کاربرد سنتی سیر خام بر روی قلن دست اسب به هنظور کاهص تورم :ایجاد جراحت پوستی وسیع
هوسی جاودانی ،*1زهرا نیکوصفت ،2ابوالفضل برزگر بفروئی ،3جهانگیر هذرسی ،4جوطیذ کبیری

5

چکیذه
یل راط ًزیبى ًضاد مزد  6عبلِ ثِ عجت درگیزی ثِ دلیل جزاحز ٍعیغ دَعز ٍ ثبفزّبی سیزیي در ًبحیِ دؾشی ٍ مف
دعشی ًبحیِ قلن ّز دٍ اًذام حزمشی قذاهی ،ثِ درهبًگبُ داًؾنذُ داهذشؽنی داًؾگبُ ؽْزمزد ارجبع دادُ ؽذ .ثز اعبط اخذ
سبریخچِ ،حزمز سٍد ٌّگبم ًزیبى ،ثالفبصلِ دظ اس ًؼل ؽذى ،ثز رٍی آعفبلز هَجت سَرم ؽذیذ ًبحیِ قلن گزدیذُ ٍ عیز
خبم مَثیذُ ؽذُ ثزای هذر  3رٍس در ًبحیِ جْز درهبى عٌشی مبّؼ سَرم اًجبم گزدیذُ ثَد .هؼبیٌِ ثبلیٌی ٍ ارسیبثی
رادیَگزافی دال ثز ًنزٍس ٍعیغ دَعز ،ثبفز ّبی سیزیي ًبحیِ ،ایجبد ثبفز گزاًَلِ حجین ٍ ًیش درگیزی اعشخَاى هشبمبرح ثَد.
در ارسیبثی آسهبیؾگبّی سبثلَی خًَی ،لَمَعیشَس ؽذیذ ّوزاُ ثب اًحزاف ثِ چخ هالین ،سَمغیل ًَسزٍفیل ٍ افشایؼ فیجزیٌَصى
هؾبّذُ گزدیذ مِ ػالهز ٍجَد الشْبة ؽذیذ ثَد .هذیزیز سخن در جْز سزهین ثبًَیِ ثِ فزم دثزیوبى ٍعیغ ثبفز گزاًَلِ ٍ
ًنزٍسُ اًجبم دذیزفز ٍ در ًْبیز دبًغوبى جزاحبر ّوزاُ ثب سجَیش هَظؼی عَلفبدیبسیي ًقزُ ،سجَیش ػوَهی ظذ الشْبة غیز
اعشزٍئیذی ٍ اعشزاحز هطلق ثیوبر صَرر گزفز .ػلیرغن فَایذ ثیؽوبر عیز ثِ ػٌَاى گیبّی دارٍیی ،ثِ ًذرر ػبرظِ
عَخشگی دَعز ثِ دًجبل مبرثزد هَظؼی عیز خبم در اًغبى گشارػ ؽذُ اعز ٍ گشارػ حبظز اٍلیي هَرد عَخشگی دَعز
دظ اس ثِ مبرگیزی عٌشی عیز ثز رٍی دَعز اعت اعز.
واشگاى کلیذی :اعت ،عیز خبم ،مبرثزد هَظؼی ،جزاحز دَعز

 -*1دانطیار ،بخص جراحی و رادیولوشی ،دانطکذه داهپسضکی ،دانطگاه ضهرکرد ،ضهرکرد ،ایراى؛
 -2استادیار ،گروه علوم درهانگاهی ،دانطکذه داهپسضکی ،دانطگاه رازی ،کرهانطاه ،ایراى.
 -3دانطجوی دکترای عووهی ،دانطکذه داهپسضکی ،دانطگاه ضهرکرد ،ضهرکرد ،ایراى.
-4دانطجوی دکترای تخصصی هاهایی ،دانطکذه داهپسضکی ،دانطگاه ضهرکرد ،ضهرکرد ،ایراى.
 -5بخص جراحی ،دانطکذه داهپسضکی ،دانطگاه ضهرکرد ،ضهرکرد ،ایراى.

33

دوفصلناهه هیستوبیولوشی داهپسضکی –دوره -7ضواره  1بهاروپاییس 1331

هقذهه
ػفًَزسا ٍ عوی ًیش هْن اعز .عیز اس طزیق هْبر
سجوغ دالمشی ٍ افشایؼ فؼبلیز فیجزیٌَالیشینی
خبصیز ظذ لخشِ ؽذى خَى را ًیش دارد ( .)7عیز ًیش
هبًٌذ ّز گیبّى مِ ثِ ػٌَاى دارٍ هصزف هیؽَد ٍ
سَاًبیى سیبدى ثزاى درهبى دارد ،ثِ ّوبى ًغجز داراى
ػَارض جبًجى هىثبؽذ .گشارؽبسی هَردی اس ػَارض
مبرثزد عیز سبسُ ّوزاُ ثب ثبًذاص  Occlusiveثز رٍی
دَعز یبفز ؽذ .اس جولِ ایي ػَارض هیسَاى ثِ ثزٍس
ٍامٌؼّبی آلزصیل (درهبسیز سوبعی ثب عیز ،مْیز،
آًضیَادهب ،دوفیگَط) ،سغییز در ػولنزد دالمزّب ٍ
عَخشگی اؽبرُ ًوَد ( .)8ثِ ًذرر ػبرظِ عَخشگی
دَعز ثِ دًجبل مبرثزد هَظؼی عیز خبم در اًغبى
گشارػ ؽذُ اعز ( .)9 ،10گشارػ حبظز اٍلیي هَرد
عَخشگی دَعز دظ اس ثِ مبرگیزی عٌشی عیز ثز رٍی
دَعز اعت هیثبؽذ.

عیز ( )Allium sativumثِ ػٌَاى گیبّی دارٍیی ٍ
ٍاجذ سزمیت ظذ ثبمشزیبیی اعز مِ ثِ صَرر عٌشی
در درهبى ثغیبری اس ثیوبریّب اس جولِ درهبى ػفًَز،
اخشالالر رٍدُای ،دردّبی هفصلی ٍ رهبسیغوی هَرد
اعشفبدُ قزار هیگیزد ( .)1 ،2 ،3عبلّبعز مِ عیز را
ثِ ػٌَاى هبدُای ظذػفًَیمٌٌذُ هیؽٌبعٌذ .عیز ثِ
دلیل دارا ثَدى امغیذ دیآلیل دیعَلفیذ ثبػث
جلَگیزی اس رؽذ اًَاع ثبمشزیّب ٍ طیف ٍعیؼی اس
قبرچّبی ثیوبریسا هیؽَد ( .)4عیز ثِ دلیل دارا ثَدى
سزمیجبر ارگبًَعَلفَر ٍ سقَیز آًشینّبی آًشی-
امغیذاًی اس آعیتّبی امغیذاًی جلَگیزی هیمٌذ
(ٍ .)5یشبهیي عی هَجَد در عیز ثزای سؾنیل مالصى ٍ
سزهین ًغَج ثذى ظزٍری اعز ٍ هوني اعز در ثؼعی
اس ٍامٌؼّبی امغیذاعیَى ٍ احیبء ًیش دخبلز ًوبیذ
(ٍ .)6جَد ایي ٍیشبهیي ثزای دفبع ثذى در ثزاثز ػَاهل

گسارش درهانگاهی
عزم ٍ فیجزیٌَصى ،ثِ سزسیت ثِ مول دعشگبُ
عیغونظ  ٍ KX-21اسَآًبلیشٍر ّیشبچی ،ارسیبثیّبی
اٍلیِ اًجبم گزفزً .شیجِ آسهبیؾبر لَمَعیشَس ؽذیذ،
ًَسزٍفیلی (ًَ 10000سزٍفیل در هینزٍلیشز) ّوزاُ ثب
اًحزاف ثِ چخ هالین ( 4درصذ ثبًذ) ،هًََعیشَس،
سَمغیل ًَسزٍفیل ٍ افشایؼ فیجزیٌَصى هؾبّذُ گزدیذ
مِ دال ثز ٍجَد الشْبة ؽذیذ ثَد .ثِ دًجبل اػوبل
آراهجخؾی ]سشریق ػعالًی سایالسیي؛ ٍ [0/5 mg/kg
ثیَْؽی سشریقی مَسبُ هذر ]سجَیش ینجب ٍ داخل
ٍریذی سزمیت مشبهیي ( ٍ )2 mg/kgدیبسدبم
( ،[)0/1 mg/kgهذیزیز سخن در جْز سزهین ثبًَیِ
ثِ فزم دثزیوبى ٍعیغ ثبفز گزاًَلِ ٍ ًنزٍسُ ٍ دبًغوبى
جزاحبر ّوزاُ ثب سجَیش هَظؼی عَلفبدیبسیي ًقزُ،
سجَیش ػوَهی ظذ الشْبة غیز اعشزٍئیذی ]فلًَنغیي
هگلَهیي ( )1/1 mg/kgثزای چْبر رٍس[ ،سؼَیط
رٍساًِ دبًغوبى ًبحیِ ّوزاُ ثب عَلفبدیبسیي ثزای 2
ّفشِ اٍل ٍ ثبًذاص هحل ثذٍى مبریزد هَظؼی ایي

یل راط ًزیبى ًضاد مزد  6عبلِ ثِ دلیل درگیزی ثِ
دلیل سخن ٍعیغ دَعز ٍ ثبفزّبی سیزیي در ًبحیِ
دٍرعبل ٍ مف دعشی قلن دعز ّز دٍ اًذام حزمشی
قذاهی ثِ درهبًگبُ داًؾنذُ داهذشؽنی داًؾگبُ ؽْزمزد
ارجبع دادُ ؽذ (ؽنل  .)1در سبریخچِ حزمز سٍد
ٌّگبم ًزیبى ثالفبصلِ دظ اس ًؼل ؽذى ثز رٍی آعفبلز
ٍ سَرم ٍعیغ ًبحیِ قلن دعز ٍ اعشفبدُ عٌشی عیز
خبم مَثیذُ ؽذُ ّوزاُ ثب ثبًذاص هحل ثزای هذر  3رٍس،
جْز مبّؼ سَرم ،ثِ دعز آهذ .هؼبیٌِ ثبلیٌی ٍ
ارسیبثی رادیَگزافی دال ثز سخن ٍ خَردگی ٍعیغ
دَعز ،ثبفزّبی سیزیي ًبحیِ ،ایجبد ثبفز گزاًَلِ
حجین ٍ ًیش درگیزی اعشخَاى هشبمبرح ،ثِ صَرر
ایجبد ثبفز اعشخَاًی جذیذ ،ثَد .جْز ثزرعی ٍظؼیز
عالهز ػوَهی حیَاى ،اس ٍریذ ٍداج در حذٍد  5هیلی-
لیشز خًَگیزی اًجبم ؽذُ ٍ ًوًَِّبی خَى در ٍیبل-
ّبی حبٍی ٍ فبقذ  EDTAجوغآٍری گزدیذ .ثِ
هٌظَر ثزرعی سبثلَی خًَی ٍ فبمشَرّبی دزٍسئیي سبم
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دظ اس حزمز ًزیبى ثز رٍی ثغشز عخز هبًٌذ آعفبلز
گشارػ ؽذ.

سزمیت ثزای ّ 2فشِ دیگز ٍ اعشزاحز هطلق ثیوبر ثزای
ّ 4فشِ صَرر گزفز .دیگیزی ثیوبر ارجبػی ًؾبى اس
سزهین ثغیبر هٌبعت دَعز ثَد اهب ّوچٌبى سَرم ًبحیِ
بحث و نتیجهگیری

مبرگزاى رعشَراىّب ٍ ثِ ٍیضُ در هوبلل آعیبئى مِ
هقبدیز سیبدى اس آى را را دبك هىمٌٌذ ،هشذاٍل اعز.
الجشِ گیبُؽٌبعبى ٍ دشؽنبى ًغجز ثِ اعشفبدُ ًبدرعز
اس عیز خبم ثِ ػٌَاى درهبًی خبًگی ّؾذار دادُاًذ
(.)14در گشارػ حبظزً ،شبیج آسهبیؾگبّی لَمَعیشَس
ؽذیذ ( 18000ػذد در هینزٍلیشز) ًبؽی اس افشایؼ
گزاًَلَدَئش ،افشایؼ آسادعبسی اس هغش اعشخَاى ٍ افشایؼ
سقبظبی ثبفز ثذلیل ًنزٍس ٍ الشْبة ؽذیذ ثبفشی
هؾبّذُ گزدیذّ .ز چٌذ در اعتّب ،علَلّبی ًبثبلغ
ثبًذ حشی در هزاحل ؽذیذ ػفًَز موشز هؾبّذُ هی-
ؽًَذ ،اًحزاف ثِ چخ ٍ افشایؼ  4درصذی علَل دال
ثز ٍجَد الشْبة ؽذیذ ثبفشی هیثبؽذ مِ ثب افشایؼ
هقبدیز دزٍسئیي سَسبل عزم ثذلیل حعَر فیجزیٌَصى ،ایي
اهز سأییذ گزدیذ ( .)15در ثزٍس ٍ الجشِ ؽذر ثزٍس
جزاحزّبی جلذی ػَاهلی چَى سزامن (غلظز) ٍ
سبسگی عیز ،هذر سهبى قزار داؽشي رٍی دَعز ،هحل
آًبسَهیل سحز سوبط ثب عیز ،ؽزایط قجلی دَعز ٍ
حغبعیز فزدی را دخیل هیداًٌذ ( .)3در گشارػ
حبظز ًیش ثبیذ ثِ ًحَُ ٍ هذر سهبى هَاجِْ عیز خبم
مَثیذُ ؽذُ ( )Crushed raw garlicثب دَعز اعت
دقز داؽز .صبحت حیَاى عیز را ثزای هذر سهبى
طَالًی  3رٍس ٍ آى ّن در ثبًذاصی هشزامن ٍ سقزیجبً
ػبیق ثز رٍی دَعز ًبحیِ قلن اعت گذاؽشِ مِ گزهب ٍ
رطَثز ًبؽی اس ثبًذاص هحیطی هٌبعت را ثزای ایجبد
عَخشگی ٍ جزاحز سبهیي مزدُ ثَد.

مبرثزد ػصبرُ ٍ اعبًظ عیز ثب غلظزّبی هحذٍد
خَاؿ ؽگفزاًگیش ایي گیبُ ثز سغزیغ الشیبم جزاحزّب
ٍ حشی عَخشگیّب را ًؾبى هیدّذ (.)11دلیب ایي هْن
را ٍجَد سزمیجی عَلفَرُ ثِ ًبم هشیلعَلفًَیلهشبى در
عیز ٍ حشی دیبس ػٌَاى مزدُاًذ .ػٌصزی هْن ٍ ظزٍری
ثزای حفظ ثبفزّبی ّوجٌذ ،ػولنزد هفبصل ،هٌبعت
ثزای فؼبلیز آًشیوی ٍ ثبالًظ َّرهًَی ( .)12عَلفَر
در ؽنلگیزی مالصى ثغیبر هْن اعز ٍ جشء هْوی
ثزای عبخشِ ؽذى غعزٍف ٍ ثبفزّبی ّوجٌذ اعز.
ػٌصزی السم ثزای مزاسیي مِ ثزای حفظ عالهز
دَعز ،هَ ٍ ًبخي هحغَة هیؽَد .ػالٍُ ثز ایي،
هشیلعَلفًَیلهشبى ثب سغییز در دیًَذّبی ثیٌبثیٌی
مالصًی در مبّؼ ثبفز اعنبر ٍ الشیبم ٍ ثبسعبسی دَعز
ًقؼ دارد ( .)13ثب ایي حبل سوبم هعزار ٍ گشارؽبر
هحذٍد در خصَؿ عَخشگی دَعز ثِ مبرثزد عٌشی ٍ
غبلجبً خبم عیز ثزهیگزدد .مبرثزد هَظؼی عیز هیسَاًذ
ثِ ایجبد درهبسیز ثزخَردی آلزصیل ( Allergic
 )contact dermatitisثیبًجبهذ .در ایي خصَؿ ٍجَد
سزمیجبسی چَى آلیغیي ( ،)Allicinآلیلدزٍدیلدی-
عَلفیذ ( ٍ )Allylpropyldisulfideثِ ٍیضُ دیآلیل-
دیعَلفیذ ( )Diallyldisulfideرا ػبهل آعیترعبى

هیداًٌذ ( .)1 ،3 ،9دیآلیلدیعَلفیذ حغبط ثِ
حزارر ثَدُ ٍ اسیيرٍ عیز خبم ثبػث ایجبد ٍامٌؼ-
ّبی دَعشی ٍ حشی عَخشگی دَعز هیؽَد (.)3
عَخشگی ًبؽی اس مبر مزدى ثب عیز خبم در ثیي
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ضکل  -1وجود جراحتهای پوستی عویق و البته تورم وسیع در ناحیه قلن انذام حرکتی قذاهی نریاى به دنبال استفاده سیر خام بر روی
پوست ناحیه
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