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Øگیاهان   ازهاي نوین منجر به تشویق مردم به استفاده شناخت خواص درمانی گیاهان دارویی و همچنین مضرات درمان:  مقدمه

ي مشخص انجام و مقـاالت    ها  ها در درمان بیماري      مطالعات بسیاري در زمینه گیاهان دارویی خاص و کارایی آن          .شده است دارویی  
شود که هدف  اي که مروري بر مطالعات مذکور باشد احساس می   اما در این بین وجود مطالعه     . زیادي در این رابطه منتشر شده است      

  . .باشد این مطالعه می
Øبا استفاده از کلمات کلیدي :  مواد و روش هاherbal medicine ،herb medicine، phytotherapyو  extract 

medicine هاي اطالعاتی الکترونیکی پایگاه در ،2000 مقاله چاپ شده از سال 7862 تعداد PubMed، ScienceDirect  و
Springer کارایی گیاه به کار گرفته شده، مشخص در موردنظر نویسنده و گیاه مورد استفاده ، بیماري. شد جستجو و مطالعه 

   تحلیل آماري قرار گرفتنددر پایان این نتایج مورد تجزیه و. گردید
Øازند گیاه بودند که به ترتیب فراوانی عبارت8کل مقاالت در ارتباط با % 5/11:  یافته ها  Ginseng) عشقه( ،    Salvia L. 

 Aloe vera، )زنجبیل (Zingiber، )سیر (.Allium L، )گل راعی( .ypericum L ،)ژینکو ( Ginkgo biloba ،)مریم گلی(
، ی التهاب- روانی، ایمنی–هاي عصبی شامل بیماريي مورد بررسی ها ترین بیماري شایع). شاهدانه(Marijuana   و)صبرزرد(

به عدم مزایاي استفاده از گیاهان ها   به اثرات مثبت و در اندکی از آنمقاالتاز % 2/89 در.بودند  عروقی و سرطان–قلبی  ،گوارش
   . از گیاهان تاکید داشتند درمانیتر براي استفاده ر لزوم انجام تحقیقات بیشمقاالت ب% 6/54. شده استدر درمان اشاره 

Ø    است و اکثـر مطالعـات   ترین روش طب مکمل در سراسر جهان       گیاهان دارویی متداول   با توجه به این   :  بحث و نتیجه گیري 
ها ضـروري   تر براي تعیین مکانیزم اثر آن     قیق، توجه بیشتر براي انجام مطالعات علمی د       انجام شده به اثرات مثبت آن اشاره دارند       

  . است
Øگیاهان دارویی، طب مکمل، مرور سیستماتیک:  واژه هاي کلیدي  

 
 

 

دهچکی  
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  مقدمه
هاي  اي در استفاده از روش امروزه با رشد قابل مالحظه

به . ها مواجه هستیم طب تلفیقی براي مقابله با انواع بیماري
مردم آمریکا حداقل یکی از  از ٪8/33عنوان مثال در حالیکه 

  استفاده نمودند، این 1990روش هاي طب تلفیقی را در سال 
  ). 1( افزایش پیدا کرد ٪1/42 به 1997میزان در سال 

 158 حدود 2003این رشد منجر به این شد که در سال 
هاي طب تلفیقی  میلیون تن از بزرگساالن کشور آمریکا از روش

 17ها بالغ بر  ند و هزینه این درماندر درمان خود استفاده نمود
  ). 2(میلیارد دالر در سال گردید 

استفاده از طب تلفیقی در باورهاي درمانی بومی و فرهنگ 
هاي سنتی تمام اقوام مختلف جهان از قبیل سرخپوستان  درمان

ها، مسلمانان و غیره  ها، مکزیکی ها، هندي بومی آمریکا، چینی
  ). 3-7(بسیار متداول است 

به گونه اي که بسیاري از داروهاي مدرن مورد استفاده در 
اند  هاي درمانی تلفیقی منشا گرفته پزشکی امروز از همین روش

این امر منجر به این شد که گرایش و عالقه بسیاري به ). 8(
اي  به گونه. تحقیق و پژوهش در زمینه طب تلفیقی به وجود آید

 از PubMedلفیقی در که مقاالت منتشر شده در زمینه طب ت
 2007 مقاله در سال 8491 به 1990 مورد در سال 2544

در این بین اگر چه سابقه استفاده از داروهاي . افزایش یابد
، با این حال انجام )9(گردد  گیاهی به گذشته بسیار دور برمی

مطالعه بر روي گیاهان دارویی بیشترین بخش مورد توجه 
 تا ماه می 2000ي که از سال به گونه ا. محققان بوده است

 کلیه مقاالت چاپ شده در زمینه طب تلفیقی، 1/30٪، 2008
  ). 10(در ارتباط با استفاده از گیاهان دارویی بوده اند 

با این حال مقاالت علمی نظرات متفاوتی را در مورد 
هدف از ). 11(کنند  هاي درمانی گیاهی ابراز می کارایی روش

اتیک، بررسی مقاالت منتشر شده در انجام این مرور سیستم

ترین  زمینه گیاهان دارویی به منظور مشخص نمودن متداول
ها و  گیاهان دارویی به کار گرفته شده در درمان بیماري

هاي  هاي مورد توجه در درمان ترین بیماري همچنین مهم
  .گیاهی است

  :  مواد و روش ها
هاي  گاه به بعد در پای2000مقاالت منتشر شده از سال 

 و  PubMed ،ScienceDirectاطالعاتی الکترونیکی  
Springerاین جستجو و ذخیره .  مورد مطالعه قرار گرفتند

 herbal medicineسازي مقاالت با استفاده از کلمات کلیدي

،herb medicine ،phytotherpy  و extract medicine 
  .دهاي الکترونیکی ذکر شده تکرار گردی در تمامی پایگاه

به عالوه با متخصصان بنام این شاخه نیز ارتباط برقرار شد 
و از این طریق کلمات کلیدي انتخاب شده مورد تایید نهایی 

براي انجام مرور سیستماتیک مورد نظر این . قرار گرفتند
مطالعه که با استفاده از کلمات کلیدي فوق انجام گرفت، فقط 

ر مورد اثر یک داروي مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفتند که د
به عالوه اگرچه این مطالعه . گیاهی در انسان انجام شده بودند

به مقاالت انگلیسی زبان محدود گشت اما در صورت مواجه با 
مقاله غیر انگلیسی زبان، خالصه آن مقاله به زبان انگلیسی مورد 

  . بررسی قرار گرفت
رد عالوه بر این که اطالعات تخصصی شامل نام گیاه مو

استفاده در درمان، جزئیات روش استفاده از گیاه دارویی مورد 
نظر، نحوه استفاده از گیاه دارویی، مشخصات بیماري و نتیجه 

ها به همراه نظر نویسنده مقاله از جهت  بکارگیري این روش
کارایی گیاه به کار گرفته شده از مقاالت استخراج شدند، براي 

اله، اطالعات عمومی شامل جلوگیري از تکرار بررسی یک مق
نام، نام خانوادگی و آدرس پست الکترونیک نویسنده، نام کشور 

  .و محل انجام تحقیق نیز در نظر گرفته شدند
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در صورتی که نویسنده مقاله در مورد اثر یک گیاه دارویی 
نظري قطعی و مشخص داشت، مکانیزم اثر درمانی آن گیاه نیز 

در چنین . ط استخراج شددر صورت وجود، از مقاله مربو
مواردي، روش درمانی گیاهی مورد نظر در سایر مقاالت نیز 
مورد توجه و جستجوي خاص قرار گرفت تا دیدگاه سایر 
محققان از کشورهاي گوناگون در مورد آن گیاه دارویی مشخص 

کل فرایند جستجوي مقاالت و انتخاب مقاالت مرتبط را . گردد
  .ه کردمشاهد) 1(توان در شکل  می

در ادامه الزم به ذکر است که به دلیل اهمیت حیاتی 
اثرات جانبی و نیاز مبرم به وجود آگاهی کافی از مضرات 

-17(احتمالی استفاده از برخی از گیاهان در درمان بیماري ها 
توجه ویژه اي به ارزیابی اثرات جانبی،  امنیت، سودمندي ) 12

  . گردیدو قابلیت پذیرش گیاهان دارویی مبذول 
در پایان نیز تمامی این نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماري 

مشخص شد که در بین گیاهان دارویی، . و بررسی قرار گرفتند
ترین موارد کاربرد و استفاده درمانی را به خود  هشت گیاه بیش

یک مرتبه دیگر نیز با استفاده از نام هر . اختصاص داده بودند
ستجو در منابع الکترونیک فوق  عمل ج یک از این گیاهان،

تجزیه و تحلیل آماري این اطالعات جدید نیز در . تکرار گردید
  .جمع بندي نهایی مد نظر قرار گرفتند

  
  
  
  
  
  
  
  

  . فلوچارت نشان دهنده روش جستجوي مقاالت-1شکل 
 
 

  یافته ها
 مقاله به 7862در نتیجه جستجوي انجام گرفته، تعداد 

از آنها فقط مربوط به %) 5/11( عدد 905دست آمد که تعداد 
هشت گیاه بودند که این گیاهان با توجه به فراوانی مقاالت به 
ترتیب عبارت بودند از عشقه، مریم گلی، ژینکو، گل راعی، سیر، 

ضمنا توجه به فراوانی و تنوع بسیار . زنجبیل، صبرزرد و شاهدانه

م به سزا و هاي گیاهان درمانی می تواند بیانگر سه زیاد گونه
  .کاربرد فراوان درمانی این هشت گیاه خاص باشد

Ginseng  )عشقه (:  
Ginseng همان گیاه Panax ginseng و از تیره 

Araliaceae است که در انگلیسی به نام Panax   مشهور
اي،  این گیاه شامل چند گونه از قبیل چینی، کره. است

  مقاله32210: نتایج جستجو

  مقاله باقی ماندند25119

  مقاله انگلیسی باقی ماندند26450

  مقاله انتخاب شدند7862

  مقاله در مورد گیاهان دارویی نبودند2331

  مقاله انگلیسی نبودند5760

  مقاله انسانی نبودند17256
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تفاوتی سیبریایی و آمریکایی است که خواص کم و بیش م
 مقاله منتشر شده در مورد عشقه، بیشتر 179از بین . دارند

اي این گیاه  هاي چینی و کره بر روي گونه%) 6/81(مطالعات 
هاي گوناگون انجام شده، موید  اگر چه پژوهش. انجام شده است

اثرات ضد دیابت، ضد سرطان، ضد التهاب، ضد آلرژي، ضد 
نی و آنتی فشار خون، ضد استرس، محرك سیستم ایم

اکسیدانی عشقه هستند اما تأیید نهایی این اثرات و درك 
، 12(تر است  مکانیزم اثر بخشی آن نیازمند انجام مطالعات بیش

13 ،24-18.(  
.Salvia L) مریم گلی: (  

 شناخته Sageمریم گلی که در زبان انگلیسی با نام 
 گونه 58این جنس در ایران .  استLabiataeشود از تیره  می

گیاه علفی یکساله و چندساله دارد که در سراسر ایران پراکنده 
عالوه بر . اند و بعضی از آنها نیز علف هرز مزارع هستند

کاربردهاي این گیاه در درمان سرطان، سالمونال، گلو درد، 
هاي پوستی،   عروقی، بیماري-هاي قلبی چربی خون، بیماري
هاي  نون، بیماريهاي چشمی، آلزایمر، ج اسکیزوفرنی، بیماري

التهابی و ایدز، از این گیاه به عنوان عامل ضد ویروس، ضد 
دهنده فعالیت تومور  میکروب، ضد التهاب، ضد پیري و کاهش

نکته جالب در مورد گیاه مریم ). 25-32(گردد  نیز استفاده می
گلی این است که در موارد اندکی از مضرات آن ذکر به میان 

  .آمده است
.Lba bilo Ginkgo ) ژینکو: (  

 درختی است پرشاخه، دوپایه، Ginkgo bilobaگیاه 
 متر، با برگهایی متناوب و دولبه و 30خزان کننده، به بلندي 

بادبزنی شکل و میوه گوجه مانند که پس از ریختن و پوسیدن 
نام . این درخت بومی چین می باشد. بوي بسیار بدي دارد

.  استGinkgoaceaه  و متعلق به تیرGinkgoانگلیسی آن 
هاي  این گیاه باستانی به دلیل خواص جالب درمانی، از گذشته

دور بسیار مورد توجه مردم و مخصوصاً روحانیون بودایی قرار 
هایی که با گیاه ژینکو مورد درمان قرار  تنوع بیماري. گرفت
ها  این بیماري. گیرند در بین سایر گیاهان کم نظیر است می

 عروقی، سرطان، اسکیزوفرنی، آلزایمر، - قلبیهاي شامل بیماري
هاي پوستی، جنون،  هاي چشمی، بیماري ایدز، التهاب، بیماري

  ).33-42(هستند ... پیري و 
.LHypericum ) گل راعی: (   

 Hypericon در انگلیسی به نام  Hypericumگیاه 
این .  استHypericaceaeشود و جزو تیره  شناخته می

گونه گیاه علفی چندساله و درختچه اي  17جنس در ایران 
اي تقریباً در تمام سایر  دارد و جز مناطق قطبی، بیابانی و حاره

هاي گوناگون گل راعی از دوران  گونه. روید مناطق زمین می
اند و محققان به  باستان به خاطر خواص درمانی مورد توجه بوده

بی خواص ضد سرطانی، ضد افسردگی، ضد میکروبی، ضد التها
  )43-46، 17(اند  و غیره این گیاه اشاره نموده

.LAllium ) سیر: (  
 Garlic که در انگلیسی با Allium sativumگیاه 

پیازها در .  استLiliaceaeنامگذاري شده است، جزو تیره 
 گونه خودرو هستند که در سراسر ایران پراکنده 57ایران شامل 

آنها نیز در مناطق اند بعضی از آنها علف هرز مزارع و اغلب 
تر مناطق جهان  این گیاه که در بیش. کوهستانی می رویند
اگر چه . گیرد، براي آشپزي مطلوب است مورد استفاده قرار می

تر مطالعات انجام شده بر روي سیر مربوط به خواص  بیش
باشد، اما بر روي سایر خواص درمانی آن  اکسیدانی آن می آنتی

سیر از جنبه درمانی . گرفته استنیز مطالعات زیادي صورت 
براي تصلب شرایین، فشار خون، سرطان، دیابت، چربی خون، 

  )47-52(ها و غیره مورد توجه است  پیري، تجمع پالکت
 AdansZingiber) زنجبیل:(  
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 Ginger که بنابر نام انگلیسی خود به  Zingiberگیاه 
این جنس در .  استZingiberaceaeشهرت دارد جزو تیره 

 گونه گیاه غده دار معطر دارد که بومی آسیاي 60-50دود ح
این گیاه که امروزه کاربرد فراوانی در آشپزي دارد، . دور هستند

روید و به علت دارا بودن خواص  در مناطق گرم و مرطوب می
ضد سرطانی، ضد آلرژي و ضد التهاب مورد توجه بوده و براي 

به کار ...  عروقی و -هاي ایمنی، گوارشی، قلبی درمان بیماري
  ).53-57(شود  گرفته می

vera Aloe) صبرزرد:(  
 Medicine که در انگلیسی با نام Aloe veraگیاه 

Aloeشود، همانند سیر جزو تیره   شناخته میLiliaceae 
صبر زرد که گیاهی بیابانی است براي درمان سوختگی . است

راي درمان کاربرد داشته و از دیرباز در شبه جزیره عربستان ب
اکسیدانی و ترمیم  عالوه بر خاصیت آنتی). 8(دیابت کاربرد دارد 

زخم، از این گیاه براي درمان سرطان، تبخال و آسم نیز استفاده 
  ).58-60(گردد  می

Marijuana) شاهدانه:(  
 که در زبان انگلیسی به نام .Cannabis Lگیاه 

Marijuana یا Hemp معروف است جزو تیره 
Cannabaceaeالزم به ذکر است که این جنس در .  است

ایران یک گونه دارد که به صورت زراعی جهت استفاده از دانه 
آن کاشته می شود و  از برگ هاي جوان آن نیز جهت تهیه 

هاي گوناگونی براي مصرف  شیوه. مواد مخدر استفاده می گردد
. این گیاه وجود دارد که از این بین، دود کردن آن مضر است

، التهاب، MSهاي اسکیزوفرنی،  اهدانه از جنبه اثر بر بیماريش
پارکینسون، هانتینگتون، آلزایمر، صرع و آب سیاه چشم مورد 

اشتهایی، درد و سندرم  توجه بوده و براي مقابله با بی
Touriette61-66(گردد   استفاده می.(  

  گیري بحث و نتیجه
له گیاهان هاي تلفیقی و از جم اگرچه استفاده از درمان

کرده و افراد  ها، افراد تحصیل دارویی بین جوانان، زنان، آسیایی
تر است اما به طور کلی  داراي وضعیت مالی خوب متداول

هاي حاد و مزمن مبتال هستند، بیش از  بیمارانی که به بیماري
و ) 19(کنند  هاي طب تلفیقی استفاده می سایر افراد از روش

ها،  ی در پنج دسته از این بیمارياستفاده از داروهاي گیاه
، 29، 23( روانی -هاي عصبی  بیماري-1: بیشتر مطرح است

، 20، 18( التهابی - بیماري هاي ایمنی-2، )65، 47، 41، 34
 بیماري -3، )66، 64، 60، 57، 55، 54، 37، 36، 35، 31، 22

 بیماري هاي -4، )49، 27، 26، 23، 15، 14، 8(هاي گوارشی 
 سرطان -5و ) 56، 52، 51، 39، 33، 24، 19(قی  عرو-قلبی

)18 ،21 ،22 ،25 ،29 ،30 ،34 ،38 ،40 ،46 ،47 ،48 ،59 .(
 عروقی آمریکا از –بیماران قلبی% 36به عنوان مثال، بیش از 

% 18هاي درمانی تلفیقی استفاده می کنند که در این بین  روش
 مثل سیر، برند و گیاهانی ها گیاهان دارویی را به کار می آن

. باشند تر از سایر گیاهان دارویی می عشقه و ژینکو پراستفاده
این افراد، استفاده از % 80نکته بسیار جالب این است که 

  ).19(دانند  گیاهان نامبرده را در درمان بیماري خود موثر می
باور عمومی و باستانی در مورد عشقه به عنوان پر 

تواند تمامی  ست که این گیاه میترین گیاه دارویی، این ا استفاده
برخی از افراد، . ها و مشکالت بدن انسان را مداوا کند بیماري

خورند و یا این که دم کرده آن را   عشقه تازه را برش داده، می
گروهی دیگر نیز  عشقه را . کنند به شکل چاي مصرف می

 Whiteپوست کنده و بعد از خشک کردن تحت عنوان 

Ginseng سازي گیاه  روش دیگر آماده. رسانند می به مصرف
ي آن را پس از بخار پز کردن،  عشقه این است که پوست کنده

 نام دارد به Red Ginsengنمایند و محصول را که  خشک می
خاصیت اثبات شده ضد التهابی ). 22(برند  عنوان دارو به کار می
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 greenهاي خام مثل  ها و سبزي عشقه در مقایسه با سایر میوه

tea و Curcuma) بسیار زیاد و قابل توجه است) زردچوبه .
این گیاه با ممانعت از تبدیل شدن التهاب به سرطان، یک 

به باور محققان، . باشد داروي ضد تومور و ضد سرطان نیز می
 می گردد، DNAگیاه عشقه مانع از رخ دادن آسیب هاي 

ا مرگ تکثیر و ازدیاد سلولی را مهار می کند و در نهایت ب
به عالوه عصاره ریشه ). 22(سلولی، با سرطان مقابله می نماید 

و مصرف ) 12( شده 1گیاه عشقه باعث سنتز پروکالژن تیپ 
 متوقف می نماید G1دارویی این گیاه، چرخه سلولی را در فاز 

 پرخاصیت ترین red Ginsengمطابق باورهاي سنتی، ). 21(
اده اند که تمامی طریقه نوع آن است اما مطالعات علمی نشان د

هاي فرآوري و مصرف عشقه داراي خواص درمانی فراوانی 
 ساله 5 یا 4اما در عین حال باید توجه داشت که گیاه . هستند

  ).22(ترین فایده را براي بدن انسان دارد  عشقه بیش
نکته مورد عالقه محققان در مورد ژینکو این است که 

و آنتی توموري ) 34(کسیدانی فالونوئیدهاي آن، فعالیت آنتی ا
) 40(دارند، مهارکننده ازدیاد سلولی بوده و القا کننده آپوپتوز 

همچنین از عصاره ژینکو براي کاهش اثرات جانبی . هستند
Clozapine) 41 (در مورد سیر نیز که . نیز استفاده می گردد

استفاده از آن به صورت خوراکی منجر به بروز خاصیت ضد 
، محققان انجام مطالعات دقیق تر را )48(ود سرطانی می ش
این به دلیل ضرورت انجام تحقیقات بیشتر می . ضروري میدانند

باشد، بعنوان مثال عالوه بر باور برخی محققان مبنی بر اینکه 
سیر می تواند منجر به کاهش چسبندگی پالکت ها گردد 

گیاه ). 51(شواهدي نیز دال بر رد این موضوع وجود دارد 
الویا داراي اثر ضد میکروبی بسیار جالب توجهی می باشد، س

طوریکه می توان آن را در شمار بهترین آنتی بیوتیک هاي 
از این گیاه که در ایران نیز ). 32(شناخته شده به حساب آورد 

می روید، به غلط و با پافشاري محققان چینی تحت عنوان یک 

عث کاهش جراحت گیاه دارویی سنتی چینی نام می برند که با
شواهدي وجود دارند ). 28(ناشی از کمبود اکسیژن می شود 

که برگ و ساقه گیاه گل راعی داراي خواص مفیدي براي 
و در نتیجه ) 45(درمان انواع آلودگی هاي میکروبی هستند 

. بررسی این امر از محورهاي مورد عالقه محققان می باشد
از جنبه دارا بودن . ..اگرچه  گیاهان زیادي مثل چاي سبز و 

خاصیت ضد آلرژي مورد توجه هستند، اما در این بین گیاه 
شواهدي وجود دارند که ). 54(زنجبیل جایگاه ویژه اي دارد 

استفاده از شاهدانه می تواند در درمان اختالالت حرکتی مفید 
اما در این مورد باید توجه کرد که تعداد مقاالت ) 65(باشد 

 اثرات ناشی از سوء مصرف شاهدانه بسیار منتشر شده در مورد
  . بسیار بیشتر از استفاده دارویی از آن می باشد

هشت گیاه مشخص شده در این مطالعه، داراي پیشینه 
هاي سنتی هستند اما تا کنون بسیاري از  تاریخی در درمان

با . اند ها هنوز با استانداردهاي امروزي اثبات نشده هاي آن کارایی
عدم وجود شواهد علمی براي نحوه اثرگذاري این این حال، 

توان به معناي عدم کارایی یا عدم ایمنی  گیاهان دارویی را نمی
بسیاري از مقاالت مورد بررسی، روش تهیه . ها در نظر گرفت آن

، 27، 22(دارو از این گیاهان را با جزئیات کامل ذکر نکردند 
نجام مطالعات و این امر خود ا) 61 و 58، 53، 50، 44، 42
 7862از بین . کند تر و ارزیابی نتایج را با مشکل مواجه می بیش

بر اثر درمانی %) 2/89( مقاله 7013مقاله ذخیره شده، تعداد 
سایر مقاالت . مثبت به کارگیري این هشت گیاه تأکید داشتند

یا هیچ اثر درمانی مشخصی را گزارش نکردند و یا اینکه در 
با این حال، . ضه اي جانبی اشاره نمودندموارد نادر، به عار

احتیاط به هنگام استفاده در دوران بارداري و شیردهی نیز 
. اي است که مورد تاکید بسیاري از محققان میباشد نکته
مربوط به استفاده از )  مورد3(ترین گزارش عارضه جانبی  کم

مقاله %) 6/54 (4293با این حال، تعداد . مریم گلی بوده است
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 لزوم انجام تحقیقات دقیق براي تعیین مکانیزم اثر به بر
کارگیري و استفاده از گیاهان فوق به عنوان یک داروي گیاهی 

اي که پیش از این بر  با مقایسه نتیجه مطالعه. تأکید داشتند
% 8/44هاي طب تلفیقی انجام شد و در آن  روي تمامی روش

عیین مکانیزم اثر تر براي ت مقاالت بر لزوم انجام مطالعه بیش
توان اینگونه نتیجه گرفت که در مورد  ، می)67(تأکید داشتند

از قبیل (هاي طب تلفیقی  فواید و مضرات برخی از روش
توافق زیادي وجود دارد که ...) کایروپرکتیک، طب سوزنی و 

شاید بتوان دلیل . تر است این توافق در مورد گیاهان دارویی کم
ن و گوناگونی ترکیبات مؤثر موجود در این امر را تنوع فراوا

، زمان )اقلیم(گیاهان بر حسب پارامترهایی نظیر محل رویش 
از برخی از این گیاهان می . دانست... برداشت، روش استفاده و 

توان انواع ترکیبات شیمیایی را نیز استخراج کرد که هر یک از 
) 43(د آنها توانایی بکار گرفته شدن در داروهاي جدید را دارن

اما براي این منظور استفاده از گیاهان دارویی داراي اثر درمانی 
پس باید مطالعات بسیار دقیقی براي . ثابت شده، ضروري است

هاي گیاهی انجام داد و در نظر  ارزیابی تأثیر و ایمن بودن درمان
  گرفت که اگر چه گیاهان دارویی داراي اثرات مفید درمانی 

  
  

ها به ندرت در مقاالت گزارش شده است،  هستند و مضرات آن
گردد که استفاده از این گیاهان  اما با این حال توصیه می

دارویی، حتی گیاهانی که بسیار متداول هستند نیز با احتیاط 
بدیهی است که استفاده همزمان گیاهان دارویی . صورت بگیرد

. با سایر داروها ممکن است منجر به بروز تداخل نیز گردد
رسی این امر به نوبه خود از اهمیت باالیی برخوردار است و بر

گام اول در این راه، انجام یک مطالعه سیستماتیک در مورد 
عوارض سوء ناشی از تداخل داروهاي گیاهی با یکدیگر و سایر 

از سوي دیگر بسیاري از مطالعاتی که تاکنون انجام . داروها است
بنابراین نیاز به انجام . ندا اند، مطالعات کوتاه مدت بوده شده

مطالعاتی براي بررسی استفاده دراز مدت از گیاهان دارویی نیز 
در پایان نباید فراموش کرد که مطالعات انجام . ضروري است

شده در زمینه اثرات درمانی گیاهان دارویی داراي متدولوژي 
ضعیفی می باشند و این امر ارزیابی آنها را با مشکل ایجاد می 

  ).27(کند 
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