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مقدمه
خهر یک اکسهس در ن ذهم اسو ک وجب
اصرار ب خهران.ن شود 1پهسخ خهرانل.ن نیلز یلک
بهش .2.اعت هد بر این اسو ک خهر
رفاکس نخهع
از تحریک گیرن.ههلهی خلهر در پوسلو یله ازطریل
پهسخ ب تحریک گیرن.هههی پوست درد یه لمس اینهد
شود سیسلتم عصلب رکلزی ایلن تحریکله را
ب عموان خهر تهسیر کم.1.
بلل .ن توجلل بلل عاللو اینللهد خللهر  ،پهسللخ
کم.3.
پهتوفیزیولوهیک ب آن سیر شهبه را دنبه
یکل از تئلوریهلهی کل در این ز یم طلرد اسلو
تئوری ش .درد بهش ..براسهس این تئوری ،فبهلیو

سللطح پللهیین گیرنلل.ههللهی درد ،آیهزکمملل.هی کلللس
بهش ،.درکهل ک فبهلیو زیهد گیرنل.ههلهی
خلهر
درد وجللب اینللهد کللس درد لل شللود .4ایللن ا للر
طردکمم.هی این نکت اسو ک در هنهلهی لؤثر بلر
درد توانم .در در هن ضبیوههی ز ن خهر نیلز
ؤثر بهشم.5.
دار ههی ختاهل در در لهن ایلن ع لو بل کلهر
ر نل ..در کله کهضلر انلوا ختاهل از دار هلهی
صمهع ک برای در هن این ع و اسلتههده ل شلون.
پرهزیم هستم .بل راکتل در دسلترس نبلوده بله
عللوارض جللهنب تبلل.د همللراه هسللتم ،.بمللهبراین
جسو جو برای تهیل ی کمل هلهی طبیبل گیههلهن
دار ی ب دلی قهبایو دسترس بهتر هزیم ی کمتلر
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دکتر سیدمجید غضنفری
خارش« ،احساس ذهني منجر به خاراندن» ميباشد كه در اثر تحريك گيرندههـاي خـارش در
دکتر ملیحه متوسلیان
پوست يا ازطريق پاسخ تحريك گيرندههاي پوستي درد يا لمس ايجاد شود .در طـب ايرانـي از
دکتر روشنک ساالری
خارش با عنوان حِكَّه ياد ميشود .عوامل متعددي باعث ايجاد خارش شده و داروهاي مختلفـي
هم برحسب علت آن براي درمان بهكار ميروند كه گاهاً پرهزينه و غير قابل دسترسي يا داراي
عوارض جانبي قابل توجه ميباشند ،لذا استفاده از فرآيندهاي كوتاهمدت و با هزينهبـري كمتـر
گروه طب ايراني ،دانشكدهي طب ايرانـي و براي كشف داروهاي مؤثر در درمان بيماريها ضروري بهنظر ميرسد .استفاده از تجربيات طب
مكمل ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،سنتي در استفاده از گياهان و ادويه طبي ميتواند در اين زمينه راهكـار مـؤثري باشـد .در ايـن
ايران
مطالعه كتابخانهاي ،ابتدا با كليدواژه خارش در  6كتاب مرجع داروشناسـي طـب ايرانـي شـامل
«قانون فيالطب»« ،تحفهالمؤمنين» و «مخزناالدويه» جستوجو و مفردات مربوطه اسـتخراش
شد.
در اين مطالعه ،كليدواژهي خارش در سه كتاب مرجع داروشناسـي طـب ايرانـي يعنـي القـانون
فيالطب ،تحفهالمؤمنين و مخزناالدويه جستوجو گرديد و تعداد  18مفردهي صرفاً گياهي كه
اثرات قابل توجه باليني در درمان خـارش دارنـد اسـتخراش شـد .سـپس ميـزان تـأثير هـر دارو
نویسندهی مسئول:
براساس مستندات موجود طبقهبندي شد؛ بنابراين استفاده از تجربيات غني طب ايراني در تهيـه
دكتر روشنك ساالري
داروهاي جديد براي خارش توصيه ميشود.
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خارش از دیدگاه طب ایرانی
در مهبم طلب ایرانل  ،خلهر تحلو عملوان کال
«کِکَّ » نه برده ش.ه بمه ب تبریلف ،بل خهرشل کل
همراه به ضهیبه پوست نبهش ،.کِکَّ گهت ل شلود.7
شون .کل
اسبهک عا ختاه بهع اینهد خهر
به توج ب ههیلو اصلا آنهله ،ع لم نشلهن هلهی
ختاه ل در بلل.ن اینللهد شلل.ه طبب لهً در للهنهللهی
اختصهص خهص خود را نیز طاب..
براسهس دی.گهه طب ایران  ،یلذا پلس از هضلم در
ب.ن ،اخ ط طبیب اصا شه خون ،سلودا ،صلهرا
بارم را ب جود آ رد .هرگون ع.م تبلهد کمیل یله
کیه در این اخ ط منر ب اینهد اخت در تب.ادی
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قهب طرد بررس اسو.
از آننهی کل کشلف اتهلهق دار ی مهسلب ،یلک
فرایم .ز هنبر پرهزیم اسو تخملین زده ل شلود
ک برای سهخو توسب یک دار ی ج.ی .ب بلیش از
 822یایللون دهر آ ریکلله  12-17سلله ز للهن نیللهز
بهش ،.لذا راهبردههی ج.ی .بهی .بل سلمت بهشل .کل
فرایم.هه را کوتهه هزیم هه را کمتر کم .ته دسلویلهب
ب دار ههی ؤثر ،آسهنتلر گلردد .بله توجل بل ایمکل
استههده از تنهرک طب ایران  ،اکتمه کشف واد ؤثر
دار ی را ته چه درص .افزایش ده ،.درکلهل کل
این یزان در پژ هشهلهی اتهلهق  ،ف لط یلک درصل.
اسو لذا یکل از ایلن راهکهرهله ،اسلتههده از تنربیله
قبا گیهههن دار ی اد ی ههی اسو ک در کهتب
طب سمت  ،قرنهه ورد استههده قرار گرفت تلأثیرا
بهلیم آنهه ب اثبه رسی.ه اسو.6
یک از راهکهرههی مهسلب بلرای یلهفتن دار هلهی
ؤثر در طب ایران  ،جسو جوی آنهه در کتب رجلم
طب ایران اسو .به عمهیو ب جود اههنه خهص هلر
کتب طب  ،ضر ری اسو ک ابتل.ا شلمهخو کلهف از
اصط که رایج در آن کتلب کهصل شل.ه سلپس
اق.ام ب جسو جو نمود.

از ارگهنههی ب.ن شود .8در کهلو س و هر کل.ام
از اخ ط ب.ن دارای یک زاج خصوص ب خود اسلو.
ب این بم ک خون :گرم تر؛ بارم :سرد تر؛ سودا:
سرد خشک صلهرا :گلرم خشلک هسلتم ..از ایلن
اخ ط گهه گهزهه بخلهرات نیلز در بل.ن بل جلود
آی .ک تنمم آنهه در یک ارگهن توان .منر بل
اخت عماکرد آن ارگهن شود .9پوسو ب.ن نیز از ایلن
قهع.ه سترم نم بهش..
ککملهی طلب ایرانل بت ل .بودنل .کل اکتبلهس
بخهرا سوزانم.ه در زیر پوسو ،یک از عال تحریلک
پوسو اینهد اکسهس خهر حتبس بهش ..عالو
اکتبهس توان .نهش از ضبف پوسلو در دفلم لواد
زا  .تنممیهفت در آن یله بل عالو قالو یله تلأخیر در
نظهفو پوسو بهش.12.
توان ب افزایش اخ ط
ازجما عا دیگر خهر
کهد اشهره کرد ک ب دنبه صرف واد شلور لوادی
هنم .پمیر کهم  ،سیر ،پیلهز گلرد اینلهد ل شلون..
افزایش خاط صهرا ب دلی خهصلیو تحریلککممل.گ
زیهدی آن توان .منر ب خهر پوسو شود .خوردن
یذاههی شیرین ،تم .شور یک از عا پیشز یمل ای
تولی .زیهد از ک .خاط صهرا بهش.11.
گهه در اثر سوء هضم یه اخت ط بارلم بله صلهرای
سوخت  ،کیهیو بارم وجود در ب.ن ترییر کرده بارم
شور یه بورق تولی .شلود .بارلم شلور بلورق نیلز
ازجما عا خهر ب شمهر آی.11.
کرللر تملله یللذاههی تملل ،.یللذاههی هنلل.ه یلله
نمکسودش.ه اد ی جهت ک زاج گرم دارنل ،.منلر
شون .ک از زاج اصا خود خهرج
ب تولی .اخ ط
ش.هان ..سودای سوخت ازجما ی این اخ ط بهشل..
طب نظر ککمهی طب ایران  ،خاط سودای سوخت نیز
بهش.12 13.
ازجما عا اینهد خهر
توان .گذرا یه دا م بهش ..اگلر بخلهرا
خهر
اخ ط سبب خلهر  ،رقیل  ،لطیلف قایل الم ل.ار
بهشم .ب دلیل سلرعو تحایل آنهله ،ککل ای اینلهد

غضنفری و همكاران

جدول  :1صالصهی اس اب و علل ایجاد صارش
علت

كمي استحمام و افزايش چرک در
سطح پوست
ضعف پوست
هواي سرد
كثرت تناول غذاهاي تند ،غذاهاي
مانـــده يـــا نمـــكسودشـــده و
ادويهجات داراي مزاش گرم
ســوءهاضــمه ،هضــم غيرنيكــوي
طعام و تريير كيفيت اخال بدن

مكانيسم

بستهشدن مسام و احتبـاس
بخارات تند و تيز و سوزاننده
در زير پوست

خروش اخال از مزاش اصـلي
خود يا افزايش اخال تند و
تيز و سوزاننده مثل افزايش
خلط صفرا ،گرمـي و تيـزي
بسيارخون ،خون رقيق حـاد
آميختهشده با خلط صفراوي
يا سوداوي ،سوداي سوخته،
شرب آبهاي بـد و مصـرف نـان
بلرم شور ،رطوبت بورقي يـا
خشك
اخــتال بلرــم بــا صــفراي
سوخته
گزش عنكبوت
كرمها
بحران بيماريها
ايذاء پوست
مقدمهي ناسور
يكي از انواع و اصـناف و جعوجـع
حكاک

بهش..

درمان خارش از دیدگاه طب سنتی
اسهس در هن در کتب طب ایران بر پهی ی سلبب
آن ست ر اسو .ر ً در بحل سلوء زاج لهدی بلرای
در هن کک  ،توصی ش.ه اسو از آنچ ک واد حترق
را اخللراج ل کملل .اسللتههده شللود کل ازجمال للوارد
توصی ش.ه توان ب ر ههی خونگیری ر فصل،.
کنه و ،زالو ،اد ی اعمه ی.ا ی ر هلش ب.ن بله
ر ینههی دارای طبم سرد نظیر بمهش  ...اشهره کرد.
در بح در هن ،پر تک کا لورد قبلو ایالب
ککمه ب صور زیر اسو:12،12،13
 فص .یه کنه و بین د کتف در واردی ک خلهر
نهش از تنمم بخهرا یه اخ ط کهده در زیلر جال.
بهش ..البت کنه و در بچ ههی زیر یک سه افراد
پیر اننهم نم شود ا ه فص .در خهر پیران توصلی
ش.ه اسو.
 ترطیب خاط جهو تبل.ی قلوام آ لهدهسلهزی آن
برای دفم
 اخراج اخ ط آ هدهش.ه به کمک سه
 اص د یذا
 ر ین هل ب.ن همراه به اد ی مهسب
 یمز ذلک هسهه در ببض وارد.
برای در هن ابت.ا بهی .رطوبو خاط عه بیمهری را
زیللهد کللرد تلله آ للهدهی دفللم شللود ،بللرای ایللن کللهر از
هءالنبن استههده شلود ،15سلپس
هءالشبیر طب
برای همترین رکا ی در هن ک دفلم اخل ط عه ل
اینهد خهر از ب.ن بهش .بهیل .از دار هلهی سله
خاط استههده کرد.
در طب ایران ب وضو یلذا بسلیهر اهمیلو داده
ش.ه اسو .در لورد بیملهران خلهر دار توصلی شل.ه
اسو ک از یذاههی شور ،تم ،.هن.ه یه همراه بله اد یل
پرهیز کمم ..بهترین یذا بلرای ایلن بیملهران یلذاههی
هستم .ک لزهی یلهلب ن.ارنل .در ایلن ز یمل بل
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شود ک سلریم از بلین ل ر د ا له درصلورت کل
اخ ط ذکور ،یایظ کریرالم .ار بهشم .یله سله ه
بست بهشم ،.کک ی نهش از آنهه ل .زیلهدی طلو
کش .ته از بین بر د.14
در کتللهک گللرانبهللهی «ذخیللرهی خوارز شللهه »
چمین آ .ه اسو « :خهر  ،الم اسو کل از خاطل
تیز یه شور تول .کم .چون ردم خویشتن را بخلهرد
سهم گشهده شود خاط تحای کم ،.ب سبب تحایل
شود تحای ک از خهری.ن افت .ب یک
آن الم زا
بهر بهشل ،.بل.ین سلبب للذ تحایل یهفتل شلود».14
خ صل اسلبهک عال اینلهد خلهر را ل تللوان در
ج 1 .خ ص نمود.
به توج ب ایلن دیل.گهه ،بلرای هلر عاتل  ،در لهن
خلهص هم ذکر ش.ه اسو ک یک از ایلن در لهنهله،

استههده از هردا دار ی
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صرف ه  ،اسهمهج ،ک .بهدام در تهی ی یذا اشهره
ش.ه اسو .اص د ترذی در افراد پیر ،خلط ا در لهن
اسو بهی .بسیهر ورد توج قرار بگیرد.

هردا دار ی تب.دی در کتب طب ایران بلرای
در هن خهر ذکر ش.هان .ک در ایلن طهلبل برفل
شون ..در این طهلب ی کتهبخهن ای ،ابت.ا بلر پهیل ی
کای .اههی «خهر » ،هردا دار ی لؤثر در در لهن
آن در س کتهک رجم دار شمهس طب ایران کل بل
زبهن فهرس نگهشت ش.هان .شه «قهنون فل الطلب»
(تألیف بوعا سلیمه در قلرن « ،16)5تحهل الملؤ مین»
(تألیف ککیم سی .حم .ؤ نبن حمل.ز هن در قلرن
 « 17)11خلللزناهد یللل » (تلللألیف سلللی .حم.
کسینبن حم .ههدى ع یا عالوى شلیرازى در قلرن
 18)12جسو جو استخراج ش..

یافتهها
هردا دار ی گیلهه لؤثر بلر خلهر براسلهس
کتب رجم دار شمهس طلب ایرانل ورداسلتههده در
این طهلب  ،شتم بر تب.اد زیهدی هرده بلود کل بله
توج ب ترکیب بودن برخ وارد یله اختصهصل بلودن
ببض دیگر از نتهیج برای هلر عضلو ،از لیسلو لذکور
کذف ش.ه نتهیج نهلهی کهصلا بل شلرد جل2 .
استخراج ش..

بحث
به توج ب ج 1 .ع م ربوط ب هللر سلبب،
ل تلوان نتین گرفو ک ککمهی طب ایران ب انوا
اسبهک عا خهر که ً آشمه بوده کت ب س و
سهیر اعضه نیز تأکی .فلرا ان کلردهان ،.لذا برای در لهن
خهر  ،ن تمهه توج ب عماکرد پوسو ،باک توجل بل
سهیر اعضهی رییس یبم کبل .نیز توج ب دسلتگهه
گوار ب عموان حال بلرای هضلم جذک یلذا کل
در اقم ح اصا تشکی اخ ط اسلو را هلم ا لری
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روش اجرا

ضر ری هزم دانست ان.؛ از اینر شیوهههی در هن
ختاه را هم ب کهر بسلت انل .کل یکل از آنهله،
استبمه هردا دار ی بوده اسو.
تأ دقی ب تملو تبل.د اد یل ی ذکرشل.ه در
ج 2 .توان .این نکت را در ذهن تبهدر کم .کل
انتخهک هر دار براسهس عاو بیمهری شلرایط خلهص
هر فرد بهی .بهش ..همچمهن ک در بهن عل ج لذکور
در کتب ختاف طب ایرانل ازجمال خ صل الحکمل
ع یا  19قهنون ابنسیمه 16نیز بر این ا ر تأکی .فرا ان
ش.ه اسو.
عمهیو ب اههههی ربوط ب یزان تأثیر هر یلک از
هللردا ملل.رج در جلل 2 .ک ل براسللهس تنرب ل ی
ؤلهین بتم بر شواه .ز هن کیه آنهه تهی ش.ه،
کهک از این اسو ک کهربرد دار ههی طر کل  ،قطبلهً
براسهس تصهدف ،ک.س گمهن نبوده بهن فکری
عام ککمتل قلوی قهبل دفلهع در رای آنهله
نههت اسو .ضمن آنک هیس ی ایلن لوارد بله سلهیر
کهتب سمت فولکالوری رایلج ل توانل .ؤیل .ایلن
طاب بهش..
ج شتر طب ایران به طب نوین ،طب ل بمل.ی
بهش.؛ ب.ین بمل کل همچملهن
وضوع اخت ه
ک در طب نوین ،اخت ه منلر بل بلر ز خلهر در
دست ههی ختاف بیمهریهه شه بیمهریههی پوست ،
انگا  ،یر س  ،عصب  ...طب بم.ی شود در طب
ایران نیز برکسب اسبهک بیمهری نحوهی در لهن آن
توان طب ه شخص را شلهه.ه نملود .بل عملوان
نمون دار ههی بمهش عمهک ک تحو عموان اد ی بله
طبیبو سرد تر برف ش.هان .از دسلت ی دار هلهی
هستم .ک برای در هن سلوء زاجهلهی گلرم خشلک
ب کهر برده شون..
کلهربردی دیگلر آن اسلو کل
نکت ی قهب تأ
بخش قهبل تلوجه از هلردا ذکرشل.ه ،در لیسلو
یذاههی صرف ر ز ره ی اکرر افراد دیل.ه ل شلود
ازطرف دیگر ،در یک از ر ههی در هن طب ایرانل
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جدول  :2مفردات دارویي مؤثر بر صارش براساس کتب مرجع داروشناسي طب ایراني برحسب ميزان تأثير آن ا
1
2
6
5
4
1
4
3
8
18
11
12
16
15
14
11
14
13
18
28
21
22
26
25
24
21
24
23
28
68

آبنوس
اجاص
اذخر
ارقيطون
اسل
اكليلالملك
بابونج
بقله حمقا
بقله يمانيه
بالسنطور
بنج
بنفسج
تمر هندي
تين
ثمرهاالثل
جارالنهر
جلنار
چوب چيني
حبالبان
حبهالخضرا
حرشف
حصرم
حالب
حمص
خل
دفلي
راتيانج
رته
رعيالحمام
رمان

نافع
نافع
نافع
بيعديل
نافع

نافع

مسكن
نافع

مطفي
نافع
نافع
نافع
نافع

نافع
نافع
نافع
بيعديل
بيعديل
مجرب
نافع

بيعديل
نافع
مجرب
صالح

نافع

نافع
بي نظير
نافع
مفيد
نافع
آزموده
برايت مجرب
مجرب
مجرب

نافع
نافع

نافع

مفيد
نافع
مفيد
نافع
نافع

نافع
نافع
نافع

ک تحو عموان ت.ابیر نهم برده شود ،یکل از اصلو
ششگهن ی س ت یه ت.ابیر در هن  ،در ذیل بحل
ترذی بیهن شود؛ لذا توان چملین نتینل گرفلو
چ بسه ب جهی استههده از کام ی د ا اد ی صرفهً به
تمظیم برنه ی یذای فرد بتوان بل نتینل ی دلخلواه
رسی .این ا ر یهلبهً در ورد افرادی ب کهر ر د کل
بمه ب دهیا کهضر ب پذیر ا ر در لهن نبلوده بل

61
62
66
65
64
61
64
63
68
58
51
52
56
55
54
51
54
53
58
48
41
42
46
45
44
41
44
43
48
18

زوفرا
سفرجل
سمسم
شعير
صبر
صعتر
عناب
عوسج
غاليس
فجل
فستق
فودنج
قثد
قصب
قطف
كتان
لوز
ليف
مرار
مقل مكي
نارنج
نخالهي جو
ورس
لوز
ليف
مرار
مقل مكي
نارنج
نخالهي جو
ورس

نافع
نافع
مجرب
بيعديل

يذهب

مجرب

نافع
موثر
نافع
بيعديل
مؤثر

نافع
نافع

نافع
مفيد
مفيد
نافع
نافع
نافع
نافع
مفيد
نافع
موثر
بيعديل
آزموده

رافع
رافع
نافع

نافع
نافع
مفيد
نافع
موثر
بيعديل
آزموده
نافع

نافع
نافع
مؤثر
بيعديل
مفيد
نافع
نافع
نافع
مؤثر
بيعديل
مفيد
نافع

صرف اد ی هم رضهیو نمل دهمل .للذا یلذا یکل از
ارکهن در هن این بیمهریهه بوده ب دار تلرجیح داده
شود.

تشکر و قدردانی
ح هن از همکهری به نو پژ هش دانشگهه عاوم
پزشک شه .کمه تشکر ق.ردان را دارن..
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رديف

مفرده

تحفه مومن

قانون

مخزناالدويه

رديف

مفرده

تحفه مومن

قانون

مخزناالدويه
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Medicinal herbs in the treatment of pruritus
based on Iranian medicine references
Seyed Majid Ghazanfari, MD
Maliheh Motevaselian, MD
Roshanak Salari, MD

Department of Iranian Medicine, School of
Medicine and Supplement, Mashhad
University of Medical Sciences, Mashhad,
Iran

Itching is a mental feeling that elicits desire to scratch and
results from stimulation of itch, pain or palpation receptors in
the skin. In Iranian medicine, itching is referred as hekka.
Several factors can cause this symptom. Various drugs are
used to treat itching. They are sometimes costly and not
readily available and have side effects. Given the timeconsuming and cost-effective processes for the discovery of
effective drugs, new strategies are needed to reduce processes
time and costs. One of these strategies could be the use of
previous experiences on medicinal plants and spices used in
traditional medicine schools.
In this review, we searched the keyword "itching, pruritus" in
three reference books of pharmacology of Iranian medicine,
including The Canon of Medicine (Al-Qanon fi al-Tibb),
Tohfe Momenin, and Makhzan- Al' Advieh and ened up with
a list of 60 multifaceted plants effective in improvement of
pruritus. The efficacy of each of them was categorized based
of available evidence. Therefore, it is recommended to use the
rich experience of Iranian traditional medicine in the
production of new drugs for pruritus.
Keywords: itching, scratch, medicinal plants, traditional
iranian medicine
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