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 1398اول، بهار  ةشمار ،دهمسال تي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّة 

 ونريزي از ديدگاه طب سنتي ايراننقش پنبة سوخته در كنترل خ

 ب، مژگان مهري اردستاني*لفازاده ، سميه خليلالففاطمه جعفري

 ايران تهران، تهران، پزشكي علوم دانشگاه سنتي، طب دانشكدة سنتي، طب گروه الف
 ايران تهران، ،جمهوري اسالمي ايران ارتش پزشكي علوم ، دانشگاهپزشكي دانشكدة ،ايراني طب گروه ب

 دهچكي
 و است پزشكي فوري اقدام اغلب مستلزم خونريزي كردن متوقف دارو رخ دهد، اثر خون يا اختالالت جراحت، علت به است ممكن خونريزي سابقه و هدف:

 داروها گران بوده وداروهاي متداول هموستاتيك در دسترس نيستند و اثربخشي محدودي دارند. از طرفي اين  ومير بيماران شود. تواند سبب ناتواني و مرگ مي
باشد،  نگر مي د. طب سنتي ايران كه يكي از مكاتب طبي كلشو جامعه ميبراي  هاي درماني مختلف، سبب ايجاد مشكالت متعددي بار اقتصادي ناشي از روش

ب ايراني براي كنترل خونريزي تركيبات در منابع ط پزشكي خالي از فايده نيست. ةها براي جامع دارد كه شناخت آن خصوصاي در اين  ويژه هاي درماني روش
 استخراج مقاله، اين از توان به انواع خاكستر اشاره كرد. يكي از انواع پركاربرد آن، پنبة سوخته است. هدف طبيعي مختلفي استفاده شده است كه از آن جمله مي

  است. غني با سابقة تاريخي پربار عنوان مكتبي ايران به سنتي طب متون در خونريزي بندآورندة عنوان به پنبة سوخته

 خونريزي بندآوردن در مختلفي هاي كليدواژه با پنبه و خاكستر كاربرد ابتدا منظور اين اي است. به اين مطالعة مروري يك نوع بررسي كتابخانه ها: مواد و روش
 ,PubMed, SID جمله از اطالعاتي هاي پايگاه در سپس. شد ررسيب خوارزمشاهي  ذخيرة و الحاوي ،طب در قانون قبيل از ايران سنتي طب معتبر منابع در

Google Scholar  شد جستجو علمي شواهد يافتن براي 2019تا مي  خونريزي روي بر مفرده اين اثرات. 
حكما با خواص مختلفي كه براي پنبه عنوان درمان مجرب در بندآوردن خونريزي در منابع معتبر مختلفي در طب سنتي ايران ذكر شده است.  خاكستر به ها: يافته

 شود. آورد و باعث جمع شدن اجزا مي كنند كه خونريزي را بند مي قائل هستند، آن را مانع سيالن خون معرفي مي

ستند و شريان درگير هايي كه پيچيده ني از آنجايي كه اثرات ضد خونريزي پنبه در منابع مختلفي از طب مدرن اثبات شده است، بنابراين در زخم گيري: نتيجه
 توان از سوختة گاز استريل يا پنبة سوخته كه ارزان و در دسترس است، استفاده كرد. نيست و سايز كوچك با عمق كم دارند مي

 پنبة سوخته ،يايران طب ،خونريزي: ها كليدواژه
 

 
 مقدمه:

 خون يا اختالالت جراحت، علت به است ممكن خونريزي
 اقدام اغلب مستلزم خونريزي كردن فمتوق و دارو رخ دهد اثر

تواند سبب مرگ و  . خونريزي مي)2 ،1(است  پزشكي فوري
هاي هنگفتي را به  مير يا ناتواني در بيماران شده و هزينه

. سه مكانيسم عمدة )4 ،3(هاي درماني تحميل كند  سيستم
هموستاز شامل انقباض عروقي، تجمع پالكتي و در نتيجه لخته 

گونه داروي هموستاتيك مؤثر براي  . هيچ)5(شدن خون است 
 . داروهاي موضعي )6(استعمال موضعي در دسترس نيست 

 
 گران پروتروببين و كالژن، ترومبين مانند آورندة خونريزي بند

 ها آن از برخي از طرفي نيستند، دسترس در راحتي به و بوده
داروهاي هموستاتيك  .)7 ،2(هستند  محدودي اثربخشي داراي

است؛ ولي اثربخشي باليني غيرتزريقي فراواني ارزيابي شده 
ها اثبات شده است. براي اين داروها  تعداد اندكي از آن

عوارض مختلفي مانند واكنش افزايش حساسيت، ترومبوز 
شرياني يا وريدي، هايپوناترمي و سكتة مغزي يا قلبي ذكر شده 

مؤثر در اين زمينه و  . با توجه به محدوديت داروي)8(است 

98ارديبهشت : افتيدر خيتار
 98تير تاريخ پذيرش: 
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 ها گزينه از عوارض جانبي متعدد داروهاي متداول، يكي
 مردم بين در ها سال طول در كه است سنتي داروهاي از استفاده
 در مكاتب طبي گياهي كه دارويي است. گياهان بوده محبوب

 كه هستند ارزشمندي منابع شوند، مي ارائه جهان سراسر در
طب . )9(شوند  مي استفاده ختلفم هاي بيماري درمان براي

 هاي شيوهباشد،  گر مين سنتي ايران كه يكي از مكاتب طبي كل
 ةها براي جامع دارد كه شناخت آن رابطهاي در اين  ويژه درماني

. براي مديريت خونريزي در )10( پزشكي خالي از فايده نيست
عالوه بر اقدامات اوليه مانند باال نگه داشتن عضو  طب ايراني

درگير يا فشار دادن موضع خونريزي با دست، مفردات مختلفي 
ها  آوردن خونريزي ذكر شده است كه از ميان آن براي بند

 .)12 ،11(ويژه پنبة سوخته، اشاره كرد  توان به خاكستر، به مي
دليل ارضيت و تجفيف فراوان، مانع سيالن خون  خاكستر به

. از اين رو در كتب طب ايراني پنبه و خاكستر آن )13( شود مي
 ،12(دانند  را در بازداشتن خونريزي از جراحات مجرب مي

. در روايتي هم كه دربارة حضرت زهرا در مجمع البيان )14
رت زهرا (س) در جنگ احد اند: حض آورده شده، نقل كرده

براي جلوگيري از خونريزي، پاره حصيرى را سوزاند و 
خاكستر آن را بر زخم پيامبر (ص) قرار داد و خون بند آمد 

. همچنين مقاالت و مطالعات امروزي بر تأثير پنبه در )16 ،15(
 ).17-19اند ( كنترل خونريزي صحه گذاشته

هايي كه پيچيده نيستند و شريان درگير نيست و  در زخم
توان از سوختة گاز استريل  سايز كوچك با عمق كم دارند، مي

يا پنبة سوخته استفاده كرد كه ارزان و در دسترس و استفاده از 
هاي طب ايراني نيز براي  آن راحت است. در درمانگاه

بة سوخته استفاده جلوگيري از خونريزي محل نيش زالو از پن
. از )21 ،20(كنند كه در كتب طب ايراني توصيه شده است  مي

طرفي خاكستر جزء مواد طبيعي مانع خونريزي است كه 
استريل هستند و تهية آن در همه جا راحت است و عوارضي 

. در مناطقي از آفريقا )22(مانند درد يا ناراحتي را در پي ندارد 
نيز به صورت سنتي به منظور جلوگيري از خونريزي در 

 . با اين رويكرد)24 ،23(كنند  ها از خاكستر استفاده مي زخم

 عنوان به پنبة سوخته استخراج مقاله نوشتن اين از هدف
عنوان مكتبي  ران بهاي سنتي طب متون در خونريزي بندآورندة

 .)25(است  غني با سابقة تاريخي پربار بوده

 ها:  مواد و روش

اي است. به  اين مطالعة مروري يك نوع بررسي كتابخانه
، »پنبه«، »قطن«، »خاكستر«، »رماد«هاي  كليدواژهاين منظور 

از كتب معتبر عربي و » خونريزي«و » سيالن خون«، »الدم نزف«
الحاوي ، )11( قانون درطبفارسي طب سنتي ايران از جمله 

 )13( الشامل ،)14( المؤمنين تحفه ، )27( االدويه مخزن، )26(
جستجو شد و مطالب مربوط به  )28( ذخيرة خوارزمشاهيو 

آوري شد.  شوند، جمع خاكستر و پنبه كه مانع سيالن خون مي
از مقاالت طب مدرن نيز مطالبي آورده شده است كه اثرات 

 كنند. براي اين منظور ضد خونريزي اين مفردات را تأييد مي
 قبيل از اطالعاتي هاي پايگاه اثرات پنبه و خاكستر آن در

PubMed ،SID و Google Scholar هاي   با كليدواژه
Hemorrhage, Bleeding, Ash, Cinder  وCotton  در عنوان

 مربوط باليني شواهد يافتن براي 2019 مي مقاالت تا ةو خالص
شد، تا شواهدي براي اثبات  جستجو بندآوردن خونريزي به

اثرات پنبة سوخته در بندآوردن خونريزي بر اساس منابع طب 
 ارائه شود. سنتي ايران 

 ها و بحث: يافته
دخيرة سيد اسماعيل جرجاني در كتاب مستطاب 

 :است نوع ذكر كرده چهار خون را  سيالن  اسباب خوارزمشاهي
 افراط به جراحت سبب به ها رگ هاى دهانه شدن گشاد -

  .ها رگ سست شدن و ضعيفى سبب به يا
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 امتالي بدن از خون. -
جا  از و ناگهاني بلند زدن فرياد يا قوى حركت -

 .برخاستن
 سبب به يا جراحتى سبب به رگى شدن بريده شكافتن و -
از بين ببرد،  و بسوزاند را رگى سر كه دارويى يا اى ماده تيزى

 بستن باشد، شريان هاى رگ از كه خون كه از اين بين سيالن
 .)28(مشكل است  آن

براي معالجه و بازداشتن خونريزي در طب سنتي ايران 
ها اشاره  اند كه به چند نمونه از آن هاي مختلفي ذكر كرده روش

رود، به  كنيم: يكى آن كه خوني را كه از يك سمت مى مي
سمت ديگر بكشند چنان كه اگر از بينى راست خون بيايد 

 .)28(محجمه بر جگر گذارند 
و دوم آن كه از ناحية ديگر خونريزي ايجاد كنند مثالً وقتي 

آيد، فصد دست چپ كنند تا خون را با  خون از بينى چپ مى
بادكش يا فصد (در صورت قوت بيمار) به ناحية مقابل محل 

 .)26 ،11(خونريزي سوق دهند 
موضع جراحت را ببندند. سوم آن كه راه رسيدن خون به 

مثالً عضوي را كه از جراحت دورتر است ببندند و عضو 
كننده بايستي باالتر قرار گيرد و درد آن را بايد آرام  خونريزي

ديده است و اگر  كرد؛ زيرا درد جاذب خون به ناحية آسيب
جراحت در محلي باشد كه بستن آن دشوار باشد، حوالى آن را 

 .)29 ،28(تر كنند  خون را تنگ گچ بگيرند تا گذرهاى
چهارم آن كه با داروهاى خدر كننده و غليظ كننده، خون را 

كه  هاى غليظ كننده بدهند. چنان ساكن كنند. به اين منظور طعام
كعك (نان خشك)، عدس، عناب و آب سرد بدهند و در هواى 

تا با سرد كردن بدن به كاهش  خنك يا آب سرد بنشانند
خونريزي موضعي در ظاهر بدن كمك كنند زيرا سرماي ظاهر 

كند.پنجم آن كه جراحت را  خون را به باطن بدن هدايت مي

عالج كنند و اين دو گونه است؛ يكى آن كه با داروها مانع 
 .)30 ،28 ،26(خونريزي شوند، دوم آن كه كي انجام دهند 

ذكر كرده است كه اگر  قانونالرئيس در كتاب  شيخ
خونريزى بر اثر باز شدن دهانة رگ باشد، مواد قابض 

ها برهم آيد.  هاي رگ بريم تا دهانه كار مى (بندآورنده) مبرد به
كنند و اين مواد  بخش مادة جارى را منعقد مى داروهاى سردى

كنند. داروهاى قابض، ماده  و تنگ مىها را مسدود كرده  دهانه
گيرند. همچنين داروهاى  آورند و مجارى را در بر مى را بند مى

بندانى ايجاد  مغَرّي و چسبنده (سريشى) در دهانة مجارى راه
آورندة  ترين داروهاي بند كنند. از اين رو از جمله قوي مى

؛ زيرا خاكستر از )11(اند  خونريزي، خاكستر را ذكر كرده
آورندة خونريزي است  آنجايي كه بسيار خشكاننده بوده، بند

ه فتح راء به فارسى خاكستر و به هندى راكهه . رماد ب)31(
رشي قنفيس  نوشتة ابن الشاملدر كتاب  .)27(شود   ناميده مي

 الجزء هو الرّماد إنّ«كند:  گونه توصيف مي خاكستر را اين
و لطيفه تحلّل إذا المحترق، الجسم من يبقى الذى األرضى 

 زماني محترق، جسم از كه است ارضي جزء خاكستر»: تصعد
 و از )13(شود  مي متصاعد و هرفت تحليل آن لطيف بخش كه

هر جسمى كه باشد منسوب به آن است مانند رماد عقرب، 
خشك و مجفّف   ها. طبيعت آن چوب درخت انگور و امثال اين

مايل به حرارت و مركب از جزو بارد ارضى كثيف بسيار و 
جزو دخانى حار نارى لطيف اندك است كه با شستن، جزو 

اند م شود و جزو ارضى بارد آن باقى مى دخانى حار آن زايل مى
 شديدالتجفيف، آن به دليل كثرت ارضيت، جوهر .)27 ،14(

 باعث خود مفرط يبوست با و بوده قابض و شديداليبوست
 .)13( شود مي اجزا شدن جمع

ها در بندآوردن خونريزي مؤثر از جمله مفرداتي كه خاكستر آن
  و پنبه )28(، مازو )26 ،11(، قرطاس )32(توان به گز  است مي
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اي  رحسب مادة اوليهخاكسترها ب). 1اشاره كرد (جدول  )27(
آيند، كيفيات مختلفي دارند. براي مثال   دست مي ها به كه از آن

خاكستر حاصل از درخت بلوط داراي قوت قبض بوده كه 

گاهي بندآوردن خونريزي به غير اين دوا ممكن نيست؛ ولي 
خاكستر حاصل از درخت انجير داراي حدت و جالء است كه 

.)34 ،33 ،26(در خونريزي كاربردي ندارد 
 
 

 

. افعال ضد خونريزي خاكستر در طب سنتي ايران1جدول  

 نام ايراني افعال نام نويسنده نام كتاب
نام 

 انگليسي

الطب  علم في الذخيره
 األمراض معالجه(

 )باألعشاب

 قره بن ثابت
 )3(ق 

  خاكستر گز مانع خونريزي

رماد 
 ر)(خاكست

Ash, 
Ashes, 

Cinders 
 

 المنصوري في الطب
 رازي

 )4و  3(ق 
 خاكستر استخوان با قوت قبض مانع خونريزي است.

 آورد. ريزى را بند مى گرد سوخته شدة قرطاس خون رازي الحاوي

 سينا ابن قانون در طب
 )5و  4(ق 

 سوختة قرطاس مانع خونريزي از ريه

 جرجاني ذخيرة خوارزمشاهي
 )6و  5 (ق

مازو به روغن چرب كرده و سوخته، زنگار آهن، صدف 
 سوختة ناشسته مانع خونريزي

 يوسفي هروي رياض االدويه
 )10و  9(ق 

 مانع خونريزي جراحت پاشيدن خاكستر پنبه بر

 حكيم مؤمن المؤمنين هتحف
 )11(ق 

در  -عديل و امراض مقعد بى  ضماد خاكستر جهت قطع خون
خاكستر  -اعضاء، خاكستر اثل (گز) مجرب همه   قطع خون

ها و رفع  پوست موز و پوست درخت آن جهت التيام زخم
 خونريزي

 ارزاني شاه مجربات اكبرى
 )12و  11(ق 

 دارد باز خون فوراً بندند جراحت بر خاكستر نى
 مانع خونريزي باشد كه حيوانى هر خشك از خاكستر رية

 خان واجد علي علم االبدان
 )12(ق 

 پاشيدن خاكستر، مانع خونريزي از محل نيش زالو
پاشيدن پودر مازوي سوخته مانع خونريزي از محل نيش 

 زالو

 مخزن االدويه
حكيم عقيلي علوي 

 شيرازي
 )13و  12(ق 

 ها اين مجفف و جراحات قالع پنبة سوخته ذرور

 ق: قرن
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در عنوان درمان مجرب در بندآوردن خونريزي  خاكستر به
منابع معتبر مختلفي در طب سنتي ايران ذكر شده است (جدول 

 ). حكما با خاصيت ارضيت، تجفيف فراوان و قبضي كه براي1

كنند كه  اين مفرده قائلند، آن را مانع سيالن خون معرفي مي
 ،11(شود  آورد و باعث جمع شدن اجزا مي خونريزي را بند مي

 . از جمله خاكستر مفردات به خاكستر پنبه و خود پنبه)27
كنترل خونريزي اشاره شده است كه در بند آوردن خونريزي 

 . )14(اند  مجرب
 ستاز در طب جديدهاي پيرامون نقش پنبه در همو يافته

در طب مدرن انواع مختلفي از داروهاي موضعي براي 
 موضعي شود. عوامل جلوگيري از خونريزي استفاده مي

 نقش پوستي و تخصصي معمول زمينة دو هر در هموستاتيك
هاي موضعي  امروزه در طب مدرن فرآورده .)17(دارند  مهمي

 ذب (مانند پنبه و كالژن)،ضد خونريزي را به سه دستة قابل ج
و مصنوعي (مانند  بيولوژيكي (مانند فيبرين و ترومبين)

 .)18( كنند گلوتارآلدهيد و پلي اتيلن گليكول) تقسيم مي
هاي طبيعي مورد استفاده در طب  فرآوردهيكي از اين 

متداول پنبة طبي است. پنبه جزء عوامل هموستاتيك قابل 
هاي بيولوژيك و ساختار  و با ويژگي )35(جذب است 

ها  سلولزي كه دارد براي پيشگيري از خونريزي در جراحي
) Simple oxidized cellulose(شود. پنبة اكسيده  استفاده مي

ها استفاده  در اياالت متحده در جراحي 1942اولين بار در سال 
 Oxidized regenerated cellulose جديد آن با نامشد. نسل 

 وارد بازار شد كه مكانيسم اثر آن ماتريس 1960در سال 
ميكروبي  ضد اثر پايين PH شروع لخته است و با براي فيزيكي

توان زخم  . از طرفي با فشار آن مي)18( كند خود را اعمال مي
را تامپوناد كرد تا سدي در برابر خونريزي باشد. استفاده از پنبه 

توان از آن  راحتي مي آسان بوده، در دسترس و ارزان است و به
هاي آن باقي  گاز يا سواب طراحي كرد. اگر در محل زخم رشته

شود؛ ولي اگر مقادير  ا شش هفته جذب ميبماند طي يك ت
بيشتري در زخم باقي بماند با وجودي كه سلولز اثرات ضد 

تواند باعث واكنش جسم خارجي در بدن  ميكروبي دارد مي
اي كه بر روي مدل حيواني  . همچنين در مطالعه)17(بيمار شود 

ذب (سگ) صورت گرفت، مشخص شد پنبه با ايجاد پاهاي كا
) و كمك به تجمع پالكتي و آزاد شدن عوامل 1(شكل 

در كنترل خونريزي مؤثر است  PF-4  ،β-TGهموستاتيك مانند
هاي تأثير پنبة سوخته فعل  يي كه يكي از مكانيسم. از آنجا)19(

تجفيف است، در مطالعات نيز بر ارجحيت و ميزان هموستاز 
بيشتر در استفاده از پنبة خشك بر حالت مرطوب تأكيد شده 

. در مطالعات مختلفي نقش پنبه در بند آوردن )35(است 
خونريزي ذكر شده است؛ ولي بر روي پنبة سوخته تاكنون 

اي صورت نگرفته است. از منظر طب ايراني با توجه به  مطالعه
طبيعت خشك و نيز خاصيت قبضي كه در مورد پنبة سوخته 
ذكر شده است، اين مفرده را باعث پايداري لخته و مؤثر در 

ل ولي در طب مدرن به عوام )11(دانند  كنترل خونريزي مي
شود  شيميايي آن مانند آزاد كردن عوامل هموستاتيك تأكيد مي

)19(. 

 گيري: نتيجه
ن بـوده،  داروهاي موضعي هموستاتيك متـداول اغلـب گـرا   

شـماري دارنـد و    راحتـي در دسـترس نيسـتند، عـوارض بـي      به
ها اثبات شده است. بـراي مثـال در    اثربخشي تعداد اندكي از آن

اي باليني انجام شد كه نشان داد ترانگزاميـك   مطالعه 2019سال 
هـاي موضـعي در    هموستاتترين  اسيد به عنوان يكي از متداول

 .)36(خونريزي لثه مؤثر نبوده است 
مباحث مرتبط با گياهان دارويي و داروهاي گياهي از 

ترين موضوعات مربوط به علوم پزشكي در  ترين و پرجاذبه مهم
 مصرف گياهان دارويي به ةاخير بوده است. تاريخچهاي  دهه

تمام  باشد. تقريباً در زمين مي ةقدمت حضور انسان بر روي كر
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در  .اند گرفته ها از گياهان دارويي بهره مي اقوام و قبايل، انسان
اين مطالعه سعي شده است تا با مروري بر منابع طب سنّتي 

يكي از  خصوصهاي ارزشمند گذشتگان در  ايراني و داشته

و بررسي اثرات مشاهده شده پنبة سوخته) (گياهان دارويي مهم 
 از اين داروگياه در مستندات علمي اخير، ضمن بررسي تطبيقي
 اين موارد، اين گياه و اثرات آن در طب سنّتي و پزشكي نوين

 
 . مقايسه تأثير پنبه در طب سنتي ايران و طب رايج2جدول 

 طب رايج طب سنتي ايران

 جراحات خون قاطع
 مجفّف (پنبة سوخته)

 تكثيف كننده (پنبة سوخته)
 مانع خونريزي جراحت پاشيدن خاكستر پنبه بر

 

 عامل هموستاتيك قابل جذب
 ها پيشگيري از خونريزي در جراحي

 ضدميكروبي اثر
 شروع لخته براي فيزيكي ماتريس

 ايجاد پاهاي كاذب براي شروع لخته
 تامپوناد زخم

مع پالكتي و آزاد شدن عوامل هموستاتيك مانند كمك به تج
PF-4  ،β-TG در كنترل خونريزي 

 
 

 

 . پاهاي كاذب پنبه در حين كنترل خونريزي1شكل 
 

 هموستاتيك عامل يك عنوان پنبة سوخته به .)37(شود معرفي 
علت  پوستي به هاي خارجي و آسيب در خونريزي موضعي

تواند استفاده شود؛ اما قبل  دسترس بودن، مي در و امن ارزان،
فرده مشخص شده و اثرات و از هر چيز بايستي سميت اين م

 مكانيسم اثر آن در مطالعات باليني سنجيده شود تا ماده يا مواد 

 
 شود. عالوه فعال باعث تأثير انعقادي اين مادة طبيعي مشخص 

 است ممكن ها تجاري آن تركيبات طبيعي و مشتقات اين، بر
 حال هموستاتيك در موضعي عوامل از تر ارزان بوده و مؤثرتر
گذشته، تعداد زيادي  هاي در دهه .)2(باشد  دسترس در حاضر

ود آمده است كه بايستي خونريزي موضعي به وجاز عوامل ضد
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پزشكان در انتخاب اين داروها توجه به مكانيسم عمل، 
اثربخشي و اثرات جانبي احتمالي مربوط به هر دارو را مدنظر 

آل بايد به راحتي در دسترس بوده، مؤثر،  قرار دهند. داروي ايده
مقرون به صرفه و قابل استفاده در شرايط مختلف بوده و آلرژن 

جايي كه طب سنتي ايران سابقة چند هزار ساله دارد نباشد. از آن
و با جستجوي منابع طب سنتي احتمال يافتن داروي مؤثر 
نسبت به حالتي كه به صورت تصادفي در صدد كشف دارويي 

ز تجارب طب سنتي كامالً برابر است، پس استفاده ا 40باشيم 
 رسد. نظر مي معقول به

نكردن منابع و هاي اين مطالعه، بررسي  از محدوديت
تر است؛ اما نو بودن بررسي اين مفرده و  هاي گسترده كليدواژه

شمار  ارزان و در دسترس بودن آن، نقطة قوت اين تحقيق به
 آيد. مي
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