
 

 
 

 
 

 

آفتاب سوختگی انشی از گیااهن دارویی رد کاهش مخاطرات نقش   

 
 

 .شودجاد میایآفتاب سوختگی معموالً پس از قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور آفتاب یا منابع مصنوعی، مانند نور المپ یا سوالر 

)طول موج کوتاه( توسط الیه اوزون  UVC نور کند.تولید میUVC و  UVB ,UVAهای فرابنفش با نام نور موج طول سه خورشید

شود )طول موج متوسط( نیز توسط الیه اوزون جذب می UVBای از نور بخش عمده .رسدنمی زمین سطح بهو جوّ زمین جذب شده و 

بنابراین آفتاب سوختگی، بیشتر  )طول موج بلند( هستند. UVAرسند از نوع فشی که به زمین میپرتوهای فرابن %59که حدود طوریبه

میزان سوختگی به نوع پوست، شدت تابش نور خورشید و میزان قرار گرفتن در معرض افتد. اتفاق می به پوست UVAبه دلیل نفوذ 
 آفتاب بستگی دارد.

 

کمتر است.   UV یابد. هرچه عرض جغرافیایی بیشتر باشد، شدت پرتوبا نزدیک شدن به استوا، خطر آفتاب سوختگی افزایش می     
 خورشید پرتو شدیدترین که 01 تا 01 ساعات و در بیشترین خطر در هنگام ظهر یعنی هنگامی که خورشید مستقیماً باالی سر قرار دارد

از جمله چشم، گوش،  قرار گیرد،معرض آفتاب   باید در نظر داشت که هر قسمت از بدن که درافتد. اق میدر آسمان وجود دارد اتف
 .(0،3،2،1)در مرتبه اول اجتناب از آفتاب سوختگی بهتر از درمان اثرات آن است سوزد و پوست سر، لب، صورت و پوست بدن می

 

  سوختگی: آفتاب مکانیسم
ده یا های برنزه کننبنفش، یا از خورشید و یا از منابع مصنوعی مانند استفاده از دستگاه دهد که پرتو فرامیآفتاب سوختگی هنگامی رخ 

 ایمنی تمسیس پاسخ، در. میرندها در فرایندی معروف به آپوپتوز میهای اپیدرم پوست آسیب برساند. سلولسلول  DNAسوالریوم، به

 ریانج سرخی مشخص پوستِ ناشی از آفتاب سوختگی به دنبال افزایش. دهدمی افزایش دیده آسیب مناطق در را خون جریان بدن

 پوست دیدۀ آسیب هایسلول زمان، همان در. شود گرم لمس، اثر در پوست شودمی باعث دهد وبه محل آسیب دیده روی می خون

 مورد را پوست دیده آسیب هایسلول خون سفید هایگلبول .کندرا القا می درد سوزشِ حس که کنندمی آزاد را شیمیایی نوعی مواد

 فتابآ پوست پوسته ریزی در  و خارش باعث که است دیده آسیب هایسلول بردن بین از روندِ این. برندمی بین از و داده قرار حمله

های ال سلولکند. به منظور انتقهای التهابی فعال میمرگ سریع سلول، سیستم ایمنی بدن را برای آزادسازی پروتئینگردد. می سوخته

 شوند. این روند التهابی باعث قرمزی، تحریکایمنی به پوست، عروق خونی برای افزایش جریان خون به بافت آسیب دیده، گشاد می

د. ش، الیه باالی پوست آسیب دیده، خود را بهبود بخ”الیه برداری“طی چند روز ممکن است بدن با  .گرددو دردناک شدن پوست می

بعد از الیه برداری، پوست ممکن است به طور موقت رنگ و الگوی نامنظم داشته باشد. برای بهبود آفتاب سوختگی شدیدتر ممکن 

 (2است چندین روز زمان الزم باشد. )

 توان از نظر شدت طبقه بندی نمود:سوختگی ها از جمله آفتاب سوختگی را می

 شودکند و باعث درد خفیف، قرمزی و تورم میرا درگیر می سوختگی درجه یک: فقط الیه خارجی پوست. 

 شودهای عمیق پوست شده و باعث ایجاد تاول پوستی سفید و براق میسوختگی درجه دو: باعث آسیب الیه. 



 

 
 

 
 

 شودهای پوست میسوختگی درجه سه: باعث آسیب رساندن به تمام الیه. 
 ها را درگیر کند.ن است مفاصل و استخوانرساند و ممکسوختگی درجه چهار: به پوست آسیب می 

 های پزشکی هستند و باید در بیمارستان درمان شوند. های درجه سوم و چهارم فوریتباید در نظر داشت که سوختگی
 

 ودار در لمس پوست، درد، حساسیت تیرگی یا قرمزی پوست، احساس گرمی ادامه از عبارتند سوختگی آفتاب عالئم و هانشانه     
و در صورت شدید بودن آفتاب سوختگی، سردرد، تب، حالت تهوع و  که ممکن است پاره شوند های پر از مایعاتخارش، تورم، تاول

ها بخش بزرگی از بدن را در برگرفته باشد، و یا در صورت بروز تب باال، درد خستگی. در مواقعی که پوست تاول زده است و این تاول
دار، باید جهت درمان آفتاب سوختگی به پزشک مراجعه شود. در صورت بروز عالئم لت تهوع یا لرزِ ادامهشدید، سردرد، گیجی، حا

های قرمز که دور از تاول باز قرار دارند عفونت مانند افزایش درد و حساسیت، افزایش تورم، ترشحات)چرک( از تاول باز و مشاهده رگه
 نیز باید به مراکز درمانی مراجعه کرد.

وند، های آبی و موهای قرمز یا بلتوان به داشتن پوست روشن، چشماز جمله عواملی که مستعد کننده آفتاب سوختگی هستند می     
گذراندن زندگی یا تعطیالت در مناطق آفتابی، گرم و یا در ارتفاعات، کار در خارج از منزل، قرار دادن مرتبِ پوستِ غیرِمحافظت شده 

مال های برنزه کننده یا سوالریوم و مصرف داروهایی که احتخورشید یا منابع مصنوعی مانند استفاده از دستگاه در معرض پرتو فرابنفش
 کنند عبارتند از:یتر مترین داروهایی که پوست را در برابر نور خورشید حساسکنند اشاره کرد. شایعحساسیت پوست به نور را بیشتر می

 مسیپروفلوکساسین، داکسی سایکلین، لووفلوکساسین، اوفلوکساسین، تتراسایکیلین و تریمتوپریها مانند: برخی آنتی بیوتیک 

 ها مانند: گریزئوفولوین، وریکونازولبرخی ضدقارچ 

 ها مانند: ستیریزین، دیفن هیدرامین، لوراتادین، پرومتازین و سیپروهپتادینبرخی آنتی هیستامین 

 ند: سیمواستاتین، آتورواستاتین و لوواستاتین برخی داروهای کاهش دهنده کلسترول مان 

 ها مانند: هیدروکلروتیازید، فورزماید و تریامترنبرخی دیورتیک 

 NSAIDs داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی( مانند: ایبوپروفن، ناپروکسن، سلکوکسیب و پیروکسیکام( 

 های خوراکیها و ضدبارداریاستروژن 

  :ایزوترتینوئینرتینوئیدها مانند 

  سولفونامیدها مانند: استازوالمید، سولفادیازین، سولفامتوکسازول، سولفاپیریدین، سولفاساالزین 

 (0،2) : گلیپزاید و گلی بوراید3های مورد استفاده دردرمان دیابت تایپ سولفونیل اوره 

 سوختگی آفتاب عوارض
و  ها مانند پیری زودرس پوست، ضایعات پوستی، سرطان پوستبیماری های پوستی و برخیآفتاب سوختگی خطر ابتال به سایر آسیب

 .دهدآسیب به چشم راافزایش می
 

  پوست: زودرس پیری

مبند و در های ههای مکرر روند پیری پوست را تسریع کرده، باعث ضعیف شدن بافتقرار گرفتن در معرض آفتاب و آفتاب سوختگی
 ها، های قرمز ریز روی گونههای عمیق، پوست خشک و خشن و ایجاد رگهایجاد چین و چروکنتیجه کاهش استحکام و کشش پوست، 

 



 

 
 

 
 

ود و شها، بازوها، قفسه سینه و قسمت فوقانی پشت میهای تیره یا تغییر رنگ )ماکول( در صورت، پشت دستها و لکهبینی و گوش
 (.0رسد )در نتیجه شخص، پیرتر از گذشته به نظر می

 

  پوستی: ضایعات

وند. رنگ آنها شهای پوستی و پوسته پوسته شدن ظاهر میاند، به صورت لکهضایعات پوستی در مناطقی که در اثر آفتاب آسیب دیده
وند. شای باشند و معموالً در نواحی در معرض آفتاب از سر، صورت، گردن و دست افراد دیده میممکن است سفید، صورتی، برنزه یا قهوه

 (.3توانند در سرطان پوست تکامل یابند )ها مین تکهای
 

  پوست: سرطان

قرار گرفتن بیش از حد در معرض آفتاب در دوران کودکی و بزرگسالی، حتی بدون آفتاب سوختگی، خطر ابتال به سرطان پوست مانند 

دار گویند. این تومور بدخیم اصوالً یک تومور های مالنین( به تومور با منشا سلولmelanomaدهد. مالنوما )مالنوما را افزایش می

رساند و ممکن است های پوستی آسیب میسلول DNA آفتاب سوختگی بهتواند به سرعت در بدن گسترش یابد. پوستی است که می

معرض نور خورشید سرطان پوست عمدتاً در مناطقی از بدن که بیشتر در  .خطر ابتال به مالنوما در مراحل بعدی زندگی را افزایش دهد
شود. سرطان پوست روی پا بیشتر از قرار دارند، مانند پوست سر، صورت، لب، گوش، گردن، قفسه سینه، بازوها، دست و پا دیده می

 (3) .ها شایع استمردان در خانم
 

  چشم: آسیب

ه گرفتگی عدسی تواند منجر بعدسی چشم میرسانند. آسیب آفتاب به پرتوهای فرابنفش، بیش از حد به شبکیه، لنز یا قرنیه آسیب می
 (3چشم )آب مروارید( شود. چشمان آفتاب زده ممکن است دردناک باشند.)

 

 سوختگی: آفتاب از جلوگیری راهکارهای 

  ترین حالت خود هستند؛ بنابراین در این مدت باید از قرار گرفتن در معرض آفتاب در در قوی 01تا  01پرتوهای خورشید بین ساعت
رسد تا حدّ امکان، در اوقات دیگر انجام شود و یا هایی که در فضای باز انجام به انجام میخودداری شود. سعی شود که فعالیت

 .سر بردگیرد؛ محدود شده و در صورت امکان، در سایه بهمدت زمانی که فرد در آفتاب قرار می
  های مراقبتی استفاده شود. یا مه آلود باید از روشبرای جلوگیری از آفتاب سوختگی، حتی در روزهای سرد، ابری 

 ی هاهای پوشیده استفاده شود. رنگدار و لباسهای مرسوم محافظت از نور مانند کاله لبهدر فضاهای باز و بیرون خانه از روش
 های ضخیم محافظت بیشتری دارند.تیره نیز مانند پارچه

  شود. توصیه میاستفاده منظم و مکرر از ضد آفتاب به شدت 
 در ارتفاعات شدیدتر است. فرابنفش کنند. عالوه بر این، نورباید توجه داشت که آب، برف و ماسه پرتوهای خورشید را منعکس می 

 های برنزه کننده یا سوالریوم خطر آفتاب سوختگی را کاهش از برنزه کردن پوست باید خودداری به عمل آید. استفاده از دستگاه

 .دهدنمی

 

 



 

 
 

 
 

 آفتاب: ضد انتخاب نحوه

 SPFشوند و هستند. هرچهبندی میبوده و بر همین اساس نیز درجه (SPF) ها دارای خاصیت محافظت از آفتاب سوختگیضد آفتاب

درصد  51مسدود کننده  SPF 10 به طور مثال ضد آفتاب با .شودیک فرآورده باالتر باشد، میزان آسیب مستقیم پوست نیز کمتر می

ضدآفتاب های مدرن حاوی  .درصد است 59حدود  SPF20 مسدود کنندگی ضد آفتاب  ناشی از آفتاب است و سطح UVB از پرتو

شود، اما در پیری پوست و باعث آفتاب سوختگی نمی UVA هستند. اگرچه پرتو UVB و همچنین UVA فیلترهایی برای پرتو
د ای از پرتوهای خورشیها از پوست ما در برابر طیف گستردهدآفتابافزایش خطر ابتال به سرطان پوست نقش دارد. بسیاری از ض

 .تر هستندمحافظت کننده UVB و UVA کنند که به این معنی است که در برابر پرتومحافظت می
 

معرض آفتاب و به  دقیقه قبل از قرار گرفتن در 21تا  09ها ها، استفاده از آنتحقیقات نشان داده اند که بهترین کاربرد ضد آفتاب     

باشد. آکادمی کودکان آمریکا استفاده از سایر دقیقه پس از شروع قرار گرفتن در معرض آفتاب می 21-09مجدد   دنبال آن، استفاده
، کند. بهترین محصوالت برای کودکانبان یا لباس را برای نوزادان و کودکان نوپا توصیه میاشکال محافظت از آفتاب مانند سایه

 .شوندهای فیزیکی هستند )اکسید تیتانیوم، اکسید روی(، زیرا باعث تحریک پوستی کمتری میمحصوالتی است که حاوی مسدودکننده

بهتر UV استفاده شود. لنزهای تاریک لزوماً در مسدود کردن پرتو UVBو  UVAبیرون از منزل باید از عینک آفتابی با محافظت 
مسدود شده  ایکند که نور خورشید را از هر زاویههای مناسب کمک میتناسب با چهره و داشتن قابنیستند. پوشیدن عینک آفتابی م

 .(0،21و به پوست برخورد نکند )
 

تر دارند تیره شود. افرادی که پوستمالنین رنگدانه تیره در الیه بیرونی پوست )اپیدرم( است که باعث ایجاد رنگ طبیعی پوست می     
دن تر پوست در برابر آسیب محافظت کند. وقتی که بهای عمیقسازد تا از الیهی دارند. بدن ما به طور معمول مالنین میمالنین بیشتر

ر رنگ کند تا بدن را از آسیب محافظت کند و باعث تغییکند مالنین بیشتری تولید میما بیشتر از مقدار معمول نور خورشید را جذب می

به طور کلی برنزه شدن برای پوست انسان بد نیست ولی چون باعث نفوذ پرتو فرابنفش خورشید به  .دشوپوست به صورت موضعی می

  .دهدشود، خود این موضوع به تنهایی خطر ریسک ابتال به سرطان پوست را افزایش میپوست می
 

وست مالنین به اندازه کافی برای محافظت از پ شود. در بسیاری از افرادمیزان مالنین تولید شده در بدن از نظر ژنتیکی تعیین می     
خورد. درنهایت، نور فرابنفش باعث سوزش پوست و تر این قضیه بیشتر به چشم میوجود ندارد. به طور مثال در افراد با پوست روشن

گیرند در برابر خورشید قرار میافراد باپوست تیره وقتی که  که دهدمی رخ شکل بدین آنی رنگ تغییر .شودایجاد درد، قرمزی و تورم می
 سوزند.شوند یا میتر و افراد با پوست سفیدتر معموال قرمزتر میشوند یا برنزهتر میایمعموال قهوه

 
برنزه کردن یعنی رنگ بدن را موقتی عوض کردن برای زیبایی  چونخطر نیست، برنزه کردن واقعاً ایمن و بی که داشت توجه باید     

در عمل برنزه کردن، مقدار زیادی نور به بدن  .شودهای سفید یا سرخ دارند تا نسوزند، پوست بدنشان برنزه نمیپوست و کسانی که
 شود. درست است که مالنین از بدنشود در حالی که بدن بسیار کمتر از مقادیر معمول در برابر نور آفتاب محافظت میتابانیده می

  .شوددر حقیقت مکانیسمی است که بعد از آسیب دیدن پوست ایجاد میکند ولی برنزه شدن محافظت می

 

 



 

 
 

 
 

شود. تقسیم می Bو  Aشکند که به دو بخش کند، پوست پرتو فرابنفش را میزمانی که بدن نور خورشید را به مقدار زیاد دریافت می     

شود که باعث از بین بردن و شکستن کالژن در پوست می Aسلول نقش مهمی دارند ولی پرتو فرابنفش  DNAهر دو در شکستن 

کالژن نقش حمایتی در ساختار و انسجام پوست دارد و بدون کالژن در بدن، پوست دچار  .تواند منجر به پیرتر شدن پوست شودمی
دند کسانی ین پوست معتقشود و در برابر ضربه آسیب پذیرتر خواهد شد. متخصصچین و چروک زیاد شده، نازک و ضعیف و شکننده می

که پوست تیره یا روشن دارند در فصل تابستان باید از ضد آفتاب مخصوص استفاده کنند تا کمتر در برابر پرتوهای مضر آفتاب قرار 
 تبگیرند. بعضی از مردم معتقدند که چون زیاد زیر آفتاب نیستند نیازی نیست که از کرم ضد آفتاب استفده کنند؛ ولی متخصصین پوس

پس در تابستان باید سعی شود کمتر در معرض آفتاب قرار . معتقدند که در تابستان هر چه بیشتر از پوست محافظت شود، بهتر است

  (.0،2،1حتما از ضد آفتاب استفاده شود و تا حد امکان از برنزه کردن پوست پرهیز شود. ) .گرفت، از لباس های پوشیده تر استفاده گردد
 

 سوختگی آفتاب درمان

یا سایر  (OTC)نسخه های بدوندر موارد بروز درد، با مسکن دارد. قرار اول مرحله در سوختگی آفتاب از جلوگیریباید دقت شود که 

 ازتوان تسکین درد می کرد. برایتوان به تسکین درد و کاهش تورم کمک می  (NSAIDs)داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی

یز د )حتما با تجوبه کاهش التهاب و خارش کمک کن کورتیکواستروئید موضعیهمچنین ممکن است  .شوداستفاده  موضعی پماد یک
د. کنمیبه جوانسازی پوست کمک  ،آب داروساز یا پزشک مصرف شود(. به طور کلی، نیاز به تامین مجدد آب بدن وجود دارد؛ نوشیدن

د مسیر درمان خود را طی کنند. اگر تاولی داده شوها اجازه به آن باید و نمود پاره نباید را کوچک هایتاولدر صورت بروز تاول پوستی، 

و مرطوب  دار اجتناب شودبراز استفاده از الیه .قرار داده شودن گاز استریل وازلینه آو روی  باید با آب تمیز شسته شدهشود پاره می

 تواند مرطوب کننده مناسبی باشد. می وراژل آلوئهبه عنوان مثال . شود خنک پوست باید .استفاده گرددکننده 
 

  Mill barbadensis Aloe زرد( )صبر آلوئه
منشا . ردگیمی قرار استفاده مورد و شده شناخته پوست از مراقبت و دارویی خواص زیبایی، سالمت، جهت که هاستقرن وراآلوئه گیاه

ور شکل خودرو، در شمال آفریقا، خاشکل کاشته شده و هم بهاین گیاه احتماال سودان و شبه جزیره عربستان است. لیکن امروز هم به

 است، شده گرفته "درخشان تلخ ماده" معنی به "Alloeh" عربی کلمه از وراآلوئه شود. نامنزدیک و آسیا و جنوب مدیترانه دیده می

 جهانی داروی یک عنوان به را وراآلوئه یونانی دانشمندان پیش، سال 3111. است "واقعی" معنای به التین در "vera" که حالی در
 شده دهاستفا پوست در مختلف اهداف برای وراآلوئه گیاه از امروزه. نامیدندمی "جاودانگی گیاه" را وراآلوئه مصریان. گرفتند نظر در

 .است شدهمی استفاده دارویی اهداف چین برای و ژاپن مکزیک، هند، مصر، یونان، فرهنگ چندین در وراآلوئه از سال هزاران .است

 و اسکندر. کردندمی استفاده خود زیبایی منظم هایرژیم از بخشی عنوان به آن از Cleopatra و Nefertiti مصری هایملکه
 0199 الس در گودیو جان ترجمه انگلیسی، در وراآلوئه به اشاره اولین. کردند استفاده سربازان زخم درمان برای آن از کلمب کریستف

 ملین عنوان به وراآلوئه ،0011 دهه اوایل در. بود De Materia Medica پزشکی در Dioscorides پزشکی رساله از میالدی
 استفاده شدید و مزمن پرتوی درماتیت درمان برای موفقیت با که هنگامی ،0521 دهه اواسط در اما شد،می استفاده متحده ایاالت در

 .افتاد اتفاق عطف نقطه یک شد،
 

 ضخیم هایبرگ که شفافی از ژل دهدمی نشان که دارد وجود باشد. تحقیقات زیادیهای دارویی این گیاه، پوست و برگ میبخش    

  اندداده نشان را شواهدی قدیمی، مطالعه چند .کرد استفاده سوختگی آفتاب بهبود روند به کمک برای تواندمی کند،می پُر را وراآلوئه گیاه

https://www.eltiyam.com/ointments-for-burning/


 

 
 

 
 

 طالعهم یک در .است مفید است، متوسط تا خفیف سوختگی آفتاب شامل که دوم، تا اول درجه هایسوختگی بهبود در وراآلوئه که
 سازیمرطوب به واندتمی همچنین وراآلوئه. است گیاه التهابی ضد فواید مسئول آلوئین نام به آلوئه ورا از ترکیبی که شد مشخص جدیدتر،
 (.9،1،5کند ) کمک افتد،می اتفاق سوختگی آفتاب با گاهی که برداری، الیه از جلوگیری و پوست

 

  سوختگی: آفتاب برای ورا آلوئه از استفاده نحوه

 درمان راو آلوئه با را سوختگی آفتاب یا چهارم و سه درجه هایسوختگی خانه در و نباید مراجعه پزشک به شدید سوختگی صورت در
باید  تگی،سوخ آفتاب درمان شوند. برای درمان بیمارستان در باید و شوندمی محسوب پزشکی اورژانس یک ها سوختگی این کرد زیرا

 به که دشو زمانی استفاده ورااست آلوئه بهتر. شود پخش سوخته پوست روی وراآلوئه برگ داخل از شده استخراج خالص ژل از ایالیه
 لداخ از ژل در صورت جدا کردند تکه ای از گیاه خام آلوئه، یک .و در دمای پایین نگهداری شده باشد ورا آلوئه ژل درصد 011 صورت

 هایوسیونگیاه در دسترس نباشد، ل گیرد و اگراین ژل بصورت مستقیم جهت تسکین سوختگی مورد استفاده قرار می. آیدمی آن بیرون
 الترینبا با لوسیونی باید اجتناب شود و هستند عطر و رنگ مانند افزودنی مواد دارای که محصوالتی از. است موجود ورا آلوئه حاوی

 شود.  انتخاب وراآلوئه درصد ممکن
 

 باشد، تهداش بدن در التهاب کاهش جمله از سالمتی یتمز ژل آلوئه ورا بصورت خوراکی نیز استفاده می شود و ممکن است چندین     
ورا در مصرف خوراکی ممکن است طعم ناخوشایندی دهد. گیاه آلوئهنمی تسکین را سوختگی آفتاب از ناشی پوست تحریک و درد اما

وند، شمی فروخته پوست از مراقبت محصوالت عنوان به که وراآلوئه هایژل و هاداشته باشد و عوارض جانبی ایجاد نماید. لوسیون
 (9،5،0نیست) خطر بی آنها خوردن که باشند دیگری مواد حاوی است ممکن و خوراکی نیستند

 
در . تاس کم بسیار شود،می استفاده ورا آلوئه هایژل یا هالوسیون در که دیگری ماده هر یا ورا آلوئه به آلرژیک واکنش احتمال     

از استفاده  بنابر این قبل .ها بیشتر استواکنش های آلرژیک نسبت به این فرآورده احتمال هاالله یا پیاز سیر، به صورت وجود حساسیت
 اکنشو در صورت ساعت، دو بعد از یکی و خود جهت آزمایش قرار گرفته پوست از کوچکی ناحیه روی در ناحیه وسیعی از پوست، باید

 .(9،5شود. ) قطع آن مصرف بالفاصله آلرژیک
 

 زخم ژنکال محتوای تنها نه آلوئه ژل. شودمی کالژن سنتز افزایش باعث توجهی قابل طور مصرف موضعی و خوراکی آلوئه ورا به     

 ار زخم انقباض دلیل، همین به. می شود کالژن اتصال درجه افزایش و( بیشتر III نوع) کالژن ترکیب تغییر باعث بلکه داده افزایش را

 .دهد می افزایش را حاصل زخم بافت شکستگی قدرت و کرده تسریع
 

دار(، دردهای شکمی و مصرف خوراکی این گیاه در موارد انسداد روده، التهابات حاد روده ای )مانند بیماری کرون و کولیت زخم     
یاه در باشد. مصرف این گمیباشد. استفاده خوراکی از این گیاه در بارداری و شیردهی مجاز نآپاندیسیت با منشا ناشناخته ممنوع می

  (9سنین زیر دو سال ممنوع است.)

 

 نارگیل روغن

ند. کبه عنوان یک مرطوب کننده عالی برای کاهش عالئم آفتاب سوختگی عمل می ،اسیدهای چرب مغذی بودن دارابا  ،روغن نارگیل
 برای ند. کالتهاب ناشی از آفتاب سوختگی کمک میاکسیدان عمل کرده و به کاهش موجود در روغن نارگیل به عنوان آنتی E ویتامین



 

 
 

 
 

پوست  تا جذبداد روغن نارگیل را در مایکروویو گرم و آن را به آرامی بر روی پوست آسیب دیده ماساژ التیام آفتاب سوختگی، باید 
 (01. )شود
 

  زیتون روغن

شود. های خفیف و رماتیسم، به کار برده میسوختگیسوختگی، روغن زیتون به صورت موضعی، در درمان پسوریازیس، اگزما، آفتاب
نول روغن زیتون دارای ترکیبات پلی فتوان از آن در درمان یبوست و خشکی پوست استفاده کرد. عالوه بر آن به دلیل چرب بودن می

نش ی که ناشی از واکاکسیدان عمل کرده و نکته جالب توجه اینکه روغن زیتون به درمان آفتاب سوختگاست که به عنوان آنتی
تواند به عنوان یک ضد آفتاب طبیعی مورد می بوده و SPF ،0. همچنین دارای کندهای آزاد و اکسیژن است، کمک میرادیکال

 (01و  00) استفاده قرار گیرد.
 

 انگور

های این گیاه دارای اثرات از دانههای تهیه شده های دارویی مورد استفاده این گیاه عبارتند از: برگ، میوه و آب میوه. عصارهبخش
اکسیدانی است. از سوی دیگر مصرف این عصاره ممکن است سبب تقویت و تثبیت کالژن گردد. پروآنتوسیانیدین مثبتی از جمله اثر آنتی

 باشد.های آزاد و استرس اکسیداتیو میموجود در عصاره تهیه شده شامل اثرات علیه رادیکال
 

ردند. گاند که مواد موجود در عصاره انگور به شکل موثری موجب ایجاد اتصاالت متقاطع در کالژن میا نشان دادهههمچنین بررسی     
گی، کالژن، رهای پروتئولیتیک )مانند کالژناز و االستاز( دخیل در دژنراسیون اجزا اصلی ساختاری ماتریکس بروناثر برخی از آنزیم

 (03گردد. )ه این سبب، باعث تثبیت کالژن میاالستین و هیالورنیک اسید شده و ب
 

 L. montana Arnica کوهی بهار همیشه

های خشک شده قبل از موسم گل دهی، ریشه و های خشک شده، برگهای دارویی این گیاه عبارتند از: روغن اتری گل، گلبخش
استفاده می شوند التیام بخش بوده، و اثر ضد التهاب های این گیاه به ویژه هنگامی که به صورت موضعی ریزوم خشک نشده. فرآورده

 دارد؛ به عالوه اثر خفیف ضد درد و گندزدا نیز دارند. فالونوییدها، روغن فرار در بروز این اثرات دخیل می باشند. ترکیبات جدا شده از
ا ناشی از های تهیه شده از آن عمدته و فرآوردههای این گیاکننده گلاین گیاه اثر آنتی اکسیدانت دارند. اثرات التیام بخش و ضدعفونی

ش )باکتری کهاست که مشخص شده است باکتریهای هلنالین و دی هیدرو هلنالین و استرهای وابسته به آنترپن الکتونسسکویی
 (02کش است.)مانند سالمونال( و قارچ

 

  L. officinalis Calendula( Marigold) بهار همیشه

ای هاثرات ضد التهابی است، بر اساس بررسی های صورت گرفته مشخص شده است که فارادیول مونواستر که درگلاین گیاه دارای 
حاصل  رود. از سوی دیگر نتایجگردد، مهمترین عامل ضد التهاب موجود در گیاه مزبور به شمار میگیاه به مقادیر نسبتاً زیاد یافت می

 ای مشخص شد کهکه فارادیول استری نشده، اثری مشابه اندومتاسین دارد. طی مطالعهاز تحقیقات انجام شده حاکی از آن است 
ترین ترکیب ضد التهاب موجود در گل آذین گیاه بوده و اثر ضد التهاب به میزان وجود این ترکیب در گل فارادیول مونواستر، اصلی

 (01شود. )پوست به کار برده میآذین بستگی دارد. گل آذین این گیاه جهت درمان التهاب مزمن و حاد 
 



 

 
 

 
 

 burm limon Citrus لیمو

از موارد  شود.از شیرابه، پوست و اسانس میوه این گیاه در طب استفاده می. است متعدد هایاکسیدان آنتی و C ویتامین غنی منبع لیمو
 اثر وخته،س آفتاب پوست روی بر و بردمی بین از را مرده مصرف این گیاه در طب سنتی درمان آفتاب سوختگی است. همچنین پوست

 بهترین از به همین دلیل یکی. دارد بسزایی نقش ضد برنزه هایلوسیون و آفتاب ضد در رو این از. دارد کنندگی نرم و سفیدکنندگی
تاکنون هیچ عارضه جانبی مضر و خطرناکی ناشی از مصرف بجای مقادیر درمانی  .شودمی استفاده آفتاب ضد برای که است گیاهانی

گیاه مزبور مشاهده نشده است. با این وجود در صورت تماس روغن فرار آن با پوست، پتانسیل ضعیفی از ایجاد حساسیت وجود دارد. 
 (01و 09)
 

 L glabra Glycyrrhiza  بیان شیرین

اکسیدان است. گالبریدین موجود در این گیاه موجب مهار آنزیم تیروزیناز، مهار تولید ضد التهاب و آنتی بیان دارای خاصیتگیاه شیرین
 (05باشد. )آنیون سوپراکسید و مهار فعالیت آنزیم سیکلواکسیژناز گردیده و به همین دلیل واجد اثر ضد التهاب می

 

  chamomoil German شیرازی بابونه

 (00باشد.)اکسیدانت و موثر در درمان زخم و سوختگی میبخش و ضدالتهاب و آنتیدرمانی التیاماین گیاه دارای اثرات 
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خ پزشکی، طب اسالمی و مکمل احمد امامی، شیرین فصیحی، ایرج مهرگان/کتاب مرجع گیاهان دارویی/ موسسه مطالعات تاری .01

 :311-325/ص 0205دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، اندیشه آور، نشر آبژ/ 

09. https://www.indiagardening.com/list/plants-used-for-sunscreen 

کمل و م احمد امامی، شیرین فصیحی، ایرج مهرگان/کتاب مرجع گیاهان دارویی/ موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی .01

 :210/ص 0205دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، اندیشه آور، نشر آبژ/ 

احمد امامی، شیرین فصیحی، ایرج مهرگان/کتاب مرجع گیاهان دارویی/ موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل  .05

 :119-122/ص 0205دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، اندیشه آور، نشر آبژ/ 

مامی، شیرین فصیحی، ایرج مهرگان/کتاب مرجع گیاهان دارویی/ موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل احمد ا .00

 015-012/ص 0205دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، اندیشه آور، نشر آبژ/ 

 


