مجلّۀ طب سنّتي اسالم و ايران ،سال دوازدهم ،شمارۀ سوم ،پاييز 0011

تبندی داروهای مؤثر در درمان بلخیه(سالک) 
بررسي و اولوی 
در منابع منتخبطب سنتيایراني

طیبه غزالهالف ،مریم ایرانزادالف ،فاطمه عمادیالف ،الهام عمارتکارالف ،فریبا خوشزبان

الف،ب*

الفگروه طب سنتی ،دانشکدۀ پزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
بگروه انگلشناسی و ایمونولوژی ،دانشکدۀ پزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران

چکیده
سابقه و هدف :بیماری لیشمانیوز (سالک) که نوع جلدی آن شایع است ،یکی از  01بیماری مهم انگل ی در دنیاست .ایران نیز در این زمینه یکی از  7کانون درگیر
در جهان بهشمار میرود .این مطالعه برای رسیدن به درمانهای مؤثر بر سالک جلدی در منابع طب سنتی ایرانی منتخب و فراهمآوردن پیشنهادهای درمانی
مناسب هدفگذاری شد.
مواد و روشها :در این مطالعۀ کتابخانهای ،جهت اولویتبندی مفردات به کاررفته در درمان لیشمانیوز جلدی در طب سنتی ایرانی ،با کلیدواژههای «ریش بلخی،
جوش بغدادی ،حب بغدادی ،بدریش ،پشهگزیدگی ،پشهخورد ،سناخر ،دانه سال و سالک» در کتب طب سنتی موجود در کتابخانۀ جامع طب سنتی و اسالمی
(نرم افزار نور) و نیز برخی کتب خطی برجسته از جمله قانون ،جستوجوهایی انجام گرفت.
یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد مرهم اسفی داج مرکب از مرداسنگ ،سفیداب قلعی ،روغن گل سرخ ،کافور و سرکه دارای بیشترین تواتر و امتیاز در میان
درمانهای بهکاررفته در سالک در منابع طب سنتی ایران است.
نتیجهگیری :در این مطالعه مشخص شد در هیچیک از منابع طب سنتی مورد بررسی ،درمان تک مفرده برای درمان سالک بهکار نرفته و در تمام موارد بیش از دو
مفرده استفاده شده است .شاید سه ترکیب درمانی که در روش اولویتبندی ،بیشترین امتیازها را بهدست آوردهاند ،پیشنهاد مناسبی برای پروژههای تحقیقات
آزمایشگاهی و بالینی در زمینۀ یافتن درمان طبیعی مناسب برای بلخیه یا لیشمانیوزیس جلدی (سالک) باشد.
کلیدواژهها :لیشمانیوز جلدی (سالک) ،طب سنتی ایرانی ،داروی موضعی

تاریخ دریافت :مرداد 0011
تاریخ پذیرش :مهر 0011

لیشمانیوز یکی از  01بیماری مهم انگلی شایع در مناطق

در مناطق روستایی است ( .)2ناقل بیماری ،پشۀ خاکی ماده از

گرمسیری و نیمهگرمسیری جهان است ( .)0شکل شایع آن

جنس فلبوتوموس است ( .)0ابتدا در محل گزش پشه یک

لیشمانیوز جلدی یا سالک است که یک تهدید بهداشتی

پاپول کوچک و قرمزرنگ که اغلب خارشدار است بهوجود

محسوب میشود .ایران نیز یکی از کـانونهای مهم لیشمانیوز

میآید و بهتدریج بزرگ میشود و درنهایت به شکل پالک

بوده ( )2و با بیشترین میزان بروز لیشمانیوز جلدی قابلانتقال

زخمی درمیآید (.)4

از حیوان به انسان ( )ZCLدر شمار کشورهایی است که

از سال  0941ترکیــبهــای  5ظرفیتــی آنتیموان

عفونت با  L.Majorدر  07استان از  10استان آن بهصورت

بهعنوان خط اول درمان ،علیه لیشمانیوز جلدی مورد استفاده

آندمیک مشاهده میشود ( )1براساس گزارش مرکز مدیریت و
کنترل بیماریها ،تعداد مبتالیان به لیشمانیوز جلدی در کشور
سالیانه  21هزار مورد و بروز آن  10در صدهزار نفر بوده و
* فرد مسئول مكاتباتkhoshzaban@shahed.ac.ir :

قرار گرفته است ،هرچند میــزان اثــربخشــی آن حــدود 91
درصــد است ( )4عوارض زیادی از آنها گزارش شده است؛
مثالً گلوکانتیم (از گروه  5ظرفیتی آنتیموان) با اثر درمانی
سال دوازدهم ،شمارۀ سوم ،پاييز 0 ---0011
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مقدمه:

تقریباً  99/5درصد کل این موارد به شکل جلدی روستایی و

بررسي و اولويتبندی داروهای مؤثر در ...

بیشتر و عوارض جانبی کمتر نسبت به سایر درمانها ( )5دارای

به نام بلخیه یاد کرده و درمان آن را سخت دانسته است .بلخیه،

عوارض گوارشی ،نارسایی کلیه ،تغییرات  ،ECGپانکراتیت،

جوشهاى پوستى خارشداری بوده که توسط نیش برخى

عوارض کبدی و اختالل در فاکتورهای خونی است (.)6

پشهها ایجاد و در بیشتر شهرهاى جهان و در جاهاى میانه و

گلوکانتیم یک بار در هفته بهصورت تزریق در داخل زخم،

گرمسیر پخش و به نام همان شهر خوانده مىشده است؛

بهمدت  7تا  01هفته تجویز میشود و اثرات جانبی دیگری

همچون حبۀ بغداد (جوش شهر بغداد) ،حبۀ حلب و دمل نیل،

چون آلرژی زودرس ،سردرد ،لرز ،سرگیجه ،تهوع و استفراغ،

دمل شرق و مسمار قفزه (میخجه) .این جوشها پس از مدتی

دردهای عضالنی موضعی داشته و در افراد مبتال به میوکاردیت،

چرکین و گسترده شده و با خاراندن زخم بهوسیلۀ ناخنها در

نفریت و هپاتیت نیز منع تجویز دارد (. )7در حال حاضر

جاهاى دیگر بدن پخش میشده است ( .)06طب سنتی ایران

مهمترین مسئله در مورد ترکیبات آنتیموان افزایش مقاومت

که ثمرۀ قرنها تجربیات دانشمندان و حکمای این سرزمین

انگل به این داروهاست که بهعنوان یک چالش عمده در

بوده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده ،عالوه بر شناخت

موفقیت درمانی این بیماری ،مطرﺡ است ( .)8همچنین

بیماریها ،توانایی ارائۀ درمان در بسیاری از بیماریهایی را

ضایعات بدشکل پوستی این بیماری ،در برخی موارد تا بیش از

دارد که امروزه طب جدید در برخورد با آنها ناتوان است

یک سال باقی میماند و حتی پس از یک درمان استاندارد،

( .)07در طی قرنهای متمادی ،حکما در کتب و آثار خود به

اسکار (جوشگاه) باقیمانده ،موجب اذیت و آزار بیمار میشود

بیان و توصیف بیماریها پرداخته ،روشهای درمانی و

( )0بهطوریکه اضطراب ،افسردگی و افکار خودکشی در این

داروهای متنوعی ذکر کردهاند .البته این موضوع ،انتخاب یک

افراد ،بیشتر از افراد فاقد اسکار است ( .)9به همین دلیل در این

دارو را بهعنوان مناسبترین گزینه برای یک بیماری ،مشکل

بیماری ،درمان زخمها از اهداف اصلی بوده و استفاده از درمان

میکند و یکی از مهمترین چالشهای پیشرو در طب سنتی

موضعی با عوارض کمتر به جای درمان سیستمیک مطلوبتر

است (.)08

است ( ،)01عالوه بر موارد ذکرشده ،کندی بهبودی زخم ،عود

مواد و روشها:

بیماری ،شکست درمان ،نحوۀ مصرف و شکل نامطلوب دارو

راهکارهایی برای رفع مشکل انتخاب یک دارو بهعنوان

رایج ( ،)00 ،2علل دیگری هستند که لزوم دسترسی به درمان

ارائه شده است .اولین بار دکتر ناصری با درنظر گرفتن دو اصل

موضعی ساده ،ارزان ،کمعارضه و مؤثر در کوتاهمدت را که

تأکید و تکرار ،روش گردآوری و اولویتبندی داروهای

توانایی رفع اسکار داشته باشد ،بارزتر مینماید ( )02اما کشف

ضدصرع را از  5کتاب مهم طب سنتی ایران ذکر کردهاند ()09

اتفاقی دارو ،یک فرایند زمانبر و پرهزینه است .تخمین زده

پس از این ،روش اولویتبندی برای داروهای مؤثر بر ریزش

میشود برای ساخت و توسعۀ یک داروی جدید به بیش از

مو ( )21و یبوست ،ضدتپش قلب ،ضدافسردگی ،زخم پای

 811میلیون دالر آمریکا و  01تا  07سال زمان نیاز است (.)01

دیابتی و ترک اعتیاد و  ...بهکار گرفته شد و کارایی خود را در

استفاده از تجارب سنتی ،احتمال کشف مواد مؤثر دارویی را تا

یافتن داروهای جدید به اثبات رساند ( )20اما تا کنون

 41درصد افزایش میدهد درحالیکه این میزان در پژوهشهای

اولویتبندی درمان دارویی بر بلخیه (لیشمانیوز جلدی) در

اتفاقی ،حدود یک درصد است (.)04

طب سنتی انجام نشده است؛ لذا در این مطالعه با هدف

را

بررسی متون طب سنتی نشان میدهد حکمای ایرانی سالک

دستیابی به درمانهای مؤثر بر لیشمانیوز جلدی و ارائۀ

(.)05

پیشنهادهای درمانی مناسب برای تحقیقات به بررسی متون طب

بهخوبی

شناختهاند

و

توصیف

کردهاند

محمدبنزکریای رازی ( 250تا  101ه.ق) در المنصوری از آن
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سنتی منتخب ایرانی پرداخته شد.
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(تزریق دردناک داخل زخم) و هزینۀ باالی تهیۀ آن در طب

مناسبترین گزینه و استفادۀ بهینه و سادهتر از منابع طب سنتی

غزاله و همكاران

این مطالعه یک مطالعۀ مروری کتابخانهای است و

و دانهسال بود.

اولویتبندی داروهای موضعی استخراجشده برای بلخیه

 -1تعیین منابع :بهمنظور بررسی حداکثری ،درمانهای

(لیشمانیوز جلدی) براساس مطالعۀ مظفرپور و همکاران که

ارائهشده در کتب طب سنتی موجود در کتابخانۀ جامع طب

برای اولویتبندی دارو در منابع طب سنتی ایران برای یک

سنتی و اسالمی (نرمافزار نور) و نیز برخی کتب خطی برجسته

عالمت یا بیماری  9مرحله تعریف نموده ( )22به شرﺡ ذیل

از جمله قانون (شکل  0و  )2مد نظر قرار گرفت .این نرمافزار

انجام شده است:

شامل  916کتاب خطی ،تصویری و تایپی در زمینۀ طب سنتی

 -0تطبیق موضوع :براساس مطالعات انجامشده ،بلخیه

و اسالمی میباشد و دسترسی به انواع کتابهای معالجات،

مطابقت زیادی با بیماری لیشمانیوز جلدی یا سالک در طب

مفردات و قرابادین در قرون مختلف و صاحب سبک به دو

نوین دارد (.)21،05

زبان فارسی و عربی را در گسترۀ جغرافیایی وسیع فراهم

 -2تعیین کلیدواژه :با استفاده از کتابخانۀ جامع طب سنتی

مینماید .البته کتابهایی که خالصۀ کتاب دیگری بود مانند

و اسالمی (نرمافزار نور) ،کلیۀ کلماتی که معادل بلخیه بوده و

یادگار و خفی عالئی که خالصۀ ذخیرۀ خوارزمشاهی بودند یا

در کتابهای طب سنتی و در قرون مختلف بهکار رفته،

کتابهایی که مقتبس از دیگری بودند مانند شرﺡ االسباب و

استخراج شدند؛ این کلمات شامل ریش بلخی ،جوش بغدادی،

العالمات حذف شد تا از اشتباه در ارزیابی جلوگیری شود

حب بغدادی ،بدریش ،پشهگزیدگی ،پشهخورد ،سناخر ،سالک

(جدول .)22( )0
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شکل .0تصویر صفحۀ  044و  045کتاب خطی قانون ،المقاله الثالثه فیما یعرض للجلد ال فی لونه فی السعفه و الشیرینج و البلخیه

بررسي و اولويتبندی داروهای مؤثر در ...

جدول .0لیست منابع
ردیف

نام کتاب

نویسنده

قرن

موضوع

0

المنصوری فی الطب

محمدبنزکریای رازى

4

معالجات

2

کامل الصناعه

علیبنعباس اهوازی

4

مبانى طب ،مفردات دارویى ،معالجات ،داروسازى

1

القانون فی الطب

حسینبنعبداهلل (ابنسینا)

4-5

دائرهالمعارف پزشکی (مبانی ،معالجات ،مفردات و قرابادین)

4

ذخیرۀ خوارزمشاهی

سید اسماعیل جرجانی

5-6

مبانى ،مفردات دارویى ،معالجات ،داروسازى

5

کفایه منصوری

منصوربناحمد شیرازی

8

مبانى طب ،مفردات دارویى ،معالجات ،داروسازى

6

تحفه المؤمنین

محمدمؤمن تنکابنی

9-01

داروسازی (مفردات ،قرابادین)

7

طب یوسفی

یوسفبنمحمد یوسفی هروی

01

معالجات

8

خالصه الحکمه

محمدحسین عقیلی خراسانی

02

مبانی

9

قرابادین صالحى

صالحبنمحمد صالحی قاینی هروی

02

داروهای مرکب

01

قرابادین کبیر

محمدحسین عقیلی خراسانی

02

داروهای مرکب

00

طب اکبرى

میرمحمد اکبربنمحمد شاه ارزانی

02

معالجات

02

اکسیر اعظم

محمد اعظمخان

01

معالجات

01

دقائق العالج

محمدکریمبنابراهیم کرمانی

01

معالجات

04

فرهنگ انجمن آرای ناصری

رضاقلىبنمحمدهادی هدایت

01

لغتنامه

05

راهنماى داروهاى تندرستى

سید احمدعلی خسروى

05

معالجات

 -4نمرهدادن به کتابها :از آنجایی که کلیۀ کتابهایی که

 -7بازبینی :پس از جمعآوری اولیۀ اطالعات ،یک بار دیگر

درمان بلخیه در آن ذکر شده بود از کتابهای معتبر و حکیمان

درمانهای مستخرج و جمالت مستقیم یا تلویحی ذکرشده در

برجسته ،با ارزش مشابه بود ،نمرهای برای آنها درنظر گرفته

ارتباط با آنها بازبینی شد تا اطمینان حاصل شود که هیچ

نشد.

نکتهای از نظرات حکما در این باره ،مورد غفلت واقع نشده

 -5جستوجو در منابع :ابتدا بلخیه و عبارتهای مشابه

باشد.

مورد تأثیر هر درمان استخراج شد .سپس هر ترکیب درمانی،

جدولی تدوین و به آنها نمره داده شد (جدول  )2سپس برای

تواتر آن در کتب طب سنتی و نیز جمالت مستقیم یا تلویحی

هر درمان بلخیه یک جدول در نظر گرفته شد و کتابهایی که

ذکرشده در مورد شدت اثر آن در هر کتاب در جدولهایی

درمان در آن ذکر شده بود و جمالت و نمرۀ مربوطه در جدول

ثبت گردید.

مذکور ثبت شد .در پایان ،جمع امتیاز هر درمان بهدست آمد و

 -6یافتن مترادفات و دستهبندی :در این مرحله تشابه
اسمی مفردات با جستوجو در منابع معتبر گیاهشناسی و
مفردات بررسی شد تا درمانهای مشابه از کتب مختلف در یک
جدول قرار گیرند.

 --- 0مجلّۀ طب سنّتي اسالم و ايران

در ستون انتهایی در مقابل آن درج گردید.
 -9اولویتبندی :اولویتبندی درمانها پس از جمعبندی
امتیازات ،انجام شد.
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جستوجو و درمانهای مؤثر بر آن و جمالت ذکرشده در

 -8نمرهدهی :در این مرحله جمالت تلویحی و مستقیم در

غزاله و همكاران

جدول . 2جمالت تلویحی یا مستقیم توصیف و معیار امتیاز در هر یک از کتب مورد بررسی
امتیاز

عبارت بهکاربردهشده در مورد نتیجۀ درمان
و معالجه کنند به( ...تأکید خاصی نداشته)

۱

سود دارد واللَّه اعلم  -حک نمایند تا گوشت فاسد بزداید  -بخراشند تا گوشت فاسد بزداید و چون گوشت صحیح پدید آید
سود دارد  -تا که قرحه خشک شود و گوشت صحیح برآید  -تا آنکه قرحه خشک شود و پوستها فرود افتد [و] گوشت

۲

صحیح ظاهر گردد  -خاص به این نفع کند  -ذینفعها خاصه
بهغایت نافع است  -منبت لحم صالح است و بسیار نافعست از براى قروﺡ بلخیه  -سخت سودمند بود.

۳

قوی مجرّب نافع جداً

4

یافتهها:

است که معموالً یک سال طول کشیده و خودبهخود بهبود

ابوبکر ربیعبناحمد اخوینی بخاری (ف  171ه.ق) بیش از

مییابد [دانهسال :برای همین به آن سالک گفتهاند] (.)29

هزار سال قبل در کتاب هدایه المتعلمین فی الطب (که

حکیم مؤمن نیز آنچه با التهاب و حدّت و درد همراه و

کهنترین کتاب پارسی طبی در دسترس میباشد) در این مورد
نوشته است« :اما ریش بلخى بذریش بوذ و کویند کى از بشه
کزیذن ایذ» یعنی :زخم (ریش) بدی بوده و میگویند که از
گزش پشه ایجاد میشود .وی ریش بلخی را از زخمهایی
برشمرده است که از خون صفراوی پدید میآید و آن را
بدریش نامیده است ( )24سایر حکما نیز از جمله ابوعلی سینا

قلیلالعدد بوده و زرداب تراوش کند «بلخیه» و «نار فارسى»
نامیده است (.)10
در عصر حاضر نیز میرزا علیاکبر نفیسی (ف 0142 .ه.ق)
در «فرهنگ نفیسی» در توصیف «پشه خورد» آورده است« :یک
قسم ریشى که بیشتر در بلخ بههم رسد و دیر خوب شود
گویند ،از گزیدگى پشه بههم مىرسد و بتازى قرحۀ بلخیه

( 171تا  427ه.ق) ،حکیم ارزانی و محمدحسین عقیلی

گویند و از امراض مسریّه است که به دیگرى سرایت مىکند»

خراسانی ،بلخیه را زخمی دانستهاند که مسری بوده و توسط

( )12 ،11و درنهایت اینکه با بررسی عالئم و نشانهها و راه

نوعی پشه یا بندپا منتقل میشود (.)25-27
حکیم ابوعلی سینا ( 171تا  427ه.ق) در قانون و نیز حکیم

نورالدین محمد شیرازی ( 0124تا  0169ه.ق) در عالجات
دارشکوهی ،بلخیه را از جنس سعفه ردئ دانستهاند (.)28 ،25

انتقال بهنظر میرسد بلخیه یا ریش بلخی احتماالً با لیشمانیوز
جلدی یا همان سالک مطابقت دارد.
در جستوجوی کلمات کلیدی در نرمافزار نور ،در 28
کتاب به بلخیه اشاره شده که در  1کتاب فقط توصیف بیماری،

سعفه ردئ ،زخمی است که ابتدا بهصورت بثورات بوده ،سپس

در  2کتاب درمان خوراکی و در  21کتاب به درمان موضعی

ترشحدار شده و خشکریشه میشود ( .)25بلخیه را چون در

بلخیه پرداخته شده است که پس از حذف کتابهایی از جدول

بلخ و حوالى آن و نیز بغداد بسیار اتفاق میافتاده بدانجا نسبت

خوارزمشاهی است ،شرﺡ االسباب و العالمات ،خالصۀ قانون

در بعضى جاها آن را پشهگزیدگى نامیدهاند (.)11 ،29 ،25 ،24

و کتابهایی که نویسندۀ آنها یک نفر بوده است) ،درنهایت 05

سید اسماعیل جرجانی ( 414تا  510ه.ق) نیز در ذخیرۀ

کتابی که مشخصاً درمان موضعی بلخیه را ذکر نموده است در

خوارزمشاهی آن را زخمی سطحی دانسته که از پهنا وسعت
مییابد و خفقان ،غشی ،تب یا نبود تب را از نشانههای
احتمالی این بیماری بیان کرده ( )11و حکیم بهاءالدوله رازی
(ف .حوالی  905ه.ق) در خالصه التجارب آورده که آن زخمی

جدول  0تهیه شد.
در جستوجوی انجامشده در کتب طب سنتی در هیچ
کتابی مفردهای بهتنهایی بهعنوان درمان بلخیه ذکر نشده است
بلکه تمام موارد داروی مرکبه و شامل  2تا چند مفرده بود .کلیۀ
سال دوازدهم ،شمارۀ سوم ،پاييز 5 ---0011
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دادهاند و به نامهای بلخی ،ریش بلخی و قرض بغدادی گفته و

اصلی (چون خفی عالئی و یادگار ،که خالصۀ ذخیرۀ

بررسي و اولويتبندی داروهای مؤثر در ...

موارد در جدول وارد شد و مواردی که اسامی مشابه بود

مقابل آن درج شد .تعداد  1ترکیب درمانی دارای تواتر بیشتری

مشخص گردید تا ترکیب دارویی مشابه در یک جدول قرار

در کتب طب سنتی بود و بیشترین امتیاز را نیز بهدست آورد.

گیرد سپس نمرهدهی صورت گرفت .در این مرحله براساس

این  2ترکیب در جدول  1آمده است .ترکیب اول :مرهم

جدول نمرهدهی ،جمالت تلویحی و مستقیم در جدولی تدوین

اسفیداج با  04امتیاز شامل مرداسنگ ،سفیداب قلعی ،روغن

گردید و به آنها نمره داده ،سپس برای هر درمان یک جدول در

گل سرخ /روغن زیت ،کافور و سرکه؛ و ترکیب دوم شامل

نظر گرفته شد .کتابهایی که درمان در آن ذکر شده بود و

زراوند ،زنگار ،مقل ،روغن گندم ،خردل ،عسل و سرکه با 8

همچنین جمالت و نمرۀ مربوطه در این جدول ثبت شد و در

امتیاز و ترکیب سوم شامل گل ارمنی و سرکه با  7امتیاز.

پایان جمع امتیاز هر درمان بهدست آمد و در ستون انتهایی در
جدول .1اولویتبندی و امتیازدهی ترکیبهای درمانی
ترکیب دارویی
ترکیب :0

نام منبع

تحفه المؤمنین

نظر مؤلف
جهت مزاج حارّ و رویانیدن گوشت و رفع بثور بلخیه و امثال
آن بهغایت نافع است.

امتیاز

مرهم سفیداب (مرهم اسفیداج):

خالصه الحکمه

گوشت برویاند و بثور بلخیه را زایل سازد.

اسفیداج ،مرداسنگ ،روغن زیت

قرابادین صالحى

گوشت برویاند و بثور بلخیه را زایل سازد.

۲

یا گل سرخ ،کافور

قرابادین کبیر

براى قروﺡ بلخیه

ذخیرۀ خوارزمشاهی

سخت سودمند بود.
معالجه کنند به

۱

قوی مجرّب نافع جداً
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ترکیب :2

-

۱

طب اکبرى

باشد که حک نمایند تا گوشت فاسد بزداید.

۲

زراوند و زنگار و مقل و خردل و

اکسیر اعظم

-

۱

زاج و روغن (گندم یا زیتون) و
عسل و سرکه

کفایه منصوری

-

۱

ترکیب :1

سود دارد.

۲

گل ارمنی و سرکه

قانون
کفایه منصوری

ذخیرۀ خوارزمشاهی
طب اکبرى

صحیح ظاهر گردد.
خاص به این نفع کند.

۲

۸

۷

۲

بحث:

دارد؛ از جمله انتقال بیماری به دیگران ،رشد ضایعات و

لیشمانیوز جلدی یک بیماری آندمیک در  98کشور دنیا و

زخمها ،عفونتهای ثانویه و مشکالت زیبایی ( .)14علیرغم

از بیماریهای پوستی شناختهشده در آفریقا ،آسیا و آمریکای

پیشرفتهای زیاد در درمانهای ضدانگلی در گذر زمان ،هنوز

التین است ( .)11علیرغم اینکه این بیماری اغلب

لیشمانیوز پوستی بهعنوان یک بیماری مقاوم به درمانهای رایج

خودمحدودشونده است ،اما شکست درمان آن اثرات بدتری
 --- 6مجلّۀ طب سنّتي اسالم و ايران

در نظر گرفته میشود (.)15
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اکسیر اعظم

تا آنکه قرحه خشک شود و پوستها فرود افتد [و] گوشت

۱4

۳
۳

اکسیر اعظم

امتیازات

۳
۲

بهنسخه قالنسى :منبت لحم صالح است و بسیار نافع است از

مجموع

غزاله و همكاران

عوارض جانبی ،مقاومت انگلی به دارو ( ،)4-6قیمت باال و

قرمز ظاهر میشود ( .)44مایل به گرمی است و در آخر دوم و

تزریق دردناک داخل زخم از مشکالت مهم و برجستۀ

تا سوم خشک گفتهاند ( .)45نفع خاص این مفرده ،تنقیه و

محصوالت پنتاواالن آنتیمونیال در خط اول درمان این بیماری

التیام زخمهای عمیق و تحلیل اورام بوده ،مجفف

است و استفاده از درمانهای فرعی دیگر هم مانند میلتفوزین،

(خشککننده) ،قابض (در طب دارویی که خشکی تولید کند)،

آمفوتریسین ب ،پارمومایسین ،کتوکونازول و فلوکونازول به

مغری (دوای تغریهکننده؛ هر چیز لزج سیال چسبنده؛ دوای

دلیل کارایی پایین و عوارض جانبی محدود است ( )16لذا با

خشکی است که اندکی رطوبت لزجی دارد؛ لذا به منافذ و

توجه به مشکالتی که در سیر درمان لیشمانیوز جلدی وجود

دهانههای عروق ،سوراخها و سطح امعا میچسبد و آنها را

دارد ،محققان در حال تالش برای جایگزینکردن درمان جدید

لزج نموده ،میبندد و مانع سیالن میشود .همچنین مانع تحلیل

برای لیشمانیوز جلدی هستند.

حرارت غریزی شده ،با معطوفکردن حرارت غریزی بر ماده،

امروزه درمانهای گیاهی با اقبال عمومی مواجه شده است

به داروی منضج کمک میکند تا ماده را نضج دهد) ،حابس

که از علل اصلی آن ،پذیرش بیشتر این ترکیبات توسط

(حبسکننده) و جالی (جالدهنده) بوده (،42 ،11-11 ،26 ،25

زیستشناسی بدن موجودات زنده و عوارض کمتر آن است

 )45و مادۀ اکثر مرهمها ،محلّل قوی و خورندۀ گوشت فاسد

( .)17از طرفی طب ایرانی ،بهعنوان ثمرۀ یکی از قدیمیترین

عفن است (.)46

مکاتب علمی پزشکی در جهان ،شیوههای قابلاعتمادی را برای

در مطالعهای نشان داده شده نانوذرات اکسید سرب ( Lead

درمان بسیاری از بیماریهای واگیر و غیرواگیر از جمله

 )oxidدر محیط کشت ،اثر مهاری و سیتوتوکسیسیتی

لیشمانیوز جلدی پیش رو گذاشته است .در این طب،

قابلتوجهی بر پروماستیگوت و آماستیگوتهای لیشمانیا

درمانهای متعددی برای لیشمانیوز جلدی یا بلخیه ذکر شده

تروپیکا داشته و میزان کشندگی آنها:

Promastigotes:

است ( .)19 ،18برخی گل ارمنی و سرکه (،)40 ،41 ،11 ،26

IC50=14/7 µg/ml, amastigotes: IC50= 11/9 µg/ml

حکمای دیگر ،مرهم اسفیداج را که شامل مرداسنگ ،سرکه،
روغن گل ،سفیداب قلعى و اندکی کافور میباشد (،11 ،27
 ،)40-41 ،10عدهای دیگر ترکیب مقل ،زراوند ،زنجار ،خردل،
مویزج ،رایتانج ،سعل ،زیت و سرکه ( )40 ،41 ،26 ،25و سایر
ترکیبات دارویی مانند این را بیان نمودهاند.
درمانهای موضعی ذکرشده برای ریش بلخی ،بلخیه ،قرض
بغدادی و پشهگزیدگی در کتب بررسیشده براساس روش
اولویتبندی استخراج ،دستهبندی و امتیازدهی شد .امتیازدهی
براساس نظر مؤلف در مورد میزان تأثیر درمان بود (جدول .)2
( )40-41 ،10 ،11 ،27که خواص و ویژگیهای اجزای آن به
شرﺡ ذیل میباشد:
مرداسنگ ،یک مفردۀ معدنی و درواقع اکسید سرب است.
نام دیگر آن مرداسنج بوده و با فرمول شیمیایی  PbOو اسم
علمی ،Monoxide or Lead (2 yunani) Oxide Lead
ترکیبی جامد و متبلور است که بیشتر بهصورت پودری زرد یا

اسفیداج به فارسی سفیداب گفته میشود و اقسام آن
سفیداب قلعى و سفیداب سربى است .در دوم سرد و خشک
است و با سرکه لطیفتر و نفوذ آن بیشتر میشود .یکی از
اجزای مرهمهاست و نافع زخمهای خبیثه و ساعیه
(پیشرونده) بوده ،زخمها را پر میکند ،گوشت میرویاند و
گوشت ردئ را میزداید و جهت سوختگى آتش نیز مفید
است (.)45 ،10 ،25
گل سرخ ( )Rosa damascenaنام فارسی ورد احمر
بوستانى است .مرکب القوى و در نزد اکثر حکما ،در اوّل سرد
و دومِ خشک بوده و روغن آن رادع ،قابض ،محلّل و موافق
مواد حارّه و بارده جهت ثآلیل (زگیلها) و سحج (خراش) جلد
است که بهسبب حرکت بههم میرسند .برای پادزهر زخمها،
رویانیدن گوشت زخمهاى عمیق و التیام آنها مفید بوده و
مجفِّف (خشککننده) رطوبت آن و رافع مواد خبیثه آن است
( )46 ،10 ،25پژوهشی در مورد اثر ضدمیکروبی عصارۀ آبی
سال دوازدهم ،شمارۀ سوم ،پاييز 7 ---0011
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در این بررسی بیشترین تواتر و امتیاز را مرهم اسفیداج داشت

بوده است (.)47

بررسي و اولويتبندی داروهای مؤثر در ...

گل سرخ با غلظتهای  05 ،01 ،5 ،2 ،1/2و  mg/ml 21و

گیرد ( .)49همچنین  Milene Aparecida Andradeو

روغن گل سرخ با غلظتهای  5 ،2/5 ،0 ،1/0و  mg/ml 01بر

همکارانش در مطالعهای نشان داد میانگین  IC50اسانس

روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس ،انتروکوکوس

حاصل از گیاه کافور در غلظت  µg/ml 511حداقل سمیت را

فکالیس ،اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا و مخمر

علیه سلولهای  L6دارد ()CC50/24 h=> 500.00 μg/mL

کاندیدا آلبیکنس نشان داد که عصارۀ آبی و روغن گل سرخ از

(.)51

 5میکروارگانیسم ،رشد  4میکروارگانیسم را غیر از
سودوموناس آئروژینوزا مهار کردند (.)48
کافور ( )Cinnamomum camphoraمفردهای است با نام

نتیجهگیری:
در این مطالعه در هیچیک از منابع طب سنتی بررسیشده،
درمان تک مفرده بهتنهایی برای درمان زخم بلخیه یا سالک

انگلیسی  Camphorو از خانوادۀ  Lauraceaeکه از صمغ

(لیشمانیوز جلدی) ذکر نشده و در تمام موارد بیش از دو

درختی است که ارتفاع آن به  11متر میرسد و تکههایی شبیه

مفرده است .براساس روش اولویتبندی 1 ،ترکیب درمانی که

به مصطکی دارد ( .)44در درجۀ سوم سرد و خشک بوده و

بیشترین امتیاز را بهدست آوردند بهترتیب مرهم اسفیداج شامل

قوى ،ناریه ،حاره و محلله ( )45و با روغن گل جهت اورام

مرداسنگ ،سرکه ،روغن گل ،سفیداب قلعى و اندکی کافور؛

حارّه نافع است ،ذرور (شکل پودرشدۀ گیاه) آن جهت

ترکیب دوم شامل زراوند ،زنگار ،مقل ،روغن گندم ،خردل،

زخمهای خبیثه و ساعیه و با ادویۀ مناسب جهت زخمهای حارّ

عسل و سرکه و ترکیب سوم شامل گل ارمنی و سرکه است.

و جراحت تازه و قطع خون آن و تسکین درد ،مجرب است

شاید این  1ترکیب درمانی بتوانند پیشنهاد مناسبی برای

( .)46 ،10در یک کارآزمایی بالینی اثر پالسبو را با اثر پماد

طرﺡهای تحقیقاتی آزمایشگاهی و بالینی در زمینۀ

کیمیا شامل روغن کنجد ،کافور و عسل بر روی زخم پای

جستوجوی درمان مناسب گیاهی برای لیشمانیوز جلدی

دیابتی  61بیمار مقایسه کردند .قبل و پس از درمان نمرۀ معیار

باشند.

 )pressure ulcer score for healing( PUSH 3.0تعیین
شد .پس از درمان ،نمرۀ  PUSHبهطور معنیداری در هر دو
گروه کاهش یافت ( )p>1/110و در گروه پالسبو  6/8±0/2و
در گروه پماد  4/9 ±0بود و نشان داد این پماد میتواند در

محدودیت این مطالعه عدم دسترسی به ترجمۀ فارسی کتب
عربی زبان مورد مطالعه و نیز تعدد زیاد اسامی معادل بلخیه بود
که لزوم دقت زیاد در جستوجو در منابع مختلف و صرف
وقت بیشتر را میطلبید.

تسریع بهبودی زخمهای فشاری پای دیابتی مورد استفاده قرار
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