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درمان دارویی سرطان در منابع طب سنّتی ایران
علی متولیزاده اردکانی الف ،مامک هاشمیب ،مهديه صفاکیشج،د ،اکرم عالم باقری ج،د،
شکوفه برادران شکوهیج،د ،محمود مصدق
الف پژوهشكدهی ابن سینا ،جهاد دانشگاهی ،تهران
ب دانشكدهی طب سنّتی ،دانشگاه علوم پزشكی تهران ،تهران
ج دانشكدهی داروسازی ،دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ،تهران
د مركز تحقیقات طب سنّتی و مفردات پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ،تهران

چكيده
سرطان دو مین عا مل مرگ و م یر در دن یا ا ست .در مان ا نواع سرطان ها ب سیار
پیچ یده بوده و ک شف دارو های جد ید ضد سرطان ،با ا ثر خبشی باال ،مسی ت کم که
به صورت انت خابی بر سلول ها تاثیر گذا شته و ارزان با شند ،از دغد غه های
جوا مع دارو یی دن یا ا ست .در روش شنا سی ک شف دارو ،ا ستفاده از اطال عات
ّتی از ن قاط آ غازین و قا بل اعت ماد میبا شد .اگر چه در طب
مو جود در طب سن
ّتی ایران سبب شناسی و درمان سرطان با علم پزشکی جد ید متفاوت است ،ام ا
سن
در مان دارو یی ی کی از پا یه های ا صلی در مان سرطان میبا شد .به ن ظر میر سد
ّتی به و یژه گیاهان دارویی ،سر آغاز
معرفی داروهای مورد استفاده در طب سن
منا سبی برای تدوین پروژه های حتقی قاتی ،ج هت د ستیابی به دارو های نوین در
ّتی از نظر منشاء به
درمان سرطان میباشد .داروهای مورد استفاده در طب سن
سه د ستهی گ یاهی ،م عدنی و جانوری تق سیم میگرد ند .در م نابع برر سی شده
در ا ین مطال عه 102 ،گ یاه دارو ئی 74 ،داروی جانوری و  12داروی م عدنی
برای در مان سرطان ذ کر شده بود ،که از  102گ یاه دارو یی 72 ،گ یاه
ّتی
انت خاب و معر فی شدند .در ا ین مطال عه ،گیا هان دارو یی که در طب سن
ا یران ،ج هت در مان سرطان مورد ا ستفاده قرار گرف تها ند ،از م نابع مربو طه
ا ستخراج و معر فی شده ا ست .گیا هان دارو یی ذ کر شده از ک تاب های ا حلاوی
(رازی) ،قانون در طب (ا بن سینا) ،خمزناالدو یه (عقی لی خرا سانی) و
اخت یارات بدیعی (انصاری شیرازی) استخراج شدند .به عالوه گیاهان دارو یی
که آ ثار ضد سرطانی آن ها در طب ا مروزی مورد تای ید میبا شد ،معر فی
گردیدهاند.
امروزه مطالعات آزمای شگاهی نشان دادهاند ،بسیاری از گیاهان استفاده شده
ّتی ،دارای مواد آنتیاک سیدان بوده و یا در آزمای شگاه و مطالعات
در طب سن
حیوانی دارای تأثیرات ضد سرطانی بر رده های سلولی میباشند 72 .گ یاه ذکر
شده در ا ین مقا له ،منو نهای از ا ین ادعا ست .از آ جنا که آ ثار ضد سرطان
بسیاری از این گیاهان هنوز مورد بررسی دقیق آزمایشگاهی قرار نگرفتها ست
و با تو جه به پتان سیل ا ین گیا هان برای ا ستفاده در در مان سرطان های
گو ناگون ،پژوهش های آزمای شگاهی و بالینی بی شرتی در ا ین زمی نه مورد ن یاز
میباشد.
ّتی ایران ،سرطان ،گیاهان داروئی ،ورم صلب
واژگان كليدي :طب سن
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تعريف:
واژه های كان سر ( به م عين خرچ نگ
ی ا س رطان) و كارس ینوما ،توس
بقراط در حدود  5قرن پیش از میالد
براي نام گذاری آماس صلب غري قابل
در مان به كار گرف ته شد .و سلزوس
نی ز در ق رن اول م یالدي ،واژهی
تومور را به جاي آماس صلب به كار
برد (.)8
سرطان یک بی ماری ا ست که تو س
رش د غی ر قاب ل ک نرتل و گس رتش
س لوله ای غی ر طبیع ی ،ش ناخته
می شود .سلول های سرطانی کنرتل خود
را بر چرخهی سلولی از دست داده و
به طور مداوم و بدون تو جه به
پ یام های سلولی و فاکتور های ر شد،
به تکث یر خود ادا مه میده ند .ا گر
ا ین گ سرتش به صورت کنرتل ن شدهای
ادا مه یا بد ،من جر به مرگ میز بان
خواهد شد.
عوامل خمتل فی اعم از عوامل حمیطی
(س یگار کش یدن ،ارگانیس مه ای
ع فونی ،مواد شیمیایی ،تشع شعات
و )...و عوام ل درون ی (جه شه ای
ژنتی کی ،هور مون ها ،تغییرات سی ستم
ایم نی و )...در ای جاد ا ین بی ماری
دخ یل میباشند .ا ین عوامل ممکن است
مهراه با ی کدیگر به طور مهز مان و
یا به صورت پی در پی ،در آ غاز و
یا حتر یک ای جاد سرطان ن قش ای فا
منایند (.)1
صرف ن ظر از عا مل شروع كن نده،
گ سرت ش بی ماری از تغی یری ژنتی كی
در سلول یك با فت آ غاز خوا هد شد
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مقدمه:
در مان های م تداول سرطان ،دارای
عوارض جانبی جدی بوده و در هبرت ین
حا لت ،ت نها چ ند سال بر طول ع مر
بی مار میافزای ند .با ا ین حال
ه نوز سرطان ،دو مین عا مل مرگ و
میر در دنیا بوده و سالیانه حدود
 6میل یون ن فر در دن یا به دل یل
انواع خمتلف سرطان ،جان خود را از
د ست میده ند ( .)2در مان های طب
مک مل ،میتوان ند در کنرتل سرطان
سودمند وا قع شوند؛ لذا تقا ضای
زی ادی در جه ت ک اربردی من ودن،
م فاهیم و روی کرد های طب مک مل در
پیشگیری از سرطان وجود دارد.
ّتی ا یران ،یک مک تب جامع
طب سن
طبی بوده ،که ری شه در تاریخ مردم
ا یران زمین دارد و دارای اصول ،و
م بانی منح صر به خود میبا شد (.)1
به استناد منابع و فهرست نامه های
موج ود ،ای ن ط ب ،دارای ه زاران
منب ع مکت وب ب وده اس ت .البت ه
تعداد بسیار ز یادی از ا ین کتاب ها
در طول زمان از بین رفتهاند؛ اما
ه نوز ت عداد قا بل توجهی از آن ها
در د سرتس میبا شند .ا ین ک تاب ها
حا صل ع لم و جتر بهی چ ندین سالهی
طبا بت دان شمندان بزر گی ا ست که
ً ت عداد
شهرت ج هانی دار ند .قط عا
سرطان ها و بدخیمی هایی که ا مروزه
شنا سایی شدها ند ،ب سیار بی شرت از
سرطان هایی ا ست که در ز مان تألیف
من ابع م ورد نظ ر ش ناخته ش ده
بود ند ،ا ما به هر حال دان شمندان
قدیم ن یز ب سیاری از سرطان ها را
می شناخته و در مان می کردها ند .از
ّتی ا یران،
آ جنا که روی کرد طب سن
روی کردی کل نگر و اخالطی است و به
در مان بی مار پرداخ ته نه در مان
بی ماری ،با درک ا صول ک لی در مان
سرطان و مکانی سم های احت مالی ا ین
دارو ها ،می توان آن را به سایر
بدخیمی های شناخته شدهی جد ید ن یز،
تعمیم داد.
در ای ن حتقی ق چه ار کت اب-2 ،
احل اوی از حمم د ب ن زکری ای رازی
(ک تاب های بی ستم و بی ست و ی کم)
حتق یق و تر مجهی د كرت سلیمان اف شاری
پور از انت شارات فرهنگ ستان ع لوم
پز شکی به سال 2821؛  -1قانون در

طب از ا بن سینا ،تر مجه ع بدالرمحن
شرفکندی از انت شارات سروش به سال
2864؛  -8خم زناالدوی ه از عقیل ی
خراسانی از انتشارات صفا ،چاپ دوم
به سال ( 2842ع کس از روی ن سخهی
چ اپ ش ده در س ال  2211م یالدی) و
-1اخت یارات بدیعی از ع لی بن ح سین
ان صاری شیرازی ،از انت شارات شرکت
داروی ی پخ ش رازی ،م ورد مطالع ه
قرار گرف ته و دارو های م فردی که
جهت درمان سرطان و معادلهای آن در
این کتابها بیان شده بود ،استخراج
گرد یده ا ست .ا ین چ هار ک تاب از
ّتی
معترب ترین م نابع در د سرتس ،طب سن
ایران میباشند.

متولي زاده و همکاران

سبب شناسي سرطان در طب سنّتي ايران:
ّت ا یران
سرطان در م نابع طب سن
در مبحث اورام یعين ورمها مورد حبث
قرار گرفته و به اقسام «ورم صلب»
و «آماس سرد» طبقهبندي ميشود (-22
.)0
ّتی ا یران مواد
از د یدگاه طب سن
غذایی پس از ورود به بدن و طی
چ هار مرح لهی ه ضم ،به چ هار نوع
مایع روان (خل ) تبدیل می شوند که
هر کدام در بدن نقش و یژهای داشته
و برای ح فظ حا لت سالمت و ت عادل
بدن ،الزم میبا شند .ا ین چ هار خ ل
عبارتن د از :س ودا ،بلغ م ،دم و
صفرا.
هر کدام از ا ین ا خالط دارای یک
نوع طبی عی و چ ند نوع غ یر طبی عی
میبا شند .عوا مل و شرای خمتل فی
میتوانند با تأثیر بر روند ای جاد
ا خالط و یا تأثیر بر ا خالط پس از
تول ید آن ها ،باعث ای جاد اخالط غ یر
طبی عی گرد ند .و جود و جت مع ا خالط
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( موتا سی ون ) .موتا س یون با عث ر شد
سلول ها با سرعت بسی ار باال شده و
ً گرو هی از سلول ها ی تكث یر
هنا ی تا
شونده با ظاهری مع مول ت شك یل
خواهد ش د (های پرپالزی ).
بر خ ی از سلول های هایپرپ ال ستیك
ً دوباره دچار مو تاس یون شده
ندر تا
و نسل جد ید ی از سلول ها با ظاهری
غی ر طبیع ی تول ی د م ی منای ن د
(دی سپالز ی ) و موتا س یون ب ی شرت ا ین
سلول ها ،م ن جر به ت شك یل تو مور
خواهد گردید .این تومور ممكن ا ست
در مهان حمل اولیه باقی مانده و یا
به با فت های جماور مح له منا ید و
تومور های جد ی دی را در آن م ناطق
تاز).
ود آورد (متاس
ه وج
ب
تومور ها اغ لب هرتوژن و از ن ظر
ژنتی كی ناپا یدار ه ستند و ا ین
مو ضوع من جر به مقاو مت دارو یی
آن ها خواهد ش د (.) 5
ا مروزه اک ثر سرطان ها ،در مان
قط عی ندار ند؛ ا ما برای ج لوگیری
از ر شد و پی شرفت آن ها از روش های
جراح ی ،پرت و درم انی ،ش یمی
در مانی ،هور مون در مانی ،پیو ند
مغز استخوان و  ...استفاده می شود
( .)1دارودرم انی هن وز یک ی از
روش های منا سب و مورد ا ستفاده در
درم ان س رطان ب وده و مراک ز
حتقی قاتی خمت لف در دن یا و ا یران،
در تالش برای د ستیابی به دارو های
مؤثر با ا ثر انت خابی بر سلول های
سرطانی و ا ثر ک مرت بر سلول های
س ام ،م یباش ند .در ای ن راس تا
گیاهان دارو یی منبع بسیار بزرگ و
ام ید خب شی ج هت ک شف دارو های جد ید
میبا شند ( .)6انت خاب ا ین گیا هان
میتوا ند به صورت ت صادفی و یا بر
اس اس تاكس ونومی ،فیتوش یمی،
اكول وژی ،اتنوبوت انی و نی ز از
ّتی اجنام
طریق مطالعهی منابع طب سن
گیرد.
در مج عآوری گیاه ان ب ه ص ورت
ت صادفی ،متامی گو نه های در د سرتس،
بدون توجه به دانش و جترب یات قبلی
دل
وند .در م
یش
عآوری م
مج
تاك سونومیك ،گیا هان مر بوط به یك
جنس یا خانوادهی خاص مورد تو جه
بوده و مم كن ا ست از نواحی خمت لف
مج عآوری و م ورد ارزی ابی ق رار

گیرند.
در روش اتنو مدیكال با تو جه به
اطال عات بد ست آ مده از م صرف دارو یی
م ردم منطق ه ،گی اه
گی اه ،توس
مجعآوری و ارز یابی می شود .انت خاب
ّتی ،با
گیاهان بر اساس منابع طب سن
مطال عهی ا ین م نابع صورت خوا هد
گرف ت .ب ر اس اس نت ایج موج ود،
مجعآوری گیاهان بر اساس اتنوبوتانی
ّتی ،از
و ا ستفاده از م نابع طب سن
حلاظ ت عداد ترکی بات مؤثر ،بی شرتین
موفقیت را دارند (.)4
ّتی میتوا ند جزئ یاتی
دا نش طب سن
نظ یر ا ثر خب شی ،ا ندام مورد ن ظر،
هبرتی ن فص ل مج عآوری گی اه و حت ی
منط قهای که گو نه گ یاهی وا جد ا ثر
در آن میرو ید را ،به راح تی برای
ما بازگو منا ید؛ چرا که با و جود
 500000گون هی گی اهی موج ود در
ک رهی زم ین ک ه ه ر ک دام دارای
ا ندام های خمت لف گ یاهی بوده و با
توجه به وجود تنو عات جغراف یایی و
ف صلی مؤثر بر نوع و م یزان ا ین
ترکی بات ،احت مال یافنت یک ترک یب
ف عال به صورت ت صادفی ب سیار ا ندک
میباشد (.)2
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درمان
ّتی
درم ان بیم اریه ا در ط ب س ن
ای ران از ی ک اص ول کل ی پی روی
میمنا ید که برای در مان سرطان ن یز
ا ین ا صول رعا یت می گردد .بدین
ترت یب که اب تدا ت صحیح تغذ یه صورت
گرف ته ،سپس در مان دارو یی ا جنام
می شود و در هنا یت ا قدامات عم لی
مان ند ف صد و جرا حی صورت خوا هد
گرفت.

Downloaded from jiitm.ir at 16:06 +0430 on Thursday August 16th 2018

غی ر طبیع ی باع ث ب روز بیم اری
خواهد شد.
ّتی ا یران ،سرطان نوعی
در طب سن
ورم سرد بوده که بی شرت به جت مع
سودای غیر طبیع ی نس بت داده م ی
ش ود .در برخ ی م وارد ،ورمه ای
بلغم ی را نی ز ،م یت وان مع ادل
بدخیمی در ن ظر گر فت .ورم سرد،
ورمی است كه از خل های سرد مزاج
بدن به و جود آ ید .ا نواع ورم سرد
عبارتند از:
 -2ورم بلغمی
 -1ورم سوداوی ( شامل ورم سقیروس
و ورم سوداوی)
 -8ورم بادی (.)0
س بب شناس ی س رطان در من ابع
ّتی ا یران بدین شرح
خمت لف طب سن
سوداوی،
می با شد  :غل به ی خ ل
بس یاری خل  ،ب دی ق وام خل ،
آم ادگی عض و مب تال ،ض عف ق وهی
ها ضمه ی ع ضو م بتال و ضعف قوه ی
داف عه آن ،تغی یر ا خالط ارب عه به
مست سودا به خ صوص سودای سوخته،
م صرف ز یاد مواد غذایی سودازا از
قب یل :پ یاز ،باد جمان ،گو شت گاو،
ع دس ،گو شت جانوران وح شی ،شراب
سیاه غ لیظ و ادو یه گرم ،ت بدیل
برخی بیماری ها به سرطان مانن د:
بیماری ه ای پس تان و مس امیر در
صورت عدم معاجله و ایجاد زخم ه ای
ب دخیم در اث ر بعض ی از ان واع
زالو (.)20- 21
ّتی
واژه ی سرطان در منابع طب سن
دربرگ یر نده ی متام موارد بدخ یمی
ن بوده  ،بل که واژه های د ی گری ن یز
وج ود دارن د ک ه ب ا توج ه ب ه
تو ضیحات داده شده به موارد ی از
بدخیم ی ها  ،اشاره دارند.
سلعه :غدهی کو چک زیرپو ستی ا ست
که قوام گوشتی یا خشک داشته و دور
آن را غ شایی حمدود منوده ا ست و در
ملس ،زیر دست حرکت منوده و از انواع
ورمهای بلغمی است.
مسامیر  :از مجله آماسه ای س رد
بوده که قوام نرمی دارد .ثال یل
 :از مجله آماسهای س رد ب وده ک ه
قوامی نرم دارد.
خ نازیر  :آما سی کو چک و صلب در
ز یر پو ست که بر خالف سلعه در

هنگام ملس حرک ت من ی کن د و دارای
چسبندگی به بافتهای اطراف اس ت؛
در زیر بغل و گردن شایعت ر دی ده
می شود .خنازیر به صورت توده هایی
در گردن كه در گو شت فرو رف ته
دی ده م ی ش ود و از خصوص یات آن
ازد یاد ت عداد ا ست؛ به مهین ع لت
گ اهی ب ه ص ورت خوش های منای ان
می شود .خ نازیر از جنس غده های
سقیروس ا ست ،شاید من ظور ،غدد
لن فاوی بدخیم در ا ین دو ناح یه
بوده باشد.
سقیروس  :سرطانی است که حس درد
و ضربان نداشته و حرارت و رگهای
برج سته ن یز در آن و جود ندارد.
ا مروزه به نوعی از سرطان پ ستان
که تودهی بسیار سخت و سنگ مانندی
ایجاد میکند ،گفته میشود.
جذام  :سرطان پراکندهای در متامی
بدن ا ست که به ع لت پراک نده شدن
سودا در بدن میبا شد؛ به ع بارتی
سرطان ،جذام یک ع ضو ا ست و جذام،
سرطان مههی تن میباشد (.)28،21،22
ت فاوت ورم سرطانی و سقیروس در
ای ن اس ت ک ه ورم س رطانی درد
دا شته و نوعی طپ یدن دارد و به
سرعت ا فزایش می یا بد و به ا صطالح
باد كرد گی به مهراه دارد .در ورم
سرطانی شعباتی رگ مان ند شبیه
پ ای خرچن گ از ورم ب ه اط راف
ك شیده شده ا ند .ورم سرطانی اك ثرا
ً
بدون سابقه ظاهر می شود؛ ا ما ورم
سقیروس ( سخت) از ورم گرم نتی جه
می شود .ورم سقیروس هیچ حسا سیتی
ً در
ن دارد .ورم س رطان اكث را
ا ندام های متخل خل و ناف شرده پد ید
م یآی د .ب ه مه ین جه ت در زن ان
شایعتر است (.)27

متولي زاده و همکاران

◄ درمان ورمهای سست بلغمی:
پره یز از غذاهای مو لد بل غم،
پاک سازی بدن از خ ل بل غم به
وس یلهی اس هال و س پس داروه ای
موض عی خش کاننده و حتلی ل برن ده
(.)25

◄ درمان خنازیر:
در مان خ نازیر با پاک سازی بدن
از طر یق قی و ا سهال ،خوردن غذای
ک م مای ه و لطی ف و اس تفاده از
داروه ای ترکیب ی موض عی ص ورت
میپذیرد (.)25
◄ درمان سقیروس:
در مان سقیروس با پاک سازی بدن
بی مار صورت میگ یرد .ا گر خون
بی مار سیاه رنگ باشد ،پاک سازی از
راه خون گ یری و سپس داروهای حتل یل
بر نده و نرم کن نده خوا هد بود.
برای در مان سقیروس دو روش ذ کر
شده است که عبارتند از:
 .2حتل یل بردن ورم با ا ستفاده از
دارو هایی با در جهی خ شکانندگی
کم و ورزش دادن اندام.
 .1نرم منودن ورم و ر ساندن غذای
بیش رت ب ا م الش و داروه ای
مالیدنی به عضو (.)21
◄ درمان ورم سرطان :
درمان در مراح ل ابت دایی ،م ی
توان د از ب زرگت ر و چرک ی ش دن
سرطان ج لوگیری منوده و یا با عث
شفای بی مار گردد .ا گر ورم سرطان
درون بدن پ نهان با شد ،به گف تهی
ب قراط هبرت ا ست آن را با در مان
حتر یک نن موده ،بل که آن را به حال
خود گذا شته و از غذاهای سردی خبش
و رطو بت زا از قب یل آ جبو ،ماهی و

كتابهاي مورد بررسي
چ هار ک تاب ا حلاوی از حم مد بن
زکر یای رازی ،قانون در طب از ابن
س ینا ،خم زناالدوی ه از عقیل ی
خراسانی و اخت یارات بدیعی از علی
ب ن حس ین انص اری ش یرازی جه ت
ا ستخراج دارو های م فردی که به
من ظور در مان سرطان مورد ا ستفاده
ب وده اس ت ،م ورد بررس ی ق رار
گرفتند.
 .1احلاوی
کت اب احل اوی اث ر حمم د پس ر
زکری ای رازی ،متول د  112ه .ق
می با شد .واژه ی رازی به مف هوم
من سوب به «ری» ا ست که ی کی از
شهرهای مهّم ا یران در آن ز مان
بوده ا ست .ک تاب ا حلاوی یک دوره ی
کامل طب تا زمان رازی می باشد که
وی در آن ا قوال و عقا ید اط باء
سلف یو نانی ،رو می و ایرا نی را
مجع آوری منوده ،آن گاه با تو جه به
ود در
ات خ
ات و جتربی
نظری
بیمارس تان ه ا ،آن ه ا را ت دوین
منوده ا ست .از ا ین رو ،ا حلاوی تا
اواخر قرن چهارم هجری ،جامع ترین
ک تاب ط بی در متدن ا سالمی بوده
است.
تعداد جملدات ا ین دا یرةاملعارف طبی
به ا قوال خمت لف از  22تا  40ج لد
میبا شد .ا ین ک تاب م شتمل بر جتارب
شخص ی و ب الینی رازی ب وده و
بزرگ ترین ،معترب ترین و طوالنی ترین
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◄ درمان ورم سلع (سلعه) :
درم ان ورم س الع ب ا بری دن و
خارج منودن ورم صورت میگ یرد .روشی
که در بارهی حنوهی دق یق خارج منودن
ّتی ب یان
ا ین ورم در م نابع طب سن
شده ا ست ،ب سیار نزد یک به رو شی
ا ست که ا مروزه ج هت خارج منودن
لیپومهای زیر جلدی مورد اس تفاده
قرار میگیرد (.)25

ختم مرغ عسلی استفاده منود.
اگر ورم سرطانی کوچک باشد ،باید
با جرا حی آن را خارج منود و عالوه
ب ر اص ل ورم ه ر چ ه ک ه از ورم
تأثیر پذیر شده و منشعب شده است را
نیز به کلی ری شه کن منود ،به طوری
که چ یزی از آن باقی منا ند که از
ورم آب یاری شود .با ید ا جازه داد
خون زیادی از حمل جراحی شده ،بیرون
بر یزد .پاک سازی با خون گ یری و
ا سهال ن یز مم کن ا ست صورت پذیرد و
ممکن است پس از بر یدن ورم ،نیاز به
گذاشنت داغ بر جای بریده شده باشد.
از دارو های مال یدنی ن یز بر جای
سرطان زده استفاده میشود (.)21

درمان سرطان در طب سنّتي ايران

 .2قانون در طب
کت اب ق انون در ط ب اث ر
شیخا لرئیس ا بوعلی ح سین بن ع بداهلل
بن حسن بن علی ابن سینا معروف به
ا بن سینا یا ا بوعلی سینا متو لد
در ماه صفر به سال  840یا 848
ه.ق در خبارا میبا شد .ک تاب قانون
مهّم ترین ،مف صل ترین و م شهورترین
ا ثر ط بی شیخا لرئیس و از مهّم ترین
ک تاب های ط بی شرق و غرب میبا شد.
شیخا لرئیس تألیف ا ین ک تاب را در
سال  708ه.ق در جر جان آ غاز و در
 727ه.ق در مهدان به پا یان برد.
قانون م شتمل بر پنج ک تاب بوده و
کت اب دوم آن درب ارهی داروه ای
مف رد اس ت .ش یخ در ای ن کت اب
ً مت ام داروه ای گی اهی،
تقریب ا
حی وانی و مع دنی را ب ا خ واص و
موارد ا ستعمال آن ها آورده ا ست.
در ا ین ک تاب ا بن سینا حدود 200
دارو را نام برده که ق سمتی از
آن ها مهان ا ست که دی سقوریدوس و
ج الینوس در کت ابه ای خ ود
آوردها ند؛ ت عداد ز یادی دارو ن یز
که در کتب قدما نبوده ،شیخالرئیس
خود ا ضافه منوده ا ست .ا ین ک تاب
تو س ع بدالرمحن شرفکندی تر مجه و
تو س انت شارات سروش منت شر شده
است (.)22
 .3خمزناالدویه
ک تاب خمزناالدو یه ا ثر حم مد ح سین
بن حم مد هادی ع لوی عقی لی خرا سانی
ا ست که در قرن  21ه.ق میزی سته
ا ست .عقی لی خود ت صریح منوده که
تن ها ب ه تقلی د از گذش تگان
نپرداخ ته ،بل که سخنانی گف ته که
حقی قت آن ها ،با جتر به برای وی به
اثبات رسیده است.
مف ردات خم زناالدوی ه یک ی از
م شهورترین و مف صل ترین ک تاب هایی
 / 8مجلّهی طب سنّتي اسالم و ايران

 .4اختیارات بدیعی
حاجی ز ین ا لدین ع لی ا بن ح سین
ال  410ه.ق در
اری ،در س
انص
شیراز به دن یا آ مد .ت نها ا ثری
ده،
ه از وی ب ه ج ا مان
ک
«اخت یارات بدیعی» ا ست .ا ین ا ثر
یک جممو عه ی دارو های م فرد و مر کب
ّتی می باشد .وی ا ین کتاب را
طب سن
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ّت ها به
تألیف وی میبا شد که مد
ع نوان مر جع دان شجویان پز شکی در
دن یا مورد ا ستفاده قرار گرف ته
است (.)21
ک تاب بی ستم از ا حلاوی به دارو های
م فرد اخت صاص دا شته که در ا ین
مطال عه مورد برر سی قرار گرف ته
است (.)24

است که در زمی نه داروهای مفرد در
د سرتس میبا شد .م نابع و ک تاب هایی
که به گف تهی مؤ لف در تألیف ا ین
کت اب از آنه ا اس تفاده ش ده
عبارتند از:
 .2قانون شیخالرئیس
 .1ادویه قلبیه شیخالرئیس
 .8جامع ابن بیطار
 .7جامع ب غدادی ( ما الی سع للطب یب
جهله)
 .1ت ذکره ش یخ داوود انط اکی
(تذکره اولی االلباب)
 .1ارشاد شیخ امساعیل بن هیبة اهلل
 .4تر مجه تذکره ابوری حان بیرو نی
مشهور به سویدی
 .2اخت یارات بدیعی حاج ز ینا لدین
عطار
 .0حتف ةاملؤمنین حک یم می ر حمم د
تنکابنی
 .20م فردات ح کیم معت مد امل لوک
علوی خان
 .22دس تور االطب اء (اختی ارات
قامسی) ح کیم حم مد قا سم مل قب به
هندوشاه
 .21جمر بات اف ضلی ،ح کیم م یر حم مد
افضل
 .28حوا شی ح کیم م یر عبداحلم ید
برادویه هندی کتب حتفةاملؤمنین
و چ ند ک تاب دی گر یو نانی ،عر بی و
فار سی ،به عالوهی آن چه از ا فراد
م ورد اطمین ان ش نیده و جتربی ات
شخصی مؤلف.
عقیل ی در ای ن کت اب ماهی ت،
طبی عت و اف عال دارو ها ،م نافع و
خواص ع مومی و اختصا صی آن ها در
ا مراض از سر تا پا ،م ضار و ا صالح
آن ها و م قدار م صرف و بدل آن ها
را ،ذ کر منوده ا ست .ا ین ک تاب در
سال  2842تو س انت شارات صفا ،به
چاپ رسیده است (.)20

متولي زاده و همکاران

يافتهها:
در برر سی چ هار ک تاب ذ کر شده،
تع داد  102داروی گی اهی 14 ،دارو
با منشأ جانوری و  12دارو با منشأ
معدنی جهت درمان سرطان و معادل های
آن یا فت شد .از  102گ یاه دارو یی
مذکور ،ت عداد  12گ یاه در م تون و
م نابع ا مروزی ن یز دارای ا ثرات ضد
س رطان ،سایتوتوکس یک و آنت ی
اک سیدان ه ستند .ا سامی عل می ا ین
گیاه ان ب ا اس تفاده از نظ رات
زر یاب ،طباط بائی ،مظفر یان ،کری می
و امین در جدول مشارهی  2ارائه شده
اس ت .ارائ هی نظری ات اف راد
فوقالذکر بدین دل یل امهیت دارد ،که
تطب یق نام گیاهان دارو یی مندرج در
ّتی ،کاری ب سیار پیچ یده
م تون طب سن
و سخت میبا شد .حتقی قات جد ید ،برای
بر خی از ا ین گیا هان ،خواص آن تی
اکس یدانی و ی ا ض د س رطانی در
ردهه ای س لوله ای س رطانی در
آزمایش گاه ی ا در حیوان ات نش ان
داده ا ست .ب سیاری از ا ین گیا هان
دارای مواد آنتی اکسیدان میباشند.
آنت یاکس یدانه ای طبیع ی ش امل
دها،
ا ،فالونویی
وفروله
توک
کوئرس تینه ا ،اس ید س ینامیک و
ترکی بات پپت یدی و ف نولی میبا شند.
اکسیدا سیون خود به خود لیپ یدها با
فرایند پیر شدن ،ختریب غشا و ایجاد
س رطان در موج ودات زن ده ارتب اط

◄ سرطان:
ورم سرطانی ،ور می ا ست كه من شأ
آن سودای حا صل از صفرای سوخته
با شد .گیا هان دارو یی که برای
در مان ورم سرطانی در م نابع مورد
مطال عه ذ کر گرد یدها ند عبارت ند
از:
 .1لوف (فیل گوش)  :سرطان بی نی را
از ب ین م یب رد( .م ،ق و ح).
ب رای درم ان ج ذام مفی د اس ت
(م) .ای ن گی اه دارای خاص یت
آنت ی اکس یدانی اس ت ( .)12در
ک تاب اخت یارات بدیعی هم ا سم
ا ین گ یاه ذکر شده ولی برای آن
ا ثر ضد اورام یا سرطان ذ کر
نشده است.
 .2آذر یون (آف تاب پر ست)  :برای
در مان ورم ها مف ید ا ست (ا) .در
ن سخ دارو یی مورد ا ستفاده در
در مان سرطان در ک تاب قانون،
ب ه ک ار ب رده ش ده اس ت .گ ل
آفت اب پرس ت ی ك داروی م ؤثر
برای ج لوگیری از جتز یه شدن خون
سرطانی ا ست و در مورد مبتال یان
به سرطان كه ع ضو مریض قا بل
جرا حی نبا شد ،خوردن آن ،آ ثار
دهای
دی دارد .گلیکوزی
مفی
ا ستخراج شده از گ یاه آذر یون،
دارای خا صیت ضد ال تهابی و ضد
سرطانی بر ردهی سلول های سرطان
کو لون ،لوکمی و مال نوم ه ستند
(.)11
 .3زعفرران :در نس خهه ای درم انی
س رطان وج ود دارد (ق) .ای ن
گ یاه خا صیت سایتوتوک سیک ن یز
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به مهسر ی کی از شاهزادگان به نام
« بدیع اجلمال» اهدا منود؛ لذا ا ین
کت اب« ،اختی ارات ب دیعی» ن ام
گرف ته ا ست .با تو جه به این که
بی شرت آ ثار ط بی آن ز مان به ز بان
عر بی نگا شته می شدند ،ویژ گی خاص
ا ین ا ثر آن ا ست که به ز بان
فار سی نو شته شده ا ست .در ن گارش
ای ن کت اب از نظ رات ح دود 80
الینوس و
ه ج
ب ،ا ز مجل
طبی
دی سقوریدوس استفاده شده است .به
ا شاره ی نوی سنده ،دو ک تاب « جامع»
و «م نهاج» از م نابع ا صلی ا ین
ک تاب بوده ا ند .ا ین ک تاب تو س
د کرت حم مد ت قی م یر ،ت صحیح وحت شیه
شرکت
گرد ید و در سال  2842تو س
دارویی پخش رازی منتشر شد (.)10

دارد .بعضی از ا ین گیاهان عالوه بر
دا شنت آن تیاک سیدان ها میتوان ند
تکث یر سلول های سرطانی را در بدن
حیوا نات یا رده های سلولی سرطانی،
در حمی آزمای شگاه ک ند و یا متو قف
مناین د .ب رای س هولت ک ار ،در
ّتی
گیاه انی ک ه از من ابع ط ب س ن
ا ستخراج شدها ند ،م نابع با حروف
اختصار برای هر گیاه ذکر شده است؛
بدین ترت یب که حرف «ح» برای ک تاب
ا حلاوی ،حرف «ق» برای ک تاب قانون،
حرف «م» برای ک تاب خمزناالدو یه و
حرف «ا» برای کتاب اخت یارات بدیعی
اختصاص یافته است.

درمان سرطان در طب سنّتي ايران
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◄ ورم صلب یا سخت :سقیروس كه مهان
ورم سخت است بر دو نوع است:
الف سقیروس خالص :ورم سخت بدون حس
و بدون درد
ب سقیروس نا خالص :ورم سخت كه در
سختی مان ند نوع خالص ا ست ا ما تا
اندازهای حس دارد ولی درد ندارد.
مفردا تی که در ن سخ م نابع مورد
مطال عه برای در مان ورم سخت ذ کر
گردیدهاند عبارتند از:
 .1خطمرری :ب رای حتلی ل اورام و
در مان خ نازیر مف ید ا ست (م ،ح،
ا) .ای ن گی اه خاص یت آنت ی
اکسیدانی دارد (.)88
 .2گل را عی :در نرم منودن آ ماس های
س فت ،ن افع اس ت (ق) .از ای ن
گ یاه خا صیت سایتوتوک سیک گزارش
شده است (.)81
 .3اق حوان (بابو نه)  :در اخت یارات
بدیعی با نام بابونج ذکر شده
ا ست .خوردن آن در مداوای ورم
س خت مفی د اس ت (ق ،ا) .ای ن
گی اه اث ر مه اری ب ر تش کیل
کروماتی دهای خ واهری داش ته و
از ا ین رو خا صیت سایتوتوک سیک
دارد (.)85
 .4ب طیخ (خر بزه)  :ضماد حلم آن
ج هت اورام صلبه نافع ا ست (م).
در ی ک مطالع ه ،س لول ه ای
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دارد (.)18
 .4زیتررون :در نس خ ترکیب ی ض د
سرطانی ک تاب قانون به رو غن
زی تون امه یت خاصی داده شده است.
ع صارهی بو تانولی زی تون دارای
چهار مادهی آنتی اکسیدانی اسید
کومار یک ،ا سید فرول یک ،ا سید
سینامیک و اول ئوروپین میبا شد
(.)11
 .5توذرنج :م صرف آن در ترک یب با
ع سل به صورت یک ال یهی ضخیم روی
غ دهی س رطانی مفی د اس ت (ح).
خاصیت آنتیموتاژن یک نیز از خود
نشان داده است (.)15
 .6خ شخاش :برای درد های سرطانی و
حتل یل اورام ،نافع ا ست (ح ،م).
خا صیت آن تی اک سیدانی ن یز دارد
(.)16
 .7تفّاح ( سیب)  :سرطان را نافع
ا ست (ح) .ا ین م یوه خا صیت آن تی
اکس یدانی دارد ( .)14در کت اب
خمزناالدو یه هم با نام تفّاح
آ مده و مؤثر بر اورام حاره در
نظر گرفته شده است.
 .8خروع (کر چک)  :برای حتل یل اورام
نافع ا ست (ح ،م ،ا ،ق) .برگ های
آن خاص یت سایتوتوکس یک دارن د
(.)12
.9بقله محقاء (بقله الزهررا)  :لغ ت،
عر بی ا ست .به فار سی خر فه و
تورک نامیده میشود .برای اورام
مفید اس ت (م) .در احل اوی نی ز
ا سم ا ین گ یاه آورده شده و لی
م وثر ب ر اورام گ رم در نظ ر
گرفت ه ش ده اس ت .ب رگه ای آن
خاصیت سایتوتوکسیک دارند (.)10
 .11کهربا :سرطان را نافع اس ت (ح،
ق) .در کتاب اختیارات ب دیعی و
خمزناالدو یه هم ا سم ا ین گ یاه
آورده شده ولی اثر ضد سرطان یا
اورام برای آن ذکر نشده اس ت.
کهربا مهار کنن دهی long-chain esters
بوده و از ای ن رو سایتوتوکس یک
میباشد (.)80
 .11ثوم (سیر)  :برای حتل یل اورام
نافع است (م) .در کتاب احل اوی و
اخت یارات بدیعی هم اسم سیر با
نام ثوم آمده است ،ولی اثر ضد
سرطانی یا مؤثر بر اورام برای

آن ذک ر نش ده اس ت .در کت اب
ا حلاوی مهچ نین ع نوان شده که
ب رای خن ازیر ب د اس ت .س یر
ام
ه ن
اده ای ب
دارای م
 sulfoquinovosyl diacylglycerolاس ت ،ک ه
DNA
دگی روی
اث ر مهارکنن
پ لی مراز آل فا و ر شد سلول های
سرطانی انسان دارد (.)82
 .12جعده (عنربب ید)  :در درمان ورم
اب
ت (ح) .در کت
افع اس
ن
اخت یارات بدیعی و خمزناالدو یه هم
نام ا ین گ یاه آورده شده ،و لی
اثری در ا ین زمی نه برای آن ذکر
ن شده ا ست .خا صیت سایتوتوک سیک
ن یز برای آن گزارش شده ا ست
(.)81
 .13کرنب (کلم)  :به تنهایی یا با
آرد ج و حمل ل اورام ب ارده
بلغمیه و سرطان است (م).

متولي زاده و همکاران
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ماکروف اژ پریتونئ ال ک ه حت ت
تأثیر عصاره خر بزه قرار گرفته
د
ر تولی
د از نظ
بودن
ای آزاد،
ال ه
رادیک
پرواینرت فرون ها و سایتوکاین های
الت هابی م ورد بررس ی ق رار
گرفتند .عصاره ی خربزه به صورت
واب سته به دوز از تول ید آن یون
سوپر اک سید و پراک سی نیرت یت
ج لوگیری منود .ا ین عصاره ،عالوه
ب ر خاص یت آنت ی اکس یدانی،
دارای خواص ضد ال تهابی ن یز
می باشد؛ ز یرا تول ید اینرتلوکین
ای
 20را در ماکروفاژه
پریتونئال القا می مناید (.)86
 .5چای خ طائی :ضماد پخ تهی آن ج هت
اورام ص لبه ن افع اس ت (م).
مطالع ات گذش ته نگ ر انس انی
ح اکی از اث ر حمافظ ت کنن دهی
مصرف چ ای در براب ر squamous cell
 carcinomaو  basal cell carcinomaمیباشند
( .)84ی ک مطالع هی کوه ورت در
ژاپ ن نش ان داده اس ت ،ریس ک
اب تال ب ه س رطان پیش رفتهی
پروس تات در مردان ی ک ه چ ای
م صرف میکن ند ،ک مرت خوا هد بود
(.)82
 .6شعیر ( جو)  :ضماد آرد آن حم لل
اورام صلبه ا ست .با راز یانج و
ختم ک تان و ن فت و بول اط فال به
ج هت اورام صلبه نافع ا ست (م).
خا صیت حل کن ندهی ورم های سفت و
بلغم ی را دارد (ح ،ق ،ا) .ج و
ا داروی مف یدی برای سرطان
احت ماال
ا ست .جو دارای موادی ا ست که
م واد موج د س رطان را در بس رت
روده ها سركوب ميمنا ید و به ا ین
دل یل جو را در رد یف مواد ضد
سرطان قرار میده ند (ق) .جو
دارای خواص آنتی اکسیدانی است و
رادیک اله ای آزاد را از ب ین
میبرد (.)80
.7فل فل ا ملاء :حم لل اورام صلبیه
اس ت (م ،ح ،ق) .خاص یت آنت ی
اکسیدانی دارد (.)10
.8قنّب :حم لل اورام صلبه ا ست (م).
خاصیت سایتوتوکسیک دارد (.)12
 .9کرب :برگ آن با ادو یهی منا سب،
حم لل خ نازیر و اورام صلبه ا ست
ه،
ک مطالع
(م ،ح ،ق) .در ی

ع صارهی گ یاه کرب به گو شت قر مز
ا ضافه شد و سپس گو شت به مدت
 220دقی قه با شیرهی معده حرارت
داده ش د .عص اره گی اه ک رب از
اکسیداسیون خود به خودی لیپ ید در
گوشت جلوگیری منود (.)11
 .11اسفاناخ :ضماد پختهی آن جهت
اورام صلبه نافع ا ست (م) .نام
ای ن گی اه در کت اب اختی ارات
بدیعی و ا حلاوی هم آ مده و لی
اث ری در ای ن زمین ه ب رای آن
ذک ر نش ده اس ت .ب رگ اس فناج
ای
یدانه
یاکس
دارای آنت
فالونویی دی اس ت ک ه  Patuletinو
 Spinacetinنامی ده م یش وند (.)18
کاهش پراکسیدا سیون لیپ یدی در
اتوپ سی ک بد موش های حتت پر تو
تابی با اشعهی گاما که عصارهی
ا سفناج م صرف میکرد ند ،ن شان
دهن دهی اث ر حمافظ ت کنن دهی
د (.)11
یباش
فناج م
اس
گلیکولیپی دهای س بزیجات ،از
ی
فناج در حم
ه اس
مجل
یت
گاهی ،دارای خاص
آزمایش
مهارکنندگی  DNAپلیم راز آلف ا
و مهارکن ندگی سلول های سرطانی
انس ان هس تند .اس فناج دارای
مق ادیر زی ادی از sulfoquinovosyl
ر
ه اث
ت ک
 diacylglycerolاس
مهارکنن دگی روی  DNAپل یم راز
آل فا و ر شد سلول های سرطانی
انسان دارد (.)15
 .11لسرران احلمررل (بارهنررگ)  :در
نس خهی ع الج ورم س خت کب دی
اس تفاده م یش ود (ق) .ب رای
خن ازیر ن افع اس ت (م ،ح ،ا).
خا صیت آن تی اک سیدانی برای آن
دیده شده است (.)16
 .12حر شف (کن گر)  :برای حتل یل
ورم های صلب مف ید ا ست (م ،ا،
ح) .خاص یت سایتوتوکس یک دارد
(.)14
 .13کترران :در درم ان ورم ص لب
ن افع اس ت (ح ،م) .در کت اب
اخت یارات بدیعی نام ا ین گ یاه
آورده ش ده ول ی اث ری در ای ن
زمی نه برای آن ذ کر ن شده ا ست.
ان دارای
ارهی کت
عص
فیتوا سرتوژنها ست .فیتوا سرتوژن ها
گروه مت نوعی از ترکی بات گ یاهی
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◄ ورم سرد :مفردا تی که در ن سخ
م نابع مورد مطال عه برای در مان
ورم سرد ذ کر گرد یدها ند ،عبارت ند
از:
 .1بصررل (پیرراز)  :ض ماد آن ب ه
ت نهایي و یا با ادو یهی منا سب
ج هت ن ضج اورام بارده نافع ا ست
(م ،ق) .پ یاز دارای خاصیت آنتی
اکس یدانی و ض د س رطانی اس ت
(.)51
 .2حل بوب :حم لل اورام بارده ا ست
(م) .دیترپنوئی د موج ود در آن
به ع نوان مدوالتور در دارو های
ترکی بی ضد سرطان استفاده می شود
(.)55
 .3خروع (کر چک)  :در ک تاب ا حلاوی
و خمزناالدو یه و اخت یارات بدیعی
به نام خروع نام یده می شود .به
فارسی ب ید اجن یر و به ترکی کرچک
گفته می شود .ضماد آن جهت اورام
بلغ می نافع ا ست (م ،ح ،ا ،ق).
خاصیت سایتوتوکسیک دارد و باعث
الق ای آپوپت وز در س لوله ای
مالنومای  SK-MEL-28انسانی میش ود
(.)56
 .4رط به :در ک تاب ها با نام رط به
آورده شده که به فارسی اسپست و
به تر کی یو جنه نام یده می شود.
ضماد کوب یده آن با عسل جهت ورم
سرد نافع ا ست (م ،ق) .در ک تاب
ا حلاوی و اخت یارات بدیعی ن یز
نام ا ین گ یاه آورده شده و لی
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غی ر اس رتوییدی هس تند ،ک ه
اثرا تی م شابه ا سرتوژن درون زاد
در انس ان دارن د و خاص یت ض د
سرطانی ن یز به آن ها ن سبت داده
شده است .عصارهی قسمت های خمتلف
گ یاه ک تان ( برگ ،ساقه ،ری شه)
مانع از تکث یر سلول های سرطانی
رده  Jeg3میشوند (.)12
 .14کز بره (گ شنیز)  :برای در مان
خ نازیر و اورام صلبه مف ید ا ست
ان
ات نش
(ح ،م ،ا) .مطالع
دادها ند که ع صارهی آ بی و ا تری
گ شنیز که شامل کاروتنوی ید ها و
فنولی که ا اس ت ،خاص یت آنت ی
اک سیدان چ شمگیری دارد .در یک
مطالع ه ،عص ارهی آب ی و ات ری
گش نیز ب ه وس یلهی گ اواژ ب ه
رتهای  wistarبه م دت  80و  60روز
م توالی داده شد .در پا یان هر
دوره منو نهی خون و ک بد از ن ظر
پراکس یدانه ا ب ه روش thiobarbituric
 reactive substancesارزیابی شدند .ای ن
ارزی ابی نش ان دهن دهی خاص یت
آن تی اک سیدانی ع صارهی گ شنیز
بود (.)10
 .15ت رین (اجنی رر)  :ب رای حتلی ل
اورام صلبه و خ نازیر نافع ا ست
(ح ،م ،ق) .در کت اب اختی ارات
بدیعی ن یز از اجن یر ت ر ( تین
ر طب) و اجن یر خ شک ( تین یابس)
نام برده شده ا ست؛ در مورد
اجن یر خشک گفته شده ،ضماد منودن
آن برای ورم های صلب نافع ا ست.
ا ین گ یاه خا صیت سایتوتوک سیک
نیز دارد (.)50
 .16زو فای یابس :ضماد آن برای
ورم های سفت نافع است (ح) و جهت
حتل یل ورم بارده مورد ا ستفاده
قرار میگیرد (م).
 .17فاشرا :ضماد آن برای ورم های
سفت نافع ا ست (م ،ح) .در ک تاب
اخت یارات بدیعی ن یز نام ا ین
گ یاه آ مده و لی ا ثری در ا ین
مورد برای آن ذ کر ن شده ا ست.
اث رات سایتوتوکس یک آن نی ز
گزارش شده است (.)52
 .18کرنررب (کلررم)  :ب رای اورام
صلبه نافع ا ست (ح ،ق) .خا صیت
سایتوتوکسیک دارد (.)51

 .19فرا سیون :چون تازه و تر آن
را با پ یه گردهی بز ،خم لوط شده
و بر هر نوع ورمی گذاشته شود،
بزودی حتل یل میرود (م) .برای
خن ازیر ن افع اس ت (م ،ا) .در
ک تاب ا حلاوی ن یز ا سم ا ین گ یاه
آورده شده و لی در ا ین زمی نه
برای آن ا ثری ذ کر ن شده ا ست.
خا صیت آن تی اک سیدانی آن گزارش
شده است (.)58
 .21آذر یون ( گل آف تاب پر ست) :
چون با رو غن خم لوط شود و بر
ورم ص لب ض ماد ش ود ،حتلی ل
مید هد .در ک تاب ا حلاوی با نام
آذریو نه آ مده ا ست و لی ا ثری در
این مورد از آن ذکر نشده است.

متولي زاده و همکاران

◄ جذام:
 .1بن (قهوه)  :جذام را نافع باشد
(م) .خا صیت آن تی اک سیدانی ن یز
دارد (.)66
.2حنطه (گندم)  :برای جذام منف عت
دارد (ق) .گن دم دارای م واد
ی
واص آنت
دی و خ
فالونوئی
اکسیدانی است (.)64
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اثری در ا ین زمی نه برای آن ذکر
نشده است .خاصیت آنتی اکسیدانی
نیز دارد (.)54
 .5زرن باد :ضماد تازه آن حم لل ورم
سرد ا ست (م) .در ک تاب ا حلاوی و
اخت یارات بدیعی ن یز نام ا ین
گ یاه آورده شده ا ست و لی ا ثری
در ا ین زمی نه برای آن ذکر ن شده
ا ست .دارای خا صیت سایتوتوک سیک
نیز میباشد (.)52
.6زو فای یابس :برای ورم های بارده
یت
ت (م) .خاص
د اس
مفی
سایتوتوک سیک ن یز دارد ( .)50در
ک تاب اخت یارات بدیعی ن یز نام
ا ین گ یاه ذ کر شده و لی ا ثری در
ا ین زمی نه برای آن گف ته ن شده
است.
 .7راو ند :طالی آن در در مان اورام
بارده نافع ا ست (م) .در ک تاب
ا حلاوی ن یز نام ا ین گ یاه آ مده
ا ست و لی ا ثر ذ کر شده برای آن
در مورد ورم های گرم ا ست .ر شد
هپاتوما را متوقف میمناید (.)60
 .8ا شرتغاز :طالی جرم آن با سرکه
جهت اورام بارده نافع است (م).
در کت اب احل اوی و اختی ارات
بدیعی ن یز نام ا ین گ یاه آ مده
و لی ا ثری در ا ین مورد برای آن
ذ کر ن شده ا ست .ع صاره الک لی آن
خاص یت آنت ی اکس یدانی دارد
(.)62
.9شرروکه البیضرراء (کنگررر سررفید،
بررادآورد)  :در خم زناالدوی ه و
اخت یارات بدیعی با نام بادآورد
(کنگر سفید ،شوکه البی ضاء) و در
ا حلاوی با نام باذآورد (کن گر
سفید ،شوکه البی ضاء ،بادآورد)
آورده ش ده اس ت .ب رای ورمه ای
بلغم ی ن افع اس ت (ح ،م ،ا).
یدانی و
ی اکس
یت آنت
خاص
هپاتوپروتکتیو دارد (.)61
 .11زجنب یل :برای ورم سرد مف ید
اس ت (م ،ق) .در جل وگیری از
آنژ یوژنز سلول های سرطانی ن قش
دارد (.)68
صرب :ورم سرد را نافع ا ست
.11

(م ،ق) .در ا حلاوی نام آن آ مده
و لی ا ثر آن بر روی ورم های گرم
ذک ر ش ده اس ت .در اختی ارات
بدیعی ن یز نام گ یاه ذ کر شده
ولی اثری در ا ین رابطه برای آن
ب یان ن شده ا ست .از د ست ا ندازی
سلول های سرطانی نازوفارنژ یال
جلوگیری میمناید (.)61
 .12ع نب (ان گور)  :برای ورم سرد
ن افع اس ت (م) .در اختی ارات
ب دیعی و احل اوی اث ری در ای ن
زمی نه برای آن ذ کر ن شده ا ست.
خاصیت سایتوتوکسیک دارد (.)65
 .13کرنب (کلم)  :برای جمم وع ورم
ها از مجله ورمهای بلغم ی ن افع
است (ا ،ح ،م).
 .14بابو نه :در ک تاب ا حلاوی با
اب
وان و در کت
ام اقح
ن
خمزناالدو یه با نام بابونج آورده
شده ا ست .حم لل اورام بارده (م)
و برای ورم های بلغ می نافع ا ست
(ح).
 .15شعیر (جرو)  :ب رای ورمه ای
بلغمی نافع است (ح ،م ،ق ،ا).
 .16فل فل ا ملاء :ورم های بلغ می
مزمن را حتل یل برده (ا) و بر
ورمهای باردیه اثر دارد (م).
 .17حنطرره (گنرردم)  :ض ماد آرد
گن دم پخت ه ب ا آب پی از جه ت
اورام بارده نافع است (م).
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 .3چوب چی نی :ج هت ا مراض سوداویه
از مجله جذام نافع ،عقده های صله
و اورام صلبهی سوداویه متح جره

 Chaconineاستخراج میشود ک ه دارای
خا صیت آن تی اک سیدانی می با شد.
ا ین ماده در شرای آزمای شگاهی

جدول  .1نامهاي علمي گياهان

نامهای گیاهان

نامهای گیاهان

دارويي کهن ايران دارويي کهن ايران

1

لوف (فيلگوش)
(م ،ق،ح)

2

آذريون (آفتاب برست)
(ا ،ق)

1)Dracunculus
vulgaris
2)Arum
dracunculus.
3)Arum italicum
Calendula
officinalis

نامهای گیاهان
ايران

Calendula
officinalis

کريمي/فرهنگ
رستنيهای ايران

داروئي سنتي
ايران

1)Lufa aegyptica
2)Arum

Lufa aegyptica

و سرطانات مف ید است (م) .دارای
خاص یت آنت ی اکس یدانی نی ز
میباشد (.)62
 .4ح نا :به د ستور آ شامیدن نق یع
آن با  4مثقال شکر ج هت اب تدای
جذام ب سیار نا فع ا ست .مداومت
بر ان جذام را زا یل ک ند (م)
و برای ورم ها نافع ا ست (ق،ح).
خاصیت سایتوتوکسیک دارد (.)60
.5جرج یر :آ مده ا ست که هر که در شب
آن را خبورد رگ جذام از د ماغ او
به حرکت درمی آید و نزف الدم او
را ع ارض م یش ود (م) .درکت اب
ا حلاوی و اخت یارات بدیعی ا ثری
در بارهی ا ین مو ضوع برای آن ذ کر
ن شده ا ست .ا ثر ضد تق سیم بر
سلوهلای سرطانی ر یه دا شته ا ست
(.)40
 .6جزر (هویج) :برای جذام نافع است
(ح) .درکت اب خم زن االدوی ه و
اخت یارات بدیعی اثری درباره این
مو ضوع برای آن ذ کر ن شده ا ست.
حتقی قات جد ید ن شان داده ا ست که
هویج دارای آنتو سیانین ا ست که
یک ماده ی آن تی اک سیدان ا ست
یت
ویج دارای خاص
( .)42ه
سایتوتوکسیک نیز می باشد (.)41
 .7باطررانیس (باطرراطیس) :ج ذام را
ن افع اس ت (ح) .دارای خاص یت
ضدس رطانی اس ت ( .)48از بط اطس
αگلیکوآلکالوییدی به ن ام
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مظفريان/فرهنگ

امین/گیاهان

Calendula
officinalis

Calendula
officinalis

Calendula
officinalis

از هتاجم مو ضعی و م هاجرت سلوهلای
آدنوکار سینومای ان سانی ج لوگیری
کرده و به ع بارتی مانع متا ستاز
می شود (.)41
 .8خروع (کر چک) :دا فع جذام ا ست
(م).
ا سامی عل می گیا هان ذ کر شده در
مقاله در جدول  2ارایه شده است.
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نام کتب

زرياب /تطبیق

طباطبايي /تطبیق

ولياهلل

هادی

غالمرضا
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ايران

هادی
فرهنگ/کريمي
رستنيهای ايران

ولياهلل
فرهنگ/مظفريان
نامهای گیاهان
ايران

تطبیق/ طباطبايي

 تطبیق/زرياب

نامهای گیاهان

نامهای گیاهان

نام کتب

دارويي کهن ايران دارويي کهن ايران

Crocus sativus

Crocus sativus

Crocus sativus

Crocus sativus

Crocus sativus

زعفران

3

Olea europea

Olea europea

Olea europea

Olea oleaster

Olea oleaster

زيتون
)(ق

4

توذرنج
)(ح

5

) م،خشخاش (ح

6

)تفاح (سيب) (ح

7

)خروع (کرچک
) ا، ق، م،(ح

8

 بقلهالزهرا،بقله حمقاء
)(خرفه) ( م

9

) ق،کهربا (ح

11

Allyssum
campestre
Papaver
somniferum

Papaver
somniferum

Papaver
somniferum

1)Malus domestica
2)Malus pumila

Malus domestica

Malus orientalis

1)Erysimum
officinalis
2)Sisymbrium
officinale

Pyrus malus

Ricinus communis Ricinus communis Ricinus communis Ricinus communis Ricinus communis

Portulaca olracea

Portulaca
oleracea

Portulaca olracea

Amberboa

1)Allium sativum
2)Allium rubellum

Althea officinalis

Allium sativum

1)Pinites
succinifer
2)Pinites
stroboides

1)Pinites
succinifer
2)Pinites
stroboides

Allium sativum

Allium sativum

)ثوم (سير) (م

11

Ajuga iva

Teucrium polium

)جعده (عنبر بيد) (ح

12

Brassica oleracea

Brassica oleracea

Brassica oleracea

Brassica oleracea

) ا، م، ق،کرنب (کلم) (ح

13

1)Althea
officinalis
2)Hibiscus

Althea officinalis

Althea officinalis

Althea officinalis

) ا، م،خطمي (ح

14

)گل راعي (ق

15

Anthemis

1)Matricaria
chamomilla
2)Matricaria
parthenium
3)Chrysanthemum
parthenium

)اقحوان (بابونه
) ا، ح، ق،(م

16

Cucumis melo

Cucumis melo

)بطيخ (خربزه) (م

17

)چاي خطائي (م

18

1)Hypericum spp
2)Hypericum
hyssopifolium
3)Hypericum
scabrum
1)Tripleurospermum 1)Matricaria
disciform
chamomomilla
2)Matricaria
2)Chrysanthemum
disciform
indicum
Cucumis melo

Hypericum
perforatum

Thea sinensis
Horadeum vulgare

Horadeum
vulgare
Elatine
alsinastrum
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Horadeum
vulgare

Horadeum
vulgare

Horadeum
vulgare

) ا، ق، م،شعير (جو) (ح

19

Polygonum
hydropiper

Polygonum
hydropiper

) ا، ق، م،فلفل الماء (ح

21
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غالمرضا
گیاهان/امین
داروئي سنتي
ايران

هادی
فرهنگ/کريمي
رستنيهای ايران

ولياهلل
فرهنگ/مظفريان
نامهای گیاهان
ايران

تطبیق/ طباطبايي

 تطبیق/زرياب

نامهای گیاهان

نامهای گیاهان

دارويي کهن ايران دارويي کهن ايران
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Hibiscus
cannabinus
Capparis spinosa

Capparis

نام کتب

Capparis spinosa

Cannabis sativa

)قنب (م

21

Capparis spinosa

) ق، م،کبر (ح

22

)اسفاناخ (م

23

Spinacia oleracea

Plantago major

Coriandrum
sativum

1)Plantago major
2)Plantago
amplexicaulis
3)Plantago
lanceolata
4)Plantago media

Plantago major.

Plantago major

Plantago major

)لسان الحمل (بارهنگ
) ا، م، ح،(ق

24

1)Eringium
caeruleum
2)Gundelia toune
fortii
3)Silybum vaill

Cirsium Echinus

Cynara scolymus

Cynara scolymus

) ح، ا،حرشف (کنگر) (م

25

Linum
usitatissimum

) م،کتان (ح

26

Coriandrum
sativum

) ا، م،کزبره (گشنيز) (ح

27

) ا، ح، ق،تين (انجير) (م

28

Hyssopus
officinalis

) م،زوفاي يابس (ح

29

Bryonia alba

) م،فاشرا (ح

31

Marrubium
vulgare

) ا،فراسيون (م

31

Allium cepa

Allium cepa

) ق،بصل (پياز) (م

32

Mercurialis

Euphorbia
dendroides

)حلبوب (م

33

Medicago sativa

) ق،رطبه (يونجه) (م

34

Zingiber zerumbet

)زرنباد (م

35

)راوند (م

36

)اشترغاز (م

37

شوکة
البیضاء
) کنگر سفيد،(بادآورد
) ا، م،(ح

38

Linum
usitatissimum

Linum
usitatissimum

Coriandrum
sativum

Coriandrum
sativum

1)Ficus carica
2) var sylvestris
3)var genuina

Ficus carica

Hyssopus
officinalis
Bryonia dioica
1)Allium
ampelprasum
2)Ballota
Allium cepa

1)Medicago Tourn
2)Medicago sativa
Curcuma zedoaria

Coriandrum spp.

1-Ficus
syncomorus
2-Aegle marmelo
Hyssopus
officinalis

Bryonia alba

Marrubium

Medicago rugosa

1)Bryonia alba
2)Tamus dioica
Marriubim
vulgare

Medicago sativa

Ammi (Tourn)
Rheum ribes

Rheum palmatum
1)Ferula assadulcis
2)Ferula
assafoetida

Acanthus Tourn
Carduus (Tourn)
Cirsium echinus

Cirsium Echinus

1)Cnicus acarna
2)Sylibum
marianum

1)Cnicus acarna
2)Picnomon
acarna
3)Onopordon
acanthium
4)Silybum
marianum
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Zingiber
officinalis

هادی
فرهنگ/کريمي
رستنيهای ايران
Zingiber
officinalis

ولياهلل
فرهنگ/مظفريان
نامهای گیاهان
ايران
1)Zingiber adoms
2)Zingiber
officinalis

1)Triticum
aestivum
2)Triticum
dicoccoides

نامهای گیاهان

نامهای گیاهان

دارويي کهن ايران دارويي کهن ايران
)زنجبيل (م وق

39

Aloe vera

Aloe vera

)صبر (م و ق

41

Vitis vinifera

Vitis vinifera

)عنب (انگور) (م

41

Coffea

)بن (قهوه) (م

42

Triticum aestivum

) ق،حتطه (گندم) (م

43

)چوب چيني (م

44

) ق، م،حنا (ح

45

)جرجير (م

46

Smilax (Tourn)
Lawsonia inermis

Lawsonia inermis

Lawsonia inermis

1)Barbarae sativa
2)Lepidium
sativum

Daucus carota

نام کتب

Zingiber
officinalis

1)Mangifera
indica
2)Vitis silvestris
1)Coffea liberica
2)Pistacia
3)Pistacia khinjuk

 تطبیق/زرياب

Zingiber
officinalis

Aloe vera

Coffea arabica

تطبیق/ طباطبايي

Lawsonia inermis

Lawsonia inermis

1)Eruca sativa
2)Brassica
erucastrum
3)Lepidium
campestre
4)Thlaspi
campestre

1)Eruca sativa
2)Brassica
erucastrum
3)Lepidium
campestre
4)Thlaspi
campestre

Daucus persicus
Boiss

Daucus
protericarota

)جزر (هويج) (ح

47

Solanum
tuberosum

Solanum
tuberosum

)باطانيس (ح

48
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