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گیاهان دارویی مؤثر بر کاهش عالئم رینیت آلرژیک با رویکرد 
طب ایرانی   

فاطمه زارع نژاد1، آریو موحدی2

مقدمه: رینیت آلرژیک، درواقع یک واکنش حساسیتی به مواد آلرژی زای موجود در هوا است که چشم ها، بینی، سینوس ها، گلو، و لوله های برونشی 
را گرفتار می کند. این بیماری یکی از شایع ترین بیماری های آلرژیک است.عالئم اصلی آن عبارتند از: عطسه، گرفتگی و آبریزش بینی، خارش 
چشم، بینی، سقف دهان و گلو و گاهی خس خس سینه. .در حال حاضر، پرمصرف ترین داروها در درمان این بیماری شامل انواع آنتی هیستامین ها، 
کورتیکواستروئیدها و با میزان کمتر استفاده از آلرژن تراپی و... است که ضمن ایجاد عوارض متعدد تا کنون در کنترل مؤثر عالئم این بیماری به ویژه 

در کودکان موفق نبوده اند.
روش کار: در این مطالعه با بررسی متون طب سنتی ایران از جمله؛ کتاب الحاوی، قانون، اکسیر اعظم و.. ضمن تطبیق عالئم این بیماری با تعریف 

کتب طبی قدیم، گیاهان دارویی مؤثر در کاهش عالئم آن یافت و به عنوان درمان مکمل به جامعه علمی معرفی می گردد.
یافته ها: این بیماری بیشترین قرابت را با یکی از انواع زکام در طب قدیم، به نام »زکام حار« دارد. اساس درمان، استفاده از ترکیبات گیاهی به صورت 
خوراکی داخل غذا و همچنین به شکل موضعی بوده و پرمصرف ترین گیاهان دارویی برای کاهش عالئم عبارت اند از: خشخاش، بنفشه، نیلوفر، 
ختمی، پنیرک، به دانه و..که به صورت مفرده و یا در ترکیب داروها به کار برده می شدند. خواص ضد آلرژن برخی از این گیاهان در مطالعات جدید نیز 

به اثبات رسیده است.
نتیجه گیری: باتوجه به عوارض شایع بیماری فوق و عدم موفقیت قطعی طب مدرن در درمان و کنترل، استفاده از طب مکمل می تواند در بهبودی 

روش های مدرن مؤثر واقع گردد. انجام تحقیقات بالینی در این زمینه توصیه می شود.
کلمات کلیدی:  رینیت آلرژیک، طب سنتی ایران، زکام حار
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