظاهر مي شود مانند هیدروكسي متیل گلوتاریل كوآنزیم آ
سیر با افزایش فعالیت فیبرینو لیتیكي ،افزایش انعقاد و وقفه و تجمع پالكتي از ایجاد لخته جلوگیري مي كند.

تداخل دارویي
در بیماراني كه تحت درمان با استیل سالیسیلیك اسید و یا سایر داروهاي ضد انعقاد و داروهاي پایین آورنده قند خون
مي باشند با احتیاط مصرف شود
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مقدارمصرف
روزي  3بار  ،هر بار  1-2قرص بعد از غذا میل شود

عوارض جانبي
با مقدار مصرف پیشنهاد شده عوارضي مشاهده نشده است ولي مصرف مقادیر زیاد آن و یا در صورت خالي بودن معده
ممكن است اختاللت گوارشي نظیر
سوزش معده  ،تهوع ،استفراغ و اسهال ایجاد نماید  .همچنین در افراد حساس واكنش هاي آلرژیك مانند درماتیت تماسي و
حمالت آسم با مصرف سیر گزارش شده است.

موارد منع مصرف
این فرآروده در افراد حساس به سیر و افراد میتال به زخمهاي حاد دستگاه گوارش ممنوعیت مصرف دارد

مصرف در حاملگي وشیردهي
مطالعات در آزمایشگاه نشان داده است كه سیر موجب انقباضات رحمي مي گردد و ایمني مصرف آن در دوران بارداري
و شیردهي به اثبات نرسیده است لذا توصیه مي شود در این دوران مصرف نگردد
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داروی آلتادین

آلتادین در درمان التهاب و تحریك مخاط گلو بكار مي رود همچنین به عنوان خلط آور در سرفه هاي تحریكي ناشي از
افزایش ترشحات مجاري تنفسي فوقاني استفاده مي شود.

قرص آلتادین حاوي  222میلي گرم پودر گل ختمي  152 ،میلي گرم عصاره تام شیرین بیان و  2میلي گرم اسانس نعناع
مي باشد.

آثار فارماكولوژیك و مكانیسم اثر
آلتادین با داشتن موسیالژ و سایر مواد موثر داراي خاصیت نرم كننده و كاهش دهنده تحر یكات و التهابات خفیف در
مخاط دهان و گلو مي باشد .
احتمال این اثر با ایجاد یك غشا و مانع فیزیكي براي جلوگیري از گسترش تحریكات ظاهر مي شود.
مقدار مصرف
طبق دستور پزشك و یا هر  2تا  3ساعت یك قرص مكیده شود.

Page 9

دانشنامه داروها با منشا دارویی

www.irtanin.com

www.irebooks.com

www.omideiran.ir

مصرف در حاملگي و شیردهي
ایمني مصرف آلتادین در دوران بارداري و شیردهي به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار آن باید
.سنجیده شود

References
Jump up ^ "BSBI List 2007" (xls). Botanical Society of Britain and Ireland.
Retrieved 2014-10-17.
Jump up ^ "Open Source for Weed Assessment in Lowland Paddy Fields
(OSWALD)". Asia IT&C Programme of the European Union. 2007-07-21.
Retrieved August 30, 2013.
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Jump up to: a b c d e f g h Kumar S, Malhotra R, Kumar D (2010). "Euphorbia
hirta: Its chemistry, traditional and medicinal uses, and pharmacological
activities". Pharmacognosy Rev. 4 (7): 58–61. doi:10.4103/0973-7847.65327.
Jump up ^ Edmon Agron, "Tawa-tawa contains active ingredients that may help
dengue patient – study - eVolved by worldngayon." Worldngayon.com.
Retrieved 2014-6-20
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داروی آلتیب

آلتیب در درمان اضطراب  ،بي خوابي و سردردهاي با مشناء عصبي بكار مي رود.

پودر مخلوط گیاهي آلتیب از مجموعه اي از گیاهان زیر تشكیل شده است

ریزوم و ریشه سنیل الطیب
برگ بادرنجبویه
سرشاخه هاي گلدار گاو زبان
گلهاي بابونه
برگ اسطوخودوس

آثار فارماكولوژیك و مكانیسم اثر

این فرآورده به عنوان داروي مضعف سیستم عصبي مركزي عمل مي كند ولي مكانیسم دققي آن بطور كامل شناخته نشده
است.
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طبق بررسي هاي انجام شده عصاره هیدرولیكي بادرنجبویه داراي اثر آرامبخش روي سیستم اعصاب مركزي
میشود

مصرف این دارو مي تواند موجب تشدید اثر سایر داروهاي آرام بخش گردد
مقدارمصرف
روزي  2بار هر بار  1-2قاشق مربا خوري از پودر آلتیب را در یك لیوان آب جوش به مدت  15دققیه دم كرده و پس از
صاف كردن میل شود.

عوارض جانبي

به دلیل وجود بابونه در این فرآورده امكان بروز واكنشهاي آلرژیك (درماتیت  ،آنافیالكسي ) در افراد حساس به این گیاه
وجود دارد.

مصرف در حاملگي وشیردهي
ایمني مصرف این فرآورده در دوران بارداري و شیردهي به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار آن
باید سنجیده شود.
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Jump up to: a b Burdulis D, Ivanauskas L, Dirse V, Kazlauskas S, Razukas A
(2007). "Study of diversity of anthocyanin composition in bilberry (Vaccinium
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داروی آنتوم
آنتوم در زیادي چربي خون ( كلسترول و تري گلیسریدها ) پیشگیري و درمان آرتریو اسكلروز و كولیكهاي صفراوي
بكار مي رود.

 :اجزاء فرآورده

آنتوم از عصاره گیاهان زیر تهیه شده است

دانه وبرگ شوید
ریشه كاسني
سرشاخه هاي گلدار شاهتره
لیمو عماني

آثار فارماكولوژیك و مكانیسم اثر
مكانیسم اثر این دارو تا كنون شناخته نشده است آزمایشات بالیني انجام شده اثرات پائین آروندگي چربي خون این فراورده
را تایید نموده است.
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تركیبات موجود در آنتوم موجب افزایش ترشحات صفرا شده بریا كورستین و لكتوكوپیكرین موجود در این فراورده نیز
اثر مهار كنندگي آنزیمهاي لیپوژناز گزارش شده است .
آزمایشات در آزمایشگاه نشان داده است كه عصاره شاهتره مانع تشكیل سنگهاي صفراوي مي گردد.

مقدارمصرف

قرص  :روزي  3بار  ،هر بار  2-3قرص با آب یا آ ّ ب میوه میل شود.

مصرف در حاملگي وشیردهي

ایمني رد مصرف این فراورده در زنان باردار وشیرده به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار باید
سنجیده شود.
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داروی آنتی میگرن
قطره آنتي میگرن به عنوان پیشگیري كننده و برطرف كننده حمالت میگرني و سردردهاي با منشاء عصبي بكار
مي رود.

 :قطره آنتي میگرن از عصاره هیدروالكلي گیاهان زیر تهیه مي شود

دانه رازیانه
ریشه سنبل الطیب
پوست ساقه بید
برگ بادرنجبویه

آثار فارماكولوژیك و مكانیسم اثر
مكانسیم دقیق اثر ضد میگرني این فرآورده بطو كامل شناخته نشده است .
آنتي میگرن به دلیل داشتن سنبل الطیب و بادرنجبویه داراي اثرات مضعف سیستم اعصاب مركزي مي باشد  .سالیسین
موجود در پوست بید اثر ضد درد مشابه سالیسیالت ها ایجاد مي نماید.
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تداخل دارویي

از مصرف همزمان این فرآورده با داروهاي حاوي سالیسیالت ها خودداري شود .

مصرف این فرآورده موجب تشدید اثر سایر داروهاي آرامبخش مي شود .

مقدارمصرف
به محض شروع اولین آثار حمله میگرني  32تا  02قطره در یك فنجان آب سرد ریخته و میل شود  .در صورت لزوم مي
توان بعد زا یك ساعت مصرف دارو را تكرار نمود.

مصرف در حاملگي وشیردهي
ایمني در مصرف این فراورده در دوران بارداري وشیردهي به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار
باید سنجیده شود.
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Thus explained by Maimonides in his commentary on the Mishnah (Kilaim 2:5;
Terumot 10:5; Orlah 3:6; Niddah 2:6, et. al), although not to be confused with
the Modern Hebrew word, tiltan, which is now used for clover (Trifolium).
V. A. Parthasarathy, K. Kandinnan and V. Srinivasan (ed.). "Fenugreek". Organic
Spices. New India Publishing Agencies. p. 694.
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داروی آفرودیت
برطرف كننده اختاللت ناشي از ناتواني و كمبود تمایالت جنسي
اجزاء فرآورده
عصاره خارخاسك
عصاره دارچین
عصاره زنجبیل
عصاره كالله زعفران
عصاره خشك خارخاسك
عصاره خشك دارچین

آثار فارماكولوژیك و مكانیسم اثر
مكانیسم اثر این دارو بدرستي شناخته نشده است آزمایشات بالیني انجام شده اثرات برطرف كننده اختاللت ناشي از
ناتوانایي و كمبود تمایالت جنسي را تائید كرده همچنین براساس آزمایشات انجام شده بر روي رت گزارش شده است
كه گیاه خارخاسك بعلت داشتن استروئیدهاي مختلف باعث تحریك اسپرماتوژنز شده و با تاثیر بر روي سلولهاي سرتولي

موجب افزایش تولید اسپرم و قوه باء مي گردد.
در بیماران قلبي و بیمارانیكه اخیرا مبتال به سكته قلبي شده اند با احتیاط مصرف شود.
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داروی سی کالس

این دارو براي برطرف ساختن كوتاه مدت یبوست بكار مي رود

ترشح مایعات در روده بزرگ را از طریق تحریك ترشح فعال كلراید و مخاط افزایش مي دهند  .بر اساس گزارشات
موجود ،اثرات فوق احتمال با افزایش بیو سنتز و آزاد سازي پروستا گالندین ها ایجاد مي شوند .
روغنهاي فرار اسانس زیره بعلت داشتن اثرات آنتي اسپاسمودیك مانع ایجاد درد و كرامپ ناشي از مصرف سنا مي
گردند.

مقدارمصرف
ملین  :بزرگسالن  1-2قرص در روز
كودكان بالتر از  6سال  5/2-1 ،قرص طبق دستور پزشك مصرف شود.
مسهل  2-3 :قص بطور همزمان قبل از خواب مصرف شود.

موارد احتیاط
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دفع كلیوي تركیبات آنتراكینوني موجب تغییر رنگ ادرار ( زرد قهوه اي به قرمز ) همراه با افزایش
 PHمي گردد.
ملینها در خردسالن تا  6سال بجز با دستور پزشك نباید مصرف شود.

عوارض جانبي
مصرف سنا ایجاد درد و كرامپ شكمي مي نماید ولي این فرآورده بدلیل داشتن اسانس زیره احتمال این عارضه را ایجاد
نمي نماید.
مصرف طولني مدت و دوزهاي بالي این فرآورده موجب از بین رفتن كارایي روده ها  ،اسهال و از دست دادن آب و
الكترولیتها ( بویژه پتاسیم ) آلبومینوري و هماتوري مي گردد.
مقادیر زیاد سنا ممكن است ایجاد نفریت كند.
در افرادي كه به مدت طولني از ملین هاي آنتراكینوني استفاده نموده اند پیگمانتاسیون مالنوتیك مخاط روده مشاهده شده
است .

البته 0-12ماه پس از قطع مصرف دارو این عارضه از بین خواهد رفت
موارد منع مصرف
این فرآورده مانند سایر ملین ها در بیماران مبتال به تنگي و انسداد روده و ایلئوم  ،دردهاي شكمي ناشناخته  ،خونریزي
ركتوم با علت نامشخص ،بیماریهاي التهابي روده و آپاندیسیت ممنوعیت مصرف دارد.
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استفاده طولني از ملین هاي آنتراكینوني ایجاد وابستگي مي نماید لذا مصرف طولني مدت آنها ممنوع مي باشد.

مصرف در حاملگي وشیردهي
مصرف این فرآورده در دوران بارداري تنها هنگامي توصیه مي گردد كه رژیم غذایي مناسب و ملین هاي فیبري
موثرواقع نشده اند.

به علت احتمال ترشح مشتقات آنتراكینون در شیر مادر مصرف این فرآورده در دوران شیردهي توصیه
نمي گردد.

نكات قابل توصیه
با توجه به اینكه اثرات سنا  8-12ساعت پس از مصرف آن ظاهر مي گردد بهتر است این فرآورده قبل از خواب مصرف
شود.
مصرف حداقل  6-8لیوان آّب در روز براي كمك به نرمش دن مدفوع و جلوگیري از كاهش آب بدن بیمار ضروري است

این امر به علت خروج حجم زیادي از آب یا مدفوع اهمیت دارد.
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داروی کاالندوال
موارد مصرف
در ماتیت آلرژیك
پیشگیري و تسكین التهاب و تحریكپ وست بدن شیرخوار بر اثر تماس با ادرار
آزردگي هاي جلدي ناشي از خراش ها و بریدگي هاي سطحي
خشكي و ترك پوست
پیشگیري و درمان آفتاب سوختگي
تسكین خارش و التهاب ناشي از گزیدگي حشرات

فالنوییدهاي موجود در گل همشه بهار از آزاد شدن هیستامین و تولید پروستاگالندین ها جلوگیري مي نمایند .
همچنین براي این دسته از مواد گیاه  ،اثرات دیگري نظیر تثبیت غشا لیزوزومي و تاثیر بر نفوذ پذیري و مقاومت مویرگي
قائل هستند.
ساپونین هاي گل همیشه بهار از آزاد شدن هیستامین ،برادي كینین و بعضي از آنزیمهاي پروتئولیتیك جلوگیري كرده و با
كاهش نفوذ پذیري مویرگها  ،مانع ترشح پالسما به داخل بافتها گردیده و مهاجرت گویچه هاي سفید را به محل التهاب
كاهش مي دهند .
بعالوه گزارشهایي مبني بر وقفه در رشد برخي از باكتریها و قارچها توسط این مواد وجود دارد.
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كاروتنو ئیدهاي گل همیشه بهار  ،بخصوص بتاكاروتن پیش ساز ویتامین آ
بوده و به اثرات ضد التهاب و التیام بخش
فالنوییدها و ساپرنوزیدهاي آن كمك مي كنند .
كاروتنوئیها همچنین همراه با تانن موجود در گیاه در پیشگیري و بهبود حالت قرمزي پوست  ،تورم و درد ناشي از آفتاي
سوختگي كه در اثر اشعه ماوراء بنفش ایجاد مي شود موثر گزارش شده اند.

مقدارمصرف
روزي چند بار پس از تمیز كردن پوست ف به مقدار كافي از پماد روي موضع مالیده شود.

مصرف در حاملگي وشیردهي
ایمني مصرف این فرآورده دردوران بارداري و شیردهي به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار آن
باید سنجیده شود.
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داروی کارامین
كارامین در برطرف نمودن سوء هاضمه ،نفخ و درد ناشي از آن مصرف شود
روغن هاي فرار موجود در كارامین با داشتن اثرات آنتي اسپاسمودیك و كاهش تونوس اسفنكتر تحتاني مري موجب تسهیل
خروج گازها از معده مي گردد.
مطالعات در آزمایشگاه نشان داده است كه تركیبات فالنوییدي و بیزابولول بابونه داراي اثرات آنتي اسپاسمودیك مي
باشداثرات آنتي اسپاسمودیك فالنوییدها بخصوص آپي ژنین سه بار قویتر از پاپاورین است.

بعالوه منتول موجود در نعناع احتمال از طریق اثر آنتاگونیستي كلسیم موجب شل شدن عضلت صاف جداره كولون
مي شود.

مقدارمصرف
روزي  2بار هر بار  1-2قاشق مرباخوري از پودر كارامین را در یك لیوان آب جوش دم كرده نیم ساعت بعد از غذا میل
نمایند.

عوارض جانبي

در افراد حساس امكان بروز واكنشهاي آلرژیك مانند درماتیت تماسي وجود دارد
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مصرف در حاملگي وشیردهي
ایمني مصرف این فرآورده دردوران بارداري و شیردهي به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار آن
باید سنجیده شود.
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داروی کارمیناتیف
این فرآورده جهت برطرف نمودن سوء هاضمه ،نفخ و درد ناشي از آن مصرف مي گردد

كارمیناتیف از مجموعه گیاهان زیر تشكیل شده است

دانه زیره سیاه
دانه زیره سبز
دانه انیسون
برگ نعناع
برگ بادرنجبویه

آثار فارماكولوژیك و مكانیسم اثر

روغن هاي فرار موجود در كارمیناتیف با داشتن اثرات آنتي اسپاسمودیك و كاهش تونوس اسفنكتر تحتاني مري موجب
تسهیل خروج گازها از معده مي گردد.
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بعالوه منتول موجود در نعناع احتمال از طریق اثر آنتاگونیستي كلسیم موجب شل شدن عضلت صاف جداره كولون
مي شود.

مقدارمصرف

بزرگسالن  1-2قاشق مرباخوري از پودر كارمیناتیف را با نصف لیوان آب جوش مخلوط كرده
( در صورت لزوم شیرین كرده ) پس از غذا میل نمایند  .همچنین پودر كارمیناتیف را مي توان مستقیما به غذا یا ماست
افزوده میل نمود.

كودكان زیر  12سال  :نصف مقدار بزرگسالن

عوارض جانبي

بدلیل وجود اسانس نعناع در این فرآورده احتمال بروز واكنشهاي آلرژیك در افراد حساس وجود دارد.
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موارد منع مصرف

در اختاللت شدید گوارشي  ،زخم معده و همچنین در بیماراني كه جراحي سیستم گوارشي داشته و یا خونریزي دارند نباید
مصرف شود.

مصرف در حاملگي وشیردهي

ایمني مصرف این فرآورده دردوران بارداري و شیردهي به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار آن
باید سنجیده شود.
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داروی کراتاگوس
کراتاگوس با داشتن اثرات كاردیوتونیك  ،گشاد كننده عروق كرونر و پایین آورنده فشار خون در درمان نارساییهاي خفیف
قلبي و زیادي فشار خون به كارمي رود.

آثار فارماكولوژیك و مكانیسم اثر
اثرات قلبي  -عروقي این فرآورده به تركیبات فالنوییدي موجود در كراتاگوس  ،بخصوص پروسیانیدین ها نسبت داده شده
است .
مطالعات در انسان

و در آزمایشگاه نشان داده است كه كراتاگوس باعث افزایش جریان خون كرونر  ،افزایش جریان

خون محیطي ( در سر  ،عضالت اسكلتي و كلیه ) كاهش جریان خون محیطي ( رد پوست و دستگاه گوارش ) كاهش
مقاومت محیطي و كاهش فشار خون مي گردد .
بررسي هاي انجام شده نشان داده است كه كراتاگوس احتمال با استاع عروق خوني موجب كاهش فشار خون مي گردد .
همچنین بر طبق مطالعات در آزمایشگاه تركیبات فالنوییدي و پروآنتوسیانیدین این گیاه داراي اثرات كرونو تروپ منفي و
اینوتروپ مثبت مي باشد.

مقدارمصرف
مقدار مصرف اولیه  62-02 :قطره  3بار در روز به مدت  3-0روز
مقدار مصرف نگهدارنده  :روزي  3بار هر بار  25قطره
بهتر است قطره را با كمي آب رقیق نموده مصرف شود.
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موارد احتیاط
بیماران تحت درمان با داروهاي قلبي  -عروقي به اثرات فارموكولوژیك كراتاگوس حساس تر مي باشند  .بنابریان مصرف
این فرآروده در افراد فوق باید با احتیاط صورت گیرد.

عوارض جانبي

با مصرف فرآورده هاي حاوي كراتاگوس عوارضي نظیر تهوع  ،خستگي  ،تعریق و راش هاي جلدي معمول روي دست
گزارش شده است.

مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ممكن است ایجاد مسمومیت (برادیكاري  ،دپرسیون تنفسي )نماید.

مصرف در حاملگي وشیردهي

ایمني مصرف این فرآورده دردوران بارداري و شیردهي به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار آن
باید سنجیده شود.
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Journal of Ethnopharmacology. 128 (2): 268–78. doi:10.1016/j.jep.2010.01.021.
PMID 20079822.
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-17/tree-noodles-a-low-calfat-free-way-to-beat-chinese-competition
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داروی درگلیس
د  -رگلیس در زخم اثني عشر و معده ،گاستریت و گاسترالژي بكار مي رود.

آثار فارماكولوژیك و مكانیسم اثر
اثرات درمان كننده زخم معده و اثني عشر این فرآورده مربوط به تركیبات فالنوییدي گیاه شیرین بیان مي باشد كه احتمال
با تاثیر بر موكوس معده سد موكوسي را نسبت به تاثیر اسید معده تقویت مي نماید .
به نظر مي رسد این اثر مشابه كربنوكسولون بوده و با تداخل در سنتز پروستانویید معده موجب افزایش تولید موكوس و
جریان خون مخاطي مي گردد.

مقدارمصرف

در زخم معده 2قرص  3 ،بار در روز میل شود

در زخم اثني عشر این مقدار را مي توان در صورت لزوم تا  2قرص  6 ،بار در روز افزایش داد
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موارد احتیاط
عصاره تام شیرین بیان به علت داشتن اثرات شبه مینرالو كورتیكوییدي سبب احتباس برگشت پذیر آب و سدیم شده دفع
پتاسیم را افزایش مي دهد .
عصاره د  -گلیسیریزه شیرین بیان معمول این اثرا را نداشته ولي توصیه مي گردد این دارو در افرادي كه مشكالت قلبي
عروقي و یا فشار خون بال دارند با احتیاط مصرف شود.

مصرف در حاملگي وشیردهي
عصاره تام شیرین بیان داراي اثرات استروژنیك و استروییدي بوده و باعث افزایش فشار خون در زمان بارداري و
تحریك فعالیت رحم در حیوانات آزمایشگاهي مي گردد.
كه این عارضه براي فرآورده هاي د -گلیسیرزینه شده كمتر مشاهده خواهد شد ولي مصرف این داروها در دوران
حاملگي باید مورد توجه قرار گیرد.
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داروی دیورتیک
دیورتیك در تخفیف نشانه هاي خیز در نارسایي احتقاني قلب و كم كاري كلیه  ،عفونتها دستگاه ادراري و كمك به دفع
سنگهاي مجاري ادرار و افزایش فشار خون بكار مي رود.

اجزاء فرآورده
دم آلبالو
كاكل ذرت
میوه خارخاسك
برگ پونه
آثار فارماكولوژیك و مكانیسم اثر
مكانیسم اثر این فرآروده بطور كامل شناخته نشده است  .احتمال یونها وق ندهاي موجود در آب مشابه مدرهاي اسمزي ،
سبب افزایش اسمولریته مایع تصفیه شده در گلومرولها و تسهیل دفع آب و مهار جذب مجدد آب و امالح مي گردد.

روغن هاي فرار موجود در پونه به علت داشتن اثرات ضد اسپاسم موجب شل شدن عضالت صاف مجاري ادرار و تسهیل
خروج سنگ مي گردد.
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مقدارمصرف
روزي  2بار هر بار یك قاشق غذاخوري از مخلوط گیاهي را در یك لیوان آب جوش به مدت  12دقیقه دم نموده پس از
صاف كردن میل نمایند.

عوارض جانبي
در افراد حساس به كاكل ذرت احتمال بروز واكنشهاي آلرژیك مانند درماتیت تماسي و كهیر وجود دارد

مصرف در حاملگي وشیردهي

ایمني مصرف این دارو در دوران بارداري و شیردهي به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار آن
سنجیده مي شود.
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داروی گارسین

گارسین در زیادي فشار خون  ،زیادي چربي خون  ،تصلب شرائین و پیشگیري از ترومبوز بكار مي رود.

آثار فارماكولوژیك و مكانیسم اثر

مطالعات نشان داده است كه سیر با اثر مستقیم روي عضالت صاف دیواره عروق باعث وازودیالسیون عروق محیطي
مي گردد .
به نظر مي رسد این دارو با باز نمودن كانالهاي پتاسیم موجب هیپرپالریزه شده پتانسیل غشا ( در حالیكه كانالهاي كلسیم
بسته شده اند ) و وازودیالتاسیون عروق مي گردد.

همچنین مطالعات در آزمایشگاه كه با عصاره آبي  ،عصاره الكلي و یا پودرسیر انجام پذیرفته نشان داده است كهس یر از
طریق فعال كردن نیتریك اكساید سنتتاز باعث افزایش تولید نیتریك اكساید و در نتیجه پایین آمدن فشار خون مي گردد .
این نتایج توسط در انسان نیز تایید گردیده است.

سیر با افزایش فعالیت فیبرینولیتیكي ،افزایش زمان انعقاد و وقفه تجمع پالكتي از ایجاد لخته جلوگیري مي نماید.
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تداخل دارویي
در بیماراني كه تحت درمان با سالیسیلیك اسید و یا سایر داروهاي ضد انعقاد و داروهاي پایین آورنده قند خون مي باشند با
احتیاط مصرف شود.

مقدارمصرف

روزي  3بار هر بار یك قرص بعد از غذا میل شود

موارد احتیاط

مصرف زیاد سیر ممكن است باعث خونریزي پس از جراحي گردد

عوارض جانبي

با مقدار مصرف پیشنهاد شده عوارضي مشاهده نشده ولي مصرف مقادیر زیاد آن و یا در صورت خالي بودن معده ممكن
است اختاللت گوارشي نظیر سوزش معده  ،تهوع ،استفراغ و اسهال ایجاد نماید.
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همچنین در افراد حساس واكنش هاي آلرژیك مانند درماتیت تماسي و حمالت آسم با مصرف سیر گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این فرآروده در افراد حساس به سیر و افراد مبتال به زخم هاي حاد دستگاه گوارش ممنوعیت مصرف دارد.

مصرف در حاملگي وشیردهي

مطالعات كلینیكي در آزمایشگاه نشان داده است كه سیر موجب انقباضات رحمي مي گردد  .البته مطالعات كلینیكي و بالیني
در این زمینه انجام نپذیرفته است ولي با این وجود مصرف سیر در زنان باردار و شیرده ممنوع است.
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داروی گریپ واتر
گرایپ واتر جهت برطرف نمودن سوء هاضمه ،نفخ و درد ناشي از آن مصرف مي گردد.

اجزاء فرآورده

گرایپ واتر از اسانس طبیعي گیاهان زیر تشكیل شده است
اسانس شوید
اسانس دانه رازیانه
اسانس برگ نعناع

آثار فارماكولوژیك و مكانیسم اثر
روغن هاي فرار موجود در گرایپ واتر با داشتن اثرات ضد اسپاسم و كاهش تونوس اسفنكتر تحتاني مري  ،موجب تسهیل
خروج گازها از معده مي گردد .
بعالوه منتول موجود در این فرآورده احتمال از طریق اثر كلسیم آنتاگونیستي موجب شل شدن عضالت صاف جداره
كولون مي شود.
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مقدارمصرف
نوزادان  :یك قاشق چایخوري
كودكان  :یك قاشق مرباخوي
بزرگسالن :یك قاشق سوپخوري
در صورت لزوم چهار تا شش بار مي توان در روز تكرار كرد.

عوارض جانبي

به دلیل وجود اسانس نعناع در این فرآورده در افراد حساس  ،امكان بروز واكنشهاي آلرژیك مانند ردماتیت تماسي وجود
دارد.

موارد منع مصرف

این فرآروده در افراد حساس به سیر و افراد مبتال به زخم هاي حاد دستگاه گوارش ممنوعیت مصرف دارد.
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مصرف در حاملگي وشیردهي
ایمني مصرف این فرآورده در دوران بارداري و شیردهي به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار آن
باید سنجیده شود.
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داروی هایپران
سردردهاي دوران قاعدگي و میگرن بكار،  سردردهاي عصبي،  اضطراب، بي خوابي، هایپیران در درمان افسردگي
.مي رود
مواد موثره

ایزوكورستین و روتین، كورستین،  پزودوهایپریسین و فالنوییدهاي هایپیرین، هایپریسین
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آثار فارماكولوژیك و مكانیسم اثر
مطالعات در آزمایشگاه و در انسان نشان داده است كه گیاه هایپریكوم بدلیل داشتن هایپریسین و فالنوییدهاي داراي اثرات
آرام بخش  ،مسكن و ضد اضطراب مي باشد بررسیهاي انجام شده روي هایپریسین نشان داده است كه این ماده از طریق
مهار آنزیم منو آمینو اكسیداز موجب بروي اثرات ضد افسردگي مي گردد.

آخرین تحقیقات انجام شده نشان داده است كه عصاره گیاه هایپریكوم مي تواند میزان اكسیژن سلولي را افزایش دهد.

تداخل دارویي
تداخالت این فرآورده به اثر القاي آنزیمي سیستم سیتوكروم
مي باشد كه منجر به كاهش غلظت هاي پالسمایي و در نتیجه كاهش اثرات درماني برخي از فرآورده هاي دارویي مي
گردد .
این نكته در بیماران ذیل باید مورد توجه قرار گیرد
بیماران مبتال به ایدز تحت درمان با داروهاي آنتي رتروویرال ( بویژه ایندیناویر ) زیرا مصرف همزمان این دو فرآورده
موجب كاهش اثر بخشي درمان ایدز گردد.
بیماران تحت درمان با داروهاي ضد افسردگي  ،زیرا مصرف همزمان خطر بروز عوارض ناخواسته دارویي
( بي قراري ،تهوع و اختاللت گوارشي ) را افزایش مي دهد.
مصرف مقادیر بیش از دوز درماني ممكن است با سایر داروهاي مهار كننده منو آمینو اكسیداز تداخل نماید
مصرف همزمان با كنتراسپتیوهاي خوراكي موجب كاهش اثر بخشي این داروها در جلوگیري از بارداري مي گردد
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قطع مصرف ناگهاني این فرآورده ممكن است منجر به افزایش سطح خوني برخي داروها ( به خصوص سیكلو سپورین
،دیگوكسین ،تئوفیلین وارفارین ) و در نتیجه سمیت ناشي از آنها گردد.

مقدارمصرف
بزرگسالن :روزي  2-3بار  ،هر بار  22-2قطره
كودكان بالتر از سه سال  :روزي  2بار  ،هر بار 12-15قطره
در نصف لیوان آّب و یا آّب میوه ریخته و میل شود
عوارض جانبي
با مصرف این فرآورده احتمال بروز واكنشهاي آلرژیك و حساسیت به نور وجود دارد
مصرف در حاملگي وشیردهي

ایمني مصرف این دارو ر دوران بارداري و شیردهي به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار آن باید
سنجیده شود.

نكات قابل توصیه

رنگ دارو پس از افزودن آب به علت تغییر حاللیت تغییر مي كند
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پس از مصرف دارو از قرار رگفتن بیش از حد در معرض نور و یا آفتاب شدید خودداري گردد

بهتر است دارو قبل از غذا مصرف شود

پس از مصرف دارو در روزهاي اول ممكن است باعث ایجاد ناراحتي هاي گوارشي و یا تشدید سردرد گردد كه حداكثر
پس از دو تا چهار هفته از بین مي رود.
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داروی منتول مایع
 صورت و گردن بكار، بخصوص در ناحیه سر، منتول مایع به عنوان ضد احتقان بیني و جهت تسیكن دردهاي موضعي
.مي رود
آثار فارماكولوژیك و مكانیسم اثر
منتول در غلظت هاي كم بطور انتخابي انتهاي اعصاب حسي مربوط به سرما را تحریك كرده و باعث احساس سرما مي
.شود
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این دارو داراي اثر ضد درد موضعي مي باشد  .منتول در غلظت هاي زیاد عالوه بر این اثر نه تنها باعث تحریك حس
گرما و درد مي شود
بلكه ممكن است سبب تحریك موضعي نیز بشود مصرف دارو بر روي پوست باعث گشاد شدن عروق و ایجاد احساس
سرما میشود و به دنبال آن اثر ضد درد ظاهر مي گردد.
مقدارمصرف
به عنوان ضد احتقان بیني  2-3 :قطره در پشت لب مالیده شود
به عنوان ضد درد موضعي  5-12 :قطره در موضع مالیده شود
موارد احتیاط
مصرف این فرآورده در بیني نوزادان خطرناك است و ممكن است باعث كال پس فوري شود

عوارض جانبي
احتمال بروز واكنشهاي آلرژیك در افراد حساس وجود دارد

موارد منع مصرف
در افراد حساس به نعناع مموعیت مصرف دارد
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