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Objective Recent studies have shown the positive effectiveness of Afsantin plant in treatment of liver 
diseases. Therefore, it may be possible to find new ways in treatment of liver diseases by examining how 
to use this plant based on the Traditional Iranian Medicine (TIM)
Methods In this qualitative study, by referring to specialized libraries of TIM books in Iran and using vari-
ous online resources, the terminology of Afsantin plant was first studied based on TIM. After knowing the 
different names of this plant, they were searched in various medical books, especially the three famous 
TIM books of Kitab Al-Hawi, Qanun and Zakhirah-i Khwarazm Shahi. Then, different medical prescriptions 
related to Afsantin were extracted from these books and different applications of this plant in diseases, 
especially liver diseases, were recorded and coded in Excel software. Then, articles that reported the 
medicinal applications of Afsantin plant in treatment of liver diseases were searched in online databases 
such as PubMed, Google Scholar, MagIran, Irandoc, IranMedex . The collected data were finally analyzed 
and compared with the data obtained from the TIM books.
Results Ancient Iranian physicians had described various types of liver disease in their works. The Afsantin 
plant been used alone or in combination with other substances in three books (Kitab Al-Hawi, Qanon, 
and Zakhirah-i Khwarazm Shahi) in 179 prescriptions for treatment of different diseases mostly for liver 
inflammation (23%), jaundice (20%), ascites (19%), and liver disease (18%). The most common form of 
administration of this plant was oral form (80%) followed by topical form (20%). In combined forms of 
use, lavender (30.2%), lemongrass (24.6%), anise (17.3%), Chinese rhubarb (17.3%), rose (16.2%), saffron 
(15.1%), Maghsoul (14.5%) champignon (14%), and Agrimonia eupatoria extract (14%) had been mostly 
used along with Afsantin to enhance the therapeutic effect of Afsantin or eliminate its negative effects 
on the body. The examination of modern medicine articles also revealed the sufficient knowledge of the 
authors of these books about liver diseases. The results of comparison showed that primary liver diseases 
such as hepatitis and alcoholic and non-alcoholic liver diseases were in the same category as primary 
diseases and initiators of liver diseases, i.e. bad mazaj, and ascites was equivalent to cirrhosis plus ascites.
Conclusion Considering the frequent use of Afsantin by famous TIM physicians and the consistency of 
their findings with modern medicine in terms of treating liver diseases, it seems that if the effect of this 
plant on liver diseases based on TIM be studied more widely and the results of this study be evaluated 
by the standards of modern medicine, new solutions can be achieved in the treatment of liver diseases.
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T
Extended Abstract

1. Introduction

he Afsantin plant with scientific name 
of Artemisia Absinthium is called 
Khotroq in Arabic, Majtari in Hindi, 
Marwa in ancient Persian, Abestion 
in Greek and Rebl in Egypt. Figure 1 

shows a picture of this plant kept in the National Library 
Museum. This plant has been mentioned by Dioscorides 
(40-90 AD), Galen (129-200 AD) and Paul of Aegina 
(625-690 AD), and various healing properties have been 
reported for it including its use for treatment of gastric 
and liver diseases. In traditional Asian and European 
medicine, this plant has been used as a medicine to treat 
gastrointestinal ulcers, helminthiasis, insomnia, and 
bladder diseases. It has been used in traditional Brazil-
ian medicine to improve digestion; in Cuba as an anti-
malarial plant; in China to treat cancer; in Turkey to help 
treat diabetes; and in Pakistan to treat fever.

Studies on the Afsantin plant are very valuable accord-
ing to recommendation of the World Health Organiza-
tion to use the capacity of traditional medicine and com-
plementary medicine to improve health. The purpose of 
this novel study is to examine this plant based on the 
original sources of traditional Iranian medicine (TIM) 
and with emphasis on its therapeutic effects on the liver. 
This study can provide good ideas for future studies. In 
this regard, the use of Afsantin plant in the treatment of 
liver diseases in the works of three great physicians of 
traditional Iranian medicine Zakaria Razi (854-925), Ibn 
Sina (980-1037) and Sayyid Ismail Jorjani (1341-1041) 
are reviewed.

2. Methods

In this qualitative study, by referring to specialized li-
braries and using various digital resources such as Noor 
software, Qatar Digital Library as well as online search 
on manuscripts, maps, voices, images, etc., the Afsantin 
plant was first examined in terms of terminology based 
on TIM. After knowing the different names of this plant, 
which was obtained from the books of TIM such as Al-
Sidna Fi Al-Tib by Abu Rihan, Makhzan Al-Adawiyah, 
and published articles, the names were searched in vari-
ous medical books, especially books written by Ibn Sina, 
Zakaria Razi and Sayyid Ismail Jorjani (Al-Mansouri fi 
al-Tib, al-Gharz al-Tabiyya wa al-Mabahith al-Alaiyya, 
Yadegar, Khafi Ala’i). Finally, three famous books of 
Kitab Al-Hawi, Qanon, and Zakhirah-i Khwarazm Sha-
hi were reviewed and different medical prescriptions re-
lated to Afsantin were extracted and different uses of this 
plant in diseases, especially liver diseases, were noted 
and coded in Excel software. Then, articles related to 
medicinal applications of Afsantin in liver diseases were 
extracted by searching in databases such as PubMed, 
google scholar, Scopus, and using the keywords Liver 
disorder, Artemisia, Razis, Avecina, Jorjani, and col-
lected data were compared with the data obtained from 
previous medical books.

3. Results

Ancient Iranian physicians had described various types 
of liver disease in their works. The Afsantin plant been 
used alone or in combination with other substances in 
three books (Kitab Al-Hawi, Qanon, and Zakhirah-i 
Khwarazm Shahi) in 179 prescriptions for treatment of 
different diseases mostly for liver inflammation (23%), 
jaundice (20%), ascites (19%), and liver disease (18%). 
The most common form of administration of this plant 
was oral form (80%) followed by topical form (20%). In 
combined forms of use, lavender (30.2%), lemongrass 
(24.6%), anise (17.3%), Chinese rhubarb (17.3%), rose 
(16.2), saffron (15.1), Maghsoul (14.5%) champignon 
(14%), and Agrimonia eupatoria extract (14%) had been 
mostly used along with Afsantin to enhance the thera-
peutic effect of Afsantin or eliminate its negative effects 
on the body.

4.Conclusion

The examination of modern medicine articles also re-
vealed the sufficient knowledge of the authors of these 
books about liver diseases. The results of comparison 
showed that primary liver diseases such as hepatitis and 
alcoholic and non-alcoholic liver diseases were in the Figure 1. Absinthium plan
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same category as primary diseases and initiators of liver 
diseases, i.e. bad mazaj, and ascites was equivalent to 
cirrhosis plus ascites. It can be said that due to the exten-
sive use of this plant by famous Iranian physicians and 
the consistency of their findings with those of modern 
medicine in the field of treatment of liver diseases, If 
the effect of this plant on liver diseases based on TIM 
be studied more widely and the results of this study are 
measured by the standards of modern medicine, new so-
lutions can be achieved in the treatment of liver diseases.
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هدف تحقیقات جدید نشان دهنده نقش مثبت گیاه افسنتین بر درمان بیماری های کبدی است. از این رو شاید بتوان با بررسی چگونگی 
استفاده از این گیاه در مکتب طب ایرانی به منظور درمان بیماری های کبدی به راهکارهای جدیدی در درمان این بیماری ها دست یافت

روش ها در این مطالعه کیفی با مراجعه به کتابخانه های تخصصی طب سنتی در سطح کشور و با استفاده از منابع مختلف دیجیتالی 
ابتدا گیاه افسنتین در ترمینولوژی مکتب طب ایرانی مورد بررسی قرار گرفت و پس از آگاهی نسبت به اسامی مختلف این گیاه هریک از 
نام ها در کتب مختلف طبی خصوصًا سه کتاب مشهور الحاوی، قانون و ذخیره خوارزمشاهی جست وجو شد و نسخه های مختلف پزشکی 
مربوط به افسنتین از این کتب استخراج و کاربردهای مختلف این گیاه در بیماری ها و خصوصًا بیماری های کبدی کد گذاری و از آن ها 
یادداشت برداری  شد و پس از ورود به نرم افزار اکسل دیتا ها به صورت جداولی منظم درآمد و در ادامه با مراجعه به سایت های مختلفی، 
چون ایران مدکس، ایران داک، مگ ایران، گوگل اسکالر و پابمد مقاالت مربوط به کاربرد های دارویی گیاه افسنتین در بیماری های کبدی 

استخراج شد و با یاد داشت برداری از این مقاالت و دیتاهای به دست آمده از کتب طبی گذشته تجزیه و تحلیل و بررسی انجام شد.

یافته ها اطبای ایرانی گونه های مختلفی از بیماری های کبدی را در آثار خود شرح داده اند که در این بین استفاده از گیاه افسنتین 
استسقا ،  آسیت ،  کبد ،  یرقان ، سده  کبد ،  آماس  بیماری های  در  برای  ذخیره  و  الحاوی،قانون  سه گانه  کتب  از  نسخه  در 179 
سوء مزاج سرد کبد وسوء مزاج گرم کبد به صورت مفرده و ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. از این میان بیشترین استفاده 
گیاه افسنتین مربوط به بیماری های آماس کبد با فراوانی 23 درصد، یرقان 20 درصد، آسیت 19 درصد، سده کبد 13 درصد 
بوده است. بیشترین شکل استفاده از این گیاه به صورت خوراکی )80 درصد( و در مرحله بعد موضعی )20 درصد( بوده است. 
در نسخه های ترکیبی استفاده از گیاهانی مثل سنبل )30/2 درصد(، مصطکی )24/6 درصد(، انیسون)17/3 درصد( ریوند چینی 
)17/3 درصد( ،گل سرخ )16/2 درصد(، زعفران )15/1 درصد(، لک مغسول )14/5 درصد( غاریقون )14 درصد(، عصاره غافث 
)14 درصد( در کنار افسنتین بیشتر به منظور تشدید اثر درمانی افسنتین و یا رفع عوارض این گیاه بر بدن استفاده شده است. 
همچنین بررسی مقاالت طب مدرن نیز شناخت کافی مؤلفان این کتب را نسبت به بیماری های کبدی روشن کرد. به طوری 
که بر مبنای مقایسه انجام شده بیماری های اولیه کبد، همانند هپاتیت و بیماری کبد الکلی و غیر الکلی هم ردیف بیماری های 
ابتدایی و شروع کننده امراض کبد یعنی سوء مزاجات قرار می گیرند و استسقای زقی معادل سیروز کبدی همراه با آسیت است 
و با توجه به استفاده فراوان این گیاه در کتب طب ایرانی و تطابق یافته های آن ها با طب مدرن بررسی های بیشتر درباره تأثیر 

این گیاه بر بیماری های کبدی الزم است.

نتیجه گیری با توجه به استفاده فراوان اطبای مشهور ایرانی از این گیاه و تطابق یافته ای ایشان با طب مدرن در زمینه درمان بیماری های 
کبدی، به نظر می رسد بررسی بیشتر تأثیر این گیاه بر بیماری های کبدی در طب ایرانی اگر به صورت گسترده تر باشد و نتایج این بررسی 

با استانداردها و موازین طب مدرن سنجیده شود، بتوان به راهکارهای جدیدی در درمان بیماری های کبدی دست یافت.

کلیدواژه ها: 
افسنتین، طب ایرانی، 

بیماری های کبد
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مقدمه

نام علمی گیاه افسنتین Artemisia Absinthium است که 
از کلمه Artimis به معنای خدای شکار در فرهنگ هلنی، اخذ 
شده است. نام دیگر این گیاه warmwood است. این کلمه نیز 
در کتاب مقدس مسیحیان1 به عنوان نماد تلخی شناخته می شود. 
به این گیاه در عربی ُخترق، در هندی مجتری، در فارسی مروه، 
در یونانی آبستیون و در مصر به آن ربل می گویند. در تصویر 
شماره 1، تصویری از این گیاه که در موزه کتابخانه ملی نگهداری 
می شود دیده می شود [2 ،1]. از نظر تاریخی پزشکان یونان مثل 
دیسقوریدوس )40-90 م( و جالینوس )129-200 م( و پولس 
)625-690 م( در کتب خود از این گیاه نام برده و خواص درمانی 
مختلفی برای آن ذکر کرده اند که از جمله آن می توان درمان 
بیماری های معده و کبد را نام برد [3]. در طب سنتی آسیا و 
اروپا این گیاه به عنوان دارویی برای درمان بیماری های دستگاه 
استفاده  بیماری های مثانه  گوارش، هلمینتیازیس، بی خوابی و 
می شده است [2]. در طب سنتی برزیل به عنوان بهبود دهنده 
هضم، درکوبا به عنوان گیاهی ضد ماالریا، در چین برای درمان 
سرطان، در ترکیه برای کمک به درمان دیابت و در پاکستان در 

رفع تب استفاده می شده است [4].

مطالعاتی که بر روی گیاه افسنتین انجام شده با توجه به تدوین 
و ابالغ استراتژی های سازمان بهداشت جهانی مبنی بر استفاده از 
ظرفیت طب سنتی و طب مکمل برای بهبود وضعیت سالمت، 
بسیار ارزشمند هستند [5]. اما بررسی این گیاه بر مبنای منابع 
اصیل و دسته اول طب سنتی ایرانی و با تأکید بر اثرات درمانی 
آن بر روی کبد از اهداف مقاله پیش روست که تا به حال در این 
زمینه مطالعه ای انجام نشده است. از این رو این مطالعه می تواند 
ایده های مناسبی را برای مطالعات بعدی فراهم کند. برای این 
منظور استفاده از گیاه افسنتین در درمان بیماری های کبدی در 
آثار سه نفر از پزشکان بزرگ و مطرح طب سنتی ایرانی، زکریای 
جرجانی  و  م(   1037-980( ابن سینا  م(،   925-854( رازی 

)1041-1136 م( بررسی خواهد شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه کیفی با مراجعه به کتابخانه های تخصصی طب 
سنتی در سطح کشور و با استفاده از منابع مختلف دیجیتالی 
مثل نرم افزار جامع طب نور،کتابخانه دیجیتال قطر 2 و غیره ابتدا 
گیاه افسنتین در ترمینولوژی مکتب طب ایرانی مورد بررسی قرار 
گرفت و پس از آگاهی نسبت به اسامی مختلف این گیاه، هر یک 
از نام ها در کتب مختلف طبی خصوصًا سه کتاب مشهور الحاوی، 

1. Book of revelation
2. کتابخانه دیجیتال قطر یک آرشیو غنی از میراث فرهنگی و تاریخی حوزه ی خلیج فارس 
و حتی فراتر از آن است که به صورت آنالین مواردی مثل نسخ خطی،نقشه ها،صداها،تصاویر 

و... را به اشتراک می گذارد

قانون و ذخیره خوارزمشاهی جست وجو شد و نسخه های مختلف 
پزشکی مربوط به افسنتین از این کتب استخراج شد و کاربردهای 
کبدی  بیماری های  و خصوصًا  بیماری ها  در  گیاه  این  مختلف 
کد گذاری و از آن ها یاد داشت برداری شد. پس از ورود به نرم افزار 
اکسل، دیتا ها به صورت جداولی منظم در آمد. در ادامه با مراجعه 
به سایت های مختلفی چون ایران مدکس، پابمد، ساینس دایرکت 
 Persian medicin, و گوگل اسکالر با استفاده از کلمات کلیدی
کاربرد های  به  مربوط   liver disorder ,arthemisiaمقاالت 
دارویی گیاه افسنتین در بیماری های کبدی استخراج شد و پس 
یاد داشت برداری از این مقاالت و همچنین با استفاده از دیتاهای 

به دست آمده از کتب طبی گذشته، تجزیه و تحلیل انجام شد.

یافته ها

کاربرد  موارد  و ذخیره،  قانون  الحاوی،  بررسی سه کتاب  در 
افسنتین برای بیماری های مختلف، شکل دارویی مورد استفاده، 
انواع  مرکب ،  داروهای  در  افسنتین  با  همراه  مفردات  سایر 
بیماری های کبدی مورد معالجه با افسنتین و در نهایت مفردات 
همراهی کننده با افسنتین در داروهای ترکیبی، مورد بررسی قرار 

گرفت که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.

استفاده از افسنتین در انواع بیماری ها

قانون و  الحاوی ،  از کتاب های  بر اساس بررسی 604 نسخه 
ذخیره مشخص شد که افسنتین در درمان بیماری های مختلفی 
کاربرد داردکه از آن جمله می توان بیماری های کبد، معده، مغز 
و اعصاب، تب ها، مسمومیت ها، بیماری های رحم، طحال، سینه 
و ریه، مفاصل ، گزیدگی ها، بیماری های قلب، ورم ها ، بیماری های 
کلیه را نام برد. در این بین بیشترین فراوانی در استفاده از گیاه 
افسنتین مربوط به بیماری های کبد 179 مورد )معادل 30 درصد( 
بیماری های معده 119 مورد )معادل 20 درصد( و بیماری های 
مغز و اعصاب 70 مورد )معادل 12 درصد( بود و سایر بیماری ها 

در رده های پایین تری قرار گرفتند )جدول شماره 1( [6-8].

در  افسنتین  گیاه  مثبت  اثرات  از  نشان  امروزی  بررسی های 
این  به  می توان  جمله  آن  از  دارد.  کبدی  بیماری های  درمان 
تزریق  با  رت ها  در  کبدی  آنزیم های  کاهش  کرد:  اشاره  موارد 
عصاره هیدرو الکلی [10]؛ اثرات مثبت عصاره الکلی افسنتین 
روی سلول های هپاتوم موش و انسان [11]؛ جلوگیری از نکروز 
سلول های کبدی و کاهش نفوذ سلول های التهابی به داخل بافت 

کبد و اثر حفاظتی در برابر آسیب حاد کبدی در موش ها [12].

مفردات همراه با افسنتین در داروهای مؤثر بر کبد

بررسی کتب الحاوی، ذخیره خوارزمشاهی و قانون نشان داد که 
در 74 درصد نسخ ترکیبی از چندین مفرده، در 13 درصد نسخ، 
افسنتین به تنهایی و در 13 درصد دیگر افسنتین در کنار یک 
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مفرده دیگر برای درمان بیماری های کبد به کار رفته است [6-8].

از جمله مفرداتی که در نسخ پزشکان همراه با افسنتین تجویز 
شده می توان سنبل با درصد فراوانی 30/2 درصد، مصطکی 24/6 
درصد، انیسون 17/3 درصد، ریوند چینی 17/3 درصد، گل سرخ 
زعفران 15/1 درصد، لک مغسول 14/5 درصد،  16/2 درصد، 
غاریقون 14 درصد و عصاره غافث 14 درصد را نام برد. مابقی 
مفردات همراه با افسنتین با درصد فراوانی کمتر در جدول شماره 

2 آمده اند [7-9].

با  را  همراهی  بیشترین  مرکبه  خطی  نسخ  در  سنبل  گیاه 
افسنتین داشته که با نام علمی valeriana officinalis شناخته 
می شود. هرچند در برخی مقاالت اثرات پیشگیری کننده از نکروز 
کبدی جزء خواص این گیاه بر شمرده شده است، اما عنوان شده 
که در بیماران با بیماری کلستاتیک کبدی باید با احتیاط مصرف 
شود و مصرف بیش از حد این گیاه می تواند عوارض توکسیک 

کبدی ایجاد کند [13].

دارو های ترکیبی خوراکی

بر اساس آموزه های طب ایرانی چنانچه یک بیماری را بتوان با 
غذا درمان کرد نباید از دارو استفاده کرد. چنانچه بیماری با دوای 
مفرده ای قابل درمان باشد، نباید به ترکیب مفرده های مختلف 
اقدام کرد. اما گاهی ممکن است ترکیب دارو با سایر مفردات بر 

اساس هریک از قوانین زیر انجام گیرد:

الف( یا به جهت تقویت دواست )یعنی دارویی با خواص مشابه 
ترکیب شود، جهت تقویت اثر(.

ب( یا به جهت دفع اذیت آن )یعنی دارویی جهت رفع ساید 
افکت دارویی دیگر اضافه شود(.

دارویی حامل  )یعنی  فرمودن  نفوذ  و  بدرقه  به جهت  یا  ج( 
دارویی دیگر برای رسیدن به اعضا باشد(.

د( یا به جهت رفع کراهیت و شباعت طعم و رایحه )یعنی برای 
پوشاندن طعم و رایحه نامطبوع دارو(.

با بروز سایر  امراض )برخی بیماری ها  یا به جهت کثرت  ه( 
بیماری ها ایجاد می شود که باید با داروهای مختلف به درمان 

پرداخت(.

عقیلی شیرازی )قرن 17 و 18 م( در انتها می فرماید پس هرچه 
این امور زیاد شود، اجزای ترکیب زیاده خواهد شد [14].

 به صورت کلی مشخص شد که افسنتین در 80 درصد نسخ به 
صورت خوراکی همراه با مفرداتی مثل سنبل با فراوانی27 درصد، 
انیسون 22 درصد، ریوند چینی 22 درصد، مصطکی 19 درصد، 
لک مغسول 18 درصد، عصاره غافث 18 درصد، به کار گرفته شده 

است )جدول شماره 3( [6-8].

داروهای ترکیبی موضعی

20 درصد از نسخ ثبت شده در این کتب مربوط به استفاده 
در درمان  به صورت موضعی  مفردات  با سایر  افسنتین همراه 
بیماری های کبدی است در این بین بیشترین فراوانی به ترتیب 
مربوط به مصطکی )46 درصد(، سنبل )43 درصد(، زعفران )37 
درصد(، گل سرخ )31 درصد(، اشق )26 درصد( و اکلیل الملک 

)26 درصد( است )جدول شماره 4( [7-9]. 

و  است  مضر  معده  فم  برای  افسنتین ،  گیاه  در طب سنتی 
استفاده از گیاه مصطکی و سنبل همراه آن به منظور رفع اثرات 
سوء جانبی گیاه افسنتین بر معده است، زیرا این دو گیاه جزء 

تقویت کننده های معده محسوب می شوند [7].

شناخته   Pistacia Lenticus علمی  نام  با  مصطکی  گیاه 

تصویر 1. گیاه افسنتین

تصویر 2. نسخه ای از کتاب الحاوی که در آن گیاه افسنتین به همراه بذر کرفس اسارون و لوز مقشر تجویز شده است ]9[
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می شود در برخی مقاالت اثر مصطکی بر کاهش سطح سرمی 
بیلی روبین و الکالن فسفاتاز آورده شده [15] و در جای دیگر اثر 
حفاظتی مصطکی بر کبد در مسمومیت با پاراستامول آورده شده 
و اثرات موضعی زیادی نیز از مصطکی بررسی شده. از جمله اثر 

ترمیمی عصاره مصطکی بر روی اسکار سوختگی [12].

بیماری های کبدی مورد معالجه با افسنتین

گیاه افسنتین بر اساس داده های استخراج شده از کتب مذکور 
در بیماری های مختلف کبدی استفاده شده است. این بیماری ها 
به ترتیب فراوانی عبارت اند از آماس کبد، یرقان، آسیت و سده 
کبد. در این بین بیماری ها بیشترین فراوانی برای آماس کبد )23 
درصد(، یرقان )20 درصد(، آسیت )19 درصد(، سده کبد )13 
درصد( بوده و سایر بیماری های کبدی در رده های بعدی قرار 

می گیرند )جدول شماره 5( [16 ،6-8].

نوع تقسیم بندی بیماری های کبدی در طب ایرانی و طب نوین 
متفاوت است. به طوری که یک بیماری از طب جدید در مراحل 
قرار  سنتی  از طب  مختلفی  بیماری های  معادل  خود  متفاوت 
می گیرد [17]. با این حال تا حدود زیادی می توان این بیماری ها 

را در این دو مکتب طبی به صورت زیر با هم تطابق داد:

زردی )یرقان(: تغییر رنگ بافت های بدن به رنگ زرد است که 
ناشی از رسوب بیلی روبین است.

آسیت: یکی از علل اتساع شکمی، ناشی از وجود مایع در شکم 
است.

کبد،  سلول های  آدنوم  انواع  شامل  می تواند  نیز  کبد  آماس 
و  خوش خیم  توده های  و  همانژیوم ها  کبد،  پالزی های  هیپر 

کارسینوم های بدخیم کبد باشد [18].

جدول 1. فراوانی تعداد نسخ

فراوانی تعداد نسخ 

تجمیعالحاویقانونذخیره خوارزمشاهیکتاب مرجع

151167286604100مجموع

درصد کل نسخ به کار رفتهتعداد کل نسختعداد نسخ در الحاویتعداد نسخ در قانونتعداد نسخ در ذخیرهشکل داروردیف

51497917930بیماری های کبد1

23326411920بیماری های معده2

2716277012بیماری های مغز و عصب3

1826226611تب ها4

111028498بیماری های روده و کولون5

0816244مسمومیت ها6

4013173بیماری های رحم7

0411152بیماری های طحال8

292132بیماری های سینه و ریه9

425112زینت10

217102بیماری های مفاصل11

02681راندن حشرات12

13371گزیدگی ها13

33061بیماری های قلب14

51061ورم ها15

01341بیماری های کلیه16
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جدول 2. فراوانی مفردات همراه افسنتین در نسخ بیماری های کبد

فراوانی مفردات همراه افسنتین در نسخ بیماری های کبد

فراوانی نسخ )درصد(مفردهردیف

)30/2(54سنبل1

)24/6(44مصطکی2

)17/9(32انیسون3

)17/3(31ریوند چینی4

)16/2(29گل سرخ5

)15/1(27زعفران6

)14/5(26لک مغسول7

)14/0(25غاریقون8

)14/0(25عصاره غافث9

)12/8(23تخم کرفس10

)12/3(22تخم کاسنی11

)11/2(20غافث12

)10/6(19هلیله زرد13

)10/6(19تخم رازیانه14

)10/1(18صبر15

)9/5(17اسارون16

)8/9(16مغز بادام تلخ17

)8/9(16تخم کشوث18

)7/8(14تربد سفید19

)7/8(14شاطره20

)6/7(12بیخ سوسن21

)6/1(11فقاح اذخر22

)6/1(11اکلیل الملک23

)5/6(10قسط24

)5/0(9ایارج فیقرا25

)5/0(9مویز26

)5/0(9اشق27

)5/0(9صندل سرخ28

)5/0(9رب السوس29
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آماس کبدی

در طب ایرانی آماس یا ورم کبد به زیر شاخه هایی مثل آماس 
تقسیم بندی  آماس سرد  و  دبیله کبد  آماس صلب کبد،  گرم، 
می شوند [8] که در بین 42 نسخه مربوط به آماس ها، میزان 
این  از  هریک  درمان  برای  افسنتین  گیاه  از  استفاده  فراوانی 
بیماری ها به ترتیب 50 درصد، 36 درصد، 7 درصد و 7 درصد 

به  مربوط  نسخه  بین 42  در   .[6-8] شماره 6(  )جدول  است 
آماس های کبدی مفرداتی همراه با افسنتین در داروهای ترکیبی 
استفاده شده اند که بیشترین درصد فراوانی به ترتیب مربوط یه 
سنبل )31 درصد(، مصطکی )29 درصد (، زعفران )24 درصد(، 
اکلیل الملک )19 درصد(، بابونه )17 درصد(، سفرجل )14 درصد(، 
حلبه، گل سرخ، ریوند چینی، انیسون )هرکدام 12 درصد( است 

)جدول شماره 7( [7-9].

جدول 3. فراوانی مفردات همراه افسنتین در نسخ خوراکی بیماری های کبد

فراوانی مفردات همراه افسنتین در نسخ خوراکی بیماری های کبد

فراوانی نسخ )درصد(مفردهردیف

)27/1(39سنبل1

)22/2(32انیسون2

)21/5(31ریوند چینی3

)19/4(28مصطکی4

)18/1(26مازریون5

)17/4(25عصاره غافث6

 )16/7(24غاریقون7

)16/0(23تخم کرفس8

)15/3(22تخم کاسنی9

)13/2(19هلیله زرد10

)13/2(19تخم رازیانه11

)13/2(19غافث12

)12/5(18گل سرخ13

)11/1(16مغز بادام تلخ14

)11/1(16میعه15

)10/4(15اسارون16

)9/7(14تربد سفید17

)9/7(14زعفران18

)9/7(14شاطره19

)8/3(12صبر20

)6/3(9ایارج فیقرا21

)6/3(9مویز22

)6/3(9قسط23

)6/3(9تخم خرفه24
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یرقان

در طب ایرانی یرقان به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود که 
از آن جمله می توان به یرقان ناشی از سده کبدی، یرقان زرد، 
یرقان اسود، یرقان بدون تب، یرقان زرد و سیاه، یرقان مزمن، 
یرقان ناشی از آماس کبد، یرقان ناشی از فساد مزاج اشاره کرد 
[8-6]. یرقان ناشی از سده کبد بیشترین فراوانی را در نسخی 
داشت که افسنتین را برای درمان تجویز کرده اند و سایر بیماری ها 
در رده های بعدی قرارگرفتند )جدول شماره 8(. از مفرداتی که 
همراه با افسنتین در درمان انواع یرقان استفاده شده بود می توان 
غافث، غاریقون، سنبل، انیسون ، هلیله زرد، مغز بادام تلخ و اسارون 
را نام برد که در مجموع 35 نسخه را به خود اختصاص دادند. 

غافث و غاریقون بیشترین فراوانی )هرکدام 23 درصد( را داشتند. 
مابقی مفردات طبق جدول در رده های بعدی قرار گرفتند )جدول 

شماره 9( [6-8].

 نام علمی گیاه غافث Agrimonia Eupatoria است. در یک 
مطالعه، اثر محافظت کبدی این گیاه در برابر اتانول بررسی شده 
و در مطالعه دیگر بافت کبدی رت با تتراکلرید کربن دچار نکروز 
شده. سپس عصاره غافث تجویز شده که توانسته آنزیم های کبدی را 
کاهش دهد و اثرات سمی تتراکلرید کربن بر کبد را کمتر کند [19].

آسیت 

34 مورد از نسخه های تجویز شده جهت درمان آسیت بود که از 
لحاظ فراوانی به ترتیب شامل آسیت همراه با حرارت )41 درصد(، 

جدول 4. فراوانی مفردات همراه افسنتین در نسخ موضعی بیماری های کبد

فراوانی مفردات همراه افسنتین در نسخ موضعی بیماری های کبد

فراوانی نسخ )درصد فراوانی(مفردهردیف

)45/7(16مصطکی1

)42/9(15سنبل2

)37/1(13زعفران3

)31/4(11گل سرخ4

)25/7(9مازریون5

)25/7(9سوسن6

)22/9(8بابونه7

)20/0(7روغن ناردین8

)20/0(7الدن9

)17/1(6صبر10

)17/1(6تاک11

)17/1(6اسطوخودوس12

)14/3(5موم13

)11/4(4مقل14

)11/4(4روسختج15

)11/4(4تودری سرخ16

)11/4(4صمغ17

)11/4(4بلوط18

)11/4(4اثلق19

)11/4(4کهربا20
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آسیت )24 درصد(، آسیت لحمی )21 درصد( و آسیت زقی )15 
درصد( می شد )جدول شماره 10(.

از مفردات همراه با افسنتین در درمان انواع آسیت، به ترتیب 
فراوانی، می توان به سنبل )38 درصد(، تربد سفید )32 درصد(، 
غاریقون )32 درصد(، مصطکی )29 درصد(، تخم کاسنی )29 
درصد(، ریوند چینی )26 درصد(، هلیله زرد )26 درصد(، قثا 
الحمار، عصاره غافث و لک مغسول )هرکدام به میزان 24 درصد( 

به صورت  بیشتر  آسیت  در  داروها  استعمال  کرد. شیوه  اشاره 
میزان 18  به  و روش موضعی هم  است  خوراکی )82 درصد( 

درصد بود )جدول شماره 11( [7-9].

بحث

تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از گیاه افسنتین در مکتب 
ایرانی برای درمان بیماری های مختلفی استفاده می شود  طب 

جدول 5. فراوانی نوع بیماری در نسخ بیماری های کبد

فراوانی نوع بیماری در نسخ بیماری های کبد

تجمیعالحاویقانونذخیره خوارزمشاهیکتاب مرجع
100/0 

514979179مجموع

درصد کل نسخ به کاررفتهتعداد کل نسختعداد نسخ در الحاویتعداد نسخ در قانونتعداد نسخ در ذخیرهبیماریردیف

1019134223/5آماس جگر1

104213519/6یرقان2

96193419/0استسقا3

6992413/4سده جگر4

1050158/4سوءمزاج سرد کبد5

1110126/7درد جگر6

23163/4ضعف جگر7

21252/8سوء القنیه 8

00331/7پاک سازی کبد9

11021/1سوء مزاج گرم کبد10

00110/6فساد مزاج کبد 11

جدول 6. فراوانی زیرشاخه های بیماری آماس کبد

فراوانی زیرشاخه های بیماری آماس کبد 

تجمیعالحاویقانونذخیره خوارزمشاهیکتاب مرجع
100/0

10191342مجموع

درصد کل نسخ تعداد کل نسختعداد نسخ در الحاویتعداد نسخ در قانونتعداد نسخ در ذخیرهبیماریردیف
به کاررفته

71402150/0آماس گرم جگر1

03121535/7آماس صلب جگر2

37/1  3آماس سرد جگر3

02137/1دبیله جگر4
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جدول 7. فراوانی مفردات در بیماری آماس کبد بر اساس کتب مرجع )ذخیره، قانون، الحاوی(

فراوانی مفردات در بیماری آماس کبد بر اساس کتب مرجع )ذخیره، قانون، الحاوی(

ف
مفرداتردی

آماس کبد

درصد فراوانی تکرار در نسخ

1331سنبل1

1229مصطکی2

1024زعفران3

819روغن پسته4

717بابونه5

614آب کشوث6

512انیسون7

512گل سرخ8

512ریوند چینی9

512تخم خشخاش10

جدول 8. فراوانی زیرشاخه های بیماری یرقان

فراوانی زیر شاخه های بیماری یرقان

تجمیعالحاویقانونذخیره خوارزمشاهیکتاب مرجع
100/0 

1042135مجموع

درصد کل نسخ به کاررفتهتعداد کل نسختعداد نسخ در الحاویتعداد نسخ در قانونتعداد نسخ در ذخیرهبیماریردیف

5051028/6یرقان ناشی از سده کبد1

009925/7یرقان2

322720/0یرقان زرد3

00225/7یرقان بدون تب4

02025/7یرقان زرد و سیاه5

20025/7یرقان سیاه6

00112/9یرقان طول کشیده7

00112/9یرقان ناشی از آماس فلغمونی کبد8

00112/9یرقان ناشی از فساد مزاج9
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جدول 9. فراوانی مفردات در بیماری یرقان بر اساس کتب مرجع )ذخیره، قانون، الحاوی(

فراوانی مفردات در بیماری یرقان بر اساس کتب مرجع )ذخیره، قانون، الحاوی(

ف
مفرداتردی

یرقان

درصد فراوانی تکرار در نسخ

823غاریقون1

823غافث2

720هلیله زرد3

720انیسون4

720سنبل5

617اسارون6

617مغز بادام تلخ7

514سقمونیا8

514تخم کاسنی9

514شاطره10

514خرمای هندی11

411ایارج فیقرا12

411صبر13

411ریوند چینی14

411بیخ کرفس15

411آلوی سیاه16

411خرمای قصب17

411عصاره طرحشقوق18

39افتیمون19

39گل سرخ20

جدول 10. فراوانی زیر شاخه های بیماری آسیت

فراوانی زیرشاخه های بیماری آسیت

تجمیعالحاویقانونذخیره خوارزمشاهیکتاب مرجع
100/0

961934مجموع

درصد کل نسخ بکار رفتهتعداد کل نسختعداد نسخ در الحاویتعداد نسخ در قانونتعداد نسخ در ذخیرهبیماریردیف

6261441/2آسیت همراه حرارت1

026823/5آسیت2

106720/6آسیت لحمی3

221514/7آسیت زقی4
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را  بیماری های کبدی بیشترین درصد فراوانی  این بین  که در 
داشته اند [16]. این گیاه از نگاه تاریخی بسیار پراهمیت است به 
طوری که در اروپای قرون وسطی با عبارت »استاد در برابر همه 
خستگی ها«3 تعریف شده است. مواد اصلی مسئول فعالیت بیو 
لوژیک گیاه عبارت اند از: روغن های ضروری، فالونوئیدها، آزولن ها، 
اسیدهای فنولیک، تانن و لیگنان. این گیاه در طب رسمی اروپا 
در هر دو مورد آلوپاتی و همیوپاتی استفاده می شود [2]. مطالعات 
و طب  در حوزه های طب سنتی  بررسی های عملی  و  گذشته 

3. The most important master against all exhaustions

نوین، اثرات آنتی اکسیدانی، محافظت کبدی، ضد کرم، ضد ماالریا، 
گیاه  از  ضد سرطانی  و  ضد انگل  و  ضد صرع  نورونی،  محافظت 
افسنتین را نشان می دهند [20-22]. در طب سنتی ایران درمان 
بیماری هایی مثل استسقا، یرقان، سده کبدی، آسیت و غیره که 
در طب مدرن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردارند، با استفاده از گیاه 
افسنتین همراه با سایر مفردات انجام می گیرد. این مفردات به 
منظورهای مختلفی چون هم افزایی اثرات درمانی و یا رفع اثرات 
سوء این گیاه به ترکیبات دارویی افزوده می شوند. به طور مثال 
دو گیاه مصطکی و سنبل بیشترین درصد فراوانی را در ترکیب با 
افسنتین داشته اند که بر اساس آموزه های طب سنتی، مصطکی 

جدول 11. فراوانی مفردات در بیماری آسیت کبد بر اساس کتب مرجع )ذخیره، قانون، الحاوی( )مجموع نسخ: 34(

فراوانی مفردات در بیماری آسیت کبد بر اساس کتب مرجع )ذخیره، قانون، الحاوی( 

ف
مفرداتردی

آسیت

درصد فراوانی تکرار در نسخ

1338سنبل1

1132غاریقون2

1132تربد سفید3

1029مصطکی4

1029تخم کاسنی5

926هلیله زرد6

926ریوند چینی7

824گل سرخ8

824عصاره غافث9

824آب کشوث10

824تخم اثلق11

721قیصوم12

618زعفران13

618کهربا14

515شاطره15

515تخم کتان16

515لبالب17

412انیسون18

412صبر19

412شحم حنظل20
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که مقوی معده است، به منظور رفع اثرات سوء گیاه افسنتین بر 
معده در ترکیب با آن قرار می گیرد. این صمغ در سال 2015 
توسط آژانس دارویی اروپا )EMA(4 به عنوان یک محصول دارویی 
گیاهی با دو نشانه درمانی رفع اختالالت گوارشی و بهبود زخم 
شناخته شد [23]. از طرفی این گیاه اثرات مناسبی در درمان 
یرقان نیز دارد. گیاه سنبل که خود از دارو های کاربردی در درمان 
بیماری های کبدی است در کنار افسنتین می تواند اثرات درمانی 
را افزایش دهد. با این نگاه می بایست تحقیقات بیشتری روی 
مفردات استفاده شده همراه افسنتین و خواص درمانی آن ها انجام 
شود. در این بین گیاهانی مثل سنبل که بیشترین درصد فراوانی 
را در شکل خوراکی و گیاهانی مثل مصطکی که بیشترین درصد 
فراوانی را در شکل موضعی دارند، از اهمیت بیشتری برخوردارند. 

از آنجا که می توان گفت هر سه کتاب الحاوی و قانون و ذخیره 
در طب ایرانی به عنوان کتاب های آموزشی هستند که در آن ها 
داروها و ترکیبات آن ها در کنار آموزه های طب سنتی مطرح 
شده اند، تحقیقات آتی روی کتاب های صرفًا دارویی که شیوه 
ترکیب داروها و میزان آن ها و جایگزین هر دارو را مطرح کرده اند 

به خوبی می تواند تکمیل کننده این تحقیق باشد.

نتیجه گیری

با توجه به استفاده فراوان اطبای مشهور ایرانی از این گیاه و 
تطابق یافته ای ایشان با طب مدرن در زمینه درمان بیماری های 
کبدی، به نظر می رسد بررسی تأثیر این گیاه بر بیماری های 
کبدی در طب ایرانی اگر به صورت گسترده تر بررسی شود و 
نتایج این بررسی با استانداردها و موازین طب مدرن سنجیده 
شود، بتوان به راهکارهای جدیدی در درمان بیماری های کبدی 

دست یافت

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالق تمامًا در این مقاله رعایت شده است. 

حامي مالي

این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمان های تأمین مالی در 
بخش های عمومی ، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

 تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های 
پژوهش حاضر مشارکت داشته اند. 

4. European Medicines Agency

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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