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برخی  همزمان  مصرف 
می تواند  داروها  و  مکمل ها 
عوارضی را برای مصرف کننده 
ایجاد کند. شاید برای شما هم 
پیش آمده که پس از مصرف برخی داروها یا 
برخی خوراکی ها دچار مشکالت زیادی مانند 
سردرد، حالت تهوع و دل درد شده باشید اما 
این مشکالت ممکن است به همین مشکالت 
خفیف محدود نشود و مشکالت بیشتری را 

برای بیماران به همراه داشته باشد. 
مکمل ها  برخی  همزمان  مصرف  واقع  در 
تاثیر  است  ممکن  شیمیایی  داروهای  با 
تشدید  را  آنها  اثر  یا  کرده  کم  را  داروها 
می تواند  غذاها  برخی  خوردن  حتی  و   کند 
کند  مختل  را  داروها  از  گروهی  اثرگذاری 
دارو  و  مکمل  تداخالت  این  شایع ترین  اما 
کدام موارد هستند؟ در ادامه با برخی از این 

می شوید:  آشنا  موارد 

معده داروهای ضداسید 
اسید  کاهش دهنده  داروهای  یا  آنتی اسیدها 
یا  معده  سوزش  بهبود  به  می توانند  معده 
کنند  کمک  معده  کردن  ترش  اصطالح  به 
غذایی  مکمل های  برخی  با  را  آن  نباید  اما 

کرد.  استفاده 
می کنید،  استفاده  آهن  مکمل های  از  اگر 
از  بعد  یا  قبل  ساعت  دو  که  باشید  مطمئن 
مصرف داروهای ضداسید معده مصرف شود. 
باید  نیز   D ویتامین  در خصوص مکمل های 

به این عدم تداخل توجه کرد. 
توجه داشته باشید که هیچ گونه دارویی را تا 
دو ساعت پس از مصرف داروهای ضداسید 
از  پس  داروها  این  از  نکنید.  مصرف  معده 

کنید. استفاده  غذا  مصرف 

آنتی هیستامین ها
برخی از مکمل های گیاهی ممکن است سبب 
تشدید حالت خواب آلودگی در افراد شود. 
پس توصیه می شود از مصرف همزمان این 
شود.  خودداری  آنتی هیستامین ها  با  داروها 
برای  آن  از  که  والرین  گیاهی  داروی  مثال 
آرامش اعصاب استفاده می شود و شامل گیاه 

است.  سنبل الطیب 
اضطراب  کاهش  در  که  هم  را  کاوا  داروی 
و آرامش اعصاب موثر است، نباید همزمان 

کرد. مصرف  آنتی هیستامین  با 

سرماخوردگی داروهای 
داروهای حاوی افدرین یا سودوافدرین که 
سرماخوردگی  تاثیرات  کاهش  برای  آنها  از 
استفاده می شود را هرگز نباید با مکمل های 
حاوی جینسینگ و زالزالک به طور همزمان 

کرد. استفاده 

داروهای خواب آور
سطح  کاهش  و  حد  از  بیش  خواب آلودگی 
عمده مصرف  از عالئم  تمرکز  و  هوشیاری 

داروهای خواب آور است. 
دیگر  و  داروها  این  مصرف  هنگام  در 
آرام بخش ها از مصرف داروهایی مانند کاوا، 
کنید.  والرین خودداری  لوندر، مالتونین و 

غیراستروئیدی ضدالتهاب  داروهای 
غیراستروئیدی  ضدالتهاب  داروهای 
ایبوپروفن،  آسپیرین،  مانند   )NSAID(
ناپروکسن،  و  اسید  مفنامیک  دیکلوفناک، 
داروهایی هستند که در درمان التهاب مفاصل و 
دردهای عضالنی و نیز سایر دردها کاربرد دارند. 
از  برخی  با  داروها  این  همزمان  مصرف 
ماهی، جینکو و  مکمل هایی همچون روغن 
با عوارض  مینا  داروی گل  همچنین سیر و 

است. همراه  ناخوشایندی 

ضدبارداری قرص های 
با  ضدبارداری  قرص  همزمان  مصرف 
و  آنتی بیوتیک(  )نوعی  ریفامپین  داروی 
همچنین ترکیبات پنی سیلین و تتراسایکلین، 
فنوباربیتال، کاربامازپین، فنی توئین و بسیاری 
داروهای ضدسل و  از ضدصرع های دیگر، 
این  اثر  کاهش  باعث  ضدمیگرن  داروهای 

می شود.  قرص 
عالوه بر این، قرص ضدبارداری باعث افزایش 
انعقادپذیری خون می شود و می تواند باعث 
کاهش اثر بعضی از داروهای ضدانعقاد خون 

وارفارین شود.  همچون 
جذب  کاهش  باعث  همچنین  قرص  این 
بنابراین  می شود  اسیدفولیک  و   B ویتامین 
غنی  منابع  از  نباید  آن  مصرف  دوران  در 
با رنگ  B مثل جگر و سبزی هایی  ویتامین 

سبز تیره مثل اسفناج غافل شوید. از سوی 
دیگر برای عدم تداخل دارویی باید از مصرف 
همزمان این قرص ها با موادی مانند تمشک، 
اکیناسه، جینسینگ، شیرین بیان، فراورده های 

سویا و گل راعی خودداری کرد.

آنتی بیوتیک ها
است  ممکن  مکمل ها  از  برخی  مصرف 
خوراکی  آنتی بیوتیک های  برخی  اثربخشی 
و  مینوسایکلین  داکسی سایکلین،  مانند 
کاهش  برای  دهند.  کاهش  را  تتراسایکلین 
ساعت  دو  حتما  را  مکمل ها  مشکالت  این 

کنید.  مصرف  آنتی بیوتیک ها  از  قبل 
گروه  این  با  است  ممکن  که  مکمل هایی 
دهند، شامل  نشان  منفی  واکنش  داروها،  از 
کلسیم، آهن، منیزیم، پسیلیوم و روی است.
آموکسی سیلین،  مانند  آنتی بیوتیک هایی 
سفیکسیم،  آمپی سیلین،  آریترومایسین، 
سفالکسین، مترونیدازول، ریفامپین، پنی سیلین 
شوند  اسهال  باعث  می توانند  تتراسایکلین  و 
برای جبران کمبودهای بدن، مصرف  بنابراین 
میوه، سبزی، مایعات و سوپ ها در دوره مصرف 

آنتی بیوتیک ها توصیه می شود.

انعقاد خون داروهای 
دکتر گندی متخصص قلب و عروق در مرکز 
قلب Piedmont در آتالنتا معتقد است که 
خوردن سبزی هایی همچون اسفناج و کلم پیچ 
به خصوص آنهایی که از سطح باالی ویتامین 
مغزی  سکته  می تواند خطر  برخوردارند   K
منعقد کننده  داروهای  از  که  بیمارانی  در  را 
استفاده  وارفارین  و  کومادین  مانند  خون 
داروها  اثربخشی  و  دهد  افزایش  می کنند 

کند.  مختل  را 
به اعتقاد دکتر گندی تنها مواد غذایی نیستند که 
ممکن است بر عملکرد داروها تاثیر بگذارند. 
به عنوان مثال مصرف مکمل های ویتامین نیز 
دوز متعادل کننده داروهای ضد انعقاد را کم 
می کند، همچنین استفاده از آنتی بیوتیک ها و 
مسکن ها نیز برای مصرف کنندگان داروهای 

نمی شود.  توصیه  به هیچ عنوان  ضد انعقاد 
برای  که  داروها  برخی  دیگر،  سوی  از 
درمان عالئم سرماخوردگی و آلرژی به کار 
داروهای ضد انعقاد  تاثیر  می توانند  می روند 

کنند. تشدید  را 
پزشکان توصیه می کنند که از مصرف همزمان 
ماهی،  روغن  مانند  غذایی  مواد  و  مکمل ها 
 E ویتامین و  مینا  گل  جینکو،  سرکه،  سیر، 
چرا  شود  خودداری  ضد انعقاد  داروهای  با 

که ممکن است خونریزی های داخلی را به 
باشد.  داشته  همراه 

ضد افسردگی داروهای 
بادام زمینی  کره  و  شکالت  خوردن  اگرچه 
می تواند یک ترکیب خوشمزه باشد اما خوردن 
مهارکننده های  داروهای  گرفتن  و  شکالت 
می تواند   )MAO( مونوآمین اکسیداز 
خطراتی را برای شخص به همراه داشته باشد. 
داروهایی  با  شکالت  خوردن  در حقیقت 
مانند  مونوآمین اکسیداز  مهارکننده های 
فلنزین که در درمان افسردگی تجویز می شود 
بسیار خطرناک است و تا ۱۴ روز نباید از هیچ 
مکمل غذایی استفاده شود چرا که عوارضی 
مانند اضطراب، پریشانی و آرامش بیش از حد 
به همراه دارد. پس، از مصرف همزمان این 
و  والرین  راعی،  گل  سبز،  چای  با  داروها 

کنید. خودداری  جدا  جنسینگ 
چون  داروهایی  همزمان  مصرف  همچنین 
گل  با  سرترالین  و  پاروکستین  فلوکستین، 

بسیار خطرناک است.  راعی و مالتونین 
گریپ فروت  با  هم  ضد اضطراب  داروهای 

اثر دارند.  تداخل 
تریازوالم،  )زاناکس(،  آلپرازوالم  دیازپام، 
داروهای  برخی  و  بوسپیرون  میدازوالم، 
مانند  روان پزشکی  حیطه  در  مورد استفاده 
از  کلومیپرامین  و  فلووکسامین  سرترالین، 

هستند. موارد  این 
داروهای  از  بعضی  که  باشید  داشته  توجه 
ماده  ترشح  افزایش  باعث  ضدافسردگی 
شیمیایی شادی زا سروتونین در مغز می شوند 
و بعضی از مسکن ها نیز تاثیری مشابه دارند، 
در نتیجه مصرف همزمان این داروها با یکدیگر 
مغز  در  ترکیب  این  شدید  افزایش  باعث 
تشویش،  آشفتگی،  دچار  را  فرد  و  می شود 
باال رفتن دمای بدن و افزایش ضربان قلب 

می کند. تنفس  و 

دیابت داروهای 
هنگامی که از انسولین و داروهای دیابت استفاده 
می کنید از مصرف مکمل ها و مواد غذایی که 
افزایش  را  قندخون  ناگهانی  کاهش  احتمال 
می دهند بپرهیزید. استفاده از اسید آلفالیپوئیک، 
کروم، جنسینگ و عصاره پنجه گربه همزمان 

با این داروها توصیه نمی شود.

داروهای ادرار آور
مایعات  مقدار  افزایش  باعث  که  داروهایی 
نام  با  می شوند  ادرار  افزایش  و  بدن  در 
شناخته  ادرارآور  یا  دیوریتیک  داروهای 
منجر  که  داروهایی  مصرف  از  می شوند. 
خون  پتاسیم  افزایش  و  قندخون  کاهش  به 

کنید.  می شود جدا خودداری 
زالزالک،  گلوکوزامین،  کلسیم،  مصرف 
برای  را  نامطلوبی  آثار  پتاسیم  و  شیرین بیان 
استفاده  ادرار آور  داروهای  از  که  افرادی 

دارد.  به همراه  می کنند 

داروهای قلب و فشارخون
مصرف بسیاری از مکمل ها و داروهای گیاهی 
باعث تشدید مشکالت قلبی- عروقی در افراد 

بیماری می شود.  این  دارای 
به خصوص  نارینژین  حاوی  موادی  مصرف 

داروهای  از  که  افرادی  برای  گریپ فروت 
می کنند  استفاده  فشارخون  کاهش دهنده 
سطح  بیشتر  کاهش  با  و  بوده  خطرناک 
فشارخون، مشکالتی را برای بیماران به همراه 

داشت. خواهد 
پتاسیم،  فسفر،  گوارانا،  شیرین بیان،  مصرف 
گل راعی، ویتامین D، آلوئه ورا )به خصوص 
داروهای  از  که  افرادی  در  نیز  آن(  آب 
النوکسین  و  دیتوکسین  مانند  ضدآریتمی 

است.  با خطراتی همراه  می کنند  استفاده 
داروهای ضدآریتمی قلبی و همچنین برخی 
آمیودارون،  مانند  ضدفشارخون  داروهای 
کاردیولول، دیلتیازم، پروپرانولول، آمیلودیپین 
و لوزارتان هم با گریپ فروت تداخل دارند. 
آب گریپ فروت می  تواند جذب آمیودارون 
را در بدن افزایش دهد که موجب بروز آثار 

جانبی این دارو می شود.

درد تسکین دهنده  داروهای 
در هنگام مصرف داروهای تسکین دهنده درد 
و  مالتونین  کاوا،  مصرف  از  کدئین،  مانند 
والرین که آرام بخش هستند جدا خودداری 

کنید. 

کلسترول کاهش دهنده  داروهای 
کاهش دهنده  داروهای  همزمان  مصرف 
با   )Lipitor( لیپیتور  مانند  خون  کلسترول 
مشکالتی  ایجاد  باعث  انار  و  گریپ فروت 

در این افراد می شود.
همچنین از مصرف همزمان داروهایی مانند 
کاهش  به  که  سیمواستاتین  و  لووستاتین 
نیاسین،  آهن،  با  می کند  کمک  چربی خون 

ویتامین A و گل راعی خودداری کنید. 
داروهای خانواده استاتین ها مثل لوواستاتین، 
داروهای  که  سیمواستاتین  و  آترووستاتین 
پایین آورنده کلسترول خون هستند، با مصرف 
مصرف  حتی  دارند.  تداخل  گریپ فروت 
گریپ فروت  آب  با  گروه  این  داروهای 
و  شده  عضالنی  تخریب  موجب  می  تواند 

باشد. داشته  آثار کشنده 

تیروئید داروهای 
گیاه  آیودین،  کلسیم،  همزمان  مصرف  از 
گیاه  و  سویا  فراورده های  کلپ،  دریایی 
مانند  تیروئید  داروهای  با  ویتانیا  دارویی 

کنید.  خودداری  جدا  تیروکسین 

آهن مکمل 
مصرف همزمان قرص آهن که برای درمان 
با شیر  استفاده می شود،  مشکالت کم خونی 
را  خود  خاصیت  و  داده  واکنش  لبنیات،  و 

از دست می دهد.

نکته آخر
جدا از تمام این توصیه ها درباره تداخل داروها 
و مکمل ها، همواره مطمئن ترین شیوه برای 
دور ماندن از این نوع عوارض این است که 
اگر از مکمل، ماده غذایی یا داروهای گیاهی 
خاصی استفاده می کنید، حتما موضوع را با 

پزشک خود در میان بگذارید.
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چه داروهایی را همراه کدام مکمل ها نخوریم؟

نبرد داروها با مکمل ها 
یادداشت

ارو
ر د

خبـ

خواص دارویی نعناع فلفلی
چند روز قبل به دلیل سرماخوردگی و آبریزش بینی به 
یک پزشک داخلی در هانوفر آلمان مراجعه کرده بودم. 
فقط استراحت، مصرف میوه و سوپ تجویز کرده بود. 
نه تنها حالم خوب نشده بود، بلکه بینی ام هم کامال کیپ 
شده بود. احساس تب و سردرد داشتم و تمام بدنم درد 
می کرد. دوباره با شکایت به مطب دکتر رفتم و این بار 
برایم قرص و بخور منتول یا همان نعناع تجویز کرد. از 
او خواستم تا برایم قرص استومینوفن یا داروهای موثرتر 
تجویز کند. ولی دکتر به یک جمله اکتفا کرد: غذای شما همان داروی 
شماست! قرص منتول را خریدم و یک روز دیگر استراحت کردم. روز 
بعد کامال احساس سالمتی می کردم و باورم نمی شد که فقط با استراحت 

و مصرف نعناع توانسته ام سرماخوردگی  را شکست دهم.
این اتفاق بارها برای دیگر دوستانم در آلمان رخ داده است. تجویز بی رویه 
دارو ممنوع است و حتی االمکان از داروهای گیاهی برای درمان استفاده 
می شود اما متاسفانه در ایران با پیشینه ۴هزار ساله در علم گیاهان دارویی 
کمتر از 20 درصد محصوالت داروخانه ای کشور، گیاهی است. علم غذا 
دار  یا Nutraceutical روز به روز در حال گسترش است. غذا دارو 
هر ترکیب غذایی غیرسمی است که فواید سالمت بخشی آن ازجمله در 
درمان و پیشگیری از بیماری ها به صورت علمی ثابت شده باشد. به همین 
دلیل قصد دارم اطالعاتم را مورد گیاهان دارویی و غذاداروها با شما به 

اشتراک بگذارم و برای شروع چه گیاهی بهتر از نعناع فلفلی!
از هر ۱0 خانه، معموال در 8 خانه محصولی از این گیاه دارویی پیدا می شود. 
این گیاه به صورت سبزی تازه، سبزی خشک، چای و دمنوش، ادویه، عرق 
نعناع و حتی قرص نعناع قابل استفاده است. نعناع فلفلی نوعی گیاه علفی 
است که ترکیبی از نعناع و پونه آبی است و عطر و رایحه بیشتری نسبت 
به نعناع معمولی دارد به همین دلیل معموال برای تهیه دمنوش، عرق نعناع 
و حتی در داروسازی از این گیاه استفاده می شود. در این گیاه ماده ای به 
نام منتول  وجود دارد که اغلب خواص سالمت بخش این محصول را به 
همین ماده نسبت می دهند. تا امروز بیش از ده ها ترکیب دارویی دیگر از 

این گیاه شفابخش استخراج شده است.
اولین و مهمترین خاصیت نعناع آثار ضد درد آن است و به همین دلیل برای 
مشکالت گوارشی و نفخ مورد استفاده قرار می گیرد. ولی استفاده از عصاره 
این گیاه در پمادها جهت تسکین دردهای عضالنی مرسوم است. نعناع در 
طب سنتی  گیاهی با طبع گرم و خشک است و برای رفع سردمزاجی مورد 
استفاده قرار می گیرد. همچنین استفاده از چای یا دمنوش نعناع عالوه بر 
خواص دارویی بسیار خوش عطر و دلچسب و با توجه به اینکه محدودیت 
مصرف ندارد، می تواند بهترین گزینه جایگزین برای چای سیاه باشد. نعناع 
فلفلی تسکین دهنده و ضد آلرژی نیز هست و خواص ضد میکروبی باالیی 
دارد. به همین دلیل از این گیاه در خمیردندان جهت جلوگیری از عفونت 
لثه ها استفاده می شود. از طرف دیگر نعناع فلفلی می تواند در رژیم الغری 
جایگاه ویژه ای داشته باشد. زیرا با پاکسازی کبد می تواند موجب تنظیم 
سوخت و ساز بدن و چربی سوزی بهتر شود. در آخر توصیه بر این است که 
هم برای تنوع و هم برای اثر بخشی بیشتر دمنوش نعناع را با دیگر گیاهان 
دارویی ترکیب کنید. برای مثال اگر احساس سرماخوردگی دارید دمنوش 

آویشن، زنجبیل، لیمو و نعناع بهترین گزینه محسوب می شود. 

منابع مالی تامین دارو 
در بودجه ۱۴۰۱ کافی نیست

علی اصغر باقرزاده، عضو هیات رئیسه کمیسیون 
تلفیق بودجه ۱۴0۱ مجلس عنوان کرد:  »در 
نشست با حضور مسووالن سازمان غذا و دارو 
آثار و تبعات حذف ارز ۴200 تومانی مورد 

بررسی قرار گرفت.«
به گزارش »سالمت« به نقل از خانه ملت، دبیر 
اول کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴0۱ 
کل کشور در تشریح نشست این کمیسیون گفت: »آثار و تبعات حذف 
ارز ۴200 تومانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی سیاست دولت برای 
تامین داروی مورد نیاز مردم در سال آینده در نشست امروز با حضور 
مسوول سازمان غذا و دارو و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز 

پژوهش های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.«
وی ادامه داد: »یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه زمان سنجی مناسب 
برای حذف ارز یارانه ای در کشور بود و نمایندگان این سوال و دغدغه را 
داشتند که آیا اکنون شرایط و ظرفیت الزم در حوزه زیرساخت های اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای اجرای چنین برنامه ای وجود دارد یا نه؟«
دبیر اول کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴0۱ تاکید کرد: »بحث بعدی 
این بود که در صورت حذف ارز ۴200 تومانی، آیا منابعی که دولت در 
الیحه بودجه سال ۱۴0۱ برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی قرار داده، 
کافی است یا خیر و اینکه در صورت کافی بودن منابع مالی، آیا زیرساخت 
الزم برای اجرای این موضوع وجود دارد؟ زیرا در بحث راه اندازی نسخه 
الکترونیکی یا پوشش بیمه ای 8 میلیون نفر افراد بدون بیمه هنوز اقدام موثری 

انجام نشده و دولت اعالم کرده زیرساخت آن فراهم نیست.«
باقرزاده افزود: »دولت در الیحه بودجه سال آینده حداقل ۴0 هزار میلیارد 
تومان منابع مالی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی قرار داده است که 
براساس شواهد، قرائن و مستندات این میزان کافی نیست. حداقل باید 
۷0 هزار میلیارد تومان در این زمینه منابع مالی در نظر گرفته شود و به 
صورت واقعی و کافی باید ۱0۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای حوزه 
دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه سال آینده تعیین شود.« وی در پایان 
گفت: »دغدغه ها در مورد موضوع دارو در نشست های دیگر با مسووالن 
دولتی برای بررسی همه جوانب بحث حذف ارز ۴200 تومانی در سال 

آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.« 

 بهروز مرادی
پژوهشگر گیاهان 

دارویی
 پیمان 

صفردوست
 الناز 

عبداللهی

مصرف همزمان برخی مکمل ها و 
داروها می تواند عوارضی را برای 

مصرف کننده ایجاد کند. شاید برای 
شما هم پیش آمده که پس از مصرف 

برخی داروها یا برخی خوراکی ها 
دچار مشکالت زیادی مانند سردرد، 

حالت تهوع و دل درد شده باشید اما 
این مشکالت ممکن است به همین 

مشکالت خفیف محدود نشود و 
مشکالت بیشتری را برای بیماران به 

همراه داشته باشد


