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 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 دكتری داروسازی  –محمد حسين خياط كاشاني دكتر  نام تهيه كننده مطلب: 03155473025 واحد: شماره تماس

قرار بررسی مورد  رایج در بازار دارویی ایران و درمانهای گیاهی و سنتی موجود و مکمل سنتی ،فرآورده های طبیعیدر این مبحث     

دارویی است و پس از یک گیاه دارویی حاوی ماده موثره . داده میشودی و فراورده های موجود توضیح یدر ابتدا گیاهان دارو میگیرد و

به مرور زمان و  ،انجام شده است یابتدای تاریخ بشریت درمان ها توسط گیاهان داروی در. در بیمار دیده میشودی مصرف تاثیرات درمان

زی به خصوص در دهه های اخیر با افزایش توان علمی جامعه پزشکی و دارویی در دنیا مواد موثره موجود در بسیاری از گیاهان جدا سا

بسیاری از داروهای شیمیایی که در حال حاضر در اختیار  ریشه ی اولیه .اختیار بیماران قرار گرفته است درشده و به صورت خالص 

شده و یا از طریق شیمیایی همان مولکول ساخته شده است و به مرور استخراج که یا از گیاه  م گیاهی استداریم و مصرف می کنی

تر یا با عوارض کمتر و باعث شده دارو های موثر و کرده لکول اولیه تغییراتی پیداموشیمی دارویی در داروسازی  زمان با استفاده از علم

بنابراین نکته ای که اهمیت دارد و باید به آن توجه کرد این است که یک گیاه دارویی به دلیل وجود مواد  .تر تولید شودیا اختصاصی

فرق گیاه دارویی با داروی گیاهی چیست و از لحاظ علمی  ببینیمحاال  .ن علمی و پزشکی مصرف شودموثره در آن باید با رعایت موازی

شود از لحاظ قانونی و علمی تحت عنوان  ارائههر زمان که برای یک گیاه دارویی ادعای درمان طبی  .و قانونی چه تفاوتی با هم دارند

ی در کنار یک گیاه دارویی ذکر شود به عنوان دارو یو در ساختار قانونی کشور هر زمان که تاثیر دارو شودداروی گیاهی به آن نگاه می

پزشک و  آن توسط یکی از این الزامات تجویز .دتولید و توزیع دارو را اخذ نمای تلقی شده و الزم است مجوزهای الزم در خصوص توزیع

به  اجازه فروش در عطاری ها را دارند بدون ذکر تاثیر درمانی و مداخله افراد غیر مجازگیاهان دارویی  فقطدر داروخانه است و تحویل 

عطاری ها اجازه ندارند تاثیرات درمانی تک گیاهی باشند و  که اثر درمانی بر روی بسته بندی آنها ذکر نشده باشد و به صورت شرط آن

علمی چون این امر مستلزم اطالع  ،هان دارویی را به مردم توصیه نمایندگیا ،یک بیماریمطرح شدن آنها را بیان نمایند و یا پس از 

درمان درست و متناسب با فرد بیمار  ،است تا ضمن تشخیص  صحیح بیماریراجع به ساختار بدن و نحوه تشخیص و درمان بیماری ها 

 با انتخاب داروی موثر صورت گرفته و از عوارض احتمالی داروی موجود در گیاه دارویی جلوگیری شود.

 درمان های گیاهی و طب سنتی  

 : شود به شرح زیر استکه  در حال حاضر در کشور دیده میانواع درمان های گیاهی و طب سنتی     

نسخه  توسط پزشکان که از طریقدر کارخانجات داروسازی گیاهان دارویی  فرآوری شدهره استخراج شده و یا موثمواد تجویز  -1

 .در داروخانه ها تحویل داده میشود

تجویز داروهای گیاهی توسط متخصصین طب سنتی آموزش دیده شده در دانشکده های طب سنتی کشور که ترکیبات  -2

 .سط این پزشکان برای بیماران تجویز می شودمورد تایید وزارت بهداشت تو یداروی

قابل تاییدی در  ست ما هیچگونه مستندطب اسالمی که بر اساس قوانین کشوری و موازین فقهی چنین درمانی مورد تایید نی -3

ممکن است درمان یک بیمار توسط امام انجام شده  .درمان طبی توسط پیامبر و ائمه اطهار نمی شناسیم خصوص آموزش

اند و شناخت بیمار و بیماری اقدام به توصیه نموده اند ولی این الهی که داشته و باشد که ایشان با توجه به اطالعات علمی

جعه می نماید همانگونه که اگر یک بیمار به پزشک مرا ،توصیه که به یک فرد ارائه شده است قابل استناد به دیگران نیست

یمار جدید باید بلکه این ب ،توان برای سایر بیماران استفاده کردکند این درمان را نمیو پزشک برای وی درمانی را تجویز می

مستندی  توجه بهبر همین اساس  .دارو و درمان در نظر گرفته شود تجویزند و با توجه به شرایط فردی به پزشک مراجعه ک

آمده است مسئله بیان شده فوق را تایید میکند و بیان میدارد که  115صفحه  شیخ صدوقامامیه  اعتقاداتکه در کتاب 

مطرح   برخی از این روایات با توجه به موقعیت جغرافیایی مکه و مدینه صادر شده، پس احتمال تاثیر شرائط جغرافیایی "
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خ اختصاصی به سائل داده است. سوم اینکه برخی از است، دوم؛ احتمال دارد امام چون عالم به طبع سؤال کننده است پاس

روایات را مخالفین شیعه با تدلیس و تحریف اضافه کرده اند، پس هر روایتی حجت نیست، نکته چهارم آنکه بر برخی روایات 

 ."داحتمال سهو راوی حدیث وجود دارد و در آخر برخی نیز احتمال تقطیع روایت و یا فراموشی بخشی از آن وجود دار

ی که در کشور دیده میشود طبابت های غیرمجاز توسط عطاری هاست که اقدام به تحویل دارو های به اصطالح آخرین درمان  -4

عالوه بر اینکه دخالت در امور پزشکی محسوب می گردد با توجه به عدم علم و آگاهی این افراد و گیاهی به مردم می نمایند

به خصوص اینکه تعدادی از می و غیر اصولی و غیر قانونی است، کاماًل غیر علنسبت به تشخیص و درمان بیماری ها 

دارویی و شیمیایی است که تعداد زیادی از پرونده  داروهای به اصطالح گیاهی که در عطاری ها ارائه می شود حاوی مواد

 دارویی که ادعا شده است گیاهیشود که در بسیاری موارد دیده می .های مربوطه در معاونت غذا و دارو موجود می باشد

 : باشد می زیر شرح به اقالم این از یهاینهنموحاوی مواد دارویی و شیمیایی خطرناک بوده است  است

 قرص گلوریا –الف 

 کپسول چاقی فرشته –ب 

 پکیج رفع سفیدی مو –ج 

 روغن رباستین –د 

 روغن زالو –ه 

 پماد خراطین –و 

 قارچ گانو درما –ز 

از مواد شیمیایی و دارویی در کپسول های گیاهی استفاده می شود ایجاد اثر مثبت درمانی و ترغیب بیماران به  اینکه علت 

ولی مواد موجود در این کپسول ها یا حاوی مقادیر بسیار باال از مواد دارویی است که برای بیمار  .خرید این داروها می باشد

داروهای غیرمجاز  ،شود منجمله داروهای محرک مغزیاده میاستف داروها این درمضر است و یا اینکه از مواد غیرمجاز 

 نمونه های متعدد دیگر مواد غیر مجاز.مفتامین و آ مت ،شیشه ،کاهش دهنده اشتها
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