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درمان پرفشاری خون ریحی، 
دیاستولیک و عصبی

دکتر مژگان مهری
متخصص داروسازی سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه آجا
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های پیشنهادی درمانو تدابیر 

برای

پرفشاری خون ریحی
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شوددرافراد میانسال بویژه درافرادبا سوء هاضمه دیده می

 و عالمتداراست سر و صدا پر

ایدردهشونده،جابجادردهایشکم،صدایگاز،دفعنفخ،عروق،برجستگی
قلبطپشونفستنگی،کششاحساستمددی،

ریحیناشی از امتالیخون باال فشار ویژگی های 
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ریحیتدابیرامتالی

 ها و برخی سبزیجاتنفاخ نظیرحبوبات ، میوهپرهیز از غذاهای

 مانند سیروکرفسپرهیز از مبخرات
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داروهای مفرد

هفته8مدتبهروزانهدارچینگرمیکتاگرممیلی500مصرف

هفته7مدتبهگرممیلی500روزانهزنجبیلپودر

هفته12مدتبهروزدرباردوگرممیلی500روزانهخشکآویشنپودر

3هفته12مدتبهمنقسمدوزدودرسبزهلپودرگرم
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تههفدوحداقلتاغذاهرازبعدفنجاننصفزیرهیارازیانهعرق

شبوصبحدونوبتگرم5-10روزانهبابونه

گزنه،اسطوخودوسحاویهایفراورده

داروهای مفردادامه 



داروهای مرکب

شروععددکیاز)زرنبادکپسولیابزوریشربتباترکیبدریاتنهاییبهآسرولکپسول
(روزدربارسهتاافزایشقابلو

هفته2مدتبهشبوصبحدردونوبتگرم5-10روزانه:انیسونوکرفستخمدمنوش

عددیکغذا،وعدههرازپس:کمونیجوارش

عددیکغذاهرازبعد:گشنیزیاطریفل

هفته2-4مدتبهغذاازقبلروزدربار3-2سیسی5-10:عنصلیسکنجبینشربت
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کپسول زرنباد

قلبطپش و ( دفع سودا)مفرح، نافع در مالیخولیا :موارد مصرف

:  اجزاء

هت مفتح سدد، مفرح ، مقوى دل و دماغ ومعده، موافق روح حیوانی وطبیعی، مسهل سودا وج: زرنباد
وحشت ومواد سوداوى و خفقان

مفرح، مقوى ارواح و حرارت غریزى واعضاى رئیسه و حواس،ملین طبع ، مسهل مره : گل گاوزبان
صفرا و اخالط محترقه و سوداى متولد از خلط سوداوى وجهت تسکین اعراض آن ها و امراض 

سوداوی

گرم و خشک :مزاج کلی دارو

کپسول میل شود1ساعت 12یا 8هر :مصرفدستور 
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!!!توجه

در افراد حساس به زرنباد و گل گاوزبان مصرف نشود: منع مصرف

گزارشی موجود نیست: عوارض جانبی

در این دو دوره مصرف نشود:مصرف در حاملگی و شیردهی

تاگر دارو با ماءالعسل خورده شود تاثیر بیشتری خواهد داش:نکات قابل توصیه
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جوارش کمونی

:موارد مصرف 

ی از معده و روده های سرد، آروغ ترش، اشتهای کلبی، تب های بلغمی و سودایی، سکسکه ناش
بلغم، سردی بیضه ها

ل کف تخم زیره سیاه، برگ سداب، ریزوم زنجبیل، میوه فلفل سیاه، بوره ارمنی، عس:اجزای دارو
گرفته

پس از هر وعده غذا، یک کپسول با آب میل شود:زمان، مقدار، و روش مصرف
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!!!توجه

شودزیره و ترکیباتش می توانند موجب باال رفتن فشار خون می

زمان عرق مصرف هم)هاى خشک، درد خفیفى ایجاد کند مزاجان و معدهممکن است در گرم
( شاهتره -کاسنى

 اشتهاییبى:ازغذا دارو قبل مصرف

 (مناسب برای بیماران سرد مزاج و چاق هیپرتانسیو)الغرى : مصرف دراز مدت آن
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اطریفل گشنیزی

ه و معده و سایر اعضا به مغز، رفع سرگیجبخارات از تقویت معده، مانع تصاعد :موارد مصرف
سردردهای مشارک معدی

:اجزاء

تقویت اعضاى عصبى و دباغت آالت غذا از فضوالت جمع شده در آن : اطریفل

 فع سرد و خشک و مفرح و مقوى دماغ و قلب و مانع صعود ابخره به دماغ و را: تخم گشنیز
خفقان و وسواس حار و مقوى معده 

عسل کف گرفته

معتدل مایل به سرد و خشک:مزاج کلی دارو
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!!!توجه

شودمیلآبباکپسولیکشاموناهارازبعد:مصرفدستور

نشودمصرفمدتطوالنیشدیدضعفونسیانبهمبتالیاندر:مصرفمنع

:جانبیعوارض

شودمیقولنجموجباطریفالتمدتطوالنیمصرف

منیلتقلیوباهقوهضعفذهن،اختاللنسیان،باعثدرازمدتدراستممکنگشنیزتخم
شودمیحیضتقلیلو
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دارندخونقندکاهندهخاصیتداروایناجزایتمام:داروییتداخالت

دنمی شوتوصیهدورهدوایندرهفتهیکازبیشمصرف:شیردهیوحاملگیدرمصرف

قوایضعفونسیانموجبتواندمیدارواینزیادومدتدرازمصرف:توصیهقابلنکات
گرددنعوظضعفوجسمی

!!!توجه



های پیشنهادیو درمانتدابیر  

برای 

خون دیاستولیکپر فشاری 
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چغندر، کیوی، کیالک، مرزه، بومادران، بادام درختی و بهار نارنج

 گرم انگور قرمز به مدت یک ماه500مصرف روزانه

 هفته8عصاره آب انار به صورت کپسول به مدت

 میلی گرم دوبار در روز به مدت دو هفته450مصرف پودر کاکائو به میزان
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رمان فشار خون دیاستولیکد
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های پیشنهادیو درمانتدابیر  

برای 

نفسانیناشی از اعراض خون پر فشاری 



.

نفسانیناشی از اعراض پرفشاری خون 

غم،نگرانی،،خشممانندروانیوروحیهایاسترسانواع:نفسانیاعراض

ترسوخجالت

دچارنفسانیاعراضمعرضدرگرفتنقرارصورتدرتنهابیمارانازدستهاین

.استطبیعیآنهافشارخونشرایطسایردروشوندمیفشارخونافزایش
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طیب،السنبلباگاوزبانبادرنجبویه،بابونه،مانندآرامبخشهایدمنوشازاستفاده

شودمیتوصیهبیمارشرایطحسببرسرخگلوگشنیزاسطوخدوس،تخم

باشدداشتهتناسبشانمزاجباکهصورتیدربیمارانایندرعامحجامت

نینفساباال ناشی از اعراض رمان فشار خوند
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