
دکتر الله خدائی: ارائه کننده
گروه فارماکوگنوزی
دانشکده داروسازی
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سيستم عصبیيا  دستگاه عصبی
هماهنگی فعاليت های ماهيچه ها 

ايجاد هماهنگی بين اعمال سلول ها و اندام های مختلف بدن
تأثيرپذيری نسبت به محرک های خارجی

ديگرجريان عصبی از يک نقطهٴ دستگاه به نقطهٴ هدايت 
انتقال آن از يک واحد عصبی به يک واحد ديگر

داروهای گياهی موثر بر سيستم عصبی
سداتيو ها و هيپنوتيک ها -1 
ريلکسانت ها و انتی اسپاسموديک ها -2
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سداتيو ها کاهنده فعاليت اعصاب
هيپنوتيک ها خواب آور

آرام بخش ها بيداری و بر انگيختگی سيستم اعصاب و عدم خواب آوری
اغلب گياهان دارويی درجات مختلف سداتيوی و آرام بخش

موارد استفاده
 درمان کوتاه مدت فشارهای عصبی و سندرم نگرانی

بی خوابی در ساعات اوليه شب 
گياهان مورد نظر
Corydalis spp

Humulus lupulus
Lactuca virosa

Passiflora incarnata
Piper methysticum

Valeriana officinalis4



)ريشه گياه والرين(  Valeriana officinalis
سنبل الطيب و علف گربه

سداتيو و آرام بخش: موارد مصرف
محرک در خستگی های شديد

خواب آور بدون اثرات نامطلوب بعدی نارکوتيک ها
مهار کلسيم سلولی: آنتی اسپاسموديک

ضد تشنج
کاهش فشار خون کرونری

والريانينين و ايزووالرآميد: والپوتريات ها، والريک اسيد، کمی آلکالوئيد: مواد موثره
: آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر

اثر بر سربرواسپينال در نتيجه در حالت تحريک پذيری و بحران روحی مناسب
تسکين درد در نتيجه تسهيل خواب بدون وجود اثرات ثانوی و مخرب نارکوتيک ها

افزايش سرعت خواب رفتن
به دليل اثرات آنتی اسپاسموتيک در گذشته اولين درمان افراد صرعی وتشنجی 

موثر در کاهش تپش قلب به هنگام استرس
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جذب خونی و سيستميک
اثر بر گيرنده های گابا و مهار ورود کلسيم به داخل سلول در نتيجه شل کننده عضالنی

شربت والريک، کپسول والرين و قرص نوراگل: نوع محصول
يک يا دو کپسول سه بار در روز، قبل غذا با يک ليوان آب يا شير: دستور مصرف

.در حاملگی و شيردهی مصرف نشود
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پودر آلتيب
درمان اضطراب، بی خوابی و سردردهای با منشا عصبی

گرم 15گرم، بابونه شيرازی  5گرم، گل گاوزبان  5سنبل الطيب : اجزا
گرم 15اسطوخودوس 

کامازولن، آپی ژنين، والرينيک اسيد، والپوتريات ها، ليناليل استات، سيترال و : مواد موثره
سيترونالل

والرينيک اسيد وقفه عملکرد آنزيم کاتابوليزه کننده گابا: آثار فارماکولوژيک
بابونه، اسطوخودوس و گل گاوزبان تشديد اثرات آرام بخشی فراورده

بار يک قاشق غذاخوری پودر التيب در يک فنجان آب جوش 2روزی : دستور مصرف
بعد نيم ساعت دم کشيدن آن را صاف کرده همراه قند يا عسل ميل بنماييد

در کودکان توصيه نمی شود
به دليل وجود بابونه امکان بروز واکنشهای نادر آلرژيک
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Passiflora)گل ساعتی (  incarnata

ريشه و اندام های هوايی: اندام دارويی

: موارد مصرف

آرام بخش

خواب آور

شل کننده عضالنی

ترک اعتياد 

قطره پاسی پی: نوع محصول

قطره و  6کودکان دو تا شش سال، سه بار در روز هر بار : موارد مصرف

ده قطره شب  هنگام خواب

قطره شب هنگام خواب 35-25کودکان باالی شش سال و بزرگساالن، سه بار در روز، هر بار ده قطره  

رقيق سازی قطره قبل مصرف

. اثرات درمانی گل ساعتی مربوط به فالونوئيدها آلکالوئيدها و قندهای موجود در آن می باشد: مکانيسم اثر

9کرايزين مهمترين فالونوئيد موجود آگونيست رسپتورهای بنزوديازپينی مغزو مهار آنزيم های کاتابوليزه کننده گابا



مهمترين آلکالوئيدهای گل ساعتی هارمان و هارمالين با مهار مونو امين اکسيداز
عوارض گوارشی خفيف مانند اسهال يا کرامپ های شکمی، سداسيون شديد  : عوارض جانبی

در مقادير باال
: تداخالت دارويی

با داروهای زير مصرف نشود
داروی ضد پالکت يا ضد انعقاد* 
بنزوديازپين ها، ضد افسردگی های سه حلقه ای و آنتی هيستامين ها: داروهای خواب آور* 

مثل ترانيل سيپرومين) داروهای مهار کننده مونوآمين اکسيداز(  MAOI
:موارد منع مصرف

در زنان باردار و شيرده، در کودکان زير دو سال و ناراحتی های شديد گوارشی 

10



11



ريلکسانت ها و آنتی اسپاسموديک ها
اثر بر ماهيچه های درونی

در نگرانی و تحريک پذيری باال
بی خوابی به دليل نگرانی و تحريک پذيری

کوليک روده ای
سردردهای عصبی از نوع ميگرن

ديس منوره اسپاسموديک
داروهايی سالم با تحمل راحت

ديس پپسی و کوليک: موارد استفاده
سردرد، کمبود استراحت در کودکان

دردهای منسترال
يک فنجان دم کرده گياهان زير

Dioscora spp
Lobelia inflata

Matricaria recutita
Passiflora incartata
Piper methysticum

Valeriana officinalis
Viburnum opulus
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)تونيک های عصبی(گياهان مغذی برای سيستم اعصاب 
خستگی عصبی

نورالژی
حاالت دپرسيون و بی خوابی

درمان بلند مدت با اين گياهان الزم است تا اثر الزم را ببينيم
)گل راعی(  Hypericum perfuratum

Avena officinalis
Scutellaria lateriflora

Verbena officinalis
Withania somniferum
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Hypericum perfuratum
گل راعی، چای کوهی، علف چای، هوفاريقون

گل و سرشاخه گلدار تازه گياه: اندام دارويی
ضد افسردگی و ضد اضطراب: موارد استفاده

:مواد موثره
. مهمترين هايپريسين و سودوهايپريسين1.
فالونوئيدها2.
اسيدهای کربوکسيليک فنوليک3.
گزانتون ها 4.

اثر ضد افسردگی : آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر
سروتونين، کاتکول آمين ها، : افسردگی ناشی از آمين های داخل مغزی: فرضيه آمين های داخل مغز•

)  ذخيره در گرانول های نورون های مغزی(دوپامين 
:مکانيسم اين گياه•
نورونی با مهار بازگشت : افزايش امين ها در هسته های مغزی1.
با مهار آنزيم های متابوليزه کننده يعنی مونوآمين اکسيدازهای آ : افزايش امين ها در هسته های مغزی2.

و ب  
سروتونين، نوراپی نفرين و دوپامين افزايش واسطه های شيميايی  3.
فالونوئيد ها باعث مهار آنزيم + هايپريسين 4.
و  6فعاليت اينترلوکين 5.
. وقفه در برگشت سروتونين به عصب6. 14



قرص پرفوران
: دستور مصرف

روزی سه مرتبه هر بار يک تا دوقرص با يک ليوان آب1.
هميشه همراه با غذا به منظور جلوگيری از عوارض گوارشی2.

: عوارض جانبی
عوارض آلرژيک 1.
فتودرماتيت 2.

:  به دليل القای آنزيم های کبدی کاهش تاثير داروهايی مثل: تداخالت دارويی
سيکلوسپورين، وارفارين، ديگوکسين، تئوفيلين، ضد تشنج ها و داروهای ضد  

بارداری خوراکی
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:قابل توجهنكات 
.  ديراثر بوده و در دو هفته اول اثر ضعيفي دارددارو . 1
.حقيقي آن از هفته سوم به بعد ظاهر مي شوداثر . 2
توجه به اينكه براي درمان افسردگي گاهي به مدت طوالني بايد دارو با . 3

مصرف شود، قطره هايپيران را مي توان در طوالني مدت و حتي سال ها استفاده  
.نمود

هايپيران براي آرامش و تسكين دردهاي قبل و هنگام قاعدگي و زمان قطره . 4
.يائسگي بسيار مناسب است

به دست آوردن نتايج مطلوب، مصرف هايپيران را بايد تا از بين رفتن  براي . 5
.كليه عالئم افسردگي و رضايت كامل ادامه داد

.گاهي احتياج به چندين ماه مصرف است.  6
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:مصرفموارد 
تشويش، دلهره و ترس1.
انزواطلبيو بي حوصلگي 2.
سستيو رخوت 3.
كهولتسنين افسردگي 4.
ميگرني عصبي و سردردهاي 5.
ناراحت كنندهتمركز و افكار بيهوده گذشته و آينده عدم 6.
بي خوابيو بدخوابي 7.

.، دردها و تغييرات خلق و خوي قبل و هنگام قاعدگي و يائسگي در زنانسردردها
:ميزان مصرف

قطره در كمي آب يا آب ميوه  30بزرگساالن دو تا سه نوبت در روز و هر نوبت  -
.رقيق نموده و ميل كنند

قطره در كمي آب يا آب ميوه رقيق   20نوجوانان دو تا سه نوبت در روز و هر نوبت  -
.كرده و ميل كنند
.مصرف در حد توصيه شده، عارضه جانبي ندارد :عوارض جانبي

قطره بدون نسخه در تمام داروخانه هاي ايران ارائه مي شود
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