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بسمه تعالی
داروهای ملین گیاهی در بازار دارویی ایران
اشکال داروهای ملین
.1
.2
.3
.4
.5

لزظ
وپسَل
ضزبت
پَدرّا (بِ غَرت هحلَل در آب یا آب هیَُ)
ضیاف

انواع داروهای ملین
•

هلیي ّای حجن دٌّذُ :پسیلیَم ٍ سبَس گٌذم

•

هلیي ّای هحزن :سی الوس ،بیشاوَدیل ،تزویبات سٌا

•

هلیي ّای اسوَتیهً :وه ّای هٌیشیَم ،الوتَلَس ٍ سَربیتَل

•

هلیي ّای لَبزیىاًت :رٍغي وزچه

•

هلیي ّای تزویبی
 هلیي ّای حجن دٌّذُ :ایي ًَع هلیي ّا حجن هذفَع را افشایص هی دٌّذ .هتاهَسیل ٍ سیتزٍسل اس ایي ًَع
ّستٌذ ٍ استفادُ طَالًی هذت اس آًْا بی خطز است.
ایي هلیي ّا ًبایذ بِ غَرت خطه بلؼیذُ ضًَذ ٍ بایذ با یه ًَضیذًی هػزف گزدًذ .
بزای ایٌىِ طَر غحیح ػول وٌٌذ ٍ رٍدُ دچار اًسذاد ٍ خطىی ًطَد ،بایذ همذار وافی آب ٍ هایؼات رٍساًِ هػزف ضَد .
اثز ایي ًَع دارٍّای هلیي ،بؼذ اس  12ساػت ٍ در بؼضی هَارد بؼذ اس  2تا  3ساػت دیذُ هی ضَد .
 هلیي ّای هحرک :ایي ًَع اس هلیي ّا سزػت حزوات رٍدُ را افشایص هی دٌّذ.
اثز ایي هلیي ّا در غَرتی وِ با غذا خَردُ ضًَذ ناّص هی یابذ ،لذا ایي ًَع هلیي ّا غالبا در هَلغ خَاب هػزف هی
ضًَذ.
 هلیي ّای اظوَتیک با وطیذى آب بِ داخل رٍدُ باػث هی ضًَذ هذفَع ًزم تز ضذُ ٍ بِ آساًی ػبَر وٌذ .
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بِ چٌذ دستِ تمسین هی ضًَذ:
.1
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ًوه ّا (ًوه ّای هٌیشین ،سذین ،فسفات) :ایي هلیي ّا در درهاى طَالًی هذت یبَست استفادُ ًوی ضًَذ .غالبا ًین تا
سِ ساػت بؼذ اس هػزف ،اثز آًْا ظاّز هی ضَد .سهاًی وِ همادیز سیادی دارٍ با هؼذُ خالی هػزف ضَد ،دارٍ سزیغ تز اثز
هی وٌذ.

 .2الوتَلَس :ایي هلیي ّا بزای درهاى طَالًی هذت یبَست استفادُ هی ضًَذ .غالبا بؼذ اس  1تا  2رٍس اثز دارٍ ظاّز هی ضَد.
 هلیي ّای ترکیبی :بؼضی دارٍّا ،تزویبی اس اًَاع هلیي ّا هثل هلیي ّای هحزن ٍ هلیي ّای اسوَتیه
ّستٌذٍ ،لی ّیچ هشیتی ًسبت بِ دارٍّای اًفزادی ًذارًذ ٍ هوىي است باػث بزٍس ػَارؼ بیطتزی ضًَذ.

مصرف ملین در اطفال
•

دارٍّای هلیي ًبایذ بذٍى تجَیش پشضه بِ وَدواى سیز ضص سال دادُ ضًَذ ،سیزا وَدواى ًوی تَاًٌذ ػالئن خَد را بِ
غَرت دلیك تَضیح دٌّذ.

•

لزظ بیشاوَدیل ًبایذ در بچِ ّای سیز  6سال هػزف ضَد ،سیزا هوىي است لزظ را جَیذُ ٍ در هؼذُ ایجاد حساسیت
وٌذ.

ملین ها در حاملگی
•

اوثز هلیي ّا در طَل دٍراى بارداری لابل استفادُ هی باضٌذ .در حاهلگی غالبا هلیي ّای حجن دٌّذُ ٍ ًزم وٌٌذُ هذفَع
تجَیش هی ضًَذ.

•

بؼضی هلیي ّا بِ ٍیژُ هلیي ّای حجن دٌّذُ ،هحتَی همادیز باالی لٌذ ٍ سذین هی باضٌذ ٍ هوىي است بِ غَرت
ًاخَاستِ باػث افشایص فطار خَى یا احتباس هایؼات در بذى ضًَذ.

•

بایذ اس هػزف هلیي ّای ًوىی حاٍی هٌیشین ،پتاسین ٍ فسفات در ًارسایی ولیِ خَدداری وزد.

•

هلیي ّای هحزن در خاًن ّای باردار هوىي است باػث بزٍس ػَارؼ جاًبی ضًَذ .

•

رٍغي وزچه بِ ػلت احتوال بزٍس اًمباضات رحوی ،در خاًن ّای باردار ًبایذ هػزف ضَد .

ملین ها در شیردهی
•

هلیي ّای حاٍی واسىارا ٍ داًتزٍى ،هوىي است ٍارد ضیز ضًَذ.

•

اگزچِ همذار دارٍی هلیٌی وِ ٍارد ضیز هی ضَد هؼوَال ًاچیش هی باضذٍ ،لی هَاردی اس بزٍس اسْال در ًَساداى گشارش
ضذُ است.
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ملین ها در سالمندی
•

در غَرتی وِ دارٍّای هلیي هحزن بِ طَر هذاٍم هػزف ضًَذ ،باػث بذتز ضذى ضؼف ،ػذم تطابك ،سزگیجِ ٍ احساس
سبىی سز در سالوٌذاى هی ضًَذ .

منع مصرف داروهای ملین
•

آپاًذیسیت

•

خًَزیشی رٍدُ با ػلت ًاهطخع

•

وَلىتَهی

•

دیابت ًَع دٍم :بؼضی اس هلیي ّا حاٍی همادیزی سیادی لٌذ هی باضٌذ .

•

بیواری للبی

•

فطار خَى باال :بؼضی اس هلیي ّا حاٍی همادیز باالیی سذین هی باضٌذ.

•

ػذم استفادُ ّوشهاى با آساتیَپزیي ،سیىلَپَریي ،هتادٍى ،جیي سیٌگ ،درٍپزیذٍلّ ،یالَرًٍیذاس ،لیىَریه ٍ تتزابٌاسیي

•

هَارد احتیاط:

•

تذاخل ملیي ّا با دارٍّای رلیك وٌٌذُ خَى ًظیز ٍارفایي (وَهادیي) ،آًتی بیَتیه ّایی ًظیز تتزاسایىیلیي ٍ
سیپزٍفلَوساسیي ٍ بؼضی دارٍّای للبی

•

ّیچگاُ ًبایذ دٍس بیص اس حذ دارٍ را استفادُ وزد ،هگز ٍلتی وِ پشضه تجَیش وزدُ باضذ.

ملین های گیاهی:







حاٍی سٌا
حاٍی اسفزسُ
حاٍی اًجیز
حاٍی وزچه
سایز هلیي ّا
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 ملین های حاوي سنا:
کپعَل ّربی الکط
کپعَل رٍالکط
ظٌا :

شربت ظٌا
قرص بَلذٍالکط
شربت ظٌا گل
شربت ظٌا گراف
قرص ظی الکط
قرص ظاهی الکط

ظٌا +رازياًِ:

پَدر ظٌالیي( ظٌا +گلعرخ -ظَض)
لٌیرا

ظٌا  +گشٌیس :قرص ظٌاالکط

 حاوي اسفرزه:


پَدر هَظیلیَم



پَدر پعیلیَم



پَدر فیبرٍگل

 حاوي انجیر:


شربت فیصاى(اًجیر +ظٌا +هالت +زًجبیلً +عٌا +هیخک)



شربت فیصيتَل



شربت فیگ پالض( اًجیر  +ترًجبیي)
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 حاوي كرچك:


کپعَل شالکط



شربت الگسارظیي



شیاف لَبری تیذی

 سایر ملین ها:


پَدر ديٌِ برى



هعجَى گلقٌذ



شربت تاهاريي



قرص اطريفل( ظٌا +گلعرخّ+لیلِ ظیاُ)



قرص ّوَالکط ( ّلیلِ +بلیلِ +آهلِ)



رٍغي کتاى



در ضوارُ آیٌذُ بِ تَضیح ّز وذام اس دارٍّای گیاّی فَق هی پزداسین.

پایان

تهیه کننده :دکتر مریم بلوچی – داروساز
نویسنده مطلب :دکتر محمود خدادوست،متخصص طب سنتی ایران
معاونت غذا و داروی شبکه از پیشنهادات شما همکاران محترم در تهیه این ماهنامه استقبال می کند.
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