
  

  بسمھ تعالی

  

  )سفرجلی یا بهی سکنجبین( جالینوسی شربت

  

ساخت . باشد می زنجبیل و ریزوم به شکل دارویی مایع با پایه سکنجبین استاندارد که محتوي عصاره هاي میوه

براي ارتقاي اثرات گوارشی دارو از جانب  افه کردن زنجبیلدارو منسوب به جالینوس است علی الخصوص که اض

.ارزانی و عقیلی به جالینوس نسبت داده شده است بسیاري از حکیمان بزرگ چون حکیم

 .انواع فرموالسیون هاي مشابه با کاربردهاي اختصاصی تر از این دارو در کتب طب سنتی ذکر گردیده است

معتبر بوده و هرگز به ساخت آن  متخصصین داروسازي سنتی و کارخانه هاي تهیه و ساخت این فرآورده بر عهده

.تغییر و خطا می تواند خطر آفرین باشد شود چرا که هرگونه توسط افراد عادي توصیه نمی

:کاربردهاي درمانی از زبان طب سنتی

سود دهد و آروغ بدبو دفع کند  بود که با عطش شدید) هضم غذا(معده و جگر را قوت دهد و جهت قلت استمراء

حرقت آن را فرو نشاند و سده جگر بگشاید و ناقهان را که تخلف در  و اشتها آرد و طعام بگوارد و حرارت معده و

.باشند، نفع تمام رساند هضم داشته

جالینوس ضمان کرده که سکنجبین سفرجلی که قدري زنجبیل در آن آمیزند، جمیع علت هاي معده را که 

)خالصه الحکمه(گرم نباشد سود دارد سخت



:شواهد فارماکودینامیک

حرکات دستگاه گوارشی نیز موثر می  انواع تانن هاي میوه به عالوه بر اثرات آنتی اکسیدانی، بر روي

به و نیز زنجبیل را نشان داده و همچنین بیانگر کاهش احتمال  تحقیقات، اثرات ضد هلیکوباکتري میوه.باشند

.گوارشی ناشی از اتانول و اسید کلریدریک در مطالعه حیوانی می باشد زخمایجاد 

اثرات ضد التهابی و خواص ضد  .پودر زنجبیل می تواند اثرات ضد تهوع موثرتري از دیمن هیدرینات داشته باشد

کوئی ترپن گزارش شده است و اثرات آنتی اولسري آن به سز تجمع پالکتی و مهار بیوسنتز کلسترول از زنجبیل

.شود ها نسبت داده می

:زمان و مقدار مصرف

.با توجه به نوع و شدت عارضه و سایر مالحظات از جانب پزشک مشخص می شود

قاشق غذاخوري در یک استکان آب ولرم، بیست دقیقه بعد غذا قابل توصیه  2براي بهبود هضم در بزرگساالن 

.است

)تنها با تجویز پزشک.(ا صورت می پذیردبراي اشتها آوري مصرف یک ساعت قبل غذ

:عوارض، احتیاط و تداخالت

.با وجود اندیکاسیون در برخی افراد گرمی و تحریک گوارشی ایجاد می شود

.همراه با آب سرد یا عرق کاسنی میل شود: توصیه

.در زخم هاي فعال گوارشی توصیه به مصرف نمی شود مگر با اصالح فرموالسیون

.روهاي ضد انعقاد خون مثل وارفارین، هپارین، کلوپیدوگرل،تیکلوپیدین و آسپرین منع مصرف داردبه همراه دا

:اشکال دارویی موجود

)کلینیک هاي طب سنتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی(شربت جالینوس 

سی سی240
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  صغیر اطریفل

:معرفی فرآورده

ذکر این ترکیب دارویی و منافع  فراورده معجون که از سه میوه هلیله، بلیله و آمله به دست می آید و تاریخچه

)1. (ایرانی در زمانی بیشتر از هزار سال قابل استناد است آن از جانب حکیمان هندي، یونانی، رومی و

در این فراورده از میوه هلیله در مراحل مختلف رشد استفاده می شود

ادراك، هر کدام با دالیل پر اهمیت  مراحل ساخت و نکات ویژه آن مانند میزان ریز کردن اجزا و یا زمان: توجه

.االجرا می باشد در منابع طب سنتی ذکر گردیده و الزم

:)افعال و خواص(نحوه اثر 

)4. (و تقویت اعضا علی الخصوص معده و دماغ  قطع ابخره

:موارد مصرف

و مشکالت مربوط به گوارش و  ، غلبه رطوبات در بدن، بواسیر)ناشی از بلغم و سودا(امراض دماغی و تزکیه ذهن



ناشی می شود با نظر و حکمت طبیب پس از تعدیل مزاج  همچنین عوارض مشارکتی که از سوء مزاج گوارشی

)4( در امراض مادیه ساذجه و تنقیهدر امراض 

: و فواصل مصرف) قدر شربت(میزان 

مثال براي تقویت . می گردد بنا به استفاده و با رعایت نکات مطرح شده در ذیل با نظر و حکمت طبیب تعیین

عد از قاشق چایخوري بیست دقیقه ب 5/1تا  1به اندازه  بزرگسال معده و نیکویی هضم و نشف رطوبات فضلیه در

شود غذا مصرف می

:مالحظاتی که طبیب و داروساز در تنظیم قدر شربت و فاصله مصرف باید در نظر بگیرند

بیمار، مزاج صحی و مزاج  و قوت بیمار، سن) فربهی و الغري و سستی و سختی بدن(مقدار مرض ، سحنه 

مونث بودن، شغل بیمار، فصل بیماري و سایر شرایط  ، عادت بیمار، مذکر یا) اعضاي تحت اثر دارو(عضوي 

محیطی بیمار

:عوارض جانبی احتمالی و نحوه تعامل با آن

:قولنج و اسپاسم هاي گوارشی

گرم استفاده کند و در  از کمپرس آب. چند دقیقه اي قدم بزند. جرعه جرعه یک لیوان آب گرم نوشیده شود

قابل ذکر است که این عارضه بیشتر در . مصرف نماید شیرین یا زیتونصورت عدم بهبودي مقداري روغن بادام 

 با اسهال رقیق اخالط و ماندن غلیظ آن به وجود می آید که نیاز به مالحظه و مصرف طوالنی مدت این دارو

تدبیر طبیب قبل از این مرحله را ایجاب می کند

:عوارض مربوط به طحال

حات آن در این مورد مانند شراب بنفشه استفاده می شوددر صورت حصول و تشخیص طبیب از مصل

سایر عوارض جانبی احتمالی نیز بر حسب اهمیت و شدت به اطالع طبیب یا داروساز رسانده شود

::موارد احتیاط ، منع مصرف و تداخالت

ده نشود و در دوران حاملگی و شیردهی منع مصرف دارد و بهتر است حتی االمکان براي اطفال نیز استفا

داروهاي جایگزین به کار رود

در نارسایی هاي کبدي چون سوء القنیه، سیروز و هپاتیت با توجه به ذکر بعضی عوارض مربوط به بعضی تانن 

هاي ساده، بهتر است مصرف نشود

آن به مصرف سایر داروها با  ، فاصله)2(از آنجا که محلول تانن ها می تواند سبب رسوب بخشی از داروها شود

صورت یکساعت قبل یا سه ساعت بعد باشد

در صورت مصرف گلیکوزیدهاي قلبی چون دیگوکسین، به خاطر احتمال کاهش اثر داروي قلبی، احتیاط و تدبیر 

از جانب پزشک صورت پذیرد



:تداخالت غذایی و آزمایشگاهی

الح معدنی غذایی شودمصرف اطریفل می تواند باعث کاهش جذب آهن غیر هم و دیگر ام: غذایی 

بنا به مالحظات در تفسیر تست آنزیم هاي کبدي امکان تداخل در نظر گرفته شود: آزمایشگاهی 

:شرایط نگهداري و مدت پایداري دارو

سال قابل نگهداري است 1در دماي اتاق و در بسته بندي مناسب به مدت 

میزان رطوبت فراورده تغییر نکندپس از هر بار مصرف درب ظرف را محکم بسته تا : توصیه
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