تداخالت
فراورده دارویی

مورد مصرف

عوارض

گیاه
کوهوش سیاه

Cimifugol
(سیمیفوگل) :قرص
روكشدار محتوي
عصاره خشك ريشهي
گیاه بلك كوهوش

تخفیف دردهاي
قاعدگی؛ درمان عالئم
يائسگی (برافروختگی،
گر گرفتگی ،افسردگی،
تعريق فراوان ،سردرد،
عصبانیت و زود رنجی)

عوارض گوارشی،
سرگیجه ،تهوع و
استفراغ ،عارضه
كبدي

قرهقاط/

 Nutri Urinaryپیشگیري از عفونتهاي
 Support:ادراري
كپسول محتوي عصاره
میوه قرهقاط

( Black
)cohosh

سیاهگیله
()cranberry

اکیناسه
(سرخارگل)

Phytocold
(فیتوكلد) :قرص
روكشدار محتوي پودر
خشك اكیناسه

تقويت سیستم ايمن؛
درمان سرماخوردگی؛
كمك به درمان
سینوزيت

کاهش اثرات

افزایش عوارض و

درمانی

سمّیت
آتوروستاتین
استامینوفن

وارفارين (افزايش
خونريزي)

سردرد ،بیخوابی،
عصبانیت

آزاتیوپرين،
سیکلوسپورين

تداخالت
گیاه

فراورده دارویی

مورد مصرف

عوارض

کاهش اثرات
درمانی

گل مغربی
( Evening
)Primrose

سنبلالطیب
()Valerian

علف چای
( Hypericum
)Perforatum

كپسول ژالتینی
محتوي عصاره روغنی
گل مغربی

كاهش
انعقاد،
افزايش
احتمال
خونريزي،
سردرد ،سوء
هاضمه،
تهوع

آسپرين ،كلوپیدوگرل،
وارفارين (افزايش خونريزي)؛
داروهاي ضد تشنج (افزايش
احتمال تشنج)؛
فنوتیازينها شامل پرفنازين،
تريفلوپرازين ،كلرپرومازين،
فلوفنازين ،تیوريدازين
(افزايش احتمال تشنج)

 Golsleep,ضد اضطراب ،آرامبخش ،دوبینی،
سردرد ،تهوع
 Neurogol,خوابآور
Neurogol Fort,
Sedamin,
كپسول ،قرص ،شربت
محتوي عصاره ريشه
سنبلالطیب

لوپرامید؛
داروهاي خوابآور؛
بنزوديازپینها شامل ديازپام،
لورازپام ،آلپرازوالم ،كلونازپام؛
باربیتوراتها شامل
فنوباربیتال ،پريمیدون؛

( Perforanپرفوران):
قرص محتوي عصاره
خشك گیاه علف چاي
(هوفاريقون)

سندروم پیش از
قاعدگی ،آرتريت
روماتوئید ،مکمل رشد

افزایش عوارض و سمّیت

ضد افسردگی ،ضد
اضطراب

داروهاي ضد افسردگی شامل
سیکلوسپورين،
فلوكستین ،سیتالوپرام،
وارفارين (افزايش
سرترالین ،فلووكسامین،
احتمال تشکیل
لخته) ،ديگوگسین ،ترانیلسیپرومین؛
تئـوفیلین ،داروهاي سوماتريپتان؛ دكسترومتورفان
ضد تشنج ،داروهاي
ضد بارداري
خوراكی

گیاه
نخل ارهای
( Saw
Palmetto
)Berry

جینسین
()Ginseng

جینکگو بیلوبا
( Ginkgo
)Biloba

فراورده دارویی

مورد مصرف

عوارض

كاهش انعقاد ،افزايش
( Proscorپروسکور) :درمان هیپرپالزي
خوشخیم پروستات ،احتمال خونريزي،
كپسول محتوي
تکرر ادرار ،سوزش و
عصاره گیاه نخل
درد هنگام دفع ادرار
ارهاي

تداخالت
کاهش اثرات درمانی

استروژن ،داروهاي ضد بارداري وارفارين (افزايش احتمال
خونريزي)
خوراكی؛
فراوردههاي حاوي آهن (فاصله
زمانی  ۱تا ۲ساعت بین مصرف
دو دارو رعايت شود)

وارفارين (افزايش احتمال
در صورت مصرف
( Ginsinجینسین) :افزايش مقاومت
تشکیل لخته از طريق تداخل
بیش از حد :افزايش
كپسول ،شربت تونیك بدن ،قويت قواي
متابولیسمی) ،داروهاي
جسمی و فکري ،رفع فشارخون ،بیتابی و
محتوي پودر ريزوم
خوراكی ضد ديابت (افزايش
خستگی و كمك به بیقراري ،بیخوابی،
جینسینگ
اسهال ،بثورات جلدي؛ قند خون)
تمركز حواس،
كاهش دوران نقاهت كاهش انعقاد ،افزايش
احتمال خونريزي
بیماري
Phytoton
(فیتوتون) :كپسول
محتوي عصاره خشك
جینسینگ و عصاره
خشك جینکگو بیلوبا

افزايش حافظه و
قدرت يادگیري،
افزايش تمركز
حواس در افراد مسن
و میانسـال

افزایش عوارض و سمّیت

داروهاي ضد ويروس ايدز از
جمله افاويرنز ،اينديناوير

وارفارين (افزايش احتمال
خونريزي) ،كافئین (مصرف
زياد كافئین همزمان با
جینسین ممنوع است)

آسپرين ،ايبوپروفن،
وارفارين (افزايش احتمال
خونريزي)؛ داروهاي ضد
افسردگی مانند فلوكستین،
سیتالوپرام ،سرترالین،
پاروكستین؛
دونپزيل؛ داروهاي ضد
تشنج

گیاه

فراورده دارویی

مورد مصرف

عوارض

قطره محتوي عصاره
گیاه تاناستوم

پیشگیري و درمان سردردهاي
میگرنی

سیر ()Garlic

( Garcinگارسین):
قرص روكشدار
محتوي پودر گرانول
سیر

كاهش كلسترول و تريگلیسريد،
كاهش قند خون

زنجبیل

( Zintomaزينتوما) ،درمان تهوع /استفراغ دوران
Phyto-Arthrit
بارداري ،پیشگیري و درمان تعوع
(فیتوآرتريت) :كپسول ناشی از بیماري حركت؛
محتوي گرانول پودر
برطرف نمودن درد ،سختی و
ريزوم زنجبیل
سفتی مفاصل ناشی از التهاب
روماتیسمی

اسهال در مقادير
زياد ،افزايش
ريسك خونريزي

درمان اختالالت گوارشی ،كاهنده
كلسترول ،افزايش متابولیسم و
كمك به كاهش وزن

افزايش انعقاد
(محتوي مقادير
زياد ويتامین )K

تاناستوم
()Feverfew

()Ginger

چای سبز
()Green Tea

تداخالت
کاهش اثرات درمانی

اضطراب ،گیجی،
درد شکم ،تهوع،
اسهال

افزایش عوارض و سمّیت
آسپرين ،كلوپیدوگرل،
وارفارين (افزايش احتمال
خونريزي)؛ هالوپريدول،
پروپرانولول ،تئوفیلین،
وراپامیل ،آمیودارون،
لووستاتین ،كتوكونازول،
ايتراكونازول

داروهاي ضد ويروس
ايدز از جمله افاويرنز،
اينديناوير

آسپرين ،كلوپیدوگرل،
وارفارين (افزايش احتمال
خونريزي)

آسپرين ،وارفارين (افزايش
احتمال خونريزي)

وارفارين (افزايش
احتمال تشکیل لخته)

