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 تأثیر حجامت بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون گوسفند

 

 3الرعایاداوود امین 2،شهرام واقفی کادیجانی، *1شهروز بصیری

 
 ی، واحد سراب، ایران.پزشکی و علوم دامی، دانشگاه آزاد اسالماستادیار، دکترای تغذیۀ دام، گروه دام .1

 پزشکی و علوم دامی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سراب، ایران.فیزیولوژی دام، گروه دام ارشد کارشناس  .2

 معصوم، تبریز، ایران.، کلینیک چهاردههای مکمّلدرمانکارشناس   .3
 

 19/12/1397: تاریخ پذیرش   31/06/1397تاریخ دریافت:
 چکیده

 انجام بدن از خاصی مواضع در گیریخونو مکش  ایجاد صورتبه ی است کهایران تیسنّ طبّ درمانی هایروش از یکی تر حجامت: مقدمه

 .شودمی

شد. ده رأس برۀ نر مهربان با میانگین  گوسفند انجام بر ترکیبات بیوشیمیایی خون دو آزمایش با هدف بررسی اثر حجامت: هامواد و روش

شدند. در آزمایش اول،  روش کامالً تصادفی به دو گروه شاهد )بدون حجامت( و آزمایش )حجامت( تقسیم کیلوگرم به 4/23±  24/3وزن 

حجامت و با هدف بررسی تأثیر حجامت بر  از پس روز 7آزمایش دوم . ترکیبات بیوشیمیایی خون حجامت با خون وریدی مقایسه شد

 وریدی انجام شد. ترکیبات بیوشیمیایی خون

اوریک خون حجامت تفاوت و اسیدگلوتامیک پیروات آمینوترانسفراز  گلیسیرید، لیپوپروتیین با دانسیتۀ باال،ادیر کلسترول، تریمق ها:یافته

-تفاوت معنیبه گروه حجامت  نسبت شاهدگروه  وریدیخون  یوشیمیاییب یپارامترها با خون وریدی داشت. مقادیر (≥05/0p)داری معنی

 یافت. برخی از پارامترهای مذکور در اثر حجامت بهبودل، حادرعین داری نداشتند.

 یپارامترهابرخی  وریدی بود. یک هفته پس از حجامت، بسیاری از ترکیبات دفعی خون حجامت بسیار بیشتر از خون گیری:نتیجه

د زائد خون در خون حجامت شاید دفع موا اندکی کاهش یافت. شاهدخون گروه به نمونه حجامت نسبتگروه  وریدیخون نمونه یوشیمیاییب

 دهندۀ تأثیر مثبت حجامت بر پروفیل بیوشیمیایی خون باشد.نشان

 حجامت تر؛ پارامترهای بیوشیمیایی خون؛ خون حجامت. : برۀ نر؛هاکلیدواژه 

com. E.mail: sh_bassiri@yahoo : *نویسنده مسئول



 98بهار(30)پیاپی1،شماره9دوره                                                                                                طب مکمل                         

3573 

 مقدمه

اروهرا در  دعوارض جانبی و منع مصررف   یی،تداخالت دارو

دفرع  در هرای دارویری   درمران شرایط خاص و عدم کارایی 

هرا موجرب شرده    تمام مواد زائد و درمان برخی از بیمراری 

روز توجهات بیشرتری بره اسرتفاده از طربّ     است که روزبه

های مهم طبّ از شاخه ایران تیسنّ طبّ. مکمّل جلب شود

اعم از حجامت خشک و تر( یکری  حجامت )مکمّل بوده و 

 بره  تعرادل  بازگرداندن برای طباین  درمانی هایروشاز 

و  مکرش  ایجراد  صرورت بره  . حجامت تراست موجود زنده

 برا  (.1) شودمی انجام از بدن خاصی مواضعاز  گیریخون

 و اکسیژناسریون  بردن،  خون در متابولیسم اهمیت به توجه

ایمنی و باالخره انتقال مرواد   هایسلول سلول، حمل تغذیۀ

 در خرون  مداخله اساس که بر درمانی روش نههرگو دفعی،

 به کرار  بسیاری هایبیماری درمان تواند درمی انجام شود

 در ویرژه  جایگراهی  همرواره  حجامرت  ایرران  در .(2رود )

 رکران از ا یکری  را آنو ابوعلی سرینا   داشته مردم فرهنگ

  .کرده استمعرفی  درمان

ان را مطالعات انسانی آثار مثبت حجامت برر سرالمت انسر   

براالی درمرران در   ۀبا توجه به هزین(. 3-7) کنندتأیید می

دارویری در   ۀمانرد مشرکالت ناشری از براقی   و پزشرکیدام

 ،بیروتیکی در دام نتری آمرواد غررذایی و ایجرراد مقاومررت    

ویژه حجامرت در  تی برهسرنّ هرای طربّفراگیر شدن روش

استفاده از کراهش تقاضرا بررای در توانرد پزشرکی مریدام

( 1افصحی و همکاران )(. 1) باشرد مؤثرداروهای شیمیایی 

و  حجامرت برر برخری فاکتورهرای خرونی     اثر »بررسی در 

داری را بین فراسنجه ، تفاوت معنی«گوسفندنولوژیکی وایم

روز پررس از  18و  7، 3هررای قبررل و نمونرره هررای خررونی

آزمایش مشاهده نکردند ولی  حجامت بین دو گروه شاهد و

تأثیر مثبت حجامت بر سیستم کمپلمان گوسرفند را تأییرد   

 سرر  24 خرونی پارامترهرای   (8) کردند. آیینی و همکاران

 و حجامت باریک  شاهد،»گروه  3سوری را در قالب  موش

مقایسره کردنرد و گرزارش دادنرد تعرداد      « حجامرت  دو بار

حجامت  بار دو گروه 1هماتوکریت های قرمز و سطحگلبول

                                                           
1 Hematocrit 

 ها برود. بیشتر از بقیۀ گروه ردهم بعد از حجامتدر روز چها

ای از تأثیر حجامت در پیشرگیری و  در گزارش منتشرنشده

درمان بیماری انگلی لیشمانیا در موش صحبت شده اسرت  

یرافتن هرگونره    ( در9) حال، گرگین و همکراران (. بااین1)

ارتباطی بین حجامت و درمان لیشرمانیا در مروش نراموف     

های ( تأثیر حجامت بر فراسنجه10ی و بصیری )بودند. واقف

شناسرری گوسررفند را بررسرری کردنررد و بررا مقایسررۀ  خررون

شده برا گرروه شراهد    گوسفندان حجامت خونی پارامترهای

 گونه تأثیر منفی برر پارامترهرای  اظهار کردند حجامت هیچ

روز پرس از آزمرایش    7شرده در  گوسفندان حجامت خونی

 نداشت.

، مقایسۀ ترکیبات بیوشیمیایی خون هدف از پژوهش حاضر

بررر ترکیبررات  حجامررت و وریرردی و بررسرری اثررر حجامررت

شده یک هفتره پرس از   های حجامتبیوشیمیایی خون بره

 حجامت بود.

 هامواد و روش

 زمایشآانجام  و زمان محل -2-1 

کیلومتری جراده   10این طرح در روستای کادیجان، واقع در 

شررمالی و  ″3′56°37 مختصرراتاردبیررل، بررا   –سررراب 

 اجرا شد. 1394در بهار  یشرق 47°39′27″ 

 هامشخصات دام -2-2

 4/23±  24/3ده رأس برۀ نرر مهربران برا میرانگین وزن     

هرای سرالمتی و   لوگرم پس از معاینه ازلحرا  شراخ   کی

واکسیناسیون، به مدت دو هفتره برا جیررۀ معمرول )جرو و      

طور تصادفی بر اساس شرماره  شدند و به یهتغذعلوفۀ تازه( 

به یکی از دو گرروه شراهد )بردون حجامرت( یرا آزمرایش       

 )حجامت( تقسیم شدند.

 گیری از خون وریدی و حجامتنمونه -2-3

پررژوهش، راهنمررای اخالقرری کررار بررا حیوانررات   در ایررن 

آزمایشگاهی در مورد نگهداری، تغذیره و شررایط آزمرایش    

شامل دو آزمرایش برود. هردف از     تحقی (. 11) شدرعایت 

آزمایش اول مقایسۀ ترکیبات بیوشیمیایی خون حجامت برا  

 8خون وریدی بود. برای ایرن منورور، پریش از حجامرت     

 از یرک  هرر یا ژوگروالر   وداج دوری ۀناحی از خون لیترمیلی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fa&pagename=%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86&params=37_56_3_N_47_39_27_E_type:city_scale:50000_region:IR
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fa&pagename=%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86&params=37_56_3_N_47_39_27_E_type:city_scale:50000_region:IR
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شده از گوسرفندان گرروه   شد. خون گرفته گرفته گوسفندان

دار ونوجکرت  هرای لولره  بره  آزمایش برای جدا کردن سرم

انتقال یافت و خون گوسفندان  انعقادضد مادۀ غیرآغشته به

گررروه شرراهد دور ریخترره شررد. حجامررت گررروه آزمررایش  

محل حجامرت ابتردا   گیری انجام شد. بالفاصله بعد از خون

بره عمر     خرراش  10 حدودعفونی شد. سپس با الکل ضد

متر در پوست ناحیۀ زیرر دسرت چری حیروان برا      یک میلی

ایجاد شد. پس از ایجاد  15استفاده از تیغ بیستوری شمارۀ 

خررراش، محررل حجامررت دوبرراره برره مرردت پررن  دقیقرره   

 8گذاری شد. پس از جمع شدن خرون در برادکش،   بادکش

ر از آن برای تعیین ترکیبات بیوشیمیایی آماده شرد.  لیتمیلی

کننررده در محررل پررس از حجامررت از اسررپری ضرردعفونی 

حجامت و  از پس روز 7حجامت استفاده شد. آزمایش دوم 

با هدف بررسری ترأثیر حجامرت برر برخری از فاکتورهرای       

شامل گلوکز، اوره، کراتینین، اسیداوریک، خون بیوشیمیایی 

چگرال،  یرید، کلسترول پرچگال و کرم گلیسکلسترول، تری

گلوتامیررک اگزالواسررتات ترانسررفراز، گلوتامیررک پیرویررک  

ترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و آهرن انجرام شرد. بررای ایرن      

روش یادشرده   لیترر بره  میلری  8 گوسرفندان منوور از تمام 

 گیری شد.خون

 هاسازی و تجزیۀ آزمایشگاهی نمونهآماده-2-4 

اصله به آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی ها بالفخوننمونه

 10سراب منتقل شد و جهت جداسرازی سررم، بره مردت     

دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. بررای   3000سرعت دقیقه با 

های بیوشیمیایی از دستگاه اتوانرالیزور  گیری فراسنجهاندازه

اسرتفاده   2های بیوشریمیایی )ساخت آلمان( و کیت 1سلکترا

 شد.

 وتحلیل آماریزمایشی و روش تجزیهطرح آ -2-6

آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصرادفی برا دو تیمرار و    

هرا برا   وتحلیرل آمراری داده  تجزیره پن  تکرار انجرام شرد.   

انجرام شرد. ارقرام مربرو  بره       18ۀ نسخ SPSS افزارنرم

های بیوشیمیایی خون حجامرت و خرون وریردی    فراسنجه

                                                           
1- Selectra 
2- Diagnostic Systems 

 3شدهجفتارامتری تی ( با آزمون پگروه آزمایش )حجامت

های بیوشیمیایی خرون  مقایسه شد. برای مقایسۀ فراسنجه

 طرفه استفاده شد.دو گروه از آنالیز واریانس یک

 هایافته

نشران داده   2و  1هرای شرمارۀ   ها در جدولآزمایشنتای  

است. تفاوت خون وریردی و حجامرت ازلحرا  کلسرترول     

(%41p=تری ،) %( 47گلیسریریدp= ،)HDL (%42p= ،)

SGPT (%12p=و اسید ) ( 009/0اوریرکp= معنری ) دار

(. ضمن اینکره مقردار عرددی گلروکز،     1بود )جدول شمارۀ 

و آهرن نیرز در خرون حجامرت      SGOT اوره، کرراتینین، 

باالتر از خون وریدی برود. از طرفری، تفراوت پارامترهرای     

بیوشیمیایی خون وریدی گروه شاهد نسبت به پارامترهرای  

دار برود.  ی خرون وریردی گرروه حجامرت معنری     بیوشیمیای

حال، سطح اوره، اسیداوریک، کرراتینین، کلسرترول،   درعین

طرور عرددی   در گروه حجامت بره  ALK گلیسیرید وتری

( و 3آگرین و خیرانردیش )   .(2کاهش یافت )جدول شمارۀ 

( در مطالعۀ مشابهی ترکیب بیوشریمیایی  4) آگین و منتور

و اعرالم کردنرد   را مقایسره  خون وریدی و حجامت انسان 

گلیسرریرید و کلسررترول، ، تررریغلوررت اسرریداوریک، اوره

داری بیشتر از طور معنیکراتینین و قند در خون حجامت به

( 5واعظ مهدوی و همکاران )خون وریدی بود. در آزمایش 

، LDL ،HDL ،SGPTگلیسرریرید، نیررز سررطح تررری 

ری داطرور معنری  اوریک و آهن در خون حجامرت بره  اسید

داری کمترر از خرون   طرور معنری  به ALKبیشتر و سطح 

دیگرری در آزمرایش برا     هرای مشرابه  وریدی بود. گزارش

 .(3-7) انسان وجود دارد

 بحث

رفترار   گر وجود ندارد و یرک مداخله فاکتورهای حجامتدر 

 انروا   کراربرد  شرود. بیشرترین  مری  درمران  موجب کامل

انیسرم  (. مک8هاسرت ) بیمراری  از پیشرگیری  در حجامرت 

 درستی آشکار نشدهاساسی دخیل در آثار حجامت هنوز به

 بیوشریمیایی و  ایمنری و ترکیبرات   سیسرتم  تنوریم  ولری 

 خودکار اعصاب سیستم و همچنین تنویم خون هورمونی

                                                           
3 -Paired sample t test 
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در اثر حجامت پیشنهاد شده  پاراسمپاتیک بدن و سمپاتیک

سررازی ممکررن اسررت از طریرر  پررا  (. حجامررت8اسررت )

بافتی از هرگونره فررآوردۀ   و مایعات میانفضاهای بینابینی 

زائررد متابولیررک، رادیکررال آزاد و یررا مررواد خررارجی نقشرری 

(. اساس پزشکی حجامت مشابه 12پیشگیرانه داشته باشد )

فیلتراسیون گلومرولی کلیه است که در آن اخرتالف فشرار   

که در حجامرت   -هیدرواستاتیک مویرگی و کپسول بومن 

هرای پوسرت   بادکش و مویرگ به شکل اختالف فشار بین

هرای خرون کمرک    بره فیلتراسریون مرویرگ    -وجود دارد 

(. در شررایط بیمراری، مرواد التهرابی، سرموم،      13کند )می

هرا و مرواد بیولروژیکی یرا شریمیایی مضرر تجمرع        باکتری

ای تمایل دارند های ویژهگیری در مکانیابند و به جایمی

اوت اسرت. برا   که با توجه به نرو  و مرحلرۀ بیمراری متفر    

تروان زهکشری و   های یادشده میدرمانی در مکانحجامت

 (.14زا را تسهیل کرد )سازی مواد پاتولوژیک بیماریپا 

 های سرمکلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتیین -4-1

 71ترتیرب  خون حجامت و وریدی به نمونه هایکلسترول 

سریرید  گلی(، تری=041/0p(لیترگرم در دسیمیلی 0/56و 

گررم در  میلری  25/38و  180ترتیرب  نمونه های مذکور بره 

هرا  (، لیپوپروتیین با دانسیتۀ باالی آن= 047/0p(لیتردسی

 042/0pلیترر) گرم در دسری میلی 45/31و  3/28ترتیب به

دار این پارامترها با هم دهندۀ تفاوت معنی(، بود که نشان=

ور در خررون اسررت. مقررادیر پارامترهررای بیوشرریمیایی مررذک

دار وریدی گروه شاهد نسبت به گروه حجامت تفاوت معنی

حرال، برخری از ایرن پارامترهرا در اثرر      درعرین . نشان نداد

 حجامت بهبود یافت.

هرای مرورد   این امر ممکن است به نو  جیرره و سرنّ برره   

گلیسریرید در  آزمایش مربو  باشد. سطح بسیار باالی تری

ریدی، عرالوه برر دفرع    خون حجامت در مقایسه با خون و

برافتی بره خرون حجامرت،     گلیسیرید زائد از مایع میانتری

شدن خون حجامت به چربی پوسرت  تواند ناشی از آلودهمی

 باشد.

هرای سررم را کراهش    تواند غلوت لیپوپروتیینحجامت می

(. این امر 5ساز آترواسکلروز را کم کند )دهد و عوامل خطر

هرای  ضرر و القرای مولکرول   تواند به دلیل حذف مواد ممی

(. 12مؤثر در تعدیل متابولیسرم چربری و آب بردن باشرد )    

بره دلیرل    1چگرال هایی مثل لیپوپروتیین کممولکولدرشت

توانند از طری  دالتون( نمی  1300000وزن مولکولی زیاد )

(. نقش دفعی 13سازی شوند )تصفیۀ گلومرولی کلیوی پا 

دوست و چره  )چه آب هاییمولکولحجامت در مورد چنین 

اختصاصی وابسته به فشار گریز( که از طری  تصفیۀ غیرآب

(. 14تر از کلیره باشرد )  تواند مهمشود میو اندازه انجام می

( اثر حجامت بر غلوت لیپیردها و  15روکسان و همکاران )

عناصررر فرعرری )مررس، روی و منگنررز( سرررم را ارزیررابی و 

ی سررم افرزایش   گزارش کردند در اثر حجامت غلورت رو 

همبسرتگی   HDLچشمگیر یافت و برا سرطح کلسرترول    

 200مثبت نشان داد. وجرود روی بررای عملکررد بریش از     

هرای  های حراوی روی در راه آنزیم، ضروری است و آنزیم

 (.15اند )وساز چربی یافت شدهمتابولیکی درگیر در سوخت

 آهن و قند خون ناشتا -4-2

شرده در  آورین جمرع در آزمایش حاضر، مقردار آهرن خرو   

لیتر بود که میکروگرم در دسی 75/204های حجامت لیوان

میکروگرم  5/139طور عددی بیش از آهن خون وریدی )به

لیترر( برود. همچنرین آهرن خرون وریردی گرروه        در دسی

لیتر بود که از آهن میکروگرم در دسی 8/132شده حجامت

لیترر(  میکروگرم در دسری  7/145خون وریدی گروه شاهد )

کمتر بود. کاهش آهن سرم با کاهش اندکی در سطح قنرد  

شرده همرراه برود. جرذب     خون ناشتای گوسفندان حجامت

مناسب مواد معدنی ازجمله آهن یکی از ضروریات زنردگی  

توانرد  حال جذب زیاد این مادۀ معدنی مری سالم است. بااین

هرای قلبری   باعث بروز مشکالتی همچون سرطان، بیماری

(. پیشرنهاد  16، 3و مقاومت بره انسرولین شرود )   عروقی  -

ضرروری خرون   شده است که حجامت در دفع عناصر غیرر 

رسد برا کراهش آهرن    کند. به نور میبسیار مؤثر عمل می

سرم، ترشح انسولین و حساسیت به آن در افراد سرالم و در  

یافتره اصرالح   افراد دیابتیِ حامل ژن هموکروماتوز جهرش 

رود حجامرت برا کراهش    ن انتوار مری (. بنابرای16شود )می

                                                           
1 Low density lipoprotein: LDL 
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دار نبرودن کراهش   آهن و گلوکز خون همراه باشرد. معنری  

آهن و قند خون در این آزمایش ممکن است به دلیل کرم  

 ویژه اگرها باشد. بنابراین، شاید حجامت، بهبودن تعداد دام

چند بار در طول زمران تکررار شرود، روش مفیردی بررای      

افرراد دیرابتی باشرد.     کمک به کاهش سطح قند خرون در 

( مقردار قنرد   12حال، در مطالعۀ رفعرت و همکراران )  بااین

سراعت بعرد از    48خون ناشتا در طی تحقی  متغیر برود و  

حجامت افزایش یافت. این محققران افرزایش مقردار قنرد     

ساعت پرس از حجامرت را بره افرزایش      48خون ناشتا در 

انرد  ادهتولید گلوکوکورتیکوییدها در اثرر اسرترس نسربت د   

(12.) 

 های کبدیآنزیم -4-3

طرور  سرطح هرر دو آنرزیم یادشرده در خرون حجامرت بره       

داری باالتر از خون وریدی بود؛ ولری تفراوت انردکی    معنی

شرده  ها در خون گروه شاهد و حجامتبین سطح این آنزیم

در یک هفته بعرد از حجامرت مشراهده نشرد. گلوتامیرک      

های مختلفی عی در بافتطور طبیبه 1اگزالواستات ترانسفراز

ها به درون سرم ترشح یافت شده و با آسیب هرکدام از آن

طرور  بره  2گلوتامیک پیرویک ترانسرفراز  شود. در مقابل،می

عنروان شاخصری   شرود و بره  طبیعی بیشتر در کبد یافت می

، 3فسرفاتاز  نسبتاً خاص از وضعیت کبد مطرح است. آلکالین

ی بدن است که بره مقردار   هاپروتئین موجود در تمام بافت

شرود.  زیاد در کبد، مجاری صفراوی و استخوان یافت مری 

فسفاتاز به تشرخی  بیمراری کبردی یرا     آزمایش آلکالین 

کنرد. وقتری سرلول کبردی     اختالالت استخوان کمک مری 

شود و مقدار فسفاتاز در خون آزاد میبیند آلکالین آسیب می

گلوتامیرک   یابرد. در یرک پرژوهش، سرطح    آن افزایش می

های حجامرت نسربت بره    پیرویک ترانسفراز سرم در نمونه

ای دیگرر برا   های وریدی کراهش یافرت. در مطالعره   نمونه

گیری از خون ورید دو هفته پرس از حجامرت،   تکرار نمونه

                                                           
1 Alkaline phosphatase 

 

 

 

 

تغییری در سطح گلوتامیک اگزالواسرتات ترانسرفراز خرون    

ترروجهی در وریردی مشرراهده نشررد؛ لرریکن، افررزایش قابررل 

یک پیرویک ترانسرفراز پالسرما بره دسرت آمرد. در      گلوتام

تحقی  دیگری که برای بررسری اثرر حجامرت برر بهبرود       

گردش خون و لنف و همچنین تقویرت وظرایف ارگرانیکی    

حرال، بره   کبد انجام شد نتای  مشابهی به دست آمد. برااین 

رسد افزایش گلوتامیک پیرویرک ترانسرفراز سررم    نور نمی

تواند مربو  باشد بلکه می دیپس از حجامت به آسیب کب

با عوامل دیگری نویر آسیب پوسرتی حاصرل از حجامرت    

هرای مرذکور   (. باال بودن سطح آنزیم5ارتبا  داشته باشد )

در خون حجامت ممکن اسرت بره دلیرل تفراوت در منشرأ      

بافتی در خون حجامت یا وریرد در خرون   آنزیم )مایع میان

حجامرت باشرد    وریدی( یا آسیب رسیدن به پوست در اثرر 

رغم باال برودن سرطح دو آنرزیم    (. عدم آسیب به کبد به5)

فسفاتاز سرم برین   اخیر شاید دلیل عدم تفاوت بین آلکالین

 دو گروه باشد.

 اوره، اسیداوریک و کراتینین -4-4

ویرژه  در آزمایش حاضر، سطح فریتین، اوره و کراتینین و به

یردی برود و   اسیداوریک در خون حجامت باالتر از خون ور

در خون  های مذکورحجامت باعث کاهش عددی فراسنجه

گررروه حجامررت شررد. نتررای  آزمررایش در ایررن مررورد، بررا  

(. 7 ، 5، 4، 1های محققان قبلی همخوانی داشرت ) گزارش

های سلولی انباشرته همچرون   حجامت خون را از متابولیت

(. کراهش  14کنرد ) فریتین، اوره و اسریداوریک پرا  مری   

تنها از طری  دفع مستقیم بلکه به دلیرل  ، نه4سطوح اورات

تواند رخ دهد. ازآنجاکه آهن، آنزیم نیز می کاهش تولید آن

گزانتین اکسیداز )آنزیم مؤثر در سنتز اسیداوریک( را فعرال  

توانرد از تولیرد اورات   کند حجامت با دفع آهن زائد مری می

(. در مطالعرۀ واعرظ مهردوی و    5اضافی جلروگیری کنرد )  

های حاصرل  خون( سطح اسیداوریک در نمونه5اران )همک

از حجامت بیشتر از خون وریدی بود که با تغییرات سرطح  

کننردگی حجامرت   آهن سررم مروازی اسرت. آثرار تصرفیه     

                                                           
4 -Urate 
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تواند در کاهش سطح اورات در افراد مبتال به نقررس و  می

 همچنین اوره و کراتیتن در بیماران کلیوی مفید باشد.

 گیرینتیجه

ری از ترکیبات زائد و دفعی در خرون حجامرت بسریار    بسیا

بیشتر از خون وریدی بود و یرک هفتره پرس از حجامرت،     

خرون وریردی گرروه    برخی پارامترهای بیوشیمیایی نمونره 

حجامت نسبت به گروه شاهد اندکی کراهش یافرت. دفرع    

دهنردۀ ترأثیر مثبرت    مواد زائد در خون حجامت شاید نشان

عردم ترأثیر    .یایی خرون باشرد  حجامت بر پروفیل بیوشریم 

خرون  دار حجامت بر پارامترهرای بیوشریمیایی نمونره   معنی

وریدی گروه حجامت یک هفتره بعرد از حجامرت ممکرن     

هرا از  هرا و تغذیرۀ آن  است ناشی از جوان و سالم بودن دام

علوفۀ طبیعی مرتع و درنتیجه پایین بودن سطح مواد زائرد  

 و دفعی خون باشد.

 :پیشنهادها

ها و مایش بر روی تعداد بیشتری دام و همچنین گونه. آز1

 شرایط فیزیولوژیک متفاوت تکرار شود.

 بار تکرار شود و نتای  آن بررسی شود. 3تا  2. حجامت 2

هرای خرونی   های خونی و انگل. تأثیر حجامت در بیماری3

 ها بررسی شود.دام

هرای کرورتیزول،   گیری اثر حجامرت برر هورمرون   . اندازه4

 توانرد بره در  بهترر مکانیسرم    الین و تیروئید و ... میآدرن

 تأثیر آن کمک کند.

 تشکر و قدردانی

نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد با کد این مقاله برگرفته از پایان 

پزشکی و علوم دامری  در دانشکدۀ دام 12450101932001

دانشررگاه آزاد اسررالمی سررراب اسررت. از رئرریس محتررررم  

سرراب و کارشناسران آزمایشرگاه    بیمارستان امرام خمینری   

 کنیم.صمیمانه تشکر می
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 شده در فنجان حجامتانحراف معیار پارامترهای بیوشیمیایی خون وریدی و خون جمع ومیانگین : (1جدول شمارۀ )
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .ها به ازای پن  رأس بره استمیانگین فاده شد.برای مقایسه است شدهجفت از آزمون پارامتری تی*
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متغیر
 تیمار

P-value* 
 تحجام خون خون وریدی

 Glucose (mg/dl) 94/4  ±75/49 16/8  ±5/66 %7 گلوکز

 Urea (mg/dl) 33/6  ±75/51 67/5  ±35/53 25/0 اوره

 Uric Acid(mg/dl) 15/0  ±86/1 76/2  ±85/6 00/0 اسیداوریک

 Creatinine (mg/dl) 06/0  ±82/0 30/1  ±40/1 48/0 کراتینین

 Cholesterol (mg/dl) 10/10  ±0/56 43/11  ±0/71 %4 کلسترول

 TG(mg/dl) 02/7  ±25/38 81/98  ±0/180 %4 گلیسیریدتری

 HDL(mg/dl) 45/4  ±45/31 33/6  ±3/28 %4 کلسترول پرچگال

 LDL(mg/dl) 63/5  ±2/18 43/9  ±0/17 79/0 چگالکلسترول کم

 گلوتامیک اگزالواستات ترانسفراز

SGOT(IU/L) 
65/14  ±9/87 

14/34  ±67/119 
%9 

 فرازگلوتامیک پیرویک ترانس

SGPT(IU/L) 
61/1  ±85/19 

60/6  ±57/35 
%1 

 ALK(IU/L) 90/142 ± 33/401 34/177  ±66/319 14/0 آلکالین فسفاتاز

 Iron Serum(μg/dl) 54/20 ± 50/139 00/52  ±75/204 14/0 آهن
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 روز پس از حجامت 7شده انحراف معیار پارامترهای بیوشیمیایی خون وریدی گروه شاهد و حجامت ومیانگین :(2جدول شمارۀ )

 
ه ازای پن  رأس بره است.ها بمیانگین طرفه برای مقایسه استفاده شد.از آنالیز واریانس یک *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تیمار متغیر

 *P-value خون وریدی گروه حجامت خون وریدی گروه شاهد 

Glucose (mg/dl) 57/4 ± 25/79 گلوکز  68/6 ± 80/77  72/0 

Urea (mg/dl) 69/5 ± 77/47 اوره  92/6 ± 48/41  18/0 

Uric Acid(mg/dl) 7% ± 78/1 اسیداوریک  49/0 ± 56/1  41/0 

Creatinine (mg/dl) 10/0 ± 88/0 کراتینین  10/0 ± 78/0  18/0 

 Cholesterol (mg/dl) 89/4 ± 0/52 58/5 ± 20/50 62/0 کلسترول

 TG(mg/dl) 18/5 ± 24/43 43/4 ± 80/38 20/0 گلیسیریدتری

 HDL(mg/dl) 98/3 ± 20/26 08/1 ± 94/24 51/0 کلسترول پرچگال

 LDL(mg/dl) 59/5 ± 00/17 36/5 ± 40/17 91/0 چگالکلسترول کم
 گلوتامیک اگزالواستات ترانسفراز

SGOT(IU/L) 
48/11 ± 67/101 03/32 ± 34/104 88/0 

 فرازگلوتامیک پیرویک ترانس

SGPT(IU/L) 
02/3 ± 77/17 91/5 ± 04/21 35/0 

 ALK(IU/L) 26/136 ± 00/416 86/120 ± 40/244 %8 آلکالین فسفاتاز

 Iron Serum(μg/dl) 48/51 ± 75/145 29/29 ± 80/132 64/0 آهن
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Abstract 

Introduction: Wet cupping is considered as a treatment procedure in traditional Iranian 

medicine, which is performed by creating suction and bleeding on special areas of the 

body. 

Materials: To examine the effect of wet cupping on the biochemical parameters of 

lambs’ blood, two experiments were conducted. Ten male Mehraban lambs weighing 

23.4±3.24 Kg were randomly assigned to two groups: control (no cupping) and 

experimental (cupping). Experiment 1 was designed for comparing biochemical 

parameters of the venous and cupping blood. Experiment 2 was conducted one week after 

performing wet cupping and aimed to investigate the effect of wet cupping on 

biochemical and haematological parameters of the venous blood. 

Results: There was s significant difference in serum total cholesterol (p<0.041), 

triglycerides (TG) (p<0.047), high-density lipoprotein (HDL) (p<0.042), Serum glutamic 

pyruvic transaminase (SGPT) (p<0.012) and uric acid (p<0.009) between the venous 

blood and the cupping blood. No significant difference was observed between the control 

and experimental groups in terms of biochemical parameters. However, many of them 

improved in the cupping group. 

Conclusion: The amount of wastes in the cupping blood was much higher than those in 

the venous blood. One week after performing wet cupping, some of the biochemical 

parameters in the blood samples of the cupping group showed a slight decrease compared 

to those in the control group. Disposing of wastes in the cupping blood may indicate the 

positive effect of cupping on the biochemical profile of the blood. 

Keywords: Male lamb, Wet cupping (Hijamat), Biochemical parameters of blood, 

cupping blood.  
 
*Corresponding author: E.mail: sh_bassiri@yahoo.com 

 
 

 

Complementary Medicine Journal; Volume 1, No 30, Spring 2019 


