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گیاهان دارویی ضد آسم از دیدگاه طب سنتی ایران
بهجت جوادی1، سید احمد امامی

مقدمه: آسم یک بیماری التهابی مزمن راههای هوایی است که مشخصه آن برونکواسپاسم، التهاب مزمن و ترشح مخاط می باشد. این بیماری اثرات 
منفی زیادی بر کیفیت زندگی بیماران داشته، هزینه بسیاری را بر سیستم بهداشت و درمان تحمیل می کند. گیاهان دارویی از دیرباز در فرهنگهای 
مختلف جهت درمان بیماریها مورد استفاده قرار می گیرند و منابع ارزشمندی برای تولید داروهای جدید بوده اند. گیاهان در طب سنتی ایران هم جهت 
درمان بسیاری از بیماریها از جمله آسم کاربرد دارند. در مطالعه حاضر به بررسی گیاهان مورد استفاده در درمان آسم از دیدگاه طب سنتی پرداخته ایم. 

همچنین مطالعات فارماکولوژیک مرتبط با اثرات ضد آسم این گیاهان و مواد موثره مسئول این اثرات مورد بحث قرار گرفته اند.
روش کار: ابتدا مهمترین کتابهای طب سنتی جهت یافتن گیاهان ضد آسم جستجو گردید. آنگاه پایگاههای داده پردازی معتبر جهت یافتن اثرات 

فارماکولوژیک مرتبط با آسم گیاهان مزبور بررسی شدند.
یافته ها: 25 گیاه ضد آسم از منابع طب سنتی استخراج گردید که مهمترین آنها پرسیاوشان، کندر، زعفران، شیرین بیان، زوفا و سداب می باشد. اثرات 

ضد التهاب، شل کننده عضله نای، مهار کننده تغییر شکل راههای هوایی، ضدآلرژی و آنتی اکسیدان از جمله مکانیزمهای اثر گیاهان مزبور می باشند. 
نتیجه گیری: گیاهان دارویی می توانند منابع ارزشمند تولید داروهای ضد آسم باشند. مطالعات بعدی جهت بررسی مکانیزمها و مواد موثره مسئول اثرات 

ضد آسم گیاهان مورد بحث ضروری می باشد.
کلمات کلیدی:  آسم، گیاهان دارویی،  طب  سنتی ایران
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