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  دارونامه گياهي شركت گل دارو : عنوان و پديدآور
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  بسمه تعالي 

  پيشگفتار 

ي و  وئـ  مجـدد بـه اسـتفاده از گياهـان دار          شركت گل دارو همگـام بـا توجـه و اقبـال جهـاني و رويكـرد                

 بـه همـت دانـشمند فرهيختـه جنـاب آقـاي بـشير بختـي و بـا همكـاري و            ١٣٦٢داروهاي گياهي در سال     

همفكري گروهي از استادان دانشگاه و محققين رشته هاي مختلف داروسازي و گياه شناسي در اصفهان                 

در سـال   و   موالسـيون داروهـاي گيـاهي خـشك شـروع         را با بسته بنـدي و فر       فعاليت خود  تاسيس و ابتدا  

 شيراز مـستقر    جاده اصفهان به   ٧ در واحد جديد و مجهز خود در شهرك صنعتي صفه در كيلومتر              ١٣٧٧

نيمـه جامـد و خـشك، سـاخت و عرضـه             ي مـايع،  زي خطوط توليدي فـرآورده هـاي داروئـ        و با راه اندا   

، دراژه،  ي شـربت، قطـره، پمـاد، ژل ،كـرم ، قـرص            هي استاندارد را به فرم هـاي داروئـ        فرآورده هاي گيا  

ي، ميكروبـي و تجزيـه   ئهـاي كنتـرل شـيميا    بگ و غيره شروع و به ايجاد و تجهيز آزمايـشگاه  كپسول، تي 

دستگاهي مطابق با آخرين استانداردهاي جهـاني اقـدام و بـا اسـتعانت از همكـاري گروهـي از محققـين                      

نتي، داروسـازي  دانشگاهي كشور از رشته هاي مختلف داروسازي چون فارماكوگنوزي، دارو پزشكي س   

ي و ميكروبـي    كنترل شـيميائ  تجزيه دستگاهي، شيمي داروئي،      فارماكولوژي،   صنعتي، فرموالسيون دارو،  

و غيره، بخش تحقيق و توسعه خود را پايه گـذاري و نـسبت بـه فرموالسـيون و تهيـه داروهـاي مختلـف                         

، GMPسـتورالعمل هـاي   گياهي مورد نياز جامعه با جديـدترين اسـتانداردهاي بـين المللـي و رعايـت د               

WHO  و ISO 9001 2008  ي مـصوب وزارت  ورده داروئ فرآ٩٠اقدام و در حال حاضر متجاوز از

 فرآورده ديگر را در مراحل مختلف پژوهشي و         ٢٠ي عرضه و بيش از      بهداشت و درمان را به بازار داروئ      

  . آماده سازي براي توليد دارد

توليد داروهاي گياهي،   ك با معتبرترين مراكز جهاني پژوهش و        گل دارو افتخار دارد كه در ارتباط نزدي       

 و هـم اكنـون بخـش عـصاره گيـري و             قاتي و توليدي خود را توسـعه داده       هاي مختلف تحقي  پيوسته بخش 

آماده سازي مواد اوليه گياهي اين شركت در خاورميانه از مجهزترين و پيشرفته ترين واحـدها محـسوب                  

  .ضه خدمات به ساير موسسات علمي و توليدي كشور پيشرو نموده استگل دارو را در عر و اين امر

گياهي و فرآورده هاي    موسس و فعال انجمن توليد كنندگان داروهاي         از اعضاي شركت گل دارو يكي     

ي اي گياهي در كشور در انجام شناسـائ       ي ايران بوده و همگام با ساير توليد كنندگان داروه         گياهان داروئ 

  .بردن كيفيت فرآورده هاي خود اقدام مي نمايد روهاي جديد و باالنياز جامعه به دا

  

)١(  



  

دارونامه اي كه اكنون آماده شده است حاصل فعاليت هاي بخش تحقيق و توسعه اين شركت مـي باشـد           

ي در دارونامه هاي بين المللي ارائه و تنظـيم شـده   ترين روش ارائه فرآورده هاي داروئكه مطابق با جديد   

خـوبي بـا مراجعـه بـه آن، بـا      ه شكان گرامـي و عالقمنـدان بـه داروهـاي گيـاهي مـي تواننـد بـ        است و پز 

 از آخرين تحقيقات انجام شده درمورد گياهان و مواد گيـاهي بكـار              و فرموالسيون اين داروها آشنا شده    

 بـا   بدين ترتيب پزشـكان ارجمنـد قـادر خواهنـد بـود           . برده شده در فرموالسيون فرآورده ها آگاه  شوند        

اطمينان بيشتري نسبت به انتخاب و توصيه فرآورده هاي مختلف گياهي اين شركت بـراي بيمـاران خـود             

  .اقدام نموده و بهبودي آنان را تسريع نمايند

، رآورده هـا بـه زبـان فارسـي و التـين     جهت سهولت استفاده از اين دارونامه، افزون بر فهرست الفبـائي فـ   

بـدين ترتيـب   . جام شـده اسـت  ژيكي و درماني نيز انومختلف فارماكولتقسيم بندي داروها در گروههاي   

گرامي با مراجعه به گروه درماني داروهاي مورد عالقه خـود بـا اسـامي فـرآورده هـا آشـنا و بـا               پزشكان  

  .ر فرآورده را مشاهده خواهند نمودمراجعه به تك نگار مربوطه در دارونامه،  اطالعات علمي و فني ه

ــ  ــن خ ــت اي ــد اس ــاير    امي ــان و س ــم ميهن ــتي ه ــالمتي و تندرس ــامين س ــر ت ــي در ام ــي و فرهنگ           دمت علم

مـورد قبـول    ورهاي مختلـف جهـان ثمـربخش بـوده و           مصرف كنندگان فرآورده هاي گل دارو در كـش        

  .جامعه پزشكي و علمي كشور قرار گيرد

 برگرفتـه از دانـش    "اكثـرا  كـه  اني اين داروهـا  بازر درم آشنائي تجربي همكاران ارجمند با اثرات       "  مسلما

 بـسيار داروپزشـكي ايـران زمـين    هميـت  ارزش و انمودن  در روشن  اشد،ب  مي و حالگذشتهداروپزشكان  

  . خواهد بودبخشثمر

  

  

  من اهللا توفيق و اليه التكالن                                                                                  و

  )سهامي خاص(                 شركت گل دارو                                                            

   ايران –                         اصفهان                                                                     
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  بسمه تعالی 

  صفحه   فهرست مندرجات دارونامه شرکت گل دارو 

  ۱  پيشگفتار

  ۳   فارسیيافهرست فرآورده ها بر حسب الفب

  ۷  حسب گروه درمانی  فهرست فرآورده ها بر

  ۱۴  ) سر و ابرو، برطرف كننده شوره سرمحرك رشد موي(تونيك موي آرتميس 

  ۱۵  ) زن و مردبرطرف كننده ناتواني جنسي  در( قطره آفروديت -قرص 

  ۱۶  )قاعدگياز و پيش  اختالالت قاعدگي ،)گرگرفتگي و تعريق شبانه(ارض يائسگیبرطرف کننده عو(قرص آگنوگل 

  ۱۷  )و خواب آورآرامبخش ( پودر آلتيب

  ۱۸  ) عصبي با منشاءيهاضد ميگرن و سردرد(قطره آنتی ميگرن 

  ۱۹  )كننده گرفتگي عروق و تنظيم كننده فشارخونباز(قطره استراگل 

  ۲۰  )ضد چاقيشتها  و كاهش دهنده ا(قرص اسليم کوئيک 

  ۲۱ )ضد عفونی كننده مجاري تنفسي(  اينهالرکاليپتوسوبخور امحلول 

  ۲۲ )ش و متاساز بعد از جراحي تومورهادرمان سرطانها بخصوص سرطانهاي دستگاه گوار پيشگيري و( شربت اودوراتا

  ۲۳ )، التهاب لثه و مخاط دهانبرطرف كننده آفت دهان(  ژل ايرالوکس–قطره

  ۲۴ )واکس گوشو  نرم كننده جرم(طره گوش ايرگل ق

  ۲۵  ) بدن ايمنیسيستممحرک (ايموستيم محلول  –)اکی هرب( قرص ايموستيم

  ۲۶ )، ضد احتقانخوردگی كودكان سرمابرطرف كننده(پماد ب ب کلد 

  ۲۷        )        ، آفتاب سوختگي و زخم مزمنبرطرف كننده سوختگي هاي درجه يك تا  سه(برناگل پماد 

  ۲۸ ) حاد و مزمنبرطرف كننده  آسم و برونشيت(قرص برونکوگل 

  ۲۹ )برطرف كننده  افسردگی(قرص پرفوران 

  ۳۰ ) و عوارض ناشي از آنبرطرف كننده هيپرپالزی پروستات( قطره پروستاتان -قرص

  ۳۱ )سرفه و خلط آور ضد( شربت توسيان

  ۳۲  )ضد سرفه كودكان(شربت سينه توسيان اطفال 

  ۳۳  ) و خلط آور سرفهضد(قطره  توسيگل 

  ۳۴ )، صفراآورو کلسترولکاهش دهنده تري گليسريد (تيشوک کپسول 

  ۳۵  )قاهت،كاهش دهنده دوران نتقويت كننده قواي روحي و جسمي( جين سين تونيك –کپسول

  ۳۶ )تقويت كننده حافظه و »آلزهايمر«زوال عقل جلوگيري از پيشرفت (قرص جينکوگل 

  ۳۷ )ضد درد عضالنی و التهاب مفاصل(رزماری پماد 

  ۳۸   )رفع التهاب مفصلي در آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت، موثر در كاهش دردهاي قاعدگي(قرص روماتوگل 

  ۳۹ )مخدر و سيگار كاهش دهنده عالئم ترك اعتياد به مواد( كپسول رها –محلول

  ۴۰  ) دافع حشرات( لوسيون ريپل گل –كرم

  ۴۱  )آرتريت روماتوئيدضد   استفراغ مسافرت و حاملگي، ضد تهوع و(کپسول زينتوما 
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  صفحه   فهرست مندرجات دارونامه شرکت گل دارو 

  ۴۲ ) و مخاط  دهانالتهاب لثه ضد(ژل سالويزان 

  ۴۳  )شيردهي كننده شير مادر در اواخر خشك كم كننده ترشح عرق در شرايط عمومي و يائسگي و( قرص سالويگل

  ۴۴ )آرامبخش و خواب آور(پسول سدامين ک

  ۴۵ )ي با طعم شكالتملين کودکان(شربت سناگل  

  ۴۶ ) و مسهلملين( پودر سنالين -قرص

  ۴۷  )ضد درد و اسپاسم مجاري ادراري ،کننده سنگ کليه و مثانهدفع ( قطره سنکل

  ۴۸  )»عريق شبانهگرفتگي و تگر« برطرف کننده عوارض يائسگی(قرص سيمی فوگل 

  ۴۹ )كننده  دهانضد عفوني و خوشبو(شويه سينامول دهان

  ۵۰ )افزايش دهنده ترشح شير مادر( قطره شيرافزا -کپسول

  ۵۱ )التهاب معده و اثني عشربرطرف كننده (پودر شيرينوش  

  ۵۲ )رفع درد، سختي و سفتي مفاصل ناشي از التهاب روماتيسمي(کپسول فيتوآرتريت 

  ۵۳  ) يادگيري و ميل جنسي در زن و مردتقويت كننده حافظه،(  فيتوتونکپسول

  ۵۴ ) و تبخوردگی سرماعالئمبرطرف كننده (قرص فيتوکلد 

  ۵۵  )پيشگيري و درمان سرماخوردگي، ضد سرفه و تقويت كننده سيستم ايمني بدن(شربت فيتوگريپ 

  ۵۶ ) عصبي و دردهاي ناشي از نوروپاتي ديابتيكبرطرف كننده درد مفصلي و عضالني با منشاء(پماد کاپسيان 

  ۵۷ )ضد نفخ و اسپاسم گوارشي(پودر کارامين 

  ۵۸  )برطرف كننده التهاب و زخم سطحي، شقاق سينه مادران شيرده و ادرار سوختگي نوزادان( ای –کرم کالنديت 

  ۵۹  )ده بواسير و واژنشستشودهنده و ترميم كننده التهاب و زخم، ضد عفوني كنن( کاميلوگل محلول 

  ۶۰  )ضد نفخ و اسپاسم  معده(كپسول كربوگل 

  ۶۱ )، پائين آورنده فشارخون٢موثر در درمان نارسائي قلبي تيپ (قرص  کراتاگل  

  ۶۲ )برطرف كننده درد، سرفه و سرماخوردگي بزرگساالن، ضد احتقان(کرم کلدراب 

  ۶۳ )ي گليسريد،كلسترول و فشار خونكاهش دهنده تر( ميلي گرمي ٥٠٠ و ٣٠٠قرص گارسين 

  ۶۴ )ضد نفخ و اسپاسم گوارشي، موثر در سندروم روده تحريك پذير( قطره گاستروالن

  ۶۵ )برطرف كننده  التهاب و زخم معده و اثني عشر(قرص گاسترين 

  ۶۶ )ضد نفخ و اسپاسم گوارش در نوزادان و كودكان(محلول گل گريپ 

  ۶۷ )ه قند خونپائين آورند(قرص گليكوگل 

  ۶۸ )كاهش دهنده تري گليسريد، كلسترول و برطرف كننده اختالالت ترشح صفرا(كپسول ليپوهرب 

  ۶۹ )ضد التهاب مخاط دهان و گلو، ضد خشونت و گرفتگي صدا(قرص مکيدنی ليکوفار 

  ۷۰ )موثر در درمان هپاتيت ها و كبد چرب( ميلي گرمي ١٤٠ و ٧٠قرص ليورگل 

  ۷۱ )در و ضد عفونی کننده مجاري ادراریم(قرص مدريک 

  ۷۲  )»آكنه«كمك به بهبود جوش و غرور جواني  (ژل مالگل 

  ۷۳  )ضد ويروس گياهي، ضد تبخال و زونا( گرمی ٣٠ و ٥ژل مليسان 
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  صفحه   فهرست مندرجات دارونامه شرکت گل دارو 

  ۷۴ )ه حافظهتقويت كنند، MSجلوگيري از پيشرفت آلزهايمر و  (کپسول ممورال

  ۷۵  )برطرف كننده درد و اسپاسم پيش از قاعدگي و دوره قاعدگي،  قاعده آور (كپسول منستروگل

  ۷۶  )ضد عفونتهاي قارچي و ميكروبي واژن و واژينيت مختلط(کرم واژينال ميکوسين 

  ۷۷ )ضد ميگرن و سردردهاي با منشاء عصبي(قرص ميگراگل 

  ۷۸ )كننده طپش قلب و نامنظمي ضربان قلب، آرامبخش و خواب آورضد اضطراب، برطرف (قرص نوراگل 

  ۷۸   )ضد اضطراب، برطرف كننده طپش قلب و نامنظمي ضربان قلب، آرامبخش و خواب آور(قرص نوراگل فورت 

  ۷۹  )ينگلز و فيبروميالژيتسكين دهنده سريع دردهاي مزمن مرتبط با عصب، درد ناشي از نوروپاتي ديابتيك، بيماري ش(اسپري نوروژيك منتوله 

  ۸۰  ) درمان فشارخون ماليم، مكمل داروهاي ضد فشارخون(قرص وازوگل 

  ۸۱ )برطرف كننده واريس سطحي و فلبيت(كرم ونوگل 

  ۸۲ )درمان هموروئيد پرخون، پروالپس مقعد، خارش، درد و تحريكات مقعد(پماد هموروهرب 

  ۸۳  ) رتبرطرف كننده موهاي زائد صو(كرم هيرسوتان 

  ۸۴  )رنگ موي سر(پودر رنگ موي دالويز 

  ۸۵  فهرست التين فرآورده ها  

  ۹۰ ضميمه شرح مختصري بر بيماريهاي شايع و درمان آنها با داروهاي گياهي
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  فارسيي گياهي گل دارو  بر حسب الفباي فهرست فرآورده ها

)٣(  

ف
ردي

  
   داروئی گروه  نوع فرآورده  نام فرآورده

  محرك رشد موي سر و ابرو، برطرف كننده شوره سر  تونيك مو  آرتميس  ١

 برطرف كننده ناتوائي جنسي در زن و مرد   قطره  آفروديت  ٢

 برطرف كننده ناتوائي جنسي در زن و مرد   قرص روكش دار  آفروديت   ٣

  قرص روكش دار  آگنوگل  ٤
رگرفتگــي و تعريــق گ(برطــرف کننــده عــوارض يائــسگي 

  اختالالت قاعدگي و پيش از قاعدگي،)بانهش

  آرامبخش و خواب آور  پودر  آلتيب  ٥

  ضد ميگرن و سردردهاي با منشاء عصبي  قطره   آنتي ميگرن  ٦

  بازكننده گرفتگي عروق و تنظيم كننده فشارخون  قطره  استراگل  ٧

  كاهش دهنده اشتها و ضد چاقی   قرص روکش دار  اسليم کوئيک  ٨

  عفونی كننده مجاري تنفسي ضد  محلول بخور  ينهالركاليپتوس اوا  ٩

  شربت  اودوراتا  ١٠
پيشگيري و درمان كمكـي سـرطانها بخـصوص سـرطانهاي           

  دستگاه گوارش و متاستاز بعد از جراحي تومورها

 برطرف كننده آفت دهان، التهاب لثه و مخاط دهان  قطره  ايرالوكس  ١١

 اب لثه و مخاط دهانبرطرف كننده آفت دهان، الته  ژل  ايرالوكس  ١٢

  نرم کننده واکس و جرم گوش  قطره گوش  ايرگل  ١٣

  محرک سيستم ايمنی بدن، ضد سرماخوردگي و آنفلوانزا    قرص  )اکی هرب(ايموستيم   ١٤

 محرک سيستم ايمنی بدن، ضد سرماخوردگي و آنفلوانزا  محلول خوراکی  ايموستيم  ١٥

  دكان، ضد احتقانبرطرف كننده سرماخوردگی كو  پماد  كلد.ب.ب  ١٦

  پماد                برناگل  ١٧
برطـــرف كننـــده ســــوختگي درجـــه يــــك تـــا ســــه،                    

  آفتاب سوختگي و زخم مزمن 

 برطرف كننده آسم و برونشيت حاد و مزمن  قرص روکش دار  برونکوگل   ١٨

  ضد افسردگی  قرص روكش دار  پرفوران  ١٩

 پالزی پروستات و عوارض ناشي از آنبرطرف كننده هيپر  قطره  پروستاتان  ٢٠

 برطرف كننده هيپرپالزی پروستات و عوارض ناشي از آن  قرص روكش دار  پروستاتان  ٢١

 ضد سرفه و خلط آور  شربت  توسيان  ٢٢

 ضد سرفه كودكان  شربت  توسيان اطفال  ٢٣

 ضد سرفه و خلط آور  قطره  توسيگل  ٢٤

 لسترول، صفراآورکاهش دهنده تري گليسريد و ک  کپسول  تيشوک  ٢٥



  فارسيي گياهي گل دارو  بر حسب الفباي فهرست فرآورده ها
 

ف
ردي

  
  گروه داروئی   نوع فرآورده  نام فرآورده

 تقويت كننده قواي جسمي و روحي، ضد نقاهت  كپسول  جين سين  ٢٦

  تقويت كننده قواي جسمي و روحي، ضد نقاهت  محلول خوراكي  جين سين  ٢٧

  تقويت حافظه وزوز گوش،موثر در درمان آلزهايمر و  كش دارقرص رو  جينكوگل  ٢٨

  رنگ موي سر  پودر  دالويز  ٢٩

 ضد درد عضالنی و التهاب مفاصل  پماد  رزماري  ٣٠

  قرص روكش دار  روماتوگل  ٣١
رفع التهاب مفصلي در آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت، موثر         

  در كاهش دردهاي قاعدگي

  دهنده عالئم ترك اعتياد به مواد مخدر و سيگاركاهش  محلول خوراكي  رها  ٣٢

 كاهش دهنده عالئم ترك اعتياد به مواد مخدر و سيگار  كپسول  رها  ٣٣

 دافع حشرات  كرم  ريپل گل  ٣٤

 دافع حشرات  لوسيون  ريپل گل  ٣٥

 آرتريت روماتوئيد ضد  حاملگي، استفراغ مسافرت و تهوع وضد  كپسول  زينتوما  ٣٦

  التهاب لثه و مخاط دهان ضد  ژل  سالويزان  ٣٧

  قرص روكش دار  سالويگل  ٣٨
كم كننده ترشح عـرق در شـرايط عمـومي و يائـسگي وخـشك       

 كننده شير مادر در اواخر شيردهي

 آرامبخش و خواب آور   كپسول  سدامين  ٣٩

 ملين کودکان با طعم شكالتي  شربت   سناگل  ٤٠

 ملين و مسهل  پودر  سنالين  ٤١

 ملين و مسهل  كش دارقرص رو  ٥/٧سنالين   ٤٢

 دراري ادرد و اسپاسم مجاري ضددفع کننده سنگ کليه و مثانه، قطره  سنكل  ٤٣

  )گرگرفتگي و تعريق شبانه(برطرف کننده عوارض يائسگی   قرص روکش دار  سيمی فوگل  ٤٤

  عفوني و خوشبو كننده دهان ضد قطره دهانشويه   سينامول  ٤٥

 شير مادرافزايش دهنده ترشح  قطره  شيرافزا  ٤٦

 افزايش دهنده ترشح شير مادر  كپسول  شيرافزا  ٤٧

 برطرف كننده التهاب معده و اثني عشر  پودر  شيرينوش  ٤٨

 رفع درد، سختي و سفتي مفاصل ناشي از التهاب روماتيسمي  کپسول  فيتوآرتريت  ٤٩

  

)٤(   

 
  



  فارسيي گياهي گل دارو  بر حسب الفباي فهرست فرآورده ها
 

ف
ردي

  
  گروه داروئی   نوع فرآورده  دهنام فرآور

 تقويت كننده حافظه، يادگيري و ميل جنسي در زن و مرد کپسول  فيتوتون  ٥٠

  برطرف كننده عالئم سرماخوردگی و تب  قرص روكش دار  فيتوكلد  ٥١

  شربت  فيتوگريپ  ٥٢
 پيشگيري و درمان سرماخوردگي، ضـد سـرفه و تقويـت كننـده            

  سيستم ايمني بدن

  پماد  كاپسيان  ٥٣
ــده درد  ــرف كنن ــصبي و    برط ــشاء ع ــا من ــضالنی ب ــصلي و ع  مف

 دردهاي ناشي از نوروپاتي ديابتيك

 اسپاسم گوارشي ضد نفخ و  پودر  كارامين  ٥٤

  كرم    اي-كالنديت  ٥٥
 برطرف كننده التهاب پوستي، زخم سطحي، شقاق سـينه مـادران     

 يرده و ادرار سوختگي نوزادانش

  محلول شستشو  کاميلوگل  ٥٦
عفـوني كننـده    ده و ترميم كننده التهاب و زخم، ضـد  دهنشستشو

  عفوني كننده بواسير و واژن در حمامهاي موضعي، ضد

  ضد نفخ و اسپاسم  معده  كپسول  كربوگل  ٥٧

  ، پائين آورنده فشارخون٢موثر در درمان نارسائي قلبي تيپ  قرص روكش دار  كراتاگل  ٥٨

 وردگي بزرگساالنبرطرف كننده درد، سرفه و سرماخ كرم  كلدراب  ٥٩

 کاهش دهنده تري گليسريد، کلسترول و فشارخون قرص روكش دار   ٣٠٠گارسين   ٦٠

 کاهش دهنده تري گليسريد، کلسترول و فشارخون قرص روكش دار   ٥٠٠گارسين   ٦١

 تحريك پذيرارشي،موثر درسندروم روده ضدنفخ و اسپاسم گو  قطره  گاستروالن  ٦٢

 رطرف كننده التهاب و زخم معده و اثني عشرب  قرص روكش دار  گاسترين   ٦٣

 ضد نفخ و اسپاسم گوارشي در نوزادان و كودكان  محلول   گل گريپ  ٦٤

  پائين آورنده قند خون  قرص روكش دار  گليكوگل  ٦٥

  كپسول  ليپوهرب  ٦٦
ــده     ــرف كنن ــسترول و برط ــسريد، کل ــري گلي ــده ت ــاهش دهن ک

  ختالالت ترشح صفراا

  التهاب مخاط دهان و گلو، ضد خشونت و گرفتگي صداضد  قرص مكيدني  ليكوفار  ٦٧

 موثر در درمان هپاتيتها و كبد چرب  قرص روكش دار  ٧٠ليورگل   ٦٨

 موثر در درمان هپاتيتها و كبد چرب  قرص روكش دار  ١٤٠ليورگل  ٦٩

 عفونی کننده مجاري ادراری مدر و ضد  قرص روكش دار  مدريك  ٧٠

  )آكنه(و غرور جواني كمك به بهبود جوش    ژل  مالگل   ٧١

  

)٥( 



  فارسيي گياهي گل دارو  بر حسب الفباي فهرست فرآورده ها
 

ف
ردي

  
  گروه داروئی   نوع فرآورده  نام فرآورده

 ضد ويروس گياهي، ضد تبخال و زونا   گرمي٣٠ژل   مليسان  ٧٢

 ضد ويروس گياهي، ضد تبخال و زونا   گرمي٥ژل   مليسان  ٧٣

  ، تقويت حافظهMSاز پيشرفت آلزهايمر و جلوگيري   کپسول   ممورال   ٧٤

  كپسول  منستروگل  ٧٥
قاعـدگي،  برطرف كننده درد و اسپاسم پيش از قاعدگي و دوره         

  قاعده آور

 ضد عفونتهاي قارچي و ميكروبي واژن و واژينيت مختلط کرم واژينال  ميکوسين  ٧٦

  ضد ميگرن و سردردهاي با منشاء عصبي  قرص روكش دار  ميگراگل  ٧٧

  قرص روكش دار  نوراگل  ٧٨
ف كننـده طـپش قلـب و نـامنظمي ضـربان           ضد اضـطراب، برطـر    

  قلب، آرامبخش و خواب آور

  قرص روكش دار  نوراگل فورت  ٧٩
ف كننـده طـپش قلـب و نـامنظمي ضـربان           ضد اضـطراب، برطـر    

  قلب، آرامبخش و خواب آور

  اسپري  نوروژيك منتوله  ٨٠
ب، درد ناشـي    زمن مرتبط با عـص    تسكين دهنده سريع دردهاي م    

  از نوروپاتي ديابتيك، بيماري شينگلز و فيبروميالژي

  درمان فشارخون ماليم، مكمل داروهاي ضد فشارخون  قرص روكش دار  وازوگل   ٨١

 برطرف كننده واريس سطحي و فلبيت  كرم  ونوگل  ٨٢

 پماد   هموروهرب  ٨٣
  ودرمان هموروئيد پرخون، پروالپس مقعد، خارش، درد 

 تحريكات مقعد

  برطرف كننده موهاي زائد صورت  كرم  هيرسوتان  ٨٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)٦(  



  فهرست فرآورده های گياهی گل دارو بر حسب گروه های درمانی

   

)٧(  

  مورد استعمال  فرم داروئي  نام  گروه  درماني

  ايرالوکس
طـره   ميلي ليتري بـا درب ق   ٣٠شيشه  (قطره  

  )چكان دار و بروشور در جعبه مقوايي

برطرف کننده آفت دهان،  عوارض 

 التهابي لثه و مخاط دهان

  ايرالوکس
 گرمي با بروشـور در جعبـه        ١٥تيوب  (ژل  

  )مقوايي

برطرف کننده آفت دهان، عوارض 

 التهابي لثه و مخاط دهان

  سالويزان
 گرمي با بروشـور در جعبـه        ١٥تيوب  (ژل  

  )مقوايي
  تهاب لثه و مخاط دهانضد ال

  سينامول
 ميلي ليتري بـا درب قطـره     ٣٠شيشه  (قطره  

  )چكان دار و بروشور در جعبه مقوايي
  عفوني و خوشبو كننده دهان ضد

  مليسان

   گرمی۵  

 گرمـي بـا بروشـور در جعبـه          ٥تيوب  (ژل  

 )مقوايي

  ضد ويروس موضعی 

 ) هرپس تبخال و زونا(

هاي دهان و  فرآورده

    نداند

Stomatological 
preparations    

  مليسان

   گرمی۳۰  

 گرمي با بروشـور در جعبـه        ٣٠تيوب  (ژل  

 )مقوايي

  ضد ويروس موضعی 

 ) هرپس تبخال و زونا(

  گاستروالن
 ميلي ليتري بـا درب قطـره     ٣٠شيشه  (قطره  

  )چكان دار و بروشور در جعبه مقوايي

، موثر در ضد نفخ و اسپاسم گوارشي

  درمان سندروم روده تحريك پذير

  كربوگل
سه بليستر ده عددي با بروشور در (كپسول 

 )جعبه مقوايي
  ضد نفخ و اسپاسم معده

  گل گريپ
 ميلي ليتري با بروشـور      ١٢٠شيشه  (محلول  

  )در جعبه مقوايي

در ضد نفخ و اسپاسم گوارشي 

 نوزادان

اخـتالالت  هـاي     فرآورده

  دستگاه گوارش

Drugs for functional 
gastrointestinal 
disorders 

  كارامين
ــاهي  ــسته بنــدي ســولف (پــودر گي ان و در ب

 )جعبه مقوايي
 ضد نفخ و اسپاسم گوارشي

  استفراغ تهوع و ضد ضد

Antinauseantts and  
Antiemetics 

  

  زينتوما
سه بليستر ده عددي با بروشور در (كپسول 

  )جعبه مقوايي

ضد تهوع و استفراغ مسافرت و 

  حاملگي

 ۷۰ليورگل 

  رميميلي گ

سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در   (قرص  

  )جعبه مقوايي
  موثر در درمان هپاتيتها و كبد چرب

 ۱۴۰ليورگل 

  ميلي گرمي

سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در   (قرص  

 )جعبه مقوايي
  موثر در درمان هپاتيتها و كبد چرب

  تيشوک
سه بليستر ده عددي با بروشور در (كپسول 

 )جعبه مقوايي

هنده تري گليسريد و کاهش د

  کلسترول، صفراآور

 اخـتالالت   هـاي   فرآورده

  كبدي 

Bile and Liver 
therapy 

  ليپوهرب
سه بليستر ده عددي با بروشور در (كپسول 

  )جعبه مقوايي

تري گليسريد و  کاهش دهنده

و برطرف كننده اختالالت  کلسترول

  ترشح صفرا



  فهرست فرآورده های گياهی گل دارو بر حسب گروه های درمانی 

 )٨( 

  رد استعمالمو  فرم داروئي  نام  گروه  درماني

  سناگل
 ميلي ليتري با بروشور در ٦٠شيشه  (ربت  ش

  )جعبه مقوايي
  ملين کودکان با طعم شكالتي

 ۵/۷سنالين 

  ميلي گرمي

سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در   (قرص  

  )جعبه مقوايي
  ملين و مسهل

  ملين و مسهل  

   Laxatives  

 سنالين
ــاهي  ــسته بنــدي ســولفان و  (پــودر گي در ب

 )وائيجعبه مق
  ملين و مسهل

  گاسترين
سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در   (قرص  

  )جعبه مقوايي

برطرف كننده التهاب و زخم معـده و        

  اثني عشر

هاي ضد التهاب     فرآورده

  و ضدعفوني کننده روده 

Antidiarrheals, 
intestinal anti -
inflammatory/ 
antiinfective agents 

 

  شيرينوش
ــاهي  ــ(پــودر گي سته بنــدي ســولفان و در ب

  )جعبه مقوائي

ــده و            ــاب معـ ــده التهـ ــرف كننـ برطـ

  اثني عشر

فرآورده هاي ضد چاقي    

 و كم كننده اشتها  
Antiobesity 
preparations  

  اسليم كوئيك
سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در   (قرص  

  )جعبه مقوايي
  كاهش دهنده اشتها و ضد چاقی

  سينجين 
سه بليستر ده عددي با بروشور در (كپسول 

  )جعبه مقوايي

تقويت كننده قواي جسمي و روحـي،     

  كاهش دوران نقاهت

  جين سين
 ميلي ليتري با بروشـور      ١٢٠شيشه  (محلول  

  )در جعبه مقوايي

تقويت كننده قواي جسمي و روحـي،     

  كاهش دوران نقاهت

 تقويت كننده عمومي
Tonics  

  فيتوتون
 در سه بليستر ده عددي با بروشور(كپسول 

  )جعبه مقوايي

تقويت كننده قواي جسمي و روحـي،     

كاهش دوران نقاهت، تقويـت كننـده       

ــسي در   ــل جن ــادگيري و مي ــه، ي حافظ

  مردان و زنان

  کراتاگل
سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در   (قرص  

  )جعبه مقوايي

     برون ده قلبی،افزايش دهنده

 (Stag II NYHA) ميضد آريت

  استراگل
 ميلي ليتري بـا درب قطـره     ٣٠شيشه  (قطره  

  )چكان دار و بروشور در جعبه مقوايي

بهبود و تقويت سالمت قلب،   تنظيم كننـده       

فشارخون، رقيق كننده خون، كاهش دهنده      

احتمال تـشكيل لختـه خـون، پـائين آورنـده         

  كلسترول و بازكننده گرفتگي عروق

 ۳۰۰گارسين 

  لي گرميمي

سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در   (قرص  

 )جعبه مقوايي

ــاهش دهنـــده   ــري گليـــسريد،  کـ تـ

  فشارخونکلسترول و 

 ۵۰۰گارسين 

  ميلي گرمي

سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در     (قرص

  )جعبه مقوايي

ــري گليـــسريد،     ــاهش دهنـــده تـ کـ

  کلسترول و فشارخون

  تيشوک
 در سه بليستر ده عددي با بروشور(كپسول 

 )جعبه مقوايي

ــسريد و    ــري گليـ ــده تـ ــاهش دهنـ کـ

  کلسترول، صفراآور

 بيماريهاي هاي فرآورده

  قلبي

Cardiac therapy  

  ليپوهرب
سه بليستر ده عددي با بروشور در جعبـه         (كپسول  

  )مقوايي

 و  تري گليـسريد و کلـسترول     کاهش دهنده   

  برطرف كننده اختالالت ترشح صفرا



  فهرست فرآورده های گياهی گل دارو بر حسب گروه های درمانی 

  

  مورد استعمال  فرم داروئي  نام  رمانيگروه  د

   مدر هاي فرآورده

 Diuretics  
  مدريک

سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در         (قرص  

  )جعبه مقوايي
  ، ضد عفوني كننده مجاري ادرارمدر

  ونوگل
 گرمي با بروشور در جعبـه       ٣٠تيوب  (کرم  

  )مقوايي
  س وريدهاي سطحي و فلبيتواري

ــرآورده ــاي      فــــ هــــ

  محافظت کننده عروق

 Vasoprotectives  
  هموروهرب

 گرمي با بروشور در جعبـه       ٣٠تيوب  (پماد  

  )مقوايي

ــد و    ــاری هموروئي ــم بيم ــان عالئ درم

  هموروئيدهاي پرخون

 ۳۰۰گارسين 

  ميلي گرمي

سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در         (قرص  

 )جعبه مقوايي

ــده   ــاهش دهنـ ــسريد،  کـ ــري گليـ تـ

  فشارخونکلسترول و 

 ۵۰۰گارسين 

  ميلي گرمي

سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در          (قرص

  )جعبه مقوايي

ــسريد،     ــري گليـ ــده تـ ــاهش دهنـ کـ

  کلسترول و فشارخون

  تيشوک
سه بليستر ده عددي با بروشور در       (كپسول  

 )جعبه مقوايي

ــسريد و   ــري گليـ ــده تـ ــاهش دهنـ کـ

  آورکلسترول، صفرا

هــاي کاهنــده      فــرآورده

  چربي خون

Serum lipid 
reducing agents 

  ليپوهرب
سه بليستر ده عددي با بروشور در       (كپسول  

  )جعبه مقوايي

کـــاهش دهنـــده  تـــري گليـــسريد و 

 و برطرف كننده اخـتالالت      کلسترول

  ترشح صفرا

داروهــاي ضــد قــارچ   

  واژينال

Antifungals Vaginal 
   

  ميکوسين
 گرمـي بــا هفــت  ٥٠تيــوب (کـرم واژينــال  

  )اپليکاتور و بروشور در جعبه مقوايي

ــي  ضــ ــارچي و ميكروب ــاي ق د عفونته

  واژن و واژينيت مختلط

هاي نرم کننـده       فرآورده

  و محافظ

Emollients and skip 
inflammatory   

  

   ای–کالنديت
 گرمي با بروشور در جعبـه       ٣٠تيوب   (كرم

  )مقوايي

برطرف كننده التهـاب پوسـتي، زخـم        

سطحي، شقاق سـينه مـادران شـيرده و     

  ادرار سوختگي نوزادان

 درمـان  هاي فرآورده

  جراحت و زخم

Preparations for 
treatment of 
wounds and ulcers  

  كاميلوگل
 ميلـي ليتـري بـا       ۲۵۰شيشه(محلول شستشو   

  ) پيمانه و بروشور در جعبه مقوايي

 و ترميم كننده التهاب و      دهندهشستشو

عفوني كننده در حمامهاي     ضدزخم،  

موضعي، ضدعفوني كننـده بواسـير و        

  واژن

  ايموستيم

  )اكي هرب(

سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در         (قرص  

 )جعبه مقوايي

محرک سيستم ايمنـی بـدن در مقابـل        

    ،عفونتهاي تنفسي و مجاري ادراري

  ضد سرماخوردگي و آنفلوانزا

هــاي محــرك  فــرآورده

   ايمنيسيستم

Immunostimulants 

  ايموستيم
 ميلي ليتـري بـا      ٦٠شيشه  (محلول خوراكي   

  ) در جعبه مقواييبروشور

محرک سيستم ايمنـی بـدن در مقابـل        

    ،عفونتهاي تنفسي و مجاري ادراري

 ضد سرماخوردگي و آنفلوانزا

  

)٩(  



  فهرست فرآورده های گياهی گل دارو بر حسب گروه های درمانی 

  مورد استعمال  فرم داروئي  نام  گروه  درماني

  )هرپس تبخال و زونا( ضد ويروس موضعی ) گرمي با بروشور در جعبه مقوايي٥تيوب (ژل    گرمی۵مليسان  

   )هرپس تبخال و زونا (ضد ويروس موضعی  ) گرمي با بروشور در جعبه مقوايي٣٠تيوب (ژل    گرمی۳۰مليسان 

  سالويگل
سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در         (قرص  

  )يجعبه مقواي

ــده ترشــح عــرق در شــرايط   كــم كنن

عمــومي و يائــسگي و خــشك كننــده 

  شير مادر در اواخر شيردهي

  )آكنه(كمك به بهبود جوش و غرورجواني    ) گرمي با بروشور در جعبه مقوايي٣٠تيوب (ژل   مالگل

  برناگل
 گرمي با بروشور در جعبـه       ٣٠تيوب  (پماد  

  )مقوايي

پمــاد ســوختگي درجــه يــك تــا ســه، 

   سوختگي و زخمهاي مزمنآفتاب

  كاميلوگل
 ميلـي ليتـري بـا       ۲۵۰شيشه(محلول شستشو   

  ) پيمانه و بروشور در جعبه مقوايي

دهنده و تـــرميم كننـــده التهـــاب و شستـــشو

ــد  ــم، ض ــاي   زخ ــده در حمامه ــوني كنن عف

  عفوني كننده بواسير و واژن موضعي، ضد

  دافع حشرات  ) گرمي در جعبه مقوايي٣٠تيوب (كرم   ريپل گل

ســاير فــرآورده هــاي   

  پوستي

Other 
dermatological 
preparations  

  دافع حشرات  )  ميلي ليتري٢٠٠ظرف پالستيكي (لوسيون   ريپل گل

  پروستاتان
سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در         (قرص  

  )جعبه مقوايي

برطرف كننده هيپرپالزی پروستات و     

 عوارض ناشي از آن

  پروستاتان
 قطره  ميلي ليتري با درب٣٠شيشه (قطره 

  )چكان دار و بروشور در جعبه مقوايي
برطرف كننده هيپرپالزی پروستات و     

  عوارض ناشي از آن

  سنكل
 ميلي ليتري با درب قطره ٣٠شيشه (قطره 

  )چكان دار و بروشور در جعبه مقوايي
ــه و مثانــه،           ــنگ کلي ــده س ــع کنن  دف

  ضد درد و اسپاسم مجاري ادراري

ــرآورده ــه و   ف ــاي كلي ه

  مجاري ادراري

Urologicals 

  مدريک
 درعددي با بروشور سه بليستر ده (قرص 

  )جعبه مقوايي
  ، ضد عفوني كننده مجاري ادرارمدر

 برطرف كننده ناتواني جنسي در زن و مرد  )سه بليستر ده عددي با بروشور در جعبه مقوايي(قرص   آفروديت

  آفروديت
درب قطـره    ميلي ليتري بـا      ٣٠شيشه  (قطره  

  )چكان دار و بروشور در جعبه مقوايي

برطرف كننده ناتواني جنسي در زن و   

 مرد

  تقويت كننده تمايالت جنسي در مردان و زنان  )سه بليستر ده عددي با بروشور در جعبه مقوايي(كپسول  فيتوتون

  آگنوگل
پنج بليستر بيست عددي با بروشـور       (قرص  

  )در جعبه مقوايي

ارض يائــسگی  برطــرف کننــده عــو  

، »گرگرفتگــــي و تعريــــق شــــبانه  «

  اختالالت قاعدگي و پيش از قاعدگي

  سيمی فوگل
سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در         (قرص  

  )جعبه مقوايي

برطــرف كننــده عــوارض يائــسگي     

  »گرگرفتگي و تعريق شبانه«

  منستروگل
سه بليستر ده عددي با بروشور در       (كپسول  

  )جعبه مقوايي

رد و اسپاسم پـيش از      برطرف كننده د  

  قاعدگي و دوره قاعدگي، قاعده آور

  شيرافزا
سه بليستر ده عددي با بروشور در       (كپسول  

  )جعبه مقوايي
 افزايش دهنده ترشح شير مادر

هاي هورمونهاي  فرآورده

  جنسي

Modulators of the 
genital system  

  شيرافزا
 ميلي ليتري بـا درب قطـره        ٣٠شيشه  (قطره  

  )چكان دار و بروشور در جعبه مقوايي
 افزايش دهنده ترشح شير مادر

)۱۰(  



  ست فرآورده های گياهی گل دارو بر حسب گروه های درمانی فهر

  مورد استعمال  فرم داروئي  نام  گروه  درماني

  آرتميس

 ١٢٠ظـرف پالسـتيكي     (محلول مـوي سـر      

ميلي ليتري با درب اسپري كننده و بروشور 

  )در جعبه مقوايي

محـــرك رشـــد مـــوي ســـر و ابـــرو،  

  ف كننده شوره سربرطر

  هيرسوتان
 گرمي با بروشور در جعبـه       ٣٠تيوب  (کرم  

  )مقوايي
  برطرف كننده موهاي زائد صورت

  آنفرآورده هاي  و مو

Hair preparations 
  

  دالويز

ــاهي  ــودر گي ــولفان  (پ ــدي س ــسته بن  ١٢٠ب

گرمي با بروشور و دستكش يكبار مصرف       

  )در جعبه مقوايي

  رنگ موي سر

  رزماری
 گرمي با بروشور در جعبـه       ٣٠تيوب  (پماد  

 )مقوايي
  ضد درد عضالنی و التهاب مفاصل

 فرآورده هـاي موضـعي  

جهت دردهاي مفاصل و    

  عضالت

Topical products 
for joint and 
muscular pain  

  کاپسيان
 گرمي با بروشور در جعبه ٣٠تيوب (پماد 

  )مقوايي

برطرف كننده درد مفصلي و عضالنی 

با منـشاء عـصبي و دردهـاي ناشـي از           

  نوروپاتي ديابتيك

  آنتی ميگرن
 ميلي ليتري بـا درب قطـره        ٣٠شيشه  (قطره  

  )چكان دار و بروشور در جعبه مقوايي

 ضــد ميگــرن و ســردردهاي بــا منــشاء

 عصبي

 عصبيضد ميگرن و سردردهاي با منشاء   )سه بليسترده عددي با بروشور در جعبه مقوايي(قرص  ميگراگل

  فيتوآرتريت
سه بليستر ده عددي با بروشور در       (كپسول  

  )جعبه مقوايي

ــل     ــفتي مفاص ــختي و س ــع درد، س رف

  ناشي از التهاب روماتيسمي

  زينتوما
سه بليستر ده عددي با بروشور در       (كپسول  

  )جعبه مقوايي

ــاب مفاصــــل در     ــع درد و التهــ رفــ

  آرتريت روماتوئيد

  روماتوگل
 بروشـور در    سه بليستر ده عددي بـا     (قرص  

  )جعبه مقوايي

ــاب مفاصــــل در     ــع درد و التهــ رفــ

آرتريت روماتوئيـد و اسـتئوآرتريت،            

  كاهش دردهاي دوران قاعدگي

 ضـد درد و    هاي  دهفرآور

  ) مسکن(ضد التهاب 

Analgesices 
 

 

نوروژيك 

  منتوله

 ميلـي ليتـري     ٥٠ظرف پالسـتيكي    (اسپري  

با درب اسپري كننـده و بروشـور در جعبـه       

  )مقوايي

تسكين دهنده سريع دردهاي مـزمن مـرتبط        

ناشي از نوروپـاتي ديابتيـك،    با عصب، درد    

  بيماري شينگلز و فيبروميالژي

  نوراگل
سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در         (قرص  

  )جعبه مقوايي

ضد اضطراب، برطرف كننـده طـپش        

قلـــب و نـــامنظمي ضـــربان قلـــب،    

  آرامبخش و خواب آور

  نوراگل فورت
وشـور در   سه بليستر ده عددي بـا بر      (قرص  

  )جعبه مقوايي

ضد اضطراب، برطرف كننـده طـپش        

قلـــب و نـــامنظمي ضـــربان قلـــب،    

  آرامبخش و خواب آور

  سدامين
سه بليستر ده عددي با بروشور در       (كپسول  

  )جعبه مقوايي
  آرامبخش و خواب آور

   آرامبخشهاي فرآورده
Sedatives  

  

  آرامبخش و خواب آور  )در بسته بندي سولفان و جعبه مقوايي (پودر گياهي  آلتيب

)۱۱(  



   فرآورده های گياهی گل دارو بر حسب گروه های درمانی فهرست

  مورد استعمال  فرم داروئي  نام  گروه  درماني

  پرفوران
سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در         (قرص  

 )جعبه مقوايي
 ضد افسردگی

  جينکوگل
 بروشـور در    سه بليستر ده عددي بـا     (قرص  

  )جعبه مقوايي

مـــوثر در جلـــوگيري از آلزهـــايمر و 

درمــان وزوز گــوش، تقويــت كننــده  

  حافظه

  ممورال
سه بليستر ده عددی با بروشور در       (كپسول  

  )جعبه مقوايي

مـــوثر در جلـــوگيري از آلزهـــايمر و 

MS تقويت كننده حافظه و 

 محــرک هــاي فــرآورده

  رواني

Anti-depressed and 
Anti-memory loss 

 

  فيتوتون
سه بليستر ده عددي با بروشور در       (كپسول  

  )واييجعبه مق

تقويت كننده قواي جسمي و روحي،      

ــسي در   ــل جن ــادگيري و مي حافظــه، ي

  مردان و زنان

  ايموستيم

  )اكي هرب(

سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در         (قرص  

 )جعبه مقوايي

محرک سيستم ايمنـی بـدن در مقابـل        

    ،و مجاري ادراريعفونتهاي تنفسي 

  ضد سرماخوردگي و آنفلوانزا

  ايموستيم
 ميلي ليتـري بـا      ٦٠شيشه  (محلول خوراكي   

  )بروشور در جعبه مقوايي

محرک سيستم ايمنـی بـدن در مقابـل        

    ،عفونتهاي تنفسي و مجاري ادراري

 ضد سرماخوردگي و آنفلوانزا

کاليپتوس وا

  اينهالر
   مجاري تنفسي كنندهعفونی ضد  ) ميلي ليتري٦٠شيشه (محلول بخور 

  فيـتوکلد
سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در         (قرص  

  )جعبه مقوايي

 و برطرف کننده عالئم سرماخوردگی

  تب

  فيتوگريپ
 ميلي ليتـري بـا بروشـور    ١٢٠شيشه  (شربت  

  )در جعبه مقوايي

ــرماخوردگي،   ــان س ــشگيري و درم پي

ــستم   ضــد ســرفه و تقويــت كننــده سي

  ايمني بدن

  فارليکو
ســه بليــستر ده عــددي بــا (قــرص مكيــدني 

  )بروشور در جعبه مقوايي

ــو،         ــان و گل ــاط ده ــاب مخ ــد الته ض

  ضد خشونت و گرفتگي صدا 

  ب کلد.ب 
 گرمـي بـا بروشـور در جعبـه     ٢٨جار  (پماد  

  )مقوايي

ــرماخوردگی   ــده ســ ــرف كننــ برطــ

  كودكان، ضد احتقان

  کلدراب
 گرمي با بروشور در جعبـه       ٣٠تيوب  (کرم  

  )قواييم

ــرفه و   ــده درد، ســـ ــرف كننـــ برطـــ

ســـــــرماخوردگي بزرگـــــــساالن،            

  ضد احتقان

  توسيان
 ميلي ليتـري بـا بروشـور    ١٢٠شيشه  (شربت  

  )در جعبه مقوايي
   خلط آور ضد سرفه و

  توسيان اطفال
 ميلي ليتري با بروشور در      ٦٠شيشه  (شربت  

  )جعبه مقوايي
  ضد سرفه كودكان

فــــــرآورده هــــــاي 

 و ســـــــرفه جهـــــــت

   يگ سرماخورد

Cough and Cold 
preparations 

  توسيگل
 ميلي ليتري بـا درب قطـره        ٣٠شيشه  (قطره  

  )در جعبه مقواييچکان دار و بروشور 
   خلط آورضد سرفه و

)۱۲(  

  



  فهرست فرآورده های گياهی گل دارو بر حسب گروه های درمانی 

  مورد استعمال  فرم داروئي  نام  گروه  درماني

  فــــــرآورده هــــــاي

ــسدادي  هــاي  بيمــاري ان

  تنفسي 

Drugs for 
obstructive airway 
disease 
 

  برونكوگل
سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در         (قرص  

  )جعبه مقوايي
  ضد آسم و برونشيت حاد و مزمن

فرآورده هاي مربوط بـه     

  بيماريهاي گوش

Otologicals 
preparations 

  ايرگل

       ميلي ١٥ظرف پالستيكي  (قطره گوش   

ليتـري بـا لولـه قطـره چكـان و بروشـور در       

  )جعبه مقوايي

  و واکس گوشنرم کننده جرم 

  رها
 ميلي ليتري بـا بروشـور      ١٢٠شيشه  (محلول  

  )در جعبه مقوايي

كاهش دهنده عالئم تـرك اعتيـاد بـه         

  مواد مخدر و سيگار

   ضد اعتياد هاي فرآورده

Anti-addiction 
preparations 

  رها
سه بليستر ده عددی با بروشور در       (كپسول  

  )جعبه مقوايي

 كاهش دهنده عالئم تـرك اعتيـاد بـه        

  مواد مخدر و سيگار

فرآورده هاي پيشگيري و  

  درمان سرطانها

Preventive and 
treatment cancer 
preparations 

  

  اودوراتا
 ميلي ليتـري بـا بروشـور    ١٢٠شيشه  (شربت  

  )در جعبه مقوايي

مــوثر در پيــشگيري و درمــان كمكــي 

سرطانها بخصوص سرطانهاي دستگاه    

ــي    ــد از جراح ــتاز بع ــوارش و متاس گ

  هاتومور

 فرآورده هـاي كاهنـده    

  قند خون

Antihyperglisemi 
preparations 

  

  گليكوگل
سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در         (قرص  

  )جعبه مقوايي
  پائين آورنده قند خون

ــرآورده ــاي فــــ  هــــ

  دفشارخون ض

Antihypertensives 
preparations 

  

  وازوگل
سه بليستر ده عددي بـا بروشـور در         (قرص  

  )جعبه مقوايي

خون ماليـــــــم،            ن فـــــــشاردرمـــــــا

  مكمل داروهاي ضد فشارخون
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)شرکت گل دارو(�ر��� 

Artemis           
  

  ميلي ليتر۱۲۰ لوسيون :شكل داروئي

   ضد ريزش مو، ضد شوره :گروه داروئي

    : موارد مصرف
، ضد طاسي سر، براي درمان شوره موي سر، ي سر و ابروهامحرك رشد مو

  اب و خارش پوست سر ناشي از شورهرفع الته

  :اجزاء فرآورده

  :ميلي ليتر لوسيون آرتميس حاوي ١٠٠هر 
  ميلي ليتر ١٠                            اسانس رزماري     

   ميلي ليتر٩        عصاره هيدرالكلي گياه افسنطين       
   ميلي ليتر٧٥/٣                         آب هامامليس       

  تر ميلي لي٣                        اسانس مايع برگ بو     

  

  :مواد موثره

مهمترين مواد مؤثره رزماري اسيد كافئيك و مشتقات آن اسيد : رزماري

،  كافور، آلفا پي نن،Carnosic acid) ( اسيد كارنوسيك،كارنوسول
مواد مؤثره افسنطين شامل : افسنطين . استكامفن  ووربنون، بورنئول

 شامل :مليسهاما .ي ترپن، تانن ها، فالونها، ابسينطينوئالكتونهاي سزك
نالول،  داراي اسيد لوريك، لي:برگ بو .ها، كاتشين، گالو كاتشين و رزينتانن
  لفا پي نن، سيمن، ليموننآ

  :فارماكولوژي و مكانيسم اثر آثار

دهنده يك عفونت است كه توسط باكتريها و قارچ ها ايجاد  شوره نشان
اين . سرمي شود و همراه است با تشكيل پوسته هاي زياد و خارش پوست 

را ضعيف كرده موجب  حالت روي بهداشت موي سر تأثير داشته ريشه مو
ر در دوام موي سر تأثير به بنابراين از بين بردن شوره س. شود ريزش آن مي

           مواد متشكله تونيك موي آرتميس داراي خاصيت . دارد سزائي
چها و ضد ميكروب و ضد قارچ بسيار قدرتمندي بوده و مي تواند قار

  ).١(ميكروبها را از بين ببرد
 بر تستوسترون آن را تبديل ز موجود در ريشه مو با اثراردوكت آلفا -٥ آنزيم

    را باعث  هاندروژنآموده و ريزش مو مربوط به هيدروتستوسترون ني د به
اختالالت تغذيه اي، كمبود ويتامين ها و عوارض جانبي بعضي . گردد مي

ناً قارچ ها موجب التهاب ضم. شود  مو مياز داروها موجب ريزش
هاي مو شده و باعث خشكي و خارش پوست سر و پوسته ريزي فوليكول

 ٨٦روغن رزماري محرك رشد بوده و در يك تجربه علمي  ).٢(گردند مي
نفر مبتال به ريزش قابل مالحظه مو مورد تجربه قرار گرفته و مصرف 

ي سر بسيار مؤثر واقع موضعي آن هر روز به مدت هفت ماه روي مو
  ).١(گرديده و رشد مجدد مو را تحريك نموده است

 را در پوسـت سـر افـزايش داده          E2گالندين  پروستااسيد رزمارينيك توليد    
خـون رسـاني را بـه پيـاز مـو          ). ۳(موجب اتساع عروق پوست سر مي شـود       

  .تقويت نموده بدين ترتيب رشد مو را تحريك مي نمايد
  
 

     مؤثره گياهان موجود در اين فرآورده خاصيت از طرف ديگر مواد
هاي التهاب زا و  نگالنديهاب قدرتمندي داشته توليد پروستاضد الت

     تأثير قرار  مهار نموده و سيستم ايمني را تحت را B4لوكوترين 
  .)۴(دهد مي

مجموعه مواد موجود در فرموالسيون تونيك موي سر با اثر ضد قارچي 
وجب برطرف شدن شوره سر شده و رشد موي سر را ميكروبي م  و ضد

در تونيك موي سر  روغن رزماري و افسنطين. نمايد تحريك مي
. موجب تحريك پياز مو شده و از طاسي زودرس پيشگيري مي نمايد

اين دارو در موارد ريزش مو بدون شوره سر نيز اثربخشي زيادي نشان 
  ).۵(داده است

  : موارد منع مصرف

  .ي كه مصرف آن مجاز نباشد قيد نشده استتاكنون مورد

  : عوارض جانبي

ندرت در افراد حساس به گياهان داروئي ايجاد ه اين دارو ممكن است ب
در صورت بروز اين آثار مصرف آن . واكنشهاي آلرژيك مختصر نمايد

  .را قطع و با پزشك خود مشورت نمائيد

  : موارد احتياط

موضعي تهيه شده است، لذا لوسيون آرتميس تنها براي استعمال  .١
  .از تماس دستهاي آغشته به لوسيون، به چشم و دهان پرهيز شود

 .از دسترس اطفال دور نگهداشته شود .٢

  .پس از تاريخ انقضاء مصرف نشود .٣

  : مقدار و نحوه مصرف

صبح و ( مرتبه ٢لوسيون آرتميس را مي توان براي تمام سنين روزي 
  .يتر به كف سر ماليده و ماساژ داد ميلي ل٣ پاف برابر ١٠بار  هر) شب

  :مصرف در دوران بارداري و شيردهي

و در دوران شيردهي بايستي با د در هنگام آبستني منع مصرف دار
   .احتياط و زير نظر پزشك مصرف گردد

 و مجهز به  (PET)ن تترافتاالتدر ظروف پلي اتيل: بسته بندي

  پمپ اسپري
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)شرکت گل دارو( ���ود�� )۱۱(

  Aphrodit  

              

يک   بار در روز در٣ قطره ٦٠ تا ٥٠: قطره :دستور مصرف

 بار در ٣ يک قرص: قرص. از غذا ميل شود فنجان آب قند بعد
توان برای حصول  يآفروديت را م. روز بعد از غذا ميل شود

  .ة بهتر به طور مستمر مصرف نمودنتيج

 در بيماران قلبی :نکات قابل توصيه موارد منع مصرف و

و بيمارانی که مبتال به کمبود فشارخون هستند مصرف دارو بايد 
  ).٤(با احتياط انجام شود

های گياهی  که نسبت به اسانسبيمارانی : عوارض جانبی

ا احتياط بايستی اين دارو را ب يمدهند،  ينشان محساسيت 
 . مصرف نمايند

مصرف درازمدت دارو در افزايش ميزان : نکات قابل توصيه

  .باشد ياسپرم بسيار موثر م

در زنان حامله :  دوران بارداري و شيردهيمصرف در

  . نبايد مصرف شود
  . مصرف در زنان شيرده بالمانع است
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     هـای  بـسته  در   رقـرص روکـشدا    ليتـری،  ميلـی  ٣٠  قطره :شکل داروئی 

   عددی٣٠

، انزال زودرس، کمبـود     )اختالل نعوظ (های جنسی    نیناتوا :موارد مصرف 
  يش دهنده تمايالت جنسی در بانوانافزا. عقيمی مردان تمايالت جنسی و

 قطـره حـاوی عـصاره خـشک     ليتـر  ميلیقرص يا هر    هر: اجزاء فرآورده 

 ٢٧/١٢   زنجبيل-٢ گرم ميلی ٤٠ميوة خارخاسک  -١: باشد يگياهان زير م
 گرم ميلی ١١ دارچين -٤گرم  لیمي ٣زعفران  -٣گرم  ميلی

گرم  ميلی ۳۲/۰ –۴۸/۰حسب فالونوئيد تام به ميزان     بر  : استاندارد شده 
  برحسب کورستين

: مهمترين مـواد مـؤثره بـه ترتيـب گياهـان موجودعبارتنـداز          : مواد مؤثره 

 ساپونينهای اسـتروئيدی، ديـزوژنين، يـاموژنين، کورسـتين و           :خارخاسک

برن، بيزابـولن، زيـن جـی بـرول، فالنـدرن،            زين جی    :زنجبيل. کامفرول

 . کروســين، کروســتين و پيکروکروســين:زعفــران ).شــوگائول(الئـورزين  

  )١-٢)(نن ياوژنول، سافرول، پ( يد سيناميک، فنولها  آلدئ:دارچين

مکانيسم فيزيولوژيک نعـوظ آلـت       :فارماکولوژي و مکانيسم اثر    آثار  

 در کورپوس کاورنوزوم در (NO) تناسلی شـامل آزاد شدن اکسيد نيتريک
اکسيد نيتريک آنزيم گوانيل سـيکالز را فعـال     . حين تحريکات جنسی است   

 افزايش يافته، موجب اتساع عروق آلـت   cGMPکند، در نتيجه ميزان يم
ايـن مکانيـسم در زنهـا نيـز موجـب       . شـود  يشده و گردش خون آن زياد م      

ـ       يافزايش تمايل جنسی م    صوص سـاپونين و  خـ ه شود مواد موثره گيـاهی ب
گياهان بکار رفته در فـرآورده آفروديـت،         های موجود در   اسانسها و استروئيد  

باشد و با مکانيـسم فـوق موجـب     يدر برطرف نمودن ناتوانی جنسی موثر م    
ايـن عـضو باعـث نعـوظ      در نتيجه بـا تجمـع خـون در      اتساع عروق آلت و   

های زودرس و    زالهمچنين تمايالت جنسی را افزايش داده و از ان        . گردد يم
ناقص پيشگيری نموده و موجب ظهور يک عمـل جنـسی رضـايت بخـش          

مطالعات بالينی متعدد نشان داده اسـت کـه سـاپونين هـای             ). ٣و١(شود يم
توانـد در    يموجود در خارخـــــاسک موجب افزايش تعداد اسپرم شده و مـ          

ثر واقع  علت کمبود اسپرم دچار درجاتی از عقيمی هستند مو        ه  بيمارانی که ب  
  .شود
مطالعات آزمايشگاهی نشان داده شده است که عصاره اين گياه حرکـت             در

سـاپونين موجـب افـزايش    . دهد يرا افزايش م مدت زنده ماندن آن اسپرم و 
در بـدن    از اين طريـق ميـزان تـستوسترون را          شده و  LHميزان هورمون   

السـيون  فرمو ثابت شده است که خارخاسک بکار رفتـه در      . دهد يافزايش م 
زنان شـده و فرآينـد اووالسـيون را          دارو موجب افزايش تمايالت جنسی در     

  ).٤(نمايد يتحريک م
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�)شرکت گل دارو(����

Agnugol             
  

وسط دوپامين کاهش ترشح پروالکتين از لب قدامی هيپوفيز ت
را   ترشح آن(TRH) يابد و هورمون آزاد کننده تيروکسين يم

 نشان داده شده در مطالعات بالينی متعدد. نمايد يتحريک م
است که عصاره ميوه گياه پنج انگشت سندرم پيش قاعدگی، 

  .)۳(سازد يبخصوص التهاب و درد پستان را برطرف م

اين . بعد از شامروزانه يك قرص ترجيحاً : مقدار مصرف

مقدار ممکن است در چندين ماه متوالی تا بهبود عالئم حتی در 

برای برطرف کردن عالئم . زمان خونريزی ماهيانه مصرف گردد
  .شود يائسگی نيز روزی يک قرص مصرف 

اين دارو نبايد : نکات قابل توصيه منع مصرف و موارد

 مصرف همراه با داروهای پروژسترونی و قرصهای ضد آبستنی
  . شود

به ندرت خارش، بثورات کهيری شکل، : عوارض جانبی

  .شود يختالالت گوارش، آکنه ديده ماتهوع، 

نبايد های دوپامين  با آنتاگونسيتهمراه : ت داروئیتداخال

  .دهد يمصرف گردد زيرا اثر آن را کاهش م

 مصرف اين دارو : و شيردهیدوران بارداريمصرف در 

  .ردهي توصيه نمي گردددر دوران بارداري و شي
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   عددی١٠٠های  قرص روکشدار در بسته : شکل داروئي

اخـتالالت يائـسگی و گرگرفتگـی، اخـتالالت      :مـوارد مـصرف  

ل از  ـبـ ـ، اخـتالالت ق   )ريزيهای رحمـی  ه ثانوی، خون  آمنور( قاعدگی
، درد پـستان  ،  )هـجـ ـيـرگـب، س ـلـ ـش ق ـپـردرد، ط ـس(ی  ـدگـاعـق

  هايپرپروالکتينمی، تنظيم قاعدگیگاالکتوره، نازائی به علت 

دار محتـوی عـصاره خـشک        هرقرص روکـــــش  :اجزاء فرآورده 

 (Vitex – agnus castus) ميوه گياه پنــــــج انـــگـشت 

  .باشد يگرم م  ميلي٢/٣ – ٨/٤به ميزان 

 در هـر    کوبينگرم آ   ميلي ٤٢/٠ -٥٨/٠بر حسب   : استاندارد شده 

  قرص

ــوثره ــواد مـ ــدها :مـ ــين،  ( فالونوئيـ ــن دولتـ ــسين، پـ     کاستيـ

های آکـوبين و     ايريدوئيـد  ،ويتيسين(، آلکالوئيدها   )Dکريزواسپلنول  

الونهای محلول  ويتکسين و ايزو ويتکسين از مهمترين ف      ). اگونوزيد
  ).٤(آب هستند در

گياه پـنج انگـشت، گيـاهی       : آثار فارماکولوژی و مکانيسم اثر    

. رود يحين يائسگی بکـار مـ      است با خاصيت فيتواستروژنيک که در     
امروزه معلوم شده است کـه مـواد مـوثره ايـن گيـاه بـا تـاثير روی                   

ايـن اثـر منجـر بـه        . دهـد  يهيپوفيز ترشح پروالکتين را کـاهش مـ       
شـود کـه در      ي مـ  LH و   FSHيک هورمونهای گونـادوتروپ     تحر

های انجام شده توسـط      بررسی. درمان اختالالت قاعدگی مفيد است    
چندين گروه تحقيقاتی نشان داده است که عصاره ايـن گيـاه پيونـد          

اين گياه  . شود و دارای اثر استروژنيک است      يهای استروژن م   گيرنده
 افـسردگی و ديگـر عالئـم        قادر است گرگرفتگی، احتباس مايعـات،     

زيادی ترشح پـروالکـتـيـن ممکـن اسـت   . يائسگی را برطرف سازد 
 نشان داده اند کـه       نوين مطالعات). ١(موجب تورم و درد پستان شود     

 مـيــوه گيـاه پنج انگشت سطح خونی پـروالکتين را از طريـق اثـر             
). ٢(دهـد  يکـاهش مـ  (D2) هـای دوپـامين    روی گيرندهتحريكي 

 مفيـدی اخـتالل فـاز       ه پنج انگـشت همچنـين بـه طـور         عصاره گيا 
اين اخـتالل موجـب کوتـاه شـدن دوره     . سازد يطرف م لوتئينی را بر  

شـود کـه بــه عــلت ناکـافی بــودن تـرشــح               يسيکل قاعدگی م  
آيد و اين حالت از کم کاری جسم زرد حاصل           يپروژسترون بوجود م  

  .گردد يم
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)شرکت گل دارو( �����

Altib  

              
مصرف : موارد منع مصرف و نکات قابل توصيه

  .باشد ميدارو در کودکان مجاز ن اين

ود بابونه در اين فرآورده،  به دليل وج:عوارض جانبی
) ماتيت،آنافيالکسیدر( آلرژيک بروز واکنشهای نادرامکان 

  .در افراد حساس به اين گياه وجود دارد

تواند موجب  يم مصرف اين فرآورده :تداخالت داروئی
اين  برافزون . بخش گرددتشديد اثر ساير داروهای آرام 

 )مانند فروس سولفات( نمکهای آهن مصرف توام آن با
  .ممکن است سبب کاهش جذب آهن شود

ين فرآورده ممکن است مصرف مقادير زياد ا :هشدار
بنابراين هنگام رانندگی يا کار . ايجاد خواب آلودگی نمايد

  .با ابزاری که به هوشياری کامل نياز دارد احتياط شود
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   گرمی٤٠های  بسته در پودر :کل داروئیش

خـوابی و   آلتيـب در درمـان اضـطراب، بـی     :موارد مـصرف  
  . رود يمکار ه سردردهای با منشاء عصبی ب

        زبـان  او گـ  گـل  گــرم،    ٥ سـنبل الطيــب    :اجزاء فرآورده 
 گـرم ١٥ گـرم و اسطوخــــودوس       ١٥ بابونه شيرازی  گرم،   ٥

          %  ١٧/٠ –%٢٥/٠برمبنــــای : اســــتاندارد شــــده 

 ٣/٠ –٥/٠و  بـر حـسب کورسـتين         گليکوزيـد  -o-فالونول  
   اسانسليتر ميلي

والرينيــک اســيد،  کامــازولن، آپــی جنــين، :مــواد مــؤثره
  )٥و١( استات ليناليل، سيترال و سيتروناللها، والپوتريات

 عنوان اين فرآورده به :مکانيسم اثر آثار فارماکولوژي و  

 عمـل   )CNS( یی مرکـز  داروی مضعف سيستم عـصب    يک  
مطالعات بيوشيميايی نشان داده است کـه والرينيـک         . کند يم

اسيد سنبل الطيب باعث وقفـه در سيـستم آنزيمـی مـسئول              
 شده و در نتيجه موجـب تجمـع    (GABA)کاتابوليسم گابا   

در  افزايش غـلـظت گابا   و شود يمسيناپسهای مغزی    گابا در 
. گردد يم اين دارو مضعف مغز موجب بروز اثرات آرامبخشی و 

اثرات خواب آوری سنبل الطيب در افراد دارای خواب طبيعـی     
روی  ای که بـر   درمطالعه. شود يمو هم افراد کم خواب ظاهر       

 بيمار به مدت دو هفته به روش بی خبری دوسويه انجام    ١٠٠
گرفته نشان داده شده است که اثر سنبل الطيـب در برطـرف             

افـزون بـر    . باشد يماز ديازپام   نمودن عالئم اضطراب موثرتر     
ــ  ــق بررس ــن طب ــدروالکلی  ياي ــصاره هي ــده ع ــام ش های انج
اثر آرامبخش روی سيستم اعصاب مرکـزی   بادرنجبويه دارای 

(CNS) ــ ــد يمـ ـــب .باشـ ـــابونه و اســــ          طوخودوس وـــــ
اين فرآورده نيز دارای اثـرات سـداتيو         موجود در  زبان گل گاو 

  ).٢(نمايد يم اين فرآورده را تشديد یباشد و اثر آرام بخش يم

يک قاشق   بار هر )صبح وشب ( بار ٢ روزی :دستورمصرف
 جـوش ريختـه،   يک فنجان آب لتيب را درآغذاخوری از پودر  

را صاف   تا دم بکشد سپس آن     مدت نيم ساعت باقی بگذاريد    
  .يدنموده با کمی قند يا عسل ميل نمائ
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)شرکت گل دارو( ���� ����ن

Antimigraine  

              
عصاره گياهی است و قادر  آنتی ميگرن مجموعه ای از چندين طرهق

مطالعه بالينی در  يک در .)٤( را از سردرد شديد رهائی بخشداست بيمار
ه  هفت١٢مدت ه گروه اول ب.  نفری مبتال به ميگرن٣٥وه بيمار دو گر

 به همان مدت تحت تحت درمان با قطره آنتی ميگرن و گروه دوم
که شدت نتايج نشان داده است . درمان با پروپرانولول قرار گرفته

ه سردرد و تکرار حمالت و زمان سردرد کاهش قابل مالحظه ای داشت
ان با تفاوت که بيماران گروه اول رضايت بيشتری از درماست با اين 

  ).٥( آنتی ميگرن نشان داده اند
اسيد  ن ترتيب است که والپوتريات ها وبدينحوه اثر قطره آنتی ميگرن 

پيوند مانند بنزوديازپين ها "  دقيقاGABAوالرنيک به گيرنده های 
امبخش موجود در قطره مواد آر ).٧و٦(شده و آرامش ايجاد می نمايد 

آنتی ميگرن با عوامل استرس زای ايجاد کننده سردرد ميگرنی مقابله  
نين ساليسين و ساير همچ.  مانع بروز سردرد مي شوندوکرده 

 ايجاد ها را که درگليکوزيدهای فنولی پوست بيد سنتز پروستاگالندين 
 قابل درد التهاب و ضد و اثر ضدميگرن موثر هستند مهار کرده 

  .مالحظه ای  ايجاد می کنند

مصرف زياد و مداوم اين قطره ممكن است موجب : احتياطموارد 

و يا كار ابزاري كه نياز به خواب آلودگي گردد، در هنگام رانندگي 
  . هوشياري دارند، احتياط شود

) نارسائي و اختالالت كبدي( در بيماران كبدي : موارد منع مصرف

  .نبايد مصرف شود
  .  سال نبايد مصرف شود١٤در بچه هاي زير 

  .ن است موجب بروز خواب آلودگی شودممک: عوارض جانبی

 ٤٠ الي٣٠ه ميگرني به محض شروع اولين آثار حمل: مقدار مصرف
قطره در يك فنجان آب سرد ميل شود و در صورت لزوم يک ساعت 
بعد اين مقدار تکرار گردد و جهت پيشگيری از حمله ميگرني و سردرد 

  .مي توان صبح و شب مطابق دستور فوق مصرف نمود

در مصرف اين دارو :  دوران بارداري و شيردهیمصرف در

  . نمي شوددوران بارداري و شيردهي توصيه
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      ميلي ليتري٣٠قطره : شکل داروئي

الت ميگرني و  جهت پيشگيری و درمان کننده حم:موارد مصرف

  صبی                       عسردردهای با منشاء 

      :ره هيدروالکلی مخلوط گياهان ذيلعصا :فرآوردهاجزاء 

 برگ و% ٢٠، پوست بيد %٣٠، رازيانه %٣٠ريشه و ريزوم والريان 
  %٢٠بادرنجبويه 

 ١٠٠  ميکروليتر آنتول در٧١-٧٨ :استاندارد شده بر حسب

حسب  گليکوزيد بر -o-فالونول .%٢٧/٠ - % ٣٣/٠ ليتر و ميلي

  عصاره خشک کوئرستين در 

 استراگل، شاويکول، متيل فنکن، آنتول، :رازيانه :موثـره مواد

. استيل بن ، ليمونن ترول،-بتا سيس فالونوئيدها، ها، کومارين

 ها، اسيد والرنيک، والپوتريات، ايزووالراتوالريانين، :لريانريشه وا

 سيـترال، :بويهبادرنج . اوژنول، بورنئول،آلفا و بتا پی نن، کامفن

، فالونوئيدها،       کاريوفيلن اوژنول، ژرانيول، سيترونالل،

 :پوست بيد .کاسموسيئين گلوکوزيد، رامنازين، ٧-لوتئولين

   ساليسين، سالی کورتين، سالی رپوزيدگليکوزيدهای فنوليک شامل

 شـبيه ميگـرن و   درد ميگرنی و سردردهای  سر :آثار فارماکولوژی 

ــروزه ــورالژی هــا ام     شــواهد کــافی . هــستند از بيمارهــای شــايع ن
حمايت کننده اين فرضيه  است که سردرد ميگرنـی  ناشـی از يـک       

 ).١(يـست اختالل عروقی مغز است که هنوز نحوه ايجاد آن معلوم  ن        
مکانيسم ميگرن را مي توان در يک فرايند سـه مرحلـه ای تقـسيم               

ـ  ) تهـوع  –تاری ديـد  ( بروز عالئم اوليه     :نمود  بـروز حملـه و      ه، مرحل
هر چند يک عامل اسـترس زای مخـصوص ممکـن           . مرحله سردرد 

 رسد که سردرد    نظر مي ه  ، ب است همراه با شروع حمله بيماری باشد      
ن عامـل اسـترس زا در طـول زمـان           بـه تـوام شـدن چنـدي       وابسته  
ــت ــا ). ٢(اس ــل نهايت ــن عوام ــر  " اي ــروتونين اث ــسم س          روی متابولي

ن مراحل به يـک  نقطـه بحرانـی رسـيد،            يا که   نمايند، هنگامي  مي
 کـاهش سـطوح سـروتونين     .شـود  آبشار مانند شروع مي   واکنشهای  

و  تغييـرات پاسـخ پـذيری عـروق مغـزی      ، تغييرات پالکتـی،  نسجی

  اســيد آراشــيدونيک يــا ســاير جمــع هيــستامين، متابوليــت هــای ت
 .)٣( شودميانجی های التهاب ديده مي
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)شرکت گل دارو( ا��ا�

Stragol  
  

      ميلي ليتري٣٠قطره : شکل داروئي

  جلوگيري از گرفتگي عروق كرونر قلب و اختالالت ترومبوآمبوليك      :موارد مصرف 
  در عروق بيماران قلبي و ديابتيك

مخلوطي از عصاره   : ازطره خوراكي عبارتند  رفته در اين ق   مواد بكار    :اجزاء فرآورده 
مايع هيدروالكلي گياهان بابونه، پوست بيد، سير، قره قـات، زنجبيـل و فلفـل قرمـز                 

اين دارو فاقد مواد افزودني، رنگ مصنوعي و        . عصاره خشك زالزالك  % ٥/١همراه با   
  .باشد مواد نگهدارنده مي

فرموالسـيون قطـره   تفاده در  مواد مؤثره موجود در گياهـان مـورد اسـ      :مواد مؤثره 
  :ازاستراگل عبارتند

هايپروزيد، ويتكـسين، وينـسين، اسـيد كلروژنيـك و اسـيد            ( فالونوئيدها   :زالزالك

ــك ــات  .كافئي ــره ق ــشين  :ق ــاي كات ــانن ه ــا،  ( ت ــيانيدين ه ــك پروس اوليگومري

 :زنجبيـل ). آوي كوالرين، هايپروزيد، اسيد كلروژنيـك (آنتوسيانوئيدها، فالونوئيدها   

 آلئين، اليسين،   :سير. نجيبرن، اركوركومن، بتابيزابولن، جينجرول ها و شوگاول ها       زي

) اپيـسين ( ها و فالونوئيـدها    كاپـساسينوئيد  :فلفل قرمز . فالونوئيدها، نيكوتيناميدها 

    .سزكي ترپن ها، بيزابولول، كامازولن و فالونوئيدها: بابونه  .ساپونن هاي استروئيدي

  لي كورتين، سالي پوزيداليسين، سا س:پوست بيد

دي اسـتراز   مواد مؤثره عصاره زالزالك بـا مهـار آنـزيم فـسفو         : آثار فارماكولوژي 
 در عضله قلب شده نيروي انقبـاض آن را افـزايش            cAMPموجب افزايش غلظت    

از طرف ديگر با اتساع عروق موجب كاهش فشارخون شده و گردش خون          . مي دهد 
فالونوئيدهاي زالزالك در حفـظ كـالژن جـدار         . دهند  در عروق كرونر را افزايش مي     

عروق بسيار كارآمد بوده و در نتيجه عروق را در مقابل پالكهاي اترواسكلروزي حفظ 
فالونوئيدهاي موجود در عصاره زالزالك داراي خاصيت آنتي اكسيدان بوده  .مي نمايد

  .و عوامل اكسيداسيون ايجاد كننده عوارض قلبي را مهار مي سازند
د مؤثره موجود در قره قات موجب خونرساني بهتر دراندام ها شـده و در تـشكيل               موا

باشند، از طـرف ديگـر بـا پيـشگيري از تـراكم               عروق كاپيلري جديد بسيار مؤثر مي     
مين علت در رتينوپاتي هاي چـشمي       ه به. پالكتي از انعقاد خون پيشگيري مي كنند      
ـ . بيماران ديابتيك نيز بـسيار مـؤثر هـستند         ل داراي خاصـيت ضـد التهـاب و         زنجبي

 مـواد   .جلوگيري كننده از تراكم پالكتي بوده و از انعقاد خون پيـشگيري مـي نمايـد              
    مؤثره سير موجب كاهش كلسترول خـون شـده و از تجمـع پالكـت هـا جلـوگيري            

و تــري ) LDL(افــزون بــر ايــن ليپــوپروتئين هــاي بــا چگــالي كــم . نمايــد مــي
مكانيسم اثـر آن از   .  را افزايش مي دهد    HDLاده و   گليسيريدهاي سرم را كاهش د    

مهمتـرين  . طريق وقفه سنتز ليپيد و افزايش دفع استرول هاي اسيدي و بازي اسـت            
ارزش سير در پيشگيري و درمان بيماريهاي قلبي عروقي اثر ضد تصلب شـرايين آن        

 ثابت شده است كه سير افزايش سختي و سفتي شريان وابـسته بـه سـن را     .مي باشد 
كاپسائيسين موجود در فلفـل    . شود  سير موجب كاهش فشارخون مي    . دهد  كاهش مي 

 قادر هستند گردش خون عروق كرونر را افزايش C و Aهاي  قرمز همراه با ويتامين 
داده، تري گليسيريد و كلسترول خون را كـاهش دهنـد و از پيـشرفت اترواسـكلروز                 

 مؤثره بابونه داراي اثـر ضـد درد و          عصاره پوست بيد همراه با مواد     . جلوگيري نمايند 
  .اسپاسم بوده در تخفيف دردهاي قلبي مؤثر هستند  ضد

بطور كلي مجموعه مواد مـؤثره در قطـره اسـتراگل اثـر سينرژيـسيتيك در كـاهش               
ليپيدهاي خون و تصلب شرايين داشته خون رساني به اعضاء بدن به خصوص قلـب               

ادي در پيشگيري از تشكيل لخته خون در        و عروق را بهبود بخشيده و با اثر ضد انعق         
مطالعات باليني روي بيماراني كـه درجـاتي از انـسداد           . عروق بسيار كارآمد مي باشد    

عروق كرونر داشته اند به خوبي نشان داده است كه اين دارو موجب باز شدن عروق                
  .و خون رساني بهتر به قلب مي گردد

 

ر وجب  بـروز سـوزش مختـص        در بعضي افراد ممكن است م      :عوارض جانبي 
ورده هاي گياهي ممكن اسـت موجـب بـروز          در افراد حساس به فرآ    . معده شود 

  .كهير، خارش يا جوش هاي زيرپوستي شود

  كه از داروهاي ضد انعقـاد اسـتفاده مـي كننـد              در افرادي  :تداخالت داروئي 
  .تواند موجب تشديد اثر ضد انعقاد گردد مي

   :موارد احتياط
اره سير و فلفل به كار رفته در تركيب اين دارو ممكـن اسـت در   به علت عص  . ١

گونه موارد بهتـر   بعضي افراد ايجاد سوزش و ترش كردن معده نمايد كه در اين 
  . بعد از غذا ميل شود،است قطره

  كنيد قبل از مصرف با كننده خون استفاده مي داروهاي رقيق  چنانچه از. ٢
 . پزشك خود مشورت نمائيد

  . را دور از دسترس اطفال نگهداريددارو. ٣

  : مقدار و طريقه مصرف

      براي افرادي كـه منحـصراً جهـت پيـشگيري از بيماريهـاي قلبـي اسـتفاده                 . ١
  . قطره٢٥كنند يك بار در روز ترجيحاً صبحها  مي
  . قطره در روز٦٠ قطره جمعاً ٢٠بيماران قلبي سه بار در روز، هر بار . ٢

مـصرف ايـن دارو در ايـن دوران         : ري و شيردهي  مصرف در دوران باردا   
  . توصيه نمي شود

  :توجه

  .قبل از مصرف شيشه را تكان دهيد .١
 نصف استكان آب  توان آن را در براي پوشاندن مزه نسبتاً تند قطره مي .٢

 .مخلوط نموده و سپس ميل نمود

 . قطره توصيه مي شود٩٠حداكثر ميزان مصرف اين دارو در يك روز  .٣
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�����)شرکت گل دارو( ا� �� 

Slim Quick  

              
   عددي٣٠در بسته هاي قرص روكشدار : شكل داروئي

   كمـك به كاهش وزن بدن درچاقي هاكم كردن اشتها و: موارد مصرف

ــرآورده  ــزاء ف ـــا   : اج ــذر گي ــودر ب ــشـك و پ ــصـاره خ ـــسع                   ه كرف

ـ  ٤٠(، عصاره خشك و پودر بذر گيـاه شـويد           ) ميلي گرم  ٢٠( و ) ي گـرم   ميل
  ) ميلي گرم١٩٠(چاي سبز 

 گليكوزيدها  -o- ميلي گرم  فالونوئيد   ٥/١ -٢حسب    بر :استاندارد شده 

  در هر قرص

ليمـونن و بتاسـلينن، فالونوئيـد       :  حاوي اسانس  بذركرفس: مواد مؤثره 

ـ   : شامل برگـاپتن و  : ين و ايزوكورسـيتين، فورانوكومـارين هـا شـامل         آپـي ئ

; ديـل آپيـول  كـارون و  :  حاوي اسانس گياه و بذر شويد   . ايزوايمپراتورين

: وكسي كومارينها شـامل   برگاپتن و هيدر  : كومارين ها شامل  فاتاليدها، فورانو 

كــافئين، : ل حـاوي الكالوئيـدهاي پـورين شـام    چـاي سـبز   .اومبليفـرون 

 ،C بـارينگتوژنول :  ساپونين هاي تري ترپني شـامل      ئوفيلين،تئوبرومين و ت  
ل هـاي  وكاتشين ها شامل اوليكومريك كينونها و اپي گالوكاتشين و پلي فن  

 مـشتقات    كورسـتين، كـامفرول و ميريـستين،      : ملها شـا  مختلف، فالونوئيد 
  لينالول: و تئوگالين، اسانس شاملكلروژنيك اسيد : اسيد كافئيك شامل

 مطالعات  باليني نـشان داده اسـت         :ولوژی و مكانيسم اثر   آثار فارماک 
كه اسانس هاي كرفس و شويد داراي اثر مهاري بـر روي مراكـز اشـتها در      

  . مغز بوده و موجــب وقفـه در انتقـال حــس گرسـنگي مي گردد
آنـزيم   افزون بر اين فالونوئيدهاي موجود در فرآورده داراي اثر مهـاري بـر            

آزمايشات باليني انجام شده اثرات پايين آورنده چربـي و          . دليپوژناز مي باشن  
  .كلسترول خون اين دارو را به اثبات رسانده است

بذر كرفس و شويد به صورت سينرژيسم بروي مراكز احساس گرسنگي اثر            
ــي گــردد  ــرآورده . كــرده و موجــب مهــار آن م ــؤثره موجــود در ف ــواد م         م

چـربي ها را افزايــش داده   ت و سـاز    طور شديـدي سوخـ  ه  اسليم كوئيك ب  
هــاي خــون را كــاهش مــي دهــد، ضــمناً از جــذب چربــي در روده  و چربي

ـ  پيشگيري                  كـافئين موجـود در چـاي سـبز موجـب مهـار آنـزيم         . دمي نماي
. اپي نفرين بـدن را تقويـت مـي كــند           دي استـــراز شــده اثر نور     فسـفو

آنـزيم  ــاي سـبـز همـراه بـا كافئـــين        قابـل ذكر اسـت كه كاتشــين چ     

COMT             ،را مهار نموده و بدين ترتيب غلظت كاتكوالمين ها را باال برده 
تحقيقات جديد نشان داده اســت كـه در   . سوخت و ساز را افزايش مي دهد 

چاي سبز مشــتقات گلــوتامين بنام ال تئانـين همراه بـا ديگـر مـواد وزن        
      سبــز اثـر انـسـولين را در بـدن تقويـت        چـاي   . بدن را كاهـش مـي دهـد      

مي كند، مقاومت به انسولين بخشي از سندروم متابوليكي است كـه همـراه       
اســت با تجــمع چــربي دور ناحــيه شـكم كـه همـراه بـا آن موجــب                   

  .رود افزايش توليد چربي در بدن شده و ذخيره آن باال مي
در كبـد موجـب   )  چربـي سـوخت و سـاز   (چاي سبز با افزايش اكسيداسيون      

  .كاهش چربي در حفره شكم شده و جلوگيري كننده از آثار مضر آن است

 

ليم كوئيك موجب كاهش چربـي در دور        بدين ترتيب مصرف قرص اس    
  .همچنين استعداد به ديابت را كاهش مي دهد. كمر مي شود 

مطالعات آزمايشگاهي نشان مـي دهنـد كـه اپـي گالوكاتـشين گاليـت           
 استيل كوآكربوكسيالز و اسيد چرب سنتتاز را مهار      موجود در چاي سبز،   

  ).٦(كرده و بدين ترتيب سنتز اسيدهاي چرب رامهار مي سازد

 تـا يـك   قرص نيم سـاعت يك  روزي سه بار هر بار   :دستور مصرف 
  . قبل از صرف غذا با كمي آب ميل شودساعت

    با توجه به ميزان وزن بدن مي توان مقدار مصرف دارو را به روزي
  . قرص افزايش داد٢ بار هر بار ٣

كساني كه نسبت به داروهاي گياهي : موارد منع مصرف و احتياط

خون استفـاده ا از داروهاي كاهــش دهـنده فشاررند و يحساسيــت دا
پزشك معالج مصرف  نظر با احتياط و زير بايد اين دارو را مي نمايند

  .نمايند

در وايل مصرف دارو ممكن است به ندرت در ا: عوارض جانبي

افرادي كه داراي معده حساس مي باشند اختالالت ماليم گوارشي 
  . از بين مي رودبروز نمائيد كه پس از مدتي

مصرف در زنان حامله به : دوران بارداري وشيردهيمصرف در 

مصرف اين دارو . علت كافئين موجود در چاي سبز توصيه نمي شود 
  . در دوران شيردهي بالمانع است
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Eucalyptus Inhaler              
  

. عوارض جانبی گزارش نشده است :عوارض جانبی
منتول موجود در اين فرآورده ممکن است در بعضی افراد 

  . حساس موجب تحريک مختصر غشاء مخاطی گردد

  .گزارش نشده است تا به حال :یئتداخالت دارو

 صورت بخور اين دارو بايد به: توصيهنکات قابل 
  .خودداری گردد" از خوردن آن اکيدا مصرف شود و

استفاده از  : و شيردهیدوران بارداريمصرف در 
 و شيردهی با احتياط توصيه باردارياين دارو در دوران 

  .شود يم
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  ليتری يميل ٦٠ بخورمحلول  :یشکل داروئ

 نشانه های فرآورده برای برطرف نمودن اين :مصرف موارد
  .شود يممصرف  احتقان بينی و سرفه سرماخوردگی،

کاليپتوس وبخور امحلول ليتر  يک ميلی هر :اجزاء فرآورده
 گرم ميلي ١٠تنطور بنژوئن  گرم،  ميلي١٠ B.Pمنتول  :حاوی

  .دباش يمگرم   ميلي٢٠٠س کاليپتووتنطور او 

اسيد گرم   ميلی٣/٣-٣/٤ حسببر  :استاندارد شده
  ليتر گرم سينئول در هر ميلی  ميلی٢/١بالزاميک و 

، )اوکاليپتول(ول روغنهای فرار نظير سينئ :مواد مؤثره
 فالونوئيدهای مختلف از جمله ومنتول، سيترونالل 

  )٤و١(پروزيد و غيره هايکورستين،

  اسانسـهای موجود در:وژي و مکانيسم اثرآثار فارماکول
آنتی باکتريال  و خلط آور التهاب، ضد اين فرآورده دارای اثر

کاليپتول که ورسد اثرات ضد باکتريائی ا يم به نظر. باشد يم
 کاليپتوس است، بروا عمده ترين ترکيب موجود در روغن فرار

سيلوس  باروی باکتريهای گرم مثبت بـيشتر بوده و
ميکروکوکوس گلدتاميوس به آن حساستر  يس وسوبتيل

کاليپتوس دارای وکورستين و هايپروزيد موجود در ا. باشد يم
افزون بر اين  .باشد يم Aنزا تيپ لوااثرات ضد ويـروس آنف

آبريزش بينی و التهاب مخاط گلو  اثر اين دارو در جلوگيری از
اب قابض بودن وضد الته تواند به اثر کاهش دهنده ترشح، يم

کاليپتوس و بنژوئن کمک  عصاره اوترکيبات موجود در ساير
  . نمايد

در اين فرآورده نيز حاوی  ساير ترکيبات و اسانسهای موجود
  ). ٤و٣(باشد يمضد التهاب و ضد باکتری  اثرات خلط آور،

روزانه چند بار، هربار يک قاشق سوپخوری  :دستور مصرف
خته و به مدت از محلول را در يک ظرف مناسب آب داغ ري

  . که چشمها بسته است، بخور داده شود حالي  دقيقه در٥ -١٠

اين فرآورده  :نکات قابل توصيه موارد منع مصرف و
بيماران مبتال به تب باال، سرفه های مداوم و خونريزی  در

  .دستگاه تنفس نبايد مصرف شود
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)شرکت گل دارو( اودورا%!

Odorata              
  

 

  : شکل داروئی

   ميلي ليتري۱۲۰شربت 

   :موارد مصرف

هاي دستگاه مان كمكي سرطان به خصوص در سرطانجهت پيشگيري و در
   و متاستاز بعد از جراحي تومورهاگوارش

  :اء فرآوردهاجز

ه  بViola odorataبرگ گياه بنفشه معطر   و  شده گل  عصاره تغليظ
   درصد در پايه شربت داروئي۱۰زان مي

   :استاندارد شده

   ميلي ليتر٥رحسب هيپروزيد در هر  ميلي گرم فالونوئيد تام ب٧/٠مبناي  بر

  

  :مواد مؤثره

 د متيل استر واسي ساليسيليك : بنفشه معطر حاوي اسانسگلها و برگهاي 
نها و آلكالوئيد  ساپوني،از ديگر مواد موثره. بتانيتروپروپيونيك اسيد مي باشد

  . و پولين مي باشد
مواد پپتيدي گياهي گروه  مهمترين ماده موثر گياه بنفشه معطر

از جمـله سيـكلوويوالسين ، )Cyclotides(سيـكلوتايـدها 
)Cycloviolacin (مي باشد)۳و۱.(  
  

   :مکانيسم اثر کولوژی وآثار فارما

سيكلوتايدهاي موجود در  مطالعات گسترده انجام شده نوين اثرات بارز
 به عنوان ضد كانسرهاي مختلف، از جمله كانسر معده،  رابنفشه معطر

كانسر روده، كانسر مقعد، كانسر پستان، كانسر زبان، كانسر رحم، كانسر 
اين گروه از مواد همچنين ). ٤(مفاصل و كانسر گلو به اثبات رسانده است

 داراي اثرات قاطع ضد ميكروبي، آنتي نوروتنسيو و باالخص ضد ويروس
)HIV (باشد مي)افزون براين براي گياه بنفشه معطر از ديرباز خـواص ). ۵

درمان كننده برونشيت حاد و مزمن، آسم، نزله هاي حاد و مزمن اندام 

مطالعات   ).۶(اند ل بودهتنفسي و برطرف كننده عالئم سرماخوردگي قائ

انجام شده در مورد مكانيسم اثر سيكلـوتايدها بر روي سلولهـاي سـرطاني، 
نشـان داده اسـت كـه اين مـواد با بكارگيري مكانيسمي متفاوت از 

، Doxorubicin ،Vincristineداروهاي رايج ضد سرطاني مثل 
Cytarabine ،Melphalan و Topotecanعمل مي نمايد  .

وهش هاي جديد مؤيد تاثير ضد سرطاني اين مواد از طريق اختالل در پژ
  ).۸و۷(تشكيل ديواره سلولي ياخته هاي سرطاني مي باشد

  

  
 

   :دستور مصرف

 قاشق مرباخوري شربت نيم ساعت قبل ٢روزي سه بار هر بار 
را مي توان براي حصول نتيجه دوراتا وشربت ا. از غذا ميل شود

  . مصرف نمودتر بطور مستمرمطلوب

  

  :  مصرف و نکات قابل توصيهموارد منع

بيماراني كه نسبت به داروهاي گياهي حساسيت دارند مصرف 
  .اين دارو را با احتياط شروع نمايند

توان جهت پيشگيري از متاستاز بالفاصله بعد از  اين دارو را مي
  .جراحي تومور و راديوتراپي مورد مصرف قرار داد

  

  : عوارض جانبی

 به حال عارضه جانبي خاصي از مصرف اين دارو گزارش تا
  .نشده است

  

  : و شيردهيبارداريمصرف در دوران 

  . مصرف اين دارو در اين دوران بالمانع است
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��)شرکت گل دارو( ا��ا��

Iralvex              
  

 در افـراد حـسـاس بـه       :منع مصرف  رد احتياط و  موا
  .توصيه نمی شود  اروهای گياهی مصـرف آند

ممکـن اسـت      حـد آن      بيش از    مصرف :عوارض جانبی 
  .دهان شود موجب تحريک مخاط لثه و 

محلـول وژل ايرالـوکس در درمـان      :درمانی آثار   ساير
ــه    ــان و لثــــــ ــاط دهــــــ ــاب مخــــــ التهــــــ

)Gingivitis,Stomatitis (تهابات لثه ناشی آفت و ال
ــيه    ــزی توص ــای فل ــصنوعی و پالکه ــای م ــدان ه        از دن

  .می گردد

 مرتبه هر مرتبه به     ٣ حداقل روزی    :ژل :مقدار مصرف 
 تا يک سانتی متر از ژل را بـر روی لثـه قـرار               ٥/٠ميزان  

  .داده و به نرمی مالش دهيد

کمی با پنبه يا     به مقدار  حداقل روزی سه مرتبه      :محلول
  .ش پاک کن محلول را به لثه بماليدبا يک گو

   :بارداري و شيردهيمصرف در دوران 
ردهي طبق نظر شي  وبارداريمصرف اين دارو در دوران 

  . پزشك معالج مي باشد
  
  

References: 
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   گرمی١٥  ژل ميلی ليتری،٣٠قطره  :شکل داروئی

خونريزی لثه، آفت  برطرف کننده التهاب و :موارد مصرف
  دهان

  :اجزاء فرآورده

گرم    ميلی ١٧٠گرم ژل يا هر ميلی ليتر از محلول محتوی           هر
   ٤/٣-٦/٤اسـتاندارد  شـده برحـسب        (عصاره خـشک ريونـد      

  .ميلی گرم اسيد ساليسيليک می باشد ١٠و ) لی گرم رئينمي

  :مواد مؤثره

آنتراگليکوزيـدهای الوامـودين،    : ريونـد عبارتنـداز      مـوثره    مواد
سـنوزيد  (رئـين       ول، گليکوزيدهای ديانترون،  امودين، کريزوفان 

A,B (   ــامل ــا ش ــانترون ه ــا، هترودي ــه آنه ــالح اگزاالت و ام
ريونـد  . آنتراکينون های آزاد مانند رئين      و A,B,Cپالميدين  

) اســيد گاليــک گلوکوگــالين و(افــزون بــر ايــن دارای تــانن 
  .باشد می

  :آثار فارماکولوژي

 ساليسيليک موجود در داسي گليکوزيدهای آنتراکينون و تانن و  
سلولـهای  اين فرآورده با پروتئيـن های مـوجود در مخـاط و        

دهـد، در نتيجـه    اپـی تليال غشاءهای مخـاطی واکـنش مـي        
ـ     طوره  مخاط ب  نفوذپـذيری   هـم چـسبيده و    ه  محکم تـری ب

ـ    ايـن . شـود   سلولها کم مـي     عنـوان قـابض شـدن   ه  فرآينـد ب
)astringency (         اليـه  معروف اسـت و موجـب محافظـت

مقابـل ميکروبهـا و مـواد شـيميائی          بيرونی مخاط لثه هـا در     
همچنين ترشحات غشاء مخـاطی دهـان را    . محرک می شود  

ــی ــاهش م ــد ک ــای  . ده ــاکتری ه ــد ب ــانع رش ــوکس م ايرال
ــی، اســترپتوکوک، نيــسريا، پروتئــوس و   اســتافيلوکوک طالئ

  . کانديدا آلبيکانس می شود
ريزي لثه ها     س خون ژل و محلول ايرالوک    های موجود در    تانن

       نتيجــه انقبــاض عــروق موضــعی  آورده، ايــن اثــر در را بنــد
  .می باشد
ضد قارچی تـانن     ميکروبی و  اين خواص، اثرات ضد    عالوه بر 

قـارچی در    موجود موجب جلوگيری از عفونتهای ميکروبـی و       
فـوق   دالئل   نسج آسيب ديده لثه می گردد و ايرالوکس بنا به         

  .وبی موثر استخه روی آفت دهان ب
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)شرکت گل دارو( ا���

Eargol  

              

 .در همين وضعيت برای مدت چند دقيقه باقی بمانيد. ٤
ه آرامی يک تکه پنبه برای جذب ترشحات نرم شده ب. ٥

 .داخل حفره گوش قرار داده و بعد از چند دقيقه خارج کنيد
 روز تکرار کنيد ٤ اين عمل را شب و صبح برای مدت. ٦

 .تا ترشحات اضافی خارج شود
  .نمودن شيشه استفاده شود  هفته بعد از باز٨ حداکثر تا .٧
 مراجعه به پزشک و قطره با روز استفاده از ٤ يا بعد از .٨

  .شستشوی گوش ترشحات اضافی را خارج نمائيد

در صورت : موارد منع مصرف و نکات قابل توصيه
 پرده  بودنسوراخ  پارگی وو عفونت گوش والتهاب 

  . صماخ از مصرف آن خودداری نمائيد

در افراد حساس به بادام زمينی ممکن : عوارض جانبی
  .آلرژيک شوداست موجب بروز واکنش های 

 
 
 
 
 
References: 
 
1- Martindale ,(2009) , 35ed . vol 2. 1651,1659, 
(2007). 
2- B P, (1998) , P. 63 , 1608. 
3- USP , 23(2005) , P. 2211. 
 

  
 

  
 

  ليتری  ميلی١٥قطره گوشی : شکل داروئي

   جهت آسان خارج کردن موم گوش:موارد مصرف

 روغن ، %٣٣/٣٣ v/v روغن بادام زمينی :اجزاء فرآورده

   %٣٣/٣٣ v/v روغن کافور و %٣٣/٣٣ v/vبادام 

       سينئول% ١٠-%٢٠بر حسب : استاندارد شده

محتوی دام و بادام زمينی روغن با: مواد مؤثــره
اسيد اولئيک با مقدار کمتری اسيدهای " گليسيريدها عمدتا

روغن کافور دارای خاصيت . باشند يمپالميتيک و لينولئيک 

باشد و محتوی ماده موثره  يمنرم کننده و ضد درد ماليم 
  ).١(سينئول است

  :آثار فارماکولوژی و مکانيسم اثر
يعی است که توسط غدد يک ماده طب  (Earwax)موم گوش

معهذا تجمع مقدار زياد . شود يممجرای خارجی گوش ترشح 

در صورت خارج شود و  يممشکالتی ش موجب گو آن در
, سخت و سفت شده موجب گوش درد، خارش گوش, نشدن

شکل طبيعی  .شود يماختالل شنوائی و صدای وزوز در گوش 

راحتی را به  توان مجرای داخل آن يمگوش طوری است که ن

کمک قطره ه توان ترشحات سفت شده را ب يمتميز کرد ولی 
در اين مرحله پزشک  .ايرگل نرم کرده و سپس خارج نمود

تواند با شستشوی مجرای گوش به خارج کردن موم اقدام  يم
، بادام و کافور موجب مخلوط سه روغن بادام زمينی. نمايد

 به ر گوش گرديده و بعداًنرم شدن ترشحات سخت شده د

روغن کافور افزون بر . را خارج نمود وان آنت يمراحتی 

شرايط  باشد و در يمخاصيت نرم کنندگی دارای اثر ضد درد 

  ). ٣و١،٢(شود يمدردناک بودن گوش موثر واقع 

  :دستور مصرف

دراز بکشيد يا بنشينيد و سر را به يک طرف طوری خم . ١ 
  .کنيد که گوش در وضعيـت مناسبی قرار گيرد

  .طرف عقب بکشيده  گوش را ب.٢ 
چهار قطره از روغن ايرگل را در گوش بچکانيد سر قطره  .٣ 

  .چکان را داخل گوش فشار ندهيد
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)شرکت گل دارو( )آ* ه�با( ا&�����

)Immustim (Echiherb              
  

 قسمتهاي بدن انتشار عفونت به ساير پيشگيري از موجب لوكاليزه شدن عفونت و اين اثر
 التيام زخمها را از طريق (echinacin)رسد پلي ساكاريد مجزا شده  مينظر ه ب .شود مي

طور غيرمستقيم موجب وقفه ه كه ب  پلي ساكاريد-تشكيل كمپلكس هيالورونيك اسيد
مطالعات باليني انجام شده روي اين گياه به شرح  .بخشد ميشود سرعت  ميهيالورونيداز 

 صورته  مورد ب١١ مورد اتفاقي راندم و ١٨( بررسي باليني كنترل شده ٢٦" ااخير. است زير
 ١٩در ). ٢(صورت سيستماتيك در آلمان به شرح زير انجام شده استه ب) خبري مضاعف يب

 مورد اثر كاهش دهنده عوارض جانبي ٤مورد مطالعه اثر پيشگيري كننده يا درمان عفونتها، 

. گرفته است د اثر تعديل كننده ايمني مورد بررسي قراردر سه مور سرطان و داروهاي ضد
 مسلم و اين بررسي نتيجه گرفته شده كه فرآورده هاي محتوي گياه اكيناسه داراي اثر در

 در. است) (Immunomodulatorsايمني بدن  قطعي تحريك كننده قدرت دفاعي و

فشره ليوفيليزه توي عصاره ا بيمار، آثار يك پماد مح٤٥٩٨يك مطالعه باليني ادامه دار روي 
ان ــاد در درمــاين پم. گرفته است پورپوره آ مورد بررسي قرار شده گياه اكيناسه

زخمهاي واريس  و تبخال زما، سوختگي ها،ـــ، اگاهــابي پوست، زخمــاريهاي التهـــبيم
 مدت .موارد به اثبات رسيد% ٥/٨٥بخشي اين پماد در حدود  اثر. گرفته شد ساق پا بكار
ورزش به طور كلي عملكرد ايمني بدن را تحريك  . روز بوده است٥/١٥ تا ١/٧درمان بين 

كند و سبب افزايش خطر  ميمهار را كند ولي ورزش سنگين برخي پاسخ هاي ايمني  مي
يكي ناشي از ژنولووناسه تغييرات ايميگزارش شده است كه عصاره اك .ودش ميايجاد عفونت 

  .كند ميا به وضوح تنظيم شركت در مسابقه دو ر

  

 ، ايدزيساين دارو در بيماريهاي حادي مانند سل ، مولتيپل اسكلروز: موارد منع مصرف

 نيز مجاز به مصرف اين دارو I بيماران ديابتي تيپ .رود اختالالت اتوايميون نبايد بكارو 

ه گياهان فرآورده هاي محتوي گياه اكيناسه نبايستي در افرادي كه نسبت ب. نمي باشند
  .روند دهند بكار ميحساسيت نشان 

  

  .شود مي هفته ممتد توصيه ن٨ مصرف اين دارو بيشتر از :موارد احتياط

  

 (asteraceae) گاهگاهي در افراد حساس به گياهان تيره كاسني:عوارض جانبي

  .نمايد لرژيك بروز آعوارض ممكن است 

روزانه سه : شربت.  قرص١هر بار روزانه سه مرتبه :  قرص:در بزرگساالن: مقدار مصرف

  .  ميلي ليتر در كمي آب٥/٢ – ٥مرتبه هر بار 

  . ميلي ليتر شربت در كمي آب٥/٢ار روزانه سه مرتبه هر ب:  سال٢در كودكان باالي 

  

در زمان حاملگي مصرف محلول ايموستيم :  وشيردهيدوران بارداريمصرف در 

ستي فرآورده هاي اين دارو را بدون مشورت همچنين مادران شيرده نباي. گردد ميتوصيه ن
  .با پزشك مصرف نمايند

References: 
  
1- Stotzem CD . Hungerland U . Mengs U . Influence of  
   Echinacea purpurea on the phagocytosis of human  
   granulocytes . Medical science research , 1992  , 20 ;     
719 – 720. 
2- Bithner E . Die  Wirkung von Echinacin auf die Funktion  
   des Retikuloendothelialen systems [ Dissertation ] .  
   Frieburg ,University of Freiburg , 1969. 
3- A Wang  DVC Kindack DG . Herbal medicine Echinacea. 
    Canadian Pharmaceutical journal , 1991 , 124 : 512 – 516. 
4- Bauer R, Wagner  H . Echinacea species as potential  
   immunostimulatory drugs. In: Wegner H , Farnswort NR ,  
   eds .Economic and medicinal plants research. Vol –5 .  
   London , Academic Press , 1991 : 253 – 321. 
5- Bruneton J. Pharmacognosy , phytochemistry , medicinal  
   plants Paris ,   Lavoisier , 1995. 
6- Bauer R et at Inmmunological  in vivo examinations of  
    Echinacea extracts. Arzneimittelforschung , 1988 . 38 :  
    276 – 281. 

   

   ميلي ليتري۶۰، محلول  عددی٣٠ای  هبسته در رقرص روکشدا: شكل داروئي

ويژه ه تقويت كننده قدرت دفاعي بدن در برابر عفونتهاي ميكروبي و ويروسي ب :موارد مصرف

 تقويت كننده سيستم ايمني بدن در. عفونتهاي مجاري تنفسي، ادراري و همچنين سرماخوردگي
  اي سنگين و خستگي هاي مفرطموقع انجام ورزش ه

شيرابه خشك شده اندام هوائي  گرم ي ميل١١٤حاوی  قرص هر :فرآورده اجزاء

 گرم فالونوئيد برحسب کورستين يميل ٤١/٠-٥/٠معادل  ، Echinacea purpureaگياه

 گياهي  گرم شيرابه تازه اندام هوائ٨٠اکيناسول حاوی ليتر محلول   ميلی١٠٠ و هر اشدب يم
Echinacea purpurea  

 و حسب کورستين بر گرم فالونوئيد يميل ٤١/٠ -٥/٠  ايموستيمقرص  :استاندارد شده 

بات فنوليک بر حسب ليتر ترکي  گرم در ميلی  ميلی٢٧/١-٧٢/١محلول اکيناسول بر حسب 
  کلروژنيک اسيد

مجزا گرديده اند كه  در گياه اكيناسه تعدادي مواد موثره شناسائي و :مواد موثره
اسانسهاي . هاپلي ساكاريد افئيك وپلي الكنها، مشتقات اسيدك الكاميدها، :عبارتنداز

 germacrene-D ,bornylacetate ,borneolفرار شامل 
caryophyllene,ناسئين يها، اكريوفيلن اپوكسيد، ايزوبوتيل آميد و كا

Echinacein. اسيد شيكوريك chicoric acid مهمترين تركيب استري 
پلي ساكاريدها . دشو ميقسمتهاي هوائي اين گياه يافت  اسيدكافئيك است كه در
         همچنين مواد ديگري مانند . استheteroxylanشامل هتروگزيالن 

ناسه پورپوره آ يگياه اك لكالوئيدها درآايزوتوسي الژين از دسته  توسي الژين و
  .شناسائي گرديده است

  

دهنده اثر  مطالعات وتجارب علمي متعدد نشان :آثار فارماکولوژی و مكانيسم اثر
مكانيسم دو دليل ه بعنوان يك محرك ايمني ه  بـ آناسه پورپورهيياه اكبخشي گ

گرانولوسيتها تحريك  مل فاگوسيتوز وـال كردن عـعـ ف-١ .اشدب ميشناخته شده 
 افزايش توليد سيتوكينها -٣. انفعاالت لوكوسيتها فعل و ـاليت وفزايش فعــ ا-٢

 را Tت سلولهاي كمك كننده  فعالي٢ -اينترلوكين. ١٠ و ٢ -اينترلوكين" خصوصا
اين گياه .  تنظيم كننده اعمال ضد التهابي مي باشد۱۰ -تشديد مي كند و اينتركولين

اثر .  را افزايش داده و اثر ضد ويروس آنفلوانزا را اعمال مي كندγتوليد اينترفرون 
محرك ايمني اين گياه مربوط به آميدها، آلكاميدها و مشتقات اسيدكافئيك        

عصاره استاندارد اندام هوائي گياه اكيناسه توسط افزايش فعاليت فاگوسيتي . ي باشدم
طور چشمگيري ه آ ب پورهرشيرابه اندام هوائي گياه اكيناسه پو. )٦،١،٤،٥(آ  پورهرپو

فاگوسيتوز ذرات  درصد عمل فاگوسيتوزي گرانولوسيت هاي انساني را افزايش داده و
وقفه فعاليت هيالورونيداز، تحريك . برده است باالمخمري را درشرايط اين ويترو 

يك پروتئين  (Properdinتحريك توليد  فوق كليوي، فعاليت قسمت قشري غدد
 از درمان با ، همچنين بعد)ويروس هارا خنثي سازد تواند عمل باكتريها و ميسرم كه 

ي گياه اكولوژيكفعاليت فارم .اين گياه افزايش توليد اينترفرون گزارش شده است
اشد، اثر ب ميمواد متشكله گياه اكيناسه و اسانسهاي فرار آن  اكيناسه مربوط به

و مشتقات اسيد  محرك ايمني اين گياه مربوط به آميدهاي ليپو فيليك، الكاميدها
اي انجام  هسته طريق تحريك فاگوسيتوز گرانولوسيت هاي چند كافئيك است كه از

موجب heteroxylan زن مولكولي زياد شامل و هاي با ساكاريد پلي). ٥(شود مي
 كه آزاد شدن عامل نكروز كننده arabinogaclatanفعال شدن فاگوسيتوز و 

از  اينترفرون بتا بعد  و١ - همچنين توليد اينترلوكين  تومورها را سرعت بخشيده و
كلي  طوره اثر محرك ايمني اين گياه ب .مصرف خوراكي اين گياه گزارش شده است

هاي  عصاره استعمال موضعي). ٤و٣(اشدب مي به مجموعه مواد موثره آن مربوط
انيسم اين اثر مك .گرفته شده است بكار تسريع التيام زخمها طور سنتي دره اكيناسه ب

 ميكروبي اي عصاره اين گياه روي هيالورونيداز نسجي و مربوط به اثر وقفه
  .است) كواسترپتوك(
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)شرکت گل دارو(  � ..ب .ب

Be. Be. Cold  

              

برطرف  ها رابرونشيولاسپاسم و  باشد يم ضد باکتري
کلد  ب مجموعه مواد فوق الذکر در پماد ب ).۵(سازد يم

  ویسرماخوردگ آثار يکديگر را تقويت نموده موجب بهبود
  .ودش يمعالئم تنفسی ناشی از آن 

ر د د مرتبه بطور موضعیچنروزي  : مصرفدستور
 .گلو استعمال شود ناحيه سينه و

از راه  :نکات قابل توصيه  ومنع مصرف موارد
طور موضعی ه بايد ب  فقط وشود يمخوراکی مصرف ن

 .استعمال گردد

اين دارو ممکن است در افراد حساس :  جانبيعوارض
  . آلرژيک شودیموجب واکنش ها
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   گرمی۲۴پماد  :شكل داروئي

درمان برونشيت، سينوزيت، آبريزش بينی، : موارد مصرف
   کودکانسرفه

 و %۵/۱منتول ، %۲کاليپتوس واسانس ا :اجزاء فرآورده 
   %۵/۰تيمول 

   ميلی گرم سينئول،۱۰-۲۰بر حسب : استاندارد شده
قوطي گرم تيمول در هر   ميلی۴-۶گرم منتول و   ميلی۱۸-۱۲
 پماد

 ينئولس ماده موثرهمحتوی  کاليپتوسواسانس ا :موثره مواد
لينالول، (ها  وترپنـنـن مـاي زون برـاف. است) ۷۰%-۸۵%(

آن يافت  نيز در) کاريوفيلين( سزکی ترپن ها و) ئولــــبورن
 است و به عنعنا ماده موثره اصلی اسانس منتول. شود يم

نيز  تيمول .ودش يم يافت عدر روغن نعنا% ۲۹-%۴۸مقدار 
  .باشد يمماده موثره گياه آويشن 

واد متشکله پماد ـم :و مکانيسم اثرفارماكولوژي  آثار 
        ، قارچ ضد ميکروب، کلد دارای خاصيت ضد. ب. ب

 مصرف موضعی آن موجب .ضد ويروس و آنتی سپتيک است
 .)۱(شود يمگرفتگی بينی  تنگی تنفس و درمان برونشيت،

از بين  تبخال را انزا وول آنفA طور موضعی ويروسه منتول ب
 درد است که از طريق  اثر ضدیافزون بر اين دارا). ۲(برد يم

سروتونين آزاد شده عمل  ناشی از عضله مهار انقباض
 را  روی پوستی سرمایهمچنين رسپتورها. نمايد يم

حس درد را به نخاع مهار  تحريک کرده و از اين طريق انتقال
وی کانال های کلسيم واقع در انتهای راين ماده  ).۳(سازد يم
اين مکانيسم . دهد يم ستی نشانينتاگونآهای حسی اثر رونون

 .نمايد يمموجب اتساع عروق شده و در موضع ايجاد پرخونی 
گلو  کاليپتوس روی ناحيه سينه وواستعمال موضعی اسانس ا

 آور و افزايش و استنشاق بخارات آن موجب اثر خلط
گالندين ها را نيز نتز پروستابيوس .)۴(ودش يمترشحات گلو 

ناراحتی  پرخونی نموده مخاط سينه ايجاد سازد و در يممهار 
تيمول آبريزش بينی را متوقف . سازد يمتنفسی را برطرف 

  دارای اثر  اين خلط آور بوده و افزون بر. نمايد يم
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/��!)شرکت گل دارو( �

Burnagol  
  

 باز گذاشته شود ولی در صورت نياز می توان از پوشـش      بهتر است که جراحت   
 ميلـی متـر از دارو،   ٣سبک مانند گاز استريل استفاده کرد و از يک اليه حدود    

  .دو بار در روز استفاده شود
   دوره ترميم -مرحله دوم

  در اين مرحله پماد سوختـگي برناگل بايد مانند قبل استفـاده شود اما با دفعـات
  ) بار در روز٣ا  ت٢(  کمتر 

   دوره نوسازی-مرحله سوم
  پماد سوختگي برناگل بايد همانند قبل استفاده شود ولی تنها يک بار در روز

  سوختگی درجه سوم) پ
های نرم شدن بافتبرای  پماد سوختگي برناگل همان طور که قبال اشاره شد   

يک اليه نازک بر روی سـطح سـوختگی ماليـده           . نکروزه استفاده می شود   
  .در روز تجديد شود  بار٤ تا ٣ود و ش
   محل دهنده پوست برای پيوند-٢

   بار ٤ تا ٣بر روی سطح ماليده شود و  پماد سوختگي برناگل يک اليه نازک
  . بار در صورت بسته بودن، تجديد شود٢در صورت باز بودن و  در روز

   ساير زخمها-٣
  ه و بر روی زخم گذاشته يک گاز استريل بايد با پماد سوختگي برناگل آغشته شد

  . بار در روز تعويض شود٢ شود و
  

پماد سوختگي برناگل ممكن : وارد عدم مصرف و نکات قابل توصيهم
است در زمان نگهداري از لحاظ فيزيكي تغيير يابد، به ويژه در گرماي فصلي 

اين در طي درمان با . حفظ خواهد نموداما در اين موارد هم خاصيت خود را 
 مصرف ساير داروهاي موضعي بر روي زخم يا سوختگي خودداري دارو از

  .شود
  

مواد متشكله پماد سوختگي برناگل از منشأ گياهان : عوارض جانبی
به . (خوراكي است و هيچ اثر جانبي براي اين دارو تا بحال گزارش نشده است

  )جز در موارد بسيار نادر حساسيت به روغن كنجد
  

 در اين دوران مصرف بالمانع : شيردهي مصرف در دوران بارداري و
. است  

 
. درجه نگهداري شود٣٠دارو در حرارت كمتر از  :شرايط نگهداري  
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   گرمي٣٠پماد : شكل داروئي

  

ر قابل رناگل به طور موثری در درمان عوارض زيب سوختگي پماد: موارد مصرف
  :استفاده می باشد

  )آفتاب سوختگي و سوختگي هاي ناشي از مواد شيميائي(  سوختگی درجه اول -١
    سوختگی های درجه دوم و درجه سوم-٢
  

اصلي در پايه به عنوان ماده مؤثره  % ٢٥/٠ بتاسيتوسترول به ميزان     :اجزاء فرآورده 
 اسـيد چـرب     ٤نواسـيد،    آمي ١٨افزون بر ايـن     . كنجد مي باشد  پمادي غني از روغن     

  . نيز به آن اضافه شده استاصلي، ويتامينها و پلي ساكاريدها

  

 بتاسيتوسترول يك استرول گياهي مي باشد       :آثار فارماكولوژي و مكانيسم اثر    
ي آن بـسيار شـبيه بـه        سـاختمان شـيميائ   . اهان يافت مي شـود    كه در بسياري از گي    
ر كـاهش التهـاب، تـرميم زخـم،     از خـواص مهـم آن توانـائي د      . كلسترول مي باشد  

روغن كنجد نيز شـامل اسـيدهاي       . ويروس و ضد قارچ قابل ذكر است       خاصيت ضد 
        چرب اساسـي اولئيـك اسـيد، لينولئيـك اسـيد، پالمتيـك اسـيد و اسـتئاريك اسـيد            

ا، بتاسيتوسـترول و   استروئيدهاي موجود در روغن كنجد شامل اسـتروله  .)١(مي باشد 
  .)٢(كامپسترول است

سيسامين سيسامولين نقش عمده اي در تـأثير درمـاني      : افزون بر اين ليگنانها شامل    
  .دارو ايفاء مي كنند

نژيوژنزير سبب بازسازي و  بودن بتاسيتوسترول با مكانيسم آ پماد برناگل به علت دارا  
اين پماد خاصـيت ضـد التهـابي قـوي داشـته و از طرفـي بـا                  . ترميم زخم مي شود   
بندي كردن انتهاي اعصاب آسيب ديده اثر ضد درد از خود ظـاهر             محافظت و عايق    

 و براي سلولهاي شدن بافتهاي نكروزه پوست مي گردداين دارو سبب نرم . مي سازد 
از طرفي محيطـي نامناسـب بـراي        . بستر زخم يك منبع غذائي غني فراهم مي كند        

ي و محافظت بستر    پماد برناگل گرچه جداساز   . رشد قارچها و باكتريها ايجاد مي كند      
ت و  خشك شـدن مايعـا    يطي را فراهم مي كند اما هم زمان،         زخم از فاكتورهاي مح   

پماد برناگل سبب جذب باقيمانده حرارت در سوختگي . شود تبادل گاز را نيز سبب مي
  )٣.(حاد شده و بازسازي پوست با زيبائي قابل قبول را سبب مي شود

   :نحوه و مقدار مصرف

   سوختگی ها-١
  )سوختگی های سطحی( سوختگی های درجه اول) فال

يـک اليـه   . پماد سوختگي برناگل بايد در حد امکان سريعاً مورد استفاده قرار گيـرد         
توصـيه  . از پماد بر روی سطح سوختگی ماليده شود       ) ميلی متر يك  در حدود   (نازک  

شود که زخم باز نگه داشته شود ولی در صورت نياز می توان از پوشـش سـبک                مي
 بار روزانه اسـتفاده شـود و در صـورتی کـه         ٣-٤). ٤.(مانند گاز استريل استفاده کرد    

  .سوختگی پانسمان شده باشد دو بار در روز
  سوختگی درجه دوم) ب

   دوره آبکی يا تاول-مرحله اول
 ٤ تا ٣يک اليه نازک از پماد سوختگي برناگل بر روی سطح سوختگی ماليده شود و 

هـای    قبل از استفاده مجدد باقی مانـده پمـاد قبلـی و بافـت             .  روز تجديد شود    بار در 
  .شود با ماليمت تميز نکروزه آبکی
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Bronchogol  

              

و مـاده داروئـي بـا انـديكس     اثر بخشي بسيار قابل توجـه هـر د     
ايزو اسـارون و انـديكس       -براي ترانس ) AI=0.72(تخديري  

ايـزو متيـل ايژنـول بـه         -براي تـرانس  ) AI=0.47(ري  تخدي

در يك مطالعه بـاليني دوسـوكور در مقايـسه بـا        ).٢(اثبات رسيد 
 بيمـار مطالعـه     ٣٠شاهد اثر اسارون بر روي برونشيت حاد روي         

 بيمــار بــا آســم ٣٠در تكميــل بررســي اثــر دارو بــر روي . شــد
مـاران  بي% ٨٠تعـداد   ). ٢(برونشيت هم مورد مطالعه قرار گرفـت      

افراد با برونشيت مـزمن بـا ايـن         % ٥٨مبتال به برونشيت حاد و      
بيماران مبتال بـه اسـم برونـشيت        % ٦٨تعداد  . دارو درمان شدند  

اين آزمايش با استفاده    . هم با اين دارو مورد معالجه قرار گرفتند       
  . روز به انجام رسيد٧مدت ه  قرص، ب٢ بار هر بار ٣از روزي 

بار، بسته به شدت بيماري، هر بـار         روزي سه    :دستور مصرف 

  . قرص با نصف ليوان آب ميل شود٢ تا ١

در منابع قديمي تر عوارضي چون سوزش : عوارض جانبي

مختصر زبان و اختالالت گوارشي از مصرف اين دارو گزارش 

  ).٢(شده است

 در موارد حاملگي : و شيردهيمصرف در دوران بارداري

 ).٣(نمي شودو شيردهي مصرف اين دارو توصيه 
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   عددي٣٠در بسته هاي قرص روكشدار : شكل داروئي

  

نشيت حاد و مزمن، آسم و تنگي درمان برو: موارد مصرف
  نفس

ميلي گرم عـصاره   ١٤-١٦هر قرص حاوي  : اجزاء فرآورده 
ــشه اســارون       .Asarum europaeum Lخــشك ري

هـا، محاسـبه   ول ميلي گرم پلـي فن   ١-٢باشد كه بر مبناي      مي
  .شده بر حسب كلروژنيك اسيد، استاندارد شده است

  

مهمترين ماده مؤثره ريشه اسارون مربـوط بـه         : مواد مؤثره 
 اسانس آن مي باشد كه شامل اسارون، تـرانس ايزواويژنـول،          

افزون بر اين ريشه حاوي     ). ١(ايزو الميسين مي باشد    -ترانس
در ريـشه   . تركيبات سزكوئي هيدروكربن ها و الكل ها اسـت        

اين گياه همچنين مشتقات اسيد كافئيك، اسيد كلروژنيـك و          
افزون بر اين در ريشه اسـارون       . ايزوكلروژنيك يافت مي شود   

  ).١(الونوئيدهاي مختلف نيز وجود داردف
  

طـور كلـي بـراي      ه  ب: فارماکولوژی و مكانيسم اثر   آثار  
اسارون خواص خلـط آور، ضد اسـپاسم برونشـها، ضد آسم و          

اثــرات كــم كننــده      ). ٢(مخـــدر موضــعي قائـــل مــي باشــند
) Surface-Tension-Reducing Effect( سـطحي 
 ايــزو متيــل اويژنــول در - ايــزو اســارون و تــرانس-تــرانس

  ).٢(ددي به اثبات رسيده استشگاهي متعمطالعات آزماي
مطالعات انجام شده بر روي حيوانات آزمايشگاهي اثرات بارز 

همچنين معلوم . ضد اسپاسم برونشي گياه را نشان داده است
شده است كه اسپاسم ريوي ايجاد شده در خوك توسط 

اثر . اسارون مهار مي گردد  ايزو-هيستامين ها در اثر ترانس
ايزو متيل اويژنول در و  زو اسارون اي-مخدر موضعي ترانس

 فرد داوطلب مورد بررسي قرار گرفت و تأثير آن با ١٠
مورد مقايسه قرار ) AI=1با انديكس تخديري  (بنزوكائين

  .گرفت
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)شرکت گل دارو( 1���ران

Perforan  

              

حداقل دو ). ١(وندش يممهار آنزيم فوق الذکر نيز موجب 
فسـردگی گـــياه علف چای ا مکانيسم ديگر برای اثر ضد

فعاليت تعديل : پيشنهاد شده است که عبارتنداز
 و وقـفـه بــرگـشـت (Interleukin - 6) ٦-اينترلوکين

  . سروتونين به عصب

قرص   يک تا دوبار مرتبه هر ٣روزی  :دستور مصرف
  .يل شودبا يک ليوان آب م

شود  هميشه همراه با غذا مصرف :نکات قابل توصيه
 .گرددتا از بروز عوارض گوارشی پيشگيری 

به ندرت عوارض گوارشي مانند  :جانبیعوارض 
عوارض آلرژيك و . ست ايجاد شوداحساس پري يا يبو

ممكن است در بعضي بيماران ايجاد " فتودرماتيت ندرتا
  . )٥(گردد

القای آنزيم کبدی  گياه علف چای با :تداخالت داروئی

داروها مثل   ممکن است تاثير برخی ازP450سيتوکروم 
وفيلين، ـن، تئــــــديگوکسي، سيکلوسپورين، وارفارين

بارداری خوراکی را به واسطه  دضد تشنجها و داروهای ض
  .افزايش متابوليسم آنها کاهش دهد

در موارد  :شيردهی و دوران بارداري مصرف در
  .ودش يمشيردهی توصيه ن حاملگی و
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   عددی۳۰های  هبستقرص روکشدار در  :یشکل داروئ

  ضد افسردگی، ضد اضطراب: موارد مصرف

ـ  ١٦٠قـرص حـاوی حـدود         هر :اجزاء فرآورده  گـرم   ي ميل
 هوفـاريقون  اــــف چای ي  ـــاه عل ــــک گي ـــعصـاره خش 

(Hypericum perforatum) باشد يم.  

در  هايپريـسين     ميکروگـرم  ٣٠٠حسب   بر :اندارد شده است
  هر قرص

 موثره علف چـای هيپريـسين و        مهمترين ماده  :مواد مؤثره 
: ساير مواد موجـود در گيـاه عبارتنـداز         .هيپريسين است پسودو

ــيدهای کر   ــا، اس ــد، گزانتونه ــک  فالونوئي ــسيليک فنولي بوک
  ).، فروليک و جن تيزيک کلروژنيک،اسيدهای کافئيک(

عـصاره علـف چـای       :فارماکولوژی و مکانيسم اثر   آثار  
کـه اثـر بخـشی آنهـا از طريـق            باشد يمدارای آثار متعددی    

  . بالينی به اثبات رسيده است تجارب آزمايشگاهی و
ميـان فرضـيه هـای موجـود در مـورد        در :اثر ضد افـسردگی   

افسردگی، فرضيه آمين های داخلی مغز به بهترين وجه مورد          
طبق اين فرضيه افسردگی ناشی از      .  است پذيرش قرار گرفته  

مين های مغزی مانند سروتونين، کاتکوالمينها      آکمبود اعمال   
رونهـای  وهای شيميائی در ن   اين ميانجي   . باشد يمو دوپامين   

هـا   از تحريک نورون بعد. شوند يممغزی در گرانول ها ذخيره      
های شيميائی به داخـل گـره هـای عـصبی آزاد             اين ميانجی 

را در  مـين هـا  آاغلب داروهای ضد افـسردگی ايـن    . شوند يم
يـا از    های مغزی يا از طريق مهـار برگـشت نـورونی و            هسته

 افـزايش   (MAO)هـای متـابوليزه کننـده        طريق مهار آنـزيم   
داده شده اسـت کـه       مطالعات متعددی نشان   در). ١(دهند يم

 آنـزيم   B  و A عصاره گياه علف چـای انـواع ايزوآنزيمهـای        
 نتيجه اين اثر در. نمايد يم را مهار  (MAO)يدازمين اکسآمنو

 و اپـی نفـرين    ميزان واسطه های شـيميائی سـروتونين، نـور        
دوپامين در هسته های مغزی افزايش يافتـه و موجـب بهتـر             

 معلـوم  بعـداً ). ٢(شود يمشدن خلق و برطرف شدن افسردگی   
   گياه مـــوجود در دهایونوئيکه عالوه بر هيپريسين، فال شد
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)شرکت گل دارو( 1�و��!%!ن

Prostatan  

              

. در نتيجه انتقال اين هورمون را به پروستات کاهش می دهد
اين سيتوسترول موجود در گزنه موجب مهار ستنز  عالوه بر

سنتز ). ٢(تاگالندين ها در بافت پروستات می شودپروس
هاب و بزرگ شدن تپرستاگالندين در بافت پروستات در ايجاد ال

پلی ساکاريدهای  فالونوئيدها و. سزائی داردپروستات تاثير ب

التهاب و  موجود در فرموالسيون پروستاتان دارای خاصيت ضد
کاهش التهاب پروستات موثر  نتيجه در محرک ايمنی بوده و در

 .خواهد بود

  عوارض گوارشی مختصر، عوارض آلرژيک:عوارض جانبی

  اروهای گياهیدر افراد حساس به د

و در  يک تا دو قرص بار  سه بار هرروزی: دستور مصرف

 قطره در ٤٠ تا ٣٠ بار  سه بار هرروزی صورت مصرف قطره
پروستاتان . کمی قند بعد از غذا ميل شود يک فنجان آب سرد با

  . ماه مصرف نمود١٢ تا ٦را می توان برای مدت 

ه  درج٣٠در حرارت اطاق کمتر از : شرايط نگهداری

  . شودسانتيگراد نگهداری
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 ميلي ليتري، قرص روكشدار در      ٣٠قطره : شکل داروئي

   عددي٣٠بسته هاي 

شدن برطرف کننده عالئم ناشی از بزرگ : موارد مصرف

                   ار، سوزش و درد هنگام دفع ادرارپروستات مانند تکرر ادر

 ميلي ليتر از قطره و هر قرص روكشدار ٥/١هر : اجزاء فرآورده 

  : از عصاره گياهان زير تهيه شده استپروستاتان 
 بدون پوست، گـل بابونه، ميوه تخم کدو، و برگ گزنهريشه 

  ميوه انيسون خارخاسک و 

 ميلي گرم        ٦/٠ – ٥٢/٠بر حسب  :استاندارد شده

 ميلي گرم ١١٠-١٥٠ در هر قرص و گليکوزيد - o-فالونوئيد 

 گليکوزيد در -o- فالونول% ٣/٠ -%٥/٠ و سی سی ١٠٠ آنتول در
  عصاره خشک

  :مؤثــره مواد

اسکوپولتين،  ،)سيتوسترول(گليکوزيدهاي فالونول، استرولها  :گزنه

، )روي( مواد معدنی ،)K،B،Cويتامين (ها  ويتامينکاروتنوئيدها،

نتول، استراگول،  آ:انيسون .هااسيدهای فنوليک، پلی ساکاريد

     اپی ژنين، رون،  امبليف:بابونه .اسکوپولتين، برگاپتن، کورستين

             .اپی ژترين، اپی اين، کورستين، بيزابولول، شامازولن

لها، کوکوربيتين، فيتوسترول، اسکوالن، توکوفرو :تخم کدو

، کلسيم، مس، آهن، منگنز، فسفر و موادمعدنی نظير سلنيوم و روي

 ساپونين های استروئيدال مانند ترستروزين، :خارخاسک. پتاسيم

  و فالونوئيد) تربولوزيد(اسيلين، گليکوزيدها ن، گرديوسي

 مطالعات انجام شده، طبق: اثرآثار فارماکولوژی و مکانيسم 

      بزرگ شدن غده پروستات ناشی از فعاليت ماده آندروژنی 
  .دی هيدروتستوسترون می باشد  آلفا-٥االثر شديد

            آنزيمکنندگی خاصيت مهار فرآورده گياهی پروستاتان با
رود،  آلفا ردوکتاز که عامل اصلی تبديل تستوسترون به شمار می - ٥

نتيجه رشد غده  سرم کاهش داده و در غلظت اين ماده را در
جريان ادرار و بهبود حال بيمار  موجب تسهيل پروستات را متوقف و

اين فرآيند تستوسترون در خون نيـز به ميـزان  با. می شود
عـالوه بر مطالعه فوق مواد مؤثره .  مـاندفيزيولـوژيک باقی می

موجود در ريشه و برگ گزنه در متابوليسم تستوسترون مداخله 
  ).١(نموده و قدرت پيوند گلبولين به تستوسترون را کاهش می دهد
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)شرکت گل دارو( %���!ن

Tussian  

              

:  سال٦ بزرگساالن و نوجوانان باالتراز :دستور مصرف
:  سال٦کودکان تا  . نوبت در روز٣  قاشق مرباخوری٢

 . يک قاشق مرباخوری سه نوبت در روز

در صورت  : مصرف و نکات قابل توصيهموارد منع
منع صحيح و طبق مقادير درمانی اين دارو مصرف 

  .مصرفي ندارد

در افراد حساس احتمال بروز واکنش  :عوارض جانبی
  .آلرژيک وجود دارد

 مصرف اين :ي و شيردهي باردار دورانمصرف در
  .دارو در اين دوران بالمانع است
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  ميلي ليتري۱۲۰شربت : شکل داروئی

و فه، برونشيت، سياه سرفه، الرنژيت  سر:موارد مصرف
   نفستنگی

عصاره مايع برگها و سرشاخه های گلدار  :اجزاء فرآورده

گرم  ميلی ٧٥٠ به ميزان (Thymus vulgaris)آويشن 
  ليتر  ميلی٥ر هر د

گرم تيمول در   ميلی٥٥ - ٦٥حسب  بر :استاندارد شده
   شربتليتر  ميلی١٠٠

مول، کارواکرول ـيـت: لـامـا شـهـلونـف :مواد مؤثره
(Carvacrol)لينالول، بورنيل ، سينئول، بورنئول، ژرانيول ،
اپی ژنين، لوتئولين، : فالونوئيدها شامل .لو استات لينالي

  ن ژنيناريتيمونين، ن

   :مکانيسم اثر آثار فارماکولوژی و
 مهمترين آثـــــار ضد اسپاسم از اثر ضد سرفه، خلط آور و
 اين آثار را به .آيد يمحساب ه فارماکولوژيک آويشن ب

نسبت ) مانند تيمول و کارواکرول (اسانسهای فرار
ضد سانسهای فرار در گياه آويشن، اثر ا. )٢و١(دهند يم

مصرف آويشن و يا . يوی انسان دارداسپاسم روی نسوج ر
عصاره آن در درمان برونشيت، سياه سرفه و التهاب مجاری 

يد  آلمان مورد تائتنفسی توسط مقامات بهداشتی در کشور
مصرف عصاره آويشن ترشحات . )٥و١(قرار گرفته است

     دستگاه تنفسی را افزايش داده و واجد اثرات موکوس 
 بيمار ٦٠طالعه دوسوکور و راندم در يک م .باشد يمخلط آور 

مبتال به سرفه های شديد تحت درمان با شربت آويشن يا 
دارو  اثر دو .قرارگرفتند  روز٥داروی برم هگزين برای مدت 

 .ديده نشد ن اثر اين داروـيـی بـفاوتـت مشابه يکديگر بود و
 به عنوان ن آزمايش نشان دهنده اثر بخشی شربت آويشنـاي

 ).٣(باشد يمدرمان سرفه   درقوي و موثريك خلط آور 
تواند با تحريک مستقيم  يمفالونوئيدهای موجود در فرآورده 

ح مخاط تنفسی و افزايش حرکات مخاط موجب افزايش ترش
ب و وميکر، های تنفسی شده و در نتيجه خروج مواد زائدمژک

  .ذرات گرد و غبار را از طريق مجاری تنفسی تشديد نمايد
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)شرکت گل دارو(  ا34!ل%���!ن

Children's Tussian  
              

 

در عوارض سرفه كه بيش از يك هفته طول : احتياطات

وجود اخالط خوني بكشد و در هنگام بروز تنگي نفس، تب و يا 
  .يا عفوني به پزشك مراجعه شود

هاي گياهي  در افراد حساس به فرآورده :عوارض جانبی

  .ممکن است موجب حساسيت مختصري شود

 بار يك روزي سه بار هر: سال ٦  تا١ اطفال :مقدار مصرف

روزي سه بار هر بار دو :  سال١٣ تا ٦كودكان قاشق مرباخوري، 
   قاشق مرباخوري

  :نگهداريشرايط 

  .دور از دسترس كودكان نگهداري شود - 

بعد از باز شدن درب شيشه تا سه ماه قابل استفاده خواهد  - 

 .بود

  

References: 

 
1- Van den Broucke.1983. The therapeutic value of 

thymus species. Fitoterapia; 4:171–4. 
2- Newal, C.A., et al 1966. A Guide for health – care 

professionals; London: The pharmaceutical press. 
3- Tyler, V.E. 1994, Herbs of choice: The therapeutic 

use of phytomedicinals.New York, pharmaceutical 
press. 

4- Leung, A.Y. and S. Foster 1996. Encyclopedia of 
common natural ingredients used in Food, Drugs 
and Cosmetics, 2 nd ed. New York: John wiley, 
Sons. Inc. 

5- Knols G. stal Pc,Van Ree J.W. Huisart Wetens 
1994 ; 37 (9) : 392. 

6- Shapiro S, Guggenheim B. Oral microbiol. 
Immunol. 1994, 10(4): 241–246. 

7- Martindale; The complete drug reference. 35, ed. 
(2007), P.2175. 

 
  
 

 
  
 

    ميلي ليتري مخصوص اطفال۶۰شربت : کل داروئیش

  ه، برونشيت، الرنژيت و تنگی نفسسرف: موارد مصرف

های گلدار  عصاره مايع برگها و سرشاخه: اجزاء فرآورده
گرم  ميلی ٣٧٥ به ميزان (Thymus vulgaris)آويشن 
  ی ليتر ميل٥در هر 

 ٥ی گرم تيمول در  ميل٧/٠ -٩/٠برحسب : استاندارد شده
  يلی ليتر شربتم

تيمول، کارواکرول : لها شاملوفن: مؤثرهمواد 

(Carvacrol)سينئول، بورنئول، ژرانيول، لينالول، بورنيل ، 
، لوتئولين، اپی ژنين: فالونوئيدها شامل. ليلينالاستات  و 

  ژنين تيمونين، نارين

    اثر ضد سرفه، :مکانيسم اثر فارماکولوژی و آثار
 يز مهمترين آثار فارماکولوژيکخلط آور و ضد اسپاسم ا

اين آثار را به اسانسهای فرار ). ١(آيد ه حساب ميآويشن ب
اسانسهای ). ٢(نسبت مي دهند) مانند تيمول و کارواکرول(

 ضد اسپاسم روی نسوج ريوی انسان فرار در گياه آويشن، اثر
مصرف آويشن و يا عصاره آن در درمان برونشيت، سياه . دارد

 مجاری تنفسی توسط مقامات بهداشتی در التهاب سرفه و
در يک مطالعه ). ٣( تائيد قرار گرفته است کشور آلمان مورد
های شديد تحت   بيمار مبتال به سرفه٦٠دوسوکور و راندم 

 ٥درمان با شربت آويشن يا داروی برم هگزين برای مدت 
تفاوتی بين  اثر دو دارو مشابه يکديگر بود و. روز قرارگرفتند

بخشی ه نشد اين آزمايش نشان دهنده اثرين دو دارو ديداثر ا
ميکروبی و   اثر ضد ).٤(باشد شربت آويشن در درمان سرفه می

تيمول، . ده استخوبی شناخته شه تيمول بقارچي   ضد
لدئيد و اوژنول روی هفـت گونه ميکروب کارواکرول، سينام آ

روی کارواکرول  والطيف تيمول   ميکروبی وسيع اثر ضد دهان

تنفسی فوقانی به اثبات باکتريهای ايجادکننده عفونتهای مجاری 
  )٧ و٥،٦ (رسيده است

ر افراد با سابقه د :منع مصرف و نکات قابل توصيهموارد 

  .حساسيت به گونه هاي گياه آويشن منع مصرف دارد
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���% )شرکت گل دارو(�

Tussigol  

              
 بيمار مبـتال بـه      ٦٠يک مطالعه راندوم دوسوکور بر روی        در

سرفه شديد تحت درمان با شربت آويشن يا برم هگزين بـه            
 روز هيچ تفاوتی بين دو گروه تحت درمان با شـربت     ٥مدت  

  .آويشن يا برم هگزين ديده نشده است

 قطره سه بار در ٥ –١٠ سال ٦تا  کودکان :دستور مصرف
  سال روزی سه بار هر٦ بزرگساالن و کودکان باالتر از روز،
   قطره٢٠بار 

در بيماران : نکات قابل توصيه موارد منع مصرف و
مبتال به ناراحتی های شديد گوارشی مصرف اين دارو با 

 .شود ياحتياط توصيه م

به ندرت ممکن است تحريک مخاط : عوارض جانبی
  .ارشی از مصرف اين دارو ايجاد شودگو

گياه  ترکيبات پلی فنلی موجود در :تداخالت داروئی
آويشن ممکن است با مکمل های غذائی حاوی آهن تداخل 

  . ايجاد نموده و جذب آهن را کاهش دهد

مصرف :  و شيردهیبارداريمصرف در دوران 
ولی در دوران . شود يتوسيگل در دوران آبستنی توصيه نم

  .هی محدوديتی برای آن وجود نداردشيرد
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   ميلي ليتري۳۰قطره  :شکل داروئی
خلـط آور، ضـد برونـشيت و سـياه          ضد سرفه،   : موارد مصرف 

   سرفه

ليــتر قطـره     مـواد بکـار رفتـه در هـر ميلـي          : اجزاء فرآورده 
 عصاره مـايع آويـشن       ميلي گرم و   ٥٠اسانس انيسون   : عبارتنداز

   ميلي گرم ٢٥٠

تيمـول در هـر      ميلی گرم    ٧/٠ -١بر حسب   : استاندارد شده 
 ميلی ليتر قطره

آويشن حاوی تيمول و کارواکرول، گليکوزيدهای      : مواد مؤثره 
ــيدکافئيک و اســيدهای      ــول، فالونوئيــدها، اس ــک، اوژن فنولي

مـواد  . باشـد  يژنين و لوتئولين مـ     رزمارينيک و ساپونين ها، اپي    
 "اسانـسهای فرارکـه عمـدتا     : متشکله گياه انيسون عبارتـست از     

  .باشد يکاريوفيلين و لينالول م دارای آنتول، اسيد انيسيک،

آثـار ضـد سـرفه، ضـد      :اثر فارماکولوژي و مکانيسم اثـر    
عمده ترين خواص فارماکولوژيکی آويشن      اسپاسم و خلط آور از    

اين اثر را بيشتر به محتويات اسانـسهای  ). ٥و١(آيد يبه حساب م 
 .دهنـد  يو فالونوئيــدها نسبت م   ) مانند تيمول، کارواکرول  ( فرار
ب آزمايشگاهی نشان داده اند که فالونوئيدهای تيمونين و         تجار

تواننـد مـسئول اثـر       ي متوکسی سيرسيلينئول م   ٨ -سيرسيلينئول
و اثر ضد التهاب اين گيـاه  ) ٢(برونکواسپاسموليتيک آويشن باشد 

عـصاره  . آن اسـت   در بدن مربوط به اسيد رزمارينيک موجود در       
ف نـای خوکچـه     التهاب روی عـضله صـا      اثر ضد داراي  آويشن  
اسانس انيسون دارای اثـر خلـط آور و ضـد           ). ٣(مي باشد هندی  

را در درمان برونـشيـت، التهـاب        توان آن  يباشد و م   ياسپاسم م 
شود و در سياه سرفه بکـار        ينای که موجب سرفه های مداوم م      

). ٤(اين آثار مربوط به آنتـول موجـود در اسـانس آن اسـت             . برد
بـوده و موجـب اتـساع برونـشيولها         آنتول دارای اثر سـمپاتيکی      

        بـدين ترتيـب اســانس انيـسون موجـب تـشديد اثــر      . شـود  يمـ 
کـشور    در Eکميـسيون . گردد يضد سرفه و خلط آور آويشن م

آلمان مصرف گياه آويشن را در درمان برونشيت، سياه ســـرفه          
يـد قـرار داده     جاری فوقانی دستگاه تـنفس مـورد تائ       م و التهاب 

  . است
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)شرکت گل دارو( %�5�6

Tichoke  

              
 ميلی گرم عصاره ١٨٠٠مقدار مصرف .  گرديددسی ليتر بررسی / ميلی گرم٢٨٠بيشتر از 

های  در پايان مطالعه غلظت. هفته تجويز گرديد٦در دو مقدار منقسم با پالسبو برای 
 ٠٣/٧برابر % ٦/٨ليتر و  / ميلی مول٣١/٦کاهش يافت که معادل % ٥/١٨کلسترول تام 

  ).٨( ليتر در گروه پالسبو بود/ميلی مول
به ) از برگها و غنچه های تازه بدست آمده( فرنگی گ کنگريک مطالعه بالينی شيره بر در

 بيمار مبتال به هيپرليپيدمی ٨٤ برای هفته ١٢مدت ه  نوبت در روز ب٣ ميلی ليتر ١٠مقدار 

 هفته ٦بعد از . تجويز گرديد) دسی ليتر / ميلی گرم٢٦٠کلسترول تام بيشتر از (ثانويه 
که  ری گليسريد کاهش يافت در حالي و غلظت تLDLکلسترول , کلسترول تام, درمان

  .  افزايش يافت،HDLکلسترول

فرنگی موجب توليد سيناروپيکرين  کنگر: منع مصرف و احتياطموارد 

(Cynaropicrin) افراد حساس به . لرژی زا می شودآ يک الکتون سزکوئی ترپن بالقوه

در بيماران . هندگياهان تيره کاسنی ممکن است به گياه کنگر فرنگی نيز حساسيت نشان د

  .با سنگ كيسه صفرا مصرف اين دارو منع شده است

فرنگی در بعضی بيماران عوارض  در مطالعات بالينی روی گياه کنگر :عوارض جانبي

  . گرسنگی و ضعف گزارش شده است,آروغ, تحريکات گوارشی, يبوست, گوارشی مختصر

 مرتبه هر مرتبه يک ٣زی  سال رو١٢ از نوجوانان باالتربزرگساالن و  :مقدار مصرف

  لکپسو

علت انجام ه  در موارد حاملگی و شيردهی ب: وشيردهيمصرف در دوران بارداري

  .نشدن مطالعات علمی کامل ازمصرف بيش ازحد اين فرآورده خودداری شود
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   عددی٣٠ کپسول در بسته های :يشکل داروئ

صفراآور، موثر . ليپوپروتئين هاي خون و پائين آورنده كلسترول، تري گليسريد :موارد مصرف

  و محافظت كننده آن در مقابل سمومدر اختالالت هاضمه، محرك اعمال كبد 

رنگي ف عصاره خشك برگ گياه كنگر گرم از ميلي ٤٠٠كپسول حاوي هر: اجزاء فرآورده

(Artichoke leaf dry extract) اشدب يم.  

ي گرم  ميل١٤ -٢٠مبنای كافئيل كينيك اسيد، محاسبه شده برحسب   بر: استاندارد شده

  اسيد كلروژنيك در هر كپسول

 دي كافئويل كينيك مانند ، اسيد كافئيك، مشتقات اسيد%٢اسيدهاي فنوليك تا  :مواد موثره

% ١/٠-%١فالونوئيدها .  و اسيد كلروژنيك)نيك اسيدكي دي اوكافئويل ٥و١(سينارين 
 گلوكوزيد و -بتا د ٧-، لوتئولين )اسكوليموزيد( بتاروتينوزيد ٧ -گليكوزيدهاي فالون، لوتئولين 

    گلوكوزيد-تا دب ٤لوتئولين 
 .نن و كاريوفيلن، همچنين اوژنول و فنيل استالدئيد بتاسلي, سزكوئی ترپن ها, روغن هاي فرار

اسيدهاي گليكوليك و ,  ها، تانن)تاراگزاسترول و بتا تاراگزاسترول( فيتواسترول ها :موادساير 

  گليسريك

فرنگي  طور مستند براي برگهاي كنگره چندين خاصيت فارماكولوژيك ب :آثار فارماکولوژي

كلسترول، كم كننده ليپوپروتئين هاي خون،  وقفه بيوسنتز: شناخته شده است كه عبارتنداز
خوبی معلوم نشده است كه كداميك از مواد موثر ه هنوز ب. اكسيدان، محافظت كننده كبد آنتی

  .فرنگي مسئول اعمال فوق الذكر هستند كنگر
گرچه نسبت , رود يماز بين ن, ، اسيدي كردن و هضم آناثر آنتی اكسيداني گياه توسط جوشاندن

فرنگي در  ت كننده كبد كنگرآثار آنتی اكسيدان و محافظ. اشدب يمبه قليائي شدن حساس 

مطالعات متعددی ثابت گرديده است و اين آثار را به چندين ماده موثره آن از جمله اسيد 
هاي  عصاره كنگرفرنگي و مواد موثره آن روي لكوسيت). ١(دهند يمکلروژنيک و سينارين نسبت 

اين عصاره د مشخص گرديو ) ٢( استرس اكسيداتيو بكار گرفته شدهانسان جهت پيشگيري از

يك مهار وابسته به غلظت روي استرس اكسيداتيو ناشي از چندين عامل مانند پراكسيد اكسيژن 
  .كند يمايجاد , شود يمكه موجب توليد اكسيژن فعال ,  استات-١٣ ميريستات – ١٢و فوربول 

اثر محافظتي روي كبد در موش صحرائي كه كبد آن توسط تتراكلرومتان دچار هپاتيت شده 

  بعد ساعتيك ساعت و ٢٤ ساعت، ٤٨طور خوراكي ه كيلوگرم ب/ ميلي گرم٥٠٠ست با مقدار ا
کبدی در موش های تحت های مينازآغلظت های ترانس  ).٣(از مسموميت به اثبات رسيده است

. طور قابل مالحظه ای کمتر بوده فرنگی در مقايسه با گروه کنترل ب درمان با عصاره کنگر
مدت سه هفته متعاقب ه فرنگی که ب دی برای عصاره آبی برگ های کنگرنوسازی سلولهای کب

ه اثر آن از طريق ر گرفته اند به اثبات رسيده است و نحوهپاتکتومي نسبی تحت درمان قرا
در مقايسه با تحت درمان حيوانات  گيرد اين پديده در يمتحريک ميتوز و افزايش وزن صورت 

  ).٣(گروه کنترل مشاهده شده است

کم کننده ليپوپروتئين های خون و  چندين مطالعه بالينی خواص صفرا آور و :طالعات بالينیم

يک مطالعه راندوم دوسوکور کنترل دار و ). ١(اند فرنگی را بررسی نموده آور کنگراصفر اثر
 ٩٢/١(فرنگی  آور يک دوز خوراکی عصاره برگ کنگراثر صفرا,  مرد داوطلب٢٠سبو روی پال

ترشح صفرا در داوطلبين تحت درمان با . را به اثبات رسانيده است) يلی ليتر آب م٣٠٠گرم در 

ظر  دقيقه رسيد که از ن٦٠بعد از % ١٥٢فرنگی در مقايسه با گروه پالسبو به  عصاره برگ کنگر
فرنگی برای چندين فرآورده بعد از ورود به  آثار عصاره برگ کنگر .)٥(آماری بسيار با اهميت بود

و ناراحتی های ) ٦و٤( بيماران مبتال به اختالالت گوارشی شامل اختالل هضمبازار روی

هر کپسول محتوی . مورد بررسی قرار گرفته است) ٦(يبوست و تحريکات گوارشی, صفراوی
 کپسول در روز ٦ ميلی گرم بود که تا ٣٢٠فرنگی به مقدار  عصاره آبی خشک شده برگ کنگر

در هر دو مطالعه بهبودی در عالئم بالينی و ). ٦و۱(رديد ماه مصرف گ٦ هفته يا ٦برای مدت 

  با.کاهش کلسترول تام سرم و غلظت تری گليسريد در مقايسه با گروه کنترل مشاهده گرديد
 عالمت بيماری ٥ عالمت از ٣ بيمار مبتال به سندروم روده تحريک پذير که ٢٧٩يک آناليز روی 

). ٧(طلب هر دو به اثبات رسيدئم توسط پزشک و داوکاهش قابل مالحظه شدت عال را دارا بودند
مبتال به زيادی ليپوپروتئين در يک مطالعه راندم  بيمارانفرنگی در  بخشی عصاره برگ کنگراثر

  کلسترول توتال  بيمار با غلظت های١٤٣چندين مرکز علمی روی  کنترل پالسبو در دوسوکور با
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)شرکت گل دارو( 78 �7

Ginsin              
  

  :نکات قابل توصيه وموارد منع مصرف 

خونريزی  آسم، و عفونت حاد در مبتاليان به فشارخون باال، -

  .زياد قاعدگی مصرف اين دارو توصيه نمي شود
ين انعقاد مانند آسپر با داروهاي ضد مصرف همزمان اين دارو -

  . و هپارين با احتياط انجام شود

 مقادير درماني و با در صورت مصرف صحيح :عوارض جانبي

تواند  يباشد ولي با مقادير بيش ازحد م عوارض جانبي ميفاقد 
خون، بی تابی و بی قراری، بی خوابی، موجب باال رفتن فشار

  .اسهال و بثورات جلدی شود

     فارماکوپه گياهی انگليس مصرف : یئ داروتتداخال

جين سينگ با ترکيبات محرک، مانند مصرف زياد کافئين را 

  .منع نموده است

 Eکميسيون : و شيردهي دوران بارداري مصرف در

 گزارش نموده است که محدوديتی برای مصرف اين دارو در
 .حين آبستنی وشيردهی وجود ندارد
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   :شکل داروئی
   عددی٣٠ و کپسول در بسته های ميلي ليتري ٢٥٠تونيك 

  : موارد مصرف

براي تقويت قوای جسمی و فکری، رفع خستگی و کمک به تمرکز حواس،         
  کاهش دوران نقاهت

   : فرآورده اجزاء

باشد و   يميلي گرم گرانول پودر ريزوم جين سينگ م        ٢٥٠کپسول حاوی  هر
سين حـاوي  پودر عصاره خشك ريشه جين سينگ مصرفي در تونيك جين          

  .جين سينوزيد مي باشد% ٤

ــای  : دارد شــدهاســتان ــر مبن ــسول ب ــر کپ ــرم  ۳/۶ – ۷/۷ه ــی گ          ميل

يـك   ميلـي ليتـر تون  ۱۵ميلي گرم در    ۶ – ۷ و   Rg1جين سينوزيد برحسب    
  جين سين بر حسب جين سينوزيدها

   :مواد موثره
شـد، کمـپلکس   با ياز نظـر بيولـوژی فعـال مـ     موثره جين سينگ کـه  مواد

ير مواد متشکله   سا. شدبا  يم) ١(اساپونينهای تری ترپنی بنام جين سينوزيده     
دهای با وزن مولکولی کـم،      پاناسن، بتاسيتوسترول، پـلـی ساکاري   : ازعبارتند
  و فالونوئيدهای مختلف) Bسری( هاويتامين

   : و مکانيسم اثرژيوآثار فارماكول

متعـدد   آثـار  گيـاه جـين سـينگ دارای       دهدکه يان م ــنش ندــمست شواهد
تقويت کننده قوای جـسمی     ( اي اثر ضد خستگی   ازجمله دار  فارماکولوژيکی

مطالعات آزمايشگاهی نشان داده اند کـه بـسياری از          .  )١ (باشد يم) فکری و
اثرات ضد خستگی جين سينگ مربوط به اثـر محـرک جـين سـينگ روی             

آثار فارماکولوژيک جين سـينگ متعـدد و        ). ٢(سيستم اعصاب مرکزی است   
نوزيدها نبوده بلکـه بـه ترکيبـات       ي س ندکه تنها مربوط به جين    ـپيچيده هست 

، اسـيد وانيليـک وساليـسيالت هـا نيـز      )پپتيـدوگليکان (ديگر مانند پاناسـن   
 خـستـگی در  بستگي دارد که دارای خــواص آنتـی اکـسيدان و آثـار ضـد              

گزارش شده است که جين سينگ دارای اثر هورمون         ). ٣(اشندب  يحيوانات م 
 کننده اتساع عـروق بـوده و دارای  مانند و کاهش دهنده کلسترول و تشديد   

تجارب بالينی نـشان   از بسياری). ٥و٤(اثرضد اضطراب وضد افسردگی است   
جـين سـينگ و جـين سـينوزيدها در بـاال بـردن               دهنده قـــدرت عـصاره    

افـزون بـر ايـن مـواد مـوثره          ). ٦(حافظه و فعاليت جسمی است     يادگيری و 
  .شوند يمجموعاً موجب افزايش مقاومت در مقابل عفونت م

 انسولين  اثر قابل ذكر است كه گياه  جين سينگ قند خون را كاهش داده و             
  .را در بدن تقويت مي كند

 کپسول بعد از غذا ميل شود و در ٢ بار هر بار ٢ روزی :ر مصرفدستو

 صبح ها ترجيحاً)  ميلي ليتر۱۵(پيمانه  روزي يكصورت مصرف تونيك 
 پيمانه    ۳/۲ت و در نوجوانان اين مقدار براي بزرگساالن اس. ميل شود

دوره درمان .  گرددو در كودكان  نصف پيمانه  مصرف مي)  ميلي ليتر۱۰(
    . هفته بايد ادامه يابد۴حداقل براي 
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Ginkogol  

              
روزی سه مرتبه، هر بار يک تا دو قرص با  :دستور مصرف

  .کمی آب ميل شود

  :نکات قابل توصيه موارد منع مصرف و

  . مصرف اين دارو در بيماران مبتال به صرع مجاز نمي باشد. ١
 با داروهاي آنتي دپرسانت  Ginkgoبه علت تداخل داروئي. ٢

همزمان با اين  مصرف  مانند فلوكستين سرترالين و پاروكستين،
 .شود يتوصيه نمداروها 

  .رف شودكنند نبايد مص ي مصرف منيفديپيندر بيماراني كه  . ٣
كلوپيدگرول،  در بيماران قلبي كه مصرف آسپيرين، .٤
هپارين، وارفارين و يا تيكلوپيدين دارند نبايد  ديپريدامول،  

  .استفاده شود
ايبوبروفن مصرف " خصوصا  ،NSAIDهمزمان با داروهاي  .٥

  .نشود

در تجارب بالينی، عصاره استاندارد جينکگو : عوارض جانبی

بخودی و خونريزی خود. صری بوده استرض مختهمراه با عوا

  .سردرد نيز به ندرت گزارش شده است

حين آبستنی و   در:شيردهی  و دوران بارداريمصرف در

  .شيردهی عارضه خاصی ديده نشده است
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   عددی۳۰های  قرص روکشدار در بسته: شکل داروئي

عالئم ناشـی از محـدوديت        درمان اختالالت و    در :موارد مصرف 

يا اخـتالالت ادراکـی،      کم شدن حافظه و    مانند(گردش خون مغزی    
، )ی، خــستگیگــوش، ســردرد، اضــطراب، افــسردگ ســرگيجه، وزوز

         )هايمرآلز( زوال عقل اختالالت عروقی محيطی و

گرم عـصاره     ميلي ٤٠قرص جينکوگل محتوی   هر: اجزاء فرآورده 

  ). ١(باشد ياندارد شده برگ جينکوبيلوبا مخشک است

  گليکوزيد فالونوئيدها% ٢٤ برحسب :استاندارد شده

ــواد ــوثره مـ ــدهای  : مـ ــا داراي گليکوزيـ ــرگ جينكگوبيلوبـ بـ

 مولکـول فالونوئيـد   ( جينکگوفالون يا هتروزيـدهای جيــــــنکگو     
و ) بيلوباليـد  و جينکگوليـدها (چندين مولکول ترپنی    , )متصل به قند  

  .اشدب يی آلي  ماسيدها

 کـامپفرول و ايزورهـامنتين  ,  کورستين:سه فالونوئيد عمده عبارتنداز   
) هيدروکاتـشين ( پروانتوسـيانيدين هـا      :ازساير فالونوئيـدها عبارتنـد    

ــوبتين ــين , بيل ــزوجينکگتين وginkgetinجينکگت ــشين  و اي    , کات

  )٢و١(جينکگوليک اسيدها و استرولها, ابي فالونوئيده

مکانيسم هاي اثر گوناگوني     :مکانيسم اثر  ولوژی و آثار فارماک 

فعاليت فارماکولوژيکي عصاره جينكگوبيلوبا مانند تحريک آزاد شدن        
NO/EDRFو PGI2 ضد اکسيدان اثـر آنتاگونيـستي     و فعاليت

PAF   ي و وقفـه جـذب      افزايش آزاد شدن واسطه هـاي شـيميائ        و

نظر مي رسد ه ب). ٣(رساند يآمين هاي بيوژنيک را به مرحله ظهور م       
اکسيداني گـيـاه هسـتـنـد کـه     که فالونوئيدها مسئول فعاليت ضد    

يکي از مـکانيسمهاي عمده فعاليت هاي فارماکولوژيکي عـصاره را          
 عليـه آنيــون  EDRF/NOحفاظـت سيـستم   . دهـد  يتـشکيل مـ  

تليال عليه گونـه هـاي اکـسيژن        سوپراکسيد، حفاظت سلولهاي اندو   
 LDLعليه استرس اکسيداتيو، حفاظت      حفاظت ماکروفاژها    –فعال

). ٤(عليه پراکسيداسيون چربـي ناشـي از راديکالهـاي سـوپر اکـسيد          
متـضاد   افزون بر اين مواد متشکله برگهای جينكگوبيلوبا دارای آثـار       

ــت    ــده پالکـــــــ ــال کننـــــــ ــل فعـــــــ                                 روی عامـــــــ
(platelet–activating factor PAF)ی بـر  بوده تاثير مثبت 

دارای اثـر    روی ضايعات متابوليکی ناشی از ايسکمی مغزی داشته و        
اثر افزايش دهنده حافظـه ايـن گيـاه در    . اشدب يبارز آنتي اکسيدان م 

  ).٥(مطالعات متعدد بالينی به اثبات رسيده است
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Rosemary  

              

در  کشور آلمان مصرف پماد رزماری را Eکميسيون 
  ).٥و٤(روماتيسم مفصلی توصيه نموده استدرمان 

در افراد : نکات قابل توصيه موارد منع مصرف و
ای گياهی پماد رزماری با احتياط حساس به فرآورده ه

  .مصرف شود

طور موضعی روی ه  مرتبه ب٣-٤ روزی :دستور مصرف
  .محل درد و التهاب ماليده شود

 مصرف اين :مصرف در دوران بارداري و شيردهي
  .دارو در اين دوران بالمانع است
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   گرمی٣٠پماد : شکل داروئي 

تسکين دهندة دردهای عضالنی و مفصلی،  :وارد مصرفم
  جهت تسکين درد عضالت قفسه سينه و لژيهاآنور

اسانس رزماری  محتوی گرم پماد ٣٠ هر :اجزاء فرآورده
 . است گرم٢/١منتول  گرم و ٢/١ گرم، کامفر ٤/٢

گرم سينئول در هر   ميلی٢٠-٢٥بر حسب : استاندارد شده
  گرم پماد

لی، وبرگهـــای رزماری حاوی اسيدهای فن: مواد موثره
) ١(، فالونوئيدها)١)(اسيد اورسوليک (اسيدهای تری ترپنوئيد

  .اشدب يمو روغنهای فرار 

پماد  که هنگامي :مکانيسم اثر وآثار فارماکولوژی 
 ايش داده وگردش خون موضع را افز رزماری استعمال گردد،

 رطرف شدن درد و التهابــموجب گرمی و داغی و ب
ت اثباتجارب آزمايشگاهی اثر ضد درد آن به  در ).٢(شود يم

 اکسيدان دو ترکيب از مواد متشکله آنتیاثر  .رسيده است
نشان انس رزماری بنام کارنوزول و اورسوليک اسيد اس
عوامل مفاصل که به کمک دهد که عوارض التهابی  يم

آيد، توسط اسيد اورسوليک و  يماکسيدان در بدن پديد 
تجارب آزمايشگاهی اسيد  در .شود يمبرطرف کارنوزول 

رزمارينيک التهاب ناشی از کاراژينان در پای موش صحرائی 
 هـمـچـنـيـن نشان داده شده است که .دکن يمرا برطرف 

اپی ژنين دارای اثر ضد التهاب و خاصيت التيام بخش 
خاصيت ضد التهاب اسيد اورسوليک نيز دارای  ).٣(اشدب يم

 اين دو ترکيب موجود در روغن رزماری اثر بوده و مجموعاً
اثر ضد التهابی  .)٤(نمايند يمی را اعمال التهاب شديد ضد

آنزيم ليپواکسی ژناژ و   از طريق مهاراسيد اورسوليک
 هستند از يکناژ که عوامل اصلی ايجاد التهاب سيکلواکسی ژ

اعمال  هيستامين از طرف ديگرو وقفه ترشح طرف 
کدام  پماد رزماری هر منتول و کامفر موجود در ).٤(شود يم

آنها مکمل اثر  و التهاب مفاصل بوده و اثر دارای اثر ضد درد
   .)۵(اشدب يم اسانس رزماری
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 � )شرکت گل دارو(ر�$

Repelgol             
  

   ميلي ليتري٢٠٠، لوسيون  گرمي٣٠كرم : شكل فرآورده

  اتدافع حشر: موارد مصرف

ـ  سنبل هنـدي  اسانس هاي   : اجزاء فـرآورده  ع، علـف   ا، نعن
  ، ارز يا سدار، شمعداني معطر و روغن سويامعطر

 شـامل منتـول، اسـتات فنيـل،       :روغن نعناع  :مواد موثره 
فالونوئيدهاي اپـي جنـين،     . منتون، نئومنتول، رزماريك اسيد   

: علـف معطـر   . ديوستمين و لوتئولين گليكوزيد مـي باشـد       

سـيترونال يـا سـنبل      .  و ميرسين مي باشد    حاوي سيترال 

 داراي سيترونال، ژرانيول، ژرانيل استات، سـيترونلين        :هندي

      β و   α فالنـدرن،    β و   α :شمعداني معطـر  . استات است 

درخـت ارز يـا     . پي نن، ميرسن، ليمونن سـزكوئي ترپنهـا       

  .  روغن آن تحت نام بورنئول معروف است:سدار

   :سم اثرآثار فارماکولوژی و مكاني
محصول كرم ريپل گل با فرموالسيون كامالً طبيعي از مـواد           

، ساس هگياهي موثر در دفع انواع حشرات از جمله پشه، مورچ
  .و كك تهيه شده است
ــرآورد  ــن فـــ ــيميائ   ايـــ ــاده شـــ ــاري از مـــ                      يه عـــ

(N,N-Diethyl-meta-toluamide) باشد كه در     مي
ماده به ويژه در كودكان به اثبات مطالعات متعدد عوارض اين  

تمامي اسانس ها و روغن هاي به كـار رفتـه در      . رسيده است 
فرموالسيون در طب سـنتي كـشورهاي متعـددي در جهـان            
جهت دفع حشرات كاربرد داشـته انـد و در تحقيقـات علمـي              

  .جديد نيز اثر دافع حشرات آنها به اثبات رسيده است
رم ريپــل گـل اســانس  از اساسـي تــرين مـواد موجــود در كـ   

سيترونال مي باشد كه از ديرباز اثـر دافـع حـشره آن معـروف      
 به واسطه وجود تركيب     عمده اثر اسانس سيترونال   . بوده است 

از ديگر خواص اين اسانس مي توان به        . مي باشد سيترونالل  
اثر درماني آن در عفونت هاي انگلـي و سـاير عفونـت هـاي              

  .پوستي اشاره كرد
لمي متعدد توسط پژوهـشگران اثـر منتـول بـر           در مطالعات ع  

گونه هاي مختلفي از پشه ها بررسي شده است و با توجه بـه       
  نتايج به دست آمده مشخص گرديد منتول بر دفع انـواع 

  
  

 اثـر اســانس درخــت ارز بـر دفــع          . پشـه مــوثر اسـت    

 .هاي خانگي نيز در تحقيقات به اثبات رسيده است          مورچه
كار رفته در فرموالسـيون ايـن فـرآورده         كليه تركيبات به    

عالوه بر اثر در دفـع گونه هاي مختـلف حشـرات، داراي          
  .اثرات سودمندي بر پوست مي باشند

  : موارد منع مصرف و نكات قابل توصيه

. اين فرآورده فقط براي استعمال خارجي ساخته شده است
از به كاربردن آن بر روي چشم، دهان و پوست مجروح 

  .ي شودخوددار
  .در صورت بروز تحريكات جلدي مصرف قطع شود

 ساعت بر ٣ تا ٢مقدار كافي از كرم هر : دستور مصرف
  .روي پوست فاقد پوشش ماليده شود

  : مصرف در دوران بارداري و شيردهي

  .در اين دوران بالمانع استمصرف 
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   عددي۳۰ در بسته هاي قرص روكشدار: شکل داروئي 

ل، استئوآرتريت و آرتريت روماتوئيد، التهاب مفاص: موارد مصرف

     دردهاي قاعدگي

 ميلي گرم عصاره گياه ٤٨٠وي هر قرص محت: اجزاء فرآورده 

 ميلي گرم هارپاگوزيد ١١-١٤حسب  شيطان است كه برپنجه 

  .استاندارد شده است

شيطان   پنجه   گياه  موثره مواد: مواد مؤثــره

 )Harpagophytum procumbens (هارپاگوزيد، : ازعبارتند

، اسيدهاي فنوليك، اسيد )لوتئولين، كامفرول(فالونوئيدها هارپاگيد، 
   كلروژنيك، كينونونها و فيتواسترول كافئيك، اسيداسيدسيناميك، 

تحقيقات بسيار زيادي روي حيوانات  :آثار فارماکولوژی

 دهه گذشته انجام شده است ٣- ٤آزمايشگاهي و انسـان در عرض 
    و اثربخشي گياه پنجه شيطان به عنوان داروي ضد التهاب و 

  ).١(ضد روماتيسم و ضد درد به اثبات رسيده است

انيسم اثر آن از طريق دخالت در آزادسازي نظر مي رسد مكه ب
 و به علت اثر ضد اكسيدان )٢(لسيم در سلولها انجام مي گيردك

چون التهاب، ناشي . قوي كه دارد اثر ضد التهابي آن توجيه مي شود
همچنين مواد موثره گياه ). ٣(از وجود واكنش هاي اكسيداتيو است

آيند بيوشيميائي كه پنجه شيطان علل ژنتيكي حداقل يك يا چند فر

در نتيجه التهاب، قرمزي، . شود را مهار مي نمايد موجب التهاب مي
  .دهد حرارت، ورم و درد را در مفاصل كاهش مي

 نشان داده شده است كه عصاره الكلي گياه invitroدر مطالعات 

) TNF-α(پنجه شيطان آزاد شدن فاكتور آلفا نكروز كننده تومور 
ا با انساني و تحريك آنه منوسيتهاي را كه توسط بكارگيري

    اثر ضد درد و ). ٤(سازد  مهار ميليپوساكاريد بدست مي آيد را
التهاب عصاره اين گياه روي حيـوانات آزمايشـگاهي به اثبات   ضد

 بيمـار ١٢٢در مطالعـات باليني روي   و همچنين) ١(رسيده است
 مـاه در مطالعـات ٤به مـدت  ال به استئـوآرتريت زانـو و كفلـمبت

دوسوكور در مقايسه با داروي ضد التهاب استاندارد مورد بررسي 

 .قرار گرفته و نشان داده است كه درد و التهاب را كاهش مي دهد
هارپاگوزيد از طريق مهار سيكلواكسي ژناز و ليپواكسي ژناز توليد 
پروستاگالندين و لوكوترين هاي موثـر در مسير التهاب را مهـار 

  .ي سازدم

  
  

  

  

 )شرکت گل دارو(رو�!%��

Rhumatogol     
  

      زخم معده و در بيماران مبتال به : موارد منع مصرف

 ديابت، اختالالت قلبي و عروقي  سنگ كيسه صفرا،اثني عشر،

  . مصرف اين دارو غير مجاز مي باشدو فشار خون باال

 مصرف  بيماران مبتال به سنگ صفرا قبل از:موارد احتياط

  .اين دارو با پزشك معالج مشورت نمايند

       به ندرت سردرد، صداي وزوز گوش، : عوارض جانبي

بي اشتهائي و اختالل ذائقه و اختالالت مختصر گوارشي 
  .گزارش شده است

  . قرص بعد از غذا مصرف شود٢روزي : مقدار مصرف

اين مصرف :  و شيردهيدوران بارداريمصرف در 

   ).٦(شود ل حاملگي و شيردهي توصيه نميفرآورده در طو
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)شرکت گل دارو( ره!

Raha  

              
 ميلي ليتري، كپسول در ١٢٠محلول خوراكي : شکل داروئي

   عددي٣٠بسته هاي 

) ترياک و مشتقات آن( مواد مخدر ترک اعتياد به: موارد مصرف

  و سيگار

   :اجزاء فرآورده

  : بکار رفته است در اين فرآورده  عصاره خشك گياهان زير
 اسفند                     و بيد  ريشه زرشک، سنبل الطيب، بابونه، - ١

  : استاندارد شده

 كپسول و در هر  ميلی گرم بربرين در هر٢٥/٦ – ١/٨بر حسب 
  ميلی ليتر محلول

  .بربامين ايزوکيـنولئينها، بربرين، :زرشک: مواد مؤثــره

ترکيبات : بيد. والپوتريات، والترات، ديدرووالترات: سنبل الطيب

و مانند بيزابولول  (ها سزکوئی ترپن:بابونه .فنوليک، ساليسين

های هارمين،  الکالوئيد:اسفند. الونوئيدها و کورستينو ف) کامازولن

  )١(هارمالين، پگانين

اعتياد يک وابستگی : مکانيسم اثر فارماکولوژی و آثار

ا از است که زندگی شخص ر جسمی روانی نسبت به ماده اعتياد آور
، شخصيت، کار و ارتباط معتاد با هر حيث تحت تاثير قرار داده

قطع مصرف ماده اعتياد آور موجب ظهور . دديگران را تغيير می ده
که به نام شود  يای در فرد معتاد م عالئم شديد و ناراحت کننده

که مصرف  هنگامي). ١(شود يعالئم پس گيری يا ترک ناميده م
ماده مخدر در فرد معتاد قطع گردد عالئم نرسيدن که مجموعه ای 

. ودش ياهر مظاز عالئم جسمی و تحريک سيستم نباتی است 
بنابراين يکی از روش های درمانی در درمان اعتياد جايگزين کردن 

ه اشد که بب يماده مخدر با يک ماده مناسب برای جانشينی آن م
 تدريج مقدار مــصرف اين ماده را کاهش داده و سپس مصرف آن

توانند بر روی اعمال  يگياهان داروئی م. نمايند يقطع مرا 
روان و رفتار، هيجانات و مشکالت  وبيوشيميائی بدن اثر نموده 

روحی معتادان را تحت تاثير قرار داده و به ترک اعتياد آنها کمک 
  ).٤(نمايند

نشان داده است که اين فرآورده " رها"مطالعات بالينی روی فرآورده 
ان و پيشگيری عالئم ترک اعتياد با ترياک و ــادر به درمــق

  ). ٢(فرآورده های آن است

  

  

نقش جانشينی " رها"وثره موجود در فرآورده ضد اعتياد مواد م

تواند عالئم  های اپيوئيدها را فراهم نموده و مي روی گيرنده
نرسيدن دارو و عالئم ترک را مهارکرده و موجب ترک اعتياد 

عصاره اسفند  هارمين و آلکالوئيدهای مربوطه موجود در .شود

ت های سروتونين به که در فرآورده رها وجود دارد از آنتاگونيس
حساب آمده، محرک سيستم اعصاب مرکزی و مهارکننده آنزيم 

اين خواص کمک موثری به تسکين . اشدب يآمين اکسيداز م منو
  ).٣(نمايد يو برطرف کردن عالئم پس گيری م

  : دستور مصرف

 قاشق مرباخوري ٢ كپسول و يا ٢در هر نوبت   نوبت و٣روزانه 

  . قند قبل از غذا ميل شوداز شربت در نصف ليوان آب
داقل مدت مصرف اين دارو دو هفته و حداكثر چهار هفته ـح

  .مي باشد

که به  در افرادي: نکات قابل توصيه موارد منع مصرف و

  .فرآورده های گياهی حساسيت دارند با احتياط مصرف شود

، استفراغ و اسهال  با مقادير بسيار زياد تهوع:عوارض جانبی

  . نمايدممکن است بروز

 در اين دوران با :بارداري و شيردهيمصرف در دوران 

  . نظر پزشك مصرف شود
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)شرکت گل دارو( ز�����!

Zintoma  

              

جهت درمات آرتريت روماتوئيد و استئوارتريت بزرگساالن  -
  . بار در روز پس از غذا٥ تا ٣ كپسول يك
 ٦رتريت روماتوئيد كودكان و نوجوانان باالي  جهت درمات آ-

  .   بار در روز٣ تا ٢يك كپسول سال 

مقادير زياد ممکن است فعاليت ترشحی  با: عوارض جانبی

  . دستگاه گوارش را افزايش دهد

  .  گزارش نشده است:تداخالت داروئی

مصرف اين دارو :  وشيردهیدوران بارداري مصرف در

 دوران حاملگی برای جلوگيری از تهوع و خصوص دره ب
در دوران شيردهی منع مصرفی استفراغ قابل توصيه بوده و 

  .ندارد
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      عددی۳۰کپسول در بسته های : شکل داروئی

 گوارشـی بيمـاری   و اسـتفراغ، عـوارض   تهوع ضد: موارد مصرف

   غ های آبستنی، آرتريت روماتوئيدحرکت، استفرا

رم گرانول پودر  ميلي گ٢٥٠کپسول محتوی  هر: فرآوردهاجزاء 

 .ريزوم زنجبيل است

در ) روغن فرار(م اسانس  ميلی گر٥/٢برحسب : استاندارد شده

  هر کپسول

، گليکوزيدها اد موثره شامل جين جرول و شوگالمو: مواد مؤثره

: ازواد متشکله روغنهای فرار عبارتندم. شامل اماروپانين، اناروزورين

    ابولن، زينجی برن و زينجی بروليزب

 روی مطالعات اوليه بر: آثار فارماکولوژي و مکانيسم اثر

آزمايشگاهی اثر ضد استفراغ زنجبيل را بـه اثــبات حيوانات 
 مقداره خشک زنجبيل ب غ پودراثر ضد استفرا). ١(ترســانيده اس

و  ميلي گرم ديمن هيدرينات ١٠٠ با اثر گرم ٨٨/١
 فرد بسيار ٣٦ روی عالئم بيماری حرکت در  (Placebo)دارونما

حساس به اين بيـماری بررسی شده و معلوم شده است که اثر 
در يک مطالعه بی خبری . زنجبيل بر ديمن هيدرينات برتری دارد

 نفر داوطلب توريست انجام گرفته معلوم ١٤٨٩مضاعف که بر روی 
اغ رشده است که زنجبيل قادر به پيشگيری تهوع و استف

با  تحت بررسی افراد% ٨٠"مسـافرتهای دريائی است و تقريبا
 گونه  ساعت قبل از عزيمت هيچ٢گرم زنجبيل  ميلي ٢٥٠ مصرف

اثر زنجبيل روی شديدترين تهوع و ). ٣(عارضه ای نشان نداده اند
  ).٢(استفراغ های حاملگی بررسی شده است

مهار توليد التهابي زنجبيل از طريق  ثابت شده است که اثرات ضد
  ). ٤(شود يها و لوكوترين ها ايجاد م پروستاگالندين

دهند كه زنجبيل درد  يهائي كه تاكنون انجام شده اند نشان مبررسي
هاي عضالني مبتاليان به آرتريت روماتوئيد، استئوآرتريت و ناراحتي

  ).٥(دهد يرا كاهش م

  : دستور مصرف

 كپسول ٣-٤نه  براي درمان استفراغهاي دوران آبستني روزا-
گرم زنجبيل يك  عدد كپسول كه معادل ٤ولي از . توصيه مي شود

  . خشك مي باشد تجاوز نگردد
براي پيشگيري از استفراغهاي ناشي از مسافرت بزرگساالن و  -

يك ساعت قبل از حركت  كپسول نيم تا يك سال ٦اطفال باالتر از 

  .ميل نمايند
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)شرکت گل دارو( �!���;ان

Salvizan  

              
         ضد قارچی و  علت اثره  بThujoneماده موثره 

طرف ضد ميکروبی التهاب حاصله از عوامل بيماريزا را بر
گياه  از طرف ديگر اسيد اورسوليک موجود در. سازد يم

آنتی فلوژستيک  دارای اثر قدرتمند ضد التهاب و
  ).٤و١(است

ر مـــرتبه حدود يک  مرتبه ه٣ روزی :دستور مصرف
سانتی متر ژل را روی مخاط دهان قرار داده و با نوک 

  .انگشت ماساژ دهيد

در افراد حساس به فرآورده های : عوارض جانبی
مصرف . بروز حساسيت شودگياهی ممکن است موجب 

تواند موجب خشکی  يمبيش از حد مقدار تعيين شده 
  .دهان شود

در خانمهای  :مصرف در دوران بارداري و شيردهی
  .شود يمشيرده توصيه ن باردار و
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   گرمی ١٥ژل  :شکل داروئي

 ميکروبی و وضعی عوارض التهابی،مدرمان  :موارد مصرف
     دهاندردناک لثه و آفت مخاط 

عصاره % ٢٨ گرم ژل سالويزان ١٥هر  در: اجزاء فرآورده
  . هيدروالکلی گياه مريم گلی وجود دارد

  گرم تانن در هر١٥/١ -٥٥/١حسب  بر: استاندارد شده
   ژلصد گرم

    بـرگـهـای گـيـاه مـريـم گـلـی دارای: مواد موثــره
های  اسيدو) اتاننسالوي(نوع کاتشين تـانن های % ٣ –%٨
     توجون، بـتا %)١٥ -%٣٠( مـنــو تـرپـن ها نوليک،ـف

(ß-Thujene) ،نن محلول در آب  اـتيمول، سينئول و ت
 که  Ursolic acidباشد و همچنين اسيد اورسوليکمي 

در برگهای مريم گلی يافت شده يک تری ترپنوئيد است 
  ).١(است

سطوح قسمت خلفی : و مکانيسم اثر  آثار فارماکولوژی    
ه تحت تاثير عوامـل  هائی هستند ک   اولين محل  حلق از  دهان و 

  . گيرنـد  يمـ شـوند قـرار      يمـ زا که وارد دهان     محرک و بيماري  
توده های متراکم نسوج لنفاوی در اين مواضـع دارای نقـش            

ژل سالويزان از طريق مواد موثره موجود روی        . دفاعی هستند 
برگهای . سازد يمنموده و التهاب را برطرف       رنسوج لنفاوی اث  

. )٣(علت اثر ضد اکسيدانی بسيار معروف هستند      ه  مريم گلی ب  
  ، ص گونـاگونی ماننـد اثـر ضـد ميکروبـی     اين گياه دارای خوا 

کم کننده ترشح بـزاق و       قابض و  ،ـد ويروسی ضد قارچی، ض  
 ضـد ميکروبـی،      مطالعات آزمايشگاهی آثار   .)٢(اشدب يم عرق
ارچی، ضد ويروسی و قابض گياه مريم گلی را به اثبات           ضد ق 

  . رسانيده است
اثر ضد ميکروبی بيشتر روی ميکروبهای گرم منفی مانند 

ميکروبهای گرم  کلبسيال و اشرشياکلی، شيگال، سالمونال،
 اثـر مثبت مانند باسيلوس سوبتيليس، استافيلوکوک طالئی و

اين . ودش يمه لبـيـکانس ديـد آقارچی روی کانديـداضد 
 .دهند يمنسبت  ß –Thujoneاثرات را به ماده موثره 
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)شرکت گل دارو( �!����

Salvigol          
  

داده شده   نشان،)١٩٩٧(مطالعه ديگری در انگلستان  در
است که گياه مريم گلی ترشح عرق ناشی از يائسگی را 

نند که دارای چندين ماده موثره ترپن ما). ٣(کند يممهار 
 اکسيدانی هستند، اثر ضد ميکروبی و ساير خاصيت ضد

های موجود به نظر می رسد تانن. کنند يمرا ظاهر  آثار آن
با اثر قابض از يک طرف و اثر آنتی کلينرژيکی بعضی از 
ترکيبات ديگر از جمله فالونوئيدهای گليکوزيدی موجب 

ياه،  به علت اثر استروژني اين گ.کاهش ترشحات شوند
شيرده        مصرف آن سبب كاهش ترشح شير مادران

  . مي شود

 بار يک تا دو قرص با  بار هر٣ روزی :دستور مصرف
  .کمی آب ميل شود

تواند در  يم مصرف اين دارو: نکات قابل توصيه
لذا در اين ) ٤(کاهش قند بيماران ديابتيک موثر باشد

  . بيماران با احتياط مصرف شود

ر صورت مصرف صحيح و طبق د: عوارض جانبی
 مصرف .اشدب يممقادير درمانی فاقد عوارض جانبی 

توصيه       ) بيشتر از يك ماه(طوالني مدت اين دارو 
  .نمي شود

مصرف اين  : و شيردهیدر دوران بارداريمصرف 
  . دارو در زمان حاملگي و شيردهي غير مجاز مي باشد
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   عددی ٣٠های  قرص روکشدار در بسته  :شکل داروئي

شرايط   کم کننده ترشح عرق بدن در:موارد مصرف
  يردهران يائسگی، خشکاننده شير مادران شمعمولي و دو

قرص روکـشدار سالويگل عـصـاره  هـر در :اجزاء فرآورده
 یلخـشـک سـرشـاخـه هـای جـوان گـيـاه مريم گ

(Salvia officinalis)  مي گر ميل١٠٠به ميزان  

 تانن ميلی گرم ١٩–٢٥بر حسب : استاندارد شده 
  در هر قرص) برحسب اسيد تانيک(

م گلی وان و برگ گياه مري سرشاخه های ج:مواد موثره
، )سالوياتانن(تانن های گروه کاتشين % ٣-%٨حاوی 

 و اسانسهای فرارفالونوئيدها % ١-%٣اسيدهای فنوليک، 
  .اشدب يم

 گياه مريم گلی يکی :مکانيسم اثر آثار فارماکولوژی و
موارد  ترين گياهان داروئی درجهان است که در پرسابقه از

شگاهی و مطالعات آزماي. شود يمگرفته  مـتـعـددی بکار
بالينی آثار ضد ميکروبی، ضد قارچی و ضد ويروسی گياه 

ه ايـن گيـاه قادر است ب. مريم گلی را به اثبات رسانيده اند
مهار نمايد و اين اثر را به طور قدرتمندی ترشح عرق را 

های گروه کاتشين و اسيدهای فنولی نظير رزمارينيک تانن
آلمان  کشور  درمطالعات بالينی متعددی). ١(دهند يمنسبت 

ای خاصيت انجام شده و نشان داده شده است که اين گياه دار
در مطالعه ديگری در يک ). ٢(مهارکننده ترشح عرق است

هائی از عصاره خشک  فرآورده کلينيک بيماران سرپائی اثرات
 بيمار مبتال به ٨٠يه شده از آن روی چای ته مريم گلی و

 . تجربه قرار گرفت هفته مورد٤عرق زياد به مدت ترشح 
تهيه شده ( ميلی گرم عصاره خشک ٤٤٠چهل بيمار ديگر با 

 گرم برگ خشک و ٦/٢معادل ) گيری آبیروش عصاره ه ب
 گرم برگ خشک ٥/٤چهل نفر ديگر با دم کرده گياه معادل 

کاهش ترشح عرق به . در روز مورد تحقيق قرار گرفتند
يکن عصـــاره ل. در هر دو گروه مشاهده شد%  ٥٠ميــــزان 

        .)٢(نشــــان داد اثر بيشتریخشک 
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)شرکت گل دارو( �7ا�.

Sedamin  

              
ها با  ضد انعقادها، آنتي پالكتها، هپارين :تداخالت داروئي

وزن ملكولي پائين، عوامل ترومبوليتيك با مصرف فرآورده هاي 
ديازپينها و باربيتوراتها و  بنزو.سنبل الطيب تداخل نشان داده اند

 نيز نبايد همزمان با سدامين مصرف CNSساير دپرسانتهاي، 

  . افزايش مي يابدCNSشوند زير اثر دپرسانتي آنها بر روي 

پائين آورنده فشارخون  كپسول سدامين :ساير آثار درماني

حاالت هيستري، ميگرن، تحريك  در برطرف كردن. است
  .پذيري عصبي نيز موثر است

  .روزي يك الي دو كپسول مصرف شود: مقدار مصرف 

 استعمال بي خطر : و شيردهيدوران بارداريمصرف در 

شيرده هنوز به اثبات  هاي آبستن و ياخانم كپسول سدامين در
طبق نظر پزشك بايد نرسيده است بدين جهت مصرف آن 

  .صورت گيرد
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   عددی٣٠های   در بسته كپسول :شکل داروئي

  آرام بخش، خواب آور: مصرفموارد 

گرم پودر   ميلي٥٣٠هر كپسـول حـاوي مقـدار  :اجزاء فرآورده

  .باشد ميValeriana officinalis  ريشه والريان

  :ريزوم والريان عبارتنداز ريشه و موثره موجود در مواد: مواد موثره

  والترات و ايزووالترات ، والريانين ،الكالوئيدها شامل والرين
آلفا و بتا پي نن، كامفن، بورنئول، اوژنول، : فرار روغنهاي

 لرنال، والرياتول و اسيد والرنيكايزواوژنول، بيزابولن، كاريوفيلن، وا

  .مواد ديگر شامل اسيدهاي كلروژنيك و كافئيك هستند

ه تجارب حيواني ب آثار آرامبخش والريان در: آثار فارماکولوژی

ط به روغن هاي فرار شامل خوبي به اثبات رسيده و اين آثار مربو
مطالعات ديگر . والرنال و اسيد والرنيك و تركيبات والپوتريات است

نشان داده اند كه اسيد والرنيك يك داروي تضعيف كننده عمومي 
. سازد بيه فنوباربيتال روي مغز ظاهر مياعصاب بوده و اثر ش

دهد كه اسيد والرنيك  مطالعات بيوشيميائي همچنين نشان مي
 است (GABA)يمي را که مسئول كاتابوليسم و تجزيه گابا آنز

. شود مهار نموده و موجب افزايش غلظت گابا در نسوج مغزي مي
هاي مختلف مغزي را  مغز، فعاليت هسته افزايش غلظت گابا در

والرنال و اسيد ). ٣(شود كاهش داده موجب بروز آثار آرام بخش مي
ش موجود در سنبل الطيب بخ والرنيك از قويترين تركيبات آرام

  .)٢و١(هستند

 اثباتبخش والريان توسط مطالعات متعددي در انسان به  آثار آرام
خوابي موثر  كليه اختالالت همراه با بي  اين دارو در.رسيده است

 ١٠٠روي  خبري مضاعف بر يك مطالعه باليني بي در .شود واقع مي
لريان موثرتر از دت دو هفته نشان داده شده است كه واه مبيمار ب

  ).٥و٤(باشد ديازپام مي

يستم اعصاب مركزي  اثـــر والريان روي س:موارد منع مصرف

لذا در اين موارد ، ديد مي گرددـهاي آرامبخش تشتوسط ساير دارو

  .احتياط شود

  .بيماران با اختالالت كبدي از مصرف اين دارو خودداري نمايند

در . زارش نشده استحال گه عوارض جانبي تا ب: عوارض جانبي

  .شود هاي تماسي ديده ميرد نادر اختالالت گوارشي و آلرژيموا
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)شرکت گل دارو( ��!�

Senagol              
  

اين  :نکات قابل توصيه وموارد منع مصرف 
  . داد روده نبايد مصرف گرددـافراد مبتال به انس فرآورده در

  . مصرف شود سال نبايد ٢در كودكان كمتر از 

فرآورده هاي سنا ممكن است موجب  :عوارض جانبي
مصرف طوالني . عالئم گوارشي ماليم و شكم درد شوند

 .)٤(ورده ها ممكن است موجب اسهال شودآمدت اين فر
از بين تواند موجب  يممصرف طوالنی مدت اين فرآورده 

  .)۵( يون پتاسيم شودرفتن الکتروليتها مخصوصاٌ
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 بـا   اطفـال  مخصوص   ليتري  ميلی ۶۰ شربت :یشکل داروئ 
  طعم شكالتي

  نيبوستهاي مزم ويبوستهاي غيرانسدادي  :مصرف موارد

 حاوی عصاره تغليظ شده شربت سناگل : فرآورده اجزاء

  .باشد يم Cassia obovata سنا برگهاي

   گرم سنوزيدهاي ي ميل٨/٨بر حسب  :استاندارد شده

A,B   ليتر  ميلي۵در هر  

     ها، گليکوزيدهای دی آنترونآنتراکينون: موثرهمواد 

  )۲و۱(A,B، سنوزيدهای )۵/۱%-۳%(

كودكان  يبوست در :و مکانيسم اثر ژيوآثار فارماكول
. شود يممتعادل و ناكافي ايجاد نادليل رژيم غذائي ه بيشتر ب

ناكافي بودن مصرف مايعات و واكنش نسبت به استرس و 
     تجارب  .يبوست هستندتغييرات محيطي از علل ديگر 

دراز مدت محققين در مورد يبوست کودکان نشان داده است 
 یطور کافه که يبوست در کودکان عودکننده بوده و بايد ب

: از  يک روش درمانی موثر عبارتست.تحت درمان قرار گيرد
. داروهاي ملينو تجويز  افزايش مصرف آب و الياف گياهی

هاي گليكوزيد. اخته شده استبخوبي شنسناگل  يينــمل ثرا
 وشده دستگاه گوارش جذب  درموجود در سناگل آنتراكينوني 

درون روده بزرگ ه حين متابوليسم ب هاي آزاد شده درآگليكون
اين مواد قادر به تحريك و افزايش حركات . گردند يمترشح 

طرف خارج ه ب محتويات درون روده ها رابوده دودي روده ها 
 همچنين گزارش شده است كه ).۲و۱(دهد يمحرکت 
خصوص در روده ه  ترشح مايعات را بA,B هايسنوزيد

 بر اين، افزون .دهند يممصرف خوراكي افزايش  از بزرگ بعد
كه مايع  شود يمكوتاهي توقف محتويات روده ها موجب 

  .)۳(كمتري جذب شود

قاشق  ١-٥/١ سال ٦-١٢ كودكان :مصرف ردستو
 ٦ تا ٢ بار در روز و كودكان دومرباخوري يكبار يا حداكثر 

   بار در روزدوخوري يكبار و يا حداكثر  قاشق مربا٥/٠-١سال 
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)شرکت گل دارو (��!�7

Senaline  

              
 A,Bهاي همچنين سنوزيد. سازد يمتخليه روده را تسهيل 

  .)۳(دننماي يممايعات به درون روده بزرگ را تحريك ورود 

 . قرص١- ٢ روزانه :ملين عنوانه ببزرگساالن  :رفدستورمص

سال  ٦-١٢براي كودكان.  قرص٢-٤شبها : عنوان مسهله ب

سال  ٦ براي كودكان كمتر از. فوق مصرف شود نصف مقادير
   .گردد نمي توصيه لين سناقرصمصرف 

مصرف پودر فقط برای بزرگساالن و آن هم شبی دو قاشق 
صورت دم کرده توصيه  هغذاخوری در يک ليوان آب جوش ب

    .مي شود
دارو اين مصرف  :نکات قابل توصيه  وموارد منع مصرف

در بيماران مبتال به انسداد روده ها يا مبتال به تهوع و استفراغ 

اين دارو در بيماران مبتال به بيماريهاي التهابي . باشد نمیمجاز 

  . روده با احتياط مصرف شود

تر از ميزان تعيين شده مصرف مقادير بيش :عوارض جانبي

مصرف طوالني آن . ممكن است موجب بروز دل پيچه شود
اه با دفع بيش از حد پتاسيم ممكن است موجب اسهال همر

دهند و  يمترين اثر ملين را نشان  قوي A,Bهايسنوزيد. گردد

 .عوارض ساير مواد متشكله كمتر است عوارض آنها از
 ممکن است رنگ ادرار آنتراکينون هاي موجود در اين فرآورده

    .را تغيير دهد که فيزيولوژيک است

مصرف طوالني مدت اين دارو با  :داروئی تداخالت

  .گليكوزيدهاي قلبي و آنتي آريتمي ها ايجاد تداخل مي كند

 فرآورده مصرف : و شيردهيدوران بارداريمصرف در 

در زنان حامله و شيرده توصيه حاوي مشتقات آنتراكـينون 

  .شود ينم
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  درقـرص روکـشدار    گرمـی،  ۴۰های   بسته در  پودر :شکل داروئی 

   عددی۳۰ های بسته

و يبوسـتهاي     غيرانـسدادي   يبوسـتهاي   درمـان  در :موارد مصرف 

ـ     در و  ملين  عنوانه  ب  مزمن عنـوان مـسهل   ه مقـادير تعيـين شـده ب

  .شود يمتجويز 

   حـدود  سنا  برگخشك     عصاره  محتوي  قرص هر :فرآوردهء  جزاا

گــرم  ميلــي ٥/٧ معــادل( Cassia obovata گــرم ميلــي ١٥٤

، Rosa damascene گرم  ميلي٦٨ گل سرخ پودر ،)B سنوزيد

  Foeniculum vulgareگــرم يليـمــ ٢ هـانـــرازي  سـاسانــ

  .است

 گـرم، پـودر   ۲۴ودر برگ و ميوه سنا  گرم پودر حاوی پ ٤٠هر  
 گرم، پودر گلبرگ    ۴ گرم، پودر زيره سبز      ۸ريشه شيرين بيان    

  . باشد يم گرم ۴گل سرخ 
در  A,B ميلی گرم سـنوزيدهای      ۵/۷بر حسب    :شده استاندارد

  هر قرص

ل ـشامـ  هـا  آنتراكينـون  :دازـنـارتـب ع واد موثره سنا  م :موثرهمواد  

ـــليـگ ـــمدتا دهاـكوزي ـــرون ع ـــدهاي " ي ديانـت  A,Bسنـوزي

(Rhein dianthrones) ــنوزيدهاي ــا سـ ــراه بـ . C,D همـ

. هستند (Sennidin A,B)سنيدين   آزادکنندهA,B سنوزيدهاي

.  رئــين و  كريزوفــانول امــودين، -الــو  شــامل آزاد  هــاي آنتراكينــون
     .  گــاالكتوز، مــانوز، فالونوئيــدهاموســيالژ،  شــامل  ســاكاريدها پلــي

  .)۴( آنتول و فنكون است،ثره رازيانهعمده ترين ماده مؤ

اثر ملين داروهـاي محتـوي    :فارماكولوژي و مكانيسم اثر  آثار

. آنتراكينون براي سالهاي زيادي است كه بخوبي شناخته شده اسـت  
ليكوزيـدهاي آنتراكينـون در دسـتگاه گـوارش     رسد كه گ نظر ميه  ب

ترشـح بـه     حين متابوليـسم و    هاي آزاد شده در   گليكونآجذب شده و    
روده بزرگ منجر به تحريك و افـزايش حركـات پريـستالتيك روده         

باشند کـه اثـر مـسهلي        يممعهذا بعضي محققــين معتقد     . شود يم

 نوزيدس ).۲و۱(دشبا  يمباکتريهاي روده    سنا مربوط به تاثير آنها بــر     

A   ــده ــاء شـ ــب احيـ ــه ترکيـ ــاي روده بـ ــک باکتريهـ ــه کمـ                    بـ

گلوکوزيل رئين آنترون تبديل و سپس هيدروليز شده به ترکيـب      -۸

اکسيد شـده و توليـد سـنيدين         گردد و نهايتاً     يمرئين آنترول تبديل    

A,B روي روده بزرگ اثر كرده و خصوصه نمايد كه ب يم   
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)شرکت گل دارو( ��>

Sankol  

              

) ١( پيشاب آورو) ٥و٤( خارخاسک دارای اثر ضد ميکروبیعصاره
ميکروبی قطره سنکل بيشتر مربوط به اسانسهای  اثر ضد .است
روی هم رفته ). ٦( باشدون ميو فنكنتول ه خصوص آفرار ب

      طور شديدی اثر ه مواد موثره موجود در قطره سنکل ب
که  طور سينرژيستيک قادر هستنده ب داشته وآنتي کلينرژيک 

  .دو اسپاسم بيمار مبتال به سنگ کليه را برطرف سازند در

 موارد خاصی تا: موارد منع مصرف و نکات قابل توصيه

 .حال گزارش نشده استه ب

ست فشارخون بيماران  ا قطره سنکل ممکن:عوارض جانبی

  .مبتال به فشارخون را کاهش دهد

 قطره ٥٠-٦٠:  بزرگساالن:مقدار مصرف و نحوه استعمال

    قطره سنکل را  .با کمی آب سه نوبت در روز مصرف شود
در مصرف طوالنی و . ماه مصرف نمود می توان به مدت يک

 نوبت ٣-٢ قطره ٣٠ ادراری برای جلوگيری از تشکيل سنگهای
 سال ١٢دکان تا کو .مصرف شودسه بار در هفته  در روز

  . قطره سه نوبت در روز١٠-٢٠: )رحسب وزن کودکب(

هيچ محدوديتی :  و شيردهیمصرف در دوران بارداري

  .در مصرف اين دارو برای مادران باردار و شيرده وجود ندارد
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   ميلي ليتري٣٠ قطره: شکل داروئي

       , مجاری ادرار دفع کننده سنگهای کليه و: موارد مصرف

  ضد اسپاسم و قولنج های کليوی                        

  : ميلی ليتر قطره سنکل٣٠در هر : اجزاء فرآورده

 عصاره -٢  ميلي ليتر٥/٧عصاره هيدروالکلی رازيانه  - ١
عصاره هيدروالکلی  -٣ ميلي ليتر ٧٥/٣روالکلی برگ بو  هيد

 عصاره هيدروالکلی دانه زيره سبز -٤ ليتر  ميلي٧٥/٣خارخاسک 
 ميلي ليتر ٧٥/٣عصاره هيدروالکلی تخم خربزه  - ٥ ميلي ليتر ٧٥/٣

 عصاره -٧ ميلی ليتر ٧٥/٣  عصاره هيدروالکلی کاکل ذرت- ٦
   ميلي ليتر٧٥/٣هيدروالکلی دم گيالس 

گليکوزيدهای , آالنتوئين,  تانن ها: ذرتکاکل: مواد مؤثــره

, کارواکرول, ولهافيتوستر, ترکيبات سيانوژنيک, کريپتوگزانتين, تلخ

, نتول آ:رازيانه. ساپونين ها, )ميسين(ها فالونوئيد, تيمول, منتول

 :خارخاسک. ليمونن, نكامف ,)متيل شاويکول( استراگول فنکون و

 هارمن وآلکالوئيدهای , تريبولوزيد و استراگالين, گليکوزيدها

 مهارکننده , ملونين:تخم خربزه.  اسيد سيناميک,هارمين

 اسيد :برگ بو. پروتئين کوکوميزين (CMETI–A) تريپسين

زيره . رتيکولين, الکتونن, پنسزکوئي تر,  سينئول٨و١ ,لوريک

   پی منتون ديال- ٣و١, سيمن -p,  ننپي يد کومين، بتا  آلدئ:سبز

طور ه مواد مؤثره موجود در قطره سنکل ب :آثار فارماکولوژی

            مستقيم موجب شل شدن عضله صاف مجاری ادراری 

دفع سنگهای ادراری را , و همراه با اثر پيشاب آوری) ٢و١(می شوند
    قطره سنکل دارای اثر .  تسهيل می نمايند متر ميلی٧ تا قطر
م و دردهای کلينرژيکی شديدی بوده و از اين طريق اسپاسآنتي 

 .قولنجی مجاری ادرار ناشی از سنگهای کليوی را برطرف می سازد
ميکروبی اين قطره گياهی پيشگيری کننده و درمان کننده  اثر ضد

   .عفونتهای ادراری ناشی از سنگهای کليوی است

طور تجربی ه در تجارب روی موش صحرائی که ب: مکانيسم اثر

داده شده است که   نشانکليه آنها سنگ ايجاد گرديده است در
طور وابسته به دوز مصرفی قادر به ه عصاره الکلی خارخاسک ب

دفع اگزاالت را  اثر کرده و ).٣(پيشگيری از تشکيل سنگ می باشد
 عکس دفع گلی اکساالت را در بر چشمگيری کاهش داده و طوره ب

تنهائی با گليکوالت سديم تغذيه شده اند ه مقايسه با حيواناتی که ب

  .دهد فزايش ميا
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)شرکت گل دارو( ��=� ���

Cimifugol  

              
 ٣٦در اولـين مطالعـه       .قاعدگي دردناك يا عالئم يائسگي تصويب نموده اسـت          

) Remifeminتحـت نـام     (خانم يائســـه را با عصاره الكلي بالك كوهش         
يـك  يد تـري ترپنـي،      ن فرآورده محتوي گليكوز   ـاي   . )٤(تحت درمان قرار دادند   

 هفتـه درمـان     ١٢قرص است و مدت       دئوكسي اكتئين در هر    -٢٧گرم از    ميلي
نتايج نشان داد كه عالئم يائـسگي تخفيـف كامـل يافتـه و هـيچ         . انجام گرديد 

 ايـن نتـايج      )٥(در سال بعد در يك مطالعه ديگر      . دعارضه جانبي مشاهده نگردي   
 بـالك كـوهش را در درمـان عالئـم           چندين مطالعه اثر   .مورد تائيد قرار گرفت   

  نفر بيمـار مقايـسه نمـوده    ٦٠منوپوز با استروژون هاي مختلف يا ديازپام را در   
درمـان   معلوم شد كه فرآورده بالك كوهش از استروژن يا ديازپـام در        .  )٦(است
  .گي و اضطراب همراه با يائسگي اثربخش تر بوده استافسرد

كه از عوارض كبدي رنج       بيماراني :موارد منع مصرف و نكات قابل توجه      
 . برند بايد از مصرف فرآورده هاي محتوي بالك كـوهش خـودداري نماينـد          يم

اين دارو در بيماران با تومورهاي حساس به استروژن مانند سرطان پستان نبايد             
  . از مصرف همزمان اين دارو با تاموكسيفن اجتناب كنيد.مصرف شود

 ليني تنها عارضه گزارش شده عوارض مختصردر مطالعات با  :عوارض جانبي 
تواند ايجاد سرگيجه، سردرد، تهوع      يم مقادير زياد بالك كوهش   . استگوارشي  

  .و استفراغ نمايد

يك قرص با قدري آب يك بـار در روز          :دستور استعمال  مقدار مصرف و  
  .در يك زمان معين صبح يا شب مصرف شود

زمـان   بـالك كـوهش در    مصرف   : وشيردهي مصرف در دوران بارداري   
  .اشدب يمنآبستني و شيردهي مجاز 
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   عددی٣٠ در بسته های دار قرص روكش:يشكل داروئ

        بـر افروختگـي،    (داروي بـسيار مـوثر در درمـان عالئـم يائـسگي               :موارد مصرف 
  )فراوان، تعريق افسردگيگر گرفتگي، 

 گيـاه    ريشه  ميلي گرم عصاره خشك    ٥/٦دار محتوي    قرص روكش  :اجزاء فرآورده 

  .است) Cimicifuga racemosa(بـالك كوهش 

  deoxyactein-27 ميلـي گـرم  ١٨/٠ تـا  ١٢/٠ بـر حـسب   :استاندارد شده
  .باشد يم

تـري تـرپن گليكوزيـد هـا شـامل      ( بالك كوهش محتوي تري ترپنها  : موادموثره
 ،هاي سـيتي زيـن    لكالوئيــد  آ و )سـي مـي فوگوزيـد      دئوكسي اكتئين،  -٢٧ اكتئين،

  شـكل بـه نـام       بـي فروليك و يك ماده رزيني      مشتقات فنيل پروپان شامل اسيد ايزو     
مـواد ريـشه را تـشكيل       % ١٥ -%٢٠اشد كـه    ب يم) ماكروتين(سي فوژين    -سي مي 

  .)١(دهد يم

 كـه ناشـي از      LH عالئم يائسگي به علـت افـزايش غلظـت         :آثار فارماكولوژي 
         ي  فعاليــت داروئــ.گــردد يمــاشــد ظــاهر ب يمــســرم  كــاهش غلظــت اســتروژن در
رسيد كه به علت فعال شدن گيرنده هاي استروژن          يمبالك كوهش در ابتدا به نظر       

هاي  مواد موثره گياه با گيرندهدهند كه پيوند  يممعهذا مطالعات جديد نشان  .باشد يم
كم استروژني نشان داده و حتي ممكن است بعضي آثار را بلوكـه     استروژني اثر بسيار    

در تجارب متعدد آزمايشگاهي اثر استروژني گياه در مـوش بـه اثبـات رسـيده                 .كنند
ي اواركتومي شده موجب    صفاقي عصاره متانولي به موش صحرائ     تزريق داخل    .است

يـا   FSH هيچ اثري روي سطح هورمون        شده و تقريباً   LHكاهش مشخص سطح    
 خـانم تحـت درمـان بـا عـصاره      ١١٠يك مطالعه روي   در ).١(پروالكتين نشان نداد  

نما كاهش قابل مالحظه اي در سطح هورمون    الك كوهش در مقايسه با گروه دارو      ب
LH    ،اي روي سـطح      ليكن تغيير قابـل مالحظـه      ديده شدFSH    ٢( ايجـاد نكـرد.( 

ته مـواد فعـال را تعيـين    دسـ طالعات بر روي اجزاء جدا شده از عصاره گياهي، سه        ـم
 را  LHرنده هاي استروژن پيونـد شـده و ترشـح           ـوادي كه به گي   ـم) ١ :نموده است 

 را LHكه به رسپتورهاي استروژن پيوند شده ولـي ترشـح        موادي) ٢ .سازند يممهار
 LHكه به رسپتور هاي استروژن پيوند نشده ولي ترشح           موادي) ٣د و   نكن يممهار ن 

در زمان حاضر عـصاره بـالك كـوهش بـراي تخفيـف عالئـم                ).٢(دنكن يمرا مهار   
جامعـه متخصـصين مامـائي و زنـان در آمريكـا بـه        . شـود  يم يائسگي به كار گرفته   

يد قرار يف و درمان عالئم يائسگي مورد تائ  كارگيري عصاره بالك كوهش را در تخف      
ـ           ٦داده است و حداكثر تا مدت        ف  ماه توصيه نموده است و به خصوص جهـت تخفي

بالك كوهش داراي اثـر  . اختالالت خُلقي، بي خوابي و گرگرفتگي تاكيد نموده است 
 .تواند اثر سرطان زائي راديكال هاي آزاد را خنثي نمايد يمآنتي اكسيدان قوي بوده و 

 سلولي را در مقابل اثر سيتوتوكسيك       DNAافزون بر اين بالك كوهش قادر است        
ك كوهش داراي اثر ماليم واژينوتروپ بـوده و         گياه بال  ).٣(مناديون محافظت نمايد  

افـزايش دهنـده روي    از طرف ديگر داراي اثر   و از خشكي واژن پيشگيري مي نمايد     
اشـند كـه يـك دوز       ب يمـ مطالعات جديد مؤيـد ايـن موضـوع         . باشد يمتنوس مثانه   

 ميلي گرم استروژن كنژوگه     ٢٥/١ تا   ٦٢٥/٠استاندارد بالك كوهش اثر بخشي برابر       
  .نمايد يمن داده و عالئم يائسگي را بر طرف نشا

بـالك كـوهش اثـر     اثر بخشي گيـاه     ترين شاهد براي اثبات      قوي :مطالعات باليني 
 بـه بعـد   ١٩٨٠هـشت تجربـه بـاليني از سـال    . استدرماني آن روي عالئم يائسگي   

در E  كميـسيون  .منتشر شده است كه اكثر آنها در كشور آلمان انجام پذيرفته اسـت 
 ا براي درمان اختالالت پيش قاعدگي،لمان مصرف بالك كوهش رآكشور 

  

  

 

)۴۸( 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)شرکت گل دارو (���!��ل

Cinnamol  

              
درمان عفونتهای ويروسی  آنتی سپتيک، ميخک در علت اثره ب

هل موجود در اين فرآورده عالوه بر اين . نيز بسيار مناسب است
عطر مي سازد، بوی بد دهان را م عنوان يک آروماتيک آنه که ب

  ).٥(از بين مي برد" را کامال

 دهانشويه سينامول درصورتي: مزيت استفاده از سينامول

طور اتفاقی بلع گردد مضر نبوده و برخالف ساير ه که که ب
      مفيد است و سبب کاهش نفخ و هضم غذا  ها دهانشويه
  .مي شود

رار حساسيت افرادی که به اسانسهای ف در: موارد احتياط

  .دهند مصرف اين دارو با احتياط توصيه مي گردد نشان مي

  قطره را در٢٠-٢٥هر مرتبه  روزی سه مرتبه :مقدار مصرف

  .نصف ليوان آب سرد ريخته دهان شويه و غرغره نمائيد

حاملگی و   در: و شيردهیدر دوران بارداريمصرف 

  .شيردهی مصرف اين دارو  مجاز می باشد
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   ميلي ليتري۳۰شويه  قطره دهان:شکل داروئي

                       عفونی کننده و برطرف کننده بوی دهان ضد :موارد مصرف 

  : ميلی ليتر٥ مواد بکار رفته در هر :اجزاء فرآورده

ودر خشک شده غنچه و گل ميخک الکلی پـصاره هيدروع - ١
   ميلی ليـتر٥/٢%) ٥٠(

ت ساقه دارچين خشک شده پوسـصاره هيدروالکلی پودر ع - ٢
  ميلی ليتر٢%) ٤٠(

      %) ١٠(هيدروالکلی پودر خشک شده ميوه هل صاره ـع - ٣
  ميلی ليتر٥/٠

     هر  ژنول درو ميلی گرم ا٩٤-١١٥ برحسب :شده استاندارد 

                  ميلی ليتر٥

ها، وژنول، فالندرن، ترپنلدئيد سيناميک، ا آ:دارچين: مواد موثره

 :ميخک. افرول، پی نن، کاريوفيلن، تاننلدئيد، سآبنزالدئيد، کومين 

 سينئول، :هل. وفيلن، متيل اميل ستن، فورفورولاوژنول، کاري

ن، کاريوفيلن، هومول، رنئول، سابينن، کامفر، پی ننوليمونن، ب
  وکاليپتولکاروون، ا

مجموعه گياهانی که در تهيه  مواد موثره  :آثار فارماکولوژی

   شويه سينامول بکار رفته اند دارای خاصيت ضد ميکروب، دهان

ضد ويروس بسيار قوی می باشند که اثر يکديگر را  ضد قارچ و
  .تقويت می نمايند

قويترين مواد موجود  ازسيناميک  لدئيد ضد ميکروبی آاز لحاظ اثر
 ميکروارگانيسم هائی مانند در اين فرآورده است، که مانع رشد

کانديدا آلبيکانس در دهان  استافيلوکوکوس اورئوس و کلی واشرشيا
يه ترکيبات به ترتيب اثر ميکروبی بق قدرت اثر ضد). ١(شود مي

مطالعه ديگری  در. ژنول و منتولو سيترال، ژرانيول، ا:ازعبارتند
نشان داده شده است که لينالول نيز دارای اثر قوی ضد باکتری 

). ٢(آيند ه حساب میبوده و سيترال و ژرانيول نيز از مواد ضد قارچ ب
 ).٣(باشد ضد ويروسی می سيناميک همچنين دارای اثرآلدئيد 

 تحقيقات نشان داده است که روغن های فرار ميخک نيز دارای اثر
      اين مواد همچنين ). ٤(مي باشدميکروبی بسيار شديدی  ضد

بی حس کننده موضعی بوده که مکمل خواص ضد عفونی کننده 
  .آن می باشد

 ).٤(نول که يک فنول است نسبت می دهندژواين خواص را به ا
بنابراين عصاره ميخک به تنهائی در تخفيف درد دندان بسيار موثر 

ور موضعی طه مين سبب محلول رقيق نشده سينامول ب هاست، به

   .باعث تسکين دندان درد مي شود
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)شرکت گل دارو (?<ا�;ا

Shirafza  
    

ـ گذشـته   گياه رازيانه نيـز از زمانهـای         عنـوان گيـاهی    ه  ب
آنتـول موجـود در     . محرک ترشح شير معروف بوده است       

دارای خاصيت اسـتروژنی اسـت کـه موجـب           گياه رازيانه 
مواد موثره گياه شـنبليله   .)١و٢(دوش يميرتحريک ترشح ش 

 تنظـيم   که اثرشان در   )فيتـواستروژنها( فـالونوئيدها مانند
 هورمونها است دارای خاصيت محرک ترشـح شـير      توليـد  

 ).٣(باشـد  يمـ علـت ترشـح پـروالکتين       ه  بوده و اين اثر ب    
 دارای خاصـيت   نيـز  بر مواد فوق الذکر، زيـره سـبز   افزون

  ). ٣(محرک ترشح شير است

   روزانـه سـه نوبـت هـر نوبـت          :قطـره  :دستور مصرف 
 از بعـد  قند با کمی  يک فنجان آب سرد     قطره در  ٢٠-٣٠

  . غذا ميل شود
روزانه سه نوبت، هر نوبت يک کپسول بعد از غذا     : کپسول

  .با کمی آب ميل شود

  . گزارش نشده است:عوارض جانبی

گام تا هنمي تواند  مصرف اين دارو :نکات قابل توصيه  
  .شيردهی نوزاد ادامه يابد
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هـای   کپسول در بسته   ،ليتریي  ميل۳۰ قطره   :شکل داروئی 
     عددی۳۰

  مادران شيرده افزايش دهنده ترشح شير در :مصرف موارد

ليتـر قطـره شـيرافزا محتـوی        ي  ميل ٣٠هر :فرآورده اجزاء
 ١٥عصاره رازيانه   : است زيرهيدروالکلي گياهان   ی  عصاره ها 

 ٦عـصاره زيـره سـبز       ،  ليتري   ميل ٦عصاره شنبليله   ي ليتر،   ميل
ـ  ٣عصاره شـويد    ،  ليتري  ميل     کپـسول حـاوی     هـر  .ليتـر ي   ميل

گياهـان فـوق الـذکر       خـشک عـصاره     ميلي گـرم   ١١٠-١٢٠
 .اشدب يم

 آنتـول در   ميکروليتـر ٢٠٠-٢٢٠حسب   بر:استاندارد شده 
 هـر در  ميلي گـرم آنتـول     ٧/١ – ٣/٢ي ليتر قطره و      ميل ١٠٠

  کپسول

ــؤثره  ــواد م ــه :م ــول، :رازيان ــ فنآنت ــتراگول،  ن،وک اس
.  استرول هـای گيـاهی     استيل بن  فالونوئيدها، اسيدهای آلی،  

،  آلکالوئيـدها  :شنبليله . سيمن، آلـــفا و بـــتا پی نن      :زيره
ژنـين،   اپي :ونفال(ها  فالونوئيد. کلين ژن تيانين، تريگونلين،  

ــولين ــتين ،)لوتئ ــدها، کورس ــامل  .  گليکوکوزي ــاپونينها ش س

 :شـويد . سـتروئيدال ديـزوژنين و يـا مـوژنين        ساپوژنينهای ا 
   شامل کارون و ليموننهای فراراسانس

مواد مـوثره گياهـان      :آثار فارماکولوژی و مکانيسم اثر    
طور سينرژيـستيک ترشـح     ه  فرموالسيون شيرافزا ب   موجود در 

در حين شـيردهی احتياجـات   . )٦و٥(نمايند يم تحريک   شير را 
ای بـرای    يابد و رابطه تغديـه     يمای مادر شيرده افزايش      تغذيه

. يابـد  ي مـ  مادر و طفل شيرخوار برای مدتی بعد از تولد ادامـه          
 وابسته به شـير      اولين سه ماه بعد از تولد صرفاً       تغذيه نوزاد در  

می باشد کـه مـي   شنبليله يک گياه محرک اشتها   مادر است، 
 را ترشح شير .عمل را در فرآورده شيرافزا انجـام دهد  دو  واند  ت

ای  کند و اشتهای مادر را برای تامين احتياجات تغذيه  يمزياد  
گزارشـات متعددی نيز اثـر افـزايش دهنـده          .دهد يمافزايش  

ــنبليله،  ــه، ش ــير رازيان ــبز ش ــره س ــويد زي ــات  و ش ــه اثب را ب
  .)٥و٤،٣،٢(اند رسانيده
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)شرکت گل دارو (?<���ش

Shirinush  
    

قاشق  دو روزی سه بار و هر بار يک تا:  پودر:دستور مصرف

مرباخوری از پودر را در يک ليوان آب جوش ريخته و برای 
را صاف   دقيقه باقی گذاشته تا دم بکشد، سپس آن١٥مدت 

  . نموده و نيم ساعت قبل از غذا ميل نمائيد
بگ را در يک ليوان  بگ يک عدد تی برای مصرف تی: بگ تی

سپس   دقيقه باقي بگذاريد و۱۵آب جوش قرار داده و مدت 
  . ميل نمائيد

های  فرآورده: نکات قابل توصيه موارد منع مصرف و

گليسيريزين در بيماران قلبی عروقی منع مصرف  - محتوی د
ا احتياط و زير نظر اين فرآورده در بيماران کليوی بايد ب. دارد

  .پزشک مصرف شود

بيش از ( مصرف مقادير زياد و طوالنی مدت :عوارض جانبی

فرآورده های حاوی )  گرم در هر روز٦٠  ازتربيش  هفته و٦
  .تواند سبب بروز عالئم زيادی آلدوسترون گردد يشيرين بيان م

حاوی های   مصرف همزمان فرآورده:داروئیتداخالت 

با اثرات (رتيکوستروئيدها و داروهای هورمونی کو بيان با شيرين
  ).٣( با احتياط صورت گيردبايد )آنتی استروژنی و استروژنی

 اين دارو مصرف :شيردهی و دوران بارداري  در  مصرف

فقط با نظر پزشك توصيه شيردهی  در دوران بارداری و
  ).٣(شود يم
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ای در   چـای کيـسه   گرمـی، ۴۰هـای    پودر در بسته  : اروئیدشكل  

   عددی۲۰بسته های 

شيرينوش گاستريت را برطرف کرده و التيام زخم : موارد مصرف

اسپاسم  همچنين دارای اثر ضد. کند يمتسهيل  معده و دوازدهه را
  .نمايد يمبرطرف  بوده و درد و نفخ معده را

نوش شامل مواد گياهی  گرم از پودر شيري٤ هر: اجزاء فرآورده

های گلدار  گرم، سرشاخه ٢ ريشه شيرين بيان :باشد يمزير 
  گرم ٣٣/١ گلهای بابونه شيرازی  گرم و٦٧/٠بومادران 

درصد مواد گياهی در فرآورده تی بک شيرينوش نيز مطابق فرمول 
  .فوق تنظيم شده است

 ميلی گرم گليسيريزين در هر ٤٠- ٤٤برحسب : استاندارد شده

  ز پودرگرم ا

مواد متشکله اصلی گياهان تشکيل دهنده فرآورده : مواد مؤثره

ی نظير ليکوئی رتين، فالونوئيد گليکوزيدهائ: ازشيرينوش عبارتند
، گليسيريزين، )هرنيارين( ايزوليکوئی رتين و مشـــــتقات کومارين

ين و روغنهای فرار نظير گليسيرتينيک اسيد، آلکالوئيد آليکئ
  )۳و١(کامازولن

 گاستريت های حاد و مزمن :ثار فارماکولوژي و مکانيسم اثرآ

. رود يمشايعترين عوارض التهابی بافت مخاطی معده به شمار 
اسپاسمی  التهابی و ضد شيرينوش داراي مواد ضد گياهان موجود در

های موجود در اين  ها و ساپونين اين فالونوئيد افزون بر. هستند
زايش ترشح موکوس محافظ معده گياهان موجب تحريک توليد و اف

    شده، مانند سدی محافظ جلوی تاثير اسيد معده روی قسمت

بابونه و بومادران موجود در اين فرآورده . گيرد يمزخم دار معده را 
اثنی عشر  التهابی در بهبود زخم معده و باالخص با خاصيت ضد

ينيک ن اسيد گليسريتگليسريزين و آگليکون ا. باشد يمبسيار موثر 
باشند که ميزان ترشح مخاط  يمنيز دو ترکيب موثر شيرين بيان 

. باشند يممعده را افزايش داده و دارای خاصيت ضد سوزش معده 
 ودش يم  اثر ضد اسپاسم شيرين بيان به فالونوئيدهای آن مربوط

   ).٥و٤(
   قاطع اسانسهاي موجود در بابونه شيرازي و بومادران داراي اثر

عامل ( هليكوباكتر پيلوري بوده و بر روي ميكروبميكروبي ضد 
  .اشندب يمموثر ) ايجاد زخم معده و اثني عشر
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)شرکت گل دارو (�����ر%���

Phyto -Arthrit  
    

/ طور تجربي نشان داده شده است كه عصاره هاي آبي و تري كلرومتانه ب
با كه ، يهابي در مدل موش صحرائالت  ضدمتانولي گياه پنجه گربه داراي اثر

اشد و ب يم ، ايجاد شده است التهابيكاراژينان در كف پاي موش صحرائ
 ).٨و٧(ره اين گياه مسئول چنين اثري استگليكوزيد اسيدكينويك ماده موث

افزون بر اين عصاره گياه پنجه گربه موجب پيشگيري از فاكتور كپيه برداري 
NF – KB١٠و٩(شود يمالتهابي اين گياه است  كانيسم ضد كه نشانه يك م .(

 بيمار ٦٠گربه را همراه با پالسبو روي پنجه در يك مطالعه دوسوكور اثر گياه 
دهد كه اين گياه موجب  يمنتايج نشان . مبتال به روماتيسم بررسي نمودند

اي روي التهاب مفاصل، خشكي و درد روزانه و شبانه  بهبودي قابل مالحظه
  ).١١ (دگرد يم

زردچوبه در بيماران با سابقه سنگ صفرا و         .١ :منع مصرف و احتياط    موارد
دهد  يممطالعات نشان    .٢ .مبتال به زخم معده نبايد با دوزهاي باال مصرف شود         

مـانع ايجـاد     داشته و پالكتي اثر متقابل    تجمع   كه زنجبيل و گياه پنجه گربه بر      
هپـارين و       ضد انعقـاد ماننـد آسـپرين،       اين با تركيبات  بنابر. شود يملخته خوني   

كاهنـده گلـوگز    به علت اثـر  .٣.  نبايد همزمان مصرف شود )كومادين  (وارفارين  
خون در بيماران ديابتي كه مصرف داروهاي كاهنده قنـد خـون دارنـد بايـد بـا               

 .احتياط مصرف شود

اند موجـب تحريـك دسـتگاه    تو يممصرف مستمر زرد چوبه   :عوارض جانبي 
 اسـهال و  افراد حساس ممكن است موجب بروز بثورات جلدي،در  . شودگوارش  

 .قلب شود سوزش سر

از غذا ميل  كمي آب بعد كپسول با ١-٢ نوبت روز هر در بار ٣ :مقدار مصرف
  .شود

 در مصرف كپسول فيتوآرتريت :مصرف در دوران بارداري و شيردهي
  .اشدب يمخانمهاي باردار و شيرده مجاز ن
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   عددی٣٠ های  كپسول در بسته:يشکل داروئ

مفاصل ناشي از التهاب  خشكيبرطرف نمودن درد، سختي و  :موارد مصرف
  روماتيسمي

     ٥/١٥٧ هكپسول فيتوآرتريت، عصاره خشك زردچوب هر در: اجزاء فرآورده
 ميلي گرم و عصاره ١٥٠  ميلي گرم، عصاره خشك زنجبيل١٥٠ ميلي گرم، كندر
  . ميلي گرم موجود است٥٠ (Cat's claw) گياه پنجه گربه

سزكوئي  منوترپنها، مانند) %٣/١ –% ٥/٥( روغنهاي فرار :زردچوبه :مواد موثره
، ارتومرون، استراسيدهاي چرب حاوي سزكويي ترپن مانند تومرون و ترپنها

بيس دس متوكسي  زينجيبرن، مواد رنگي كوركومين، دس متوكسي كوركومين و

لي غير وكتون هاي فن مواد رزيني،، %٥/٢ - %٣ روغنهاي فرار :زنجبيل. كوركومين
 . فالندن درن  سينئول ، زين جي برول، برنئول،  زين جي برن، .فرار، جينجرول ها

ـن فرار و تركيبات تـرپنوئيد اسيد  روغـ%٥ –%٩ صمغ و %٦٠ حاوي :كندر

حاوي  :Cat's claw) (گربهپنجه. اشدب يمبوزوليك و اسيد آلفا بوزوليك 
، پتروپودين Isopteropodineايزوپتروپودين (لكالوئيدهاي پنتاسيكليك اكسين دل آ

Pteropodine،لدالوئيدز  آAldaloides،رينكوفيلين و گليكوزيدهاي   ، ميترافيلين
  .اشدب يم  )كاسيد كينوي

التهاب  ماده موثره كوركومين در زردچوبه داراي خاصيت ضد :آثار فارماکولوژي
 .گردد يم است و موجب كاهش درد و التهاب مفاصل در بيماران روماتيسمي

تواند خشكي صبحگاهي مفاصل  يمكوركومين داراي خاصيت آنتي اكسيدان بوده و 
 التهابي كوركومين با اثر  اثر ضد). ٢و١(بهبود بخشيده و درد آن را كاهش دهد را

قابل مقايسه  غير استروئيدي با فنيل بوتازون التهابي داروهاي استروئيدي و ضد
را  التهاب خود پروستاگالندين هاي التهابي، اثر ضد اين دارو با مهار سنتز. است

اء  به ازmg٣ مطالعه روي رات اثر مهاركننده كوركومين سديم  در. سازد يم آشكار
               موجب مهار بررسی شد و مشخص گرديد که كيلوگرم وزن هر 

     روي اثر  تحقيقات وسيعي بر ).٣و٢(شود يم  سيكلواكسي ژنازوليپواكسي ژناز 
روي  التهابي زنجبيل انجام گرديده و معلوم شده است كه اثر مهاري زنجبيل بر ضد

ذكر ه الزم ب .التهابي آن است م اثر ضدسنتز پروستاگالندين ها توجيه كننده مكانيس
زيادي در  مقداره عنوان داروي ضدالتهاب به  كه بZinaxinنام ه ي باست كه داروئ

همچنين زنجبيل بخشي ). ٤(گردد يم از ريشه زنجبيل تهيه ،شود يمآمريكا مصرف 
ه  ها بNSAIDكه  كند، در حالي يم را مهار از آنزيم هاي مسير سيكلواكسي ژناز

كنند و در نتيجه عوارض زيادي در بيمار ايجاد  يمرا مهار  كامل اين مسير رطو
در اين رابطه زنجبيل سبب . ها استNSAID كنند، ليكن زنجبيل فاقد عوارض  يم

شود و بنابراين توليد اولسر  يمكاهش ترشح اسيد معده و حتي كاهش تحريك آن 
ويژه ه يدهاي تري ترپنوئيدي بالتهابي كندر به حضور اس اثر ضد). ٦و٥(نمايد يمن

ايــن تركيبات با مهار . بتابوزوليك اسيد و ساير مشتقات آن نسبت داده شده است
شوند،  يم B4كوترين وويژه له كوترين ها بومسير ليپواكسيژناز موجب مهار سنتز ل

       بر روي اثــر TNFاين فاكــتورهاي ديگــري نظير اينترلوكين و  افزون بر
 از Tomentosa gunensisگياه پنجه گربه نوع . )٧(گذارد يمهابي دارو تاثير الت ضد

معده و روماتيسم بكار  در درمان اولسر" مقدار وسيعي خصوصاه زمان هاي قديم ب
 اشدب يماسيد كينوويك  التهابي اين گياه مربوط به گليكوزيد اثر ضد. رفته است يم

. در آزمايشگاه استلتهاب در بدن و ا يندوقفه فرآ% ٦٩تا % ٤٦كه نشان دهنده 
سيتوسترول و كامپفرول و استيگماسترول موجود در گياه  هاي بتاهمچنين استرول

 . اشدب يمالتهابي متوسط  داراي اثر ضد
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Phytoton  
    

طور موازي، ه هفته ب ١٤مدت ه كنترل دار پالسبو ب –در يك مطالعه دوسوكور 
بار در  گرم دو ميلي ٣٢٠ و ١٦٠ارزيابي هاي مكرر در مراكز مختلف با دو دوز 

 داوطلب بررسي شد و از داوطلبين خواسته شد در انجام ٢٥٦روز روي 
ه آزمايشهاي گوناگون مربوط به توجه و حافظه قبل از دوز صبحگاهي و دو مرتب

لبين همچنين به سئواالت مربوط به داوط .)٤( ساعت بعد شركت نمايند١،٣،٦
در اين بررسي مخلوط . حالت خلق، كيفيت زندگي و كيفيت خواب جواب دادند

  .)٥(ه اي ضريب هوش را افزايش دادطور قابل مالحظه دو دارو ب
       مدت مخلوط نشان داده شده است كه تجويز درازمطالعات ديگري در 

ك را در افراد سالم و بيمار بهبود  و جينكگو جنبه هاي عملي ادارگجين سين
، سرعت حافظه، كيفيت توجه و سرعت ، حافظه ثانويكيفيت حافظه( خشدب يم

  ). توجه كه از طريق برنامه هاي كامپيوتري قابل ارزيابي است
 ميلي گرم از مجموعه دارو در روز ٩٦٠ و ٦٤٠، ٣٢٠ داوطلب جوان ٢٠به 

يد اين بود كه پيشرفت قابل مهمترين اثري كه حاصل گرد. تجويز گرديد
  ). ٦(ست آمداي در تقويت كيفيت حافظه با دوز باال بد مالحظه

   : موارد منع مصرف
فلوكستين با داروهاي آنتي دپرسانت مانند   Ginkgoبه علت تداخل داروئي. ١

 .شود يم توصيه نها مصرف هم زمان اين دارو سرترالين و پاروكستين،
  .كنند نبايد مصرف شود يمن مصرف در بيماراني كه نيفدپي. ٢
هپارين،   ديپريدامول،  در بيماران قلبي كه مصرف آسپيرين، كلوپيدگرول، .٣

  .وارفارين و يا تيكلوپيدين دارند نبايد استفاده شود
  .ايبوبروفن مصرف نشود" خصوصا ها NSAIDهمزمان با داروهاي  .٤

 خاصي بوجودجانبي  اثر مصرف گردد دستور طبق اگر :عوارض جانبي
  . آورد يمن

كه دستور ديگري داده نشده باشد بعد از صبحانه و  در صورتي :مقدار مصرف
هفته بايد  ٤درمان حداقل براي .  مصرف گرددآبنهار يك كپسول با قدري 

  .ادامه يابد

   وجينكگو ،گبا توجه به اثر پائين آورنده قند خون جين سين. ١: موارد احتياط
  .شود يمنظر پزشك توصيه  ن ديابتي بابيمارا مصرف آن در

 هفته از قطع ٢ ماه ادامه داد و بعد از ٣مدت ه مصرف اين دارو را مي توان ب. ٢
  . مصرف، از نو شروع نمود

در دوران آبستني و شيردهي : شيردهيمصرف در دوران بارداري و 
  .شود يمتوصيه ن
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   عددي٣٠ هاي  در بسته كپسول:يشکل داروئ

  :گيرد يمكپسول فيتوتون در موارد ذيل مورد استفاده قرار  :موارد مصرف
 ميانسـال، كاهش حافظه و قدرت يادگيري، كم شدن تمركز حواس در افراد مسن و

تار تغيير رف ايمر، هلزآروق مغز مانند سرگيجه، عپيدايــــش عالئم آترواسكلروتيك 
  . و كمبود ميل جنسي در زن و مرداجتماعي و برطرف كردن ناتوانی

 ميلي گرم عصاره خشك جين سينگ ١٠٠كپسول حاوي  هر: اجزاء فرآورده
محتوي ( ميلي گرم عصاره خشك جينكگوبيلوبا ٦٠و ) جين سينوزيدها% ٤محتوي (

  . اشدب يم) جينكوفالونوئيدها% ٢٤

كمپلكس : ه از نظر بيولوژي فعالند عبارتندازمواد موثره جين سينگ ك :مواد موثره
                 اين پاناسن،  افزون بر. نام جين سينوزيدهاه هاي تري ترپني بساپونين

سيتوسترول، مشتقات پلي استيلن و پان گزينول، پلي ساكاريدهاي با وزن  بتا
  . اشدب يمدهاي مختلف در گياه موجود مولكولي كم و فالونوئي

گليكوزيدهاي جينكگوفالون يا هتروزيدهاي : ازمواد موثره برگهاي جينكگو عبارتند
 امپفرول، كورستين و ايزورهامنتينمانند ك) فالونوئيدها(جينكگو 

يك لغت يوناني به معني  نام جين سينگ از :آثار فارماکولوژي و مكانيسم اثر

شواهد مستند نشان .  گرفته شده است(Panakos)ها بيماريدرمان كننده تمام 
          دهد كه گياه جين سينگ داراي آثار متعدد فارماكولوژيكي از جمله اثر  يم

اين دارو رفع خستگي . اشدب يم )تقويت كننده قواي جسمي و فكري(ضد خستگي 
جينكگو داراي از طرف ديگر عصاره . )١(نمايد يمنموده و به تـمـركـز حواس كمك 

تواند  يمخاصيت افزايش دهنده قدرت حافظه بوده و معلوم شده است كه اين عصاره 
اي حافظه كوتاه مدت را افزايـش داده و اعمال ادراكي مغزي را  طور قابل مالحظهه ب

كننده روي اعمال مغزي انجام  مصرف توام اين دو عصاره اثر تشديد. فزوني بخشد
كه عصاره جينكگو قادر است گردش خون مغزي را افزايش دهد داده و با توجه به اين

.     سازد ي منمايد و ضعف حافظه را برطرف يمبا اين اثر اعمال مغزي را تقويت 
ترواسكلروز را كاهش داده و فشارخون را متعادل جين سينگ افزون بر اين آ

خون مغزي را  همراه با مواد موثره جينكگو تقويت شده و گردش بنابراين. سازد يم
با مصرف كپسول فيتوتون مقاومت بدن در مقابل  ).٣و٢(نمايد يمطوركامل تامين ه ب

در كل . گردد يمي مغز تنظيم هاي شيميائ استرس زياد شده و ميزان ترشح واسطه
در زن و مرد را بهبود  گياه ناتواني و كمبود ميل جنسي مجموعه مواد موثره اين دو

ه ناتواني جنسي و كاهش تمايالت جنسي در بيماران قابل ذكر است ك. بخشد يم
گياه در فرآورده،  طور كلي مجموعه مواد موثره اين دوه ب. ديابتيك بسيار شايع است

كپسول فيتوتون با . نمايد يمرا برطرف   اختالالت آن اعمال جنسي را تقويت نموده،
ضعيت مناسب افزايش دادن گردش خون در اعضاء جنسي، بهــداشت جنسي را در و

تهوع، اختالالت  درد، عوارض جانبي مانند سررضايت جنسي را بدون قرار داده و
 از طرفي . سازد يمگوارشي، درد سينه، سرگيجه يا تغييراتي در فشار خون فراهم 

كه يك پپتيد ) پيپتيدوگليكان(نام پاناسن ه علت دارا بودن ماده اي به جين سينگ ب
    .  كاهش قند خون در بيماران ديابتي مي شودبا خواص انسولين است، موجب

محور روي . دهد يماين فعاليت حركتي را افزايش  افزون برين سينگ ج
اين آثار توجيه كننده اثر . گذارد يمفوق كليوي اثر  هيپوفيز و غدد –هيپوتاالموس

      داده شده است كه ساپونين هاي  نشان. اشندب يمخستگي جين سينگ  ضد
 و كورتيكوستروئيدهاي پالسما را ACTHطور قابل مالحظه اي ه گ بجين سين
 در غدد فوق كليوي و cAMP دهد كه اين اثر از طـــريق افزايش يمافزايش 

مجموعه   .كند يمرا تشديد  كورتيكوستروئيد ، سنتزACTHسپس ترشح 
 الميانسو جينكگوبيلوبا و جين سينگ روي اعمال ادراكي گوناگون در افراد سالم 

  .مورد ارزيابي قرار گرفته است
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�������A) شرکت گل دارو(

Phytogrip              
  

   ميلي ليتري۱۲۰ شربت :شكل داروئي

ه و  سـرف    پيـشگيري و درمـان سـرماخوردگي، ضـد         :موارد مصرف 

  تقويت كننده نيروي ايمني بدن

 ۱۲ ميلي ليتر شـربت فيتوگريـپ حـاوي          ۱۰۰ هر   :اجزاء فرآورده 

 كدام   گرم عصاره فلوئيدي از هر     ۴گرم عصاره خشك ميوه آقطي و       

  .از گياهان زنجبيل، بومادران، بابونه، نعناع و اكيناسه مي باشد

 ماده مـؤثره شـامل روغنهـاي فـرار ماننـد            :زنجبيل :مواد مؤثره 

 :اكيناسـه . مفر، ژرانيال و لينالول مي باشـد      بيزابولن، زينجيبرن، كا  

ماده مؤثره اكيناسه شامل آلكاميدها، پلي يـن هـا و مـشتقات اسـيد            

كـامفر،     داراي روغن هاي فرار عمدتاً بورنئول،      :درانبوما .كافئيك

گوايانوليـدها  : نن، الكتونهاي سزكوئي ترپن شـامل       پي  سينئول و بتا  
 .ليسين، فالونوئيدها از جمله اپي ژنين، لوتئولين و روتـين         عمدتاً اكي 

، شــامل اپــی ژنــين و %٨ دارای فالونوئيــدها حــداکثر تــا :بابونــه

  و ، کامــازولن%)٥تــا ( شــامل بيزابولــول روغنهــای فــرار لوتئــولين،

 ايريدوئيـدها   :آقطي .باشد  موسيالژ مي  الکتونهای سزکوئی ترپن و   

ــا،    ــد ه ــد و ســكوبلوزيد، فالونوئي ــد، دي هيدروبلوزي     شــامل ابولوزي

اسانس فـرار حـاوي منتـول و         :نعناع .تري ترپن ها و اسانس فرار     

 ئولين و رزمارينيك اسيدنين و لوتژ ليمونن، فالونوئيدها از جمله آپي

 مطالعات و تجارب علمي متعـدد       :فارماكولوژي و مكانيسم اثر   

شي گيـاه اكيناسـه بـر روي عفونتهـاي     نشان مي دهنـد كـه اثربخـ       
  . نفسي فوقاني خصوصاً ويروسها مي باشدت
 فعال كردن فاگوسـيتوز و      -۱:  مكانيسم عمده شناخته شده شامل     ۳

 افـزايش   -۳ اليـت لكوسـيتها    افـزايش فع   -۲گرانولوسـيتها   تحريك  
            .۱۰ و ۲ -توليــــــد ســــــيتوكينها خــــــصوصاً اينترلــــــوكين

    را تشديد مي كند و     T فعاليت سلولهاي كمك كننده      ۲ -اينترلوكين
اين گيـاه   .  تنظيم كننده اعمال ضد التهابي مي باشد       ۱۰-اينتركولين

زا را  انلـو  را افـزايش داده و اثـر ضـد ويـروس آنف            γتوليد اينترفرون   
اثر محـرك ايمنـي ايـن گيـاه مربـوط بـه آميـدها،                .اعمال مي كند  

  .آلكاميدها و مشتقات اسيد كافئيك مي باشد
ــي و ضــد التهـــابي   ـــز داراي خاصيـــت ضــد ميكروب        زنجبيـــل ني

خـواص درمـاني    . از طرفي محرك سيـستم ايمنـي اسـت        . باشد مي
يـد كميـسيون     تائ  سرفه، تب و سرماخوردگي مورد     بابونه جهت برونشيت،  

E باشد مي.  

  

  

باكتريال، خـصوصاً   بومادران هم به علت وجود ترپي نن داراي خواص ضد  
عليه اشرشياكولي، سالمونال، شيگال، استاف ارئـوس و كانديـدا آلبيكـانس            

  .باشد مي
ويروس سرماخوردگي بوده و در درمـان       گياه آقطي نيز داراي خاصيت ضد     

  .سينوزيتها موثر است
راي خاصيت آنتي ويروس و آنتي باكتريال بوده همچنين به علـت            نعناع دا 

 اين گياه به عنوان مسكن نقش مهمـي در فـرآورده    دارا بودن اثر ضد درد، 
التهاب غشاء هـاي موكوسـي    استفاده از نعناع در . فيتوگريپ ايفا مي نمايد   

  . مي باشدEيد كميسيون و گرفتگي مجاري تنفسي نيز مورد تائفوقاني 

 اين دارو در افراد با سابقه حساسيت، آسم و :منع مصرف موارد

  . سنگهاي صفراوي نبايد مصرف شود

  :عوارض جانبي
  ريتم، اگزانتم، خارش، كهير، درماتيت تماسي،مانند آ: عوارض پوستي

  ادم آنژيو
 مختصر شكايات گوارشي نظير نفخ و سوزش معده: عوارض گوارشي

 ظمي هاي ضربان قلب  بي ن:و در صورت مصرف دوزهاي باال

 ،اتيوپرين، كورتيكوستروئيدهاصورت مصرف آز  در:يتداخل داروئ
در صورت . پالكتها از مصرف اين دارو اجتناب شود كوآكوالنتها، آنتي آنتي

 .مصرف قرص آهن با پزشك خود تماس بگيريد

 نوبت ٤ تا ٣بزرگساالن يك قاشق غذاخوري :نحوه و مقدار مصرف 

   مرتبه در روز٤ تا ٣شق مرباخوري  قادر روز، كودكان يك

 بهتر است در دوران :وران بارداري و شيردهيدر دمصرف 
  .حاملگي و شيردهي اين دارو مصرف نشود

  
  

References: 
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3- Herbal medicines Barnes, Anderson,  
    philipson, (2007) ; 152,217,293,327,604. 
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. �)شرکت گل دارو (����

Phytocold  
    

ترکيبات موسيالژی موجود در اين گياه به عنوان نرم کننده 
در تسکين سرفه های خشک  مخاط گلو و مجاری تنفسی و

  .موثر است

 ٢مرتبـه   روزی سـه مرتبـه هـر    :  بزرگـساالن  :دستور مصرف 

روزی سـه  ):  ساله٥ -١٢( کودکان  کمی آب قبل ازغذا،  قرص با 

  تبه يک قرص با کمی آب قبل از غذامرتبه هر مر

ايـن دارو  مصرف : نکات قابل توصيه منع مصرف و  موارد

فقط زيـر نظـر پزشـك     در بيماران مبتال به اختالالت اتوايميون       
  .گردد  يتوصيه ممعالج 

رآورده هـای گيـاهی     در بيماران حساس به ف    : عوارض جانبی 

  .ممکن است موجب بروز عوارض آلرژيک شود

علت وجـود گيـاه اکيناسـه در فـرآورده          ه  ب: تداخالت داروئی 

گر سيستم ايمنی   صرف همزمان آن با داروهای سرکوب     فيتوکلد م 
 اسـت موجـب کـاهش       مكنمثل آزاتيوپورين و سيکلوسپورين م    

  .اثرات آنها گردد

مـصرف ايـن دارو    : شيردهی مصرف در دوران بارداري و    

  .گونه افراد فقط بانظر پزشک انجام شود در اين
  

 References: 
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4- Facino , R . M . et al; A potential use of  
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   عددی۳۰رص روکشدار در بسته های ق: شکل داروئی

 کمک به درمان انزا ولوف ضد سرماخوردگی و آن:موارد مصرف

  سينوزيت

گرانول  هر قرص عبارتست از مواد بکار رفته در: اجزاء فرآورده

 اندام  شيرابه- گرم   ميلي٥٠ گلبرگ آقطی: زيرپودر خشک گياهان 

  گرم  ميلي٨٠ريشه ختمی  - ميلي گرم  ٧٥هوائی اکيناسه 

بر حسب ( گرم فالونوئيد تام ٠٥١٤/٠اساس  بر: استاندارد شده

   در هر قرص)ورستينک

مواد مؤثره موجود در گياهان مورد استفاده در اين : مؤثره مواد

 پلی آلکنها، مشتقات لکاميدها، آ: اکيناسه:فرآورده عبارتست از

 : آقطی.ساکاريدها و گليکوزيدهااسيدکافئيک، پلی 

و بونيگرين، سامبوسين، سامبوسيگوين گليکـــوزيدهای سـام

 موسيالژ، فالونوئيد، کومارين :شه ختمیري). کورستين (فالونول

  اسيدهای پلی فنوليکو

 گياه اکيناسه پورپوره آ :مکانيسم اثر فارماکولوژی و آثار

که باشد  يدارای چندين خاصيت فارماکولوژيکی مشخص م
تکثير و  ،)۲(های موثر در پديده التهابتاثير روی آنزيم: ازعبارتند

 در  حفاظت سلولها،)٣(یتحريک فعاليت گلبولهای چند هسته ا

فعال سازی منوسيتها در   وراديکالهای آزاد مقابل ضايعات ناشی از
 ماده موثره كه تجارب آزمايشگاهی نشان داده اند .توليد سيتوکينها

لکاميد در عصاره اين گياه موجب وقفه آنزيمهای سيکلواکسی ژناز آ
اب دارای اين دو آنزيم در پيدايش الته. شود يو ليپواکسی ژناز م

ر پيشگيری و درمان التهاب نقش کليدی هستند و بدين ترتيب د
 اين معلوم شده است که عصاره اکيناسه تکثير افزون بر). ١(موثرند

وسيله قدرت  را افزايش داده و بدين هسته ای گلبولهای سفيد چند
در مطالعه ديگری به اثبات رسيده بيشتر مي نمايد دفاعی بدن را 

 اسيدکافئيک موجود در اکيناسه قادر به است که مشتقات
 ).٤(اکسيدان هستند های آزادگـيری از ضايعات ناشی از راديکالپيش

 درماني گياه اکيناسه همراه با دو گياه ديگر اثرات پيشگيري کننده و
درمان  دوره   فرمول قرص فيتوکلد سبب کاهش موجود در

وس وير ضد خاصيت  آقطي  گياه  .شود مي سرماخوردگي 
 موثر آبريزش بينی دارد و در درمان سينوزيت نيز سرماخوردگی و

 گرم  باكتريهايضد ميکروبی عليه دارای اثر گياه ختمی نيز .است
 .اشدب يم يگرم منف مثبت و
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Capsian  
    

  زياد که مقدار بسيار ثابـت شـده اسـت :پسـوريازيس
. شود يميافت  پوست مبتاليان به پسوريازيس در Pاده م

 پماد بکارگيری موجب تشويق محققين در يافتهاين 
يک  در. اين بيماران گرديد موضعی کاپسائيسين در
 بيمار مبتال به پسوريازيس ٤٤مطالعه دوسوکور روی 

 به يک طرف و پماد کاپسائيسين در پالسبو قرينه، پماد
 هفته کم شدن ٣-٤از  بعد. )٥(يدطرف ديگر استعمال گرد

کاپسائيسين مصرف  تحريک درطرفی که پماد قرمزی و
 در اين پماد که معلوم گرديد گرديده بود مشاهده و

به  خارش بيماران مبتال و تخفيف درد و سوزش
  .باشد يمپسوريازيس موثر 

مرتبه هر مرتبه مقدار کمی  روزی چهار :دستور مصرف
ک ماليده و خوب مالش داده از پماد روی موضع دردنا

  .شود

 پماد: وارد منع مصرف و نکات قابل توصيهم
کاپسيان نبايد با مخاط چشم يا در موضعی که پوست 

  . دارای ترک خوردگی است تماس حاصل نمايد

کاپسيان ممکن  موضعی پماد استعمال :عوارض جانبی
سوزش خفيف در  و درد چند روز اول موجب بروز است در

ال شود که موقتی بوده و به زودی برطرف محل استعم
  .گردد يم

 References: 
1- Cordell GA,Araujo OE.;Capsaicin ., identification, 
nomenclature and pharmacotherapy. Ann 
pharmacother  (1993) ; 27 : 330 – 336. 
2- Peikert A. Hentrich M. Ochs G.;Topical 0.025% 
capsaicin in chronic post – herpetic neuralgia. 
Efficacy, predictors of response and long–term 
course.J.Neurol(1991);238:452- 456. 
3- The capsaicin study group : Effect of treatment 
with capsaicin on daily activities of patients with 
painful diabetic neuropathy. Diabetes care(1992) ; 
15: 159-165. 
4- Mc Carthy GM. , McCarty DJ.; Effect of topical 
capsaicin in the therapy of painful osteoarthritis of 
the hands . J. Rheumatol (1992). 19: 604 – 607. 
5- Bernstein JE, Parish LC. et. al.; Effects of 
topically applied capsaicin on moderate and severe 
psoriasis vulgaris . J. Am Acad Dermatol  (1986) ; 
15: 504 – 507. 

  

   گرمی٣٠  پماد:شکل داروئي

 عضالنی، هاياسپاسم  برای رفع درد و :مصرف موارد
، )عضله کمر(روماتيسم، آرتريت و درد مزمن عضله لومبر 

شی از زونا و وپاتی ديابتيک، استئوآرتريت و نورآلژی نانور
  عصب سه قلو

 ميلی گرم ١٢كاپسيان در هر گرم پماد : اجزاء فرآورده
  .عصاره خشک ميوه گياه فلفل قرمز وجود دارد

  کاپسائيسين% ٤ –%٧بر حسب : استاندارد شده

موثره در فلفل قرمز کاپسائيسين  مهمترين مواد :موثره مواد
(Capsaicin)نظر اين ماده از  . و ترکيبات مربوطه است

اثر اشد که ب ي مساختار شبيه به اوژنول ماده موثره ميخک
  . )٣(ضد درد موضعی بسيار قوی دارد

آثار فارماکولوژی : مکانيسم اثر آثار فارماکولوژي و
. آن است مربوط به کاپسائيسين موجود در فلفل قرمز بيشتر

محل درد  طور موضعی دره کاپسيان ب که پماد هنگامي
 کاپسائيسين يک .شود يم تسکين درد استعمال شود، موجب

روی رسپتورهای انتهای  چربی است که محلول درماده 
 .کند يمنورونهای حس درد قرار گرفته و آنها را تحريک 

انتقال حس   که درPسپس موجب تخليه نورون از وجود ماده 
 موثره فلفل قرمز موجب آزاد ماده). ١(شود يماست  درد موثر
درد را برطرف   شده و،موضع استعمالندورفينها در شدن آ

يافت شده  اين گياه ساليسيالتها در افزون بر اين .کند يم
،   Pماده کم شدن .کند ي ماست که شبيه آسپيرين عمل

مفاصل ناشی از استئوآرتريت و آرتريت روماتوئيد را التهاب 
و د و با افزايش گردش خون در مفاصل ده يمکاهش 

 .گردد ي م بدن موجب کاهش دردقسمتهای تحتانی سرد شده
کاهش درد عصب  تواند در يمکاپسيان  استعمال موضعی پماد

مطالعات باليني  کلی در طوره ب ).٢( موثر باشدسه قلو نيز
ر تخفيف دردهای  اثر کاپسائيسين موضعی د،دوسوکور متعدد

استعمال  ).٣(نوروپاتيک ديابتيك به اثبات رسيده است
 بيماران مبتال به خفيف درد دردر ت موضعی کاپسائيسين

  ).   ٤( موثر استرتريت روماتوئيداستئوآرتريت و آ
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)شرکت گل دارو (�!را�7

Caramine  
    

در افـراد   : موارد منع مصرف و نکات قابل توصـيه       
، (Chronic heartburn)دل مزمن  مبتالبه سوزش سر

های يناراحت و کيسه صفرا التهاب   مجاری صفراوی،    انسداد
  .  با احتياط مصرف شودعشديد کبدی به علت وجود نعنا

 در افراد حساس بـه گياهـان داروئـی،          :عوارض جانبی 

   .امکان بروز واکنشهای آلرژيک وجود دارد

نه در فرمـول     با توجه به حضور رازيا     :تداخالت داروئی 
ی که متابوليـسم آنهـا کبـدی و از          احتمال تداخل داروهائ  

  . نظر گرفته شود ريق سيستم فوق است بايد درط

مصرف اين   :شيردهیبارداري و   دوران   مصرف در 
 بـا نظـر     بهتر اسـت  فرآورده در دوران بارداری و شيردهی       

  .پزشک انجام شود
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بـگ در     تـی   گرمـی،  ٤٠پودر در بسته های      :شکل داروئی 
   عددی٢٠ های بسته

 برطرف نمودن سوء هاضـمه،  کارامين جهت  :موارد مصرف 
  .گردد يماسپاسم های گوارشی مصرف  درد ناشی از نفخ و

 گرمی از پودر کارامين حـاوی       ٣٠بسته   هر :اجزاء فرآورده 
 بابونـه    گـرم،  ٦ رازيانـه     گـرم،  ٦آنيسون  :  باشد مواد فوق مي  

   گرم٦ع نعنا و گرم ٦زيره سبز  گرم، ٦شيرازی 
 مطـابق فرمـول فـوق        تی بگ نيز   درصد مواد گياهی فرآورده   

  .تنظيم شده است

 گرم اسانس تام و     ٤٨/٠ -٧٢/٠بر حسب   : استاندارد شده 
   گرم پودر١٠٠  ميلی گرم آنتول در هر٤/١٢ -٦/٣٣

روغنهای فرار ماننـد کـارون، آنتـول، فنکـون،           :مواد مؤثره 
  )٤و١( کامازولن و فالونوئيد آپی ژنينمنتول،

کلــی  ورطــه  بــ:آثـار فارمــاکولوژی و مکانيــسم اثــر 
گياهان مورد استفاده در اين  ها و مواد موثره موجود در    اسانس

دارو دارای خاصيت ضد اسپاسم و بادشکن بوده و نفخ معده را 
برطرف و با زياد نمودن ترشح آنزيم های گوارشی هضم غـذا    

 در اين فرآورده قادر ع عصاره برگ نعنا.)٥(نمايد يمرا تسهيل 
وفـاژ و در نتيجـه آزادسـازی    واز به کاهش انقبـاض اسـفنکتر    

افزون بر اين منتول موجـود در       . اشدب يمهوای محبوس شده    
 از طريق اثر آنتاگونيستی روي کلسيم موجب شل شدن          عنعنا

طور کلی مخلوط  ه  ب. شود يمعضالت صاف جدار روده بزرگ      
پودرهاي گياهي موجود در فرموالسيون اثرات همـديگر را در          

  .نمايند يمتقويت برطرف کردن نفخ و اسپاسم 

  دو بـار و هـر بـار يـک تـا دو             روزی :پودر: دستور مصرف 
يک ليوان آب جـوش      قاشق مرباخوری از پودر کارامين را در      

 دقيقـه بـاقی بگذاريـد تـا دم بکـشد،      ١٥برای مدت   ريخته و 
 .را صاف کرده و نيم ساعت بعد از غذا ميل نمائيـد            سپس آن 

ـ  يـک عـدد تـی    بگ،  برای مصرف تی :بگ تی گ را در يـک  ب
  نگهداشـته و    بـاقي   دقيقـه  ١٥ليوان آب جوش انداخته، مدت      

  .سپس گرم ميل نمائيد
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��.��!�)شرکت گل دارو ( ا9–

Calendit-E   

              

ـ    ) ای –کالنـديت  ( هميشه بهار  واکيناسه   مجموعه ه نيـز ب
 التيام برطرف و در  وستی را ــالتهابات پ  سينرژيستيک طور

  .)۵و۴(اشدب يمبسيار موثر زخمها 

روی پوست ماليده   مرتبه بر٢-٣روزانه  : دستور مصرف 
 .شود

در افـراد   : نکات قابل توصـيه    موارد منع مصرف و   
  .حساس به فرآورده های گياهی با احتياط مصرف شود

   .گزارش نشده است :عوارض جانبی

محـدوديتی  : مصرف در دوران بارداري و شيردهی     
  . وجود ندارد
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  گرمی  ٣٠کرم : شکل داروئي

هـای   آبـسه  و ، زخم  التهابات کمک به بهبود   :موارد مصرف 
 سـوختگي پـای      ،  زخـم بـستر    ، التيام زخم  ،سوختگي،  پوستی

   نوزاد و شقاق سينه مادران شيرده

  مـواد بکــار رفتــه در هــر ده گــرم کــرم  : اجــزاء فــرآورده
 عصاره هيدروالکلی گلهای تـازه      -١ :از ای عبارتند  –کالنديت

 عـصاره هيـدروالکلی اکيناسـه      -٢ گرم   يكگياه هميشه بهار    
   گرم١/١آنگوستی فوليا 

مقــدار        بــه  تــام فالونوئيــد  اســاس بــر :شــده اســتاندارد
 گرم از   ١٠  هر حسب هيپروزيد در    ميلی گرم بر   ٢٥/٠ -٣٥/٠
   کرم

 گليکوزيـدهای   :بهـار عبارتنـداز     گيـاه هميـشه   : مواد موثره 
 کليک ماننـد فـارادول    ها و الکل های پنتاسـي     فالونول، استرول 

ــوثره در   ــواد م ــد م ــه عبارتن ــاه اکيناس ــدهای  :ازگي گليکوزي
ناسـئين،  ، الکيل آميـدها، اکي    لـکـالوئيدها، آميدها اکيناکوزيد، آ 

  هاپلی ساکاريدها، اکيناسين و فالونوئيد

 گيـاه هميـشه بهـار   : آثار فارماکولوژي و مکانيسم اثـر  
ابـات پوسـتی    درمـان الته   بهترين داروهای گياهی در    يکی از 
علتـی کـه     ر هـ  تواند التهاب پوست را بـه      ي م رود و  ي م بشمار

  تحريکاتپديد آمده باشد از قبيل عفونت، ضايعات فيزيکی يا        
فرآورده های داروئی اين گياه التيـام   ).١(بهبودی کامل بخشد  

يابنـد را   يمـ کندی التيام ه زخمهائی که ب   لسرهای پوستی و  وا
 هــاب، ضــد ميـــکروبی والت اثرضــد). ٢(بخــشد يمــســرعت 

اکيناسـه گـزارش شـده     ضدويروسی برای گياه هميشه بهار و   
ــت ــزيم    ). ٣(اس ــار آن ــه مه ــادر ب ــه ق ــاه اکيناس ــصاره گي   ع

سـنتز  " مجموعـا   ليپواکسی ژناز بوده و    -٥ سيکلواکسی ژناز و  
. سازد يممهار  لوکوترين ها را های التهاب زا و    پروستاگالندين

ـ    ترکيب پلی ساکا ناسين يک اکي ه ريدی اکيناسـه اسـت کـه ب
عنوان آنتاگونيست هيالورونيداز شـناخته شـده       ه  طور تجربی ب  

به اکيناسـين نـسبت      ناسه را  اکي مستند بخش  اثر التيام  .است
  . علت آن مهار آنزيم هيالورونيداز است .دهند يم
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�� ��!�)ت گل داروشرک (

Kamillogol              
  

راد حساس بـه داروهـاي گيـاهي        در اف  :عوارض جانبی 
در اين . ندرت واكنشهاي آلرژي بروز نمايد  ه  ممكن است ب  

  .موارد مصرف دارو قطع و به پزشك مراجعه شود

 در مـوارد اسـتفاده از بانـداژ و شستـشو            :مقدار مصرف 
 ميلي ليتـر در يـك ليتـر آب          ٣٠ هر بار مقدار     ر با ٢روزي  
  ولرم

ليتـر    ميلي ٦٠مقدار  اي موضعي   در موارد استفاده از حمامه    
   ليتر آب٥در 

 مـصرف در    :مصرف در دوران بارداري و شيردهي     
  .اين دوران بالمانع است

ـ     :هشدار عنـوان بخـور   ه  اين فـرآورده جهـت اسـتفاده ب
استنشاقي، شستشوي چشم، وارد كردن و شستشوي روده        

  .اشدب يمبزرگ مناسب ن
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   ميلي ليتري٢٥٠  موضعيمحلول: شكل داروئي

براي شستشو و حمامهاي موضعي در مـوارد   : موارد مصرف 
التهاب پوست و بافت پيوندي، زخمهاي عفوني شده و درمان          

 و) ١(زخمهاي باز، آبـسه هـا، بثـورات جلـدي و زخـم بـستر              
اسـتفاده در حمامهــاي موضـعي و نشــستن، جهـت عــوارض    

ريتوس مقعـد، در مـوارد      ابي و عفوني متعدد، در موارد پري      الته
عمل جراحي در ناحيه مقعد، بيماريهاي التهـابي ناحيـه واژن،           

  )٢(در درمان زخمها و محل بخيه در عمل جراحي زنان

 از عصاره هيـدروالكلي و      لمحلول كاميلوگ : اجزاء فرآورده 
ــل ا ــده گــ ــتاندارد شــ ــيرازي  ســ ــه شــ ــاي بابونــ                     هــ

recutita L. Matricaria  ــره ) Asteraceae(از تي
  .استتهيه شده 

 ميلـي گـرم مـاده مـؤثره         ٥٢ بـر حـسب      :استاندارد شده 
   ميلي ليتر١٠٠در هر جنين  آپي

   بـه طـور كلـي اثـر        : آثار فارماکولوژی و مكانيسم اثـر     
سـاز  پـيش   (نه را مربوط به ماتريسين      ي بابو ضد التهابي گلها  

، تركيبات سزكوئي ترپني بيزابولول و فالونوئيدهاي       )كامازولن
تركيبات آزولن اسانس موجود در گياه      . دانند يمموجود در آن    

نيز در مهار آزادسازي هيستامين نقش داشـته و باعـث مهـار             
  .)٣(شوند يمها  ها و لوكوترين سنتز پروستاگالندين

نه افزون بر اثر قاطع ضد التهابي و ضد اسپاسـمي           عصاره بابو 
داراي اثرات قابض و ضـد عفـوني كننـده بـوده و در درمـان              

  .)٤(عفونتهاي مخاطي و ترميم زخمها مؤثر شناخته شده است
استفاده مكرر از حمامهاي موضعي با عصاره بابونه در تـسريع      

  .)٦(اشدب يمدرمان زخمها بسيار كارآمد 
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��/��)شرکت گل دارو( 

Carbogol  

در افراد دارای : نکات قابل توجه موارد منع مصرف و

  .حساسيت به داروهای گياهی نبايد مصرف شود
.  از روده می شودزغال فعال گياهي مانع جذب برخی داروها

 ساعت قبل يا بعد از ۲شود اين محصول  میبنابراين توصيه 
  .داروهاي تجويز شده، مصرف شود

عوارض جانبی خاصی از مصرف اين دارو تا : عوارض جانبي

  .به حال گزارش نشده است

 بار در روز بعد از غذا ٢بزرگساالن دو کپسول : مقدار مصرف

  .ف شودو يا طبق دستور پزشک معالج مصر

اين دارو در دوران : و شيردهيدوران بارداري مصرف در 

  .آبستني و شيردهي منع مصرف دارد
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   عددی٣٠ یکپسول در بسته ها :روئيشكل دا

  ضد نفخ و اسپاسم معده: موارد مصرف 

زغال  :ازهر کپسول عبارتند مواد به كار رفته در :اجزاء فرآورده

   فعال گياهی، پودر ميوه رازيانه، پودر زيره سياه، پودر انيسون 
ستاره ای، عصاره خشك برگ بادرنجبويه، پودر زيره سبز، عصاره 

   اسانس نعناع و اسانس مرزنجوشخشك بابونه،

تول، استراگول و  آن:رازيانه .زغال فعال گياهی :موثره مواد

). کامازولن، فالونوئيد لول،بيزابو(سزکوئی ترپن  :بابونه. ليمونن

     .  آپی ژنين و ديوسمتينیمنتول، منتون، فالونوئيدها :نعناع

       ،  کومين آلدئيد:زيره سياه.  کارون و ليمونن:زيره سبز

  رانيال، ژ ، a,b سيترال:بادرنجبويه. پی نن گاما ترپن و بتا

 آنتول، ليمونن و :انيسون ستاره ای. لاكسيد كاريوفيلن، لينالو

ترکيبات سابی نن و  :مرزنجوش. يدهای روتين و کامفرولفالونوئ

  )۲و۱(ترپی نن، فالونوئيدهای ديوسمتين و لوتئولين

يبات گياهی موجود در اين فرآورده کليه ترک :فارماكولوژي آثار

         گوارشی اختالالتدارای اثرات شناخته شده ای در درمان 
اذب گاز به عنوان يك عامل جزغال فعال گياهی نيز . اشندي بم

  . معده بسيار موثر مي باشد
 اسپاسـم و ضـد     ضد زخم معده و اثنـی عـشر، ضـد          بابونه دارای اثر  

" بونه مربوط به فالون ها مخصوصا   بااسپاسمی   اثر ضد . التهاب است 
بر اسـاس   . پی ژنين، آلفا بيزابولول و ساير اسانسهای فرار می باشد         آ

 اپـی ژنـين، لوتئـولين و        ی از کشور آلمان، فالونوئيدها    Eکميسيون  

. کورستين عمدتاً مسئو ل اثر ضد اسپاسم و بادشکن بابونـه هـستند            
 در درمان بعـضی از      مطالعات بالينی نشان داده است که روغن نعناع       

عـصاره بـرگ     .عالئم سنـدروم روده تحريک پذير موثر مـی باشـد         
نعناع قادر است انقباض ناشـی از اسـتيل کـولين و هيـستامين را در      

در مطالعـات متعـدد اثـر ضـد         . )٢(ايليوم خوکچه هندی مهـار کنـد      

ی، اسپاسم ترکيبات فالونوئيدی موجود در رازيانه، انيـسون سـتاره ا          
 همچنين اين مواد موجب تقويت      زنجوش اثبات شده است   زيره و مر  

  ).٣(وند مي شستم گوارشی و عملکرد بهتر داروسي
ي دارای ئرده به تنهايک از گياهان به کار رفته در اين فرآو هر

اثرات مفيدی بر دستگاه گوارش می باشند و ترکيب آنها در فرآورده 
عالوه .  استکربوگل، موجب تشديد اثر ضد اسپاسم اين دارو شده

بر اين ترکيبات گياهی همراه با زغال فعال گياهی در اين فرآورده 
  .شوند میاي  روده - اعث جذب سريع و حذف گازهاي معدیب
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)شرکت گل دارو( آ�ا%!�

Cratagol  

              

 از مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زيـر اجتنـاب     :يتداخل داروئ 
  : كنيد 

  گليكوزيدهاي قلبي مانند ديگوكسين -
  داروهاي ضد انعقاد -
 ريتمي  داروهاي ضد آ-

   سيزاپرايد -

پزشك ورده هاي حاوي كراتاگوس بايد حتماً با نسخه  فرآ:هشدارها

 ضربان قلب و فشار خون به طور مرتب ،تجويز گردند و در طول درمان
  .كنترل شود

  

   :نكات قابل توصيه
 هفته نشانه هاي بيماري بدون تغيير ٦با مصرف دارو پس از   اگر-

 يابد و يا تجمع آب در پاها صورت گيرد حتماً با پزشك تماس ادامه
  . بگيريد

ها، باالي شكم، حوالي لب، دستاطراف ق در صورت احساس درد در -
  .گلو و يا در صورت اشكاالت تنفسي فوراً با پزشك مشورت نمائيد

  :  دوران بارداري و شيردهیمصرف در

  .باشد  ماهه اول بارداري مجاز نمي٣مصرف اين دارو در 
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   عددی٣٠ هاي بسته در قرص روکشدار:شکل داروئي

 باال،  فشارخون ، آترواسکلروز  ،)٢تيپ( قلبی  نارسائي :موارد مصرف

  و نارسائی عروق کرونر قلب  ربان ض ظمی نامن

عصاره   گرم  ميلي٢٤٠حاوی  کراتاگل  روکشدار  قرص هر: اجزاء فرآورده

  .باشد يخشک پودر گل و برگ کراتاگوس م

 رامنوزايد در هر -٢-ميلی گرم ويتکسين ٤-٦ برحسب: استاندارد شده 
  قرص

و ها  نتوسيانيدينآ   به خصوص   فعال  فالونوئيدي  ترکيبات :هرموث مواد

  وئيدها شامل گليکوزيدهای کورستين فالون وکاتشين

کراتاگوس دارای سابقه   گياه :فارماکولوژی و مکانيسم اثر آثار

خصوص همراه با ديگوگسين ه قلبی ب در درمان نارسائی  مصرف طوالنی 
از   اين عمل.کند ياين دارو اثر گليکوزيدهای قلبی را تشديد م. باشد يم

دي استراز انجام   يعنی فسفوcAMP کننده  مهار آنزيم تجزيهطريق 
انواع ماليم نارسائی قلبی،  در). ١(شود يکلسيم م گرفته و پيوند کانالهای 

بخشی کراتاگوس طی مطالعات بالينی دوسوکور متعدد به اثبات رسيده اثر
 ی قلبی بيمار مبتال به نارسائ٣٠ار جديد يکی از مطالعات بسي در). ٢(است

 .به روش راندم دوسوکور مورد ارزيابی قرار گرفتند II (NYHAمرحله (
گرم   ميلی١٥درمان شامل عصاره استاندارد کراتاگوس که محتوی 

 هفته بود که ٨دوره درمان . اوليگومرهای پروسيانيدين بود انجام پذيرفت
گروهی که تحت درمان با عصاره  .گرديد ي کپسول مصرف م٢روزی 

از لحاظ  گروه پالسبو مقايسه با ای در قابل مالحظه ند، اثرکراتاگوس بود
تغييرات اعمال قلبی که با روشهای استاندارد اندازه گيری شده است نشان 

       مهاری روی آنزيم  اثر  فالونوئيدهای تام کراتاگوس دارای .دادند
دارای اثر اينوتروپ مثبت و " ، که مجموعا)٣(هستند دی استراز فسفو
فالونوئيدهای عمده گياه کراتاگوس گردش ). ٤(باشند يوتروپ منفی مکرون

  .دهند يکرونر را افزايش م خون عروق
بـسيار کارآمـد    حفظ کالژن جـدار عـروق   فالونوئيدهای گياه کراتاگوس در 

. نماينـد  يآترواسکروزی حفظ م مقابل پالکهای  در نتيجه عروق را در و  بوده
  . )۶و۵(باشد ييم ديورتيکی ماين دارو همچنين دارای اثر مال

 نوبت هر نوبت يك قرص با كمـي آب قبـل   ٣ تا   ٢روزی   :مقدار مصرف 
  .  هفته مي باشد٦حداقل زمان مصرف اين دارو . از غذا ميل شود 

 سـال منـع شـده    ١٢در اطفال زيـر  مصرف اين دارو     :موارد منع مصرف  

  .است

، عـدم تعـادل   مانند ضربان شديد قلـب،      عوارضي  " ندرتا :عوارض جانبی 

گـي نفـس و راش جلـدي    سردرد، سـرگيجه، تغييـرات گوارشـي، نفـخ و تن          
  .)٦(گزارش شده است
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)شرکت گل دارو (� .راب

Cold Rub             
  

وکاليپتوس روي سينه و ناحيه قـدامی       استعمال موضعي اسانس ا   
ــــــط آوری و     موجـب اثـر خل     گردن و استنـشاق بخـارات آن      

بيوســـنتز  ).۵(شـــود يمـــگلـــو افـــزايش دهنـــده ترشـــحات 

سازد و در مخاط سـينه ايجـاد    يمپروستاگالندين ها را نيز مهار     

ـ پرخوني نموده، نـاراحتي تنفـسي را برطـرف           کـامفر  . سـازد  يم

التهـاب و ضـد درد سـاير     موجود در اين فـرآورده نيـز اثـر ضـد     

  .دنماي يمترکيبات را تشديد 

 سال به باال، اليه     ۲در بزرگساالن و کودکان      :دستور مصرف 

ضخيمي از کرم کلدراب روي سينه و قسمت قدامی گردن و يـا             
در صـورت تمايـل موضـع را بـا        .عضالت و مفاصل ماليده شود    

 لبـاس بايـد   ،در ناحيه سينه وگـردن  .يک پارچه خشک بپوشانيد 
نوبت در  ۳ تا .رسندآزاد باشد تا بخارات گياهي به بيني و دهان ب       

در حرارت اتاق نگهـداري      .را تکرار نمائيد    ساعت مصرف آن   ۲۴
  .شود

کـرم کلـدراب     :موارد منع مصرف و نکات قابل توصـيه       

 از تماس دستهاي آلـوده  ،براي استعمال موضعي تهيه شده است   
روي نـوک بينـي    .به کرم کلدراب با چشم و دهان پرهيـز شـود   

اگر  .دار يا ترک دار استفاده نشود     روي پوست زخم     .ماليده نشود 
 روز ادامـه    ۷پس از مصرف، درد عـضالني يـا سـرفه بيـشتر از              

دارو را دور از دسـترس      . يافت، با طبيـب معـالج مـشورت شـود         

  .کودکان قرار دهيد

ايـن دارو ممکـن اسـت در افـراد حـساس       :عوارض جـانبی   

  .موجب واکنش هاي آلرژيک شود

مصرف با احتيـاط     :هیشيرد  و  دوران بارداري  مصرف در 

  .شدبا يمآن فاقد عارضه 
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   گرمی۳۰کرم  :يشکل داروئ

استفاده موضـعي کـرم کلـدراب بـر روي سـينه و              :موارد مصرف 

ــي از     ــاي ناش ــرفه ه ــف س ــب تخفي ــردن موج ــدامی گ ــسمت ق ق

مصرف آن روي عـضالت و مفاصـل سـبب           .شود يمسرماخوردگي  

  .گردد يمکاهش درد اين مواضع 

، پـودر کـامفر خـالص       %۲/۱وکـاليپتوس   اسانس ا  :اجزاء فرآورده 

  %۸/۲و منتول % ۲/۵

 ميلي گرم سـينئول در هـر        ۹/۷–۷/۱۰بر حسب    :استاندارد شده 

  گرم

ـ  واسانس ا  :مواد موثره  عمـده حـاوي سـينئول       طـور ه  کاليپتوس ب

 و) لينالول، بورنئـول  ( اين منوترپنها  افزون بر  .شدبا  يم%) ۷۰-۸۵%(

منتـول مـاده     .شود يمآن يافت    در نيز) کاريوفيلين(ي ترپنها   وئسزک

در روغـن   % ۲۹ -%۴۸ اسانس نعناع است و بـه مقـدار          موثره اصلي 
موموم کـامفورا  ناگياه سي از کامفر يک کتون بوده و     .نعناع وجود دارد  

  .آيد يمبدست 
متشکله کـرم کلـدراب      مواد :مكانيسم اثر آثار فارماکولوژي و    

ــي ســپتيک، ضــد  ــروس، داراي خاصــيت آنت       ميکــروب و   ضــد وي

مصرف موضعي آن روي سينه و قسمت قـدامی          .باشد يمضد قارچ   

برطـرف   و گردن موجب تخفيف سرفه هاي ناشي از سـرماخوردگي        

ـ      .)۱(شود يمشدن گرفتگي بيني      طـور طبيعـي از    ه  کـرم کلـدراب ب

ــم و   ــشاق بخــارات دارو موجــب برطــرف شــدن عالئ      طريــق استن

تقان بينـي را از  منتول اح .شود يمسرفه هاي ناشي از سرماخوردگي     

برد و همچنين عالئـم      يمبيمار از بين     طريق ايجاد حالت خنکي در    

گلودرد و سرفه را توسط يک اثر بي حس کننـده موضـعي برطـرف               

پتوس کـالي وويروسـي منتـول و ا      ميکروبـي و ضـد     اثر ضد . کند يم

ـ ي موجب پيشگيري و درمان عفونتهاي مجـاري هـوائ    ). ۲(شـود  يم

ـ   ه منتول ب و تبخـال را از بـين    A انزالـو روس آنفطـور موضـعي وي

افزون بر اين داراي اثر ضد درد است که از طريق مهـار             . )۳(برد يم

همچنين . نمايد يمانقباض عضله ناشي از سروتونين آزاد شده عمل         

رسپتورهاي سرمای روي پوست را تحريک کـرده و از ايـن طريـق              

ـ انتقال حس درد را به نخاع مهـار          نـال هـاي    روي کا ).۴(نمايـد  يم

نتاگونيـستي نـشان   آ اثـر  ،رون هاي حـسي وکلسيم واقع در انتهاي ن   

 اين مکانيسم موجب اتساع عروق شده و در موضـع ايجـاد             دهد، يم

   .نمايد يمپرخوني 
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)کت گل داروشر ( �� * ���*F٠٠ و ٣٠٠ �!ر�7

Garcin 300 & 500 mg              
  

خون در  بين رفت و گردش خود ازه ب  پالکتی خودگروه تحت درمان با سير تراکم در
ـ       % ٤/٤٧ميزان  ه  عروق باريک پوست ب    ميـزان  ه  افزايش يافته ويـسکوزيته پالسـما ب

کاهش قند خون و  ).١٤(زمان فشارخون دياستولی نيز کم شدهم. کاهش يافت% ٢/٣
 دی سـولفيد گـزارش   –خون متعاقب مصرف اليل پروپيل  افزايش غلظت انسولين در   

  .استشده 

 علت آثار فارماکولوژيک مـشخص    ه  ب :نکات قابل توصيه   موارد منع مصرف و   
درمانهای ضد انعقادی را تـشديد   ست هيپوگليسمی و امقادير درمانی آن ممکن   , يرس

  .نمايد

 ٥٠٠ يا ٣٠٠( قرص يك در بزرگساالن روزی دو نوبت هر نوبت :مقدار مصرف
   .کمی آب ميل شود با) ميلي گرم

با مقادير درمانی تاکنون عارضه  ,فاقد آثار سمی است" سير معموال :عوارض جانبی
معهذا مصرف سير خام ممکن است موجب سوزش زبان  .خاصی گزارش نشده است

  .تهوع و استفراغ شود,  دهانو

که سير روی سيکل قاعدگی   ازآنجائي: شيردهیمصرف در دوران بارداري و
  مصرف آن در دوران بارداری واست،ه عنوان مسقط جنين معروف کند و ب يماثر 

  .شود يمشيردهی توصيه ن

References: 
1- Adoga G1 . The mechanism of the hypolipidemic effect 
of garlic oil extract in rats fed on high sucrose and alcohol 
diets, Biochem  Biophys Res comm. 1987;142 : 1046 – 52. 
2- Lau BHS et al.Allium sativum ( garlic and 
atherosclerosis; a review ,Nutr Res 1983;3:119– 28. 
3- Kamanna  Vs and chandrasekhara N . Effect of garlic 
(Allium sativum) on serum lipoproteins and  lipoprotein 
cholesterol levels in Albino rats rendered 
hypercholesteremic by feeding  cholesterol . Lipids 1982 ; 
17 : 483 – 8. 
4- Jain Ak , Vargas R. et al  Can garlic reduce levels of 
serum lipids  .A controlled clinical  study  Am  J med  1993 ; 
94 : 632- 635. 
5- Bordia A. Effect of garlic an blood lipids in patients with 
coronary heart disease  Am .J clin Nutr 1981 ; 34 : 2100 –
2103. 
6- Fulder s . Garlic and the prevention of cardiovascular 
disease. Cardiology in Practice  1989 ; 7:30 – 5. 
7- Silagy CA , Neil AW . A meta – analysis of the effect of 
garlic on blood pressure . J .Hyperten . 1994 ; 463 – 468. 
8- Ali M . Thomson M . Consumption of a garlic clove a day 
could be beneficial in  preventing thrombosis .Prostagl 
Leukotr Essen Fatty Acids 1995 ; 53 :211 – 212. 
9- Silagy C . Neil  A . Garlic as a lipid lowering  agent – a 
meta – analysis . J  of the  Royal  college  of physicians  of 
London  1994 ; 28 ( 1) : 39 – 45.  
10- Breithaupt – Groglerk  , et. al.  protective effect of 
chronic garlic  intake on elastic properties of aorta  in the 
elderly . Circualation 1997 ; 96 ( 8)  : 2649 – 2655. 
11- Ernst E . Fibrinogen . An important risk factor for 
atherothrombotic diseases .Annals Med 1994 ; 26: 15-22. 
12- Kiesewetter H . et al .  Effect of garlic on platelet 
Aggreation in patients with  increased  risk of juvenile 
ischaemic attack  European J . of  clini  pharmacol . 1993 ; 
45 : 333 – 336. 
13- Legnanic . et al.  Effect of a drived  garlic  preparation 
on fibrinolysis and  platelet  aggregation  in  healthy  
subjects Arzneimittel – forsching 1993 ; 43 ( 2)  : 119 – 122. 
14- Kiesewetter H . et al . Effect of garlic on thrmbocyte 
aggregation , microcirculation , and other risk factors . Int J 
clin pharmacol . Ther Toxicol  1991; 29 : 151 – 155. 

   عددی۳۰ های  ميلي گرمي در بسته۵۰۰ و ۳۰۰ دارقرص روکش: شکل داروئي

  کم کننده قند خون,  فيبرينوليتيک,خونضد فشار,  کم کننده چربی خون:موارد مصرف

  گرم  ميلي٥٠٠ يا ٣٠٠هر قرص محتوی پودر سير به ميزان : اجزاء فرآورده

 ٥٠٠ ميلی گـرم آلـی ئـين و قـرص     ٥/٨ -٥/١١ بر حسب    ٣٠٠قرص  : استاندارد شده 
    ميلي گرم در هر قرص٢-٤ه ميزان برحسب آليسين ب

 ينشـامل آليـ   تر کيبات سولفوره     ,مواد موثره سير عبارتند از روغـن فرار      : مواد موثــره 
(aliin) ,لينالول, ژرانيول, ترپن ها شامل سيترال, سينآلي  

ـ        :آثار فارماکولوژي  خـوبی  ه  سير دارای اثر کم کننده کلسترول خون است که اين اثر ب
 .به اثبـات رسـيده اسـت   در مطالعات روی حيوانات و روی بيماران مبتال به فشارخون باال  

  ).١(اشدب يمليسين است آاين اثر مربوط به ماده دی اليل دی سولفيد که حاصل تجزيه 
کاهش چربيهای خون و نسوج در مطالعاتی که روی حيوانات تحت درمان با رژيم غـذائی         

 ).٣و٢(خوبی ثابت گرديده استه ليسين انجام گرفته بآمحتوی پودر سير يا روغن سير و يا 
 کـاهش کلـسترول و تـری گليـسيريد هـای سـرم و               :ازر مفيد سير در انـسان عبارتنـد       آثا

 همچنين نـشان   ).٤(HDL و افزايش ميزان     )٩((LDL) ليپوپروتئين های با چگالی کم    
نتيجه  در داده شده است که همراه کردن سير با يک غذای چرب مانع جذب چربی شده و        

ئين آورنده کلسترول سـير وابـسته بـه مقـدار           اثر پا  ).٥(رود يمغلظت چربی در خون باال ن     
های اسيدی  سنتز ليپيد و افزايش دفع استرول   مکانيسم اثر آن شامل وقفه     .اشدب يممصرف  

رسد که اين اثـــر مربـوط بـه کـاهش بيوسـنتز تـری اسـيل           يمنظر  ه  ب). ٦(و بازی است  
 ليزاشد و افزايش هيـدرو ب يم  NADPHگليسرول است که خود ناشی از کاهش نسجی

 سنتز  دردخيلتری اسيل گليسرول توسط افزايش فعاليت ليپاز و غيرفعال شدن آنزيمهای  
پيشگيری و درمان بيماری هاي قلبی عروقـی   شايد مهمترين ارزش سير در .ليپيدها است 

يک مطالعه دوسوکور همراه با کنترل پالسبو بـر روی           در .ضد تصلب شرائين آن باشد     ثرا
 (atherogenicity)تصلب زائی    اثر ست که قرص محتوی سير     بيمار معلوم شده ا    ٢٣

همچنين در يک مطالعه آينده نگـر روی        ). ٨(دهد يمها با چگالی کم را کاهش       ليپوپروتئين
         فــرد ســالم در دو گــروه کنتــرل و تحــت درمــان بــا ســير از طريــق انــدازه گيــری ٢٠٢

ر افزايش سـختی و سـفتی    شريان آئورت معلوم شد که سي  (elasticity)کشش پذيری   
مطالعات کنترل شده چندی اثر پائين آورنده  ).١٠(دهد يمشريان و ابسته به سن را کاهش 

 بيمـار  ٤١٥وی  ربر" هشــت مطالعه بالينی جمعا   .را به اثبات رسانيده است     فشارخون سير 
ه دهد کـ   يمفشارخونی که تحت درمان با فرآورده های محتوی سير قرار گرفته اند نشان              

 ١١ميزان کاهش فشارخون ). ٧(سير موجب کاهش قابل مالحظه فشارخون آنها شده است
متر فشار دياستوليک بـوده اسـت کـه ايـن ميـزان         ميلي ٥ ومتر در فشار سيستوليک      ميلي

طريق مطالعات اپيدميولوژی معلـوم   از .اشدب يمقابل مالحظه " کاهش از نظر آماری کامال    
ده برای بيماری قلبی و عروقی ن زياد يک عامل تشديد کننشده است که تشکيل فيبرينوژ  

مطالعات بالينی اوليه ارتباط بين سطح خونی فيبرينوژن و بيماری قلبی عروقی            ). ١١(است
 سال مطالعه پی گير معلوم شده است که ارتباط قوی تری          ٤طی   در .را معلوم نموده است   

سطح خونی  ونی فيبرينوژن است تاسطح خ بين مرگهای ناشی از اختالالت قلبی عروقی و
اثـر   ).١١(اين ارتباط در پنج مطالعه اپيدميولوژی آينده نگر به اثبات رسيده است  .کلسترول

فيبرينوليـتيک سير در بيماران مبتال به بيماريهای ايسکمی  قلب تحت درمـان روزانـه بـا     
رينوليتيک به ميزان داده شده که اثر فيب مدت يک ماه مطالعه گرديده است و نشانه سير ب
  .)١و٢و٣(شود يمافزايش يافته و موجب کاهش غلظت فيبرينوژن سرم % ٨٥ تا %٧٢

تواننـد فعاليـت فيبرينوليتيـک     يمتوان نتيجه گرفت که فرآورده های سير  يمطور کلی ه  ب
ـ  اين افزايش در اولين ساعت بعد, سرم را در انسان افزايش دهند      ه از مصرف آغاز شده و ب

طور شديدی وابـسته بـه      ه  تراکم پالکتی بيش از حد ب      ).١٢(بابد يماعت ادامه    س ١٢مدت  
 بيمـار  ١٢٠در يـک مطالعـه بـر روی     .بيماری قلب و سکته های قلبی است  , آترواسکلروز
روز از يک فرآورده سـير محتـوی        / گرم ميلی   ٩٠٠اکم پالکتی تحت درمان با      مبتال به تر  

   .رفتندگ ين و يا کنترل پالسبو قرارآلي% ٣/١
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Gasterolan              
  

ايـن  %  ١/٦٣معلوم شـد کـه    ،  کنترل بود  ا گروه ــب همراه
از درمان از درد و ناراحتی خالصـی يافتنـد و            بيماران بعد 

آثار توام گياهان  .آنها گزارش کاهش درد را دادند%  ٣/٢٦
   الن، موجـب تـشديد اثـر       فوق الذکر در فـرآورده گاسـترو      
  .)٣(ضد اسپاسم اين دارو شده است 

  سـال  ٦ کودکان باالتر از    بزرگساالن و  :مصرف دستور
 قطره همـراه    ١٥ -٢٠سال   ٦کودکان زير   قطره و  ٢٠-٣٠

  . نوبت در روز قبل از غذا مصر ف شود٣ -٥ با کمی آب،

بيماران بـا   : نکات قابل توصيه   موارد منع مصرف و   
ترکيباتی  مصرف   بهتر است از  ،  اژيت برگشتی عالئم ائوزوف 

 عدهند مانند نعنـا   ي  اسفنکتر تحتانی را کاهش م     که فشار 
 در بيماران مبتال به سنگ صـفرا نيـز منـع            .اجتناب ورزند 
  .مصرف دارد

 در افـراد حـساس بـه فـرآورده هـای            :عوارض جانبی 
  .لرژيک بروز نمايدآگياهی ممکن است عوارض 

حين شير   در:و شيردهیمصرف در دوران بارداري 
زير نظـر پزشـک انجـام       دادن و آبستنی مصرف اين دارو       

 .شود
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  لی ليتری   مي٣٠ قطره :شکل داروئي

برطـرف کننـده    ،  ضـد اسپاسـم، بادشـکن     : موارد مـصرف  
  بيماريهای التهابی دستگاه گوارش واختالالت اسپاستيک 

قطره گاستروالن عصاره  ميلی ليتر ٥ در هر   :اجزاء فرآورده 
، گرم  ميلي ٥٥ميوه رازيانه   :  مواد زير موجود است    هيدروالکلي

 ي گرميل م٧٥برگ نعناع  و گرمي  ميل٦٠گلهای بابونه

    آنتــول و% ١٣/٠ – %١٧/٠بـر مبنـای   : اسـتاندارد شـده  
 ١٠٠ در هـر   )رستينبرحسب کو  (گرم فالونوئيد ي   ميل ٣٤-٤١

                قطرهميلی ليتر 

. تراگول و ليمــونن آنتـول، اســ :رازيانــه: مـواد موثــــره 

. )فالونوئيـد  کامـازولن،  بيزابولـول، ( سـزکوئی تـرپن      :بابونه

ينئول و اسيدهای رزمارينيک، کلروژنيـک و        منتول، س  :نعناع
  کافئيک

اسـانس رازيانـه و      :آثار فارماکولوژی و مکانيـسم اثـر      
ای  عصاره الکلی آن دارای اثـر ضـد اسپاسـم قابـل مالحظـه        

رسد ايـن آثـار از طريـق دخالـت در            نظر مي ه  ب). ١(باشد يم
). ١(شود يم سلولهای عضله صاف ظاهر    متابوليسم کلسيم در  

 نفـر  ٧٠لعه بالينی دوسوکور همراه با پالسبو روی  در يک مطا  
ــی  ــتالالت گوارش ــه اخ ــتال ب ــار مب ــديد،  بيم ــخ ش ــد نف  مانن

 روز مـورد  ١٤مدت ه های گياهی محتوی رازيانه ب  فرموالسيون
      نتــايج نــشان دهنــده پيــشرفت .بررســی قــرار گرفتــه اســت

ه با گروه شـاهد      مقايس رگير در درمان ناراحتی بيماران د     چشم
مسئول اثر ضد اسپاسم و بادشکن      "  فالونوئيدها عمدتا  ).٢(بود

اسپاسم اين ترکيبات معادل اثر پاپاورين  اثر ضد .بابونه هستند
و ديگران اثر ضـد التهـاب       ) ٤(بر اساس تحقيقات وارم     . است

پروسـتاگالندين سـنتتاز و     اين دارو مربـوط بـه مهـار آنـزيم           
ن دهنده اين امـر     مطالعات بالينی نشا  . )۵(ژناز است ليپواکسي  

 در درمان بعـضی از عالئـم سنــدروم          عکه روغن نعنا   هستند
بيمـار مبـتال بـه       ٥٤ .باشد يم موثر   (IBS)پذير  روده تحريک   

 عگرم روغن نعنـا   ي   ميل ٤٠اختالالت گوارشی تحت درمان با      
 ن مطالعه که ـــدر اي.  ميلی گرم روغن زيره قرارگرفتند٥و يا 
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Gasterin              
  

قرص     يک  روزی سه بار و هر بار :دستور مصرف
  . شوداز غذا ميل بعد نيم ساعت 

  : نکات قابل توصيه موارد منع مصرف و

 بيماران قلبی گليسيريزين در -های محتوی دفرآورده 
در بيماران ها اين فرآورده . منع مصرف داردعروقی 
مصرف  با احتياط و زير نظر پزشک و كبدي بايدکليوی 

  .شود

طوالنی  و صرف مقادير زيادــــم :عوارض جانبی
فرآورده های حاوی شيرين بيان  از)  هفته٦بيش از (مدت 

در افرادي كه مبتال به افزايش " خصوصا. گردد يتوصيه نم
  .فشارخون مي باشند

 مصرف همزمان فرآورده های حاوی :تداخالت داروئی
 ستروئيدها و داروهای هورمونی ابا کورتيکوشيرين بيان 

 و داروهاي        )با اثرات استروژنی و آنتی استروژنی(
  ).٣(ضد فشارخون بايد با احتياط صورت گيرد

اين   مصرف :شيردهی و دوران بارداري در  مصرف
فقط با نظر پزشك دارو در دوران بارداری و شيردهی 

  ).٣(ودش يمتوصيه 
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   عددی۳۰قرص روكشدار در بسته های : داروئیشكل 

ضد التهاب و مسکن درد معـده، تـسريع در           :موارد مصرف 
  التيام ورم و زخمهای معده و اثنی عشر

هر قرص گاسترين شامل مواد گياهی زيـر         :اجزاء فرآورده 
بومـادران و   گلدار   یرشاخه ها ريشه شيرين بيان، س   : باشد يم

  گلهای بابونه شيرازی

 ميلی گرم گليـسيريزين     ٣٧ -٤٠برحسب  : استاندارد شده 
  قرصهر در 

مواد متشکله اصـلی گياهـان تـشکيل دهنـده           :مواد مؤثره 
ی نظيـر    فالونوئيـد گليکوزيـدهائ    :عبارتنـداز قرص گاسـترين    

 تقات کومـارين  ـــــمـش  و ايزوليکـوئی رتـين    ليکوئی رتين، 
ــارين( ــد  )هرني ــيد، آلکالوئي ــسيرتينيک اس ــسيريزين، گلي ، گلي

  )٣و١(ين و روغنهای فرار نظير کامازولنآليکئ

 و های حـاد  گاسـتريت :آثار فارماکولوژي و مکانيسم اثر  
مزمن شايعترين عوارض التهابی بافت مخاطی معـده بـشمار          

 مـواد ضـد   داراي قرص گاسـترين  گياهان موجود در . دنرو يم
 و ايـن فالونوئيـدها    افزون بر  . هستند اسپاسمی التهابی و ضد  

اين گياهان موجـب تحريـک توليـد و          در های موجود ساپونين
افزايش ترشح موکوس محافظ معده شده، مانند سدی محافظ 

. گيرد يمجلوی تاثير اسيد معده روی قسمت زخم دار معده را           
بابونه و بومادران موجود در اين فرآورده باالخص با خاصـيت           

اثنـی عـشر بـسيار مـوثر      بود زخـم معـده و  هدر بضد التهابی  
ن اسيد گليسريتينيک نيز دو     گليسريزين و آگليکون ا   . باشد يم

باشد کـه ميـزان ترشـح مخـاط          يمترکيب موثر شيرين بيان     
افـزايش داده و دارای خاصـيت ضـد سـوزش معـده              معده را 

فالونوئيـدهای  قرص گاسترين بـه     اثر ضد اسپاسم    . باشند يم
اسانسهاي موجود در بابونه شـيرازي   .)٥و٤(شود يم  آن مربوط 

بـوده و بـر روي       قـاطع ضـد ميكروبـي      و بومادران داراي اثر   
عامــل ايجـاد زخــم معــده و      (ميكـروب هليكوبــاكتر پيلـوري   

  .باشند يمموثر ) اثني عشر
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A��� )شرکت گل دارو (�

Golgripe              
  

  به اسانس هاي گياهياني كه ـدر كودك :رفـع مصـموارد من
  .دارند مصرف اين دارو توصيه نمي شود حساسيت

  

  : عوارض جانبي

ه ولي ب) ٤(تاكنون عارضه جانبي خاصي براي اين دارو ذكر نشده است
چنانچه مشكالت تنفسي، . ندرت ممكن است سبب ايجاد آلرژي شود

ه خارش گلو، دانه هاي پوستي و يا خارش پوست ايجاد شد از ادام
  .مصرف آن خودداري كرده و به پزشك مربوطه مراجعه كنيد

  

  : نكات قابل توصيه 

  . بعد از بازشدن درب شيشه حداكثر تا يكماه مصرف گردد-١
 درجه سانتي گراد و دور از نور مستقيم ٢٥ در درجه حرارت كمتر از -٢

  .نگهداري شود
  . دور از دسترس بچه ها قرار گيرد-٣
  

  : مقدار مصرف

  ، يك قاشـق چايخـوري كوچـك )كمـتر از يك مـاه( نوزادان براي
  ، چند نوبت در روز)يك ميلي ليتر(

   ماهه يك قاشق مرباخوري ١-٦در شيرخواران 
  قاشق مرباخوري ماهه دو  ٦ -١٢ كودكاندر 

 ٢٤ مرتبه در٦حين يا بعد از هر نوبت غذا تا  اين مقادير ممكن است در
يماندن عالئم گوارشي توصيه مي شود صورت باق در. ساعت تكرار شود

  .با پزشك معالج مشورت گردد
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  ميلي ليتري ۱۲۰ محلول: شکل داروئی

   

   بادشكن، ضد نفخ و ضد قولنج روده اي كودكان:موارد مصرف

  

   :اجزاء فرآورده  

 ميلي گرم اسانس ٣/٢ گل گريپ حاوي محلول ميلي ليتر ٥هر 
  . باشد كربنات سديم مي گرم بي  ميلي٥/٥٢و ) بدون ترپن(دانه شويد 

  

  : مواد مؤثره 

كارون : ازبارتند عمهمترين مواد مؤثره اسانس دانه هاي شويد
(Carvone)  همراه با دي هيدروكارون، ليمونن، آلفا و بتا

 و از پي نن، آلفا فالندرن، اوژنول، آنتول، ميريستيسين، كاروئول و
ن ها مانند اسكوپولتين و ها كامپفرول، كوماريفالونوئيددسته 
  برگاپتن

  

  : آثار فارماكولوژي

 صيت بادشكن بوده ومواد مؤثره موجود در اسانس شويد داراي خا
قولنج روده اي توسط . سازند طرف مي انقباضات روده را بر اسپاسم و

اثر تجمع گاز  اسپاسم عضالت صاف روده و زيادي ترشح اسيد در
معده كودك جمع  كه حباب هاي هوا در هنگامي. شود مي حاصل
اين اسيد  . ترشح اسيد را تحريك مي كند،طور رفلكسيه شود، ب

 در .شود رد نياز نبوده ولي موجب تحريك معده ميترشح شده مو

شده است، عضله صاف  ي هوااين زمان چون معده پر از حبابها
 شدن نبوده بلكه دچار كرامپ و اسپاسم   به شل معده كودك قادر

مواد مؤثره مـــوجود در دانه شويد سبب برطرف شدن  .مي شود
. پاشاند  هم ميبابهاي هواي جمع شده را ازاسپاسم و نفخ شده، ح

. موجب خنثي شدن اسيد معده مي شودنيز كربنات سديم  بي
ادر به افزون بر اين مواد مؤثره موجود در اسانس شويد ق. )٤و١،٢،٣(

در كودكان شده و اشتهاي كودك را برطرف كردن اختالالت هضم 
  .دهد افزايش مي
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)شرکت گل دارو (� �>��

Glycogol             
   

   عددی٣٠در بسته هاي قرص روكشدار : شكل داروئي

تشديد كننده اثر ، داروي پائين آورنده قند خون: موارد مصرف

   اروهاي خوراكي كم كننده قند خوند

قرص روکشدار گليكوگل عـصاره  هـر در: اجزاء فرآورده

  ـلـیـــريم گــياه مـخـشـک سرشاخـه های جـوان گ
(Salvia officinalis) گ  ميلی گرم، جين سين١٤٥ به ميزان

 ميلي گرم ٢٥ دارچين  ميلي گرم و٦٠ ميلي گرم، شنبليله ١٤٥
  .موجود است

 سرشاخه های جوان و برگ گياه مريم گلی: مواد مؤثره

، )سالوياتـــــانن(های گروه کاتشين  تانن% ٣-%٨حاوی 
لروژنيک، فروليک و رزمارينيک، کافئيک، ک(ـدهای فنوليـک اسيــ

% ٥/١- %٨/٢، )ژنين و لوتئولينپی آ(ونوئيدها فال% ١- %٣، )گاليک
        ، هومولن،)آلفا و بتا توجون، کامفر، سينئول(فرار اسانسهای 

  ). ١(باشد پی نن و کامفن، ليمونن، استات بورنيل، کارنوسول می لفاآ

 :دارچين. پلي ساكاريد، پاناسن جين سنوزيدها، :جين سينگ

  لين، كو تري گونلين ساپونينها،:شنبليه .پي نن، ليمونن لفالينالول آ

ي براي  گياهان داروئ:آثار فارماکولوژی و مكانيسم اثر

قرنهاي زيادي در طب مصرف شده و خواص آنها مورد بررسي قرار 

ابقه ترين گياهان داروئي در گرفته اند گياه مريم گلي نيز از پرس
يان بوده و داراي خاصيت كاهنده قند جهان است كه از تيره نعناع

  .)٣((Baricevie + Bartol 2000) دخون مي باش

 Alarcon – Aguilar همكارانش نشان داده اند كه عصاره  و

موش ديابتي شده با  هيدروالكلي گياه مريم گلي در موش سالم و
يدي و افزون بر اين ا. الوكسان اثر هيپوگليسميك نشان مي دهد

  نشان داده اند كه عصاره مريم گلي قند خون را در)۴(همكارانش
حسين زاده و همكاران اثر پائين . راتهاي ديابتيك كاهش مي دهد

 را مطالعه و اثر بخشي آن را S.leriifoliaآورنده قند خون گونه 

  ). ٥(اند بر روي حيوانات آزمايشگاهي گزارش نموده
: ريم گلي نتيجه چندين مكانيسم استاثر هيپوگليسميك عصاره م

 افزايش جذب - لوگز ب شدن انسولين توسط گ تشديد آزاد-الف

  . كاهش جذب روده اي گلوكز- گلوكز توسط سلولها ج
همگي داراي اثر كاهنده نيز نگ، دارچين و شنبليله يگياهان جين س

 گرم در روز در ٦و٣،١مصرف دارچين به مقدار . ن هستندقند خو
مقايسه با گروه شاهد در بيماران ديابتي موجب كاهش قند خون 

  . گرديد

  
  

سينگ نيز از جذب گلوكز در روده جلوگيري كرده و فعاليت گياه جين 
در فرموالسيون قرص .  فسفاتاز كبدي را مهار مي كند٦ گلوكز

ده در كاهش گليكوگل مجموعه گياهان نام برده شده اثر تشديد كنن
  .  قند خون نشان مي دهند

        شامل تخم شنبليله، پوست دارچين و پودر ريشه اين گياهان
يكي و باليني متعددي از ديرباز در مطالعات فارماكولوژ نگ نيزيجين س

حيوانات ات پائين آورنده قند خون آنها در و اثرمورد مطالعه 
صورت ه اين مواد گياهي ب. آزمايشگاهي و انسان به اثبات رسيده است

سينرژيسم موجب افزايش اثر پائين آورنده قند خون عصاره مريم گلي 
  .مي گردند

داروئي  كه نسبت به گياهان در افرادي: ع مصرفموارد من

حساسيت دارند مصرف اين دارو با احتياط صورت گرفته و در صورت 
  .بروز آثار حساسيت مصرف دارو قطع گردد

 . عوارض جانبی خاصی تاکنون گزارش نشده است:عوارض جانبي
    كه عصاره گيري از گياه مريم گلي با حالل آب انجام  از آنجائي(

هاي حاوي عصاره هاي  شود، فاقد عوارض جانبي فرآورده مي
  .)باشد هيدروالكلي اين گياه مي

  .بار يک قرص بعد از غذا ميل شود  بار، هر٣ روزی :دستور مصرف

  .کنون موردی گزارش نشده استتا :يتداخل داروئ

های باردار و در خانم : شيردهي در دوران بارداري ومصرف  

  .شود شيرده توصيه نمي
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)شرکت گل دارو (��$�ه�ب 

          Lipoherb  

   عددي٣٠ هاي بسته كپسول در :شکل داروئي

  پائين آورنده تري گليسيريد و كلسترول خون،:موارد مصرف

      برطرف كننده اختالالت ترشح صفرا

   : اجزاء فرآورده

 خرفـه     ميلي گرم از عصاره خشك گياهان٦٤٠هر كپسول حاوي 

Portulaca oleracea شـويد ، Anethum graveolens، 

ــــك ــي ـگنــ ــنبليله ،Cyanara scolymusر فرنگــ   شــ

Trigonell foenum-graecumزرشــك  و Berberis 

vulgarisمي باشد .  

ي گرم اسيد كلروژنيك در هر  ميل٥/١٤ برحسب  :استاندارد شده

  كپسول

  : مواد مؤثــره

ل و  نشاسته و روغن محتوي سيتوسترو حاوي:تخم خرفه

برگ .  اولئيك و لينولئيك مي باشداسيدهاي چرب پالمتيك،

اسانس مي باشد كه قسمت اعظم آن از % ٢- %٤ حاوي :شويد

افزون بر اين در شويد ليمونن، فالندرن، . كارون تشكيل يافته است

    برگهاي . ت مي شودترپن و مقادير كمي رزين و تانن ياف

، اسيد كافئيك، %٢ا  داراي اسيدهاي فنوليك ت: فرنگي كنگر

 :ميوه زرشك. سينارين، اسيد كلروژنيك و فالونوئيدها است

مشتقات   بوده وCحاوي اسيدهاي سيتريك، ماليك و ويتامين 

تخم در . آنتوسيانين، رزين و تانن نيز در آن يافت مي شود

  پروتئين، موسيالژ، كولين، آلكالوئيد % ٥٠ هم وجود :شنبليله

هاي استروئيدي و اسانس به اثبات رسيده  نتري گونلين و ساپوني
  .است

  :آثار فارماکولوژی

كپسول ليپوهرب يكايك داراي اثرات گياهان تشكيل دهنده 
طور منفرد و سينرژيسم ه فارماكولوژيكي متعددي مي باشند كه ب

هاي خون گرديده عالوه  موجب پائين آوردن تري گليسيريد و چربي
از . پالسما نيز مي شوند HDL موجب افزايش LDLبر كاهش 

كلروژنيك اسيد موجب  جمله در برگهاي كنگر فرنگي سينارين و
  .گردند هاي خون مي شدن ليپوپروتئين  وقفه بيوسنتز كلسترول و كم

اين تركيبات موجود در كنگر فرنگي و ميوه زرشك موجب  افزون بر

  .شده دفع كلسترول را تشديد مي نمايدازدياد ترشح صفرا 

  

  

بات موجود در تخم شنبليله نيز داراي اثر مهاركنندگي بر تركي
   وسيله موجب پائين آوردن  آنزيمهاي ليپوژناز بوده و بدين

مطالعات متعدد به اثبات رسانده . شوند تري گليسيريد خون مي
 موجود در روغن تخم خرفه اثر بسيار ٣-است كه تركيبات امگا

چربي خون داشته و اين گليسيريد و  بارزي در پائين آوردن تري

تركيبات هم اكنون در سطح گسترده اي به تنهائي يا همراه با 
       مواد ديگر جهت كنترل چربي و كلسترول خون تجويز 

مطالعات تجربي متعدد بر روي حيوانات ازمايشگاهي . مي گردند
و مطالعات باليني روي انسان اثر بسيار مطلوب شويد بر 

 را تأييد HDL و LDLبي خون فراكسيونهاي مختلف چر

مجموعه گياهان كاهنده چربي خون در فرآورده . نموده است
 و تري گليسيريدهاي LDLليپوهرب موجب كاهش چشمگير 

اين اثر در پيشگيري .  را افزايش مي دهندHDLخون شده و 

و درمان بيماريهاي قلبي عروقي بسيار موثر و قابل مالحظه 
  .است

  : ياطموارد منع مصرف و احت

فرنگي در فرموالسيون اين فرآورده،   به علت وجود گياه كنگر

 دارو را نبايد در ناراحتي هاي شديد كبدي مثل تنگي و انسداد
مجاري صفراوي، يرقان انسدادي و هپاتيت حاد ويروسي 

در مورد ازدياد حساسيت آلرژيك به كنگر فرنگي . مصرف نمود
  .رف داردو ساير گياهان تيره كاسني نيز منع مص

   :عوارض جانبی

مصرف اين دارو . كساني كه به گياهان داروئي حساسيت دارند

  .را با احتياط انجام دهند

  : مقدار مصرف نحوه و

يك بار  روزي سه مرتبه هر سال ١٢گساالن و افراد باالتر از بزر
 كپسول بعد از غذا

 مصرف اين دارو : و شيردهيمصرف در دوران بارداري

  .باردار و شيرده توصيه نمي شوددر خانم هاي 
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)شرکت گل دارو (��>��!ر

Licophar              
  

 شـروع  در :نکات قابل توصيه    و منع مصرف  موارد
قـرص هـاي مكيـدني ليكوفـار         سرماخوردگي اسـتفاده از   

موجب كاهش تحريكات مخـاط گلـو و مجـراي تنفـسي            
  . ودش يم

شيرين بيان موجب حد  مصرف بيش از :عوارض جانبي
يعنـي احتبـاس سـديم و    ، لدوسترونيسمآظهور عالئم هيپر 

  .دهد يمافزايش  خون رافشار، آب شده

حـين   در :دوران بـارداري و شـيردهي       در مصرف
احتيـاط   در زمـان شـيردهي بـا       ،ودشـ  يمآبستني توصيه ن  

  .مصرف شود
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   عددی۳۰ های  در بسته قرص مكيدني:شكل داروئي

سرفه،  گلو، ضد مخاط دهان و التهاب  ضد:مصرف موارد
  خلط آور

، گرم يليم ٢/٥١عصاره خشك شيرين بيان :فرآورده اجزاء
 كاپسيكوم طورتن و  گرمي ميل ٠٧/١ كاليپتوسوا  سانسا

     گرم    ميلي۰/١٤

 ميلی گرم ۵۳/۱۰-۱۰/۱۴ بر حسب: استاندارد شده
  گليسيريزين در هر قرص

ين زگليسريقرص ليکوفار مهمترين ماده موثره  :موثره مواد
باکتريهای روده به اسيد است که توسط %) ۶-۱۰%(

 :ازساير مواد عبارتند. ودش يمتبديل  نيکيگليسيرت
   نوئيدپساپونين های تری تر فالونوئيدها وو فالونوئيدها، ايز

پژوهشهای نوين  :مکانيسم اثر  وفارماكولوژي آثار
 ضد آلرژی ين دارای خاصيتزنشان داده است که گليسيري

بيان و اسانس  وجود در شيرينمواد موثره م). ۱(است
وبی روی استافيلوکک طالئی ميکر  اثر ضدیکاليپتوس داراوا

 آثار ). ۲(باشند يمهای استرپتوکک و قارچ کانديدا  و گونه
جود ترکيبات علت وه ميکروبی اين گياه بيشتر ب ضد

ای  الحظهاثر ضد التهابی قابل م ).۲(ايزوفالونوئيدها است
اين گياه  ).۳( ثبوت رسيده استنيک بهيتتوسط اسيد گليسير

آن از طريق  دارای خاصيت ضد ويروسی بوده و نحوه اثر
که موجب  )۵( است)ماده طبيعی بدن( فعال کردن اينترفرون

اينترفرون پيوند . ودش يم شديد یبروز يک اثر ضد ويروس
 را تحريک های داخل سلولی سنتز پروتئين،سطح سلولها شده

 ).۵(سازد يم ويروس را مهار DNAکرده و از اين طريق 
ت مخاط تنفسی اترشح شيرين بيان دارای اثر خلط آور بوده و

باشد  يم ضد سرفه نيز  اين دارو دارای اثر.دهد يمرا افزايش 
خشونت صدا نيز  گرفتگی و  در.دهد يمسرفه را تسکين  و

  .)۴(ودش يمتوصيه 

ـ حـداقل  عت يك قرص  سا ٦ هر :مصرف دستور مـدت  ه ب
  .سه روز مكيده شود

  
  
  

 

)۶۹(  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

)شرکت گل دارو ( �� * ���*١K٠ و ٧٠ ���ر�

Livergol 70 & 140 mg              
  

هر ويروسی مارين در درمان هپاتيـت حاد و مزمن  سيلی
 بيمار مبتال به ٢٩در يک مطالعه روی . دو موثر است

لی مارين نشان داده هپاتيت ويروسی تحت درمان با سي
بر روی مارين اثر چشمگيری شده است که سيلی 

      پارامترهای افزايش يافته اين بيماران مانند سطح 
مقايسه با گروه   در،ای کبدیهبيلی روبين سرم و آنزيم

  .)٤(نمايد يماعمال  پالسبو

ميلی گرمی  ١٤٠يک قرص روکشدار  :مقدار استعمال
  . نوبت در روز مصرف شود٣ميلی گرمی  ٧٠يا دو قرص 

با مصرف "  يک اثر ملين ماليم معموال:عوارض جانبی
 .گردد يماين دارو ايجاد 

مصرف اين  : و شيردهیمصرف در دوران بارداري
دارو در زمان آبستنی و شيردهی همراه با عوارضی 

 .باشد يمن
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در  ميلـي گرمـي      ١٤٠ و   ٧٠ قرص روکشدار  :شکل داروئي 
   عددی٣٠بسته های 

 داروئي سموم (مقابل در محافظت کننده کبد :موارد مصرف
ــی و  ــست محيط ــموم زي ــستقيم در، )س ــداخل م ــازی  ت نوس

مـزمن، سـيروز   سلولهای کبـدی، صـفرا آور، هپاتيـت حـاد و      
                       کبدی، آنتی اکسيدان

 خـشک   حـاوی گرانـول عـصاره      قرص هر   :فرآورده اجزاء
  .باشد يم (Silybum marianum) ريمخارم  ميوه 

ــر حــسب  :اســتاندارد شــده ــا ٧٠ب ــرم ١٤٠ ي ــی گ         ميل
  سيلی مارين در هر قرص

 :ميوه خارمريم حاوی فالونوليگنـان هـا ماننـد         :مواد موثره 
 ٣و ٢يلی ديـانين و مـشتقات       کريـستين، سـ    بين، سـيلی   سيلی

مجموعــه ايــن فالونوليگنــان هــا را . نها مــی باشــددهيــدروا
  .نامند يممارين  لیسي

 کبـد انـسان دارای      :آثار فارماکولوژی و مکانيسم اثـر     
باشد کـه عبارتنـداز متابوليـسم،        يمچندين عمل حياتی مهم     

هر نوع ضايعه کبد موجـب       .هضم و سم زدائی مواد زائد بدن      
 طريـق قـدرت     از ايـن   ود و ش يمتغييراتی در سلولهای کبدی     

  .دهد يمع قرار عمل کبد را تحت الشعا
که راديکال های آزاد در پراکسيداسيون ليپيـدها در        از آنجائي 

اکسيداسيون  انواع مسموميتهای کبدی دخيل هستند، اثر ضد      
بين ممکن است اثر حفـاظتی       مارين و سيلی   بسيار قوی سيلی  

مقابل عوامل سمی گــــوناگون روی کبـد توجيـه           آنها را در  
ــد ــ . )٢(نماي ــب ب ــن دو ترکي ــل نابوده اي ــوان عام ــده عن کنن

های پراکـسيداتيو دخيـل     ديکالهای آزاد عمل کرده و فرآيند     را
کربن، تـاليوم، اتـانول،     يـد در ضايعات کبدی ناشـی از تتراکلر      

). ٥(کنـد  يد سمی کبدی را پيشگيری م   پاراستامول و ساير موا   
هـسته   را در  مـراز  پلي RNA  آنـزيم  )١(فعاليـت  سيلی مارين 

تئينهــای ســلولی افــزايش داده موجــب  تحريــک ســنتز پرو 
که اين عمل به نوبه خود قدرت نوسـازی          ودش يمريبوزومال  
ـ افزون بر اين . دهد يمافزايش   را سلولی کبد  عنـوان يـک   ه ب

آنتی اکسيدان مستقيم عمل نموده و راديکال های آزاد سمی          
  ).  ٣(برد يمرا از بين 
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�)شرکت گل دارو (�.ر�

Moderic              
  

 قرص ٢-٤ر بزرگساالن روزی د :مصرفدستور 
  .دمصرف شو

صورت مصرف صحيح و طبق  در :عوارض جانبی
  .باشد يممقادير درمانی فاقد عوارض جانبی 

محدوديت  :شيردهی  و دوران بارداريمصرف در
  .خاصی گزارشی نشده است
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   عددی٣٠قرص روکشدار در بسته های :شکل داروئي

آور  ضد عفونی کننده مجاری ادرار، پيشاب :موارد مصرف
                       )١(ماليم

هر قرص محتوی عصاره خشک اندام : اجزاء فرآورده
   ميلی گرم٢٩٤ – ٣٣٢مقدار ه هوائی گياه دم اسب ب

گرم دی متيل ي  ميل٢٦-٣١برحسب : استاندارد شده
   در هر قرصگرم اسيد سيليسيکي  ميل٣٤-٤١ سولفون و

ــواد ــوثره م ــواد :م ــدنی، م ــيدهای مع ــسيک اس  و سيلي
ــيليکاتها ــيم ،يس ــوم و ،پتاس ــدها و  آلوميني ــز، فالونوئي منگن

    )١(رستينوک گليکوزيدهای

 کليه مانند بيماريهای :آثار فارماکولوژی و مکانيسم اثر
مشکالت عمده درمانی  از تــــــسيستيـ گلومرولونفريت و

های سلـولی  اين بيماريها غشاءدر .حساب می آينده ب
 مواد کـلـيـه دچـار آسيب شده و اين آسيب تحت تاثير

شيميائی و متابوليتهای آنها ممکن است دچار شدت بيشتری 
برای رفع . دفع ادرار دچار اختالل شود "نهايتا گردد و

شواهد . رود يماختالالت دفع ادرار، داروهای پيشاب آور بکار 
های  آور  چين و ژاپن اثربخشی پيشاب تجربی بالينی در
 مواد موثره گياه  ).٢(به اثبات رسانيده است "گياهی را کامال

پيشاب آور دارای خاصيت ) فالونوئيدها و ساپونينها(دم اسب 
اين ). ٤و٣(بخشد يمبوده، دفع آب و نمک بدن را سرعت 

 مريکا جهت ضد کشورهای اروپائی و آخصوص دره گياه ب
توجه  مورد دفع بيشتر ادرار و عفونی کردن مجاری ادراری

در کليه ها را  گياه دم اسب گردش خون .باشد ي مخاص
 ).٤(نمايد يماين طريق ترشح ادرار را زياد  از افزايش داده و

مطالعات تجربی روی اثر دفع کننده سنگ کليه توسط گياه 
دم اسب نشان داده است که اين گياه دارای خاصيت ماليم 

علت ه بيشتر ب را اين اثر حل کننده سنگ های کليوی بوده و
درار و فعاليت                  قليائی کردن اآن در قدرت اثر

 گياه دم اسب افزون بر خاصيت .دانند يمعفونی کننده آن ضد
آن، نسوج  علت اسيد سيليسيک موجود دره بپيشاب آور 

  .)٥(سازد يمرا محکم  پيوندی و استخوانها
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�L� )شرکت گل دارو(

Melagol  

 را بـه اثبـات      TTO خواص   در حال حاضر مطالعات به روشني طيف وسيعي از        
           اثـرات ضـد بـاكتري، ضـد قـارچ،           مي توان به  رسانيده اند، ازجمله اين خواص      

در تحقيقـات انجـام شـده        ).۴،۵،۹،۱۰(اشاره نمـود   و ضد پروتوزوآ     ضد ويروس 
 در از بين بردن باكتريها بررسي و مشخص شـده اسـت             TTOمكانيسم عمل   

هاي بـاكتري و از  اختار و عملكرد غشاء اختالل در س  توسط TTOكه تركيبات   
به طور خالصه فقدان مواد درون ). ۶ و۵(بين بردن تماميت غشاء عمل مي كنند

سلولي، ناتواني در به دست آوردن هموستازي و مهار تنفس سلولي بعد از تيمـار     
  ). ۵( با مكانيسم عمل درگير در آسيب غشاء سلولي سازگار استTTOبا 

دي كه به گياهان داروئي و معطر حساسيت دارند ايـن دارو     افرا :موارد احتياط 
.                                                                                                                                                   مصرف آن در اگزما توصيه نمي شود .را با احتياط مصرف نمايند

   بعد از تميز كردن صورت با انگشتان تميز ژل را صبح و شب :مقدار مصرف
  . مصرف آن به كرات ادامه يابد،به موضع عارضه ماليده و در صورت نياز

 منع مصرفي در مورد اسـتفاده از        : شيردهي دوران بارداري و    مصرف در   
  . در زمان حاملگي و شيردهي تاكنون اعالم نشده استاين دارو

  

References: 
 

1- Finally, the Acne Mystery Solved. 
http://www.acneyoda.com. 

2- Herbal Treatment for acne.  
http://www.skinhelp.co.uk/Herbal treatments for 
Acne.html. 
3- Acne Treatment. Natural Acne treatment. 
http://www.10acnetreatments.com/teatree-oil.html. 
4- Melaleuca alternifolia (Tea Tree) oil: a 
Review of Antimicrobial and other Medicinal 
properties, Clinical Microbiology Reviews.19(1): 
50-62.(2006). 
5-  Bassette, I.B., Pnnowitz, D.L and 
Barnetson, R.S. A comparative study of tea-tree 
oil versus benzoyl peroxide in the treatment of 
acne.Med.j.AUS. 15; 153(8): 455-8.(1990). 
6- Tea Tree oil 
Melaleuca.http://www.Cosmeticscop.com/skin-
core-facts-tea-tree-oil-melaleuca0oil-acne-
treatment. 
7- Tea Tree oil for 
Acne.http://altmedicine.about.com/b/2008/06/30 
tea-tree-oil-for-acne.htm. 
8- Enshaie, S., Jooya, A., Siadat, A. H. and 
Iraji, F. The efficacy of 5% topical tea tree oil gel 
in mild to moderate acne vulgaris: A randomized, 
double-blind placebo-Controlled study. Indian 
Journal of Dermatology venerology and leprology, 
Vol.73, 22-25.(2007). 
9- Tea Tree oil for 
Acne.http://www.christianet.com/acne/teatreeoilfo
rance.htm. 
10-  Thompson G. and et al. A randomized 
Controlled trial of tea tree oil (5%) body wash 
versus standard body wash to prevent colon'zation 
with methicillin resistant staphylococcus aureus 
(MRSA) in critically ill adults; research protocol. 
BMC Innfectious Diseases, 8:167.(2008).  

 

   گرمي۳۰ ژل :شكل داروئي     

  )آكنه ( كمك به بهبود جوش و غرور جواني:موارد مصرف

  :ازار رفته در هر صد گرم ژل عبارتندمواد بك :اجزاء فرآورده
با ساير مواد گياهي مـؤثر در بهبـود جـوش و غـرور     همراه  )  گرم ۵(روغن درخت چاي    

ي لواند، مريم گلي، هامامليس، رزمـاري، و انفوزيونهـاي          طر داروئ جواني نظير آبهاي مع   
داروئي شبدر چمن زاري، هيدراستيس، بادرنجبويـه، ميـوه سـرو كـوهي و  اسانـسهاي                 

   نعناع و روغن كامفر و آلوئه ورابرگامونت، بابونه،
ين بيماريهاي پوسـتي انـسان كـه فرضـيات زيـادي در مـورد علـل        يكي از شايع تر   

كنه يا جوش و غرور جواني مي باشد كـه در اكثـر مـوارد در          ش آن وجود دارد آ    پيداي
ظهور بيماري آكنه ناشي از يك علت خـاص نيـست بلكـه           .سنين بلوغ پديد مي آيد    

ـ     : عوامل متعددي در بـروز آن نقـش دارنـد از جملـه             وني، ژنتيـك، مـشكالت هورم
ها، نوع غذا، مشكالت عـصبي و روحـي، نـوع پوسـت، برخـي از بيماريهـا و                   ميكروب

     از مهمترين عوامـل ايجـاد كننـده آكنـه تغييـرات هورمـوني              .  مصرف برخي داروها  
هم ريختـه  ه مي باشد كه در هنگام بلوغ با افزايش هورمونها، تعادل هورموني بدن ب            

 و زمينـه بـراي رشــد ميكروبــها و ايجــاد     و توليد چربي پوسـت افزايـش مي يابد  
. ردگياهان متداول نسبتاً زيادي براي درمان آكنه وجود دا         )۱.(آكنـه فراهـم مي شود   

هاي مؤثر و شناخته شده براي آكنـه است كه اخيراً          روغن درخت چاي از جمله درمان     
 هـا و    لوسيون ها، پاك كننــده     در بسيـاري از محصوالت ضـد آكنه شامـل ژل ها،        

به عنوان يك جزء مؤثر در    ) TTO(روغن درخت چاي    ). ۳و۲(كرمها وارد شده است   
بسياري از فرموالسيون هاي مورد استفاده در درمان عفونت هاي پوستي نيـز وجـود         

طور گسترده اي در بسياري از كشورها از جمله استراليا، اروپـا و آمريكـاي               ه  دارد و ب  
  .)۴(روش مي رسدنوان داروئي مؤثر به فشمالي به ع

  :آثار فارماكولوژي و مكانيسم اثر

ــي     ــام علم ــا ن ــاي، ب ــت چ ــانواده Melaleuca alternifoliaدرخ   از خ
Myrtaceae۵و۴( بـومي استراليـا مي باشد.(TTO   سال پيش در ۱۰۰از حدود 

استراليا به عنوان يك ماده ضد التهاب و ضد عفوني كننده كاربرد فراوان داشته ولي               
اين روغن حاوي تركيبات متعدد . ي اخير مورد توجه جهاني قرار گرفته استسالها در

در  ).۴( باشد از جمله ترپن هيدروكربن ها، منوترپن ها، سزكوئي ترپن ها و الكل مي            
 بـه اثبـات   TTOمطالعات علمي متعددي خواص ضد ميكروبـي و ضـد باكتريـايي      

. ر اين زمينـه منتـشر شـد    د۱۹۲۰ -۱۹۳۰اولين مقاالت در سالهاي   ). ۶(رسيده است 
 ۱۹۹۰ شمار مقاالت كـاهش يافـت و از سـال           ۱۹۴۰ -۱۹۸۰پس از آن در سالهاي      

 را در مقاالت علمـي معتبـر   TTOتاكنون گزارشات متعددي خاصيت ضد ميكروبي    
  ).۶(توصيف كرده اند

ضد باكتري هاي گرم منفـي، اشرشـياكلي،     برTTOدر تحقيقات مشخص شده كه  
در مورد آكنه نيز مقاالت     ). ۶(ت و استافيلوكوكوس مؤثر مي باشد     باكتريهاي گرم مثب  

ــد    ــي ده ــشان م ــه ن ــود دارد ك ــددي وج ــك  TTOمتع ــعي ي ــورت موض ــه ص                ب
  ).۷،۶،۵(هاي ايجاد كننده آكنه مي باشدضد عفوني كننده مؤثر در از بين بردن باكتري

ثـر ژل روغـن درخـت        ا  بيمار انجام شد   ۱۲۴ور كه بر روي     در يك مطالعه يك سوك    
دو دارو اثر معني داري در  هر. با بنزوئيل پراكسايد مقايسه نمود % ۵چاي را با غلظت     

اگرچـه  . ملتهـب نـشان دادنـد      بهبود بيماري با كاهش تعداد ضايعات ملتهب و غيـر         
در سـال  ). ۵( آهسته تر بود ولي اثرات جانبي كمتري در پـي داشـت           TTOعملكرد  

 درصـد  ۵اثر درماني ژل    ر يك مطالعه دوسوكور تصادفي      ان د  انشائي و همكار   ۲۰۰۷
TTO     آكنه خفيف و متوسط بررسي و نتيجه ثمربخشي آن را        را در بيماران مبتال به

  ).۸(گزارش نمودند
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)شرکت گل دارو ( ���*٣٠ و B� � F!ن

Melissan 5 & 30 gr              
  

 به اثبات رسيده است و در بيماران% ٧٥ مطالعه ميزان التيام در در يک

  ). ٥(موارد زمان عود بسيار طوالنی شده است% ٥٠
رسد و در زمان موثر درمانی به نصف مي , ديگرهای ه با درماندر مقايس

). ٦( برابر شده است٢اصله بين دو عود  روز تعيين شده است ف٥حدود 
 درمان ضايعات,  بيمار انجام گرديده است١١٥مطالعه ديگری که روی 

% ٨٧ روز ٦ ساعت بعد از بروز شروع شده و بعد از ٧٢ تا ٢٤ويروسی 
 ماه رسيده ٢-٣بيماران به % ٦٩بيماران شفا يافته اند زمان عود در 

مانند است که اين معيار در بيمار تحت درمانهای ديگر 

 ماه ٣/١به  tromantiadineتيادين ـدين و ترومان دوکسوريــي
درمان آکنه بسيار چشمگير  درنجبويه دراثر ضد ميکروبی با .مي رسد

  . است
, از طرف ديگر بادرنجبويه فرآيند های التهابی آکنه را مهار مي سازد

. د ضد آکنه معرفی نموده استرا يک داروی بسيار مفي آن" که مجموعا
  ).٨و٧(

    . کنون گزارش نشده استعوارض جانبی تا: عوارض جانبی
  

طور موضعی روی نواحی عفونی ه روزی سه مرتبه ب: مقدار مصرف

  . شده استفاده شود

 مصرف در اين دوران :مصرف در دوران بارداري و شيردهي

  .بالمانع است
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      گرمی٣٠ و٥ژل : شکل داروئي

     , )ناتبخال و زو( عفونتـهای ويروسی پوست :موارد مصرف

   )آکنه( ضد باکتری 

 در پايه %)١(گ بادرنجبويه عصاره خشک شده بر: اجزاء فرآورده

  . استاستاندارد شده اسيد تانيک%  ٢٣/٠كه بر اساس ژل 

, دارای فالونوئيدهای کورسيترينبادرنجبويه : مواد موثــره

کورستين و , کامفرول, گليکوزيدهای اپی ژنين, رامنوسيترين
و  %) ٤تا (اسيد رزمارينيک " اسيد فنوليک و تانن ها عمدتا, لوتئولين

,          پيوندهای گليکوزيدیاسيدهای کافئيک و کلروژنيک با
زکوئی ترپنها نرال و س, ژرانيال, سيترونالل(روغن فرار , ی ترپنهاتر

  .مي باشد) فيلنبتا کاريو

 بخشی عصاره بادرنجبويه مـطالعات جديد اثر:آثار فارماکولوژی

اساس  بر ,)١(درمان موضعی ضايعات ويروسی تبخالرا در 
مطالعات فيتوشيميائی و  .ردهای جديد تائيد نموده استــکارب

ير حيوانات آزمايشگاهی تاث در بررسيهاي فارماکولوژی روی بدن و
  ). ٢(دارو را به اثبات رسانيده اند

يه اثر ضد ويروس آن عل, در مطالعه ای بر روی عصاره بادرنجبويه
 HSV (Herpes simplex virus)تعدادی از ويروسها مانند 

" رسد عصاره گياهی مستقيما نظر ميه ب. به اثبات رسيده است) ٣(
 نشان داده اند ،گيرسپس مـطالعات پي. سازد غيرفعال ميها را ويروس

) ٤(يه به علت تانن های موجود در آن که اثر ضد ويروسی بادرنجبو
.  تاننی استيک فراکسيون فنولی غيره علت وجود و همچنين ب

مانند اسيد رزمارينيک و (وجود اسيدهای کاربوکسيليک فنولی 
در گياه ) ژنيکمانند اسيد کلرو(و گليکوزيدهای آنها ) کافئين

مرهای تشکيل شده از اکسيداسيون اين ترکيبات را بادرنجبويه و پلي
  . به اثبات رسانيدند

خصوص گياهان تيره ه راوانی بچند اين ترکيبات در گياهان ف هر
 نعناع يافت مي شود ولی در بادرنجبويه به مقدار زيادی وجود دارد و

بادرنجبويه در  مطالعات ديگر نشان داده است که عصاره گياه
آزمايشگاه قادر به مهار بيوسنتز پروتئين می باشد که اين اثر مربوط 

 فعال هستند ن است کهآمريزه ه اسيد کافئيک و فرآورده های پليب
  ).١(ولی اسيد کلروژنيک از اين لحاظ غيرفعال است

 مصرف موضعی عصاره بادرنجبويه را ،صورت مطالعات بالينی به هر
 . در درمان عفونتهای ويروسی پوست توصيه می نمايد
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)شرکت گل دارو (�Mرال

Memoral 
             

اكثر  :سنتي پزشكي اسالمي و در موارد استعمال كندر

 منابع مهم پزشكي سنتي ايران به تبعيت از كتاب شريف طب
عنوان داروي افزايش دهنده ه طور متواتر، از كندر به نبي، ب

حافظه و برطرف كننده فراموشي و نسيان نام برده و  هوش و
 جلدي و را در درمان التهابات و بثورات اين آن افزون بر

  ).۹و۷(اند وصيه نمودهوني از جمله زخم روده تهاي درزخم

  . تاكنون موردي گزارش نشده است:موارد منع مصرف

در هنگام استفاده از كندر در استعمال خارجي : موارد احتياط

  .با پزشك و داروساز مشورت شود

هيچ گونه عارضه جانبي از مصرف اين دارو  :عوارض جانبي

  .اني ارائه نشده استبا مقادير درم

 كپسول با كمي ۲تا  ۱ار هر بار روزي سه ب :مقدار مصرف

  .آب ميل شود

حين آبستني و  در :شيردهي ومصرف در دوران بارداري 

  .شيردهي منع مصرف ندارد 
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 خطي قرن چهارم المستغفري، نسخه شيخ ابي العباس ، گردآوري: طب النبي-۷
 .۵ كتابخانه آستان قدس رضوي صفحه ،هجري

، انتشارات دائره المعارف كتاب الحاوي: ي، ابوبكر محمدبن ذكريا راز-۸
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. قانون في الطب، ترجمه عبدالرحمن شرف كندي: علي سينا، حسينابو -۹
 .۱۸۳صفحات ) ۱۳۶۲(، تهران ، انتشارات سروشكتاب دوم

 

  
  
  

   عددی٣٠در بسته های   كپسول:يشکل داروئ

در اختالالت و عالئم ناشي از محـدوديت گـردش         :موارد مصرف 

ــزي  ــون مغـ ــ(خـ ــد كـ ــتالالت  ماننـ ــا اخـ ــه يـ ــدن حافظـ م شـ
             محيطــــي،، اخــــتالالت عــــروق )ادراكي،ســــرگيجه،وزوزگوش

  )هايمرآلز( زوال عقل

 ميلي گـرم ۳۶۰كپسول ممورال حـاوي  هـر: اجزاء فرآورده

رانول پودر ريشه زنجبيل ميلي گرم گـ ۳۶ين كندر و زالئوگم ر

  .باشد يم

 ميلي گرم اسانس تام و ۴/۸- ۴/۱۰ حسببر  :استاندارد شده

   موسيالژ در هر كپسول وگم ميلي گرم الئو۱۷۲-۱۴۰

مهمترين مواد موثره كندر  :لئوگم رزين كندرمواد موثره ا

از  اسانس و% ۵-%۹موسيالژ و % ۲۰-%۲۳ ،صمغ% ۶۰: ازعبارتند

          توان به يم موجود در اسانس كندر مهمترين مواد موثره

α-β-Thugen ۶۳ برابر%، P-Cymenو % ۱۴  برابر

Linalol افزون بر اين كندر حاوي يك . اشاره كرد% ۵/۱ برابر

 باشد، كه از عوامل مهم يم Boswellic Acidنام ه اسيد آزاد ب

   ).۱(خواص درماني كندر اعالم شده است

هاي موجود در اسانس : درمانيآثار فارماکولوژي و خواص

خص كندر، داراي اثر شل كنندگي بر روي عضالت عروق باال
پاسم و تنگي عروق طرف شدن اسعروق مـغـزي بوده و مـوجب بر

از طرف ). ۲(گردد يمرسي بهتر به بافت و سلولها و در نتيجه خون

       ديگر مشتقات بوزوليك اسيد موجود در كندر، بخصوص
ژي بسيار فعال وو بوزوليك اسيد، از لحاظ فارماكول كت- ۱۱استيل 

طور خاص باعث مهار سنتز لوكوترين آندوژن ه بوده و ب

بدين ترتيب كاربرد كندر افزون بر تاثير مثبت آن در  ).۳(گردد يم

ازدياد حافظه و رفع فراموشي، در درمان يك سري از بيماريها، از 

آسم برونشيال مزمن و ، رتريت روماتوئيد، واكنشهاي آلرژيآجمله 

الهاي اخير مطالعات بسيار در س .باشد يم موثرپسوزيازيس 

و باالخص دانشمندان آلماني  گرفته اي بر روي كندر انجام گسترده

تومورهاي ناحيه  را براي درمان سرطان معده، كبد، طحال و آن
چشم و در رويشهاي مربوط به بافت پيوندي شكم و مقعد و 

  اين صمغ،افزون بر اين ).۵و۴(اند توصيه نمودهسرطان نوك پستان 
و در استعمال خارجي بوده بخش  و آرام آثار ضد اسپاسمداراي

  ).  ۶(مي باشددرمان كننده زخم ها و بثورات جلدي 

  

 

)۷۴( 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

)شرکت گل دارو (���Bو�

Menstrugol 
             

افراد حساس به گياهان داروئی   در:عوارض جانبی
  . آلرژيک شودمختصرست موجب بروز عوارض ممکن ا

که انيسون با توجه به حضور عصاره  :تداخالت داروئی

شود  يم P450موجب القای سسيستم آنزيمی سيتوکروم 
ی که متابوليسم آنها کبدی و از احتمال تداخل با داروهائ

  .طريق سيستم فوق است بايد در نظر گرفته شود
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   عددی٣٠ کپسول در بسته های :شکل داروئي

  دوران قاعدگی اسپاسم و برطرف کننده درد :موارد مصرف

 ي گرمميل ٥٠٠ کپسول محتوی حدود  هر:اجزاء فرآورده
  .باشد يمعصاره خشک گياهان انيسون، کرفس و زعفران 

 اسانس تام  ميکروليتر٨/١-٢/٢بر حسب : استاندارد شده
   ميکروليتر آنتول در هر کپسول١-٣/١و 

تيل کاويکول، آپی ئين،  آنتول، استراگول، م: وثرهممواد 
ستين، ليمونن، سينئول، سافرانال، کروسين و ميريآپی ژنين، 

        )١(پيکروکروسين

و  اثرات ضد اسپاسم :آثار فارماکولوژي و مکانيسم اثر
از مواد موثره بخشی ( رضد دردهای اسپاسمی اسانسهاي فرا

ترين ايام به اثبات رسيده و مطالعات از قديم ) منستروگل
 .اند را تائيد نموده گسترده فارماکولوژيکی و بالينی اين امر

مطالعات بالينی متعدد اثر سينرژيسم مخلوط اسانسها را به 
ميوه انيسون عامل اصلی  آنتول موجود در. اثبات رسانده است
نحوه اثر . )٥(شود يممحسوب اين دارو م خاصيت ضد اسپاس

آن روي عضالت صاف مربوط به اثر متابوليسم کلسيم است 
انقباضات دستگاه گوارش را کاهش  و تونيسيته و شدت

ئی نزديکی بسياری  شيمياراين ماده از لحاظ ساختا. دهد يم
) ١(دوپامين داشته نالين وبه کاتکول آمينهای آدرنالين، نور آدر

ياری به عوامــــــل ی آن شباهت بسمرها ديو
). ٢( استيل بسترول دارندواستــروژنيک استيلبن 

ين و و ايزوکورسيتئين  فالونوئيدهای آپی ژنين، آپی
کرفس در  بذر سلنين موجود در  ليمونن وياسانسها

وش اثرات بارز ضد اسپاسمی و آرامبخش از آزمايشات روی م
رر ت در آزمايشات مکاين اثرا). ٥و٣(خود ظاهر نموده است

  ).٤(بالينی هم به اثبات رسيده است

 ١-٢ در مواقع لزوم روزی سه بار هر بار :دستور مصرف
  .کپسول همراه با کمی آب ميل شود

بـه انـسداد مجـاری        در افـراد مبـتال     :موارد منع مـصرف   
 .مصرف شود با احتياط ناراحتی کيسه صفرا وصفراوی 
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)شرکت گل دارو (��7��0

Mycocin   
             

  Proteinase وAlcohol Dehydrogenase  

و ضد ميكروبي و ضدعفوني كننـدگي        اصـيت ضد قارچي  ــــخ
   اثـر  غيـر قابـل برگـشت بـودن         خود را ظاهر ساخته و به علـت         

كنندگي آنزيم هاي فوق الذكر در برابر آليـسين بـا مـصرف         مهار
  ). ٦(د نمي گرددكرم ميكوسين مقاومت ميكروبي ايجا

اسانس آويشن بكار رفته در فرموالسيون كرم ميكوسين افـزون          
خنثي كردن بوي عصاره سـير خـود داراي اثـرات            بر پوشاندن و  

التهابي، ضد ميكروبي، ضد قارچي و ضد ويروسي بوده          بارز ضد 
طور سيـنـرژيـسـم اثــرات درمـانــي كـرم ميكوسـين را            ه  و ب 

  ). ٧(نمايد تشـديـد مي
نشان داده است كه كرم واژينال عات باليني گسترده مطال

الئي افزون بر درمان عفونتهاي كانديدائي و گاردنرميكوسين 
رمان طور چشمگيري بر روي عفونتهاي سخت قابل ده واژن ب

توأم عفونتهاي ) Mixed Vaginitis( مختلطواژينيت 
ا سرعت اينگونه عفونتها ره قارچي و ميكروبي نيز مؤثر بوده و ب

  ).٨(برطرف مي نمايد

  در دوران حاملگي: موارد منع مصرف

طور كلي بعد از يك تا دو بار مصرف ه ب: نكات قابل توصيه

بهبودي سريع و نسبي حاصل مي شود ولي توصيه مي گردد كه 
  .يدودي كامل دوره درمان را كامل نمائجهت بهب

 شب پي در پي يك ٧ به مدت حداقل :مقدار مصرف

  .ل واژن مصرف شوداپليكاتور داخ
 اپليكاتور ٧ تعداد ،براي سهولت مصرف و عدم انتشار آلودگي

  .مجزا در داخل جعبه كرم ميكوسين تعبيه شده است
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    اپليكاتور مجزا٧ گرمي به همراه ٥٠كرم واژينال : شكل داروئي

درمان عفونتهاي قارچي، ميكروبي واژن و واژينيت : موارد مصرف

  مختلط

  ره آبي سير به همراه اسانس آويشنعصا: اجزاء فرآورده

 گـرم  ١٠ هر   يلي گرم آليئين در    م ٨-١٢ برحسب   :استاندارد شده 

  كرم

اثرات بـارز ضـد ميكروبـي،       : آثار فارماکولوژی و مكانيسم اثر    

ضد قارچي و ضد ويروسي مواد مؤثره سير از ديرباز شناخته شـده و              
آليئين موجود در گياه كه در اثـر فعاليـت آنـزيم آلينـاز بـه آليـسين                   

Allicin  تبــديل مــي شــود بــه عنــوان يــك مــاده بــسيار قــوي         
ـ      ضد قارچي          صـورت مـدل بـراي سـنتز مـواد          ه  و ضـد ميكروبـي ب

اثر ضـد قـارچي     . ضد قارچي بسياري مورد استفاده قرار گرفته است       
تحقيقات وسيع نـشان داده اسـت كـه اثـر     . باشد سير بسيار قوي مي 

 عـصاره سـير     ١٠٠٠/١ضد ميكروبي و ضد قارچي سير بـا محلـول           
نه قارچ حتـي بـا      گو ١٣٩اثر مهار كننده سير روي      . حاصل مي گردد  

عـصاره سـير حـاوي مـواد        .  به اثبات رسيده اسـت     ٢٥ ppm مقدار

شيميائي ضد اكسيدان است كه ضـايعات سـلولي ناشـي از عوامـل              
ايـن مـواد شـامل مـواد ارگانوسـولفوره          . سـازد   اكسيدان را خنثي مي   

ــول در ــدمحل ــي و فالونوئي ــول در چرب ــه خــصوص  آب و محل ها ب

. ه بعداً بـه اليـسين تبـديل مـي شـود      باشند ك   اليكسين و سلنيوم مي   
 تبـديل مـي گـردد كـه داراي          Ajoeneاليسين به ماده اي به نام       

ابراه و واژن توسـط قـارچ      التهـاب پيـش   ). ١(خاصيت ضد قارچ اسـت    
شود و مطالعات وسيعي اثر ضـد قـارچي           لبيكانس ايجاد مي  كانديدا آ 

ه اثـر ضـد قـارچي سـير روي     نحـو . سير را به اثبات رسـانيده اسـت   
لبيكانس مربوط به مهار پروتئين سازي و سـنتز اسـيدهاي           كانديدا آ 

محققين نشان داده اند كه سيـر قــادر بـه         . نوكلئيك قارچ مي باشد   

  ). ٢(ها مي باشد تشــديد فعاليـت بيگانه خواري فاگوسيـت
سير به طور قدرتمندي عمل فاگوسـيتوز ماكروفاژهـا را افـزوده و از              

را زيـاد  ) Killer Cell(ي كـشنده  طـرف ديگـر فعاليـت سـلولها    

ســير داراي اثــر ضــد ميكروبــي بــسيار گــسترده روي ). ٣(كنــد مــي
  .)٥و٤(ميكروبهاي گرام مثبت و گرام منفي پاتوژن مي باشد

  هايآنزيم طريق مهـار همچنين از كرم ميكوسين در آليسين موجود
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)شرکت گل دارو (����ا�

Migragol      
  

   عددي٣٠بسته هاي در قرص روكشدار : شكل داروئي

بـر طـرف کننـده و پيـشگيری کننـده از حمـالت             : موارد مصرف 

ی که دارای منـشاء     ردردهائه و تجويز آن باالخص در س      ميگرنی بود 
  .قابل توصيه استباشد  ميعصبی 

 ميلـي گـرم مخلـوط عـصاره     ٢١٢در هـر قـرص     : اجزاء فرآورده 

  .خشك سنبل الطيب، رازيانه، بيد و بادرنجبويه موجود است

ــتاندارد ــده اسـ ــسب  :شـ ــر حـ ــرم ٢/٠-٣/٠ بـ ــي گـ                 ميلـ

   گليکوزيدها بر حسب کورستين در هر قرص-o-فالونول

. فنکون، استراگل، استيل بن اسـترون      آنتول،   :رازيانه: موادمؤثره

 والريانين، ايزووالرات، اسيد والرنيک، والپوترياتهـا،       :ريشه والريان 

 سيـــترال، ســيترونالل، :هبادرنجبويــ. کــامفن، بورنئــول اوژنــول

 گليکوزيدهای فنوليـک    :دپوست بي . ژرانيول، اوژنول، فالونوئيدها  

  ی کورتين و سالی رپوزيدسين، سالشامل سالي

 شواهد کـافی ثابـت کننـده        :آثار فارماکولوژی و مكانيسم اثر    

اين فرضيه است که سردرد ميگرنی ناشی از يـک اخـتالل عروقـی              
مکانيـسم ميگـرن را     ). ١(مغز است که هنوز علت آن معلـوم نيـست         

 بروز عالئم اوليـه : توان در يک فرايند سه مرحله ای تقسيم نمود     مي
هر چنـد يـک     . حله سردرد ، مرحله بروز حمله و مر     ) تهوع -ددي  تاری(

زای مخصوص ممکن است همـراه بـا شـروع حملـه            عامل استرس   
  .بيماری باشد

رسد که سردرد، وابسته به توام شدن چندين عامل  به نظر مي
روی متابوليسم " اين عوامل نهايتا). ٢(استرس زا در طول زمان باشد

ش سطوح سروتونين نسجی، تغييرات کاه. نمايند سروتونين اثر مي
پالکتی، تغييرات پاسخ پذيری عروق مغزی و تجمع هيستامين، 
متابوليت های اسيد آراشيدونيک يا ساير ميانجی های التهاب ديده 

ای از چندين عصاره  قرص روكشدار ميگراگل مجموعه). ٣(شود مي

). ٤(گياهی است و قادر است بيمار را از سردرد شديد رهائی بخشد
 نفـری مبتال به ميگرن، ٣٥يک مطالعه بالينی در دو گـروه بيمار  در

  هفتـه تحت درمان با فرآورده ميگراگـل و١٢گـروه اول به مـدت 
. گرفتند قرار  گروه دوم به همـان مدت تحت درمـان با پروپرانولول

 تکرار حمالت و زمان ايج نشان داده است که شدت سردرد،نت
ای داشته است با اين تفاوت که  مالحظهسردرد کاهش قابل 

نشان ميگراگل بيماران گروه اول رضايت بيشتری از درمان با 
  ).٥(اند داده

 ٢ا  ت١هنگام بروز عالئم اوليه سردرد   در:دستورمصرف

قرص ميل شود و يک ساعت بعد اين مقدار تکرار گردد و جهت 
  .شود  نوبت در روز توصيه مي٢ قرص، يكپيشگيری نيز 

 گياهان رازيانه و بادرنجبويه فاقد عوارض :عوارض جانبی

جانبي اعالم شده و براي گياهان سنبل الطيب و پوست بيد، و 

موارد ديگر مواد متشكله فرموالسيون توصيه شده كه در 
 .ناراحتي هاي شديد معده و آسم از مصرف آنها اجتناب گردد

مصرف طوالني مدت اين فرآورده ممكن است سردرد، 
خوابي، ميدرياز و اختالل در عملكرد قلب ايجاد  قراري، بي بي

  .نمايد

تواند موجب   مصرف اين فرآورده مي:تداخل های داروئی

 از مصرف همزمان )٦.(تشديد اثر ساير داروهای آرامبخش گردد
  . فرآورده با داروهاي حاوي ساليسيالت خودداري شود

  : نکات قابل توصيه

  . به محض شروع اولين آثار حملة ميگرنی مصرف گردد - ١

  . توصيه مي شود اين دارو بعد از غذا مصرف شود- ٢
كه به گياهان داروئي معطر حساسيت دارند مصرف   كساني- ٣

  . نماينداين دارو را با احتياط شروع
مبتال به ديابت و ر افراد حساس به اسيد ساليسيليك،  د- ٤

  .نقرس با احتياط مصرف شود
 ساليسيالت ترشح شده در شير مادر ممكن است موجب - ٥

  . ماكوالر در نوزادان شود راش

 از مصرف اين دارو : وشيردهی دوران بارداريمصرف در

  .  و شيردهي بايستي خودداري گردددر دوران حاملگي
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Neurogol & Neurogol Fort  
 

   عددي٣٠بسته هاي در  قرص روكشدار  :شكل داروئي

  اضطـراب و بي خوابي هاي با منشـاء عصـبيضد  :مـوارد مصـرف

  :اجزاء فرآورده

  :ازعبارتند نوراگل دارهر قرص روكش  مقدار مواد بكار رفته در
  گرم     ميلي١٦٠ عصاره خشك ريشه سنبل الطيب       

  گرم   ميلي  ٨٠            عصاره خشك برگ بادرنجبويه
  :ازعبارتند نوراگل فورت دارشهر قرص روك  مقدار مواد بكار رفته در

  گرم     ميلي٣٢٠ عصاره خشك ريشه سنبل الطيب       
  گرم   ميلي  ١٦٠     عصاره خشك برگ بادرنجبويه      

    

  :مواد موثره

 .، والريـا نـين و والـرين    (Actinidine) الكالوئيدها شامل اكتينيـدين :سنبل الطيب 
. ديدرووالترت ها و ايزووالترات هاشامل والترات ها، (Valepotriates) والپوتريات ها 

بيزابـولن، والرنـول و      بورنئـول، اوژنـول،      ،هاي فرار شامل كامفن، آلفا و بتـا پـي نـن           روغن

يلن، ، ژرانيـال، اكـسيد كـاريوف   a,b روغن فرار شامل سيترال      :بادرنجبويه. اسيدوالرنيك
  نازين، تركيبات پلي فنليكگلوكوزيد، ورام - ٧ -لينالوال، فالونوئيدها، لوتئولين

  :فارماكولوژي آثار

مطالعات آزمايشگاهي بر روي حيوانات نشان داده است كه گياه سـنبل الطيـب داراي اثـر      
 همچنين معلوم. ثر مربوط به روغن فرار و تركيبات والپوتريات است       اين ا  آرامبخش بوده و  
     ترين تركيبـات آرامـبخش موجـود در    ه والرنـال و اسـيد والرنيـك از قـوي    شده اســـت كـ    

مطالعات بيوشيميائي مستند نشان داده اند كه اسـيد والرنيـك    ).١و ٢(سنبل الطيب هستند  
و افـزايش غلظـت گابـا در مغـز     سيستم آنزيمي مسئول كاتابوليسم گابا را مهار مي سـازد      

مطالعات باليني مستند اثرات  ).٣(ش و مضعف اين دارو مي گردد   بروز اثرات آرامبخ  موجب  
اثر خواب آوري سنبل الطيب در      . آرامبخش سنبل الطيب را در انسان به ثبوت رسانيده اند         

در مطالعه اي كـه روي   .افراد داراي خواب طبيعي و هم در افراد كم خواب ظاهر مي شود  
انجام گرفته است نشان داده شده ضاعف هفته با روش بي خبري م       بيمار به مدت دو    ١٠٠

 تر از ديازپام بـوده اسـت  ر برطرف نمودن عالئم اضطراب موثر     است كه اثر سنبل الطيب د     
  ). ٥و٤(

ايا و بادوامي مي شـود  اثرات توام سنبل الطيب و بادر نجبويه موجب ظهور اثر آرامبخش پ           
وجود ه وعي براي آنها بتحت شرايط استرس روحي را آرام ساخته و خواب مطب كه بيماران

   ).٦(آورد مي

  : موارد منع مصرف

  .)٧( سال نبايد مصرف شود٦ودكان زير در ك
الطيـب حـساسيت دارنـد از    بخش حـاوي سـنبل    افراد نسبت به فرآورده هاي آرام چنانچه

  .دارو بايد خودداري كنند مصرف اين

  : عوارض جانبي

مريكـا مـورد   آداروي  ه نظارت بر غـذا و    بوده و توسط ادار    يگياه بي خطر  " والريان معموال 
  ).٥(تائيد قرار گرفته است

 روده اي مي شود كه جهت برطرف -مصرف اين فرآورده به ندرت باعث عوارض معده اي
  .شدن اين عوارض كافيست مصرف دارو قطع شود

  :تداخل داروئي

 اثر اين همزمان با بنزوديازپينها و باربيتوراتها نبايد مصرف شود زيرا سبب افزايش - 
  .  مي شودداروها

 .همزمان با آنتي كوآگوالنتها نظير هپارين نبايد مصرف شود - 
 .همزمان با مصرف الكل نبايد استفاده شود - 

 ).٧(همزمان با مصرف لوپراميد نيز نبايد استفاده شود - 
  

  : قرص نوراگلمقدار مصرف 

  .ميل شودآب همراه با غذا با دار نوراگل  قرص روكش٢تا١ بار هر بار ٢ روزي

  : قرص نوراگل فورتمقدار مصرف 

  :ت خواب با منشأ عصبيبراي درمان اختالال

 سال، يك قرص نيم ساعت تا يـك سـاعت   ١٢در بزرگساالن و نوجوانان باالتر از    -
د يك قرص ديگـر در طـول شـب    كه الزم باشد مي توان قبل از خوابيدن، در صورتي  

  .مصرف نمايند
  ساعت تا يك ساعت قبل از خوابيدن سال يك قرص نيم٦دكان باالتر از در كو -

  : درمان اضطراب و ناآرامي هابراي
   بار، هر بار يك قرص روكشدار٢ سال روزي ١٢بزرگساالن و اطفال باالتر از  در -
 زي يك بار هر بار يك قرص روكشدار سال رو٦اطفال باالتر از  در -

  :توصيه و هشدار

كـار بـا ماشـين آالت       پس از مـصرف ايـن دارو از راننـدگي كـردن و             ساعت   ٢تا    - 
  .خودداري شود

 .چنانچه داروي ديگري استفاده مي نمائيد پزشك و يا داروساز خود را مطلع نمائيد  - 
ا اين وجود چنانچه عالئم  ب .محدوديت زماني براي مصرف اين فرآورده وجود ندارد         - 

 .دتر گرديد بايستي به پزشك مراجعه كنيدبيماري بيش از دو هفته ادامه داشت يا ب
چنانچه دچار عوارض جانبي خاصي شديد كه در اين بروشور ذكر نگرديده بايـستي      - 

 .پزشك خود را مطلع نمائيد
لطفاً قـرص هـاي   . قرص هاي روكشدار نوراگل را نبايد در حالت خوابيده ميل كرد    - 

 .ميل نمائيد) يوان آبيك ل(روكشدار را بدون جويدن و با مقدار كافي مايعات 
  .در هنگام مصرف اين دارو از نوشيدن الكل خودداري شود  - 

   :و شيردهيدوران بارداري مصرف در 

. وز بـه اثبـات نـــــرسيده اسـت    دهي هنـ آبستني و شير   بي خطر بودن اين دارو در     
  .براين مصر ف آن در اين موارد توصيه نمي شودبنا
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O����� Pگل داروشرکت( ��روژ� (

 Neurogic Mentholated  

  يتري ميلي ل٥٠ اسپري: شكل داروئي

  

ده كليه دردهاي مرتبط با عصب، تسكين دهن: موارد مصرف

شي از بيماري زونا، فيبروميالژي و نوروپاتي ديابتيك، دردهاي نا
  گرفتگي عضالت

  

 ٥ گرم اسـپري نوروژيـك حـاوي مقـدار         ١٠٠ هر   :اجزاء فرآورده 

 گـرم   ٣٧ گـرم عـصاره هيـدروالكلي علـف چـاي،            ٥/٢گرم منتـول    

 گـرم   ١٠كـاليپتوس،   و گـرم اسـانس ا     ٥/١٥اسانس شمعداني معطر،    
 گـرم اسـانس   ٢٠ گـرم اسـانس درخـت چـاي و     ١٠اسانس نـارنج،   

  .اسطوخودوس مي باشد

    گـرم منتـول در هـر          ميلـي  ٤٥ - ٥٥ حـسب  بـر  : شده   استاندارد

  ميلي ليتر اسپري
  

 هايپريـسين، فالونوئيـدهاي مختلـف     :  علـف چـاي    :مواد مـؤثره  

   :سانسهايو ا )هايپروزيد، كوئرستين و روتين(
  ل، ژرانيول، نرولسيترونال: شمعداني معطر

  ليمونن، نرول، ژرانيول: نارنج
  سينئول: وكاليپتوسا

   لينالول، استات ليناليل: وخودوساسط

   سيمول، ليمونن-ها، سينئول، پاراتريپينن : درخت چاي
  

  :آثار فارماکولوژی و مكانيسم اثر

هاي عصبي عصاره علف چاي از ديرباز معروف بـوده و           د درد  اثر ض 
التهابي آن را  در ارتباط با فالونوئيدهاي موجود در آن              خاصيت ضد 

 خص داراي اثـرات بـارز ضـد زخـم،            مواد روغني گياه باال   . مي دانند 

 و تركيبـات  منتـول . باشـد  سوختگي و التيام بخش پوسـتي مـي       ضد
هاي بكـار رفتـه در فرموالسـيون از جملـه            مختلف موجود در اسانس   

ي و بـه صــورت   يـره نيـز بـه تنــهائ   ، ژرانيـول و غ سينئول، لينالول 
تركيـب با هـم از طـريق سينرژيستيك موجب بروز آثار بسيار بـارز            
ضد اسپاسم و ضـد درد شـده و بـا جـذب سـريع از طريـق پوسـت            

مـوثر   باالخص در التيــام دردهــاي بـا منـشـاء اعـصـاب بـسـيار             

  .باشند مي

  

هـاي    سآرتريت و دردهاي رماتيسمي اسـان       درد، ضد    اثرات ضد 

خصوص اسانس درخت چـاي     ه  مختلف موجود در اين فرآورده ب     
افـزون بـر ايـن      . در مطالعات متعدد باليني به اثبات رسيده است       

كلي داراي اثـر   طوره الذكر ب عصاره علف چاي و اسانسهاي فوق    
هـاي پوسـتي   د آزردگياروقارچي بوده و در م   ضد ميكروبي و ضد   

     بــين بـــردن درد، اثـــرات عــالوه بــر اثــر التيــام دهنــدگي و از 
  .سازند آنتي باكتـريال خود را نيز ظاهـر مي

  

ايـن دارو فقـط   : موارد منع مصرف و نكات قابل توصـيه       

بـردن آن بـر        از بكـار  . براي استعمال خارجي ساخته شده اسـت      
در صـورت بـروز     . ي چشم و پوست مجروح خـودداري شـود        رو

  .تحريكات جلدي مصرف دارو قطع شود
  

   : مصرفمقدار

روزي چند بار مقدار كمي از دارو بر روي محل عارضه اسپري 
  ). بار در روز استعمال نشود٥بيشتر از  (شود

  

در  محدوديتي : و شيردهيدوران بارداريمصرف در 

مصـرف اين دارو در موارد حاملگي و شيردهي گزارش نشده 

  .است
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)شرکت گل دارو( وازو�

Vasogol 
  

 اي پـايين   فشارخون به طور قابل مالحظه،در تمام بيماران . ز شد عصاره زيتون تجوي  
 ).۱۱و۹(آمد

اثر ضد فشارخون عصاره زيتون در حيوانات آزمايـشگاهي ماننـد رات نيـز بـه اثبـات          
لي موجود در برگ وقدرت انهدام راديكالهاي آزاد توسط تركيبات فن  . )۱۰(سيده است ر

ئيـدهاي موجـود در بـرگ زيتـون ماننـد       فالونو. بررسي قرار گرفته است    زيتون مورد 
هاي آزاد هستند و هـر چقـدر   سيل قادر به نابود ساختن راديكال  هيدروك -۳گروههاي  

تعداد گروههاي هيدروكسيل در مولكول افــــزوده شـود قـدرت منهـدم كننـده اي            
  .زيادتر مي شود

  . قرص با غذا ميل شود۲ تا ۱ در شبانه روز :دستور مصرف

ان ديابتي و تحـت درمـان بـا داروهـاي ضـد ديابـت و همچنـين                بيمار  :احتياطات
و را بايـستي بـا احتيـاط        بيماراني كه داروهاي ضد انعقاد مصرف مي نمايند،  اين دار          

  . مصرف كنند

، بيماران مبتال به سـنگ هـاي صـفراوي         مصرف اين دارو در      :موارد منع مصرف  
  .ستي خودداري نمايندز مصرف آن بايبنابراين ا شود به اسپاسم مجاري مي منجر

لرژيك ي و واكنش هاي حساسيتي نظير رينيت آه ا  مشكالت معد  :عوارض جانبي 
   و مواردي از آسم برونشيال

اطالعات كافي در مورد بي خطر بودن     : مصرف در دوران بارداري و شيردهي     
در صورت تـصميم بـه بـارداري يـا     . اين دارو در بارداري و شيردهي در دست نيست      

  . ش از مصرف بايد با پزشك و يا داروساز مشورت گرددشيردهي پي
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    عددي۳۰ در بسته هاي دارقرص روكش:       شكل داروئي

و به عنوان مكمل داروهاي ضد خون هاي ماليم فشار جهت درمان :موارد مصرف
   ادرار آور-فشارخون

    ميلي گرم عصاره خشك برگ زيتون ۵۸۰در هر قرص  :اجزاء فرآورده

  .  ميلي گرم ماده مؤثره وجود دارد۷۵الئوروپين معادل % ۱۳ برحسب :شدهاستاندارد 

، اسيد پالميتيك  %۵۶-%۸۳اسيد اولئيك   (مواد موثره شامل اسيدهاي چرب      : مواد موثره 
 الئوروپين  -۶،  %۶ -%۹منوترپن ها مانند الئوروپين     ) %۴-%۲۰ ، اسيد لينولئيك  ۸% -۲۰%

ها شـامل اسـيد    دي متيل اتر، تري ترپن ۱۱و۷ -يد  ئوزساكارز، ليگ استروزيد، الئوروزيد، ال    
ــك  ــه انولي ــدها   اول ــك، فالونوئي ــاس ليني ــيد م ــولين ، اس ــامل لوتئ ــد، -۷ ش                اوگلوكوزي

 دي گلوكوزيـد،  ۱ -۴ -ها اليـوين، اوليـوين    اوگلوكوزيد، از دسته شـالكون     ۱ -۷ -اپي ژنين 
ــامل ــتروئيدها ش ــا اس ــترول، دلت ــا استيگما -۷ بتاسيتوس ــترول، دلت ــترول، و  ۱ -۵س ناس

  كامپسترول استيگماسترول

 ل يافـت  ودر برگ و ميوه زيتون چندين پلـي فنـ        :آثار فارماكولوژي و مكانيسم اثر     
ل آن ماده اي اسـت بـه        ومهمترين پلي فن  . شود كه از نظر بيولوژيكي فعال مي باشند        مي

 بنابراين هـر چقـدر ميـزان        نام الئوروپين كه عامل اصلي خاصيت درماني گياه مي باشد و          
الئوروپين در بـدن متـابوليزه   . تر استده بيشتر باشد اثر درماني آن قوي    الئوروپين يك فرآور  

يك داراي اثر ضد ميكروبي و شيميائي اسيد لينولئ. شده تبديل به اسيد لينولئيك مي گردد      
زاران سـال  به علت خواص بسيار سودمند برگهاي زيتون، اين گيـاه از هـ    ). ۲و۱(مي باشد   

چنـدين تركيـب   . طور سنتي استفاده مـي شـده اسـت      ه  پيش در كشورهاي مديترانه اي ب     
و ) فنـول  گلوكوزيـد (فنولي در برگ و جوانه زيتـون يافـت شـده اسـت، ماننـد الئـوروپين        

در مطالعـات حاصـل از كـشت        . الئوروپين يك آنتي اكسيدان طبيعـي اسـت       . فالونوئيدها
ايـن  . ين و النوالت كلسيم داراي خواص درماني مي باشـند   سلولي، شكل هيدروليز الئوروپ   

خال و  تب عصاره زيتون قادر است ويروسهاي بيني، .تركيب براي گياهخواران مناسب است
از . وانزا و هرگونه ويروس لوسمي را مهار سازدلميكوويروس ها و بسياري از ويروسهاي آنف

ه توليـد اسـيد آمينـه ضـروري بـراي           نظر مكانــيسم اثر ضد ويروس مواد مؤثره اين گيـا         
عمـل  . نمايـد  بـرداري ويـروس را مهـار مـي     ريزي و نـسخه  ويروس را مهار كرده و پوسته     

گـزارش  ). ۳و۲(دارد   اعمـال مـي    كند و اثر ضد ميكروبي وسيعي نيز        فاگوسينوز را فعال مي   
ون عصاره تام برگ زيت). ۴(ن داراي اثر متسع كننده عروق است      شده است كه عصاره زيتو    

 كاهش و LDLداراي خاصيت آنتي اكسيداني بوده و موجب مهار اكسيداسيون كلسترول   
همچنين گزارش شده است كه عـصاره زيتـون تـراكم           . ين مي گردد  پيشرفت تصلب شرائ  

مـي دهـد و در نتيجـه از تجمـع     را وقفـه   B2پالكتي را مهار كرده و سنتز ترومبوكـسان         
با مهار آنزيم تبديل آنژيوتنسين ). "۵(گيری می کند ها و لخته شدن و انعقاد خون جلو       پالکت

)ACE(    بنابراين ."  دهد منقبض كننده عروق است را كاهش مي       كه   ۲، توليد آنژيوتنسين
به . )۱۰و۷(عات باليني به اثبات رسيده استخون را كاهش مي دهد كه اين اثر با مطالفشار

بوط به الئوروپين موجـود در آن  طور كلي اثر پايين آورنده فشارخون عصاره برگ زيتون مر    
بعـد از  ). ۶( نيتريك در عروق بوجـود مـي آيـد   اين اثر از طريق افزايش توليد اكسيد     . است

 دي هيدوركـسي    ۴،۳هاي بيولوژيك معلوم شده است كه يك بخش جدا شده بنام            سنجش
سـاير  . هنـده فـشارخون اسـت     فنيل اتانول كه از الئوروپين بدست مـي آيـد داراي اثـر كا             

      ۲ بـه   ۱هاي الئوروپين و الئاسين قادر به مهـار آنـزيم تبـديل كننـده آنژيوتنـسين                 بوليتمتا
     در پاتوژن فشار خون بـاال اسـترس هـاي اكـسيداتيو نقـش مهمـي ايفـاء           . )۱۰(مي باشند 
 است، E و Cتر از ويتامين  آنتي اكسيداني الئوروپين كه قوي    اساس قدرت  بر). ۸(مي نمايد 

هاي آزاد فشار خون را كاهش صاره زيتون با خنثي سازي راديكال    جود در ع  هاي مو ولپلي فن 
ين از طرف ديگر بـا كـاهش چربيهـاي مـضر خـون از پيـشرفت تـصلب شـرائ                .  دهند مي

دارو دريافت نكـرده  " خوني كه قبالدر يك تجربه باليني بيماران فشار  . جلوگيري مي نمايد  
ع مـصرف  ـبـا قطـ  ـشارخون بوده انـد  د فـبودند و بيماراني كه تحت درمان با داروهاي ض     

اي ـهـسولــ پـدا ك ـتـ ـ روز در مطالعه قرارداده شدند و بيمـاران اب         ۱۵مدت  ه  داروهايشان ب 
  ميلي گرم۴۰۰  كپسول محتوي۲پس از قطع درمان پالسبو،  وده،ـمـافت نــو دريـپالسب
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)شرکت گل دارو (و���

Venogol 
             

 ٢٢سوکور راندوم ديگری روی  در مطالعه دوافزون بر اين
 درمان بابيمار با نارسائـــی مزمن وريدی که تحت 

استاندارد ( عصاره گياه شاه بلوط هندی ميلي گرم ١٢٠٠
اند، اثر ضد ورم  بوده) اسين ميلی گرم ١٠٠ شده نسبت به

از طريق کاهش در پااليش کاپيلری نشان داده شده 
  ).  ٦(است

 بار به طور موضعی مصرف ٣ وزیر: دستور مصرف
  .شود يم

  .تاكنون عارضه اي گزارش نشده است: عوارض جانبی

محدوديتی : شيردهی و دوران بارداري مصرف در
  . ندارد وجود
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    گرمی٣٠ كرم :شکل داروئي

 درمان واريس سطحی و عميق وريـدی، ادم    :موارد مصرف 
پاها، فلبيت، برطرف کننـده درد و حـس سـنگينی وريـدهای            

   د درجه يكساق پا، هموروئي

ــرآورده ــدار  هــر گــرم كــرمدر: اجــزاء ف      ٣٨ ونوگــل مق
گيـاه شـاه بلـوط هــنـــدی    مـيـلي گـرم عصـاره خـشـک

)Aesculus hippocastanum( تاس موجود.  

 (Escin) ميلي گرم اسين     ٦/٧حسب   بر: شده استاندارد
  در هر گرم كرم

   مهمتـرين مـاده مـوثره شـاه بلـوط هنـدی           : مواد موثــره 
" ترپن است کـه جمعـا      کمپلکس ساپونين های تري   % ٣-%٦

و مــــخلوطی است   ) ١( ناميده می شود   escinبه نام اسين    
 ، فالونوئيـدها  )٢(پن های اليگوگليکوزيدهای اسـين    از تري تر  

ـا ، کيـنـــون هــا، اسـتـرولهــ)گلـيـکوزيـــدهای فـالونـــول(
ـــرول، آ ـــل اسـتـيـگـمـاسـتـ ــترول و شـامـ ــا اسپيناسـ           لفـ

د لينولنيک، پالميتيک و    سيتوسترول و اسيدهای چرب مانن     بتا
  استئاريک

ـطالـعات بـا م :مکانيسم اثر  آثار فارماکولوژی و
گوناگون روی حيوانات آزمايشگاهی معلوم شده است که 

ط گياه شاه بلوط هندی مخلو مهمترين ماده موثر در
 که دارای اثر كم كننده گليکوزيدهای تري ترپن اسين است

متعددی  شواهد. ترشحات و سفت کننده جدار عروق است
کاهش فعاليت  بخشی عصاره شاه بلوط در اثربرـنی مب
پااليش با ). ٤و٣(ای ليزوزومال بدست آمده استـزيمهآن

ی با وزن مولکولی کم و الکتروليتها افزايش، آب پروتئينها
بين سلولی از طريق مهار نفوذپذيری عروق مهار فضای 

 هفته روی ٤عرض  در مطالعات دوسوکور راندوم در. شود يم
 بيمار با نارسائی مزمن وريدی، اثر ضد التهاب و آثار مفيد ٤٠
يگری نظير برطرف شدن درد ساق پاها را با تجويز عصاره د

  ). ٥(اند گياه شاه بلوط به اثبات رسانيده
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)شرکت گل دارو (�Rروه�ب

Hemorrho-herb 
             

 

   گرمي ۳۰ پماد :داروئيشكل 

پـروالپس    خـون،    هموروئيـد و هموروئيـدهاي پر      :فموارد مصر 

  خارش، درد و تحريكات مقعد قعد، م

و  % ۳/۸، تنطـور بنـژوئن      %۲۵ آب هامـامليس     :دهآورفـر اجزاء  

  %۱/۵اكسيد روي 

    ۳  ميلـي گـرم اكـسيد روي و        ۵۲ بـر حـسب      :استاندارد شـده  

  اسيد در هر گرم از پماد هموروهربميلي گرم بالزاميك 

هامـاملي   ( داراي فالونوئيـدها، تـانن     :هامـامليس : مواد موثره 

مقـدار  . باشـد  يمـ ار و مقدار كمي اسانس فر ) پروانتوسيانيدين ،تانن
 مرتبه بيشتر از برگ آن      ۳۱هاماملي تانن پوست درخت هامامليس      

محتـوي   رزين بنژوئن و اسانس فـرار كـه          :تنطور بنژوئن . است

يدهاي نـامبرده، وانيلـين و   ، استر اساسيدهاي بنزوئيك و سيناميك   
  .)۲و۱(باشد يميد بنزآلدئ

ا و فالونوئيدها   هـت وجود تانن   هامامليس به عل   :آثار فارماكولوژي 

مطالعـات اخيـر نـشان      . در آن داراي اثر قابض و آنتي سپتيك است        
ــ ــده آن داراي     يمـ ــر شـ ــصاره فيلتـ ــشي از عـ ــه بخـ ــد كـ     دهـ

ها بوده و داراي اثـر قابـل مالحظـه ضـد ويـروس               پروانتوسيانيدين
اين قـسمت همچنـين داراي اثـر        .  است يكهرپس سيمپلكس نوع    

ــوده و التهــاب   ــوي ضــد التهــاب ب ــرا كــاهش ق ــرات . دهــد يم           اث

 ضد اكسيدان، محافظت كننده در مقابل اشـعه هـاي مخـرب و اثـر               
از نظر مكانيسم اثـر     . اند   به اثبات رسيده   ضد التهاب هامامليس تماماً   

ابي منـتج شـده از      ضد التهابي، پروانتوسيانيدين ميانجي هـاي التهـ       
فعـال كننـده   را مهـار نمـوده و تـشكيل فـاكتور         اسيد آراشـيدونيك    

تواند بـا اثـر آنتـی اكـسيدان      يممليس هاما. سازد يمپالكتي را مهار  
هاي آنزيمـي را در حـين فرآينـد         خود سوپراكسيد آزاد شده از واكنش     

محققين . )۳(التهاب، كه داراي نقشي در ايجاد آن هستند مهار سازد         
تواننـد سـلولهاي      يمـ ژاپني نشان داده اند كه مواد موثره هامامليس         

وج پوست را در مقابل آسيب ناشـي از اكـسيژن فعـال محافظـت      نس
       رســد كــه هامــامليس داراي كــاربرد بــالقوه  يمــنماينــد و بــه نظــر 

هامـامليس در  . باشـد  يمـ ضد فرآيند پيري و چين و چروك پوسـت   

نمايد بلكه داراي اثر      يمدرمان هموروئيد، نه تنها التهاب را بر طرف         
ارش، تحريـك و سـوزش مقعـد را          گياه خ  اين. باشد  يمضد درد نيز    

اثـر ضـد عفـوني كننـده تـانن هـاي موجـود در               . سـازد   يمطرف  بر
هامامليس از عفونت موضع جلوگيري نموده و بدين ترتيب به بهبود           

  ض در ـــواد قابـــتانن و ديگر م. نمايد يمسريع تر عارضه كمك 

  

 و پرخـون مقعـد را در       متـسع شـده      اد هموروهرب عروق  ــــپم
كوچك كـرده و   محل هموروئيد منقبض نموده و محل آسيب را     

در ايـن فـرآورده الكـل       . دهـد  يمدر نتيجه خونريزي را كاهش      

 رزين بنژوئن و اكسيد روي بـه كمـك           بنژوئن، موجود در تنطور  
تاننهاي موجود در هامامليس يك اثر قابض شـديدتري اعمـال            

افزون بـر  . ودش يمنمايد كه موجب التيام سريع تر هموروئيد    يم

                اين مـواد مـوثره در تنطـور بنـژوئن داراي اثـر ضـد اسپاسـم و                  

باشــد كــه مكمــل هامــامليس عمــل  يمــضــد عفــوني كننــده 

  .)۴(نمايد يم

پماد هموروهرب براي استعمال موضـعي تهيـه        :موارد احتياط 

از تماس دسـتهاي آلـوده بـه پمـاد همـوروهرب بـه             . شده است 
  .)۴(چشمها پرهيز شود

سـت در افـراد حـساس بـه         اين دارو ممكن ا    :عوارض جانبي 

در  .ي ايجاد واكنش هاي آلرژيـك مختـصر نمايـد         گياهان داروئ 
صورت بروز اين آثار مصرف دارو قطع و با پزشـك يـا داروسـاز               

  .)۵(مشورت شود

صبح و شب بعد از هر اجابت مـزاج          :مقدار و دستور مصرف   

براي برطـرف نمـودن    .شوداز پماد هموروهرب به موضع ماليده     
  .خل مقعد از اپليكاتور داخل جعبه استفاده نمائيدهاي داخارش

مصرف با احتيـاط     :شيردهيمصرف در دوران بارداري و      

  .داردناين فرآورده در دوران آبستني و شيردهي مانعي 
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)شرکت گل دارو( <��%!نه

         Hirsutan   

ها پس از شستشوی موضع پوشش نازكي       شب: دستور مصرف 

دارو بايد حداقل دو    . کرم به موضوع ماليده و ماساژ داده شود        از
 ماه  ٦مصرف آن بايد حداقل     . روي پوست باقي بماند    ساعت بر 

  .به طور مستمر ادامه يابد
  

كه روي پوست  در صورتي: مصرفموارد احتياط و منع 

  در. بريدگي يا آسيبي موجود است از مصرف آن خودداري شود
توصيه آريتمي هاي قلبي يا گلوكوم هستند كه دچار  افرادي

  .نمي شود

  

اين كرم ممكن است در صورت جذب : عوارض جانبي

كاردي، گشادي مردمك، احتباس هان، تاكيموجب خشكي د
  .ي و هذيان گرددنادر اختالل بينائدر موارد بسيار ادرار و 

  

مصرف اين دارو : بارداري و شيردهيدوران مصرف در 

  .در دوران بارداري و شيردهي  مجاز نيست
  

  .  گزارش نشده است:تداخالت داروئي
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   گرمي٣٠كرم در : شكل داروئي

  

  كم كننده و پيشگيري از رشد موهاي زائد صورت: موارد مصرف

  

به مقدار هـر گـرم از فرآورده كـرم هيرسـوتان : اجزاء فـرآورده

از عصاره هيدروالكلي تغليظ شده گياهان زير تشكيل يافته  گرم ١/٠
  :است

                  .Datura stramonium Lتاتوره 
    .Hyoscyamus niger L        بذرالبنـج       

   .Conium maculatum L      شوكران        

  

 ميلي گرم تروپان آلكالوئيد ٤٢/٠- ٥٨/٠ برحسب :استاندارد شده

  برحسب هيوسيامين
  

ــاه تــاتوره: مــواد مــؤثره  آلكالوئيــدهاي :بــرگ و دانــه گي

ــين  ــيامين، هيوس ــت  هيوس ــاي ثاب ــن ه ــكوپوالمين و روغ ــا اس . ي

 آلكالوئيـدهاي هيوسـيامين، اسـكلوپوالمين، آتـروپين و           :بذرالبنج

ئـين و   ئين، متيل كوني ي آلكالوئيدهاي كون:دانه شوكران  .نشاسته

  )١(كونيدرين
  

آلكالوئيدهاي تروپان موجود   : آثار فارماکولوژی و مكانيسم اثر    

  هيوسـيامين داراي خاصـيت      در گياهان تـاتوره و بـذرالبنج از جملـه         
آنتي موسكارينيك بوده و موجب مهار گيرنده هـاي موسـكاريني در         

  ).٣(سطح بدن مي شوند
در پزشكي گذشته ايران براي گياهان بـذرالبنج، تـاتوره و شـوكران             

امروزه در طـي    . اثرات بارز كاهنده موهاي زائد صورت قائل شده اند        

ثر بـه اثبـات رسـيده و كـرم          مطالعات جديد و تحقيقات باليني اين ا      
م محتوي عصاره گياهان فوق الذكر قادر بـه پيـشگيري رشـد و كـ              

  ).٨و٧(كننده موهاي زائد صورت مي باشد
نحوه اثر اين دارو از طريق كـاهش گـردش خـون در ريـشه مـو و                   

مو شـده و اتـصال    ن است كه موجب نازك شدن تار    ذيه آ كاهش تغ 
جذب عصاره گيـاهي    . شـود  آن به صورت سست گشته و ريخته مي       

       به ريشه مـو، موجـب نرمـي غـشاء پيـاز مـو شـده و آن را سـست                     
موهـاي زائد خشن و كلفـت در ابتـدا كـم رنـگ شـده و             . نمايد مي

  .سپس با نازك شدن آن نهايتاً موجب ريزش آنها مي شود
  
  

 

)۸۳( 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)شرکت گل دارو( ر�T ��ي ��!ه* دGو�;

         Delaviz     
  

 قهـوه اي روشـن،      اي تيره،  ، قهوه مشكي ( رنگ موي گياهي دالويز   

 حنا، گلرنـگ،   گياه رنگ،اهي از جملـه  اد طبيعي گياز مو   )زيتوني

 و غيره تهيه شده اسـت و     پوست گردو   بابونه، كتيرا، نشاسته،  

نه عارضه اي  را به  همراه        به آساني قابل مصرف مي باشد و هيچگو       
زش مو پيـشگيري نمـوده و در حقيقـت تقويـت            مواد از ري  اين  . ندارد

ال  اسـت كـه    سـ ۲۰۰۰حنـا بيـشتر از    .  باشد رشد مو نيز  مي    كننده  
 و تـاكنون هـيچ   و سـاكنين خاورميانـه بكـار مـي رود    توسط ايرانيان  

ــصرف  ــه اي از م ــت عارض ــشده اس ــزارش ن ــاي . آن گ ــگ موه         رن
خصوص در خانمهـا عـادي      ه   كه مصرف آن ب     )يشيميائ(غير گياهي   

شده است بر طبق بعضي شواهد سبب افزايش سرطان به طور عام و           
امتياز . رطان پستان به طور خاص مي شود      افزايش سرطان مثانه و س    

استفاده از رنگ موي گياهي در بـي ضـرر بـودن و سـالم بـودن آن                  
    بـدين ترتيـب جهـت دوري جـستن از ابـتالء بـه بيماريهـاي                . است

ارد تهيه شـده اسـت،      طور استاند ه  فوق الذكر رنگ موي دالويز كه ب      
  . توصيه مي گردد

  

  :نكات مهم و قابل توجه 

ز استفاده از رنگ موي گياهي دالويز توجه داشته باشيد كه           قبل ا  -۱
عنوان مثـال   ه  ب. رنگ انتخاب شده بايد مطابق رنگ طبيعي مو باشد        

براي موي قهوه اي روشن بايد رنگ موي قهوه اي روشن و يا براي              
  .  رنگ موي مشكي انتخاب گرددموي مشكي بايد

نـگ نمـودن    خصوص ر ه  كلي رنگ نمودن الياف و ب      طبق قانون    -۲
 موهـاي رنـگ نـشده همرنـگ و يـا                كـه  موي انـسان، در صـورتي     
باشـد عمـل رنـگ      ) رنـگ مـوي گيـاهي     (روشن تر از رنگ فرآورده      

مثال رنگ موي قهـوه اي      عنوان  ه  ب. نمودن بخوبي انجام خواهد شد    
توان جهت موهاي قهوه اي تيـره و يـا قهـوه اي روشـن     تيره را مي    

وه اي تيره خواهد بـود ولـي اگـر ايـن     بكار برد و رنگ ايجاد شده قه      
كي مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد نتيجـه           شرنگ مو بر روي موهاي مـ      
كـه   بنابراين بايد توجه داشت در صورتي     . مطلوب حاصل نخواهد شد   

موها داراي رنگ تيره تر از رنگ موي گياهي انتخـاب شـده باشـند،               
ابتـدا و  براي اينكه يك رنگ روشن تر بر روي مو ايجاد گـردد، بايـد     

. بر روي مـو انجـام گـردد   مو عمل دكلره كردن  رنگ   قبل از مصرف  
مصرف كنندگان عزيز بهتر است توجه داشته باشند كه دكلره كـردن             

ي است و توصـيه مـي گـردد حتـي المقـدور از              يك عمل شيميائ  مو  
 . دكلره نمودن مو اجتناب گردد 

ن موي خـود  در طي دوران عادت ماهيانه بانوان بايد از رنگ كرد       -۳
با رنگ موهـاي گيـاهي خـودداري نماينـد زيـرا بـه علـت تغييـرات                

  .هورموني بدن در طي اين مدت نتيجه مطلوب به دست نخواهد آمد
" به هنگام استفاده از رنگ موي گياهي، بايد توجه داشت كه قبال           -۴

 . ي استفاده نشده باشده كوتاهي از آن از رنگ موي شيميائو به فاصل
 

  

  

  :  دستور مصرف

تمامي محتوي بسته رنگ مو را در مقـدار مناسـبي آب              .١
ـ                 ه جوش مخلوط نموده و با قاشـق بـه هـم بزنيـد تـا ب

مدت يك ه  اين خمير را ب   . صورت خمير يكنواختي درآيد   
  .به حال خود بگذاريدساعت 

يد و خـشك    تميـز بـشوئ   " خود را با شامپو كامال    موهاي   .٢
ـ          . يدئنما ه توجه داشته باشيد كه موهاي چرب رنـگ را ب

 . خود نمي گيرندخوبي به 

ابتدا موي سر را از وسط به دو قـسمت تقـسيم كنيـد و                .٣
سـر تـا پـشت      بعد دسته دسته موها را از قـسمت فـرق           

 توجـه داشـته باشـيد كـه     يد وگردن به رنگ آغشته نمائ 
.  ختم كنيـد    مو اين عمل را از ريشه مو شروع و به نوك         

كه موهاي آغشته به رنگ مو با يـك عمـل            در صورتي 
كـه   طوريه  پارچه و يا كاله پالستيكي پوشانده شود، ب       

رطوبت خمير رنگ مو حفظ گردد، عمل رنگ گرفتن مو        
 .بهتر انجام خواهد شد

موها ) نود دقيقه( نيم د از گذشت حداقل يك ساعت و      بع .
 . يدشسته، آبكشي و خشك نمائ" را كامال

توجه داشته باشيد كه عامل زمان در رنگ نمـودن بـا رنگهـاي             
گياهي و طبيعي بسيار مهم مي باشد و هر چه رنگ مـو بيـشتر          
. بر روي مو قرار داشته باشد، رنگ بيشتري بـه مـو خواهـد داد               

نگ دلخـواه مـي تـوان     بنابراين بستگي به تيرگي و يا روشني ر       
، يعنـي  ي مدتهاي بيـشتر از يـك سـاعت و نـيم        رنگ مو را برا   

براي مدت چند ساعت و يا حتـي شـب تـا صـبح بـر روي مـو              
  . نگاهداشت

چنانچه در رنگ نمودن مو، به خصوص با رنگ موهـاي        .�
 مطلـوب حاصـل نگرديـد، توصـيه        " روشن، نتيجه كامال  

گـر   مـو بـراي يـك بـار دي         مي گردد عمل رنگ نمودن    
  . تكرار گردد

در استفاده  از رنگ موي مشكي، افرادي كه موي سفيد            .�
بهتر اسـت ابتـدا     ) سفيد" طور نسبي و يا كامال    ه  ب(دارند  

) مطابق روش اسـتفاده از رنـگ مـو    ( با حنا    موي خود را  
رنگ نموده، آبكشي و خـشك نماينـد، سـپس مطـابق             

 .   دستورالعمل فوق از رنگ موي مشكي استفاده كنند

  :يهتوص

در موقع رنگ نمودن موي سر، جهت اجتنـاب از رنـگ شـدن پوسـت                
  .  است از دستكش ضميمه استفاده نمائيددست، بهتر
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Product List  
Composition Usage Product name No. 

Foeniculum vulgare, Cuminum 
cyminum, Trigonella foenum 
graecum, Anethum graveolens 

Stimulates milk production in nursing 
mother 

Shirafza Drop (30 ml) 1 

Foeniculum vulgare, Cuminum 
cyminum, Trigonella foenum 
graecum, Anethum graveolens 

Stimulates milk production in nursing 
mother 

Shirafza Capsule  
(30 cap) 

2 

Cassia obovata Laxative for children Senagol Syrup (60 ml) 3 

Dill seed oil Carminative, flatulent pains in infants Golgripe Solution  
(120 ml) 

4 

Calendula officinalis, Echinacea 
angustifolia 

Helps to relieve skin inflammation, 
purulent wounds 

Calendit-E Cream  
(30 gr) 

5 

Valeriana officinalis, Melissa 
officinalis 

As a sedative in the treatment of 
insomnia, anxiety and nervous tension 

Neurogol S.C. Tablet 
(30 tab) 

6 

Valeriana officinalis, Melissa 
officinalis 

As a sedative in the treatment of 
insomnia, anxiety and nervous tension 

Neurogol Fort F.C. 
Tablet (30 tab) 

7 

Valeriana officinalis 
Tranquilizer, hypnotic 

Sedamin Capsule  
(30 cap) 8 

Valeriana officinalis, Borago, 
Matricaria chamomilla, Lavandula 
stoechas 

Tranquilizer, hypnotic, tension 
headache, insomnia 

Altib Powder (40 gr) 9 

St john's wort (Hypericum 
perforatum) 

Sedative, antidepressant, tension 
headache, insomnia 

Perforan Coated Tablet 
(30 tab) 

10 

Valeriana officinalis, Foeniculum 
vulgare, Salin alba, Melissa 
officinalis 

Antimigraine and tension headache 
Antimigraine Drop  
(30 ml) 

11 

Valeriana officinalis, Foeniculum 
vulgare, Salin alba, Melissa 
officinalis 

Antimigraine and tension headache 
Migragol F.C. Tablet 
(30 tab) 12 

Ginseng rhizoma 
To improve performance, well-being 
cerebrovascular deficit and long term 
debility  

Ginsin Capsule  
(30 cap) 13 

Ginseng rhizoma 
Fatigue Lack of concentration, 
weakness 

Ginsin Tonic (120 ml) 14 

Ginkgo biloba 
Treatment of peripheral vascular 
disorders, tinnitus and alzheimer 

Ginkogol F.C. Tablet 
(30 tab) 

15 

Boswellia serrata, Ginger rhizoma 
Memory impairment, multiple 
sclerosis, alzheimer cognitive decline 

Memoral Capsule  
(30 cap) 

16 

Berberis vulgaris, Valeriana 
officinalis, Salin alba, Matricaria 
chamomilla, Peganum harmala 

For the treatment of opiate addiction Raha Solution (120 ml) 17 

Berberis vulgaris, Valeriana 
officinalis, Salin alba, Matricaria 
chamomilla, Peganum harmala 

For the treatment of opiate addiction Raha Capsule  
(30 cap) 

18 

Ginkgo biloba, Ginseng rhizoma 
Memory impairment and lack of 
concentration impotence both men and 
women 

Phytoton Capsule  
(30 cap) 19 
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Composition Usage Product name No. 
Tribulus terrestris, Zingiber 
officinalis, Crocus sativus, 
Cinnamomum zeylanicum 

Erectile dysfunction (impotence), 
premature ejaculation, low sperm 
count 

Aphrodit Drop (30 ml) 20 

Tribulus terrestris, Zingiber 
officinalis, Crocus sativus, 
Cinnamomum zeylanicum 

Erectile dysfunction (impotence), 
premature ejaculation, low sperm 
count 

Aphrodit Coated 
Tablet (30 tab) 

21 

Foeniculum vulgare, Laurus 
nobilis, Tribulus terrestris, 
Cuminum cyminum, Cucumis 
melo, Zea mays stigmata, Cerasus 
avium 

Removes kidney stones approximately 
up to 7 mm in diameter size, alleviates 
the kidney tract spasm 

Sankol Drop (30 ml) 22 

Equisetum arvense Herbal diuretic, urinary tract antiseptic Moderic Coated Tablet 
(30 tab) 23 

Urtica dioica, Cucurbita pepo, 
Tribulus terrestris, Matricaria 
chamomilla, Pimpinella anisum 

For the treatment of symptomatic 
benign prostatic hyperplasia 

Prostatan Drop (30 ml) 24 

Urtica dioica, Cucurbita pepo, 
Tribulus terrestris, Matricaria 
chamomilla, Pimpinella anisum 

For the treatment of symptomatic 
benign prostatic hyperplasia 

Prostatan Coated 
Tablet (30 tab) 25 

Echinacea purpurea 
Immunostimulator against viral and 
bacterial infections of the respiratory 
and urinary tracts, Antiinfluenza 

Immustim Tablet  
(30 tab) 

26 

Echinacea purpurea 
Immunostimulator against viral and 
bacterial infections of the respiratory 
and urinary tracts, Antiinfluenza 

Immustim Solution  
(60 ml) 27 

Eucalyptus tincture, Benzoin 
tincture, Menthol 

Relieves cold symptoms, 
bronchodilator 

Eucalyptus inhaler  
(60 ml) 28 

Glycyrriza glabra (Licorice), 
Eucalyptus oil, Capsicum annum 

Mouth and throat antiinflammatory, 
antitussive 

Licophar Lozenge  
(30 tab) 

29 

Sambucus ebulus, Echinacea 
purpurea, Althaea officinalis Influenza, cold symptoms 

Phytocold Coated 
Tablet (30 tab) 30 

Sambucus ebulus, Echinacea 
purpurea, Ginger rhizome, Achillea 
millefolium, Mentha piperita, 
Matricaria chamomilla 

For the prevention & treatment of cold. 
Antitussive and immunostimulator  

Phytogrip Syrup  
(120 ml) 31 

Thymus vulgaris Antitussive, for the treatment of  
bronchitis and whooping cough 

Tussian Syrup (120 ml) 32 

Thymus vulgaris Antitussive, treatment of  bronchitis 
and whooping cough for children 

Children's Tussian 
Cough Syrup (60 ml) 33 

Thymus vulgaris, Anise oil Antitussive, expectorant Tussigol Drop (30 ml) 34 

Eucalyptus oil, Menthol, Thyme oil 
Treatment of children cold and nasal 
congestion 

Be.Be.Cold Ointment 
(28 gr) 

35 

Eucalyptus oil, Menthol, Camphor 
oil 

Local application on the chest decrease 
cough due to cold 

Cold Rub Cream  
(30 gr) 36 

Asarum europaeum Acute and chronic bronchitis, asthma Bronchogol Coated 
Tablet (30 tab) 

37 
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Composition Usage Product name No. 

Rosemary oil, Menthol, Camphor 
oil 

Neuralgia of the sciatic nerve, against 
muscle pain and contractions 

Rosemary Ointment 
(30 gr) 38 

Capsicum annum 

Relief the pain of osteoarthritis and 
rheumatoid arthritis, chronic neuralgia, 
muscle pain and spasm, diabetic 
neuropathy, chronic lumbago 

Capsian Ointment  
(30 gr) 

39 

Hypericum perforatum, 
Pelargonium graveolens, 
Eucalyptus globules, Citrus 
aurantium, Melaleuca alternifolia, 
Lavandula stoechas   
 

Chronic neuralgia, muscle pain and 
spasm, diabetic neuropathy 

Neurogic Spray  
(50 ml) 

40 

Curcuma longa, Ginger rhizome, 
Uncaria tomentosa (Cat 's claw), 
Boswellia serrata 

Arthritis, oesteo arthritis, 
antiinflammatory 

Phyto-Arthrit Capsule 
(30 cap) 

41 

Devil's Claw 
Arthritis, oesteo arthritis, anti-
inflammatory, relief of dysmenorrheal 

Rhumatogol F.C. 
Tablet (30 tab) 

42 

Glycyrriza glabra (Licorice), 
Matricaria chamomilla, Achillea 
millefolium 

Gastrointestinal ulcers, anti-
inflammatory in GI tract, 
antispasmolytic 

Gasterin F.C. Tablet 
(30 tab) 43 

Glycyrriza glabra (Licorice), 
Matricaria chamomilla 

Antiflatulent, antispasmodic Shirinush Powder 
(40gr) 

44 

Foeniculum vulgare, Mentha 
piperita, Matricaria chamomilla 

Antispasmodic carminative for spastic 
disorder of Gastrointestinal tract 

Gasterolan Drop  
(30 ml) 45 

Foeniculum vulgare, Cuminum 
cyminum, Matricaria recutita, 
Mentha piperita, Melissa officinals, 
Carum carrvi, Majorana origanum.  

Antiflatulent, antispasmodic Carbogol  Capsule  
(30 cap) 

46 

Mentha piperita, Pimpinella 
anisum, Fennel 

Antispasmodic Caramine Powder 
(40gr) 

47 

Cassia obovata, Rosa damascene, 
Fennel oil Laxative, purgative 

Senaline 7.5 Coated 
Tablet (30 tab) 

48 

Cassia obovata 
Laxative, purgative Senaline Powder (40gr) 49 

Viola odorata 
Prevents cancer metastasis and cancer 
in GI tract  

Odorata Syrup (120 ml) 50 

Silybum marianum 
Hepatoprotective, choleretic, chronic 
and acute hepatitis, hepatic cirrhosis 

Livergol 70 mg Coated 
Tablet (30 tab) 51 

Silybum marianum 
Hepatoprotective, choleretic, chronic 
and acute hepatitis, hepatic cirrhosis 

Livergol 140 mg Coated 
Tablet (30 tab) 

52 

Salvia officinalis, Trigonella 
foenum graecum, Cinnamomum 
zeylanicum, Ginseng rhizome 

Antidiabetic (type 2), synergistic to 
oral antidiabetics 

Glycogol F.C. Tablet 
(30 tab) 

53 

Garlic 
Antihypertension, antihyperlipidemia 

Garcin 300 mg Coated 
Tablet (30 tab) 54 

Garlic 
Antihypertension, antihyperlipidemia 

Garcin 500 mg Coated 
Tablet (30 tab) 

55 

Cynara scolymus 
Lowers serum cholesterol and 
triglyceride 

Tichoke Capsule  
(30 cap) 

56 
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Composition Usage Product name No. 

Portulaca oleracea, Trigonella 
foenum, Anethum graveolens, 
Cynara scolymus, Berberis vulgaris 
  

Lowers serum cholesterol and 
triglyceride, biliary tract disorders 

Lipoherb Capsule  
(30 cap) 57 

Olea europaea 
Mild hypertension, diuretics, in 
combination with antihypertensive 
drugs 

Vasogol F.C. Tablet  
(30 tab) 

58 

Crataegus spp 
Treatment of the congestive heart 
failure (stage II)(NYHA), heart rate 
regulation 

Cratagol Coated Tablet 
(30 tab) 59 

Crataegus spp, Vaccinium 
myrtillus, Ginger rhizome, Garlic, 
Capsicum annum 

Helps to remove athresclorotic plaques 
in the coronary, lowers haypertension Stragol Drop (30 ml) 60 

Apium graveolens, Anethum 
graveolens, Green Tea leaves 

Antiobesity Inhibitor of appetite Slim Quick F.C. Tablet 
(30 tab) 61 

Pimpinella anisum, Apium 
graveolens, Crocus sativus 

Relief of pain and spasm during 
menstruation (dysmenorrheal) 

Menstrugol Capsule  
(30 cap) 

62 

Ginger rhizome 
Treatment and prophylaxis of nausea 
and emesis in cases of motion sickness  
and pregnancy, rheumatic arthritis 
pain, arthritis pain in children 

Zintoma Capsule  
(30 cap) 

63 

Vitex agnus castus Menopausal changes, hot flashes 
irregularities of menstrual cycle 

Agnugol F.C. Tablet 
(100 tab) 

64 

Cimicifuga racemosa 
Menopausal syndrome, perspiration, 
hot flash 

Cimifugol F.C. Tablet 
(30 tab) 

65 

Salvia officinalis 
Inhibits excessive sweating Salvigol F.C. Tablet  

(30 tab) 
66 

Garlic, Thymus vulgaris Vaginal antifungal Mycocin Vaginal 
Cream (50 gr) 

67 

Horse chestnut 

For the superficial and deep varicose 
of veins, leg ulcers, sensation of 
heaviness and pain due to vascular 
disorders in the legs and hemorrhoids 

Venogol Cream  
(30 gr) 

68 

Hamamelis  water, Benzoin  
tincture, Zinc oxide 

Hemorrhoids Hemorrho-herb 
Ointment (30 gr) 69 

Eugenia caryophyllata, 
Cinnamomum zeylanicum, 
Elettaria cardamomum 

Antiseptic and antihalitosis 
Cinnamol Drop  
(30 ml) 

70 

Rhubarb, Salicylic acid 
Against gingivitis and gum 
inflammation, mouth antiseptic Iralvex Drop (30 ml) 71 

Rhubarb, Salicylic acid 
Against gingivitis and gum 
inflammation, mouth antiseptic 

Iralvex Gel (15 gr) 72 

Salvia officinalis 
Antiphlogistic for inflammation of the 
gum, gingivitis and stomatitis Salvizan Gel (15 gr) 73 

Melissa officinalis Cold sores and viral infections of the 
skin 

Melissan Gel (5 gr) 74 

Melissa officinalis Cold sores and viral infections of the 
skin 

Melissan Gel (30 gr) 75 

Arachis oil, Almond oil, Camphor 
oil For the easy removal of ear wax 

Eargol Ear Drop  
(12 ml) 

76 
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Composition Usage Product name No. 

Melaleuca alternifolia, Lavandula 
stoechas, Salvia officinalis, 
Hamamelis  water, Rosemary oil, 
Melissa officinalis, Matricaria 
chamomilla, Mentha piperita, 
Camphor oil,… 

Antiacne Melagol Gel (30 gr) 77 

Rosemary oil, Artemisia 
abrotanum, Hamamelis  water, 
Laurus nobilis, Pelargonium 
graveolens 

Hair tonic, stimulates hair growth Artemis Hair Tonic 
(120 ml) 78 

Datura stramonium, Hyoscyamus 
niger, Conium maculatum 

Removes hair from the face, treats 
hirsutism 

Hirsutan Cream  
(30 gr) 79 

Sesamum indicum Burning wounds Burnagol Ointment  
(30 gr) 

80 

Matricaria chamomilla 
For washing infected wound, 
antibacterial 

Kamillogol Solution 
(250 ml) 

81 

Mentha piperita, Cymbopogon 
citrates, Cymbopogon nardus, 
Pelargonium graveolense, Cedar of 
Lebanon 

Repels the insect from the bady Repelgol Cream  
(30 gr) 

82 

Mentha piperita, Cymbopogon 
citrates, Cymbopogon nardus, 
Pelargonium graveolense, Cedar of 
Lebanon 

Repels the insect from the bady Repelgol Lotion  
(200 ml) 83 

 
7th Km of Shiraz RD , sofe Industrial zone #47 , Isfahan – Iran   
P.O: 81745/594  
Tel: +98-311-6540122-3 
Fax: +98-311-6540722  
Email: info@goldaru-co.com 
Web site: www.goldaru-co.com 
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   عروقي وبيماريهاي قلبي
  

علت % ٣٩در كشور ما    .  عروقي عامل يك چهارم مرگ و مير در جهان است           و بيماريهاي قلبي  :تعريف

 عروقـي، پرفـشاري    وعامل خطر در ايجاد بيماريهاي قلبـي  دو.  عروقي مي باشد و مرگ، بيماريهاي قلبي  

ان حملـه قلبـي را تـا    خون مـي تـوان ميـز   كاهش موثر فشار ديده شده با . بودن كلسترول است   خون و باال  

% ٣٠از ميزان كلسترول خون ميـزان بـروز بيمارهـاي عـروق كرونـر تـا                 % ١٠كاهش داد و با كاهش      % ٢١

             عروقــي شــامل ديابــت، مــصرف دخانيــات،  وعوامــل خطــر ديگــر بيماريهــاي قلبــي. كــاهش مــي يابــد

وامـل روانـي اجتمـاعي ماننـد     عـالوه بـر ايـن ع   . ه غلط، اضافه وزن و چـاقي مـي باشـد   كم تحركي، تغذي  

  . افسردگي و استرسهاي حاد نيز نقش مهمي در ايجاد بيماريهاي قلبي ايفا مي كنند

 (HDL) و پايين بودن كلسترول خوب خـون  (LDL) باالبودن كلسترول بد خون    :ترواسكلروزيسآ

 يشـده كـه تحـت نـام پالكهـا     ) كرونـر (به مرور سـبب ايجـاد رسـوبات خاصـي در جـدار عـروق قلـب             

تدريج منجر به انسداد عروق كرونر شده و چنانچه ايـن  ه و اين پالكها ب  ك معروف هستند  يترواسكلروتآ

بگذرد، رگهاي در حال فعاليت نمي توانند تكافوي نيـاز قلـب را بدهـد و فـرد دچـار                    % ۷۰انسداد از مرز    

 دچار تنگي مـشخص از      راداين اف . به اين نوع درد قلبي، آنژين پايدار مي گويند        . درد قفسه سينه مي شود    

ترواسكلروتيك در برخي مـوارد  ا پالكهاي آرسوبات داخلي رگها ي . ، دو يا سه رگ قلبي مي شوند       يك

در ايـن حالـت فـرد    . انسداد ناگهاني وكامل سرخرگ قلبي را باعث مي شود موجب تشكيل لخته شده و    

  . ن ناپايدار يا سكته قلبي شده استدچار آنژي

ي خـود اثـرات نـامطلوب و         تمـام كـارائ     نشان داده اسـت كـه داروهـاي صـناعي بـا            تجربه چند دهه اخير   

ازگـشت بـه اسـتفاده از گياهـان داروئـي ماننـد سـير،              بـه همـين دليـل امـروزه ب        . ناگواري به همراه دارنـد    

 زنجبيل در زمينه بيماريهاي قلبي عروقي از جمله آنـژين صـدري، نارسـائي قلبـي،           و، فلفل قرمز    زالزالك

" ريتمي هاي قلبي انجام گرديده است و اثربخشي آنها خصوصا         روزيس و آ  لفشارخون، آترواسك افزايش  

  .  فشارخون به اثبات رسيده استكاهش چربي خون و در رابطه با

.  حاوي مجموعه اي از گياهان سير، زالزالك، زنجبيل و فلفل قرمز مي باشـد :قطره استراگل  -

عروق كرونـري را افـزايش داده و    زالك گردش خون    اين دارو قادر خواهد بود به علت اثر زال        

از طرفـي بـا افـزايش نفوذپـذيري كلـسيم، افـزايش             . جه جريان خون ميوكارد بهبود يابـد      نتيدر  

  .  در عضله قلب را سبب شده در نتيجه نيروي انقباض قلب افزايش مي يابدcAMPغلظت 
)۹۰(  

  



سـاير گياهـان نيـز      . رول بيمار كاهش مي يابـد     اين دارو فشارخون و كلست     از طرفي به علت وجود سير در      

داراي خاصيت آنتي اكسيدان بـوده و راديكالهـاي آزاد موجـود در آنهـا اثـر حفاظـت كننـده بـر بافـت                         

  . ايسكميك قلب دارد

يعني قـدرت انقبـاض قلـب كـم         . ه معني كاهش شديد عملكرد قلب است      ي قلب ب  نارسائ :ي قلب نارسائ

  . مپاژ كندشده و نمي تواند خون را خوب پ

شـايعترين  .  خون مي شـود ي قلب موجب اختالل گردش ش مهمي در گردش خون دارد و نارسائ       قلب نق 

بيماري عـضله  ل مهم مي توان به فشارخون باال،    ي قلب، سكته قلبي مي باشد پس از آن از عل          علت نارسائ 

و اخـتالالت تيروئيـد   ) مادرزادي و يـا بـه علـت روماتيـسم       (بيمارهاي دريچه قلب    ) يوميوپاتيكارد(قلب  

  . اشاره كرد

سمت از عـضله    وقتي كه رگ تنگ مي شود، آن ق       . شايعترين علت نارسايي قلبي تنگي عروق قلب است       

در نتيجـه قـدرت انقباضـي قلـب     ) سـكته قلبـي   (رساني مي شـده از بـين مـي رود   قلب كه با آن رگ خون     

قبل گفته شد شامل افـزايش چربـي        عوامل موثر در تنگي عروق قلب چنانچه در مبحث          . كاهش مي يابد  

  . خون، فشارخون باال و مصرف دخانيات مي باشد

در اوايـل  . ت تنگـي نفـس اسـت   ي قلب بسته به شدت آن متفاوت است ولي شايعترين عالم         عالئم نارسائ 

ي قلب تنگي نفس فقط هنگام فعاليت ايجاد مي شود ولي در مـوارد پيـشرفته در حالـت اسـتراحت           نارسائ

تـورم  . تنگي نفس بيدار مـي شـود    فرد با،گير بيمار مي شود به گونه اي كه شب، هنگام خواب       نيز گريبان 

  . باشد سرفه مزمن نيز از عالئم آن ميوپاها، افزايش وزن سريع 

ي در مراحـل اوليـه بـسيار    ي قلبـ  زالزالك مي باشد در درمان نارسـائ   كه حاوي گياه   :قرص كراتاگل  -

. بخشي اين گياه طي مطالعات باليني متعدد به اثبات رسيده است          ي اثر قلبي  در عالئم نارسائ  . مفيد است 

فالونوئيدهاي موجود در اين گياه به علت اثر اينوتروپ مثبت، قدرت انقباضي عضله قلـب را افـزايش    

  . ي كاسته مي شودمي دهند و در نتيجه از شدت نارسائ

 عروقي سبب  ودر بيماريهاي قلبياين قرص كه حاوي پودر سير مي باشد مي تواند         :قرص گارسين  -

سير فعاليـت فيبرينولتيـك سـرم را افـزايش مـي دهـد و از            . كاهش سختي و سفتي شريان آئورت شود      

         از طرفــي داراي اثــر كــم كننــده كلــسترول و . تــشكيل پــالك در جــدار عــروق جلــوگيري مــي كنــد

عروقي كه افزايش چربي خـون      و  قلبي  مهم بيماريهاي    تري گليسيريد مي باشد و به اين ترتيب فاكتور        

پس قرص . اين سير فشارخون باالي بيماران را كنترل مي كند     عالوه بر . كند مي باشد را نيز كنترل مي     

  .عروقي اثر درماني داشته استو گارسين بر سه فاكتور اصلي بيماريهاي قلبي 
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  خونفشار

  

. كشورهاي پيشرفته مي باشـد  اشت عمومي درفشارخون شرياني باال احتماال مهمترين مسئله بهد   :تعريف

 به آساني قابل درمان و اغلـب در صـورت   ي، معموالًفاقد عالمت، به راحتي قابل شناسائ  اين مشكل شايع    

خون   نفـر از فـشار   در حدود يك نفر از هر چهارتقريباً. عدم درمان باعث ايجاد عوارض كشنده مي شود      

بـه  . زنـان شـايعتر اسـت    در مردان شايعتر است ولي در سنين باالتر در  در بيماران جوانتر    . باال رنج مي برد   

هنوز به طوركامل شناخته نشده     علل بروز اين بيماري     . افزايش سن خطر ابتال افزايش مي يابد       طوركلي با 

در بيشتر موارد افزايش مقاومت محيطي عـروق مـسئول افـزايش فـشارخون اسـت كـه خـود علـل                   . است

موارد فشارخون علت مشخصي يافـت نـشده اسـت كـه بـه آن فـشارخون اوليـه                % ٩٥براي   .متفاوتي دارد 

، عواملي مانند سن، نژاد، سيگار و عوامل محيطي نظير چاقي، كلسترول باالي خون، الكل             .  مي شود  گفته

باقي مانده مبتاليان به فـشارخون افـزايش   % ٥. خون موثرندمك و استرس در بروز اين نوع فشار مصرف ن 

بيماريهـاي  .  مشخصي براي بيماري خود دارند و به اين نوع فـشارخون ثانويـه گفتـه مـي شـود                 يافته علت 

، فـشارخون بـاال در نيمـه دوم     هاي غدد درون ريز، داروها و سـموم، مقاومـت بـه انـسولين             كليوي، بيماري 

ي يك خطر مهـم در ايجـاد نارسـائ   به طور كلي فشار خون باال      . حاملگي سبب فشارخون ثانويه مي شوند     

، سـكته  روق محيطي، تخريـب عـروق شـبكيه چـشم    ، مشكالت عهمچنين سبب نارسائي كليه  . قلبي است 

  .دليل پيشگيري و درمان آن مهم استبه همين . مغزي و حمله قلبي مي شود

 در ١٢٠ / ٨٠ در افــراد معمــولي و كمتــر از ١٣٠ / ٨٥ رســاندن فــشارخون بــه كمتــر از ،هـدف از درمــان 

 وخيمي كه گفته شـد كـاهش پيـدا          با اين هدف كه در درازمدت خطر عوارض       . شدبيماران ديابتي مي با   

 عـالوه بـر ايـن      براي كمك به كاهش عوارض بهتر است در صورت مصرف سـيگار تـرك شـود،               . كند

ي و ورزش، كاهش مصرف نمك، افزايش فعاليـت بـدني و كاسـتن از اسـترس                 ، رژيم غذائ  كاهش وزن 

از طرفي پزشك ممكن است داروهاي مختلفي تجويز كندكه بـا    . تي كنترل فشارخون بسيار موثر اس     برا

  . مكانيسمهاي متفاوتي اثر مي كنند

   :درمان

ــرص و - ــوان از: زوگــلاق ــم قــرص وازوگــل مــي ت  فــشارخون ســيتولي         در فــشارخون مالي

در كـاهش  و ورده اي است كه از زيتون تهيه شده اسـت           آاين دارو فر  . استفاده نمود  ١٤٠-١٦٠

 . خونهاي ماليم موثر استفشار
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 كـه  ۲يوتانـسين   ، توليـد آنژ (ACE)سين نمكانيسم اثر آن از طريق مهار آنزيم تبديل كننده آنژيوتا 

الزم بـه تـذكر     . اين فشارخون كاهش مـي يابـد      را كاهش مي دهد و بنابر     روق است   منقبض كننده ع  

يد تحت نظر پزشـك باشـد    با" صورت ابتال به فشارخون مصرف دارو و مقدار آن حتما          است كه در  

    . گاه مجاز به قطع آن نيستمار هيچو بي

مطالعـات بـاليني اثـر پـايين آورنـده          . اين دارو حـاوي پـودر سـير مـي باشـد            :قرص گارسين  -

ين ها سبب كاهش فشارخون بلكه سـبب پـائ        سير نه تن  . فشارخون را در بيماران ثابت كرده است      

 . لسترول و تري گليسريد نيز مي شودآوردن ك
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  ديابت قندي

  

 يـا وابـسته     I تيـپ .  تقسيم مي شود   II و   I ديابت قندي بيماري بسيار شايعي است كه به دو تيپ         : تعريف

.  سالگي مي باشد و تنها با انسولين قابل درمان اسـت          ۳۰يش از   پبه انسولين كه شروع آن در سنين جواني         

در . سـالگي مـي باشـد      ۴۰ پـس از     ه شروع آن در بزرگسالي و معمـوالً        يا غير وابسته به انسولين ك      IIتيپ

 ميلـي گـرم در دسـي ليتـر         ۱۲۶از  تمام بيماران مبتال به ديابت ميزان گلوكز پالسما در حالت ناشـتا بـيش               

داراي چـاقي   ) IIتيـپ   (  درصـد بيمـاران    ۵۰- ۹۰. باشـد   مـي  I  بسيار شايعتر از تيپ    II ديابت تيپ . است

 گلـوكز يـا قنـد خـون آنهـا در بررسـيهاي              برخي از آنها بدون عالمت بوده و افـزايش        . شكمي مي باشند  

، خـستگي   آزمايشگاهي جلب توجه مي كند و در ساير بيماران پرادراري، پرنوشي، شب ادراري، ضعف             

   .و كاهش وزن سبب مراجعه به پزشك مي شود

رتينوپـاتي   (، عـوارض چـشمي    )يـابتي نفروپاتي د (ارض ديابت مانند نارسائي كليه      با توجه به عو    :درمان

. و زخم پاي ديابتي، درمان اين بيماري بسيار مهـم مـي باشـد             ) نوروپاتي ديابتي ( ، عوارض عصبي  )ديابتي

بـا  . دارد ي بيـشترين اهميـت را  ابسته به انـسولين رعايـت رژيـم غـذائ          يا غير و   ۲مبتاليان به ديابت تيپ      در

مـودن وزن بيمـار اولـين قـدم درمـان             ي و كـم ن    ت رژيم غذائ  ين گروه بيماران، رعاي   توجه به چاق بودن ا    

ي ميزان گلوكز خون را بـه نحـو مطلـوبي كنتـرل نكنـد، مـصرف داروهـاي                   چنانچه رژيم غذائ  . مي باشد 

  . باشد خوراكي قدم دوم در درمان مي

         و دارچـين    گ، جـين سـين    و حـاوي گياهـان مـريم گلـي، شـنبليله          ايـن دار    :گليكوگلقرص   -

  ي نهـا كنتـرل شـده اسـت بـه تنهـائ      آاين قرص در بيماراني كه با رژيم تا حدودي قند       . شدمي با 

مي تواند از پيشرفت بيماري ديابت پيشگيري كند ولي در بيماراني كه قنـد آنهـا كنتـرل نـشده                    

ي پايين آورنده قند خون به عنـوان درمـان كمكـي اسـتفاده     است همراه با ساير داروهاي شيميائ  

  . شود مي

و افـزايش   قنـد خـون     اين گياه سـبب كـاهش       . سير مي باشد  پودر  كه حاوي    :ص گارسين قر -

  .غلظت انسولين در خون مي شود
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  فزايش چربي خونا

  

ي مانند كم كاري تيروئيـد، بعـضي از بيماريهـاي كبـدي             زايش چربي خون همراه با بيماريهائ     اف: تعريف

. ديـده مـي شـود    . .. از عفونتها، اعتياد به الكـل، ايـدز و           بعضيي مزمن كبد،    قند، نارسائ وكليوي، بيماري   

آن بوده و بيمار به صورت اوليه دچـار  همچنين افزايش چربي خون ممكن است عالمت بيماري ديگري ن  

           بــودن چربــي خــون، انـدازه گيــري دو نــوع چربـي خــون يعنــي كلــسترول و    بــراي تــشخيص بـاال . شـود 

افـزايش كلـسترول بـه عنـوان عامـل       " در اين ميان معمـوال    . ها انجام مي شود   د و ليپوپروتئين    تري گليسري 

  .تري مطرح مي شود بيماريزاي جدي

ه  منجـر بـه عـوارض عروقـي بـ     (LDL)كلسترول انواع مختلفي دارد، افزايش كلسترول با تـراكم پـايين     

  . مغزي شود وكه مي تواند منجر به سكته هاي قلبي رواسكلروز يا  تنگي شريان مي شود تصورت آ

 LDL بـر خـالف افـزايش    (HDL)) كلـسترول خـوب  ( از طرف ديگر افزايش كلسترول با تراكم بـاال        

  . عمل كرده و منجر به جلوگيري از عوارض ذكر شده مي شود

ريد كـه بـه صـورت    يچربي هاي اصلي موجود در پالسماي خـون عبارتـست از كلـسترول و تـري گليـس               

  .  حمل مي شوند)  عنوان ليپوپروتئينهاتحت(ين در پالسما متصل به پروتئ

بيشترين نـوع چربـي كـه در    . VLDL ,LDL ,HDLليپوپروتئينهاي اصلي عبارتست از شيلوميكرون، 

گـرم از آن وارد  ۱۵۰ تـا  ۷۰جا مي شود تـري گليـسيريد مـي باشـد كـه در شـبانه روز حـدود        ه خون جاب 

شـيلوميكرون  .  گرم مي باشد   ۲ تا   ۱كلسترول  كه اين ميزان براي      در حالي . پالسما شده و خارج مي شود     

در . بزرگترين ليپوپروتئين مي باشد كه تري گليسيريد را از روده به درون سيستم وريدي حمل مـي كنـد         

ايـن تـري گليـسيريد موجـود در شـيلوميكرون           % ۹۰مويرگهاي بافت چربي و بافت عـضالني در حـدود           

ــ   ــدروليز شــيلوميكرون اســيد چ ــسرول حاصــل مــي شــود برداشــته مــي شــود از هي             VLDL. رب و گلي

    از كبـد بـه منـاطق محيطـي ماننـد عـضالت        تري گليسيريد توليد شده در داخل بدن را حمل مـي كنـد و       

     توسـط كبـد برداشـته       LDL% ۷۰شـود در حـدود        تبديل مـي   LDLپس از مدتي به      VLDL. مي برد 

 و يـا  VLDLفزايش توليد و يا نقـص در پاكـسازي    تواند به علت ا    افزايش كلسترول خون مي   . مي شود 

 توسط كبـد مـي توانـد ناشـي از چـاقي،      VLDLافزايش توليد .  باشدLDL به VLDLافزايش تبديل  

  . يا عوامل ژنتيكي باشد ديابت، مصرف الكل و
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 و شود ريسك ابتال بـه بيماريهـاي قلبـي     و كلسترول خون ميLDLهر وضعيتي كه سبب افزايش ميزان      

 ميلي گرم كلسترول از حد نرمال آن مي تواند ريسك ابتالء      ۴۰ تا ۲۵افزايش  . عروقي را افزايش مي دهد    

  . به بيماريهاي عروقي قلب را باال ببرد

 بهترين راه درمان چربي خون باال پيشگيري از افزايش چربي خون مي باشد و براي موفقيـت در    : درمان

  :م داداين امر بايد توصيه هاي زير را انجا

اگـر فـردي    .  تغيير سبك زندگي در بهبود سطح كلسترول خون نقش اساسـي دارد            :تغيير شيوه زندگي  

فعاليـت   دچار كلسترول باالي خون باشد چنانچه وزن خود را كاهش دهد، غذاهاي سالم مصرف كند و               

هيـز كنـد،   و از مصرف الكل پر را ترك نمايد ، در صورت استعمال سيگار آن    بدني خود را افزايش دهد    

  . كلسترول خون او كاهش خواهد يافت

حتـي  .  مطالعات متعدد ثابت كرده است اضافه وزن سبب افزايش كلسترول خون مي شـود  :كاهش وزن 

  . كيلوگرم از وزن مي تواند منجر به كاهش سطح كلسترول خون شود۵ تا ۵/۲كاهش 

 .ازه بـسيار كمـك كننـده اسـت     يك رژيم غني از فيبر، ميوه ها و سبزي هـاي تـ             :مصرف غذاهاي سالم  

ايـن گونـه چربـي هـا در     .  را افـزايش مـي دهنـد   LDL كلـسترول و    ،ترانس مصرف چربي هاي اشباع و    

. هـا دوري كنيـد  از مصرف شـيريني و كيكهـاي قنادي     . د مي باشد  مارگارين، كره و روغنهاي جامد موجو     

 گـردو و . كانوال يافـت مـي شـود   غن وچربي غير اشباع تك زنجيره اي در روغن زيتون، بادام زميني و ر           

هـا درصـدكمتري چربـي اشـباع و كلـسترول           بسياري از انواع ماهي   . ربي هستند بادام از ديگر منابع سالم چ     

 ســبوس جــو از ديگــر ســر و دو دار، جــو  ســبوسه از غــالت ماننــد نــان ســبوس دار، آرداســتفاد. دارنــد

  . انتخابهاي خوب و مناسب هستند

با صالحديد  . رزش منظم كمك به بهبود سطوح كلسترول خون مي كند          و :به طور منظم ورزش كنيد    

. روزانه پياده روي تند داشـته باشـيد  .  دقيقه فعاليت بدني در روز داشته باشيد       ۶۰تا ۳۰پزشك خود روزانه    

 قـسمت  ۶ تـا  ۳طور ممتد باشد چنانچـه بتوانيـد در        ه   دقيقه ب  ۶۰ تا ۳۰" جالب است بدانيد الزم نيست حتما     

  . كلسترول خود را بهبود خواهيد داداي ورزش كنيد همچنان سطح  دقيقه ۱۰

مزاياي ترك سيگار شامل كـاهش      .  مي كند  HDL ترك سيگار كمك به افزايش سطح        :سيگار نكشيد 

ي بـه    ريسك بيمار قلب   ،پس از يك سال از ترك سيگار      . خون و كاهش ريسك حمله قلبي مي باشد       فشار

  . نصف زمان مصرف سيگار مي رسد
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خطـر بيماريهـاي   .  مـي شـود  HDLترك مصرف الكل نيز سبب افزايش  :از مصرف الكل پرهيز كنيد   

  .كبدي نيز كاهش مي يابد

  :از داروهاي گياهي زير كمك گرفت يكي در نهايت مي توان براي درمان چربي خون باال از

 و  سبب كاهش كلـسترول   باشد   كه حاوي گياه كنگر فرنگي مي     اين دارو    :كپسول تيشوك  -

ــاليني آثــار آنتــي اكــسيدان م. تــري گليــسيريد مــي شــود ور و كــم كننــده آارصــف، طالعــات ب

 .  را براي اين گياه ثابت كرده اندهاي خون ينئليپوپروت

آثـار مفيـد سـير عبارتنـداز كـاهش          . ورده حاوي پودر سير مي باشد     اين فرآ  :قرص گارسين  -

 .  HDL و افزايشLDLكلسترول و تري گليسيريد، 

، خرفه و كنگر فرنگي      شويد، زرشك  ، اين كپسول داراي گياهان شنبليله     :يپوهربكپسول ل  -

 HDL و افـزايش  LDL اثرات سنيرژيك اين گياهان سبب كاهش تري گليسيريد،  .مي باشد 

       . پالسما مي شود
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  كبد چرب

  

. ريد بـر روي كبـد اسـت   خـصوص تـري گليـسي   ه  منظور از كبد چرب، رسوب چربيهاي خنثي ب       :تعريف

ي همي در هضم و متابوليسم مواد غـذائ      گرم، بزرگترين غده بدن بوده و نقش م       ۱۵۰۰كبد به وزن تقريبي     

% ۱۰–%۱۵الزم بـه ذكـر اسـت        . ي كبد پديـد مـي آيـد        صورت درمان نشدن كبد چرب، نارسائ      در. دارد

 سنين خاصي از افـراد جامعـه رخ   بروز كبد چرب در. افراد جامعه ايران به عارضه كبد چرب مبتال هستند   

در جوامع مختلف رو به     شيوع كبد چرب    .  سالگي مي باشد   ۴۰– ۶۰نمي دهد ولي بيشترين شيوع آن در        

  . افزايش است

           زنــدگي ماشــيني، اســتفاده از غــذاهاي.  چــاقي از علــل مهــم كبــد چــرب غيرالكلــي مــي باشــد :علــت

Fast Food ساير علل كبـد چـرب شـامل    . ايجاد كبد چرب مي باشند و بي تحركي از عوامل موثر در

ــامين     ــد اســتروئيدها، ويت ــا مانن ــصرف برخــي از داروه ــل، م ــپرينAمــصرف الك ــسات، آس  ،، متوتروك

زمينـه   در.  مي باشند چاق بوده اند  "  كه قبال  آميودارون و استروژن سنتتيك، كاهش سريع وزن در افرادي        

كبـد چـرب غيـر    . مي و ديابت نيز كبد چرب ايجاد مـي شـود  برخي از بيماريهاي مزمن مانند كوليت زخ   

  . الكلي در خانمها شايعتر است

هاي ن عالمـت مـي باشـد و پزشـك در بررسـي             شايعترين عالمت كبد چـرب ايـن اسـت كـه بـدو             :عالئم

ه فـرد بـ   . آزمايشگاهي، سونوگرافي و يا سي تي اسكن كه به علل ديگر انجام مي شود به آن پي مي بـرد                   

بـه  . ، احساس سنگيني و فـشار در ناحيـه فوقـاني و راسـت شـكم شـاكي اسـت            عف، خستگي ندرت از ض  

   و درد شـديد . يجاد شده باشد بيشتر بروز مـي كنـد  خصوص اين عالئم در مواردي كه كبد چرب سريع ا 

، تب و لرز در كبد چرب ديده نمي شود و در معاينه فيزيكي تنها عالمت حساس                 غير قابل تحمل، زردي   

  .  است كبد در لمسبودن لبه

ه ماننـد كـاهش    گرچه درمان اختصاصي براي كبد چرب وجود ندارد ولي بـا كنتـرل علـل زمينـ             :درمان

) فقـط بـا نظـر پزشـك معـالج     (ت و يا قطع نمودن داروهـاي مـسبب          ، كنترل دياب  وزن و چربي هاي خون    

طبيعـي كبـد را دچـار       از مصرف الكـل كـه عملكـرد         . توانيد از پيشرفت اين بيماري جلوگيري نمائيد       مي

  . بايد پرهيز نمود"  جدااختالل مي نمايد
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    :ينكات درمان

كه اكثر مبتاليان به كبد چرب غير الكلي چاق هستند كاهش وزن در كنتـرل         از آنجا  :كم كردن وزن  

. ي نيز بايد به درستي صـورت پـذيرد         براي كاهش وزن، انتخاب رژيم غذائ      .اين بيماري نقش مهمي دارد    

كـاهش وزن تحـت   . يرا كاهش وزن سريع با رژيم هاي برق آسا خود مي تواند سير بيماري را بدتركند       ز

  . شود نظر پزشك متخصص تغذيه و با كاهش وزن نيم تا يك كيلوگرم در هفته توصيه مي

بل توجهي سبزي و ميـوه     ي پركربوهيدرات كه حاوي ميزان قا      رژيم غذائ  :انتخاب رژيم غذايي سالم   

كـاهش چربـي    . بهترين انتخاب براي افراد مبتال به كبـد چـرب اسـت           " فيبر باشد معموال   ي پر ذائو مواد غ  

مـاهي   مصرفي به ويژه چربيهاي اشباع شده و جايگزيني آنها با چربيهاي غيراشباع كه در روغن زيتـون و              

  . استفاده از نان و غالت سبوس دار بايد جدي گرفته شود. دارد توصيه مي شود وجود

 چاقي به ويژه چاقي شكمي نقـش مهمـي در افـزايش خطـر ابـتالء بـه         :فعاليت منظم   ورزش و  انجام

  . روز توصيه مي شود  دقيقه در۶۰ تا ۳۰كبد چرب دارد بر همين اساس داشتن پياده روي منظم حداقل 

 كنترل ديابت و چربي هاي خون در بيمـاران مبـتال بـه كبـد              :ترل بيماريهاي زمينه اي متابوليك    كن

  . نده اي در بهبود اين بيماري دارد نقش كمك كنچرب

اثر سوء دارند بايـد پرهيـز        از عواملي كه بر روي فعاليت طبيعي كبد        :از عوامل خطر   محافظت كبد 

  .  برخي از داروهاستاز مهم ترين اين عوامل مصرف الكل و. نمود

  : استفاده از داروهاي گياهي

اين قرص به علت وجـود سـيلي مـارين و           . شدبا  كه حاوي گياه خارمريم مي     :قرص ليورگل  -

اين دو تركيب بـه عنـوان   . سيلي بين اثر حفاظتي در برابر عوامل سمي گوناگون روي كبد دارد    

قـرص  عـالوه بـر   . عامل نابود كننده راديكالهاي آزاد بـوده و آنتـي اكـسيدان قـوي مـي باشـند            

اروهاي زيـر نيـز بـه عنـوان         كه داروي اصلي كبد چرب مي باشد مي توان از يكي از د             ليورگل

 : جهت كاهش چربي خون استفاده نموددرمان كمكي

  رشك، شنبليله، شويد و كنگر فرنگي، ز حاوي گياهان، خرفه:كپسول ليپوهرب -

  حاوي عصاره سير:قرص گارسين -

  حاوي گياه كنگر فرنگي :كپسول تيشوك -

چربي خون در    حاوي چاي سبز، شويد و كرفس كه عالوه بر كاهش            :قرص اسليم كوئيك   -

 .   كاهش وزن بيماران نيز بسيار موثر است
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  اختالالت گوارشي
  

دستگاه . ياري از جوامع از جمله ايران استاختالالت گوارشي يكي از شايعترين اختالالت در بس

ي  بديهي است كه رژيم غذائ. است كه به طور مستقيم با غذا در ارتباط استعضويگوارش اولين 

دستگاه گوارش انسان از حلق .  گوارش را تحت تاثير قرار مي دهدز در وهله اول سيستمنامناسب ني

در اينجا به چند نمونه شايع بيماريهاي دستگاه گوارش . د و به ناحيه مقعد خاتمه مي يابدشروع مي شو

  . اشاره مي شود
  

  گاستريت يا ورم معده 

ر اليه مخاطي معده كه ممكن است حاد و گاستريت عبارتست از التهاب يا عفونت خفيف د: تعريف

ي از يك گاستريت در واقع جزئ. ي ايجاد شوددر طي مدت طوالن" ناگهاني ويا مزمن باشد و تدريجا

  . طيف بيماري است كه شامل زخم سطحي معده نيز مي شود

ي كه به سادگي قابل هضم ه ويژه مصرف مواد غذائروي در خوردن ب كشيدن سيگار، زياده :علت

 ،يستند، ترشح بيش از اندازه اسيد معده كه اغلب در نتيجه مصرف نوشيدنيهاي الكلي صورت مي گيردن

 مصرف بعضي از داروها مانند آسپرين، ي يا ويروسي، مصرف زيادكافئين،ابتالء به عفونهاي باكتريائ

ستگي و كار ي نامناسب، خ رژيم غذائاسترس، ،ب غير استروئيدي مانند ايبوپروفنداروهاي ضد التها

پيلوري در معده مي توانند علت بروز گاستريت يا ورم معده  زياد و در نهايت وجود باكتري هليكوباكتر

  . شوند

اثر خونريزي شكمي و دل پيچه، سياه شدن اجابت مزاج در  ئم اين بيماري درد شايعترين عال:عالئم

، ضعف، تورم شكم، درد  تب ي،وزش در باالي شكم و گاهي استفراغ، بي اشتهائگوارشي، احساس س

ريت همچنين با گاست. مي باشداسهال " تند يا مبهم در قفسه سينه، احساس اسيد معده در دهان و ندرتا

  بودن معده، سردرد، احساس پر  عالوه بر اين عالئمي همچون كوفتگي،. نفخ شكم همراه است

ئمي ت مزمن ممكن است عالدر گاستري. سرگيجه، حساس و سفت شدن شكم نيز مشاهده مي شود

  . مانند زخم معده نيز بروز كند

كاهش پيلوري شده اما توصيه هاي زير براي  گرچه نمي توان مانع از بروز عفونت ناشي از هليكوباكتر

  : ابتالء به گاستريت مفيد است
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        و ، عدم مصرف غذاهاي سرخ كرده و پرچرب دن حد متعادل در خوردن و آشاميدنرعايت كر

رعايت برنامه غذائي منظم، عدم مصرف   ترك سيگار،  ، قهوه ، ادويه، پرهيز از نوشيدني هاي الكليپر

  . داروهائي مانند آسپرين و ايبوپروفن

ن دارد و ممكن است شامل تغيير در نحوه زندگي، درمان گاستريت بستگي به عامل بروز آ: درمان

  . ارو باشدخره مصرف دي مناسب و باالرژيم غذائ

داروي بسيار خوبي   كه حاوي شيرين بيان، بومادران و بابونه مي باشد، :قرص گاسترين -

ر اين دارو ميزان ترشح مخاط شيرين بيان موجود د. جهت بهبود التهاب زخم معده مي باشد

. دگرد اثر اسيد معده روي زخم معده مي ، مانعرا افزايش داده و مانند سدي محافظمعده 

و بومادران نيز ضد التهاب مي باشند و به علت اثر ضد ميكروبي بر روي ميكروب بابونه 

   .ه خوبي اثر مي گذارندهليكوباكتر ب

 اسانس رازيانه داراي اثر. نعناع و بابونه مي باشد   حاوي گياهان رازيانه،:قطره گاستروالن -

درد  اثرات ضد. استم بابونه نيز بادشكن و ضد اسپاس. باشد  اسپاسم قابل مالحظه اي مي ضد

  .  يد شده استنعناع در اختالالت گوارشي نيز تائروغن 
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   (IBS) يا كوليت عصبي سندروم روده تحريك پذير
  

 يك اختالل شايع گوارشي است كه ويژگي اصلي آن ايجاد تغيير در اجابت مزاج و درد :تعريف

ولي ممكن .  سال سن ديده مي شود۴۵افراد زير " ان خصوصادر جوان" اين بيماري معموال. شكمي است 

  .  برابر مردان است۳ تا ۲ميزان شيوع در زنان . است افراد مسن نيز درگير اين بيماري شوند

صورت يبوست يا اسهال ه  شايعترين عالئم اين بيماري درد شكم همراه با تغيير اجابت مزاج ب:عالئم

ت صوره درد در نواحي باالي شكم يا پهلوها احساس مي شود و ب" معموال) شكمصداي نفخ و  (است، 

 درد. ر برخي از بيماران درد دائمي استاين در حالي است كه د. ادواري تشديد يا تخفيف مي يابد

با مصرف غذاهاي خاص يا استرس عاطفي افزايش " در ساعات بيداري وجود دارد غالبا" شكمي معموال

 تهوع  سوزش سردل، (بسياري از بيماران از سوء هاضمه . مدفوع كاهش مي يابدمي يابد و با دفع گاز و 

  . نيز شكايت دارند  )و استفراغ

اغلب افرادي حساس و زودرنج  يافت نشده است اما افراد مبتال IBSبيماري مشخص رواني در بيماران 

و افسردگي در اين اضطراب . رواني حساسيت زيادي نشان مي دهدو استرسهاي عاطفي به  وهستند 

  .تر استبيماران شايع

 مهمترين قدم در درمان آن است كه بيمار اطمينان حاصل كند بيماري خطرناكي نداشته و سير :درمان

نخود، لوبيا، بادمجان و شير   ، كلم ي مانند قهوه،بيمار بايد از مصرف مواد غذائ. ستبيماري پيشرونده ني

  . اري مي شود، اجتناب كنديا الكتوز كه سبب تشديد عالئم بيم

 بيماراني كه از اسهال و توصيه مي شوند فيبربيماراني كه از يبوست شكايت دارند به مصرف غذاهاي پر

اده از داروهاي زير اين استف عالوه بر. ي مناسب و كم چرب توصيه مي شودائرنج مي برند رژيم غذ

  : توصيه مي شود

  

 اسانس رازيانه داراي اثر. و بابونه مي باشد نعناع  ، حاوي گياهان رازيانه:قطره گاستروالن -

     اثرات .  نيز بادشكن و ضد اسپاسم مي باشدبابونه.  باشداسپاسم قابل مالحظه اي مي ضد

  .  يد شده استنعناع در اختالالت گوارشي نيز تائدرد روغن  ضد
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   سياه، بادرنجبويه، زيره سبز،زيره  نيز حاوي گياهان رازيانه، انيسون، :كپسول كربوگل -

از طرفي به علت . كليه اين گياهان ضد اسپاسم مي باشند. نعناع و مرزنجوش مي باشد  ،بابونه

ب جذب شده سب"  روده اي سريعا– گازهاي معده اي ،زغال فعال گياهي موجود در اين دارو

 .كاهش نفخ و اسپاسم روده مي شود

ر التهاب آنها د و زنجبيل نيز به علت خاصيت ضدحاوي گياهان كندر  :كپسول ممورال -

 .اين بيماري بسيار موثر مي باشد
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   زخم معده –زخم اثني عشر
  

 اثني عشر يا دوازدهه عضوي است كه باعث ارتباط معده با روده باريك مي شود و طول :تعريف

ثني عشر و يا مخاط معده سبب ايجاد زخم در جدار آسيب مخاط ا.  سانتي متر است۳۰ تا ۲۵تقريبي آن 

  . ز بيماريهاي شايع و مزمن مي باشدزخم معده و دوازدهه ا. مخاط مي شود

 ،ساير علل شامل مصرف سيگار.  باشدپيلوري مي  مهمترين علت آن ميكروبي به نام هليكوباكتر:علت

  ژنتيكي، عوامل ارثي و  اسين،يندومت ا و ايبوپروفن ،نهاي غير استروئيدي مانند آسپرينمصرف مسك 

  . سوختگي ها مي باشد و استرس و شرايط بحراني مانند اعمال جراحي بزرگ 

براي پيدايش زخم الزم است تعادل بين عوامل دفاعي و حفاظت كننده از مخاط معده و اثني عشر از 

  . هم بخورديك سو و عوامل تخريبي و تهاجمي از سوي ديگر به

طور عمده در مخاط معده انسان يافت مي شود و ه ي يك باكتري گرم منفي بوده كه برپيلو هليكوباكتر

طور ه نظر مي رسد كه به نحوه انتقال عفونت ب. جهان باشد  درينظر مي رسد شايعترين عفونت انسانه ب

راين رعايت بناب.  باشدمدفوع از دهان به دهان يا از طريق مصرف مواد آلوده به  مستقيم از فرد به فرد،

يلوري هم پ هاي توليد شده بوسيله هليكوباكترپروتئين. گيري از عفونت موثر استاصول بهداشتي در پيش

مي شود و هم مستقيم به ) گاستريت ( جوم سلولهاي التهابي به مخاط معده و ايجاد ورم معدهباعث ه

  . ب رسانده و سبب ايجاد زخم مي شودمخاط پوشاننده سطح معده آسي

.  درد ناحيه وسط و باالي شكم زير استخوان جناق سينه شايعترين عالمت زخم اثني عشر است:معالئ

سوزشي يا مالشي است ولي ممكن است مبهم بوده و حدود نامشخص داشته باشد و   اين درد اغلب تيز،

  ساعت پس از۳ تا ۵/۱" اين درد حدودا. يا به صورت فشار، پري شكم يا احساس گرسنگي درك شود

 ۱۲در ساعات "  مي كند خصوصار در موارد زيادي بيمار را از خواب بيدا صرف غذا بروز مي كند،

  .با خوردن غذا يا شربت معده ساكت مي شود"  نيمه شب اين درد سوزشي بوده و معموال۳ تاشب 

از خصوصيات مهم درد زخم اثني عشر دوره اي بودن آن است به طوري كه ممكن است براي چند 

ود برطرف شده اما دوباره خه ب  و هر روز درد وجود داشته باشد و به دنبال آن براي چند ماه خودهفته

  .عود كند
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 اثني عشر با خوردن غذا شدت درد افزايش مي يابد و از عوارض مهم آن مزخم معده برخالف زخ

كه  صورتي در. يع مي باشد در سنين باالتر شاAه خوني و زخم معده در افراد با گر.خونريزي مي باشد

  . و در سنين پائين شايع مي باشد  Oي نزخم دوازدهه در گروه خو

ي مناسب عدم استفاده از داروهائي مانند ائالكل و رعايت رژيم غذ  ار،عالوه بر ترك سيگ: درمان

  . داروي گياهي زير استفاده نمودايبوپروفن مي توان از و سپرينآ

 اسانس هاي موجود .مي باشدشيرازي هان بومادران و بابونه  كه داراي گيا:قرص گاسترين -

 و بومادران داراي اثر ضد ميكروبي بوده و بر روي ميكروب هليكوباكتر در بابونه شيرازي

ساپونينهاي موجود در اين گياهان موجب  و طرفي فالونوئيدها از. پيلوري بسيار موثر مي باشد

 تمحافظوجب م معده شده و مانند سدي تحريك توليد و افزايش ترشح موكوس مخاط

  .  شودمخاط معده در برابر اسيد 
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  يبوست 
  

 يبوست يا خشكي مزاج عارضه اي در دستگاه گوارش است كه به موجب آن مواد دفعي در :تعريف

 مرتبه ۳ از دفعات اجابت مزاج. روده بزرگ سفت مي شوند و دفع آنها با درد و سختي همراه مي شود

 يا احساس دفع كسي كه دفع سخت و طوالني داشته باشد.  مرتبه در هفته طبيعي مي باشد۳در روز تا 

  . يم يبوست داردار در هفته دفع داشته باشد مي گوئ ب۳تر از ناكافي بكند يا كم

دفع و يا اختالل ) روده بزرگ( ي از كولونكندي سرعت عبور مواد غذائ" معموال علت اصلي :علت

است برخي از بيماريها سبب يبوست مي شوند مانند كم كاري تيروئيد، ديابت، تومورها و سرطانهاي 

ي، كم مصرف كردن از نوع رژيم غذائ يبوست را تشديد مي كنند عبارتند عوامل شايعي كه.روده

، برخي خونمصرف برخي از داروها مانند داروهاي ضد فشار. يكي مناسبمايعات و نداشتن فعاليت فيز

ولوژيكي مانند حاملگي، شرايط فيزي. ين آورنده چربي خون هم در ايجاد يبوست موثرنداز داروهاي پائ

ي كه با كاهش حركت همراهند مانند قطع نخاعي يا بيماريهاي عضالني مانند ئ، بيماريهاافزايش سن

  .  عضالني نيز از علل يبوست اندديستروفي

 اي سبب پيدايش يبوست شده است بايد بيماري زمينه درمان شود  زمينهكه بيماري در صورتي :درمان

ـدم اول درمان تغيير در رژيم غذائي شامل توصيه به قمانند كم كاري تيروئيد در غير اين صورت 

عــدم مصرف غذاهاي . ي پر فيبر مانند سبزيجات و افزايش مصرف ميوه جــات استمصرف مواد غذائ

نوشيدن مايعات كافي هم . ش تحرك و فعاليت به بيمار توصيه مي شودپر چـرب و سرخ كرده و افزاي

  . توصيه مي شود

ي در درمان يبوست  كه استفاده از داروهاي شيميائاز آنجائي. قدم دوم استفاده از داروها مي باشد

  .  از داروهاي گياهي استفاده نموداست عوارض بسيار دارند بهتر

حاوي عصاره ، اين داروها  براي كودكان:گلت سناشرب براي بزرگساالن،: رص سنالينق -

ـحـريك و افزايش  سبب تهاي موجود در گياه سنان آنتروكينو. دنخشك برگ سنا مي باش

. طرف خارج حركت مي دهده را بروده ها شـده و مـحتـويات درون حركات دودي روده 

 از مصرف خصوص در روده بزرگ پسه  ترشح مايعات را بB و Aهمچنين سينوزيدهاي 

ان به بواسير از عوارض مهم يبوست در صورت عدم درمان مي تو. خوراكي افزايش مي دهند

  . و واريس اشاره نمود
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   IBD) كوليت زخمي(راتيو سكوليت اول
  

اين بيماريها . راتيو و بيماري كرون اطالق مي شودس بيماري التهابي روده عبارتي است كه به كوليت اول:تعريف

يت اولسراتيو بيماري التهابي مزمن روده است لكو. يك پديده التهابي با علت نامشخص ايجاد مي شوندتوسط 

وارد تازه تشخيص داده شده ــدر بيشتر م. شود مي) روده بزرگ(ث التهاب قشر اليه مخاطي كولون كه باع

تواند رماني زودرس مي ن داده اند دارو دمطالعات نشا. وليت به بخش انتهائي روده بزرگ محدود استــك

  .سعت يافتن التهاب را پيشگيري كندپيشرفت بيماري و و

در ايجاد آن ولي عوامل ژنتيك و اختالل تنظيم ايمنولوژيك .  تاكنون علت مشخصي يافت نشده است:علت

رار معرض مهاجمان مضر ق به طور طبيعي سيستم ايمني بدن تنها زماني فعال است كه بدن در. نقش بارزي دارند

عوامل خارجي طبيعي و در غياب تيو، سيستم ايمني بدن به طور غيرگيرد اما در مبتاليان به كوليت اولسرا

ادامه اين فعاليت به ايجاد التهاب و زخم در جدار مخاط روده بزرگ . فعال مي شود) باكتريها و ويروسها(

) ، فرزندان و والدين برادرخواهر و(ك ـه يـن درجگاـراين بستــابـنـب. اين بيماري مي تواند ارثي باشد. انجامد مي

 محل و شدت ضايعه طيف وسيعي عالئم اين بيماري بسته به .اين بيماران ممكن است به اين بيماري دچار شوند

. باشد صورت خونريزي متناوب از ركتوم ميه بيماري از ناحيه ركتوم مي باشد عالئم اوليه بشروع چون . دارد

در صورت ابتال كولون سمت چپ عالئم شامل . توم را تجربه مي كنند التهاب بيشتر درد ركساير بيماران با

شرفت بيماري عالئم شامل كاهش وزن، با پي. سمت چپ شكم مي باشد اسهال خوني، انقباضات شكمي و درد

اشد كه در بيماري مزمني مي ب. يماري دوره هاي خاموش و عود دارداين ب. خستگي، تب و عرق شبانه مي باشد

  . تواند منجر به سرطان كولون شود صورت عدم درمان مي

اما جراحي براي كساني است كه به . روشهاي درمان كوليت اولسراتيو شامل دارو و جراحي است :درمان

 اري شناخته نشدهمداروي خاصي براي درمان كامل اين بي. آفرين دچار مي شوند و مشكالت خطرالتهاب شديد

  .  هاي متناوب عود بيماري را تجربه مي كننده  دوران معموالًاست و مبتالي

ه ها ، اسهال و خونريزي ركتوم تشديد مي شود و با فروكش كردن نشانن دوره ها عالئم درد شكميـطي اي

  .بهبودي تا حدي صورت مي گيرد

 رفع تا حدي كمك بهاستفاده از اين دارو .  حاوي گياهان كندر و زنجبيل است:كپسول ممورال -

كندر با داروي تحقيقات اخير ثابت كرده است . مي كندعالئم و بهبود كيفيت زندگي بيماران 

اثر ضد التهاب  . تواند رقابت كندي سولفاساالزين كه تنها داروي اين بيماري مي باشد ميشيميائ

فيف داده رزين كندر و اثر ضد التهاب زنجبيل با يكديگر جمع شده و عالئم كوليت اولسراتيو را تخ

  . را سرعت مي بخشد و بهبودي آن
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  بواسير يا هموروئيد 
  

    سال بواسير را تجربه ۵۰نيمي از افراد تا سن " احتماال. ترين بيماري مقعد است بواسير شايع:تعريف

 شار بيش از حدبه هر علتي ف اگر. دي هستندعبواسيرها ناشي از گرفتاري سياهرگهاي ناحيه مق. مي كنند

         تورم مشود به طور غير طبيعي اين سياهرگها  و ناحيه مقعدي وارد) ركتوم(وده ين راست ربه پائ

  .شوند مي

علت يبوست يا اسهال مزمن، حاملگي يا پيري يا ه  فشار بيش از حد مي تواند ناشي از زور زدن ب:علت

عدي توده سفت در اطراف ناحيه مقبواسيرهاي خارجي به صورت توده نرم، متورم و يا . علل ديگر باشد

  . بواسيرهاي داخلي در داخل كانال مقعد ايجاد مي شوند. ظاهر مي شوند

. باشد ، خونريزي، بيرون افتادگي و درد ميئم بواسير يا هموروئيد شامل خارش شايعترين عال:عالئم

به بيرون (كنند ي پيدا بواسيرها ممكن است افتادگ. ه دنبال دفع مدفوع اتفاق مي افتدخونريزي اغلب ب

روكش مي كند و چند روز ف پس از  عالئم،در بسياري از موارد. و از طريق مقعد بيرون بزنند) يدنلغز

  .  هموروئيد درجه بندي مي شود،رون زدگي عروق متسعيبر اساس ميزان ب. دوباره عود مي كند

 عوارض شايع يبوست ازه است  چنانچه در مبحث يبوست به آن اشاره شد:پيشگيري و درمان

يبوست  بروزاز ي توان ي و دريافت مايعات فراوان مباشد بنابراين با اصالح رژيم غذائهموروئيد مي 

 به ه تابار داخل وان آب گرم نشست چندبايد در غير اين صورت جهت درمان روزانه . جلوگيري نمود

پماد ت درمان موضعي از ـهـ ج.كشدـ ب  دقيقه طول۱۰–۱۵ار بايستي ـن كـاي. دنكاهش تورم كمك ك

  .  مي توان استفاده نمودهموروهرب

داراي اين گياه مواد موثره . اين پماد حاوي گياه هامامليس مي باشد :پماد هموروهرب -

اين گياه . باشد داراي اثر ضد درد نيز ميبوده و ضد التهاب قوي  آنتي اكسيدان وخاصيت 

اثر ضد عفوني كننده تاننهاي موجود در . زدسا سوزش مقعد را برطرف مي ، تحريك وخارش

بدين ترتيب به بهبود سريعتر عارضه كمك  هامامليس از عفونت موضع جلوگيري مي نمايد و

منقبض نموده و  قابض در پماد عروق متسع شده و پرخون مقعد را ديگر مواد تانن و. مي كند

 اين مواد  افزون بر.كاهش مي دهد محل آسيب را كوچك كرده ودر نتيجه خونريزي را

           سم و داراي اثر ضد اسپا از ديگر مواد موجود در پماد هموروهربموثره در تنطور بنژوئن

  .  را تقويت مي نمايدنموده اثر آن هامامليس عمل ضد عفوني كننده مي باشد كه مانند
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  اختالالت خواب 
  

. المتي جسمي و مغـزي اسـت    سآوردن مجدد    خواب يك فاز مهم و فعال زندگي براي بدست           :تعريف

. شـود  نوع اختالل خواب باعث كاهش كيفيت زنـدگي و تـاثير منفـي در سـالمت انـسان مـي                    ۸۴حداقل  

 باعـث بـه خطـر    رو از ايـن   دث راننـدگي و حـوادث حـين كـار بـوده،           اختالالت خواب عامل بروز حـوا     

اشكال در شـروع     (ي توان از بي خواب    از انواع اين مشكالت مي    . انداختن سالمت عمومي جامعه مي شود     

، راه رفـتن    )ودگي طي روز يا چرت زدنهـاي مكـرر        خواب آل ( اختالل در تداوم بيداري      )يا تداوم خواب  

. بي خوابي از اختالالت شايع خـواب مـي باشـد     . درخواب، شب ادراري، كابوسهاي شبانه و غيره نام برد        

 شبانه سرحال هستند و برخـي   ساعت خواب۴ – ۶با برخي  . راد مختلف متفاوت است   نياز به خواب در اف    

 سـاعت خـواب نيازمنـد اسـت تـا           ۶ – ۸ولي به طور متوسط بـدن بـه         .  ساعت خواب نياز دارند    ۹ –۱۰به  

  . لوژيك و نرمال خود را متعادل كندبتواند اعمال فيزيو

دت اغلب ناشـي    بي خوابي كوتاه م   . مداوم  و طوالني باشد     مدت يا  بي خوابي ممكن است كوتاه       :علت

اين نوع بي خوابي كه واكنشي مـي باشـد اغلـب ادامـه      . ي از امتحان  از اضطراب است مانند اضطراب ناش     

  . نمي يابد و تجويز يك آرامبخش يا خواب آور به مدت كوتاه الزم مي شود

لـت اشـكال بيـشتر در شـروع     در ايـن حا . بي خوابي مداوم طيف وسيعتري از اختالالت خواب مي باشـد          

علـل شـايع بـي خـوابي هـاي مـداوم            . و دوام خواب هم دچار اشكاالتي مي شود       البته ادامه   . اب است خو

  :ازعبارتند

  احتي مي تواند باعث بي خوابي شوددردهاي ناشي از بيماريهاي جسمي و احساس نار -

 ساده و مزمن سبب بي خوابي مي شوداضطراب به دو صورت  -

 ه خواب دچار اشكال مي شود و ادامدر جريان افسردگي شروع، افسردگي -

  به بي خوابي و كاهش خواب مي شودپركاري تيروئيد منجر -

 يك، سيگار، الكل و آنتي بيوتيكهامصرف داروهاي محرك سمپات -

 اختالالت روانپزشكي -

  كامپيوتر و تلويزيون -

  باشد با افزايش سن بيشتر مي" بي خوابي در خانمها خصوصا -
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چنانچه بيماري زمينه اي مانند افسردگي و يا        . رسي علت بي خوابي مي باشد      اولين قدم درمان بر    :درمان

 اگر بي خوابي طوالني شود    . پركاري تيروئيد سبب بي خوابي شده است، بايستي علت اصلي درمان شود           

  .بايد به پزشك مراجعه نمود" حتما

و سـنگين در شـب   از خوردن غذاهاي چـرب  . از مصرف خودسرانه داروهاي خواب آور اجتناب ورزيد     

  : از داروهاي زير را استفاده نموددر نهايت مي توان يكي. خودداري شود

اين . كپسول سدامين حاوي گياه سنبل الطيب مي باشد       :قرص نوراگل  و   كپسول سدامين  -

ك قادر خواهد بود با افزايش غلظت گابـا در مغـز، فعاليـت    يوالرين گياه به علت دارا بودن اسيد   

قرص نوراگـل نيـز   . غزي را كاهش داده، موجب بروز آثار آرامبخش شودهسته هاي مختلف م   

اثرات توام اين دو گياه سبب مي شود بيمـاران          . حاوي گياه سنبل الطيب و بادرنجبويه مي باشد       

  . واب مطبوعي براي آنها به وجود آوردتحت شرايط استرس روحي را آرام ساخته و خ
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  اضطراب
  

 اضطراب عبارت است از يك احـساس تـنش ناخوشـانيد و مـبهم هـراس و دلواپـسي بـا منـشاء                   :تعريف

. زيولـوژي اسـت   ناشناخته كه به فرد دست مي دهد و شامل عدم اطمينـان، درمانـدگي و برانگيختگـي في                 

ه اسـت باعـث     زا بـوده انـد يـا طـي آنهـا بـه فـرد آسـيب رسـيد                  استرس  " وقوع مجدد موقعيتهائي كه قبال    

همه انسانها در زندگي خود دچار اضطراب مي شوند ولي اضـطراب مـزمن و               . در فرد مي شود   اضطراب  

خانمهـا، طبقـات     ها نشان مي دهد كه اضطراب در       بررسي تحقيقات و . عادي و مشكل ساز است    غير شديد

  . كم درآمد و افراد ميانسال و سالخورده بيشتر است

  :اضطراب به سه مورد تقسيم مي شوند علل :علت

 عوامـل  ي و طردشـدگي و نند مشكالت خانوادگي، احـساس جـدائ   ل محيطي و اجتماعي، ما    عل .۱

  . مرگ يكي از نزديكان يا، بيماريمحيطي مانند زلزله

 .ارداريبماريهاي تيروئيد، بيماريهاي قلبي و مانند بيعلل جسماني  .۲

ان علل ژنتيك، يكي از مهمترين عوامل اضطراب ژنتيك اسـت و احتمـال اضـطراب در فرزنـد           .۳

 . اين بيماري بيشتر استافراد مبتال به 

كمبـود بعـضي از   " المـث .  نيز در ابتال به اضـطراب نقـش دارد  عوامل جانبي مانند تغذيه نادرست     .۴

تـسريع در ابـتالء بـه اضـطراب          باعـث    B12، منيزيوم، اسـيد فوليـك  و ويتـامين           اسيدهاي آمينه 

نيـز ســبب   ضــايعه هـاي مغـزي    وداناسـتفاده از مــواد مخـدر و داروهـاي روان گـر     .مـي شـود  

 به يـك يـا چنـد        كس مي تواند    نوع مي باشند كه هر     ۶اختالالت اضطراب   . اضطراب مي شود  

  .در اينجا تنها به نام آنها اشاره مي شود. نوع آن مبتال باشد

  وسواس. ۴اضطراب اجتماعي               . ۳اس           راختالل ه. ۲اضطراب فراگير                . ۱ 

  زاي پس از حادثه اختالل تنش . ۶در كودكان        اضطراب . ۵ 

  :اب مي توان موارد زير را نام برد از عالئم شايع اضطر:عالئم

    لرزش يا پرش عضالت- تپش قلب و تنفس نامنظم                 - احساس خستگي                      - 

   تكرر ادرار-   عرق كردن                                    - عصبي بودن و بي قراري          - 

  درد و سرگيجه                          سر-ي                          ترس و نگران- 

    مشكل در تمركز و حافظه -ا بدخوابي               ي بي خوابي - 
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ابنـد و بـا   ي  ياز بـه دارو بهبـود مـي   ـن نـ ونبـوده و بـد  بيمـاري   " والـوارد اضطراب اص  ـضي از م  ـ بع :درمان

 اسـتراحت قابـل   ردن بـا افـراد مــورد اطمينـان و  ـي از قبيل دوش گرفتن، تنفس عميق، صحبت ك      روشهائ

  .  استفاده نمودهاي زيردر غير اين صورت مي توان از دارو. كنترل مي باشند

.  سـنبل الطيـب مـي باشـد    كپسول سدامين حاوي گيـاه  :قرص نوراگل و كپسول سدامين -

ك قادر خواهـد بـود بـا افـزايش غلظـت گابـا در مغـز،             يوالرين اين گياه به علت دارا بودن اسيد      

قـرص  . فعاليت هسته هاي مختلف مغزي را كـاهش داده، موجـب بـروز آثـار آرامـبخش شـود          

    ب اثـرات تـوام ايـن دو گيـاه سـب     . نوراگل نيز حاوي گياه سنبل الطيب و بادرنجبويـه مـي باشـد       

  . سازدمي شود بيماران تحت شرايط استرس روحي را آرام 
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   ايمرهآلز
  

النـي سيـستم عـصبي مركـزي        قرونده قـواي ع    يك بيماري تحليل برنده و پيش      ايمرهآلز بيماري   :تعريف

  .و درمان قطعي براي آن وجود نداردمنشاء آن ناشناخته بوده . انسان است

تعددي در مغز بيمار رخ مي دهد كه سبب كوچك شدن مغز و از بـين رفـتن سـلولهاي مغـزي                تغييرات م 

 ايمرهـ آلزال بـه    تب م  سال دچار اختالل حافظه شده كه نيمي از آنها         ۷۰بااليافراد  %  ۱۰" باـريـقـت. مي شود 

رفتـاري و    است كه حافظه و تفكـر را از بـين مـي بـرد و تغييـرات                   غز نوعي بيماري م   ايمرهآلز. دنمي باش 

  .اليان نياز به حمايت زيادي دارندشخصيتي در فرد ايجاد مي كند به طوري كه مبت

 . نام آميلوئيد مي باشـد    ه  ، رسوب پروتئيني رشته اي ب     ايمرهآلز مهمترين يافته هاي شناختي بيماري       :علت

ه  مغـزي بـ    تخريـب سـلولهاي   .  مـي شـود    ايمرهـ آلزبتا آميلوئيد باعث تخريب سلولهاي مغزي در بيماران         

  .  مشخص مي شودايمرهآلز، تغييرات رفتاري و مجموعه عالئمي به نام هتدريج با اختالل حافظ

. باشد شروع اين بيماري با از دست دادن حافظه كوتاه مدت، فراموش كردن آدرسها و اسمها مي                :عالئم

 ف شـغلي و  اننـد وظـاي  عقالنـي مـي باشـد م   ي كه نيازمند قـوه   ج دشواري فزاينده در انجام كارهائ     تدريه  ب

  . رسيدگي به امور مالي يا مديريت خانه ايجاد مي شود 

 ي افراد و   شناسائ به مرور فرد بيمار در كنترل هيجانات، قضاوت، انتخاب لباس، محاسبات ساده رياضي و             

  . ستگان نزديك دچار ناتواني مي شودب

حتـي عـدم كنتـرل     قدرت كالم و  و، بي خوابي، از دست دادن كامل حافظه         با پيشرفت بيماري اضطراب   

  .   مراقبت و نظارت كامل خواهد داشتادرار و مدفوع ايجاد مي گردد، كه در اين حالت نياز به

  : عوامل افزايش دهنده خطر

  سكته مغزي            . ۴ضربه مغزي                  . ۳سن باال                     . ۲سابقه خانوادگي               . ۱

  )مصرف چربيهاي اشباع(تغذيه اشتباه . ۷ردن           ورزش نك. ۶                 سيگار كشيدن . ۵

  نوم داوسندر. ۹جنس مونث                     . ۸

 فعاليــت مــنظم، جلــوگيري از چــاقي و افــزايش وزن، نگهداشــتن كلــسترول و : درمــانپيــشگيري و 

 و روغن  Eو C، ويتامين   يدانهانتي اكس آي سالم غني از      غذائ  داشتن يك رژيم   فشارخون در حد طبيعي و    

  . ماهي مي تواند تا حدودي از بيماري پيشگيري نمايد
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 و فعاليتهاي فكري و تقويت حافظه از طريق معاشرت با ديگران آموختن زباني جديد، حفظ كردن شـعر                

  . باشدآموختن موسيقي گام بسيار موثري در پيشگيري از اين بيماري مي

ي قطعي براي درمان اين بيماري وجود ندارد ولي براي بهبود عالئـم و جلـوگيري از     از نظر درمان، داروئ   

  : وان از داروهاي زير استفاده نمود آن مي تپيشرفت

عنوان داروي افزايش دهنده هوش و حافظه       ه   كندر موجود در اين كپسول ب      :كپسول ممورال  -

اكثر منابع مهم پزشـكي سـنتي       . االيام مورد توجه بوده است    و برطرف كننده فراموشي از قديم       

  . در جهت تقويت حافظه نام برده اندايران به طور متواتر از كن

هاي اثـر   وبيلوبا بوده كه مكانيسم   ك اين قرص حاوي عصاره خشك گياه جين       :قرص جينكوگل  -

ن رساني مغزي از    مي مغز داشته و با افزايش خو      كسيگوناگوني بر ضايعات متابوليكي ناشي از ا      

اثـر افـزايش    . شـود  تي اكسيداني آن از طرف ديگر سبب بهبـود عالئـم مـي            نطرفي و اثر بارز آ    

 . متعدد باليني به اثبات رسيده استدهنده حافظه اين گياه در مطالعات 

نگ و جينكوبيلوبا بوده اثر تركيبـي ايـن دو گيـاه           ي نيز حاوي گياهان جين س     :كپسول فيتوتون  -

  .  توجه و سرعت توجه مي شوديفيت حافظه، سرعت حافظه، كيفيتسبب افزايش ك
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  افسردگي 
  

 اسـت كـه مشخـصه آن خلـق      اختالل افسردگي يكي از شـايعترين تـشخيص هـاي روانپزشـكي     :تعريف

 لذت روزمـره    ين و بي عالقگي به هر نوع فعاليت و        به نفس پائ   و با احساس غمگيني، اعتماد     افسرده است 

حساس خفيف مالل تـا     اافسردگي مجموعه اي از اختالالت روحي رواني است كه از           . مشخص مي شود  

  .  برابر مردان است۲شيوع اين بيماري در زنان . ري از فعاليت روزمره بروز مي كنددو سكوت و

  : علت افسردگي به دو گروه عمده تقسيم مي شود:علت

 :علل بيولوژيك شامل .۱

  ژنتيك -

فشارخون، داروهاي خواب آور، داروهاي پيشگيري كننده        وها مانند مصرف داروهاي ضد    دار -

 از حاملگي

يهـا ماننــد بيماريهــاي قلبـي، ديابــت، سـرطان، ســكته مغــزي،             بيماريهـا، ابــتال بـه برخــي از بيمار   -

 ايمرهآلز، كم كاري تيروئيد

ها، سپــ در ســطح سيناريتيسمانــنوروتر وجــود اخــتالالت ،هاتريسمنــاســاير نوروتر ســروتونين و -

 . اپي نفرين و دوپامين در بيماران افسرده مشاهده شده است اختالالت  نور

  :شامل) روحي و رواني(علل سايكولوژيك  .۲

   استرس زندگي مانند طالق و مرگ يكي از بستگانرپ، وقايع استرس -

 اب، فراموشي و عقب افتادگي ذهنيبيماريهاي رواني مانند اضطر -

  شخصيت كمال گرا وشخصيتي مانند شخصيت وسواسياختالالت  -

، مـشكالت خـواب شـامل    بيماري بي حالي، خستگي، بـي قـراري، زودرنجـي       از عالئم شايع اين      :عالئم

، گريه بي دليل، حواس پرتي، دشواري در تمركز اختالالت          ي در خوابيدن، خواب زياد، غمگيني     دشوار

  .  بردن مي باشده و ناتواني از لذتحافظه، از دست دادن عالق

هـاي جـسماني شـامل سـردرد، اخـتالالت گوارشـي، يبوسـت، شـكايات قلبـي،                 در برخي بيماران ناراحتي   

  . از عالئم خطر اين بيماري است خودكشي در موارد پيشرفته فكر به. دردهاي تناسلي نيز ايجاد مي شود
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، اجتنـاب از  فيواب و اسـتراحت كـا  ، خ تغذيه مناسب، ورزش، مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي :درمان

عـالوه  . مصرف الكل، ارتباط با دوستان و آشنايان از جمله نكاتي هستند كه در بهبود افـسردگي موثرنـد            

  . بر اين مي توان از قرص پرفوران استفاده نمود
  

عـصاره  . ون تهيه شـده اسـت     قي است كه از گياه علف چاي يا هوفاري         داروئ :قرص پرفوران  -

تيجـه ايـن   در ن. نمايـد   آنزيم منوآمين اكسيداز را مهار ميBو A اع ايزوآنزيمهاي اين گياه انو

نفـرين و دوپـامين در هـسته هـاي مغـزي            اپـي    ي سـروتونين و نـور     واسطه هاي شيميائ  اثر ميزان   

  . افزايش يافته و موجب بهتر شدن خلق و برطرف شدن افسردگي مي شود
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  ميگرن 
  

صورت حمله هاي پي در پي بـراي مـدت چنـدين      ه يكي از شايعترين علل سردرد مي باشدكه ب        :تعريف

      صـورت  ه  علـت اخـتالالت عروقـي ظـاهر مـي شـود و اغلـب بـ                ه   بـ  ميگرنـي سـردرد   . سال ادامه مي يابد   

است ولي گاهي سـردرد      د شديد ربيشتر موا  ي است گر چه در    ر همراه با تهوع و اختالالت بينائ      دا ضربان

  . ميگرن خفيف مي باشد

باض رگهاي خوني اطراف مغز كه به ساقه مغز معروف اسـت ايجـاد     قان ميگرن در اثر تورم و    د   در :علت

% ۱۶. ي به نام سروتونين نقش اصلي را در اين بيمـاري داشـته باشـد               رسد ماده شيميائ   نظر مي ه  ب. مي شود 

 صـبحهاي  حمله ها اغلب. ان بيشتر است شيوع ميگرن در زن    ،دهد سردردها را سردرد ميگرني تشكيل مي     

  .  حمله رخ مي دهد۳ تا ۱آخر هفته شروع مي شود و در هر ماه روزهاي 

سـردرد ميگـرن    . نيمه يا هر دو نيمه سر مـي باشـد          ميگرن يك سردرد تپش دار است كه در يك           :عالئم

درخـشان و صـداهاي     فعاليت فيزيكي، اسـترس، ورزش، نورهـاي        . بيشتر همراه تهوع يا استفراغ مي باشد      

، تاريـك و خنـك را جهـت اسـتراحت           ساكتاغلب افراد مبتال محل     . بلند سبب تشديد سردرد مي شود     

كـشند گرچـه مـي توانـدكوتاهتر يـا            ساعت طـول مـي     ۴ –۱۲بيشتر حمله هاي ميگرن     . ي كنند انتخاب م 

ه صورت اخـتالل   ب يكي از ويژگيهاي ميگرن احساس غير معمول پيش از حمله مي باشد كه            . بلندتر باشد 

 دقيقـه بـه   ۱۵ – ۳۰اين نشانه ها كـه  . دار مي باشد ، تاري ديد، ديدن نورهاي چشمك زن يا ضربان   بينائي

گـاهي نـشانه هـاي      . شـد  زودي آغاز خواهـد   ه  دهد كه سردرد ميگرن ب     كشد به فرد هشدار مي     درازا مي 

به ذكر اسـت كـه ايـن نـشانه هـا در       الزم  . ي را درگير مي كند    ئي، بويائي و يا چشائ    مقدماتي حواس شنوا  

  . همه افراد ايجاد نمي شود

، برخـي غـذاها و بوهـا     عـادت ماهانـه، فعاليـت هـاي فيزيكـي        ،گاهي در اثر اسـترس    شروع حمله ميگرن    

  .  باشد مي

ي ه عمل آورد ولي مي توان بـا شناسـائ          البته نمي توان از حمله ميگرني پيشگيري ب        :پيشگيري و درمان  

شايعترين عواملي كـه حملـه   . حمله هاي بيماري و شدت آنها كاست   رنده سردرد از شما   عوامل ايجاد كن  

  : كنندتحريك مي ميگرن را

  )چاي و قهوه (مصرف كافئين -
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نوشـيدنيهاي تخميـر شـده و        ، گوشـت و   دنيهاي حاوي تيرامين مانند پنير    نوشي برخي از غذاها و    -

  سوسيس و كالباسشده، غذاهاي حاوي سولفيت مانند غذاهاي كنسرو

 نگي، ليمو و نار كاكائو، شكالت، مركبات مانند پرتقال -

 استرس -

ــا - ــارداري   (هورمونهـ ــوگيري از بـ ــهاي جلـ ــصرف قرصـ ــد ) مـ ــاي ضـ ــشارخون،  و داروهـ فـ

 هاي عروقي گشادكننده

  خواب و تغيير در الگوي خوابكمبود -

 گرسنگي طوالني -

  سيگار -

   :درمان
برطـرف كننـده و پيـشگيري     ه از اين داروها     استفاد :قرص ميگراگل و   قطره آنتي ميگرن   -

ارنـد  ي كـه منـشاء عـصبي د       ده و تجويز آن باالخص در سردردهائ      كننده از حمالت ميگرني بو    

 حاوي گياهان رازيانه، سنبل الطيب، بادرنجبويه و پوسـت   هاوردهاين فرآ. قابل توصيه مي باشد 

    ت و زمـان سـردرد را كـاهش     تكـرار حمـال   استفاده از ايـن دارو شـدت سـردرد،       .دنباش بيد مي 

اروي پيـشگيري  عنـوان د ه عنـوان درمـان سـردرد و هـم بـ          ه  از اين دارو هم مي توان ب      . مي دهد 

  . كننده استفاده نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  
)۱۱۸(  

  

  

  

  



  اختالالت قاعدگي
  

ــاروري    روزآن ۳ – ۷ مــي باشــد كــه در زور ۲۸يــك دوره قاعــدگي طبيعــي در يــك خــانم در ســن ب

اخـتالالت قاعـدگي بـسيار متنـوع شـامل قاعـدگي            .  ميلي ليتـر رخ مـي دهـد        ۲۰- ۸۰زان  خونريزي به مي  

، كوتـاه شـده   )منـوراژي  (، زيـاد شـدن ميـزان خـونريزي       )آمنـوره ( عدم قاعـدگي     ،)منورهديس (دردناك

علل ايـن مـشكالت     . مي باشد ) اليگومنوره(شدن فواصل خونريزي     و زياد ) هيپرمنوره( فواصل خونريزي 

هـا، سـوء تغذيـه، اخـتالالت     ، كيـست تخمـدان، بـدخيمي    هـا، اسـترس  ده شـامل انـواع عفونت  نيز متنوع بو 

  . هورموني، مصرف دارو و حاملگي مي باشد

  

  منورهديس

 در  احساس درد معموالً  . م مي شود  ينوع اوليه و ثانويه تقس     منوره يا قاعدگي دردناك به دو      ديس :تعريف

خانمهـا هنگـام قاعـدگي دچـار درد         % ۷۰ تـا %  ۵۰"المعمـو . ناف در نواحي تحتاني شـكم مـي باشـد         زير  

شوند ولـي اگـر شـدت آن بـه گونـه اي باشـدكه موجـب توقـف فعاليتهـاي روزانـه فـرد شـود آن را                      مي

  . ديسمنوره يا قاعدگي دردناك مي نامند

ن  ماه پس از اولي    ۱۲ تا ۶هميشه  "  سالگي و تقريبا   ۲۰قبل از   "  اين حالت معموال   :عالئم ديسمنوره اوليه  

شود و   درد چند ساعت قبل يا همزمان با خونريزي قاعدگي شروع مي          " معموال. قاعدگي شروع مي شود   

       نـاف بـوده گـاه بـه كمـر و كـشاله رانهـا انتـشار              زيـر " دردها معمـوال  .  روز طول مي كشد    ۲ – ۳حداكثر  

د پذيري و گاه سـردر     تحريك   عالئم ديگر شامل تهوع، استفراغ، بي اشتهائي، اسهال، خستگي،        . مي يابد 

  . منوره اوليه با افزايش سن و زايمان طبيعي ممكن است بهبود يابدديس. ممكن است وجود داشته باشد

  . شده و سبب درد مي شوندها سبب انقباضات رحمي نيدنوع اوليه در اين بيماري پروستاگالن  در:علت

د هر چند كـه مـي توانـد در اولـين     سالگي رخ مي ده   ۲۰پس از   " حالت معموال   اين :ديسمنوره ثانويه 

  .  روز طول مي كشد۵ -۷" در اينها درد معموال. عادت ماهيانه و در هر سني شروع شود

نوميوز، تنگي شديد گردن    د، آ ومتريوزدي مانند آن  نگي ل ه ثانويه در زنان داراي بيماريهائ      ديسمنور :علت

يـن   ا تـشخيص در  . ط رحم رخ مي دهد    رحم، عفونتهاي لگني مزمن، چسبندگي ها و تومورهاي زير مخا         

  . وسيله معاينه كامل لگن و سونوگرافي انجام مي شوده بيماري ب
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توجـه بـه رژيـم      . ف درد كمـك كنـد     هاي فيزيكي ماليم مي توانـد بـه تخفيـ         فعاليت در نوع اوليه     :درمان

  . ت و ماساژ در تخفيف درد موثر استي استراحغذائ

.  خـشك گياهـان انيـسون، كـرفس و زعفـران مـي باشـد                حاوي عصاره  :كپسول منستروگل  -

آنتـول موجـود در انيـسون       . مطالعات باليني متعدد اثر مخلوط اسانسها را به اثبات رسانده اسـت           

  . عامل اصلي خاصيت ضد اسپاسم اين دارو محسوب مي شود

ونـت رحـم    صـورت وجـود عفونـت بايـد عف         در" در نوع ثانويه عامل ايجاد كننده بايد درمان شـود مـثال           

  . ل استفاده نمودتوان از كپسول منستروگ  كاهش شدت درد مي برايولي. درمان شود
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  منوراژي
  

تر از  نريزي بيش از حد معمول يا طوالني        شايع كه مشخصه آن خو    "  منوراژي يك اختالل نسبتا    :تعريف

  .  ميلي ليتر مي باشد۸۰از در اين حالت ميزان خون دفع شده بيش . معمول مي باشد

  : ئم شايععال

  ميزان خونريزي بيش از معمول -

  روز۷طول مدت خونريزي بيش از  -

 دفع لخته هاي خون  -

 رنگ پريدگي و خستگي -

  : علت

   عفونت لگن-ميومها                         فيبروئيدها و- عدم تخمك گذاري                         -

   كم كاري تيروئيد- وجود آي يو دي                         -                            ومتر     دنآ اختالل -

   عدم تعادل هورمونهاي زنانه -

  : عوامل مستعد كننده

  چاقي                      -

 مصرف استروژن -

 نزديك شدن به سن يائسگي -

  .  منظم نشده استخانمهاي جواني كه چرخه تخمك گذاري آنها هنوز -

در مواردي كه هورمـون درمـاني نيـاز       . خونريزي متفاوت مي باشد     درمان بستگي به علت ايجاد     :درمان

  :از داروي گياهي زير استفاده نمودباشد با توجه به نظر پزشك مربوطه مي توان 

 اين قرص حاوي عصاره خشك گياه پنج انگشت بوده كـه داراي خاصـيت         :گنوگلقرص آ  -

روزه ثابت شده است كـه مـواد مـوثره ايـن گيـاه بـا تـاثير بـر روي               ام. فيتواستروژنيك مي باشد  

ــاي       ــك هورمونه ــه تحري ــر ب ــر منج ــن اث ــد اي ــي ده ــاهش م ــروالكتين را ك ــح پ ــوفيز ترش هيپ

  .  درمان اختالالت قاعدگي مفيد است مي شود كه درLH و FSHگونادوتروپ 

ميوم زيـر مخـاطي،      وم يا  روز به دليل مسائلي مانند فيبر      ۷ تداوم خونريزي بيش از      :هيپرمنوره -

  . منظمي هورموني، تومورها و ناميوز، عوارض حاملگيوندآ
)۱۲۱(  

 



گي بـه داليلـي     دعـ در فواصل قا  صورت لكه بيني    ه  شديد يا ب   خونريزيهاي نامنظم    :متروراژي -

تر، منــدوهــاي آپيل پركــاري تيروئيـد، پو ،عفونــت اليـه داخلــي رحـم  ، ماننـد مــصرف اسـتروژن  

 .اندومترسرطانهاي دهانه رحم و

در حـد لكـه بينـي بـه داليلـي ماننـد       " ي معمـوال  خونريزي قاعدگي خفيف و جزئ :هيپومنوره -

گيري از بارداري، تنگي دهانه رحم، يا منفذ پرده بكـارت، چـسبندگيهاي        شمصرف قرصهاي پي  

 .داخل رحمي

يا   روز به دالئلي مانند كم كاري تيروئيد و      ۲۲ طول مدت دوره قاعدگي كمتر از        :پلي منوره  -

 . ونيبي نظمي هاي هورم

  بنـا  ، به اختصار توضيح داده شـد      باال الزم به تذكر است در ساير موارد اختالالت قاعدگي كه در             ∗

  .  درمان الزم توسط پزشك متخصص صورت مي پذيرد،بر حسب علت آن
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  (PMS)سندروم قبل از قاعدگي 
 

 مجموعـه   PMS.  مي باشند  PMSنمها در سن باروري مبتال به       خا% ۴۰ محققين اظهار مي كنند    :تعريف

 سـن   افـزايش باشد كه با هم مرتبط نبوده و علت مشخصي ندارند و با              عالئمي قبل از شروع قاعدگي مي     

  . شدت آنها افزوده مي شودرب

نـاتواني گـسترش    از خفيـف تـا متوسـط و تـا حـد           . ي به خانم ديگر عالئم متفاوت اسـت        از خانم  :عالئم

درنجي، عـصبانيت ناگهـاني، ميگـرن يـا     ، كسالت، خستگي، زوافسردگي: مهمترين عالئم شامل . ندياب مي

، گريـه و    د، افزايش وزن، اختالالت روده اي، ضعف تمركز، بدگماني        ، كمردر انواع سردرد، ورم، آكنه   

رر ادرار، ميـل  ، بزرگي سينه ها، التهاب مجاري ادراري، تكـ سينه ها عالوه بر اينها درد . خشونت مي باشد  

 روز قبـل از عـادت ماهيانـه     ۷ تا   ۵اين عالئم   . باشد شيرين نيز از عالئم ديگر مي      به غذاهاي شور و    شديد

    زمــان ( روز قبــل از عــادت ماهيانــه ۱۴ولــي در برخــي از خانمهــا . آغــاز و بــا خــونريزي پايــان مــي يابــد

 روز قبـل از عـادت       ۱۴وهـي ديگـر     در گر . و با شروع خـونريزي پايـان مـي يابـد          آغاز  ) تخمك گذاري 

  . ماهيانه آغاز و تا پايان زمان خونريزي ادامه دارد

  :، توصيه هاي زير را بكار بريد پيش از درمان:درمان

  استراحت كافي  -

 ورزش روزانه -

در قهـوه بلكـه در چـاي و نوشـابه هـا        كافئين نه تنها.الكل  كافئين و حذف مصرف نمك، قند،    -

 از مـصرف غـذاهاي پرچـرب و پرنمـك پرهيـز             .نها اجتناب كنيد  وجود دارد پس از مصرف آ     

 .كنيد

  B6"  خصوصاBمصرف ويتامينهاي گروه  -

 . صحبت كنيدبا افراد خانواده  و عالئم آن  PMSدر مورد  -

 . در صورت امكان استرسها را كاهش دهيد -

 .چيپس، سوسيس و كالباس پرهيز كنيداز مصرف غذاهاي آماده و كنسروي،  -

اگر با وجود رعايت موارد باال هنوز دچـار         . ن چربي، ميوه و سبزيجات استفاده كنيد      از شير بدو   -

 : وانيد از داروي زير استفاده كنيدناراحتي بوديد مي ت
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اين گياه با  .  اين قرص حاوي عصاره خشك گياه پنج انگشت مي باشد          :گنوگلقرص آ  -

 خـصوص    بـه  پـيش قاعـدگي   م  وخاصيت فيتواستروژنيك قادر خواهـد بـود عالئـم سـندر          

 افـسردگي ناشـي از      از طرفـي احتبـاس مايعـات و       . پـستان را برطـرف سـازد       التهاب و درد  

  . ژسترون را بهبود مي بخشدپرو
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  عفونتهاي شايع واژن
  

. غدد داخل واژن و دهانه رحم به طور مداوم مقدار كمي مايع ترشـح مـي كنـد           خانمها  در   :تعريف

بي رنـگ   " اين ترشحات اكثرا  . كند اين مكانيسم كمك به سالمت و پاك شدن مجراي تناسلي مي          

مهـا رنـگ و   و يا حداكثر شيري رنگ و بدون بو مي باشـند، ولـيكن بـسته بـه سـيكل ماهانـه در خان             

  . غلظت آن تغييرپذير است

ن ترشـحات   كه در زمان تخمك گذاري، حاملگي، شيردهي و نزديكي جنـسي مقـدار ايـ               طوريه  ب

بنابراين با توجه به نكات ذكر شده بايد توجه داشت كه افـزايش ترشـحات واژن در                 . بيشتر مي شود  

كه ترشحات باعث مرطوب شـدن مجـراي تناسـلي           ويژه اين ه  زنان در بسياري موارد طبيعي است، ب      

  .زنان شده و اين سبب پيشگيري از بيماريهاي گوناگون در اين ناحيه مي شود

     و سـوزش شـود   ش التهـاب ناحيـه تناسـلي، خـار     ش اين ترشحات باعث تغيير رنـگ و بـو،        اگر افزاي 

  . طبيعي بوده و بايد بررسي شودغير

 آن را تغييـر بدهـد   PHيا بـه عبـارتي      هر عاملي كه سبب تغيير در محيط طبيعي واژن شود و           :علت

يكهـا، بيمـاري    نها، آنتي بيوت  استفاده از بعضي صابو   . سبب افزايش ترشح غير طبيعي از واژن مي شود        

يـا اسـتفاده    هاي مخصوص و اسپريحتي پاك كردن مجراي تناسلي توسط قند، حاملگي، عفونتها،   

  . وش واژينال سبب اين مشكل مي شودداز 

  عفونتهاي قارچي واژن

محيط اسيدي واژن مـانع از رشـد        . در محيط واژن قارچ به مقدار كم به طور طبيعي زندگي مي كند            

حال اگر به دليلي از اسيدي بودن محـيط كاسـته شـود قارچهـا رشـد بيـشتري                   .  ارچها مي شود  اين ق 

، مـصرف   حاملگي، مصرف آنتـي بيوتيـك     .  شوند خواهند كرد و سبب عفونت قارچي در واژن مي        

 روابط جنـسي   وانهستفاده از كورتون، زمان سيكل ماه، بيماري قند، ا  قرصهاي پيشگيري از حاملگي   

ند كه باعث تغيير محيط طبيعي واژن شده و افزايش رشد قارچها و در نتيجـه عفونـت   از عواملي هست  

  . دنرا سبب  مي شو

بيمـار احـساس نـاراحتي در ناحيـه تناسـلي      . شايعي اسـت  " چي واژن بيماري نسبتا    عفونت قار  :عالئم

صورت سوزش و خارش در قسمت خارجي  ناحيه تناسلي، ترشحات واژن به رنـگ سـفيد          ه  داشته ب 

  . و بسيار غليظ پنيركي شكل بوده و بيمار احساس سوزش در زمان نزديكي دارد
)۱۲۵(  

  



ه اين عفونـت بـ    ) قارچ كرمهاي ضد (تي و استفاده از درمانهاي ساده        با رعايت نكات بهداش    :درمان

بـه پزشـك مراجعـه    " در صورت تكرار عفونت و يـا حـاملگي حتمـا          . راحتي قابل درمان خواهد بود    

  . شود

كرم واژينـال ميكوسـين حـاوي عـصاره آبـي سـير بـه همـراه                  :ژينال ميكوسين كرم وا  -

الئين موجود در گياه كه در اثر فعاليت آنـزيم آلنيـاز بـه آليـسين                . اسانس آويشن مي باشد   

تبديل مي شود به عنوان يـك مـاده بـسيار قـوي ضـد قـارچ بـوده و در درمـان عفونتهـاي                        

       و نيـز داراي اثــر  ربكــار رفتـه در ايــن دا اســانس آويـشن  . قـارچي واژن بـسيار مــوثر اسـت   

  . باشد ضد التهاب و ضد قارچي مي
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  عفونتهاي باكتريال واژن

 بيمار با ترشحات بد بـو     . يناليس مي باشد  ژوا شايعترين علت احتمالي عفونت باكتريال واژن گاردنال      

اين عفونـت در خانمهـاي بـالغ و فعـال از     . ي كند تحريك و سوزش مراجعه من اما بدو   )بوي ماهي (

اين عفونت بايد هر چه سريعتر درمان شود زيرا درصورت عدم درمـان  . نظر جنسي شايع خواهد بود    

سـبب مـشكالت بـسيار جـدي خواهـد           رود و  عفونت به سمت دهانه رحم، رحم و لوله ها پيش مي          

، تغييـر   عالئـم آن افـزايش ترشـح واژن       . باشـد عفونت شايع ديگر تريكوموناس واژيناليس مـي        . شد

 سـوزش، درد و   ،  شخـار   بـوي بـد،     ،م رنـگ  رنگ وگاهي سبز ك    رنگ آن به صورت آبكي و زرد      

در برخي موارد بيمار مـدتها ايـن بيمـاري را دارد ولـي بـدون           . سوزش در هنگام دفع ادرار مي باشد      

  . باشد عالمت مي

احيه تناسلي در ارتبـاط بـا رابطـه جنـسي و نزديكـي      در اينجا بايد يادآور شويم كه عفونتهاي ديگر ن      

در ايـن  . تواند سبب افزايش ترشحات واژن شـود    مانند سوزاك، كه مي    ، به آنها مبتال مي شود     بيمار

 اين مبحـث سـخن      خاطر داشته باشيد كه در    ه  دو بايد درمان شوند وليكن ب      نوع عفونتها زن ومرد هر    

د تحت نظر پزشك متخصص درمان       باي "ماساير عفونتها حت  عفونتهاي شايع ناحيه واژن است و     بر سر   

  . شوند

    اين كرم حاوي عصاره آبـي سـير بـه همـراه اسـانس آويـشن                 :كرم واژينال ميكوسين   -

سـير بـه طـور قدرتمنـدي عمـل          . اثرات بارز ضد ميكروبي آن ثابت شـده اسـت         . مي باشد 

 را زيـاد  Killer cellهاي فاگوسيتوز ماكروفاژها را افزوده و از طرف ديگر فعاليت سلول

م گـر و     گـرم مثبـت      باكتريهـاي وبي بسيار گسترده روي     ضد ميكر سير داراي اثر    . مي كند 

تهـاي مخـتلط   يوي عفونتهـاي سـخت ماننـد واژين    ر اين بـر   عالوه بر . توژن مي باشد  اپمنفي  

                 .  باشد نيز موثر مي) عفونتهاي توام قارچي و ميكروبي (
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  سنگ كليه 
  

 برابر بيشتر ۱۰ تا ۵ سال ديده مي شود و مردان ۱۸-۴۵ين شيوع سنگ كليه در گروه سني        بيشتر :تعريف

دليـل  ه  ميزان بروز سنگهاي كليوي در كشورهاي توسعه يافته بيـشتر اسـت كـه بـ               . از زنان مبتال مي شوند    

يـك دانـه     گ كليه از نظر انـدازه از      سن. ي كم فيبر است   روتئين حيواني همراه با رژيم غذائ     مصرف زياد پ  

پنج نوع مختلف از سـنگهاي   . شن تا يك توپ تخم مرغي متغير بوده و ممكن است منفرد يا متعدد باشد              

% ۷۵ سنگهاي كلـسيمي شـايعترين نـوع هـستند و حـدود      .كليوي براساس تركيب سنگها شناخته شده اند     

كل سـنگهاي   % ۵۰باشد كه    الت كلسيم مي  سنگها اگزا كل سنگها را تشكيل مي دهند قسمت عمده اين          

   سيـستئيني اوريكـي،  انواع ديگر سنگهاي كليوي، سنگ هاي اسيد  . شناخته شده كليه را تشكيل مي دهند      

  . و شاخ گوزني مي باشد

  :مي توان به موارد زير اشاره نمود از علل مهم ايجاد سنگ كليه :علت

  انسداد ادراري به هر دليل -

  كلسيم از ادراردفع مقادير بيش از حد -

 نقرس  -

   :عوامل افزايش دهنده خطر ايجاد سنگ كليه

  )سديم و پروتئين مصرف بيش از حد كلسيم،(ي نامناسب رژيم غذائ -

 كاهش حجم ادرار ناشي از بي آبي و يا كم آبي -

 سابقه خانوادگي سنگ كليه -

 پركاري پاراتيروئيد -

 در بستر افتادن به مدت طوالني -

 سوء مصرف الكل -

ين در ناحيه پشت درست پائ    "  معموال ددر ،د و پيچشي به فاصله هر چند دقيقه       هاي درد شدي  ه  ور د :عالئم

در طي چند ساعت تا چند روز ناحيه درد از سير حركتي سـنگ از حالـب بـه                   . لبه دنده ها حس مي شود     

در واقـع مـي تـوان گفـت     . شـود   با دفع سنگ درد بيمار متوقف مي  و روي مي كند  شطرف كشاله ران پي   

  و  تعريـق ، حالت تهوع، پوست سـرد،  عالوه بر درد  .  به حركت سنگ مي باشد نه خود سنگ        درد مربوط 

   پيدايش ،از عوارض مهم سنگ كليه. وجود خون در ادرار نيز از عالئم ديگر دفع سنگ كليه مي باشد
)۱۲۸(  



  .عفونتهاي ادراري مي باشد

 سـال دچـار     ۲–۳ن حمله سنگ كليه در عرض       به اولي مبتاليان  % ۴۰كه   جائي از آن  :پيشگيري و درمان  

شـوند، پيـشگيري    سـال دچـار عـود مـي     ۷ –۱۰مبتاليـان در عـرض   % ۷۵يك حمله مجدد مـي شـوند و       

 ليتـر مايعـات و      ۳بايـد حـدود     تمام بيماراني كه دچار حمله سنگ كليه مي شـوند           . مهمترين درمان است  

 ليـوان  ۲ تـا  ۱در طـول شـب نيـز    . يجـاد كنـد   ليتـر ادرار در روز ا      ۲آب خالص بنوشند تا حـداقل       " عمدتا

مـصرف پـروتئين حيـواني و     .مايعات بنوشند زيرا در اين دوره ادرار از حداكثر غلظـت برخـوردار اسـت     

  .  مصرف روزانه نمك بايد كاهش يابدميزان

مـصرف     ورده هاي لبني را در حد متعادل مصرف كننـد،         ، شير و فرآ   در صورت وجود سنگهاي كلسيمي    

اسـفناج و بـادام زمينـي باعـث       ،القآب پرت ،كوالا كوك  ،غذاهاي غني از اگزاالت مانند چاي     د  بيش از ح  

  . افزايش ايجاد سنگهاي اگزاالتي مي شود

در مـورد همـه   . ي باشـد ي حـاوي مـواد قليـائ    بايد رژيم غـذائ يينتئساوريكي و سي  اسيد يمورد سنگها  در

  . ودي كم چرب و پر فيبر توصيه مي ش رژيم غذائ،سنگها

 تحـرك و  ي سـالم، شتن رژيم غذائ با دا . باشد بيشتر سنگهاي كليه بدون جراحي قابل درمان مي          :درمان

  . كافي مي توان به دفع سنگ كمك كردفعاليت 

، خارخاسك، برگ بو، زيـره      اروي گياهي سنكل كه حاوي رازيانه     استفاده از د   :قطره سنكل  -

طـور بـسيار مـوثري در درمـان و      ه   بـ  باشـد  سبز، كاكـل ذرت، دم گـيالس و تخـم خربـزه مـي             

ه مواد موثره موجود در اين قطره بـ       .  مجدد سنگ كليه ايفاي نقش مي كند       پيشگيري از تشكيل  

، ي شوند و همراه با اثر پيـشاب آور        له صاف مجاري ادراري م    ضطور مستقيم سبب شل شدن ع     

ــر   ــا قط ــنگهاي اداري ت ــع س ــر   ۷دف ــي مت ــسهيل را ميل ــي  ت ــد م ــنكل دار .كن ــره س ــر  قط                اي اث

دردهــاي قــولنجي مجــاري ادرار ناشــي از  و از ايــن طريــق اسپاســم و نرژيــك بــودهآنتــي كلي

هـاي  تدرمـان كننـده عفون    و  ايـن قطـره پيـشگيري كننـده         . سنگهاي كليوي را برطرف مي سازد     

    . سنگ كليه نيز مي باشد ادراري ناشي از
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  يائسگي
  

 از توقف هميشگي قاعدگي هاي دوره اي به علت كاهش فعاليت هورمـوني               يائسگي عبارتست  :تعريف

ن را نبايـد يـك بيمـاري يـا       بيعي زنـدگي زن اسـت و آ       يائسگي يكي از پيشامدهاي عادي و ط      . تخمدانها

آن را سرآغاز يك زندگي تازه و نويدبخش دانست كـه طـي آن               بلكه بايد . منفي تلقي كرد   و رخداد بد 

سـرگرميهاي مــورد   از اجبارهـا، الزامـات و مـسئوليتهاي پيـشين خـود بـه كارهـا و       زن مـي توانـد بـه دور    

  . اش بپردازد عالقه

  با افزايش سن فعاليت تخمدانها در ترشح هورمونهاي زنانه استروژن و پروژسترون كاهش يافتـه و         :علت

 ۵۱ط  توسـ مطـور   ه  سن شـروع يائـسگي در خانمهـا متفـاوت بـوده بـ             .  سبب قطع دوره قاعدگي مي شود     

چـون ايـن رونـد در طـي يـك           .  سالگي متغيير خواهد بود    ۵۱ تا   ۴۵باشد ولي از     سالگي سن يائسگي مي   

  :به دو دوره تقسيم مي شود" معموالدوره چند ساله اتفاق مي افتد يائسگي 

  دوران حوالي يائسگي -

ارد، اين دروه زماني است كه عالئم يائسگي شروع مي شود ولـي هنـوز خـونريزي ماهيانـه وجـود د      

گرفتگـي و تغييـرات عـادات    صورت نامنظم باال و پايين رفته و شخص دچار گر ه  سطوح هورموني ب  

  . شودماهانه مي 

  دوران پس از يائسگي  -

و سـطح   دوره تخمـدانها، تخمـك آزاد نكـرده         اين   يم كه در   ماه پس از آخرين قاعدگي را گوئ       ۱۲

  . و قاعدگي متوقف مي شود هورموني كاهش مي يابد

ون باعث هدايت تخمك گـذاري،      اين هورم .  استروژن هورمون جنسي اصلي زنانه مي باشد          :وژناستر

، كمـك بـه    روژن همچنين باعث تحريك رشد سينه، رحم و تخمدانها شده         است. و بارداري مي شود   لقاح  

همچنين اين هورمون در افـزايش سـطح كلـسترول بـا            . ساخته شدن و حفظ توده هاي استخواني مي كند        

 ) كلـسترول بـد    (LDLين   كاهش سطح كلسترول بـا دانـسيته پـائ         و  )كلسترول خوب  (HDLيته باال   دانس

  . سطح سالهاي باروري كاهش مي يابدگي ميزان اين هورمون به          س از يائسپ. مي شود

 بدن را براي لقاح و حـاملگي        ،پروژسترون همراه استروژن از طريق تنظيم سيكل قاعدگي         :پروژسترون

ان بـاروري را توليـد      مـ پس از يائسگي بدن تنها بخـش كـوچكي از ميـزان پروژسـترون ز              . ده مي كند  آما

  .كند مي
)۱۳۰(  
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غدد فوق كليـه       ،دانه شناحته مي شود اما تخمدانها     يك هورمون مر  " چه معموال آندروژن گر    :ژنآندرو

در هنگام بلـوغ نيـز      تران  آندروژن در رشد سريع دخ    . و سلولهاي چربي يك زن نيز آن را توليد مي كنند          

قـدرت عـضالت و اسـتخوانها و تمـايز جنـسي نقـش         ،همچنين آندروژن در حفظ انـرژي   . اثر نسبي دارد  

  . در طي يائسگي توليد آندروژن نيز به نصف زمان باروري مي رسد. دارد

  : با كاهش اين سه هورمون عالئم زير در دوران يائسگي ايجاد مي شود:عالئم يائسگي

كه تعادل هورمونها دچار تغيير مي شود عـروق خـوني بـه سـرعت متـسع                  همچنان :يگرگرفتگ .۱

ه ي كه از سـمت سـينه بـ    احساس گرمائ رفته و  باعث مي شوند درجه حرارت پوست باال       شده و 

لـرز و     ،عرق، ضعف .  مي كند، ايجاد مي شود     طرف باال حركت  ه  ، گردن و سر ب    طرف شانه ها  

 دقيقـه طـول     ۳۰ ثانيـه تـا      ۳۰اين عالئم   . رافروخته مي شود   مي شود و صورت ب     گيجي نيز ايجاد  

  .  دقيقه پايان مي يابد۲–۳گرچه در اكثر افراد ظرف . كشد مي

ايـن  . ايجاد نمـي شـود  "  و در برخي اصال   طور مكرر ه  بگرفتگي متغير بوده در برخي      دفعات گر 

  .  سال ادامه داشته باشد۵ تا ۱حالت ممكن است 

طور ناگهاني متوقف شده يا قبـل از توقـف كامـل دچـار     ه عدگي يا ب  سيكل قا : قاعدگي نامنظم  .۲

  . بي نظمي مي شود

 . كند صورت كم خوابي تظاهر ميه ب: اختالالت خواب .۳

 تغييرات روحي .۴

 فقدان ميل جنسي .۵

 بيماري قلبي  .۶

 پوكي استخوان  .۷

 بي اختياري ادرار .۸

لي با اسـتفاده از داروهـا و تغييـر    چه يائسگي مي تواند عالئم ناراحت كننده اي ايجاد كند و      گر: درمان

ي ده از مـواد غـذائ     انجـام ورزش روزانـه، اسـتفا      . شيوه زندگي مي توان عالئم و شـكايات را تـسكين داد           

مـي تـوان از     در صورت ادامه شـكايات      . سيگار بسيار كمك كننده خواهد بود     سرشار از كليسم و ترك      

  : داروهاي زير كمك گرفت

ياه پنج انگشت مـي باشـد بـه علـت خـواص فيتواسـتروژنيك        اين دارو كه حاوي گ   :آگنوگل -

 . احتباس مايعات، افسردگي و ديگر عالئم يائسگي را بهبود بخشد  قادر است گرگرفتگي،
)۱۳۱( 

 



ايـن گيـاه سـبب كـاهش سـطح      .  اين دارو حاوي گياه بالك كوهش مي باشد    :سيمي فوگل  -

LH همچنـين داراي اثـر ماليـم بـر     . را كاهش مـي دهنـد  ) گر گرفتگي( و عالئم يائسگي  شده

همچنين بالك كـوهش جهـت تخفيـف        . روي واژن بوده و از خشكي واژن پيشگيري مي كند         

 . موثر مي باشدبي خوابي    واختالالت خلقي

ي و سـرطانزا بـودن آنهـا مـصرف داروهـاي            ائيرض ناشي از مصرف اسـتروژنهاي شـيم         با توجه به عوا     ∗∗∗∗

  . ه مي شودگياهي و فيتواستروژنها بسيار توصي
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  رتروزيساستئوآ
  

رتريت يا آرتروز شايعترين بيماري عضالني اسكلتي است كه با كـاهش بـه تـدريج               استئوآ :تعريف

  .پيشرونده غضروف مفصلي و نيز با تشكيل استخوان جديد در سطوح مفصلي مشخص مي شود

  :استئوآرتريت به دو نوع تقسيم مي شود

افـزايش سـن   بـه علـت   " ه كه ارتباطي با بيماري هاي شناحته شده موضعي ندارد و غالبا         نوع اولي  .۱

  .رخ مي دهد

 .قابل شناسائي وجود دارد" در اين نوع يك علت زمينه اي كامالنوع ثانويه  .۲

چـاقي بـه    . سن مهمترين عامل مي باشـد     . يابدرتريت با گذشت سن افزايش مي        شيوع استئوآ  :علت

برخي از استرسهاي شـغلي يـا   . رتريت زانو در ارتباط است ناشي ازآن با استئوآ   فشار مكانيكي همراه  

ران معـادن   براي مثال ستون مهره هـاي كمـري در كـارگ          . رتريت هستند وآورزشي در ارتباط با استئ    

  . رتريت مي شوندزغال سنگ گرفتار استئوآ

، اخـتالالت غـدد ماننــد   سمون، هيپوتيروئيديـ سدر نـوع ثانويـه بيمـاري زمينـه اي ماننـد بيمـاري ويلـ       

  . سم سبب استئوآرتريت مي شودكرومگالي و هيپرپاراتيروئيديآ

هميـشه توسـط    " درد تقريبا . رتريت درد پيشرونده است   عالمت آرتروز يا استئوآ    شايعترين   :عالمت

شـايعترين يافتـه در معاينـه بيمـاران     . برطرف شده و توسط حركت تشديد مـي يابـد   " استراحت نسبتا 

  :ازشايعترين مفاصل درگير عبارتند.  حركت مفصل مبتال مي باشدمحدوديت

نهايت تغيير شـكل مفـصل مبـتال     در. مفصل ران، زانو، ستون فقرات و مفاصل كوچك دستها و پاها         

، تـورم و   مهـم ايـن بيمـاري تجمـع مـايع مفـصلي            هـاي ه  از نـشان  . يجاد مي شود مانند انحناي زانوها     ا

  . التهاب مفصل مي باشد

. هر فرد به طور جداگانـه انجـام شـود   مورد   اهداف درماني بايد براساس شدت بيماري، در       :درمان

ــا اســتراحت مفــصلي، كــاهش وزن و اســتفاده از داروهــاي     ــوان ب ــه بيمــاري مــي ت            در مراحــل اولي

بر روي بيماراني انجـام مـي شـود كـه دچـار             " عمل جراحي صرفا  . كاست ضد التهاب از شدت درد    

  . ار درد مداوم و اختالل كار هستندديدتر بوده، دچبيماري ش

  :  توان از داروهاي زير استفاده كردميجهت كاهش درد 

  

  
)۱۳۳(  



، كنـدر، زنجبيـل و عـصاره        اين دارو حاوي عصاره خشك زردچوبـه       :كپسول فيتوآرتريت  -

         خاصــيت  مــاده مــوثره كوركــومين موجــود در زردچوبــه داراي. گيــاه پنجــه گربــه مــي باشــد

التهابي كندر و زنجبيـل      اثر ضد . ضد التهاب بوده موجب كاهش درد و التهاب مفصل مي شود          

دهـد   در مطالعـات بـاليني انجـام شـده نتـايج نـشان مـي              . طي تحقيقات وسيعي ثابت شده است     

 خـشكي و درد مفاصـل   ، التهـاب مفاصـل  نجه گربه موجب بهبودي قابل مالحظـه    عصاره گياه پ  

  . گردد مي

بخشي اين گيـاه بـه      اثر. ره گياه پنجه شيطان مي باشد      اين دارو حاوي عصا    :وگلقرص رومات  -

مجموع مي توان گفـت اسـتفاده   در . ضد درد به اثبات رسيده است   التهاب و  عنوان داروي ضد  

سيار خـوبي نـسبت بـه داروهـاي         كدام از داروهاي گياهي نامبرده مي توانـد جـايگزين بـ           از هر   

 . شيميائي باشد

آثـار درمـاني فلفـل قرمـز ناشـي از           .  اين پماد از فلفـل قرمـز تهيـه شـده اسـت             :نپماد كاپسيا  -

نـدورفينها  ره فلفـل قرمـز موجـب آزاد شـدن آ          مـاده مـوث   . ن موجود در آن مي باشـد      يكاپسائيس

طور موضعي در محل درد استعمال مي شـود، آزاد شـدن      ه  هنگامي كه پماد كاپسيان ب    . شود مي

عالوه براين در اين گياه ساليسيالتها يافت شده اسـت كـه            . اين ماده سبب تسكين درد مي شود      

 . شبيه آسپيرين عمل مي كند

بـا مـصرف موضـعي ايـن پمـاد،          .  اين پماد حاوي اسـانس رزمـاري مـي باشـد           :پماد رزماري  -

       داغـي و برطـرف شـدن درد و التهـاب           موضـعي افـزايش يافتـه، موجـب گرمـي،          گردش خون 

  و كـامفور موجـود در ايـن دارو هـر كـدام داراي اثـر ضـد درد و        عالوه بر اين منتول  . شود مي

    . ضد التهاب مي باشند
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  رتريت روماتوئيد آ
  

رتريت روماتوئيد نوعي بيماري التهابي مزمن است كه مـي توانـد اعـضاي مختلـف را درگيـر                آ :يفتعر

قابـل تـوجهي از بيمـاران مبـتال بـه      تعـداد  . دبافتهاي سنيويال مفاصل را گرفتار مـي سـاز     "    اما عمدتا . سازد

  .  هستندHLA.DR4رتريت روماتوئيد داراي آ

.  را مبـتال مـي سـازد   جمعيـت افـراد  % ۵/۱" رتريت روماتوئيد تقريبـا  آ.  علت بيماري ناشناخته است    :علت

 سـني   هايميزان شيوع اين بيماري در زناني كه در سنين باروري هستند، سه برابر مردان است و در گروه                 

رتريت روماتوئيـد يـك سـينويت قرينـه اسـت كـه مفاصـل               آ. باالتر ميزان ابتالي زن و مرد مساوي است       

  . مشابه را به صورت دو طرفه درگير مي كند

     صـورت قرينـه، گـره هـاي        ه   خشكي صبحگاهي، تورم بافت نرم مفاصل كوچـك دسـت و پـا بـ               :عالئم

التهـاب  .  راديولوژي مخصوص در گرافـي     مون و عالئ  مي در سرم خ   سزير جلدي، افزايش فاكتور روماتي    

خـود  ه  بـ  در رفتگـي و پـارگي خـود       . مزمن مفاصل اغلب سبب تغيير شكلهاي دائمي در مفصل مي شود          

  . عضالت ممكن است رخ دهد

  . سركوب كردن التهاب و تداوم زندگي، هداف درماني عبارتست از كاهش درد ا:درمان

، كنـدر، زنجبيـل و عـصاره        ي عصاره خشك زردچوبـه    اين دارو حاو   :كپسول فيتوآرتريت  -

         مــاده مــوثره كوركــومين موجــود در زردچوبــه داراي خاصــيت  . گيــاه پنجــه گربــه مــي باشــد

التهابي كندر و زنجبيـل      اثر ضد . ضد التهاب بوده موجب كاهش درد و التهاب مفصل مي شود          

 دهـد  ام شـده نتـايج نـشان مـي        در مطالعـات بـاليني انجـ      . طي تحقيقات وسيعي ثابت شده است     

   التهـاب مفاصـل خـشكي و درد مفاصـل     نجه گربه موجب بهبودي قابـل مالحظـه       عصاره گياه پ  

  . گردد مي

بخشي اين گيـاه بـه      اثر. ره گياه پنجه شيطان مي باشد      اين دارو حاوي عصا    :قرص روماتوگل  -

 . ضد درد به اثبات رسيده است التهاب و عنوان داروي ضد
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  )BPH(زرگي خوش خيم پروستات ب
  

تمال بروز اين حالت با     سال دچار بزرگي پروستات هستند و اح       ۶۰ بيش از نيمي از مردان باالي        :تعريف

  . مبتال خواهند بود% ۸۰ سالگي ۸۰در سن . ، افزايش مي يابدافزايش سن

      در بزرگــي . وددچــار عالئــم ناشــي از بزرگــي پروســتات خواهنــد بــ" مــوارد واقعــا% ۵۰ تــا%۴۰امــا فقــط

روي " خوش خيم پروستات اول قسمتهاي مركزي پروستات بزرگ مي شود، بزرگي اين ناحيـه معمـوال                

گاهي اوقات اين حالت منجر بـه بـروز   . كند فشار مي آورد   راهي كه از داخل پروستات عبور مي       پيشاب

عملكرد جنسي اختاللـي   بزرگي خوش خيم پروستات در " معموال. عالئم و مشكالت ادراري خواهد شد  

خاطر داشت بزرگي خـوش خـيم پروسـتات سـرطان نبـوده و منجـر بـه بـروز           ه  بايد ب . ايجاد نخواهد كرد  

  . سرطان نيز نخواهد شد

زي يا بزرگي پروستات مربوط به تغييرات ناشي از افزايش سن در فيزيولـوژي           ال علت اصلي هيپرپ   :علت

شـد  تـر از تـستوسترون مـي با    ون در پروستات كـه قـوي   دي هيدروتستوستر . هورمونهاي جنسي مي باشد   

ندروژني اپي تليال و نسج پروسـتات داشـته سـبب بـزرگ شـدن و تكثيـر       تمايل بيشتري به گيرنده هاي آ    

  . روستات مي شودسلولهاي پ

مت مي باشند امـا زمـاني كـه     همانطور كه گفته شد بسياري از مردان مبتال به اين بيماري فاقد عال           :عالئم

ي پروستات در روند ادرار كردن دخالت كند منجر به بروز عالئمي نظيـر جريـان ضـعيف ادراري،                   بزرگ

، بيـدار شـدن در شـب جهـت          رر ادرار احساس عدم تخليه كامل مثانه، تاخير در شروع ادرار كـردن، تكـ            

 اگر عفونت ادراري ايجـاد شـود ممكـن اسـت          .  زدن جهت دفع ادرار مي باشد      رادرار كردن و نياز به زو     

در برخي موارد عفونتهـاي مكـرر ادراري ، عـدم تخليـه كامـل ادرار و                 . حس درد و سوزش نيز رخ دهد      

 پروسـتات مـي توانـد    در صـورت عـدم درمـان بزرگـي    . آسيبهاي تدريجي به مثانه و كليه ايجاد مي شود  

ونريزي از عوارض ديگر مي توان تشكيل سنگ مثانه، عفونتهـاي ادراري، خـ    . ي كليه شود  منجر به نارسائ  

  .  افتادن مثانه را ذكر كردادراري و از كار

   :ي درمان داروئ:درمان
  ايــن داروي گيــاهي حــاوي گزنــه، تخــم كــدو، گــل بابونــه، انقــرص و قطــره پروســتات -

ردوكتـاز     آلفـا  - ۵كننـدگي آنـزيم     پروستاتان با خاصيت مهار   . ي باشد خارخاسك و انيسون م   

غلظـت ايـن مـاده را در         رون مي باشـد،   وستيدروتستي ه كه عامل اصلي تبديل تستوسترون به د      

  سرم 
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. و در نتيجه رشد غـده پروسـتات را متوقـف و موجـب تـسهيل جريـان ادرار مـي شـود               كاهش داده   

متابوليسم تستوسترون دخالت نمـوده پيونـد گلبـولين بـه            عالوه بر اين گزنه موجود  در اين دارو در         

واد موثره موجود در اين دارو سبب برطرف شدن التهاب          مجموعه م . تستوسترون را كاهش مي دهد    

  . و اسپاسم پروستات مي شود

       مي باشـد كـه نـه تنهـا از بـزرگ شـدن بيـشتر پروسـتات جلـوگيري                  عنصر روي  تخم كدو محتوي    

سترون كـه   تـستو هيدرو ردوكتـاز از تبـديل تـستوسترون بـه دي          لفـا  آ -۵مهار آنزيم   با  مي كند بلكه    

  .  مي باشد پيشگيري مي كند پروستاتعامل بزرگ شدن

.  در صـورت تـشديد عالئـم، مـوثرترين روش درمـاني جراحـي مـي باشـد                  :درمان جراحي  -

روشهاي جراحي متفاوتي جهت درمان اين شكل وجود دارد كه انتخاب آنها به عهده پزشـك                

   . و با توجه به شرايط بيمار مي باشد
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  نقص دستگاه ايمني
  

ي سلولها و مولكولهاي خـودي را از بيگانـه           بخشي از بدن است كه وظيفه شناسائ       دستگاه ايمني  :تعريف

اصي و دفـاع    اختـص  بـا دو روش دفـاع غير       بـدن . و از بين بردن يا بـي خطـر كـردن آنهـا را برعهـده دارد                

  .شود زا و بيگانه را از بين مي برد و مانع بروز بيماري مياختصاصي عوامل بيماري

  به بدن اسـت،     اين مكانيسم دفاعي كه نخستين سپر بدن در برابر هجوم ميكروبها           :فاع غيراختصاصي د

  پوسـت،  . ي كنـد  نهـا را از يكـديگر شناسـائ       در برابر اغلب ميكروبها يكسان عمل مي كند و نمي توانـد آ            

  از جملـه  اشـك    واي سـطح مجـاري تنفـسي، شـيره معـده            مژكهـ اليه هاي مخـاطي، اليـه هـاي شـاخي،           

  . باشند مكانيسمهاي دفاعي غير اختصاصي بدن مي

اختـصاصي عبـور كننـد، بـا دفـاع       عوامل بيمـاريزا از سـد دفـاعي غير    در صورتي كه  :دفاع اختصاصي 

در اين مكانيسم سلولهاي خوني مانند لنفوسـيتها كـه نـوعي گلبـول سـفيد            . د شد ناختصاصي روبرو خواه  

  . دنباشند وارد عمل مي شو مي

ي و از بـين  ع خاصـي از عوامـل بيگانـه را شناسـائ          ه طور اختصاصي عمـل مـي كننـد يعنـي نـو            لنفوسيتها ب 

وجـود آمـدن نابـالغ      ه  لنفوسيتها از سلولهاي بنيادين مغز استخوان حاصل مـي شـوند و پـس از بـ                . برند مي

 محل براساس. ي و مبارزه با ميكروبها بايد تكامل يابند     ي كسب ويژگي هاي الزم براي شناسائ      هستند، برا 

 در T در مغـز اسـتخوان و لنفوسـيتهاي    Bلنفوسيتهاي .  مي شوندT و  Bكسب تكامل لنفوسيتها دو دسته      

ي مولكولهـا و سـلولهاي خـودي را از     وانـائي شناسـائ   لنفوسيتهاي تكامـل يافتـه ت     . يابند تيموس تكامل مي  

 Bلنفوسـيتهاي  .  مـي شـوند   آورند و وارد جريـان خـون  بيگانه و نيز مقابله با عوامل بيگانه را به دست مي    

 به مبارزه با    Tلنفوسيتهاي  . ا باكتريها و ويروسها مي پردازد     بخشي از دفاع اختصاصي است كه به مبارزه ب        

  .سلولهاي آلوده به ويروس و باكتري و سلولهاي سرطاني مي پردازد

ايمنـي  ص نقـ . گاهي ممكن است در يك يا تعدادي از اجزاي دسـتگاه ايمنـي نقـصي بـروز كنـد              :علت

 مـورد   Tمني اكتسابي است كه در آن سلولهاي        يايدز مثالي واضح از نقص ا     . مادرزادي يا اكتسابي است   

علل ديگـر شـامل مـصرف داروهـاي مهاركننـده      . تهاجم قرار گرفته و قدرت دفاعي بدن تحليل مي رود         

هـاي ويروسـي،   تنايمني، اشعه درماني، سرطانها، تغذيـه نامناسـب، سـابقه خـانوادگي كمبـود ايمنـي، عفو            

  . باشد ، تزريق خون، مصرف مواد مخدر تزريقي و استرس ميوردن طحالآدر
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قص ايمنـي مـي شـود نـسبت بـه انـواع عفونتهـاي ويروسـي و باكتريـال مـستعد                  فردي كه دچار ن    :عالئم

  . شود مي

   :بدن بايد نكات زير را رعايت نمود جهت پيشگيري و تقويت نيروي دفاعي :پيشگيري

  رهيز از استرسپ .۱

  تازه استفاده از ميوه ها و سبزيجاتعدم مصرف شيريني و شكر بيش از حد وتغذيه مناسب،  .۲

 انجام ورزش و جلوگيري از چاقي .۳

 ع مصرف مشروبات الكليمن .۴

 ) كودكانبرايمحلول   ورگساالنز مخصوص بقرص(استفاده از داروي ايموستيم  .۵

مطالعـات و تجـارب     . اه اكيناسـه مـي باشـد       ايموستيم حاوي گيـ    محلولقرص و يا    : ايموستيم -

        بـه عنـوان محـرك ايمنـي بـدن           ه آ بخـشي گيـاه اكيناسـه پورپـور        دهنـده اثر    نشان دعلمي متعد 

ابلـه بـا عفونتهـاي    وسيتها و افزايش فعاليـت سـلولهاي ايمنـي سـبب مق       ففعال كردن لن  . مي باشند 

يز ز اين دارو پيش از فـصل پـائ        ااستفاده  . شود وانزا و سرماخوردگي مي   لنفآ" ويروسي خصوصا 

  . سي شايع اين فصول را كاهش مي دهدو زمستان شانس ابتال به عفونتهاي ويرو
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  آكنه 
  

صورت لكـه هـاي قرمـز رنـگ يـا           جوش يا آكنه طيف متنوعي از ضايعات پوستي است كه به            : تعريف

ديدتر همراه با ضايعات چركي در صـورت، تنـه   رنگ در پوست و يا دانه هاي زير پوست ش دانه هاي پر  

  . و اندامها مشاهده مي شود

  :  عوامل ايجاد كننده جوش شامل:علت

  ا جوش صورت مي باشدكنه ي پوست يكي از عوامل ايجاد كننده آچربي سطح .۱

 روبها كه روي پوست زندگي مي كنندگروهي از ميك .۲

 التهابات ايجاد شده روي پوست .۳

 ر پوستيانسداد مجاري غددي زي .۴

 در اوايـل دوران   .  مي باشد  ندولصورت جوشهاي سرسياه، سرسفيد، جوش چركي، كيست و يا          ه  كنه ب آ

و فعاليـت  نمـوده  ندروژن غدد چربي يا سباسه شـروع بـه بـزرگ شـدن     بلوغ با ترشح هورمون مردانه يا آ    

ه مجـاري   ه وسـيل  غـدد چربـي ترشـحات خـود را بـ          . كه توليد و ترشح چربي است را آغاز مي كند         خود  

افـزايش ترشـح چربـي باعـث       .  است به سطح پوست تخليـه مـي كنـد          وكه در ارتباط با فوليكول م     چربي  

نـده مـي شـود، ايـن     صدمه به مجاري غدد مي گـردد و سـلولهاي جـدار ايـن مجـاري آسـيب ديـده و ك         

ود كننـد  كنند و مي توانند مجـاري را مـسد   ميتوليد پالك يا لخته  م پيوسته و هسلولهاي صدمه ديده به   

طور كامل انجام نمي گيرد و پوسته ها روي      ه  از طرفي در برخي از افراد پوسته ريزي پوست بنا به عللي ب            

هم انباشته شده در منافذ مجاري چربي باعث بسته شدن اين مجاري مـي شـوند و ايـن خـود سـبب رشـد             

  . ي و چركي شدن جوش را باعث مي شوديجه التهاب، قرمزتباكتريها مي شود در ن

  : عوامل ايجاد كننده

  .آلودگي و كثيف بودن پوست سبب تشديد جوش مي شود، بهداشت فردي .۱

 .ب تشديد جوش مي شودخوردن غذاهاي چرب و شيرين سب، يرژيم غذائ .۲

گرماي حاصل از نور خورشيد باعث تحريك ترشح چربي و خشك شدن منافذ             نور خورشيد،    .۳

 .مي شود

رهـاي رنگـي، ضـدآفتابها و مـواد آرايـشي چـرب سـبب        استفاده از كرم پود  ،  كرمهاي آرايشي  .۴

 .تشديد جوش مي شود
)۱۴۰( 



قاعـدگي بـه   در سه ماهه نخست بـارداري و چنـد روز پـيش از    ،  دوران بارداري و عادت ماهانه     .۵

 .شود كنه تشديد ميخاطر نوسانات هورموني آ

 .)تسوناي طوالني مد( گردد كنه درآب و هواي گرم و مرطوب تشديد ميآ، آب و هوا .۶

 . در پاييز و زمستان افزايش مي يابد، آكنهفصول سال .۷

 .، تركاندن و كندن جوشها سبب تحريك ايجاد جوش مي شودمحركهاي محيطي، فشار .۸

 . نقش مهمي دارندكنهشروع آ، مشكالت عصبي، روحي و اضطراب در ساستر .۹

 ژنتيك .۱۰

وش  جـ ايجاد كنترل ت  حقيقيند مداوم و طوالني است ودرمان جوش در     درمان جوش يك فرآ    :درمان

 ماه ۲ ماه طول مي كشد ولي اگر پس از مصرف           ۶گاهي درمان جوش    . نه ريشه كن كردن آن    . مي باشد 

پس از رعايت مـواردي  . بايد درمان تغيير يابد    ي مطرح مي شود و    نشد مقاومت داروئ  دارو بهبودي ايجاد    

  .كه در باال ذكر شد مي توان از ژل مالگل استفاده نمود

 ، ياهـان شـامل روغـن درخـت چـاي، لوانـد          ژل مالگل حاوي مجموعـه اي از گ         :لژل مالگ  -

، نعنـاع و  هـاي بابونـه  اسـانس   ي، هامامليس، رزماري، بادرنجبويه، ميـوه سـرو كـوهي،         مريم گل 

روغن درخت چاي به عنوان يك ماده ضـد التهـاب و ضـد عفـوني كننـده                  . باشد آلوئه ورا مي  

ميكروبـي آن را توصـيف    ت علمي متعـددي خاصـيت ضـد   كاربرد فراوان دارد و تاكنون مقاال 

 .گياهان موجود در اين فرآورده نيز خاصيت ضد ميكروبي و ضد التهاب دارند ساير .نموده اند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
)۱۴۱(  

  



  چاقي 
  

جسم بدن يعني نسبت                                 اسـتفاده                  متخصصان براي تعريف چاقي از شاخص       : تعريف

  . ايندمي نم

 فـرد  ۲۵ – ۳۰ الغـر، بـين   ،۲۰ باشد و كمتـر از  نرمال ميفرد  باشد، ۲۰–۲۵چنانچه عدد بدست آمده بين      

  .  چاقي شديد است،۴۰ چاق مي باشد و باالتر از ،۳۰–۴۰  بينزن داشته،اضافه و

د  ولـي چـاق نيـستند ماننـ         وزن داشـته باشـند     اضافهبسياري از افراد عضالني، ممكن است به طور متوسط          

  .ورزشكاران

با در دسـترس بـودن      " چاقي و زيادي وزن به مقدار زيادي تحت تاثير ژنتيك فرد هستند ولي قويا              :علت

احتمـال چـاقي وجـود      % ۸۰در فرزند والدين چاق     . عدم فعاليت حركتي نيز ارتباط دارند      غذاي مطبوع و  

هاي دقيـق   مكانيسم. اقي هست احتمال چ % ۱۵ن طبيعي فقط    كه در فرزندان والدين با وز      دارد در صورتي  

 مهـم    هـا  به نظر مي رسد كه كاهش در صرف انرژي در علت اغلب چـاقي             . چاقي هنوز شناخته نشده اند    

  . باشد

  : چاقي با موارد زير ارتباط دارد:عوارض

توانـد بـا      مـي  ۲ديابـت قنـدي نـوع       . خون در افراد چاق بيشتر از افراد با وزن طبيعـي اسـت             افزايش فشار 

بـه  . ن بدتر شود و بروز پيدا كند و اين مسئله ممكن است مهمترين عارضـه طبـي چـاقي باشـد      افزايش وز 

چـاقي اغلـب بـا افـزايش تـري گليـسيريد و             . رسد كه علت اين مسئله مقاومت بـه انـسولين باشـد            نظر مي 

"  خطر ايجاد سـنگهاي صـفراوي و سـرطان رحـم را واضـحا             ،سرانجام چاقي .  همراه است  HDLكاهش  

رتـروز  امهاي تحتـاني سـبب افـزايش احتمـال آ         افزايش وزن به علت افزايش فشار بر اند       . دهد افزايش مي 

دچار مشكالت قلبـي  ) هاي شديد چاقي(گرم  كليو۴۵يش وزن به ميزان     افراد مبتال به افزا   . شود زانوها مي 

ي قلـب راسـت     من تهويه شايع است و افزايش فشارخون ريوي سـبب نارسـائ           كاهش مز . ريوي مي شوند  

  .دگرد مي

 با توجه به عوارض گفته شده، محدوديت دريافت كالري اولين قدم درمان مـي باشـد از طرفـي          :درمان

انجـام  .  تـوام باشـد  يساز از طريق انجـام فعاليتهـاي ورزشـ    افزايش سوخت وبايد با   اهش دريافت غذا،    ك

سـتفاده از داروي گيـاهي   قـدم دوم ا .  مانند پياده روي بـسيار مـوثر اسـت   ورزشي دقيقه فعاليت ۴۵روزانه  

  . مي باشداسليم كوئيك بدون عارضه 
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مطالعات باليني ثابـت كـرده    . كرفسو  ، شويد    داروئي است حاوي گياهان چاي سبز      : اسليم كوئيك  -

كننده بر روي مركز اشتها در مغز بـوده و موجـب وقفـه     هاي كرفس و شويد داراي اثر مهار      است اسانس 

آزمايشات باليني انجام شده اثرات پايين آورنده چربي و كلـسترول           . مي گردند در انتقال حس گرسنگي     

تحقيقات جديد نشان داده است كه چاي سبز نيز اثر انـسولين را  .  اين دارو را به اثبات رسانده است     خون  

راه است بـا تجمـع      مدر بدن تقويت مي كند، مقاومت به انسولين بخشي از سندروم متابوليكي است كه ه              

ز ب چـاي سـ  ببدين ترتي. بي در ناحيه شكم كه همراه آن موجب افزايش توليد چربي در بدن مي شود       چر

رص اسليم كوئيك عالوه بر كاهش اشـتها،        قاين مصرف   بنابر. كم مي شود   ش اطرافسبب كاهش چربي    

   . و وزن فرد به مرور كاهش مي يابدده را كم كرچربيهاي دور شكم 
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  يرسوتيسم يا پرموئهي
  

. مكانهاي خاصي از صورت و بدن خانمها را هيرسوتيسم مـي گوينـد    رشد بيش از اندازه مو در     : تعريف

  .موهاي صورت يك خانم به طور طبيعي بايد كمرنگ و نازك بوده و به آساني قابل ديدن نباشد

 آنـدروژنها   ريـا سـاي    رون و  علت ايجاد اين بيماري در خانمها اين است كه پياز مو توسط تـستوست              :علت

در  آنـدروژنها برجـسته تـرين هورمـون جنـسي در مـردان هـستند و               . دچار تحريك بيش از حد مي شود      

اما گـاهي بـه عللـي ايـن     . سطح كمي از اين هورمونهاي مردانه وجود دارد" خانمها به طور طبيعي معموال    

هيرسوتيـسم گـاهي در   . د رشد مو مي شوند ند و منجر به ازديا    با ي هورمونها به طور غير طبيعي افزايش مي      

حـساسيت گيرنـده هـاي پوسـت     " معموال اين مورد حضور سطح طبيعي هورمونها نيز رخ مي دهد كه در       

  . آن نواحي نسبت به تستوسترون افزايش يافته است

صـورت رويـش مـو بـر روي لـب          ه   ممكـن اسـت خفيـف بـ        ، هيرسوتيسم درجات مختلفي داشته    :عالئم

د مو در پشت، شانه ها،      هيرسوتيسم پيشرفته تر منجر به رش     .  اطراف سينه يا روي شكم باشد      فوقاني، چانه، 

 ژنتيكـي دارد ولـي    هيرسوتيسم قاعدگي طبيعي باشد منـشاء     اگر همراه   .  شكم مي شود   ي و باال  جناغ سينه 

. دارداگر اختالل قاعدگي همراه باشد به احتمال زياد مشكالت تخمداني مانند تخمدان پركيست وجـود          

، فشارخون باال، افـزايش وزن قـسمتهاي مركـزي مثـل     ترشح شير از پستان  هيرسوتيسم  همراه  گر چنانچه   ا

  . داشته باشد به مشكالت فوق كليوي بايد فكر كرد شكم و ضعف وجود

اما بيشتر زنان بـه درمـان       . كل دوره زندگي دارند    در   بسياري از علل هيرسوتيسم تمايل به رشد زياد مو         :درمان

بـه پزشـك مراجعـه      " ن قطعي حتمـا   براي درما . ر ادامه يابد پاسخ مي دهند     تكه چند ماه يا بيش     پزشكي در صورتي  

را پيـشنهاد   ي شـود پزشـك درمـان مناسـب آن          علت مشخصي بـراي هيرسوتيـسم شناسـائ        د، در صورتي كه   ينمائ

كـم كـرده و      ژن را در زنـاني كـه اضـافه وزن دارنـد، كـاهش وزن مـي توانـد سـطح هورمـون آنـدرو                      . كنـد  مي

در . شود اگر علت مسائل فوق كليوي و يا تخمداني باشد نيز درمان مربوطه انجام مي. هيرسوتيسم را بهبود بخشد

  . كه ژنتيك مي باشد مي توان از الكتروليز، ليزر و يا داروي گياهي هيرسوتان استفاده نمود ساير موارد

امـروزه طـي    . ره، شـوكران و بـذرالبنج مـي باشـد          كرم هيرسوتان متشكل از گياهان تـاتو       :هيرسوتان -

. شوكران در پيشگيري از رشد مو به اثبات رسيده اسـت  مطالعات جديد و تحقيقات باليني اثر تاتوره و    

مـو  و   هاين دارو سبب كاهش گردش خون در ريشه مو شده و در نتيجه كاهش تغذيه آن را سبب شد                  

 . در نهايت ريخته مي شود سست شده و
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  ريزش مو 
  

همتـرين عوامـل در ريـزش       هم مردان و هم زنان به علت نازك شدن تارهاي مو كـه يكـي از م                : تعريف

اين بيمـاري كـه ممكـن اسـت     . يرندسوب مي شود در معرض ابتال به ريزش مو قرار مي گ  موهاي سر مح  

 مي تواند درمـان  هاي درماني كه هم اكنون موجود مي باشد  ختلف بروز كند با استفاده از روش      سنين م در  

  . يا بهتر از حالت كنوني شود شده و

رد ارثي، هورمـوني، تغذيـه اي،    ريزش مو داراي علتهاي فراواني است كه از جمله مي توان به موا           :علت

  . بارداري اشاره كرد ، اعمال جراحي وف دارو، بيماريهاي داخلي و پوستي، مصراعصاب و روان

دهـد،    سالگي رخ مـي    ۵۰ تا ۲۰در مردان و بيشتر در سنين        موكه   شاين نوع ريز   :طاسي مردانه  ∗

مردان گـزارش  % ۴۶اين نوع ريزش مو در      . ريزش مو است و زمينه ژنتيكي دارد      شايعترين فرم   

علـت آن حـساسيت بـيش از حـد      طاسي در مناطق پيشاني و گيجگاهي بيشتر است و. مي شود 

ن قطعي نـدارد و تنهـا درمـان پذيرفتـه     اين نوع طاسي درما  . پياز مو در هورمونهاي مردانه است     

  . باشد شده آن داروي ماينوكسيديل است كه تحت شرايط خاصي موثر مي

هـد و شـكل ريـزش مـو از فـرق سـر شـروع             سال رخ مـي د   ۴۰در زنان باالي   :طاسي نوع زنانه   ∗

. ش مي دهـد ي است كه هورمونهاي جنسي مردانه را در خود افزا        يعلت آن بيماريهائ  . مي شود 
   .شود رمان اين حالت درمان بيماري زمينه اي است و با كاهش اين هورمونها ريزش مو مرتفع ميد

 كمبود تغذيه اي پروتئين ، اسيد چرب ضـروري، ويتامينهـا و امـالح از علـل مهـم                    :سوء تغذيه  ∗

كمبـود  شايعترين علت ريزش مو در خانمها        .اشد كه قابل پيشگيري و درمان است      ب ريزش مو مي  

  . باشد  مي مطرح كه از سنين نوجواني تا ميانساليآهن است

 . ي تواند از علل مهم ريزش مو باشدناراحتي و افسردگي م :استرس ∗

 همه داروها باعث ريزش مو نمي شوند و يك داروي خاص نيـز در تمـام افـراد     :مصرف دارو  ∗

دهنـد  برخي افراد به داروهاي خاصي حساسيت بيـشتري نـشان مـي    . باعث ريزش مو نمي شود  

 ماننـد داروهـاي   . كه مربوط به سيستم داخلي بدن آنها مي باشد و سبب ريـزش مـو مـي شـوند        

يري از   عروقـي و قطـع قرصـهاي پيـشگ          و ضد افـسردگي، داروهـاي تيروئيـد، داروهـاي قلبـي          

 . حاملگي پس از مصرف طوالني
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ي  بيماريهـاي پوسـت    . وجود تب باال مي تواند سبب ريزش مو شود          :بيماريهاي داخلي و پوست    ∗

 . مانند لوپوس و بيماريهاي تاولي

در " مـثال .  ماه مي باشـد    ۲ – ۶"  ريزش مو معموال   با موارد فاصله اين    :اعمال جراحي و بارداري    ∗

 . س از زايمان ريزش مو شروع مي شود ماه پ۳خانمها حدود 

 . سبوم يا شوره سر نيز سبب افزايش ريزش مو مي شود ∗

سـال عمـر   ۱۰ تـا  ۲ تار مو بر روي سر دارد كه هر تار مو بين            ۱۰۰۰۰۰ در حدود     يك انسان بالغ   :درمان

 تار مـو    ۱۰۰ تا   ۲۰ممكن است روزانه    .  سانتي متر در ماه مي باشد      يكطور معمول   ه  كند و رشد آن ب     مي

 اسـيدهاي چـرب ضـروري    يك برنامه غذائي صحيح كه حاوي ويتامينهـا، امـالح و  .  طور طبيعي بريزد   به

ناراحتي هاي عصبي، بي خوابي يـا كـم خـوابي سـالمت موهـا را بـه            . شد موها تاثير بسيار دارد    باشد در ر  

ماساژ سر   افزايش سرعت جريان خون سر نقش مهمي در رشد موها دارد كه مي تواند با              . اندازد خطر مي 

  .عالوه بر اين مي توان از لوسيون آرتميس استفاده نمود. اين سرعت را افزايش داد

. مي باشد  لوسيون آرتميس حاوي گياهان رزماري، افسنطين، هامامليس و برگ بو             :آرتميس -

 و در نتيجـه      افـزايش خـونگيري پوسـت سـر مـي شـود            ورده سـبب  رزماري موجود در اين فرآ    

ورده خاصـيت   واد موثره گياهان موجود دراين فـرآ      از طرف ديگر م   . محرك رشد مو مي باشد    

شده و رشد مـوي سـر را         وجب برطرف شدن شوره سر    ضد التهاب داشته و با اثر ضد قارچي م        

  . تحريك مي كند
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  سرفه 
  

  . هر تحريكي مي تواند باعث ايجاد سرفه شود" عمال. سرفه واكنش ريه ها به تحريك است: تعريف

بنـابراين برحـسب عامـل    . ك ريه ها و يا گلو مـي باشـد        ي سرفه به عنوان يك عالمت ناشي از تحر        :علت

   :ك علل مختلف دارديرتح

   ، گـرد و غبـار و فـضوالت حيوانـات       حساسيت به مواد شيميائي، بخار مواد سـمي، گـرده گـل            ∗

 .تواند ريه ها و برونشها را تحريك كرده سبب ايجاد سرفه شود مي

. سرفه هاي ناشناحته و شبانه ناشي ازآسم مـي باشـد          " آسم از علل مهم سرفه مي باشد خصوصا        ∗

 . ي استراه خس خس و تنگي نفس است كه ناشي از تنگي مجاري هوائ آسم همسرفه هاي

ايـن  . سـبب سـرفه مـي شـود       ) رفالكـس ( پريدن آب دهان به گلو ناشـي از اخـتالل گوارشـي            ∗

باشد كه شـيره گوارشـي بـه مـري           بيماري ناشي از اختالل كار دريچه اتصال مري به معده مي          

 .كند در گلو ايجاد سرفه مي برگشت داده شده و

، ويروسـي و قـارچي اعـم از سـرماخوردگي تـا برونـشيت سـبب التهـاب                  فونتهاي باكتريـائي  ع ∗

، درد قفسه سـينه و  عالوه بر سرفه تبدر اين موارد . مجاري تنفسي شده و ايجاد سرفه مي كند     

در ابتدا سرفه ها خشك مـي باشـند ولـي بـا افـزايش التهـاب         . احساس ناخوشي نيز وجود دارد    

 . شوندسرفه ها خلط دار مي 

 . دهنده متوالي ممكن است ناشي از برونشيت مزمن يا آمفيزم باشندسرفه هاي آزار ∗

 مـاه در هـر سـال در    ۳كه سرفه هاي دائمي همراه با توليد خلط بـه مـدت بـيش از                 در صورتي 

  . سال گذشته تكرار شوند بايد به برونشيت مزمن شك كرد۳عرض 

 . ي مانند سل مي باشدبدخيم و عفونتهائادآور بيماريهاي سرفه همراه با خلط خوني ي ∗

.  عروقـي باشـد     و سرفه همراه با تنگـي نفـس و ورم پاهـا مـي توانـد ناشـي از بيماريهـاي قلبـي                      ∗

 . سرفه باعث مي شود ي احتقاني قلب سبب جمع شدن مايع در ريه ها شده وئنارسا

همراه با خلط  وفزايش  اگر مدت سرفه بيش از سه هفته طول كشيده باشد و شدت آن در حال ا                :درمان

  . خوني باشد بهتر است به پزشك مراجعه شود

ــا خلــط روشــن يــا ســفيد تــوام باشــد ممكــن اســت نتيجــه    در صــورتي دوره حــاد بيمــاري كــه ســرفه ب

  ي يافتن از خلطي است كه در نتيجه مبارزه با سرماخوردگي يا آنفلوانزا باشد و تالش بدن براي رهائ
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 برونشيت حاد ناميـده مـي شـود و ناشـي از يـك عفونـت                 ،اين شكل از سرفه   . ت آمده اس  عفونت بوجود 

جهـت  . ده است ولي وجود آن بـراي دفـع خلـط ضـروري اسـت             كننويروسي است كه هر چند ناراحت       

  : يكي از داروهاي زير استفاده كرددرمان مي توان با محلول آب نمك گلو را غرغره نمود و يا از

آويـشن تهيـه شـده      دار   عصاره مايع برگها و سرشاخه هـاي گـل         اين دارو از     :شربت توسيان  -

مـصرف  . ، خلط آور و ضد اسپاسم آن از مهمترين آثار اين دارو مي باشـد              اثر ضد سرفه  . است

العات باليني به اثبـات     آويشن يا عصاره آن در درمان برونشيت و التهاب مجاري تنفسي طي مط            

  . رسيده است

اسـانس انيـسون    . ي گياهـان انيـسون و آويـشن مـي باشـد            اين قطره نيـز حـاو      :قطره توسيگل  -

موجود در اين قطره داراي اثر خلط آور و ضد اسپاسم است و مي توان جهت درمان برونشيت                 

 .  سرفه هاي مداوم مي شود بكار بردو التهاب ناي كه موجب

ايـن گيـاه   . قرص برونكوگل حاوي عصاره خشك ريشه اسارون مي باشد  :برونكوگلقرص   -

. باشـد  داراي خواص خلط آور، ضد اسپاسم ، ضـد آسـم و بـي حـس كننـده موضـعي مـي                     نيز  

  .مزمن جهت تسكين سرفه توصيه مي شود مصرف اين دارو در مبتاليان آسم، برونشيت حاد و
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