
Abstract
For several centuries, opium addiction has been a social problem all over 
the world. It has been prevalent in Iran from the Safavid era (1501-1736 
A.D). During this period, Hakim Imad al-Din Mahmud ibn-Mas’ud Shi-
razi (1515-1592 A.D), also known as Imad was one of the Persian phy-
sicians who wrote one of the earliest books in the field of opium and 
addiction (called Afiounieh) in history. In this book, he introduced two 
sustained release rectal (suppository) and oral (pill) dosage forms for 
Muslim addicts who fast in the month of Ramadan. He aimed to formu-
late them for these people so that they could keep fasting by using the 
slow release drugs. In these formulations, his innovation has important 
impacts in the history of both addiction and pharmaceutical sciences.
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خالصه مقاله
مقدمه: یکی از مفردات پرکاربرد مقدمه: یکی از مفردات پرکاربرد در درمان که هنوز مورد است، پنبه 
میباشد. این فرآورده گیاهی که با نام “قطن” در متون طب سنتی آمده، دارای خواص متعدد است که باید 

دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد. 
مواد و روشها: در این مطالعه مروری، کلمات کلیدی ، در منابع طب ایرانی با کمک نرم افزار جامع نور 

و همچنین کلیدواژه های التین در سایتهای معتبر جستجو و مورد تحلیل قرار گرفت.
آن  دارد. ضماد  امراض سرد  در  بخصوص  متعددی  درمانی  اثرات  و خشک  طبیعت گرم  با  پنبه  نتایج:  
بتنهایی و یا با برگ تازه آن جهت تحلیل اورام و رفع حکه و آبله و سوختگی آتش بکار می رود. پرکردن 
آن در جوف قروح عمیق، جاذب چرك از عمق و مجفف آن است. فرش و جامه خواب پنبه ای برای 
سردمزاجان توصیه شده است و می تواند سبب تسخین و همچنین نشف رطوبات جلدی  و تحت جلدی 

گردد. همچنین شربت این گیاه تاثیرات قلبی و مغزی دارد. 
در متون جدید تاثیرات آنتی اکسیدان، آنتی کانسر، آنتی میکروبیال، آنتی وایرال و آنتی ماالریای این گیاه 
بالینی قرار گرفته است. همچنین اثرات آنتی دپرسانت  مورد مطالعه   .Gossypium herbaceum L

تایید شده است. فالونوئید و تانن موجود در پنبه در ترمیم زخم موثر است. 
بحث و نتیجه گیری: امروزه عالوه بر استفاده از پنبه در پانسمان زخم، در حفظ الصحه و پیشگیری از 
بیماریها باید از آن بهره برد. استفاده از این مفرده در لباس و بخصوص پوشش خواب می تواند درحفظ 
پنبه ای در رفع اختالالت  به لحاف  باشد. توجه ویژه  بیماری های سرد و رطوبی موثر  سالمت و درمان 

خواب و همچنین درمان چاقی با مکانیسم تسخین می تواند موثرباشد. 

 .Gossypium herbaceum L ،واژگان کلیدی: پنبه، قطن، پوشش، دثار، ورم، قروح
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خالصه مقاله
مقدمه: بيماريهاي گوارشي يکي از معضالت نظام سالمت در دنيا مي  باشد، معده مرحله دوم هضم را آغاز 
مي کند اين ارگانيسم  از پيشرفته ترين ارگانهاي بدن است. در واقع يک معده سالم دروازه يک ميزبان سالم 
است، طب سنتي ايران ، رويکرد قابل توجهي به عاليم معده دارد. هدف از اين مطالعه جمع بندي شاخص 

هاي تشخيص مزاج هاي معده جهت استفاده در پژوهش هاي مرتبط باشد. 
روش کار: جهت انجام اين مطالعه مروري، بررسي روي 11 منبع  معتبر پزشکي سنتي ايراني و پايگاه هاي 

علمي انجام گرفت و ديدگاههاي موجود جمع بندي گرديد.
نتايج: در منابع طب ايراني جهت اعضا و از جمله معده انواع مزاج ها و سوء مزاج ها مطرح گرديده است. 
به  اشاراتي  از آنها  مقاله  ايراني مطالبي داشتند که16   از منظر طب  بيماري هاي معده  مقاله در مورد   17
عاليم مزاج يا سوء مزاج  معده نموده اند و فقط 1 مقاله صرفا به بررسي عاليم معده پرداخته بود.از مهمترين 
شاخص هاي مورد توجه منابع در تعيين انواع مزاج هاي معده چگونگي هضم، تمايل به خوراکي ها با طبع 
خاص ، عطش، اشتها، آروغ، رطوبت و طعم دهان ، وضعيت زبان و دهان، نفخ، کيفيت مواد دفعي ، سرعت 

عبورو انحدار مواد غذايي، ترش کردن، سوزش معده، درد معده و  ملمس معده مي باشد.
را ذکرکرده اند، در  معده  مزاج و سوءمزاج  تعيين  بطور کامل شاخصهاي  منابع طب سنتي ايراني   بحث: 
صورت اثبات اين تفاوت ها و اثر بخشي بيشتر از درمان هاي اختصاصي هر گروه دريچه تازه اي به جهان 

علم در تشخيص  و درمان موثر تر بيماري هاي گوارشي گشوده خواهد شد.

واژگان کلیدی: معده، سوءمزاج، مزاج، طب سنتي ايراني
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طب  از  استفاده  اخير  سالهای  در  بوده است  توجه  مورد  ديرباز  از  دارويی  گياهان  مصرف  مقدمه: 
استفاده می کنند.  از درمانهای گياهی  تا 54%  تهران حدود 38%  پيدا کرده، در شهر  افزايش  گياهی 
به  را  مادر و کودک  دارد و می تواند سالمت  اهميت زيادی  بارداری  مواد مصرف شده در دوران 

خطربيندازد. در اين مطالعه به بررسی عوارض داروهای گياهی در زنان باردار پرداختيم.
روش کار: جهت بررسی عوارض گياهان برزنان باردارکتب معتبر طب سنتی و مقاالت اخير مورد 

بررسی قرار گرفت.
اثر مخرب دارند بعضی گياهان مثل  از گياهان دارويی روی سلولهای جنين  نتایج: مصرف برخی 
شيرين بيان و رازيانه، زعفران و چای کوهی سبب انقباض رحم و سقط می شوند. آويشن در مطالعات 
حيوانی سبب تغييرات اندازه جفت و نيز تحريک رحم و سقط شده ، شمبليله عالوه بر ايجاد سقط 
در  ناهنجاری  ايجاد  مسبب  مرزنجوش  می شود.  جنين  مرکزی  اعصاب  سيستم  ناهنجاريهای  سبب 
نوزادان درمطالعات حيوانی بوده است. تعدادی از گياهان مضر در بارداری عبارتند از: زيره،  زعفران،  
دارچين،  ميخک،  انيسون،  سياهدانه،  مارچوبه،  کرفس،  جعفری، بابونه،  پونه، شويد،  گل ساعتی. 

نعنا فلفلی بهتر است با احتياط و ترجيحا اصال استفاده نشود.
بحث: از عوارض مصرف گياهان دارويی می توان به تهوع، استفراغ، سوزش سر دل، زردی نوزاد، 

مشکالت تنفس نوزاد اشاره کرد.
ترکيبات زنجفيل از سالهای قبل برای تهوع و استفراغ بارداری توصيه شده اخيرا احتمال ايجاد عارضه 

مطرح شده است. لذا مطالعات بيشتری بايد انجام شود.
را  آنها  کافی  اطالعات  داشتن  بدون  مادران  اکثر  نمی شود  توصيه  بارداری  در  گياهی  داروی  هيچ 

مصرف می کنند لذا دادن آگاهی به مادران سبب پيشگيری از عوارض احتمالی آينده خواهد شد.

واژگان کلیدی: بارداری، گياهان دارويی                                               
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خالصه مقاله
مقدمه: اضافه وزن از منظر طب ايرانی، يكی از امراض است و فرد دائما درخطر امراض امتالئی می باشد. 
هرگاه اين چاقی عضالنی باشد، فرد مستعد  امراض دموّي و اگر چربی باشد مستعد امراض بلغمی می شود. 
مهم ترين گام در جهت درمان اين بیماری اصالح سبک زندگی است که در طب ايرانی بنام سته ضروريه 

يا اصول شش گانه سالمتی نام برده شده است.  
مواد و روشها: در اين مطالعه مروری، کلمات کلیدی ، در کتب طب سنتی ايران با کمک نرم افزار جامع 

نور و نیز با کلیدواژه های انگلیسی در سايتهای معتبر جستجو و مورد تحلیل قرار گرفت.
نتايج:  فرد چاق بايد تالش کند که مزاج خود را به سمت اعتدال ببرد. توصیه هايی که براساس رعايت 
اصول شش گانه در متون بدست آمده است يكی حرکت و فعالیت بدنی قبل از غذا خوردن در محل گرم 
و بخصوص آفتاب است. ديگری حمام کردن در حالت گرسنگی و روغن مالی در حمام با روغنهای گرم 
است. مصرف غذاهايی که غذايیت کم وحجم زياد دارند وهمچنین غذاهای گرم وخشک و ترش و شور 
توصیه شده است. کم کردن خواب بخصوص خواب روزانه و با معده پر وهمچنین مقداری تفكر و هم و 

غم و جلوگیری از بی قیدی و نشاط مفرط، گامهای موثری در درمان خواهد بود.
بحث و نتیجه گیری: امروزه عالوه بر استفاده از رژيمهای دشوار و خسته کننده برای کاهش وزن تنها روی 
ورزش و فعالیت بدنی تاکید شده است و ديگر حوزه هايی که می تواند در اين باره موثر باشد از نظر دور 
مانده است. امید است با مطالعه بیشتر روی زمینه های غیرغذايی و غیر ورزشی باب جديدی در اين حیطه 

گشوده شود. 

واژگان کلیدی: سمن، چاقی، حفظ الصحه، رياضت، حمام، دلک
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مقدمه:  بیماری های نورودژنراتیو بیماری هایی هستند که در آن ها ساختار و عملکرد نورون ها از دست 
سنتی  طب  کتب  در  می باشند.  پارکینسون  و  آلزایمر  بیماری  بیماری ها  این  نوع  شایع ترین  از  می رود. 
ایرانی انواعی از گیاهان و مواد غذایی را برای افزایش جرم دماغ نام برده اند که در مقاالت روز دنیا تاثیر 
بسیاری از این مواد بر بیماری های نورودژنراتیو بررسی شده است. با توجه به روند رو به رشد بیماری های 
بیش تر  پژوهش های  انجام  و  بیماری ها  این  از  پیشگیری  برای  داروها و غذاها  این  نورودژنراتیو، شناخت 

کمک کننده خواهد بود.
روش کار: این مطالعه از طریق بررسی و تطبیق منابع طب سنتی ایران و مقاالت بالینی در پایگاه های علمی 

روز دنیا انجام شده است.
یافته ها: انواعی از غذاها و داروهایی که در مقاالت برای پیشگیری و درمان بیماری های نورودژنراتیو 
داروهای  عنوان  از آن ها تحت  منابع طب سنتی  در   ... و  انجیر  فندق،  بادام، گردو،  مانند  بررسی شده اند 

افزایش دهنده جرم دماغ نام برده شده است.
نتیجه گیری: تحقیقات علمی تاثیر بسیاری از مواد افزایش دهنده جرم دماغ که در کتب طب سنتی آمده 
است را بر بیماری های نورودژنراتیو بررسی کرده است. انجام تحقیقات بیش تر در این زمینه برای پیشگیری 

و درمان بیماری های نورودژنراتیو کمک کننده خواهد بود. 

neurodegenerative disease ،واژگان کلیدی: جرم دماغ، جوهر دماغ
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Remedies in asthma treatment: intro-
duce a new remedy from perspective of 

Persian Medicine
Abstract
Background: Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways. Mu-
cus plug formation, oxidative stress, swelling of the airway walls, inflamma-
tory process and vascular changes are important events in asthma pathogenesis. 
Although bronchodilators and steroids are two main drugs in asthma treatment, 
many adults and children still use complementary and alternative (CAM) medi-
cine. This study was conducted to determine the must popular remedies in asthma 
treatment from perspective of Traditional Persian medicine (TPM) manuscripts.
Material and Methods: The main Traditional Persian textbooks from the 9th 
to 18th centuries AD were collected and analyzed. There after, the most listed 
plants in asthma treatment were gathered. The plants in this list were searched 
and compared in recent studies. 
Results and conclusion: Based on TPM and recent studies, some remedies were 
determined to have useful effects in asthma treatment. Some of these plants have 
anti inflammatory and anti oxidant effects a few of them have animal or hu-
man researches in conventional medicine. One of the special remedies in asthma 
treatment from the TPM point of view is Trigonella graecum L (Fenugreek). Re-
cent studies approve its anti-inflammatory and anti oxidant effects but no clinical 
trial were done to find its effect in asthma treatment. According to long history 
of medicine in Persia the collected list of remedies could be helpful in selecting 
plants for future studies in asthma treatment.
Key words: Asthma, Traditional Persian medicine, Trigonella graecum L., anti-
oxidant, complementary and alternative medicine, Fenugreek
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خالصه مقاله
ازاین  به خود اختصاص داده است و یبوست یکی  ناتوانی را درجهان،  ایجاد  مقدمه: میگرن مقام هفتم 
ریسک فاکتورهای آن است که اخیرا در طب رایج نیز به آن پرداخته شده است. یبوست از جمله عوارض 
بعضی داروهایی است که در طب مدرن برای کنترل حمالت میگرن تجویز می¬گردند از جمله کلسیم 

بالکرها و ضد افسردگی های سه حلقه ای.
روش کار: این مقاله از نوع مطالعه مروری است که از متون کتب معتبر طب سنتی از جمله قانون، ذخیره، 
اکسیر اعظم، خالصه الحکمه و طب اکبری درقالب تدابیرالزم جهت جلوگیری از سردرد و ارتباط بین 

یبوست وسردرد، تهیه گردید.
یافته ها: اصوال یبوست در طب ایرانی، به¬قدری اهمیت دارد که در اغلب بیماری¬ها اولین قدم درمانی 
است. در زمینه سردرد هم راهکارهای متفاوتی در زمینه اصالح سبک زندگی با تمرکز بر دستورات غذایی 
و نیز درمان¬های دارویی ارائه شده است. نظر به اهمیت اجابت مزاج که از ریسک فاکتورهای سردرد در 
طب رایج نیز هست، بررسی متون طب ایرانی، به منظور یافتن درمان¬های کاربردی مناسب در جهت رفع 

یبوست و هم درمان سردرد، اهمیت بیشتری می یابد.
نتیجه: کنترل سردرد با سبک صحیح زندگی و تغذیه مناسب و اعتدال مزاجی امکان پذیر است، همچنین 
ازآنجایی که برخی از داروهای موثر برسردرد دارای عارضه  یبوست هستنند، پیشنهاد می¬گردد که از 

داروهایی برای درمان سردرد در طب رایج استفاده شود که یبوست از عارضه های آنها نمی¬باشد.

واژگان کلیدی: سردرد، طب ایرانی، اجابت مزاج 
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Abstract
Background and Objectives: Neuropathy is a kind of pain caused due to mechanical 
injury or other pathologic conditions of the nerves. Despite several conventional drugs 
for the management of this condition, they are reported to exhibit a wide spectrum of 
adverse effects which limits their clinical application (1). Herbal medicines are reported 
to be beneficial in the management of neuropathic pain (2). The aim of this article is 
to review clinical trials assessed the effects of plants in different types of neuropathy.
Method: Databases including PubMed, Scopus, Science direct and Cochrane library 
were searched with some keywords in the whole text from inception until August 2017. 
Inclusion criteria were clinical trials with English full-text evaluated the effects of me-
dicinal plants in neuropathic pain. References of the final included papers were checked 
for further relevant studies. 
Results: Total of 23 papers were finally included. Plants including Cannabis sativa, 
Curcuma longa, Boswellia serrata, Matricaria chamomilla, Oenothera spp., Myristica 
fragrans, Ginkgo biloba, Linum usitatissimum, and Citrullus colocynthis as well as 
some polyherbal preparations were studied. Neuropathy symptom scores, peroneal and 
median nerve motor conduction velocity, compound muscle action, potential ampli-
tude, compound muscle action potential amplitude, median and sural sensory nerve 
action potential and functional status score were parameters in which the medicinal 
plants could make a significant improvement. Small sample size and methodological 
problems are limitations of the currently available studies.
Conclusion:According to the above-mentioned results, it is concluded that some plants 
or herbal preparations are capable to improve different types of neuropathy.
Key words: Neuropathy, plant, herbal medicine, pain
Research on History of Medicine/ The 1st Persian Pharmacy and Medicine Con-
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خالصه مقاله
کودکان،  یادگیری  و  رفتاری  دراختالالت  افتراقی  های  تشخیص  ترین  شایع  از  یکی  هدف:  و  زمینه 
در  و کاربردی  بالینی  نکات  با  همراه  متنوع  های  اتیولوژی  ایرانی  منابع طب  در  است.  اختالالت خواب 
در  خواب  اختالالت  علل  و  انواع  بررسی  به  ما  مطالعه  این  در  دارد.  وجود  کودکان  خواب  اختالالت 

کودکان بر اساس منابع طب ایرانی می پردازیم.
 Sleep  روش کار: در این مطالعه ی مروری، ابتدا برای یافتن مستندات مرتبط به جستجوی کلیدواژه های
معتبر  های  داده  پایگاه  Meshدر   اساس  بر   pediatrics/children و   Disorder/disturbance
ازجمله: Science Direct، Scopus، Pubmed ,Clinical Key    Ovid پرداختیم. کلید واژه 
ایرانی شامل سهر و بی خوابی،آپنه، بختک،کابوس،فزع خواب،نوم،از  های مورد جستجو در منابع طب 
و  بندی  دسته  آمده،  بدست  اطالعات  نهایت  بود.در  اطفال  صبیان،  ی  کلیدواژه  همراه  به  جستن  خواب 

تحلیل شد.
یافته ها: خواب مناسب یکی از عوامل ضروری در سالمت، تکامل و عملکرد کودکان است. در منابع 
طب ایرانی علل مختلفی برای انواع اختالالت خواب در اطفال ذکر شده است. از جمله انواع اختالالت 
خواب در کودکان می توان سهر و خرخر در خواب، فزع در خواب، انقطاع خواب و کابوس را ذکر کرد.

علل ذکر شده را به طور کلی می توان در 2 دسته ی علل جسمانی و علل ذهنی تقسیم بندی کرد که در 
این مقاله به شرح آن ها می پردازیم.

پیشگیری و درمان آن ها است،  از مهم ترین مراحل  بیماری ها یکی  اتیولوژی  شناخت  نتیجه گیری: 
بالینی حکمای طب ایرانی که برای قرن ها مورد استفاده بوده، می تواند در شناسایی علل این  تجربیات 

اختالالت در طب رایج به کار گرفته شود

واژگان کلیدی: اختالالت خواب، علل ، طب ایرانی، کودکان 
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خالصه مقاله
سابقه و هدف: رايحه درماني از رايج ترين درمان ها در طب سنتي و طب نوين است. تکنیک استفاده از 
روغن های فرار يا  آروما) )Essential Oilsگیاهان است. رايحه درمانی به عنوان روش درمان جايگزين 
جهت سالمتی جسمی و روانی می باشد. هدف از انجام اين پژوهش تعیین تأثیر رايحه درمانی برکاهش 

میزان اضطراب و افسردگی استرس، و درد می باشند.
مواد و روش ها: تحقیق به روش مطالعه کتابخانه اي و توصیفي انجام گرفت. منابع مطالعه شیوه های 

درمانی طب ايرانی و مکمل از کتاب های جامع طبی و مقاالت به روز استفاده شده است. 
يافته هاي مطالعه نشان داد که از ديرباز رايحه درماني در متون کهن مطرح بوده است. مرور  يافته ها: 
مقاالت موجود نشان داد که در طب سنتي از ساقه ، دانه ،برگ و ريشه بسیاري از گیاهان که داراي خواص 
ضد اضطرابي و آرامبخشي هستند نام برده شده است. مطالعات انجام شده بر روي سنبل الطیب، رازيانه، 
بهارنارنج  پسته، زيرفون، علف چاي، اسطوخودوس، خارمريم،اسفناج و  بابونه، فلوس، گل سرخ، صمغ 
نشان داده اين روغن ها را می توان از طريق استنشاق، کمپرس، حمام )پرينئال( و بیشتر اوقات از طريق 

ماساژ استفاده کرد. 
انواع  باالي  شیوع  به  توجه  با  درمانی  رايحه  همچون  تکمیلی  های  درمان  بردن  کار  به  گيري:  نتيجه 
اضطراب که حاصل سبک هاي زندگي امروزي مي باشد مفید است. ممکن است رايحه درمانی  بعد از 
انجام پژوهش های موردنیاز در صورت داشتن تاثیرگذاري کافي بتوانند جايگزين مناسبي براي داروهاي 

شیمیايي وطب نوين باشند.

واژگان کليدی: Essential Oils ,ضد اضطرابي, رايحه درمانی, طب سنتی
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Abstract
Antioxidants play a very important role in protecting the body against the 
oxidative stress and free radical induced damages which are the cause of 
various disease. Many herbal products can be formulated formulated for this 
oxidative.
Background and Objectives: Natural products play an important role in 
the field of new drugs research and development. Recent studies have shown 
novel results from usage of plants in the treatment or prevention of a wide 
variety of diseases such as athrosclerosis, diabetes, cardiovascular diseases, 
neurological disorders such as depression, and cancer.[1,2,3]
Methods: The main proposed mechanism for beneficial effects of tradition-
al plant is alterations in redox state. Oxidative stress has been implicated in 
respiratory complications and various pathological conditions including ag-
ing, cancer, neurological disorders, diabetes and ischemia/reperfusion inju-
ries. These conditions include many changes such as alterations in the thiol/ 
disulphide redox state, impaired glucose tolerance, and especially, activation 
of inflammatory processes. They are also associated with increased activ-
ity of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase or induction of 
xanthine oxidase with subsequent formation of reactive oxygene species 
during chronic inflammation and the generation of damage.[1,2,3]
Results: Silybum marianum seed extract (silymarin) have antioxidant prop-
erties on the glycemic profile in diabetic patients. [1]
The phenolic and flavonoid compounds are mainly responsible for the anti-
oxidant and free radical scavenging effects of sage (Salvia officinalis) which 
its tea is studied on the prevention of colon cancer, improving the lipid pro-
file without any adverse effects such as hepatotoxicity, changes in blood 

Antioxidant effect of plants in Iranian 
tradition medicine
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pressure, heart rate, anti‑inflammatory.[2]
Conclusion: Traditional medicinal plants can be a source of biological 
and pharmacological products for the future.[3]

Key words: Oxidative stress, Sylibum marianum, Salva officinalis
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Abstract
Background and Objectives: Various animal excrements have been used as 
a medicine for the treatment of various diseases in the past. Today, people still 
use some of these excrements especially female donkey dung (Anbarnasara) by 
smelling the smoke of burnt dung for some ailments like sinusitis and bronchitis. 
The aim of this study was to identify the chemical constituents of the smoke of 
female donkey dung by conventional methods and to compare them with previ-
ous studies
Method: TFemale donkey dungs were collected from Shahreza in May 2017. 
The substance was burnt in a balloon and the smoke was led to a beaker of 
methanol by a distillation apparatus. Then, the methanolic extract was dried via 
a rotary evaporator. To identify the constituents, it was analyzed by GC-MS.
Result: The yield of extraction was 3.2%. The results showed that the smoke 
dominantly contains toluene (91%), xylene (2.25%), and dibutyl phthalate (2%)
Discussion: TRecently, Safarpour and colleagues (2017) published an article on 
the components of Anbarnasa. Similar to our results, they showed xylene as one 
of the major components of Anbarnasara smoke. They also reported some of the 
plant-based compounds such as gauiacol, syringol, and limonene in the smoke. 
These compounds are probably due to the donkeys’ diet. In our study, presence 
of dibutyl phthalate, an industrial plasticizer, in components of the smoke is 
probably due to environmental factors. These evidences suggested that Anbar-
nasara is under the influence of environmental factors like vegetation and pollu-
tions and therefor, should be used as a medicine with caution.
Key words: Female donkey dung, Anbarnasara, Medicinal smoke, Xylene, 
Toluene
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خالصه مقاله
انزال زودرس  باه و  قّوه  به عنوان ضعف  ایرانی  از آن در طـب  اختالل عملکرد جنسی مردان که بخشی 
شناخته می شود پدیده شایعی بوده و شامل کاهش میل جنسی، اختالل نعوظ، عدم وجود لـذت جنسـي، 
فقـدان ارگاسـم و انزال زودرس میباشد. داروهای مختلفی در درمان این اختالالت بکار می روند که البته 
پرهزینه بوده و به راحتی هم در دسترس نیستند و با برخی از عوارض جانبی جدی نیز همراه هستند. بنابراین 
جستجو برای تهیه مکمل های طبیعی گیاهان دارویی با هدف  ایجاد امکان و قابلیت دسترسی بهتر و هزینه 

کمتر قابل طرح و بررسی است. 
زمینه و هدف: با توجه به زمانبر و پرهزینه بودن فرایندهای کشف اتفاقي داروی مناسب، ضروریست 
راهبردهاي جدید به گونه ای باشد که فرایندها را کوتاه و هزینه ها را کمتر کند تا دستیابي به داروهاي مؤثر 
آسانتر گردد. با توجه به افزایش قابل توجه احتمال کشف مواد مؤثر دارویي با استفاده از تجارب طب سنتي 
به نظر می رسد که یکي از این راهکارها، استفاده از تجربیات قبلی و گیاهان دارویي و ادویه هایی باشد که 

در مکاتب طب سنتي مورد استفاده قرار گرفته و تاثیرات بالینی آنها به اثبات رسیده است.
روش کار: در این مطالعه کتابخانه اي، ابتدا بر پایه کلیدواژه های مربوط به اختالالت جنسی مردان در 
سه کتاب مرجع داروشناسي طب ایرانی شامل: االبنیه عن حقایق االدویه، تحفه المؤمنین و مخزن االدویه 

جستجو و مفردات مربوطه استخراج شد
یافته ها: این تالش منجر به لیست کردن156 مفرده شد و با مرور برخی از مطالعات انجام شده در طب 

نوین، مکانیسم اثر برخی از آنها هم بیان گردید.
نتیجه گیری: استفاده از تجربیات طب ایرانی در تهیه داروهای جدید توصیه می شود.

واژگان کلیدی: اختالل عملکرد جنسی مردان، طب ایرانی، ضعف قوه باه، انزال زودرس، طب سنتی 
ایران 
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خالصه مقاله
مقدمه: از زمان بقراط تا دوران کنارگذاری طب ایرانی–اسالمی غذا هم بعنوان بدل مایتحلل و هم برای 
جمله  از  داشتند.  قرار  مفرده  داروهای  دوم  درجه  در  و  بوده  حایزاهمیت  اول  درجه  در  بیماریها  درمان 
داروهای مفرده انجیر میباشد که از اهمیت ویژه ای  در کتب طب سنتی برخوردار است. جرجانی این میوه 
راچنین معرفی میکند: " انجیر ازجمله غذاهای لطیف است که از وی کیموس رقیق و نیک تولد کند و 

ماده رابه ظاهر پوست دفع کند".
روش: روش مورد استفاده در این مقاله روش تحلیلی–کتابخانه ای است و متون اصلی کتابهای الحاوی، 

قانون، ذخیره خوارزمشاهی و خالصة التجارب مورد مطالعه قرار گرفت.
را  میوه  این  طبیبان و حکیمان دورانهای مختلف،  است که  فرضیه  این  نشان دهنده  مطالعه  این  یافته ها: 
و  بودند و الزم هست در حال حاضرآزمایشات  پی برده  اثرات غذائی و داروئی آن  به  و  بخوبی شناخته 

بررسی های مختلفی در مورد این میوه صورت گیرد.
بحث و نتیجه گیری: انجیر بانام علمی Ficus carica درکتب مورد مطالعه بطور مستقیم یا غیر مستقیم 
بیماریها دربخشهای مختلف بدن چون پوست، سر،  با مواد غذائی و داروئی دیگر در درمان  یا همراه  و 
گوش، مفاصل، تنه شامل کبد، طحال، کلیه، مثانه، تخمدان و ...، همچنین بعنوان پادزهر در گزش عقرب، 
رتیل، حشرات، برای جای دندان راسو و در یک مورد در قانون برای گزش سگ هار استفاده شده است. 

همچنین این میوه بعنوان مسهل، مدر و چاق کننده نیزمعرفی شده است.
جای دارد مطالعات بسیار وسیع در مورد این میوه صورت گرفته و اثرات تغذیه ای و داروئی آن بیش از پیش 
معرفی شود.شاید مطالعات آتی بار دیگر این ادعای شیخ الرئیس رابازبه اثبات رساند که فرموده اند:"غذائی 
که از انجیر حاصل آید هرچند به پرمایگی غذای گوشت وحبوب نمیرسداما از مواد غذایی هر میوه ای 

پرمایه تر است". 

واژگان کلیدی: انجیر، طب سنتی، تاریخ پزشکی
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Abstract
This review studies the effect of cornelian cherry on Cancer and Diabetes and its 
effective components.
Background and Objectives: Cornus mas L. (cornelian cherry) (CM) fruits 
which contain considerable amounts of anthocyanins, flavonoids, have been 
used for centuries as traditional cuisine and folk medicine in various countries of 
European and Asia [1,2,3]. 
Methods: This article is based on available literature on ethnomedicinal uses of 
CM for example in a hydro-alcoholic extract of CM, total phenolic content and 
total flavonoid content, which play important role in anti-cancer studies, can be 
determined by colorimetric assays [3] also the extracts of the dried fruits of CM 
can be prepared by an 80% ethanol solution using the maceration method [2].
Results: The crude extracts of CM display wide range of pharmacological ac-
tivities such as anti-microbial, anti-diabetic, anti-atherosclerotic, neuro- and re-
nalprotective, antiplatelet activities [1] Also several studies exhibit high antioxi-
dant activity of CM fruit extract and its selective cytotoxicity and high potency 
to inhibit proliferation of different tumor cells including breast adenocarcinoma 
cells, ovarian cancer cells, prostate adenocarcinoma cells and lung non-small 
cancer cells. [3] CM extracts by inhibition of α-glucosidase and α-amylase hy-
drolyzing activities are useful in Postprandial hyperglycemia which is one of the 
major factors causing acute and chronic complications in diabetes. [2]Conclu-
sion: The reported data reveal that CM is a potential source for treatment of 
several diseases but the pharmacological studies should be developed for this 
plant to develop its commercial utilization in drug industry. [1,2,3].
Key words: Cornus mas L, Cancer, Diabetes
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Abstract
Background and objectives: Jaundice is one of the commonest ailments 
affecting the citizens of both developed and poor Asians countries including 
Iran. Jaundice is the yellowish staining of the skin and sclera (the whites of 
the eyes) that is caused by high levels in blood of the chemical bilirubin. 
Jaundice may result from various diseases or conditions that affect the liver, 
like Hepatitis, Liver cirrhosis, liver cancer, Hemolytic anaemia and Malaria. 
There are various herbal medicines which were prescribed for the treatment 
of Jaundice. The purpose of this study is to find the most frequent useful 
herbs for jaundice as mentioned in Persian medicine references. 
Method: Persian medicine textbooks including “Al Qanun fi al-tibb”, “Al-
Havi”, “Alabnie an haghaegh ol advieh”, “Al-jami li-mufradat al-adviya va 
al-aghziya”, “Ikhtiyarat-e- badiyee”, “Tohfat-ol-momenin” and “Makhzan 
ol advieh were searched to find the most used herbs. Moreover, plants were 
ordered according to their repetition in the references.
Results: The results showed that plants such as Ficus laccifera Roxb., 
Polyporus officinalis Fr., Ecballium elaterium Rich., Cassia fistula L. were 
the most frequent herbs for the treatment of jaundice. 
Conclusion: These herbs can be introduced as new herbal medicines for 
clinical research in the field of jaundice treatment.

Key words: Jaundice, Persian medicine, plants
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Abstract
Background and objectives: Gout is a disorder of urate metabolism charac-
terized by the deposition of monosodium urate crystals in the joints and soft 
tissues. Gout is an increasingly prevalent condition worldwide and creates a 
heavy economic burden. The treatment of gout includes the use of NSAIDs, 
colchicine, corticosteroids, and corticotropin that available treatments are 
mostly unsatisfactory and inefficient. Gout is a well-known disease in Per-
sian medicine. There is a wide range of plants, which were prescribed by 
Iranian physicians for the treatment of this disease. In the present study, 
medicinal plants with gout healing properties in Persian medicine have been 
investigated. 
Method: Seven Persian medicine references including “Tohfat-ol-mo-
menin”, “Makhzan ol advieh”, “Al Qanun fi al-tibb”, “Al-Havi”, “Alabnie 
an haghaegh ol advieh”, “Al-jami li-mufradat al-adviya va al-aghziya” and 
“Ikhtiyarat-e- badiyee” were searched to find the most used herbs for gout 
remedy. In our study, the herbal medicines were listed and scored based on 
their repeatability in manuscripts. 
Results: our investigation indicate that Paeonia officinalis L., Vicia faba L., 
Ecballium elaterium Rich, Glossostemon bruguieri DC. were the most used 
herbs for the treatment of gout.
Conclusion: These plants could be appropriate candidates for future studies 
in the field of gout treatment.
Keywords: Gout, Persian medicine, plants
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خالصه مقاله
زمینه و هدف: یائسگی به مرحله ای از زندگی زنان اطالق می شود که سیکل عادت ماهانه به علت از 
بین رفتن فعالیت تخمدان ها به طور دائم قطع می شود. این مرحله از زندگی با عوارض مختلفی همراه است 
 genitourinary از جمله  مختلف  عناوین  با  که  است  ادراری-تناسلی  ناحیه  آتروفی  آنها  از  یکی  که 
syndrome of menopause از آن یاد می شود. این مطالعه قصد دارد راهکارهایی پیشنهادی برای رفع 

این عارضه، با بررسی متون طب ایرانی ارائه نماید.
از  استفاده  با  ایرانی  طب  منابع  از  منتخبی  محتوای  کتابخانه ای  و  مروری  مطالعه  این  در  کار:  روش 
قرار گرفت.  مورد جستجو  »سلس البول«  قبل«،  »جفاف  »شقاق رحم«،  »یائسگی«،  »طمث«،  کلیدواژه های 
vulvovagi�« با کلیدواژه های SID و  Pubmed، Scopus  عمچنین مقاالت موجود در پایگاه های 
nal atrophy«، »genitourinary syndrome«، »menopause« و »atrophic vaginitis« مورد 
جستجو قرار گرفت. در انتها یافته های به دست آمده مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل محتوایی قرار گرفت. 
یافته ها: یائسگی در متون طب ایرانی مرحله ای طبیعی از زندگی زنان است که به دلیل سرد شدن مزاج 
افزاینده  تدابیر  از  نظر می رسد مجموعه ای  به  بروز می کند.  به دوره سنی سرد و خشک زندگی  با ورود 
خون، مقوی قوای جنسی و گرم کننده رحم و مثانه بتواند نقش مفیدی در کاهش عوارض ادراری-تناسلی 

یائسگی داشته باشد.
به  بتوان  ایرانی  در طب  موجود  توصیه های  و  میان مجموعه رویکردها  از  نظر می رسد  به  نتیجه گیری: 
درمان هایی اثربخش و در عین حال کم عارضه تر از هورمون درمانی برای یائسگی رسید که این کار نیازمند 

مطالعات بالینی استاندارد می باشد.

vulvovaginal atrophy ،طب سنتی ،menopause :واژگان کلیدی
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هدف: عالئم وازوموتور تقریبا در 75درصد زنان حول و حوش یائسگی را گرفتار می کند. در اکثر زنان 
این عالئم تا1_2سال بعد از یائسگی پایدار می مانند، اما ممکن است تا10سال یا بیشتر نیز تداوم پیدا کند. 

هدف از این مطالعه مروری بررسی تأثیر طب سنتی بر عالئم وازوموتورمی باشد.
 Pumped،Scienceروش بررسی: در مطالعه حاضر از مقاالت ایندکس شده درپایگاه های اطالعاتی
 Direct،Iran medex، Google scholar، EMBASE، Scopus، SID، ISI، Elsevier
بررسی  مورد  وازوموتور  عالئم  بر  مؤثر  غیرهورمونی  عوامل  کلیه  بررسی  این  است.در  شده  استفاده 

قرارگرفته است.
یائسگی و درمان غیرهورمونی عالئم  با  رابطه  بررسی شده شامل40مقاله در  یافته ها: مجموعه مقاالت 

یائسگی بوده که دربرگیرنده تحقیقات مربوطه به14سال اخیر )از سال 2003 تاکنون( بوده است.
نتیجه گیری: تحقیقات نشان داده است که در بهبود عالئم وازوموتور در خانم های یائسه تغییر نحوه 
زندگی، کاهش وزن، کاهش استرس، مواد فیتواستروژنی مانند سویا و گیاه رازک، آنتی اکسیدان های 
پیاده روی، آروماتراپی  الگوی رژیم غذایی مدیترانه ای، فعالیت فیزیکی منظم،  لبنیات،  طبیعی، مصرف 
اسطوخودوس، بذرکتان، دانه شنبلیله، گیاه شیرین بیان، علف چای، گل ساعتی و طب سوزنی تأثیر معنی 
داری داشته است.در بهبود عالئم جسمانی، روانی، ادراری و تناسلی در زنان یائسه گیاه بادرنجبویه مؤثر 
بوده است. شبدر قرمز عالوه بر بهبود عالئم وازوموتور باعث کاهش بیماری های قلبی نیز می شود. مصرف 
بیش از حد رژیم غذایی پر پروتئین به ویژه گوشت قرمز، روغن و نمک طعام خطر استئوپروز را افزایش می 
دهد که از عوارض مهم یائسگی است. اجتناب از محرک های وازوموتور مانند غذای تند، الکل، نوشیدنی 

و غذاهای گرم، دوش آب گرم و سیگار میتواند سودمند باشد.

واژگان کلیدی: عالئم وازوموتور، یائسگی، طب سنتی
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زمینه و هدف: خارش یک احساس درونی و ذهنی است که موجب اصرار به خاراندن می شود و 
پاسخ خاراندن نیز یک رفلکس نخاعی می باشد. اعتقاد بر این است که خارش از تحریک گیرنده 
های خارش در پوست و یا از طریق پاسخ به تحریک گیرنده های پوستی درد یا لمس ایجاد می شود 
و سیستم عصبی مرکزی این تحریکات را به عنوان خارش تفسیر می کند. در طب ایرانی از خارش 
ه یاد می شود. عوامل متعددی باعث ایجاد آن شده و داروهای مختلفی هم بر حسب  با عنوان ِحکَّ
علت ایجاد آن، در درمان این عالمت بکار می روند که گاها پرهزینه بوده و به راحتی هم در دسترس 
نیستند و با برخی از عوارض جانبی جدی نیز همراه هستند. بنابراین جستجو برای تهیه درمانهای طبیعی 
گیاهان دارویی با هدف ایجاد امکان و قابلیت دسترسی بهتر و هزینه کمتر قابل طرح و بررسی است. با 
توجه به زمانبر و پرهزینه بودن فرایندهای کشف اتفاقي داروی مناسب، ضروریست راهبردهاي جدید 
بگونه ای باشد که فرایندها را کوتاه و هزینه ها را کمتر کند تا دستیابي به داروهاي مؤثر آسانتر گردد. 
با توجه به مستندات موجود طب سنتي به نظر می رسد یکي از این راهکارها، استفاده از تجربیات قبلی 

و گیاهان دارویي مصرفی در مکاتب طب سنتي باشد که تاثیرات بالینی آنها به اثبات رسیده است.
روش کار: در این مطالعه کتابخانه اي، ابتدا با کلیدواژه خارش در 3 کتاب مرجع داروشناسي طب 
ایرانی شامل: قانون فی الطب، تحفه المؤمنین و مخزن االدویه جستجو و مفردات مربوطه استخراج شد.

یافته ها: این تالش منجر به لیست کردن 67 مفرده گیاهی شد.
نتیجه گیری: استفاده از تجربیات طب ایرانی در تهیه داروهای جدید توصیه می شود.

واژگان کلیدی: خارش، طب ایرانی، گیاهان دارویی، طب سنتی ایران
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Abstract
Background: Formaldehyde is one of the most famous toxicants and also 
a popular pollutant. Many studies confirmed its capability to initiate DNA/
protein cross-linkage and oxidative stress. Therefore, it is a highly used agent 
by scientists in the field of basic sciences to induce toxicity. Cinnamon is a 
flavor widely used because of its sweet, pleasant smell. Studies have showed 
that cinnamon has strong antioxidant activity. So, this study was conducted to 
evaluate the possibly protective effect of cinnamon on kidney toxicity in rats.
Methods: Forty-two male wistar rats were randomly divided into six groups: 
control, formaldehyde (receiving formaldehyde, 10 mg/kg ip), sham (receiv-
ing solvent po, after formaldehyde treatment) and three treatment group (re-
ceiving cinnamon essential oil, 10, 20 and 100 mg/kg respectively). After-
wards, animals were sacrificed and kidney tissues and blood samples were 
collected. Kidneys were fixed in 10% formalin and after being processed, 5 
m sections were stained with hematoxylin and eosin. Serum samples also 
were collected by centrifuging clotted blood samples and total protein and 
albumin were estimated.
Results: Results showed that cinnamon essential oil ameliorates adverse ef-
fect of formaldehyde on kidneys’ architecture with having no effect on levels 
of serum total protein and albumin.
Conclusion: Our study indicated that cinnamon have beneficial effects 
against formaldehyde-induced kidney toxicity.
Keywords: Cinnamon, Kidney, Toxicity, Formaldehyde, Rat
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Abstract
Background and objectives: Chemotherapy, as one of the main treatment 
approaches in cancer, has several adverse effects including peripheral neu-
ropathy which can decrease the patient compliance. Due to the previously 
reported beneficial effects of medicinal plants in different neurological disor-
ders, current study aimed to review medicinal plants in chemotherapy-induced 
neuropathic pain. 
Methods: Electronic databases including PubMed, Scopus, and Science di-
rect were searched for articles with the keywords “neuropathy” and “plant” or 
“extract” or “herb” from the date of inception until December 2017. Since we 
aimed to evaluate mechanisms of action, only animal studies were included. 
Results: Total of 17 papers were finally included. The main mechanisms of 
medicinal plants to decrease chemotherapy-induced neuropathic pain include 
anti-inflammatory, antispasmodic, antioxidant, inhibition of nuclear factor-
ĸB, modulation of glutamate receptors, and reduction of pro-inflammatory 
cytokines. Chamomile, sweet flag, sage, and cinnamon are the most important 
evaluated medicinal plants. 
Conclusion: Animal studies support the beneficial effects of some medici-
nal plants in chemotherapy-induced neuropathy; however, little or no clinical 
evidence is currently available on these plants. Future well-designed clinical 
studies are essential to confirm the safety and efficacy of these plants for clini-
cal use.
Key words: medicinal plant, herbal medicine, neuropathy, pain, chemotherapy
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Abstract
Background and Objectives:  Nocturnal enuresis (NE) is intermittent involun-
tary voiding during sleep in a child aged five years or more without any other uri-
nary tract symptoms. Pharmacological interventions are effective, but most chil-
dren relapse after the medication is discontinued. Persian Medicine, as a kind of 
complementary and alternative medicine, has effective herbal remedies to manage 
this disorder. The aim of this study was to introduce the most frequent medicinal 
plants used in Iranian Traditional Medicine for treatment of NE in children.
Methods: In this study we tried to collect and classify the concepts related to noc-
turnal enuresis by checking out the old reliable Persian texts. Then the achieved 
information was compared with contemporary findings of published articles.
Results: Nocturnal enuresis is a well-known disorder in Persian Medicine. Life-
style modification in addition to herbal, animal and mineral medicines have been 
used to treat NE, however most remedies have focused on medicinal herbs. Herbal 
remedies in various forms are recommended for treating NE in children. In our 
research 29 plants were obtained as the most frequent herbs for treatment enuresis. 
Most of these plants have tannin content that strengthens the muscles. Few studies 
have investigated the utilization of these plants in children with enuresis.
Conclusion: Despite the wide use of many of these herbs, the evidence on the 
effectiveness of medicinal herb treatment for children with enuresis is not strong 
and needs to be verified in further trials.
Keywords: Nocturnal enuresis, Iranian Traditional Medicine, Persian medicine, 
children
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Abstract
Background & Objectives: Myrtus communis (myrtle) is well known for its 
therapeutic effects pertaining to the major secondary metabolites including 
essential oils (EOs). EOs are composed of volatile compounds and simply 
evaporate or decompose leading to their instability. Preparation of EOs nio-
somal formulation may be a promising approach to deal with these obstacles. 
Methods: Niosomal formulations of myrtle essential oil (nMEO) were pro-
vided using non-ionic surfactants and cholesterol (Chol). In the next steps, 
vesicle size, zeta potential, percentage of entrapment efficiency (EE%) and 
physical stability of nMEO were investigated. Finally, the effect of myrtle 
essential oil (MEO) and nMEO on microbial growth inhibition were assessed. 
Results: Values for nMEO size and zeta potential ranged from 6.17 ± 0.32 to 
7.24 ± 0.61 (µm) and -20.41 ± 0.17 to -31.75 ± 0.45 (mV), respectively. High-
er degrees of EE% were obtained by F6 formulation (Span/ Tween 60:Chol 
(50:50 molar ratio)). Moreover, niosomes have been reported to be stable at 4 
°C during a three-month time period. It was revealed that nMEO F6 formula-
tion inhibited growth of Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Serratia marcescens, and Bacillus subtilis at concentrations lower than that 
of MEO. 
Conclusion: Overall, it was found that stable multilamellar vesicles were 
formed in the presence of 0.5% MEO and F6 formulation. This formulation 
also exhibited better antibacterial activity than MEO.
Key words: Antibacterial activity, Essential oil, Myrtle, Myrtus communis, 
Niosome
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Abstract
Background and Objectives: Phyllanthus emblica L. (syn. Emblica officinalis) 
commonly known as amla, family Euphorbiaceae, is an important herbal drug 
used in traditional Persian medicine (TPM). The plant contains phenolic com-
pounds, tannins, flavonoids, alkaloids and also amino acids and vitamin C. The 
aim of this study was to present a review of its biological activities, considering 
both traditional and modern documents.
Methods: To collect information, resources and articles in valid databases such as 
Web of Science, PubMed, Google Scholar, Cochrane library, and traditional books 
similar to Makhzanul- Adwiah, Ikhtiyarat-e- badiyee and so on has been studied.
Results: All parts of the plant are used for medical purposes specially the fruit 
which has been used in Persian medicine as an antipyretic, analgesic, and gas-
troprotective agent, additionally in memory enhancing and ophthalmic disorders 
that all of these effects have been proved in modern pharmacological and clini-
cal studies. Also antioxidant, immunomodulatory, antitussive, anti-ulcer activities 
and lowering cholesterol level are confirmed in this plant.
Conclusion: The data reviewed here revealed that this plant is a potential source 
for the treatment of a wide range of diseases. Some of  pharmacological effects of 
P. emblica have been investigated in modern medicine; however, further evalua-
tion of the safety and dosages for clinical use is necessary

Keywords: Phyllanthus emblica L., Emblica officinalis L., Amla, Traditional Per-
sian medicine
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Abstract
Background & Objectives: Salix aegyptiaca L. commonly known as Musk 
Willow is a flowering plant and generally cultivated in some provinces of 
Iran especially in Urmia. It belongs to Salicaceae family that contains about 
55 genera and more than 1000 species. This study was an attempt to review 
traditional applications, phytochemistry and its pharmacological activities of 
S. aegyptiaca to draw a window for further research.
Methods: Electronic database including Web of Science, PubMed, Science 
Direct and Google Scholar were searched for articles regarding the phyto-
chemistry and biological activities of S. aegyptiaca.
Results: S. aegyptiaca has been known as “Bidmeshk” in Iran. In traditional 
Persian medicine point of view its temperament is cold and wet and it related 
to brain and has been used as tranquilizer, carminative and cardiotonic agent, 
as well as relief of headache. High amounts of phenols and flavonoids such 
as gallic acid, caffeic acid, myricetin, catechin, quercetin as well as salicin, 
are reported from the leaves of this plant. Some of pharmacological effects of 
S. aegyptiaca are antioxidant, anxiolytic activity, hypocholesterolemic, anti-
inflammatory and analgesic. 
Conclusion: Modern pharmacological studies have now validated many tra-
ditional uses of S. aegyptiaca, as the current information shows this plant is 
a potential source as antianxiety and tranquilizing. Future human studies are 
needed for further confirmation of the therapeutic activities of S. aegyptiaca.
Key words: Salix aegyptiaca L., Persian medicine, Pharmacological effect, 
Phytochemistry
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خالصه مقاله
مقدمه آنچه امروزه بر اساس آن تحقیقات بالینی پایه گذاری شده مطالعات بالینی و علم آمار است. 

این مطالعه توجه حکمای طب ایرانی را به مبانی اپیدمیولوژی، که اساس پزشکی جامعه نگر است را مورد 
دقت قرار داده است.

روش کار: برای پیگیری موضوع به کتب قانون ابن سینا، تحفه حکیم مومن، اکسیر اعظم و مخزن االدویه 
)از کتاب های مهم طب ایرانی( مراجعه گردید.

يافته ها: در جای جای کتب حکمای قدیم از عباراتی مانند مجرب است، بی همتاست، بیعدیل و بی بدیل 
و .... در درمان بیماری های مختلف صحبت شده است و با ذکر درمان های مختلف در مورد یک بیماری 
نیز اثرات داروهای مختلف مقایسه گردیده است و حتی در جاهائی دارویی را بدل داروی دیگر ذکر کرده 

که نشان از توجه حکمای طب ایرانی به تاثیر بهتر داروها که اساس مطالعات بالینی است می باشد.
بحث و نتيجه گيري: به نظر می رسد حکمای طب ایرانی نه تنها به بحث مطالعات بالینی و چگونگی 
عملکرد دارو در بدن انسان و درمان بی توجه نبوده اند بلکه در بسیاری موارد بررسی مقایسه ای انجام شده 

و اثر بهتر داروها در مقایسه با دارو های کم اثر تر ذکر گردیده است.
.

واژگان کليدی: طب ایرانی، مطالعات بالینی، علم آمار و اپیدمیولوژی
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Abstract
Objective: Medical Science is divided into two branches: maintaining 
health and regaining the lost health. In Iranian traditional medicine, same as 
modern medicine prevention is considered more important than treatment. 
However, in modern medicine, less attention has been centered on maintain-
ing the health of the urinary tract, especially the bladder. The present study 
was carried out in order to identify and categorize the principles of sanita-
tion of the bladder in Iranian traditional medicine. 
Methods: This research is a review study for conducting which the re-
searchers consulted about one hundred reference books on traditional medi-
cine, such as Avicenna’s”the canon of Medicine”. The data concerning the 
promotion of bladder health in Iranian traditional medicine was collected 
from the mentioned references. Simultaneously, new research data extracted 
from Persian sites SID and IRAN MEDEX. Finally, all the collected date 
was reviewed. 
Results: Iranian traditional medicine has addressed the sanitation of the 
bladder from several aspects and in each case has recommended observing 
its measures by individual. Liquid and foodstuff intake, bathing,evacuation, 
alcohol, sexual intercourse and its conditions, bloodletting, manner of urina-
tion, and exercise are among the important matters in maintaining the blad-
der health in Iranian traditional medicine. 
Conclusion: The scope of prevention in traditional medicine, which is re-
ferred to as sanitation, is for broader than that of modern preventive medi-
cine is emphasized more than treatment. There has been scanty research on 
the principles of maintaining the bladder health in modern medicine.
Key words: Sanitation of the bladder, Bladder hygiene, Iranian tradi-
tional medicine
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Abstract
Background: Obesity is a major risk factor for many diseases; it occurs 
because of an imbalance between the food consumed and physical activity. 
Based on Persian medicine (PM), it is important to observe the six essential 
principles (air, food and drink, sleep and wakefulness, evacuation and reten-
tion, body movement, mental movement and repose) for the prevention and 
treatment of obesity. This review aims to explore obesity management in 
accordance with PM. It also tries to compare the outcome with the views of 
classical medicine in this regard.
Materials and Methods: This is a review study that searches the most im-
portant PM textbooks and scientific databases such as PubMed, Scopus, and 
ISI for comparing the views of classical medicine and PM in terms of the 
importance of lifestyle in obesity management. The keywords Saman Mo-
frat, Setteh-e-Zarurieah, lifestyle, and obesity have been used in this search.
Results: In PM, obesity is called “Saman Mofrat”. It is deemed a disease 
with cold and wet temperament. There is a strong correlation between gas-
tric digestion, lifestyle improvement, and nutritional habits with obesity 
management and related disorders.
Conclusion: In the etiology of obesity in PM and classical medicine, irregu-
lar sleep, constipation, overeating and wrong nutritional habits, insufficient 
physical activity, and emotional excitement, such as sadness and anxiety, are 
emphasized. However, further clinical trials should be performed to confirm 
the long-term efficacy of these modalities as a complementary therapy in 
obesity management.
Key words: Saman Mofrat, Setteh-e-Zarurieah, lifestyle, and obesity
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می افتد.  اتفاق  تخمدان  عملکرد  و  ساختار  در  که  است  تغییراتی  منوپوز  بیولوژیکال  مکانیسم  مقدمه: 
مشاهدات نشان می دهد که اندازه ذخیره فولیکولی عامل تعیین کننده گذر از قاعدگی به یائسگی است. 
منوپوز با عالئمی مانند پریودهای نامنظم، عالئم وازوموتور) گرگرفتگی، تعریق شبانه، اختالالت خواب، 
آتروفی وولوواژینال) خشکی، خارش، سوزش(، اختالالت جنسی، اختالالت خلقی) افسردگی، اضطراب، 

تحریک پذیری(، عالئم جسمی) درد پشت، خستگی، سفتی و درد مفاصل( می تواندهمراه باشد.
افراد در درمان  از داروهای شیمیایی، داروهای مکمل و گیاهی همیشه مورد توجه  ناشی  بعلت عوارض 

عالئم و رفع عوارض ناشی از یائسگی بویژه اختالالت خواب بعلت گرگرفتگی می باشد. 
روش کار: هدف از این مطالعه بررسی اثرات گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان عوارض یائسگی 
با تاکید بر اختالالت خواب و نشانه های سایکوماتیک از طریق بررسی مطالعات با کارآزمایی بالینی در 

محدوده زمانی 2016-1990می باشد. 
Salvia officina�( گلی)  مریم  گیاهان   که  داد  نشان  ما  مطالعه  از  حاصل  بررسی  ها  :یافته 
کوهوش   ،)Valeriana  officinalis(الطیب بادرنجبویه)Melissa officinalis(،سنبل   ،lis
Ginkgo bilo�(جینکگو  ،)Vitex agnuscastus(انگشت پنج   ،)cimicifuga racemos )سیاه
passi�( گل ساعتی ،)panax ginseng(جینسینگ ،)Hypericum perforatum(گل راعی ،)baa
flora incarnata(، با مکانیسمهای متفاوت در درمان اختالالت خواب در سندرم یائسگی موثر هستند. 

نتیجه:گیاهان دارویی می توانند نقش موثری را در درمان  اختالالت خواب در سندرم یائسگی حاد ایفا 
نمایند ولی مطالعات بیشتری جهت تایید اثر بخشی آنها الزم است.

واژگان کلیدی: یائسگی، گرگرفتگی، گیاهان دارویی، بی خوابی
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های  اورگان  فعالیت  اختالل  باشد.  نمی  بیماری  و  است  شناختی  زیست  پدیده  یک  سالمندی  مقدمه: 
مختلف در این گروه سنی ناشی از حوادث پاتولوژیکی به حساب نمی آید. بلکه روند فیزیولوژی بدن به 
این گونه طراحی و سازماندهی شده است. بلکه روند فیزیولوژی بدن به این گونه طراحی و سازماندهی 

شده است. 
با توجه به اهمیت این دوره و مشکالت آن و عالقمندی این قشر از جامعه به تدابیر سنتی بر آن شدیم که 
به بررسی تدابیر طب سنتی برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان بپردازیم تا شاید گامی مفید برای ارتقاء 

کیفیت زندگی سالمندان و عقب انداختن زمان دوری آن ها از صحنه کار و زندگی اجتماعی برداریم.
مواد وروش ها: این مطالعه یک بررسی مروری است که از طریق جستجو در پایگاه اطالعات علمی 
داخلی )جهاد دانشگاهی و نشریات دانشگاه ها( و خارجی و منابع طب سنتی و دادن کلید واژه های مختلف 
مناسب  وبرگزیدن مقاالت مناسب و بررسی کتابهای طب سنتی و نرم افزار نور مطالبی در باب حفظ و 
نگهداری سالمتی و درمان ساده بیماری ها در سنین کهولت و بیشتر شیوخت را جمع آوری و دسته بندی 

کرده و نتایجی را بدست آوردیم.
یافته ها: با توجه به این که هدف اصلی در طب ایرانی تدابیر حفظ سالمتی است که این تدابیر جسته به 
سن و فصل و جنس و مکان تدابیر متفاوتی دارد. دوری از مبردات، حفظ لینت در دستگاه گوارش، خواب 
کافی، عدم استعمال عطرهای سرد و عطرهای گرم و و تدهین بدن با روغن بعد از خواب و عدم گوشه 

نشینی و انزوا و عدم استشمام بوی بد برای این افراد مهم است.
واژگان کلیدی: کیفیت زندگی، سالمندان، طب سنتی
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بررسی تدابیر طب سنتی در بهبود کیفیت
 زندگی سالمندان 

آرزو آقاکوچک1
الهام آقا کوچک2

ایرانی  دانشکده طب  1- دستیار تخصصی طب سنتی، 
یزد،  صدوقی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  اردکان، 

یزد، ایران
2-پزشک عمومی، پژوهشگر

نویسنده مسئول: الهام آقا کوچک، پزشک عمومی، 
پژوهشگر

e.aghakouchak@gmail.com
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خالصه مقاله
زمینه و هدف: داروهای منضج با آماده سازی مواد و تسهیل دفع آنها مهمترین نقش را در پاکسازی بدن 
ایفا می کنند. حکما معالجه با دوا را به سه قانون انتخاب کمیت دوا، انتخاب کیفیت دوا، وزمان مصرف دوا 
مقید می کنند. از آنجا که آشنایی با این سه قانون، تسلط طبیب را در مدیریت درمان دارویی بیشتر خواهد 

کرد در این مطالعه به بررسی درجه کیفیت داروهای منضج و تبیین اهمیت آن پرداختیم.
روش کار: داروهای گروه منضج از کتاب جدید دارونامه طوبا استخراج و سپس با استفاده از کتب معتبر 
طب ایرانی، کیفیت و درجه کیفیت مفردات موجود در داروهای ترکیبی استخراج شد. جهت تعیین درجه 

کیفیت  داروها نیز از روش دارونامه طوبا استفاده گردید. 
یافته ها: درجه کیفیت داروهای منضج با استفاده از فرمول محاسبه مزاج ترکیبی به اینصوت به دست آمد: 
منضج بلغم )آخر دوم گرم و خشک(، منضج صفرا )اول اول سرد و تر( و منضج سودا )آخر اول گرم، 

اول اول خشک(. 
نتیجه گیری: با توجه به قانون معالجه با دوا به ویژه در بیماری های سوء مزاجی، در تجویز داروهای 
ترکیبی، بایستی دقت ویژه ای بر درجه کیفیت دوا داشته باشیم و در تجویز داروهای دارای درجه کیفیت 
باال مانند منضج بلغم که نزدیک به درجه سوم گرمی و خشکی است به ویژه در افراد ضعیف دقت داشته 
باشیم. عالوه بر آن، درنظر گرفتن اشیاء موافق مزاج مرض یا دوا دیدگاه طبیب را در امر عالج کامل تر 

خواهد کرد.
واژگان کلیدی: داروهای ترکیبی، مزاج، درجه کیفیت، منضج 
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بررسی درجه کیفیت داروهای منضج ترکیبی موجود در 
دارونامه طوبا

عطیه السادات دانش1
مژده پورحسینی1

سیدرضا وکیلی نیا1
فاطمه علی اصل2

فاطمه نوجوان2
مجیداصغری2و3

1- دستیار، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی 
قم، قم، ایران

علوم  دانشگاه  ایرانی،  طب  دانشکده  استادیار،   -2
پزشکی قم، قم، ایران

سنتی،  طب  بالینی  کارآزمایی  تحقیقات  مرکز   -3
دانشگاه شاهد، تهران، ایران

تحقیقات  مرکز  مجیداصغری،  مسئول:  نویسنده 
تهران،  شاهد،  دانشگاه  سنتی،  طب  بالینی  کارآزمایی 

ایران
Asghari.rall@gmail.com
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مروری بر برخی تظاهرات و بیماریهای پوستی از 
دیدگاه طب ایرانی و بررسی تطبیقی اجمالی آن با 

دیدگاه طب رایج

فاطمه فدائی1
انسیه عافی2

ابراهیم خادم1

دانشگاه  ایرانی،  طب  دانشکده  ایرانی،  طب  1-گروه 
علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

ایرانی،  طب  دانشکده  ایرانی،  داروسازی  گروه   -2
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

ایرانی،  طب  گروه  خادم،  ابراهیم  مسئول:  نویسنده 
تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  ایرانی،  طب  دانشکده 

تهران، ایران
ekhadem@tums.ac.ir

خالصه مقاله
و  مردم  همه  توجه  مورد  دور  هاي  گذشته  از  كه  است  مباحثي  مهمترین  از  یکي  سالمتي  موضوع 
بخصوص دانشمندان بوده است. از آنجا كه دین اسالم، دیني جامع و كامل است، این موضوع در 
دین اسالم اهمیت ویژه اي دارد. در دین اسالم به جاي اینکه انسان محور باشد، خداوند محور است 

و در نتیجه بایستي موضوعات مختلف و از جمله سالمتي با توجه به این مهم مورد مداقه قرار گیرد.
از جمله مباحثي كه مي توات در خصوص سالمتي و بیماري با استفاده از این رویکرد مطرح نمود، 

بحث جنبه هاي حق اهلل و حق الناس بودن آنها است.
این پژوهش به روش توصیفي و اسنادي كتابخانه اي انجام شده است. ابتدا به روایات و آیات مربوط 
به اهمیت سالمتي جسم و روح و نیز حیات دنیوي پرداخته شده است. سپس با بررسي روایات پیامبر 
)ص( در رابطه با اهمیت زمان و همچنین خدمت به مردم و نیز احادیث در ارتباط با موضوع حق اهلل و 

حق الناس، رابطه سالمتي و بیماري و حق اهلل و حق الناس بودن آن بررسي شده است.
از روي كاهلي  به سالمتي توجه نشود و شخص  نتیجه گیري شده است كه چنانچه  پایان چنین  در 
دچار بیماري گردد، نه تنها نمي تواند عبادات خود را همچون نماز و روزه انجام دهد بلکه اوقاتي 
را كه بایستي در جهت تعالي روح خود صرف مي كرد را نیز براي بهبود بیماري خود مي گذراند و 
به عبارتي دیگر حق اهلل بر گردن وي مي باشد. از طرف دیگر به جهت اینکه فرد بیمار براي خانواده 
و جامعه اش هزینه هاي مادي و معنوي ایجاد مي كند، بجاي اینکه با كسب علم و پیشبرد دانش به 
پیشرفت جامعه كمك كند، چانچه بیماري وي ناشي از كاهلي وي بوده باشد، به نحوي حق الناس 
كرده و سبب شده است كه نه تنها براي دیگران مفید فایده نباشد بلکه موجباز بین رفتن وقت و مال 

آنها نیز شود.
واژگان کلیدی: سالمتي و حق اهلل، سالمتي و حق الناس، اسالم، سالمتي و اسالم
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خالصه مقاله
زمینه و هدف: هدف از این مطالعه تعیین تأثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر درد بیماران پس 

از عمل پیوند عروق کرونر بود.
روش کار: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور با گروه کنترل می باشد که بر 
روی 98 بیمار بستری پس از عمل پیوند عروق کرونر قلب، در دو گروه آزمون و دارونما انجام شد. گروه 
آزمون 5 قطره اسانس اسطوخودوس و گروه دارونما 5 قطره آب مقطر را که بر روی یک گاز استریل 
ریخته شده و به صورت گردنبند به گردن شان آویخته شده بود استنشاق نمودند. قبل و بعد از مداخله، 
شدت درد بیماران اندازه گیری شد. مداخله در فواصل زمانی هر 24 ساعت و به مدت 3 روز متوالی برای 
هر دو گروه انجام گرفت. با استفاده از آزمون های مجذور کای، من ویتنی، تحلیل واریانس اندازه های 
مکرر و مدل رگرسیون به تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته شد. سطح معنی داری آزمون ها نیز کمتر از 

0/05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: نمره درد گروه آزمون پس از مداخله روز دوم و همچنین قبل با بعد از مداخله در روزهای اول 
و دوم و نیز قبل از مداخله در روز اول با بعد از مداخله در روز سوم نسبت به گروه دارونما کاهش معنی 

)50/0<p(.دار داشته است
بیماران پس از عمل پیوند عروق کرونر مؤثر است  نتیجه گیری: رایحه اسطوخودوس بر کاهش درد 
و می توان از آن به عنوان یک مداخلۀ درمانِی مکمل برای تسکین درد بیماران بعد از این عمل جراحی 

استفاده نمود.
واژه های کلیدی: رایحه درمانی، بای پاس عروق کرونر، الواندوال ، درد
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سمانه ابراهیمی حسین آبادی1
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عاطفه قنبری خانقاه3
اردالن پاسداران لشگری4

احسان کاظم نژاد لیلی5 
علی محمد صادقی میبدی6 

)داخلی- پرستاري  آموزش  ارشد  کارشناسی   -1
گروه  گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  جراحی(، 
Samaneh. مامایی،  و  پرستاري  دانشکده  پرستاری، 

09111307594 ،gmail.com@ebrahimi8
2- مربی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن/ مرکز تحقیقات 
پرستاري  گروه  سالمت،  بر  مؤثر  اجتماعی  عوامل 

)داخلی-جراحی(، دانشکده پرستاري و مامایی
مرکز  گیالن/  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشیار،   -3
گروه  سالمت،  بر  مؤثر  اجتماعی  عوامل  تحقیقات 
و  پرستاري  دانشکده  )داخلی-جراحی(،  پرستاري 

مامایی
تبریز/  پزشکی  علوم  دانشگاه  استادیار،   -4
گروه  دارویی،  کاربردی  علوم  تحقیقات  مرکز 

فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی
مرکز  گیالن/  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشیار،   -5
تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، گروه آمار 

حیاتی، دانشکده پرستاري و مامایی
گروه  گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  استادیار،   -6

جراحی قلب و عروق

آبادی،  حسین  ابراهیمی  سمانه  مسئول:  نویسنده 
کارشناسی ارشد آموزش پرستاري )داخلی-جراحی(، 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن، گروه پرستاری، دانشکده 

پرستاري و مامایی
Samaneh.ebrahimi8@gmail.com
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طبقه بندی، موارد مصرف، منع مصرف، عوارض جانبی 
و احتیاطات داروهای دیورتیک از نگرش طب ایرانی

معصومه مبلی 

استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه فارماکوگنوزی، 
دانشکده داروسازی

  mobli.masumeh@gmail.com

خالصه مقاله
چکیده: داروهای دیورتیک یا مدر داروهایی هستند که به طور کلی بازجذب آب و الکترولیت ها را 
تحت تاثیر قرار میدهند. آنچه که به عنوان مدر در طب ایرانی شناخته شده است دارویی است که به قوت 
حرارت و تلطیف خود اخراج و دفع مائیت اغذیه و فضول سیاله از طریق بول )ادرار( حیض، عرق و شیر 
میکند. بنابراین تنها گروهی از مدرات در طب ایرانی، که باعث دفع مایعات از طریق ادرار میشوند )مدر 

بول( را میتوان معادل داروهای دیورتیک دانست.
قابل  با استفاده ازکتب و مقاالت داخلی و خارجی  روش کار: بررسی حاضر مطالعه  مروری بوده که 

دسترس صورت گرفته است.
یافته ها: داروهای دیورتیک در طب ایرانی به چهار دسته مدّرات بارد ، حاّر ، معتدل و مدّرات رطوبت 
خون تقسیم بندی میشود که بر اساس نوع بیماری و شرایط بیمار داروهای هر دسته توسط پزشک معالج 
انتخاب میگردد. داروهای دیورتیک به عنوان یکی از داروهای موثر در درمان بسیاری از بیماریها مانند 
قروح کلیه، حصات کلیه، عسر البول و سده کبد میباشد. از عوارض مدرات میتوان ایجاد خشکی مدفوع 
را ذکر کرد همچنین مصرف مداوم مدرات آسیب رسان است و در متون طب ایرانی توصیه به مصرف 
دوره ای آن شده است. در برخی از بیماریها مانند ربو محدودیت مصرف مدرات به دلیل غلیظ شدن ماده 

بیماری ذکر شده است. برای ظهور سریع تر اثر مدرات توصیه به مصرف مدر همراه با آبزن شده است. 
نتیجه گیری: طبقه بندی، موارد مصرف، منع مصرف، عوارض جانبی و احتیاطات دسته های دارویی 
مذکور در منابع طب ایرانی به صورت پراکنده در متون ذکر شده است. استخراج و جمع آوری موارد 
مذکور و در صورت امکان مقایسه آنها با دسته های دارویی رایج میتواند به شناخت بیشتر و انتخاب دقیق 

تر داروها جهت درمان بیماران منجر شود.
واژه های کلیدی: دیورتیک، مدر، طب ایرانی
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خالصه مقاله
مقدمه: اینکه طب امروز نشان از هزاران سال پیش دارد یا خیر شاید هنوز سوال پررنگی در اذهان باشد .

امروزه مدارک مستدلی در دست است که توجه حکمای طب ایرانی را به علم طب روشن می کند.
مواد و روشها: جهت بررسی علم تشریح در طب ایرانی، کتاب قانون ابوعلی سینا جهت مقایسه با کتاب 

آناتومی گری درنظرگرفته شد. 
یافته ها: در آناتومی گری اینگونه شرح داده شده است که هر چه از ابتدا به انتهای ستون فقرات پیش 

میرویم به جهت تحمل وزن بار بیشتر روی مهره ها حجم بدنه مهره ها افزایش می یابد.
در کتاب قانون به افزایش سایز بدنه مهره ها از ابتدا به انتهای ستون فقرات اشاره کرده است وعلت کوچک 
تر بودن بدنه مهره های گردنی را اینگونه شرح داده است که مهره های گردنی باال نشین هستند و بر روی 

مهره های پشتی بار شده اند پس بایستی کوچکتر باشند.
ویژگی بعدی مهره های گردنی حضور زایده عمودی بنام زائده دندانی )Odontoid Process( است.

در کتاب قانون نه تنها به حضور این زایده دندانی اشاره شده است بلکه حضور رباطی در فاصله بین این 
 Transverse  ( عرضی  رباط  آن  به  گری  آناتومی  در  که  است  داده  توضیح  را  نخاع  و  دندانی  زائده 

Ligament( می گویند و کتاب قانون آنرا تحت عنوان زردپی معرفی کرده است.
نتیجه گیری: در پایان میتوان اینگونه شرح داد که پزشکان باستان نه تنها تشریح را می دانستند بلکه در 
این زمینه به جزئیات آن هم مسلط بودند بطوریکه دانش آنان قابل مقایسه با کتابهای جدید پزشکی است.

Grays anatomy ،کلمات کلیدی: آناتومی، قانون ابن سینا،  طب ایرانی
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مقایسه آناتومیکال مهره های گردن در آناتومی گری با 
کتاب قانون ابوعلی سینا

مهدی برهانی1
گلناز شفیعی2

غزاله مشکدانیان2 

بیماریهای  در  تغذیه  و  بیوشیمی  تحقیقات  مرکز   -1
متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان ،ایران

2- مرکز تحقیقات علوم تشریح  ،دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان ،کاشان ،ایران

تحقیقات  مرکز  برهانی،  مهدی  مسئول:  نویسنده 
دانشگاه  متابولیک،  بیماریهای  در  تغذیه  و  بیوشیمی 

علوم پزشکی کاشان،کاشان ،ایران
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بررسی تاثیر آب درمانی بر بهبود بیماران مبتال به 
مالتیپل اسکلروزیس

مهدی عیسی زاده 

کمیته  آجا،  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی،  دانشجو 
تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی

mahdiisazadeh@yahoo.comخالصه مقاله
ناتوان  و  پیشرونده  التهابی،  مزمن،  بیماری خودایمنی  )ms( یک  اسکلروزیس  مالتیپل  و هدف:  زمینه 
کننده است که سیستم عصبی مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری به طور مستقیم باعث ایجاد 
اختالل در راه رفتن و حفظ تعادل می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر آب درمانی به عنوان یک 

درمان مکمل بر بهبود بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس است.
روش کار: این مقاله یک مطالعه مروری بوده و برای نگارش آن از مقاالت منتشر شده بین بازه زمانی 
 google scholar، pubmed، sciencedirect پایگاه های  تا 30 آپریل 2017 در  ژانویه 2011   1
 hydrotherapy” ، “ aqua therapy” ، “balneo” بهره گرفته شده است. برای جستجو از واژگان

therapy“ و ”multiple sclerosis“ استفاده شد.
یافته ها: استفاده از هیدروتراپی در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس سبب بهبود معنادار حفظ حالت 

تعادل ایستا و متحرک می شود. همچنین بهبود معناداری در توانایی راه رفتن بیماران مشاهده شده است.
نتیجه گیری: با توجه به اثر گذاری آب درمانی، استفاده از آن به عنوان یک درمان مکمل همراه با درمان 
های دارویی دیگر در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس می تواند بررسی شود. اگرچه این موضوع نیاز 
به تحقیقات بیشتر و فهمیدن مکانیسم های اثرگذاری هیدروتراپی دارد اما به نظر می رسد آب درمانی در 

بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به ms موثر خواهد بود.
کلمات کلیدی: آب درمانی، مالتیپل اسکلروزیس، ورزش آبی
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خالصه مقاله
ضددیابت  داروی  عنوان  به  مردم  بین  در  که  است  گیاهی  داروهای  از  یکی  »بوقناق«  هدف:  و  زمینه 
مصرف می شود. در این پژوهش بر آن شدیم تا ماهیت گیاه »بوقناق« را بررسی کرده و پیشنهاد کنیم که با 

کدام یک از گیاهان طب سنتی هم خوانی دارد.
مثل  سنتی  طب  معتبر  اسالمی«،کتب  سنتی  و  طب  جامع  نرم افزار»کتابخانه  از  استفاده  با  کار:  روش 
 »  PubMed  « و   »  Google Scholar  « معتبر  اطالعاتی  پایگاه های  در  جستجو  با  و  »مخزن االدویه« 

مطالب جمع آوری، دسته بندی و در قالب یک مقاله مروری بازنویسی شد. 
یافته ها:  آنچه که در منابع غیرعلمی به چشم می خورد »بوقناق« را »شکاعی« طب سنتی معرفی می کنند. 
با بررسی مطالعات انجام شده در مقاله با عنوان »معرفی گیاهان دارویی مراغه« در سال ۲۰۱۲ و نیز مقاله 
با  »بوقناق«  انجام شده گیاه  دامنه هاي جنوبي سبالن« که در سال ۱۳۸۹  »معرفي گیاهان دارویي  با عنوان 
قند  کاهش  »اثرات  عنوان  با  مقاله  نتایج  همچنین  می باشد.   Eryngium گونه های  از  »زول«  علمی  نام 
خون  Eryngium creticum« که در سال ۱۹۹۷ انجام شده نشان می دهد که این گیاه موجب کاهش 
معنی داری در میزان غلظت گلوکز خون در موش می شود. در کتاب »مخزن االدویه« ذیل مفرده »قََرصَعنه« 

آمده که نام فرنگی آن »ارین جیم« است. ونام التین »شکاعی«، »اطرکطیاس« آمده است.
نتیجه گیری:  »بوقناق« با اسم علمی »زول« از جنس Eryngium است که در کتب طب سنتی با اسم 
با  آمده  »مخزن االدویه«  در  که  »شکاعی«  گیاه شناسی  مشخصات  به  توجه  با  و  می شود.  معادل  »قََرصَعنه« 

Onopordon acanthium L هم خوانی دارد.
واژه های کلیدی:  بوقناق، قرصعنه، شکاعی  
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عنوان: بررسی گیاه »بوقناق« در منابع طب سنتی

رحیمه دسترنج۱
فاطمه علی اصل۲

دانشگاه  ایرانی  طب  دانشکده  طب ایرانی،  دستیار   -۱
علوم پزشکی قم، قم، ایران

طب  دانشکده  سنتی،  داروسازی   PhD،استادیار  -۲
ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

 PhD،استادیار برهانی،  مهدی  مسئول:  نویسنده 
دانشگاه علوم  ایرانی،  دانشکده طب  داروسازی سنتی، 

پزشکی قم، قم، ایران
  aliasl1392@gmail.com
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مروری بر کاربرد گیاه اکلیل الملک در طب ایرانی و 
مدرن

راضیه بروجردی1
فاطمه نوجوان2

فاطمه علی اصل3

دانشگاه  ایرانی  طب  دانشکده  طب ایرانی،  دستیار   -1
علوم پزشکی قم، قم، ایران.

ایرانی،  دانشکده طب  PhD طب سنتی،  استادیار،   -2
دانشگاه علوم پزشکی قم، قم.

طب  دانشکده  سنتی،  داروسازی   PhD استادیار،   -3
ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم. ایران

 PhD،استادیار اصل،  علی  فاطمه  مسئول:  نویسنده 
دانشگاه علوم  ایرانی،  دانشکده طب  داروسازی سنتی، 

پزشکی قم، قم، ایران
aliasl1392@gmail.co

خالصه مقاله
ناتوان  و  پیشرونده  التهابی،  مزمن،  بیماری خودایمنی  )ms( یک  اسکلروزیس  مالتیپل  و هدف:  زمینه 
کننده است که سیستم عصبی مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری به طور مستقیم باعث ایجاد 
اختالل در راه رفتن و حفظ تعادل می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر آب درمانی به عنوان یک 

درمان مکمل بر بهبود بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس است.
روش کار: این مقاله یک مطالعه مروری بوده و برای نگارش آن از مقاالت منتشر شده بین بازه زمانی 
 google scholar، pubmed، sciencedirect پایگاه های  تا 30 آپریل 2017 در  ژانویه 2011   1
 hydrotherapy” ، “ aqua therapy” ، “balneo” بهره گرفته شده است. برای جستجو از واژگان

therapy“ و ”multiple sclerosis“ استفاده شد.
یافته ها: استفاده از هیدروتراپی در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس سبب بهبود معنادار حفظ حالت 

تعادل ایستا و متحرک می شود. همچنین بهبود معناداری در توانایی راه رفتن بیماران مشاهده شده است.
نتیجه گیری: با توجه به اثر گذاری آب درمانی، استفاده از آن به عنوان یک درمان مکمل همراه با درمان 
های دارویی دیگر در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس می تواند بررسی شود. اگرچه این موضوع نیاز 
به تحقیقات بیشتر و فهمیدن مکانیسم های اثرگذاری هیدروتراپی دارد اما به نظر می رسد آب درمانی در 

بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به ms موثر خواهد بود.
کلمات کلیدی: آب درمانی، مالتیپل اسکلروزیس، ورزش آبی
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خالصه مقاله
زمینه و هدف: گیاهان یکی از منابع اصلی تولید داروها می باشند، طی دهه های اخیر با ورود داروهای 
شیمیایی به چرخه درمان نقش گیاهان کم رنگ تر شد،  از طرفی، با بروز عوارض قابل توجه و عدم کارایی 
بعضی از داروهای شیمیایی، اقبال تازه ای نسبت به گیاهان دارویی صورت گرفته است. از این جمله میتوان 
مطالعات  و همچنین  ایرانی  این گیاه در طب  و کاربرد  به خواص  مقاله  این  اشاره کرد.  ابوخلسا  به گیاه 

امروزی پرداخته است.
روش کار: در این تحقیق کاربرد ابوخلسا از منابع مخزن االدویه و الشامل فی صناعة الطبیه و مطالعات 

امروزی از پایگاهای اطالعاتی Google Scholar وSID  جستجو شده است. 
باتوجه  است.  خشك  و  گرم  طبیعت  دارای  می شود،  نامیده  هوجویه  فارسی  به  که  ابوخلسا  ها:  یافته 
درمان  تفتیت حصات،  نقرس،  کبد،  امراض  در  نافع  ایرانی چون  در طب  متعدد  درمانی  های  کاربرد  به 
سوختگي و موارد دیگر و همچنین با بررسی مطالعات امروزی اثار فارماکولوژیك مانند بهبود زخم های 

سوختگی سطحی وخواص ضد التهابی را نشان داده اند.
ابوخلسا جهت درمان سوختگي  ایرانی  بررسی شد، در طب  این تحقیق  نتیجه گیری: همانطور که در 
بهبود زخم های سوختگی سطحی ثابت کرده اند.  اثر مفرده را در  نیز  مصرف می شود. مطالعات امروزی 
ایرانی و امکان بررسی و تجربه آثار درمانی  به خواص درمانی متعدد ذکر شده در طب  باتوجه  بنابراین 

ابوخلسا، امید است بتوان در آینده نزدیك به طور گسترده جهت درمان بیماریها بهره برد.
واژه های کلیدی: ابوخلسا، هوجویه، طب ایرانی
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بررسی تاثیر رایحه درمانی بر کیفیت خواب بیماران 
بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان

مهدی عیسی زاده

کمیته  آجا،  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی،  دانشجو 
تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی

mahdiisazadeh@yahoo.comخالصه مقاله
زمینه و هدف: بی خوابی و اختالل خواب در بیماران بستری در بیمارستان رایج است و می تواند آثار 
زیان بار مهمی در درمان و و بازیابی بیماران داشته باشد. این مطالعه قصد دارد تاثیر رایحه درمانی در کیفیت 

خواب بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه را مورد بررسی قرار دهد.
روش کار: این مقاله یک مطالعه مروری بوده و برای نگارش آن از مقاالت منتشر شده بین بازه زمانی2013 
تا 2018 در پایگاه های google scholar، pubmed، sciencedirect بهره گرفته شده است. برای 
جستجو از واژگان “Aromatherapy“ ، ”intensive care unit” و “quality of sleep” استفاده 

شد.
از پرسشنامه کیفیت  استفاده کرد.  از روغن اسطوخودوس  توان  انجام رایحه درمانی می  برای  یافته ها: 
با  بهره گرفت. رایحه درمانی  توان  بیماران  می  بررسی کیفیت خواب  نیز جهت  خواب ریچارد-کمپبل 
اسطوخودوس می تواند یک راه موثر در بهبود کیفیت خواب بیمارن بستری در بخش مراقبت های ویژه 

بیمارستانی باشد.
نتیجه گیری: با توجه به اطالعات به دست آمده از یافته ها، رایحه درمانی سبب کاهش استرس و بهبود 
کیفیت خواب در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه می شود. بنابراین رایحه درمانی را می توان 

جزء آموزش های مراقبت پرستاری قرار داد که این کار به بهبود بیماران کمک خواهد کرد.
کلمات کلیدی: رایحه درمانی، بیماران مراقبت های ویژه، کیفیت خواب
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خالصه مقاله
مقدمه: ریزش مو از مشکالتی است که بیش از نیمی از مردم جهان با آن مواجه هستند و هدف این مطالعه 

بررسی علل، عالئم و کلیات درمان آن از دیدگاه طب ایرانی می باشد.
معالجات  قانون، ذخیره خوارزمشاهی،  ایرانی شامل  مهم طب  مروری کتب  مطالعه  این  در  کار:  روش 
عقیلی، اکسیر اعظم، مخزن االدویه و تحفه المومنین در زمینه ریزش مو مطالعه و مطالب مرتبط استخراج 

شده است. 
نتایج: علل ریزش مو در منابع طب ایرانی در 4 دسته قابل ارائه است شامل اختالل در تغذیه پوست و مو 
)کیفیت و کمیت نامناسب تغذیه، اختالل در متابولیسم پایه، گردش مواد و جذب پوستی(، منافذ پوست 
به عالئم متعددی  افتراق علل فوق  ایجاد آسیب محیطی. جهت  التهاب و  انسداد(، بروز  )اتساع، تنگی و 
ازجمله قطر مو، چربی و خشکی مو، عالئم پوست ناحیه و عالئم عمومی مانند احساس ضعف و خستگی 
توجه شده است. در منابع طب نوین نیز علل متعددی در روند ریزش مو شناخته شده است که از آنها می 
توان به اختالل تغذیه و کم خونی، مشکالت تیروئید، اختالالت هورمونی، ژنتیک و عوامل محیطی  اشاره 
نمود. مصرف موضعی روغن مورد، آمله، هلیله، آس، اقاقیا، مازو، نیلوفر و بنفشه، لعاب ختمی، پنیرک، 
بزر قطونا و محلول الدن در کنار اصالح تغذیه و مصرف غذای لطیف و مقوی مانند بادام، مویز و گردو 

براساس نوع ریزش مو توصیه شده است. 
نتیجه گیری: با توجه به مشابهت در علل ریزش مو در منابع طب ایرانی و پزشکی نوین به نظر می رسد، 

توصیه های درمانی طب ایرانی بستری مناسب جهت تحقیقات آتی باشند.
کلیدواژه ها: ربزش مو، طب ایرانی، گیاهان دارویی
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خالصه مقاله
مقدمه: سندرم روده تحریك پذیر،یکی از شایعترین اختالالت گوارشی میباشد، در این بیماری مشکل 
ارگانیك وجود ندارد و یك اختالل عملکردی است که بر اساس کرایتریای تشخیصیRome مشخص 
به  سر  از   -PND– نزله  ریختن  مزمن،  ای  دوره  یبوستهای  و  اسهال  ازعلل  یکی  ایرانی  طب  میشود.در 
دستگاه گوارش ذکر شده است. در این مطالعه به دنبال ارتباط بین ترشحات پشت حلقی و عالیم بیماری 

IBS  هستیم.
 SID, PUB روش جستجو: در این مطالعه مروری منابع معتبر طب سنتی ایران و پایگاه های اطالعاتی

MED, ISI, GOOGLE SCHOLAR بررسی گردیدند.
یافته ها: طب ایرانی با نگاه کل نگر، نگرشی متفاوت به اتیولوژی بیماریها داشته و غائل به ارتباطی بین  
اعضای مختلف تحت عنوان مشارکت اعضا می باشد.  به این معنی که بیماری یك عضو می تواند بر عضو 
دیگر تاثیرگذار باشد. یکی از مهمترین این مشارکتها ارتباط بین بیماریهای سر وگردن با دستگاه گوارش 
 GUT  BRAIN است. این موضوع در سالهای اخیر مورد توجه طب نوین قرار گرفته و تحت عنوان
AXIS در مطالعات جدید به چشم میخورد. در منابع طب ایرانی نزله – PND – در اتیولوژی بیماری 
ذرب و خلفه که نوعی بیماری اسهال ویبوست دوره ای هستند ذکر شده است. با توجه به این موضوع در 
بررسی های انجام شده در پایگاههای اطالعاتی در مورد ارتباط سینوزیت یا PND با IBS یك مطالعه 
با بیماری IBS وجود داشت و درمان   PND درایران انجام گرفته که ارتباط معناداری بین سینوزیت و

سینوزیت باعث بهبود عالئم IBS گزارش شد. 
باشد،  داشته   IBSبیماری درمان  در  موثری  نقش  میتواند  ارتباط  این  اینکه  به  باتوجه  گیری:   نتیجه 

مطالعات اپیدمیولوژی بیشتری در این زمینه پیشنهاد میشود.
PND ،سینوزیت ، IBS،واژگان کلیدی: طب ایرانی
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Abstract
Background and Objectives: number of patients who taking herbals are in-
creasing. Surgeons and anaesthetists may be unaware of their patients’ use of 
these medications because it is common for 60% [1] of patients not to intimate 
their use of herbal medicines because they thought they are natural and safe. so 
both surgeons and anaesthetists often fail to enquire about patient’s use during 
pre-operative assessment. [2] This review aimed to familiarize specialists with 
the effects of herbal medicines.
Methods: This review article was written in PRISMA statement manner. Four 
databases including PubMed, Scopus, Cochrane Library and Google Scholar 
were searched with MESH terms. The search time limit was from January 2000 
up to November 2017. Randomized-controlled trials and review articles assess-
ing the herbal medicine consumption effects on anesthesia and its complications 
and drug interactions were included. The quality evaluation of evidences was 
assessed by GRADE approach. 
Results: Search results included 1890 articles. After title and abstract screening 
351 articles remained. 72 articles which were passed full text screening classi-
fied to 5 groups (cardiovascular, immunological, hematological effects, dura-
tion of anesthesia and drug interactions). For example, in cardiovascular effects 
group, Significant changes in heart rate and blood pressure during anaesthesia in 
patients taking ginseng have been reported or in hematological effects group, the 
use of NSAIDs in a patient taking herbal medicines such as garlic, gingko and 
ginger may increase peri-operative bleeding. [2]
Conclusion: Herbal products may affect normal functions of the body and cause 
adverse drug interactions. A history of taking herbal medicine must be obtained 
in all patients and adopting a prudent attitude in patients who used herbals should 
be necessary. If in doubt, an herbal medicine should be stopped for 2 weeks be-
fore proceeding to anesthesia and surgery. [3]
Key words: herbal medicine, anesthesia, surgery, drug interactions
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Abstract
Background and Objectives: Common warts are the infectious viral dis-
eases that occur in epidermal layer of skin and are transmitted through skin 
contact. They are known to be caused by a diverse range of human papillo-
maviruses (HPV). So, there is no vaccine or definitive anti-viral medication 
for prevention. Also, the treatments of common warts often have limitations 
and numerous side effects as well as the risk of recurrence or superficial 
spreading. Persian medicine is one of the oldest traditional medicines which 
described common warts as kind of skin disease and recommended several 
herbal remedies like Allium porrum L. for treatment. The aim of this study 
was to evaluate the effect of the hydroalcoholic extract of the aerial parts of 
Allium porrum L. on common warts.
Methods: In this study, five patients with common warts on their hands, 
applied the hydroalcoholic extract of Allium porrum L. on the site of the le-
sion just for 2 hours  every day over a period of three weeks. The follow-up 
period took 18 weeks to check for any case of recurrence.
Results: upon completion of the treatment, the wart lesions were fully re-
covered within three weeks in all five patients. During the follow-up phase 
(18 weeks), there was no case of recurrence.
Conclusion: This study shows that the topical application of hydroalcoholic 
extract of Allium porrum L. has therapeutic effects for common warts. Since 
the extract is inexpensive, without complications and highly accepted by 
patients, It seems that it could be further investigate in future studies.
Key words: Common warts, Persian medicine, Allium porrum L, Herbal 
medicine
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Abstract
Background and Objectives: One of the most highly-used plants in Medieval Per-
sian Pharmacy is Rosa damascena Mill, traditionally entitled vard-e ahmar. Annual 
production of R. damascena flower and its processed preparations in our country is 
estimated about 250000 tones. Today, over 10000-hectare area in 20 provinces is un-
der cultivation of this commercial flower [1]. Current study was carried out to collect 
both traditional data and recent findings about seven commercialized phytopharma-
ceuticals from R. damascena.    
Methods: Ten medieval manuscripts including Menhaj-o-dokkan, Dastour-ol-Aaian, 
Al-Abnie- an-Haghaiegh-al-Adwieh, Al-motamed fi-Aladwie- Mofradeh, Makhzan-
al-Adwieh, Al-Shamel, Qarabadin Kabir, Qarabadin Salehi, Qarabadin Azam, and 
Pezeshki-name were studied to extract traditional data about seven products of Rosa 
flower including Golab, Jolab, Golqand, Golangebin, Rosa Syrup, Rosa oil, and Rosa 
Qirooti. Preparation methods, medicinal effects, and potential adverse effects were 
collected from mentioned texts. Recent studies about these products were searched in 
Pubmed, Science Direct, and Google Scholar from 2000 to 2017. 
Results: The main ingredient of four oral preparations (Jolab, Golqand, Golangebin, 
and Rosa Syrup), two topical products (Rosa oil, and Rosa Qirooti) and orally- and 
topically-used Rosa water is R. damascena petals. The important medicinal usages 
of these products are tonic of heart and brain, refreshing, and astringent. Numerous 
studies have verified traditional applications of such products. For instance, Jolab 
which had been traditionally suggested for GI disorders was beneficial for dyspeptic 
patients [2], and Golqand or Rosa oil was both beneficial in migraine attacks.
Conclusion: Although one Rosa product (Golab) has been commercialized from cen-
turies ago, other oral or topical preparations have been recently touched the market. 
Because of suitable condition for Rosa cultivation in our country, it can be a valuable 
opportunity to invest in higher-volume production of these new preparations.
Key words: Rosa damascena Mill, Vard-e Ahmar, Commercialization, Traditional 
Persian Pharmacy
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خالصه مقاله
درمان  یا  پیشگیری  سالمت،  حفظ  به منظور  که  است  غذایی  هرگونه  دارویی  غذای  هدف:  و  زمینه 
بیماری ها مورداستفاده قرار می گیرد. استفاده از غذاداروها در سال های اخیر بسیار موردتوجه بوده است. در 
طب عامیانه نیز به علت آزمون وخطاهای فراوان توسط طبیبان محلی مثال های ارزشمندی از مصرف غذاهای 
دارویی وجود دارند. به دلیل اهمیت غذاداروها و غنای اطالعات طب عامیانه ایل باوی، غذاداروهای این 

ایل بررسی شده است. مردم ایل باوی در جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد زندگی می کنند. 
روش کار: در این مطالعه پس از نمونه گیری از افراد آگاه محلی، اطالعات غذاداروها، اجزای طبیعی 
گیاهان  و  جمع آوری  مصاحبه  و  پرسشنامه  روش  به  باوی  ایل  غذاداروهای  آماده سازی  طبیعی  روش  و 
ایل  عامیانه  غذاداروی طب   22 اطالعات  سپس  شدند.  علمی  نام گذاری  غذاداروها  این  در  مورداستفاده 

باوی استخراج شد. 
یافته ها و نتیجه گیری: بررسی ها نشان داد این غذاهای دارویی عمدتاً از گیاهان چندساله)81 درصد( 
در  مورداستفاده  گیاهان  و  بومی  اقوام  طوالنی مدت  هم زیستی  از  نشان  که  درصد(هستند  خودرو)80  و 
غذاداروها  بودن  معطر  احتماالً  درصد(هستند؛  معطر)71  ها،  باوی  غذاداروهای  عمده ی  دارد.  غذاداروها 
در  مورداستفاده  گیاهان  بیشترین  می شود.  بیماران  نزد  بهتر  پذیرش  و  دارو  القا حس مصرف  باعث عدم 
خانواده هایApiacea )25درصد(وAsteraceae)15درصد(می باشند.  از  باوی  ایل  غذاداروهای 
پرکاربردترین قسمت مورداستفاده گیاهان،  برگ)52 درصد(و ساقه)43درصد(است که قسمت هایی معطر 
و سهل الوصول هستند. عمده ی این غذا داروها در درمان بیماری های حاد )48 درصد( مثل سرماخوردگی 
و گلودرد مورداستفاده قرار می گیرند. در صورت جمع آوری اطالعات بیشتر در خصوص آداب زندگی 
سالم در میان اقوام ایرانی، پس از امروزی سازی می توان به عنوان الگویی برای سالم سازی زندگی به کاربرد

واژگان کلیدی:  ایل باوی، داروشناسی بومی، غذاهای دارویی

Research on History of Medicine/ The 1st Persian Pharmacy and Medicine 
Congress: April 25-27, 2018; Vol. 7 (Suppl. 1): 49



AbstrAct

Res Hist Med 2018; 7(Suppl. 1)

50

Abstract
Background and Objectives: Alopecia is defined as a condition of losing hair fol-
licles, hair shaft or both. With mostly seen in the scalp, alopecia can occur in any hair- 
bearing site of the body. The consequences of this disorder can affect individuals’ 
psychosocial and quality of life. In spite of various modern treatments, their cost, ad-
verse effects and drug dependency have caused a global willing towards natural rem-
edies. Since hair loss has a long history in human life, many conventional treatments 
can be found in Islamic traditional medicine (ITM). In the present review we focused 
on medicinal plants mentioned in Canon of Avicenna for treatment of alopecia.
Methods: The plants mentioned in Canon for managing alopecia were elicited and 
their scientific names were identified by the use of reliable references. Databases like 
PubMed, Scopus and Google Scholar were searched for each herb to find studies on 
their clinical efficacy or mechanisms related to alopecia.
Results: 27 plants belonging to 16 families were studied. Many have not been evalu-
ated for their anti- hair loss activity, while some such as Allium sativum, Drimia 
maritima and Adiantum capillus-veneris are used in hair growth products, nowadays. 
Investigating literatures has shown that many of the mentioned plants, like Indigofera 
tinctoria, Beta vulgaris, Semecarpus anacardium and Apium graveolens have exhib-
ited anti- inflammatory and immunomodulatory properties which are considered as 
the main mechanism for treatment of alopecia areata, the major type. 
Conclusion: Islamic traditional medicine can act as an important role model for 
improvment and advancement of modern science. By confirming their efficacy and 
safety, traditional herbal remedies can be a great alternative approach in today’s 
chemical life.
Key words: Avicenna, Canon, Alopecia, ITM, Herbal treatment   
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درمان سنگهای متشکله در بدن با رویکرد طب ایرانی

سید حامد موسوی اصیل

علوم  دانشگاه  ایرانی  طب  تخصصی  دکترای  دستیار 
پزشکی تهران، تهران، ایران

moosaviasil@gmail.com
خالصه مقاله

مقدمه: سنگ ها در بدن ، بیماریهای شایعی و گاهی با عوارض شدیدی ایجاد میکنند، از طرفی درمانهای 
حاضر اغلب به مداخله غیر دارویی و باعارضه احتمالی است و بیماران ترجیح می دهند از روشهای بی 

عارضه تر ، استفاده کنند . طب ایرانی روش درمانی منحصربفردی در این زمینه ارایه می دهد.
روشها: با بررسی مروری در متون طبی کهن ایران به رویکردی می توان دست یافت که باروشهای غذایی 

و دارویی و یداوی به درمان سنگهای متشکله در بدن پرداخت.
فاعلی حرارت  با سبب مادی خلط غلیظ و سبب  ایرانی، سنگ  از دیدگاه طب  اینکه  به  با توجه  نتایج: 
زاید ،  تشکیل می شود. لذا جهت پیشگیری بایستی به دفع این اسباب با روشهای مبتنی بر حفظ سالمتی 
با رویکرد این مکتب طبی پرداخت. جهت درمان و کاهش عوارض سنگهای متشکله در بدن  با استفاده 
از به یک سیر درمانی کلی تغییردر تغذیه و تجویز ادویه و اعمال یداوی از جمله فصد و بادکش و آبزن 
و حقنه با هدف تسکین، تلطیف ، تلیین ، تحلیل ،انضاج ، تفتبت،تفتیح،تغریه ، ازالق و همچنین از صفرا 

آورها و مدرات استفاده کرد.
بحث: این رویکرد درمانی علیرغم مزیتهای که بایستی به صورت بالینی تجربه شود ولی بایستی با احتیاط 
و زیرنظر پزشکان طب ایرانی  و گاهی در مراکز درمانی به صورت بستری با مشاوره با متخصصین مربوطه 

انجام گیرد تا عوارض احتمالی به کمترین حد خود برسد.

کلمات کلیدی: سنگ ، طب ایرانی 
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Abstract
“Qaracaane”, has been mentioned in Persian medicine references with various 
pharmacological properties (Af’aal). however different morphology and de-
scriptions of this plant are stated due to differences in the species and regions of 
its growth (1-2). 
Nowadays, botanists believe that “Qaracaane” is Eryngium genus that is the 
largest genus of Apiaceae family (3). Some species of Eryngium are native to 
Iran and especially its northern provinces such as Gilan and Mazandaran (4). 
The aim of this study is to introduce “Qaracaane” and compare its pharmaco-
logical actions mentioned in Persian medicine with experimented biological and 
pharmacological activities in new researches.
For this purpose, we screened different Persian medicine references for gather-
ing all information about “Qaracaane”.
We also searched Electronic databases such as Web of science, PubMed, Sco-
pus and google scholar to find new researches especially review articles about 
pharmacological activities and phytochemical constituents in different genus of 
Eryngium and compared them.
Results showed that modern scientific investigations about various phytochemi-
cals and biological activities of Eryngium that reported by in vitro and in vivo 
studies, confirm pharmacological activities mentioned in Persian medicine ref-
erences. As two samples, in Persian medicine references have been mentioned 
that “Qaracaane” is antidote (theriac) and also has anti-inflammatory properties 
(Mohallil-e-Auram) (1-2). Also new studies revealed that different species of 
genus Eryngium have high antioxidant activities and anti-inflammatory effects 
(5_6).
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Abstract
Background and Objectives: One of the most common differential diag-
noses in behavioral disorder and children’s learning is sleep disturbances. 
There are practical points on treating some types of sleep disorder of chil-
dren in the Persian medicine. In this study we check and match some of the 
sleep disorders treating in the classic and Persian medicine.
Methods: In this review study, we search in valid databases i.e. PubMed 
,Clinical Key ,Ovid , Up-to-date Science Direct, Scopus. Our keywords 
according to mesh are, Sleep Disorder/disturbance/treat/cure/healing-pedi-
atrics/children. We also, study original Persian medicine and analyze and 
categorize them.
Results: Proper sleep is one of the essential factors in the health, function 
and development of children. Sleep disturbances in classis medical sources 
include primary and secondary disorders i.e. night terror, Insomnia, Apnea, 
Backstreet, Nightmare. Treatments used in classic medicine include surgical 
treatments (obstructive sleep apnea), therapeutic and psychotherapy treat-
ments. In Persian medicine sources there are treatments for Improving chil-
dren’s sleep quality and Exclusive treatment for Snoring sleep cessation and 
nightmares.
Conclusion: Clinical Experiences of Persian Medical professors that has 
been used for Centuries can be use for future researches and also use beside 
the classic medicine to cure the patients.
Key words: Sleep, treatment, Persian medicine, children
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خالصه مقاله
زمینه و هدف: نقش تغذیه در سالمت وبیماری از دیرباز مورد توجه بوده است. از علل مهم گسترش 
به  کمک  تغذیه  وضعیت  بهبود  جهت  در  تالش  هرگونه  و  است  ناسالم  تغذیه  حاضر  عصر  در  بیماریها 
سالمتی و پیشگیری از بیماریها است. یکی از عوامل مهم تاثیر گذار در گرایش انسانها به مواد غذایی و 
شکل گیری ذائقه، بو و طعم غذاها است که ابن سینا و دانشمندان طب رایج این مقوله را مورد توجه ویژه 

قرار داده اند.
روش کار: دراین مطالعه کتابخانه ای بخش ماکول و مشروب از کتاب قانون حکیم ابن سینا و همپنین 
منابع طب رایج مانند اصول تغذیه کراوس مورد مطالعه قرار گرفتند و جستجو در پایگاههای علمی مثل 

PubMed صورت گرفت.
یافته ها: با توجه به توصیه های ابن سینا و یافته های جدید علمی به نظرمیرسد که طعم و بوی غذا در شکل 

گیری عادات غذایی نقش مهمی دارد و میزان هضم و جذب غذا با طعم و رایحه آن رابطه مستقیم دارد.
نتیجه گیری: چنانچه غذاهای با کیفیت پایین و مضر برای سالمتی، با طعم و رایحه و افزودنیهای دلپذیر 
باعث  اینکه  ضمن  می یابد،  افزایش  آنها  بیماریزای  عوارض  نیز  و  جذب  و  هضم  میزان  شوند،  فراوری 
نیازهای مهم تغذیه ای امروز، استاندارد سازی و  بنابراین یکی از  وابستگی و تغییر ذائقه نسل ها می شود. 

توجه به طعم و رایحه غذا با لحاظ کیفیت و سالمت مواد غذایی می باشد.

واژه های کلیدی: ابن سینا، تغذیه، طعم غذا، سالمتی
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اثرات مصرف سیر بر روی کارسینوم سلول سنگفرشی 
)SCC( حنجره: یک مطالعه مروری نظام مند
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خالصه مقاله
مهمترین  از  است.یکی  شده  گزارش  آن  از  فراوانی  درمانِی  اثرات  که  است  گیاهی  سیر  هدف:  و  زمینه 
عملکردهای سیر، اثر درمانِی آن روی سلول های سرطانی مخصوصاً سلول های سنگ فرشی می باشد.کارسینوم 
حنجره 2% از کل سرطان ها را تشکیل می دهد و 95% کارسینوم های حنجره،از نوع SCC می باشند. این 
مطالعه مروری نظام مند با هدف بررسی ارتباط مصرف سیر با درمان و پیشگیری از سرطان SCC حنجره می 

باشد.
مواد و روش ها:در این مطالعه همه مقاالت پیرامون عنوان از سال 1995 تا 2۰1۸ مورد بررسی قرار گرفتند.کلید 
واژه های MeSH از قبیل "سیر"،"نئوپالسم"،"کارسینوم سلول سنگفرشی"،"پیشگیری"،"درمان" و "حنجره" 
 Iranmedex و SID،Magiran و پایگاه ایرانی PubMed،Scopus،Science Direct در پایگاه های
مورد جستجو قرار گرفتند.معیار ورود به مطالعه،تمام مطالعات کارآزمایی بالینی، تجربی و invitro بودند که 
پیرامون درمان و پیشگیری از SCC حنجره با مصرف سیر بصورت مجزا )همراه با سبزیجات یا مواد دیگر نباشد( 
صورت گرفته  بودند و مقاله کامل آنها در دسترس بود.معیار خروج، مطالعات توصیفی، مروری و گسترده ای 

بودند که جزئیات و روش مصرف سیر در آنها مشخص نبود. 
با توجه به معیارهای ورود و خروج،در نهایت 6مقاله از کشورهای  ها: تعداد 565 مقاله یافت  شد که  یافته 
مختلف بررسی شدند.در مطالعه ی حاج زاده و همکاران،کاهش معنادار تعداد سلول های سرطانی Hep-2 در 
  SCCاثر اضافه کردن عصاره سیر آبی گزارش شد.مطالعه ی بالینی گالئونا و همکاران شانس ابتال به سرطان
حنجره پس از مصرف سیر را ۰/56 تخمین زده  بود.مطالعه ی نیکاسترو و همکاران نشان داد که مصرف سیر 
بصورت هفت بار یا بیشتر در هفته،شانس ابتال به سرطان حنجره را کاهش می دهد.در مطالعه ای در چین، 527 
بیمار سرطانی با 1297 نفر کنترل مقایسه شدند و بیان  شد که شانس ابتال به SCC حنجره با مصرف روزانه¬ی 

سیر کاهش می یابد. 
نتیجه گیری: نتایج مقاالت مختلف نشان  دادند که استفاده از سیر به صورت تنها میتواند در درمان و پیشگیری 
از سرطان SCC حنجره نقش به سزایی داشته  باشد. پیشنهاد میشود مطالعات بیشتری پیرامون تاثیر ضدسرطانی 

سیر بر روی سلول های سرطانی ارگان های دیگر بدن صورت گیرد.

کلید واژه: سیر، پیشگیری، درمان،کارسینوم سلول سنگفرشی، حنجره
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Abstract
Background and Objectives: Nowadays, ocular diseases are common and can 
cause sight problems or blindness in the absence of timely and correct treat-
ment. In Persian Medicine, much attention has been paid to these diseases and 
Collyriums have been used as the main ophthalmic medications. The purpose of 
this review article is to study the pharmacological effects of the plants listed in 
Persian Medicine and pharmacy texts that are used in the form of Collyriums to 
alleviate ocular diseases.
Methods: Famous texts of Persian Medicine and Pharmacy, including Zakh-
ire-Khwarazm-Shahi, Qanun-fel-teb, Makhzan-aladvieh, Al-Hawi etc. were 
searched for medicinal plants used in the Collyriums. The related pharmacologi-
cal activities of these plants were retrieved using electronic databases including 
Scopus, ISI, Pubmed, and Google Scholar.
Results: several plants are used in the form of collyriums for the treatment of 
ocular diseases according to the Persian Medicine and Pharmacy texts. However, 
more emphasis is placed on Saffron (Crocus sativus), Aloe (Aloe vera), Ginger 
(Zingiber Officinale) and Yellow myrobalan (Terminalia chebula). Recent phar-
macological studies have been proved these effects. For example, improving 
retinal dystrophy and reducing the risk of Diabetic Cataract in Saffron, anti-
inflammatory effects, treatment of corneal diseases and ocular surface squamous 
neoplasia in Aloe, reductive effects on retinopathy and diabetic cataract in Gin-
ger, analgesic effects in Yellow myrobalan, etc. 
Conclusion: The present study shows that the plants used as components of 
Persian medicine collyriums demonstrated related pharmacological activities in 
the treatment of ocular diseases. 
Key words: Collyrium, ocular diseases, medicinal plants, Saffron
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Abstract
Background and Objectives: Mastalgia is a common problem among 
women. About 10% of women experience moderate to severe breast pain 
at least 5 days a month. Mastalgia is breast pain. There are 2 main types of 
mastalgia: Cyclical and noncyclic breast pain. Chamomile is a plant genus 
of the family ASTERACEAE which is used in folk medicine as CHAMO-
MILE. Vitex agnus-castus is a herbal drug with antiprolactin effect and it 
is effective in premenstrual syndrome and hypermenorrhea. One of the re-
searcher’s studding has suggested that some women with this condition have 
less progesterone than they do estrogen in the second half of the menstrual 
cycle. Other studies have found that an abnormality in the hormone prolac-
tin may affect breast pain. Hormones can affect cyclical breast pain due to 
stress. 
Method: We searched the PubMed and scoupos data bases with the key-
words “Chamomile” and “vitex agnus-castus” and “Mastajgia”. Related ar-
ticles were included and their data were extracted for review.
Result: Chamomile extract and vitex agnus-castus were effective in treat-
ment of mild to moderate mastalgia. Saghafi, N. et.al compared the effect 
of placebo with chamomile extract on mastalgia and found that was also 
significant reduction in mastalgia in chamomile group than placebo group. 
vitex agnus-castus can be studied in patients with mastalgia with a high suc-
cess rate and less adverse effects.
Conclusion: According to above finding, it is suggested that Chamomile 
and vitex agnus-castus are proper candidates for treatment of Mastalgia. 
Maybe in the future researchers will have more effects on Chamomile ex-
tract on mastalgia.
Key word: Chamomilein, vitex agnus-castus, Mastalgia,
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خالصه مقاله
زمینه و هدف: خارش یکی ازشایعترین مشکالت در بیماران سوختگی است. در طب جدید، مکانیسم و 
روش درمان آن چندان روشن نیست. حکمای طب سنتی ایران، به مشکالت پوستی از جمله سوختگی و 
خارش و درمان آنها پرداخته اند. هدف از این مطالعه یافتن روشهایی بر اساس منابع طب ایرانی است که به 

درمان خارش بعد از سوختگی کمک کند. 
را  الکترونیک  معتبر  منابع  نیز  و  و خارش  زمینه سوختگی  در  ایران  سنتی  اصلی طب  منابع  کار:  روش 

بررسی کردیم.
تحریک  خاصیت  پوست  در  )اخالط(  مواد  تجمع  خارش،  سبب  سنتی  طب  متون  اساس  بر  ها:  یافته 
کنندگی دارند. در پروسه سوختگی، تغییر بافت پوست آسیب دیده باعث شده است پوست نتواند به خوبی 
عملکرد خود را انجام دهد و مواد را دفع کند. مطالعات جدید هم نشان داده اند که هرچه زخم عمیق تر 
و پروسه ترمیم بافت طوالنی تر باشد خارش شدیدتر و بادوام تر خواهد بود. جهت درمان این خارش در 
کتب مذکور ، اخراج مواد محرک با استفاده از داروهایی گیاهی به صورت خوراکی )مانند مسهل اخالط 

محترقه( ، ماساژ همراه با روغن مالی )روغن های مرطب و ضد خارش( و حجامت توصیه شده است.
نتیجه گیری: با توجه به تجارب طوالنی طب سنتی در درمان سوختگی و سایر  مشکالت پوستی منطقی 
به نظر می رسد که با بررسی راههای درمانی توصیه شده، به درمانهایی موثر جهت خارش بیماران سوختگی 

دست یابیم.

 واژه های کلیدی: خارش، سوختگی، طب سنتی ایرانی
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Abstract
Background and Objectives: Multiple sclerosis (MS) is a chronic, inflam-
matory disease of the central nervous system. It affects approximately 2.5 
million people worldwide. MS pathogenesis implicate infiltrating T cells 
and pro-inflammatory cytokines. Royal jelly (RJ) is a viscous secretion from 
the mandibular and hypopharyngeal glands of worker bees and is known as 
an essential food for the queens. RJ has been shown to possess versatile bio-
active properties such as antibacterial, immunomodulatory , wound-healing 
, growth promoting, antioxidant, and anti-inflammatory activities. Omega-3 
polyunsaturated fatty acids (PUFAs) such as eicosahexanoic acid (EPA) and 
docosahexaenoic acid (DHA) are fatty acids that possess more than two 
carbon-carbon double bonds.
Methods: 60 MS patients were randomized in a double-blind manner, to 
receive 1000 mg RJ or 1000 mg Omega3 daily for a month. Outcome mea-
sures included the MFIS and the MSQOL-54 Questionnaire from the first an 
the end of the month. 
Results: Comparison of results indicated that improvements on MSQOL-54 
scale scores in the RJ group and Omega 3 group. RJ treated patients showed 
a significantly greater reduction in fatigue as measured by the MFIS, but 
Omega 3 treated patients showed a not significantly reduction in fatigue.
Conclusion: This study indicates that 1-month Royal Jelly and Omega 3 
treatment can reduce fatigue and has a positive effect on quality of life. RJ 
improved significantly fatigue in patients. Both of them can improve quality 
of life. So Royal Jelly is probably a good candidate for the relief of MS-
related fatigue.
Key words: Multiple sclerosis. Royal jelly.omega-3
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Abstract
Background and Objectives: Background and objectives: Rabies is a 
zoonotic disease caused by viruses of the Lyssa virus genus that was first 
introduced in the 4th century. Dog transmitted rabies causes >99% of the 
human cases reported. In the 21st century, this virus is still enzootic in 
numerous regions of the world, and human rabies stays one of the most 
serious diseases and an important threat to public health. The aim of this 
study is to introduce medical sources that have been prescribed for treat-
ment of rabies according to the Persian Medicine manuscripts. 
Methods: Three famous Persian Medicine references including The 
Canon, Makhzan-ul-Adwiah, Tohfat-ul-Momenin were searched to find 
treatment options for rabies (bite of mad dog).
Results: Sixty items from different sources of herbs, animals and miner-
als were found. Herbal remedies were more than other medicinal sourc-
es. Most of remedies (70%) have hot and dry temperament and in the 
topical dosage forms.
Conclusion: This study shows that according to Persian Medicine litera-
ture, there are different prescriptions for treatment of rabies. Mentioned 
remedies can be of research interest in the future which may lead to the 
innovation in treatment of rabies and help to increase skill of preventing 
human rabies deaths.

Key words: Rabies, Persian Medicine, Treatment 
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اثربخشی شربت بابونه )Matricaria recutita( بر نوتروپنی 
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خالصه مقاله
زمینه و هدف: لوسمی حاد لنفوبالستی )ALL( شایع ترین بدخیمی در دوران کودکی است. یکی از عوارض 
اصلی در درمان این بیماران، نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی به عنوان یک سمیت شدید هماتولوژیک است. این 

پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی شربت خوراکی بابونه در کنترل نوتروپنی انجام گرفت. 
با  با دارونما  بالینی تصادفی شده سه سو کورکنترل شده  با طراحی یک کارآزمایی  این پژوهش  روش کار: 
معیارهای ورودی: کودکان 2 تا 18 ساله، تشخیص ALL )نوع B-cell(  و بستری بودن در بیمارستان انجام 
شد. کسانی که به بابونه حساسیت داشتند، از مطالعه حذف شدند. شرکت کنندگان در هر گروه روزانه 2.5 میلی 
لیتر از شربت بابونه یا شربت دارونما را یک بار در روز به مدت 30 روز مصرف کردند. شمارش گلبول های 

سفید خون )WBC( و شمارش مطلق نوتروفیل ها )ANC( قبل، حین، و بعد از مداخله اندازه¬گیری شد. 
یافته ها: تعداد کل 20 بیمار در هر گروه )40 نفر در مجموع( مطالعه را تکمیل کردند. مقایسه تغییرات بین 
گروه ها، سطح باالتري از WBC )P value = .008( و ANC )P-value = .038( را در گروه بابونه نشان 
داد. عالوه بر این، بیماران در گروه بابونه دوره بستری کوتاهتری نسبت به گروه کنترل داشتند )به طور متوسط 2 

روز(. هیچ اثر نامطلوبی در این مطالعه گزارش نشد.
نتیجه گیری: استفاده از شربت بابونه به عنوان یک درمان مکمل در لوسمی اطفال، می تواند سطح ایمنی را 

بهبود بخشد و عوارض شیمی درمانی به ویژه نوتروپنی را کاهش دهد.

واژه های کلیدی: بابونه، Matricaria recutita، لوسمی، نوتروپنی، طب ایرانی
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خالصه مقاله
احساس  از جمله  از عالیم آزار دهنده  ای  سوء هاضمه)functional dyspepsia( مجموعه  مقدمه: 
سیری و پری زودرس بالفاصله بعد از غذا به همراه درد یا سوزش معده است، که شیوع آن در دنیا از 7 
تا 47 درصد متفاوت بوده و در ایران 31 درصد جمعیت یعنی حدود 21 میلیون نفر را پوشش می دهد. از 
آنجا که در طب رایج مکانیسم ایجاد و بالطبع درمان قاطع آن معلوم نشده است برآن شدیم تا راهکارهای 

درمانی سوء هاضمه را بر اساس مبانی طب ایرانی، ارایه دهیم. 
"القانون فی الطب" و   ، "طب اکبری"  ایرانی مانند"خالصه الحکمه"،  از منابع معتبر طب   : روش کار 
پاب مد و  ایرانی،  وپایگاه های اطالعاتی گوگل اسکوالر و  مقاالت مرتبط در مجالت تخصصی طب 
اسکوپوس مطالب ذیربط استخراج، بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت و در قالب این مقاله مروری نگارش 

یافت.
یافته ها: بر اساس طب ایرانی، تدابیر مربوط به سته ی ضروریه از جمله رعایت صحیح آداب مربوط به 
خوردن و آشامیدن، خواب و بیداری و حرکت و سکون در پیشگیری از ایجاد سوء هاضمه اهمیت دارد 
و تخطی از این تدابیر مثال خوردن غذای سرد در زمستان یا آشامیدن آب ناشتا یافعالیت شدید بعدازغذا یا 
خوردن غذاهای متنوع با هم یا خوردن غذای ساده هرچند اندک بعد از غذای اصلی در ایجاد و بدتر شدن 

عالیم سوء هاضمه، دخیل است.
نتیجه گیری : رعایت آداب صحیح مربوط به سته ی ضروریه در پیشگیری از ابتال و بهبود بالینی سوء 

هاضمه تأثیر به سزایی دارد.

واژگان کلیدی: سوء هاضمه، سته ی ضروریه، طب ایرانی 
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Abstract
Background and Objectives: Polycystic ovary syndrome (PCOs) is an endocrine, 
reproductive and metabolic disorder involving 100 million women in reproduc-
tive age. PCOs can result in serious complications such as cardiovascular disease 
and fatty liver. PCOs women tend to use complementary and alternative medicine 
specially herbal medicine to improve their health and quality of life. Todays the 
frequency of liver diseases as non-alcoholic fatty liver disease has increased in 
patients with PCOs.
The aim of the study was to identify medicinal plants affecting PCOs problems by 
their hepatoprotective properties.
Methods: The required data was gathered using databases such as PubMed, Sco-
pus, Google scholar and Cochrane Library. We conducted two searches. First herbal 
medicine for the management of PCOs were extracted, then their hepatoprotective 
effects were evaluated.
Results: In present study, some medicinal plants were found to be effective in 
PCOs management as Vitex agnus, Trigonella foenum-graecum, Cinnamomum cas-
sia, Foeniculum vulgare, Mentha spicata, Urtica dioica, Nigella sativa, Matricaria 
chamomilla, Pimpinella anisum, Tribulus terrestris, Glycyrrhiza spp. A number of 
these plants like Trigonella foenum-graecum, Cinnamomum cassia, Nigella sativa, 
Pimpinella anisum have liver tonic effects.
Conclusion: Regarding to the association between liver disorders and PCOs, it 
seems that using medicinal plants which have protective effect on liver may be so 
helpful in the amelioration of PCOs. The anti-inflammatory and anti-oxidative fea-
tures of these natural remedies have been proposed to play the key role in improv-
ing metabolic syndrome, increasing insulin sensitivity, and modifying lipid profile. 
Future studies is recommended to reveal the safety and efficacy of these plants.
Key words:PCOs, liver, herb, complementary
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Abstract
Background and Objectives: Inflammatory Bowel Disease (IBD) is a chron-
ic bowel inflammation. Ulcerative colitis and Crohn’s Disease are considered 
as the main causes of the IBD and it is classified as the autoimmune diseases. 
Nowadays, drug therapies including 5-ASA, glucocorticoid, azathioprine, and 
6-mercaptopurine are used that they have side effects such as fluid retention, hy-
perglycemia, etc. with evaluating the symptoms of these diseases and comparing 
them with Persian Medicine texts, there are tangible similarities between them 
and “Zahir” illness, so in this article, we reviewed medicinal plants used as intra-
rectum dosage forms for the treatment of Zahir.
Methods: The important texts of Persian medicine and pharmacy which include 
Zakhire-Khwarazm-Shahi, Qanon-fel-teb, Makhzan-aladvieh, Al-Hawi, etc 
were searched due to herbal components of suppositories and other intra-rectal 
formulations used to cure Zahir. Then, scientific databases such as Scopus, ISI, 
GoogleScholar, and PubMed were researched to investigate whether the re-
trieved plants possess pharmacological activities related to the treatment of IBD.
Results: The study of Persian medicine literature illustrates that many herbs 
such as Matricaria chamomilla, Anethum graveolens, Malva spp and Crocus 
sativus have the effective impact on alleviating Zahir. Recent pharmacological 
studies indicate that all of these herbs have anti-inflammatory effects. In addi-
tion, the studies on the animals demonstrated the effects of autoimmune activity 
modulation, alleviating colitis symptoms, antispasmodic and analgesic. 
Conclusion: The study suggests that the plants- which used in the treatment 
of Zahir in Persian medicine- have effects on the control of IBD and colitis in 
pharmacological studies. 
Keywords: Zahir, IBD, suppository, chamomile, saffron.
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Abstract
Background and Objectives: Bunium persicum (Cumin) is one of the most medi-
cally and economically important species Apiaceae family. Despite variety of phy-
tochemical and experimental research on B. persicum, there is no comprehensive 
review on those outcomes. Accordingly, current work compiles an overview on 
Cumin’s phytochemical and pharmacological activities 
Methods: Papers related to phytochemistry, pharmacology and clinical properties 
of B. persicum were filtered from databases as PubMed, ScienceDirect and Scopus 
with the term “Bunium persicum” up to 1st December 2017. Genetic and agriculture 
papers were excluded. Moreover, traditional applications of this herb in Persian phar-
maceutical manuscripts were studied and included.
Results: In all, 58 papers reporting the compositions, Anticonvulsant, antinocicep-
tive, anti-inflammatory, antioxidant, anti-glycation, anti-diarrhea, anti-hematotoxic, 
anti-toxoplasmosis, hypoglycemic, larvicidal, scolicidal, embryogenesis, anticholin-
ergic and antihistaminic activities of B. persicum as well as reducing and stabilizing 
effects in nanoparticles. There are also numerous effects, cited in traditional manu-
scripts such as gastroprotective, kidney tonic, slimming activity and antidote for poi-
sons. Most dominant chemical composition of Cumin is the essential oil, responsible 
for various potent antimicrobial and antifungal activities. The herb also contain phe-
nolic and flavonoid compounds which reflect the antioxidant and anti-inflammatory 
activities. 
Conclusion: Many of experimental and pharmacological studies on B. persicum 
have traces in traditional manuscripts. There are also medical aspects which have not 
yet been evaluated. Despite various experimental investigations, lack of clinical stud-
ies on remarked activities of B. persicum is still remained to be covered.     

Key words: Bunium persicum, phytochemistry, pharmacology, Review
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خالصه مقاله
زمینه و هدف: طب سنتی ایران بعنوان یک مکتب طبی با سابقه تدابیر پیشگیرانه ای در دوران بارداری 
این  به  عمل  بودند  معتقد  ایرانی  پزشکان  شود.  کودک  و  مادر  وضعیت  بهبود  موجب  تا  دهد  می  ارائه 

دستورات زایمان را آسان، کم خطر و کم درد می کند.
روش کار: در این مطالعه مروری، روشهای تسهیل زایمان را در کتاب قانون ابن سینا و سپس یافته ها را 

در منابع معتبر الکترونیک جستجو کردیم.
یافته ها: تدابیر پیشگیرانه جهت تسهیل زایمان به دو دسته تقسیم می شوند: تدابیر قبل و حین زایمان.

دستورات قبل زایمان )هفته های آخر بارداری( شامل پرهیز از غذاهای غلیظ و یبوست زا، مصرف غذاهای 
لطیف و ملین، حمام مکرر، نشستن در آبزن، استفاده از روغنها و داروهای موضعی، و فعالیت بدنی مالیم 

می باشد. 
به  توجه  آبزن،  مالی،  روغن  بدنی خاص،  فعالیت  لطیف،  غذاهای  شامل خوردن  زایمان  دستورات حین 
شرایط روحی ، مانور والسالوا، داروهای موضعی، مانورها، و پاره کردن کیسه آب در شرایط خاص است. 

بعد از باز شدن دهانه رحم، وضعیت نیمه نشسته در وزن نرمال و سجده در زنان چاق توصیه می شود.
سازمان بهداشت جهانی دستورالعملی برای مراقبت زایمان دارد. بسیاری از توصیه های آن مشابه دستورات 

طب سنتی ایران است.
نتیجه گیری: طب جدید بعد از سالها مطالعه با تجهیزات پیشرفته به نتایجی رسیده که قرنها قبل  بطور 
ساده و دقیق در منابع طب سنتی بیان شده است. پس رجوع به این منابع و استفاده از دستورات آنها توصیه 

می شود.

واژه های کلیدی: زایمان دشوار، ابن سینا، پیشگیری، طب سنتی ایران
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Abstract
Diabetes mellitus has many complications; one of the most important of them is 
diabetic foot ulcer (DFU). Due to increasing the prevalence of diabetes in the world 
and with evidence of the role of honey in treatment of DFU, we studied to review 
the effect of honey on DFU. We searched the keywords of “Honey”, “Diabetic Foot 
Ulcer”, “Treatment”, “Diabetes Mellitus”, “Wound dressing” and “Wound healing”  
in indexing systems of PubMed, Scopus and ISI Web of Science between 2007 to 1 
Jun 2017, in English and Persian languages. Out of 120 articles published, 20 articles 
meet inclusion criteria, including 1 in vivo study, 4 in vitro studies and 15 human 
studies. We found that honey can have a significant efficacy on wound healing but 
not for all of wounds, then some patients had to be amputated. Effective methods 
were including hyperosmolarity property, stimulating to make cytokine production, 
producing transforming Growth Factor-β1 and etc. In some articles, honey is used in 
combination with other medications like Commiphora molmol, Nigella sativa and 
povidone iodine. Honey showed minor side effects, in some cases, for example was 
experienced mild burning or minor sensation. Despite these complications, treatment 
was not stopped and in some cases the disorder was resolved by changing the com-
bination. Although, the reviewed studies showed healing effect for honey in DFU, it 
needs more studies to confirm its efficacy.    

Key words: Honey, Natural product, Wound healing, Complementary therapies, Dia-
betic foot ulcer
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خالصه مقاله
زمینه و هدف: حدود 3.2٪ موارد سرطان، سرطان های سروگردن هستند که 83٪ آنها به پرتودرمانی 

نیازدارند. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، همه بیماران، درجاتی از موکوزیت حاد را پیدامی کنند.
روش  کار: در این کارآزمایی اثر فرآورده خوراکی مرکب از دو گیاه ختمی و پنیرک، در پیشگیری 
از ایجاد موکوزیت در مبتالیان به سرطان سروگردن مراجعه کننده به درمانگاه انکولوژی بیمارستان امام 
حسین(ع( در مقایسه با دارونمای حاصل از آویسل بررسی شد. گروه دارو 12 نفر و گروه دارونما 11 نفر 
بودند. موکوزیت با معاینه پژوهشگر، و درد با سنجه دیداری شدت درد، در طول 5 هفته پرتودرمانی تا 2 

هفته پس از آن، بررسی شد.
یافته ها: همه بیماران درجاتی از موکوزیت را نشان دادند. بین مزاج بیماران و شدت موکوزیت و شدت 
درد دهانی آنها و همچنین بین عوارض دارویی در دو گروه دارو و دارونما ارتباط معنی داری وجودنداشت. 
یعنی در برش های  بر موکوزیت و شدت درد، معنی داربود،  متقابل دارو- زمان  اثر  اثر زمان و  اثر دارو، 
هفتگی، نه تنها نمره موکوزیت و شدت درد در گروه دارو، کمتر از گروه دارونما بود، بلکه در طول زمان 

نیز روند افزایشی به خودنگرفت.
نتیجه گیری: فراورده ختمی و پنیرک می تواند جهت پیشگیری از موکوزیت و کاهش شدت آن، تعویق 
شروع زخم های دهانی و کاهش شدت درد دهانی، در بیماران مبتال به سرطان سروگردن تحت پرتودرمانی 

به کارگرفته شود.
این اثر می تواند ناشی از خواص روان کنندگی، آنتی اکسیدانتی، ضدالتهابی و ضدمیکروبی و کاهش عالئم 
خشکی دهان و همچنین مزاج سردوتر و آثار ترمیمی (اندمال( آنها که موجب تسریع بهبود زخم های دهانی 

می گردد، باشد.
واژه های کلیدی: زخم دهانی، موکوزیت، طب ایرانی، ختمی، پنیرک

Research on History of Medicine/ The 1st Persian Pharmacy and Medicine 
Congress: April 25-27, 2018; Vol. 7 (Suppl. 1): 68

بررسی تأثیر یک فراورده گیاهی بر پیشگیری از 
موکوزیت حاد ناشی از پرتودرمانی در بیماران مبتال به 

سرطان سروگردن: یک مطالعه سه سوکور تصادفی

ناصر رضایی پور1
فرهاد جعفری2

احمد عامری3
محسن ناصری4

محمد کمالی نژاد5
حسین رضایی زاده6 

دانشگاه  پزشکی  دانشکده  ایرانی،  طب  متخصص   -1
شاهد، گروه طب سنتی ایران

گروه  شاهد،  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  استاد،   -2
بهداشت و پزشکی اجتماعی

بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد،    -3
رادیوتراپی-  بخش  حسین)ع(،  امام  بیمارستان 

انکولوژی
تحقیقات  مرکز  تهران،  شاهد،  دانشگاه  دانشیار،   -4

کارآزمایی بالینی طب سنتی ایران
داروسازی  دانشکده  دارویی،  گیاهان  مدرس    -5
شهیدبهشتی،گروه  پزشکی  علوم  دانشگاه 

فارماکوگنوزی
6-  متخصص طب ایرانی، دانشکده طب سنتی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

طب  متخصص  رضایی پور،  ناصر  مسئول:  نویسنده 
طب  گروه  شاهد،  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  ایرانی، 

سنتی ایران
drrezaeipour92@gmail.com



abstract

Res Hist Med 2018; 7(Suppl. 1)

69
مالحظات استفاده از احادیث طّبی دارویی

علی یوسفی1
محمدحسین آیتی2

آرمان زرگران2

1- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، گروه تاریخ پزشکی، دانشکده طب ایرانی 

پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی،  هیات  عضو   -2
تهران،گروه تاریخ پزشکی، دانشکده طب ایرانی

پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی،  هیات  عضو   -3
تهران،گروه تاریخ پزشکی، دانشکده طب ایرانی

 
نویسنده مسئول: علی یوسفی، دانشجوی کارشناسی 
تاریخ  گروه  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  ارشد، 

پزشکی، دانشکده طب ایرانی 
ayousefi1979@yahoo.com

خالصه مقاله
زمینه و هدف: در تعالیم اسالمی به سالمت جسمی انسان توجه ویژه ای شده است و در قالب روایات طبی از 
قول اهل بیت)علیهم-السالم( در منابع اسالمی ذکر شده است که در صورت اجتهاد عالمانه، گنجینه گرانبهایی 
های دارویی چگونه  پراکندگی روایات طبی در حوزه توصیه  از مطالعه حاضر آن است که  باشد. هدف  می 
است، بایدها و مالحظات بکارگیری آن دسته از روایات در عمل چیست و شیوه مناسب برخورد با این روایات 

باید چگونه باشد
)نظیر کافی  منابع اسالمی  برای جستجوی روایات طبی در  برنامه جامع طب  نظیر  هایی  برنامه  از  روش کار: 
کلینی، خصال صدوق، بحاراالنوار مجلسی و ...( استفاده شد، سپس روایاتی که در آنها برای درمان بیماری ها 

داروهای گیاهی توصیه شده بود مورد بررسی قرار گرفت. 
یافته ها: 1( از زمانهای گذشته تا کنون پژوهش قابل توجهی از جنبه های مالحظات علوم حدیثی، کارآزمایی 
بالینی و ... در زمینه روایات طبی  انجام نشده است. 2( روایات طبی در سه دسته کلی: 1( بهداشت و سنن، 2( 

تشخیص و 3( تجویز تقسیم بندی می شوند  
علم  منظر  از  که  شوند  می  بندی  دسته  واحد(  آحاد)خبر  روایات  حیطه  در  طبی  1(روایات  گیری:  نتیجه 
اصول حجیت ندارند. 2(چون روایات طبی دارویی در حوزه سنن اسالمی دسته بندی نمی شوند لذا تسامح در 
بکارگیری آنها جایز نیست. 3(برای بکارگیری روایات دارویی طبی در درمان، با توجه به نظرات بزرگانی چون 
شیخ صدوق؛ الزم است بعد از تایید روایت از منظر علوم حدیثی و توجه به زمان و مکان بیان حدیث، با رعایت 

مالحظات نحوه بکارگیری آن در مراحل درمان توسط گروه پزشکی، تبیین شود.

واژه های کلیدی: روایات طبی، طب ایرانی، طب اسالمی، داروهای گیاهی
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خالصه مقاله
مقدمه: پیشرفت در شناسایی بهتر بیماریها در طب مدرن نه تنها باعث اثربخشی بهتر این طب در مدیریت 
بیماریها نشده است بلکه سست و کمرنگ شدن ارتباط پزشک و بیمار از پیامدهای ناگوار این پیشرفتها بوده 
است. مطالعه حاضر با هدف بررسی قابلیت طب سنتی ایرانی در ارائه روش بررسی مطلوبتر انجام گردید. 

و  الکترونیکی  معتبر  منابع  و  کتب  کلیه  آن  در  که  است  مروری  مطالعه  یک  حاضر  مطالعه  کار:  روش 
گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  ایرانی  سنتی  طب  در  شناخت  و  بررسی  زمینه  در  دردسترس  غیرالکترونیکی 
جستجوی منابع با استفاده  از کلید واژه های "روشهای بررسی" و "طب سنتی ایرانی" و معادل انگلیسی 
آنها ""assessment و" Iranian traditional medicine"  در سایتهای معتبر فارسی و انگلیسی از 

جمله   pub med و نیز magiran بدون محدوده زمانی انجام شد. 
یافته ها: اساس بررسی در طب سنتی بر پایه ارزیابی 4 شاخص اصلی عملکرد سیستمهای بدن شامل: نبض 
تواتر، همراه  تنفس)بررسی عمق،  و...(،  قوام رگ،  انبساطی،  زمان حرکت  و طول، مدت  )بررسی عمق 
بودن با تب، و ...(، ادرار )بررسی رنگ، قوام، شفافیت، بو، کف، رسوب، حجم ( و مدفوع )حجم، قوام، 
رنگ، بو، کفک، سبکی و سنگینی و ...( با تکیه بر مبانی فلسفی در رسیدن به تشخیص صحیح میباشد که 
انجام دقیق این نوع بررسی مستلزم صرف وقت زیاد با بیمار، بودن در کنار وی و دیدن بیمار به صورت 

یک کل یکپارچه میباشد.
و  میشود  نگریسته  پیوسته   هم  به  کل  یک  قالب  در  انسان  وجود  ایرانی  سنتی  طب  در  گیری:  نتیجه 
الگوی بررسی و شناخت آن موقعیتی مناسبی برای نزدیکی هر چه بیشتر پزشک و بیمار فراهم میکند لذا 
بررسی  ای در جهت اصالح روش  برجسته  پتانسیل  دارای  بیمار محور  بررسی  این روش  میرسد   نظر  به 

پاراکلینیک- محور طب مدرن باشد.  

واژه های کلیدی: طب سنتی ایرانی- بررسی و شناخت - طب مدرن 
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قابلیت جایگزینی  بررسی و شناخت بیمار محور طب 
سنتی ایرانی با بررسی مبتنی بر پاراکلینیک طب مدرن
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Abstract
Background and Objectives: Pain is an unpleasant sensory and emotional experience 
which afflicts over 50 million people in the US with 30.7% US adults suffering from 
chronic pain [1], [2]. Extensive researches have been conducted to find appropriate 
methods for relieving pain and improving the quality of life [1]. The aim of this review 
was to investigate traditional and novel applications of medicinal plants in pain man-
agement.
Methods: This review article was written in PRISMA statement manner. Four data-
bases including PubMed, Scopus, Cochrane Library and Google Scholar were searched 
with MESH terms. The search time limit was from January 2000 up to March 2017. 
Randomized-controlled trials assessing the efficacy of medicinal plants on pain relief 
were included. A checklist method was used to determine selection, performance, de-
tection and attrition bias for each article. The quality evaluation of evidences was as-
sessed by GRADE approach.
Results: Search results included 3341 articles. After title and abstract screening 243 
articles remained. 193 articles which were passed full text screening divided into 3 
groups (headache, musculoskeletal and gastrointestinal pain). In each group we intro-
duced medicinal plants were beneficial for relieving that type of pain. For example, 
Xiao-Ai-Tong, a traditional Chinese medicine, suppressing pain and adverse reactions 
following morphine treatment in patients with bone cancer pain [3] or Citron syrup, a 
traditional Persian remedy, suggesting as a treatment for decreasing pain intensity and 
duration of attacks in migraine headache [4] are presented in headache group.
Conclusion: Despite of their various side effects, using chemical painkillers is wide-
spread nowadays. prescribing plant-based painkillers as a complementary treatment in 
order to reduce the dose of chemical painkillers can result in less side effects. There-
fore, it is crucial to determine beneficial medicinal plants for managing chronic pains 
based on their origin.
Key words: pain management, analgesic, phytoyherapy, herbal medicine
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خالصه مقاله
و  تفکر، رشد  سیر  و  تمدن  آن  از روش های شناخت  یکی  تمدنی،  هر  اساطیر  به  نگاه  و هدف:  زمینه 
با هزاران سال قدمت، پهنه اساطیری ویژه ای  ایرانی  شکل گیری بلوغ آن در علم و فرهنگ است. تمدن 
ایرانی، نخست از آفرینش سخن می گویند و آنچه در مسیر این روایات اساطیری به چشم  دارد. اساطیر 
می خورد، مسأله بیماری و درمان است. جایگاه درمانی گیاهان دارویی در این اساطیر قابل بررسی می باشد.

روش کار: این پژوهش با مطالعه و بررسی کتب دسته اول، مربوط به ایران باستان از جمله بندهش، اوستا، 
روایت پهلوی، دینکرد، وزیدگی های زاد اسپرم و ... انجام پذیرفته است.

باستان، دو روایت را شامل می شود. روایتی  ایرانیان  انسان، از دیدگاه  یافته ها: داستان آفرینش جهان و 
کمرنگ متعلق به اسطوره "زروان" و روایتی مشهورتر مربوط به تقابل  آفریدگار و اهریمن است. در این 
روایت، اهریمن به آفریده های نیکوخصال و بی آالیش مزدا رشک و حسد می برد و سعی در نابودی آن ها 
دارد. زین سبب بیماری و مرگ را می آفریند و به نبرد با سالمتی و بی مرگی آفریده های مزدا می پردازد. در 
نتیجه مزدا برای حفاظت از مخلوقات خویش، گیاهان دارویی بسیاری را در زمین می پراکند تا با بیماری 

مقابله کند. در این مطالعه نگاهی به این روایات خواهیم داشت.
است.  شده  یاد  پزشکی  شاخه های  از  یکی  به عنوان  دارویی  گیاهان  از  ایرانی  اساطیر  در  نتیجه گیری: 
ایرانیان باستان رشد، بالندگی و جایگاه گیاهان دارویی را امری مقدس دانسته و خواص بهی بخشی آنان 

می شناخته اند.
واژگان کلیدی: اسطوره، آفرینش، گیاهان دارویی، ایران باستان
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خالصه مقاله
یکی رنگ ماده ای قابل تجزیه بوده  که از شکست نور ایجاد شده و درک آن یک واقعیت روانشناختی 
و فیزیولوژیک است، رنگ از تجزیه نور بوجود آمده و اینشتن اولین فردی بود که پی به انرژی نور برد. 
در حقیقت هر رنگ انرژی خاصی دارد. در طب ایرانی نیز که یک مکتب اخالطی با سابقه چند هزارساله 
است.  میان آمده  به  بارها سخن  بیماری ها   و درمان  پیشگیری، تشخیص  در  اهمیت رنگ ها  از  باشد  می 
رنگ ها در طب ایرانی نه تنها در تشخیص مزاج افراد، بلکه در شناخت مزاج غذاها و ادویه نیز کار برد 
دارند. در حقیقت با شناسایی مزاج فرد، از خوراکی های مناسب مزاج برای حفظ سالمتی وی و پیشگیری 
از ابتال به بیماری استفاده می شود. عالوه بر اینها حکمای طب ایرانی به تاثیر رنگ ها در کاهش و افزایش 
شدت بیماری اعتقاد راسخ داشتند و با زیرکی تمام حتی با استفاده از رنگ های خاص در لباس بیمار دوره 
بیماری را کاهش می دادند. در آیات و روایات نیز اشارات فراوانی به اثربخشی رنگها در شادی و نشاط 
یا افسردگی انسان شده است، این در حالی است که امروزه خواص درمانی رنگ ها در فیزیک پزشکی 
نیز مطرح می شود. مطالعه حاضر مطالعه ای مروری کتابخانه ای بوده و هدف آن نشان اهمیت رنگها در 

تشخیص، پیشگیری و درمان بیما ریها در طب ایرانی می باشد.

واژگان کلیدی:  امواج رنگ درمانی)کروموتراپی(. امواج  الکترومغناطیسی، طب سنتی
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خالصه مقاله
مقدمه:  سندرم روده تحریك پذیر،یکی از شایعترین اختالالت گوارشی میباشد، در این بیماری مشکل 
ارگانیك وجود ندارد و یك اختالل عملکردی است که بر اساس کرایتریای تشخیصیRome مشخص 
به  سر  از   -PND– نزله  ریختن  مزمن،  ای  دوره  یبوستهای  و  اسهال  ازعلل  یکی  ایرانی  طب  میشود.در 
دستگاه گوارش ذکر شده است. در این مطالعه به دنبال ارتباط بین ترشحات پشت حلقی و عالیم بیماری 

IBS  هستیم.
 SID, PUB روش جستجو: در این مطالعه مروری منابع معتبر طب سنتی ایران و پایگاه های اطالعاتی

MED, ISI, GOOGLE SCHOLAR بررسی گردیدند.
یافته ها:  طب ایرانی با نگاه کل نگر، نگرشی متفاوت به اتیولوژی بیماریها داشته و غائل به ارتباطی بین  
اعضای مختلف تحت عنوان مشارکت اعضا می باشد.  به این معنی که بیماری یك عضو می تواند بر عضو 
دیگر تاثیرگذار باشد. یکی از مهمترین این مشارکتها ارتباط بین بیماریهای سر وگردن با دستگاه گوارش 
 GUT  BRAIN است. این موضوع در سالهای اخیر مورد توجه طب نوین قرار گرفته و تحت عنوان
AXIS در مطالعات جدید به چشم میخورد. در منابع طب ایرانی نزله – PND – در اتیولوژی بیماری 
ذرب و خلفه که نوعی بیماری اسهال ویبوست دوره ای هستند ذکر شده است. با توجه به این موضوع در 
بررسی های انجام شده در پایگاههای اطالعاتی در مورد ارتباط سینوزیت یا PND با IBS یك مطالعه 
با بیماری IBS وجود داشت و درمان   PND درایران انجام گرفته که ارتباط معناداری بین سینوزیت و

سینوزیت باعث بهبود عالئم IBS گزارش شد.  
نتیجه گیری: باتوجه به اینکه این ارتباط میتواند نقش موثری در درمان بیماریIBS داشته باشد، مطالعات 

اپیدمیولوژی بیشتری در این زمینه پیشنهاد میشود. 

 PND ،سینوزیت ، IBS،واژگان کلیدی: طب ایرانی
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