
گياهان دارويي موثر بر بيماريهاي دستگاه ادراري و تناسلي

:ارائه دهنده
دكتر الله خدائي

دكتري تخصصي فارماكوگنوزي
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:سنگ كليه
نفر ،  يك نفر  10هراز•
مواد معدني و پروتئين موجود در ادرار، متبلور  •
توده هاي ريز و درشت مسطح و غيرمسطح•
سنگهاي ريز به آساني و بدون درد دفع  •
اما سنگهاي درشت هنگام عبور از ميزناي يا به علت باقي ماندن در ميزناي باعث انسداد مجاري ادرار و  •

بروز درد شديد
از عوامل تشكيل دهنده سنگهاي كليوي•

افزايش كلسيم در ادرار  1.

عفونتهاي مجاري ادرار2.

افزايش اسيد اوريك و3.

باكتريهاي موجود در كليه افزايش4.
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:Zea mays (corn) ذرت    
: قسمت مورد مصرف

كاكل ذرت  •
چيدن كاكل ذرت را قبل از رسيدن كامل ميوه يعني قبل از پژمردگي  •
بسرعت خشك  •
كاكل ذرت بعد از خشك شدن رنگ قهوه اي  •
درست كردن دم كرده كاكل ذرت  •
گرم از آنرا در يك ليتر آب جوش   30•
پنج دقيقه دم•
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:اثرات درماني عنوان شده در طب سنتي
طبيعت سرد و خشك: دانه ذرت

خشك كننده و از بين برنده اسهال
دم كرده كاكل ذرت  

ادرار آور  •
آرام كننده دستگاه ادراري  •
تسكين درد و ناراحتي هاي دستگاه ادراري  •
ورم مثانه و درد مثانه   التهاب ، از بين برنده سنگ مثانه ،•
تميز كردن دستگاه ادراري•

برگ و ريشه و ساقه بالل
بند آورنده خونريزي بينيجوشانده ساقه وسط بالل  )1
براي دفع سنگ مثانه  جوشانده برگهاي بالل ) 2
براي سوزش مجاري  جوشانده ريشه ذرت )3
از بين برنده درد شكم و معده  جوشانده وسط بالل )4
در قديم براي معالجه سوزاكجوشانده ساقه بالل )5
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:قطره سنكل
:اشكال دارويي 

ميلي ليتري  30قطره 
:موارد مصرف 

ميلي متر مجاري ادرار  7دفع سنگهاي تا قطر •
تسكين دردهاي كليوي و عفونتهاي مجاري ادرار •

:اجزاء فرآورده 
Foeniculum                %25               دانه رازيانه -1 vulgare
Cuminum             %12/5            دانه زيره سبز-2 cyminum
Laurus              %12/5                     برگ بو3 nobilis
Cerasus             %12/5               دم گيالس-4 avium
Zea              %12/5               كاكل ذرت-5 mays
Tribulus              %12/5       ميوه خارخاسك-6 terrestris
Cucumis  melo               %12/5            تخم خربزه-7

:آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر 
مدر1.
ضد اسپاسم 2.
شل شدن عضالت صاف مجاري ادرار  3.
تسهيل خروج سنگ4.
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:مقدارمصرف 

بار ،  3بزرگساالن روزي •
قطره در يك فنجان آب سرد بعد از غذا  50-60هر بار •
در موارد حاد ، درمان با سنكل تا مدت يك ماه •
 2-3قطره  30در درمان حالت مزمن بيماري و به منظور پيشگيري از تشكيل مجدد سنگ مقدار مصرف •

بار در روز براي مدت يك هفته توصيه مي گردد كه اين رژيم درماني بايد هر ماه تكرار شود
:موارد احتياط 

مصرف مقادير زياد اين فرآورده منجر به اختالل آب و الكتروليتها
:عوارض جانبي 

احتمال بروز واكنشهاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي و كهير

مصرف در حاملگي وشيردهي •

كاكل ذرت باعث تحريك و انقباض رحم خرگوش •
ايمني مصرف اين فرآورده دردوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده•

:  نكات قابل توصيه
نوشيدن همزمان مقادير زياد اب و مايعات همراه اين دارو
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)  :قهوه(  Coffea arabica
مغز دانه هاي رسيده وخشك شده گياه بعنوان نوشيدني -
اثرات ادرار اور-
گرم و خشك درجه اول-

:مصارف در طب سنتي
مقوي معده و جگر و مغز-
مدر-
قطع كننده اسهال صفراوي-
قطع كننده حالت سردي ايجاد شده در اثر رطوبت-
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):چاي(  Camellia sinensis
. برگها قسمت مورد مصرف است•
كافئين،تانن و ساير مشتقات گزانتين مانند تئوبرومين و تئو  •

.فيلين است
محرك سيستم اعصاب مركزي  •
قابض  •
ادرارآور•
گرم و خشك درجه دو: طبيعت•
:مصارف در طب سنتي•
مقوي قوا و معده•
نشاط آور•
معرق•
ادرار آور•
مسكن عطش كاذب و سرد درد هاي ناشي از سردي مزاج•
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مصرف همزمان افدرين ، كافئين و تئوفيلين
افزايش دماي بدن-
كاهش وزن -
كاهش چربي بدن-
افزايش هيجان -
لرزش و بيخوابي -
 مصرف زياد كافئين با ترانيل سيپرومين
 افزايش فشارخون و تحريك بيشتر با كافئين
كلرپرومازين  
 در صورت مصرف همزمان با چاي ) بيهوشي همراه با سفتي ماهيچه ها(از بين اثر كاتالپتيك
اثرات خواب اوري بنزوديازپين ها مانند ديازپام، كلونازپام و...
 با كافئين كاهش
 بتا بلوكرها
با مصرف كافئين واين داروها افزايش فشار خون
 چاي و ليتيوم
 سطح سرمي ليتيوم كاهش
 اسپرين
9افزايش جذب و فراهمي زيستي با كافئين



عالئم بيماريهاي پروستات كدامند؟

.مشكل در ادرار كردن، احساس فوريت و يا تكرر ادرار *

خون در ادرار *

.سوزش ادرار يا ادرار دردناك *

.سفتي و درد متناوب در پايين كمر، لگن يا باالي رانها *

.بند آمدن ادرار يا قطره قطره آمدن ادرار *
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چه بيماريهايي پروستات را درگير مي كند؟

:سه گروه بيماري پروستات را تحت تاثير قرار مي دهد 

بزرگ شدن خوش خيم پروستات *

التهاب پروستات يا پروستاتيت *

سرطان پروستات، كه يك سوم مردان را تهديد مي كند *
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:گزنه

 

•Urtica dioica
•  Urticaceae  
)  ساقه، برگ  و ريشه(عمدتاً از پيكر رويشي •
1گرم و خشك درجه : طبيعت•
مصارف در طب سنتي:
مفرح اعضا
ادرار آور
قاعده آور
افزايش دهنده شير
معرق
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: طرز استفاده
:  دم كرده گزنه  -1
گرم برگ گزنه در يك ليتر آبجوش  40•
دم  دقيقه 10بمدت •
مقدار مصرف آن سه فنجان در روز بعد از غذا•
:  جوشانده گزنه  -2
گرم گزنه را در يك ليتر آب  30مقدر •
دقيقه جوشاندن 10و بمدت •
براي تصفيه خون•
مقدر مصرف آن يك فنجان بين غذاها در روز •
:تنتور گزنه -3 
   درجه طبي مخلوط  50يك قسمت برگ گزنه با پنج قسمت الكل •
در داخل شيشه در بسته•
روز  15تكان دادن بمدت •
بعد از اينمدت آنرا صاف •
در شيشه دربسته نگاهداري •
قطره سه بار در روز 10-15مقدار مصرف آن •
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:قطره اورتان
:اشكال دارويي 

ميلي ليتري   30قطره 
:موارد مصرف  
برطرف كننده مشكالت دفع ادرار  •
   2و  1در هايپرپالريزي خوش خيم پروستان درجه •
ديورتيك•

:اجزاء فرآورده 
Urticaعصاره هيدرو الكلي گياه گزنه  dioica 

عصاره خشك  % 8 -%9  معادل
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درمان تورم و التهاب پروستات 
از پيكر رويشي خشك و خرد شده گزنه  يك قاشق مرباخوري•
در يك فنجان آب جوش دم •
دقيقه  15پس از •
روزي سه نوبت •
اتدر درمان تورم پروستريشه گزنه •

:تداخالت دارويی
عصاره برگ گزنه پس از مصرف دوزهاي اندك افزايش اثر ضد التهابي ديكلوفناك•
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:مقدارمصرف 
قطره در يك فنجان آب سرد 40بار هر بار  3روزي •
بعد از غذا   •

:عوارض جانبي 
)  گاستريت و يا درد معده  اسهال ،( احتمال بروز اختالالت گوارشي •
 واكنشهاي آلرژيك •
در كودكان ممنوعيت مصرف•
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:قطره پروستاتان
:اشكال دارويي 

ميلي ليتري  30قطره 
:موارد مصرف  
التهاب حاد و مزمن پروستات •
سوزش و تكرار ادرار•

:اجزاء فرآورده 
Urtica                 %20                     ريشه گزنه dioica

Urtica                %10             اندام هوايي گزنه dioica
Cucurbita                %20     تخم كدوي بدون پوست pepo

Matricaria                %20                       گل بابونه chamomilla
Tribulus               %20               ميوه خارخاسك terrestris

Pimpinella                %10                 ميوه انيسون anisum
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:آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر 
رشد غده پروستات را متوقف  •
اثرات ضد التهاب  •
محرك سيستم ايمني و •
كاهش دهنده تونوس عضالت صاف پروستات •
تسهيل جريان ادرار  •
:مقدارمصرف •
قطره در يك فنجان آب سرد 40تا  30بار هر بار  3روزي •
بعد از غذا   •
ماه   12تا  6مي توان براي مدت •

:موارد احتياط 
در صورت بروز عالئم حساسيت از مصرف اين دارو خودداري گردد 

:عوارض جانبي 
)  تحريك معده (احتمال بروز اختالالت گوارشي •
19واكنشهاي آلرژيك•



:پيجيوم افريكانوم
:اشكال دارويي 

عددي 30در جعبه هاي   ميلي گرمي 50كپسول هاي نرم •
:موارد مصرف  
و ساير بيماريهاي پروستات     BPHاولين انتخاب در •
در بيماران مبتال به هيپرپالزي خوش خيم پروستات   درمان اختالل هاي خفيف تا متوسط ادراري•

:اجزاء فرآورده و مواد موثره
Pygeumميلي گرم عصاره خالص پوست درخت  50هر كپسول نرم حاوي •
روزه آسه  از تيره•
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:آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر 

مهار پروليفراسيون فيبروبالستي ناشي از فاكتورهاي رشد  -

و مجراي آن از طريق مهار آنزيم ليپواكسيژناز  كاهش التهاب و خيز پروستات-

  
اصالح قدرت انفباضي و بهبود االستيسيته مثانه در اختالل هاي ناشي از  -

سن  افزايش
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:تداخل دارويي 
پروستات   قابل تجويزبه همراه ساير داروها در هيپرتروفي خوش خيم•
:مقدارمصرف •
     صبح وعصر  يك كپسول•
   ترجيحا پيش از غذا•
هفته   6دوره درمان معموال •
تا هشت هفته قابل افزايش  •
     دوره درصورت لزوم تكرار •
     هفته 6اثرات بهبودي پس از •

:عوارض جانبي 
به خوبي از طرف بيمار تحمل  •
تهوع و دل درد  يبوست  ازبيماران عوارض گوارشي اسهال  در دو تا سه درصد•

:  نكات قابل توصيه
در صورت لزوم نمي باشد    مصرف اين دارو جايگزين جراحي•
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Betula lentaيادرخت غان
متر  30ارتفاع آن تا -•
سال   100عمر آن دراز و حدود •
)  اروپا ، آمريكاي شمالي (بومي قسمت هاي باالي نيم كره شمالي •
در ايران بصورت خودرو در جنگل هاي چالوس•
برگ    •
پوست تنه•
 شيره اين درخت•

  :تركيبات شيميايي
پوست و برگ درخت توس داراي يك ماده شيميايي بنام بتولين •

Betulin  14بمقدار حدود  %
ادرار اور•
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:  طرز استفاده
  شيره يا آب درخت غان   -
.  طبق نظر اطباي قديم براي اكثر امراض مفيد است •
جوشانده برگ درخت توس   -
گرم برگ و جوانه درخت در يك ليتر آب جوش   200مقدر •
آرام بجوشد تا حجم آن به نصف  •
نيم ساعت قبل از هر غذا يك فنجان  •
دم كرده برگ   -•
گرم برگ و جوانه درخت در يك ليتر آب جوش   50مقدر •
بمدت نيم ساعت•
سه فنجان در روز است•

24



:(sabal)Saw palmetto 
تيره نخليان  •
بومي امريكا  •
داراي اثر آنتي آندروژن و آنتي استروژنيك دانه يا ميوه •
عصاره ميوه مهار كننده اتصال دي هيدرو تستوسترون به  •

گيرنده ها ي اندروژنيك 
بر حجم پروستات بي تاثير  •
بهبود تكرر ادرار  •
:احتياط مصرف•
در بيماران مبتال به سرطان وابسته به هورمون-
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Thank you for your 
attention
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