
داروهای گياهی و گياهان دارويی مورد 
استفاده در ناراحتی های دستگاه گوارش

: ارائه دهنده
دکترالله خدائی

دکتری تخصصی فارماکوگنوزی
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دستگاه گوارش
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محرک های دستگاه گوارش و اشتها
(Bitter tonics) .محرکهای گوارش و اشتها اغلب تونيک های تلخ هستند

انسيان هستندژعصاره های گياهی محرک بيشتر از خانواده 
- Gentiana spp
- جنتيانا يا گل سپاس

Family: Gentianaceae تيره گل سپاس
:ريزوم های خشک و ريشه ها 

.  تلخ بوده و از مهمترين محرک های هضم هستند1.

در دوزهای باال ايجاد تهوع و استفراغ ميکنند2.
- Curcuma longa (turmeric)  زردچوبه   

Family: Zingiberaceae تيره زنجبيل
: ريزوم ها

به عنوان يک داروی پذيرفته شده در درمان کاهش اشتها
2گرم و خشک درجه : طبيعت

:مصارف در طب سنتی
جال دهنده چشم1.
جويدنش تسکين درد دندان2.
گردش خشک کننده زخم و برطرف کننده درد و ورم آن3.
مفيد برای استسقا و يرقان4.
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• Acorus calamus(sweet flag)  اکير ترکی
Family: Acoraceae

دارای ترکيبات تلخ آروماتيک که بعنوان محرک اشتها بکار می رود: ريزوم ها
3و گرم درجه  2خشک درجه : طبيعت

:مصارف در طب سنتی
عصاره آن جهت تقويت حافظه1.
قطع کننده بلغم2.
بادشکن3.

• Brassica juncea, B.nigra )خردل سياه(
• Sinapis alba ) سفيدخردل(

Family: Brassicaceae خانواده کلم 
محرک مخاط معده بوده سبب افزايش ترشحات پانکراس ميشود: پودر دانه ها

گرم  خشک 4درجه : طبيعت
مصارف در طب سنتی

جالدهنده و جاذب اخالط از عمق بدن1.

جهت امراضی که منشا آنها مزاج سرد است2.

تقويت و افزايش دهنده اشتها3.
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• Carum carvi (caraway)    زيره سياه
Family: Apiaceae

ماليمتونيک : ميوه و دانه
در درجه دوم گرم و خشک: طبيعت

:مصارف در طب سنتی
ضد نفخ1.
قابض2.
هضم کننده غذا3.
اشتها آور4.

• Cuminum cyminum

• Family: Apiaceae
خشکدر درجه دوم گرم و : طبيعت•
:مصارف در طب سنتی•
در نفخ•
سو هاضمه•
زياد شدن شير•
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• Humulus lupulus(hops)  رازک يا حشيشه
Family: cannabinaceae خانواده شاهدانه

حاوی ترکيبات تلخ و اشتها آور: گل آذين ها

• Piper longum (long pepper), P.nigrum( Black pepper) 
Family: piperaceae تيره فلفل سياه 

piperineحاوی آلکالوئيد •

افزايش ترشح و فعاليت ليپاز، آميالز، تريپسين و کيموتريپسين پانکراس •
ضد التهاب•
4گرم و خشک درجه : طبيعت•
:مصارف درمانی در طب سنتی•
سو هاضمه•
سرفه•
آرام بخش•
ضد درد•
8به عنوان محرک موضعی برای رويش مو•
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peptic ulcers زخم های گوارشی  

:علل -
H.Pilory      - عفونت باکتريايی با

NSAIDS استفاده طوالنی مدت از-     
:عاليم -

نفخ  -     
آروغ زدن -     
تهوع و استفراغ -     
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درمان 
• Glycyrrhiza glabra (Licorice)    شيرين بيان
        Family: Papilionaceae تيره پروانه آسايان يا تيره نخود

:فراورده بسيار معروف آن در دنيا شامل 2از درمان های سنتی در درمان زخم معده می باشد و 
Carbenoxoline sodium - کاربنوکسولون سديم

.که حاوی گليسيره تينيک اسيد می باشد
Deglycyrrhizinated Licorice (DGL) - ليکوريس دگليسيريزينه

شامل فالوونوئيد های متعدد 1.

ضدالتهاب2.

ضدميکروب  3.

آنتی اکسيدان  4.

ماه درمان 1کاهش در اندازه زخم ها پس از % 570-90.
نکته بسيار مهم
:عوارض جانبی

از بيماران  % 20ادم در  1.

مشکالت قلبی در مصرف بيش از حد2.
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:طبيعت گياه
و خشک دردرجه اول 2گرم در درجه 

:مصارف در طب سنتی
مسکن تشنگی1.
التهاب معده2.
نرم کننده سينه و حلق3.
مقوی اعصاب4.
مدر و قاعده آور5.
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گوارشضد اسپاسم ها برای عضالت غير ارادی دستگاه 

افزايش استيل کولين •
افزايش پالسهای عصبی و انقباض عضالت صاف •
درد سخت شکم و کوليک         •
يکژداروهای آنتی کولينر: درمان •
قرار گرفتن روی گيرنده های استيل کولينی        •
بلوکه کردن عملکرد استيل کولين•
تعديل پالس های عصبی •
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درمان
1. Atropa belladonna   شاهبيزک
2. Hyoscyamus spp.

کوه بنگ يا بذرالبنج تفتانی يا بنگ دانه
4سرد و خشک درجه :طبيعت

3. Duboisia spp.
Family: Solanaceae سيب زمينی

)مهمترين ترکيب ضداسپاسم(حاوی آتروپين  -
• Dature spp.

• Scopolia spp.

)ترکيب ضداسپاسم مهم ديگر(حاوی هيوسين يا اسکوپوالمين -
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درمان

• Mentha piperita (pepperment) نعناع فلفلی
Family: Lamiaceae

آنتی اسپاسم معده و روده: برگها و گلهای خشک گياه 
• Nepeta cataria (catnip)  نعناع گربه ای
     Family: Lamiaceae

Infant colic موثر در کوليک کودکان: دم کرده داغ برگها و گلهای خشک
• Salix humilis Family: salicaceae  بيد

موثر در کوليک اسپاستيک: ريشه ها 
• Viburnum spp. (Black haw) 

Family: Caprifoliaceae تيره آقطی يا تيره پيچ امين الدوله 
موثر در دردهای شکمی:  دم کرده ريشه ها
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Emetics قی آورها
) خصوصا کودکان(خاصيت قی آوری در درمان مسموميت های حاد-
برای تخليه و شستشوی دستگاه گوارش ازمواد سمی و محرک  -
: درمان های خانگی-
پودر خردل در آب گرم  -
محلول اشباع نمک در آب گرم-
:انواع تزريقی-
آپومورفين          -
بسيار موثر در ايجاد سريع استفراغ   -

 :نکته مهم
عصاره های گياهی برای القای استفراغ بسيار شايع است -
.اما اغلب آنها در غلظت های باال سمی هستند و بايد با احتياط مصرف شوند-

- Psychotria ipecacuanha  (Ipecacuanha) , P.acuminata (Ipecac)  
Family: Rubiaceae     تيره روناس

ريزوم ها و ريشه های خشک 
Cephalinو  Emetineدارای آلکالوئيد های 1.
به عنوان امتيک در کودکان2.
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قی آورها

• Brassica juncea (chinese mustard) خردل چينی
• B.nigra(common black mustard) خردل سياه
• Sinapis alba (white mustard) خردل سفيد
          Family: Brassicaceae

: دانه ها به صورت پودر•
به عنوان امتيک در درمان های خانگی برای کودکان  1.
Narcoticeبسيار باارزش در درمان 2. poisoning 

• Gelsemium sempervirens (yellow jessamine)  ياسمن زرد
Family: Loganiaceae

ريشه ها 
دارای آلکالوئيد های سمی1.
.در دوزهای پايين امتيک می باشند2.
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ضد تهوع ها و ضد استفراغ ها
Anti emetics & Anti nausea

استفراغ  و تهوع يک نشانه بيماری است •
...  انسداد روده، عدم تعادل  مايعات و الکتروليت های بدن و ناشی از علل مختلفی چون •
:  درمان متداول•

يک ژکولينرمهار فعاليت بيش از حد مرکز تهوع در مغز با داروهای آنتی 

• Mentha piperita( peppermint)
Family : Lamiaceae برگها(نعناع فلفلی(

2گرم و خشک درجه : طبيعت
مصارف طب سنتی

ضد نفخ1.

مسکن2.

برطرف کننده سو هاضمه3.
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• Sygium aromatica (clove tree)  ميخک
Family: Myrtaceaeغنچه گلها                                    

3گرم و خشک درجه : طبيعت
:مصارف در طب سنتی

مقوی ارواح و اعضای رئيسه1.

تقويت مغز و ذهن و فکر2.

برطرف کننده سرما با منشا سردی3.

تقويت کننده لثه4.

از بين برنده درد دندان                                 5.
بهبود تهوع و استفراغ: غنچه های ميخکپودر 

• Zingiber officinale (ginger)     ريشه ها(زنجبيل(
  Family: Zingiberaceae

درجه سوم گرم و خشک: طبيعت
:مصارف در طب سنتی

گرم کننده معده1.

اشتها آور2.

هضم کننده غذا3.

مدر4.
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ضد تهوع ها و ضد استفراغ ها
ريزوم های گياه برای درمان مشکالت گوارشی و نيز تهوع و استفراغ •
Gingerols: اجزاء فعال و تند اسانس زنجبيل•

بسيار موثر دردرمان استفراغ های کنترل ناپذير در سه ماهه اول بارداری زنان •
حامله

مطالعه روی عصاره زنجبيل در تهوع القاء شده توسط داروی سيس پالتين، اثرات •
.قابل توجهی نشان داده است
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Antidiarrhreal agents داروهای ضداسهال  

.اسهال به دو شکل اسهال حاد و مزمن می باشد•
•Rosaceae , Fabaceae    
تانن، دارای خواص قابض•

.مصرف طوالنی مدت داروهای ضد اسهال توصيه نمی شود•
• Citrus spp گونه های مرکبات

Family:Rutaceae مرکبات
در کنترل دياره و حاوی پکتين )   fruit rind)  -  ميوهپوست بيرونی
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Purgatives مسهل ها
: مسهل ها به سه دسته تقسيم می شوند

)مسهل های حجم دهنده ) Bulk purgatives(1

Plantago psyllium آگار و دانه های
)مسهل های روان کننده ) Lubricant purgatives(2

يا پارافين  Mineral oil 

)مسهل های محرک  )Stimulant purgatives(3
Senna alexandrina(Cassia senna)

Rhamnus purshiana (cascara) 
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Purgatives مسهل ها
• Plantago ovata بارهنگ تخم مرغی 
• P.psyllium( plantain) اسفرزه يا بارهنگ کتابی

Family: Plantaginaceae بارهنگ
دانه های پسيليوم 

با جذب آب و افزايش حجم محتويات روده سبب ايجاد خاصيت مسهلی•

• Ricinus communis (caster bean)  کرچک
Family: Euphorbiaceae  شيرسگ يا فرفيون

هايش دانه •
روغن کرچک می باشد حاوی 1.
%)75(تری گليسيريد ها بخصوص ريسينولئين : روغن مخلوطی است اين 2.
.ليپاز در دئودنوم هيدروليز شده و ريسينولئيک اسيد را توليد ميکند که خواص مسهلی داردتوسط 3.

2گرم و خشک درجه : طبيعت
آرامش بخش اعصاب1.
مسهل قوی2.
23در زمان تنفس مشکل و سرفه ها3.



سندرم روده تحريک پذير
Irritable bowel syndrome(IBS)

.انقباضات عضالت کولون به علت نامعلوم که بيشتر ناشی از استرس و اضطراب است
: درمان های تائيد شده -

- Plantago psyllium

- Plantago ovata (Blond psyllium seed)
Family: plantaginaceae

- Linum usitatissimum (flax seed)  بزرک يا کتان
Family: Linaceae
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بيماری های کبدی 
.هپاتيت از بيماری های شايع کبدی در دنيا می باشد

تب، پوست زرد و چشم های زرد، ادرار طاليی يا تيره رنگ، کبد و طحال : عاليم
دردناک و متورم
: علل بروز هپاتيت

)ماالريا(، تک ياخته ها  ( Leptospirosis) - باکتری ها: عفونت های حاد يا مزمن
•(yellow fever تب زرد ،)(Hepatitis virus A-G)   برخی ويروس ها
سيروز کبدی و تخريب سلولهای کبدی ناشی از هپاتوتوکسين ها و مشروبات الکلی -
انگلها و ساير ابنرماليتی های گوارشی  -
انسداد مجاری صفراوی و افزايش صفرا در بدن -
)  يرقان(ناسازگاری گروه خونی در نوزادان تازه متولد شده -

- Silybum marianum(milk thestile) خار مريم
Family: Compositae     

فالوليگنانهای هپاتوپروتکتيو سيليمارين سبب تسريع بهبود کبد می %  1/5-3حاوی  •
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Hemorrhoides  هموروئيد
ناشی از گشاد شدن و تورم غيرعادی وريدهای رکتوم و مقعد است 1.
اغلب حالت التهابی دارد2.

.زخم و خونريزی از عوارض شايع آن است 3.
استفاده از ترکيبات قابض: درمان

• Quercus infectoria (dyer`s oak)
Family: Fagaceae بلوط يا راش 

.به علت داشتن اثرات قابض، در درمان هموروئيد بکارميرودNutgallازتهيه شده پماد 
•   Hamamelis virginiana(witch hazel)

Family:Hamamelidaceae
برگها 

قابضعلت داشتن تانن دارای خاصيت به 1.

بصورت شياف2.
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ضد نفخ ها 

اغلب شامل اسانسهای آروماتيک با منشاء گياهی•
خانواده های المياسه و آپياسه  اسانس ها بيشتر در اعضای•
•    Anethum graveolens (Dill)  شويد

2گرم و خشک درجه: طبيعت
:مصارف در طب سنتی

درمان نفخ1.

سوهاضمه2.

سکسکه3.

افزايش شير4.

تسکين درد5.

28



• Feoniculum vulgare (Fennel) رازيانه
ميوه های گياه

2گرم وخشک درجه : طبيعت
:مصارف در طب سنتی

ضد نفخ1.

ادرار آور2.

دفع کننده سنگهای مجاری ادراری3.

افزايش دهنده شير4.
• Pimpinella anisum (Anise)  آنيس  

Family : Apiaceae

.بطور سنتی در درمان نفخ و کوليک نوزادان بکار ميروداين گياه دانه های 
2گرم و خشک درجه : طبيعت

:مصارف سنتی
ادرار آور1.
قاعده آور2.
افزايش دهنده شير3.
معرق4
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• Rosmarinus officinalis(Rosmary)

Family: Lamiaceae

برگ و سرشاخه های گلدار گياه
:مصارف در طب سنتی

ادرار آور1.

ضد نفخ2.

ضد التهاب و ضد درد: به صورت موضعی3.

• Mentha piperita (peppermint) نعناع فلفلی   
• M.Spicata (spearmint)  سنبلی پونه
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فراورده های مربوط به مشکالت دستگاه گوارش موجود در بازار ايران
مسهل ها -ملين

قرص سی الکس
(B ميلی گرم سنوزيد 15معادل ( Cassia obovata ميلی گرم برگ سنا 600دارای 

Foeniculum vulgar ميلی گرم اسانس رازيانه 3
است ملين و مسهل داراي اثرات قاطع •
برای رفع يبوست های ناشی از ضعف اعمال روده بزرگ •
قرص با كمك در تخليه روده از تنبلی آن جلوگيری مينمايد•

     HERBILAX کپسول های هربي الكس 
Cassia acutifulia

   SAMILAX  قرص سامي الكس
)  ميلي گرم سنوزيد ب 7/5معادل ( پودر برگ سنا % 5/45

اسانس زيره%  1/8 
      SENA_MED  قرص سنامد

عصاره برگ سنا      Cassia angustifolis
SENAGOL شربت سناگل

A,B ميلي گرم سنوزيد  8/8ميلي ليتر معادل  5هر  Cassia obovata برگ سنا
SENALIN پودر و قرص سنالين

Cassia angustifolina               % 34/2       عصاره خشك برگ و ميوه سنا -1•
Rosa damascena               %15/1                     پودر گلبرگ گل سرخ-2•
Foeniculum               %0/45                            اسانس رازيانه-3• vulgare
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فراورده های مربوط به مشکالت دستگاه گوارش موجود در بازار ايران

 MUSYLIUM  پودر موسيليوم
PSYLLIUM   MUCSILOIDپودر پسيليوم

دانه گياه اسفرزه   Plantago psyllium

درمان يبوستهاي مزمن 1.

براي پيشگيري از يبوست در بيماراني كه در حين اجابت مزاج نبايد تحت   2.
فشار باشند 

)کرچک(شربت الگزاريسين 
تری ريسينولئين می باشد كه بوسيله ليپاز اثنی % 75روغن كرچك دارای •

. عشر هيدورليز شده و سبب آزاد شدن اسيد ريسينولئيك می گردد 
.  اسيد ريسينولئيك دارای اثر مسهلی است •
.بعنوان مسهل برای آمادگی قبل از اعمال جراحی و مطالعات راديوگرافی •
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فراورده های مربوط به مشکالت دستگاه گوارش موجود در بازار ايران

SHIRINOOSH پودرشيرينوش 
.شيرينوش در زخم معده و اثني عشر، گاستريت و گاسترالژي بكار مي رود

Glycyrrhiza glabra          %50      ريشه شيرين بيان -1

Matricaria chamomilla         %33                گل بابونه-2

Achillea millefolium          %17    سرشاخه هاي گلدار بومادران-3

   D-REGLIS  رگليس -قرص د  
ميلي گرم عصاره شيرين بيان مي باشد 380رگليس حاوي  -هر قرص د •
.كاهش داده شده است % 3مقدار گليسيريزين آن تا حد كمتر از  •

    REGLISIDIN قرص رگليسيدين 
كه مقدار گليسيريزين آن تا حد ( ميلي گرم عصاره شيرين بيان  400هر قرص رگليسيدين حاوي •

)كاهش داده شده است % 3كمتر از 
ميلي گرم عصاره گل هميشه بهار 50•
ميلي گرم عصاره ريشه ختمي50 •
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فراورده های مربوط به مشکالت دستگاه گوارش  
موجود در بازار ايران

کپسول نرم سوپر مينت
اسانس نعنا (Mentha spicata) 

:موارد مصرف
 (carminative)ضد نفخ

آنتي اسپاسموديک و ضد درد
درمان سوء هاضمه

(stomachic)تقويت معده

    GRIPE WATER محلول خوراکی گرايپ واتر 
گرايپ واتر جهت برطرف نمودن سوء هاضمه ،  نفخ و درد ناشي از آن

گرايپ واتر از اسانس طبيعي گياهان زير تشكيل شده است •
Anethum           %0/015         اسانس شويد -1 graveolens

Foeniculum       %0/015    اسانس دانه رازيانه-2 vulgare

Mentha Piperita 34          %0/015       اسانس برگ نعناع-3 



فراورده های مربوط به مشکالت دستگاه گوارش موجود در بازار ايران

     GOL  - GRIPE گل گريپ  
    %0/046گل گريپ حاوي اسانس شويد 1.
% 1/05بيكربنات سديم 2.
  برطرف نمودن سوء هاضمه ، در نوزادن و كودكان

    CARMINAT  قطره كارمينت 
:.  اين فرآورده جهت برطرف نمودن سوء هاضمه نفخ و درد ناشي از آن مصرف مي گردد

گياهان زير تشكيل شده است   قطره كارمينت از عصاره هيدرو الكلي•
Mentha                %50         برگ نعناع-1• piperita

               Melissa officinalis                 %25      برگ بادرنجبويه-2•
Coriandrum                %25          دانه گشنيز-3• sativum
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فراورده های مربوط به مشکالت دستگاه گوارش موجود در بازار ايران

Antireflux -B Syrup بي -شربت آنتي رفالکس  
.ژل برگ آلوئه ورا که مواد آنتراکينوني آن به مقدار مناسب تنظيم شده است

Gastrolit Oral Drop  قطره خوراکي گاستروليت
درمان عالئم سندروم روده تحريک پذير
  اسانس آويشن شيرازي

قطره خوراکی سينا بايل
Artichoke Leaf Extract عصاره برگ کنگرفرنگي  

)Functional dyspepsia(سوء هاضمه عملکردي -
HDLو افزايش) و تري گليسيريد LDLکلسترول، (کاهش چربي خون  -

کاهش قند خون -
آنتي اکسيدان و محافظ کبد -
)IBS(کاهش عالئم سندروم روده تحريک پذير -
)  Atherosclerosis(پيشگيري از تصلب شرائين -
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فراورده های مربوط به مشکالت دستگاه گوارش موجود در بازار ايران

Lomex Oral Drop قطره خوراکي لومکس 
)کاهش دل پيچه، تعداد دفعات دفع و مدت اسهال( اسهال غيرعفوني 

اسانس مرزه (Satureja hortensis )
.لومکس يک فراورده ضد اسهال زود اثر وبدون عارضه است•
داراي اثرات ضد اسپاسم و آنتي ميکروبيال لذا ميتوان آن را در اسهالهاي ميکروبي نيز •

.بکار برد
   PLANTAGEL   پالنتاژل 

.  پالنتاژل در كمك به درمان اسهال هاي غير عفوني به كار مي رود 
:اجزاء فرآورده 

:پالنتاژل از گياهان زير تشكيل شده است 
Plantago      %40     دانه بارهنگ -1 major

Mentha sp 2-37              %5       برگ نعناع



Thanks for your attention
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