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 چكيده
هاي حوزة پزشكي است. مطالعة حاضر با هدف  نها از دغدغه هاي شايعي هستند كه تسريع امر درمان، كنترل عفونت و كاهش عوارض ناشي از آ ها آسيب زخم

ها  هاي جديدي را جهت كنترل زخم كار است تا بتوان راه  در مقايسه با طب رايج انجام شدهها و عوامل مؤثر بر ترميم آنها از ديدگاه طب ايراني  ارزيابي انواع زخم
بندي آنها و عوامل مؤثر بر ترميم  اي است، به بررسي تعريف انواع زخم و دسته اين مطالعه، كه يك بررسي مروري و كتابخانه و كاهش عوارض آنها يافت.

 پرداخته است. اعظم  اكسيرو  طب اكبري، ذخيرة خوارزمشاهي، القانون في الطب، كامل الصناعه الطبيههاي  ي با عنوانپنج كتاب اصيل طب ايرانها براساس  زخم
وجو قرار گرفته و  مورد جست Google Scholarو  PubMed/MEDLINE، Scopusاي  هاي داده همچنين منابع مرتبط با موضوع در طب نوين از پايگاه

ها براساس ميزان آسيب ايجادشده در سطح پوست از ديدگاه طب ايراني به  براساس نتايج اين مطالعه، زخم م مقايسه و بحث و بررسي شدند.ها با ه در انتها يافته
ز تواند متفاوت باشد. ا شوند كه فرايند ترميم و درمان آنها در افراد مختلف براساس تنوع سن، جنس، وزن و وضعيت سبك زندگي مي هفت دسته تقسيم مي

ها، سبك زندگي و شش اصل ضروري  شوند. طبق اين يافته ها براساس طول، عمق، حجم و ميزان تميزي به انواع مختلفي تقسيم مي ديدگاه طب نوين نيز زخم
نظر  كه بهشده است   بندي بيان هبراساس دست هاها گام اول تفكيك آن در مواجهه با زخمتوانند در فرايند ترميم زخم مؤثر باشند.  سالمتي از ديدگاه طب ايراني، مي

شده، در روند ترميم زخم تسريع  هاي معرفي در قالب اصالح شش اصل سالمتي و درمانكارهاي درماني طب ايراني در كنار طب نوين،  رسد بتوان به كمك راه مي
 ها را كاهش داد. عوارض زخمايجاد كرد و 

 اسين زخم، ترميم زخم، طب ايراني، ابن ها: كليدواژه
 

 

 مقدمه:
ساالنه زخم در حوزة دانش پزشكي، آسيبي شايع است كه 

نفر را در  300000ميليون نفر را درگير و بالغ بر  حدود يازده 
. تسريع فرايند ترميم زخم، )1( كند دنيا راهي بيمارستان مي

ترين موارد كاهش  كاهش عفونت و عوارض ناشي از آن از مهم
هاي فراوان در  رغم تالش علي ).2هزينه اين بيماري هستند (

ها از  توجهي از بيماران مبتال به انواع زخم اين حوزه، تعداد قابل
شناخت فرايند  برند. ها رنج مي ز زخماعود يا عوارض بعد 

تواند در يافتن  دقيق ايجاد و ترميم زخم در بدن انسان مي

كارهاي مناسب جهت كاهش عوارض ناشي از آن كمك  راه
عنوان يك فرايند طبيعي بيولوژيك در انسان  زخم بهكند. بهبود 

داراي چهار مرحله است كه شامل هموستاز، التهاب، تكثير 
سلولي و درنهايت ترميم و بازسازي است كه براي انجام يك 
فرايند درست در ترميم زخم الزم است تا هر چهار مرحله 

رسد  مي نظر درستي اتفاق بيفتند، اما براساس مطالعات اخير به به
هاي شخصي  اين چهار مرحله در افراد مختلف براساس تفاوت

همچون جنس، سن، وزن، تغذيه و سبك زندگي يا ميزان 
 ).3باشند ( مواجهه با استرس متفاوت مي
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طب سنتي ايران با قدمتي چندهزارساله، يكي از مكاتب 
هاي فردي  طبي است كه به سالمت و بيماري براساس تفاوت

پردازي در  است با اين نگرش، در جهت ايده انسته نگرد و تو مي
ها،  هاي پوستي همانند زخم هاي مختلف از جمله آسيب حوزه

هاي مرتبط با  ). طب ايراني در حوزة بيماري4راهگشا باشد (
اي غني است چنانكه در كتب  ها داراي پيشينه جراحي و زخم

ها و  زاراز حكيم محمد، به اب ذخيرة كاملهارزشمند آن ازجمله 
). از 5است (  لوازم مخصوص پزشكي در جراحي اشاره شده

ديدگاه طب سنتي ايران در فرايند بيماري يا زخم در بدن، مزاج 
نظر  ). به6گذار است ( اي هر فرد بسيار اثر يا وضعيت پايه

از كتب طب » زخم«تر در موضوع  اي دقيق رسد با مطالعه مي
آن با طب نوين بتوان در كردن مفاهيم  سنتي ايران و نزديك

 جهت ارزيابي و درمان اين آسيب پزشكي كمكي جدي كرد.
سينا، يكي از دانشمندان برجستة طب سنتي ايران  حكيم ابن

هاي طوالني كتاب ارزشمند  ق است كه سال  در قرن چهارم ه
منبع مهم تدريس در حوزة علوم پزشكي در سراسر  قانون،او، 

هاي ارزشمندي در  مند تئوري. اين دانش دنيا بوده است
موضوعات مختلف علم پزشكي داده كه امروزه نيز مورد توجه 

). ساير حكماي طب ايراني نيز به 7است ( محققان قرار گرفته 
بندي انواع زخم پرداخته و براي هريك صفات و  دسته

هايي را ارائه كرده و سپس به نحوة برخورد و درمان  ويژگي
تر  رسد با ارزيابي جزئي نظر مي ). به8د (ان هركدام اشاره كرده

بندي در كنار ساير كتب برجستة طب سنتي ايران  اين دسته
 جلو در اين حوزه برداشت.   بتوان قدمي رو به

دنبال  كه يكي از علل اصلي بروز عوارض به ازآنجايي
خصوص  شدن آنها به ها، اختالل در فرايند ترميم و مزمن زخم
است، اين مطالعه سعي كرده تا به بررسي علت بروز عفونت  به

دقيق متون اصلي طب سنتي ايران بپردازد و تعريف، انواع و 
عوامل ترميم زخم را از ديدگاه مكتب طب ايراني با طب نوين 

ها و  مقايسه كند تا ديد جديدي در راستاي كمك به ترميم زخم
ين روي محققان و پزشكان قرار داده شود. ا درمان آنها در پيش

توان با  دنبال پاسخ اين پرسش است كه آيا مي مطالعه به
  خصوص تغذيه و نحوة نگهداري از تغييرات سبك زندگي، به

ها، فرايند ترميم آنها را بهبود بخشيد تا ميزان سالمتي  زخم
در بيماران را افزايش و هزينه اجتماعي و اقتصادي بيماري را 

بين شش اصل ضروري  كاهش داد. اين مقاله به بررسي ارتباط
ها و  شامل هوا، خوردنيزندگي از ديدگاه طب ايراني 

ها، خواب و بيداري، حركت و سكون، مواد دفعي  آشاميدني
و اثرات آنها در فرايند ترميم  بدن و حاالت روحي و رواني

رسد  نظر مي زخم پرداخته كه براساس بررسي ساير مطالعات، به
 ست.تأمل ا در نوع خود جديد و قابل

اين مطالعه يك بررسي مروري (گردآوري) بوده و منابع 
تأليف  القانون في الطبهاي  معتبر طب سنتي ايران با عنوان

تأليف  كامل الصناعه الطبيه)، ق  ه 5و  4سينا (قرن  ابن
ذخيرة )، ق  ه 4عباس مجوسي اهوازي (قرن  بن علي

)، ق  ه 6و  5تأليف سيد اسماعيل جرجاني (قرن خوارزمشاهي 
  اكسير) و ق  ه 12اكبر ارزاني (قرن  تأليف علي طب اكبري

) جهت ق  ه 13چشتي (قرن  خان   اعظم تأليف محمد  اعظم
آوري اطالعات، مورد استفاده قرار گرفتند. جهت  جمع
مندي هرچه بيشتر و بهتر از كتب طب سنتي ايران از منابع  بهره

افزار جامع  رماي و همچنين ن مختلف ازجمله منابع كتابخانه
توليدشده توسط مركز تحقيقات كامپيوتري علوم » نور«طب 

شده در سه قسمت با  اسالمي، استفاده شد. مطالب گردآوري
عنوان تبيين زخم از ديدگاه طب ايراني و در قسمت دوم از 
ديدگاه طب نوين و در قسمت سوم براساس عوامل مؤثر در 

شد تا به بررسي  بندي شدند. همچنين سعي ترميم زخم دسته
و   PubMed/MEDLINE, Scopusمنابع طب نوين در 

Google Scholar  و منابع معتبر علم آناتومي در طب نوين در
ارتباط با موضوع مورد مطالعه پرداخته شود تا ارتباطات 

 مناسبي بين مباحث اين دو مكتب برقرار گردد. 

 وجو در منابع طب سنتي شامل هاي مورد جست كليدواژه
قرحه، جراحت، تفرق اتصال، سحج، خراش، هوا، ماكول، 
مشروب، رياضه، احتباس و استفراغ، نوم و اعراض نفساني بوده 

 Lifestyle in Wound healingاست و در منابع طب نوين نيز  
Wound healing, Wound, Ulcer, Persian Medicine,  و

Traditional Medicine وجو قرار گرفتند. مورد جست  
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 قسمت اول: زخم از ديدگاه طب سنتي ايران
گسستگي  ، زخم را نوعي ازهمقانون سينا در كتاب اول ابن

هاي  در بافت  گسستگي هم در بافت طبيعي بدن دانسته و انواعِ از
است. براساس ديدگاه طب ايراني  بدن را تشريح كرده 

اي  گونه گسستگي (تفرق اتصال) در اعضاي مختلف بدن به ازهم
عنوان مثال در بافت گوشتي بدن قابليت  بهرود؛  مي تفاوت پيش م

ترميم بيشتري دارد، اما چنانچه در استخوان اتفاق بيفتد احتمال 
 سينا، زخم در عصب  ابن بازسازي كمتر است (مگر در كودكان).

 

 ). 9داند ( ترميم مي يا شرايين را نيز با شرايطي خاص قابل
گذاري دقيق  اهميت است نام آنچه در متون طب سنتي حائز

خوردن  هم انواع زخم است، چنانكه آسيبي را كه موجب به
ساختار پوست يا گوشت در ظاهر يا خارج از بدن است، اما 

نامند و  مي» جِراحت«ترشح يا عفونتي در آن بروز نكرده، 
يابد  تغيير مي» قَرحه«چنانچه ترشح عفوني بروز يابد نام آن به 

به تعريف جراحت از ديدگاه برخي  1شمارة ). در جدول 10(
 است. از منابع اصيل طب ايراني اشاره شده 

 . تعريف جراحت براساس كتب اصيل طب ايراني1جدول

 رديف
كتب منبع براي ديدگاه 

 اطباي طب ايراني
 تعريف جراحت

 ).9نامند ( ميجراحت يا  زخمهاي اطراف آن اما بدون عفونت باشد آن را  اگر بيماري بر روي پوست و قسمت قانون 1

 ).11تفرق اتصالي كه به گوشت فرورود اما ريم ندارد ( ذخيرة خوارزمشاهي 2

 )12مرض تفرق االتصال ( كامل الصناعه 3

 ).10جراحت تفرق اتصال باشد كه در گوشت حادث شود و هنوز ريم نكند ( اكسير اعظم 4

 طب اكبري 5
ر گوشت افتد و هنوز ريم نكرده باشد و بعضى بر تفرق اتصال غيرلحمى نيز جراحت جراحت، تفرق اتصال را گويند كه د

 ).13كنند و االول مشهور ( اطالق مى
 

از ديدگاه حكماي طب ايراني، چنانچه جراحت در اعضايي 
ترميم  ها و كبد خفيف باشند قابل ها، روده همچون مثانه، كليه

). 10دانند ( ترميم نمي خواهند بود، اما جراحت را در قلب قابل
سينا عالئمي همچون تهوع،  تأمل اين است كه ابن نكتة قابل

عنوان عالئم خطر در همراهي با زخم در  سكسكه و اسهال را به
هايي كه بافت  سينا در اندام داند. ابن هاي داخلي بدن مي ارگان

عضالني دارند، زخم را به شش دسته از حيث شكل زخم 
 ). 9) (2ست (جدول شمارة ا بندي كرده تقسيم

كه از ديدگاه طب ايراني نيز در ذيل  نكتة حائز اهميت آن
است كه اولين قدم در برخورد  ها تأكيد شده  درمان انواع زخم

آوردن خونريزي است مگر اينكه دفع  باليني با يك زخم، بند
مقدار مناسبي خون از موضع زخم به كاهش ورم در آن محل 

واحد تدبير، و يشترك الجميع في حبس  و لكل: «كمك نمايد

براساس اين نتايج چنانچه تجمع خون در يك زخم ». الدم السائل
مردگي در محل، موجب ورم و اختالل در عملكرد  يا ماندن خون

 ).10ريزي نشود ( عضو شود الزم است تا طبيب مانع خون
ها باز نگاه داشته  در توضيح شرايطي كه الزم است تا زخم

 است: آمدهشوند، 
 سمت دهانة زخم نيست؛ . مسير تخلية رطوبات زخم به1
 . وجود استخوان در داخل زخم؛2
 . سير نامناسب روند ترميم زخم؛3
 . تجمع مواد عفوني در زخم.4

بندي  ، به دستهقانوندر فصل چهارم از جلد اول كتاب 
در اين فصل و ). 9است ( هاي پوستي پرداخته شده انواع آسيب
مرتبط با موضوع زخم در ساير كتب طب ايراني، با  در فصول

 اتصال) گسستگي ساختار (تفرق هايي كه ناشي ازهم عنوان بيماري
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 سينا هاي بافت عضالني براساس شكل زخم از ديدگاه ابن بندي زخم . دسته2جدول
 تدابير مخصوص به نوع زخم شكل زخم رديف

 خطي، ساده و عمودي 1

 بستن زخم؛
 اي به ناحية زخم؛ رسيدن هر مادهجلوگيري از 

 حفظ مزاج عضو؛
 ديده. كمك به جذب خون طبيعي به ناحية آسيب

 گرد و مدور 2
 زدن؛ بخيه

 كننده و رادع؛ استفاده از داروي خشك
 مانع تجمع رطوبات در ناحية زخم.

 چندضلعي 3

 خطي همراه با نفوذ زخم به گوشت زير آن 4

 زير آنعميق و نفوذكرده در گوشت  5
 بستن زخم؛

 كه درد و ضعف در محل زخم باشد. بازكردن درصورتي

 رؤيت سطحي و قابل 6
 اي به ناحية زخم؛ جلوگيري از رسيدن هر ماده

 حفظ مزاج عضو؛
 ديده. كمك به جذب خون طبيعي به ناحية آسيب

 
كنند. اين  پوست است، هفت نوع از اين آسيب را معرفي مي

 ير است:هفت نوع، شامل موارد ز
 سحجيا  خراش. اگر بيماري بر روي پوست باشد آن را 1
 نامند. مي

هاي اطراف آن اما  . اگر بيماري بر روي پوست و قسمت2
 نامند. ميجراحت يا  زخمبدون عفونت باشد آن را 

هاي اطراف آن و  . اگر بيماري بر روي پوست و قسمت3
 ند.نام مي قرحههمراه عفونت باشد آن را زخم چركي يا 

 رسد. . بيماري از پوست فراتر رفته و به استخوان مي4
 رسد. . بيماري از پوست فراتر رفته و به غضروف مي5

 رسد. . بيماري از پوست فراتر رفته و به ماهيچه مي6
 رسد. . بيماري از پوست فراتر رفته و به شريان و وريد مي7

حكماي طب ايراني در تبييني دقيق براساس ميزان آسيب 
بندي را  هاي اطراف آن، هفت دسته اردشده به پوست و اندامو

كنند  اند و بر آن اساس، درمان مناسب را معرفي مي معرفي كرده
)13-9:( . 

توان  براساس آنچه از ديدگاه حكماي طب ايراني مي
دست آورد، الزم است براي درمان هرگونه آسيب در بدن  به

آن با دقت پرداخته و ابتدا به علت ايجاد آن و عالئم كنوني 
 گيري شود.  سپس براساس شرايط تصميم

 قسمت دوم: زخم از ديدگاه طب نوين

زخم در تعريف طبي، اختاللي در پوست است كه در اثر 
شود. اين اختالل ايجادشده  يك آسيب فيزيكي ايجاد مي

صورت پارگي در سطح پوست يا غشاهاي مخاطي  تواند به مي
پوست از لحاظ  ).14ين سطوح باشد (صورت بريدگي در ا يا به

آناتوميكي و نوع عملكرد، دو اليه دارد كه شامل اپيدرم يا 
الية ابتدايي، حد  پوست است. همان روپوست و درم يا ميان

واسط بين بيرون و داخل بدن است كه رطوبت سطح بدن را 
كند و محافظي در برابر خطرات محيط ازجمله  حفظ مي
ايي و تشعشعات است و الية دوم بافتي ها، مواد شيمي عفونت

همبند است كه نقش تغذية الية اپيدرم را بر عهده دارد. اين 
پذيري و حفظ  اي جهت افزايش انعطاف عنوان اليه اليه به

). امروزه در منابع مهم طب 15باشد ( انسجام پوست نيز مي
اختالل در ساختار طبيعي و عملكردي پوست و بافت نوين، 

 نامند. ميزخم را آن  نرم زيرين
 شود: ها براساس موارد زير انجام مي بندي زخم تقسيم
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 . طول مدت و روند ترميم زخم: حاد (جراحي) و مزمن؛1
 . عمق آناتوميكي زخم: سطحي و عميق؛2
 سياه؛ -زرد -. ظاهر بستر زخم: قرمز3
. اتيولوژي زخم: براساس علتي كه موجب ايجاد زخم 4
 است.  شده

بندي انواع زخم در ديدگاه طب نوين،  تهبراساس دس
ها براساس طول، عرض، عمق، حجم و ميزان تميزي و  زخم

شوند. زخم تميز شامل زخم جراحي  بندي مي كثيفي زخم دسته
است كه نوعي از انواع زخم است كه يا توسط پزشك و با 

دنبال برش  شود يا به برش جراحي در محيط استريل ايجاد مي
ا يك عامل خارجي بدون آلودگي جدي بروز پوست يا عضو ب

بندي انواع زخم از نوع  در دستهها را  گونه زخم اين. نمايد مي
طور متوسط در  هاي حاد به نامند. زخم مي» هاي حاد زخم«

هزار  300ميليون نفر را مبتال و بالغ بر  امريكا ساليانه يازده 
د طبيعي، . در يك فراين)16كنند ( نفر را راهي بيمارستان مي

ها،  ها، كراتونيسيت دنبال بروز يك زخم حاد، پالكت به
هاي ميكرواسكوالر و  هاي سيستم ايمني، سلول سلول

ها نقش اصلي را ايفا كرده و زخم را ترميم  فيبروبالست
رسانند  كنند كه اين فرايند را در چهار مرحله به انجام مي مي

فت گرانوالسيون شامل: كوآگوالسيون، ايجاد التهاب، تشكيل با
 1و مرحلة تشكيل اسكار. اين چهار مرحله در تصوير شمارة 

شود.  مي تر ديده  صورت كامل توسط دميدووا و همكاران به
هاي باكتريايي  هاي مزمن (راست) اغلب شيوع بيوفيلم زخم

زيادي دارند كه منجر به التهاب مداوم، پروتئوليز بيش از حد 
هاي  هاي سلولي و سلول رندهو تخريب عوامل حياتي رشد گي

. )17شوند ( كنندة اندوتليال مي ترميم

 
 )17. مراحل ترميم زخم در فرايند زخم حاد در مقايسه با زخم مزمن (1تصوير

 
ها، آنها  در منابع طب نوين، از جهت تميزي يا كثيفي زخم

 ):18كنند ( بندي مي را به چهار دسته تقسيم
يچ عفونت يا التهابي در بستر هاي تميز: ه كالس يك) زخم

 -زخم وجود ندارد. وارد دستگاه تنفسي، گوارشي و ادراري
 شوند. تناسلي نمي

هاي غيرمعمول  هاي نسبتاً تميز: آلودگي كالس دو) زخم
 -ندارند و هرچند وارد دستگاه تنفسي، گوارشي و ادراري

 كنند. هاي غيرمعمول ايجاد نمي شوند، اما آلودگي تناسلي مي

هاي تازه و باز هستند كه  هاي آلوده: زخم س سه) زخمكال
شدن محيط استريل يا نشت ترشحات گوارشي به  دنبال آلوده به

هاي جراحي كه التهاب حاد بدون  اند. برش زخم ايجاد شده
 كنند نيز از اين دسته هستند. چرك ايجاد مي

دنبال رشد  عفوني: اغلب به -هاي كثيف كالس چهار) زخم
 ديده است. ها در محل يك جراحي يا بافت آسيب انيسمميكروارگ

آمده از مطالعات بين طب سنتي ايران  دست براساس نتايج به
  رسد زخم كالس يك و دو در طب نظر مي طب نوين، بهو 
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 در طب سنتي ايران تشابه دارد.» جراحت«نوين با 

قسمت سوم: نقش شش اصل ضروري سالمتي بر روي 
 روند ترميم زخم 

 Lifestyleيت سبك زندگي كه امروزه در دنيا با نام اهم
است در مطالعات اخير بيش از پيش به اثبات  شناخته شده 

رسيده كه در راستاي الگوي حفظ سالمتي از ديدگاه طب سنتي 
توان به آن  ايران بر پاية شش اصل ضروري حيات مي

رسد از  نظر مي نگريست. شش اصل ضروري زندگي كه به
يمان برجستة طب سنتي ايران پايه و اساس سالمتي ديدگاه حك

ها، خواب و بيداري،  ها و آشاميدني هستند شامل هوا، خوردني
حركت و سكون، مواد دفعي بدن و حاالت روحي و رواني 

ها را نيز به خود  باشند كه قدم اول در درمان بيماري مي
و توجه ديگر توجه به مزاج فرد  اند. نكتة قابل اختصاص داده

). 9است (  عضوي است كه اكنون زخم بر روي آن ايجاد شده
عوامل مؤثر بر ترميم زخم از ديدگاه طب نوين را در منابع 

 توان درمجموع به اين صورت نام برد: مي
تحركي، چاقي، استفاده از دخانيات، شوك با هر  سن، بي

علتي، سوءتغذيه، بيماري مزمن، بدخيمي عمومي يا مراحل 
درماني، راديوتراپي، مصرف  ماري جدي، شيميانتهايي بي

كنندة سيستم ايمني، بيماري اختالل  داروهاي تضعيف
رساني ناكافي، باالبودن ميزان كشش در  نوتروفيلي، خون

بردن زخم، تخلية  پوست، ضعف در مراقبت جراحي، ازبين
وريدي ضعيف، وجود جسم خارجي، ميزان رطوبت، ميزان 

لم، حركت موضعي بيش از اندازه و دماي زخم، عفونت، بيوفي
). در منابع طب نوين اين عوامل را در 19تشكيل بافت نكروز (

دو دستة عوامل عمومي و عوامل موضعي مؤثر بر روند ترميم 
اند كه در قسمت بحث به تفكيك به آنها پرداخته  زخم نام برده

گانة سالمتي مؤثر بر روند ترميم زخم  خواهد شد. عوامل شش
 شود: دگاه طب ايراني در ادامه توضيح داده مياز دي

 . هوا1
در طب سنتي ايران، هوا و عوامل مرتبط با آن را در حفظ 
سالمتي بدن بسيار مؤثر دانسته و آن را جوهر اصلي بدن انسان 

تواند شامل تغييرات فصلي، محل زندگي  نامند. هوا مي مي
شده  استفاده هاي مندي از نور خورشيد، عطر انسان، ميزان بهره

). ارتباط بين زخم 9توسط هر فرد يا نوع پوشش انسان باشد (
تأمل است كه در شرايطي از بدن كه  و هوا نيز از اين منظر قابل

فرد، ميزان و كيفيت مناسبي از شرايط مرتبط با هوا را دارا 
يابد و مزاج فرد و عضو زخمي  ترميم افزايش مي باشد، سرعت 

تواند در روند بهبود زخم ياريگر باشد  يدر تعادلي است كه م
)20 .( 

ذكر اين نكته ضروري است كه در منابع طب سنتي در هر 
وهوا استعداد بروز نوع خاصي از زخم در افراد  فصل و آب
توان  ها مي يابد و جهت پيشگيري از بروز اين زخم افزايش مي

 در سبك زندگي تغييراتي ايجاد كرد. خدايي و همكاران اثرات
انواع اختالالت هوا را بر روي روند ترميم زخم و بدن معرفي 

 ). 21) (3اند (جدول شمارة  كرده
 

 ها وهوايي و زخم . ارتباط بين تغييرات آب3جدول
 تأثير بر كل بدن و زخم انواع اختالالت هوا

 ها شدن زخم ها و احتمال مزمن شدن بيماري كشيدن و دير خوب طول تابستان

 رين فصل براي افراد با زخم در ريهمضرت پاييز
 افزايش احتمال زكام و نزله زمستان
 هاي عفوني در مناطق داراي رطوبت باال افزايش استعداد ابتال به زخم بهار

 ها تر زخم بهبود سريع هاي شمالي مسكن
 ها شدن زخم دير خوب هاي جنوبي مسكن
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 ها ها و آشاميدني . خوردني2
راي شروع درمان همواره بر روي اصالح در طب ايراني، ب

ها و درنهايت  سبك زندگي و تغذيه و سپس استفاده از دارو
). آنچه از ديدگاه طب ايراني 9است (  اعمال يداوي تأكيد شده

اهميت دارد توجه پزشك به نوع و مقدار غذاي دريافتي هر 
بيمار براساس شدت و مرحلة بيماري است. بر اين اساس 

اري در مرحلة حاد و در اوج خود باشد و اميد آن چنانچه بيم
برود كه طوالني نشود، بر كاهش و حتي در برخي موارد منع 
غذا تأكيد دارد و چنانچه بيماري مزمن شود، بر توجه به كيفيت 

اي برخوردار  غذا تأكيد دارد. آنچه در اين بين از اهميت ويژه
ر روند است توجه به ميزان قوت و ضعف بيمار است كه د

بهبود زخم نيز الزم است براي تعيين نوع غذاي آن به ضعف و 
). 22گيري شود ( قوت فرد توجه شده و بر آن اساس تصميم

شود. استفاده از گوشت  در اين مقاله به ذكر چند مورد اكتفا مي
است و فرد   ها در فصل بهار توصيه شده بره در همة انواع زخم

ها، دوغ،  يي همچون ترشيداراي زخم الزم است از غذاها
 ).20ماست، كشك و سركه پرهيز كند (

 . خواب و بيداري3
ها و اين  در مبحث خواب و بيداري ارتباط بين ترميم زخم

طور كلي خواب و بيداريِ مناسب  شود، اما به اصل كمتر يافت مي
از اصول اصلي حفظ سالمتي است كه در روند بهبود عملكرد 

مستقيم دارد چنانكه اگر فردي از مقدار اعضاي اصلي بدن تأثير 
يا كيفيت خواب مناسب برخوردار نباشد دچار اختالل در عملكرد 

ها و يا  دنبال آن ضعف و استعداد ابتال به زخم اعضاي بدن و به
). با توجه به اينكه 23سوارشدن عارضه بر روي آنها خواهد شد (
م است تا اي است، الز فرايند ترميم زخم يك روند چندمرحله

هاي چهارگانه از ديدگاه طب ايراني، كه به توليد مواد مناسب  هضم
درستي  شوند، به هاي جديد در محل زخم منجر مي التهابي يا سلول

طي شود كه خواب مناسب در منابع طب ايراني، از حيث ميزان و 
 ).20كيفيت آن، در اين فرايند تأثير مستقيم دارد (

 . حركت و سكون4
سينا در تفصيل اصول حفظ سالمتي، ورزش را  حكيم ابن

معظم «فرمايد:  داند و مي ترين اصل حفظ سالمتي مي بزرگ

التدبير لحفظ الصحه هو ان يرتاض ثم تدبيرالغذاء ثم تدبير 
ترين تدبير براي حفظ سالمتي فعاليت  ترجمه: بزرگ» النوم.

بدني، سپس مديريت غذايي و بعد از آن مديريت خواب است. 
ابراين توجه به ميزان حركت و سكون از اين منظر حائز بن

سينا در روند ترميم زخم به اهميت  اهميت است، اما حكيم ابن
نقش  ).9است ( حركتي عضوِ داراي زخم اشاره كرده  بي
داشتن عضو داراي زخم در كمك به بهبود  حركت نگه بي

كه با عنوان   تر، در طب نوين نيز به اثبات رسيده سريع
 ).24شود ( ، از آن نام برده مي»آفلودينگ«

 . پاكسازي بدن:5
شده و فضوالت، مواد  براي پاكسازي بدن از مواد انباشت
وسيله  شوند و به اين   دفعي بدن از چندين راه خارج مي

سالمت بدن با خروج مواد زائد و حفظ و نگهداري مواد الزم 
د زائد از هاي خروج موا گردد. ازجمله راه در بدن، حفظ مي

توان به ترشحات بيني، عرق، مدفوع و خون قاعدگي  بدن مي
ها نيز الزم است تا مواد  اشاره كرد. در فرايند ترميم زخم

درستي تخليه شوند و احتمال بروز عفونت  خروجي از زخم به
سرعت دفع  كاهش يابد و چنانچه ترشحات چركي بروز يافت به

اسب در زخم بروز نشوند و حتي در شرايطي كه خون نامن
 ).9درستي دفع شود تا مانع ترميم طبيعي زخم نگردد ( كند به مي

 . حاالت روحي و رواني6
حاالت روحي و رواني انسان كه در طب سنتي ايران 

شوند، از جايگاه خاص خود  ناميده مي» اعراض نفساني«
طور كلي در  برخوردارند. اين حاالت در متون طب سنتي به

بندي  ادي، ترس، هم، خشم و خجلت تقسيمشش دستة غم، ش
هرچند كه در متون مورد مطالعه به ارتباط مستقيم  شوند. مي

كه  است، اما ازآنجايي بين اين حاالت و ترميم زخم اشاره نشده 
بروز اين حاالت بر روي عملكرد درست بدن و درنتيجه 
سيستم دفاعي و ايمني و قواي بدن در ترميم زخم مؤثر 

ود الزم است تا مورد توجه قرار گيرند. حكيم خواهند ب
ها  سينا در بيان اهميت حاالت رواني شاد در بهبود بيماري ابن

واعلم ان من المعالجات الجيده الكثر «است:  كرده   اشاره
، »االمراض الفرح و لقاء من يستانس به و مالزمه من يسر به...
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ها مفيد  بيماريهايي كه براي اغلب  ترجمه: و بدان كه از درمان
است، شادي و ديدار با افرادي است كه با ديدن آنها شاد 

حاالت روحي و رواني همچون غم و ترس ). 9گرديد ( مي
توانند در فرايند طبيعي عملكرد بدن در هضم معده، كبدي،  مي

عروقي و عضوي اختالل ايجاد كنند؛ لذا مواد مناسب جهت 
مقدار مناسب و با  شدن در محل التهاب و زخم به جايگزين

كيفيت الزم ترشح نخواهد شد و اين موجب اختالل در فرايند 
 ).11شود ( ترميم زخم مي

 گيري: بحث و نتيجه
بندي  ها از ديدگاه طب نوين از چندين جهت دسته زخم

بودن، عمق، ظاهر و علت ايجاد  شوند كه براساس حاد يا مزمن مي
هي نيز در كتب طب بندي مشاب زخم متفاوت خواهند بود. دسته

بندي زخم براساس  رسد در دسته نظر مي سنتي وجود دارد كه به
است. حكماي طب  ظاهر آن به جزئيات بيشتري پرداخته شده 

بودن با آسيب  ايراني براساس بروز زخم در بافت عضالني يا همراه
استخوان يا عروق و نحوة پرداختن به زخم، درمان آن را متفاوت 

 اند. اي ارائه داده هريك دستورالعمل جداگانه دانسته و براي
عنوان  ديده در اغلب موارد به حفظ مزاج طبيعي عضو آسيب

است و به بستن يا باز   اي مهم مورد توجه بوده توصيه
هاي خروج رطوبت براي  داشتن زخم و برقراري راه نگه

طور كه در اغلب  است همان پيشگيري از عفونت نيز اشاره شده 
طب نوين نيز موارد مربوط به پيشگيري از عفونت بسيار منابع 

اند، اما بحث سالمت عضو و مزاج و طبيعت  حائز اهميت بوده
بندي  ). در طب نوين نيز در دسته25است ( آن عنوان نشده 

دنبال برقراري ارتباط مناسب بين ميزان  ها، محققان به انواع زخم
طور كه بولر و  ناند؛ هما بندي آن بوده تميزي زخم و درجه

ها براساس تميز و  بندي زخم همكاران در مطالعة خود به دسته
زخم نوع دوم را زخم تميز و نوع بودن پرداختند و  يا كثيف

. در طب سنتي ايران و اند سوم را زخم نسبتاً تميز معرفي كرده
نامند و  مي» قرحه«تر  ها را با واژة كلي زخم قانونازجمله كتاب 

ها كه چرك يا عفونت فعال  نوعي از انواع زخمرا » جراحت«
رسد جراحت، با زخم تميز  نظر مي اند كه به ندارد، عنوان كرده

). نكتة ديگري كه 26پوشاني دارد ( بندي طب نوين هم در دسته

در مطالعة اونيكولو و همكاران حائز اهميت بوده و در منابع 
درگير در هر است نوع اعضاي  طب ايراني هم به آن اشاره شده 

ها  اي كه در كالس اول زخم گونه هاست، به كالس از انواع زخم
شوند اعضاي تنفسي، گوارشي، ادراري  مي كه كامالً تميز ناميده 

شوند، اما در كالس دوم اين  وجه آلوده نمي هيچ و تناسلي به
هاي غيرجدي و در  درگيري وجود دارد اما با ميكروارگانيسم

تواند موجب  تر كه مي زاي جدي مل بيماريسطوح باالتر با عوا
سينا نيز به اين  ). حكيم ابن27هاي جدي شوند ( بروز عفونت
است كه چنانچه جراحت به  اشاره كرده  قانون نكته در كتاب

اعضاي داخلي وارد شود در برخي از آنها ازجمله قلب، اميدي 
 ). 9ماندن بيمار نيست ( به زنده

ين بابت است كه امروزه يكي از ها از ا اهميت اين يافته
هاي حاد،  ها يا درمان زخم هاي بعد از جراحي دغدغه
شدن يا سوارشدن عفونت بر روي زخم است كه موجب  مزمن

شدن بيمار  بروز عوارض يا تأخير در بهبود زخم يا بستري
شود كه هزينة مالي و رواني بسياري را بر اجتماع وارد  مي
ه پريرا و همكاران در مطالعة خود به گونه ك ). همان28كند ( مي

سمت  اند امروزه اقبال جامعة پزشكي به آن اشاره كرده
هاي طب سنتي، كه بتوانند روند درمان را كوتاه و سرعت  درمان

بهبودي را افزايش و ميزان عوارض را كاهش دهند، بيش از 
و در منابع طب سنتي ايران ازجمله در كتاب   پيش افزايش يافته

ها  هاي كاربردي بسياري براي درمان زخم نيز درمان نقانو
 .)29است ( ازجمله جراحات بيان شده 

عوامل مؤثر بر روند ترميم زخم نيز كه در منابع طب نوين 
اند در  برده شده بندي عوامل عمومي و موضعي نام  در دو دسته

و در    شده  منابع طب ايراني نيز با بياني ديگر به آنها پرداخته
بندي هستند  دسته هارچوب شش اصل ضروري سالمتي قابلچ
 هاي عملي در كار رسد بتوان با ارائة راه نظر مي كه به  طوري به

ها كاست و بر   سبك زندگي افراد از ميزان عوارض زخم
سرعت ترميم آنها افزود. در مقايسة بين عوامل مؤثر بر روند 

از نظر حكيم خصوص  ترميم زخم از ديدگاه طب سنتي ايران به
نشان داده شده  4سينا و طب نوين كه در جدول شمارة  ابن

  كارهاي مكمل يافت. توان ارتباط مناسبي را بين راه است مي 
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 . مقايسة عوامل مؤثر بر روند ترميم زخم از ديدگاه طب نوين و طب ايراني4جدول

 ديدگاه طب نوين ديدگاه طب ايراني رديف

1 
در ترميم زخم (با افزايش سن بدن نقش مزاج عضو و بدن 

 شود.) رود و ترميم كُند مي سمت سردي و خشكي مي به
 سن

 عوامل عمومي

 تحركي بي ميزان متعادل ورزش و حركت و سكون 2
 چاقي پرهيز از تجمع مواد زائد در بدن 3
 استفاده از دخانيات هواي ناسالم 4

5 
 ل خودداشتن مزاج عضو و فرد در شرايط متعاد نگه

 هاي روحي و رواني پيشگيري از استرس
 شوك با هر علتي

 سوءتغذيه نقش كيفيت و كميت غذا در بهبود زخم 6

7 

 كنندة قواي بدن بيماري مزمن و تضعيف

 بيماري مزمن

 بدخيمي عمومي يا مراحل انتهايي بيماري جدي 8

 درماني شيمي 9

 راديوتراپي 10

 كنندة سيستم ايمني فمصرف داروهاي تضعي 11

 بيماري اختالل نوتروفيلي 12

 رساني ناكافي خون رساني در محل زخم كمك به افزايش خون 13

 عوامل موضعي

 باالبودن ميزان كشش در پوست هاي زخم پرهيز از فشار در محل زخم و لبه 14
 ضعف در مراقبت جراحي داشتن مزاج عضو در شرايط سالمت خود نگه 15
 بردن زخم ازبين پرهيز از بستن كامل زخم در برخي موارد 16
 تخلية وريدي ضعيف رساني محل زخم جهت دفع مواد زائد بهبود خون 17
 وجود جسم خارجي وجود استخوان يا جسم خارجي در زخم 18
 ميزان رطوبت هاي خروج رطوبات از محل زخم داشتن راه باز نگاه 19
 ميزان دماي زخم رميم زخمنقش دماي محيط در ت 20
 عفونت كنترل بروز چرك و عفونت در محل زخم 21

 كنترل سوارشدن عوامل ميكروبي بر روي زخم 22
ها به يكديگر و  بيوفيلم (تلفيق ميكروارگانيسم

 چسبيدن به يك سطح)
 حركت موضعي بيش از اندازه كاهش حركت در عضو زخمي 23

 تشكيل بافت نكروز رساني در محل زخم پيشگيري از اختالل در خون 24
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به گونه كه داوود و همكاران در مطالعة مروري خود  همان
بندي عوامل مرتبط با ترميم زخم از ديدگاه طب ايراني با  دسته

طب نوين پرداختند، مطالعة حاضر نيز عوامل مرتبط را 
ن است؛ هرچند كه مطالعة داوود و همكاران اي بندي كرده  دسته

عوامل را در سه شاخه تقسيم كرده است شامل عوامل موضعي، 
هاي كمكي، كه از اين حيث متفاوت بوده  عمومي و درمان

بندي كمي تفاوت وجود داشته  هرچند از حيث دسته ).30است ( 
است، اما هر دو نوع در راستاي تسريع روند ترميم زخم عواملي  

عوامل محيطي را رساني، كنترل عفونت و  همچون افزايش خون
 اند كه با منابع طب ايراني نيز همراهي دارد. عنوان كرده

ها يكي از مشكالت شايع و  اختالل در فرايند ترميم زخم
شدن و  مهم در حوزة پزشكي است كه موجب عفوني

ها، كاهش كيفيت زندگي و افزايش هزينه  شدن زخم طوالني
اين اساس،  شوند. بر اجتماعي و اقتصادي بيمار و جامعه مي

هايي كاربردي بر طبق منابع طب سنتي  كار چنانچه بتوان راه
ارائه داد كه سرعت ترميم زخم را افزايش و ميزان عفونت آن 

دهد، كمك بزرگي به بيماران و جامعه خواهد شد.  را كاهش 
دست آمد، تهوية مناسب  براساس نتايجي كه در اين مطالعه به

رد بيمار، توجه به مواد غذايي در محيط زخم و محيط فيزيكي ف
مورد استفاده، فعاليت بدني مناسب كه بتواند جريان خون 

توانند  مناسبي را فراهم آورد، همچنين كيفيت مناسب خواب مي
به تسريع روند درمان كمك كنند. همچنين كمك به دفع 
رطوبات اضافه در محل زخم و كنترل خونريزي موضع نيز در 

ايند ترميم زخم است. در مطالعات طب ارتباط مستقيم با فر

دنبال  هاي التهابي به شده كه افزايش فاكتور نوين نيز ديده 
اختالل در خواب، در يك ارتباط غيرمستقيم در فرايند ترميم 

هاي  كند. اختالل خواب توليد فاكتور زخم اختالل ايجاد مي
دهد و سد دفاعي بدن  استرس اكسيداتيو را در بدن افزايش مي

ا، كه در ترميم زخم نقش بسيار مهمي دارد، مختل كرده و ر
درنتيجه فرايند انجام مراحل ترميم زخم را با مشكل مواجه 

). همچنين اختالل در سيكل سركادين در بدن 31كند ( مي
صورت واضح بر روي روند التيام زخم اثرات  انسان، به

ند گذارد و يكي از عوامل تأثيرگذار در اين رو نامطلوب مي
). با توجه به اثرات مستقيم استرس و حاالت روحي 32است (

توان اين عامل را نيز  و رواني در عملكرد سيستم ايمني بدن، مي
گرفتة گوو و  طبق مطالعات انجام ها مؤثر دانست. در ترميم زخم

همكاران، استرس نقش مستقيمي در فرايند ترميم زخم دارد و 
ي با اختالل در فرايند هاي روحي و روان ويژه استرس به

كنند. براساس  فيزيولوژيك ترميم زخم، آن را دچار مشكل مي
اين نتايج، استرس موجب افزايش توليد هورمون كورتيزول از 

شود و پاسخ  آدرنال مي -هيپوفيز -طريق محور هيپوتاالموس
كند. همچنين  سيستم ايمني را در بدن از تعادل خارج مي

هاي غلط در  و افسردگي يا رفتار اختالالتي همچون اضطراب
توانند در اين مسير با افزايش  سبك زندگي نيز مي

ها، پاسخ ايمني را مختل كنند. افزايش توليد  گلوكوكورتيكوئيد
دنبال  نفرين نيز از طريق سيستم عصبي به نفرين و نوراپي اپي

استرس، در فرايند ترميم زخم اختالل ايجاد خواهد كرد كه در 
 ). 33است (  مشاهده  قابل 2ة شكل شمار

 
 )33( . نقش استرس بر روي فرايند ترميم زخم2شكل
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آمده در اين مطالعه و مطالعات ديگر،  دست براساس نتايج به

عنوان يك عامل مهم در فرايند ترميم زخم  به» سبك زندگي«
ارزيابي و اصالح است. امروزه در دنيا، شش اصل مهم  قابل
شود كه شامل تغذية  م سبك زندگي بيان ميعنوان اصول عل به

سالم، ورزش، خواب مناسب، ارتباطات اجتماعي مطلوب، 
رسد  نظر مي ). به34هاست ( پرهيز از دخانيات و كنترل استرس

با تركيب شش اصل ضروري زندگي سالم از ديدگاه طب سنتي 
ايران و اصول سبك زندگي سالم در مطالعات طب نوين، بتوان 

ها و ازجمله  هاي مناسب و كاربردي در درمان بيماري ركا به راه
كه در متون طب ايراني و در  در ترميم زخم رسيد. از آنجايي

توانند در روند  مطالعات اخير دنيا، به گياهان دارويي، كه مي

و نتايج تحقيقات   ترميم زخم كمك كنند، نيز اشاره شده
نظر  است، به  ندههاي اخير نيز اين اثرات را به اثبات رسا سال
توان از اين گياهان نيز جهت افزايش سرعت ترميم  رسد مي مي

كاست  زخم و كاهش عفونت بهره گرفت و از ميزان عوارض
شود در اين باب، مطالعات تكميلي انجام گيرد  كه پيشنهاد مي

)36 ،35(. 
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Abstract: 
 
Wounds are common injuries, that promotion of healing, infection control, and reducing the complications of 
which are an issue in medicine. The present study was conducted to evaluate the types of wounds and factors 
affecting their healing from the perspective of Persian medicine compared to conventional medicine, in order 
to find potential new solutions to control wounds and their complications. This review study was conducted 
to investigate definition of wounds and their classification based on five original Persian medicine books, 
including Kāmil al-Sinā`a al-Tibbīya by Haly Abbas, Al-Qanun fi al-Tibb by Avicenna, Zakhireye 
Khwarazmshahi by Sayyid Isma'il Jurjani, Tibb-i Akbari by Muhammad Akbar Arzani, and Exir-e Azam by 
Muhammad Azam Khan Chishti. PubMed/MEDLINE, Scopus, and Google Scholar databases were searched 
for relevant evidence in contemporary medicine and comparison between results was made. According to 
these results, wounds are divided into seven categories in Persian medicine based on the amount of damage 
caused to the skin and the process of repairing and treating them is different based on various factors like 
age, sex, weight and lifestyle. Wounds are categorized based on length, depth, volume and cleanliness in 
Modern Medicine. According to results of this study results, lifestyle and six essential principles of health 
from the perspective of Persian medicine can be effective in the wound healing process. The first step in 
wound management, is diagnosing the category. The healing process can be accelerated with methods of 
Persian medicine (six principles of health and treatment methods) as a complementary method to Modern 
Medicine and complications can thereby be reduced. 
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