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محققین گرامی جهت استفاده از گیاهان دارویی در طرح های تحقیقاتی موارد زیر را با 

 دارویی مد نظر داشته باشید گیاهان های پژوهش در اخالق توجه به راهنمای

 

  نام علمی گیاهی دییتأذکر و 

 نیا در متون یبررس در شده ارائه مطالعات که باشد مشخص قاًیدق دیبادر مطالعه  شده استفاده مورد یاهیگ گونه و جنس

در بعضی مطالعات که هدف انجام مطالعه بر روی یک واریته خاص از یک گونه  اطالعات کافی در اختیار داور قرار دهد. راستا

 نیز واریته مورد استفاده در مطالعه باید مشخص باشد. باشدیم

 :باشدیمجنس و گونه گیاهی نیازمند رعایت نکات کلی زیر  دییتأ نیبنابرا

 کی توسط 1یاهیگ نمونه کالزم است ی معتبر، مراکز از یاهیگ نمونه هیته ای و اهیگ یآورجمع از بعد ،ییدارو اهانیگ یابیارز در -

 .گردد دییتأ جنس و گونه آن ماهر، شناسگیاه

ی زارسپاسگیا قسمت  کار روش در شناساهیگ نام همراه به شده منتج مقالهروش کار  در ومیهربار ینگهدار مرکز و یومیهربار شماره ذکر -

 .باشدیم الزم

 هک است الزم لذا. باشندیممهم و کلیدی نیز  یبوم یهانام و مترادفی هانام ن،یالت جیرا یهانامذکر  یشناساهیگ اطالعات دییتأدر  -

 .گردند انیب یروشن به فوق اتیخصوص

 ایران، فلور کتاب از استفاده ضمن هاآن مترادف و التین رایج علمی هاینام زمینه در گیاهشناسی اطالعات به دسترسی جهت :راهنما

 در و پژوهشی طرح متن در شود دقت. شود استفاده نیز www.Theplantlist.orgمانند معتبر هایسایت از که گرددمی پیشنهاد

نشود.  استفاده مترادف دارد، این نام استفاده شود و اسامی سایت این در 2شده پذیرفته گیاه اسامی که یصورتدر  آن، از منتج مقاله نهایت

 این واژه جلوی نام علمی گیاه نوشته شود. باشدیم 3هنوز نام علمی پذیرفته نشده که یصورتدر 

 

 گردد مشخص نکات کلی زیر یاهیگ فرآورده یسازدرآماده. 

 ظیتغل ص،یتخل ،یریگ عصاره تنتور، هیته روش کردن، پودر کردن، له یهاروشموارد آماده سازی گیاه شامل  یاهیگ فرآورده تهیه در -

 .گردد ذکر زین ییزدا یچرب و

 .گردد مشخص زینبا ذکر دما  حالل حذف نحوه ، همچنینگردد ذکر یفرآور روش در استفاده مورد حاللنوع روش عصاره گیری و  -

 

 ی فرآورده گیاهیاستانداردساز 

 ساسا بر یاستانداردساز جهت شودیم شنهادیپ. است هیایگ فرآورده یاستانداردساز مطالعات، انجام در مرحله نیتریضرور و نیترمهم از

 .شود استفاده کشور دارو و غذا سازمان توسط شده ارائه یسنت و مکمل یعیطب یهاوردهآفر به مربوط یهانامهنییآ

پیوست ) کرد دایپ یدسترسمربوطه  هانامهنییآ به توانیم (https:/www.fda.gov.ir) سازمان غذا و دارو کشور تیسا از طریق :راهنما

4.) 

                                                           
1 Voucher 
2 Accepted name 
3 Unassessed name or Unresolved name 
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 ی فرآوردهاستانداردساز کنترل کیفیت و 

اجباری ی حاصل از مطالعه هادادهی و قابل اطمینان بودن ریتکرارپذی فرآورده مورد آزمایش به منظور استانداردساز کنترل کیفیت و

 .باشدیم

 ،یفتومتروراسپکت مانند یمختلف یهااز روشگیاه،  یاصل باتیترک ایمؤثره  ماده ییایمیشی فرآورده، بسته به خصوصیات استانداردسازدر 

ذکر نام و جزییات روش استانداردسازی به  .وان استفاده کردتیمGC/MS3 و HPLC1،GC2یکم یکروماتوگراف یهافلورسانس، روش

، ذکر نام شرکت و شماره پروانه ساخت شودیمی موجود در بازار استفاده هاشرکت. اگر از محصول تولیدی باشدیمهمراه منبع معتبر الزم 

 است نیز اشاره شود.ی فرآورده که در بروشور محصول آورده شده استانداردساز. بهتر است به باشدیم الزم( IRC4فرآورده )

 

 یجانب عوارض 

خالص و استاندارد شده مصرف  فرآوردهبه صورت  دیبا ییدارو اهانیگ یکنند. برخ جادیناخواسته ا یاثرات جانب توانندیم یاهیگ یداروها

 .شودیمرگ م یو گاه دیشد یهاتیها بعضاً باعث بروز مسمومآن میشوند و مصرف مستق

 یاهیگ و ییدارو تداخالت 

استه عوارض ناخو ایو  یکاهش اثربخش ای شیو باعث افزا دهدیخود قرار م ریداروها را تحت تأث ریسا ینیدارو اثرات بال کیکه مصرف  یهنگام

 .است افتاده اتفاق دارو با دارو تداخل کی د،شویم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 High-performance liquid chromatography 
2 Gas chromatography 
3 Gas chromatography–mass spectrometry 
4 Iran Registration Code 
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 های گیاهان داروییوهشراهنمای اخالق در پژ

 تعاریف -1

 طبیعی یهافرآورده  -1-1

خام و یا فرآیندی،  صورتبه هاآنی حاصل از هاوردهآفرگیاهی، حیوانی و معدنی و یا  منشأآن دسته از داروها که دارای 

 .رندیگیممورد استفاده قرار  در انسان سالمت جسم و روان( نی)تأمدرمان  ساخته شده و به منظور پیشگیری و

 

 گیاه -1-2

ه باشد کگیاه شامل مواد خام گیاهی مانند برگ، گل، میوه، دانه، ساقه، چوب، پوست، ریشه، ریزوم یا اجزای دیگری می

 شده باشد. پودر یا کامل صورت بهتوانند می

 

 مواد گیاهی -1-3

 باشد.، پودر خشک گیاه میهانیرزمواد گیاهی عالوه بر گیاهان شامل شیره تازه، صمغ، روغن ثابت، روغن فرار، 

 

 گیاه دارویی -1-4

 صورت تازه یا خشک طور مستقیم یا غیرمستقیم تمام یا اجزایی از آن به به گیاهی که به 

منظور اثرات بهداشتی، پیشگیری و درمانی در بدن انسان، حیوانات و دیگر  از آن به شده و یا مواد مؤثره استخراجی

 .شودی، گیاه دارویی گفته مرودیکار م گیاهان به

 

 گیاهی یهافرآورده -1-5

ها، ها، رنگ دهندهدهندهغذایی و طعم یهایطبیعی و مکمل با منشأ گیاهی، افزودن یهاداروهای گیاهی، فرآوردهبه 

 یهاگیاهی فرآورده یهایماریآرایشی و بهداشتی و کنترل کننده آفات و ب یهاها، فرآوردهها و اسانسعرقیات و عصاره

 .شودیگیاهی گفته م

 

 مؤثرهمواد  -1-6

 مؤثرهباشند آن دسته داروهای گیاهی که مواد همان اجزای داروهای گیاهی با اثرات درمانی می مؤثرهمواد 

ی مناسب استاندارد شوند تا مقدار اهیتجزی هاروشالزم است در صورت وجود  استشناخته شده  هاآن
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اهی توان داروی گینباشد می ریپذامکان مؤثرهداشته باشد در صورتی که تشخیص مواد  مؤثرهمعینی از ماده 

 در نظر گرفت. ؤثرهمرا در کل به عنوان یک ماده 

 

 

 

 یعموم بخش  -2

. باشدیمنکات ذکر شده در این بخش راهنمای جامع در انواع تحقیقات آزمایشگاهی و فازهای مطالعات حیوانی و انسانی 

 .مراحل ذکر شده به ترتیب، نیاز به رعایت و ذکر در طراحی مطالعه و انتشار نتایج آن دارند

 

 انتخاب گیاه  -2-1

 اهیگشود. منابع ذکر در بخش مقدمه مطالعه  باشدیمکننده ایده مطالعه  دییتأدر انتخاب گیاه جهت انجام مطالعه، مستندات الزم که 

زیر، به هیچ عنوان از گیاهان در  یهاروش. قبل از انتخاب به یکی از گردد انتخاب ریز یهاروش از یکی از قاتیتحق یبرا آن مؤثره اندام و

حال انقراض و حفاظت شده در مطالعات استفاده نشود. مگر اینکه آن گیاه توسط خود محقق در مزرعه تحقیقاتی کشت داده شود. در واقع، 

همه  کیتار نقطه است کهی دیده شده عیطب ستمیاکوس یشیرو توان از فراتر و میمستق و یاصول ریغ یهایبرداربهره ،مناطق از یاریبس در

 یهاگونه بر فشار نیب نیا در. خواهد کرد مواجه یجد چالش با را یستیز تنوع حفظ . در نهایتبود خواهد هاگونه انقراض، هایبرداربهرهاین 

 .کندیم جلوه ترکنندهنگران ییدارو جنبه با یاهیگ

 همداخل هرگونه است یهیبد. دینما وارد نباشد خواه و باشد پژوهش روند در خواه اهانیگ به یاصدمه پژوهش نیح در ستین مجاز ژوهشگرپ

 .ردیپذ صورت یبشر جامعه یبرا آن یامدهایپ به توجه و کننده قانع لیدال با دیبا اهیگ اتیح در

 

 انتخاب گیاه از کتب طب سنتی -2-1-1

الحــاوی رازی، الحشــائش دیوســکوریدس، مخزن الدویه عقیلی ، نایساز منابع اصلی طب سنتی مانند قانون ابن تواندیگیـاه دارویـی م

 خراسانی، ذخیره خوارزمشاهی جرجانی، االبنیه عن حقایق الدویه هـروی انتخـاب گردد.

 هبکه الزم است از متخصصین این امر  باشدیمرایج امروزی  یهانامدر این قسمت تطبیق نام گیاه ذکر شده در طب سنتی با  مهم نکته

 و یسنت یپزشک ،یسنت یداروساز متخصصتوسط  هاطرح گونه نیا یداورهمکار علمی حضور داشته باشد. همچنین  عنوان

 انجام شود. یسنت کتب با آشنا و متخصص اهشناسیگ

 .است شده ذکر 1پیوست  جدول رانیا یسنت یداروهامرجع  کتب برخی :راهنما

 

 انتخاب گیاه از اتنو بوتانی  -2-1-2

 .شود و محلی انتخابافراد بومی  شده از یآورجمع از اطالعـات تواندیمگیاه دارویی مورد مطالعه 
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توانند منابع مناسبی اتد که میدر مجالت معتبر منتشر نمودهاطالعات را در قالب مقاالت حوزه اتنوبوتانی  گونه نیابرخی محققین  راهنما:

 باشند.

 یاتنوفارماکولوژِانتخاب گیاه از  -2-1-3

در این موارد مقاالت معتبر به  صورت گیرد.بر اساس دانش اتنوفارماکولوژیکی  مورد مطالعه،انتخاب گیاه دارویی  

 استفاده شود. منابعنوان ع

 های گیاهی متابولیتمولکولانتخاب گیاه بر اساس ساختار  -2-1-4

 ونهگ نیادر  .انتخاب گرددها متفـاوت آن یهاموجـود در اندام هایمتابولیتگیاه دارویی بر اساس سـاختار مولکولی  

ه گرفته همکار علمی بهر عنوان به باشندیممطالعات بهتر است از متخصصین فارماکوگنوزی که فعال حوزه فیتوشیمی 

 شود.

مناسبی  منابع توانندیم، اندشدهدر مجالت معتبر منتشر  که )شبیه سازی( 1ایدرون رایانهشده در محیط اطالعات مقاالت انجام  راهنما:

 باشند.

 

 ی و مالحظات کیفیتشناساهیگانجام مراحل  -2-2

 مراحل گیاهشناسی -2-2-1

 نام علمی گیاهی دییتأذکر و  -2-2-1-1

 نیا در متون یبررس در شده ارائه مطالعات که باشد مشخص قاًیدق دیبادر مطالعه  شده استفاده مورد یاهیگ گونه و جنس

در بعضی مطالعات که هدف انجام مطالعه بر روی یک واریته خاص از یک گونه  اطالعات کافی در اختیار داور قرار دهد. راستا

 نیز واریته مورد استفاده در مطالعه باید مشخص باشد. باشدیم

:باشدیمجنس و گونه گیاهی نیازمند رعایت نکات کلی زیر  دییتأ نیبنابرا  

 کی توسط 2یاهیگ نمونه کالزم است ی معتبر، مراکز از یاهیگ نمونه هیته ای و اهیگ یآورجمع از بعد ،ییدارو اهانیگ یابیارز در -

 .گردد دییتأ جنس و گونه آن ماهر، شناسگیاه

 کی. این نمونه گیاهی باید در ردیگیمبه آن شماره هرباریومی تعلق  و گردد ینگهدار معتبر یومیهربار مرکز کی دراین نمونه گیاهی  -

 .گردد ذکر آن برچسب یرو بر اطالعات و یگردآور دیبا یاهیگ نمونه هم مکرر دفعات به. شود ینگهدار و حفظ ساله ده دوره

 یزارسپاسگیا قسمت  کار روش در شناساهیگ نام همراه به شده منتج مقالهروش کار  در ومیهربار ینگهدار مرکز و یومیهربار شماره ذکر -

 .باشدیم الزم

 هک است الزم لذا. باشندیممهم و کلیدی نیز  یبوم یهانام و مترادف یهانام ن،یالت جیرا یهانامذکر  یشناساهیگ اطالعات دییتأدر  -

 .گردند انیب یروشن به فوق اتیخصوص

 ایران، فلور کتاب از استفاده ضمن هاآن مترادف و التین رایج علمی هاینام زمینه در گیاهشناسی اطالعات به دسترسی جهت :راهنما

 در و پژوهشی طرح متن در شود دقت. شود استفاده نیز www.Theplantlist.orgمانند معتبر هایسایت از که گرددمی پیشنهاد

نشود.  استفاده مترادف دارد، این نام استفاده شود و اسامی سایت این در 3شده پذیرفته گیاه اسامی که یصورتدر  آن، از منتج مقاله نهایت

                                                           
1 In silico 
2 Voucher 
3 Accepted name 
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این واژه جلوی نام علمی گیاه نوشته شود. الزم به ذکر است نحوه استفاده از این سایت  باشدیم 1هنوز نام علمی پذیرفته نشده که یصورتدر 

 این راهنما آورده شده است. 2پیوست در 

 گیاه یآورجمع  -2-2-2

 .باشدیمو گیاهشناسی نیز متفاوت  یآورجمعبا توجه به روش انتخاب گیاه این مرحله 

 ی شده از طبیعتآورجمع گیاه -2-2-2-1

 .ردیگ قرار استفاده مورد زین معتبر ومیهربار مرکز در آن ثبت و شماره ذکر با و دییتأ شناساهیگ توسط هانمونه -

 ،(ایدر سطح از ارتفاع و ییایجغراف عرض و طول) مکان شامل شیرو محل قیدق مشخصات دیبا عتیطب از شده یآورجمع یهانمونه در -

 .شود انیب یاهیگ نمونه یآورجمع یفنولوژ مرحله ،(یفصل میتقو) زمان

 گیاه کشت شده -2-2-2-2

 ذکر با و دییتأ شناساهیگ توسط هانمونه. شود اشاره "2شده کاشته نمونه" به کار روش متن در زین شده کاشته یهانمونه مورد در -

 .ردیگ قرار استفاده مورد زین معتبر ومیهربار مرکز در آن ثبت و شماره

 .شود ذکر کامل طور به کار و کشت طیشرا ،(سال) کار و کشت قیدق خیتار -

 و کار ذکر گردد. کشت( یفصل میتقو) زمان ،(ایدر سطح از ارتفاع و ییایجغراف عرض و طول) مکان -

 .شود انیب یاهیگ نمونه برداشت یفنولوژ مرحله -

 .شود ذکر هاآن از استفاده مرحله و مقدار و نوع اهیگ پرورش مراحل در هاکش فتآ ای سم کود، از استفاده صورت در -

 .شود گزارش و نییتع استفاده مورد یینها نمونه در سم مقدار سموم از استفاده صورت در -

 WHO Quality control methods for medicinal) دارویی گیاهی مواد برای کیفیت کنترل هایروش از منظور بدینراهنما: 

plant materials )دارویی گیاهان به مربوط بهداشت جهانی سازمان اینگاره تک و (WHO Monographs on Selected 

Medicinal Plants )(3 وستیپ) گیرد قرار استفاده مورد کیفیت کنترل برای تواندمی منتخب. 

 گیاه تهیه شده از مراکز تولید و عرضه کنندگان -2-2-2-3

 ای و یدیتول یهاشرکت از که یهانمونه مانند شودیم هیته معتبر مراکز از و گرددینم یآورجمع عتیطب عرصه از نمونه که یموارد در -

 مرکزنام  و ثبت شماره در متن روش کار و انجام شناساهیگ توسط هانمونه نیا ینگار خرده دییتأ و ییشناسا ،شودیمی خریداری عطار

 .شود اشارهشرکت تولیدی یا عطاری  با ذکر "3شده خریداری نمونه" به کار روش متن درنیز ذکر گردد.  معتبر ومیهربار

 و ییایجغراف عرض و طول) مکان ،(سال) کار و کشت قیدق خیتار شود ذکر کامل طور به هیته مراکزو اطالعات کشت  دیتول طیشرا -

 .شود انیب یاهیگ نمونه برداشت یفنولوژ مرحله و کشت( یفصل میتقو) زمان ،(ایدر سطح از ارتفاع

 استفاده صورت در و شود ذکر هاآن از استفاده مرحله و مقدار و نوع اهیگ پرورش مراحل در ها کش افت ای سم کود، از استفاده صورت در -

 .شود گزارش و نییتع استفاده مورد یینها نمونه در سم مقدار سموم از

 مؤثره مواد یبرخ کاهش اهیگ باتیترک یرو بر ینگهدار طیشرا ریتأث به توجه با است شده ینگهدار یمدت شده هیته اهیگ که یصورت در -

 .گردد ذکر ینگهدار طیشرا نیهمچن و برداشت از پس ینگهدار زمان مدت ی،نگهدار طیشرا در زمان یط در

                                                           
1 Unassessed name or Unresolved name 
2 Cultivated sample 
3 Purchased sample 
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 (GMPs2) ی ژنتیکیشده یدست ورزیا  1کیژنترنس ،ختهیترار اهانیگ -2-2-2-4

 یهامسیارگان از استفادهباید توجه داشت که  .شود گزارش آن مشخصات قیدق طور به است الزم کیژنترنس اهانیگ از استفاده در صورت

 هاانتقال نیا ریتأث .سازدیم مطرح یبوم یوانیح و یاهیگ یهاگونه به شده اصالح یهاژن انتقال با رابطه در را ییهاینگران شده نژاد به

 تنوع کاهش رب توانندیم یکیژنت شده اصالح یهاسمیارگان که است یریتأث انیم نیا در ینگران نیترمهم .است کنترل قابل ریغ و ناشناخته

 .باشند داشته یبوم یهاگونه یکیژنت شیفرسا و جانوران و اهانیگ یکیژنت

 

 ذکر اندام گیاه انتخاب شده -2-2-2-5

با توجه به  .گردد ذکردر متن  مشخصاًپوست(  یا هاشاخه ها،غده یا هاریشه ها،گل ها،جوانه ها،ساقه ها،برگ )بذر، اهیگ استفاده مورد اندام

، محقق در انتخاب اندام گیاهی مورد نظر به باشدیم رگذاریتأثهای ثانویه آن هر اندام در میزان و محتوی متابولیت یآورجمعاینکه زمان 

 آن هم دقت نماید و در متن به آن اشاره نماید تا امکان داوری صحیح فراهم گردد. یآورجمعزمان 

 نحوه خشک کردن و شرایط نگهداری -2-2-3

شرایط و روش خشک کردن مانند دما، حضور یا عدم حضور نور محیطی و مدت زمان فرایند خشک کردن گیاه مورد نظر به ویژه در 

 شده از عرصه طبیعت و گیاهان کشت داده شده ذکر گردد. یآورجمعمورد گیاهان 

 .گردد ذکر دقیق طور به انبار در یبندبسته مواد جنس و ینگهدار طیشرا و زمان مدت است گیاه الزم نگهداری در صورت

 

 یاهیگ نمونه تیفیک مالحظات -2-2-4

 ندتوانیم هم ریز مواردبیان  .دارد تیاهم یاهیگ نمونه تیفیک به توجه کنندگان، عرضه و معتبر مراکز از شده هیته اهانیگ مورد در

 .دینمایممشخص  ولی ذکر آن اهمیت و دقت کار محقق را باشدینمالبته ذکر این موارد اجباری . باشند محقق به کننده کمک

 یماکروسکوپ و میکروسکوپی خواص یابیارز -2-2-4-1

 .گردد نییتع ظاهر و مزه بو، شکنندگى، بافت، رنگ، اندازه، شکل، اساس بر یاهیگ مواد ماکروسکوپى مشخصات یابیارز

 فیزیکی خواص یابیارز -2-2-4-2

گردد. نییخارجى تعی آل مواد ،رطوبت ،مقدار ماده قابل استخراج ،مقدار خاکسترخواص فیزیکی مانند    

 کنترل کیفیت گیاهان دارویی )سازمان بهداشت جهانی( همه این موارد و روش انجام آن به جزئیات شرح داده است. یهاروش: کتاب راهنما

 تهیه فرآورده گیاهی -2-3

 .گردد مشخص نکات کلی زیر یاهیگ فرآورده یسازدرآماده

 ظیتغل ص،یتخل ،یریگ عصاره تنتور، هیته روش کردن، پودر کردن، له یهاروشموارد آماده سازی گیاه شامل  یاهیگ فرآورده تهیه در -

 .گردد ذکر زین ییزدا یچرب و

 .گردد مشخص زینبا ذکر دما  حالل حذف نحوه ، همچنینگردد ذکر یفرآور روش در استفاده مورد حاللنوع روش عصاره گیری و  -

 .گردد ذکرکار  روش در شده اضافه ماده ،گردد اضافه اهیگ به یاماده ،یینها محصول و یاهیگ فرآورده هیته نیح در اگر -

                                                           
1 Transgenic 
2 Genetically Modified Organisms 
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 (گیاهان از شده مشتق و صناعی مواد شامل) ییایمیش یافزودن یسر کی ،یی داروی گیاهینها فرآورده هیته یط در که یصورت در -

 آن صیتشخ ، الزم است روشاست رفته کار به یافزودن مواد اگر. شودینم محسوب یاهیگ یینها محصول صورت نیادر  ،شود افزوده

 .شود اشاره افزوده شده مواد ساختار به تا است یکاف ست،یندسترس  درتشخیصی آن  روش اگر .شود ارائهنیز 

 ی فرآورده گیاهیاستانداردساز  -2-4

 ساسا بر یاستانداردساز جهت شودیم شنهادیپ. است هیایگ فرآورده یاستانداردساز مطالعات، انجام در مرحله نیتریضرور و نیترمهم از

 .شود استفاده کشور دارو و غذا سازمان توسط شده ارائه یسنت و مکمل یعیطب یهاوردهآفر به مربوط یهانامهنییآ

پیوست ) کرد دایپ یدسترسمربوطه  هانامهنییآ به توانیم (https:/www.fda.gov.ir) سازمان غذا و دارو کشور تیسا از طریق :راهنما

4.) 

 فرآورده یاستانداردساز کنترل کیفیت و -2-5

اجباری حاصل از مطالعه  یهادادهو قابل اطمینان بودن  یریتکرارپذفرآورده مورد آزمایش به منظور  یاستانداردساز کنترل کیفیت و

 .باشدیم

 ،یفتومتروراسپکت مانند یمختلف یهااز روشگیاه،  یاصل باتیترک ای مؤثره ماده ییایمیشفرآورده، بسته به خصوصیات  یاستانداردسازدر 

ذکر نام و جزییات روش استانداردسازی به  .وان استفاده کردتیمGC/MS3 و HPLC1،GC2یکم یکروماتوگراف یهافلورسانس، روش

، ذکر نام شرکت و شماره پروانه ساخت شودیمموجود در بازار استفاده  یهاشرکت. اگر از محصول تولیدی باشدیممعتبر الزم  منبعهمراه 

 فرآورده که در بروشور محصول آورده شده است نیز اشاره شود. یاستانداردساز. بهتر است به باشدیم الزم( IRC4فرآورده )

 :(5پیوست ) باشندکاربردی  توانندیمراهنماهای زیر اطالعات فرآورده  یاستانداردساز کنترل کیفیت و: در راهنما

- EMEA (European Medicines Agency - Europa EU) 

- WHO guideline on good manufacturing practices for herbal medicines 

- FDA guidance for industry operational guidance 

 ذکر شرایط نگهداری فرآورده گیاه -2-6

 ی به طور دقیق ذکر گردد.بندبستهشرایط نگهداری فراورده نظیر مکان، مدت زمان و شرایط نگهداری و جنس ظروف 

 

 تخصصی بخش -3

نکات ذکر شده در این بخش راهنمای جامع در انواع تحقیقات پیش بالینی و بالینی در مطالعات حیوانی و 

 .دارند نآ جینتا انتشار و مطالعه یطراح در ذکر و تیرعا به ازین ب،یترت به شده ذکر مراحل. باشدیم یسانان

جهت  3و  2،1خالصه شده  ینمودارهاشده در قالب  یآورجمعالزم به توضیح است که کلیه مطالب 

 دسترسی راحت مسیر حرکت محقق نیز آورده شده است.

                                                           
1 High-performance liquid chromatography 
2 Gas chromatography 
3 Gas chromatography–mass spectrometry 
4 Iran Registration Code 
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 فیتعار -3-1

 یمنیا -3-1-1

 .شودیم یمعنبودن  خوفیمحفوظ و مصون بودن از خطر، در سالمت بودن، اغلب در امان بودن، آسوده خاطر و ب منییا

 یاثربخش -3-1-2

 .است شده نییتع شیپ از اهداف به یابیدست یبرا شده انجام اقدامات بودن مؤثر زانیم یبررس درواقع یاثربخش از منظور

 یجانب عوارض -3-1-3

خالص و استاندارد شده مصرف  فرآوردهبه صورت  دیبا ییدارو اهانیگ یکنند. برخ جادیناخواسته ا یاثرات جانب توانندیم یاهیگ یداروها

 .شودیمرگ م یو گاه دیشد یهاتیها بعضاً باعث بروز مسمومآن میشوند و مصرف مستق

 یاهیگ و ییدارو تداخالت -3-1-4

استه عوارض ناخو ایو  یکاهش اثربخش ای شیو باعث افزا دهدیخود قرار م ریداروها را تحت تأث ریسا ینیدارو اثرات بال کیکه مصرف  یهنگام

 .است افتاده اتفاق دارو با دارو تداخل کی د،شویم

 

 مقدمه -3-2

 واعان انتخاب یبرا افراد به دیبا یبهداشت مراقبت دهندگان ارائه کنندیم استفاده مکمل حالت در را ییدارو اهانیگ که یافراد یبرا -

 .بگذارند احترام مختلف یهایماریب در هادرمان

 .باشند صادق نامطلوب اثرات لیپتانس و ییکارا از درمان نوع یبرا دسترس در شواهد یبرا دیبا یاهیگ متخصصان -

 .تاس یاخالق ریغ ندارد وجود سود از نانیاطم که یطیشرا در مارانیب به درمان وعده و ساختن گمراه. است یضرور غاتیتبل در صداقت -

 تحقیق و ارزیابی ایمنی و اثربخشی -3-3

 گزارش ایمنی -3-3-1

استفاده از دوز  یضرریبایمن بودن و که  باشدیمگیاه یا فرآورده حاصل از آن نیاز  در همه مطالعات انسانی جهت بررسی اثر بخشی 

 معتبر ذکر شده باشد. منبعپیشنهادی واضح و مشخص در متن همراه با 

ی آن باید بررسی متون انجام داده شود. هرچند ضرریبدر صورت وجود تاریخچه استفاده طوالنی مدت یا در طب سنتی گیاه، برای بررسی 

ی مرجع و مرور مقاالت ممکن است شامل اطالعات نادرست باشند و باید رعایت احتیاط در مورد سمیت مزمن هاکتابباید در نظر داشت که 

 ته شود.گیاه در نظر گرف

مکتوب اولین گام در بررسی ایمنی و اثر بخشی گیاه است. اگر محققان متعدد سنتی )حداقل سه نفر به همراه  آثارهمچنین جستجو در 

بول ی سودمند مورد قهاهینمادر مورد ایمنی و اثر بخشی منتشر کنند این اطالعات باید به عنوان  یمشابه یهاگزارشروش استفاده یکسان( 

 داده شوند. توجه به روش تهیه فرآورده در این کتب و دوز مصرفی نیز اهمیت بسزایی دارد.قرار 

 یرو رب قاتیتحق قبالً ای و نداشته مصرف یطوالن خچهیتار که یاهیگ یداروها از دسته نآ یرو بر یابیارزش و قاتیتحق یبرا است الزم-

 یاهیگ یداروها یبخش اثر و یمنیا یابیارزش یبرا قیتحق یراهنما عنوان با بهداشت یجهان سازمان یراهنما از است، نگرفته صورت هاآن

(WHO's Research guidelines for evaluating the safety and efficacy of herbal medicine )پیوست ) شود استفاده

6). 
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 در سمیت بروز شاخص عنوان به است الزم فرآورده ایمنی درباره 1برون تنی یهاشیآزمادقت شود که  هاگزارشالزم است در بررسی این 

 بهتری گواه باشندفاز حیوانی می در که 2درون تنی یهاشیآزمااما نتایج ؛ باشدینماستناد  و قابل مطلق عالئم عنوان به ولی شود گرفته نظر

 .شوند تهگرف نظر جهت مطالعات تکمیلی انسانی در فرآورده بودن ایمن برای شاخص عنوان به توانندمی و هستند فرآورده سمیت میزان برای

 :راهنما

هنگامی که هـیچ مـدرکی در زمینـه اسـتفاده از داروهـای گیاهی در طول تاریخ وجود نداشته باشد فقط  تکمیلی یشناسسممطالعات  -

 .ها وجـود داشـته باشد باید انجام گیردو یا تردیدی در زمینه ایمنـی آن

 برون تنیدر صورت موجود بودن نتایج مطالعات خارج از بدن انجام پـذیرد.  یهاشیآزماصورت باید به هاشیآزماتا حد امکان این  -

 برون تنی یهاشیآزمااسـتفاده از نتایج باشند و تواند کمک کننده باشند ولی بیانگر عدم سمیت قطعی نمیبیوشیمیایی یا سلولی می

 را کاهش دهـد. درون تنی یهاشیآزماتواند تعداد تنها می

مورد نیاز باشد الزم است ضمن رعایت رفاه و حقوق حیوانـات طبق راهنمای کشوری کمیته  درون تنی شناسیسمچنانچـه مطالعـات  -

 .ملی اخالق انجام شوند

 دارویی و گیاهیها تداخل گزارش -3-3-2

 ییودار تداخل از منظوربین گیاه یا فرآورده گیاهی و درمان روتین بیمار مشخص باشد.  تداخلتایمن بودن گیاه، عدم وجود  دییتأبعد از 

 یداروها مختلف، یداروها نیب تواندیم ییدارو تداخل شود،یم یناش دارو چند ای دو زمانهم مصرف و بیترک از که است یاناخواسته عوارض

 هایخوارک یبرخ و داروها ،ینیتامیو یهامکمل یحت و مکمل یداروها ،یاهیگ یداروها نسخه، بدون یداروها ای زشکپ توسط شده زیتجو

 تاس تداخالت از یگرید نوع یانهیزمی ماریب جود، وتداخل نیعالوه بر ا بکاهد، گرید یدارو یبخش اثر از تواندیم یحت که دهد رخ غذاها و

بنابراین توجه به احتیاطات مصرف گیاه یا فرآورده گیاهی الزم و ضروری ؛ هستند مواجه دارو مصرف تیمحدود با را مارانیب از یروهگکه 

 است.

 از(، 7پیوست ) گرددمی پیشنهادهمچنین  شودیم هیتوص زین Medicines Herbal PDR For کتاب مانند یمعتبر منابع: راهنما

 در مارانیب یهاشیآزما و مارانیب یداروها با اهیگ تداخل موارد به دیبا بیترت نیا به شود استفاده نیز www.webmd.com سایت

 .شود دهید مطالعه یطراح در متون ریسا در شدن گزارش صورت در یجانب عوارض و مصرف اطاتیاحت. شود توجه ینیبال مطالعات

 

 مطالعه پیش بالینی -3-3-3

 ارزیابی سمیت -3-3-3-1

 بررسی سمیت موارد زیر صورت گیرد: در

 بهره گرفت. توانیممانند شرایط آزمایشگاهی و حیوانی  ییهامدلجهت ارزیابی سمیت ژنی،  -

 استفاده نمود. توانیمبه منظور ارزیابی سمیت سلولی از شرایط آزمایشگاهی  -

 .گرددیمارزیابی تک دوز مسمومیت حاد و حداکثر دوز قابل تحمل در مدل حیوانی جوندگان پیشنهاد  -

 .شودیم توصیه جوندگان ریغ مدل کی و موش دلمدر یک  ماه( 9، 6، 3، 1) بررسی سمیت مزمن -

 ارزیابی انجام شود. ماده جنسیا  نر جنس در بررسی سمیت، حداقل در یکی از -

 .دارد آن بـالینی کـاربرد شیوه بـه بستگی حیوانات در آزمایش مورد یاهیگ یهافرآورده مصرف ٔەدورو طول  مصرف وهیش -

                                                           
1 In vitro 
2 In vivo 
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 .باشدیم مناسب تواندیممدل جوندگان و در خرگوش  کی در یمثل دیتول تیسم یابیارز -

 ( هم در کنار بررسی عوارض و سمیت نیز مدنظر قرار گیرد.LD501تعیین دوز کشنده ) -

موجود در مقاالت معتبر جهت تبدیل و تعمیم  یهافرمولاز  توانیمالزم به ذکر است جهت تعمیم نتایج مطالعات حیوانی به انسانی : راهنما

 .کاربردی باشند توانندیم 8در پیوست  موجودمقاالت انسان استفاده کرد. این دوز سمیت در 

 ینیبال مطالعات -3-3-4

خارج از  یهاشیآزمابرای انسان کاربرد ندارند. اطالعات مربوط به  لزوماًی حیوانی هامدلخارج از بدن یا در  یهاشیآزمااطالعات مربوط به 

 شوند. دییتأرود این اطالعات باید توسط مطالعات بالینی عمل گزارش شده در حیوانات و انسان بکار می سمیمکان دییتأبرای  معموالًبدن 

به طور یکسان در مورد  "بالینی ییآزماکارراهنمای کشوری کمیته ملی اخالق در "طبق  تمام اصول اخالقی مشارکت انسان در تحقیقات

 (.9پیوست ) بات کاربرد داردداروهای گیاهی و تحقیقات مربوط به این ترکی

 بالینی ییآزمارکانحوه طراحی  -3-3-4-1

راحل قبلی . طبق مندازدیباعتبار علمی تحقیق: ایده تحقیق نباید از نظر اخالقی نتایجی داشته باشد که سالمت بیماران را به خطر  دییتأ

 از نظر روش کار و علمی معتبر باشد. ایده انتخابی

راحی . ارزش علمی یک مطالعه بالینی به طباشدیماستاندارد طالیی تحقیقات کارآزمایی بالینی، طراحی مطالعه تصادفی سازی شده با دارونما 

گیاهی ممکن است تعصب ایجاد  بودن داروهای خطریب. در بسیاری از مناطق جهان، اعتقاد راسخ به سودمند بودن و باشدیممطالعه صحیح 

کنترل مناسب و دارونما این موارد را رفع کرد. استفاده از گروه کنترل یا  یهاگروهبا طراحی  توانیمکند و سوگیری در نتایج شود که 

ما . استفاده از دارونباشدیم هایریسوگتشخیص، تصادفی سازی و کورسازی شده بهترین روش جهت به حداقل رساندن  دارونمای غیر قابل

 .دارونما کاربردی نخواهد داشت صورت نیادر غیر  باشدیم، اخالقی باشدینماثر مورد نظر اثبات شده  که یزمانفقط 

 نامهتیرضاکه بیمار به هیچ عنوان از درمان محروم نگردد و همچنین در فرم  باشدیمنیاز  یاکنندهجهت استفاده از دارونما دالیل قانع 

 آگاهانه به وجود دارونما نیز اشاره شده باشد.

داروی جدید تحقیقاتی طی  عنوانبهرا  در صورتی داروی گیاهی به جای درمان استاندارد قابل استفاده است که فازهای یک، دو و سه بالینی

 کند.

 

همچنین و  (11پیوست  کندیمرا بیان ت داروهای انسانی بـرای ثبفنی نیازهای  که (GCP2) طالعات بالینیراهنمـای روش انجـام بهینـه م

 .عنوان مأخذ خوبی برای طراحی تحقیقات بالینی مورد استفاده قرار گیرند به کمیته ملی اخالق رسـمی راهنماهـای
 دهش نوشته مقاالت نیهمچن و یرسم ،معتبر کتـب از کـه یسـنت یکاربردهـا اطالعات اساس بر تواندیم بالینی مطالعات یطراح  -

. شود یذارگهیپا کنند،یم تیفعالتخصص و  یسنت طب نهیزم در که متخصصین داروسازی سنتی با مشورت قیطر از ای و آن به مربوط

 .رعایت شوند کیبهکیطات در این موارد ودن، عدم وجود تداخالت و احتیاالزم است مراحل ایمن ب

 آن زیتجو راه ای ییدارو شکل در یاساس رییتغ ـای و موجـود یـاهیگ یدارو یبـرا یدیجد مصرف مورد ای د،یجد یاهیگ یدارو مورد در -

 یهایژگیو اساس بر ی دقیقنیبال ، نیاز به طراحی کارآزماییشودیم مصـرف مدرن یپزشک در معمول طوربه که است ییداروها مانند

 .باشدیم یاهیگ یداروها

حقیقات بالینی باید تحت شرایطی تو  شود تیرعا دیبا هاآن از حاصل فرآورده و اهانیگ مورد در یعموم بخش در شده گفته موارد هیکل -

 .گرفته شده باشد در نظرورد آزمایش م انجام شود که در آن ایمنی کافی برای فرد

                                                           
1 Median lethal dose 
2 Good Clinical Practice 
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 کاری این گروهگیاه، شناسایی، تهیه فرآورده، کاربرد بالینی و تحلیل نتایج در  یآورجمعکلیه همکاران متخصص در همه ابعاد از  -

 مطالعات دیده شده باشد.

 .تجهیزات موردنیاز باید در دسترس باشند تا در مواقع اورژانـس مـورد اسـتفاده قـرار گیرند -

سیسـتم اجرایـی مخصوص است که ما را مطمئن سازد که اگر نیاز باشد که یک مطالعه در چنـد مرکـز انجـام پـذیرد، نیـاز بـه یـک  -

 .محققان متعددی طبق همان پروتکـل در حـال انجـام اسـت لهیوسدر جاهای مختلف و به یاستهیزمان و بـه نحـو شاطور هممطالعه به

به پژوهش را در اولین زمان  ی نامطلوب جدی قابل انتسابپژوهشگر موظف است که در طول اجرای پژوهش، هرگونه حادثه یا عارضه -

 گزارش دهد. ربطیذی اخالق در پژوهش و سایر مراجع قانونی ممکن، به کمیته

 ی نظارت بر اجرای اخالقی پژوهش را بر عهده دارد، لذا پژوهشگر ارشد باید این کمیته را در مورددائممسؤولیت  ی اخالقکمیته -

چنین، هر اطالعات جدیدی که ممکن سازد. هم ی نامناسب جدی در طول مطالعه آگاهتمامی تغییرات دستورالعمل مطالعه و هر حادثه

 مطالعه را تحت تأثیر قرار دهد را باید به اطالع این کمیته برساند. است امنیت آزمودنی یا اجرای

نتایج آن پژوهش  ق دارند بتوانند ازای که افراد تحت مطالعه به آن تعلاست که جامعه زمانی قابل توجیه یی بالینی تنهاکار آزماانجام  -

 سود ببرند.

اگر در حین یا بعد از انجام پژوهش، وجود بیماری یا وضعیت مرتبط با سالمت خاصی در آزمودنی تشخیص داده شد، پژوهشگر یا مؤسسه -

 ی حامی باید وی را از این موضوع آگاه کند.

أیید نشده است، نباید به دالیلی نظیر گیاهی یا سنتی بودن از طی تمامی ای که هنوز بر اساس پزشکی مبتنی بر شواهد تهیچ مداخله -

 .شمرده شود مستثنایی کار آزماروش کار و  یاستانداردسازمراحل استانداردسازی محصول تا 

طالعات پیش مکمل یا درمان اصلی طراحی شده است ابتدا الزم است بعد از طی م عنوانبهاگر فرآورده مورد آزمون، برای اولین بار  -

 یرگذاریتأثبالینی، در مطالعه بالینی فاز یک به همراه داروی اصلی بیمار ارزیابی گردد. در صورتی که مستندات از عدم وجود سمیت و 

 .باشدیمآن ارائه گردد، امکان ارزیابی آن در مطالعه فاز یک با رعایت عدم محرومیت بیمار از درمان به تنهایی 

 .باشدینمگرفتن ثبت اختراع پیش از انجام مطالعات بالینی، دلیل بر ایمن بودن فرآورده و ورود دارو به بازار دارویی  -

 .باشدیمحضور یک متخصص فارماکوگنوزی به منظور استانداردسازی فرآورده مورد آزمون در این مطالعات ضروری  -

 

 سطوح کارآزمایی بالینی -3-3-4-2

 و دو کی فاز ینیبال ییآزما کار -3-3-4-2-1
 آزموده آن دوز نیمؤثرتر و دیجد یدرمان از استفاده راه نیبهتر مطالعات، نیا در. است انسان در دیجد وردهآفر آزمودن یبرا گام نیاول -

 شیفزاا یاندک بار هر معموالً را دارو دوز باشد، نداشته یخطرناک یجانب عوارض که ی باشددوز نیباالتر ییهدف شناسا اگر یحت. شودیم

 .شود مشخص تا دهندیم

یا  است نشده واقع مؤثر هاآن درمان یبرا گرید یهادرمان که دارند شرکت یمارانیب از یاندک تعداد تنها کی فاز ینیبال یهاشیآزما در -

بر روی تعداد بیشتری )نسبت به فاز یک( داوطلب بیمار به منظور بررسی عوارض جانبی و  در فاز دوولی  باشندیمفرد داوطلب سالم 

 .شودیماثربخشی دارو یا روش درمانی جدید انجام 

 غذایی داشته است، انجام فاز یک منشأشده در طب سنتی یا داروی گیاهی که  دییتأدر بررسی داروی گیاهی با سابقه مصرف طوالنی و  -

 .باشدیمبرای همه این موارد الزامی  3قبل از شروع فاز  2. ولی انجام فاز باشدینمبر روی داوطلب سالم نیاز 
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در حالی که جزئیات مربوط به مشخصات و کنترل کیفیت محصول مورد استفاده در مطالعه مورد نیاز است، ممکن است در این مرحله  -

رعایت نکات ذکر شده در بخش عمومی زیر شرط  مورد نیاز نباشد. ولی CMC2 فرآیندهایبرای  GMP1 لی استانداردهایبه طور ک

 .باشدیمورود یک گیاه یا فرآورده دارویی گیاهی در فاز یک و دو 

برداشت؛ قسمت مورد استفاده، در جنس، گونه(، منطقه و کشور محل رویش به همراه زمان ) اهیگنکاتی در مورد گیاه مانند نام علمی  -

روش و حالل مورد استفاده در استخراج اطالعات کافی  کنار موارد ذکر شده در مورد فرآوری گیاه نظیر خشک کردن، آسیاب کردن،

س ماده معتبر بر اسا یاستانداردسازآن، شرایط نگهداری/ماندگاری و روش  ارائه شود. نوع محصول )قرص، کپسول و غیره( و روش تولید

، هاکشعلفدر روش کار به ترتیب ذکر گردند. تجزیه و تحلیل عدم آلودگی توسط سموم دفع آفات،  باشدیم)مواد( فعال یا اصلی نیاز 

 کمک کننده باشد. تواندیمفلزات سنگین هم 

فارماکوپه  ذکر شده در یهانامدر تطبیق ان دارویی یا اشتباه در گیاه ات یا اشتباهاتدر طراحی روش کار، همچنین به مواردی مانند تقلب

 (Crocus sativus) زعفرانبه طور مثال مواردی مانند گیاه دقت شود. حقیقی سنتی با نام علمی  طبکتب (، 11پیوست گیاهی ایران )

 کاذببابونه  با (Matricaria chamomilla) اروپایی آلمانی/ بابونه شیرازی/، (Carthamus tinctorius) با گلرنگ

(Tripleurospermum disciforme) ،گل بنفشه معطر (Viola odorata) و پنیرک (Malva sylvestris)  برگ سناو (Senna 

alexandrina) و برگ مورد (Myrtus communis)  باشندیمتقلبات در گیاهان دارویی  نیترجیرااز. 

 داروهای گیاهی و داروهای استاندارد بیمار توجه شود. تداخالت بین -

 سه فاز ینیبال ییآزما کار -3-3-4-2-2
مطالعه  این. باشدیم استاندارد درمان از استفاده با افراد درمان جینتا و دیجد وردهآفر کاربرد با افراد درمان جینتا سهیمقا یبرا یامطالعه -

 .ودشیمجهت ارزیابی عوارض و اثر بخشی دارو انجام  یتریطوالنبر روی افراد بیشتری )نسبت به فاز دو( داوطلب بیمار و برای مدت 

 .باشند داشته شرکت نفر صدها است ممکن سه فاز ینیبال شیآزما در

 .اندکرده عمل موفق دو و کی فاز در دیآ نظر به که رسندیم سه فاز به یزمان تنها مطالعات اصوالً -

 GMPکلیه جزییات ذکر شده در فاز یک و دو الزامی است، عالوه بر آن موارد باید مشخص شود که کشت و برداشت گیاه طبق اصول  -

 نیز اشاره شود.( IRCشماره ثبت دارو ) ؟ همچنین الزم است در مطالعه بهخیرصورت گرفته است یا 

 زم است به اثرات زیست محیطی آن نیز اشاره شود.در مورد فرآورده گیاهی نیز ال -

 

 چهار فاز ینیبال ییآزما کار -3-3-4-3

 بعد از و است شده موافقت 3در فاز  آن کاربرد با که کنندیم مطالعه را دیجد وردهآفر یجانب عوارض آن در که ینیبال ییآزما کار -

 .است شده عرضه بازار به وطهمرب 3هاینتایج از سوی رگوالتوری دییتأ

 در که هستند یجانب یعوارض افتنی دنبال به یهاشیآزما نیا در محققان و ردیگیبرم در را کنندهشرکت نفر هزاران هاشیآزما نیا -

 .است نشده مشاهده یقبل یهاشیآزما

 .باشدیممورد نیاز  GMP یاستانداردهاو  کلیه جزییات ذکر شده در فاز یک و دو -

 گزارش کار آزمایی بالینی -3-3-4-4

نتایج ممکن  .با موضـوع مـورد تحقیـق انتخـاب شـوند متناسب )متغیرهای وابسته تحقیق(ضروری است که سنجش نتیجه مطالعه 

شرط  هاآناز جمله پارامترهایی که ذکر نتایج  .دناست کیفی و کمی و یا نتایج اولیه و ثانویه و یـا نتـایج معمـولی و یـا کامالً اختصاصی باش

 و ینیبال ییبرای انجام پروتکل کار آزما یعملگزارش  یستچک لآورده شده است، همچنین  1-4در جدول  باشدیم بالینی 3ورود به فاز 

                                                           
1 Good manufacturing practice 
2 Chemistry, Manufacturing, and Controls 
3 Regulatory 
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 یهاطرحی جهت بررسی مراحل روش کار در شنهادیپ ستیلچک ، 3-4در نهایت جدول  آورده شده است. 2-4در جدول  یاصالح پروتکل

 .باشدیمبه منظور رعایت موارد ذکر شده در این راهنما  نیمحققتوسط داوران و تحقیقاتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یی بالینیکار آزمادر ایمنی ضروری مورد بررسی  پارامتر 1-3جدول 

 سنجش شرح پارامتر

 عدم وجود عالئم عصبی سیستم عصبی

 ی آلرژیکهاواکنش شواهد بالینی عدم وجود پوست

 CPK از ، مقادیر طبیعیMyalgiasفقدان آرتروز یا  اسکلت عضالنی

 یریپذتحملشواهد بالینی  دستگاه گوارش

 کل نیروبیلیبفسفاتاز،  ، قلیاییSGPT یا SGOT مقادیر طبیعی کبد

 یا کراتینین BUN مقادیر طبیعی کلیه

سیستم غدد 

 زیردرون

 و متابولیسم: اسید، گلوکز، کلسترول، آمیالز یا لیپاز پروتئین کل، مجاری ادراریمقادیر طبیعی آلبومین یا 

 فشار خون طبیعی و فشار خون قلب و عروق

 کامل خون شمارش یعیطب ریمقاد خونریزی

 

 

 یاصالح پروتکل و ینیبالیی برای انجام پروتکل کار آزما یعمل یستچک ل 2-3جدول 

 دییتأ/عدم دییتأ (فی)توص شرح ردیف

  پروپوزال یاطالعات عموم  1

  یانهیزم پیش اطالعات  2

  ییاهداف کارآزما  3

  درمان مورد یتانتخاب و محروم  4

  یاثربخش یابیارز  5

  یضرریب یابیارز  6

  به اطالعات یممستق یابیدست امکان آمار،  7

  یاتاخالق  8

  بیمه و یمال یتحما  9
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  انتشار یهااستیس  11

 

 

 

 

 

 

 یاهیگ یداروو  ییدارو اهانیگ رامونیپ مطالعات یشنهادیپ ستیلچک  3-4جدول 

 دییتأ/عدم دییتأ (فی)توص شرح ردیف

  .اهیگ مرسوم( ی)ها نام و یعلم نام و نیالت نام  1

  ماهر اهشناسیگ نامو ذکر  اهیگ ینام علم دییتأو  ییشناسا  2

  یومیهربار نمونه رهیذخ محل و یومیهربار شماره  3

  .ردیگیعصاره مورد استفاده قرار م ایمحصول  دیتول یکه برا اهی( گی)ها اندام ذکر  4

  اهیگ برداشت یهاو روش رشد طیشرا ،یمکان تیموقع ذکر  5

  آن یدارهنگ طیمورد نظر و شرا اهیخشک کردن گ نحوه  6

7  
 ...(رطوبت دما، زمان، مدت مکان،) یاهیمواد گ ینگهدار طیشرا

 [شودیم یداریخر گیاهی نمونه که یموارد در]
 

  ...اسانس عصاره،(، خشک ای)تازه  خام مثال، عنوان به استفاده موردشده  یفرآورمحصول  نوع  8

9  
 نسبت و (H2O ٪111 ،٪81 اتانول مثال، عنوان)به  استفاده مورد استخراج حالل غلظت و نوع

 یری( و گزارش بازده عصاره گ1: 2 مثال، عنوان به ؛حالل: گیاه) حالل به اهیگ
 

  یریجهت استخراج و عصاره گ استفاده مورد روش نام ذکر  11

11  
 یهاشیآزما ریسا ای نیخلوص )به عنوان مثال، فلز سنگ سنجشخاص /  شیهرگونه آزما شرح

 انجام آن هاناخواسته حذف شدند و روش یها(. کدام مؤلفهیآلودگ
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12  
 عنوان)به  چگونه و( محصول ییایمیش مؤلفه کدام مثال، عنوان)به  یزیچ چه ،یاستانداردساز

 (یکیولوژیب اقدامات ای ییایمیش یندهایفرآ مثال،
 

  ...(رطوبت دما، زمان، مدت مکان،) اهیفرآورده گ ینگهدار طیشرا  13

14  
محصول  یبر رو یقبل ینیبال ری)به عنوان مثال، چه مطالعه غ یقبل ینیبال و ینیبال ریغ مطالعه

 ذکر شود( متونبررسی در  یانجام داده است در صورت وجود، مدارک
 

  (یبخش اثر ،یمنیا ،هاشیآزما جی)نتا ینیبال ریغ مطالعه گزارش  15

  (یبخش اثر ،یمنیا ،هاشیآزما جینتا) ینیبال ییکارآزما گزارش  16

  (مصرف دوره مصرف، نحوه ،یمنیا وز)د تیسم گزارش  17

  (مصرف دوره مصرف، نحوه ،مؤثره وز)د یاثربخش گزارش  18

  (مصرف تیمحدود ،یاهیگ و ییدارو)تداخالت  تداخالت ارشگز  19

  اتیاخالق تیرعا  21

  هاانتشار داده نحوه  21
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 ضمایم -5

 1 وستیپ

 :رانیا یسنت طب در استفاده مورد کتب یبرخ

 سندهینو کتاب نام

 رازی الحاوی

 ابومنصور هروی االبنیه عن حقایق االدویه

 جرجانی االغراض الطبیه

 حکیم مؤمن تحفه المؤمنین

 عقیلی خراسانی مخزن االدویه

 محمداعظم خان اکسیر اعظم

 شفائی قرابادین

 محمداعظم خان قرابادین اعظم

 جاللی قرابادین

 ذکایی قرابادین

 عقیلی خراسانی مجمع الجوامع

 داوود انطاکی تذکره

 ابوریحان بیرونی صیدنه فی الطب

 ابن حزم قرشی الشامل فی صناعه الطبیه

 حکیم امام الدین صاحب مخزن اکسیر

 کبیرالدین تکلیس

 ابن سینا قانون فی الطب
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 جرجانی خوارزمشاهیذخیره 

 انصاری اختیارات بدیعی

 عقیلی خراسانی قرابادین کبیر

 علی بن عباس اهوازی کامل الصناعه

 محمدصالح هروی قرابادین صالحی

 محمداعظم خان محیط اعظم

 )محمداکبرارزانی( قرابادین قادری

 )نجیب الدین سمرقندی( قرابادین سمرقندی

 مظهری قرابادین

 شکوهی طب دارا

 کرمانی شرح اسباب و عالمات

 بهاء الدوله رازی خالصه التجارب

 ابن بیطار منهاج الدکان

 ناظم االطبا پزشکینامه نفیسی

 

 2 وستیپ

 :www.Theplantlist.org سایتراهنما استفاده از  -

- http://www.theplantlist.org/help/ 

 

 3 وستپی

 WHO Quality control methods for medicinal plant) دارویی گیاهی مواد برای کیفیت کنترل هایروش -

materials): 

- https://apps.who.int/iris/handle/10665/41986 

 

 WHO Monographs on Selected Medicinal) دارویی گیاهان به مربوط بهداشت جهانی سازمان یانگارهتک -

Plants): 

- https://apps.who.int/iris/handle/10665/42052 

 

 4 وستپی

 :کشور دارو و غذا سازمان یسنت و مکمل یعیطب یهاوردهآفر به مربوط یهانامهنییآ -

- https://www.fda.gov.ir/ 

 

 5 وستپی

 :فرآورده یاستانداردساز راهنماهای کنترل کیفیت و -

- EMEA (European Medicines Agency - Europa EU): 

http://www.theplantlist.org/help/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/41986
https://apps.who.int/iris/handle/10665/42052
https://www.fda.gov.ir/
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https://www.ema.europa.eu/en 

- WHO guideline on good manufacturing practices for herbal medicines: 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/43672 

- FDA guidance for industry operational guidance: 

https://www.fda.gov/media/120092/download 

 

 6 وستپی

 WHO's) یاهیگ یداروها یبخش اثر و یمنیا یابیارزش یبرا قیتحق یراهنما عنوان با بهداشت یجهان سازمان یراهنما -

Research guidelines for evaluating the safety and efficacy of herbal medicine): 

- https://apps.who.int/iris/handle/10665/207008 

 

 7 وستپی

 :Medicines Herbal PDR For کتاب

- https://www.amazon.com/Herbal-Medicines-Physicians-Desk-Reference/dp/1563632926 

 

 8 وستپی

 :نتایج مطالعات حیوانی به انسانیمقاالت معتبر جهت تبدیل و تعمیم 

- Nair AB, Jacob S. A simple practice guide for dose conversion between animals and human. Journal 

of basic and clinical pharmacy. 2016 Mar;7(2):27. DOI: 10.4103/0976-0105.177703 

 

- Hosseini A, Shorofi SA, Davoodi A. Starting dose calculation for medicinal plants in animal studies; 

recommendation of a simple and reliable method. Research Journal of Pharmacognosy. 2018 Mar 

12;5(2):1-7. DOI: 10.22127/rjp.2018.58474 

 

 9 وستپی

 :راهنمای کشوری کمیته ملی اخالق در کارآزمایی بالینی

- ethics.research.ac.ir › docs › clinical_trial 

 

 11 وستپی

 :Good Clinical Practice مطالعات بالینیبهینـه راهنمـای روش انجـام 

- https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/gcp1.pdf 

 

https://www.ema.europa.eu/en
https://apps.who.int/iris/handle/10665/43672
https://www.fda.gov/media/120092/download
https://apps.who.int/iris/handle/10665/207008
https://www.amazon.com/Herbal-Medicines-Physicians-Desk-Reference/dp/1563632926
https://dx.doi.org/10.4103%2F0976-0105.177703
https://dx.doi.org/10.22127/rjp.2018.58474
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic0riE0p7uAhVKUcAKHVQNAtAQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fethics.research.ac.ir%2Fdocs%2Fclinical_trial.doc&usg=AOvVaw3tvQEijCOyorXoM-aeKFjL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic0riE0p7uAhVKUcAKHVQNAtAQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fethics.research.ac.ir%2Fdocs%2Fclinical_trial.doc&usg=AOvVaw3tvQEijCOyorXoM-aeKFjL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic0riE0p7uAhVKUcAKHVQNAtAQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fethics.research.ac.ir%2Fdocs%2Fclinical_trial.doc&usg=AOvVaw3tvQEijCOyorXoM-aeKFjL
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/gcp1.pdf


 

21 

 

 11پیوست 

 :گیاهی ایران فارماکوپهکتاب 

- https://s7.picofile.com/d/8257499918/c0044831-43f0-4392-986b-
188a24b498c1/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%BE%D
9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%
D9%86_Iranian_Herbal_Pharmacopoeia.pdf 

 

https://s7.picofile.com/d/8257499918/c0044831-43f0-4392-986b-188a24b498c1/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_Iranian_Herbal_Pharmacopoeia.pdf
https://s7.picofile.com/d/8257499918/c0044831-43f0-4392-986b-188a24b498c1/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_Iranian_Herbal_Pharmacopoeia.pdf
https://s7.picofile.com/d/8257499918/c0044831-43f0-4392-986b-188a24b498c1/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_Iranian_Herbal_Pharmacopoeia.pdf
https://s7.picofile.com/d/8257499918/c0044831-43f0-4392-986b-188a24b498c1/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_Iranian_Herbal_Pharmacopoeia.pdf
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