
داروهای گياهی و گياهان دارويی مورد استفاده 
در بيماری های پوست

: ارائه دهنده
دکتر الله خدائی
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بزرگترين و وسيع ترين ارگان بدن انسان -
تنظيم کننده دمای بدن  -
کنترل کننده دفع و جذب آب و مواد آلی و غير آلی -

- ...انتقال حس های مختلف مثل سرما، گرما، زبری و
: پوست شامل سه اليه می باشد

اپيدرم سطحی1.
محصوالت آرايشی و بهداشتی نظير پاک کننده ها ،اليه بردار ها ، ترميم کننده 

.يا مرطوب کننده ها بر اين اليه تاثير می گذارد
درم. 2

فوليکول های مو ، مويرگهای خونی ، غده های چربی و عرق نيز در اين اليه قرار  
.وظيفه اصلی اين اليه حفظ استحکام و ارتجاع پوست می باشد . دارند 

هيپودرم. 3
هيپودرم ،سومين و آخرين اليه پوست ،پوست را به بافتهای ماهيچه ای متصل می 

. نمايد 
اين اليه به دليل فراوانی سلولهای چربی، خاصيت ارتجاعی بسيار داشته و به عنوان 

ضربه گيری اين اليه  . عمل می کند ) مثل عملکرد فنرها در اتومبيل (ضربه گير 
، نقش بسيار مهمی در حفظ و نگهداری مويرگهای خونی و پايانه های عصبی 

2.دارد
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درمان عفونتهای اوليه پوست
•Allium spp (onions)   پياز

      Family: Liliaceae
عصاره مايی پياز به عنوان آنتی درماتوفيت  

•Scrophularia auriculata (water figwort)    گل ميمونی
       Family: Scrophulariaceae

در اروپا برای درمان آبسه ها و راشها و اولسرهاکل گياه 
•Melaleuca alternifolia (tea tree)    درخت چای

Family: Myrtaceae
.در درمان عفونت های پوستی مثل آکنه و هرپس برگ

•   Fraxinus albus (white ash)     زبان گنجشک
Family : Oleaceae
در درمان زخمها و بهبود خارشدم کرده پوست ساقه  4



•Burns سوختگی ها
:درجات سوختگی •
سوختگی اليه فوقانی پوست:  1درجه •
سوختگی اليه های عمقی تر پوست:  2درجه •
درگيری تمام اليه های پوست:  3درجه •

درمان سوختگی به روش کاهش درد و جلوگيری از عفونت•
•Alnus spp (Alder) توسکا, Betula spp توس يا غان

Family:Betulaceae
.توسط بوميان آمريکا برای کاهش درد ناشی از سوختگی و تاول بکار ميرودجوشانده پوست ساقه 

• - Sempervivum tectorum هميشگی
Family: Crassullaceae تيره ناز

.در اروپا درسوختگی ها مورداستفاده قرارميگيرددم کرده برگها 
•Iris versicolor (Blue flag)  زنبقIridaceae

توسط بوميان آمريکا به عنوان مرهم برای سوختگی ها و کبودی ها و زخم ها بکار جوشانده ريشه ها 
.ميرود

•Aloe vera Liliaceae
.برای درمان سوختگی وآفتاب سوختگی بکار می رود شيره برگها

•Anemone cylindrica انمون يا شقايق نعمانیRanunculaceae
.به عنوان مرهم در سوختگی های شديد بکار می رودبرگهای گياه 
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•Rubefacients & counter irritants
محرکهای قوی هستند که سبب گشادشدگی مويرگهای موضع و افزايش •

جريان خون موضعی و ايجاد گرما در محل ميشوند
درمان دردهای ناشی از زخم ها و دردهای آرتريک•

.1Brassica nigra (Black mustard) دانه   -خردل سياه

.2- Capparis horrida (caper) کور       برگها

.3Capsicum frutescens (green pepper) Solanaceae
ميوهای رسيده و خشک

همه اينها روبفيانت های قوی هستند که بصورت پالستر يا ضماد مورد •
استفاده قرار ميگيرند

.   با افزايش جريان خون پوست سبب توليد گرمامی شوند • 6



•Hair مو

.1 Chamaemelum nobile (German chamomile) بابونه

.2Achillea millefolium (Yarrow)    بومادران
•Family: compositae

.سبب افزايش رشد و قدرت مو و نيز درخشندگی موها می شود•
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کبودی ها -خونريزی ها -زخم ها•
 
Ferula gummosa (Apiaceae Family)باريجه
می باشد که درآسيا ودر ايران در درمان  زخم ها مورد استفاده رزين و گوم اين گياه منبع  

.قرار می گيرد
 
Pistacia lentiscus (Mastich, Anacardiaceae Family)  مصطکی

.در اروپا و خاورميانه برای کنترل خونريزی بکار ميرودصمغ گياه 

Curcuma longa(turmeric, Zingibraceae Family) زردچوبه
.در درمان زخم و کبودی بکار می رودعصاره ريشه ها 

Aesculus hippocastanum (horse chestnut)  شاه بلوط هندی
     Family: Hippocastanumتيره شاه بلوط

   اين گياه برای تهيه ژل اسين استفاده می شود که دارای خواص ضد التهاب و ازميوه های
.کاهش نفوذ پذيری مويرگی است وموجب بهبودی کبوديهاست

Ananus camosum (pineapple, Bromeliaceae)        آناناس
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فراورده های پوستی موجود در بازار ايران
پماد کاالندوال•

Calendula offپماد کاالندوال دارای عصاره توتال از گلهای 1.
حاوی کاروتنوئيدها، فالونوئيدها، ساپونوزيدها، کالندين، منگنز، تانن، موسيالژ •

.و اسانس می باشد

موارد مصرف•

پمادکاالندوال با دارا بودن خواص ضد التهابی، ترميم کننده و ضد ميکروبی 1.
:در موارد زير نيز می تواند مورد استفاده قرار گيرد

.درماتيت های آلرژيک 2.

.سوختگی های ادراری نوزادان 3.

.آزردگی های جلدی ناشی از خراش ها و بريدگيهای سطحی 4.

.  خشکی و ترک های پوست 5.

گزيدگی حشرات 6.

9پيشگيری و درمان آفتاب سوختگی7.



•ENOXOLONE انوكسولون

 اسيد گليسيريتينيك مي باشد كه از گياه % 2پماد انوكسولون حاوي
.شيرين بيان به دست مي آيد 

:انوكسولون در درمان التهابات پوستي و موارد زير بكار مي رود 
قرمزي پوست نوزادان ناشي از ادرار سوختگي 1.
قرمزي پوست در اثر آفتاب سوختگي2.
پلكها و اطراف دهان  اگزماهاي ماليم در سطح صورت ،3.
خارش ناشي از نيش حشرات ، خارش هاي انگلي يا خارش دستگاه 4.

تناسلي در زنان
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مليسان•
می  Melissa offعصاره خشك بادرنجبويه % 1ژل مليسان حاوي  1.

.باشد
ضدآفت و (گياه بادرنجبويه داراي اثر متوقف كننده فعاليت ويروسها 2.

.مي باشد) تبخال
MYRTEXو محلول  MYRTOPLEXپماد ميرتوپلكس   

Myrtusحاوي اسانس گياه مورد 1. communis

.مي باشد ) ميلي گرم سينئول  946حاوي حداقل ( 2.

منو و سزكوئي ترپنهاي موجود در اسانس مورد داراي خاصيت ضد   3.
.باكتريايي ، ضد قارچي و دزانفكتانت مي باشند

:عوارض جانبي •
استفراغ و اسهال مي  مصرف داخلي مورد در موارد نادر موجب تهوع ، -1

گردد
در نوزادان و كودكان موجب اسپاسم حنجره ، اسپاسم برونش ، حمالت   -2

.شبه آسم و حتي نارسايي تنفسي مي گردد 
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کرم لينودرم•
[Evening Primrose Oil (EPO)]روغن بذر گل مغربي•
. لينولنيك مورد توجه ميباشد -روغن گل مغربي بعنوان منبع گاما•
ضد التهاب•
ضد حساسيت•
6تصحيح کننده كمبود اسيد چرب ضروری امگا•
كاهنده فشار خون •
 :موارد مصرف•

مانند  (Dry skin)درمان عالمتي بيماريهاي حاد و مزمن پوست خشک1.
اگزما 

تامين مجدد رطوبت و نرمي پوست2.
Mycoderm Topical Lotion لوسيون مو ضعي مايکودرم

•(Artemisia sieberi) - حاوی اسانس درمنه
تينه آ ورسيکالر: درمان بيماري هاي قارچي سطحي•
ميلي گرم آلفاتوجون در هر ميلي ليتر فراورده 15بر اساس وجود حداقل •
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Dermatin Topical Cream كــرم موضعي درماتيـنZiziphus spina
christi) 

)  ُکنار(گياه سدر•
بومي جنوب ايران  •
شستشوي موها و بدن و رنگ کردن موها :برگ ها•
در طب سنتي ايران
آنتي سپتيک•
ضد قارچ•
ضد التهاب •
نرم کننده•
درماتيت آتوپيک   براي درمان بيماري هاي پوستي از جمله•
داراي اثرات آنتي ميکروبيال و آنتي اکسيدان •
فرآورده هاي آرايشي•
درمان پسوريازيس•
موارد مصرف
.درماتيت تماسي تحريکيو درماتيت آتوپيک از جمله ) اگزما(انواع درماتيت •
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ژل مو ضعي آکنه هرب 
Lavandula(اسانس اسطوخدوس 1. stoechas(
)Pelargonium roseum(اسانس شمعداني عطري 2.

حاوی ژرانيول، استرهاي ليناليل و ژرانيل، ترپينئول، لينالول
  اسطوخدوس

درمان موضعي آکنه •
.  پيشگيري از ايجاد اسکار در صورت و بروز لک صورت و بدن•
يکي از با ارزش ترين روغنها براي درمان آکنه•
مهار باکتريهاي عامل عفونتهاي پوستي•
تسکين پوست •
برقراري تعادل در توليد بيش از حد سبوم و کاهش ايجاد اسکار •
داراي اثرات آنتي باکتريال و ضدقارچ •
تأثير خوبي روي باکتريهاي گرم منفي داشته و تا حدودي سوش هاي •

.  سودوموناس را پوشش مي دهد
کاربرد موضعي اسانس اسطوخدوس داراي خواص قرمزکننده •
ضد درد، ضد حساسيت و ضدالتهاب•
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 اسانس شمعداني عطري
کنندهضد افسردگي و ضد عفوني •
ارزشمنديک قابض •
)متوقف کننده خونريزي(هموستاتيک •
موجب پيشبرد التيام سريع مي شود که آنرا براي درمان جراحات •

.بسيار مفيد مي کند
استافيلوکوک طالئي و پسودوموناس آئروژينوزا از سوش هاي •

.مهمي هستند که ژرانيوم بر عليه آنها مؤثر است
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  الژکس•
،)Aloe vera(ژل صبر زرد طبي   1.
) Pelargonium roseum(اسانس شمعداني عطري 2.
Lavandula(اسانس اسطوخدوس 3. stoechas

:موارد مصرف
 IIو Iترميم و ضدعفوني سوختگي هاي درجه•
•Kamilکرم کاميل

.1Matricaria chamomilla

اسانس بابونه% 0.5عصاره آبی % 5حاوی 2.

درمان التهابات پوستی، 3.

آزردگی های جلدی ناشی از خراش ها و بريدگی های سطحی  4.

خشکی و ترک های پوست5.
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با تشکر از توجه شما
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