
 محلول موضعی اکسی آلرژیک:

 بهنفر به آن مبتال هستند. آلرژی یا حساسیت،  2نفر،  01به طوری که از هر  بوده، لرژی، جزو بیماری های بسیار شایعبیماری آ

، اناتاز جمله گرده گل ها، کپک، پشم حیو . موادی که باعث ایجاد حساسیت می شوند،واکنش غیر طبیعی سیستم ایمنی بدن گفته می شود

واکنش نشان می  مواد آلرژناز افراد، به  برخیسیستم ایمنی ی زا یا آلرژن گفته می شود. مواد آلرژ و غیره،مصرف برخی از غذاها 

 واکنش های آلرژیک، می تواند خفیف یا شدید باشند.یت بین افراد مختلف، متفاوت است. شدت حساسدهد. 

 ایع آلرژی:م شعالئ

 عطسه 

 آبریزش بینی 

 و قرمزی چشم ها جمع شدن اشک در چشم 

 تحریک، قرمزی و خارش پوست 

 کهیر 

 احساس خستگی 

 .بگذارد ریافراد تاث یمنیا ستمیپوست و س نوس،یس ،ینیعالئم بر ب نیا

 مشکالت ناشی از ابتال به آلرژی:

 این مشکالت شامل:ابتال به آلرژی، می تواند باعث ابتال به سایر مشکالت شود. 

  یالکسیآناف. ستا پوستی کیواکنش آلرژ آنافیالکسی: آنافیالکسی، در نتیجه ابتال به نوع شدید آلرژی ایجاد شده، که نوعیشوک 

همراه بوده، که درنهایت منجر به مرگ می خارش، تورم گلو و افت فشار خون  ،یجلد عاتیهمچون ضا یمیمعموالً با عال

 شود.

  :شودیم جادیا یطیو عوامل مح یکیاز عوامل ژنت یبیترکآسم از آسم. 

  شدن  ایموجب مه ،ینیها در اثر التهاب در مخاط ب نوسیس یسدود شدن منفذ ورودمگوش ها: عفونت ریه، سینوس ها و

ها به  نوسیاز عوامل انسداد منافذ س، یشود. آلرژ یحفره ها م نیعفونت در ا جادیها و ا یرشد باکتر یالزم برا طیشرا

 .ندیآ یشمار م

 رفع و بهبود آلرژی:

داروهای شیمیایی بسیاری مانند آنتی هیستامین ها، در بهبود آلرژی و حساسیت استفاده می شوند. مصرف این داروها موجب بروز 

 عوارض جانبی خشکی دهان، خواب آلودگی، سردرد، سر گیجه، ضعف، اسهال و غیره می شوند.

با استفاده از عصاره های گیاهی و بدون  رژیکآل اکسیمحلول موضعی کسی درم موفق به طراحی و تولید براین اساس، البراتوار ا

مواد شیمیایی شده است. اثرگذاری عصاره گیاهان مختلف، در کنار یکدیگر تقویت شده و در رفع التهابات، حساسیت ها و بیماری ها، 

نوزادان، برای  مصرف این محلول،با توجه به اینکه هیچگونه عارضه جانبی به همراه ندارد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 

 کودکان و خانم های باردار مانعی ندارد.

 آلرژیک:اکسی  موارد مصرف محلول موضعی

 رفع خارش، حساسیت و التهابات پوست سر و بدن 

 رمیم زخم ها و تحریک تشکیل سلول های جدیدت 

 رفع قرمزی و جوش های ریز پوستی 

 التیام جای گزش حشرات 

 رفع کهیر و اگزما 

  و ضد ویروسی ضد قارچیباکتریایی، دارای خواص ضد 

 آلرژیک:اکسی ترکیبات موثر در محلول 



شامل فعل و انفعاالت پیچیده بین سلول های مختلف، حد واسط های التهابی سیتوکینی و ماتریکس سلولی* می باشد. عوامل بهبود زخم، 

باعث جذب گلبول های سفید خون به منطقه می شوند. از  ایجاد کننده التهاب یا حد واسط های التهابی و رادیکال های آزاد، در ابتدا

آسیب رسانده و ترمیم زخم را به تاخیر می اندازد. از طرفی حد  *آنجایی تولید رادیکال های آزاد افزایش یافته، به رشد بافت پیوندی

ول های ترمیم کننده زخم جلوگیری می سلواسط های التهابی، محل های گیرنده سلول ها را تخریب و از عملکرد فیبروبالست* یا سایر 

بسیاری از عصاره های گیاهان دارویی، دارای فعالیت بهبود کند. این عامل نیز موجب تاخیر در بهبودی بافت آسیب دیده می شود. 

 هستند. و حد واسط های التهابی دهندگی زخم به سبب مهار رادیکال های آزاد

دارای  بهار، شهیباشد. عصاره گل هم یبهار( م شهیبه کار برده شده در محلول، عصاره کاالندوال )گل هم یاهیگ یاز عصاره ها یکی

ترپن  حاوی اجزای فالونوئیدی، تریاین گیاه ضد التهابی، ضد قارچی، ضد ویروسی و ضد باکتریایی می باشد. آنتی اکسیدانی، خواص 

یدهای فالونوئ توانایی مهار رادیکال های آزاد را به سبب خاصیت آنتی اکسیدانی دارد.و  آلکالوئیدها و تانن ها بودهکاروتنوئیدها، ها، 

با ایجاد پیوندهای عرضی کالژن شده و از این رو موجب بهبود و ترمیم زخم ها می گردد. فالونوئیدها موجود در عصاره کاالندوال، 

وجهی به عنوان عوامل ضد التهابی، تاثیر قابل ت ی عصاره می توانندرپن هاو تری ت فعالیت آنتی اکسیدانی قوی نیز دارند. کاروتنوئیدها

 و بهبودی زخم ها داشته باشند. در مهار حد واسط التهابی

رفع  و، الیه برداری پوست ، تحریکات و اختالالت پوستیدهید بیبافت آس، زخم یو قو عیسر میبهار باعث ترم شهیعصاره گل هم

صوص * به خیوندیسنتز بافت پ شیافزا بازسازی مجدد بافت پوششی، باعث ،یاهیعصاره گ نیشود. ا یم و التهاب پوستی عفونت

 کالیمهار راد و مهار التهاباستحکام دهنده و نرم کننده پوست، ، افزایش پیوندهای عرضی، مهار آنزیم های تجزیه کننده کالژن، کالژن

 شود.می  دهید بیمحافظت از بافت آس جهیآزاد و در نت یها

 ،یکروبیضد م ،ییایضد باکتر ،یضد التهاب ،یدانیاکس یو تانن ها بوده، که خواص آنت نولیفلوروگلوس یاجزا یدارا پتوس،یعصاره اکال

بافت ها و  میپوست و ترم یعصاره به واسطه حضور تانن ها، موجب بازساز نیدهنده درد و خارش را دارند. ا نیو تسک یضد قارچ

 شود. یم یپوست یزخم ها

ضد تورم  ،یاثرات ضد التهاب یدارا ،یموجود در گل داود یها لنیاست یو پل دهایترپنوئ دها،یتانن ها، آلکالوئ دها،یکوزیگل دها،یفالونوئ

 یاسلول ه ریموجب رشد و تکث نیباشد. همچن یها م یماریبهبود انواع ب یبرا یالتهاب نیتوکیبه واسطه مهار س یدانیاکس یو آنت

شود.  یم یو بهبود مشکالت پوست یپوست یکننده زخم ها میترم جهیپوست، ضد التهاب و در نت یبازساز ،یست* پوتینوسیکرات

جذب شده و از سلول ها در برابر  یسلول یاز غشا یتواند به راحت یبوده و م یدانیاکس یاثرات آنت یعصاره، دارا نیا یدهایفالونوئ

 آزاد محافظت کند. یها کالیراد

 کیارسونک ک،یکافئ دیبه واسطه حضور اس ،یکروبیو ضد م یضد التهاب ،یروسیضد و ،یدانیاکس یآنت یها تیفعال ،یمارعصاره رز

 دیاکس و ژنازیکلواکسیعصاره باعث مهار س نیها را دارد. ا ننیپ-و آلفا دیاس کینیرزمار د،یاس کیاولئانول ک،یکلروژن دیاس د،یاس

 یها یرمایآزاد شده و در رفع ب یها کالیو راد *یدیپیل ونیداسیکاهش پراکس و،یداتیاسترس اکس(، یبالتها ی)حد واسط ها کیترین

به محل  دیسف یگلبول ها شتریبه علت نفوذ ب نیباشد. همچن یو کنترل درد موثر م یپوست یبهبود زخم ها ،یپوست یتیو حساس یالتهاب

جود کند. اوژنول مو یموثر عمل م اریبس یزخم ها و معضالت پوست یبوددر به ،یپوست یها *بروبالستیف ریشده و تکث دهید بیآس

 یخود را نشان م یکنترل آرامش و درد( متصل شده و اثرات ضد درد یبرا یعصب رندهیگابا )گ رندهیگ یبررو ،یدر عصاره رزمار

 دهند.

 دیسا نن،یپ-آلفا مونن،یشامل ل یگل میمر یاصل یباشد. اجزا یم یگل میمر ون،یموجود در فرموالس یاهیگ یاز عصاره ها گرید یکی

 ،ید باکترض ،یالتهاب یو کاهش دهنده حد واسطه ا یاثر ضد التهاب یعصاره دارا نیباشد. ا یم نیانیکامفن و آنتوس د،یفالونوئ ک،یفنول

، با رود. به عالوه یبه کار م یپوست یبوده و در بهبود اختالالت التهابي و التیام زخم ها یدانیاکس یو آنت یروسیضد و ،یضد قارچ

 شود. یزخم ها م میدر روند ترم عیموجب سنتز کالژن و تسر ،یفنول یتوجه به محتوا

 میترم اهیگ نیرود. ا یبه کار م یالتهابات پوست میو ترم تیتقو ،یمختلف پوست یها عهیرفع ضا ی( برای)گل راع قونیعصاره هوفار

شود.  یگزش حشرات از آن استفاده م یاگزما و جا ،یداشته و در رفع سوختگ یروسیو ضد و یالیاکترب یکننده زخم بوده و اثرات آنت

ر زخم ت عیسر میداشته و باعث رفع التهاب، درد، تورم، بهبود و ترم یکنندگ یخواص ضدعفون عصاره، نیا یمصرف موضع نیهمچن

* یبروبالستیف یها* و فعال شدن سلول ها بروبالستیکالژن ف دیتول کیتحر لهیبه وس گریکدیزخم به  یکردن و بستن لبه ها کیها با نزد

 باشد. یفرار م یها و روغن ها نتان دها،یعصاره، فالونوئ نیموثر ا یشود. اجزا یم



آرامش اعصاب، ضد  ،یکروبیاثرات ضد م یدارا د،یاس کیبه کمک حضور جز موثر والرن ف،یبومادران و سنبل الط یعصاره ها

 ،یستبهبود التهابات پو یبوده و برا یالتهاب یواسطه ها تیبا مهار انتشار و فعال یقو یو ضد التهاب یدانیاکس یآنت ،ید قارچدرد، ض

 .شوند یاستفاده م یمحافظ پوست انها و به عنو یزخم ها و سوختگ

شود. مصرف  یپوست م هیبوده و باعث تغذ Cو  B نیتامیو و یرو م،یزیمن م،یکلس نه،یآم یدهایاس یدارا نیهمچن فیالط سنبل

و  یافت پوستب میو ترم یبازساز ،یریشگیو پ یکرده و مسبب اتصال کالژن در بافت پوست یریکالژناز* جلوگ لیآن از تشک یموضع

 باشد. یزخم م

 بیبوده و باعث مهار آس یو ضد التهاب ییایباکتر یآنت ،یدانیاکس یآنت یها تیو خاص یدیجز موثر فالونوئ یعصاره زردچوبه، دارا

شود.  ی( مژنازی)هم اکس HO-1 ریمس تیو فعال یالتهاب نیتوکیس یآزاد، واسطه ها یها کالیراد ،*یدیپیل ونیداسیپراکس ،یویداتیاکس

 ریسنتز کالژن و تکث شیافزا ییشود. زردچوبه توانا یها استفاده م یماریب ریو سا یالتهاب یها یماریعصاره در رفع ب نیا

 .شود یو بهبود زخم ها م یبافت پوست یرا داشته و موجب بازساز ی* پوستبروبالستیف

برادی کیناز، مواد آنزیم  ،، ساپونین هادیکوزیل، گنونیآنتراکوئ، A ،E ،Cحاوی آمینواسیدها، انواع ویتامین های عصاره آلوئه ورا 

نواع ا مانند یو مشكالت پوستها سوختگي  انواع زخم ها، بهبود موجبه بوده، که ضمن تغذیه پوست، معدنی کلسیم، پتاسیم و غیر

عصاره آلوئه ورا، دارای خواص التیام بخش، ضد قارچ، ضد می شود. پسوریازیس، خشکی، اگزما و تبخال، گال ه،، آكنها زخم

 خنک کننده و نرم کننده منحصر به فرد می باشد. ضد میکروبی، ضد التهابی، باکتری،

 هبا رساندن اكسیژن بیـشتر بهمچنین . دكن یمجدید كمک  یالول هسبوده و به رشد  یترشد بافت پوس یده ک كننیتحرآلوئه ورا، 

تی می شود. به عالوه سرعت بهبود را نیز افزایش داده و نه تنها به بهبود ساختار سلولی، ، سبب ترمیم بافت پوسپوست یها سلول

لوئه ورا نه آ این گیاه حتی در پیشگیری از بروز بیماری های پوستی نیز موثر است. بلکه فرآیند تولید کالژن را سرعت می بخشد.

 یدهد و مقدار اتصاالت عرض یم ریی( را تغ3کالژن نوع  شتریکالژن )ب بیبلکه ترک ،دهد یم شیکالژن زخم را افزا یتنها محتوا

 آن می شود.و بهبودی منقبض شدن زخم باعث علت  نیبه هم، دهد یم شیکالژن را افزا

 طریقه مصرف:

جهت رفع خارش پوست سر، می توانید چند قطره داخل موها و کف سر ریخته و با نوک انگشتان به آرامی ماساژ دهید. بعد از 

مصرف، نیازی به شستشو ندارد. برروی پوست های حساس، می توانید تکه پنبه ای را آغشته به محلول نموده و بر روی پوست و 

 روزانه تا سه بار استفاده شود. موضع بمالید.

پس از گزش حشرات، می توانید برای تسکین و جلوگیری از ایجاد زخم، چندین قطره از محلول را بر روی محل گزش قرار دهید و 

ستفاده ابا نوک انگشت یا تکه پنبه ای تمیز، آغشته به محلول کنید. از این محلول در طول روز، برحسب نیاز می توانید بارها آن را 

 نمایید.

 توجه:

 یاستعمال خارج

 .ستیمحصول دارو ن نیا

 .شود یخشک و خنک نگهدار یجا در

 .دیاز دسترس کودکان قرار ده دور

 

 منابع:

1. Preethi, K. C., & Kuttan, R. (2009). Wound healing activity of flower extract of Calendula 

officinalis. J Basic Clin Physiol Pharmacol, 20(1), 73-9. 

2. Leach, M. J. (2008).  Calendula officinalis and Wound Healing: A Systematic Review. Wounds: a 

compendium of clinical research and practice, 20(8), 236-243. 



3. Dumenil, G., Chemli, R., Balansard, C., Guiraud, H., & Lallemand, M. (1980). Evaluation of 

antibacterial properties of marigold flowers (Calendula officinalis L.) and mother homeopathic 

tinctures of C. officinalis L. and C. arvensis L.(author's transl). In Annales pharmaceutiques 

francaises (Vol. 38, No. 6, p. 493). 

4. Kasiram, K., Sakharkar, P. R., & Patil, A. T. (2000). Antifungal activity of Calendula officinalis. 

Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 62(6), 464. 

5. Barbour, E. K., Sagherian, V., Talhouk, S., Talhouk, R., Farran, M. T., Sleiman, F. T., & Harakeh, S. 

(2004). Evaluation of homeopathy in broiler chickens exposed to live viral vaccines and 

administered Calendula officinalis extract. Medical Science Monitor, 10(8), BR281-BR285. 

6. Hoover, T. Calendula officinalis: A Clinical Snapshot. 

7. Bakhtiyari, Z., & Radan, M. (2013). Pharmacological effects of medicinal plants on skin. 

Dermatology & Cosmetic, 4(2). 

8. Pan, M. H., Chiou, Y. S., Tsai, M. L., & Ho, C. T. (2011). Anti-inflammatory activity of traditional 

Chinese medicinal herbs. Journal of traditional and complementary medicine, 1(1), 8-24. 

9. Kim, D. Y., Won, K. J., Yoon, M. S., Hwang, D. I., Yoon, S. W., Park, J. H., ... & Lee, H. M. (2015). 

Chrysanthemum boreale Makino essential oil induces keratinocyte proliferation and skin 

regeneration. Natural product research, 29(6), 562-564. 

10. Husain, N., & Kumar, A. (2015). Comparative study of phytochemical constituents in flower of 

Wedelia trilobata, Achyranthes aspera and Chrysanthemum from durg district of Chhattisgarh, 

India. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci, 4(4), 150-156. 

11. De Oliveira, J. R., Camargo, S. E. A., & De Oliveira, L. D. (2019). Rosmarinus officinalis 

L.(rosemary) as therapeutic and prophylactic agent. Journal of biomedical science, 26(1), 5. 

12. Nejati, H., Farahpour, M. R., & Nagadehi, M. N. (2015). Topical Rosemary officinalis essential oil 

improves wound healing against disseminated Candida albicans infection in rat model. 

Comparative Clinical Pathology, 24(6), 1377-1383. 

13. Hossein Mahdavi, Mandana Ahmadi, Zohreh Hadadi., Effective herbal antinociceptive 

formulation for Muscle pain Based on traditional medicine.  J Anesth Pain 2018;8(4):1-9. 

14. Karami, M., Hossini, E., Shahbi Majd, N., Ebrahimzadeh, M. A., & Alemy, S. (2015). Salvia limbata: 

botanical, chemical, pharmacological and therapeutic effecte. J Clin Exc, 3(2), 1-14. 

15. Ahmadi, R., Hodavand Mirzaee, Z., & Mafi, M. (2012). The effects of Salvia officinalis extract on 

serum level of CEA in male rats. Razi Journal of Medical Sciences, 19(100). 

16. Güzel, S., Özay, Y., Kumaş, M., Uzun, C., Özkorkmaz, E. G., Yıldırım, Z., ... & Kahraman, A. (2109). 

Wound healing properties, antimicrobial and antioxidant activities of Salvia kronenburgii Rech. f. 

and Salvia euphratica Montbret, Aucher & Rech. f. var. euphratica on excision and incision 

wound models in diabetic rats. Biomedicine & Pharmacotherapy, 111, 1260-1276. 

17. Saddiqe, Z., Naeem, I., & Maimoona, A. (2010). A review of the antibacterial activity of 

Hypericum perforatum L. Journal of ethnopharmacology, 131(3), 511-521. 

18. Salminen, A., Lehtonen, M., Suuronen, T., Kaarniranta, K., & Huuskonen, J. (2008). Terpenoids: 

natural inhibitors of NF-κB signaling with anti-inflammatory and anticancer potential. Cellular 

and Molecular Life Sciences, 65(19), 2979-2999. 

19. Khuda, F., Iqbal, Z., Khan, A., Nasir, F., & Shah, Y. (2013). Anti-inflammatory activity of the topical 

preparation of Valeriana wallichii and Achyranthes aspera leaves. Pakistan Journal of 

Pharmaceutical Sciences, 26(3), 451-454. 



20. Murad, Howard. "Pharmaceutical compositions and methods for improving wrinkles and other 

skin conditions." U.S. Patent No. 5,972,999. 26 Oct. 1999. 

21. Motterlini, R., Foresti, R., Bassi, R., & Green, C. J. (2000). Curcumin, an antioxidant and anti-

inflammatory agent, induces heme oxygenase-1 and protects endothelial cells against oxidative 

stress. Free Radical Biology and Medicine, 28(8), 1303-1312. 

22. Shishodia, S. (2013). Molecular mechanisms of curcumin action: gene expression. Biofactors, 

39(1), 37-55. 

23. Sharifi, F., Masoud, A., Rezai, M., Ziaei, M., & Hedayati, M. (2007). Evaluation of Serum Levels of 

IL-0α, TGF- -α, IFN-α, IFN-γ, Cortisol and Immunoglobulins in Islamic Ramadan Fasting. 

Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 9(2), 201-204. 

24. Akbik, D., Ghadiri, M., Chrzanowski, W., & Rohanizadeh, R. (2014). Curcumin as a wound healing 

agent. Life sciences, 116(1), 1-7. 

25. Surjushe, A., Vasani, R., & Saple, D. G. (2008). Aloe vera: a short review. Indian journal of 

dermatology, 53(4), 163. 

26. Aburjai, T., & Natsheh, F. M. (2003). Plants used in cosmetics. Phytotherapy Research: An 

International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural 

Product Derivatives, 17(9), 987-1000. 

27. Mazaheri, M., Saboury, A. A., Habibi Rezaei, M., Farhadi, M., & Moosavi-Movahedi, A. A. (2017). 

Curcumin, a molecule with multiple forces and biological modulators. Iranian Journal of 

Nutrition Sciences & Food Technology, 12(1), 121-132. 

 

 

 پی نوشت:

می  است، که مسئول ویژگی های کشسانی پوستماتریکس سلولی، شبکه ای از گلیلوپروتئین های پیرامون سلول ها *ماتریکس سلولی: 

 باشند.

ماده  یواد آلبافت همبند و م یهاکه همه انواع رشته ،است )بافت پیوندی( سلول در بافت همبند نیفراوانتر بروبالست،یف*فیبروبالست: 

 .کندیرا سنتز م یانهیزم

 .است گرید یهااز بافت یبانیآن حفاظت و پشت یکه ازجمله کارها ،است یوندیهمان بافت پ بافت همبند*بافت پیوندی: 

 سازنده روپوست است. یسلول اصل، تینوسیکرات*کراتینوسیت: 

 را از بین می برد.کالژن *کالژناز: آنزیم کالژناز، آنزیم حل کننده کالژن بوده، که 

* HO-1.هم اکسیژناز، آنزیمی موثر در فعالیت آنتی اکسیدانی است : 

ها را از آزاد، الکترون یهاکالیراد ندیفرآ نیر اد .باشد یم ویداتیتوجه استرس اکس قابل از اثرات یکی: یدیپیل ونیداسیپراکس*

 .آورندیدر م کالیرا به صورت راد یو چرب کردهسلول( جدا  یغشا یدهایپی)مانند ل هایچرب


