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مقایسه ماساژ بازتاب کف دست و کف پا بر میزان استرس و اضطراب بیماران کاندید آندوسکوپی دستگاه 

 گوارش فوقانی

 5بدخش مهین  ،4افشاری مهدی  ،3خرسند علی  ،2شهدادی حسین  ،1شیما شاعرمقدم

-زابل پزشکی لومع دانشگاه-shima6814@gmail.c  2 زابل، پزشکی لومع دانشگاه -زابل پزشکی لومع دانشگاه-1

zb5950@gmail.com 3-زابل پزشکی لومع دانشگاه-4  مشهد پزشکی لومع دانشگاه -مشهد پزشکی لومع دانشگاه- 

 زابل پزشکی لومع دانشگاه -زابل پزشکی لومع دانشگاه-5   زابل، پزشکی لومع دانشگاه

 چکیده: 

:بیماری های دستگاه گوارش یکی از اختالالت شایع بوده و آندوسکوپی مهم ترین روش تشخیصی برای این زمینه و هدف

اختالالت است که به علت تهاجمی بودن،می تواند باعث استرس و اضطراب بیماران گردد.استرس و اضطراب قبل از 

بیماران و افزایش زمان انجام آندوسکوپی می شود.این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر ماساژ آندوسکوپی باعث کاهش تمایل 

 بازتابی کف دست و کف پا بر میزان استرس و اضطراب بیماران کاندیدای آندوسکوپی دستگاه فوقانی گوارش انجام گرفت.

بیمار  55ک سو کور بود که بر روی :مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی شاهد دار سه گروهه یروش بررسی

دقیقه برای گروه های مداخله قبل از  22کاندید آندوسکوپی انجام شد.ماساژ بازتابی کف دست و کف پا به مدت 

آندوسکوپی اجرا گردید.میزان استرس و اضطراب قبل از مداخله و بالفاصله قبل از آندوسکوپی در سه گروه اندازه گیری 

 استفاده شد.dass-21العات از پرسشنامه استرس،اضطراب و افسردگی شد. جهت گردآوری اط

:نتایج این مطالعه نشان داد که قبل از مداخله تفاوت آماری معنی داری بین گروه های مداخله و گروه کنترل از یافته ها

وسکوپی،میانگین و (قبل از اجرای مداخله و بالفاصله قبل از آندp>25/2نظر متغیرهای جمعیت شناختی وجود نداشت.)

نفر( نسبت به گروه 32انحراف معیار میزان استرس و اضطراب در گروه های ماساژ بازتابی کف دست و کف پا )هر گروه

 ( .p<2221/2نفر(کاهش معنی داری نشان داد)35کنترل )

ضطراب بیماران قبل از :اجرای ماساژ بازتابی در بیماران کاندید آندوسکوپی می تواند باعث کاهش استرس و انتیجه گیری

انجام این روش تشخیصی شود.بنابراین با توجه به تأثیر یکسان ماساژ بازتابی کف دست و کف پا میتوان بر حسب تمایل 

بیماران از یکی از این دو روش به عنوان یک روش غیر دارویی،کم هزینه و غیر تهاجمی برای کاهش استرس و اضطراب 

 ای تشخیصی تهاجمی استفاده کرد.بیماران،قبل از انجام روش ه

 
 استرس|اضطراب|آندوسکوپی|رفلکسولوژی
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 مروری برخواص آنتی اکسیدانی وضد سرطانی گیاه هلیله زرد

 1حسین یوسفی

 قم، پزشکی علوم دانشگاه -یادگارامام ورزشگاه بروی رو قم پزشکی علوم پزشکی پردیس قم-1
driran1390@yahoo.com 

 
: هلیله زرد ازمفردات معروف در طب سنتی ایران است که در منابع طب سنتی با نام اهلیلج اصفر شناخته مقدمه

 برخی و(چشم رفتن سیاهی)سدر اسهال، صرع، همچون هایی بیماری درمان برای دارویی های نسخه در می شود 

 دهی جواب عدم هاو بیماری افزون روز رشد با امروزه.  است رفته کار به سردرد انواع از برخی و چشم مشکالت

یاهان دارویی در درمان بیماری ها مشخص شده است در برخی از گ کاربرد رایج های درمان به بیماران برخی

 زننده آسیب عوامل از یکی که)  سلولی پیری به موسوم فرآیند مهار در دارو این موثره مواد تحقیقات امروزی نقش 

 خواهیم می ما اکنون شده مشخص وایجاد کننده اختالل در چرخه سلولی می باشد( و انواع جهش DNA  به

 ه نقش این دارو در مقابله با سلول های سرطانی در منابع طب جدید بپردازیم.دربار

با کلید  PubMed,Google Scholarآخرین مقاالت منتشر شده در پایگاه های اطالعاتی همچون  روش کار:

استخراج و دسته Terminalia citrina Roxb ،mutation cancer,oxidative stress,  antiواژه های 

 بندی شد.

 می سلولی ودرون سلولی برون  بررسی این مقاله نشان می دهد استفاده از داروی مذکور در مطالعاتیافته ها:

 موجب تواند زردمی هلیله. کند پیشگیری سلولی رشد روند از پیشگیری در یا ها سرطان برخی مهار در تواند

لنفوم دالتون، سرطان پانکراس، روده  سینه،کولون همچون سرطانی های سلول  در آپوپتوز القا یا نابودی

 .بشود دیگر های بدخیمی و کبدی های وسلول ، رحم پروستات،دهانه کوچک 

 است اسید گالیک : با بررسی های انجام عمده نقش ضد سرطانی هلیله زرد مربوط به ماده  بحث و نتیجه گیری

له زرد و فالونویید های آن آن موجب هلی شده مشخص آن سرطانی ضد های مکانیسم بر شده انجام بررسی در

یتریک اکساید ، و ن2-( مهار و کاهش آنیون سوپر اکساید و سیکلواکسیژنازROSکاهش رادیکال آزاد اکسیژن)

 همچنین شود پراکساید هیدروژن اثرات کردن خنثی و و6و1اینترلوکین کاهش سینتاز پراکسیداسیون لیپیدی 

 با کا اف ان میزان بهبود یی تومور وافزایش سوپر اکساید دیسموتاز ، و زا رگ مهار ایمنی سیستم تقویت موجب

NF-KBنشان می دهد از هلیله زردمی توان در درمان برخی می شود.نتایج مطالعات  15-1( ( و لیپواکسیژناز

سرطان ها و ناهنجاری های مربوط به آن استفاده کرد البته برای اطمینان بیشتر از اثرات آن و کاهش عوارض 

 ناشی از مصرف به مطالعات بالینی بیشتری نیاز است.

طب سنتی با نام اهلیلج اصفر شناخته  : هلیله زرد ازمفردات معروف در طب سنتی ایران است که در منابعمقدمه

 برخی و(چشم رفتن سیاهی)سدر اسهال، صرع، همچون هایی بیماری درمان برای دارویی های نسخه در می شود 

و برخی از انواع سردرد به کار رفته است . امروزه با رشد روز افزون بیماری هاو عدم جواب دهی  چشم مشکالت
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برخی بیماران به درمان های رایج کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماری ها مشخص شده است در برخی از 

ی ) که یکی از عوامل آسیب زننده سلول پیری به موسوم فرآیند مهار در دارو این موثره مواد تحقیقات امروزی نقش 

 خواهیم می ما اکنون شده مشخص جهش  وایجاد کننده اختالل در چرخه سلولی می باشد( و انواعDNA به 

 .بپردازیم جدید طب منابع در سرطانی های سلول با مقابله در دارو این نقش درباره

با کلید  PubMed,Google Scholarآخرین مقاالت منتشر شده در پایگاه های اطالعاتی همچون  روش کار:

استخراج و دسته Terminalia citrina Roxb ،mutation cancer,oxidative stress,  antiواژه های 

 بندی شد.

 می سلولی ودرون سلولی برون  بررسی این مقاله نشان می دهد استفاده از داروی مذکور در مطالعاتیافته ها:

مهار برخی سرطان ها یا در پیشگیری از روند رشد سلولی پیشگیری کند. هلیله زردمی تواند موجب  در تواند

 روده پانکراس، سرطان دالتون، لنفوم سینه،کولون همچون سرطانی های سلول نابودی یا القا آپوپتوز در 

 .بشود دیگر های بدخیمی و کبدی های وسلول ، رحم پروستات،دهانه  کوچک

 است اسید گالیک : با بررسی های انجام عمده نقش ضد سرطانی هلیله زرد مربوط به ماده  جه گیریبحث و نتی

 موجب آن آن های فالونویید و زرد هلیله شده مشخص آن سرطانی ضد های مکانیسم بر شده انجام بررسی در

، و نیتریک اکساید 2-( مهار و کاهش آنیون سوپر اکساید و سیکلواکسیژنازROS)اکسیژن آزاد رادیکال کاهش

 همچنین شود پراکساید هیدروژن اثرات کردن خنثی و و6و1اینترلوکین کاهش سینتاز پراکسیداسیون لیپیدی 

 با کا اف ان میزان بهبود  و ، دیسموتاز اکساید سوپر وافزایش تومور زایی رگ مهار ایمنی سیستم تقویت موجب

NF-KBمی شود.نتایج مطالعات نشان می دهد از هلیله زردمی توان در درمان برخی  15-1( ( و لیپواکسیژناز

سرطان ها و ناهنجاری های مربوط به آن استفاده کرد البته برای اطمینان بیشتر از اثرات آن و کاهش عوارض 

 ناشی از مصرف به مطالعات بالینی بیشتری نیاز است.

 
 جهش ژنی|گیاهان دارویی|هلیله زرد |طب سنتی |سرطان
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 بررسی سازو کارهای فیزیونوروسایکولوژی ماساژ در درمان اختالالت روانشناختی و ارتقاء سالمت روان

 3لرستانی پوران  ،2حموله مردانی مرجان  ،1احترام ابراهیمی

دبیرخانه هیات اجرایی -کرمانشاه)ساختمان شماره یک(، طبقه سوم  پزشکی علوم دانشگاه بهشتی، شهید بلوار-کرمانشاه-1

 علوم دانشگاه پرستاری دانشکده-تهران-ebrahimi_eh@yahoo.com ،  2دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  -جذب

اختمان س)کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه بهشتی، شهید بلوار-کرمانشاه-3   ، ایران، پزشکی علوم دانشگاه -ایران پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، -دبیرخانه هیات اجرایی جذب-شماره یک(، طبقه سوم 

بافتهای مختلف بدن بصورت علمی و سیستماتیک که می تواند تاثیرات  دست ورزیماساژ عبارت است از مقدمه: 

درمانی روی سیستم اعصاب، عضالت و گردش خون موضعی و عمومی داشته باشد. نتایج پژوهشهای مختلف نشان 

 و خوابیبی کاهش افسردگی، و اضطراب کاهش استرس، کاهش جمله از روانی مثبت آثار موجب  می دهد ماساژ

 اعتماد افزایش ، خودپنداره بهبود فعالی، بیش توجه اختالل بهبود عمومی، بخشیآرام خواب، الگوی زیسامنظم

ن پژوهش بررسی سازو کارهای فیزیونوروسایکولوژی ماساژ منظم ای هدف. است شده زندگی کیفیت بهبود و بنفس

 روزانه در درمان اختالالت روانشناختی و ارتقاء سالمت روان می باشد.

این پژوهش مروری است بر پژوهشهای متعددی از منابع معتبر پژوهشی جهان که سازوکارهای روش پژوهش: 

 فیزیونوروسایکولوژی ایجادکننده برخی از سودمندیهای روانی ماساژ منظم روزانه را بررسی می نماید.

شود. گردش خون در بدن میماساژ عمیق با تسهیل مکانیکی بازگشت خون وریدی به قلب، سبب بهبود یافته ها: 

شود که پیامد آن با بهبود گردش خون، دسترسی به مواد مورد نیاز سلول از جمله اکسیژن تسهیل و تسریع می

افزایش آزاد سازی انتقال دهنده های عصبی دوپامین،گلوتامات، استیل کولین،سروتونین ،نور آدرنالین و اپیوئیدهای 

رده و ایجاد احساس شادی می گردند . همچنین تولید انتقال دهنده عصبی اندوژن است که موجب رفع خلق افس

 گابا آمینوبوتیریک اسید که کاهنده اضطراب است نیز بهبود می یابد.

ای سیستولی نیز افزایش می یابد. متعاقب آن قلب طور موقتی حجم ضربهاز سوی دیگر درپی بهبود گردش خون به

ونرسانی می کند. کاهش تعداد ضربان قلب موجب کاهش برانگیختگی ناشی از با تعداد ضربان کمتری به بدن خ

هیجان و فشار روانی یا به عبارتی کاهش فعالیت سیستم سمپاتیک به علت کاهش ترشح آدرنالین و در 

 بخشیآرام. شد خواهد بدن عمومی بخشیآرام موجب وضعیت این و شودمی پاراسمپاتیک سیستم تحریک نتیجه 

 و کند می مقابله بافشارروانی بیشتری کنترل با و آرامتر شخص درنتیجه،. یابد می نیزانعکاس روان به بدن عمومی

کند. توجه وتمرکز بهبود می یابد و الگوی خواب نیز منظم تر می  می بهترکنترل را زندگی روزمره استرسهای

گردد. به عبارتی ماساژ روندی طبیعی برای برقراری آرامش وتعادل بدن محسوب می شود و در صورتیکه ماساژ 

خی رب درمان برای تواند می  منظم به صورت روازنه در دراز مدت ادامه یابد، مجموع این آثار مثبت روانی به مرور

خوابی، اختالل توجه بیش فعالی و نیز ارتقاء سالمت روان، بهبود اختالالت روانی از قبیل اضطراب، افسردگی، بی

 خودپنداره، افزایش اعتماد بنفس وبهبود کیفیت زندگی کمک کننده باشد.

الت اختال برخی برای درمانی مکمل روش یک عنوان به  می توان ماساژ درمانی رابحث و نتیجه گیری: 
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 روانشناختی از قبیل افسردگی، اضطراب، اختالل توجه بیش فعالی و بیخوابی توصیه نمود.

 
 فیزیونوروسایکولوژی، ماساژ، اختالل روانشناختی، سالمت روان 
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 کالسیکتدابیر حفظ سالمتی مشایخ )سالمندان( در طب سنتی ایرانی با گذری بر دیدگاه های طب 

 2محمد مهدی پرویزی  ،1سید مرتضی امامی العریضی

 شیراز-smemami@sums.ac.ir ،  2 شیراز، پزشکی علوم -شیراز پزشکی علوم دانشگاه زند بولوار شیراز-1

 mmparvizi@gmail.com -شیراز پزشکی علوم دانشگاه، زند بولوار

 
مهمی از جمله کاهش میزان مرگ و میر ناشی از پیشرفت مسئله سالمندی جمعیت جهان که به دالیل مقدمه: 

های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و در نتیجه افزایش نرخ امید به زندگی در سطح جهانی مطرح شده پدیده 

 ای به نسبت نوینی است.

ن به این پژوهش یک مطالعه مروری با استفاده از منابع طب سنتی، طب جدید می باشد که در آروش کار: 

 بررسی دیدگاه های طب کالسیک و سنتی در خصوص تدابیر مشایخ پرداخته می شود.

سالمندی به خودی خود یک پدیده زیست شناختی است نه یک بیماری و در واقع یک روند فیزیولوژیک یافته ها: 

طب سنتی ایران  می باشد و بیماری هایی سالمندی نیز بیشتر ناشی از پدیده های بیماری زا است. حکمای بزرگ

 سن باالی شصت سال و نقصان همراه با ضعف قوا را بیانگر سالمندی می دانند.

هم اکنون پیشرفت های قابل توجهی در سالمندی در طب کالسیک انجام شده اما طب  بحث و نتیجه گیری:

سنتی ایرانی معتقد است که به تبع حدوث تغییر مزاج در این سنین، نیازمند توجه و تدابیر خاص جهت حفظ 

 سالمتی، پیشگیری از وقوع بیماری و افزایش طول عمر می باشد.

 
 تدابیر حفظ سالمتی |رانطب سنتی ای |سالمندان |مشایخ
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 بررسی تقلبات گیاهان دارویی پرکاربرد در ایران 

 1*، دکتر سیدعلی مظفرپور1، دکتر ریحانه معینی2، دکتر زهرا معماریانی1دکتر نرجس گرجی

متخصص دکترای تخصصی طب سنتی ایران، استادیار، دانشکده طب سنتی، عضو مرکز تحقیقات طب  .1

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابلسنتی و تاریخ 

متخصص دکترای تخصصی داروسازی سنتی ایران، استادیار، دانشکده طب سنتی، عضو مرکز تحقیقات  .2

 طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 Email: r.moeini@mubabol.ac.ir*دکتر ریحانه معینی: 

 
افزایش کیفیت زندگی، مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، مقدمه: امروزه مصرف گیاهان دارویی با هدف 

ها از دیدگاه طب سنتی ایران می باشد. جهت دستیابی گیاهان دارویی از ابزارهای مهم درمان در بسیاری از بیماری

هم به درمان مناسب، عالوه بر تشخیص صحیح و تجویز مناسب دارو، اصالت و کیفیت فرآورده تجویز شده نیز م

است. با این حال تقلب و اشتباه در عرضه گیاهان دارویی از دیرباز رواج داشته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی 

  این موارد در زمینه عرضه گیاهان دارویی پرمصرف ایران است.

اول مطالعه، گیاهان دارویی پرمصرف ایران بر مبنای مقاالت منتشر شده، انتخاب ودر مورد  بخش در: کار روش

جستجو شد. همچنین نام  Indian medicinal plantsتقلبات احتمالی آنها کتبی ازجمله مخزن االدویه و 

و  "adulteration"به همراه کلید واژه های  "medicinal herb"علمی گیاهان و واژه 

"misidentification"  و"substitution "  در پایگاه اطالعاتیGoogle scholar  وScopus  و نام فارسی

 5جستجو شد. در بخش دوم مطالعه با  SIDزبان مانند های فارسیدر پایگاه "تقلب"و علمی گیاهان همراه با واژه 

ا تقلبات شایع این گیاهان و علل احتمالی سال سابقه، در رابطه ب 22کارشناس گیاهان دارویی با بیش از  2عطار و 

 آن مصاحبه شد.

نتایج: بنفشه، بادرنجبویه، هوفاریقون، زوفا، کندر و مصطکی از جمله گیاهان پرکاربردی هستند که به دالیل 

شوند. علل عمده تقلبات شامل تشخیص اشتباه ناشی از ضعف علمی در شناسایی گونه مختلف دچار تقلب می

 یی برای کسب درآمد بیشتر است.اصلی و سودجو

گیری: استفاده از گیاهان دارویی تقلبی به دست امده در این مطالعه نه تنها کمکی به ارتقای سالمت بحث و نتیجه

گردد. لذا ضرورت دارد عالوه بر نظارت متولیان امر بر کند، بلکه منجر به تهدید سالمت جامعه میبیماران نمی

 اهان دارویی، متخصصصان طب و داروسازی سنتی نیز از این تقلبات احتمالی آگاه باشند.تولید و توزیع صحیح گی

 
 فرآورده گیاهی | |تقلب |طب سنتی ایران |گیاهان دارویی
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 تحلیل عالئم و کلیات درمان بیماری نارسایی قلب از منظر طب سنتی ایران

 ، 3قربانی، فریبا 1*، ریحانه معینی2، روشنک قدس1نرجس گرجی

متخصص دکترای تخصصی طب سنتی ایران، استادیار، دانشکده طب سنتی، عضو مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ -1

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

متخصص دکترای تخصصی طب سنتی ایران، استادیار، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل/ دانشکده -2

 پزشکی ایران طب سنتی، دانشگاه علوم

 متخصص دکترای تخصصی طب سنتی ایران، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران -3

 E-mail: ghods.r@iums.ac.ir *دکتر روشنک قدس، 

 

شایع مورد توجه جوامع  مقدمه: امروزه تحقیقات در زمینه شناخت و کنترل نارسایی قلب به عنوان یک بیماری

شده در طب سنتی ایران پیرامون عالئم نارسایی قلب مطرح نظریات بررسی مطالعه این از هدف باشد. علمی می

شده، به دیدگاهی متفاوت در شناخت، ارزیابی و کنترل های تشخیصی و درمانی مطرحاست تا بتوان در تحلیل راه

  نارسایی قلب دست یافت.

ابع مهم طب سنتی ایران و منابع طب رایج مورد ای مناین مطالعه طی بررسی مروری کتابخانه در: کار روش

 بندی، مطالب براساس ساختار مقاله ارائه شده است.مطالعه قرار گرفته و پس از دسته

مطرح شده و « ضعف قلب» یافته ها: در متون طب ایرانی بیشترین مشابهت علل و عالیم نارسایی قلب با بیماری

نبض، ادرار، رنگ چهره، تنفس، وزن و هیکل، اشتها و عطش، الگوی  عالئم آن به صورت تغییرات اختصاصی در

خواب، حاالت روحی و نفسانی، توان بدنی و عملکرد سیستم عصبی عنوان شده است. جهت کنترل این بیماری 

شده مواد زائد و نهایتا تبدیل مزاج های روحی و معنوی ویژه، خروج مناسب و کنترلتدابیر غذایی خاص، مراقبت

 صیه شده است.تو

 

بحث: اکثریت عالئمی که در متون طب سنتی به ضعف قلب نسبت داده شده است با عالئم کنونی نارسایی قلب در 

طب نوین تطبیق داشته که نشانگر دقت حکمای طب سنتی در مشاهده و گزارش عالئم این بیماری است. برپایه 

برخی موارد همراه با نوآوری و ابتکار عمل است، با های درمانی حکما را که در توان توصیهاین مشابهت می

های پژوهشی قرار داد تا بتوان در راستای کنترل بهینه این عارضه به نگرشی نوین و اعتمادی بیشتر مورد ارزیابی

 تلفیقی دست یافت.

 
 گیاهان دارویی |طب سنتی ایران |نارسایی قلب |ضعف قلب
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 نارسایی قلب بر اساس دیدگاه طب سنتی ایرانتحلیل علل )اتیولوژی( بیماری 

 2، ریحانه معینی 3*، فریبا قربانی2، نرجس گرجی1روشنک قدس

متخصص دکترای تخصصی طب سنتی ایران، استادیار، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل/ دانشکده طب سنتی، -1

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

سنتی ایران، استادیار، دانشکده طب سنتی، عضو مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی متخصص دکترای تخصصی طب  -2

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 متخصص دکترای تخصصی طب سنتی ایران، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی -3

 E-mail: n.gorji@mubabol.ac.ir ، 25124846512*دکتر نرجس گرجی، 

باشد. با وجود ساز مرگ و میر درصد باالیی از جمعیت میهای شایع و زمینهامروزه نارسایی قلب از بیماری مقدمه:

گرفته در شناخت بیماری، تحقیقات در حوزه دستیابی به علل ایجاد این اختالل ادامه دارد. های صورتپیشرفت

ینه علل نارسایی قلب است تا بتوان در واکاوی هدف از این مطالعه بازنگری نظریات حکمای طب سنتی ایران در زم

 شده، به نگرشی متفاوت از عملکرد قلب و علل نارسایی آن دست یافت.های مطرحتئوری

گیری از منابع طب رایج و بررسی و ای است که با بهرهاین مطالعه نوعی مطالعه مروری کتابخانه روش کار:

بندی، براساس آوری شده پس از دستهام رسیده و مطالب جمعگردآوری متون و منابع مهم طب سنتی به انج

 ساختار مقاله ارائه شده است.

« ضعف قلب»ای تحت عنوان در متون طب ایرانی بیشترین مشابهت علل و عالیم نارسایی قلب با بیماری یافته ها:

ضعف ». در طب ایرانی، معرفی شده و به صورت یک عارضه مشترک در انواع اختالالت قلبی مد نظر بوده است

-گسیختگی بافت، اختالالت روحیهمبیماریی است چندعاملی که اسباب متعددی مانند سوءمزاج، انسداد، از« قلب

 باشند.ساز بروز آن مینفسانی و خروج افراطی مواد مورد نیاز بدن به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه

ها توضیح بر اساس مبانی طب نوین را دارا است اما در برخی جنبهها قابلیت تطبیق و برخی از این یافتهبحث: 

ای به آن نشده و یا ردپای اندکی از آن وجود دارد که در صورت هایی ارایه شده که یا در طب نوین اشارهتئوری

ی هایی ناب جهت تحقیقات در زمینه شناخت علل نارسایی قلب براتوان به ایدهمحور میداشتن نگرشی پژوهش

 رسیدن به راهکارهای درمانی تازه دست یافت.

 
 گیاهان دارویی |طب سنتی ایران |نارسایی قلب |ضعف قلب
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مقایسه تاثیر اسطوخودوس و بهارنارنج بر کیفیت خواب زنان یائسه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی 

 کنترل شده

Mrs Mahsa Namadian1, Mrs Mahin Kamalifard2, Mrs Azizeh Farshbaf khalili3  

  1-- Tabriz University of Medical Sciences, mahsa.mid.n@gmail.com,   2-- Tabriz University of 

Medical Sciences, ,   3-- Tabriz University of Medical Sciences,  

با افزایش امید به زندگی بخش عمده ای از عمر زنان در دوران پس از یائسگی سپری می شود. یائسگی به  مقدمه:

دلیل همراه بودن با تغییرات و عوارض، یک دوره حساس و بحرانی به شمار می رود و مشکالت خواب در این دوره 

 ارنج بر کیفیت خواب زنان یائسه انجام شد.شایع می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر اسطوخودوس و بهارن

های زن یائسه انجام گرفت. نمونه 156سوکور بر روی  این کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده سهمواد و روش: 

تخصیص داده  1:1:1حائز شرایط به روش بلوک بندی تصادفی به دو گروه مداخله و یک گروه کنترل با نسبت 

ه کپسول های حاوی پودر گل بهارنارنج و پودر گل اسطوخودوس و گروه کنترل کپسول شدند. گروه های مداخل

هفته دریافت کردند.  8میلی گرم روزانه دو عدد بعد از صبحانه و بعد از شام به مدت  522حاوی نشاسته به میزان 

د از اتمام مداخله کیفیت خواب پیتزبرگ قبل از مداخله و بع کپسول ها یک رنگ و یک شکل بودند. پرسشنامه

 بود. Intention-to-treatتوسط مشارکت کنندگان تکمیل شد. آنالیز بر اساس رویکرد 

بر اساس آنالیز واریانس یک طرفه، قبل از مداخله بین سه گروه از نظر میانگین نمره کیفیت خواب یافته ها: 

ترل مقادیر پایه و عوامل مخدوشگر (. آزمون مدل خطی عمومی با کن =245/2Pتفاوت معنی داری وجود داشت )

هفته بعد از مداخله در بین گروه ها نیز تفاوت معنی داری وجود  8نشان داد که از نظر میانگین نمره کیفیت خواب 

(. استفاده از بهارنارنج میانگین نمره کیفیت خواب را در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی P< 0/001داشت )

 داری کاهش داد

 Confidence Interval 95% : 52/1- :[ Adjusted Mean Difference) -22/2تا 0/78-)  [ 

(aMD) اسطوخودوس نیز میانگین نمره کیفیت خواب را در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش .

ارنارنج . تفاوت معنی داری بین گروه اسطوخودوس و به :CI 95% : [aMD) 1/10 -  -82/1تا  0/39-)[ داد 

 (.P= 0/264از نظر میانگین نمره کیفیت خواب وجود نداشت )

با توجه به اینکه اسطوخودوس و بهارنارنج بر بهبود کیفیت خواب در زنان یائسه تاثیر مثبت داشته نتیجه گیری: 

 اند، می توان به عنوان درمان کمکی در افراد دچار اختالل خواب استفاده نمود.

 
 بهارنارنج |اسطوخودوس |زنان یائسه |کیفیت خواب
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 طبقه بندی و درمان کرم های دستگاه گوارش از دیدگاه طب سنتی ایرانی

 2جزنی معینی آرزو  ،1رامین نسیمی دوست ازگمی

 تبریز، سنتی طب دانشکده -تبریز پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده -تبریز-1

modir7060@yahoo.com ،  2-طب دانشکده -تبریز پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده -تبریز 

 dr.moeeni@yahoo.com تبریز، سنتی

 
کرمهای انگلی یکی از مهم ترین چالشهای بهداشتی و اقتصادی جهان است چراکه ساالنه حدود یک مقدمه:

طبی کل نگر می باشد،  میلیارد نفر در دنیا به این پاتوژنها آلوده می شوند. طب سنتی ایرانی که یک مکتب

دیدگاههای ویژه ای در زمینه طبقه بندی، علل و عالئم ،تشخیص و درمان کرمها دارد. تئوریهای ارائه شده توسط 

حکمای این مکتب حتی در مواردی با طب مدرن مطابقت دارد. هدف از این مطالعه سیری در اسباب و عالئم و 

تی ایرانی می باشد تا با شناخت این دیدگاهها بتوان به راهکارهای درمان کرمهای دستگاه گوارش از منظر طب سن

 جدیدی در پیشگیری و درمان این بیماری دست یافت.

وصیفی است که بر اساس کتب طب سنتی از جمله قانون، الحاوی، ت –این مطالعه یک تحقیق مروری  روش کار:

و اکسیر انجام شده است. این متون با کلید واژه های  االبنیه عن الحقایق الدویه، مخزن االدویه، تحفه المومنین

 کرم، حب القرع، حیات، دیدان و دود بررسی شدند.

نوع کرم در دستگاه گوارش انسان بوجود آمده و در یک منطقه  4بر اساس نظریه حکماء طب سنتی ایرانی  نتایج:

د و کوچک می باشند. همچنین هر یک از آناتومیکی خاص رشد می کنند. این کرمها شامل کرمهای دراز، پهن، گر

 انواع این کرمها عامل ایجاد عالئم بالینی ویژه ای بوده و روشهای درمانی اختصاصی دارند.

:در طب سنتی ایرانی برای هر یک از انواع کرمها علل، عالئم و درمان جداگانه ای مطرح گردیده است لذا بحث

ورد تجربه قرار گرفته است در ارتقای روشهای تشخیصی و درمانی بهره شاید بتوان از علوم گذشتگان که به کرات م

 جست.

 
 درمان |طبقه بندی |ایرانی |طب سنتی |کرم
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 MSنقش هومئوپاتی در درمان بیماری 

 3زاده معلم حمیده  ،2جهانی وجیهه  ،1عاطفه کاوسی

1-Kavousia921@mums.ac.ir-  ،دانشگاه علوم پزشکی مشهدKavousia921@mums.ac.ir ،  2-

Jahaniv921@mums.ac.ir-  ،دانشگاه علوم پزشکی مشهدJahaniv921@mums.ac.ir ،  3-

Moalemzadehh1@mums.ac.ir-  ،دانشگاه علوم پزشکی مشهدMoalemzadehh1@mums.ac.ir 

 3، حمیده معلم زاده ی حقیقی 2* ، وجیهه جهانی  1عاطفه کاوسی

 داروسازی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، دانشکده ی داروسازیدانشجوی دکترای * 1

Kavousia921@mums.ac.ir, 09153156299, 05138823255  

 دانشجوی دکترای داروسازی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، دانشکده ی داروسازی 2

 دکترای داروسازی، کارشناس آزمایشگاه آنالیز دانشکده ی داروسازی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3

یک بیماری مزمن التهابی خودایمنی در سیستم اعصاب  MSبیماری مالتیپل اسکلروزیس یا همان  مقدمه : 

 ها خانم در و بوده سالگی 42 تا 22 سنین در آن ی ابتال پیک. است بیشتر جوانی در  مرکزی است که شیوع آن

به سمت استفاده از طب مکمل،  مردم از عظیمی سیل ، قطعی درمان عدم به توجه با. میدهد رخ زودتر سال 5-2

متمایل شده اند که می تواند کیفیت زندگی و برخی نشانه های بیماری را بهبود بخشد. هومئوپاتی،بعنوان یکی از 

تعریف شده است، موضوع اصلی « شبیه شبیه را درمان می کند.» ت : زیر مجموعه های طب مکمل، که به صور

 این مقاله بوده تا به بررسی اثربخشی آن در درمان این بیماری بپردازیم.

مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه ای و جستجو در مواد و روش ها : 

 ، تدوین شده است.sciencedirect و  google scholar,pubmed,medlineپایگاه های اینترنتی نظیر 

، متوجه شدیم بخش عظیمی از MSبا بررسی کارآزمایی های بالینی مربوط به هومئوپاتی در درمان  نتایج :

 بیماران شرکت کننده در طرح، بخوبی به این روش ها پاسخ داده اند.

علی رغم یافته های موجود، بعلت کیفیت پایین مطالعات انجام شده، نمی توان به نتیجه گیری نتیجه گیری : 

رسید. در عین حال مشخص است با افزایش استاندارهای  MSقطعی در مورد اثر بخشی هومئوپاتی در درمان 

 نهایت در و نمود تدوین تری صحیح مطالعات توان می مکمل؛ طب مطالعات در نتایج بررسی و تدوین  روش های

 .پرداخت تری مطمئن گیری نتیجه و مقایسه به

  مالتیپل اسکلروزیس ، طب مکمل ، هومئوپاتی ، بیماری واژگان کلیدی :

 

mailto:Kavousia921@mums.ac.ir
mailto:Kavousia921@mums.ac.ir
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 شش اصل ضروری در پیشگیری از دیابت و سندرم تخمدات پلی کیستیک از دیدگاه طب سنتی ایران

 1حسین یوسفی

 driran1390@yahoo.comه علوم پزشکی قم، گادانش -پزشکی یسپرد قم پزشکی علوم دانشگاه-1

: با توجه به افزایش روزافزون ابتالء به انواع بیماری های متابولیک و هزینه های ناشی از درمان و عدم پاسخ مقدمه

 درمان در) جراحی های روش و( دیابت های دارو)دارویی درمان عوارض ها دارو  به بیماران برخی کافی  دهی

بیماری هااهمیت ویژه ای دارد. حکماء طب سنتی ایران از  این به ابتال از پیشگیری ( کیستیک پلی تخمدان سندرم

شش اصل مهم برای پیشگیری از بیماری ها به نام اسباب سته یا ستّۀ ضروریه نام برده اند. این شش اصل عبارتند 

.اعراض نفسانی. 6.آب و هوا 5.استفراغ و احتباس 4.خوردن وآشامیدن 3.حرکت و سکون 2.خواب و بیداری 1از : 

 عارضه پر و شایع بسیار متابولیک بیماری دو این مقاله به مرور چگونگی تاثیر این اصول در پیشگیری و مراقبت از 

 .پردازد می

با کلید  PubMed,Google Scholarاخرین مقاالت منتشر شده در پایگاه های اطالعاتی همچون روش کار: 

 شش اصول استخراج و دسته بندی شد. و نیز دیدگاه قدما دربارۀ  Risk Factors,  pcos, diabetesواژه ی 

 و مرور القلوب مفرح و الحکمه خالصه خوارزمشاهی، ذخیرۀ ، قانون جمله از سنتی طب معتبر کتب در گانۀ

 .شد بازنویسی

: در مطالعات اخیر اثربرخی از اصول شش گانۀ قدما بر ابتال به این دو بیماری به خوبی نشان داده شده یافته ها

است. از جمله اینکه میزان ابتال به دیابت و سندرم تخمدان پلی کیستیک در افرادی که خواب مناسب ندارند 

ین مورد موجب اختالل عملکرد سلولی می بیشتر است و مالتونین در افراد دچار بدخوابی کمتر ترشح می شود که ا

(ذکر کرده pcosشود در ضمن حکما طب سنتی بیخوابی طوالنی )ادمان سهر (را جز عوامل آمنوره )ازنشانه های 

 می محدود را کالری دریافت و کنند می دریافت کالری اندازه به که افرادی در  اند.در بررسی محققین مشاهده شد

(قوی تری وجود دارد و امروزه SOD) اکسیدانی آنتی( آنزیمی نوع از)دفاع سیستم چاق افراد نسبت کنندبه

مشخص شده استرس اکسیداتیو جز عوامل بوجود آورنده اختالالت متابولیک می باشد. همچنین استرس شغلی و 

تحرک نتیجه این اختالل می باشد و  pcosفشار های روانی حساسیت سلول ها به انسولین را کم می کند که 

بدنی به مدت دوازده هفته می تواند موجب افزایش بیان ژن رسپتور انسولین در مبتالبان به سندرم تخمدان پلی 

 کیستیک شود.

: با توجه به تا ثیر ثابت شدۀ اصول شش گانه در پیشگیری و درمان انواع امراض به خصوص بحث و نتیجه گیری

 پیشگیری به نسبت حکماء  ان پلی کیستیک لزوم احیاء دیدگاهبیماری های متابولیک مثل دیابت و سندرم تخمد

 متابولیک اختالالت به ابتال کاهش و بهبود سطح سالمت جامعه  برای بهداشتی نکات و زندگی سبک ها، بیماری از

 .رسد می نظر به ضروری آزمایشگاهی و بالینی فراوان مطالعات انجام با

 
 استرس اکسیداتیو|مقاومت به انسولین |طب سنتی ایران |پیشگیری  |سندرم تخمدان پلی کیستیک|دیابت 
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 تعیین زمان مرگ سلولی کلبسیال پنومونیه در معرض عصاره الکلی گیاه مورد

 3دکتر محمد ارجمندزادگان ،2حبیبی قاسم آقای ،1دکتر مریم صدرنیا

 تحقیقات مرکز2-2   ، نور، پیام دانشگاه شناسی، زیست گروه1 -نور پیام دانشگاه شناسی، زیست گروه1-1

 اراک، پزشکی علوم دانشگاه ، عفونی بیماریهای تحقیقات مرکز2 -اراک پزشکی علوم دانشگاه ، عفونی بیماریهای

 دانشگاه ، عفونی بیماریهای تحقیقات مرکز2 -اراک پزشکی علوم دانشگاه ، عفونی بیماریهای تحقیقات مرکز3-2   ،

 اراک، پزشکی علوم

 ارائه زیادی مقاالت کنون تا  در مورد تاثیر عصاره های گیاهی روی باکتریهای عامل عفونتهای بیمارستانی، مقدمه:

 یک مرگ زمان تحقیق، این در. است شده بررسی کمتر ها سویه روی گیاهی ماده اثر زمان منتهی است شده

 .گرفت قرار بررسی مورد عصاره معرض در باکتری

گرم گیاه مورد پس از تهیه و تایید هویت به وسیله آب مقطر دوبار تقطیر استریل  32مقدار  :مواد و روش ها

 با ساده تقطیر روش به سپس.گردید خشک25 ±3شستشو داده شد و به روش سنتی در اتاقی تاریک با دمای 

 بعنوان دیفیوژن دیسک روش به گیاهی ماده به میکروبی حساسیت های آزمون.  گردید گیری عصاره اتانل

، تعیین گردیدند. سپس MBC)( و حداقل غلظت کشندگی )  MICگری اولیه، حداقل غلظت مهار کننده ) غربال

 .گردید تعیین آن موثر غلظت محدوده در عصاره مختلف های غلظت با  (Time Kill)زمان مرگ باکتری 

ژن غلظت های دیفیو دیسک روش در که بود  40mg/mlغلظت اولیه تهیه شده از عصاره الکلی گیاه مورد نتایج: 

 داده اثر کلبسیال باکتری بر مورد گیاه برگ الکلی عصاره از لیتر میلی بر گرم میلی  3212،1226،  6225،  1225، 25

حداقل  3.12mg/ml غلظت.  گردید مشاهده متری میلی 6 و 12 ،12 ،11 ،25 ترتیب به هایی هاله و شده

 معرض در  حداقل غلظت کشندگی بود . در روش تعیین زمان مرگ باکتری mg/ml 1.06غلظت مهارکنندگی و 

 . گردید تعیین دقیقه 4 کلبسیال باکتری سلولهای صد در صد مرگ زمان ، مورد گیاه عصاره

بر اساس نتایج این تحقیق، عصاره الکلی گیاه مورد، توانائی از بین بردن سلولهای کلبسیال را در نتیجه گیری: 

مدت زمانی کوتاه، دارا می باشد. این مساله در مطالعات بالینی بسیار ارزشمند بوده و ضرورت دارد، ارزیابی های 

 درون تنی روی این عصاره انجام گردند.

 
 زمان مرگ سلولی | MIC |MBC |گیاه مورد |کلبسیال 
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 و مدرنتبیین برخی عوارض الیگومنوره و آمنوره )احتباس طمث(در طب سنتی 

 1حسین یوسفی

 driran1390@yahoo.com قم، پزشکی علوم دانشگاه -قم پزشکی علوم دانشگاه پردیس قم-1

 
:ازشایع ترین اختالالت سیستم تناسلی و قاعدگی زنان الیگومنوره و آمنوره است. و در نگاهی جزئی تر مهم مقدمه

(،شایع (PCOSمثلی سندرم تخمدان پلی کیستیکترین علت آمنوره و الیگومنوره به خصوص در سنین تولید 

ترین و پیچیده ترین اختالل متابولیک در زنان است. در متون طب سنتی ایران تاخیر و قطع سیکل قاعدگی 

احتباس طمث نامیده می شود . بر طبق نظرات حکمای طب سنتی ایران احتباس طمث می تواند عوارض فراوانی 

عصبی، سیستم تنفسی، رحم و سایر اندام ها بر جا بگذارد. بررسی عوارض  بر سیستم های بدن مانند سیستم

گسترده احتباس طمث و آثار سوء آن ها بر بدن اهمیت درمان این اختالل نشان می دهد.اکنون ما به تبیین برخی 

 از این عوارض با دیدگاه تلفیقی می پردازیم.

با کلید  PubMed,Google Scholarالعاتی همچون اخرین مقاالت منتشر شده در پایگاه های اطروش کار: 

استخراج و دسته بندی شد. و نیز دیدگاه  Oligomenorea and Amenorrhoea complicationsواژه ی 

قدما دربارۀ احتباس طمث و عوارض آن در کتب معتبر طب سنتی از جمله قانون ، ذخیرۀ خوارزمشاهی، خالصه 

 الحکمه ،الحاوی و اکسیر اعظم مرور و بازنویسی شد.

ذکر شده که مربوط به دستگاه : درمطالعات اخیر تاثیر احتباس طمث در بوجود آمدن بسیاری از بیماری یافته ها

های مختلف بدن هستند ذکر شده مانند :فشار خون و انفارکتوس میوکارد )دستگاه گردش خون (آسم واختالالت 

تنفسی )سیستم تنفس(آسیب کبدی)دستگاه گوارش و متابولیسم(سردرد و افسردگی و اضطراب و بی اشتهایی 

 استسقاء و ورم  ر طبق نظر ابن سینا احتباس طمث موجبعصبی)سیستم عصبی(ورم رحم و ...به طور مفصل ت

 از باالیی( دار معنی) میزان دارای آمنوره و الگومنوره دچار افراد دهد می نشان امروزی مشاهدات و شود می کبد

می باشند که بیانگر آسیب به هپاتوسیت های بیماران می باشد. و  C-Reactive Protein و کبدی های آنزیم

 می( نوروساینس محققین  افراد دچار آمنوره دچار حالت اضطراب و فراموشی و افسردگی )طبق استاندارد های

 .باشند

 : اگر چه مکانیسم و پاتوژنز برخی از عوارض احتباث طمث امروزه درست مشخص نشده امابحث و نتیجه گیری

ثابت شدۀ احتباس طمث  ثیر تا به توجه با حکمای طب سنتی صد ها سال پیش آن را در کتب خود ذکر کرده اند. 

در به وجود آمدن و یا تشدیدانواع امراض وعلل) جدا از مهم ترین عارضه ی آن یعنی نازایی (به خصوص عوارض 

 از پیشگیری جهت طمث احتباس درمان و پیشگیری به نسبت حکماء  کبدی و مغزی آن لزوم احیاء دیدگاه

 راوان بالینی و آزمایشگاهی ضروری به نظر می رسدف مطالعات انجام با  آن از ناشی عوارض و ناباروری

 
 اختالالت قاعدگی  |طب سنتی ایران |عوارض آمنوره |احتباس طمث
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پنج عاملی شخصیت  بررسی تطبیفی مزاج بر مبنای طب سنتی ایران با شخصیت افراد بر مبنای مدل

(NEO-FFI در کارمندان دانشکده پزشکی شیراز در سال )4931 

، فاطمه 1، مهدیه حاجی منفرد نژاد1، مهدی پاساالر1، مجید نیمروزی1، علیرضا صالحی3و2و1محمد مهدی پرویزی*

 4، پیروز رضایی3، زهرا پرویزی1امینی

 تاریخ طب، شیراز، ایراندانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات طب سنتی و  .1

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات مولکولی پوست، شیراز، ایران .2

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگزاری سالمت، شیراز، ایران .3

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، واحد بهداشت روان، شیراز، ایران .4

 25113231231: موبایل                 mmparvizi@gmail.comپست الکترونیک: 

مزاج در طب سنتی و شخصیت در طب کالسیک بر ویژگی های متفاوت فردی اشاره می کنند، لذا زمینه و هدف: 

 و مزاج رآنیم که به بررسی ارتباط و تطبیق به نظر می رسد این دو مقوله با هم در ارتباط باشند. در این پژوهش ب

 ان افراد نرمال جامعه، بپردازیم.عنو به شیراز پزشکی دانشکده کارمندان در افراد شخصیت

این تحقیق یک مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی می باشد که در آن به تطبیق مزاج افراد نرمال جامعه روش کار: 

 دانشکده ساله 42 تا 22 کارکنان مطالعه مورد جامعه. ایم پرداخته آنان عاملی  5با بعد شخصیتی بر اساس مدل 

و برای تعیین مزاج  NEO-FFIی تعیین شخصیت افراد از پرسشنامه استاندارد شده برا. باشند می شیراز پزشکی

 وارد فرد هر اطالعات دهی، نمره و بندی جمع از پس افراد از پرسشنامه مزاج سنجی دکتر مجاهدی استفاده شد. 

 شد و به آنالیز آماری متغیر ها پرداختیم. 18نسخه  SPSS آماری افزار نرم

نفر 22نفر از کارکنان دانشکده پزشکی مورد مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد،  112در این مطالعه  نتایج:

یم که اکثریت شرکت ( زن بودند. در بررسی شخصیت افراد به این نتیجه رسید%1/82نفر ) 52( مرد و 5/11%)

که بیانگر شخصیت معتدل هستند قرار می گیرند و  2کنندگان در تمامی حیطه های شخصیتی در سطح 

هیچکدام از افراد در سطح باالی شخصیتی قرار ندارد. درصد کمی از افراد نیز سطوح پایین شخصیت قرار می 

و  %3/35مزاج معتدل و مزاج گرم از نظر حرارت و به ترتیب دارای  %3/31و  %4/55گیرند. در بررسی مزاج افراد 

از افراد به ترتیب دارای مزاج معتدل و مزاج خشک از نظر حرارت بودند. با برقراری ارتباط بین مزاج های  4/38%

مختلف و سطوح شخصیت به این نتیجه می رسیم که مزاج گرم با عصبانیت دارای ارتباط معنادار آماری می باشد. 

ایر مزاج ها با شخصیت افراد ارتباط معناداری وجود نداشت. بررسی ارتباط مزاج افراد بر حسب رطوبت اما بین س

 (.P<0.05بیانگر این مطلب است که بین تری افراد و برون گرایی افراد از نظر آماری ارتباط معناداری وجود دارد )

 نگاه با. باشد می تر مزاج با افراد گرایی برون و گرم مزاج با افراد عصبانیت ارتباط بیانگر مطالعه این  نتیجه گیری:

 این  تیجه رسید که علیرغم وجود برخی ارتباطات بین مزاج و شخصیت افراد،ن این به توان می موضوع به تر دقیق

 باشند می متفاوت هم با حدودی تا مقوله دو

 مزاج سنجی |شخصیت |طب سنتی

mailto:mmparvizi@gmail.com
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 الیاف قلبی از دیدگاه طب سنتی ایران

 3دکتر روشنک قدس ،2شیرازی تقوی مریم دکتر ،1دکتر اکرم فالح

 سنتی، طب دانشکده -تهاران-akram.fallah@gmail.com ،  2 سنتی، طب دانشکده -تهران-1

mtaghavish@yahoo.com ،  3-سنتی، طب دانشکده -تهران roshanakghods@gmail.com 

 
اندازه تقریبی یک مشت بسته می باشد که وظیفه آن پمپاژ جریان : قلب یک ارگان عضالنی با مقدمه و هدف

باشد. توانایی پمپاژ خون در بدن می باشد. ساختمان قلب یکی از فاکتورهای مهم در عملکرد سالم پمپ قلب می

قلب پستانداران به ترتیب قرارگیری اختصاصی فیبرهای عضالنی در دیواره بطنها و بافت همبند داخل میوکارد 

ستگی دارد. به عبارت دیگر جهت قرارگیری فیبرهای قلبی نقش مهمی در عملکرد مکانیکی و الکترونیکی قلب ب

دارد. رابطه بین آناتومی و عملکرد قلب از دیرباز شناخته شده است. هدف از این مقاله بررسی دیدگاه حکمای طب 

 اشد.بسنتی در مورد الیاف قلب به عنوان یکی از اعضای حیاتی بدن می

: این مقاله یک مطالعه مروری می باشد که کتابهای معتبر طب سنتی شامل قانون، ذخیره خوارزمشاهی روش کار

 و کامل الصناعه در مورد الیاف قلب مورد بررسی قرار گرفته است.

ت : از دیدگاه طب سنتی ایران قلب یک ارگان مهم و حیاتی است. قلب عضوی مخروطی شکل بوده و قسمهایافته

عمده بافت قلب از گوشتی سفت و سخت ساخته شده تا آن را از آفات محافظت نماید. عضالت قلب در سه جهت 

شوند. عضالت طولی دارای قوه جاذبه، طولی، عرضی و مایل قرار دارند و موجب حرکات انقباضی و انبساط قلب می

به عبارتی فیبرهای طولی با نیروی جاذبه، باشند. عضالت عرضی قوه دافعه و عضالت مایل دارای قوه ماسکه می

شوند و فیبرهای عرضی به دلیل قوه دافعه مسئول خارج بیشتر موجب جذب و ورود خون به داخل حفرات قلب می

شوند. باشند. فیبرهای مایل موجب نگهداشتن و ماندن خون درحفرات قلب میکردن خون از حفرات قلب می

 رتیب قرارگیری عضالت در قدرت انقباضی قلب تاکید دارند.مطالعات امروزی نیز بر اهمیت ت

: دانشمندان طب سنتی فرنها قبل بر نقش مهم نحوه قرارگیری فیبرهای عضالنی در عملکرد قلب گیرینتیجه 

 اند که مطالعات امروزی نیز آن را تایید می نماید.توجه ویژه داشته

 
 طب سنتی ایران ، الیاف، قلب 
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 مطالعات انجام شده بر گیاهان موثر بر حافظه و یادگیری در طب سنتی ایرانبررسی 

 3عبداللهی مهری  ،2قدس روشنک دکتر ،1دکتر آسیه شجاعی

1-- ، shojaii.a@iums.ac.ir ،  2-- ، ،   3-- ، 

 
مقدمه: فاکتورهایی مانند افزایش سن، استرس یا برخی احساسات ممکن است باعث آسیب دیدن روند یادگیری، از 

دست دادن حافظه، فراموشی یا برخی بیماریها از قبیل آلزایمر شود. در طب سنتی ایران برخی گیاهان برای درمان 

یان( پیشنهاد شده است.همچنین برخی گیاهان )نس فراموشی بیماریها و مشکالت دستگاه عصبی از قبیل صرع و 

 برای افزایش حافظه و یادگیری پیشنهاد شده است.

روش کار: در این مطالعه شواهد علمی مرتبط با مطالعات انجام شده بر روی گیاهان طب سنتی ایران بر حافظه، 

ر نسیان و یا گیاهان موثردر افزایش یادگیری و بیماری آلزایمر مورد بررسی قرار گرفته است.گیاهان مورد استفاده د

حفظ و یادگیری در برخی کتب طب سنتی ایران از قبیل مخزن االدویه، معالجات عقیلی و طب اکبری مورد 

 ,PubMed, Scopus, SIDبررسی قرار گرفته و شواهد علمی با جستجو در پایگاه های اطالعاتی از قبیل

Science Direct, and Google Scholar وری شدند و مطالعات تجربی و بالینی به صورت جداولی جمع آ

 خالصه شدند.

نتایج:یافته های حاصل از این مطالعه نشان داده که اکثر گیاهان مورد بررسی در این مطالعه )گیاهان طب سنتی 

یری یا یشگپ و یادگیری و حافظه افزایش در موثر در یادگیری یا پیشگیری و درمان نسیان( بر اساس شواهد علمی 

درمان فراموشی یا الزایمر موثر می باشند. برخی ار این گیاهان از قبیل بادرنجبویه، زعفران و سیاه دانه در مطالعات 

بالینی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند و اثرات خوبی درحافظه و یا بیماری آلزایمر از خود نشان داده اند.در برخی 

 نیز جداسازی و شناسایی شده است. گیاهان مواد موثره مسئول این اثرات

بحث و نتیجه گیری:اکثر مطالعات صورت گرفته در زمینه حافظه و یادگیری بر گیاهان طب سنتی محدود به 

مطالعات حیوانی بوده است و فقط تعداد کمی از این گیاهان در مطالعات بالینی بر حافظه و یادگیری یا درمان 

ند. به عالوه در خصوص برخی گیاهان هنوز مطالعات کافی برای تایید اثر بخشی آلزایمر مورد بررسی قرار گرفته ا

آنها انجام نشده است. بنابراین مطالعات تجربی و بالینی بیشتر بر روی این گیاهان برای تایید اثرات آنها در حافظه 

 و یادگیری و نیز تعیین مواد موثره آنها پیشنهاد می گردد.

 
 آلزایمر |گیاهان |سنتی ایران طب |حافظه |یادگیری
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 قابلیت طب سنتی ایران در درمان فیبرومهای رحم

 2نوجوان فاطمه  ،1مهین الصاق

1-- ، elsaghm@yahoo.com ،  2-- ، nojavan.f@iums.ac.ir 

 
فیبرومها شایعترین تومورهای لگنی در زنان با علت ناشناخته هستند. علیرغم عوارض متعدد، تنها روش  مقدمه:

( و نهایتاً هیسترکتومی است. در طب سنتی ایران، از آنجاکه رحم عضوی شریف است، %32درمان میومکتومی)عود

ی رحمی از جمله فیبرومها، در مراحل آثار بیماریهایش می تواند در تمام بدن ساری گردد. لذا درمان بیماریها

ابتدایی می تواند دریچه ای نو در برخورد با این مشکل باشد. مطالعه حاضر، کاوشی برای تبیین نقش پزشکی ایران 

 در شناخت تومورهای رحم است.

ن منابع معتبر طب سنتی نوشته شده در قرون مختلف، در قالب یک مطالعه کتابخانه ای در ایروش مطالعه: 

 پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.

در طب سنتی ایران سبب شناسی فیبرومها همچون دیگر ورمها براساس ریزش اخالط اربعه به اندام یافته ها: 

تضعیف شده، تبیین شده است. دراین راستا به ترتیب شیوع، ریزش ماده دموی یا صفرایی، سودایی و بلغمی بر 

ه بر رحم، احتباس خون قاعدگی و نفاس، سقط، زایمان سخت و کثرت رحم و اسباب ضعف رحم از جمله ضرب

جماع باعث تشکیل ورم می گردند. تظاهرات بالینی محدود به رحم نبوده و با ازمان بیماری می تواند عالئم معدی، 

ه مسبّب قلبی، تنفسی، سردرد، کسالت و ضعف عمومی را شامل شود. لذا درمان در مراحل ابتدایی و با توجه به ماد

ورم اهمیت بسزایی دارد. تدابیر درمانی شامل اخراج خلط مولد بیماری با منضج و مسهل مربوطه، فصد، داروهای 

   موضعی و تزریق واژینال لعاب و روغنهای متناسب با عامل ورم است. 

به نظر می رسد، تدابیر درمانی طب سنتی به دلیل عوارض کمتر از درمانهای تهاجمی طب نوین، می تواند  نتایج:

 جایگاه ویژه ای در درمان فیبرومهای رحمی داشته باشد. 

 
 تومور |ورم |طب سنتی ایران |فیبروم رحم

 

 

 

 

 



 

20 
 

 هیپنوتیزم درمانی و سردرد

 4جوانمردی غالمرضا  ،3اخگر حسین  ،2فرزانه مهرانه  ،1محمد فالحی

 جوانمردی غالمرضا ، --4   اخگر، حسین ، --3   فرزانه، مهران ، --2   فالحی، محمد ، --1

 
 دانشجوی کارشناسی پرستاری و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران-1

Mohammadfallahi711@gmail.com 

 دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی هوشبری و -2

 دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران-3

از جمله درمان های غیر دارویی که ب خوبی توانسته است در کنترل درد بیماران و کم کردن میزان مقدمه: 

ماران موثر باشد هیپنوتیزم درمانی می باشد. با توجه ب علل زمینه ای ایجاد کننده سردرد های مصرف داروی بی

تشنجی هیپنوتیزم با قرار دادن بیمار درحالت مادون آگاهی میتواند بیمار را در وضعیتی قرار دهد که پذیرای 

 درمان های روان شناختی با کارآیی مناسب باشد.

 ,Google scholar ,google ,SID Margin, Scopus  تفاده از مرور گر های: تیم پژوهشی با اسروش کار

Pubmed   از بین کلیدواژه های طب مکمل، هیپنوتیزم درمانی، درد،  2216-2212مقاله از سال  30 تعداد

 سردرد انتخاب و یافته های پژوهش از بین آنها استخراج گردیده است.

 مزمن درد به مبتال بیماران درد نوع ترین شایع سردرد و پزشک به  بیماراندرد شایع ترین علت مراجعه بحث: 

ای سردرد ها هستند که علت غیر عضوی دارند و همچنین این سردرد ها با  دسته تشنجی های درد سر. است

نوع میزان استرس های زندگی روزانه رابطه مستقیم دارند و در جوامع شهری بیشتر دیده می شوند . درمان این 

نجام می شود . ا استروِییدی غیر التهابی ضد های دارو واسطه به  سردرد ها معموال با استفاده از مسکن ها و گاهی

 القای هیپنوتیزم و آرام بخشی تاثییر بسیار خوبی در کنترل درد این بیماران دارد.

آرامش بخش و بدون عوارض جانبی : از آنجا که انجام روش درمانی هیپنوتیزم برای بیماران رات و نتیجه گیری

موجود در دارو ها می باشد .کاربری آن در درمان سردرد نسبت به مصرف داروها مقرون به صرفه بوده و سبب 

کاهش نیاز بیمار به دارو ها می شود. لذا تیم پژوهشی توانست با مروری بر مطالعات مبنی بر تاثیر هیپنوتیزم 

 استفاده از این روش را شرح دهد. درمانی به عنوان طبی مکمل، لزوم

 : طب مکمل، هیپنوتیزم درمانی، درد، سردردکلیدواژه
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 مهمترین گیاهان موثر در درمان صرع در طب سنتی ایران

 4تیموری سوده دکتر ،3آبادی فیض زهره دکتر ،2خدابخش مژده دکتر ،1دکتر حمیده خرم پژوه

 علوم ومکمل،دانشگاه سنتی طب دانشکده -مشهد سنتی طب دانشکده خراسانی آخوند خیابان انتهای مشهد-1

 طب دانشکده خراسانی آخوند خیابان انتهای مشهد-khorramh931@mums.ac.ir ،  2 مشهد، پزشکی

 مشهد، پزشکی علوم ومکمل،دانشگاه سنتی طب دانشکده -مشهد سنتی

khodabakhshm931@mums.ac.ir ،  3-سنتی طب دانشکده خراسانی آخوند خیابان انتهای مشهد 

 مشهد-feyzabadiz@mums.ac.ir ،  4ی مشهد، پزشک علوم ومکمل،دانشگاه سنتی طب دانشکده -مشهد

 پزشکی علوم ومکمل،دانشگاه سنتی طب دانشکده -مشهد سنتی طب دانشکده خراسانی آخوند خیابان انتهای

 teymuris@mums.ac.ir مشهد،

 
ایرانی بوده است. -قدرتمندترین و با نفوذترین سیستمهای پزشکی دنیا، طب اسالمی: بدون شک یکی از مقدمه

ارزش درمانهای گیاهی استفاده شده در طب سنتی ایران در طول هشت قرن را نمی توان نادیده گرفت،و میتوان از 

یک بیماری شناخته این منبع دارویی به عنوان راهنمایی برای کشف داروهای جدید استفاده کرد. صرع به عنوان 

 شده در طول قرنها ، تیوریهای زیادی در اتیولوژِی، پیشگیری و درمان آن در طب مکمل وجود دارد.

قانون، مخزن  :: این تحقیق یک مطالعه مروری است،که از پنج منبع معتبر فارماکوپه طب سنتی ایران شاملمتد

 االدویه و... مطالب استخراج شده است.

مورد از آن در بیش  12گیاه در این منابع فارماکوپه ذکر شده اند که در درمان صرع موثر است.  66: تعداد نتیجه

از نیمی از این منابع تکرار شده است .سیسالیوس ، فندق هندی و فاوانیا در هر پنج منبع نام برده شده است . 

نبل الطیب نیز از گیاهان پر فندق هندی در مکتب طب چینی نیز در درمان صرع کاربرد دارد .عاقرقرحا و س

 آنها روی بر طبی مکتب چند تاکید از نشان که  تکراری بودند که در طب هندی نیزدر درمان صرع به کار می رود

 به انسانی و حیوانی مطالعات در... و انیسون هندی،سیاهدانه، فندق مثل گیاهان این از بعضی بخشی اثر.باشد می

 .است رسیده اثبات

موزیک ، در متون طب سنتی امکانات امروزی مانند تحریک الکتریکی مستقیم بر روی جمجمه : گرچه بحث

به دنیای علم گام بزرگی برداشته شده است. این گیاهان داروییدرمان جراحی وجود نداشته ولی بامعرفی ودرمانی 

در درمان ریچه ای جدید میتواند د،استفاده از تجارب طب سنتی که در طول قرن ها راهنمای طبیبان بوده است

 را به سوی ما بگشاید.صرع 

 
 طب سنتی ایران  |گیاهان دارویی |طب مکمل|صرع
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 بررسی ارتباط فرایند خواب و ابتال به سرطان بالغین

 driran1390@yahoo.comپزشکی پردیس قم پزشکی علوم دانشگاهحسین یوسفی، 

از فر آیند های فیزیولوژیک انسان موثر است. بر اساس تحقیقات فرایند خواب از لحاظ کمیت و کیفیت در بسیاری 

 هم به یا و شب در نور معرض در گرفتن قرار یا کارکردن  اخیر دانشمندان هر گونه اختالل در خواب از جمله

ی امروزی عالوه بر ابتال به امراض متعدد از جمله چاقی، زندگ سبک از ناشی بیداری و خواب طبیعی ساعت خوردن

دیابت و مشکالت قلبی ، به عنوان یک عامل خطر بالقوه برای سرطان به شمار می رود. این در حالی است که 

 برای که  گانه شش مهم اصول از یکی عنوان به  خواب از قبل سال هزاران در ایران سنتی طب  حکمای مکتب

 درمطالعات سرطان و خواب ارتباط از شواهدی ذکر به مطالعه این بشر ضروری است، نام برده اند.   سالمتی حفظ

 .است پرداخته قدما منظر از خواب باب در شده ذکر تدابیر احیاء  لزوم و اخیر

 روش کار: 

با کلید واژه های  PubMed,Google Scholarاخرین مقاالت منتشر شده در پایگاه های اطالعاتی همچون 

cancer Risk Factors  وsleep disorders  استخراج و دسته بندی شد.و نیز دیدگاه قدما دربارۀ خواب در

کتب معتبر طب سنتی از جمله قانون ابن سینا، ذخیرۀ خوارزمشاهی، خالصه الحکمه و مفرح القلوب مرور و 

 بازنویسی شد.

 یافته ها:

اخیرنشان داده شده لوگیری از پیشرفت برخی سرطان ها در مطالعات ج و ابتالء از پیشگیری در  خواب موثر نقش 

است. به طور مثال احتمال ابتال به سرطان کولورکتال در زنانی که شب کار هستند یا دچار اختالالت خواب می 

 معلوم. شوند می ریه سرطان دچار کمتر هستند برخوردار کافی و مناسب خواب از که کسانی باشند بیشتراست. 

شده است که کافی بودن سطح مالتونین از رشد تومور های بوجود آمده در روده باریک جلوگیری میکند ازطرفی 

مالتونین موجب کاهش قابل توجه رادیکال های آزاد اکسیژن می شود. خواب مناسب و مالتونین کافی موجب 

 و ابتال در د تاثیر اختالل در خواب سر می نظر به لذا   کاهش اثرات کورتیزول و بهبود سیستم ایمنی می شود.

 ناکافی خواب دیگر نظریۀ اساس بر. باشد می مالتونین هورمون  سطح برمیزان اثر دلیل به ، سرطان انواع پیشرفت

 . شود می است، سرطان های فاکتور ریسک از که چاقی به منجر

 بحث و نتیجه گیری : 

با توجه به اثر خواب بر سالمت انسان و پیشگیری از ابتال به انواع امراض از جمله سرطان، لزوم احیاء دیدگاه حکما 

نسبت به خواب و استفاده از توصیه های منحصر به فرد ایشان درباره کمیت و کیفیت خواب، ضروری به نظر می 

 رسد. 

 سته ضروریه |خواب |طب سنتی |سرطان
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 تاثیرات ضد سرطانی و القا آپوپتوز عصاره هگزانی سه گونه بومی گیاه یوفوربیابررسی 

 1دکتر زهرا امیرغفران

 amirghz@sums.ac.ir شیراز، پزشکی علوم دانشگاه -شناسی ایمنی گروه-پزشکی دانشکده-شیراز-1

 
چندین گونه از گیاهان یوفوربیا اثرات ضد سرطانی نشان داده اند.هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیرات  مقدمه:

 .E. microciadia, E. heteradenia , E)  مهاری رشد و القا آپوپتوز سه گونه بومی گیاه یوفوربیا 

osyridea)  و لوسمیک می باشد. سرطانی هایرده بر 

های سلولی با روش کالریمتری بررسی رشد عصاره هگزانی این گیاهان بر رده: تاثیرات مهار موادروشها

فعال به روش کالریمتری و تغییرات بیان ژنهای مرتبط با  3شد.همچنین برای بررسی القا آپوپتوز، غلظت کاسپاز 

 .در رده های سلولی تیمار شده با عصارهها مورد بررسی قرار گرفت Real-time PCRآپوپتوز با روش 

های سلولی انتخابی نشان دادند. : عصاره هگزانی گیاهان مورد مطالعه فعالیت سیتوتوکسیسیتی قوی علیه ردهنتایج

روی سلول  E. heteradeniaی نشان داده شد که عصاره IC)50درصد سلولها ) 52با تعیین غلظت مهاری بر 

 IC50 μg/mlبا  E. microciadia موثرترین عصاره و بدنبال آن  IC50 μg/ml 5/26،با K562لوسمیک 

قرار  Fenبرای سلول سرطانی مثانه  IC50  μg/ml11/83با  E. osyrideaو  Helaبرای سلول  81/35

نشانگر توانایی گونه های مورد مطالعه در القای اپوپتوز در سلول های توموری  3داشتند. تست کالریمتری کاسپاز 

 Fasنشان داد که هر سه عصاره بیان ژن های  Real-time PCRنتایج بود. 3از طریق مسیر وابسته به کاسپاز 

 شدند. Bcl-2را افزایش داده و باعث کاهش بیان ژن  Baxو

های توموری گیاهان مورد مطالعه قادر به القا آپوپتوز از هر دو مسیر داخلی و خارجی در سلول نتیجه گیری:

 وجه قرار گیرند.بودند و لذا در مطالعات آینده می توانند مورد ت

 
 سلول های سرطانی |آپوپتوز |گونه های یوفوربیا
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 کاربرد گیاهان دارویی در درمان زردی نوزادی

 3مقدم فاطمه خانم ،2قانلی نوری معصومه خانم ،1خانم مریم عابدینی

 زنجان، پزشکی علوم دانشگاه -ابهر پرستاری دانشکده-ازناب جاده-ابهر-زنجان-1

a.maryam7211@gmail.com ،  2-پزشکی علوم دانشگاه -ابهر پرستاری دانشکده-ازناب جاده-ابهر-زنجان 

 زنجان، پزشکی علوم دانشگاه -ابهر پرستاری دانشکده-ازناب جاده-ابهر-زنجان-3   ، زنجان،

 
روبینمی است.زردی اغلب خوش خیم زمینه و هدف: از شایع ترین مشکالت بیشتر نوزادان تازه متولد شده هایپربیلی 

بوده و بدون عارضه برطرف می شود. روشهای درمانی نوین برای آن فتوتراپی ،دارو درمانی و تعویض خون است، اما از 

دیر باز از طب سنتی و مواد طبیعی نیز برای رفع این عارضه استفاده می شود. هدف این مطالعه ، بررسی تاثیر 

 زردی نوزادی می باشد. روشهای طب سنتی بر روی

مواد و روش ها: داده ها با جستجو در منابع کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی معتبر با وارد کردن کلید واژه های 

 مرتبط گرد آوری و پس از تلخیص و ویرایش مطالب ، مورد آنالیز قرار گرفتند.

عصاره گیاه کاسنی می تواند باعث کاهش بیلی روبین یافته ها: یافته های پژوهش های مختلف حاکی از این است که 

(، همچنین شیر خشت باعث کاهش سریعتر بیلی روبین توتال در نوزادان مبتال به زردی p</05غیر مستقیم گردد)

 و داشته فتوتراپی  صرفا به نسبت بیشتری تاثیر فتوتراپی  ( در مطالعه دیگر، مصرف آرد جو همراه باp</001گردیده)

( ، نتایج پژوهشی نشان داده ،میزان بیلی روبین و طول مدت بستری p</001)داده کاهش را بستری مانز مدت

 (.p</05نوزادانی که مادرانشان از شیر خشت استفاده کرده اند نیز کاهش قابل توجهی داشته است )

  بال خواهد داشت.نتیجه گیری: مصرف توام این مواد در کنار روش های نوین، اثر بخشی مطلوبی را به دن

 
 گیاهان دارویی |طب سنتی|هایپربیلی روبینمی  |زردی نوزادی 
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 ررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به تاالسمیب

 3.حسین ناصری2.زینب بهرامی ایوانکی1هایده رحیمی

زشکی پ علوم دانشگاه -ابهر پرستاری دانشکده -ازناب جاده -ابهر – زنجان-1

 25232485854hayde.rahimi@gmail.com  زنجان

  زنجان پزشکی علوم دانشگاه -ابهر پرستاری دانشکده -ازناب جاده -ابهر –زنجان  -2

  زنجان پزشکی علوم دانشگاه -ابهر پرستاری دانشکده -ازناب جاده -ابهر –زنجان  -3

هزار کودک در دنیا با اشکال 122تاالسمی یک بیماری شایع در جهان است. هرساله حدود سابقه و هدف: 

نفر از این بیماری رنج می برند. هدف از این مطالعه،  22222متفاوتی از این بیماری متولد می شوند. در ایران نیز 

 تاالسمی است.تعیین عوامل موثر بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتال به 

اطالعات حاصل از این مقاله مروری با جست و جوی کلیدواژگان در پایگاه های اطالعاتی روش جست و جو: 

google scholar،ovid،pubmed  وSID .به دست آمده است 

ر تاالسمی بیماری ارثی ژنتیکی که در اثر آن هموگلوبین ساختار خود را از دست داده و هموگلوبین غییافته ها: 

موثر در بدن تولید می شود؛ درنتیجه هموگلوبین معیوب قادر به اکسیژن رسانی به اعضای بدن نیست. مطالعات 

نشان می دهند که عواملی نظیر: تمرینات ورزشی از جمله پیاده روی، ارائه خدمات مشاوره روان پرستاری، روان 

د در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به شناسی و روان پزشکی ، شرکت در فعالیت های اجتماعی می توانن

 تاالسمی موثر باشند.

 نتیجه گیری:

با توجه به نتایج مطالعات می توان بخشی از مشکالت بیماران مبتال به تاالسمی را کاهش داده و از این طریق 

 کیفیت زندگی این دسته از بیماران را افزایش داد.

 تاالسمی،کیفیت زندگی
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 عوامل موثر بر بهبود عملکرد ریوی بیماران مبتال به آسمبررسی 

 3.حسین ناصری2.زینب بهرامی ایوانکی1هایده رحیمی

زشکی پ علوم دانشگاه -ابهر پرستاری دانشکده -ازناب جاده -ابهر – زنجان-1

 25232485854hayde.rahimi@gmail.com  زنجان

 زنجان پزشکی علوم دانشگاه -ابهر پرستاری دانشکده -ازناب جاده -ابهر –زنجان  -2

 زنجان پزشکی علوم دانشگاه -ابهر پرستاری دانشکده -ازناب جاده -ابهر –زنجان  -3

میلیون نفر از این بیماری  5/6آسم ازشایعترین بیماری های مزمن در جهان است. در ایران نیز سابقه و هدف: 

رنج می برند .آسم یکی از علل مهم ناخوشی،هزینه های اقتصادی باال و مرگ و میر می باشد. افراد مبتال به آسم 

نسبت به افراد غیرمبتال به این بیماری از میانگین عملکرد تنفسی پایین تری برخوردارند؛ مطالعه حاضر با هدف 

 به آسم انجام گردیده است.تعیین عوامل موثر بر بهبود عملکرد ریوی بیماران مبتال 

اطالعات این مقاله مروری با جست و جوی کلید واژگان مشخص در کتب علمی و پایگاه های روش جست و جو: 

 به دست آمده است. SID pubmed,ovid,اطالعاتی 

ت آسم بیماری التهابی مجاری تنفسی که باعث انقباض متغیر و گسترده مجاری تنفسی به صورت برگشیافته ها: 

پذیر می شود. شایع ترین عوامل شروع کننده آسم، شامل محرک های راه های تنفسی) آلودگی هوا، عطرها، گرما 

عات نشان می دهند که مطال و سرما (، ورزش سنگین، داروها و عفونت های ویروسی سیستم تنفسی می باشند 

تقویت عضالت تنفسی و مصرف عواملی مثل ورزش های هوازی و ورزش های ویژه عضالت تنفسی از طریق 

 ،گیاهان دارویی نظیر زنجبیل می توانند در بهبود عملکرد ریوی بیماران مبتال به آسم موثر باشند.Dویتامین

با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان عملکرد ریوی بیماران مبتال به آسم را افزایش و از این  نتیجه گیری:

 طریق قسمتی از مشکالت مربوط به این بیماران را کاهش داد.

 عملکرد ریوی، آسم

 

 

 
 

 

 

mailto:hayde.rahimi@gmail.com
mailto:hayde.rahimi@gmail.com


 

27 
 

 ( به روش اسپکتروفوتومتریLawsonia inermisاستانداردسازی روغن حنا )

 4دکتر راحله زارع شاهی ،3رنجبر محمد علی دکتر ،2مهربانی میترا دکتر ،1دکتر پیام خزایلی

 کرمان، داروسازی دانشکده --khazaeli.payam@gmail.com ،  2 کرمان، داروسازی دانشکده --1

Mmehrabani@hotmail.com ،  3-- یزد، داروسازی دانشکده Amranjbar@razi.tums.ac.ir ،  4-- 

 rahele.zareshahi@gmail.com کرمان، سنتی طب دانشکده

 مقدمه:

. این گیاه در طب سنتی Lythraceaeگیاهی است از خانواده حنا یا Lawsonia inermisحنا با نام علمی 

شده و هرچند مستندات اثرات ضد ایران بسیار حائز اهمیت است امروزه نیز تحقیقات زیادی بر روی این گیاه انجام

وجود دارد اما هنوز مطالعات در این زمینه ادامه دارد. عصاره آبی، متانولی، اتانولی و  1568میکروبی حنا از سال 

ها و پوست گیاه اثرات ضد میکروبی خوبی از خود ها و کل گیاه و در بعضی موارد عصاره ساقهحتی استونی از برگ

های ادراری اثر های ایجادکننده عفونتاند. الوسون ترکیب ضد میکروب موجود در حنا در مقابل پاتوژن نشان داده

ها یکی از اشکال مهم و پرکاربرد در طب سنتی ایرانی هستند و کاربرد زیادی در دهد. روغنمهارکننده نشان می

درمان بیماری های مختلف دارند. خواصی چون تقویت اعضا و حتی رویانندِ گوشت و محلل که هرکدام در جای 

شده است. حتی تأثیر روغن یک گیاه را از خود هر روغن در مورد آن توضیح داده خود اهمیت دارند و در وصف

که مدتی شوند درصورتیزودی فاسد نمیها که طول عمر طوالنی دارند و بهدانند و بعضی روغنتر میگیاه قوی

را در روغن ردیابی کند و یابد. این مطالعه قصد دارد تا الوسون ها با گذر زمان افزایش مینگهداری کنند تأثیر آن

 همچنین روغن را بر اساس مقدار آن استاندارد سازی نماید.

 روش کار

 در در این مطالعه جهت استاندارد سازی روغن از اندازه گیری ماده موثره حنا، الوسون استفاده شد. ابتدا الوسون 

 UVروش مورد شناسایی قرار داده شد و سپس به  UV Analysisو  TLC روش به روغن

spectrophothometery  شد گیری اندازه آن مقدار .  

 بحث و نتایج

ایجاد شد. RF=.4در مقابل الوسون استاندارد در  TLCلکه الوسون استخراج شده از روغن حنا بر روی کاغذ 

مقدارآن محاسبه شد. هدف  UV spectrophothometeryسپس با استفاده از قانون بیر المبرت با استفاده از 

اولیه ما در این مطالعه جستجوی الوسون در روغن بود که با پروسه نسبتا طوالنی و زمان بر موفق به یافتن آن و 

 اندازه گیری و استاندارد سازی روغن حنا بر اساس ماده موثره الوسون شدیم.

 
 روغن حنا |الوسون |حنا
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 مسمومیت خوراکی جانوران سمی در کتاب قانون فی الطببررسی ویژگی ها، عالیم، و درمان 

 3معلمی مصطفی  ،2ابراهیم نصیری  ،1جمال رضایی

ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  -پیراپزشکی ساری دانشکده ، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه ساری،-1

 ساری،-rezanf2002@yahoo.com ،  2مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، دانشکده پیراپزشکی ساری، 

 Alied medical sciences,Traditional and -ساری پیراپزشکی دانشکده ، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه

complementary medicine, Mazandaran university of medical sciences, Sari, Iran ،

rezanf2002@yahoo.com ،  3-،ساری، -ساری پیراپزشکی دانشکده ، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه ساری 

 rezanf2002@yahoo.com ساری، پیراپزشکی دانشکده ، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه

 
مقدمه: سم به مادهای گفته می شود که وارد بدن شود و برای آن ضرر داشته و آسیب بزند و از نگاه طب سنتی 

جزئ بدن نمی شود ولی برا اساس کیفیتی که دارد موجب تغییر در بدن ایران به هر ماده ای گفته می شود که 

انسان می گردد. با توجه به پشتوانه علمی و تاریخی کتاب قانون بوعلی سینا از حدود هزار سال قبل در دنیای 

پزشکی ، و همچنین اهمیت مسمومیت های خوراکی از مصرف اندام های مختلف حیوانات هدف از این مطالعه 

 یین ویژگی ها، عالیم، و درمان مسمومیت خوراکی جانوران سمی در کتاب قانئن بود.تع

روش اجرا: با استفاده از واژه های سم، مسمومیت ، و جانوران و سمیت اندام های آن از بخش های مربوطه در 

مورد نظر، وعالیم کتاب فیش برداری و خالصه سازی انجام گرفت. و متعاقبا در متن و جدول نام حیوان ، اندام 

 مصرف و روش های درمانی مسمومیت توضیح داده می شود. 

نتایج: بر اساس کتاب قانون، جانوران مختلفی هستند که گوشت آنها سمی بوده و یا یکی از اندام ها و یا همه اندام 

است به دلیل گوهر  ها سمیت دارند و یا نوعی ماده رطوبی در جاندار بوده که سم می باشد. همه این موارد ممکن

سمی جانور باشد، همانند قورباغه های مرداب ها که گوشتشان سمی است و همچنین در بعضی موارد حیوان سمی 

نیست ولی به دلیل دگرگونی در آن به سم تبدیل می شود مثل گوشت ماهی کهنه سرد شده و یا گوشت برشته 

 مانده شده و رنگ باخته و پوسیده باشد. 

درد شکم، دل پیچه و درد های سراسری بدن، بند آمدن ادرار، خون در ادرار، اسهال، اختالالت ذهنی، عالیمی مثل 

 افسردگی، غش، احساس سنگینی بدن و مرگ می باشد.

معرفی شده شامل پاکسازی بدن مثل حقنه کردن می باشد و سپس نوشیدن شیر و لعاب   روش های درمانی

و کره می باشد. در موارد مسمومیت با خون تازه گاو نر، انجام قی موجب اسفرزه و آب خرفه ، مصرف عسل آب 

تحریک و خفگی مسموم می شود و تنها حقنه و اسهال خوب است.از اصول روش های جدید درمانی هم برای 

مسمومیت های خوراکی توسعه به دفع مناسب باقیمانده سموم خورده شده از طریق شستشوی معده و شستشوی 

 ستگاه گوارش و تسهیل در دفع آن شده است.انتهای د
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نتیجه گیری: مطابقت روش های توسعه شده کتاب قانون حکیم بوعلی سینا و اشارات آن به عالیم و درمان 

مسمومیت خوردن حیوانات سمی و روش های جدید، نشان از عمق نگاه و توجه دقیق به بخش مسمومیت های 

ای درمانی رایج ، حذف مواد سمی از بدن و پاکسازی آن و هم چنین گوارشی دارد. همانطری که در توصیه ه

پیشگیری از جذب بیشتر مواد سمی اهمیت زیادی دارد استفاده از منابع طبی تاریخی ایران می تواند گستره کمک 

 رسانی به اینگونه مصدومان را توسعه دهد.

 
 قانون فی الطب |عالیم |درمان |مسمومیت |جانوران سمی
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 قمری 4939معرفی اسناد خطی دارالشفای آستان قدس رضوی مربوط به ماه رجب از سال 

خانم  ،4احمدی سامی مهندس ،3سورشجانی زاده حسین سالم آقای ،2جوهرچی محمد دکتر ،1دکتر حسن نامدار

 5سیده زهرا آدابی نیا

 عمومی های کتابخانه نهاد نوآوری و پژوهش مرکز --h.namdar@shahed.ac.ir ،  2 شاهد، دانشگاه --1

 آستان اسناد و ها موزه و ها کتابخانه سازمان اسناد مدیریت مرکز --Mjoharchi@gmail.com ،  3 کشور،

 شیراز، پزشکی علوم دانشگاه --salem_hosseinzadeh@yahoo.com ،  4 رضوی، قدس

ahmadisami90@yahoo.com ،  5-- شیراز، پزشکی علوم دانشگاه Adabinia@gmail.com 

 
 چکیده:

اسناد خطی حسابداری آستان قدس رضوی حاوی اطالعات طبی، از منابع دست اول تاریخی محسوب می شود که 

نمودی از فعالیت طبی حکمای طب سنتی در دارالشفا می باشد و با هدف آشنایی با اسناد به عنوان بخشی از 

 بررسی قرار گرفته است.تاریخ پزشکی ایران مورد 

 ای است.های کتابخانهروش پژوهش، تاریخی و با استفاده از داده

های پژوهش شامل آشنایی با اسناد حسابداری یک مرکز درمانی در گذشته، چگونگی ساختار، نوشتار آن یافته

 .است قمری 1323 سال در قاجار شاه ناصرالدین سلطنت دوره اواخر در اسناد در موجود پزشکی اطالعات و اسناد 

 و غذاها و بوده منظمی مدیریت دارای مذکور زمان در رضوی قدس آستان دارالشفای که داد نشان پژوهش این 

مواد مصرفی بصورت روزانه لیست شده و به فرد ناظر گزارش داده می  هزینه و بیماران و هابیماری اسامی و داروها

شده است. همچنین به نظر می رسد علی رغم رواج طب نوین و تاسیس دارالفنون این مرکز بر استفاده از شیوه 

 طب ایرانی اسالمی اصرار داشته و کمتر از داروهای شیمیایی استفاده می نموده است. 

 
 اسناد تاریخی |طب ایرانی اسالمی |آستان قدس رضوی |تاریخ پزشکی
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 خواص آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی گیاه هلیله سیاه

 زهرا  ،6حسینی پور مژده  ،5حیدری حمید  ،4خانی سمیرا  ،3مرادی حسین  ،2اصغری مجید  ،1حسین یوسفی

 8امانی بهرام  ،1حسینی سرباز

دانشگاه علوم پزشکی قم،  -ورزشگاه یادگار امام پردیس پزشکی قم روبروی قم-1

driran1390@yahoo.com ،  2-پزشکی علوم دانشگاه -قم پزشکی پردیس امام یادگار ورزشگاه روبروی قم 

 علوم دانشگاه -قم پزشکی پردیس امام یادگار ورزشگاه روبروی قم-driran1390@yahoo.com ،  3 قم،

 دانشگاه -قم پزشکی پردیس امام یادگار ورزشگاه روبروی قم-driran1390@yahoo.com ،  4 قم، پزشکی

 -قم پزشکی پردیس امام یادگار ورزشگاه روبروی قم-driran1390@yahoo.com ،  5 قم، پزشکی علوم

 پزشکی پردیس امام یادگار ورزشگاه روبروی قم-driran1390@yahoo.com ،  6 قم، پزشکی علوم دانشگاه

 پردیس امام یادگار ورزشگاه روبروی قم-driran1390@yahoo.com ،  1انشگاه علوم پزشکی قم، د -قم

 امام یادگار ورزشگاه روبروی قم-driran1390@yahoo.com ،  8 قم، پزشکی علوم دانشگاه -قم پزشکی

 driran1390@yahoo.com قم، پزشکی علوم دانشگاه -قم پزشکی پردیس

 
ازدارو های معروف ومجرب در طب سنتی ایران Terminalia chebula Retz  : هلیله سیاه با نام علمی مقدمه

 با امروزه  است رفته کار به ها بیماری درمان برای دارویی های نسخه در و است که در منابع طب سنتی ایران 

ن ها کاربرد گیاهان آ وعوارض  رایج های درمان به بیماران برخی دهی جواب عدم هاو بیماری افزون روز رشد

دارویی در درمان بیماری ها مشخص شده است در برخی از تحقیقات امروزی نقش این دارو در مهار فرآیند موسوم 

وایجاد کننده اختالل در چرخه سلولی می باشد( DNA به پیری سلولی ) که از عوامل مهم آسیب زننده به 

اره نقش این دارو در مقابله با سلول های سرطانی در منابع طب جدید مشخص شده اکنون ما می خواهیم درب

 بپردازیم.

 روش کار: 

با کلید واژه  PubMed,Google Scholarاخرین مقاالت منتشر شده در پایگاه های اطالعاتی همچون 

 استخراج و دسته بندی شد.Terminalia chebula Retz ,oxidative stressو cancerهای

 می سلولی ودرون سلولی برون  بررسی این مقاله نشان می دهد استفاده از داروی مذکور در مطالعاتیافته ها:

 موجب تواند می سیاه هلیله. کند پیشگیری سلولی رشد روند از پیشگیری در یا ها سرطان برخی مهار در تواند

کیه وسلول های شب پروستات،تیروئید،تومور سینه،کولون همچون سرطانی های سلول  در آپوپتوز القا یا نابودی

 و بدخیمی های دیگر مشخص شده است.Tکبدی لوسمی لنفوبالست حاد 

: با بررسی های انجام عمده نقش ضد سرطانی هلیله سیاه مربوط به دو ماده گالیک اسید و  بحث و نتیجه گیری

شده هلیله موجب کاهش رادیکال  االژیک است در بررسی انجام شده بر مکانیسم های ضد سرطانی آن مشخص

 خنثی و ، پراکسیداسیون لیپیدی 2-( مهار و کاهش آنیون سوپر اکساید و سیکلواکسیژنازROSآزاد اکسیژن)
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 دیسموتاز اکساید سوپر وافزایش ایمنی سیستم تقویت موجب همچنین شود پراکساید هیدروژن اثرات کردن

می شود.نتایج مطالعات نشان  15-1( و لیپواکسیژناز (NF-KB با کا اف ان میزان بهبود  و پراکسیداز ،گلوتاتیون

می دهد از هلیله سیاه می توان در درمان برخی سرطان ها و ناهنجاری های مربوط به آن استفاده کرد البته برای 

 اطمینان بیشتر از اثرات آن به مطالعات بالینی نیاز است.

 
 روییگیاهان دا|هلیله سیاه |طب سنتی |سرطان
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 مروری بر اثرات و کاربردهای انیسون از دیدگاه طب سنتی ایران و طب رایج

 2دباغیان فتانه  ،1آسیه شجاعی

1-- ، ،   2-- ، 

 

گیاهی از خانواده چتریان است که میوه های آن بعنوان بادشکن، معطر کننده،  (pimpinella anisum)انیسون 

ضد عفونی کننده و نیز افزاینده شیر مصرف سنتی دارند. در این مطالعه به بررسی کاربردها و خواص انیسون در 

دانه  طب سنتی ایران و نیز مهمترین مطالعات تجربی و بالینی انجام شده درباره خواص فارماکولوژیک

برای جمع آوری اطالعات از مهمترین کتب مفردات طب سنتی ایران  روش کار:.است شده پرداخته انیسون های 

شامل مخزن الدویه، تحفه المومنین، الحاوی و قانون استفاده شد. بررسی مطالعات انجام شده بر روی دانه های 

در محدوده  googlescholar, Pubmed, sciencedirect, Scopus, SID انیسون با جستجو در سایتهای 

: از دیدگاه طب سنتی ایران دانه های انیسون دارای طبیعت گرم نتایج میالدی انجام شد. 2211  تا 1512سالهای 

 مهمترین جمله از. است داشته بیماریها درمان و پیشگیری در مختلفی خواص و کاربردها  و خشک می باشد و

ع و تشنج و مالیخولیا(، صر سرگیجه، سردرد، مانند)سر امراض درمان در ایران سنتی طب در انیسون کاربردهای

بعنوان ادرارآور، قاعده آور ، افزاینده ترشح شیر و عرق و نیز بادشکن و دفع کننده ریاح بوده است. مهمترین اثرات 

گزارش شده از انیسون بر مبنای مطالعات تجربی و بالینی ، اثرات ضد میکروب، ضد قارچ، ضد ویروس، آنتی 

ل کننده عضالنی ، ضد تشنج، و نیز اثرات گوارشی، کاهش قند و چربی اکسیدان، حشره کش، محافظ معدی، ش

: با توجه به نتیجه گیریخون و پراکسیداسیون لیپید در افراد دیابتی و کاهش وابستگی به مرفین می باشد. 

 کاربردهای وسیع انیسون در طب سنتی ایران و طیف وسیع اثرات فارماکولوژیکی گزارش شده از این گیاه انجام

مطالعات بیشتر بر روی خواص این گیاه به منظور پیشگیری و درمان بیماریها با استفاده از روشهای جدید علمی 

توصیه می شود. نتایج حاصل از این مطالعات می تواند مقدمه ای جهت ساخت داروهای گوناگون مفرده یا مرکبه با 

 استفاده از انیسون باشد.

 
 میوه |طب سنتی |بیولوژیک |انیسون
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 بررسی نقش خواب مناسب درسالمت و پیشگیری از بیماریها ازدیدگاه طب سنتی و مدرن

 3مرادی حسین دکتر ،2فرهادی محدثه خانم ،1خانم فاطمه مظفری

 قم،قم،ایران، پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه دانشکده -222پالک-12کوچه-حسینی شهید خیابان- امام میدان-1

aminmz450@gmail.com ،  2-دانشکده -6،پالک6 بنفشه،بنفشه ،خیابان2 باجک،فرهنگیان قم،خیابان 

ذر،زاویه، جنب درمانگاه آ خیابان-farhadi1996@gmail.com ،  3 قم،قم،ایران، پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه

دانشکده طب سنتی،دانشگاه علوم پزشکی قم،قم،ایران،  -جندقی،دانشکده طب سنتی
moradi.medicine@yahoo.com 

 تعادل و سالمتی که باشد می انسان  خواب مناسب یکی از نیازهای پایه ای و اساسی حیات و رشد مقدمه :

 عدم حاضر حال در مزمن بیماریهای افزایش علل از یکی و باشد می وابسته آن به عمیقا انسان روحی و جسمی

ب مناس و صحیح خواب اهمیت تبیین دلیل همین به باشد می خواب اختالالت و مناسب و کافی خواب وجود

 همواره مورد توجه دانشمندان طب سنتی و مدرن بوده است

: دراین مطالعه مروری کتب معتبر طب سنتی همچون قانون، خالصه الحکمه و... همچنین منابع موادو روشها

همچنین آخرین یافته های علمی با جستجو  طب جدید مانند اصول روانپرشکی کاپالن موردمطالعه قرار گرفتند و

 مورد بررسی قرار گرفتند pub med،google scholarدر پایگاههای علمی مثل

باتوجه به مطالعات صورت گرفته درطب سنتی ومدرن؛ خواب مناسب از نظر مقدار و کیفیت و زمان  یافته ها:

 د دیابت، کبد چرب، اضطراب و... دارد .نقش مهمی در پیشگیری بسیاری از بیماریهای جسمی و روحی مانن

بهبود سبک زندگی از طریق آموزش و القای خواب صحیح و مناسب از نظر مقدار، زمان و  بحث ونتیجه گیری:

کیفیت در سالمت عمومی نقش اساسی دارد و با توجه به یافته های این تحقیق یکی از ضروریات مهم در سطح 

جامعه در جهت پیشگیری و بهبود بیماریهای مزمن اصالح الگوی خواب و  مراقبتهای اولیه و بهداشت عمومی

 بیداری می باشد که یکی از نیازهای اساسی جامعه امروزی ما می باشد

 : اختالالت خواب، سبک زندگی، طب سنتی، پیشگیریواژگان کلیدی

 202پالک-12کوچه-خیابان شهید حسینی- ادرس پستی: میدان امام

 0253660874ابت:ث تلفن                            37199-94668کدپستی: 

 25121558541:همراه                       aminmz450@gmail.comایمیل: 

 
 پیشگیری |طب سنتی |سبک زندگی |اختالالت خواب
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 بررسی اثرات ضد میکروبی گیاهان دارویی

 3مقدم فاطمه خانم ،2عابدینی مریم خانم ،1خانم معصومه نوری قانلی

لوم پزشکی زنجان، ع دانشگاه -پرستاری دانشکده-ازناب جاده-ابهر-زنجان-1

masoumehn3731@gmail.com ،  2-پزشکی علوم دانشگاه -پرستاری دانشکده-ازناب جاده-ابهر-زنجان 

 زنجان، پزشکی علوم دانشگاه -پرستاری دانشکده-ازناب جاده-ابهر-زنجان-3   ، زنجان،

از قدیم گیاهان به عنوان دارو یا ترکیبات غذایی مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه نیز با توجه به  هدف :مقدمه و 

مقرون به صرفه بودن، در دسترس بودن، کم عارضه بودن و موثر بودن آنها، تمایل به استفاده از آن ها رو به 

 ان دارویی است.افزایش است. هدف این مطالعه بررسی اثرات ضد میکروبی گیاه

 Magiran ، SID،Googleبا بررسی منابع کتابخانه ای، جستجو در پایگاه های الکترونیکی  مواد و روش ها :

Scholar .و پس از گردآوری داده ها مورد آنالیز قرار گرفت 

نوع باکتری را  6در مطالعه ای نشان داده شد، عصاره الکلی انار می تواند تشکیل ساختار های بیوفیلمی یافته ها : 

درصد مهار کند؛ عصاره گیاه ازگیل و اسانس ریحان در جلوگیری از  55درصد و حداکثر تا  52حداقل به میزان 

رشد باکتری ها و کاهش جمعیت آنها موثر است؛ از طرف دیگر عصاره پوست پرتغال باعث کاهش رشد کاندیدا 

یکروبی بسیار باالیی در برابر برخی باکتریهای گرم منفی و آلبیکنز میشود. اسانس هگزانی گیاه پونه خاصیت ضد م

و لیستریا مونوسیتوژنز  E coliمثبت دارد؛گیاه چای کوهی اثر مهارکنندگی باالیی بر رشد لگاریتمی باکتری های 

(. مطالعه ای تاثیر مثبت حنا p</05) E.Coli O157:H7( همچنین است اثر اسانس سیر برp</0001داشته )

 ف کردن روند التهاب و کاهش عفونت های ثانویه زخم را نشان داده است.در متوق

فعالیت ضد میکروبی اسانس یا عصاره گیاهان در پژوهش های مختلف مشخص گردیده است. اما  نتیجه گیری :

همچنان اثرات بسیاری از گیاهان بر روی عفونت های میکروبی دقیقا بررسی نشده و مطالعات مضاعفی را می 

 د.طلب

 
 مروری |عصاره گیاهان |اثرات ضد میکروبی |گیاهان دارویی |طب سنتی
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 تاثیر رایحه درمانی بر وضعیت سالمت بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

 4مقدم فاطمه خانم ،3صدف آتشین امیرمحمد آقا ،2عابدینی مریم خانم ،1خانم معصومه نوری قانلی

 زنجان، پزشکی علوم دانشگاه -پرستاری دانشکده-ازناب جاده-ابهر-زنجان-1

masoumehn3731@gmail.com ،  2-پزشکی علوم دانشگاه -پرستاری دانشکده-ازناب جاده-ابهر-زنجان 

 جاده-ابهر-زنجان-4   ، زنجان، پزشکی علوم دانشگاه -پرستاری دانشکده-ازناب جاده-ابهر-زنجان-3   ، زنجان،

 زنجان، پزشکی علوم دانشگاه -پرستاری دانشکده-ازناب

 
: بیماران بستری در بخش های ویژه با اختالالت متعددی از جمله درد، اضطراب، افسردگی، بی  مقدمه و هدف

خوابی و... مواجه هستند. از جمله روش هایی که اخیرا در تحقیقات علمی مورد توجه قرار گرفته رایحه درمانی 

می و روانی فرد می باشد. هدف است. رایحه درمانی، استفاده از رایحه مواد معطر برای بهبود وضعیت سالمت جس

 این تحقیق بررسی تاثیر رایحه درمانی بر روی بیماران تحت مراقبت ویژه است.

، MAGIRAN ،SIDمواد و روش ها : برای دستیابی به داده ها، جستجو در پایگاههای اطالعاتی معتبر مانند 

 ا صورت گرفت.انجام و پس از استخراج و تلخیص مطالب مرتبط با موضوع، آنالیز آنه

استنشاق اسانس پرتغال میزان اضطراب آشکار و پنهان بیماران تحت همودیالیز را کاهش یافته ها : 

(، استنشاق اسانس اسطوخودوس سبب بهبود کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز p</001داده)

 CCUقلبی بستری در بخش(، استفاده از رایحه بهار نارنج سبب بهبود کیفیت خواب بیماران p</001گردیده)

شده، رایحه درمانی به همراه آوای قران سبب کاهش معنادار اضطراب بیماران مبتال به سکته قلبی گردیده، 

استفاده از رایحه اسطوخودوس سبب کاهش شدت سردرد همراه با خواب آلودگی گذرا در بیماران دریافت کننده 

ودوس سبب کاهش میزان افسردگی و استرس بدون کاهش نیتروگلیسرین گردیده. استفاده از اسانس اسطوخ

 معنادار سطح اضطراب در بیماران همودیالیزی گردیده است.

بر اساس نتایج پژوهش ها رایحه گیاهان معطر می تواند سبب بهبود وضعیت سالمت بیماران  نتیجه گیری :

نی به عنوان یک روش مفید، کم عارضه و بستری در بخش مراقبتهای ویژه گردد. بنابراین به کارگیری رایحه درما

 مقرون به صرفه در بیماران تحت مراقبت ویژه توصیه می گردد.

 
 طب مکمل |مراقبتهای ویژه |آروماتراپی |رایحه درمانی
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 بررسی تاثیر صوت درمانی بر وضعیت سالمت بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

 3ایوانکی بهرامی زینب خانم ،2عابدینی مریم خانم ،1خانم معصومه نوری قانلی

 زنجان، پزشکی علوم دانشگاه -پرستاری دانشکده-ازناب جاده-ابهر-زنجان-1

masoumehn3731@gmail.com ،  2-پزشکی علوم دانشگاه -پرستاری دانشکده-ازناب جاده-ابهر-زنجان 

 زنجان، پزشکی علوم دانشگاه -پرستاری دانشکده-ازناب جاده-ابهر-زنجان-3   ، زنجان،

 
بخش مراقبت های ویژه از حساس ترین قسمت های یک بیمارستان بوده و بیماران بستری در  سابقه و هدف:

این بخش اغلب دارای وضعیت همودینامیک متغیر و نیازمند بیشترین مراقبت هستند؛ از طرفی عواملی چون درد، 

این برطرف کردن آن با اضطراب و کاهش ادراکات، وضعیت سالمتی این گروه از بیماران را تهدید می کند؛ بنابر

استفاده از روش های ساده، ارزان و موثر ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر صوت درمانی بر 

 وضعیت سالمت بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه است.

ری و آو جمع  Magiran، SID،Google Scholar : داده ها با جستجو در پایگاههای اطالعاتی روش جستجو

 پس از استخراج مطالب بیشتر مرتبط با موضوع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

صوت درمانی یکی از روشهای موثر و غیر تهاجمی طب مکمل است که با بکار گیری اصوات و آواهای یافته ها: 

عاطفی -ود وضعیت جسمیمطبوع مانند آوای قرآن و دعا، موسیقی مالیم، صدای سفید باعث القای آرامش و بهب

افراد می شود. یافته ها نشان داد، استفاده از صوت زیبای قرآن کریم، صدای سفید و موسیقی مالیم در بخش های 

مراقبت ویژه باعث کاهش اضطراب، افسردگی و درد ناشی از اختالالت عضالنی اسکلتی شده همچنین باعث بهبود 

فس، فشار خون سیستولی و دیاستولی و نیز باعث افزایش درصد اشباع سطح هوشیاری، تعداد ضربان قلب، تعداد تن

 اکسیژن شریانی می گردد.

استفاده صوت درمانی بر شاخص های فیزیولوژیکی و روانی بیماران بستری در بخش های مراقبت  نتیجه گیری:

  ته از بیماران بهره برد.ویژه تاثیر مثبت داشته است؛ بنابراین می توان از آنها در ارتقا سطح سالمت این دس

 
 طب مکمل |وضعیت سالمت |مراقبت های ویژه |صوت درمانی
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 روری برکاربردهاوعوارض حجامت درطب سنتی ایران

 1روستا بیتا  ،6زاده حسن رعنا  ،5امین ریحانه  ،4هاشمی شبنم  ،3فر سازگار راضیه  ،2زارعی علی  ،1محمدرضا نعمت الهی

 دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته -ایران -شیراز -شیراز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته-1

 -شیراز پزشکی علوم دانشگاه-rezanematolhi556@gmail.com ،  2 ایران، -شیراز -شیراز پزشکی علوم

 تحقیقات کمیته-zarei.ali40@gmail.com ،  3 ایران، -شیراز -شیراز پزشکی علوم دانشگاه -ایران -شیراز

 -شیراز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته -ایران -شیراز -شیراز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته-sazegar.raziyeh1375@gmail.com ،  4 ایران، -شیراز

ایران،  -شیراز -انشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیرازد تحقیقات کمیته -ایران -شیراز -شیراز

shabnam.m.hasemi@gmail.com ،  5-شیراز -شیراز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته- 

 ایران، -شیراز -شیراز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته -ایران

reyhaneh.n.amin@gmail.com ،  6-شیراز -ویی دانشگاه علوم پزشکی شیرازدانشج تحقیقات کمیته- 

ایران،  -شیراز -کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز -ایران

raana.h.z76@gmail.com ،  1-ایران -شیراز -شیراز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته- 

 bitarst@gmail.comان، ایر -شیراز -شیراز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته

امروزه علی رغم پیشرفت روز افزون علم و ساخت داروهای شیمیایی باز هم شاهد بروز بیماری های زمینه و هدف:

جدید والعالج می باشیم که این امرخود بیانگر ناکارآمد بودن یا ناکافی بودن طب جدید به تنهایی است وبه همین 

دکه طب سنتی که نتیجه هزاران سال تحقیق وتجربه علما ودانشمندان در طول دلیل بشر امروز الجرم باید بپذیر

تاریخ بشر بوده است می تواند هنوز هم بعنوان عاملی موثر در پیشگیری ودرمان انسان باشد و همچنین به تکامل 

آمده است. از روند فزاینده ای در استفاده از طب مکمل به وجود .علم پزشکی و بهبود وضعیت درمان کمک نماید 

این میان، حجامت یکی ار شیوه های طب مکمل است که در فرهنگ های گوناگون مانند چین و ایران رواج 

بسیاری دارد. حجامت از زمان های گذشته در اقوام گوناگون رواج داشته است و در نوشته های کهن بر اوراق 

 مند بودن آن اشاره شده است.پاپیروس نیز از آن یاد شده است و در روایات فراوان به سود

 و فارسی  پژوهش حاضر یک مقاله مروری می باشد که با استفاده از سایت های علمی معتبرمواد و روشها:

 .است شده انجام مؤلفین متعدد تجربی مقاالت بندی جمع نیز و متون بررسی با و انگلیسی

شده وتجربه شده و توصیه های قبل و بعدآن در این پژوهش به انواع حجامت، خواص درمانی اثبات یافته ها:

 پرداخته شده است.

نتایج حاکی از این است که حجامت می تواند در درمان بسیاری از بیماری ها ازجمله بیماریهای نتیجه گیری:

 انسدادی عروق کرونر،کاهش چربی وکلسترول و قند خون و ... موثرباشد.

 
 خواص درمانی |شیمیایی داروهای |طب سنتی |کلمات کلیدی:حجامت
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 مروری برکاربرد وعوارض طب سوزنی

 4زارعی علی  ،3فر سازگار راضیه  ،2افضلی سیدمحمدعلی  ،1محمدرضا نعمت الهی

 دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته -ایران -شیراز -شیراز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته-1

دانشجویی  تحقیقات کمیته-rezanematolhi556@gmail.com ،  2 ایران، -شیراز -شیراز پزشکی علوم

ایران،  -شیراز -کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز -ایران -شیراز -دانشگاه علوم پزشکی شیراز

aifeqwe@yahoo.com ،  3-کمیته -ایران -شیراز -شیراز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته 

ران، ای -شیراز -شیراز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تتحقیقا

sazegar.raziyeh1375@gmail.com ،  4-علوم دانشگاه -ایران -شیراز -شیراز پزشکی علوم دانشگاه 

 zarei.ali40@gmail.com ایران، -شیراز -شیراز پزشکی

 
شود روشی است که با گفته می (ZHEN JIU) طب سوزنی که به زبان چینی به آن جن جیو زمینه و هدف:

های بسیار نازک به نقاط خاصی از بدن باعث تسکین درد و یا درمان مشکل خاصی از بیمار فروکردن سوزن

 به حیاتی انرژی نوع یک که دارند قرار  هاییشود. براساس تئوری طب سوزنی، این نقاط خاص بر روی مریدینمی

منشأ آن منسوب به کشور چین است و قدمتش به هزاران سال می رسد. اما در آنها جریان دارند.  (QI) «چی» نام

طب سوزنی کانال ها و  .این طب در دهه های اخیر، محبوبیت قابل توجهی در ایاالت متحده و اروپا پیدا کرده است

ربی طب در مقابل، پزشکان غ.مجراهای عبور انرژی را تنظیم می کند که منجر به تعادل انرژی در بدن می شود

سوزنی را روشی مفید و موثر برای تحریک اعصاب و بافت های همبند می دانند. پزشکان غربی معتقدند که این 

 تحریکات، باعث افزایش مسکن های طبیعی بدن و بهتر شدن جریان خون می شود.

 و فارسی  رپژوهش حاضر یک مقاله مروری می باشد که با استفاده از سایت های علمی معتب مواد و روشها:

 ی مقاالت تجربی متعدد مؤلفین انجام شده است.بند جمع نیز و متون بررسی با و انگلیسی

در این پژوهش به اثرات درمانی طب سوزنی در درمان بیماری های مختلف و هم چنین عوارض جانبی یافته ها:

 احتمالی آن و مزایای انجام آن پرداخته شده است.

استفاده از طب سوزنی بعنوان راهی برای کنترل و درمان انواع درد ازجمله درد زایمان، درد فواید نتیجه گیری: 

کمر درخیلی از افراد ثابت شده است. همچنین تحقیقات نشان می دهند که طب سوزنی در افرادیکه به عملکرد آن 

 معتقد اند، بیشتر است.

 
 ثرات درمانیا |عوارض جانبی |تسکین درد |کلمات کلیدی:طب سوزنی
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 بررسی تاثیر گیاهان دارویی بر کنترل فشار خون

 3رحیمی هایده خانم ،2بهرامی زینب خانم ،1اقا حسین ناصری

1-- ، hossein.naseri1373@gmail.com ،  2-- ، ،   3-- ، 

 
مطالعات نشان . افزایش فشارخون یکی ازشایع ترین بیماری های عصر حاضر با عوارض متعدد می باشدمقدمه: 

داده اند که اگر پرفشاری خون به طور کامل درمان نشود عوارضی چون نارسایی قلبی، بیماری عروق کرونر، آنژین 

صدری، انفارکتوس میوکارد و ترومبوز در بیماران افزایش خواهد یافت. در درمان این بیماری از داروهای شیمیایی 

یشماری می باشند؛ بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین متعددی استفاده می گردد که دارای عوارض ب

 تاثیر گیاهان دارویی بر کنترل فشار خون انجام گردیده است.

اطالعات حاصل از این مقاله مروری با جستجوی کلید واژگان مشخص درکتب علمی و سایت  :مواد و روش ها

 به دست آمده است. 2SID وPubmed Magiranو پایگاه های اطالعاتی scholar google  اینترنتی

مطالعات نشان می دهند که گیاهان دارویی عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی می یافته ها: 

باشند، در این میان گیاهانی نظیر میوه ی گیاه بربریس ولگاریس دارای خاصیت ضد فشار خون است. بربریس با 

اثر وازودیالتوری عروق و از طریق رسپتورهای آدرنرژیک اثرات ضد فشار تأثیر بر سیستم اعصاب مرکزی و گسترش 

خونی خود را اعمال می نماید؛ همچنین برگ زیتون با عمل باز کنندگی مجاری عروق سطحی بدون اثر مضعف بر 

قلب سبب کاهش فشار خون می شود؛ عصاره هیدروالکلی گزنه، سیر و آب انار نیز تاثیری چشمگیری درکاهش 

 ارخون سیستولی و دیاستولی دارند.فش

با توجه به تاثیرات مثبت گیاهان دارویی در کنترل فشارخون پیشنهاد می شود که استفاده  بحث و نتیجه گیری:

 از گیاهان دارویی در درمان فشار خون باال از طرف ارائه دهندگان خدمات بهداشتی مورد توجه قرار گیرد.

 
 رگ زیتون ، آب انارگیاهان دارویی، فشارخون، ب
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 «رساله در طب»مطالعه موردی نسخه خطی ناشناخته از عصر قاجار با عنوان

 2دکتر جواد علی پور سیالب ،1دکتر حسین نامدار

 ،namdar.hn@gmail.com ، دانشیار، مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز؛ ایران -1

 دانشگاه پزشکی، دانش آموخته دکتری تخصصی تاریخ ایران بعد از اسالم)نویسنده مسئول(. مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ  -2

  javadalipoor.s@gmail.com ، پزشکی تبریز، تبریز؛ ایران علوم

 
های آن حاصل تجربه در طول تاریخ ایران موردتوجه و استفاده بوده است. نظامی که یافتهنظام طب عامیانه همواره 

صورت شفاهی و از نسلی ها اغلب بهباشد. انتقال این یافتهها در طی قرون و اعصار میو کاربرد انواع داروها و درمان

طباق فرهنگی، اجتماعی و دینی الوصول و در دسترس بودن، انگرفت. کارآمدی، سهلبه نسل دیگر صورت می

های عامیانه اغلب باشند. اگرچه درمانازجمله عوامل تداوم طب عامیانه حتی تا به امروز در جامعه ایران می

شده های عامیانه گردآوریهایی وجود دارد که در آن داروها و درماناند اما معدود کتابیافتهصورت شفاهی انتقالبه

ط در کتابخانه مجلس 531به شماره بازیابی « رساله در طب»ها، نسخه خطی با عنوان هاست. یکی از این نسخ

ه.ق توسط شخصی به نام محمدحسین بن  1235شورای اسالمی و از مؤلفی ناشناخته هست که در سال 

انه های عامیمحمدعلی مشهور به مال بزرگ کتابت شده است. در این نسخه مختصر و مجمل، انواع دارو و درمان

ها، مورداشاره خاص با منشأهای متفاوت انسانی، حیوانی،گیاهی و... جهت پیشگیری و درمان انواع بیماری

رو هدف اصلی پژوهش حاضر عالوه گرفته است، ازاینهای مختلف مورداستفاده قرار میقرارگرفته است که به شکل

های ای از درمانباشد تا گوشهکرشده در آن میبر معرفی فیزیکی این نسخه، نگاهی تحلیلی به محتوا و مطالب ذ

 عامیانه مورداستفاده معرفی و شناسایی گردد.

 
 عصر قاجار |درمان |دارو |طب عامیانه
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 حفظ سالمتی مادر دردوران شیردهی از نگاه طب ایرانی

 2اختری الهام دکتر ،1دکتر هاله تاج الدینی

-dr_haleh@yahoo.com ،  2 کرمان، پزشکی علوم دانشگاه -تحقیقات معاونت سمیه چهارراه کرمان-1

 elham_akhtari@yahoo.com ایران، پزشکی علوم دانشگاه -ایران دانشگاه

 
 حفظ سالمتی مادر دردوران شیردهی از نگاه طب ایرانی

 2،الهام اختری1هاله تاج الدینی

 پزشکی کرمان،کرمان ،ایراناستادیار دانشکده طب سنتی کرمان،دانشگاه علوم 1

 استادیار دانشکده طب سنتی ایران،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران ،ایران2

شیرمادر و دوران شیردهی از دیدگاه دانشمندان طب ایرانی دارای اهمیت ویژه ای است . پزشکان ایرانی 

 می ذکر مادر و نوزاد تندرستی عامل را مادر شیردهی دانسته، مادر شیر نوزاد برای را غذایی ماده سازگارترین 

 سته قالب در دوران این طی نوزاد و مادر سالمتی و شیر کیفیت حفظ برای را متعددی کارهایراه چهچنان. کنند

 .اندداده ارائه ضروریه

 هدف:

انی هدف از انجام این مطالعه بررسی دستورات حفظ سالمتی در دوران شیردهی برای مادران از دیدگاه طب ایر

 است

 روش اجرا:

این مطالعه، یک تحقیق کتابخانه ای با بررسی کتب معتبر طب ایرانی مانند قانون ،ذخیره خوارزمشاهی،حفظ 

 .باشدمی مطالب بندی جمع و برداری فیش سالمتی و درمان بیماری های زنان

 نتایج:

 از گرم،پرهیز نیم اب با  مالیم در دوران شیردهی رعایت اصول حفظ سالمتی به شکل انجام ورزش معتدل ،حمام

 .دارد دوران این در را اهمیت مهمترین که غذایی دستورات رعایت و مناسب تعب،خواب و وخشم غم

فند و بزغاله یک ساله در این دوران دستور به خوردن فرنی ،حریره تهیه شده از گندم و برنج ،مصرف گوشت گوس

و  مانندخربزه ،انگور،انجیر.پرهیز از مصرف غذاهای قابض و تند و تلخ و شورگوشت مرغ فربه و خوردن میوه هایی 
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 .است شده داده نعنا و خردل مانند  نمک سود شده و اجتناب از ادویه ای

 :گیری ونتیجه بحث 

بکارگیری دستورات طب ایرانی در دوران مختلف زندگی خصوصا دوران شیردهی که دارای اهمیت خاص برای مادر 

 د است کمک بسیاری به پیشگیری از بیماری های مادر و کودک و ارتقا سالمت جامعه میشود.و نوزا

 
 طب ایرانی|شیردهی
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 مروری بر ویژگی های جودوسر به عنوان مکمل غذایی

 1دکتر حسین مهدوی

1-manager@sinafaravar.com 

 
تشکیل دهنده فعال جودوسر بر سالمت بدن می باشد. در مطالعه حاصر هدف از این مطالعه، بررسی اثرات مواد 

برخی از فعالیت ها و مواد تشکیل دهنده جودوسر توصیف شده است. گروه های مختلف مورد آزمایش نشان داده 

 اند که جودوسر باعث کاهش قابل توجهی در مقادیر کلسترول می شود.

باعث کاهش مقادیر کلسترول خون می شود، این ماده اصلی ترین جودوسر به واسطه حضور مقادیر بتاگلوکان 

ترکیب کاهش دهنده کلسترول در جودوسر محسوب می شود. هنگامی که مقادیر کنترل شده بتاگلوکان مصرف 

 شود، شاهد کاهش قابل توجه در مقادیر کلسترول خون هستیم.

موجود در جودوسر می تواند در کنترل وزن و هم  یافته های اپیدمیولوژیک و بالینی پیشنهاد می کنند که فیبر

 چنین ثابت نگه داشتن آن کمک کننده باشد از طرفی باعث جلوگیری از افزایش وزن و چاقی خواهد شد.

باعث  PDEموجود در عصاره جودوسر مورد آزمایش قرار گرفته است، مهار  (PDE-4)4مقادیر فسفئدی استراز

لولی می شودو می تواند انتقاالت عصبی را تحت تاثیر قرار دهد. این داخل س c-AMPافزایش سطوح سطوح 

 .گیرد می قرار استفاده مورد بخش آرام داروهای در که شود می   MAO-Bباعث مهار  c-AMPافزایش 

 
 ترمیم زخم |PDE| MAO |چاقی |کاهش کلسترول |جودوسر
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 بر اساس یافته های طب سنتیفرموالسیون گیاهی تسکین دهنده دردهای عضالنی 

 1دکتر حسین مهدوی

1-- ، manager@sinafaravar.com 

 
درد به عنوان یک سیگنال عمومی ایجاد بیماری بوده و شایع ترین عالمت ایجاد بیماری محسوب می شود. پزشکی 

دارند. متاسفانه مدرن و طب سنتی دارای اهداف مشترکی در کاهش درد و هم چنین شناسایی علل ایجاد درد 

داروهای صنعتی به ویژه آنتاگونیست های اپیوئیدی اغلب دارای اثرات سو کوتاه مدت و بلند مدت می باشند. در 

یماران در جایگزینی طب گیاهی به عنوان درمان اولیه، مکمل و یا ب بیشتر و بیشتر  نتیجه شاهد تمایل هر چه

 جایگزین برای درمان درد هستند.

دارای دی ترپن های فنولی مانند کارنوزولیک اسید، کارنوزول، رزمانول، اپی و ایزو روزمانول و رزمارینیک رزماری 

اسید می باشد، که دارای اثرات فارماکولوژیکی مختلفی از جمله اثرات ضد التهابی و ضد دردی است . اثر ضد 

باشد و فعالیت ضددردی رزماری روی هر دو  دردی رزماری به واسطه ترکیبات فنولی به ویژه رزمارینیک اسید می

 به است ممکن رزماری دردی ضد اثر دهد می نشان نتایج  سیستم عصبی مرکزی و محیطی موثرمی باشد.

 کننده مهار یک( گابا)اسید آمینوبوتیریک-گاما  باشد، گابا  لوتامیک وگ  اپیوئیدها، های مکانیسم  واسطه

 اثرات پروستاگالندین تشکیل سرکوب با رزماری. شود می محسوب پستانداران عصبی مرکزی عصبی سیستم  اولیه

 دردهای برای همچنین دهد، می افزایش را زیرپوست خون جریان رزماری. کند می اعمال را خود ضدالتهابی

 رسپتورهای مستقیم تحریک مکانیسم واسطه به سیاهدانه دردی ضد  اثرات  .باشد می مفید اسپاسم و  اهیچه ایم

 این دردی ضد فعالیت. باشد می التهابی های واسطه بر آن مهاری اثر و مرکزی عصبی سیستم در واقع اپیوئیدی

 می دردی ضد خواص دارای ترکیبات این  که  دباش آن های فالونوئید و ها تانن  وجود  علت  به است ممکن  گیاه

 .باشند

 
 طب سنتی |سیاهدانه |رزماری |درد
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 فرموالسیون گیاهی موثر در درمان و پیشگیری از آلزایمر بر پایه طب سنتی

 1دکتر حسین مهدوی

1-- ، manager@sinafaravar.com 

 
یادگیری فرآیند بدست آوردن دانش و آگاهی در مورد جهان پیرامون می باشد و حافظه توانایی نگه داری و بازیابی 

باشد. عواملی هم چون سن، استرس و احساسات می تواند منجر به اختالل در یادگیری اطالعات در مواقع نیاز می 

 شود و نهایتا منجر به از دست دادن حافظه، فراموشی و بیماری هایی مانند اسکیزوفرنی و آلزایمر شود.

رشد  ( یک بیماری عصبی پیشرونده است که در سال های اخیر شیوع زیادی داشته است.ADبیماری آلزایمر)

 چشمگیر شیوع این بیماری باعث افزایش اهمیت مطالعات پیرامون درمان این بیماری شده است.

تاریخ نشان داده است که طب سنتی می تواند به عنوان یک منبع مناسب برای درمان های جدید باشد. مطالعات 

ملکرد حافظه در انسان و حیوانات نشان داده است که استفاده از کندر می تواند باعث بهبود یادگیری و افزایش ع

 می استفاده یادگیری توانایی و حافظه افزایش برای مصطکی و کندر از امده بدست صمغ از سنتی طب در  شود.

ها برای بیماری های مزمن و تن نه جایگزین طبیعی درمان یک عنوان به کندر از توان می که رسد می نظر به. شود

مبتال به اختالالت مغزی و حافظه استفاده شود. هم چنین می تواند باعث بهبود حافظه التهابی بلکه برای بیماران 

 گونه در زیادی متفاوت ترکیبات  در انواع مدل های یادگیری شود و باعث کاهش ریسک ابتال به آلزایمر می شود.

باعث ممانعت از فعالیت ست، از جمله انیسنسول استات و سایر ترکیبات فعال که ا شده یافت کندر مختلف های

 فاکتور های هسته ای می شود می شود.

همچنین از مصکی برای درمان بیماری های سیستم عصبی مرکزی به دلیل ترکیبات مفید آن مانند آنتی اکسیدان 

ها، مواد شیمیایی گیاهی و خواص ضدالتهابی آن استفاده می شود. روغن بدست آمده از مصطکی، ماستیک نام 

 .شود می استفاده آلزایمر  رای افزایش حافظه و جلوگیری از ابتال بهدارد و ب

 
 طب سنتی |مصطکی |کندر |آلزایمر |حافظه
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 مقایسه ماساژ در طب ایرانی با سایر مکاتب مرسوم ماساژ

 ایرانمشهد،  مشهد، پزشکی علوم دانشگاه ،طب سنتی ایرانیتخصصی دانشجوی دوره دکترای    1مهدی زروندی -

  سینا بیمارستان جنب -سنتی طب دانشکده - مشهدآدرس نویسنده : -1

 25155512525شماره تماس:  leg_med_ny@yahoo.comایمیل :  

 بافتهای( دستکاری) مانیپوالسیون شامل  درمانی روش  یک و  آلترناتیو و  ماساژ شاخه ای از طب مکمل مقدمه:

 به رو مداوم طور به  ،2225و 2228سال بین درصدی15 افزایش بینی پیش با حرفه، این. است بدن سطوح و نرم

میلیارد دالر جهت ویزیت درمانگران  6تا  4کنندگان از ماساژ در ایاالت متحده بین  استفاده. باشد می افزایش

پرداخت کرده اند. ماساژ در چین نیز به طور گسترده ای انجام می شود و در دانشکده های پزشکی 2225ماساژ تا 

( است. PHCولیه) و بیمارستان ها تدریس می شود و یک بخش اساسی از حفظ سالمتی و مراقبتهای بهداشتی ا

سبک و روش مختلف ماساژ در سطح دنیا تعریف شده است؛ لکن امروزه در خصوص ماساژ ایرانی  38اگرچه بالغ بر 

و کم وکیف و مقایسه آن با سایر مکاتب ماساژ، اطالعات کمی در دسترس است که ضرورت نگارش این مطالعه را 

 سبب شده است.

 روری و به شیوه کتابخانه ای تدوین شده است.این تحقیق به روش م مواد و روشها:

در طب ایرانی ماساژ )دلک( نه تنها یکی از اصول حفظ تندرستی)پیشگیری( محسوب می شود؛ بلکه  یافته ها:

 برخی جایگاه خاصی در درمان دارد. ماساژ درمانی از این منظر روشی مناسب و حتی انتخابی برای مقابله با 

جتماع موضعی مواد در بدن، پرورش موضعی اندام، تحلیل مواد ریحی، دفع غلبه سردی، ا نظیر؛ خاص، اختالالت

تغییر جریان گردش مواد در بدن، ممانعت از تحلیل رطوبت های ضروری و معتدل کننده نرمی یا سفتی بدن 

عی، تحلیل در این مکتب طبی با توجه به مکانیسم های مختلف اثر بخشی ماساژ اعم از افزایش گرمی موض .است

مواد یا ممانعت از دفع بیش از حد رطوبات بدنی و... سبک های مختلف پرفشار، ضعیف، طوالنی مدت، کوتاه مدت، 

 سایر با آن مقایسه و خشن، نرم و معتدل ماساژ تعریف شده است؛ که در متن مقاله به تفصیل بیشتری به آنها 

 .است شده پرداخته مکاتب

صرفنظر از جایگاه بسیار پررنگ ماساژ در مکتب طب ایرانی، بنظر می رسد آنچه بیش از هر چیز  نتیجه گیری:

دیگر آن را از سایر مکاتب متمایز می سازد؛ برخورداری از مبانی نظری بنیادی تر، محدوده عملکردی وسیعتر و 

 بعضا سهلتر و کاربرد چشمگیر آن در مقوله حفظ الصحه)پیشگیری( می باشد.

 
 طب ایرانی. |غمز |مالیدن |دلک |ماساژ
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 مقایسه تدابیر کنترل کننده تپش قلب در طب سنتی با طب رایج

 مشهد، ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجوی دوره دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی،   1مهدی زروندی -

  سینا بیمارستان جنب -سنتی طب دانشکده - مشهدآدرس نویسنده : -2

 25155512525شماره تماس:  leg_med_ny@yahoo.comایمیل :  

 
طپش قلب یکی از شایع ترین علل مراجعه بیماران به درمانگاه ها و پزشکان متخصص قلب و عروق است.  مقدمه:

درصد بوده و تعداد قابل توجهی از بیماران حتی پس از گرفتن درمان های دارویی و تحمل  40 تا 11شیوع آن بین

عوارض جانبی آنها، پاسخ مناسب نمی گیرند. بررسی های پی گیرانه در طب مدرن حاکی از نتایج درمانی ضعیفی 

 در جدید رویکرد لذا ، در مورد بهبود عالیم و مراجعات زیاد این بیماران به مراکز بهداشتی درمانی می باشد

 با بیشتر مقاله این خاطر همین به و. رسد می بنظر ضروری قلب تپش درمان در موثر های درمان یافتن و شناخت

 به نگاهی نیم که هرچند. است شده تنظیم زمینه این در سنتی طب درمانی تدابیر تبیین و معرفی هدف

 است. کردهای درمانی طب رایج در این مقوله نیز شدهروی

 تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. -این مقاله با روش توصیفی  مواد و روشها:

تالش در جهت  -1اهداف و رویکردهای درمانی طب سنتی حول سه محور اصلی ذیل خالصه می شود؛ یافته ها:

تقویت قلب ) اعم از دارویی و غیر  -3اصالح وضعیت تغذیه ای. -2رفع علت زمینه ای) اعم از قلبی و غیر قلبی(. 

یا گالب با شکر، گاوزبان، قرنفل +  دارویی. همچون؛ آب هویج، افشره انار ترش و شیرین، بادرنجبویه، چقندر،گلقند

شیر تازه، مرزنجوش خشک، جوانه نخود و بوی خوش،..(. البته تدابیر بیشتر و کاملتر و مقایسه آن با طب رایج، در 

 متن مقاله بیان شده است.

 و نترلک در بتواند  بنظر می رسد بهره گیری از تدابیر طب سنتی در کنار روشهای درمانی طب رایجنتیجه گیری: 

 .باشد داشته بسزایی نقش قلب تپش حمالت کاهش

 
 تدابیر درمانی. |طب رایج و سنتی |تپش قلب

 

 

 

 

 

 

mailto:leg_med_ny@yahoo.com


 

49 
 

 مقایسه تدابیر کنترل کننده صرع در طب سنتی با طب رایج

 مشهد، ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجوی دوره دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی،   1مهدی زروندی -

  سینا بیمارستان جنب -سنتی طب دانشکده - مشهدنویسنده :آدرس  -3

 25155512525شماره تماس:  leg_med_ny@yahoo.comایمیل :  

بی نظمی در عملکرد  -1صرع در طب سنتی عموماً با سه شاخصه اصلی ذیل تعریف می شود؛  مقدمه:

 هنگام در فرد سقوط -3 بدن عمومی هیئت شدن طبیعی غیر -2  اعضای حسی و حرکتی

 جریان عدم و عصبی مسیرهای و مغزی بافت در کامل غیر انسداد بیماری، این کلی اتیولوژی حمله. 

 منشاء با) اولیه تواند می آن منشاء و شده عنوان متشنج عضو اعصاب و اعضا در نفسانی طبی روح طبیعی

رفی و تبیین تدابیر درمانی مع هدف با بیشتر مقاله این البته. باشد( اعضا سایر مشارکت با) ثانویه یا( مغزی

 طب سنتی در این زمینه تنظیم شده است.

 تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. -این مقاله با روش توصیفی  مواد و روشها:

از منظر طب سنتی، اگر چه درمان انواع صرع متفاوت است؛ لکن تدابیر عمومی در تمام انواع  یافته ها:

 آن مشترک بوده و مشتمل بر موارد ذیل است؛

چکاندن  -2قرار دادن کالفه نخی در دهان جهت جلوگیری از آسیب زبان.  -1: الف( در فاز حمله

ودر داروهایی همچون؛ فلفل، سیاه دانه، زنجبیل مالیدن پ -3ترکیب آنغوزه و سکنجبین عسلی در حلق. 

 -1بوییدن سُداب.  -6بستن بُوزیدان بر بازو.  -5. بینی به عُود  دود کردن یا دمیدن -4به داخل بینی. 

 گرم کردن سر.

توقف در  -2نگریستن به اشیای سریع الحرکه، براق و گردان.  -1پرهیزات عمومی:  ب( در فاز افاقه:

 -5ورزش شدید -4ادمباشرت جنسی زی -3ر وزیدن باد، سرما و گرمای شدیدحمام، مسی مکانهای بلند،

مواد غذایی خیلی شیرین و خیلی چرب و غلیظ و گوشت حیوانات )بویژه بُز(، اکثر -6زیاد مطالعه

ر زا مثل مواد بخا -8شیر و فراورده های آن.  -1سبزیجات )بجز پونه، کاهو و گشنیز( و میوه های پر آب. 

شستشوی بدن با آب خیلی گرم و  -12بوهای نا مطبوع و خیلی تند و تیز.  -5 فلفل، خردل، پیاز و سیر

 استرس، عصبانیت و غمگینی. -13بی خوابی مفرط -12خواب روز بویژه زیاد و با شکم پر  -11خیلی سرد

ان شده است، لکن اگرچه مفردات دارویی همچون دارچین، انیسون، زیره برای تمام انواع صرع مفید عنو

تدابیر اختصاصی هر یک از انواع صرع در متن مقاله بیان شده و در کل با طب نوین نیز مقایسه شده 

 است.

 بتواند  بنظر می رسد بهره گیری از تدابیر طب سنتی در کنار روشهای درمانی طب رایجنتیجه گیری: 

 .باشد داشته بسزایی نقش صرع حمالت کاهش و کنترل در

 تدابیر درمانی. |طب سنتی و رایج |صرع
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 بررسی اثر کپسول گیاهی آنتی دیابتیک بر کنترل گلوکز خون در بیماران دیابتی نوع دوم

 2محتشمی رضا دکتر ،1دکتر حسن فالح حسینی

 دارویی گیاهان پژوهشکده -کرج جهاددانشگاهی، دارویی گیاهان پژوهشکده دارویی، گیاهان تحقیقات رکز-1

 علوم دانشگاه صدرا، مال خیابان ونک، میدان تهران،-huseini_fallah@yahoo.com ،  2 جهاددانشگاهی،

 reza_mohtashami1979@yahoo.comاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج(، دانشگ -(عج... )ا بقیه پزشکی

 کرجدکترای داروشناسی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی،  .1

 متخصص بیماری های داخلی، مرکز تحقیقات طب و دین، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج(، تهران .2

 جکرمرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی،   :آدرس مکاتبه

 h.fallah@acecr.ac.ir: الکترونیک پست 226-34164221 نگار دور  226-34164222 :تلفن

 چکیده 

شود گیاه کبر، نسترن، عدس از جمله گیاهان دارویی که در طب سنتی در درمان دیابت استفاده می مقدمه:

الملک، خارمریم، گزنه، شنبلیله و قره قاط است که دارای خواص ضد دیابتی هستند که در طب سنتی به 

ق علمی جهت بررسی اثر شود. ولی تاکنون هیچ تحقیعنوان ماده پائین آورنده لیپید و گلوکز خون استفاده می

 بخشی مخلو عصاره این گیاهان در کاهش قند خون بیماران دیابتی نوع دوم گزارش نشده است.

 گزنه، خارمریم، الملک، عدس نسترن، کبر، گیاه عصاره تاثیر بررسی  در این طرح پژوهشی هدف هدف:

 .است دوم عنو دیابت به مبتال بیماران در خون قند بیماری بر قاط قره و شنبلیله

درمانگاه دیابت انجمن  به کنندهمراجعه دیابتی بیمار 152 تعداد بالینی کارآزمایی این در  مواد و روشها:

 عصاره نفری  52سال انتخاب و جهت کارآزمایی بالینی بطور تصادفی در سه گروه  42ـ62دیابت کرج با سن 

 میلیگرم 522 گیاهی عصاره کپسول اول گروه به تحقیق این در. شدند تقسیم و دارونما و  متفورمین گیاهی،

میلیگرم دو بار در روز و به گروه دارونما کپسول پودر نان  252 متفورمین کپسول دوم گروه به و روز در بار دو

 ادامه تغییر بدون را خود  میلیگرم دو بار در روز تجویز شد. بیماران هر سه گروه درمان رایج 522سوخاری 

طح س شامل گروه سه در بیماران ناشتا خون پارامترهای ماه دو از بعد انتها در و ابتدا در مطالعه این در. دادند

گلوکز، هموگلوبین گلیکوزیله، پروفایل لیپید، کراتینین ، اوره و آنزیمهای کبدی بررسی و با یکدیگر مقایسه 

 شدند.

ماه درمان سطح گلوکز خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله خون و  3آنالیز آماری نشان داد که بعد از  نتایج:

سطح کلسترول تام در بیماران دیابتی نوع دوم در مقایسه با گروه کنترل و همچنین در مقایسه با شروع مطالعه 

میلیگرم  522دیابتی که روزانهبطور معنی دار گاهش یافت شد. همچنین در این تحقیق در گروه بیماران 

دوز منقسم مصرف میکردند بطور میانگین موجب کاهش معنی دار در سطح گلوکز خون ناشتا  2متفورمین در 
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ماه در مقایسه با گروه کنترل و همچنین  3و هموگلوبین گلیکوزیله خون در بیماران دیابتی نوع دوم به مدت 

 در مقایسه با شروع مطالعه شد.

 در درمان ماه 3  گروه بعد از 3اری نشان داد که سطوح آنزیمهای کبدی، کراتینین و اوره در در آنالیز آم

 گیاهی داروی  داری نداشت که حاکی از سالمتی معنی تغییر یکدیگر با مقایسه در و شروع زمان با مقایسه

 .است

اهش هموگلوبین گلیکوزیله و داری موجب کتجویز عصاره گیاهی به بیماران دیابتی بطور معنی نتیجه کلی:

گلوکز خون و سطح کلسترول تام خون بیماران دیابتی شد، ولی هیچگونه عوارضی بر عملکرد کبد، کلیه و 

 دستگاه گوارش نداشت.

 
 طب سنتی  |گیاه دارویی |دیابت |عصاره گیاهی آنتی دیابتیک
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 طب سنتی با طب رایجمقایسه اصول درمان بیماری های التهابی در 

 مشهد، ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجوی دوره دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی،   1مهدی زروندی -

  سینا بیمارستان جنب -سنتی طب دانشکده - مشهدآدرس نویسنده : -4

 25155512525شماره تماس:  leg_med_ny@yahoo.comایمیل :  

 
بیماریهای التهابی در طب سنتی به گروهی از بیماریها اطالق می شود که عموماً با تورم غیر  مقدمه:

طبیعی بافت عضو، اختالل عملکرد عضو و بروز درد مشخص می شوند. همچنین در صورتی که حجم و 

جزء اندازه تورم، کم و کوچک باشد به آن بثور اطالق می شود. از این منظر این دسته از بیماریها 

بیماریهای مرکب بوده و به انواع ظاهری و باطنی تقسیم می شوند. البته این مقاله بیشتر با هدف معرفی و 

تبیین تدابیر درمانی طب سنتی در این زمینه تنظیم شده است؛ هرچند که نیم نگاهی هم به اصول 

 درمان طب رایج شده است.

 و بر اساس منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. تحلیلی -این مقاله با روش توصیفی  مواد و روشها:

اگر چه علل موجد بیماریهای التهابی در طب سنتی مختلف است؛ لکن مسیر پاتوژنز آنها عموماً  یافته ها:

 ریزش و گسیل آن، طی در که ابتدایی یا شروع مرحله -1 گانه زیر است؛  4مشترک بوده و شامل مراحل 

اب و الته فرایند در سایز و حجم افزایش با که تزاید؛ مرحله -2. دارد وجود التهاب کانون به التهابی مواد

مرحله انحطاط که در ضمن  -4مرحله انتها که با توقف روند تورم همراه است.  -3تورم مشخص می شود. 

 آن بهبود و فرایند التهاب وجود دارد.

توجه به مراحل چهار گانه مذکور شکل می گیرد. از این جهت؛ رویکرد و اصول کلی درمان این بیماریها با 

یعنی در مرحله ابتدا، جهت تقویت عضو درگیر، از عوامل بازدارنده مواد که مانع گسیل شدن مواد آسیب 

زا و التهابی به کانون التهاب است، استفاده می شود؛ نظیر گل سرخ و کاسنی. در مرحله تزاید، ضمن ادامه 

)منتها با مقدار کمتر( از عوامل نرم کننده تورم نیز استفاده می کنیم. مثل؛ آرد  استعمال عوامل بازدارنده

جو و گشنیز. در مرحله توقف، ضمن ادامه عوامل نضج دهنده ورم با مقدار کمتر، از عوامل تحلیل برنده 

، صرفاً از هم در ترکیب دارویی استفاده می شود. نظیر؛ آرد باقلی و بابونه. و باالخره در مرحله انحطاط

 عوامل دارویی تحلیل برنده استفاده می شود. نظیر؛ تخم کتان و شنبلیله.

 بتواند  بنظر می رسد بهره گیری از تدابیر طب سنتی در کنار روشهای درمانی طب رایجنتیجه گیری: 

 .باشد داشته بسزایی نقش التهابی بیماریهای بهبود تسریع در

 
 طب سنتی و رایج. |درماناصول  |بیماری های التهابی
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بررسی اثرات حفاظتی گیاه شاتره، مریم نخودی و ریشه شیرین بیان بر سمیت کبدی در موش های 

 آزمایشگاهی

 2صابرمحمد اال خانم ،1خانم زهرا کمالی

 علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده -ومامایی پرستاری دانشکده-دکترا چهارراه-سینا ابن خیابان-مشهد-1

-چهارراه دکترا-خیابان ابن سینا-مشهد-kamalishahla6@gmail.com ،  2 ایران،مشهد،مشهد پزشکی

ایران، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد -دانشکده پرستاری ومامایی
kamalishahla6@gmail.com 

 
 طب سنتی کبد را جزء اعضای رئیسه بدن و منشأ و مبدأ روح و قوای طبیعی در نظر گرفته است. لذا هر مقدمه:

 گونه بیماری آسیب رسان به این عضو مهم، از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. این مطالعه مروری با هدف

توسط تتراکلرید کربن و عصاره پلی  عصاره هیدرو الکلی شاتره در مقابل سمیت ایجاد شده بررسی اثرات حفاظتی 

 فنلی

تیواستامید و عصاره اتانولی گیاه مریم نخودی درمقابل سمیت کبدی ایجاد  ریشه شیرین بیان در مقابل سمیت 

 شده توسط

در بافت کبد موش های آزمایشگاهی انجام گرفت. جستجوی در منابع اطالعاتی الکترونیکی برموبنزن و تیواستامید 

، SID 

 انجام شد.Science direct  ، Pubmed  , Google Scolerسالهای در  2216 2225

صاره ع و کربن تتراکلرید توسط شده ایجاد سمیت مقابل در شاتره الکلی هیدرو عصاره داد نشان ها یافته : یافته ها

دی در مقابل سمیت تیواستامید و عصاره اتانولی گیاه مریم نخو ریشه شیرین بیان در مقابل سمیت  پلی فنلی

 برموبنزن و تیواستامید در محدوده غلظت خاص اثرات خوبی را دارند. ایجاد شده توسط

د سمیت کبدی همراه هستند شاتره، ریشه شیرین بیان و مریم نخودی با اثرات ض : با توجه به اینکه گیاهان نتایج

طب سنتی و طب رایج داشته  یح می تواند نقش مهمی در پیشگیری و درمان بیماری ها دراستفاده صح در صورت

 باشد.

 
 سمیت کبدی |مریم نخودی |ریشه شیرین بیان |شاتره
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بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه، پرکوله گیاه کور، کلپوره، کدو، خارمریم، عصاره آبی و 

 میزان فعالیت آنزیم های کبدیعصاره متانولی کارال بر 

 2کمالی زهرا خانم ،1خانم اال صابرمحمد

دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم  -پرستاری ومامایی دانشکده-دکترا چهارراه-سینا ابن خیابان-مشهد-1

-دکترا چهارراه-سینا ابن خیابان-مشهد-kamalishahla6@gmail.com ،  2ایران، پزشکی مشهد،مشهد

 ایران،مشهد،مشهد پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده -ومامایی پرستاری دانشکده
kamalishahla6@gmail.com 

 
 : طب سنتی کبد را جزء اعضای رئیسه بدن و منشأ و مبدأ روح و قوای طبیعی در نظر گرفته است. لذا هرمقدمه

 اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. این مطالعه مروری با هدفگونه بیماری آسیب رسان به این عضو مهم، از 

کدو، خارمریم، عصاره آبی و عصاره متانولی  پرکوله گیاه کور، کلپوره،  عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه،  بررسی اثر 

 کارال

 در بافت کبد موش های آزمایشگاهی انجام گرفت.AST  ALTبر میزان فعالیت آنزیم های کبدی2 

کدو، خارمریم، عصاره آبی و عصاره  پرکوله گیاه کور،  عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه،  یافته ها نشان داد  : فته هایا

را کاهش می دهند. همچنین مصرف کلپوره موجب افزایش ASTو ALTکارال آنزیم های کبدی از جمله  انولیمت

 دی است.مقادیر آنزیمهای کبدی می شود که خود نشانه مسمومیت کب

کدو، خارمریم، عصاره آبی و عصاره  پرکوله گیاه کور،  عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه،   اینکه به توجه با : نتایج

 متانولی

را کاهش می دهند. در صورت استفاده صحیح می تواند نقش مهمی ASTو ALTکارال آنزیم های کبدی از جمله 

 سنتی و طب رایج داشته باشد.در پیشگیری و درمان بیماری ها در طب 

 
 کارال |خارمریم |کدو |پرکوله گیاه کور |بادرنجبویه
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( و مفنامیک اسید بر شدت درد Capsella bursa-pastorisمقایسه تأثیر گیاه کیسه کشیش )

 مسی IUDکنندگان از قاعدگی در استفاده

 3پور حمزه رویا  ،2میرغفوروند مژگان  ،1فهیمه صحتی شفائی

 تبریز، پزشکی علوم دانشگاه -تبریز مامائی و پرستاری دانشکده-جنوبی شریعتی خ-تبریز-شرقی آذربایجان-1

sehhatief@tbzmed.ac.ir ،  2-مامائی و پرستاری دانشکده-جنوبی شریعتی خ-تبریز-شرقی آذربایجان 

 خ-تبریز-شرقی آذربایجان-Mirghafourvandm@yahoo.com ،  3 تبریز، پزشکی علوم انشگاه -تبریز

 rouya.h@yahoo.com تبریز، پزشکی علوم انشگاه -تبریز مامائی و پرستاری دانشکده-جنوبی شریعتی

های پیشگیری از بارداری سالم، موثر، طوالنی مدت و قابل برگشت است که ترین روشیکی ازشایع IUDمقدمه:

قطع زودرس این روش یک  IUDگیرد. علیرغم استفاده گسترده از بطور وسیع در جهان مورد استفاده قرار می

، درد و خونریزی شدید همراه با IUDشود که بیشترین علت خروج زودتر از موعد مشکل عمده محسوب می

توانند به تنظیم چرخه های جایگزینی طبیعی هستند که میهای گیاهی از جمله درمانقاعدگی است. درمان

 انقباض رحم، انقباضات تحریک طریق از کشیش کیسه گیاه. کنند کمک قاعدگی شدید ردد کاهش قاعدگی و 

کاهش درد قاعدگی موثر باشد. لذا با توجه به اهمیت و شیوع  در تواند می هامویرگ شکنندگی کاهش ها،مویرگ

کشیش را بر شدت درد قاعدگی ناشی از بر آن شدیم که تأثیر گیاه کیسهIUD درد در زنان استفاده کننده از

IUD .مسی در زنان بررسی کنیم 

ساله که حداقل سه ماه از گذاردن 15-42زن  52سوکور بر روی این کارآزمایی بالینی تصادفی سهمواد و روشها:

IUD  آنها گذشته واز خونریزی زیاد قاعدگی شاکی بودند، انجام شد. مشارکت کنندگان از طریق بلوک بندی

گرم و گروه دوم  2نفری تخصیص داده شدند. گروه اول قرص گیاه کیسه کشیش  46و  44صادفی به دو گروه ت

ساعت یک عدد دریافت کردند. پرسشنامه  8میلی گرم از روز اول تا اتمام خونریزی هر  522قرص مفنامیک اسید 

اخله توسط شرکت کنندگان شدت درد قاعدگی یک ماه قبل از قاعدگی و سپس طی سه سیکل متوالی حین مد

و  ANCOVAو آمار توصیفی و تحلیلی شامل  13نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار تکمیل شد. داده

repeated measurement  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تمام مراحلα= 0.05  درنظر گرفته شده

    است.

مداخله بین دو گروه تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت  از نظر میانگین شدت درد قاعدگی قبل ازنتایج:

(p>0.05 بعد از مداخله میانگین شدت درد قاعدگی در هر دو گروه بطور معنی داری کاهش یافت و تفاوت .)

 (.p>0.05آماری بین دو گروه وجود نداشت )

شود که از این گیاه داروئی در با توجه به اثر گیاه کیسه کشیش در کاهش درد قاعدگی پیشنهاد می نتیجه گیری:

 زنان نیازمند استفاده شود.

 
 مسی IUD |درد قاعدگی |مفنامیک اسید  |گیاه کیسه کشیش 
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( و مفنامیک اسید بر میزان خونریزی Capsella bursa-pastorisمقایسه تأثیر گیاه کیسه کشیش )

 مسی IUDکنندگان از در استفاده

 3پور حمزه رویا  ،2میرغفوروند مژگان  ،1فهیمه صحتی شفائی

 تبریز، پزشکی علوم دانشگاه -تبریز مامائی و پرستاری دانشکده-جنوبی شریعتی خ-تبریز-شرقی آذربایجان-1

sehhatief@tbzmed.ac.ir ،  2-مامائی و پرستاری دانشکده-جنوبی شریعتی خ-تبریز-شرقی آذربایجان 

خ -تبریز-یجان شرقیآذربا-mirghafourvandm@yahoo.com ،  3 تبریز، پزشکی علوم دانشگاه -تبریز

 rouya,h@yahoo.comدانشگاه علوم پزشکی تبریز،  -دانشکده پرستاری و مامائی تبریز-شریعتی جنوبی

 
های پیشگیری از بارداری سالم، موثر، طوالنی مدت و قابل برگشت است که ترین روشیکی ازشایع IUDمقدمه:

ترین علل و مخصوصاً خونریزی یکی از شایع IUDگیرد. عوارض جانبی جهان مورد استفاده قرار میبطور وسیع در 

قطع تداوم استفاده از آن است. با توجه به اینکه استفاده از داروهای شیمیایی جهت درمان خونریزی ناشی از 

IUD اندک و میزان پذیرش باالی افراد  عوارض فراوانی داشته و استفاده از داروهای گیاهی به دلیل عوارض جانبی

رسد استفاده از داروهای گیاهی جایگزین مناسبی برای درمان خونریزی از گذشته رواج داشته است، به نظر می

بر آن شدیم که تأثیر گیاه IUD زنان باشد. لذا با توجه به اهمیت و شیوع خونریزی در زنان استفاده کننده از

 مسی در زنان بررسی کنیم. IUDشی از کشیش را بر خونریزی ناکیسه

ساله که حداقل سه ماه از گذاردن 15-42زن  52سوکور بر روی این کارآزمایی بالینی تصادفی سهمواد و روشها:

IUD  آنها گذشته واز خونریزی زیاد قاعدگی شاکی بودند، انجام شد. مشارکت کنندگان از طریق بلوک بندی

گرم و گروه دوم  2ی تخصیص داده شدند. گروه اول قرص گیاه کیسه کشیش نفر 46و  44تصادفی به دو گروه 

ساعت یک عدد دریافت کردند. چارت  8میلی گرم از روز اول تا اتمام خونریزی هر  522قرص مفنامیک اسید 

هیگام یک ماه قبل از قاعدگی و سپس طی سه سیکل متوالی حین مداخله توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. 

 repeatedو  ANCOVAو آمار توصیفی و تحلیلی شامل  13نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار ها داده

measurement  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تمام مراحلα= 0.05 .درنظر گرفته شده است    

(. p>0.05نداشت ) از نظر میانگین نمره هیگام قبل از مداخله بین دو گروه تفاوت معنی دار آماری وجودنتایج:

بعد از مداخله میانگین نمره هیگام در هر دو گروه بطور معنی داری کاهش یافت و تفاوت آماری بین دو گروه 

 (.p>0.05وجود نداشت )

با توجه به اثر گیاه کیسه کشیش در کاهش خونریریهای قاعدگی پیشنهاد میشود که از این گیاه  نتیجه گیری:

 استفاده شود.داروئی در زنان نیازمند 

 
 مسی IUD |خونریزی |مفنامیک اسید  |گیاه کیسه کشیش 
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 نقش رازی در تاریخ پزشکی

 1فرخنده بهزادی

 بوشهر، پزشکی علوم دانشگاه -پرستاری دفتر ،(ع)امیرالمومنین بیمارستان گناوه، بندر بوشهر، استان-1
farkhondeh.behzadi@yahoo.com 

 
 مقدمه:

 از باشد ارزشمندی معیار تواند ومی داده روی ملتها حیات طی در که است واتفاقاتی وقایع روشنگر آینه، چون تاریخ   

 تاریخ ملل، تاریخ مختلف های رشته بین از. باشد داشته امروز جهان در باید ای وطایفه قوم هر که منزلتی سنجش برای

شود زیرا بشر از روزی که خود را شناخت با درد و رنج همراه و با حوادث  می محسوب رشته ترین قدیمی پزشکی

گوناگون روبرو بوده است. در نتیجه از همان ابتدای کار در اندیشه آن بر آمد تا راه چاره ای براین آالم بیابد و بدین 

نقالبی ظهور می نماید که ترتیب تاریخ پزشکی آغاز شد. در مسیر جریان علوم در تاریخ هر از چندی اندیشمندی ا

بنیادهای پیشین را در هم می شکند. درطب نیز بقراط در آستانه پیدایی طب کالسیک و رازی و ابن سینا در آستانه 

طبی که بنیادهای طب نوین بر آن است، این نقش انقالبگرانه را داشته اند. در این راستا به شرح خدمات ارزنده محمد بن 

 ایشان به علم پزشکی پرداخته می شود.زکریای رازی وخدمات 

 محتوا:

 مشاهدات و ها بیماری تشخیص در سیستماتیک گام به گام پژوهش روش وچگونگی فیزیکی معاینات دلیل به را رازی   

 واصول کاربرد اورولوژی تاریخ در بار نخستین او. کنند می قلمداد اسالم تمدن قلمرو در پزشک بزرگترین بالینی

 Perinealبا ساخت سوندی انحنا پذیر از سرب پایه گذاری کرد. رازی روش شکاف پیشابراه  را کاتتریسم

urethrotomy .را برای برداشت سنگ های پیشابراه و نیز رفع تنگی آن پیشنهاد کرده است 

نی خود را به کتاب الحاوی، عصاره کار واندیشه توامان رازی است که در آن مشاهدات بالینی، تجربیات و روشهای درما

سال تالش وپژوهش رازی بر روی بیماران بستری در بیمارستانهای ری و بغداد  16نمایش گذاشته است . الحاوی عصاره 

است که او شبانه پس از روزی کار توانفرسا، در بیمارستان قلم زده است. این کتاب یکی از نه کتاب کتابخانه دانشکده 

لد فارماکولوژی آن تا دیر زمانی پس از رنسانس در اروپا تدریس می شد. دومین بود و ج 1355پزشکی پاریس در سال 

است، از نظر پزشکان قرون وسطی اروپا این کتاب ارزش فوق العاده ای داشت و در  "کتاب المنصوری"کتاب مهم رازی 

ها طب تدریس می گردید آن سالها کتاب نهم از این کتاب به عنوان مهمترین کتاب پزشکی در تمام مدارسی که در آن

مورد استفاده قرار می گرفت. از مقاالت ورساالت رازی تعداد زیادی به کلی از بین رفته و فقط اطالعاتی از اسامی آنها 

بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. زکریای رازی جزوه  "برالساعت"وجود دارد و از بین کارهای کوچک او رساله 

در مورد  Sheringtonوان عاداتی که سرشت گردند دارد که مطالب آن بیان نظریه شرینگتون های کوچکی نیز تحت عن

عکس العملهای شرطی محسوب می گردد. به عنوان مثال جزوه ای هم در باره بیماری های اطفال دارد که در نوع خود 

. الزم به ذکر است که بسیاری از یک کار صد در صد ابتکاری است و به همین جهت باید رازی را پدر طب اطفال نامید
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 Opera parvaرساالت، جزوات و نوشتجات کوتاه رازی در سالهای قرون وسطی ترجمه ویک جا تحت عنوان 

Abubetri  منتشر شده است. وقتی در باره زکریای رازی صحبت می شود بالشک باید از کار های ارزشمند او در زمینه

ه شود. رازی اولین کسی بود که از جیوه به عنوان یک ماده پلشت بر استفاده کرده دو بیماری سرخک وآبله نیز نام برد

است وهم اوست که استفاده از سفید آب سرب را در شیمی مرسوم ساخت و باز هم اوست که چندین نوع ماده برای 

کرد. و باالخره شاید از شستشوی چشم ساخت. رازی برای اولین بار از روده حیوانات جهت بخیه زدن جراحی ها استفاده 

همه مهمتر ساختن الکل است که باید در راس کار های نبوغ آسای او قرار داده شود. ودر نهایت باید بگوییم که رازی در 

طب عملی سرآمد اقران بوده است. زکریای رازی پدر بزرگ طب بالینی تمدن اسالمی، در معاینه فیزیکی قلب وعروق 

داده است. رازی نخستین کسی بود که در دانش چشم پزشکی از واکنش مردمک در برابر نور  مهارت زیادی از خود نشان

سخن گفته است. رازی از آن دسته از اطباست که چون با آزمایش سر وکار داشته در باره ادرار نظرات خاصی اظهار 

جنبه های بارز زندگی این اندیشمند  نموده واز این بابت قدمهایی در مراحل اولیه تجزیه ادرار بر داشته است. یکی از

است که در خدمت سالتین وفرمانروایان زمان نبوده وپایگاه مردمی داشته است. او دانش پزشکی خود را در چارچوب 

می نویسد که در "طب الفقرا"دوستشان می داشت رساله ای با نام  "آکادمیک نگه نمی دارد و برای مردمی که عمیقا

شکی برای عموم و مردمانی که دسترسی به پزشک ندارند می باشد. از صفات اخالقی بارز آکادمیک حقیقت فرهنگنامه پز

رازی این بود که در نوشتارهای علمی وفلسفی خود بیش از آنکه دیدگاه خود را بیان دارد نظرات پزشکان و اندیشمندان 

 الحاوی آشکار است.پیشین را که از آنها مدد جسته بود را بیان می داشت واین بخوبی در 

نتیجه 

                                                                                                                                                          گیری:

                                    

نقش بقراط در طب یونان است، رازی یکی از پرکارترین پژوهشگران جهان  همانند اسالمی، طب در رازی انقالبی نقش  

 است، اوبزرگترین پزشک بالینی طب اسالمی است.

 
 طب اسالمی |پزشکی |تاریخ |رازی
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 تاثیر دلک )ماساژ( بر رطوبت های بدن

 3نیا وکیلی رضا سید دکتر ،2اصغری مجید دکتر ،1دکتر داود بیات

 قم پزشکی علوم دانشگاه-dbayat92@gmail.com ،  2 ، -سنتی طب دانشکده قم پزشکی علوم دانشگاه-1

،  -قم دانشکده طب سنتی پزشکی علوم دانشگاه-asghari.ruli.gmail.com ،  3 ، -سنتی طب دانشکده
rvakilinia@gmail.com 

 
دهه های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته  : تاثیر دلک )ماساژ( بر بیماری های مختلف، درمقدمه و اهداف

است. با توجه به اینکه در طب سنتی ایرانی دلک در حفظ سالمتی و پیشگیری و درمان نقش بارزی دارد تاثیر 

   دلک را بر رطوبت های بدن بررسی نمودیم.

القانون فی الطب و خالصه مباحث دلک درمنابع بارز طب سنتی مانند: کامل الصناعه، الحاوی فی الطب، روش کار: 

در پایگاه های اطالعاتی  "تاثیر ماساژ در بیماریهای مختلف"الحکمه، بررسی شده و جستجو برای مقاالت اخیر 

PubMed  وGoogle scholar  شد انجام پزشکی علوم فرهنگستان و. 

ایجاد رطوبت غریبه و  : اشکال در هر کدام از هضوم چهار گانه )معدی، کبدی، عروقی، عضوی( باعثیافته ها

فضوالت متفاوت می شود. دلک با افزایش حرارت، خونرسانی و بهتر شدن هضم، از بروز رطوبت غریبه جلوگیری و 

به دفع آن کمک می کند. با افزایش شدت و مدت دلک، حرارت افزایش یافته و رطوبات مجتمع عضوی به تحلیل 

تحقیقات اخیر  رطوبت و بزرگی عضو می شوند مانند دلک لین. در می روند. برخی از انواع دلک نیز باعث افزایش

ماساژ در بیماریهایی مانند آسم، آرتریت، بی خوابی، فلج اعضا، دیابت، نتایج مثبت با مکانیسم های مختلف داشته 

   است مثل: کاهش اضطراب، ایجاد شلی عضالنی، افزایش خونرسانی، تنظیم قند خون.

افزایش خونرسانی، بهبود هضم و دفع مواد زاید از بدن، نقش داشته که می تواند به عنوان دلک در  نتیجه گیری:

 راهکاری در درمان و حفظ سالمتی بکار رود.

  دلک، ماساژ، رطوبت غریبه، هضم عضوی، دیابت. واژگان کلیدی:

 
 دیابت.  |هضم عضوی |رطوبت غریبه |ماساژ |دلک
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 سالمندان در طب سنتی ایرانتوصیه های تغذیه ای 

 خانم ،4توشیح محمد آقا ،3سعیدی مینا خانم ،2رزکناری-پور کریم الهه خانم ،1مزدآبادی-خانم یاسمن واحدی

 5اکبرزاده تهمینه

پزشکی تهران، تهران، ایران،  علوم دانشگاه سنتی، داروسازی و طب تحقیقات مرکز -تهران-1

yasaman.vahedi@gmail.com ،  2-پزشکی علوم دانشگاه سنتی، داروسازی و طب تحقیقات مرکز -تهران 

 سنتی، داروسازی و طب تحقیقات مرکز -تهران-yasaman.vahedi@gmail.com ،  3 ایران، تهران، تهران،

 تحقیقات مرکز -تهران-yasaman.vahedi@gmail.com ،  4 ایران، تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه

 -تهران-yasaman.vahedi@gmail.com ،  5 ایران، تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه الکتروفیزیولوژی،

 یران، تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه داروسازی، دانشکده دارویی، شیمی گروه
yasaman.vahedi@gmail.com 

 مقدمه و هدف

ناپذیر زندگی و حالتی بینابینی از سالمت و بیماری است گویی فرد در  دوران سالمندی از مراحل مهم و اجتناب

بوده که  های مزمن شایعها، بیماریبرد. در این دوران بدلیل کاهش عملکرد اندامسر می ها بهدوران نقاهت بیماری

مراقبتی، ارتقاء سطح دتوان با خوحالی که میدر .شودی بسیار به فرد و جامعه می به تحمیل زمان و هزینهمنجر

ها کرد و یا از شدت آنهای مرتبط با این سن پیشگیری ای از بروز بیماریهای صحیح تغذیهسالمت و انتخاب

 کاست.

 روش

است در این مطالعه مروری و طب سنتی ایران به دوران مختلف زندگی از جمله سالمندی توجه خاصی نشان داده

با در « سینا، خالصه الحکمه، حفظ الصحه ناصریقانون ابن»طب سنتی ایران مانند  ای؛ به بررسی منابعکتابخانه

های مصرف نظر گرفتن مطالب مربوط به بهداشت پیران و دستورات غذایی سالمندان شامل نوع مواد غذایی، روش

 است.است و در آخر تجزیه و تحلیل این مباحث صورت گرفتهشدهو برنامه زمانی پرداخته

 ها  یافته

تحت عنوان بهداشت و تغذیه پیران تدابیر خاصی در طب سنتی ایران مطرح شده است، مثال در سالخوردگی مواد 

توجه به کاهش رطوبت و حرارت بدن مورد تایید بسیار است، همچنین مواد غذایی کم غذایی گرم و مرطوب با

باشد. مصرف مواد مندان مورد توصیه طب سنتی میتوجه به وضعیت جسمانی سالهای غذایی زیاد باحجم و وعده

ها و سبزیجاتی مانند تره، کرفس، انجیر، انگور، انرژی و سهل الهضم مانند گوشت کبک و مصرف میوهغذایی پر

ای صحیح در سالخوردگان ازمنظر طب سنتی های تغذیهگردو و مصرف مایعات و عدم حذف وعده شام از مثال

های این طب بهتر است از مصرف مواد غذایی شور، بادمجان، گوشت کهنه، اساس آموزهن برباشد. همچنیایران می

  هندوانه، قهوه و ادویه اجتناب شود.



 

61 
 

 بحث 

است شود، البته این مهم فراموش نشدهمینظر گرفتهاز منظر طب سنتی ایران شصت سالگی شروع سالخوردگی در

 علت به ایران سنتی طب در. دهدتغییر را سنی مرز این تواند می ارداریب و غذا هوا، و آب فرد، زندگی شرایط که 

 توان می جمله آن از که استشده فراوان تاکید باشد افراد سن مناسب که صحیح یاغذیه برانتخاب تغذیه اهمیت

مناسب سالمندان مانند ریشه بسفایج و تخم کرفس اشاره  هایکرده دم مصرف و قهوه، و چای مصرف کاهش به

است مصرف بادمجان به دلیل تشدید خشکی بدن و یبوست که یکی از مشکالت شایع در این نمود. به عالوه بهتر

 راحتی به  ای طب سنتی ایران های ساده و قابل اجرای تغذیه باشد، محدود شود. بنابراین رعایت توصیهدوران می

 کند. تواند از بروز عوارض شایع افزایش سن جلوگیریمی

 گیری  نتیجه

ای در های تغذیهرسد در صورت اشاعه و آموزش توصیه طبق مطالعه منابع معتبر طب سنتی ایران به نظر میبر

ا توان موجب ارتقای سالمت و جلوگیری از عوارض بریزی صحیح منابع محدود مالی می سالمندان و با برنامه

 کمترین هزینه و بیشترین سطح سالمت گردید.

 
 پیشگیری |سالمندان |اصول تغذیه |طب سنتی ایران
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 معرفی شوینده های طبیعی البسه در طب سنتی ایرانی

 4اصل علی فاطمه دکتر ،3اصل علی ژاله دکتر ،2شجاعی آسیه دکتر ،1دکتر مریم تقوی شیرازی

 ، --Mtaghavish@yahoo.com ،  2-- ، ،   3-- ، ،   4 ایران، پزشکی علوم دانشگاه -سنتی طب دانشکده-1

 
رغم فواید زیادی که دارند، در سال های اخیر به علت مصرف کننده علیمواد شوینده و پاک مقدمه و هدف:

این ترکیبات به علت روند. گسترده در سراسر دنیا، به عنوان عامل جدیدی برای آلودگی محیط زیست به شمار می

شوند. پیش از تولید کنندگی دارند، ولی به آسانی از محیط تجزیه نمیفعالیت سطحی، خاصیت شویندگی و پاک

صابون و مواد شوینده شیمیایی؛ گیاهان، خاکستر و مواد طبیعی گوناگونی برای تولید شوینده ها و صابون مورد 

گذاشته است. خوشبختانه امروزه تمایل به کمی در محیط زیست می گرفته است که تاثیر بسیاراستفاده قرار می

آرایشی رشد چشمگیری  -استفاده از منایع طبیعی و گیاهان دارویی در صنایع مختلف از جمله صنعت بهداشتی

داشته است. بنابراین بررسی منابع جهت یافتن پاک کننده های طبیعت دوست به ویژه با تکیه بر دانش بومی و 

  ایران زمین ضروری است.کهن 

رفته کننده طبیعی عمدتا گیاهی که برای شستن انواع البسه به کار می: این نگارش، به معرفی مواد پاکروش کار

 پردازداست بر اساس کتب مهم طب سنتی ایران ازجمله قانون ابن سینا می

اند. گیاهان بدن و لباس معرفی کرده : حکمای طب سنتی ایرانی، مواد طبیعی مختلفی را برای پاکیزگیهایافته

ای که ریشه سطرونیون و کندش ،اشنان چوبک ؛تاغ و اُشنان یا قَلیا به عنوان پایه اولیه تولید صابون مانند قَلی مولد

 اند.با خاصیت شویندگی دارند، از آن جمله

تواند زمینه را برای پژوهش و روید، میمیهایی که در کشور ایران : شناسایی این گیاهان به ویژه گونهگیرینتیجه

 دوست ایجاد کند.های طبیعتتولید شوینده

 
 طب سنتی ایران |لباس |شوینده
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 سبک زندگی و تاثیر آن در ناباروری از نگاه طب سنتی ایرانی

 2الدینی تاج هاله دکتر ،1دکتر الهام اختری

 استادیار، -کرمان پزشکی علوم دانشگاه-akhtari.e@iums.ac.ir ،  2 استادیار، -ایران پزشکی علوم دانشگاه-1
dr_haleh@yahoo.com 

 
زمینه طرح: در زندگی امروز ناباروری مشکلی بزرگ به همراه عوارض اقتصادی و روانی بسیاری است. طب سنتی 

کند پرداخته است حفظ میایرانی تحت نام حفظ الصحه به بررسی مجموع مواردی که در طول زندگی باروری را 

 شود.که اجرای این موارد در زندگی موجب حفظ سالمت باروری آنها می

های طبی حکما در جهت حفظ قدرت باروری در آوری تمام توصیههدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی و جمع

 زندگی روزمره افراد است.

های در ای با بررسی اصول حفظ صحت در کتابخانهروش: روش تحقیقاتی مورد نظر در این مقاله تحقیق کتاب

 باشد.الحکمه و ... میدسترس و قابل اعتماد طب سنتی مانند قانون در طب، اکسیر اعظم، خالصه

نتایج: بسیاری از موارد تاثیر گذار در قدرت باروری مانند سن ازدواج و سن تصمیم گرفتن برای باردار شدن، تغذیه، 

، ورزش، مشکالت روانی و اعراض نفسانی، هم چنین محیط زندگی مانند آب و هوا و خواب و بیداری، وزن

ها با عنوان سته ضروریه مورد بحث و بررسی توسط حکما قرار های شغلی تحت یک سری قوانین و توصیهالودگی

فوع و ادرار، ها دارای نقش کلیدی در حفظ قدرت باروری بوده خوردن، آشامیدن، دفع مدگرفته است. این توصیه

گیرد. این مقاله تمامی فاکتورهای قابل تغییر های محیطی، را در بر میورزش و مقاربت، احساسات فردی و واکنش

 و اصالح در زندگی روزمره که روی باروری فرد موثر است را بررسی نموده است.

رزشمندی در اصالح سبک های عملی انتیجه: طب سنتی ایرانی به عنوان یک مکتب فکری طبی دارای توصیه

های باروری است که ریزترین عادات فردی را در برگرفته با زندگی و افزایش و حفظ قدرت باروری در طی سال

 شود.نماید که در نهایت موجب باال رفتن سطح سالمت باروری در جامعه میراهکاری عملی تصحیح می

 
 یدوران بارور |سالمتی |طب سنتی ایرانی |ناباروری
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 گیاه خرفه و اثرات درمانی آن در بیماری ذیابیطس و بیماری دیابت

 3شفیعی ملیحه دکتر ،2دکتر زهرا سربازحسینی ،1دکتر مجید اصغری

 سنتی، طب دانشکده. قم پزشکی علوم دانشگاه -سنتی طب دانشکده. قم پزشکی علوم دانشگاه-1

asghari.RALL.gmail.com ،  2-قم پزشکی علوم دانشگاه -سنتی طب دانشکده. قم پزشکی علوم دانشگاه .

 -سنتی طب دانشکده. قم پزشکی علوم دانشگاه-z.sarbazhoseini@gmail.com ،  3 سنتی، طب دانشکده

 sv.shafiey.com سنتی، طب دانشکده. قم پزشکی علوم دانشگاه

که اثرات مفید و مضر این گیاهان را بررسی تمایل جهانی به استفاده از گیاهان دارویی محققین را بر آن داشته 

کنند. در این بین، تحقیقات بر روی گیاه خرفه، سهم قابل توجهی داشته است. در این مطالعه به بررسی اثرات 

ایم تا با در کنار هم قرار دادن مطالب، اطالعات درمانی گیاه خرفه در بیماری ذیابیطس و بیماری دیابت پرداخته

 ه دهیم.تری ارائجامع

 روش 

ابتدا مطالب مربوط به بیماری ذیابیطس و اثرات گیاه خرفه از برخی کتب اصلی طب سنتی از جمله قانون فی 

الطب، خالصه الحکمه، مخزن االدویه، قرابادین کبیر و اکسیر اعظم استخراج گردید. سپس جهت به دست آوردن 

شد و جستجو در برخی مجالت طب سنتی ایران و مطالب تحقیقاتی جدید، کتب اصلی گیاهان دارویی بررسی 

 انجام گرفت. Scholarو  PubMed ،SIDپایگاه های اطالعاتی از قبیل 

 هایافته

در متون طب سنتی از بیماری به نام ذیابیطس نام برده شده که عالیم آن شباهت زیادی به بیماری دیابت دارد. 

رد تقسیم می شود و یکی از توصیه های درمانی ذیابیطس گرم، این بیماری به دو نوع ذیابیطس گرم و ذیابیطس س

و دارای طبیعت  استفاده از گیاه خرفه است. این گیاه با اسامی دیگری مانند بقله مبارکه، تورک و فَرفَخ عنوان شده

شناخته  Purslaneو نام التین  Purtulaca oleraceaباشد. در طب نوین نیز این گیاه با نام علمی تر می وسرد 

های متعددی اثرات ضد دیابتی آن مشخص شده است؛ از جمله کاهش قند خون ناشتا، شود. در پژوهشمی

هموگلوبین گلیکوزیله، همچنین افزایش سطح سرمی انسولین، افزایش حساسیت به انسولین و بهبود اختالل 

 ه آن منفی بوده است.های سم شناسی و عوارض سنجی مربوط بتحمل گلوکز. عالوه براین، بررسی

 گیرینتیجه

در طب سنتی، مصرف گیاه خرفه در بیماری ذیابیطس گرم توصیه می شود و با توجه به تحقیقات جدید، این گیاه 

 اثرات مفیدی در کنترل قند خون دارد.

 طب سنتی |طبیعت سرد |ذیابیطس |انسولین |قند خون |دیابت |خرفه
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 ماهه 3-1شنبلیله مصرف شده توسط مادران بر وزن شیرخواران دختر بررسی تاثیر دمنوش دانه ی 

 2خیرخواه معصومه  ،1ویدا قاسمی

 تهران، پزشکی علوم دانشگاه -مامایی پرستاری ی دانشکده-تهران پزشکی علوم دانشگاه-تهران-1

vidaghasemi89@gmail.com ،  2-مامایی پرستاری ی دانشکده-ایران پزشکی علوم دانشگاه-تهران- 

 Masoomeh_ kheirkhah2002@yahoo.com ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 
بهترین و مطلوبترین نحوه ی تغذیه کودک،تغذیه انحصاری با شیر مادر تا سن شش ماهگی و ادامه ی مقدمه :

(.مطالعه با هدف بررسی تاثیر دمنوش دانه ی 1-3سالگی به همراه تغذیه ی کمکی می باشد) 2تغذیه با آن تا 

ماهه ی دختر  2-4شیرخواران حجم شیر و در نتیجه بر وزن گیری  افزایش شنبلیله مصرف شده توسط مادران بر 

 انجام شده است.

 ی ماهه 2-4 مادر دارای شیرخوار  18این مطالعه یک کارآزمایی بالینی با گروه کنترل می باشد که بر  روش:

مه به صورت نا رضایت کسب از پس ها نمونه. شد انجام شدند می تغذیه مادر شیر با انحصاری طور به که دختر

 و( روز در بار سه معمولی چای پودر گرم 3 ی بعالوه گرم پودر دانه ی شنبلیله  1/5تصادفی در گروه مداخله )

 وزن هفته 4 طی و مداخله ابتدای در.گرفتند قرار( روز در بار سه معمولی چای پودر گرم 3)کنترل گروه

 رار گرفت.ق بررسی مورد وزن سنجش ترازوی از استفاده با شیرخواران

( . در پایان هفته چهارم  ˃2/25Pقبل از مداخله بین دو گروه در پارامترها تفاوت معنی داری دیده نشد)یافته ها: 

 وزن افزایش سبب داریمعنی طور به داد،شنبلیله نشان تکراری های اندازه آزمون نسبت به شرایط قبل از مداخله 

 وزن در داری معنی  (.اما افزایشP ˂2/221شده است ) )6383221 ±552226( به( 5282225± 1221251) از

 .نشد مشاهده گنترل گروه گیری

 دمنوش دانه ی شنبلیله سبب افزایش حجم شیر و بهبود وزن گیری شیرخوار می شود. نتیجه گیری:

 
 وزن  دمنوش، شنبلیله،
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 3-1بر پارامترهای رشد شیرخواران  بررسی تاثیر دمنوش دانه ی رازیانه مصرف شده توسط مادران

 ماهه ی دختر

 2خیرخواه معصومه  ،1ویدا قاسمی

 تهران، پزشکی علوم دانشگاه -مامایی پرستاری ی دانشکده-تهران پزشکی علوم دانشگاه-تهران-1

vidaghasemi89@gmail.com ،  2-مامایی پرستاری ی دانشکده-ایران پزشکی علوم دانشگاه-تهران- 

 masoomeh_kheirkhah2002@yahoo.com ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 
 و باشد می زندگی طی نوزاد سالمتی حفظ برای ارزش با و صرفه به مقرون روشی مادر شیر با تغذیه  مقدمه:

(.مطالعه با هدف بررسی تاثیر دمنوش 3-1ی مادر و نوزاد فراهم می کند ) برا نظیری بی عاطفی و بیولوژیک اثرات

-4دانه ی رازیانه مصرف شده توسط مادران بر افزایش حجم شیر و در نتیجه بر بهبود پارامترهای رشد شیرخواران 

 ماهه ی دختر انجام شده است. 2

 ی ماهه 2-4 شیرخوار دارای مادر  18این مطالعه یک کارآزمایی بالینی با گروه کنترل می باشد که بر  روش:

 صورت به نامه رضایت کسب از پس ها نمونه. شد انجام شدند می تغذیه مادر شیر با انحصاری طور به که دختر

چای معمولی سه بار در روز (و گروه  پودر گرم 3 ی بعالوه رازیانه ی دانه پودر گرم 1/5) مداخله گروه در تصادفی

هفته وزن،قد و دور سر  4گرم پودر چای معمولی سه بار در روز( قرار گرفتند.در ابتدای مداخله و طی  3کنترل)

 شیرخوار با استفاده از ابزار سنجش رشد مورد بررسی قرار گرفت.

(.آزمون اندازه های ˃2/25Pدیده نشد ) قبل از مداخله بین دو گروه در پارامترها تفاوت معنی دارییافته ها:

 تکراری نشان داد پس از پایان هفته ی چهارم نسبت به شرایط قبل از مداخله در گروه رازیانه وزن از

 یافته افزایش( 42215±2222( به)38261 ±2222(و دور سر از)6353233 ±1283242) به( 5261222±1161265)

 (. =P 2/266تفاوتی دیده نشد. )( اما در متغیر قد P ˂2/221. )است

 دمنوش دانه ی رازیانه سبب افزایش حجم شیر و بهبود پارامترهای رشدشیرخواری می شود. نتیجه گیری:

 
 پارامترهای رشد دمنوش، رازیانه،
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 ق 4939معرفی اسناد خطی دارالشفای آستان قدس رضوی در سال 

 زاده حسین سالم آقای ،3جوهرچی محمد دکتر ،2نامدار حسن دکتر ،1خانم سیده زهرا آدابی نیا

 5احمدی سامی مهندس ،4سورشجانی

 شاهد، دانشگاه --Adabinia@gmail.com ،  2 شیراز، پزشکی علوم دانشگاه --1

h.namdar@shahed.ac.ir ،  3-- کشور، عمومی های کتابخانه نهاد نوآوری و پژوهش مرکز 

Mjoharchi@gmail.com ،  4-- قدس آستان اسناد و ها موزه و ها کتابخانه سازمان اسناد مدیریت مرکز 

 شیراز، پزشکی علوم دانشگاه --salem_hosseinzadeh@yahoo.com ،  5 رضوی،
ahmadisami90@yahoo.com 

 
 چکیده:

اسناد خطی حاوی اطالعات طبی آستان قدس رضوی، از منابع دست اول تاریخی محسوب می شود که نمود 

فعالیت طبی حکمای طب سنتی در دارالشفا بوده و با هدف معرفی اسناد به عنوان بخشی از تاریخ پزشکی ایران 

 مورد بررسی قرار گرفته است.

 ای است.های کتابخانه روش پژوهش، تاریخی و با استفاده از داده

ی اسناد در حوزه طب ایرانی در های پژوهش شامل معرفی، چگونگی ساختار، نوشتار و اطالعاتی از محتوا یافته

 قمری است. 1323اواخر دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در سال 

 ای از طب سنتی ایرانی در دوره اسالمی و بهره از نتایج این پژوهش معرفی اسناد دارالشفا به عنوان گنجینه

 لفنون در دوره قاجار است.گیری نظام طبی دارالشفا از طب سنتی با وجود رواج طب نوین و تاسیس دارا

 
 اسناد. |دارالشفا |آستان قدس رضوی |تاریخ پزشکی
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عنوان: بررسی میزان استفاده از طب مکمل و جایگزین و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی در 

عروقی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب و عروق حضرت فاطمه -بیماران قلبی

 4931الزهرا )ع( ساری در سال 

 1آقا جواد لک زایی

 javadlakzaei321@gmail.com گلستان، پزشکی علوم دانشگاه -1

 
 و عروقی به عنوان یک مشکل سالمتی عمومی مهم در بیشتر کشورهای جهان -بیماری های قلبی مقدمه:

 در جایگزین و مکمل طب های روش از استفاده. است شده معرفی جهان سراسر در مرگ و ناتوانی عامل مهمترین

طرف بیماران همراه است.  از خوب همکاری و آسان پذیرش با و است افزایش حال در جهان مختلف های قسمت

هدف از این مطالعه تعیین فراوانی استفاده از طب مکمل در بین بیماران قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی 

 حضرت فاطمه الزهرا )ع( ساری )مازندران( بود.درمانی تخصصی قلب و عروق 

نفر(،  34( با استفاده از فرمول حجم نمونه و مطالعه آزمایشی)1355در این مطالعه توصیفی تحلیلی )  روش کار:

نفر تعیین شد. نمونه ها بیماران با یکی از انواع بیماری های قلبی مراجعه  332حجم نمونه با در نظر گرفتن ریزش 

اری بود که با استفاده از روش تصادفی ساده کننده به مرکز آموزشی درمانی سانترال قبل فاطمه زهرا )ع( شهر س

بر اساس داشتن معیارهای ورود، وارد مطالعه شدند. نمونه گیری به صورت همزمان و در یک بازه زمانی مشخص 

( بوده 1381توسط مجری و همکاران مطالعه اغاز گشت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بنی هاشمی و همکاران )

 18نسخه  SPSSیی و پایایی آن در مطالعه حاضر بررسی و تایید گردید. آنالیز با استفاده از است که روایی محتوا

 و آماره های توصیفی صورت گرفت.

 %3/51. کردند شرکت مطالعه این در سال 1/55±1/1بیمار زن با میانگین سنی 166بیمار مرد و  164یافته ها: 

 55بی )قل بیماران %25. بودند شهر ساکن افراد %1/55. بودند( نشین خانه یا) دار خانه آنها % 6/44 و متاهل افراد

بیماران از بیماری خود آگاهی داشتند.  5/15نفر( با تشخیص سندرم کرونری حاد در مرکز قلب بستری بودند، 

 ،(%5/81)دارویی های درمان شامل ترتیب به نیز شده انجام های درمان  افراد، درد بود. %1/45شکایت اصلی 

ز طب مکمل برای تسکین بیماری قلبی خود ا بیماران %3/16. بود( %4/15) جراحی و( %1/21)آنژیوپالستی

. کردند می استفاده مکمل طب از( نفر 58) زن بیماران از %6/11 و( نفر 45) مرد بیماران از %15  استفاده کردند.

 درمانی گیاه ،(%4/2)بادکش ،(%3/3)زالواندازی ،(%5) حجامت شامل بیماران توسط شده استفاده مکمل طب

(، %3/2(، تای چای)%5/2(، ورزش درمانی)%1/2ستفاده از کمک های غذایی و ویتامین ها )ا و غذایی رژیم ،(8/1%)

( بوده است. نحوه آشنایی بیماران %6/2( و طب سوزنی)%6/2(، ماساژ )%6/2(، تصویر ذهنی)%5/2موسیقی درمانی)

موارد از طریق آشنایان و بستگان بوده است. بیشترین علت تمایل به استفاده از طب مکمل  %84 با طب مکمل در

 بی خطر بودن روش بیان شد.

: اگرچه میزان استفاده از طب مکمل در بیماران قلبی مراجعه کننده به مرکز قلب شهر ساری نتیجه گیری
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لت برای استفاده ذکر گردید. با ارزیابی وضعیت چشمگیر نبوده است اما بی خطر دانستن طب مکمل بیشترین ع

طب مکمل در بیماران قلبی استان مازندران عالوه بر شناخت از رویکرد بیماران قلبی نسبت به طب مکمل، می 

بهداشتی را استخراج نمود، بروز عوارض ناشی از این درمان ها را به حداقل -توان راهکارها و سیاست های آموزشی

 .برد  رات مفید آنها بهرهرساند و از اث

 
 بیماران قلبی |طب جایگزین |طب مکمل
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ارزیابی تأثیر تدابیر طب سنتی ایران در درمان یبوست مزمن و مقایسه آن با روش درمانی طب 

 کالسیک

 1سید مرتضی امامی العریضی

 smemami@sums.ac.ir شیراز، واگیر غیر تحقیقات مرکز -.شیراز پزشکی علوم دانشگاه زند بولوار شیراز-1

 
فع و یبوست یک شکایت شایع در بررسی های بالینی است و به اجابت مزاج با مدت زمان طوالنی و یا سختی در د

می دفع ناکامل گفته می شود. در بیشتر این افراد دفع حداقل سه بار در هفته دیده  دفع غیر متوالی و به عبارتی

باشد. هم اکنون درمان قطعی و داروی موثر و کم  دفع، به تنهایی بیانگر یبوست نمیولی کاهش دفعات شود.

یبوست مزمن، روش هایی از  ت مزمن در طب کالسیک وجود ندارد.طب سنتی ایرانی برای درمانضرری برای یبوس

 وده است. مطالعه حاضر، تاثیرجمله تغییرات سبک زندگی و درمان گیاهی و ماساژ همراه با روغن، پیشنهاد نم

فاده در طب جدید تدابیر طب سنتی ایران در درمان یبوست مزمن را با الکتولوز، که از بهترین داروهای مورد است

 .عملکردی(فونکسیونل) می باشد، مورد مقایسه قرار داده است برای یبوست مزمن

 82 - 18ابیر طب سنتی ایرانی بر یبوست مزمن، بیماران روش اجرا: در این مطالعه، برای مقایسه اثر الکتولوز با تد

نفره  43را داشتند، به صورت تصادفی در دو گروه یکسان  ROME 3 شاخص هایساله ای که حداقل دو مورد از

 .قرار داده شدند

ه شده اند. دادنفر در گروه الکتولوز) در مطالعه شرکت  44نفر در گروه تدابیر و  42بیمار(  86نتایج: در این مطالعه 

 ± 2/  88 ، 1/  16 ± 1/  15به ترتیب  12و  8،  4،  2مزاج در گروه تدابیر در هفته ی  میانگین فرکانس اجابت

 ترتیب به الکتولوز گروه برای و 2/  53 ± 1/  11 و 2/  55 ± 1/  25 ، 2/  88

2 2/  212 2/  12می باشند.(  2 / 77 ± 1 / 00،  2 / 84 ± 0 / 91،  2 / 57 ± 0 / 90،  2 / 41 ± 1 / 67

62 /2  251  /2P= ) 

 

) در گروه الکتولوز در پایان هفته دوازدهم با توجه به % 54/  5بیمار(  24) در گروه تدابیر و % 16/  2بیمار(  32

 ) =2P/  243بودند که اختالف در دو گروه مورد مداخله معنی دار است.(  درمان شده ROME 3 شاخص های

) % 2/  22پایان هفته ی دوازدهم به ترتیب( د، در گروه تدابیر و الکتولوز درتعداد بیمارانی که از نفخ شکایت داشتن

 ( =2P/  21نفر بود که اختالف در دو گروه مورد مداخله معنی دار می باشد.(  1(%  15/  5و ) 

وست مزمن در دسترس و بدون عارضه جانبی برای یبنتیجه گیری: تدابیر طب سنتی ایران، درمانی ساده، ارزان و 

ندگی و پیشگیری و درمانی در صورت رعایت دقیق و مستمر روش های سبک زعملکردی است و می تواند

مناسب در مقایسه با الکتولوز، مورد استفاده قرار  ه مدت سه ماه، به عنوان جایگزینیو رعایت حداقل بمربوطه،

 .گیرد

 طب سنتی ایرانی |تغییرات سبک زندگی |الکتولوز |یبوست |کارآزمایی بالینی
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 اثربخشی روش تراپوتیک تاچ در طب انرژی

 2محمودزاده پویای دکتر آقا ،1نیما مال محی الدینی آقا

 nimamohyeddin@yahoo.com قشم، آزاد دانشگاه -35 پالک سوم، خیابان بنفشه، شهرک -1

 پزشکی، تهران آزاد دانشگاه -35 پالک سوم، خیابان بنفشه، شهرک کرج، -2
POUYAMAHMOUDZADEH@YAHOO.COM 

 
 چکیده

 می روانی و جسمی های بیماری بر هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی اثرات پیشگیری و درمان با روش تراپوتیک تاچ 

 بوده ی بالینی صورت گرفته در باب اثر بخشی این روش ها کارآزمایی از ای شده تکرار ی نسخه مطالعه این. باشد

 نیز و سوختگی بیماران در زندگی کیفیت ، درد تداوی کورتیزول، سطح اضطراب، ، درد، بر را تاچ تراپوتیک اثرات و

ند توا می تاچ تراپوتیک روش که گفت توان می مقاالت این به استناد با ، کند می ارزیابی زودرس نوزادان در بهبود

 بر بیماری های جسمی و روانی تاثیرگذار باشد.

 
 طب تلفیقی |انرژی درمانی |طب مکمل و جایگزین |تراپوتیک تاچ
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 بررسی گیاهان دارویی موثر بر افسردگی از دیدگاه طب سنتی ایران

 3قبادی علی دکتر ،2تقوی مریم دکتر ،1دکتر سالومه غفاری

 ایران، پزشکی علوم دانشگاه -ایران پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده پژوهشی کمیته-1

dr.salomehghafari@gmail.com ،  2-ایران پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده پژوهشی کمیته- 

دانشگاه علوم  -انایر پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده پژوهشی کمیته-3   ، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 پزشکی ایران،

 
Email:dr.salomehghafari@gmail.com* 

 55639667تلفن:

بیماری های روانی اولویت عمده بهداشتی درمانی  2222مقدمه: طبق آمار سازمان بهداشت جهانی تا سال 

خلقی کشورهای جهان خواهند شد،افسردگی در راس بیماری های ناتوان کننده ومزمن دنیا قرار دارد، این بیماری 

از بالغین با یک دوره افسردگی مواجه %32از افراد جامعه آمریکا گزارش شده، درطول دوران زندگی حدود %5در 

 .میشوند، در کشور ما ایران نیز شیوع افسردگی روز به روز در حال پیشرفت است

 باشد.هدف:هدف از این مطالعه برررسی گیاهان موثر در درمان و بهبود افسردگی می

کار:این پزوهش از نوع کتابخانه ای بود .جستجو در بین کتابهای موجود در طب سنتی مانند:قانون ،کامل روش 

  الصناعه، مخزن االدویه، تحفه المومنین، نرم افزار نور وپایگاههای جستجوی اینترنتی مانند:

PubMed, Scopus, ISI , Google Scholar, SID .انجام شد  

وجه در افسردگی شامل:زعفران، اسطوخدوس، علف چای، بادرنجبویه، ترخون، گل مغربی، یافته ها:گیاهان مورد ت

 صبر زرد، شیرین بیان میباشند.

گیری: با توجه به نتیجه پزوهش تحقیقات بیشتر بر روی گیاهان دارویی برای یافتن نتایج بهتری در درمان نتیجه

 نی وانجام است.افسردگی در تعامل با درمانهای طب رایج، قابل پیش بی

 
 گیاهان دارویی|افسردگی
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 مروری بر سبک زندگی سالم با رویکرد طب سنتی

 3نانوا کامالن فائزه  ،2توحیدیان فرحناز  ،1زهرا پاشائی نژاد

1-pashaeinz1@mums.ac.ir- بیمارستان قائم، -دانشگاه علوم پزشکی مشهد

pashaeinnz1@mums.ac.ir ،  2-touhidianf1@mums.ac.ir- دانشگاه علوم پزشکی مشهد-

دانشگاه علوم پزشکی  -touhidianf1@mums.ac.ir ،  3-pashaeinz1@mums.ac.irبیمارستان قائم، 

 pashaeinnz1@mums.ac.irبیمارستان قائم، -مشهد

 
رفتار،حالت ها و سلیقه ها را :سبک زندگی مجموعه ای از طرز تلقی ها ،ارزش ها ،شیوه های مقدمه و هدف

دربرمی گیرد.سبک زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکالت بهداشتی ،ارتقای 

سالمت،تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است.در دهه های اخیر،سبک زندگی سالم با 

گرفته است و مراکز متعددی عوامل مرتبط با سبک رویکرد طب سنتی مورد توجه متخصصان بهداشتی قرار 

زندگی و سالمت انسان را مورد تجزیه،تحلیل و بررسی قرار داده اند.طب سنتی ایران راهکارهای بسیار دقیقی در 

ارائه روش زندگی صحیح دارد.حکمای ایرانی در زمینه طب سنتی با هدف حفظ سالمتی و پیشگیری از بیماری ها 

کرده و به آن ها شش اصل ضروری گفته اند لذا این مطالعه با هدف بررسی سبک زندگی سالم شش اصل را وضع 

 با رویکرد طب سنتی انجام شد.

:مطالعه حاضر یک بررسی کتابخانه ای و شامل بررسی متون پزشکی ایران،کتب طب سنتی در زمینه روش کار

 ری اطالعات استفاده شده است.حفظ سالمتی است.از کتاب مرجع قانون در طب نیز برای جمع آو

:در طب سنتی ایران،شش عامل برای حفظ سالمتی ذکر شده است که به اسباب سته معروف است.این یافته ها

شش عامل عبارتند از محیط زندگی ،تغذیه ،حاالت روحی،تحرک بدنی،خواب و بیداری،استفراغ و احتباس.طبق 

های جسمی و روانی منحصر به فردی است که از آن به  نظر حکمای طب سنتی ایران هر شخص دارای ویژگی

 عنوان مزاج تعبیر می شود.

:سالمتی کامل وقتی محقق می گردد که شخص در تعادل مزاجی قرار گیرد.این امر با رعایت نتیجه گیری

دستورات کلی سالم زیستن و توصیه های خاص بر اساس مزاج شخص محقق می گردد.اصول ضروری حفظ 

طب ایرانی نه تنها در قرآن بیان شده اند بلکه مورد تاکید قرار گرفته اند.متخصصین علوم بهداشتی نیز  سالمتی در

معتقد به اثرگذاری عوامل چندگانه سبک زندگی روی سالمتی و نیز بروز بیماریها هستند و از طرفی کتب طب 

 سنتی حاوی منابعی غنی در این زمینه می باشد.

 
 سبک زندگی سالم|سته ضروریه|طب سنتی|سبک زندگی
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بررسی میزان استفاده از طب مکمل و جایگزین و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی در بیماران 

عروقی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب و عروق حضرت فاطمه الزهرا )ع( -قلبی

 4931ساری در سال 

 1آقا جواد لک زایی

 javadlakzaei321@gmail.com گلستان، پزشکی علوم دانشگاه --1

 
 و عروقی به عنوان یک مشکل سالمتی عمومی مهم در بیشتر کشورهای جهان -بیماری های قلبی مقدمه:

 در جایگزین و مکمل طب های روش از استفاده. است شده معرفی جهان سراسر در مرگ و ناتوانی عامل مهمترین

های مختلف جهان در حال افزایش است و با پذیرش آسان و همکاری خوب از طرف بیماران همراه است.  قسمت

هدف از این مطالعه تعیین فراوانی استفاده از طب مکمل در بین بیماران قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی 

 درمانی تخصصی قلب و عروق حضرت فاطمه الزهرا )ع( ساری )مازندران( بود.

نفر(،  34( با استفاده از فرمول حجم نمونه و مطالعه آزمایشی)1355در این مطالعه توصیفی تحلیلی )  وش کار:ر

نفر تعیین شد. نمونه ها بیماران با یکی از انواع بیماری های قلبی مراجعه  332حجم نمونه با در نظر گرفتن ریزش 

اری بود که با استفاده از روش تصادفی ساده کننده به مرکز آموزشی درمانی سانترال قبل فاطمه زهرا )ع( شهر س

بر اساس داشتن معیارهای ورود، وارد مطالعه شدند. نمونه گیری به صورت همزمان و در یک بازه زمانی مشخص 

( بوده 1381توسط مجری و همکاران مطالعه اغاز گشت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بنی هاشمی و همکاران )

 18نسخه  SPSSیی و پایایی آن در مطالعه حاضر بررسی و تایید گردید. آنالیز با استفاده از است که روایی محتوا

 و آماره های توصیفی صورت گرفت.

 %3/51. کردند شرکت مطالعه این در سال 1/55±1/1بیمار زن با میانگین سنی 166بیمار مرد و  164یافته ها: 

 55بیماران قلبی ) %25افراد ساکن شهر بودند.  %1/55نشین( بودند.  )یا خانه دار خانه آنها % 6/44 و متاهل افراد

بیماران از بیماری خود آگاهی داشتند.  5/15نفر( با تشخیص سندرم کرونری حاد در مرکز قلب بستری بودند، 

 (،%5/81)دارویی های درمان شامل ترتیب به نیز شده انجام های درمان  افراد، درد بود. %1/45شکایت اصلی 

بیماران از طب مکمل برای تسکین بیماری قلبی خود  %3/16( بود. %4/15( و جراحی )%1/21آنژیوپالستی)

. کردند می استفاده مکمل طب از( نفر 58) زن بیماران از %6/11 و( نفر 45) مرد بیماران از %15  استفاده کردند.

(، گیاه درمانی %4/2(، بادکش)%3/3ی)الواندازز ،(%5) حجامت شامل بیماران توسط شده استفاده مکمل طب

(، %3/2(، تای چای)%5/2(، ورزش درمانی)%1/2(، رژیم غذایی و استفاده از کمک های غذایی و ویتامین ها )8/1%)

( بوده است. نحوه آشنایی بیماران %6/2( و طب سوزنی)%6/2(، ماساژ )%6/2(، تصویر ذهنی)%5/2موسیقی درمانی)

د از طریق آشنایان و بستگان بوده است. بیشترین علت تمایل به استفاده از طب مکمل موار %84با طب مکمل در 

 بی خطر بودن روش بیان شد.

: اگرچه میزان استفاده از طب مکمل در بیماران قلبی مراجعه کننده به مرکز قلب شهر ساری نتیجه گیری
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استفاده ذکر گردید. با ارزیابی وضعیت چشمگیر نبوده است اما بی خطر دانستن طب مکمل بیشترین علت برای 

طب مکمل در بیماران قلبی استان مازندران عالوه بر شناخت از رویکرد بیماران قلبی نسبت به طب مکمل، می 

بهداشتی را استخراج نمود، بروز عوارض ناشی از این درمان ها را به حداقل -توان راهکارها و سیاست های آموزشی

 .برد  آنها بهره رساند و از اثرات مفید

 
 بیماران قلبی |طب جایگزین |طب مکمل
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ارزیابی تأثیر تدابیر طب سنتی ایران در درمان یبوست مزمن و مقایسه آن با روش درمانی طب 

 کالسیک

 1سید مرتضی امامی العریضی

 smemami@sums.ac.ir شیراز، واگیر غیر تحقیقات مرکز -.شیراز پزشکی علوم دانشگاه زند بولوار شیراز-1

 
فع و یبوست یک شکایت شایع در بررسی های بالینی است و به اجابت مزاج با مدت زمان طوالنی و یا سختی در د

دفع ناکامل گفته می شود. در بیشتر این افراد دفع حداقل سه بار در هفته دیده می  دفع غیر متوالی و به عبارتی

باشد. هم اکنون درمان قطعی و داروی موثر و کم  دفع، به تنهایی بیانگر یبوست نمیشود. ولی کاهش دفعات 

روش هایی یبوست مزمن،  دارد. طب سنتی ایرانی برای درمانضرری برای یبوست مزمن در طب کالسیک وجود ن

 از جمله تغییرات سبک زندگی و درمان گیاهی و ماساژ همراه با روغن، پیشنهاد نموده است. مطالعه حاضر، تاثیر

فاده در طب جدید تدابیر طب سنتی ایران در درمان یبوست مزمن را با الکتولوز، که از بهترین داروهای مورد است

 .مورد مقایسه قرار داده استعملکردی(فونکسیونل) می باشد،  برای یبوست مزمن

 - 18بر یبوست مزمن، بیماران  روش اجرا: در این مطالعه، برای مقایسه اثر الکتولوز با تدابیر طب سنتی ایرانی

صورت تصادفی در دو گروه یکسان را داشتند، به  ROME 3 شاخص هایساله ای که حداقل دو مورد از82

 .قرار داده شدند نفره43

 

ه شده اند. نفر در گروه الکتولوز) در مطالعه شرکت داد 44نفر در گروه تدابیر و  42بیمار(  86مطالعه نتایج: در این 

 ± 2/  88 ، 1/  16 ± 1/  15به ترتیب  12و  8،  4،  2مزاج در گروه تدابیر در هفته ی  میانگین فرکانس اجابت

 ترتیب به الکتولوز گروه برای و 2/  53 ± 1/  11 و 2/  55 ± 1/  25 ، 2/  88

2 2/  212 2/  12می باشند.(  2 / 77 ± 1 / 00،  2 / 84 ± 0 / 91،  2 / 57 ± 0 / 90،  2 / 41 ± 1 / 67

62/251/2P=) 

 ر پایان هفته دوازدهم با توجه به) در گروه الکتولوز د% 54/  5بیمار(  24) در گروه تدابیر و % 16/  2بیمار(  32

 ) =2P/  243بودند که اختالف در دو گروه مورد مداخله معنی دار است.(  شدهدرمان  ROME 3 شاخص های

 2/  22پایان هفته ی دوازدهم به ترتیب(  د، در گروه تدابیر و الکتولوز درتعداد بیمارانی که از نفخ شکایت داشتن

 ( =2P/  21نفر بود که اختالف در دو گروه مورد مداخله معنی دار می باشد.(  1(%  15/  5) و ) %

 دون عارضه جانبی برای یبوست مزمننتیجه گیری: تدابیر طب سنتی ایران، درمانی ساده، ارزان و در دسترس و ب

ندگی و پیشگیری و درمانی در صورت رعایت دقیق و مستمر روش های سبک ز عملکردی است و می تواند

در مقایسه با الکتولوز، مورد استفاده قرار  مناسب ه مدت سه ماه، به عنوان جایگزینیو رعایت حداقل بمربوطه،

 .گیرد

 
 طب سنتی ایرانی |تغییرات سبک زندگی |الکتولوز |یبوست |کارآزمایی بالینی
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 اثربخشی روش تراپوتیک تاچ در طب انرژی

 2محمودزاده پویا آقا ،1آقا نیما مال محی الدین

-nimamohyeddin@yahoo.com ،  2 قشم، آزاد دانشگاه -35 سوم،پالک بنفشه،خیابان کرج،شهرک-1

 پزشکی، تهران آزاد دانشگاه -35 سوم،پالک بنفشه،خیابان کرج،شهرک
POUYAMAHMOUDZADEH@YAHOO.COM 

 
 چکیده

 می روانی و جسمی های بیماری بر هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی اثرات پیشگیری و درمان با روش تراپوتیک تاچ 

 بوده رآزمایی های بالینی صورت گرفته در باب اثر بخشی این روش کا از ای شده تکرار ی نسخه مطالعه این. باشد

 نیز و سوختگی بیماران در زندگی کیفیت ، درد تداوی کورتیزول، سطح اضطراب، ، درد، بر را تاچ تراپوتیک اثرات و

تاچ می تواند  تراپوتیک روش که گفت توان می مقاالت این به استناد با ، کند می ارزیابی زودرس نوزادان در بهبود

 بر بیماری های جسمی و روانی تاثیرگذار باشد.

 
 طب تلفیقی |انرژی درمانی |طب مکمل و جایگزین |تراپوتیک تاچ
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 فرموالسیون موثر بر بهبود عملکرد سیستم ایمنی

 1دکتر حسین مهدوی

1-- ، manager@sinafaravar.com 

 
ایمنی، سیستم ایمنی دفاعی بدن محسوب می شود مه از شبکه ای از سلول ها، بافت ها، غدد و اندام سیستم 

ها)تیموس، لوزه، آپاندیس، روده کوچک، غدد لنفاوی، طحال، کبد، گلبول های سفید، آنزیم ها، آنتی بادی ها، 

روب های مضر، باکتری ها، ویروس ها، هورمون ها، باکتری های مفید و ...( تشکل شده است و بدن را در مقابل میک

بافت های عفونی، قارچ ها و مواد خارجی محافظت می کند. سیستم ایمنی بدن به شدت تحت تاثیر مصرف مواد 

 غذایی و گیاهان دارویی قرار دارد.

یرد. این گیاه سرخارگل می تواند به منظور بهبود عملکرد و افزایش قابلیت پاسخ های ایمنی مورد استفاده قرار گ

گیاه دارای اثری مشابه اینترفرون می باشد و به این ترتیب باعث فعال کردن ماکروفاژها و القای تولید اینترلوکین 

ها و افزایش فعالیت سلول های کشنده طبیعی می شود. این گیاه دارای ترکیبات فعالی از جمله اسید های 

 وتئین ها می باشد.کافئیک، آلکیل آمید ها، پلی ساکارید ها و گلیکوپر

روی برای رشد و فعالیت طبیعی سلول های واسطه ایمنی ذاتی، نوتروفیل ها و سلول های کشنده طبیعی ضزوزی 

می باشد . فعالیت فاگوسیتوزی، کشتن خارج سلولی و تولید سیتوکین ها تحت تاثیر مستقیم روی قرار دارند. هم 

 .باشد می اثرگذار  Tو  Bچنین میزان روی بر رشد سلول های 

برای انجام اعمال خود به  Tبسیاری از سلول های ایمنی بدن به ویژه سلول های فاگوسیت کننده و سلول های 

باعث کاهش مقاومت در برابر پاتوژن ها می  Cنیاز دارند. بنابراین کاهش مقدار ویتامین Cمفادبر مناسب ویتامین

 شود، در حالیکه اقزایش این ویتامین باعث بهبود پارامتر های سیستم ایمنی خواهد شد.

Uncaria tomentosa  ه شناخته می شود، نقش این گیاه در ایجاد تعادل در فعالیت سیتوکین گرب پنجه نام با

و بیماری های التهابی مزمن به خوبی شناخته شده است. مکانیسم عمل ها، فعالیت سیتم ایمنی، اثرات ضد التهابی 

-ILمربوط می باشد که باعث افزایش بیان  NF-κBدر کمپلکس پروتئینی  p52این گیاه به فعالیت ساب یونیت 

1β  می شود و بیان TNF-α .را مهار می نماید 

 
 روی |Cویتامین |پنجه گربه |سرخارگل |دستگاه ایمنی بدن
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 اثر سیر در درمان ناباروری مردان: دیدگاه طب نوین و طب سنتی ایرانی

 3شریف عاطفه دکتر ،2دکتر فاطمه نجات بخش ،1آقا محمد احمدی

1-- ، mohammad68ahmadi@yahoo.com ،  2- تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم  -سرپرست، روبروی اداره کل آموزش و پرورش تهران، سالمتکده احمدیه

 nejatbakhsh@tums.ac.ir ،  3-- ، at.sharif89@gmail.comپزشکی تهران، 

 
تر مربوط به مشکالت طور اختصاصیناباروری، مربوط به مردان و بهای از اختالالت بخش عمده مقدمه و هدف:

 Alliumگیرد، سیر )اسپرم و مایع منی است. یکی از مواد غذایی که برای رفع این مشکل مورد استفاده قرار می

sativumباشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی نظرات طب نوین و طب سنتی ایرانی در زمینه اثر سیر روی ( می

 ناباروری مردان است. 

باشد که در دو بخش انجام شده است. در بخش طب نوین، مطالعه حاضر یک مطالعه مروری می روش کار:

 Pubmedهای اطالعاتی پایگاه در« male infertility, semen, garlic, Allium sativum»های کلیدواژه

مورد جستجو قرار گرفتند. در بخش طب سنتی ایرانی نیز  2216تا  2222در بازه زمانی  Science directو 

در کتب مرجع داروسازی مورد مطالعه و « ثوم»بخش نازایی مردان کتب مرجع در زمینه معالجات و نیز مدخل 

 آنالیز محتوایی قرار گرفت. 

دهد که سیر اثرات متناقضی روی اسپرماتوژنز دارد و این ها در طب نوین نشان مییدترین یافتهجد ها:یافته

موضوع به نوع محصول، نحوه تجویز و مقدار مصرف آن بستگی دارد. آنالیز محتوای متون طب سنتی ایرانی نیز 

زان مایع منی را افزایش دهد، باید ای بتواند مینشان داد که علل ناباروری مردان متنوع است و برای این که ماده

باشد و دارای سه ویژگی )غذائیت زیاد، طبع گرم و نفاخ( باشد. سیر دارای گرمی بسیار زیاد و غذائیت بسیار کم می

تواند مورد استفاده قرار گیرد. اما در افراد با مزاج مرطوب و به شرط استفاده غذاهایی در افراد با مزاج معتدل نمی

تواند به عنوان عامل افزایش دهنده حجم مایع منی استفاده زیادی دارند )مثل گوشت( همراه با آن، می که غذائیت

 شود. 

تواند به عنوان یک عامل مؤثر در رفع مشکل کمی سیر به عنوان یک ماده غذایی در دسترس می گیری:نتیجه

صول، نحوه تجویز، مقدار مصرف آن، مزاج فرد حجم مایع منی مورد استفاده قرار گیرد. اما اثربخشی آن به نوع مح

 مصرف کننده و تغذیه وی بستگی دارد. 

 
 اسپرم |مایع منی |ناباروری مردان |سیر
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بررسی اثرات فیزیولوژیک عصاره هیدروالکلی گیاه بهارنارنج جنوب و شمال ایران بر تقویت قوای 

 جسمانی در موش سوری نر

 1عطیه اسداله

 پزشکی، تهران دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته -تهران پزشکی واحد اسالمی ازاد دانشگاه-1
atieh_asadollah@yahoo.com 

 
سابقه و هدف: گیاه نارنج ازجمله گیاهان دارویی پرمصرف و بومی کشور ایران به شمارمیرود. این مطالعه با هدف 

بر تقویت قوای جسمانی درموش کوچک آزمایشگاهی نر بررسی اثرات عصاره گل های نارنج جنوب و شمال ایران 

 انجام شد.

روش جستجو: طی این بررسی نمونه های بهارنارنج از استان فارس)نمونه جنوب( و استان مازندران)نمونه شمال( 

 تهیه شدند.

 14مدت  میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به 125،252،522در این روش عصاره بهار نارنج با غلظت های 

 1،1،14روز به صورت خوراکی به موش ها تجویز شد. سپس آزمون شنای اجباری و آزمون بی حرکتی در روزهای 

 پس از تجویز عصاره در حیوانات به عمل آمد.

یافته ها: بعد از بیهوش کردن حیوانات و خونگیری از قلب، میزان گلوکز سرم ، نیتروژن اوره خون ، پروتئین کل 

 ات دهیدروژناز و کراتین کیناز توسط اتوآنالیز تعیین گردید.خون ، الکت

کراتین کیناز در حیوانات طی آزمون شنای اجباری در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافت.  

 سایر فاکتور های بیوشیمیایی و آزمون بی حرکتی تغییر معناداری با گروه شاهد نداشتند.

همچنین یافته ها نشان داده است که میزان آلکانها، آلدهیدها،سزکویی تروپین ها و هیدروکربن های تروپنی در 

 نمونه جنوب بیشتر و ترکیبات اکسیدانی، الکلی و مونوتروپین های اکسیژنی در نمونه شمال کشور بیشتر است. 

ر داشتن موارد ذکر شده واکنش کراتین کیناز را به نتیجه گیری: عصاره بهار نارنج جنوب احتماال به دلیل برتری د

 سمت انرژی زایی بیشتری پیش میبرد.

 
 موش کوچک آزمایشگاهی. |تقویت قوای جسمانی  |جنوب ایران  |شمال ایران  |عصاره بهارنارنج 
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 قلببررسی تداخل مصرف همزمان گیاهان دارویی و داروهای قلبی در بیماران کاندید جراحی 

 4امامی احمد سید  ،3رجبیان مجید  ،2قناد علی محمد  ،1زهرا پاشائی نژاد

1-pashaeinz1@mums.ac.ir- بیمارستان قائم، -دانشگاه علوم پزشکی مشهدpashaeinnz1@mums.ac.ir ،  2-

ghannadma1@mums.ac.ir- بیمارستان قائم، -دانشگاه علوم پزشکی مشهدghannadma1@mums.ac.ir ،  3-

pashaeinz1@mums.ac.ir- بیمارستان قائم، -دانشگاه علوم پزشکی مشهدpashaeinnz1@mums.ac.ir ،  4-

pashaeinz1@mums.ac.ir- ،دانشگاه فردوسی مشهد 

استفاده ازگیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تامین بهداشت و سالمت جوامع به لحاظ درمان و مقدمه:  

 جراحی  ست. ولی از آنجاییکه مصرف همزمان فراورده های گیاهی با داروها قبل از اعمالپیشگیری برخوردار ا

 گیاهان همزمان مصرف فراوانی بررسی هدف با حاضر باشدلذاتحقیق همراه عمل حوش و حول حوادث میتواندبا

هفته قبل از عمل جراحی قلب  2-3با آنها توسط بیماران در طی  تداخل پتانسیل دارای قلبی وداروهای دارویی

 انجام شد.

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است.جامعه پژوهش،کلیه بیماران واجد شرایط کاندید عمل جراحی روش کار:

که معیارهای ورود نفر  458بودند که از بین انان  1354قلب مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب مشهد سال

به مطالعه را داشتند به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند.روش و ابزار گرد اوری اطالعات پرسشنامه 

 داروهای از استفاده و بیماری به مربوط اطالعات دوم فردی،بخش اطالعات  بخش بود.بخش اول 3حاوی 

.جهت تعیین اعتبارو اعتماد علمی از بود ازعمل قبل هفته3-2درطی دارویی گیاهان بکارگیری سوم قلبی،بخش

 استفاده شد. 15نسخه  Spssروش اعتبار محتوی وآزمون مجدد وبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

درصد بیماران از گیاهان دارویی استفاده کرده و 122کهیافته های حاصل از پژوهش نشان داد یافته ها:  

درصد بیماران استفاده از گیاهان دارویی را با پزشک و 5/15ل سیاه،بیشترین مصرف راداشتند.پیاز،چای،سیر،فلف

درصد موارد در پرونده بیماران هیچ نکته ای در مورد استفاده بیماران ثبت نشده  4/55پرستار درمیان نگذاشته و

پرهیز نمایند.دربین  دارویی گیاهان از استفاده از عمل از قبل مدتی باید که دانستند نمی درصد52بود.بیشتر از 

درصد از گریپ فروت و علف  22-23درصد بیماران مصرف کننده آترواستاتین از سیر،55شایعترین داروهای قلبی

 گریپ از لوزارتان کننده استفاده بیماران درصد25درصد بیماران مصرف کننده متوپرولول از چای،82چای،

فلفل قرمز و سبز به صورت همزمان استفاده کرده وبیش از  از کاپتوپریل کننده استفاده بیماران درصد25فروت،

 درصد بیماران همزمان با آسپرین از پیاز یا فلفل سیاه و همزمان با پالویکس از سیر استفاده کرده بودند.12

ه های با توجه به شیوع باالی مصرف همزمان گیاهان دارویی و داروهای قلبی،لزوم اجرای برنام نتیجه گیری:

 زمینه در بخصوص آموزشی منظم و موثر جهت ارتقاء سطح آگاهی دست اندرکاران بخش سالمت و بیماران 

 برگه در ها فراورده این از استفاده سابقه ثبت بر تاکید  قلبی،همچنین داروهای با گیاهی های فراورده تداخالت

 .گیرد می قرار تاکید مورد  حال شرح

 تداخالت فراورده های گیاهی با داروهای قلبی. |گیاهان دارویی|داروهای قلبی|بیماری قلبی
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 کاربرد طب مکمل و جایگزین در درمان سرطان پستان

 3احمدنیا ابراهیم  ،2توحیدیان فرحناز  ،1زهرا پاشائی نژاد

 قائم، بیمارستان-مشهد پزشکی علوم دانشگاه -پرستاری دفتر-(عج)قائم بیمارستان-1

pashaeinnz1@mums.ac.ir ،  2-مشهد پزشکی علوم دانشگاه -پرستاری دفتر -(عج)قائم بیمارستان-

-مشهد پزشکی علوم دانشگاه -(عج)قائم بیمارستان-touhidianf1@mums.ac.ir ،  3 قائم، بیمارستان

 pashaeinnz1@mums.ac.ir قائم، بیمارستان

 
مکمل از ارزش و اهمیت خاصی در تامین بهداشت و سالمت جوامع از لحاظ درمان و استفاده از طب مقدمه:

پیشگیری برخوردار است.امروزه استفاده از طب مکمل و جایگزین در حال افزایش است به ویژه در بیمارانی که 

شیوه تنها در دچار وضعیت های تهدید کننده زندگی مثل ایدز و سرطان هستند.الزم به ذکر است که کاربرد این 

 کنار شیوه های طب رایج مجاز و قابل قبول است.

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است جامعه پژوهش را کلیه بیماران واجد شرایط مبتال به مواد و روشها:

نفر که معیار ورود به 458سرطان سینه مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب مشهد بودند که از بین آنها 

داشتند به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند.اطالعات با استفاده از پرسشنامه در طی  مطالعه را

 آنالیز گردید. SPSSمصاحبه ساختار یافته جمع آوری و با نرم افزار 

زنان مبتال به سرطان سینه از این روش ها استفاده می  %83یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که یافته ها:

وش های مختلفی که توسط این افراد انتخاب می شوند شامل استفاده از گیاهان دارویی،مکملها،یوگا،رژیم کنند ر

بیماران از آگاه کردن پزشک و پرستار خود در مورد  %5/15های ویژه،انرژی درمانی،طب سوزنی ،ماساژو... می باشد.

ه به ویژه در مورد استفاده از داروهای گیاهی استفاده از طب مکمل و جایگزین خودداری کرده بودند که این مسال

بسیار مهم است زیرا احتمال ایجاد تداخالت دارویی وجود دارد.آگاه نکردن مراقبت کننده های حرفه ای در مورد 

استفاده از این روش ها می توانند علل مختلفی داشته باشد که از آن جمله می توان عدم اعتقاد بسیاری از پزشکان 

 ان به اثربخشی این روشها را نام برد.و پرستار

به عنوان یک  مکمل و جایگزین و تاثیر ذهن بر روی بدن دو مطلبی هستند که می توانند با هم طب:نتیجه گیری

در زمینه های مختلف زندگی به حداکثر  رویکرد خوب ترکیب شوند تا عملکرد بیماران مبتال به سرطان پستان

ستفاده ازبرسانند ولی باید در مورد ا  .این روشها به بیماران ،آموزشهای الزم داده شود 
 

 اثربخشی -طب مکمل و جایگزین -کلیدواژه:سرطان پستان
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 مروری بر مفردات شیرافزا در طب سنتی ایران

 2دکتر مجید دادمهر ،1دکتر روشنک قدس

 majiddadmehr@yahoo.com سنتی، طب دانشکده --2   ، سنتی، طب دانشکده --1

 
قطع زودرس شیردهی به دلیل ناکافی بودن شیر مادر و آغاز زودرس غذای کمکی، عواقبی از  مقدمه و هدف:

جمله دریافت مواد غذایی با ارزش تغذیه ای کمتر، سوء تغذیه، عفونت، چاقی و آلرژی را برای کودک و عوارض 

ندومتر و تخمدان را در پی خواهد داشت، استفاده از گیاهان دارویی به مادری مانند افزایش خطر بدخیمی پستان، ا

عنوان شیرافزا با توجه به ایمنی بیشتر و عوارض جانبی کمتر در مقایسه با داروهای شیمیایی زمینه ی انجام این 

 تحقیق برای یافتن درمانی کم عارضه تر و موثرتر گردید.

یر از کتب مخزن االدویه، میزان الطب و دقایق العالج استخراج شد. پس ابتدا مفرده های گیاهی مدر ش روش کار:

 Scopus ،Science از استخراج نام علمی آنها، اثرات افزاینده ی شیر آنها در سایت های معتبر

Direct،   PubMed ،Google Scholar ،SID  و Magiran  ،و تجزیه نهایت در و برداری فیش جستجو 

 .شد تحلیل

گیاه مدر شیر یافت شد که شامل: افسنتین، گزنه، انیسون، بابونه، ریحان، حاشا،  26در این مطالعه  ها:یافته 

شبدر، ساذج، عاقرقرحا، غافث، ترتیزک، کتان، کشوث، نانخواه، انجدان، اسپند، رازیانه، شقایق، سیاهدانه، ترب، 

دادی از این گیاهان اثر اثبات شده شیرافزایی روناس، الذن، مقل و خربزه بودند. پس از بررسی مشخص گردید، تع

 دارند.

وجود خاصیت شیرافزایی با عوارض کمتر در مصرف طوالنی مدت در این گیاهان در مقایسه با  نتیجه گیری:

داروهای شیمیایی، می تواند آنها را انتخابی مناسب برای درمان مادران شیرده نماید. این تحقیق می تواند مقدمه 

 .راحی مطالعات بالینی برای تعیین اثر بخشی و ایمنی گیاهان مذکور در مادران شیرده باشدای برای ط

 
 مفردات |طب سنتی |شیرافزا |مدر شیر
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 مروری بر مفردات مدر طب سنتی ایران در درمان ادم ناشی از نارسایی قلبی

 2دکتر مجید دادمهر ،1دکتر روشنک قدس

 majiddadmehr@yahoo.com سنتی، طب دانشکده --2   ، سنتی، طب دانشکده --1

 
احتباس مایع ناشی از عملکرد ناقص قلب، شایعترین علت بستری های مکرر بیمارستانی در  مقدمه و هدف:

مبتالیان به نارسایی قلبی است. به همین دلیل درمان دراز مدت با دیورتیک ها جهت کاهش عالیم و بهبود کیفیت 

 تجویز از ناشی الکترولیتی اختالالت و دارویی مقاومت مناسب، پاسخ فقدان زندگی این بیماران توصیه می گردد. 

 .گردید موثرتر و تر عارضه کم درمانی یافتن برای تحقیق این انجام اصلی زمینه ها، دیورتیک

ابتدا مفرده های گیاهی مدر از کتب مخزن االدویه، میزان الطب و دقایق العالج استخراج و پرمصرف  روش کار:

دند. پس از استخراج نام علمی آنها، اثرات دیورتیکی اثبات شده آنها ترین آنها بر اساس نظر متخصصین انتخاب ش

 Magiranو  Scopus ،Science Direct،   PubMed ،Google Scholar ،SIDدر سایت های معتبر 

 جستجو، فیش برداری و در نهایت تجزیه و تحلیل شد.

گیاه مدر یافت شد که از این میان بیست مورد پرمصرف شامل: گزنه، بابونه، ریحان،  128در این مطالعه  یافته ها:

کتان، رازیانه، سیاهدانه، ترب، سیر، پونه، کرفس، شنبلیله، دارچین، آویشن، به، انار، شلغم، انیسون، کاهو، شبدر و 

هان اثر اثبات شده دیورتیکی دارند و برخی پنیرک بودند. پس از بررسی مشخص گردید تعدادی از این گیا

 اختالالت الکترولیتی هم نمی دهند.

وجود خاصیت دیورتیکی با عوارض کمتر در مصرف طوالنی مدت در این گیاهان، می تواند آنها را نتیجه گیری: 

اند مقدمه ای برای انتخابی مناسب برای درمان بیماران در کنار رژیم های دارویی متداول نماید. این تحقیق می تو

 طراحی مطالعات بالینی برای تعیین اثر بخشی و ایمنی گیاهان مذکور در مبتالیان به نارسایی قلبی باشد.

 
 ادم |طب سنتی |مدر |نارسایی قلبی
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 (Jetlagتدابیر طب سنتی ایرانی برای مشاغل نوبتی و نشانگان پرواززدگی )

 3دکتر مجید دادمهر ،2بهبهانی امینی فرشاد دکتر ،1دکتر روشنک قدس

 سنتی، طب دانشکده --3   ، سنتی طب دانشکده --2   ، سنتی، طب دانشکده --1

 
تغییر ساعت بیولوژیک بدن که در نتیجه ی اشتغال در مشاغل نوبتی و یا در جریان پروازهای مقدمه و هدف: 

بوجود می آید، عالیمی مثل بی خوابی، اختالالت گوارشی و طوالنی مدت در کادر پرواز، ورزشکاران یا بازرگانان 

اضطراب داشته و سبب تغییر کیفیت زندگی فرد می شود که در دراز مدت ممکن است عوارضی همچون بدخیمی 

عروقی را در پی داشته باشد، با این حال درمان قطعی نداشته و درمانها تنها -پستان، سکته مغزی و حوداث قلبی 

ت، استفاده از تدابیر طب سنتی ایرانی با توجه به عوارض جانبی کمتر، ممکن است بتواند زمینه ای عالمتی اس

 برای یافتن درمانی کم عارضه تر و موثرتر باشد.

فصل تدابیر سفر و مباحث مربوط به حفظ سالمتی از کتاب القانون فی الطب، حفظ الصحه و تدبیر روش کار: 

مفرح القلوب و خالصه الحکمه بررسی شد و با تئوری های موجود در طب رایج مسافران، حفظ الصحه ناصری، 

 مورد مقایسه قرار گرفت.

ضمن در نظر گرفتن مزاج فرد، راهکارهایی از جمله تقویت طبیعت، مصرف غذاهای با کیفیت باال و یافته ها: 

خوراکی هایی مانند: تره، باقال، عدس و کمیت پایین )کثیرالغذا و لطیف(، تدبیر حفظ رطوبت بدن و دماغ، پرهیز از 

قهوه و استفاده از شوید، ریحان، مولدات روح، مفرحات، کاهو، زعفران، بنفشه، گشنیز، ماست، ماءاللحم، تدارک بی 

 خوابی و القای خواب، مالش و استفاده از بوهای خوش را می توان مطرح کرد.

تر بودن تدابیر طب سنتی، بکارگیری آنها را در کنار روش با توجه به در دسترس تر و کم عارضه نتیجه گیری: 

های درمانی امروزی، می توان انتخابی مناسب در نظر گرفت، طراحی مطالعات بالینی برای تعیین اثر بخشی تدابیر 

 .مذکور در شاغلین در مشاغل نوبتی، کادر پرواز، ورزشکاران و بازرگانان مفید است

 
 تدبیر سفر |مشاغل نوبتی |طب سنتی |پرواز زدگی
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 مروری بر تدابیر طب سنتی ایرانی برای سندرم خستگی

 2بهرامی محسن دکتر ،1دکتر مجید دادمهر

1-majiddadmehr@yahoo.com-  ،دانشکده طب سنتیmajiddadmehr@yahoo.com ،  2-- 

 زنجان، دانشگاه

 
کاهش عملکرد فردی و اجتماعی بیماران شده و  خستگی یکی از شکایت هایی است که سببمقدمه و هدف: 

درمانهای عالمتی موجود در کنار عوارض بی شمار، کافی نبوده و سودمندی قطعی هم ندارند، در این مطالعه ضمن 

  بررسی انواع خستگی از منظر طب سنتی اسباب و درمانهای آن هم معرفی می شود.

اصلی طب سنتی شامل قانون فی الطب، الحاوی فی الطب، کامل سرفصل های مرتبط از منابع معتبر و روش کار: 

الصناعه، خالصه الحکمه، ذخیره خوارزمشاهی، هدایت المتعلمین فی الطب، التصریف لمن عجز عن التالیف مورد 

بررسی و مطالعه قرار گرفت و با تئوری های موجود در مورد خستگی مزمن در طب رایج مقایسه و نتایج تجزیه و 

 شد. تحلیل

واژه ی اعیاء معادل خستگی در نظر گرفته شد و انواع آن در این بررسی شامل: اعیاء قروحی، تمددی، یافته ها: 

ورمی، قشفی، یبسی و قضفی بوده است و در کتاب التصریف به انواع دیگری از جمله مثقل، مسخن و مؤلم هم 

 ر درمانی مربوطه هم به طور جداگانه توصیف شده است.اشاره شده است، عالوه بر این اسباب هر یک از آنها و تدابی

در نظر گرفتن رویکرد طب سنتی در مورد خستگی و توجه به برطرف کردن اسباب ایجاد اعیاء در نتیجه گیری: 

تدابیر درمانی در کنار توجه به مزاج بیماران، ممکن است بتواند نتایجی را در درمان طوالنی تر و کم عارضه تر این 

 افراد در بر داشته باشد که الزم است در قالب مطالعات بیشتر مورد ارزیابی و آزمایش قرار گیرد. دسته

 
 تدابیر |طب سنتی |خستگی |اعیاء
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 طبقه بندی انواع درد بر اساس نظرات جرجانی

 2بهرامی محسن دکتر ،1دکتر مجید دادمهر

1-majiddadmehr@yahoo.com-  ،دانشکده طب سنتیmajiddadmehr@yahoo.com ،  2-- 

 زنجان، دانشگاه

 
درد های مزمن جسمانی به علت شیوع باال و صدمات اقتصادی ناشی از آن از معضالت مهم مقدمه و هدف: 

بهداشتی و اجتماعی جوامع محسوب می شوند که برای درمان آن از روش های گوناگون دارویی و غیر دارویی 

استفاده می شود، این مطالعه با هدف بررسی تئوری های موجود در مورد انواع درد، اسباب و درمان آن در طب 

سنتی ایرانی به منظور استفاده از راهکارهایی ایمن تر و کم عارضه تر جهت بهبود کیفیت زندگی بیمارانی که از 

 درد های مزمن رنج می برند، طراحی شده است.

واع درد، اسباب آنها و مباحث مربوط به درد از کتاب ذخیره ی خوارزمشاهی مطالعه و بررسی فصل انروش کار: 

 شد و با تئوری های جالینوس و تئوری های موجود برای درد در طب رایج مورد مقایسه قرار گرفته است.

باشد، همچنین  بر اساس نظریات جرجانی مکانیسم ایجاد درد شامل سوء مزاج و تفرق االتصال مییافته ها: 

جرجانی درد را به پانزده نوع و به نامهای درد خارش، خشونت، ناخس، ضاغط، ممدد، مفسخ، مکسره، مرخی، ثاقب، 

خدر، مسلی، ضربان، ثقل، اعیاء و لذع طبقه بندی کرده و در کنار آن اسباب ایجاد کننده ی هر نوع درد را هم به 

 طور جداگانه توصیف کرده است.

جرجانی تعاریف جالینوس از چهار نوع درد را به پانزده نوع گسترش داد و از واژگانی برای توصیف  نتیجه گیری:

آنها استفاده کرد که امروزه در پرسشنامه ی درد مک گیل مورد استفاده قرار می گیرد و با آنها شباهت دارد، از 

رف کردن آن در منابع طب سنتی پیشنهاد طرفی در نظر گرفتن سبب هر یک از انواع درد و تدابیری که برای بر ط

شده ممکن است بتواند در بهبود درد کمک کننده باشد و در کنار درمانهای رایج برای بیماران مورد استفاده قرار 

 گیرد.

 
 طبقه بندی |جرجانی |طب سنتی |درد
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 بررسی خام گیاهخواری مطلق از نظر طب سنتی ایرانی

 رسول دکتر ،4بیگلرخانی مهدی دکتر ،3اختری الهام دکتر ،2بهبهانی امینی فرشاد دکتر ،1دکتر مجید دادمهر

 5شکیبا

1-majiddadmehr@yahoo.com-  ،دانشکده طب سنتیmajiddadmehr@yahoo.com ،  2-- 

 سنتی، طب دانشکده --5   ، سنتی، طب دانشکده --4   ، ایران، دانشگاه --3   ، سنتی، طب دانشکده

 
عروقی، بدخیمی ها و یا  -خام گیاه خواری جهت درمان بیماریهای مزمن مانند دیابت، بیماری های قلبیهدف: 

حتی کاهش وزن به طور روز افزون توسط افراد مختلف جامعه مورد استفاده قرار می گیرد، در این مطالعه سود و 

 کاوش قرار می گیرد.زیان احتمالی این روش از دیدگاه طب سنتی ایرانی مورد کنکاش و 

سرفصل های مربوط به تغذیه از کتب معتبر و مرجع طب سنتی استخراج و با تئوری های امروزی و روش کار: 

 متداول موجود برای خام خواری مقایسه و ارزیابی شد.

و نان  پختن غذا برای ورود به مراحل چهارگانه ی هضم و قابلیت استفاده برای بدن ضروری است، گوشتیافته ها: 

در دسته ی غذای مطلق طبقه بندی شده که مصرفش برای حفظ سالمتی ضرورت دارد و مراحل هضم کوتاه تری 

هم نسبت به میوه و سبزی دارد، بقول و میوه ها غذای دوایی بوده که مداومت بر خوردن آنها توصیه نمی شود، اگر 

ظر گرفتن مصالحی آن را به برخی افراد توصیه کرد چه پرهیز در راس هر درمانی است و ممکن است بتوان با در ن

اما در درازمدت و موارد غیرضروری سبب ضعف قوت و عوارض مهم ناشی از آن خواهد شد، سایر مضرات خام 

خواری از دیدگاه طب سنتی شامل: تولید بیش از حد خلط خام )بلغم(، ایجاد قولنج بلغمی، ریزش مو، ضعف هضم، 

 ک عادت و تضرر به طحال می باشد.ضعف طبیعت به علت تر

تجویز رژیم هایی که سبب محدودیت یا محرومیت مصرف غذا می شوند، باید با در نظر گرفتن نتیجه گیری: 

مالحظاتی از جمله نوع بیماری، مزاج فرد یا بیماری، اقلیم، سن، جنس و شغل، تنها برای مدتی مشخص و برای 

 صورت پذیرد.دست یافتن به هدف درمانی مورد نظر 

 
 خام خواری |رژیم غذایی |گیاهخواری |طب سنتی
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 تدابیر طب سنتی ایرانی برای حفظ سالمتی گوش

 2بهبهانی امینی فرشاد دکتر ،1دکتر مجید دادمهر

1-majiddadmehr@yahoo.com-  ،دانشکده طب سنتیmajiddadmehr@yahoo.com ،  2-- 

 سنتی، طب دانشکده

 
 جوامع در که است مزمنی های ناتوانی ترین شایع از یکی و داشته مختلفی علل شنوایی کاهش  هدف:مقدمه و 

یر قرار دهد، هدف از این مطالعه بررسی تاث تحت را اجتماعی و فردی عملکرد تواند می و شود می مشاهده مختلف

استفاده از راهکارهایی ایمن تر و نظریه های موجود در طب سنتی ایرانی پیرامون حفظ سالمتی گوش به منظور 

 کم عارضه تر جهت بهبود کیفیت زندگی این دسته از افراد می باشد.

فصل حفظ سالمتی گوش و مباحث مربوط به آن از کتابهای حفظ الصحه ناصری، صالح الصحه فی روش کار: 

ی شد و با روش های درمانی و حفظ الصحه، اکسیر اعظم و دور ساختن هرگونه زیان از تن آدمیان، مطالعه و بررس

 بهداشتی موجود در طب رایج مورد مقایسه قرار گرفت.

در منابع طب سنتی برای حفظ سالمتی گوش به رعایت پرهیزاتی اشاره شده از جمله دوری از مواردی یافته ها: 

ان، باقال، مانند: پرخوری، روی هم خوری، مصرف غذاهای غلیظ متبخر مثل؛ حلیم، عدس، پیاز، سیر، بادمج

پرخوابی، بیداری زیاد، حرکت در دود و غبار، مواجهه با صداهای هولناک و ورود جسم نوک تیز در گوش. همچنین 

به توصیه هایی از جمله مصرف مولدات خون لطیف، مفرحات، استشمام بوی خوش، چکانیدن روغن بادام تلخ و 

 ی اشاره شده است.تنقیه ی دماغ با ایارجات برای حفظ سالمتی گوش و شنوای

جهت پیشگیری و درمان اختالالت شنوایی ضمن استفاده از درمانهای طب رایج می توان دستورات نتیجه گیری: 

ساده و در دسترس حفظ سالمتی گوش در طب سنتی را به افراد سالم و بیمار توصیه کرد و همچنین این موارد را 

 زان اثربخشی آنها تعیین شود.در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار داد تا می

 
 حفظ صحت، کاهش شنوایی، طب سنتی، تدابیر

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

 ترکیب گیاهی موثر برآسم از منظر طب سنتی ایران

 1خانم ماندانا احمدی

1-- ، mandana.ahmadi84@gmail.com 

 
تشخیص بالینی آسم بر پایه نشانه های این بیماری انجام می شود که شامل خس خس سینه، پیشینه خانوادگی 

بیماری، اگزما و رینیت آلرژیک می باشد. عوارض جانبی، هزینه های باال، استفاده از مواد نگه دارنده در محصوالت 

هی شده است. فالونوئید های شیرین بیان باعث شیمیایی سنتزی باعث تمایل بیشتر به استفاده از محصوالت گیا

مهار ترشح ائوتاکسین از فیبروبالست های ریه انسان شده و از این طریق مانع تجمع ائوزینوفیل ها در محل التهاب 

موجب باز  cGMPمجاری هوایی می شوند و از طریق فعالسازی گوانیالت سیکالز، مهار فسفودی استراز و افزایش 

 IgEی پتاسیمی وابسته به کلسیم و در نهایت شل شدن نای می شود. ویوال باعث کاهش سطح شدن کانال ها

عمل می کند، از طرفی باعث کاهش پاسخ مسیر های هوایی  4و اینترلوکین  3سرمی می شود و مانند اینترلوکین 

 ضد ویژگی دارای تربد گیاه  و ائوزینوفیل ها می شود و هم چنین از تولید بیش از حد موکوس ممانعت می نماید.

 این انجام مکانسیم دهد می انجام را کار این سیتوپالسمی آزاد کلسیم افزایش کمک با که باشد، می اسپاسمی

 از هایی فالونوئید وجود طرفی از باشد، می کلسیم گری واسطه با  ننده برونش(ک گشاد) وراپامیل مشابه عمل

 .شود می تنفسی و گوارشی سیستم روی گیاه این اسپاسمی ضد اثرات باعث تانین و ساپونین جمله

 
 بنفشه معطر |تربد |شیرین بیان |طب سنتی |آسم
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 ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان با مراقبه دوقلب

 الدین حسام آقای ،4نظمی رایان آقای ،3خوانساری امیرحسین آقای ،2دکتر بهرام مفید ،1خانم پوران وروانی فراهانی

 6ازقندی سمیرا دکتر ،5ها طاهرخانی

 اراک، اراک، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده -اراک پزشکی علوم دانشگاه بسیج، میدان اراک،-1

 مرکز پزشکی، علوم بهشتی شهید دانشگاه اوین، چمران، بزرگراه-varvanif@arakmu.ac.ir ،  2 ایران،

بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،،  -سرطان، تهران، ایران. تحقیقات

mofid429@sbmu.ac.ir ،  3-،ایران تهران- ، Amirh_kh@yahoo.com ،  4-،ایران تهران- ، 

redboy_r17@yahoo.com ،  5-،ایران قزوین- ، Hessam_et@yahoo.com ،  6-چمران، بزرگراه 

بیمارستان شهدای تجریش،  -ید بهشتی علوم پزشکی، مرکز تحقیقات سرطان، تهران، ایران.شه نشگاهدا اوین،

 s.azghandi@yahoo.comدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

با توجه به شیوع و عوارض سرطان پستان و تاثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران، از طرفی کیفیت زندگی  مقدمه:

پایین منجر به کم کردن مراقبت از خود و افزایش خطر عوارض بیماری می شود. لذا این پژوهش به منظور اثر 

 جام شد.مراقبه دو قلب بر کیفیت زندگی بیماران سرطان پستان تحت شیمی درمانی ان

یک مطالعه کارآزمایی بالینی است. کلیه زنان مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به بخش کموتراپی  روش:

کلینیک بیمارستان شهدای تجریش تهران به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و از طریق تخصیص 

طالعات دموگرافیک، کیفیت زندگی توسط بیماران تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش: پرسشنامه ا

قبل از مداخله تکمیل شد. در مرحله مداخله، به بیماران گروه آزمون آموزش مراقبه دو قلب همراه با انجام آن به 

بار در هفته به مدت یک ماه و نیم به انجام  3مدت نیم ساعت توسط همکار پژوهشگر داده شد و بیماران حداقل 

 =25/2   و انجام  22نسخه  SPSSاختند. پس از یک و نیم ماه بعد از مداخله تحلیل داده ها با نرم افزار مراقبه پرد

α .در نظر گرفته شد  

 مداخله از بعد اما بین میانگین کیفیت زندگی قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت.  نتایج :

( 5/88( به )3/81(. در گروه آزمون میانگین کیفیت زندگی از )£221/2p) شد دیده داری معنی تفاوت گروه دو در

(. در گروه £221/2Pبود. همچنین بین میانگین کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری وجود دارد)

مداخله تفاوت ( بود. بین میانگین کیفیت زندگی قبل و بعد از 2/15( به )5/11شاهد میانگین کیفیت زندگی از )

 معنی داری وجود ندارد.

تمرینات مراقبه دو قلب باعث افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان تحت شیمی  نتیجه گیری:

درمانی شد. بنابراین پیشنهاد می شود انجام مراقبه دو قلب به عنوان درمان مکمل در کنار درمان دارویی برای این 

 شود. بیماران در نظر گرفته

 
 کیفیت زندگی |سرطان پستان |مراقبه دو قلب
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بررسی تأثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر فشارخون بیماران پس از عمل پیوند عروق کرونر 

 قلب

 نژاد کاظم احسان  ،4پاسداران اردالن  ،3خانقاه قنبری عاطفه  ،2پاریاد عزت  ،1سمانه ابراهیمی حسین آبادی

 6میبدی صادقی محمد علی  ،5لیلی

 --Samaneh.ebrahimi8@gmail.com ،  2 گیالن، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، پرستاری دانشکده --1

 پرستاری دانشکده --eparyad@gmail.com ،  3 گیالن، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، پرستاری دانشکده

 علوم دانشگاه داروسازی، دانشکده --at_ghanbari@yahoo.com ،  4 گیالن، پزشکی علوم دانشگاه مامایی،

یی، دانشگاه علوم پزشکی ماما پرستاری دانشکده --ardalan.pasdar@gmail.com ،  5 تبریز، پزشکی

 amsmeibodi@yahoo.com گیالن، پزشکی علوم دانشگاه --kazem_eh@yahoo.com ،  6گیالن، 

 
باشد. از جمله های اصلی درمان بیماری عروق کرونر قلب میعروق کرونر یکی از روشعمل پیوند مقدمه و هدف:

عوارض شایع بعد از جراحی پیوند عروق کرونر، افزایش فشارخون است که همچنان به عنوان معضلی مهم به شمار 

یماران پس از عمل رود. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر فشارخون بمی

 پیوند عروق کرونر بود.

بیمار  58باشد که بر روی پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور با گروه کنترل میروش کار: 

قطره اسانس  5بستری پس از عمل پیوند عروق کرونر قلب، در دو گروه آزمون و دارونما انجام شد. گروه آزمون 

قطره آب مقطر را که بر روی یک گاز استریل ریخته شده و به  5درصد و گروه دارونما  122اسطوخودوس با غلظت 

دقیقه استنشاق نمودند. قبل و بعد از مداخله،  32شان آویخته شده بود، به مدت صورت گردنبند به گردن

ساعت و به  24ر گیری و ثبت شد. مداخله در فواصل زمانی ه فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بیماران اندازه

های مدت سه روز متوالی برای هر دو گروه آزمون و دارونما در یک زمان مشخص انجام گرفت. با استفاده از آزمون

های مکرر و مدل رگرسیون به تحلیل روابط بین آماری مجذور کای، تی، من ویتنی، تحلیل واریانس اندازه 

 در نظر گرفته شد. 2/25ها نیز کمتر از داری آزمونمتغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد. سطح معنی

ها نشان داد که فشارخون سیستولیک پس از مداخله روز دوم و فشارخون دیاستولیک پس از  یافتهها:  یافته

 (.P<2/25داری نسبت به گروه دارونما داشته است )مداخله روز اول در گروه آزمون از نظر آماری کاهش معنی 

رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس در ثبات فشارخون بیماران پس از عمل پیوند عروق کرونر : گیری نتیجه

توان از آن به عنوان یک مداخلۀ درمانیِ مکمل و بدون عارضه بعد از عمل پیوند عروق کرونر قلب مؤثر است و می

 استفاده نمود.

 
 نفشارخو |بای پاس عروق کرونر |اسطوخودوس |رایحه درمانی
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 دارو سازی و دارو شناسان جندی شاپور

 فاطمه صادقی*

سنتی طب دانشکده –دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی  

  232352823،25122132124دفتر بازرسی، پزشکی، علوم دانشگاه -تیر 1 میدان شاهرود
sadeghi15114@gmail.com 

تاریخی و در همه نقاط جهان، جهادی عظیم علیه رنج و بیماری افراد و کوششی پایان ناپذیر از قدیمترین ادوار 

برای جلوگیری از بالهای ناگهانی از جمله بیماریها وجود داشته و ادامه دارد و در تمام اعصار جمعی به نام پزشک و 

ی انجام شده که شمار آن به صدها تحقیق داروساز پیشقدم این مبارزه بوده اند با تمام پژوهشها و تحقیقات تاریخ

با صدها عنوان می رسد، باز باید گفت که تاریخ پزشکی ایران آنچنان که عمق و وسعت آن می طلبد مورد کاوش و 

پژوهش قرار نگرفته است و هنوز بسیاری از مطالب نسخ خطی طبی مورد تحلیل و تحقیق متخصصین امر قرار 

سال سابقه و تعداد فراوان دانشمند، نیازمند مطالعه فراوان به منظور شناخت  6222نگرفته و علمی با قدمت 

توانمندیهای گذشتگانمان، معرفی و استفاده از آثار و تجارب علمی و عملی آنان در زمینه علم داروشناسی می 

 باشد.

 روش کار

 متعدد مولفین آثار لذا گیرند، قرار تحقیق مورد شاپور جندی سازان دارو تا است شده سعی مطالعه این در          

آنها ذکر نموده اند و همچنین مقاالت مختلفی که با موضوعات مختلف در مورد جندی شاپور و پزشکان  از نامی که

 آن نوشته شده است مورد مطالعه قرار گرفت و با جمع بندی مطالب بدست آمده نتایج آن در قالب مقاله ارائه شد.

 یافته ها

یجاد انگیزه و از سوی دیگر نقش هر ملت یا کشور را ا و بخشی هویت موجب دانش پیشینه بررسی و مطالعه          

در تکوین تاریخ علم جهان مشخص می کند یکی از شاخه های دانش پزشکی داروسازی است و شاخص مهم آن 

دی شاپور آغاز شد، ضرورتی که داروسازان و داروشناسان می باشند. پیشرفت علم پزشکی در ایران از دانشگاه جن

ساسانیان در جمع آوری قسمتهای مختلف اوستا احساس می کردند باعث شد تا بخشهای پراکنده علوم مختلف 

بخصوص طب از کشورهای مختلف از جمله هندوستان ، یونان و... جمع آوری شده و منسجم گردد و سنگ بنای 

 ه شود.علم پزشکی و داروسازی برای ادوار بعدی گذاشت

 نتیجه گیری 

ران از جندی شاپور بود. ایرانیان بنیان گزاران علم داروشناسی در جهان بودند. حضور و ای پزشکی علم آغاز          

آمد و شد دانشمندان و پزشکان که در بین آنان داروسازان نیز بودند به داخل و خارج از کشور باعث گردید تا علوم 

پیش یابد. اولین فارماکوپه در بین مسلمانان توسط شاپور بن سهل از پزشکان جندی  مختلف توسعه و رشد بیش از
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شاپور به نام قرابادین کبیر بوجود آمد و تکمل این شاخه از دانش پزشکی را در آثار دانشمندان بزرگی چون رازی ، 

 ابن سینا، سید اسماعیل جرجانی و دیگران می بینیم.

 داروشناسی – دارو – سازی دارو –جندی شاپور 
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 بررسی تاثیراسانس نعناع فلفلی برمیزان درد پرینه پس از اپیزیاتومی در زنان نخست زا

 1شکوفه ترکاشوند

 البرز-1

 
مادر و سابقه وهدف: اپی زیاتومی برش عضالت پرینه، با هدف تسریع مرحله دوم زایمان به منظور بهبود نتیجه در 

 نوزاد می باشد.هدف از این مطالعه بررسی تأثیر اسانس نعناع فلفلی بر شدت درد و بهبود زخم اپی زیاتومی است

زن نخست زا مراجعه کننده به  126مواد و روش ها: مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 

، زایمان اول طبیعی ترم تک قلو با نمایش سفالیک، سال 18- 35ورود) سن  معیارهای با بیمارستان البرز کرج 

،  4و3هفته کامل،اپی زیاتومی مدیولترال بدون گسترش طول محل برش و پارگی درجه  31-42سن حاملگی 

، عدم سابقه جراحی ترمیمی در ناحیه پرینه، عدم وجود بیماری، عدم مصرف 32شاخص توده بدنی کمتر از 

معیار های خروج: عدم استفاده صحیح و مطابق دستور از پماد ، خونریزی واژینال  داروهای موثر بر بهبود زخم و

غیرطبیعی بعد از زایمان ، دستکاری پرینه بعد از زایمان، عفونت محل اپی زیاتومی، نیاز به بخیه مجدد محل اپی 

بهداشتی پس از زایمان، زیاتومی، حساسیت به پماد(بود. به همه افراد مورد مطالعه، پس از اموزش رعایت شرایط 

 15قطره در یک لیترنرمال سالین و نشستن در آن به مدت 12استفاده از شیشه های حاوی دارو با دوز درمانی 

ساعت پس از زایمان آموزش داده شد. همچنین پژوهشگر شدت درد پرینه را به مقیاس  24بار در روزدر 12دقیقه 

VAS ،از بعد ساعت  12 و  6در هر دو گروه دو ساعت پس از زایمان و  و عالمت بهبود زخم را با مقیاس ریدا 

 .قراردادیم بررسی مورد زایمان

 نمره اختالف این داشتند، تری پائین درد نمره میانگین بودند کرده استفاده  یافته ها:زنانی که اسانس نعناع فلفلی

در گروه  1241+ 2255زمان در گروه مورد نگین نمره درد دراین میا. بود دار معنی اززایمان پس ساعت 12 درد

ساعت پس اززایمان تفاوت معنی دار آماری بین میانگین نمره درد در زنانی که  12همچنین 526+422شاهد 

 اپیزیاتومی شده بودند در دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد

ده و موثر در کاهش درد پرینه نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که اسانس نعناع فلفلی یک داروی بی خطر، سا

 ناشی از اپیزیاتومی و پارگی پرینه درروز اول پس از زایمان است.

 واژه های کلیدی: درد ، اپی زیاتومی،پارگی پرینه

 
 درد ، اپی زیاتومی،پارگی پرینه،اسانس نعناع فلفلی
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تأثیر قرص آگنوگل بر الیگومنوره در مبتالیان به سندرم تخمدان پلی کیستیک:یک مطالعه کارآزمایی 

 بالینی 

 2آرزو شایان*، شهین توحیدی

مربی گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. نویسنده  -1

 (arezoo.shayan2012@yahoo.com:25322222116مسئول:)

 پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایرانمربی گروه  -2

 چکیده:

سندرم تخمدان پلی کیستیک یک اختالل نسبتأ شایع در سنین باروری است که تظاهرات بالینی  مقدمه و هدف:

آن شامل الیگومنوره، آمنوره، هیرسوتیسم، اکنه و ناباروری است. با توجه به عوارض بسیار زیاد آن بر وضعیت تولید 

الیگومنوره در مبتالیان به سندرم مثل و قاعدگی افراد ، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر داروی آگنوگل بر 

 تخمدان پلی کیستیک انجام شد.

نفر از افراد مبتال به الیگومنوره و دارای سندرم تخمدان پلی کیستیک  62کارآزمایی بالینی حاضر بروی  روش کار:

مان با ماه تحت در 3انجام شد. افراد به مدت  54مراجعه کننده به درمانگاه زنان فاطمیه شهر همدان در سال 

داروی آگنوگل قرار گرفتند و چک لیست محقق ساخته قبل از مداخله و پایان هرماه توسط افراد تکمیل گردید. 

وآماره های توصیفی، آزمون تی تست و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSS/21داده ها با استفاده ازنرم افزار 

 گرفتند.

سال بود. با استفاده از 45/35 ± 62/4ان مصرف کننده داروی آگنوگلمیانگین و انحراف معیار سنی زن یافته ها:

آزمون تی تست و فریدمن تفاوت معناداری قبل و پس از مداخله )پایان هر ماه( در طول مدت خونریزی، فواصل 

در پایان 83/25روز قبل مداخله به 56/42. فواصل خونریزی از (p<0/001)قاعدگی، تعداد پد مصرفی دیده شد

روز قبل  4عدد و تعداد روز های خونریزی از  12عدد قبل مداخله به  4سوم کاهش یافت، از طرفی تعداد پد از  ماه

 (.(p<0/001روز افزایش یافت  6مداخله به 

آگنوگل در درمان الیگومنوره افراد مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک و تنظیم سیکل قاعدگی  نتیجه گیری:

ه گیاهی بودن این دارو و عوارض بسیار جزئی آن می تواند به عنوان یکی از داروهای مؤثر در مؤثر است. با توجه ب

  این اختالالت بکار رود.

 کلمات کلیدی: آگنوگل، الیگومنوره، تخمدان پلی کیستیک
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 تبیین و بررسی کتابشناسی الذریعه الی التصانیف الشیعه در تاریخ پزشکی 

 1زهرا کریمی

 14zahrakarimi@gmail.com شاهد، دانشگاه --1

 
 چکیده

فهرست نگاری کتابهای خطی ، در میان مردمان جهان به شکل یک فریضه علمی درآمده است. فهرست نگاری از 

کتابشناسی عبارت است از مطالعه شکل کارهای نیازمندِ آگاهی های فراوان کتاب شناختی و تالشی بسیار است. 

، که در این ها به منظور تعیین تاریخ و تحول متنهامقایسه اختالف موجود در چاپها، تحریرها و نسخهمادی کتابها، 

الی  الذریعهدائرهالمعارف در اثبات دانش شیعیان کتابشناسی به نام راستا فردی وارسته به نام آقا بزرگ تهرانی 

تألیف نموده است. بخشی از این گنجینه ماندگار آثار پزشکی شیعیان قرن دوم تا مجلد  26تصانیف الشیعه در 

 چهاردهم هجری است.

 هدف

های ن به اهداف نویسنده، نقاط ضعف و قوت و تأثیر این کتابشناسی بر سایر کتابشناسیهدف از این نوشتار پرداخت

 نسخ خطی پزشکی، و معرفی اجمالی آن است.

 مواد و روش

های مرجع به تبیین و بررسی با استفاده از کتب تاریخ پزشکی و طب سنتی و کتابشناسیای این مطالعه کتابخانه

 پردازد.در تاریخ پزشکی مینیف الشیعه الذریعه الی التصا کتابشناسی

 هایافته

هایی نوشته پزشکی معرفی شده و صرفاً با هزینه شخصی نگارش شده است. کتابشناسی 852در این کتابشناسی

اند. نگارنده با مند شدهمانند فهرستواره کتابهای فارسی، فنخا، فهرست نسخ خطی پزشکی دوره اسالمی از آن بهره

پروژه عظیم در تاریخ پزشکی شیعیان گامی مؤثر نهاده است. این کتابشناسی عالوه بر فوایدش دارای نگارش این 

 باشد.برخی نقاط ضعف مانند رعایت و پیروی نکردن از یک الگوی واحد و تکرار برخی کتب به اسامی دیگر می

 نتایج

ست که بیشترین و معروفترین پزشکان ، بررسی زندگینامه، آثار و تألیفات پزشکی شیعیان گویای این واقعیت ا

 اند. اند که نام و آثار آنها عموماً در کتابشناسی الذریعه الی التصانیف الشیعه معرفی شدهشیعه و غالباً ایرانی بوده

 
 تاریخ پزشکی |کتابشناسی |الذریعه الی التصانیف الشیعه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87
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 ایرانکاوشی در منظومه طبی مثنوی طب منظوم در تاریخ پزشکی 

 1زهرا کریمی

 14zahrakarimi@gmail.com شاهد، دانشگاه --1

 
 چکیده:

ها ارتباط دارد. مطالعات تاریخ پزشکی نظیر سایر مطالعات تاریخی برای روشن تاریخ پزشکی به حیات انسانی و حیات ملی ملت

مکاتب طبی بسیاری وجود داشته است که در نمودن سیر تحوالت طبی و پیشرفت پزشکی اهمیّت دارد. در تاریخ تمدن ملّتها 

های کتب این مکتب طبی استفاده از شعر برای این میان مکتب طبی ایران از اهمیّت واالیی برخوردار است. یکی از ویژگی

ه ها و یا تشخیص به موقع بیماری، جهت مراجعیادگیری سریع، و انتقال آسان مفاهیم به مردم عامه جهت پیشگیری از بیماری

ای به نام حکیم شیرازی به طبیبان برای درمان آگاهانه بوده است. در این راستا تاریخ پزشکی ایران از وجود دانشمند برجسته

 است. و هدف از این نوشتار معرفی این اثر ماندگار طبی است. حکایت دارد. که، منظومه طبی مثنوی طب منظوم را تدوین نموده 

مندی از کتب تاریخی و پزشکی با انجام این کاوش برآنیم تا با فراهم آودن نگاهی بازشناسانه توصیفی و بهرهما با استفاده از روش 

عالوه بر معرفی این اثر علمی و جلوگیری از فراموشی آن، به بیان بخشی از تاریخ طب ایران جهت استفاده از تجربه گذشتگان 

 بپردازیم. 

های علمی آن انتقال مفاهیم پزشکی به صورت موجز و معرفی و کاملی است که از ویژگیاین منظومه طبی جزو کتب طبی جامع 

 ها است.یک دوره کامل بیماری

مندی مردم به های طبی را مسائلی مانند اوضاع نابسامان بهداشت و درمان جامعه، عالقهتوان برخی از علل سرودن منظومهمی

توان یادآور شد که پزشکان و شاعران این دانست. همچنین این نکته را نیز میشعر و انتقال آسان و موجز مفاهیم پزشکی 

همچنین مطالعات بازشناسانه این آثار از فراموشی و نابودی آنها جلوگیری  اند.سرزمین به علوم مختلف زمان خود تسلّط داشته

 کند.می

 

 

 

 

 

  

 

 



 

99 
 

 فارسی متمم و فوائداالنسانی دارویی هاتبیین مقایسه ساختاری و محتوایی منظومه

 1زهرا کریمی

 14zahrakarimi@gmail.com شاهد، دانشگاه -1

 چکیده

های دارویی بررسی ساختاری و محتوایی منظومهاین مقاله با ذکر شواهدی از دو منظومه فارسی دارویی، در صدد 

نام آنها  التصانیف الشیعه الذریعه الیفارسی متمم و فوائد االنسان در قرن یازدهم هجری است که در کتابشناسی 

ی دارویی در جامعیّت و بیان داروهای مجرب و آزموده شده است. مطالعه نمایه شده است. اهمیّت این دو منظومه

هایی از برخی پیچیدگی، ابهام، و حتی نارسایی محتوایی قسمتی سبک و سیاق کتب دارویی قدیم روشن کننده

-جویان تاریخ و طب و داروسازی سنتی با آگاهی از مطالب این دو منظومه دارویی میدانشکتب دارویی است که 

 توانند بر بیماریها و داروهای مبهم در سایر کتب آگاهی یابند. 

 هدف

ی جالبی است که نشان از علم واالی دانش دارویی ایرانیان است. نگارش کتب دارویی منظوم برای افراد عامه پدیده

های دارویی رست و آسان متون در گذشته و مشخص نمودن سیر بیماریها توجه به موضوع منظومهکه برای فهم د

 ضروری است.

 هامواد و روش

بندی شده و از نظر ای بوده، ابتدا مطالب از دو منظومه استخراج و سپس بررسی و جمعاین مطالعه کتابخانه

 شود. ساختاری و محتوایی بیان و تجزیه و تحلیل می

 هافتهیا

اند اما چارچوب اصلی همانند یکدیگر است. ها و عناوین در هر دو منظومه تا حدودی با یکدیگر متفاوتسرفصل

باشد. هر دو نویسنده همچنین از انواع های درمانی مجرب و آزموده و منابع استفاده شده از کتب قدما میروش

 اشکال دارویی در این دو منظومه استفاده شده است.

 گیریجهنتی

شک، های دارویی است. بیها، راهی برای معرفی و مستندسازی منظومهروشن کردن ساختار و محتوای منظومه

های این چنینی به علم ها سبب ورود نوآوریهای علمی و زبانی آناستفاده از این متون و توجّه به ویژگی

 کند.داروسازی شده و از فراموشی این آثار جلوگیری می

 تاریخ پزشکی |فوائداالنسان |منظومه |متمم
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.( همراه با استاتین در Salvia officinalis Lبررسی اثربخشی و ایمنی مصرف عصاره برگ مریم گلی)

درمان بیماران دیابتی نوع دوم هیپرکلسترولمیک به روش کارآزمایی بالینی دارای گروه دارونما و 

 تصادفی شده

 1دکتر سعید کیان بخت

دکترای حرفه ای داروسازی و دکترای تخصصی فارماکولوژی، استادیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان 

 دارویی، جهاد دانشگاهی، کرج، ایران

                               skianbakht@yahoo.com، پست الکترونیک: 31315-365آدرس پستی: صندوق پستی 

 22585121232525، تلفن همراه: 22582634164212تلفن ثابت: 

همراه با استاتین در  (.Salvia officinalis L)اثربخشی و ایمنی مصرف عصاره برگ مریم گلی مقدمه و هدف: 

ی عبارت بود از تعیین فعالیت درمان دیابت نوع دوم دیسلیپیدمیک تاکنون ارزیابی نشده است. اهداف مطالعه کنون

آنتی اکسیدانی و مقادیر فالونوئید تام، فنل تام و کوئرستین عصاره برگ مریم گلی و بررسی اثربخشی و ایمنی 

 مصرف عصاره برگ مریم گلی همراه با استاتین در درمان بیماران دیابتی نوع دوم هیپرکلسترولمیک.

 DPPH (DPPH radicalه به روش سنجش از بین بردن رادیکال فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاروش کار: 

scavenging assay)  تعیین شد. کپسول محتوی عصاره گیاه با تعیین مقادیر فالونوئید تام، فنل تام و

 mg 522کپسول  3کوئرستین عصاره موجود در کپسول استاندارد سازی شد. عالوه بر این، اثرات مصرف روزانه 

آتورواستاتین بر  mg 12متفورمین و  g 2گلیبنکالمید،  mg 15ماه همراه با روزانه  2به مدت عصاره مریم گلی 

، (HbA1c)، هموگلوبین گلیکوزیله (2hPPG)ساعت بعد از غذا  2، گلوکز (FG)سطوح خونی گلوکز ناشتا 

 52، کرآتینین و شاخص توده بدن در HDL-C ،AST ،ALT، تری گلیسرید، LDL-C، (TC)کلسترل تام 

 ( مقایسه شد.=n 52بیمار بررسی و با گروه دارونما )

در  ،(معیار انحراف ± میانگین) μg/mL 223/2 ± 26/81   برابر DPPHعصاره در سنجش  IC50یافته ها:  

 فالونوئید مقادیر. بود( معیار انحراف ± میانگین) μg/mL 221/2 ± 626/5اسید آسکوربیک برابر  IC50صورتیکه 

 انحراف ± میانگین) 16/35 ± 58/3 برابر ترتیب به عصاره محتوی کپسول در موجود کوئرستین و تام فنل تام،

بود. عصاره در پایان مطالعه در مقایسه با دارونما  mg 13/2 و( معیار انحرا ± میانگین) 33/32 ± 23/1 ،(معیار

 25/2را افزایش داد ) HDL-Cو تری گلیسرید را کاهش، ولی  FG ،2hPPG ،HbA1c ،TC ،LDL-Cمقادیر 

P <.عصاره تاثیر معنیداری بر سایر پارامترها و عوارض نامطلوب نداشت .) 

عصاره مریم گلی فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی دارد که ممکن است برای پیشگیری از عوارض نتیجه گیری: 

مفید باشد. عالوه بر این، افزودن عصاره مریم گلی به درمان با استاتین  عروقی دیابت نوع دوم دیسلیپیدمیک-قلبی

 فاقد عوارض نامطلوب است و سطوح لیپیدها را بیشتر از استاتین تنها بهبود میدهد. 

 دیابت شیرین |دیسلیپیدمی |استاتین |.(salvia officinalis Lمریم گلی )

mailto:skianbakht@yahoo.com
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 بیماران همودیالیزیبررسی تاثیر رفلکسولوژی کف پا برافسردگی 

 6، آزاده کمالی 5لیالجویباری ، 4، اکرم ثناگو 3، حمیدرضا بهرامی 2، مصطفی روشن روان1زکیه امینی

 مربی هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران (1

مربی هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.  -( نویسنده مسئول2
m.roshanravan32@gmail.com 

 چینیسنتی( دکترای پزشکی، عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، متخصص طب3

 ستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان، ایران( استادیار پر4

 ( دانشیار پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان، ایران5

 ( مربی هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران6

 
مقدمه: افسردگی شایع ترین عارضه روان شناختی بیماران همودیالیزی است که منجر به کاهش کیفیت زندگی، 

ردگی بیماران برافس پا کف رفلکسولوژی تاثیر بررسی هدف با مطالعه این ناتوانی و افزایش مرگ و میر می شود. 

 همودیالیزی انجام شد.

بیمار همودیالیزی واجد شرایط مراجعه کننده به  18بالینی بر روی : این مطالعه به صورت کارآزمایی روش

 در گیری نمونه روش به که گردید انجام بجنورد شهر مهر ایران تخصصی کلینیک و  بیمارستان امام علی )ع(

به سه گروه آزمون، پالسبو و کنترل تقسیم شدند. از پرسشنامه افسردگی  تصادفی طور به وسپس انتخاب دسترس

بک جهت سنجش افسردگی بیماران قبل وبعد از مداخله استفاده شد. رفلکسولوژی کف پا درگروه آزمون، ماساژ 

رفت. ساده پا بدون فشردن نقاط استاندارد رفلکسولوژی درگروه پالسبو، و مراقبت معمول درگروه کنترل صورت گ

 انجام شد. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده از با و spss 16نرم افزار توسط آنالیز داده ها 

(، پالسبو) P<221/2آنالیز داده ها نشان می دهد که میانگین نمره افسردگی بیماران درگروه آزمون )یافته ها:

216/2 =p(و کنترل)242/2 =pوجود دارد. میزان افسردگی در  یاوت معنی دار( در مرحله قبل و بعد از مداخله تف

 گروه آزمون و پالسبو کاهش و در گروه کنترل افزایش یافت.

ودیالیزی موثر مری در کاهش افسردگی بیماران هایک مداخله پرست نعنوا هبکف پا : رفلکسولوژی نتیجه گیری

 است. 

 بیمار همودیالیزی |افسردگی |رفلکسولوژی 

 

mailto:m.roshanravan32@gmail.com
mailto:m.roshanravan32@gmail.com
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 بزرگ مسلمان در اندلسزهراوی، جراح 

 3علیان فاطمه  ،2زینب کریمی  ،1شکراله خاکرند

 استادیار و عضو هیت علمی بخش تاریخ دانشگاه شیراز -1

 دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه شیراز -2

 پژوهشگر و کارشناس ارشد طب و داور سازی اسالمی -3

1-khakrand66@yahoo.com   

2 - zeinabkarimi24@yahoo.com  

3-fa.alian68@gmail.com  

 چکیده

ای درخشان در عرصه طب اسالمی م(چهره1213ق / 424ابوالقاسم خلف بن عباس زهراوی )د.  مقدمه و هدف:

که وی آن را برای .ی کتاب التصریف لمن عجز عن التألیف بودواسطهبه ویژه جراحی در اندلس است. شهرت او به

الوه بر بخش پزشکی، بخش کمک به کسانی که در ترکیب ادویه ناتوان بودند. فراهم آورده بود. کتاب التصریف ع

 یافتهاختصاص جراحی ابزار انواع معرفی و جراحی موردنیاز وسایل جراحی، انواع اش به داروشناسی بخش عمده

 .است

اول تحلیلی با اتکا برمنابع دست -ی موردی است که بر اساس روش توصیفیاین پژوهش، مطالعه روش تحقیق:

 شده استای انجامکتابخانه

« ها و مانند آنبریدن و شکافتن و رگ زدن و زخم»ی جراحی که عنوان آن را : زهراوی دربارهی تحقیقهایافته

های پیرامون عمل سنگ مثانه، فتق و امراض گیرد با بحثگذاشته است کارهای را که با شکافتن و برش انجام می

شود. زهراوی در سر،شروع و به پا ختم می کرده است.در این بخش ترتیب درمان با عمل جراحی، از زنان و... مطرح

این قسمت متذکر شده است که جراحی با شکافتن و بریدن به دلیل اینکه همراه با خونریزی زیاد است را نسبت به 

داغ کردن با آتش بهتر از سوزاندن با دوای »جراحی با داغ کردن نیازمند دقت و مراقبت بیشتری دانسته است وی 

است. وی جراحی با ابزاری از جنس آهن را بهتر از استفاده از وسایلی از جنس زرین دانسته  دانسته« تند است

 است.

های جراحی و ابزار آن ارائه کرده است. زهراوی را مبتکر : او توصیف دقیق و عمیقی جراحی و شیوهگیرینتیجه

... و مثانه سنگ وزنده، مرده جسم تشریح لزوم کالبدشکافی، ی اند.زهراوی درزمینهچندین عمل جراحی دانسته

 .است کرده مطرح را ایتازه آراء و کشفیات

 
 طب اسالمی |اندلس |جراحی|واژگان کلیدی: زهراوی

mailto:1-zeinabkarimi24@yahoo.com
mailto:zeinabkarimi24@yahoo.com2
mailto:zeinabkarimi24@yahoo.com2
mailto:-khakrand66@yahoo.com-
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 بررسی تاثیر اسانس گیاه مورد و خرفه بر آفت دهانی

 4ذوالفقاری فرزانه  ،3ذوالفقاری پیام  ،2آزادگان حمید  ،1فاطمه ذوالفقاری

 ازاد دانشگاه-fi@iau-arak.ac.ir-zolfaghar ،  2 اراک، ازاد دانشگاه -پرستاری گروه اراک ازاد دانشگاه-1

 ، --4   ، ، --3   ، ،بهداشتی گروه اراک ازاد دانشگاه -بهداشت گروه اراک

 
 است عاملی چند بیماری آفت یکی از شایعترین و قدیمی ترین بیماری های دهان در سرتاسر جهان میباشد. یک 

آن وجود ندارد. پایه اصلی درمان  برای نیز اختصاصی درمان  نتیجه در ، نداشته مشخصی شده شناخته علت ولی

 برای زیادی داروهای ایرانی سنتی طب در این بیماری را پزشکی مدرن و داروهای شیمیایی تشکیل می دهد. 

. است قرارگرفته موردبررسی تجربی ازلحاظ هاآن اثربخشی کمتر متأسفانه که است؛ شدهمعرفی بیماری این درمان

نفر( و  22نفر در دو گروه آزمون ) 42چون مورد و خرفه میباشد .در این پژوهش هم گیاهانی از استفاده ازجمله

و  Aمیلی لیتری محلول که بر روی آنها کدهای  22نفر( شرکت داشتندو به هریک از آنها یک شیشه  22کنترل )

B  نوشته شده بود به همراه یک قطره چکان داده شد. محتویات شیشه گروهA  آزمون( حاوی اسانس مورد و(

)کنترل( حاوی پالسبو )آب مقطر و یک قطره از اسانس مورد و خرفه( بود. به  Bخرفه و محتویات شیشه گروه 

 آفت زخم روی ثانیه  32-22ه مدت قطره محلول را روی پنبه ریخته و آن را ب 12افراد آموزش داده شد هر روز 

جام دهند . میانگین شدت درد، سوزش و مدت زمان ان هفته یک مدت به ، روز در بار 6 را کار این و دارند نگه

( اما در p=221/2) داری را نشان داد بهبودی در گروه آزمون در پایان مطالعه نسبت به شروع مطالعه کاهش معنی

 (.p>25/2دار نبود )از نظر آماری معنی مورد گروه کنترل این کاهش

 نتیجه گیری :

نتایج این تحقیق نشان داد اسانس مورد و خرفه به طور معنی داری سبب کاهش میانگین شدت درد، سوزش و 

 مدت زمان بهبودی زخم آفت دهانی میشود 

 
 مورد |خرفه  |آفت 
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 نقش گیاهان دارویی در اعمال یداوی )ماساژ(

 1فاطمه حیدری

 پزشکی علوم دانشگاه -.قم پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده -امام یادگار ورزشگاه روبروی -اصفهان قدیم جاده -قم-1

 heidari_anatomy@yahoo.com قم،

 
 مقدمه

به طور همزمان داراست. های رایج و مفید درمانی، ماساژ است زیرا هر دو فایده لمس درمانی و رایحه درمانی را یکی از شیوه

 ها از طریق پوست در حین ماساژ بسیار باالست.کند. جذب اسانسبوی خوش، احساس لذت و خوب بودن را القا می

گیاهان و رو غن های گرفته شده از آنها )اسانس( دارای طبع و مزاج خاصی می باشند. هنگام استفاده از روغن ها و اسانس 

داروئی آنها، توجه به مزاج و درجه سردی، گرمی و خشکی و رطوبت آن نیز ضروری می باشد. از ها عالوه بر رایحه و خواص 

روغن های گرم مانند رو غن بابونه و زنجبیل، جهت تحلیل و دفع فضوالت و از روغن های مرطوب مانند روغن کدو یا 

 .شود می هاستفاد اعضاء و پوست کردن مرطوب و بخشی لطافت و ها خشکی رفع جهت  بنفشه،

  

 روش کار

 .باشد می مرتبط کلیدی کلمات از استفاده با سنتی طب با رابطه در موجود مقاالت بررسی حاصل مطالعه این 

 گیریها و نتیجهیافته

در طب سنتی شرقی، جهت انجام ماساژ از روغن ها یا اسانس های مختلف استفاده می شود. مهم ترین نکته در مورد اسانس 

به صورت موضعی و خوراکی  "که بدلیل تحریکات شدید پوستی یا مخاطی نباید اسانس خالص را مستقیما ها این است

های حامل مانند روغن مصرف کرد. بنابراین برای استفاده از اسانسها باید آنها را با روغن های حامل رقیق نمود. غالباً روغن

شوند. ها مخلوط میرین، روغن کنجد و روغن سبزیجات با اسانسآفتابگردان، روغن نارگیل، روغن زیتون، روغن بادام شی

قسمت روغن حامل است. در واقع اثرات  52تا  22میزان رقیق کردن اسانسها با روغن بین یک قسمت اسانس در  "اصوال

 رد.درمانی ماساژ به میزان زیادی به مهارت تکنیکی و معلومات ماساژ دهنده و نوع روغن انتخاب شده بستگی دا

 واژگان کلیدی

 طب سنتی، ماساژ، گیاهان دارویی
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 کاربرد طب سنتی در پیشگیری از سقط جنین

 3زینب کریمی  ،2علیان فاطمه  ،1منتظرالقائماصغر 

1-montzer5537@yahoo.com- ،دانشگاه اصفهان 

 zeinabkarimi24@yahoo.comدانشگاه شیراز،  -fa.alian68@gmail.com ،3دانشگاه اصفهان،  -2

 [3]زینب کریمی  [2]فاطمه علیان [1]اصغر منتظرالقائم

ها و بعد چگونگی اند و ابتدا دالیل سقط جنین، نشانهحکمای اسالمی تعاریف متعددی از سقط جنین کردهمقدمه و هدف:  

وضعیّت تهدید به سقط است و این در اند. گاهی شرایط طوری است که بارداری در جلوگیری از سقط جنین را بررسی کرده

 صورتی که حامله در مراحل اوّلیه بارداری شروع به خونریزی نموده و درد مختصری داشته باشد، نشانه تهدید به سقط است.

توصیفی با توجه به متون معتبر و در دسترس طب سنتی است. حکیمان طب سنتی -ی موردیاین پژوهش، مطالعه روش:

 اند.ها، و درمان آن پرداختهگر به ابعاد تقریبا گسترده علل سقط، نشانهبا دیدگاه کل ن

ها یا بیماری در بدن ها اگر سقط، به خاطر سوءمزاج رحم یا غلبه یکی از خلطبا توجّه به مضمون رساالت طبّی آن یافته ها:

سبب آن سردی یا رطوبت یا باد بود، شد، اگر باشد یا در خود رحم مورد خاصّی به وجود آمده بود، بررسی و درمان می

ها اشاره خواهد شد، واژن را هایی که به آنها و تمیزکنندهکردند و با استفاده از حقنهرطوبت را از بدن وی خارج و تخلیّه می

-گردید تجویز میوشو داده و داروهایی را که موجب تقویّت و گرم شدن و از بین رفتن بادهای موجود در رحم میشست

 ها داشتند.کردند، و اگر عوامل محیطی در سقط جنین دخالت داشت که توصیه به دوری زن از آن

کردند و سپس با توجّه به علّت به درمان عارضه طبیبان اسالمی در زمینه سقط جنین، ابتدا علّت آن را بررسی می نتیجه:

الت ساختاری و عملکردی رحم و همچنین تاثیرات پرداختند، در این دیدگاه سوءمزاج عام یا عضوی در زوجین، مشکمی

 عوامل محیطی مورد توجه قرار گرفته است.

 سقط جنین، طب سنتی،اطبای اسالمی واژگان کلیدی:

 

 استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان [1]

 پژوهشگر و کارشناس ارشد تاریخ طب و دارو سازی اسالمی. دانشگاه اصفهان [2]

 nabkarimi24@yahoo.com/09168609281/06632544101zei* دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه شیراز.[3]

 
 

 

 

http://tmpcam.iums.ac.ir/download.php#_ftn1
http://tmpcam.iums.ac.ir/download.php#_ftn2
http://tmpcam.iums.ac.ir/download.php#_ftn3
http://tmpcam.iums.ac.ir/download.php#_ftnref1
http://tmpcam.iums.ac.ir/download.php#_ftnref1
http://tmpcam.iums.ac.ir/download.php#_ftnref2
http://tmpcam.iums.ac.ir/download.php#_ftnref2
http://tmpcam.iums.ac.ir/download.php#_ftnref3
http://tmpcam.iums.ac.ir/download.php#_ftnref3
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 نوآوری های اطبای ایرانی در زمینه پزشکی زنان و زایمان تا قرن نهم هجری

 3زینب کریمی  ،2علیان فاطمه  ،1منتظرالقائماصغر 

1-montzer5537@yahoo.com- ،دانشگاه اصفهان 

 zeinabkarimi24@yahoo.comدانشگاه شیراز،  -fa.alian68@gmail.com ،3دانشگاه اصفهان،  -2

 [3]زینب کریمی  [2]فاطمه علیان*  [1]اصغر منتظرالقائم

کند که لگن خاصره از نظر های پزشکی دانشمندان ایرانی روشن میالمعارفهای طبّی و دائرهبررسی رساله مقدمه و هدف: 

های رحم و زهدان را تشخیص بیشتر بیماریها با ابزارهای خاص خود جراحان مرد کامالً دور نبوده است و عالوه بر اینکه آن

 دادند.می

ای بوده و تالش نموده است که نوآوری های تحلیلی از طریق منابع کتابخانه -روش انجام این تحقیق، توصیفی روش کار:

 پزشکان مسلمان در زمینه طب زنان را از متون پزشکی قدیمی استخراج و ارائه دهد

 برای های طبّی خود در است که پزشکان قدیم در رساله دشوارزاییمیّت در زمینه طبّ زنان، از مسائل قابل اه :ها یافته 

 همچنین. است بوده درمانی ورزش و درمانیآب حتّی و درمانیروغن ها،دارودرمانی: قبیل از. دادند ارائه کارهاییراه آن

دادند و حتّی این عمل شناختند بلکه آن را انجام میرا می سزارین عمل تنها نه اوّلیه مسلمانان که است این مؤید تحقیقات،

اند. همچنین شاید دور ها و شعرها و حتّی تصاویر و مینیاتورهایی که از آن دوران باقی مانده است نشان دادهرا در قالب متن

ها و باشند. در این راستا روشداشته  گیری از بارداریپیشهای طبّی خود بحثی از از نظر باشد که اطبّای ایرانی در کتاب

 دهدامروزه را نشان می ""IUDداروهائی ابداع و اختراع کرده بودند.که تاریخچه آیودی 

از جمله نبوغ طبیبان ایرانی در زمینه تشریح و آناتومی رحم بود اگرچه پزشکان اسالمی با مشکالتی از نظر مذهبی و  نتیجه:

ها و رو بودند امّا با این شرایط به توضیح تشریح اجزای رحم، از جمله واژن، تخمدانآداب و رسوم در تشریح بدن انسان روب

 اند.های رحم پرداختهگردن و لوله

 زنان، اطبای ایرانی، خالقیت، پزشکیواژگان کلیدی: 

   

 استاد تمام. گروه تاریخ دانشگاه اصفهان [1]

 fa.alian68@gmail.com/25128165565/031332502701پژوهشگر و کارشناس ارشد تاریخ طب و دارو سازی اسالمی.  [2]*

 دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه شیراز [3]

 

 

http://tmpcam.iums.ac.ir/download.php#_ftn1
http://tmpcam.iums.ac.ir/download.php#_ftn2
http://tmpcam.iums.ac.ir/download.php#_ftn3
http://tmpcam.iums.ac.ir/download.php#_ftnref1
http://tmpcam.iums.ac.ir/download.php#_ftnref1
http://tmpcam.iums.ac.ir/download.php#_ftnref3
http://tmpcam.iums.ac.ir/download.php#_ftnref3
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 تغذیه کودکان از دیدگاه طب سنتی ایران

 2علیایی قایدی آذر  ،1دکتر محمد ابراهیم آستانه

دانشگاه علوم  -علوم پزشکی گروه علوم تشریح )بخش آناتومی( دانشگاه.  سینا ابن میدان -رضوانیه بلوار فسا -فارس-1

 ناحیه پرورش و آموزش اداره - فارس استان پرورش و آموزش سازمان --emastaneh@yahoo.com ،  2پزشکی فسا، 

 یک،

 
طب سنتی ایران مباحث کامل و ظریفی را در خصوص تغذیه و بهداشت کودکان بیان کرده است. گرچه با  مقدمه و هدف:

شک حکما در بیان ها ممکن است بعضی افراد بازگشت به گذشتگان را مردود بدانند اما بیپیشرفت علوم در تمامی زمینه

توجهی گاهاً به مشکالت شود. در نتیجه این بیکمتر توجه می اند که امروزه به آنهاموضوعات لطائفی را مورد توجه قرار داده

که حکما و اطبای کهن ما به ظرافت و حکمت کنیم که رنج و مشقت فراوان را به دنبال دارد حال آنای برخورد میعدیده

 اند.اندیشی کردهتر برای پیشگیری و برطرف کردن این مشکالت چارههرچه تمام

بنابراین نوع تغذیه نمود و اثر  .ه طب سنتی ایران جسم و روح هر دو به شدت از یکدیگر تأثیرپذیرنداز دیدگا ها :یافته

متقابلی در خصوصیات اخالقی و رفتاری شخص خواهد داشت. مثالً کودکان نباید در شرایطی قرار گیرند که خشم و ترس و 

کند، شوند مثالً خشم مزاج را بیشتر از حالت اعتدال گرم میمیها خود سبب سوء مزاج اندوه و ... بر آنها غلبه کند زیرا این

سوی بلغم )سرد و بخشد و مزاج را بهارادگی نیروی روانی را سستی میآورد، پژمردگی و کماندوه خشکی مزاج به بار می

 .خلقی بهبودی تن و روان نیز هستشود که در خوشپس معلوم می .دهدمرطوب( گرایش می

ژوهش حاضر یک بررسی توصیفی و استنادی می باشدکه با استفاده از منابع و مقاالت مروری و جستجوی پ روش کار:

 اینترنتی انجام شده است.

نوع و اساس تغذیه  .توان با تغذیه مناسب و صحیح کودکانی سالم از جهت جسمی و روانی داشته باشیممی گیری :نتیجه

طور نیست که هر نوع خوراکی هرچند مفید، برای تمامی د متفاوت است و ایندر طب سنتی ایران برحسب نوع مزاج افرا

که کودکان در سن رشد هستند توجه به نوع تغذیه آنها برحسب اصول طب خصوص با توجه به اینبه .اشخاص مناسب باشد

در سنین مختلف دارای طبایع حکمای طب سنتی اعتقاد بر این داشتند که افراد  .گشا باشدتواند بسیار راهسنتی ایران می

 دانند.مختلفی هستند و این عامل و تغییر مزاج را در اثر غلبه یا کاستی حرارت و رطوبت غریزی می

 
 کودکان |طب سنتی |تغذیه
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 بررسی اثر اتی باکتریال عصاره توام انجیر نارس و رسیده

 2زادگان حسین حسین  ،1یاراله یاری پور

گیاهان دارویی  -علوم پزشکی  -15مهد نابغه کوچولو ها پالک  دوم طبقه قدس کوجه انقالب -خ- لرستان- اباد خرم-1

 قزوین، استان --2  رازی شهرستان خرم اباد لرستان، ، 

 
باکتری 4هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره های متانولی انجیر رسیده ، خام و توام انها بر روی 

باکتری استافیلو کوکوس اورئوس با شناسه باکتریایی مشخص،واشرشیاکلی و کلبسیال پنومونیه  4استاندارد بوده است 

ه باکتریایی مشخص اثری معادل حداقل غلظت مشخص و و سودوموناس ائروژینوزا هر کدام با شناسESBLمولد 

 نتایج. هندمید نشان از باکتری روی تجمعی اثرات باشد باکتری 4 روی بر ها عصاره توام با  که   اثرممانعت کننده گی

 مطالعه این. میدهد نشان ها باکتری روی بر شده مطالعه های غلظت در را عصاره دو تجمعی و افزایی هم اثرات مطالعه

 نیز را انجیر خام عصاره قوی "نسبتا میکروبی ضد اثرات ، خام و رسیده انجیر عصاره دو سینرژیسم اثرات تائید ضمن

 ها، تانینها،فلوباتانین قبیل از  بیال  میکرو  انتی  ان دارویی غنی از ترکیبات مختلفگیاه ویژه به و گیاهان . میدهد نشان

 رابطه این در اهمیت با بسیار گیاهان از یکی  هستند  ها فالوونوئید و ها الکالوئید ها، ها،استروئید ساپونین ها، ترپنوئید

عنوان یک میوه اصلی برای بقای سایر گیاهان و حیوانات  به کلسیم باالی  مقادیر داشتن علت به "اخیرا که ، است انجیر

 ، تنفسی ، گوارشی مختلف اختالالت درمان برای سنتی طب در  انجیر های برگ و ریشه ، ازمیوه  مطرح شده است .

 نیم مقدار شده خشک انجیر در.  میشود استفاده سرطان و شونده زخمی بیماریهای ، عروقی قلبی ، التهابی

 قبیل از موادی  دارای که هستند  ها مارین کو از گروهی ها رین وجود دارد فورانوکومارینکوما درصد

،psoralen  ،                                                                                                                                                

                                                                      ، bergapten  ، marmesin   ،  angelicin،

  umbelliferone دارای که است کومارین و الدئید ،بنزو فنلی پلی ترکیبات زیادی مقادیر دارای هستند. انجیر 

لدئید های فنلی روی باکتریهای گرم منفی و ا بنز یعنی انجیر در موجود مختلف اثرترکیبات. است سرطانی ضد خاصیت

 و منفی گرم های باکتری روی دارویی گیاهان در موجود کومارین میکروبی ضد اثر و مثبت مختلف نشان داده شده است

 ژنژویت درمان در انجیر گیاه برگ عصاره از. است گرفته قرار مطالعه مورد نیز ها کپک ها، مخمر ، دارو مقاوم و مثبت

 تاکید به توجه با تحقق این در لذا  ن ، اسم، عطسه، و سرفه،ابسه،دیابت ویبوست ، نیز استفاده شده است،سرطا

 رسیده و خام انجیر توام عصاره میکروبی ضد اثر لرستان انجیر در فرد به منحصر ترکیبات وجود بر تغذیه متخصصین

میوه انجیر قابل کشت در استان لرستان بوده که بعنوان  انواع شامل مطالعه مورد جامعه و.است گرفته قرار بررسی مورد

 توسط کهن بسیار دوران از دارویی گیاهان.است شده استفاده پلدختر شهرستان باغات در زیودار واریته از  نمونه شاخص

ی ها دارو به "عمدتا جهان جمعیت درصد 82 که است داده گزارش بهداشت جهانی سازمان.  است شده استفاده انسان

 از شده گرفته های عصاره میکروبی ضد اثرات  سنتی وابسته هستند که بیشترشان از گیاهان دارویی استفاده میشود

 خام انجیر متانلی عصاره که شد داده نشان نیز مطالعه این در است گرفته قرار مطالعه مورد مختلف های روش با گیاهان

مورد مطالعه داشتند . در ضمن توام دو عصاره تفاوت معنی دار ضد  های باکتری روی مشابهی میکروبی ضد اثر رسیده و

میکروبی نداشتند در این مقاله اثر ضد میکروبی عصاره های مختلف ابکی ، متانولی،کلروفرمی ، پتروائوم اتر و هگزان 

ست .در مطالعه ای ا شده مطالعه انتروتوکسیژن اشرشیاکلی روی در میکروگرمی 12 امیکاسین با مقایسه در  گرفته شده
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 موناس سودو مانند مهمی های پاتوژن برابر در زمینی سیب های گونه محافظت برای F.caricaاز عصاره سیر و انجیر 

 خوراکی مصرف  است شده استفاده امیزی موفقیت طور به میشیگاننزیز باکتر کالوی و ، زیکاتوریا و موناس زانتو سیرینگا،

ر محافظتی باالیی بر هپاتوسیتوتوکسیسیتی القاء شده در موش ازمایشگاهی نشان داده است اث انجیر برگ متانولی عصاره

براورد شده است . در یک مطالعه نشان داده شده که عصاره متانولی  Silymarinاین اثر معادل اثر ترکیب شناخته شده 

ه این عصاره در غلظت های ک بطوری.  دارد انسانی بیماریزای های باکتری روی  ای ده گستر اثر  انجیر

میلی گرم در هر میلی لیتر به ترتیب رشد باکتری های سو دو مو ناس ائروژینوزا، سالمو نال تیفی 5،1،1/5،1/25

 بخشهای عصاره که شده داده نشان مطالعه این در.  است نموده متوقف را شیاکلی اشر و اورئوس کوکوس استافیلو  ،

 عصاره میکروبی ضد اثر نیز مطالعه یک طی در.   انجیر اثر ضد میکروبی قوی دارند ساقه پوست و برگ ، ریشه مختلف

تا mg/ml5 مقادیر ترتیب به و شده بررسی دهانی های باکتری روی بر  انجیر برگ

mg/ml/156 وmg/ml5 تا  mg/ml /313  عنوان به را MIC وMBCبر عالوه مطالعه این در  گزارش نموده اند 

 های سویه از ، دهانی باکتریهای

   و         S.aureusATCC29213 ،  E.coliATCC25922   S.pyogenesATCC21059استانداردشامل

S.epidermidisATCC12228   است شده استفاده نیز  .

 استافیلو ، اشرشیاکلی برای  ترتیب به   mg/ml10،mg/ml1.25،mg/ml2.5،mg/ml1.25مقادیر

 از  .  گزارش شده است MIC عنوان به پیوژنز کوکوس اورئوس،استرپتو فیلوکوکوساستا ، اپیدرمیدیس  کوکوس

 ، ها،فیبرینولیتیک زخم دهنده ،بهبود التهاب ضد عنوان به گیاهی های عصاره در موجود  ی ها فالنوئید و ها ساپونین

 نوع دیابتی بیماران در  انجیر م استفاده شده است عالوه بر این اثرات هیپوگلیسمیک برگاد ضد و کننده بیحس بر، تب

 ، سرطان ساپرس ، باکتریال انتی ، ویروسی ،انتی اکسیدانی انتی ، دیابتیک  های رات در کلسترول سطح کاهش ،1

 "التابی و انواع نئوپالسم ها تقریبا ضد درمان عنوان به انجیر از. است شده گزارش نیز انگلی وضد گلیسریدمی هیپوتری

 انجیر های گونه در ها لیزیدین وایندو تر ،فنان پنوئیدها تر تری قبیل از مختلف ترکیبات. است شده استفاده دنیا کل در

-HONE) نازوفارنکس  سینومای کار جمله از  توموری های سلول مختلف های رده روی که شده شناسایی

 از  اند داده نشان را سیتوتوکسیک اثر (HT29(،و کارسینومای کولور کتال )KB(،کارسینومای اپیدرمو ئید دهانی )1

 فیسین ها انزیم این از یکی.  شود می استفاده نیز صنعت در ان های انزیم و انجیر خام عصاره از شده استخراج انزیمهای

 نشان حاضر تحقیق نتایج.  ن استفاده میشودا از بهداشتی و غذایی مختلف صنایع در که است (EC3.4.22.2)فرمول با

 کنار در تواند می که.  هستند باکتریال انتی اثر دارای اندازه یک به انجیر رسیده و خام میوه متانولی عصاره که میدهد

یا  ،و غذایی نگهدارنده یا و میکروب ضد غذایی ،افزودنی درمانی عارضه بدون ماده یک عنوان به رایج های  بیوتیک انتی

 گسترده فراوانی و دارو مقاوم های باکتری وجود به  توجه با طرفی از.  بگیرد قرار استفاده  دهانشویه های بهداشتی مورد

 است درمان گزینه بهترین دارو این انها

 

 

 

 

 



 

110 
 

بررسی تأثیر استعمال موضعی پماد رزماری بر بروز و شدت فلبیت ناشی از آنتی بیوتیک تراپی در بخش 

 مراقبت های ویژه

 مریم دکتر ،4زلده حقیقی حسین محمد دکتر ،3یمین جهانیس دکتر ،2شیخی عباس آقای ،1دکتر مرضیه اسدی ذاکر

 6خانم مرضیه بیگم بیگدلی شاملو ،5کوچک

 marzieh شاپور، جندی پزشکی علوم دانشگاه -مامایی و پرستاری دانشکده -شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه -اهواز-1

asadizaker@yahoo.com ،  2-دانشگاه علوم پزشکی  -دانشکده پرستاری و مامایی -پورشا جندی پزشکی علوم دانشگاه -اهواز

 -مامایی و پرستاری دانشکده -شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه -اهواز-Sheykhi.abbas@yahoo.com ،  3جندی شاپور، 

شکده دان -شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه -اهواز-Jahanisimin50@yahoo.com ،  4 شاپور، جندی پزشکی علوم دانشگاه

 جندی پزشکی علوم دانشگاه -اهواز-mhhhaghighy@yahoo.com ،  5دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور،  -پرستاری و مامایی

 -دزفول پزشکی علوم دانشگاه-koochekm@yahoo.cm ،  6 شاپور، جندی پزشکی علوم دانشگاه -داروسازی دانشکده -شاپور

 m.bigdeli@sbmu.ac.ir گنجویان، دکتر بیمارستان

ریدی است. این پژوهش با و بیوتیک آنتی تزریق  فلبیت مرتبط با کاتتر مهم ترین و شایع ترین عارضه مقدمه:

 بخش در تراپی بیوتیک آنتی از ناشی فلبیت  هدف بررسی تأثیر استعمال موضعی پماد رزماری بر بروز و شدت

 .شد انجام ویژه های مراقبت

بیمار که در بخش مراقبت های ویژه بوده و دارای معیار ورود بودند  46در این پژوهش تعداد مواد و روش ها:

انتخاب شده و به طورتصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم بندی شدند. سپس در گروه مداخله قبل از رگ 

 شده استعمال گیری رگ محل دیستال ناحیه در مالیده2*4ابعاد به مترو سانتی 5/1 طول به رزماری پماد  گیری

 در گیری رگ  ابت شد. قبل ازث حساسیت ضد چسب با و شده داده قرار 5*5ابعاد به استریل پانسمان آن روی بر و

 این سپس. شد استفاده دارونما عنوان به ائوسرین از کنترل گروه در. شد پاک الکل سپس و بتادین با ابتدا گروه دو

 گیری رگ دیستال محل شستشوی به توصیه گروه دو هر به استعمال از قبل. شد تکرار سوم روز تا دوبار روزی کار

 12و  24،48یک را از یک خانواده و با غلظت یکسان دریافت کردند. محل رگ گیری در بیوت آنتی گروه دو هر. شد

جمعیت  ساعت پس از رگ گیری از نظر بروز فلبیت بررسی شد. جمع آوری اطالعات مربوط به ویژگی های

شناسی با استفاده از یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته و برای بررسی شدت فلبیت از مقیاس دیداری فلبیت ناشی از 

 تزریق انجام شد.

توزیع واحد های پژوهش از لحاظ متغیر های جنس، سن، وضعیت تحصیالت، سابقه مصرف مواد مخدر،  یافته ها:

عداد مطلق نوتروفیل همسان بوده و از لحاظ آماری معنی دار مدت بستری، نوع آنتی بیوتیک و غلظت آن، ت

(، به p<25/2(. بین دو گروه از لحاظ زمان بروز و شدت فلبیت تفاوت معنی دار آماری وجود دارد)p>25/2نبود)

 طوری که زمان ابتال به فلبیت در گروه مداخله به تاخیر افتاده است.

که اسعمال موضعی پماد رزماری سبب کاهش بروز فلبیت ناشی از پژوهش حاضر نشان داد  بحث و نتیجه گیری:

 آنتی بیوتیک تراپی شده است.

 آنتی بیوتیک تراپی |فلبیت |رزماری

 


