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 .Commiphora myrrha (Nees) Englمرّمکّی  

 (Burseraceae)خانواده 

مرّمکّی نوعی ترشح با ظاهر دانه دانه است که درون 

های ایجاد شده روی پوست تنه گیاه تخلیه  ی زخم حفره

های حاوی این ماده دارای خواص  شود. فرآورده می

زمان مرّمکّی با  متعددی هستند. ولیکن مصرف هم

داروهای ضددیابت ممکن است منجر به کاهش قند خون 

زمان مرّمکّی با  رو در صورت مصرف هم شود. از این

ی قند خون، مقدار گلوکز خون  داروهای کاهنده

 بایست با دقت کنترل گردد. می

 

 

 

 

 

 

 

 .Eucalyptus globules Labillاکالیپتوس  

 (Myrtaceae)خانواده 

های   های تازه و برگ      ها، سرشاخه   اسانس حاصل از برگ    

های طبیعی به کار      ی گیاه در ترکیب فرآورده      خشک شده 

ی قند خون و       زمان داروهای کاهنده    رود. مصرف هم    می

های حاوی اکالیپتوس ممکن است موجب افزایش         فرآورده

رو در صورت مصرف      خطر بروز هیپوگلیسمی گردد. از این     

بایست مقدار قند خئن و عالئم و            ها، می   زمان آن   هم

های حاکی از کاهش قند خون با دقت و به طور                 نشانه

منظم کنترل گردند. )مرجع گیاهان دارویی،                   

 (735و725ص

 

 .Galega officinalis Lشیرآور 

 (Leguminosae)خانواده 

های گلدار( گیاه به      ها و سرشاخه    های هوایی )برگ    بخش

دلیل دارا بودن ترکیب "گالگین" بر روی قند خون             

های حاوی این گیاه دارای         باشد و فرآورده     موثر می 

ی قند خون هستند. از این رو به دلیل            خاصیت کاهنده 

زمان با داروهای      احتمال بروز تداخل در مصرف هم        

ی قند    ی قند خون، تجویز توام داروهای کاهنده        کاهنده

 باشد. های حاوی این گیاه صحیح نمی خون و فرآورده

 

 

 

 

 

 

 

Fucus vesiculosus L.جلبک فوکوس 

ی این    های خشک شده یا تازه      های حاوی ریسه    فرآورده

جلبک دریایی که اثرات درمانی متعددی به آن نسبت           

ی   زمان با داروهای کاهنده     داده شده است در مصرف هم     

قند خون ممکن است سبب افت قند خون گردد. از              

بایست   ها، می   زمان آن   رو در صورت مصرف هم        این

بیماران با دقت کنترل شوند. )مرجع گیاهان دارویی،           

 (762و765ص

 .Ginkgo biloba Lژینگکو  

 (Ginkgoaceae)خانواده 

های گیاه ژینگکو  از لحاظ نظری نظری ممکن است            برگ

موجب تغییر مقدار انسولین مورد نیاز بیماران مصرف            

ی انسولین شود، زیرا این گیاه موجب افزایش               کننده

گردد. در عین      مقادیر انسولین ناشتا در افراد سالم می         

 حال فاقد تاثیر بر روی مقادیر گلوکز خون است.

زمان این گیاه و          بایست در صورت مصرف هم           می

های حاوی آن با انسولین دقت کافی مبذول شده،           فرآورده

گلوکز خون و عالئم ناشی از هیپرگلیسمی و                     

هیپوگلیسمی مکررا کنترل گردد. )مرجع گیاهان دارویی،       

 (603و792ص

 Glucosamineگلوکزآمین 

زاد ساخته شده     گلوکزآمین نوعی آمین منوساکارید درون    

از گلوکز است که وجود آن برای بیوسنتز                        

باشد.   ها مفید می    ها و گلیکوزآمینوگلیکان    گلیکوپروتئین

وجود این ترکیبات برای تشکیل و نگهداری تمام                

ی موجود در بدن      کننده  های پیوندی و مایعات روان      بافت

 ضروری است. 

های حاوی گلوکزآمین با داروهای       زمان فرآورده   مصرف هم 

ی قند خون، ممکن است موجب کاهش اثربخشی          کاهنده

ها   داروهای مزبور شود. مصرف یا عدم مصرف این فرآورده        

در مبتالیان به دیابت صرفا باید با نظر پزشک معالج انجام           

 شود.

 مروری بر شایعترین  

 تداخالت داروهای 

 ی قند خون  کاهنده

 های طبیعی  با فرآورده



 مقدمه 

های متابولیکی در  ترین بیماری ترین و شایع دیابت، یکی از مهم

زمان  ی این بیماری و مصرف هم باشد. رشد فراینده جهان می

های طبیعی در بیماران دیابتی، احتمال بروز تداخالت  فرآورده

 دهد.  دارویی را افزایش می

ی  بنا بر این ضروری است مبتالیان به دیابت از مصرف خودسرانه

های طبیعی اجتناب کرده و در این خصوص حتما با  فرآورده

 پزشک معالج و داروساز مشورت نمایند.

 .Aloe vera Lآلوئه ورا  

 (Liliaceae )خانواده 

 

 .Glycyrrhiza glabra Lبیان  شیرین

 (Leguminosae)خانواده 

ی گیاه دارای خواص      ی حاصل از ریشه     ریشه و عصاره  

های   درمانی متعددی است و در ترکیب فرآورده           

زمان   رود. مصرف هم     طبیعی متعددی به کار می       

ی   بیان با داروهای کاهنده     های حاوی شیرین    فرآورده

ی قند    قند خون، ممکن است به دلیل اثر افزاینده          

بیان موجب کاهش اثربخشی داروهای        خون شیرین 

شود   ی قند خون شود. بنا بر این توصیه می            کاهنده

ها آن استفاده     بیماران دیابتی از این گیاه و فرآورده       

 نکنند.  

 

 

 .Hypericum perforatum L علف چای، گل راعی، هوفاریقون

 (Guttiferae)خانواده 

هاای    ها و گل    های هوایی این گیاه شامل غنچه       کاربرد بخش 

های طبایاعای دارای         آذین در فرآورده    تازه جدا شده از گل    

باشد. با این وجود، در مصارف        بسیار زیادی میکاربردهای  

ی قند خون سبب بروز تداخال          زمان  با داروهای کاهنده      هم

 گردد. ی قند خون می در عملکرد داروهای کاهنده

زمان داروهای ضد دیاابات باا ایان               در صورت مصرف هم   

خون با دقت کنترل شاود. )ص           ها، باید مقدار قند       فرآورده

707 ،Stockley) 

 .Panax ginseng C.A.Mey سنگ  جین

 (Araliaceae)خانواده 

سنگ   ی گیاه جین    های صورت گرفته بر روی ریشه        بررسی

باشد. این    ی قند خون گیاه می         گر اثرات کاهنده     بیان

ی قند    خاصیت گیاه، احتمال بروز تداخل با داروهای کاهنده     

بایست در صورت     رو می   بخشد. از این    خون را تقویت می    

سنگ با داروهای ضد دیابت، میزان          زمان جین   مصرف هم 

ها   قند خون با دقت کنترل شود. بیمارانی که قند خون آن           

زمان این گیاه     به سختی قابل کنترل است باید از مصرف هم       

ی قند خون خودداری نمایند. )مرجع          با داروهای کاهنده  

 (983و956گیاهان دارویی، ص. 

 

 .Trigonella foenum-graecum L شنبلیله

 (Leguminosae ادهخانو)

ی گیاه شنبلیله در ترکیب       های رسیده و خشک شده      دانه

گردد.   ی قند خون استفاده می      های طبیعی کاهنده    فرآورده

ها با داروهای      زمان این فرآورده     از این رو مصرف هم       

ی قند خون موجب خطر بروز افت قند خون                 کاهنده

بایست مقدار قند خون و عالئم و           شود. بنا بر این می       می

های مربوط به کاهش قند خون در افرادی که                 نشانه

ی قند خون، از          زمان با مصرف داروهای کاهنده           هم

ی شنبلیله استفاده        های طبیعی حاوی دانه         فرآورده

 کنند، به دقت کنترل شود. می

 (5157و5151)مرجع گیاهان دارویی، ص.  

 

 

 

ی این گیاه به صورت تغییر  ی خشک شده کاربرد شیرابه

های گیاهی  چنین در بسیاری از فرآورده نیافته و هم

زمان  با  باشد. با این وجود، در مصرف هم بسیار رایج می

ی قند خون سبب بروز تداخالت نسبتا  داروهای کاهنده

مخاطره آمیز و افزایش خطر وقوع کاهش قند خون 

 گردد. می

زمان داروهای ضد دیابت با این  در صورت مصرف هم

چنین عالئم و  ها، باید مقدار قند خون و هم فرآورده

های حاکی از کاهش قند خون با دقت کنترل  نشانه


