
ها  گیاهان سودمند نیستند. گیاهان سمی نیز وجود دارند و بعضی از آن  همه اما توانند بسیار مؤثر باشند می داروهاي گیاهی
خطرناك هستند و ممکن است باعث مرگ انسان شوند به خصوص اگر به مدت طوالنی مورد استفاده قرار بگیرند.

دارویی، عدم مطالعه کافی در زمینه تداخالت دارویی است. از آن جایی که یک عامل خطرساز مهم در استفاده از مکمل هاي 
داروهاي گیاهی ممکن است چندصد ماده فعال و غیر فعال داشته باشند، مطالعه در زمینه تداخالت دارویی بالقوه آن ها بسیار 

  دشوار و پرهزینه است و این ممکن است خطرات زیادي را متوجه بیمار سازد.

به همین دلیل بعضی از آن عناصر بر روي داروهاي تجویز شده اثر منفی ، داراي عناصر فعال هستند "داروییگیاهان "
 گیاهان بهتر است با پزشک مشورت کنید.این بنابراین قبل از مصرف  ،گذارند یم

  شربت آویشن

  
آور با اثر ضد اسپاسم همواره مورد توجه  هاي مجاري فوقانی تنفسی و نیز بعنوان خلط آویشن شیرازي در رفع عالئم سرفه و نزله

   است.بوده 

هم چنین ، سال 4کودکان با سن کمتر از شربت مخصوص بزرگساالن در حاملگی، شیردهی، : موارد منع مصرف و احتیاط
  .ننده در افراد دیابتی منع مصرف دارندترکیبات شیرین ک ترکیبات حاوي

واکنش هاي آلرژیک (درماتیت تماسی) در افراد حساس ، تحریک غشاء مخاطی، مشکالت کلیوي با مصرف  عوارض جانبی:
 طوالنی و بیش از مقدار توصیه شده

  



  شربت عشقه

  
و یک خلط آور در کودکان و  به کار رفته درمان سرفه، برونشیت، سیاه سرفه و بیماریهاي التهابی حاد و مزمن ریويبراي 

   بزرگساالن است.

  افراد مبتال به بیماري قلبی، دیابت و فشار خون پایین ،بارداري و شیردهی موارد منع مصرف و احتیاط :

فنلزین عشقه می تواند اثرات  سبب شود که احساس نگرانی یا عصبیت نمایید اثرات کافئین یا سایر محرکها تداخالت دارویی:
یا داروهاي فشارخون یا دیابت را افزایش دهد. این داروي گیاهی با استرویید تداخل پیدا می کند. اگر از این داروها  سولفات

  از این دارو استفاده نکنید. مصرف می کنید هرگز بدون مشورت با پزشک معالج خود

احساس نگرانی یا عصبیت ، ملین خفیف داشته باشد به واسطه وجود سوربیتول درمحصول، ممکن است اثرات : عوارض جانبی
و ضربان قلب نامنظممشکالت خواب افزایش تعریق،  ،ضربان قلب و فشارخون، افزایش 

  

  



  قرص جینکو بیلوبا

  

  

این فرآورده در درمان عالمتی اختالالت ارگانیک مغزي و سندرم هاي دمانس با عالیمی از قبیل کاهش حافظه، ناتوانی در 
تمرکز حواس، وزوز گوش، حاالت دپرسیو، سرگیجه و سر درد به کار می رود. همچنین در بهبود توانایی پیاده روي بدون درد در 

)، تهوع و وزوز گوش با منشا عروقی استفاده می Intermittent claudicationبیماري هاي انسداد عروق محیطی مانند (
   شود.

وبیلوبا و در بیمارانی که احتمال خونریزي داخل جمجمه دارند ممنوعیت کد حساس به جیندر افرا :موارد منع مصرف و احتیاط

مصرف دارد.

در موارد نادر ایجاد ناراحتی گوارشی، سردرد و یا واکنش هاي آلرژیک می نماید. با مصرف طوالنی مدت  عوارض جانبی:

فرآورده در دوران بارداري و شیردهی به اثبات نرسیده ایمنی مصرف این ممکن است در سیستم انعقادي اختالل ایجاد نماید.

.است

) ممکن است با داروهاي آنتی PAFاین فرآورده به علت داشتن اثر وقفه دهنده فاکتور فعال پالکتی ( تداخالت دارویی:
ترومبولیتیک (ضد انعقاد، ضد پالکت و استیل سالیسیلیک اسید) تداخل نماید

  

http://www.afshar.co.ir/wp-content/uploads/2015/11/jynku2.jpg


  جینسینگشربت خوراکی کپسول، قرص و 

( تقویت کننده جهت رفع سستی و خستگی و ضعف، افزایش توانایی براي تمرکز و کار،  افزایش توانمندي هاي جسمی و ذهنی
  خستگی مفرط و در دوره نقاهت

به سبب امکان بروز اثرات استروژنی نباید در بیماران با سرطان پستان، خونریزي هاي با علت  :موارد منع مصرف و احتیاط
نامشخص رحمی، ترومبوفلبیت( ایجاد لخته هاي خونی در عروق) فعال یا ترومبوآمبولی( ایجاد انسداد با لخته خونی در رگ) یا 

  زنان حامله مصرف شود.

در  INRدر مصرف همراه داروهاي ضد دیابت و انسولین، احتمال کاهش احتیاط مصرف فنلزین، با تداخل  تداخالت دارویی:
غیر  التهابارفارین، احتمال بروز خونریزي در مصرف هم زمان با داروهاي ضد پالکت و داروهاي ضد مصرف همزمان با و

  نیفدپین و آلبندازول ، استروژن کونژوگه ، دسته اي از مدرها (دیورتیک هاي لوپ نظیر فورزماید) ، تداخل با استروئیدي

. بیماران استاندارد شده استفاده شود زیرا تقلب در گیاه بسیار شایع استتوصیه می شود تنها از داروي فرموله و  عوارض جانبی:
صرف جین سینگ باید با پزشک معالج خود مشورت نمایند زیرا مصرف آن سبب کاهش جزئی قند خون می مدیابتی قبل از 

ریزي از بینی، اسهال صبحگاهی( خون باید دارو را با احتیاط مصرف کنند. عوارضی مانند بی خوابی،  عروقی -بیماران قلبیشود. 
، مشکالت گوارشی دیگر، سردرد، حاالت عصبی، افزایش یا کاهش فشارخون و استفراغ با مصرف دارو در اثر استفاده نابجا)

ممکن است بروز نماید. اثرات استروژنی نیز با مصرف دارو مشاهده شده است. مصرف جین سینگ خوراکی و کرم موضعی آن 
درد پستان و ایجاد ندول در  . از عوارض دیگر آن یجاد جوش هاي پوستی یا خونریزي واژن در یائسگی شودممکن است سبب ا

    است.پستان 

  



  قرص زنجبیل

  
ضد ، سرگیجه ضد و ) ) و تهوع دوران بارداري خانمهاmotion sickness(  بیماري حرکتپیشگیري از (ضد تهوع و استفراغ 
  درد و التهاب مفاصل

(به خصوص مقادیر  .ت اثر ضد پالکتی ممکن است خونریزي را افزایش دهدزنجبیل به عل :موارد منع مصرف و احتیاط
  گرم در روز آن) 4بیشتر از 

مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ممکن است با درمانهاي قلبی، پایین آورنده قند خون و ضد انعقاد تداخل  تداخالت دارویی:
  .انعقاد) با احتیاط کامل مصرف گردددر بیماران تحت درمان با وارفارین (داروي ضد  ؛نماید

  خار مریم کپسول و قرص

  
محافظت کننده کبد درمقابل سموم (سموم زیست محیطی)، کمک به نوسازي سلولهاي کبدي، درمان کمکی در هپاتیت حاد و 

  ن است. مزمن، سیروز کبدي، آنتی اکسیدان، کاهش دهنده عوارض سمی داروهاي ضد سرطا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA


به دلیل نبود مطالعات کافی در ، یت به گیاهان خانواده کاسنیسحسا بارداري و شیردهی،: احتیاطموارد منع مصرف و 
  سال نباید مصرف شود. 12کودکان زیر 

ملینی مالیم و اثر  اختالالت بسیار مختصر گوارشی عوارض جانبی:

  

  قرص پنج انگشت

  

  
  

   دارد.دگی و مشکالت دوران یائسگی کاربرد عدر سندرم پیش از قا

  بارداري و شیردهی :موارد منع مصرف و احتیاط

هم چنین باعث کاهش اثر  ) تداخل دارد.OCPsاین دارو با داروهاي جلوگیري کننده از حاملگی( تداخالت دارویی:
   داروهاي آنتاگونیست دوپامین و تشدید اثر آگونیست هاي گیرنده دوپامینی می شود.

منجر به بروز راش، خارش یا کهیر شده است. افزایش وزن، تهوع، سو هاضمه، افرایش گاهی مصرف گیاه عوارض جانبی: 
خونریزي دوران قاعدگی و گیجی نیز از عوارض احتمالی دیگر مصرف فرآورده هاي گیاه است



)Devil’s Claw( پنجه شیطان 

  

  

  

  

  

  

ادرار ضد دردي، آرامبخشی و اثرات این گیاه شامل اثرات  را کاهش دهد.عضالت ریشه پنجه شیطان می تواند التهاب و درد 
در مورد دردهاي مزمن است. اثرات ضد درد این گیاه بیشتر  ،آوري می باشد

، بیماران بیماران دیابتی، اختالالت قلبی عروقی و فشارخون باال، دوران حاملگی و شیردهی: موارد منع مصرف و احتیاط
  مبتال به زخم گوارشی و سنگ کیسه صفرا

می تواند با داروهاي وارفارین و تیکلوپیدین تداخل داشته باشد. تداخالت دارویی:

http://www.pezeshk.us/?attachment_id=17038
http://www.pezeshk.us/?attachment_id=17038


  سنا 

  
  کاربرد دارد. صی دستگاه گوارش و ناحیه کولورکتال)در یبوست ( درمان یبوست و نیز تخلیه روده قبل از تست هاي تشخی

تنگی و یا ضعف عضالت روده، ، انسداد روده، شیردهیعدم توصیه در بارداري و منع در : موارد منع مصرف و احتیاط
   مشکالت تشخیص داده نشده شکمی، التهاب کولون  

   پیشگیري از بارداري حاوي استروژن، ایندومتاسین و نیفدیپینتداخل با دیگوکسین، قرص هاي  :تداخالت دارویی

و نیز در مصرف در دستگاه گوارش در مصرف مسهل هاي محرك ( از جمله سنا)  درد مشکالت اسپاسم و :عوارض جانبی
دزهاي باال اتفاق می افتد. در موارد نادر، مصرف طوالنی مدت می تواند سبب بروز آریتمی قلبی، نفروپاتی، ادم و تخریب تسریع 

صوصا یون پتاسیم شود در نتیجه ممکن شده استخوان شود. مصرف طوالنی مدت سنا می تواند سبب کاهش الکترولیت ها و مخ
  است هیپوکالمی، افزایش آلدوسترون، آلبومینوري، بروز خون در ادرار، مهار حرکات روده و ضعف عضالنی ایجاد شود.

  

  



  پسیلیوم یا اسفرزه

  
پوسته پسیلیوم در درمان یبوست هاي مزمن ، براي پیشگیري از یبوست بیمارانی که در حین اجابت مزاج نباید تحت فشار باشند 

تنگی آنورکتال و در رفع یبوست ناشی از  مانند بیماران با زخم برش فرج . هموروئید ترومبوزه دردناك ، شقاق یا آبسه پرینه ،
  می شود .تحریک پذیر مصرف سندرم روده 

سال به جز با دستور پزشک نباید مصرف شوند از آنجا که  6ملین ها در خردساالن تا سن : موارد منع مصرف و احتیاط

این کودکان قادر به توضیح عالئم خود نیستند تشخیص دقیق بیماري بر مصرف این داروها ارجحیت دارد به این طریق می 
این فرآورده در آپاندیسیت ویا نشانه هاي . یا بروز عوارض جانبی شدید تر جلوگیري کردتوان از عواقب بیماري مانند آپاندیسیت 
دیابت و رد صورت وجود اشکال در بلع نباید مصرف شود. نارسایی روده ،  آن ، خونریزي رکتوم با علت نامشخص ،

ی از مواد معدنی نظیر کلسیم ، منیزیم ، مس و روي و ویتامین خپوسته پسیلیوم باعث کاهش جذب بر :تداخالت دارویی
B12 ، .مصرف همزمان پوسته پسیلیوم با نمکهاي لیتیم موجب کاهش غلظت  گلیکوزیدهاي قلبی و مشتقات کومارینی می گردد

و   هش سرعتپوسته پسیلیوم ممکن است موحب کاهم چنین پالسمایی لیتیم و وقفه جذب آنها از مجراي گوارشی می شود 
  میزان جذب کاربامازپین شود . 

مصرف مقادیر زیاد پوسته پسیلیوم باعث انسداد روده و مري معموال به دلیل مصرف کم مایعات می گردد : عوارض جانبی

همچنین واکنشهاي آلرژیک با مصرف دارو گزارش شده است در شروع درمان ممکن است موقتا سنگینی و نفخ در بیماران ایجاد 
شود که با ادامه درمان برطرف می گردد .



  بنفشهشربت 

  
   کاربرد دارد. ضد سرفه، خلط آور، ضد تب، ضد التهاب گلو ونرم کننده حنجره، رفع گرفتگی صدابه عنوان 

مصرف مداوم دارو ممکن است سبب  روز دارو، احتیاط شود. 20در مصرف مداوم بیش از : موارد منع مصرف و احتیاط

.افراد دیابتی با احتیاط مصرف کنندفرآورده هاي داراي درصد باالي شکر را  مزاج شود.لینت 

  تداخل دارویی خاصی مشاهده نشده است. :تداخالت دارویی

گزارش نشده است. تا کنون  عارضه جانبی خاصی: عوارض جانبی

  

http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/fragrant2-violets.html


  وخدوسطاس

  
ف موضعی در حمام) و مشکالت گوارشی (مانند رخون (مصبراي بی اشتهایی، بی قراري و بی خوابی، مشکالت گردش 

  کاربرد دارد. تحریکات عصبی شکم، نفخ شکم و ناراحتی هاي عصبی روده)

نباید به فرم خوراکی در بارداري و شیردهی استفاده شود. ،  به گیاه آلرژي :موارد منع مصرف و احتیاط

  اطالعاتی در دسترس نیست. :تداخالت دارویی

در دوزهاي درمانی عارضه اي با مصرف گیاه گزارش نشده است. در اثر مصرف موضعی اسانس ممکن است : جانبیعوارض 
         درماتیت( التهاب پوستی) تماسی در برخی از افراد ایجاد شود. 

  

  

  

  

  


