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خالصه
مقدمه

سرطان از مهمترین بیماریهای غیرواگیردار است که بار عمدهای را به جامعه تحمیل میکند..سرطان در
حال حاضر عامل12درصد مرگ و میر در سراسر جهان است .بنابراین نظام مراقبت موارد سرطانی به عنوان

یکی از اولویتهای اصلی نظام بهداشتیدرمانی مطرح است.
سرطان مجموعهای پیچیده از بیماریها است و سرطانزایی فرایندی چند مرحلهای است.به عبارت دیگر سرطانها
گروهی ازبیماریهاهستند که به صورت رشد بیرویه و خارج از کنترل تعدادی از سلولها ایجاد میشوند.
شایعترین دارو های مورد استفاده در سرطان شامل سیکلوفسفامید،سیس پالتین ،میباشد.برخی از عوارض
این دارو هاشامل خشکی دهان  ،تهوع و استفراغ  ،خستگی میباشد.این امر لزوم بکارگیری درمان های
کارآمدتر را ضروری میسازد.در طب سنتی ایران به این مقوله توجه گستردهای شده است.

روش کار

این تحقیق یک مطالعه کتابخانهای و بررسی متون میباشد .در این مطالعه مفردات دارویی موثر در درمان
سرطان در چهار کتاب مرجع طب سنتی شامل القانون فی الطب ابن سینا  ،تذکره داوود انطاکی  ،الحاوی
رازی و تحفه ناصری جست وجو شد.

نتایج

 45مفرده دارویی مطرح در درمان سرطان یافت شد که43مفرده گیاهی و  3مفرده حیوانی میباشد.

نتیجه گیری

امروزه مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند بسیاری از گیاهان استفاده شده در طب سنتی دارای مواد آنتی اکسیدان
بوده و یا در آزمایشگاه و مطالعات حیوانی دارای تاثیرات ضد سرطانی بر رده های سلولی میباشند.
دوگیاه ذکر شده در این مقاله شامل زنجبیل وشیرین بیان نمونه ای از این ادعا است .باتوجه به پتانسیل این
گیاهان برا ی استفاده در درمان سرطانهای گوناگون  ،پژوهشهای آزمایشگاهی و بالینی بیشتر را میطلبد.
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