
آنهای قلبی عروقی و گياهان موثر بر بيماری 

دکتر الله خدائی
دکتری تخصصی فارماکوگنوزی



مقدمه
جهانترين عامل مرگ و مير و ناتوانی بشر در اغلب کشورهای اصلی •
جزو سه علت اول مرگ و مير و ناتوانی انسان در سراسر دنيا •
پيشگيری و کنترل قابل •
عوامل خطر بيماريهای قلبی عروقی  •

تغيير و مداخله غيرقابل •
فردهمراه اين عوامل •
بکنندو جامعه نمی توانند برای تغيير در آن دخالتی فرد •

سن )  1 
مردان : جنس )  2
خانوادگیسابقه )  3

عوامل خطرغير قابل تعديل 



زندگیو نحوه رفتار •
پيشگيری قابل •
استعمال دخانيات )  1
زندگی کم تحرک و عدم وجود فعاليت فيزيکی مناسب )  2
زياداشباع شده و کلسترول چربی )  3

نمکزياد کالری و مصرف 
مصرف الکل

فشارخون باال )  1
چاقی)  2 
افزايش چربی خون )  3
)مرض قند ( ديابت )  4

عوامل خطر رفتاری

عوامل خطر فيزيولوژيک



  درمانی اثرات 1.

کننده پيشگيری 2.

نارسايی قلبیو فشار خون، چربی خونبودن تاثيرگذاری برباال 3.

  ایضد لخته ، آنتی اکسيدانیطريق ايجاد اثرات از 4.

دهنده ی فشار خون کاهش 5.

عروقجلوگيری از سخت شدن  6.

ضربان قلب تنظيم 7.

عروق گشادکنندگی 8.

بهبود سالمت قلب و در آنتی اکسيدان ها و فالونوئيدهای موجود در گياهان نقش 9.
عروق  

سمپاتيکآريتمی، فشار خون و ايجاد اثرات مشابه جريانات عصبی ايجاد 1.
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گياه ديژيتاليس پورپوره آ•
 foxgloveعمومی نام •
گل ميمون  خانواده •
بومی اروپا•
مترالی دو يک •
بنفشگياه به رنگ گلهای •
گلهای گياهقلبی در برگها، دانه ها و گليکوزيدهای •
قسمتهای اين گياه سمی همه •
خورندهصورت خورده شدن احتمال مرگ برای در •
دليل آن گليکوزيد قلبی ديژيتوکسی ژنين   •
برگهای اين گياه از برای اولين بار استخراج ديژيتوکسی ژنين پزشکی •
نارسايی قلبی کاربرد برای •
. نامهای ديگوکسين و ديژيتوکسينبا اصلی سميت گونه های ديژيتال،  دو ترکيب مشابه علت •
آز  ATPفعاليت آنزيم مهار دو ترکيب اين •
داخل سلولی  وکلسيم سديم افزايش •
انقباضی عضالت ميوکارد  افزايش قدرت نتيجه در •
عصاره گياه اکنون منسوخ مصرف •
)ديژيتوکسين و ديگوکسين(گليکوزيدهای خالص توصيه مصرف •





زالزالکگياه سرخ وليک يا 

رزاسه•
•)Hawthorn(
•Crataegus spp.   

يا درختچه درخت •
خاردار  غالبا •
درخت سرخ مايل به قهوه ای پوست •
آن سه يا پنج قسمتی برگ •
سادهآذين به صورت چتر گل •
به رنگ سفيد يا کمی صورتی گلها •
قسمت مورد استفاده گياه برگ، گل و ميوه  •



برون دهی قلبی کاهش در •
قلبیخفيف نارسايی •
کهولت قلب•
خفيف برادی کاردی  موارد •
سنتی طب •
مقوی قلب•
کننده فشار خون  تنظيم •
بخش  آرام •
پليمری پروسيانيدينی ترکيبات •
قوت دهی قلب  عمل •
توصيه ها •
با اين گياه عدم خودردمانی •
مصرف دارو اجتناب از مورد اختالل شديد کبد و کليه در •
شيردهیطی دوران بارداری و اجتناب از مصرف در •
کودکانمورد در اجتناب از مصرف  •



:زير مصرف نشودبا داروهای •
خون آريتمی و ضد پر فشاری آنتی 1.
قلبی گليکوزيدهای 2.
  کننده های اعصاب مرکزی تضعيف 3.
کننده های مونو آمين اکسيداز مهار 4.
گرم  5مصرف گياه به صورت روزانه •
ميلی گرم عصاره  160-900•
حاصل از ميوه ها چای •
 15-10صورت يک قاشق مربا خوری در يک فنجان آب جوش به مدت به •

جوشاندهدقيقه 
باقی در ظرف در بسته به مدت نيم ساعت •
مصرفميلی ليتر، سه بار در روز  250ميزان به •



سير•
•Allium sativum  
•Garlic   
ليلياسه  خانواده •
سانتی متر   60-30ارتفاع •
ساله چند •
بولب  :  دارويیبخش •
و خشک شده به صورت تازه •
آسيا به صورت خودرو  در •
صورت تجاری در بيشتر کشورها به •
: بولبمهم موجود در ترکيبات •
به آليسين  که تبديل سولفوره که مهمترين آنها آليين ترکيبات •
 Z)و Eانواع ( آجوئنها :  ديگرترکيبات مهم از •



از موارد مصرف در طب سنتی•
دستگاه تنفسی و ادراری عفونت •
عفونت قارچی پوست •
حاالت روماتيسمی •
درمان سرماخوردگی، التهاب نايژه ها، سرفه، تب و التهاب دهان و گلو •
HDLکاهش سطح کلسترول تام و تری گليسريد، افزايش سطح •
اثر بر تجمع پالکتی •
خطر حمله قلبی و سکتهکاهش •
درمان ديابت •
تقويت کننده قوای جنسی•
آرام بخش•
ضد تب•
قاعده اور•
کاهش خواب آلودگی •
ضد انگل، ضد قارچ، ضد ويروس و ضد آميب•
در درجه سوم گرم و خشک•



موارد مصرف به تائيد سازمان بهداشت جهانی

هايپر ليپيدمی

پيشکيری از تغييرات عروقی 
آترواسکلروتيک وابسته به 

.سن

افزايش فشار خون خفيف



از موارد منع مصرف اين گياه  •
در مورد بيمارانی که به سير حساسيت دارند 1.
مبتال يان به التهاب حاد يا مزمن معده و ديگر قسمت های 2.

دستگاه گوارش 
ترکيبات سير ايجاد گاسترآنتريت برخی 3.
مصرف مقدار زياد سير سبب افزايش خونريزی پس از جراحی4.
تحريک کليه ها 5.
کبدیدر مورد مبتاليان به بيماری های شديد 6.



: مصرف در بارداری و شيردهی•
مصرف گياه در حد مقادير غذايی آن در زنان باردار و شيرده1.
مصرف مقادير درمانی آن به دليل اثرات قاعده آور گياه توصيه 2.

نمی شود
گرم در روز  5-2مصرف خوراکی سير تازه به صورت خوراکی 3.
گرم 1.2 -0.4پودر خشک شده آن 4.

در طب سنتی 
به صورت ضماد يا خمير برای درمان عفونت های انگلی•
 در ناحيه مقعد برای درمان کرمک
  قطعات سير در پارچه نازک نرم قرار داده شده و بر روی پوست

گذاشته شود
امکان تحريک پوست



دارويیفراورده های موجود در بازار 
قطره استراگل

:از عصاره مايع هيدروالکلی گياهانمخلوطی •
بابونه•
پوست بيد•
سير•
قره قات•
زنجبيل•
فلفل قرمز•
زالزالکعصاره خشک % 1.5•



زالزالکموثره عصاره مواد •
انقباضی قلبنيروی افزايش  •
و افزايش گردش خون کرونرعروق موجب کاهش فشار خون بااتساع •
:  فالونوئيدها•

برابر پالک های  حفظ عروق در نتيجه در کالژن جدار عروق حفظ 1.
آترواسکلروزی  

اکسيد کننده ايجاد کننده عوارض قلبی و مهارعوامل اکسيدان آنتی 2.
قاط  قره •
بهترخونرسانی موجب •
عروق جديد تشکيل •
از تجمع پالکتی پيشگيری •
زنجبيل•
ضدالتهاب•
از تجمع پالکتی جلوگيری •



سير  •
کاهش کلسترول خون•
جلوگيری از تجمع پالکتها•
و تری گليسريدهای سرم   LDLکاهش •
HDLافزايش •
وقفه سنتز ليپيد و افزايش دفع استرولها•
ضد تصلب شرائين  اثر •
کاپسايسين •
افزايش گردش   Cو  Aموجود در فلفل قرمز همراه با ويتامين های •

خون عروق کرونر  
و کلسترول خون  گليسريد کاهش تری •
عصاره پوست بيد•
همراه با مواد موثره عصاره بابونه دارای اثر ضد درد و ضد اسپاسم  •

بوده و تخفيف دردهای قلبی



مواد موثره در قطره استرگل مجموعه 
سينرژيستيک در کاهش ليپيد های خون و تصلب شرايين اثر 1.
عروقرسانی به اعضای بدن به خصوص قلب و خون 2.
اثر ضد انعقادی در پيشگيری از لخته خون با 3.

: جانبیعوارض 
سوزش معده سبب بعضی افراد در 

: دارويیتداخل 
افرادی که از داروهای ضد انعقاد استفاده می کنند ممکن است موجب در 

تشديد اثر ضد انعقاد  
:  و طريقه مصرفمقدار 

مورد پيشگيری از بيماری قلبی عروقی، يک بار در روز ترجيحا صبح  در 1.
.قطره 25ها 

قطره 20در بيماران قلبی سه بار در روز، هر بار 2.



کراتاگل•
.  عددی است 30قرص روکش دار در بسته های •
مصرف  موارد •
قلبنارسايی درمان •
، فشار خون باال، نامنظمی ضربان قلب و نارسايی عروق آترواسکلروز•

کرونر
ميلی گرم عصاره خشک پودر گل و  240هر قرص روکش دار حاوی •

برگ کراتاگوس 
: آثارفارماکولوژيک•
تشديد اثر گليکوزيد های قلبی •
فالونوئيدها•
مقابل پالکهای حفظ عروق در نتيجه در کالژن جدار عروق حفظ •

آترواسکلروزی  
ديورتيکیماليم اثر •



:  مقدار مصرف•
نوبت هر نوبت يک قرص  3-2روزی •
از غذا قبل •
زمان مصرف دارو شش هفته حداقل •
:منع مصرف و عوارض جانبیموارد •
.سال توصيه نمی شود 12در اطفال زير  •
عوارضی مانند ضربان شديد قلب، عدم تعادل، سردرد، سرگيجه، تغييرات ندرتا •

گوارشی، نفخ و تنگی نفس و راش جلدی 
:مصرف همزمان اين دارو با داروهای زير اجتناب کنيداز •
گليکوزيدهای قلبی مانند ديگوکسين•
داروهای ضد انعقاد•
داروهای ضد آريتمی•
سيزاپرايد•
.مصرف اين دارو در سه ماهه اول بارداری مجاز نمی باشد•



ميلی گرمی 500و  300گارسين •
موثره آن قبال بحث شده مواد در مورد آثار فارماکولوژيک و •

.است
از آنجايی که سير روی سيکل قاعدگی اثر می کند و به عنوان  •

استمشهور مسقط جنين 
.آن در دوران بارداری  شير دهی توصيه نمی شودمصرف •
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