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تدابیر درمانی کهیر در طب سنتی ایران
مرجان مهجور1، آرش خوشابی1

مقدمه: بیماری کهیر )تحت عنوان شری در طب سنتی ایرانی( شیوع 1 تا 5 درصد در جامعه دارد، کهیر مزمن بر روي کیفیت زندگي افراد داراي 
اثرات منفي بسیار زیادي مي باشد و سبب اختالل در کارآیي افراد تا 30 درصد مي گردد. هدف از این مطالعه بررسی تدابیر درمانی توصیه شده موجود 

در طب سنتی ایران و معرفی پر تکرار ترین و پر کاربرد ترین توصیه در درمان کهیر می باشد.
روش کار:  بررسی حاضر یک مقاله مروری می باشد که پس از جستجوی کلید واژه های کهیر ، درمان ، طب سنتی ایرانی و شری در  6 کتاب 
معتبر طب سنتی و نیز مقاالت علمی در وب سایت های معتبر با استفاده از نسخ اصلی کتب و عدم استفاده از ترجمه های نامعتبر و غیر دقیق یافته 

ها اولویت بندی می شود
یافته ها: در بررسی حاضر بیش از 100 نوع تدابیر درمانی موثر در مورد کهیر استخراج گردیدند که از بین این تعداد، موثرترین آنها عبارتند از : انار 
)خوراکی( و گشنیز )مالیدنی(در نوع دموی ، سکنجبین)خوراکی( و کرفس)مالیدنی( در نوع بلغمی، ماءالجبن در نوع سوداوی و بارهنگ به عنوان گیاه 

اختصاصی در درمان کهیر .
نتیجه گیری:  با توجه به اینکه طب سنتی ایران بصورت بسیار گسترده و بر اساس طبع انسان این بیماری را درمان می کند ، جهت تایید هر چه 

بیشتر و کاربرد گسترده تر این تدابیر ، انجام کارآزمایی بالینی در مورد موارد اولویت دار این تحقیق از ضروریات می باشد 
کلمات کلیدي: کهیر، تدابیر دارویی، طب سنتی ایرانی، شری
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