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 مکانیسم تداخالت
 فارماکوکینتیکیتداخالت 

 اثر و رفتار بدن بر روی داروها 

 دینامیکیفارماکو تداخالت 

داروها بر بدنثرات ا 
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 تداخالت فارماکو کینتیکی
ADME 

جذب :Absorption 

توزیع :Distribution 

زیست ترادیسی:Metabolism 

حذف:Excretion 
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 جذب
 هیدروکلوئیدیکربوهیدراتهای 
موسیالژ ها 
صمغ ها 
پلی فنولها 
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 موسیالژ ها
 های طبیعی متابولیسم گیاه می باشندفرآورده. 
از بهترین هیدروکلوئیدهای پلی ساکاریدی دارویی به شمار می آیند 
 در صنایع غذایی 
 نانبه تعویق انداختن بیاتی 
تغلیظ کننده و تثبیت کننده چاشنی ها و نوشیدنی ها بکار می روند. 
 آرایشیدر صنایع 
رنگ آمیزی پارچه 
کاغذسازی 
تهیه مرکب چاپ 
 ساخت واکس 
 صنعت نفت هم به عنوان روان کننده به خاک و آب اطراف تیغه های حفاری اضافه شده 
 کنترل نفت و گاز و پایداری و مهار حرکت آب جهت جلوگیری از طغیان چاه، مورد برای

 .استفاده قرار می گیرند
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 تیره بارهنگ
Plantaginaceae 



 اسفرزه
 

بزر قطونا: نام عربی 

 نام علمی: Plantago ovata  

بارهنگ: خانواده :Plantaginaceae 

 دانه، برگ: استفادهبخش مورد 
تردر دوم در سوم سرد و : طبیعت 
(گرم مزاجان)مسکن تشنگی و حرارت ، ملین طبع: افعال و خواص 
(گرم 5)درم 2:قدر شربت 
درصد، بر روی   30تا  20موسیالژ به میزان :ماده موثره شاخص

 دانه ها قرار گرفته است
 
 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plantago_ovata_close.jpg?uselang=fa


 قسمت مورد استفاده ی گیاه

 می رسدتا سه میلی متر  آن طولکه دانه های آن است که قایقی شکل.  

 دانه های گیاه به رنگ خاکستری مایل به صورتی بوده که دارای خطی قهوه ای رنگ در
  .طول قسمت مقعر می باشند

 استزمان جمع آوری این دانه ها، اواسط تابستان.  

خ، بذر قطونا، ینام های دیگر آن، اسپرزه، اسپغول، سفیدخوش، شکم پاره، قارنی یار 



 اثرات مهم
  اوریک اسیددهنده ی کاهش 

 خوندهنده ی قند کاهش 

 کلسترولکاهش دهنده ی 

پایین آورنده ی پر فشاری خون 

 باکتریضد 

ضد تب 

 ملیّن 



 دیدگاه حکمای طب سنتی ایران
 استمرغوب تر  در آب ته نشین شودکه سفید رنگ آن نوع  . 

 می باشدلعاب آن موجب تسکین حرارت و تشنگی خوردن. 

    زخم روده و رفع یبوست روده ها که منشاء آن علل  و سینه و حلق خشونت ،  تببرای
در تمام . صفراوی یا عوارض حاصله از خوردن داروهای گرم است بسیار مفید می باشد

  .مخلوط با روغن بادام شیرین خورده می شود یاموارد فوق لعاب آن به تنهایی و 

 در استعمال خارجی ضماد لعاب اسفرزه مخلوط با سرکه و روغن گل سرخ برای تسکین
 بخصوص ورم های پشت گوش نافع است  ،ورم هادرد مفاصل گرم، نقرس و نرم کردن 

 روغن بنفشه برای تسکین سردردهای  باکوبیده آن با گالب برای تسکین سردرد و ضماد
   ..گرم و رفع خشکی دماغ و اعصاب نافع است

 سکنجبین خورده  ا یبا شکر و و گرم تخم اسفرزه در آب گرم خیسانده شود  10 – 12اگر
 .بوده و به عنوان ملین عمل می کندمفیدشود برای لینت مزاج بسیار 

دم کرده آن برای تسکین درد سینه نافع است. 

 



 نکات قابل توجه
  مصرف اسفرزه، حتماً باید با خوردن مقادیر مایعات یا آب زیادتر از حد

 .معمولی، صورت گیرد

 

 از جمله کلسیم، منیزیم، مس )معدنی مواد کاهش جذب برای جلوگیری از
 و داروها، ها ، ویتامین(و روی

( لیتیم وکاربامازپین ،گلوکزیدهای قلبی و مشتقات کومارین ها ،)... 

 ساعت رعایت شود 2فاصله زمانی حداقل. 

 سال نیز نباید داده شود 4به کودکان زیر. 

تنگی مجاری گوارش و انسداد روده: منع مصرف 
 

 



 تذکر مهم
 

 نباید تخم اسفرزه وقت  هیچ  (خوراکی)داخلیدر استعمال
 .کوبیده شود

 گرم تخم اسفرزه کوبیده شده موجب  40خوردن در حدود
سرد شدن بدن و تخدیر و تنگی نفس و آشفتگی و سرانجام  
منجر به غش و توقف نبض و پس از مدتی احتماال منجر به  

 .مرگ می شود



 فرآورده های گیاهی
 (داروک،دینه،نیاک،هربی داروپورسینا،ایران )دانه اسفرزه:پسیلیوم.... 

باعث حجیم شدن محتویات روده شده و  ،آباز طریق جذب  :مکانیسم اثر
 .گرددبا افزایش حرکات دودی شکل باعث تخلیه مدفوع می 

 (پوست دانه اسفرزه):موسیلیوم 
(پوست دانه اسفرزه):فیبروگل 

 



 بارهنگ

 لسان الحمل:عربینام 

 نام علمی:Plantago major L. 

بارهنگ: خانواده :Plantaginaceae 

دانه و ریشهبرگ و : بخش مورد استفاده 

در دوم سرد و خشک: طبیعت 

الدم، رعافنزف حابس : افعال و خواص 

(گرم8)درهم 3: قدر شربت 

 مصرفمیزان: 

  گرم با یک لیوان آب تا حد جوشاندن حرارت می دهیم و پس از  4-2: برگ
 .دقیقه صاف کرده میل می کنیم 10

گرم در یک لیوان آب ریخته به هم زده میل می کنیم 15-5: دانه. 



 اثرات مهم

 یبوست و اسهال درمان 

 کننده اسید اوریک در ادرارترشح 
 

 اثرات مهم



 نکات قابل توجه
 ، در هنگام مصرف بارهنگ، باید مقدار زیاد مایعات نوشید تا موسیالژ روی سطح دانه ها

 .بخوبی متورم شوند و از متراکم شدن در معده و روده جلوگیری شود

منع مصرف  : 

 مریبیماری ایلئوس و تنگی در 

  چون روغن دانه که شباهتی به روغن خردل دارد، باعث تحریک  دهی،بارداری و شیر
 .کند، ممکن است مشکل ساز شود  رحم شده و با حالت مسهلی که ایجاد می

 



 داروییفرآورده های 

 



 پالنتاژل
 

  پالنتاژل در کمک به درمان اسهال های غیر عفونی به کار می رود :موارد مصرف  . 

 فرآورده اجزاء: 

1- 40           دانه بارهنگ%             Plantago major 

2- 5              نعناعبرگ%               Mentha  sp 

 موسیالژ ، اسانس نعناع ،، تانن :مواد موثره. 

 نباید ( به علت امکان انسداد روده ها ) گرانول پالنتاژل با داروهای ضد اسهال ، مانند دیفنوکسیالت :دارویی تداخل
 مصرف گردد 

 یک قاشق مرباخوری در نصف استکان آب جوش ، چهار تا پنج نوبت در روز: کودکان :مقدارمصرف 

 دو قاشق مرباخوری در نصف استکان آب جوش ، چهار تا پنج نوبت در روز : بزرگساالن. 

 مصرف مقادیر زیاد و بیش از مقدار درمانی این فرآروده موجب لینت مزاج شدید و کاهش فشار خون می  :احتیاط موارد
 .گردد 

 این فرآورده در افراد حساس به بارهنگ و نعناع و همچنین در اسهال خونی منع مصرف دارد :منع مصرف موارد. 

 به اثبات نرسیده است با این وجود  وشیردهی ایمنی مصرف این فرآورده در دوران بارداری :در حاملگی وشیردهی مصرف
 .منافع آن در برابر مضار آن باید سنجیده شود 

 

 



 شربت بارهنگ
(ماژ)  

 ای برگرفته از طب سنتی ایران است  فرآورده شربت ماژ 

 از عصاره آبی بارهنگ که(Plantago major L ) . 
 .روش علمی تهیه و فرموله شده استبه 

 آثار فارماکولوژی: 

مقوی کبد حار و طحال و کلیه و مفتح سدد آنها می باشد 

 همچنین دررفع قروح امعا و حابس خونریزی آن و رفع فساد هضم موثر است  . 

 یک مطالعه بالینی اخیر در درمان کهیر حاد و رفع خارش آن موثراستبراساس. 
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 به دانه

سفرجل :نام عربی 

 نام علمی:Cydonia oblonga  

رز: خانواده :Rosaceae   

دانه و میوه: بخش مورد استفاده 

دوم سرد و تردر : طبیعت 

رافع خشونت حلقوم و حلق و سرفه حار: افعال و خواص 

مثقال 2دانه .مثقال 20از لعاب آن تا :قدر شربت. 

بخش، ضد سرفهلینت : اثرات مهم 

به دانه در آب خیس خورده و مصرف شود: : میزان مصرف. 

 زیاد خوردن آن مضعف معده: عوارض جانبی 

به دانه بدلیل داشتن فیبر هیدروکلوییدی ، موجب کاهش جذب  :تداخالت
 .روده ای داروها می شود

دانه به هرگز نباید خرد گردد زیرا آمیگدالین موجود در : نکات قابل توجه
دانه هیدروایز شده و تولید اسید سیانیدریک می کند که خطرناک می  

 .باشد
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIyKk7KYgckCFUH-DgodfFYP4w&url=https://ayamidane.wordpress.com/author/voiceofchrist7/page/3/&psig=AFQjCNFPNYluq--FbI9uuSZ0y4dgHaL7FA&ust=1447084565198081


 چهار تخمه

 دانهمخلوطی از دانه های بارهنگ، سپستان، قدومه و به 

  تخمه در طب عوام به عنوان ضد سرفه مصرف می شودچهار با نام. 
 



 پنیرک
خبازی: نام عربی 

 نام علمی:Malva sylvestris L.  

Malva neglecta 
پنیرک: خانواده :Malvaceae 

گلها و برگ: بخش مورد استفاده 

معتدل: طبیعت 

ملین طبع،منضج و رادع  و مدر بول:افعال و خواص 

درهم 50درهم، آب آن  2جرم : قدر شربت 

خلط آور و ضد سرفه، ضد درد و ضد التهاب ، مدر: اثرات مهم 

گرم در آب سرد بمدت حداقل نیم ساعت خیسانده شود 5: میزان مصرف 

 15ویا یک لیوان آب در حال جوش روی آن ریخته درب آن را بپوشانیم بعد از 
 .دقیقه صاف کرده همراه یک قاشق عسل میل شود

به اتصال به سایرداروها به دلیل موسیالژ فراوانتمایل : تداخالت 

ساعت با فاصله از هر دارویی مصرف گردد 2حداقل :نکات قابل توجه. 



 ختمی
خطمی: نام عربی 

 نام علمی:Alcea lavateriflora(DC).Boiss. 

پنیرک:خانواده :Malvaceae 

برگ و گل، ریشه: بخش مورد استفاده 

گرم به اعتدال: طبیعت 

محلل، منضج،رادع،مرخی، ملین: افعال و خواص 

مثقال 30مثقال،طبیخ  1جرم : قدر شربت 

خلط آور و ضد سرفه:اثرات مهم 

گرم در آب سرد بمدت حداقل نیم ساعت  10-5: میزان مصرف
 خیسانده شود

به اتصال به سایرداروها به دلیل موسیالژ فراوانتمایل :تداخالت 

ساعت با فاصله از هر دارویی مصرف گردد 2حداقل :نکات قابل توجه. 



داروییفرآورده های   

عصاره ختمی 
انواع صابونها 
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 بالنگو
 نام علمی:lallemantia royleana 

خانواده :Lamiaceae 

 دانه: مورد استفادهبخش 

گرم و تر در درجه اول: طبیعت 

 مقوی قلب و رفع توحش و خفقان: و خواصافعال 

(گرم 10)مثقال2:قدر شربت 

 لینت بخش و مدر: مهماثرات 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae


 شربت بالنگو
دستور تهیه شربت بالنگو: 

 سوم لیوان گالب یا عرق بیدمشکیک 

 سوم لیوان آبدو 

 قاشق مرباخوری شکر یا عسلیک 

 قاشق چای خوری تخم بالنگویک 



 بنفشه
 بََنفَسج: عربینام 

 علمی نام:Viola odorata    

بنفشه :خانواده:Violaceae 

 سرشاخه هوایی و ریزوم: مورد استفادهبخش 

سرد و تر: طبیعت 

مسهل صفرا به رفق: افعال و خواص 

(گرم 50)مثقال 10، در مطبوخ ( گرم 25)مثقال 5جرم آن : قدر شربت 

 مدر، خواب آور، مقوی اعصابخلط آور، ضدالتهاب، :مهماثرات 

گرما گرم میل شود دقیقه صاف کرده 15تا  10جوش ریخته پس از ب آرادر یک لیوان گرم  1/5: میزان مصرف. 

کاهنده قند خونداروهای :تداخالت 

بارداریدر : منع مصرف 

دارد(آورتهوع )ریزوم دارای ویولین که یک آلکالوییدی است که اثری مشابه امتین : نکات قابل توجه. 

 



 شربت بنفشه
 

 مصرفموارد : 
ضد سرفه، خلط آور، ضد تب، ضد التهاب گلو و نرم کننده حنجره، رفع گرفتگی صدا 

 فرآوردهاجزاء: 
 عصاره آبی گل بنفشه(Viola odorata L.)، شکر سرخSaccharum officinarum 

مواد موثره: 
موسیالژ، فالونوئید 

 و مقدار مصرف فرآوردهنحوه: 
قاشق غذاخوری  2تا  1ساعت  8هر : بزرگساالن 

قاشق مرباخوری 2تا  1ساعت  8هر : کودکان 

 



 فرآورده  موضعی

روغن بنفشه 

 صادق علیه السالم فرمودامام: 
 .دهن البنفسج یرزن الدماغ

 .«نماید روغن بنفشه دماغ را قوى مى»
 



 شنبلیله
Trigonella foenum graecum 

تاریخچه: 

برای قرن ها به عنوان ادویه در آشپزی و در طب سنتی برای درمان  ،دانه ی گیاه شنبلیله 
  .کورک، دیابت، سلولیتیس و سل به کار می رفته است

منبع جغرافیایی: 

در نواحی اکراین، هند و چین به طور وسیع کشت  . شنبلیله، بومی نواحی مدیترانه است
بیش ترین صادرات این گیاه، از طریق کشت در کشورهای هند، مراکش، چین و ترکیه . می گردد

 .صورت می گیرد

 



 بی -قرص گلوکورکس 

موارد مصرف: 
 درمان کمکی در بیماران مبتال به دیابت نوعII 

  کاهش تری گلیسیرید وLDL افزایش ،HDL 

ورده
 
 :اجزاء فرا

 عصاره خشک بذر شنبلیله 

 اسنولینهایپو گالیسمیک خود را با تاثیر بروی گیرنده اثر 

 .در سطح دستگاه گوارش اعمال می کند 

 روش مصرف 
3  قرص 1، هر بار (صبحانه، ناهار و شام)بار در روز 

 .  همراه با مقداری مایعات بعد از غذا میل شود 
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قانون ابن سینا 

 



 با سپاس فراوان
 از صبر و حوصله تان


