
1 
 

 قلوبكم في ما يعلم اهلل

 

 هاي ویروسی سیستم بیماريسهم گیاهان دارویی در 

 ٩١٠٢ كرونا ویروس تنفسی مانند
 

 الدن امیني

 دکتری مهندسي پزشكي پرديس دانشكده های فني دانشگاه تهران و دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه

 مقدمه ٠
در حد اطالع  (٩5/٠٩/٢9) اي تا زمان تحریر این مقالهبراي بیماري ویروس كرونا، در طب نوین، داروي شناخته شده

، سرفه، بدن درد و خستگی مفرط باشد، هرچند 5985عالیم این بیماري، می تواند تب باالي نویسنده پیشنهاد نشده است. 

بیماري تقریبا دو هفته است، حال  این (incubation) نهفتهمسلما همه افراد با این نشانه ها لزوما این بیماري را ندارند. دوره 

به جز در شرایط ویژه، نفلوانزا، آویروس، مانند بیماري  بیماران مبتال به اینبراي  .ستانفلوانزا دو تا سه روز آنکه براي بیماري آ

. نیستو نیازي به بستري شدن  شودتجویز می بر و مسکن درد( مانند تبsymptomatiqueدرمانی )داروهاي نشانهفقط 

-هاي بهداشتی فردي و اجتماعی براي كم شدن احتمال مواجهه با ویروس، به خصوص براي قشرهاي آسیبهمچنین توصیه

هاي پاكساز، رعایت بهداشت دهان و شود. در طب كهن، به رعایت نکات اصالح سبك زندگی، پاكسازي ارگانمی پذیر، پیشنهاد

در این مقاله،  شود.هاي درمانی و تدافعی بدن، توجه زیادي داده میسیستم ایمنی و همراه شدن با روش افزایشبینی،  يحفره

ویروس، در بخش  مواجهه با احتیاطات الزم در، سوماز مشخصات ویروس كرونا، در بخش  يمختصر شرح، دوم در بخش

شرح داده  درمانیگیاه با بدن مقابله شرایطگی تسهیل چگون و نهایتا در بخش پنجم، ایمنی سیستم افزایش و پیشگیري چهارم

 شود.می

 كرونا ویروس ٩
 موتاسیون ازكه  باشدمی SARS CoV2 ناشی از ،CoviD-19 (Coronavirus Disease 2019) یا كرونا ویروسبیماري 

SARS CoV است شده ایجاد (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus) از هاویروس از بسیاريمشابه  و 

  شود.می سلول وارد( endocytoseاندوسیتوز) طریق

 از نیز SARS-CoV شود.می عمل وارد ACE2 (Angiotensin Converting Enzyme 2) آنزیم واسط طریق از اندوسیتوز

 و استموجود  (چهارم بخش به )رجوع ریه AT2 هايالوئول سلولی پوشش روي پروتئین این كند.می استفاده واسط همین

 .[1] باشندمی هاویروس هدف مورد معموالً الوئولی هايسلول این

 كرونا ویروس بیماري مقابل در الزم احتیاطات 5

 ویروس با مواجهه احتمال كردن كم 58٠

 شود.می داده شرح الزم هايتوصیه سپس و ویروس انتقال هايراه ابتدا
نتقال هايروش الف:  [2]ویروس ا

 سرفه و عطسه ناقل فرد اگر مستقیم، روش در شود.می انجام مستقیم غیر و مستقیم صورت به كرونا ویروس انتقال

 ناقل فرد متري ونیم یك تا یك از كمتر فاصله در كه دیگري فرد تنفسی هاي راه وارد آب كوچك ذرات همراه ویروس كند،
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 افراد تماس صورت در و كندمی پیدا تماس ویروس به آلوده دست با اجسام به ناقل فرد غیرمستقیم روش در شود.می دارد قرار

 شود.می منتقل تنفسی هايراه به ویروس دهان، یا بینی چشم، در دست قراردادن و اجسام این با سالم
 [3]بهداشتی هاي توصیه ب:

 و آب با روز طول در آلوده( احتماالً اجسام با تماس از )بعد بار چندین ثانیه، بیست یا صلوات چهار گفتن مدت هب را هادست .٠

 محرك خود شیمیایی كننده ضدعفونی هاي محلول بشوییم. نماید( ایجاد اگزما تواندمی مایع )صابون شخصی جامد صابون

 شوند.می توصیه صابون و آب به دسترسی عدم زمان در فقط و نمایندمی تضعیف را بدن خوددرمانی و هستند تنفسی سیستم

 نماییم. استفاده عمومی هايمحل در دستکش و ماسك از امکان صورت در .٩

 صورتشان به را دستشان ساعت در بار ٩5 متوسط طور به افراد تحقیقی طی نزنیم: صورتمان به را هادست امکان صورت در .5

 كارهايراه ولی نیست ايساده كار بنابراین شود.می برده چشم و بینی دهان، داخل دست بار ٩5 این از درصد ٤٤ و میزنند

 اندیشید. توانمی ايساده

 و كندمی سرفه یا عطسه ،مقابل فرد كه گرفتیم قرار محلی در اگر بپرهیزیم. اجتماعات و تردد پر هايمحل به رفتن از .٤

 نشوند. ما تنفسی هايراه وارد ویروس حاوي احتماالً آب ریز قطرات تا كنیم فرد به پشت سریع نیست، شدن دور امکان

 بگیریم. قرار جامعه در دیگر افراد از بیشتر یا متري نیم و یك فاصله در شود سعی .5

-دربسته سطل در را آن و گرفته دستمالی با را بینی و دهان جلوي نداریم، عالیمی هیچ اگر حتی سرفه، یا عطسه هنگام در .٦

 نکنیم. آلوده احیاناً را بقیه كه دهیم انجام را سرفه یا عطسه آستین داخل مگرنه بیندازیم اي

 .، تهویه نماییمشب و صبح دقیقه پانزدهبراي حدود  ها پنجره درب بازكردن بارا  منزل هواي .7

 افراد دارند، ایمنی سیستم مشکل كه افرادي پیر، افراد سن، كم كودكان باشیم، داشته زیادي توجه باید كه قشرهایی اًمسلم .9

 باشد.می دارند عروقی قلبی مشکالت كه افرادي و دارند، كلیه نارسایی مشکل كه افرادي ،دیابتیك

 ایمنی سیستم افزایش و پیشگیري ٤
 ایمنی سیستم یك .باشد خوب ایمنی سیستم یك داشتن اپیدمی یك از گذر عدم یا گذر در مهم نکات از یکیشاید 

 …، خودخواهی و حسرت ، حسادت،خشممانند   نفسانی اعراض كنترل شامل سالم زندگی سبك با و مدت دراز در خوب

 آماده، غذاهاي كردنی، سرخ از )بدور خوب تغذیه ،( ٩٩ ساعت حدود) مناسب با كیفیت و كمیت خواب درمانی(، )مراقبه

 )حداقل فیزیکی فعالیت ...(، كنسروها، ها،نگهدارنده و شیمیایی هايرنگ افزودنی، مواد به آغشته صنعتی هايشیرینی ها،سس

 می تواند مناسب هواي و آب از استفاده و هفته( در بار یك المقدورحتی طبیعت و كوه به رفتن روز، در رويپیاده ساعت نیم

 . [6، 4] شود میسر

 )بادام، منیزیم ...(، بروكلی، شلغم، كلم، كیوي، )مركبات، ث ویتامین حاوي سبزیجاتو  ها میوه از توانمی تغذیه در

 . [2,5]شویم مندبهره …()حبوبات، ها oligo-element و انجیر،خرما،...( كلم، گردو،

 Salvia گلی مریم و Rosmarinus officinalis رزماري ،Thymus vulgaris باغی آویشن مانند دارویی گیاهان از

officinalis [2]نمود استفاده می توان غذاها در معطر ادویه عنوان به بلکه دمنوش واننع به تنها نه. 

  ما بدن درمانی آگاهانه هاي روش تسهیل به كمك ٤8٠

 حال در مرتباً هاویروس كه چرا شویم، متمركز خاصی ویروس روي باشد نداشته لزومی شاید كه كنیم توجه باید

 هاویروس این شناختیم. نمی قبل از كه شویم مواجه توانیممی هاییویروس با آینده در و هستند (mutation) موتاسیون

 و ژنریك باید نیز مقابله استراتژي. …غیره. و دهندمی شدید تب كنند،می حمله تنفسی سیستم روي دارند: ژنریك استراتژي

 كنیم.می آغاز تنفسی سیستم بر مروري با این بخش را براي درك روش هاي آگاهانه مقابله بدن، . [6]باشد ماكرو دیدگاه با

   [7,8]تنفسی سیستم مکانیسم ٤8٠8٠

 قسمت از كه است تنفسی لوله ناي باشد. می هاریه و الوئول برونشیول، برونش، ناي، بینی، شامل تنفسی سیستم

 و شودمی تقسیم هابرونشیول به برونش هر و راست و چپ برونش قسمت دو به سپس دارد. امتداد هابرونش تا حنجره انتهایی
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 خروجی گازهاي بقیه و كربن اكسید دي و اكسیژن تبادالت كه هستند ايخوشه بادكنکی هايبرونشیول،حفره انتهایی قسمت

 دارند. خون با را

 میکرومتر ١85 خونی وریدهاي و هاالوئل جداره بین فاصله هستند. چپ در لب دو و راست در لب سه شامل هاریه

 یا تنیس زمین یك مساحت یا مربع متر 75 تقریبا معادل سطحی كه دارد وجود ریه در الوئول میلیون 5١١ حدود باشد.می

 است. میلیمتر ١85 الوئول هر قطر كند.می ایحاد اطراف محیط با بدن پوست سطح برابر سی

 عضالت بقیه چنین هم به و دیافراگم و سینه قفسه عضالت كمك با عمده طور بهدر عمل دم،  تنفسی سیستم در

 وجود بیرون هواي و هاالوئول داخل هواي بین كه فشاري اختالف اثر در و شده، منبسط سینه قفسه تنفسی، سیستم صاف

 الوئول و ها برونشیول ها،برونش داخل بهو سپس  ناي به دهان یا بینی از شده، وارد مکشی صورت به بیرون از هوا جریان دارد،

 هواي و هاالوئول داخل هواي بین فشار اختالف با است برابر هوا جریان شود.می انجام خون با گازي تبادالت و رسدمی ها

 فشار اختالف و است پایین بسیار تنفسی هايراه این مقاومت سالمت، حالت در تنفسی. هايراه مقاومت بر تقسیم بیرون

 جیوه(. متر میلی ٩-٠) كندمی برقرار را هوا جریان ناچیزي،

 ثابت براي و رفته، باال مقاومت این شود، ضخیم تنفسی هايراه این جداره تنفسی، هايبیماري دلیل به اگر مسلما

 از بزرگتري حجم به نیاز و است نیاز تري پایین الوئول داخل فشار است: باالتري فشار اختالف به نیاز جریان، داشتن نگه

 كشد.می نفس ترسخت فرد و میشود دم در سینه قفسه انبساط

 و (bronchodilatation) شده ریلکس تنفسی هايراه عضالت ،آدرنالینهرمون  ترشح اثر در سمپاتیك، حالت در

 تنفسی هايراه انبساط این همچنین شود.می ایجاد زیادي هواي جریان و شده كم تنفسی هايراه مقاومت

(bronchodilatation) راه نقباضا، پاراسمپاتیك حالت در برعکس پذیرد.می صورت باال، اكسیژن به نیاز دلیل به نیز ورزش در-

 رود.می باال تنفسی هايراه مقاومت و پذیردمی صورت (bronchiconstriction) تنفسی هاي

 تنفس تجربه سرماخوردگی، اثر در مثال، طور به دارند. مهمی نقش تنفسی هايراه مقاومت تنفسی، هايبیماري در

 BCO تنفسی هايبیماري در داریم. را بینی راه از تنفسی راه انسداد یا مخاط، انباشتگی براثر را بینی با سخت

(bronchopneumopathies chronique obstructive)، غیره و آمفیزم آسم، برونشیت، جمله از یمتفاوت هايبیماري شامل كه 

 شود.می انجام باره این در بیشتري بحث ادامه در رود. می باال تنفسی هاي راه مقاومت، شودمی

 [7,8] تنفسی سیستم ایمنی سیستم 2.1.4

 پوشش سطح باشد.می هامیکروب و هاناخالصی خارجی، ذرات پاكسازي براي ماكروفاژها به مجهز هاالوئول داخل

 مخاطی، غشاء است. شده تشکیل (cellules ciliés) مژگانی هايسلول و مخاطی غشاء از (Epithélium) تنفسی هايراه داخلی

 كردن خارج یفشاوظیکی از  و است ویسکوز مخاط ماده كند.می ایجاد آن سطح نگهداشتن مرطوب و نرم براي را مخاط ماده

 مخاط شود.می انجام مخاطی غشاء سطح مژگانی هايسلول به كمك كار این است. شده تنفس غبار و گرد مانند هاناخالصی

 باشد.می هاعفونتمقابله با  براي (IgA) ایمونوگلوبین و (anticorp) آنتیکور شامل

 سمت به هاالوئول از را هاناخالصی ثانیه در برگشتی و رفت حركتدوازده  فركانس به حركتی با مژگانی هايسلول

 متر سانتی دو می توانند به مقدار ،حركت این با شود. می دفع كبد طریق از و بلعیده ارادي طورغیر به انجا از و ورندآمی ناي

-می دفع كلیه و كبد سپس و خون وارد تنفسی سیستم طریق از هم هاازناخالصی قسمتی كنند. دفع را هاناخالصی دقیقه در

 و كبد روي بر تنفسی سیستم بر عالوه را فشاري چه دخانیات استعمال یا آلوده شهرهاي در زندگی كه كنیممی توجه شود.

  كند.می ایجاد هاناخالصی دفع براي كلیه

 متحرك فرش این شود.می گفته (tapis roulant muqueux) متحرك فرش ،مژگانی هايسلول و مخاط مجموعه به

 را مخاطی ماده ترشح درمان، به بدن شود، ایجاد هاریه در عفونتی و التهاب اگر حال كند.می پاكسازي ریه از را هاناخالصی

 سازد.می خارج و كندمی احساس گلو ته فرد را خلط در هنگام بیماري، كند: خارج را عفونت یا التهابی ماده تا داده افزایش

 ماكروفاژهاي عملکرد و شودمی فلج ساعت چندین براي مژگانی هايسلول عملکرد دخانیات، استعمال دلیل به

 اثرخارج در افتد.نمی اتفاق مخاط از مناسبی جریان و شودمی مشکل دچار مخاط تخلیه همچنین شود.می مختل هم هاالوئول

 اجسام رشد براي محلی تواندمی مخاط خود ماكروفاژها، عملکرد شدن مختل و جداره درآن ها  انباشتگی، هامخاط نشدن
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مسلما تنفس هواي شهر هاي آلوده )مواد شیمیایی صنعتی( نیز می تواند اثرات مخرب روي سیستم تنفسی  شود. خارجی

 داشته باشد.

 با سپس و شده تنفسی سیستم وارد زیادي هواي سرفه، در است. سرفهیك سیستم دفاعی دیگر سیستم تنفسی، 

 شوند.می  رانده بیرون به هاناخالصی كه شودمی رانده خارج به هوا دفعه یك و زیاد فشار

 [7,8] بدن دفاعی مقابله و تنفسی سیستم بر هاباكتري و ویروس عملکرد ٤8٠85

 خارج در سعی مخاط افزایش و سرفه با بدن شود، ایجاد التهاب تنفسی، سیستم در باكتري، یا ویروس اثر در اگر

 مواد یا دخانیات معرض در دلیل به متحرك فرش سیستم دفاعی، هايسیستم این وجود با اگر كند.می هاناخالصی كردن

 و شودنمی تخلیه راحتی به مخاط این نشود، ایجاد كیفیتی با و روان مخاط یا باشد نداشته عملکردخوبی گرفتن، قرار شیمیایی

 نتیجه در رود،می باال مقاومت و شده ضخیم تنفسی راه پوشش جداره ،انباشتگی این دراثر كند.می انباشتگی ایجاد جداره در

 دارد. وجود مکانیسم این تقریبا ،BCO هايبیماري انواع در شود.می ایجاد تنفسی مشکالت

 پاك، هواي استعمال ،كوهپیمایی تنفسی، هايتمرین فیزیکی، فعالیت طریق از تنفسی هايراه پاكسازي با بنابراین

 كنیم. كمك تنفسی سیستم دفاعی سیستم افزایش به توانمی كیفیت با و روان مخاط كننده ایجاد دارویی گیاهان از استفاده

  .كنیم؟ هموارتر را بدن مقابله شرایط درمانیگیاه با چگونه 5
 تنفسی هايراه در ویروس اگر و دارند ایمنی سیستم افزایش به كمك دارویی گیاهان چه دهیممی شرح بخش این در 

ویروس كمك  گسترش مانع و دفع به امکان صورت در چگونه تحتانی و فوقانی تنفسی سیستم كردن عفونی ضد با شد، وارد

شود. هم چنین چگونه می توان با استفاده از گیاهان دارویی، مخاطی روان و با كیفیت براي كمك به سیستم دفاعی سیستم 

 استفاده میزان و استفاده هقیطر سپس شوند.می پیشنهاد ناسبتم دارویی گیاهان دستهدر این بخش، تنفسی داشته باشیم. 

  د.نشومی داده شرح

 [16-9] مقابله براي مفید گیاهان معرفی 58٠

 باشد: استوار محور سه بر تواند می مقابله

 ایمنی سیستم كننده تقویت گیاهان .٠

 تنفسی سیستم هايباكتري و ویروس ضد گیاهان .٩

 زدا سم و التهاب ضد گیاهان .5

 سیستم افزایش خاصیت داراي گیاه این شود.می معرفی ،Thymus vulgaris باغی آویشن گیاه دو، و یك گروه در

 و تیمول دلیل )به باكتریایی ضد دفاعی(، سربازهاي )افزایش T هاي فوسیتنل تولید افزایش با توژانول( دلیل )به ایمنی

 استخراج جهت غددمخاطی ترشح افزایش )اكسپکتورانت: آوريخلط خاصیت برونشی، هايعفونت درصد ٢٩ براي لینالول(،

 .می باشد كارواكرول( و تیمول دلیل )به اسپاسمی ضد خاصیت تنفسی(، سیستم از عفونت و التهابی مایع

 اكسپکتورانت (،mucolytique) موكولیتیك خاصیت براي ،Foeniculum vulgare رازیانه گیاه ،دو گروه در

(expectorant) ، به( انتول و فانشون دلیل fenchone et anéthole،) و ریه پاكسازي براي كیفیت با و روان برونشی مخاط تولید 

 .، توصیه می شود(Streptococcus )ضد ضدمیکروبی عفونت، و التهابی مایع خروج

 .معرفی می شود قوي پاكسازي و ضدالتهابی خاصیت براي ،Achillea ligustica شعاعی بومادران گیاه سوم، گروه از

 [17] معتبر مراجع منظر از هاآن احتیاطات و شده معرفی گیاهان تنفسی سیستم با مرتبط خواص 58٠8٠

ي فرانسه فارماكوپه Aدر لیست  Thymus vulgaris (Lamiaceae) اندام هوايي گیاه آويشن باغي .٠

(Pharmacopée françaiseآمده است. خواص ذكر شده از هر یك از مراجع معتبر در ذیل می ):آید 

 سرفه براي اكسپکتورانت [:19] مرجع -الف

 ضد باكتري، ضد اكسپکتورانت، (،Branchospasmolytique)مخاط كننده روان :Commission E of Germany -ب

 مخاطی هايسرفه و برونشیتضد  فوقانی، تنفسی هاي راه انسداد
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 سرفه سیاه براي دیگر داروهاي همراه فوقانی، تنفسی هاي راه مخاط التهابضد  :ESCOP -ج

 هايباكتری ضد (adrenergique β2 هاي گیرنده روي )اثر ناي صاف عضالت انقباضات :[17]مرجع  -د

Streptococcus mutans، Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae، Streptococcus pyogenes 

 التهاب ضد ویروس، ضد تنفسی(، سیستم اصلی هاي )پاتوژن

 برونشیت و سرماخوردگی در سرفه درمان براي :L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) -ه

 شیرده و باردار هاي خانم در استفاده منع احتیاطات:

 .تاكنون شناخته نشده است تداخل دارويي:

 (Pharmacopée française) فرانسه يفارماكوپه A لیست در Foeniculum vulgare (Apiaceae) رازيانه گیاه دانه .٩

 آید:می ذیل در معتبر مراجع از یك هر از شده ذكر خواص است. آمده

 مخاط همراه سرفه در تنفسی هايراه پاكسازي :ESCOP -الف

 كودكان براي اكسپکتورانت تنفسی، هايراه التهاب :Commission E of Germany -ب

 ضد، (antinociceptif) ضددرد (،antimutagé) موتاسیون ضد ،التهاب ضد، ویروس ضد، میکروب ضد :[18] مرجع -ج

 (antispasmodique) اسپاسم

 باردار هايخانم استروژن، هورمون به وابسته هايسرطان داراي افراد :احتیاطات

 ساعت 5-٩ زمانی تفاوت با ،quinolones خانواده یا ciprofloxacine بیوتیك آنتی از استفاده صورت در: ييتداخل دارو

 نشود. استفاده همزمان و شود استفاده

  Achillea ligustica (Asteraceae)شعاعي بومادراناندام هوايي گیاه  .5

 اكسیدان آنتی و (antiproliferativeی )سلول سریع رشد ضد ،میکروب ضد: [20] مرجع

 و كودكان زیر پنج سال شیرده ،باردار هاي خانم مصرف منع احتیاطات:

 Pharmacopée) فرانسه يفارماكوپه A لیست در Salvia officinalis (Lamiaceae) گیاه مريم گلي هوايي اندام  .٤

française) آید:می ذیل در معتبر مراجع از یك هر از شده ذكر خواص است. آمده 

 بینی و گلو دهان، مخاط التهاب ضد :EMA, Commission E of Germany, ESCOP -الف

، ضد عفونی حفره (anti-inflammatoire) التهاب ضد ،(antimutagene) موتاسیون ضد ،میکروب ضد :[17] مرجع -ب

 دهان به عنوان دهان شویه

هفته مصرف خوراكی یك تا دوهفته مصرف  مصرف بیش از حداكثر میزان مصرف مجاز، بعد از یك تا دومنع  احتیاطات:

 صرع بیماري با افراد و شیرده و باردار هاي خانم هرمون، به وابسته هاي سرطان بیماري با افراد مصرف منع. نشود

 تشنج ضد داروهاي :دارويي تداخل

 فرانسه يفارماكوپه A لیست در Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) رزماریگیاه  هوايي اندام  .5

(Pharmacopée française) آید:می ذیل در معتبر مراجع از یك هر از شده ذكر خواص است. آمده 

 عضالنی هاي درد :EMA -الف

 التهاب، ضد كننده، عفونی ضد شویه(، )دهان دهان بهداشت براي كبد، و هاكلیه پاكسازي تسهیل :[17] مرجع -ب

 میکروب ضد

 .از استفاده بیشتر از حداكثر میزان مصرف مجاز خودداري شود احتیاطات:

 .تاكنون شناخته نشده است تداخل دارويي:
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 هستند؟ بخش اثر كیفیتی هر با دارویی گیاهان آیا 58٩

 بى گیاهان مسلماً باشند، گذار اثر تا باشند مؤثره ماده و اسانس داراى گیاهان كه است مهم دارویی، گیاهان مورد در

 شناسایی هاى راه از یکى شوند. تهیه معتمد كننده تولید از است بهتر گیاه، كیفیت شناسایی براى بود. نخواهند گذار اثر كیفیت

  است. كروماتوگرافی روشهاى طریق از گیاه كیفیت

 فصل و زمان مسلماً باشد. نشده جدا شاخه از ترجیحاً و نشده خرد و كامل صورت به گیاه گل یا برگ است بهتر

 نه ارگانیك دارویی گیاهان است. اهمیت حائز مؤثره ى ماده میزان در انباردارى و بندى بسته كردن، خشك ى نحوه برداشت،

 گیاهان به نسبت ترى كیفیت با و بیشتر مسلماً مؤثره ى ماده داراى بلکه نیستند، سموم و شیمیایی مواد به بدن آالینده تنها

 توانند مى گیاهان جنس، و خانواده یك از است. اهمیت حائز بسیار دارویى، گیاهان بودن دار شناسنامه هستند. ارگانیك غیر

 كنیم، نمى استفاده هرگز را نشان و نام بى قرص یك كه همانطور .[15] باشند داشته گوناگون باخواص متفاوت بسیار هاى گونه

 و ،Lamiaceae خانواده از Salvia officinalis گلى مریم گیاه مثال عنوان به .نماییم پرهیز باید نیز را مشخصات بدون گیاه

 متفاوت جغرافیایى نواحی در دیگر متفاوت گونه ٢١١ حدود جنس، و خانواده همین از است. officinalis گونه و ،Salvia جنس

 ....بنابراین ،Salvia microphylla، Salvia elegans، Salvia fruticosa، Salvia apiana، Salvia discolor مانند دارند وجود دنیا

 باشیم. داشته اطالع آن گونه و جنس خانواده، شامل، گیاه التین علمى اسم از باید دارویى گیاهان تهیه هنگام

  مصرف میزانو  گیاهان مصرف هايراه 585

 تهیه روش  5858٠

 دهان: و گلو پاکسازی جهت غرغره محلول تهیه الف.

 ٠5 براي دمکنی همراه ریخته، جوش آب سی سی ٩١١ در سوپخوري، اشقق یك Salvia officinalis گلی مریم از

داشت. براي  . می توان براي مدتی در حفره دهانی به عنوان دهان شویه نگاهشود غرغره نمك كمی با و كرده دم دقیقه

توان براي می داخل حفره دهانی را می توان توصیه نمود.محلول، كودكانی كه هنوز غرغره كردن را بلد نیستند، نگاه داشتن 

آب در دست زیر بینی قرار داده و آن را به سمت باال به داخل بینی كشیده و سپس  ها كمیو سینوسبینی  يحفره شستن

 .شوند پاكها بینی و سینوس يبینی را شسته تا حفره

 به کمك و کیفیت با و روان مخاط تولید در بدن به کمك جهت گیاه سه ترکیب از دمنوش تهیه ب.

 :مناسب مخاطي ايجادحرکت در تنفسي سیستم دفاعي سیستم

 ،Achillea ligustica شعاعی بومادران و ،Foeniculum vulgare رازیانه ،Thymus vulgaris باغی آویشن گیاه سه از

 دقیقه ٠5 مدت براي دمکنی با و ریخته جوش آب سی سی ٩١١ در چهارگرم یا خوري، مربا اشقق ٩ مقدار به مقدارمساوي به

  شود. میل روز در بار سه دمنوش این .شود دم

و  سبزیجات سوپ استراحت، خون(، قند سطح گرفتن نظر دربا ) عسل كمی همراه گرم دمنوش نوشیدن مسلماً

-می باشد. مؤثر تواندمی گوسفندي،... ماهیچه سوپ امکان صورت در شلغم،... حلوایی، كدو همراه گندم یا نخود، مانندحبوبات 

 خوردن بر اصراري صورت، این در است، بیماري روي ایمنی سیستم تمركز دلیل به كه كند ایجاد اشتهاییبی بیماري تواند

 به است بهتر شد، حاصل بهبود شاءاهلل ان كه روزي ده از بعد نمود. همراهی اشتدافعی عملکردهاي و بدن با باید و نیست

 بهره نیز هاآن بخور از ها،دمنوش نوشیدن بر عالوه توانمی نماند. باقی بدن در خستگی كه شود توجه نقاهت دوران استراحت

 .)قسمت ج( برد

-ضدعفوني مؤثره مواد مقیمست رساندن و تنفسي های راه مخاطي غشاء نمودن مرطوب برای بخور .ج

و ، یك چهارم از قابلمه اي را از تركیب سه گیاه توصیه شده در باال )به اندازه مساوي( بخور براي .تنفسي هایراه به کننده

 دم توسط تا بسته را قابلمه درب و برداشته حرارت روي از سپس برسد، جوش نقطه به تا داده حرارت ،پر نموده آببا مابقی را 

 نباید بخور از بعد اًمسلم شوند. تنفس بخارات بسته چشم با و انداخته سر روي ايحوله سپس بکشد، دم دقیقه ٠5 براي كنی

 داشت. خواهد معکوس اثر چراكه گرفت، قرار سرد هواي با ههمواج در

 محلول ضدعفوني سطوح .د
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 اولیه: مواد

 سوپخوري قاشق یك استیك( )اسید سفید سركه .٠

 سوپخوري قاشق یك شیرین جوش .٩

 لیتر یك جوش آب .5

 :تهیه طرز

 به و نموده داري اسپري ظرف داخل سپس شود. اضافه جوش آب آن به و ریخته سفید سركه روي را شیرین جوش

 شود. پاك كتانی پارچه با سپس و شود صبر ثانیه 5١ زده، نظر مورد سطح

 

 

 :[21 ,16] میزان مصرف و استفاده مناسب 5858٩

سال در  7١گیاهان خشك براي سه گروه سنی بزرگساالن، كودكان و افراد باالي  يمصرف دمنوش و جوشاندهمیزان 

گیاه آویشن باغی، . می شودمشخص به صورت زیر میزان مصرف هر گیاهی با یکی از حروف الف تا د  زیر شرح داده شده اند.

باشد. این میزان مصرف جهت مصرف مفرده از هر اعی از گروه ب میرازیانه، رزماري و مریم گلی از گروه ج و گیاه بومادران شع

هاي دیگر و براي رده توصیه می شودبراي بزرگساالن  5،5،٠مصرف تركیبی گیاهان مطابق بخش میزان مسلماً . گیاه است

 .یابدسنی مطابق جدول زیر كاهش می

 

 

 

 

 

 

 سال: 07میزان مصرف برای افراد باالی 

عادي براي  درصد میزان مصرف 9١در این سن، قدرت تجزیه داروها و از جمله گیاهان كاهش می یابد. میزان مصرف 

 درصد كاهش داد. 5١بزرگساالن است. براي افراد خیلی ضعیف حتی می توان میزان مصرف را تا 

 میزان مصرف برای کودکان

 ماه هیچ گیاه دارویی توصیه نمی شود ٦براي نوزاد كمتر از 

 ماه تا یکسال: یك دهم حداقل میزان مصرف براي بزرگساالن  ٦از 

 سوم حداقل میزان مصرف براي بزرگساالناز یك تا شش سال: یك 

 سال: یك دوم حداقل میزان مصرف براي بزرگساالن ٠٠تا  7از 

 سال: میزان مصرف ضعیف براي بزرگساالن ٠٦تا  ٠٩از 

 

 

میزان مصرف برای بزرگسال برای دمنوش و 

گیاهان دارويي جوشانده تهیه شده از 

 خشك

 ٠١١گرم در روز یا حداكثر  ٠5تا  5

 گرم در هفته

 

 الف
 5١گرم در روز یا حداكثر  5/7تا  5

 گرم در هفته

 ب
 5١گرم در روز یا حداكثر  ٤تا  ٩

 گرم در هفته

 ج
 د گرم در هفته ٠5گرم در روز یا  ٩تا  ٠
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ویراستار هیچ گونه مسئولیتى در قبال استفاده نابجا ازگیاهان دارویى در درمان بیمارى هاى خاص نمى پذیرند.  مؤلف و توجه:

لذا  [.16,17]هم چنین تاكید مى نماید در مصرف خودسرانه گیاهان، احتمال بروز عوارض جانبى و تداخالت دارویى وجود دارد 

مشورت   یا پزشك ، قبل از مصرف گیاهان دارویی با افراد صاحب نظرتوصیه می شود افرادي كه بیماري هاي خاص دارند

 نمایند.
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