


علوم زپشکی و اتریخچه

ی مطالعات طب سنت 
ان ساکی دکتر ماندا



همچنان که درد و رنج جزیی از . طبّ در تمام ادوار تاریخ زندگی بشر، با او همراه بوده است

.همواره به دنبال راه عالج گشته و می گرددآدمیزندگی بشر است، پس 

اند تههای اولیه بشری اطالعاتی در مورد طبابت داشمردم ایران، یونان، آشور، مصر و تمامی تمدن

ابت کرد که با دلیل ثاو. توانست خرافه پرستی و افکار معبدی را از علم پزشکی جدا کندبقراط

.افتدمرگ و زندگی طبق قوانین منظّم جهان اتفاق می

 دنامة سوگن»او مسائل اجتماعی و وجدانی خاصّی نیز برای طبیب معیّن نموده است که گواه آن

.است« بقراط

مقدمه 



:در کشور ما طبّ و طبابت ادوار مختلفی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از

دوران هخامنشی. ۱

دوران ساسانی. ۲

دوران اسالمی. ۳



:دوران هخامنشی

دارایعلماینپیش،سال۲۵۰۰درواستایرانطبّپرثمرودرخشندهادوارازیکیدورهاین

گفتهخنسبسیاربهداشت،ازخصوصبهنیززرتشتمذهبیکتبدرزیرااستبودهخاصّیمنزلت

کارد)احجرّ،(پزشک)طبیبآنهامهم ترینکهشده اندبندیطبقهپزشکاندورانایندر.استشده

ایندرایییادداشت هبهمی توان«اوستا»درکههستندپزشکگیاهو(داروساز)داروپزشکان،(پزشک

.یافتدستمورد



:دوران ساسانیان

ه در ، از دوران هخامنشی به دوران ساسانی بود، امّا بر اثر اختالفات مذهبی کاصل و مایة طبّانتقال 

یخ طبّ امپراتوری روم شرقی بین امپراتوران با دانشمندان و پزشکان پیدا شد، دوران جدیدی در تار

راین ایران از همسایگان کشورهای روم شرقی بود، بناب. ایران و در نتیجه در طبّ اسالمی پدیدار شد

غال دانشمندان و پزشکان عالی رتبه از مرز ها به ایران مهاجرت کردند و به تعلیم این دانش اشت

وان انقالب در دوران انوشیر.تأسیس شد« مدرسة جندی شاپور»بیمارستان و ورزیدند و به این ترتیب 

رای مناظره ب« اوّلین کنگرة پزشکی»بزرگی در علم طبّ ایران و جهان به وقوع پیوست که همانا تأسیس 

و مباحثة پزشکان در مورد فلسفه و طبّ بوده است



:دوران اسالمی

ویونانیدیمیقمیراثعربیپیشرفتوساسانیسلسلهسرنگونیوهاعربتوسطایرانفتحازپس

لمعمرکزعبّاسیاندوراندر.یافتهاشاععربیزباندورانایندر.شدواگذاراعراببهساسانی

دانشوعلممرکزبغدادکمکمترتیباینبهیافتانتقال«بغداد»به«شاپورجندی»ازپزشکی

.افتادرونقازشاپورجندیوشدپزشکی

وفیقتپزشکیمتونتألیفوترجمهیعنیطبّ،علمدربزرگیخدماتبهمسلماناندورانایندر

بهیادیزآثاروشدبازمترجمانبرجدیدیبابترجمهبابدرخصوصبهاسالمیدوراندر.یافتند

.شدترجمهعربیبهیونانیزبانازغیرهوتاریخیفلسفی،علمی،طبّی،کتاب هایصورت



ه ادامة ب...گروهی از مترجمان نیز در غرب کشورهای مسلمان یعنی مراکش، الجزایر، اسپانیا، تونس و

.این خدمت اشتغال داشتند

تند بودند که پس از مطالعة کامل ترجمة کتاب های یونانی، خود توانسهمگروه بزرگی از مؤلّفان

.ها را به دنیای طبابت وارد کردندنوشته و آنکتاب هایی را 

یرانیان در پیشرفت غیر منتظره ای در ترویج علم پزشکی ایفا کرد که ا( خاوری)شرقیبه هر حال طب 

.داشتند(طب سنتی ) ای در توسعه طب اسالمیاین میان سهم عمده



پزشکی و بعدها با حفظ اخالقاز بهترین شاگردان بقراط و جالینوس می توان پزشکان مسلمان نام برد که

.سایر صفات نیک، کتب اساتید را خود نقد و بررسی کردند

-عالی و ستارهی علمی به استادان بی نظیر وها بر اساس تجربه و حکمت بود، بنابراین در زمینهتحقیقات آن

های درخشان پزشکی مبدل شدند

کتاب قانون، نبض و مانند آنشیخ ابوعلی سینا نویسنده ی-۱

ی خوارزمشاهی، یادگار و اغراضکتاب ذخیرهاسماعیل جورجانی نویسنده ی-۲

کلیات، سموم و شرح بر قانونی نویسنده یطبابن راشد قر-۳



ارجانی مؤلف کامل الصناعات الطبیه المالکی/ وسی ارژانیجابن عباس معلی-4

ابوالقاسم بن خلف الزهراوی نویسنده ی التصریف-۵

-حاویال: مثل. محمّد زکریای رازی که بیش از یکصد کتاب و مقاالت پزشکی نوشته است-6

آبله و سرخک-المنصوری، مرشد





های سوم، چهارم، پنجم و ششم هجری پزشکان ایرانی مثل محمّد زکریای رازی، ابن سینا، اسماعیل در قرن

.  ایجاد کنندتوانستند در علم طب پیشرفت کرده و انقالب عظیمی در این زمینههراویجورجانی ابوالقاسم خلف الز

:توان به موارد زیر اشاره کردکوش ایرانی و نتایج حاصله میهای دانشمندان سختاز جمله موفقیت

در ریتغییر علم پزشکی از دانش تئوری وار ساده و ایجاد موقعیت مناسب برای تجارب عملی که گام موث-۱

.این علم داشتپیشرفت و توسعه

نظم دهی به طب پراکنده یونانی با افزودن اطالعات جدید و تکمیل اطالعات قبلی-۲

کار از ساخت دارو و درمان با رعایت ماهیت دارو و وضعیت بیمار با توجه به عملکرد و احساس بدن که با این-۳

.  تری را دریافت کردندبه نسبت طب اروپایی تأثیر متحیّرکننده۱7تا اواسط قرن ۱6قرن 



ظرات ن. تند تحت تأثیر نظرات دانشمندان اسالمی قرار گرف( آلمان و استرالیا)بسیاری از پزشکان اروپایی 

ه ها تحقیقات و رساالت پزشکی اسالمی را بآن. مورد حمایت اروپائیان بود۱7دانشمندان اسالمی تا قرن 

.ادنددقت مطالعه کرده و نظرات خود را در مورد نتایج حاصله در یک گردآوری بزرگ پزشکی گسترش د

.را در ایتالیا ساختند (Padua)و پادوا (Salrn)این گروه مدارس علمی مانند مدرسه سالرن

.  گرفتندها مستقیماً از طب اسالمی بهره میاین آکادمی 

ایی را هایی وجود دارد که آشکارا تأثیر عالی کار پزشکی در کشورهای اروپاز دانشمندان اسالمی ترجمه

ین و بیش از بطور مثال سرخجه، آبله، رازی و قانون ابوعلی سینا مجدد منتشر شده و به زبان الت. دهدنشان می

.زبان دنیا ترجمه گردید۵۰یا 4۰



ته ی خوارزمشاهی، اسماعیل جورجانی و دانشمندان برجسروع این دوره حساس به تألیف کتاب ذخیرهش

شود هجری مربوط می۵۳۱سال 

کتابپس از آن در نشر موضوعات پزشکی فرهنگ اسالمی تحول شگرفی بوجود آمده و در زبان فارسی

.ها شامل ده جلد خالصه مانند زیر استباین کتا. هایی که نوشته شدند

زاج، ، هدف و گنجینه ماهیت بدن، بلغم، مهای پزشکیشناسایی گستردگی و محدودیت: کتاب اول-۱

هاها و توصیف ارگانطبیعت بدن، عادت

خیص ها، تشها و اثرات آنبندی بیماری، درجههای متفاوت بیماریتشخیص نوع و وضعیت: کتاب دوم-۲

ن مثل عرق و نبض بیمار، تفسیر و تشخیص وضعیت بیمار با توجه به ترشحات اضافی داخلی و خارجی بد

ادرار

: سیر تحول طب اسالمی ایران



ری و ، تشخیص آشامیدن و خوردن، اندازه خواب و بیداحفظ سالمتی و چگونگی انجام آن: کتاب سوم-۳

لین، های مصرف روغن، کاربرد موضعیت آن، حرکت و بی حرکتی، شناخت عطر و رایحه درمانی، متدها و راه

زنی، مزایا و معایب شادی و غم، موضوعات فرهنگی و روانی که درتصفیه درمانی و تهوع، حجامت و رگ

افران که ها و مسهای بیماری، پرورش کودکان، مراقبت از مسناند و دانستن نشانهها به خوبی بیان شدهواژه

.دترین موضوعاتی هستند که بطور واضح مورد بحث قرار گرفتندر این میان این موضوعات حساس

.اندهشدمفصل توضیح دادهها بطور دقیق و عملی متدهای تشخیص بیماری و ناراحتی: کتاب چهارم-4

و چگونگی معالجهها و تأثیرات تب عوامل، نشانه: کتاب پنجم-۵

از نوک سر تا پنجهها مورد معالجه بیماریدر : کتاب ششم-6



که ارگانیها و معالجه هر نچگونگی جراحی آ، تومورها، زخم معده، (ورم)بهبود ادم : کتاب هفتم-7

معالجه شکستگی و ترک خوردگیاست، سیاه شده و مرده 

حفظ بهداشت و تمیزی ظاهر: کتاب هشتم-8

عملکرد اصلی و مصرف سموم و پادزهر ها: کتاب نهم-9

کندهای مختلف بروز میکه به شکلخستگی و کسلی : کتاب دهم-۱۰



بخش زیر ۱۱توسط پزشک برجسته ایرانی محمّد زکریای رازی نگاشته شده شامل حاویکتاب 
:است

بخیه زدن، ارتوپدی و زخم معده-۳حفظ بهداشت و سالمتی-۲ها و بیماراندرمان بیماری-۱

صنعت دارویی و لوازم ضروری این حرفه -6داروهای ترکیبی-۵داروها و ارزش غذایی-4

وزن و اندازه -9هابدن، دما و اصول کاربردی آن-8داروسازی، رنگ، مزه و بوی دارو-7

دالیل و عوامل و مواد طبیعی در دارو-11ها کالبدشکافی، آناتومی، خصوصیات و عملکرد ارگان-10



.هایی مثل قانون ابوعلی سینا شامل ده جلد بوده و به ترتیب زیر تألیف شده استکتاب

تکنیک برتر4اصولی شامل -۱

شامل دو حکمت( گیاهان دارویی)های تکی چاشنی-۲

تکنیک۲۲های بدن از نوک سر تا نوک پا شامل های مختلف ارگانبیماری-۳

های خاصی مربوط نیستندهای خاصی که به ارگانبیماری-4

گیاهان دارویی ترکیبی که حاوی رساالت و دو حکمت است-۵



.استبودهبرخوردارجهانیشهرتازهموارهسنتیطب

تواناییههمسایکشورهایوایرانمختلفمناطقدرموجودداروییگیاهانازاستفادهباایرانیپزشکان

.داشته اندرابیماری هاازبسیاریدرمان

نیزیونانیبطمعتقدندبرخیکهگرفتسرعتطب سنتیدرپیشرفتقدریبهمیالدیپنجمقرنتا

چهارگانهالطاخمانندیونانیانطباصولازبرخیکهطوریبه.استگرفتهقرارسنتیطبتاثیرتحت

.استایرانیسنتیطبازبرگرفته



.افزودسنتیطبقدرتبهاسالمظهور

.شدآوردهپزشکینکاتدیگروبهداشترعایتآن،انواعوحجامتمزیتدرفراوانیاحادیث

.کردندظهورابن سیناورازیزکریایبنمحمدجملهازبزرگیمسلماندانشمندان

.بودیدرماندعابهمنحصرتنهابیماری،درمانمیشدادارهکلیسافرمانتحتکهاروپادرزماننآدر

.شدنداروپاروانهابن سیناقانونورازیالمنصوریکتاب هایکهبودرنسانسانقالبازپس

.شدنداستفادهاروپادانشگاه هایدرطبآموزشمرجععنوانبهمدت هاتاکتاب هااین



بهداشتجهانیسازمان(WHO)زمینهدرای،بیانیهمیالدی۲۰۰۲سالدرسپسو۱978سالدر

:کندمیمعرفیاینگونهراسنتیطبآنطیکهکردمنتشرسنتیطب

«سمیجهایبیماریماندروپیشگیری،طبیتشخیصدرکهعملیونظریعلومتمامیمجموعه،

دیگرسلنبهنسلیازنوشتارییاگفتاریصورتبهورودمیکاربهاجتماعیناهنجاریهاییاذهنی

«.باشدیافتهانتقال

:طب سنتی تعریف 



.داردعملیطبونظریطبشاملاصلیبخشدوسنتیطب

بیماری هاتشخیصنحوهوآنتغییراتوبدنعملکردچگونگیبررسیهمچونمسائلینظریطبدر

:می گرددتقسیمبخشسهبهخودوشدهبررسی

.استاستوارآن هابرانسانبدنسالمتیوهستیکهاموری:طبیعیهامور(الف

.بیماریبروزچگونگیوانسانبدندرتغییراتایجادعلت:عللواسباب(ب

...ونبضمثلبیماری هاعالئمونشانه هابررسی:عالئمودالئل(ج



بهودخهمعملیطب.می گرددتجویزانسانسالمتیبازگرداندنوحفظبرایروشهاییعملیطبدر

:می شودتقسیمبخشسه

انسانتغذیهورفتاراصالح:غذاییتدابیر(لفا

معدنیوگیاهیداروهایانواعتجویز:درمانیدارو(ب

...وحجامتدرمانی،ماساژانجام:یداویاعمال(ج





:سنتیطبذاتیخصوصیات)الف

خواهدپذیرشقابلسادگیبهبرایشانلذاواستبودهمردمدرمانیخودروشسنتیطببازدیراز

.داردمهمینقشسالمتفرهنگمسائلبعضیحلدروبودهمردمفرهنگازجزئیسنتیطب.بود

.استجهانسراسردرمردممیراثوفرهنگبهاحترامسنتیطبترویجوتوسعه،معرف

:بهداشت جهانیسازمان  از دید پیشرفت و لزوم ترویج طب سنتی دالیل 



:سنتیطببودننگرکلویژگی)ب

سیستمیکلدرانسانتوازنوتعادلعدمنتیجهبیماریوسالمتیکهداردتأکیدنکتهاینبرسنتیطب

رابیماریهاینشانهمستقیماًآنکهجایبههابیماریعالجدردیگرعبارتبه.نمایدمیاحاطهرااوکهاست

.شودبرقرارانساندرمانیخودقدرتدرتوازنوتعادلبایدبگیرندنشانه

:قابل اجرا بودن طب سنتی( ج

ازبخواهیماگرکهاستاینسنتیطببنیادیتوسعهبرایکنندهقانعدلیلمهمتریناجرایینظرنقطهاز

برایاهراهمهمترینازیکیسنتیطبشوداستفادهاقتصادیتوجیهدارایوامن،قبولقابلهایروش

.استکشوریهمهبرایبهداشتیپوششبهرسیدن



.تاریخ به روشنی گواهی صادق برای وجود طب سنتی است

وجود به معالجه پرداخته اندما در معرض بیماری بوده اند و برای رفع آنطب سنتی از زمانی که پدران

ی اثبات می کند که هستند ملت هایی که هنوز هم علبه جغرافیای جهانحتی نگاهی.استداشته 

.  یده اندسنت نیاکان خود و طب سنتی سرزمینشان کوشپزشکی جدید بر دنیا به حفظسیطره یرغم

ت و جامعه ی پزشکی جهانی به اهمیت روش های طبیعی و مکاتب طب سنتی و مکمل پی برده اسمروزها

های به کار تحقیق و به کار گیری روشها و مراکز تحقیقاتی متعددی در نقاط مختلف دنیادانشکده

.علمی و تاریخی هستند مشغول می باشندکه دارای سابقهمختلف

:طب سنتیضرورت احیای 



.  فته استدر طی دو دهه گذشته طب سنتی به طور گسترده ای در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گر

تی نقش در کشورهای پیشرفته، این رویکرد، غالباً نتیجه مهاجرت از کشورهایی است که در آنها، طب سن

.  مهمی را بازی میکند

. شده است به طب سنتی زیادیدر دوران حاضر، توجه

مدرن گرچه در اصول  با ابزار تحقیق در طباتحقیق و پژوهش در طب سنتی، ابزار خاصی را نیاز دارد که

.فعلی، یکسان هستند ولی تفاوت ها و اختالفاتی را دارد

روش تحقیق در طب سنتی



ها ومجموعه ای از دانش، مهارت و ممارست است که بر اساس نظریه،طب سنتی با تاریخچه ای طوالنی 

ا درمان بیماری فرهنگهای متفاوت استوار است، که برای پیشگیری، تشخیص، پیشگیری یدر تجارب بومی 

های جسمی و روانی استفاده میشود

.در برخی کشورها تحت عناوینی همچون تکمیلی، جایگزین و یا طب غیر متداول بیان میشود

مواد حیطه طب سنتی از گیاهان دارویی، قسمت هایی از حیوانات یا حیواناتی مثل زالو و برخی اوقاتدر 

.دشو، استفاده میدرمانیمعدنی برای پیشبرد مقاصد 



، حضور یکی از دالیل مهم این قدمت. قدمت شناخت خواص دارویی گیاهان شاید بیرون از حافظه تاریخ باشد

.. باور های ریشه دار مردم سرزمین های مختلف در خصوص استفاده از گیاهان دارویی است

نتقل اطالعات مربوط به اثر ها و خواص دارویی گیاهان، از زمان های بسیار دور به تدریج سینه به سینه م

.با آداب و رسوم قومی در هم آمیخته و سرانجام در اختیار نسل معاصر قرار گرفته است. گشته است

اقوام بشری ها و شواهد دیگر به نظر می رسد مصریان و چینی ها در زمره نخستین” سنگ نبشته“طبق برخی 

از استفاده کرده و حتی برخیداروگیاهان به عنوانقرن قبل از میالد مسیح، از ۲7بوده باشند که بیش از 

.گیاهان را برای مصارف بیشتر در درمان ها کشت داده باشند



نگذار طب بقراط حکیم بنیا. مردم یونان باستان، خواص دارویی برخی از گیاهان را به خوبی می دانسته اند

ل ئاارزش زیادی قبیماری هایونان قدیم و شاگرد وی ارسطو و دیگران برای استفاده از گیاهان در درمان

.آن ها عالوه بر استفاده از گیاهان یونان از گیاهان دیگر کشور ها هم استفاده می کردند. بودند

پس . را بنیان نهاد(Medicinal plants)” درمان با گیاه“مکتب ” تئوفراست“یکی از شاگردان ارسطو به نام 

گیاه دارویی با ذکر خواص درمانی هر یک تهیه 6۰۰در قرن اول میالدی، مجموعه ای از ” دیوسکورید“از آن 

.این کتاب بعد ها سر آغاز بسیاری از مطالعات علمی گشت. و به صورت کتابی در آورد



ان گستر از آن، کمیت و کیفیت اطالعات، مبنی بر اثربخشی و عملکرد طب سنتی جهت استفاده جهاز آنجا که 

.نیاز به انجام تحقیقاتی در این زمینه می باشد . کافی نیست

اهی به علت ها، بلکه گهای درمانی حکومتفقدان اطالعات علمی گاهی در این زمینه نه تنها به دالیل سیاست

دباشفقدان متدولوژی مناسب و پذیرفته شده جهت ارزیابی این طب می



ه اساسی در پژوهش باید به سه نکتطب سنتیگیاه درمانی یا هر روش دیگراستفاده  از برای اطمینان در 

. دقت کرد

ارزیابی روش -۱

بی ضرری -۲

روشاثربخشی -۳

های طب سنتیمورد توجه در پژوهش نکات 



هر روش طب سنتی یک ادعایی وجود دارد و یاان داروییگیاهاستفاده ازبرای

رت می یابدضروای که از نظر آماری قابل قبول باشد روش مطالعه، انجام تحقیقی با یک ادعا برای اثبات این 



اولین قدم ارزیابی های گیاه شناسی و مالحظات کیفی

باید توسط یک گیاه شناس تأیید گردد (Voucher))ارزیابی گیاهان دارویی، نمونه گیاهی

.  در اندام های هوایی، زیرزمینی یا سایر بخش های گیاهی دارای مواد مؤثره باشندممکن است گیاهان 

های گیاه این بخشها شامل برگ، گل، دانه، میوه، ساقه، چوب، پوسته، تنه، ریشه، ساقه زیرزمینی و سایر قسمت

گیرندبوده که به طورکامل، تکه تکه و یا پودرشده مورد استفاده قرار می

.  شوندمحصوالت گیاهی، به صورت خام و یا به صورت فرآورده های آنها استفاده می

گام های تحقیق در گیاهان دارویی



ری مواد گیاهی، شامل شیرآبه، صمغ، اسانس روغنی، رزین و پودرخشک شده گیاه می باشد که طی یک س

 .ت می آیدروشهای محلی مثل بخار دادن، تفت دادن و یا با استفاده از مایعاتی مثل الکل و سایر روش ها به دس

ر ها، تنتوهای گیاهی، شامل له کردن، یا پودرکردن مواد گیاهی، استفاده از عصارهفرآوردهسازی آماده

ر روش های یا اسیدهای چرب گیاهان به روش عصاره گیری، تخلیص، شکستن، تغلیظ و یا دیگ( عصاره الکلی)

.  بیولوژیک یا فیزیکی تولید می شوند

هم چنین شامل آماده سازی توسط حرارت دادن یا گذاشتن مواد گیاهی در الکل، عسل و یا مواد دیگر می

.  باشد



تولیدی اگر در حین ساخت، مواد اضافی به گیاه اضافه میگردد، بهتر است که ماده اضافه شده، در روش های

ذکر گردد

اه و موارد های بومی، قسمتهای متفاوت گیشناسی نامهای رایج التین، مترادف آنها، نامبرای اطالعات گیاه

.  استفاده آنها، جزییات کشت و برداشت گیاه مطابق با قوانین کشاورزی هر کشور الزم می باشد

ساسی در اثرات با توجه خصوصیات متفاوت در شرایط اکولوژیکی و جغرافیایی هر منطقه، که سبب تفاوتهای ا

 .الزم است که خصوصیات فوق به روشنی مشخص گردند،ضرری گیاهان دارویی میگردد و یا بی



ارزیابی بی ضرری در دومین قدم 

ه این گیاه یا ک. از اولین مرحله برای هر گیاه دارویی باید دانست که یک گیاه میتواند شامل دو حالت باشد

تفاده سنتی اگر یک تاریخچه مثبت اس. دارای تاریخچه استفاده سنتی است، یا که چنین تاریخچه ای را ندارد

این بررسی متون شامل . وجود دارد برای بررسی بی ضرری آن باید بررسی متون انجام داد

.پژوهشهای کتابخانه ای است-۳، (سیستماتیک منابع اولیهپایش)مرور مقاالت -۲کتابهای منبع، -۱

.  باید رعایت احتیاط را در مورد سمیت مزمن گیاهان دارویی در نظر داشتهمیشه 



ارزیابی سمیت که آیا وابسته به دوز یا  .اگر خطرات مسمومیت شناخته شد، باید اطالعات مسمومیت گزارش شود

 .مستقل از دوز است، نیز باید ذکر کردد

ا که گیاهان اگر گیاه بدون تاریخچه استفاده یا بدون بررسیهای گذشته بود یا که درباره بی ضرری آن شک داریم ی

تر است دارویی شناخته شده در یک ترکیب جدید فرموله شده اند، در این صورت مطالعات و اطالعات سم شناسی به

 .برای بی ضرری گیاه صورت گیرد

 (WHOنماهایمطالعات فارماکولوژیک و سم شناسی جدید مطالعات بیشتری برای سمیت این گیاه با استفاده از راهدر

اصلی، یا که، بررسی متون مربوطه باید همراه با بررسی مقاالت اصلی و منابع این مقاالت. ، الزم است(مونوگراف ها

ا ارجاع اگر مونوگراف رسمی یا نتایج مقاالت مروری رسمی، در مورد گیاهی موجود بود، می توان به آنه. صورت گیرد

 .داد



در سومین قدم بررسی اثر بخشی

یخچه استفاده برای هرگیاه دارویی باید دانست که یک گیاه می تواند شامل دو حالت باشد، یا که این گیاه دارای تار

سنتی است، یا که چنین تاریخچه ای را ندارد

و موارد غیر (Minor)اگر یک تاریخچه مثبت استفاده سنتی وجود دارد و برای درمان بیماری های نه چندان مهم

توجیهات میهمین. تواند توجیه کننده باشدشده است، در ضرورت تأیید اثر بخشی، میاختصاصی استفاده می

کان، درمانگران تجارب فردی گزارش شده از پزش. تواند برای استفاده در موارد پیشگیری نیز به کار گرفته شوند

 .طب سنتی و یا بیماران درمان شده نیز، بهتر است، که در بررسی اثر بخشی مدنظر قرار گیرد



ثربخشی در پژوهش و ارزیابی ا. گاهی تاریخچه مستندی برای گیاهی که مورد بررسی قرار گرفته است در دست نیست

.  تهر جایی که استفاده سنتی از گیاه انجام نشده، نیاز به شواهد بالینی برای تأیید موارد استفاده جدید، اس

نی هستند، بهتر و عناصر آن که دارای اثرات درما( اگر شناخته شده باشند)تأثیرات داروشناسی و بالینی، ترکیبات مؤثر 

موارد مصرفی درمانی دارو بهتر است مشخص شوند .است مشخص و توصیف گردند

 .طراحی مطالعه در طب سنتی شامل این مراحل استبی ضرری و اثر بخشی مرور متون مرتبط با 

یم، عدم یادداشت برداری تعداد بیماران، تشخیص قطعی، دوز دارو طول مدت درمان، معیارهای ارزیابی مثل پیشرفت عال

 .وجود درمان همزمان و آنالیز آماری معتبر از ضروریات اولیه برای هر تحقیقی است



ود ابتکاری انتخاب نوع مطالعات کار آزمایی بالینی باید در نظر داشت که این مطالعات نمی توانند بر اساس خدر 

رت هدف و طراحی چنین مطالعه ای باید بر اساس اطالعات کسب شده از متون مرتبط و رسمی ملی صو. باشد

.  گرفته و یا بر اساس مشاوره با درمانگران سنتی باشد

بلی دارو اگر یک گیاه دارویی جدید، مورد مصرف جدید داشت و یا تفاوت چشمگیر در مقدار تجویز و راه تجویز ق

 .شود، نوع مطالعه را انتخاب کردداشت باید بسیار شبیه به آن چه که در مورد داروهای رایج استفاده می

هر چند  .آورندرا به وجود میبهترین ادله اثربخشی سوکور تصادفی شده این نوع مطالعات، سه ار آزمایی بالینی ک

.  ام نیستندتوجه به مسایل اخالقی و تکنیکی قابل انجروشهایی مثل تصادفی کردن و استفاده از پالسبو با



ول مورد مثل مواردی که محص)استفاده از پالسبو در مواردی که گیاه دارویی بو یا مزه قوی و دائمی داشته باشد 

، کار بر روی گروه کنترل را سخت می کند(استفاده حاوی اسانس روغنی باشد

ا نزدیکی بوده اند به عالوه بیمارانی که در ابتدا تحت درمان و بررسی توسط گیاهان دارویی با خاصیت تأثیر مشابه ی

. را نمیتوان وارد گروه کنترل کرد

ه حل دیگر این را. در موارد گیاهان دارویی با طعم تند، پالسبو با طعم مشابه ممکن است عملکرد مشابه داشته باشد

.میتواند باشد که از دوز کمتر گیاه دارویی به عنوان کنترل استفاده شود

به عنوان جایگزین از یک گروه کنترل مثبت مثل درمان متداول نیز می توان استفاده کرد



بررسی بی ضرری درمانهای مبتنی بر طب سنتی حین مطالعه 

لی حوادث به طورکلی درمانهای مبتنی بر طب سنتی اگر توسط درمانگر آموزش دیده صورت گیرد بی ضرر هستند و

 .بیشتر زمانی اتفاق می افتند که درمانگر بدون آموزش کامل باشد

.  باشنددرمان ها باید  با پارامترهای مورد قبول انجام شوند و موارد مصرف درمان باید در صورت امکان مبتنی بر شواهد

نیز مطمئن حتی االمکان از کیفیت مناسب وسایل اطمینان داشته باشیم، و از آموزش یکسانی عملی و تئوری درمانگر

اران، تشخیص شرایط درمانگر آموزش دیده باید به گونه ای باشد که سبب به حداقل رساندن معاینات ناشیانه بیم .باشیم

. نادرست و خطاهای تکنیکی شود

اقدامات الزم پس از شروع مطالعه



پزشک در صورت عدم پاسخ به درمان، بیمار را به. باید درمانگر بداند چگونه با حوادث پیش آمده برخوردکند

مناسب ارجاع دهد 

 .بهتر است  موقعیت های اورژانسی که برای بیمار اتفاق می افتد را بشناسد

اثربخشی درمان های مبتنی بر طب سنتی حین مطالعه

اساساً اثربخشی به تبحر درمانگر از جمله تجربه و مهارت وی بستگی دارد



د بیانیه اصول اخالقی تمام موضوعات انسانی مشمول تحقیق، باید مطابق با اصول اخالقی موجود در ویرایش جدی

.  هلسینکی اجرا شود

ع و کم کردن باال بردن مناف)منفعت گرایی ، احترام به فردقانوناً سه اصل اخالقی مهم که باید مدنظر باشند، شامل 

.  می باشدبی ضرری و ( مضرات و خطاها

و یا قوانین و این ها توسط نسخه جاری راهنمای اخالقی بین المللی برای تحقیقات بیومدیکال با موضوعات انسانی

 مطلع هر فرد مورد مطالعه باید کامالً. نظارت های کشوری که تحقیق در آن صورت می گیرد، استوار می باشند

.گشته و با این اصول توجیه کردد



تماعی افراد اطمینان از حفظ حقوق و رفاه اجنقش این کمیته یا سایر کمیته های مسئول در پروتکل کار آزمایی ها، 

.  شرکت کننده در مطالعه است

گیری کمیته این کمیته بهتر است که سیاست ها و روش های مستند شده ای داشته باشد که اساس کار و تصمیم

باشد و حتی االمکان در دسترس عموم باشد

 :هنگام بازنگری یک کارآزمایی بالینی کمیته الزم است که به این نکات دقت کند

وجود، شامل تجربه، در دسترس بودن در طی مطالعه، پرسنل همکار، تسهیالت مواجد شرایط بودن محقق(الف

رای موارد ، شامل اهداف مطالعه، توجیه خطرات قابل پیش بینی، تعادل بین سختی و فواید بتناسب مطالعه(ب

 .مورد مطالعه، توانایی جهت بهدست آوردن نتایج محکم با کمترین تعرض و ضرر

کمیته اخالق 



کافی و الزم بودن اطالعات، محتوی رضایت: روش مورد مطالعه(ج

یشان، قیم باید به زبان ساده و در سطحی قابل فهم برای همه افراد درگیر در مطالعه، وابستگان ا: اطالع رسانی. (د

ها، در صورت لزوم نماینده های قانونی بیان گردد

.در میزان یا درمان موارد مرگ یا از دست دادن یا صدمه به فرد مورد مطالعهتوانایی محقق (ر

 .پوشش بیمه ای مطالعه نیز باید مدنظر باشد



چک لیست عملی برای انجام پروتکل کارآزمایی بالینی و پروتکل اصالحی

میت ای، اهداف کارآزمایی، انتخاب و محرواین چک لیست باید، اطالعات عمومی پروپوزال، اطالعات پیش زمینه

ات، مورد درمان، درمان موارد، ارزیابی اثربخشی، ارزیابی بی ضرری، آمار، امکان دستیابی مستقیم به اطالع

.  های انتشار را باید مورد بررسی قرار دهداخالقیات، حمایت مالی و بیمه و سیاست

ستم پایش ملی سیستم پایش مطابق با موقعیت طب سنتی در یک کشور خاص، دولت ها می توانند استقرار یک سی

.  را نیاز داشته باشند تا هرگونه اثر سوء طب سنتی را بررسی و ارزیابی کند




