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چکیده فارسی
مقدمه :زکام و نزله دو بیماری از بیماریهای بینی هستند که به دلیل اهمیت آن در طب سنتی ایران بخصوص از نزله
به ام االمراض تعبیر شده است .این بیماری به دو گروه زکام و نزلهه گهرم و زکهام و نزلهه سهرد ت سهی میگردنهد.
رینوسینوزیت مزمن یکی از شایعترین بیماریهای مزمن است که تأثیر زیادی بر سالمت عمومی ،کیفیهت زنهدگی و
هزینههای درمانی دارد .در طب سنتی ایران یکی از داروهای بکار برده شده در درمان زکام و نزلهه سهرد سهیاهدانه
است که به روشهای مختلف مورداستفاده قرارگرفته است .در سالیان اخیر تح ی ها گسهتردهای بهر روی خهواص
سیاهدانه انجام پذیرفته است که نشاندهنده اثرا ضدالتهابی  ،آنالژزیک ،آنتی باکتریال ،ضد قارچی ،ضد احت هانی و
آنتیهیستامینی در ترکیبا موجود در سیاهدانه است .این رساله از دو بخه

تشکیلشهده اسهت .بهه دلیهل وجهود

پراکندگی موجود در آثار حکما ازنظر تعریف ،اسباب ،عالئ و بیماریهای ناشی از آن ،بخ
تبیین زکام و نزله از دیدگاه طب سنتی ایران میپردازد و بخ

اول ایهن تح یهب بهه

دوم آن در یک کهار آزمهایی بهالینی تصهادفی شهده

دوسوکور به بررسی اثربخشی روغن سیاهدانه بر رینوسینوزیت مزمن اختصاص دادهشده است.
روش کار :بخ

اول به روش تح یب کیفی انجام شد .با مراجعه به  32کتاب مرجع طب سهنتی بهه تبیهین تعریهف،

اسباب ،عالئ  ،بیماریهای همراه زکام و نزله و رابطه این بیماری با بیماریهای طب رایج پرداختهه شهد .در بخه
دوم ،این کار آزمایی بالینی بر روی  32بیمار مبتالبه رینوسینوزیت مزمن در دو بیمارستان فیروز گر و امیرالمهممنین
انجام پذیرفت .بیماران به روش  Random Balanced Blockبه دو گروه مساوی دارو و دارونمها ت سهی شهدند و
موردسنج

قرار گرفتند .ابزار سنج

پرسشنامه استاندارد  SNOT-22و عالئ ماژور و مینور رینوسینوزیت بهود.

بیماران به مد سه هفته از دارو بهصور قطره داخل بینی استفاده نمودند .سنج

در روزههای صهفر و  32یعنهی

یک هفته پس از اتمام دارو انجام پذیرفت .میانگین امتیاز بهدستآمده از  SNOT-22در دو گروه دارو و دارونمها و
فراوانی عالئ ماژور و مینور موردسنج

آزمونهای آماری قرار گرفت.

نتایج :عالئ زکام و نزله گرم با رینیت آلرژیک و رینوسینوزیت مزمن با زکام و نزله سرد در طب سنتی مطاب ت دارد.
تعداد دو بیمار در گروه دارو به دلیل سردرد و یک بیمار در گروه پالسبو به دلیل استفاده از سایر داروهها از مطالعهه
خارج شدند .نتایج بهدستآمده نشان داد که کاه

میانگین امتیاز  SNOT-22در روز  32در گروه دارو -01±01

و در گروه پالسبو  -1±01امتیاز بود که ازنظر آماری معنیدار بود ()P=1/110؛ و در م ایسه فراوانی عالئ ماژور و
مینور رینوسینوزیت 1 ،عالمت ماژور :احساس درد یا فشار در صور ( ،)P= 1/100احساس احت ان یها پهری در
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ب

صور ( ،)P=1/132گرفتگی یا انسداد بینی ( ،)P=1/133وجود ترشه یها چهرر در بینهی ( )P=1/123و یهک
عالمت مینور :بوی بددهان ( )P=1/132در گروه دارو ازنظر آماری معنیدار شد.
نتیجهگیری :عالئ بیماری زکام و نزله گرم معهادل رینیهت آلرژیهک و عالئه بیمهاری زکهام و نزلهه سهرد معهادل
رینوسینوزیت است و به نظر میرسد روغن سیاهدانه در بهبود کیفیت زندگی و برخی عالئ ماژور و مینهور بیمهاران
مبتالبه رینوسینوزیت مزمن تأثیر مثبت داشته باشد.
کلیدواژهها :رینوسینوزیت مزمن ،سینوزیت ،سیاهدانه ،زکام ،نزله
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Abstract
Background: Zokam and Nazleh are two of nasal diseases and are so important that in Iranian
Traditional Medicine, especially Nazleh is called “Ommol-amraz” that means “Mother of
Diseases”. Each of these two diseases divides into two warm and cold groups. Chronic
rhinosinusitis (CRS) is one of the most common chronic diseases with significant impact on
general health, quality of life and medical costs. Nigella sativa is one of the medicines has been
used in the treatment of Zokam and Nazleh in different ways. In recent years, extensive
researches have done on Nigella sativa constituents and they revealed anti-inflammation,
analgesic, antibacterial, antifungal, decongestant and antihistaminic characteristics. This study is
included of two parts. As a result of dispersion and discrepancy in definition, causes, symptoms,
signs and ensuing diseases among traditional physicians’ manuscripts; in the first part of this
research we clarify and determined Zokam and Nazleh from Iranian Traditional Medicine’s point
of view and in the second part in a randomized double blind clinical trial we evaluate the efficacy
of Nigella sativa oil on chronic rhinosinusitis.
Methods: The first part of this research is a qualitative study. Referring to Traditional references
we clarify and determined the definition, causes, symptoms, signs, ensuing diseases and relations
between Zokam and Nazleh and current medicine diseases. In the second part of this research, the
clinical trial, 53 CRS patients have been recruited from Firoozgar and Amiralmomenin hospitals.
These patients randomized and divided into two groups (drug and placebo) by Random Balanced
Block method. The evaluating tool was SNOT-22 questionnaire and major and minor symptoms
and signs of rhinosinusitis. Patients applied Nigella sativa oil as intranasal drop for three weeks.
Evaluation was done in day 0, and a week after applying the oil, in day 28. Mean of SNOT-22
and the frequency of major and minor symptoms and signs of rhinosinusitis have been
statistically analyzed.
Results: Symptoms and signs of warm Zokam and Nazleh conform to Allergic rhinitis and CRS
conform to cold Zokam and Nazleh. Two patients in drug group because of headache, and one
patient in placebo group as a result of using other drugs, have been dropped from study. Mean
decrease in SNOT-22 score in drug group was -16±10 and in placebo group was -6±14, that is
statistically significant (p=0.001) and 4 major symptoms of rhinosinusitis: Facial pain/ Pressure
(P=0.011), Facial congestion/fullness (P=0.028), Nasal obstruction/blockage (P=0.025), Nasal
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discharge/ purulence/discolored posterior drainage (P=0.028) and 1 minor symptom of
rhinosinusitis: Halitosis (P=0.028) were statistically significant in drug group.
CONCLUSIONS: symptoms and signs of warm Zokam and Nazleh equivalents to allergic
rhinitis and cold Zokam and Nazleh equivalents to rhinosinusitis. Nigella sativa oil appears to
have positive effect on quality of life and some major and minor symptoms of CRS patients.
Keywords: chronic rhinosinusitis, sinusitis, Nigella sativa, Zokam, Nazleh

