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چکیده
بيماریهای عفونی ،بيماریهای گسترده و شايع در جهان هستند که هزينههای فراوانی را به
جوامع بشری تحميل میکنند و تهديدی برای سالمت بشر محسوب میشوند .ميزان مرگ و
مير ناشی از اين بيماریها روز به روز در جهان ،بهخصوص در کشورهای در حال توسعه رو به
افزايش است .گياهان دارويی توليدکننده مواد طبيعی بیشماری هستند و در طب سنتی برای
درمان بيماریها از آنها استفاده میشود .اين مطالعه مروری با هدف بررسی خواص دارويی
اثبات شده گياهان صورت گرفت .کتبهای معتبر طب سنتی و گياهان دارويی ،دادههای مورد
مطالعه از پايگاههای اطالعاتی PubMed ،ISC ،Scopus ،IranMedex ،Magiran ،ISI
 Google Scholar،استخراج و بررسی شدند .امروزه با کشف خواص تقويت کننده سيستم
ايمنی بدن در گياهان دارويی ،مويدات جديدی بر تأکيد طب سنتی در خصوص استفاده از اين
گياهان بهدست میآيد .عصاره و اسانس اين گياهان بر درمان ضعف سيستم ايمنی بدن مؤثر
هستند.

مقدمه
محققان به منظور دستيابی به ترکيبات ضدميكروبی جديد ،از ترکيبات طبيعی مانند
عصاره های گياهی استفاده کنند .گياهان دارويی ،بهترين کانديد برای مهار باکتری های
عفونتزای مقاومت به آنتیبيوتيك هستند که از مزايای آن می توان به کمبودن هزينه توليد،
عوارض جانبی کم ،نداشتن مشكالت زيستمحيطی اشاره کرد ( Mohsenipour and

.)Hassanshahian, 2016گياهان دارويی يكی از منابع مهم درمان بيماریها در تمام نقاط
جهان بوده و در حال حاضر نيز اين گياهان از جايگاه مهمی در پزشكی برخوردار میباشند ،به-
خصوص در طی دهههای گذشته کاربرد اين گياهان در طب سنتی و مدرن رو به افزايش است
(ضيائی و همكاران .)1393 ،امروزه با توجه به اثرات جانبی ناشی از مصرف داروهای شيميايی،
به توليد پايدار داروهای گياهی باکيفيت ،توجه خاصی شده است ( .)Malik, 2011گياهان

نتایج و تحلیل
خارخاسك ( ،)Tribulus terrestrisدر درمان بيماریهای قلبی-عروقی همچون ضعف
گردش خون و آنژين صدری مؤثر است و در داروهای سنتی چينیها و هندیها برای درمان
بيماریهای کبد ،کليه و قلبی-عروقی استفاده میشود (.)Wang et al., 1990
درمنه ( )Artemisia sieberiاز خانوده  Asteraceaeمیباشد .بهطور مختصر در مورد خواص
دارويی درمنه میتوان گفت استفاده از اين گياه برای درمان بيماریهای زمان قديم نسبت داده
شده میشود .درمنه در طب قديم کاربرد دارويی داشته و بهعنوان مقوی ،محرک ،اشتهاآور و
تقويت سيستم ايمنی بدن استفاده میشده اشت (.)Sefidkon et al., 2013
سرخارگل ( )Echinacea angustifoliaاز خانواده گياهان ستاره آسا ( )Asteraceaeمیباشد
( .)Amira et al., 2007سالهاست که در طب سنتی از گياه سرخارگل به منظور پيشگيری و
درمان طيف گستردهای از بيماریها از قبيل سرماخوردگی معمولی ،سرفه ،عفونتهای ريوی،
اختالالت جلدی و حتی بيماریهای مزمن ناشی از نقص ايمنی استفاده میشود
( .)Schoneberger, 1992برخی از مطالعات بر اثرات عصاره هيدروالكلی گياه سرخارگل به
عنوان يك ترکيب طبيعی تعديل کننده دستگاه ايمنی تأکيد کردند (.)Sultan et al., 2014
سياه دانه ( )Nigella sativa L.از خانوداه  Ranunculaceaeو گياهی علفی ،با ساقه افراشته
است .سياهدانه دارای اثرات تقويت سيستم ايمنی ،آنتیبيوتيكی و تحريك پاسخ ايمنی ،ضد
ميكروب و ضد سرطان میباشد (.)Salem, 2005

نتیجه گیری

دارويی با داشتن متابوليت های ثانويه فراوان ،مواد مؤثر اوليه بسياری از داروها را دارند .در

امروزه با کشف خواص تقويت کننده سيستم ايمنی بدن در گياهان دارويی ،مويدات

نتيجه اين گياهان میتوانند به عنوان يكی از مهمترين منابع دارويی با اثرات ضدباکتريايی و

جديدی بر تأکيد طب سنتی در خصوص استفاده از اين گياهان بهدست میآيد .عصاره و

ضدقارچی جديد شمرده شوند ( .)Hassanshahian et al., 2014اين گياهان از طريق

اسانس اين گياهان بر درمان ضعف سيستم ايمنی بدن مؤثر هستند.

تحريك سيستم ايمنی ،فعاليت ضد التهابی و ضد اکسيدانی ،افزايش هضم و جذب مواد غذايی
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و فعاليت های ضدباکتريايی ،ضدقارچی و ضدانگلی در درمان بسياری از بيماری ها به کار می-
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مواد و روش ها
اين مطالعه از نوع مرور سيستماتيك و درباره بررسی اثر گياهان دارويی بر سيستم ايمنی
بدن است که با جستجو در پايگاههای  Science Sirect ،SIDو  Web of Scienceبا
کليدواژههای گياه درمانی ،گياه دارويی ،طب سنتی و سيستم ايمنی گياهان دارويی مؤثر
استخراج و مورد استفاده قرار گرفت.

