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 به نام خدا

 تداخالت گیاهان دارویی

همیت پیدا شود. نتیجه تداخل زمانی ابه معنی تغییر اثر یک دارو در حضور ماده دیگر اعم از گیاهی، غذایی، نوشیدنی و شیمیایی تعریف میتداخل 

 نژاد، وزن، جنس، سن، شامل کنندگانمصرف فردی هایویژگی در تفاوت کند که سبب افزایش سمیت یا تغییر میزان اثربخشی دارو شود.می

غیرقابل اردی در موهای مختلف و تنوع زیاد و تفاوت از یک سو و ...و تغذیه وضعیت کلیوی، و کبدی عملکرد ژنتیکی، عوامل ای،زمینه هایبیماری

 گردد.گیاهان دارویی میبینی تداخالت مربوط به از سوی دیگر سبب پیچیدگی پیش پیش بینی گیاهان دارویی نسبت به یکدیگر

 هایی بین داروهای گیاهی و داروهای شیمیایی وجود دارد که عبارتند از:بینی تداخالت دارویی تفاوتدر بحث پیش

 لیص متشکل از یک مولکول شیمیایی تخ هستند درحالیکه داروهای شیمیایی غالباً گیاهان دارویی مجموعه ای از ترکیبات فعال مختلف

 باشند.شده می

 غیر ممکن است. حتی گاهییا  بسیار پیچیده و تعیین نقش هر یک از مواد فعال گیاه در ایجاد اثر درمانی یا تداخالت دارویی  

  ند براساس یک یا چچند فرآورده گیاهی مختلف ، تاجاییکه ممکن است وجود دارد های گیاهیفرآوردهزیادی در تفاوت ها و تنوع بسیار

دارد شوند ولی از نظر اجزای دیگر کامال متفاوت باشند و بنابراین جریان متابولیسم و تداخالت متفاوتی ایجاد ترکیب فعال یکسان استان

 کنند.

 رکیباتی داروی گیاهی مؤثر باشد، زیرا ت پروفایل ترکیبات و تداخالتیکی دیگر از عواملی است که می تواند در تعیین  گیریروش عصاره

الکلی می توانند از گیاه مورد نظر استخراج کنند متفاوت خواهد بود؛ همچنین به کارگیری الکلی یا هیدروهای آبی، که هریک از عصاره

 های متفاوت می تواند به جداسازی بخش های خاصی از ترکیبات فعال گیاه کمک کند.حالل

  های  بخشیک عصاره گیاهی کامل بر روی درمواردی اثر پیچیدگی دیگری که درمورد گیاهان دارویی با آن مواجه هستیم این است که

 .و یا کامالً در تضاد است تفاوت دارد گیاهی از همان عصاره نسبت به یک جزء استخراج شدهمتولی متابولیسم در بدن 

 های تداخالت داروییمکانیسم

نمایند و ویژه ایجاد تداخل می امالًمکانیسمی ک برخی از گیاهان دارویی یا داروها بارسد؛ اول اینکه در این بخش ذکر دو نکته ضروری به نظر می

بیش ادر است با قهر داروی گیاهی یا شیمیایی  معموالً بنابراین قواعد حاکم برآنها کلی نبوده و قابل تعمیم به موارد دیگر نیست، و مورد دوم اینکه

 کنیم.ن تداخالت را به صورت جداگانه بررسی مینماید و ما برای ساده سازی این فرآیند هریک از ایاز یک مکانیسم ایجاد تداخل 
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1. Pharmacokinetic interactions 

های پروتئینو  P450سیتوکروم شوند. را شامل می توزیع، متابولیسم، ترشح یا دفع تداخالت ایجاد شده در مسیر جذب،تداخالت فارماکوکینتیکی 

 تداخالت هستند.خش از بترین دست اندرکاران این از مهم دهندهانتقال

  سیتوکرومP450  

بخش کوچکی از متابولیسم در که در روند متابولیسم دخیل هستند.  شناخته شده در بافت کبد P450ایزوآنزیم مختلف از سیتوکروم  03حدود 

مکانیسم  گیرد.انجام می P450های کبدی و به ویژه سیتوکروم بخش بزرگتر آن توسط آنزیمصورت گرفته ولی سرم، کلیه ها، پوست و روده ها 

اهش کسبب  مهار آنزیمیدهد. باشد که فرآیند مهار آنزیمی بیش از القای آنزیمی رخ میل القا یا مهار آنزیمی میتداخالت در این بخش شام

دارو شود ولی برخالف آن، القای  مشاهده عوارض ناشی از مصرف بیش از دوز مجازسبب تواند می شده و تجمع دارو در بدنو  متابولیسم دارو

برای جبران کاهش میزان یک دارو در گردد. گاهی پزشک معالج آنزیمی موجب افزایش متابولیسم دارو و کاهش میزان داروی موجود در بدن می

و گیاه قطع شده و دوز باالی دار برد ولی این خطر وجود دارد که در آینده مصرفمیمقدار داروی مصرفی را باال  ،بدن به دلیل تداخل با یک گیاه

تواند طی دو سه روز ایجاد القای آنزیمی می تواند از چند روز تا چند هفته زمان ببرد ولی مهار آنزیمی می نجامد.او مسمومیت بی تجمع داروییبه 

 که منجر به P450 ایزوآنیم های سیتوکروماثر گریپ فروت در مهار یکی از ، مانند ایجاد سمیت دارویی نمایدسریعتر و در نتیجه  ردهعمل ک

 شدن اثر تداخلاست تا نمایانممکنطور که همان در مورد القای آنزیمی از طرفی شد. خواهد های کلسیمیهای خوراکی کانالتجمع مهارکننده

دن کامل عوارض تداخل به همین مقدار شنیز تا برطرف در صورت قطع مصرف ،چند روز تا دو، سه هفته زمان نیاز باشد گیاه با داروی مصرفی

 بود.زمان نیاز خواهد

 پروتئین های انتقال دهنده دارو 

لف بدن در غشای سلولی بخش های مختدر روند متابولیسم می باشد. این پروتئین  دهنده داروهامهمترین پروتئین انتقال پیگلیکوپروتئین

 گردد.لقا یا مهار اتواند توسط داروهای شیمیایی یا گیاهی میفعالیت پمپی این پرتئین  مواد نقش دارد. پروسه جذب، توزیع و دفعدر و داشته حضور

  سبب اخراج بیشتر دیگوکسین به روده و کاهش سطح پالسمایی دارو شود.کاپسیکوم می تواند با القای فعالیت این پروتئین برای مثال 

2. Pharmacodynamic interactions 

کننده اخلهبین دارو و ترکیب مدگاهی رقابت باشد. می تغییر اثر یک دارو به علت حضور داروی دیگر در محل اثرشتداخل فارماکودینامیک عبارت از 

 ویت یا تضعیفسبب تق یک مکانیسم فیزیولوژیکداروی شیمیایی یا گیاهی مداخله گر با ولی اغلب  وجود دارد برای اتصال به یک گیرنده خاص

 گردد.مکانیسم اثر داروی اصلی می

 Additive or synergistic interactions 
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اثر  ود.شزمان دو دارو با اثرات فارماکولوژیک یکسان موجب تشدید اثر میمصرف همدهد که تداخالت افرایشی یا سینرژیستی زمانی رخ می

بروز  باشد.از این دسته تداخالت می  (Ginkgo biloba)جینکوزمان با گیاه افزایش سمیت گوشی آمینوگلیکوزیدها در صورت مصرف هم

  نیز نمونه دیگری از این دسته تداخالت است. با داروهای رایجهمراه  (St John's-wort)هوفاریقونگیاه سندروم سروتونین ناشی از مصرف 

 Antagonistic or oppsing interactions 

شدن خون شدن زمان لختهطوالنیکنند. هم بوده و اثر یکدیگر را تضعیف یا خنثی میعملکرد گیاه و دارو برخالف در تداخالت آنتاگونیستی، 

 باشد.خل میامثالی از این نوع تد در این زمینه Kو مقابله با اثرویتامین  ی موجود در گیاهان داروییهاتوسط کومارین
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 های طبیعی ، سنتی و مکملمعاونت غذا و دارو / اداره نظارت بر فرآورده

 داروسازی در طب ایرانی Ph.Dنسترن عبادی، 

   

   

 توجه داشته باشیم...  

   تداخالت گیاهان دارویی با داروهای رایج را به خاطر بسپاریم ممکن نخواهد بود ولی بایستی،اینکه تمامی   

 اشته دسطح سرمی ثابت دارند)گلیکوزیدهای قلبی و ...( و یا داروهایی که باید پنجره درمانی باریک در مورد داروهایی که

 خون و ...( هوشیار باشیم.باشند)ضد انعقادها، ضد تشنج ها، ضد دیابت ها، کاهنده های فشار

ه و کلیرانس تعملکرد کبدی و کلیوی غالبا کاهش یافاز طرفی در معرض خطر بیشتری هستند چرا که افراد مسن نکنیم که فراموش

 و است، و از طرف دیگر سالمندان غالباً از داروهای شیمیایی مختلفی برای کنترل بیماری های مزمن استفاده می کننددارو تغییرکرده

 بنابراین از این جهت نیز مستعد بروز تداخالت دارویی هستند.

به دلیل توده بدنی کمتر و عملکرد کبدی و کلیوی ضعیف تر در معرض خطر بیشتری هستند. نیز کودکان 

 


