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9319بهار  ،اوّل ی ، شمارهمسوّتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ی مجلّه    

 
 

 رانیا یسنّتسرطان در منابع طب  ییدرمان دارو
 

 ،ج،د یاکرم عالم باقر ،،دجشیمهديه صفاک ،بیهاشم مامک ،الف یزاده اردکانیمتول یعل

 * ج،دمصدق محمود ،ج،دیشکوفه برادران شکوه 

 
 ، تهرانیجهاد دانشگاه ،نایابن س ی ژوهشكده پ الف

 ، تهرانرانته یدانشگاه علوم پزشك ،یسنّتطب  ی دانشكده ب
 ، تهرانیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشك ،یداروساز ی دانشكدهج 

 ، تهرانیبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشك ،یو مفردات پزشك یسنّتطب  قاتیمركز تحق د
 

 

 چكيده
 

ها بسیار     درمان انواع سرطان    .ست ا ای دن در ری عامل مرگ و م   نیم سرطان دو  

که   کم   تی  مسباال،   یا اثر خبش  ، ب د سرطان ض  دی جد یکشف داروها  پیچیده بوده و   

خابی بر سلول       تاثیر گذاشته      به صورت انت  یها  از دغدغه  ،ارزان باشند و ها 

س . در روش شنست ا ای دن یی دارو مع واج شف دارو  یا عات    ، ک ستفاده از اطال ا

طب    جود در  قاط آغاز   یسّنت مو شد  می و قابل اعتماد    نیاز ن طب    ا .با چه در  گر

ا ام  است،  متفاوت   دی جد یپزشک علم  و درمان سرطان با     یشناس سبب   رانی ا یسّنت 

رسد    به نظر می   باشد.   یدرمان سرطان م   اصلی   یها  هی از پا یک ی یی درمان دارو 

سر آغاز    ،یی دارو اهان یگ ژهی به و  یسّنت مورد استفاده در طب     یداروها  یمعرف 

در   نیون  یبه داروها   یابیدست هت  ، جیقات یحتق یها  پروژه  نیتدو  یبرا  یمناسب 

به   اءاز نظر منش   یسّنت مورد استفاده در طب     یداروها  .باشد  یدرمان سرطان م  

بررسی شده    . در منابع گردند  یم  میتقس  یو جانور  یمعدن  ،یاهی گ ی سه دسته  

عه   ین مطال ئ  اهی گ 102، در ا عدن  یدارو 12و  یجانور  یدارو 74 ،یدارو  یم

شده        یبرا  کر  سرطان ذ مان  که بود در  اهی گ 72 ،یی رودا اهی گ 102 از ، 

خاب و   ف انت عه  نی در ا .شدند  یمعر هان ی، گمطال طب     یی دارو ا   یسّنت که در 

ز منابع مربوطه    ، ااند  گرفته  هت درمان سرطان مورد استفاده قرار        ، جرانی ا

ف   ستخراج و معر ست   یا هان یگ .شده ا شده از    یی دارو ا کر  تاب ذ حلاو  های  ک  یا

س       ی)راز بن  طب )ا قانون در  خمزن نای(،  سان  یل ی)عق هی االدو (،  و   (یخرا

 یی دارو اهان یگبه عالوه    شدند. ( استخراج  یرازیش  ی)انصار  یعیبد  اراتی اخت

سرطان       ضد  ثار  مروزی    ها   آن یکه آ طب ا ی تامورد  در  شد  می  دی ف ، با  یمعر

 .ندا گردیده

استفاده شده    اهان یاز گ یاریبس  ،اند  دادهنشان   یشگاه یامروزه مطالعات آزما  

در آزمایشگاه و مطالعات    ای و ه بود  دانیاکس  ید آنت موا  یارا، دیسّنت در طب  

ذکر    اهی گ 72. باشند  یم ی سلول  یها  ردهبر   یضد سرطان   اتریتأث  یداراحیوانی  

له  نی شده در ا  نه ، منمقا ست.   نی از ا یا و سرطان         ادعا ضد  ثار  که آ جنا  از آ

ست   ا قرار نگرفته  دقیق آزمایشگاهی   بسیاری از این گیاهان هنوز مورد بررسی        

سرطان                و  مان  ستفاده در در برای ا هان  ین گیا سیل ا به پتان جه  های    با تو

های آزمایشگاهی و بالینی بیشرتی در این زمینه مورد نیاز             ، پژوهش گوناگون 

 .باشد می
 

 ورم صلب ،یداروئ اهانی، سرطان، گرانیا یسّنتطب  واژگان كليدي:
 

 

: افتیدر خیتار

00 مهر  
: رشیپذ خیتار

00 هبمن  
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 :مقدمه
ارای ، دمتداول سرطان   یها  درمان  

 نی و در هبرتبوده   یدج  یعوارض جانب  

لت  مر        ، تحا بر طول ع سال  ند  نها چ

ب ن یافزا یم  مار یب حال   نی ا اد. 

سرطان    نوز  م ، ده مل   نیو و مرگ  عا

حدود   انهیو سالبوده  ایدر دنمیر 

فر در دن  ونی لیم 6 یل     ای ن به دل

ان خود را از  ، جسرطانف انواع خمتل

ست   ند  یم د مان  (.2) ده طب   یها  در

مل  م مک کن ن توان ی،  سرطان   رتلد در 

شوند   سودمند   قع  لذا  وا ضا ؛   یتقا

، من  ودن یدر جه  ت ک  اربرد یادی  ز

مل در   های   کرد یو رو میفاه م طب مک

 از سرطان وجود دارد. یریشگیپ

جامع    کی ، رانی ا یسّنت طب    تب  مک

مردم   خیدر تار  شه یه ر، ک بوده  یطب 

 و ،اصول  یدارد و دارا نیزم  رانی ا

 .(1) باشد  یمنحصر به خود م      یمبان 

 یها  فهرست نامه  اد منابع و  به استن  

ه  زاران   یدارای  ن ط  ب، ، اموج  ود

منب  ع مکت  وب ب  وده اس  ت. البت  ه 

ها   کتاب  نی از ا یادی ز اریتعداد بس  

اما   ؛اند  رفته  نیدر طول زمان از ب   

توجه       بل  عداد قا نوز ت ها   از آن یه

سرتس   شند  یم در د تاب  نی . ابا ها   ک

لم و     صل ع به حا ند  ی جتر  ی ساله  نیچ

شمندان    بت دان گ  طبا که     یبزر ست  ا

هان    عداد       یشهرت ج عًا ت ند. قط دار

که امروزه    ییها  یمیها و بدخ   سرطان 

سا  ند  شده  ییشنا از  شرت یب اریس ، با

 فیاست که در زمان تأل      ییها  سرطان 

ش  ناخته ش  ده  ظ  رمن  ابع م  ورد ن

، اما به هر حال دانشمندان       بودند 

س  زی ن میقد  سرطان  یاریب ها را   از 

ز د. ان ا کرده  یشناخته و درمان م    یم 

که رو    جنا   ران،ی ا یسّنت طب   کرد یآ

است و به    یکل نگر و اخالط    یکرد یرو

مان ب  ته   مار یدر مان    پرداخ نه در

ب یمار یب ل   ،  صول ک مان   یا درک ا در

این   یاحتمال  یها  سم یسرطان و مکان 

ها  م دارو سا      ی،  به   ریتوان آن را 

، زی ن دی جد ی شده شناخته   یها  یمیبدخ 

 داد. میعمت

 -2 ،کت  ابچه  ار  قی  حتق نی  ا در 

ی راز یای  زکر حمم  د ب  ناز  یاحل  او

تاب  (  مک ی و ست یب و مست یب یها  )ک

یق و   مجه حتق سل   ی تر كرت  شار  مانید   یاف

لوم      پور   ستان ع شارات فرهنگ از انت

شک  سال     یپز قانون در    -1؛ 2821به 

س      بن  بدالرمحن      نا،یطب از ا مجه ع تر

از انتشارات سروش به سال        یشرفکند 

  یل  یعق  از هی  االدو خم  زن -8؛ 2864

از انتشارات صفا، چاپ دوم      ینخراسا 

سال     کس از رو  2842به  سخه  ی)ع  ی ن

    و   (یالدیم   2211چ  اپ ش  ده در س  ال 

  نیبن حس   یعل از  یعیبد   اراتی اخت-1

صار   شارات شرکت     از ،یرازیش  یان انت

م  ورد مطالع  ه   ،یراز پخ  ش ی  یدارو

ت    فرد  یها  و دارو هقرار گرف که    یم

در  آن  یها  جهت درمان سرطان و معادل    

استخراج   ، بود بیان شده    ها  کتاب این  

ست  دهی گرد تاب از      نی . اا هار ک چ

  یسّنت ب ، ط منابع در دسرتس   نیمعتربتر 

 باشند. یم رانیا

 

 تعريف:
سر  یها  واژه  نگ      كان عين خرچ به م (

توس     ،ی  ا س  رطان( و كارس  ینوما

قرن پیش از میالد   5بقراط در حدود 

آماس صلب غري قابل      یگذار  نام براي  

ت     در كار گرف به  شد مان  سلزوس  ه  . و

  ی واژه، در ق  رن اول م  یالدي زی  ن

تومور را به جاي آماس صلب به كار  

 (.8) برد

ست   یمار یبیک  سرطان    س    ا که تو

قاب  ل ک  نرتل و گس  رتش   ری  رش  د غ

ناخته ، ش  یع  یطب ری  غ یه  ا س  لول

کنرتل خود    یسرطان  یها  شود. سلول   یم 

از دست داده و    یسلول  ی چرخه را بر  

طور     به        به  جه  بدون تو مداوم و 

رشد،   یو فاکتورها  یسلول  یها  امی پ

. اگر  دهند  یادامه م  خود   ری به تکث 

به     نی ا سرتش  شده    صورت گ  یا کنرتل ن

 زبان یمنجر به مرگ م   ادامه یابد،   

 خواهد شد.

حمیطی   اعم از عوامل    یعوامل خمتلف   

  یه  ا س  میارگان دن،یکش   گاری)س  

فون  ش    ،یع شعات    ،ییایمیمواد  تشع

  یه  ا )جه  ش یوام  ل درون  و...( و ع

  ستم یس راتیی ها، تغ  هورمون  ،یک یژنت

  یمار یب نی اد جا یو...( در ا یمن یا

عوامل ممکن است      نی . اباشند  یم  لی دخ

با    طور     مهراه  به  کدیگر  مان  ی و  مهز

و   آغاز ر ، دپی در پی  به صورت    ای 

فا     سرطان   جاد یا کی حتر ای  قش ای ن

 (.1د )مناین

شروع كننده،       صرف   نظر از عامل 

سرت  ی از تغ یمار یش بگ ی ك یژنت یری

د خواهد ش  بافت آغاز    كی در سلول  
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س ) س  .(ونیموتا شد    ونیموتا عث ر با

باال شده و    اریها با سرعت بس   سلول

ه   تاً یهنا سلول ی گرو  ری تكث یها  از 

ظاهر      با  شك    یشونده  مول ت   لیمع

   .(یپرپالزیهاد )خواهد ش

خ   ست پپریها یها  سلول از  یبر  كیال

شده   ونیتاس مودچار  دوباره   تًاندر

 یها با ظاهر    از سلول  یدیو نسل جد

  ن  دیمنا یم   دی  تولطبیع  ی  ری  غ

س یپالزس ید)  نی ا شرت یب ونی( و موتا

شك    ، مها  سلول  به ت جر  مور   لین تو

ست  ا ممكن خواهد گردید. این تومور    

 ای و مانده   یباق اولیه  در مهان حمل 

فت    له     یها  به با ید  جماور مح و منا

ها  ناطق  یدی جد یتومور   را در آن م

)متاس   تاز(. آورد  ب   ه وج   ود 

ها ا  لب تومور ظر  هرتوژن و از   غ ن

ستند   داری ناپا یك یژنت   نی و اه

ضوع   مت دارو    مو به مقاو جر    یی من

 (.5د )خواهد ش ها آن

مروز   سرطان    ها ثر  مان  ، دها  اک ر

ع  ند  یقط برا   ؛ اندار لوگ  یما   یریج

شد و پ    یها  ها از روش  آن شرفت یاز ر

  یمی، ش  ی، پرت  و درم  ان یجراح  

مان  مان   ، هیدر مون در ند ی، پیور   و

 شود  یمغز استخوان و ... استفاده م    

از  یک  یهن  وز  یدرم  اندارو(. 1)

سب و  یها  روش ستفاده در     منا مورد ا

و مراک  ز  ب  وده درم  ان س  رطان  

لف   یقات یحتق   ،نرای ا و ای در دنخمت

 یها به دارو  یابیدست  یدر تالش برا  

 یها  بر سلول   یثر با اثر انتخاب   ؤم 

س        و یسرطان  بر  مرت  ثر ک  یها  لولا

راس  تا  نی  در اباش  ند.  یم   ،س  ام

 بزرگ و  اریمنبع بس   یی دارو اهان یگ

ش  دی ام هت   یخب شف ج ها  ک  دی جد یدارو

 اهان یگاین  (. انتخاب  6د )باشن  یم 

بر  و یا   یصورت تصادف   تواند به   یم 

 ،یمیتوش   یف ،یاس   اس تاكس   ونوم

از نی  ز و  یاتنوبوت  ان ،یاكول  وژ

اجنام   یسّنت منابع طب    ی مطالعه طریق  

 .ردگی

ب  ه ص  ورت   اه  انیگ یآور در مج  ع 

صادف  نه  یمتام  ،یت سرتس  یها  گو ،  در د

  یقبل  اتی دون توجه به دانش و جترب   ب 

ش   وند. در م   دل   یم    یآور مج   ع

سونوم  هان ی، گكیتاك به    ا بوط    كی مر

جه       ی خانواده  ای جنس   مورد تو خاص 

نواح     بوده   ست از  كن ا لف    یو مم خمت

ق  رار  ی ابی  ارزم  ورد و  یآور مج  ع

 .  گیرند

مد  در  به       كالیروش اتنو جه  با تو

  یی اطالعات بدست آمده از مصرف دارو     

  اهی  ، گمنطق  ه توس    م  ردم ،اهی  گ

خاب   د. اشو  یم  یابی و ارز یآور مجع  نت

ا  ، ب یسّنت بر اساس منابع طب      اهان یگ

عه  صورت     نی ا ی مطال نابع  هد   م خوا

،  موج  ود جی. ب  ر اس  اس نت  اگرف  ت

  یبر اساس اتنوبوتان   گیاهان   یآور مجع 

ستفاد  طب    و ا نابع  از   ،یسّنت ه از م

عدا     نیشرت یمؤثر، ب  بات یترک دحلاظ ت

 (.4) ندرا دار تیموفق

طب     نش  ند جزئ  یم  یسّنت دا  یاتی توا

ثر  ری نظ ش  ا ظر،      ،یخب مورد ن ندام  ا

 یو حت   اهی  گ یآور فص  ل مج  ع نی  هبرت

واجد اثر    یاهی که گونه گ   یا منطقه 

 یبرا  یه راحت ، ب را دی رو یدر آن م 

بازگو    ید؛ ما  ک   منا جود    ه چرا  با و

 موج  ود در یاهی  گ ی گون  ه 500000

 یک  دام داراک  ه ه  ر  نیزم   ی ک  ره

ندام  لف  یها  ا یاهی  خمت با   وبوده   گ

و  ییای وجود تنو عات جغراف  توجه به   

صل  نوع و م   ؤم  یف بر  ین   زانی ثر  ا

مال   بات، یترک  بی ترک کی  افنتی احت

اندک   اریبس  یفعال به صورت تصادف     

 (.2باشد ) یم

 
 :رانيي اسنّتطب سبب شناسي سرطان در 

طب       نابع  یران   سّنت سرطان در م  ا

ها مورد حبث  در مبحث اورام یعين ورم

« ورم صلب »و به اقسام   گرفته  قرار  

-22) شودبندي ميطبقه« آماس سرد»و 

0.) 

مواد   رانی ا یسّنت طب   دگاهی از د 

ط       ییغذا  بدن و  به   یپس از ورود 

هار   له چ ضم  ی مرح ب ه نوع    ،  هار  ه چ

شوند که    یم  لی( تبد روان )خل   عیما 

داشته   یا ژهی کدام در بدن نقش و    هر 

برا  عادل        یو  سالمت و ت لت  فظ حا ح

چهار خل     نی ا .باشند  یم الزم  ،بدن 

، دم و س  ودا، بلغ  معبارتن  د از: 

 صفرا. 

 کی  یدارا اخالط این  هر کدام از    

نوع غ   یع ینوع طب  ند   یع یطب ری و چ

شند  یم  شرا   با مل و  فی   ی. عوا  خمتل

  جاد یروند ا بر   ریتأث توانند با    یم 

خالط   پس     ریتأث  ای و ا خالط  از  بر ا

 ری اخالط غ  جاد یاعث ا ، بها  آن دی تول

ند  یع یطب خالط       .گرد مع ا جود و جت و
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 یم  اریباع  ث ب  روز ب یع  یطب ری  غ

 .خواهد شد

 یرطان نوع ، س رانی ا یسّنت در طب   

سرد   مع     شرت یکه ب بوده  ورم  به جت

ینس بت داده م    یع  یطب ریغ یسودا

 یه  ا رم، وم  وارد برخ  یش  ود. در 

ت  وان مع  ادل ی، م  نی  زرا  یبلغم  

سرد      یمیبدخ  فت. ورم  ظر گر ، در ن

سرد مزاج  یهااست كه از خل  یرمو

انواع ورم سرد    .دی بدن به وجود آ   

 عبارتند از:

 یورم بلغم -2

شامل ی وسودا ورم  -1 سق  )  روسیورم 

 (یورم سوداوو 

 (.0) یورم باد -8

س  رطان در من  ابع  یس  بب شناس   

ط    لف  شرح     رانی ا یسّنت ب خمت بدین 

شد  یم  به :  با سوداو    ی غل ل   ، یخ

ق  وام خل   ،  یخل   ، ب  د یاریس  ب

  ی ق  وهعض  و مب  تال، ض  عف  یآم  ادگ

ضمه  بتال    ی ها ضو م ضعف   ع   ی قوه و 

عه آن، تغ  ی داف به     ری عه  خالط ارب ا

سودا        صوص  به خ سودا  ، سوخته  یمست 

از سودازا   ییمواد غذا   ادی صرف ز م

یل  جما  از،ی : پقب گا   ن،باد شت  ، وگو

ش    ع  جانوران وح شت  شراب   ،یدس، گو

ل  اهیس  بد    هی و ادو ظیغ  لیگرم، ت

 به سرطان مانن د:  ها یماریب یبرخ

در  ریپس تان و مس ام   یه ا  یماریب

 یه ا  زخم جادیاو  صورت عدم معاجله

ان  واع از  یدر اث  ر بعض   میب  دخ

 (.20-21) زالو

  یسّنت سرطان در منابع طب     ی واژه 

نده دربرگ بدخ     ی یر موارد    یمیمتام 

 زی ن یگر ید یها  بلکه واژه  ،نبوده 

وج  ود دارن  د ک  ه ب  ا توج  ه ب  ه 

ض  موارد    حاتیتو به  شده  از  یداده 

 اشاره دارند. ،ها یمیبدخ

چک ز  ی غده  :سلعه   ست یکو ست    یرپو ا

خشک داشته و دور     ای  یکه قوام گوشت   

شا  ست    حمدود   ییآن را غ و در  منوده ا

و از انواع   منوده  دست حرکت    ری ، زملس 

 .است یبلغم یها ورم

س رد   یه ا  از مجله آماس : ریمسام 

 لی ثال   .دارد یکه قوام نرمبوده 

ک ه  ب وده  س رد   یها از مجله آماس: 

 .دنرم دار یقوام

ناز  س  : ریخ صلب در     یآما چک و  کو

خالف         ری ز بر  که  ست  سلعه در  پو

 یداراو  کن د  یهنگام ملس حرک ت من   

 ؛اطراف اس ت  یهابه بافت یچسبندگ

دی ده  ت ر  عیگردن شا و بغل ریز در

 ییها  به صورت توده    ری. خناز شود  یم 

ته         فرو رف شت  كه در گو گردن    در 

آن  اتیو از خصوص   ش  ود یم  دی  ده 

ست   ادی ازد عداد ا مه   ؛ت لت   نیبه  ع

  انی  منا یا ب  ه ص  ورت خوش  ه یگ  اه

ناز  .شود  یم  غده    ریخ جنس   یها  از 

شا    روسیسق  ست،  ظور  دیا غ من دد ، 

فاو   هی دو ناح نی در ا میبدخ  یلن

 بوده باشد.

است که حس درد    یسرطان:  روسیقس 

 یها حرارت و رگ و ضربان نداشته و

سته   ندارد     برج جود  یز در آن و .  ن

نوع     به  مروزه  ستان    یا سرطان پ از 

 یمانند  سنگسخت و  اریبس ی تودهکه 

 .شود یم فته، گکند یم جادیا

  یدر متام ای  سرطان پراکنده  :  جذام  

که   بدن   ست  شدن       ا نده  لت پراک به ع

بدن    شد  می  سودا در  بارت    ؛با   یبه ع

ست   کی جذام   ،سرطان  ضو ا جذام  ع   ،و 

 (.28،21،22د )باش یمتن ی  سرطان مهه

  در روسیو سق  یتفاوت ورم سرطان   

درد  یاس  ت ک  ه ورم س  رطان  نی  ا

شته و  به   دنی طپ ینوع  دا دارد و 

فزا   بد ی یم  شیسرعت ا صطالح    و ا به ا

مهراه دارد. در ورم  به   یكردگ  باد 

ند  یشعبات  یسرطان   هیشب  رگ مان

خرچن  گ از ورم ب  ه اط  راف   یپ  ا

اكثرًا    یورم سرطان  اند.  شده  دهیكش 

سابقه ظاهر م      ما ورم   ؛ اشود  یبدون 

سخت(  روسیسق    جه یگرم نت  ورم از )

سق    یم  س  چیه  روسیشود. ورم    یتیحسا

ن   دارد. ورم س   رطان اكث   رًا در  

ندام  خل و   یها  ا شرده نامتخل   دی پد ف

جه  ت در زن  ان   نی. ب  ه مه  دی  آ یم  

 (.27) تر است عیشا

 

 درمان
  یس  ّنته  ا در ط  ب  یم  اریدرم  ان ب 

 یروی  پ یاص  ول کل   کی  از  رانی  ا

  زی درمان سرطان ن   یبرا که   مناید  یم 

صول رعا  نی ا   نیبد  .گردد  یم  تی ا

صورت    هی تغذ حیکه ابتدا تصح    بی ترت

ته  مان دارو    ،گرف جنام    یی سپس در ا

ل    تی هنا در و شود  یم  قدامات عم   یا

ح      صد و جرا ند ف هد   صورت   یمان خوا

 .فتگر
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 :یبلغم سست یها ورم درمان ◄

غذاها  زی رهپ  غم،      یاز  لد بل مو

به         یساز  پاک  غم  ل  بل بدن از خ

  یس  پس داروه  او  اس  هال ی لهیوس  

  برن  ده لی  خش  کاننده و حتل یموض  ع

(25.) 
 

 ( :ه)سلع سلع ورم درمان ◄

و   دنی  بر س  الع ب  ا ورم درم  ان 

 یروش  .ردی گ یم ورم صورت  منودن  خارج  

منودن  خارج   قی دق ی حنوه  ی درباره که  

طب     نی ا نابع  یان   یسّنت ورم در م ب

ست    شی  به   کی نزد اریس ، بشده ا رو

خارج          هت  مروزه ج که ا ست  منودن  ا

اس تفاده  مورد  یجلد ریز یها پومیل

 (.25د )ریگ یمقرار 
 

 :ریدرمان خناز ◄

ناز    مان خ بدن   یساز  پاک با   ریدر

 یو اسهال، خوردن غذا    یق  قی از طر

اده از  اس  تف و فی  و لط هی  ماک  م 

ص  ورت   یموض  ع یب  یترک یداروه  ا

 (.25) ردیپذ یم
 

 :روسیدرمان سق ◄

سق    مان  بدن   یساز  پاک با   روسیدر

خون    ردی گ یم صورت   مار یب گر  . ا

از  یساز  اک، پ رنگ باشد   اهیس  مار یب

 لی حتل یداروها  و سپس  یری خون گ راه 

نده       نرم کن نده و  بود   بر هد  . خوا

سق    یبرا  مان  کر    روسیدر دو روش ذ

 :عبارتند ازه است کشده 

ستفاده از      لی حتل .2 با ا بردن ورم 

ها  جه با   ییدارو شکانندگ  ی در  یخ

 کم و ورزش دادن اندام.

غذا   منودن  نرم   .1 ساندن   یورم و ر

 یب  ا م  الش و داروه  ا   ش  رتیب

 (.21) به عضو یدنیمال
 

 : درمان ورم سرطان ◄

یم   ،ییدرمان در مراح ل ابت دا   

ش  دن  یو چرک   ت  ر ب  زرگاز  توان  د

لوگ    عث   ای و منوده   یریسرطان ج با

اگر ورم سرطان    .گردد  مار یب یشفا 

شد     نهان با بدن پ ب درون  ته ه ،   ی گف

مان           با در ست آن را  هبرت ا قراط  ب

بلکه آن را به حال     ،ننموده  کی حتر

خبش   یسرد  یخود گذاشته و از غذاها   

بت  یل  زا  و رطو جبو، از قب   و یماه  آ

 .منوداستفاده  یعسل ختم مرغ

  دی با شد، کوچک با  یاگر ورم سرطان   

ح   عالوه   منود  خارج  آن را  یبا جرا و 

ب  ر اص  ل ورم ه  ر چ  ه ک  ه از ورم   

شده و منشعب شده است را       ریپذ ریثأت

ه طوری   ، ب منود کن   شه یر یبه کل  نیز  

باق  یزی چکه   که از      یاز آن  ند  منا

جازه داد    دی با .شود  یاری ورم آب ا

  رونی ، بشده  یجراح حمل  از  یادی خون ز 

  و یری خون گ با   یساز  پاک . زدی بر

سهال ن  پذ      زی ا صورت  ست  کن ا و   ردیمم

به    ازی ، نورم دنی ممکن است پس از بر   

شده باشد.     دهی بر یبر جا  داغ گذاشنت  

ها از  جا    زی ن یدنی مال یدارو   یبر 

 (.21د )شو یماستفاده سرطان زده 

 
 يبررس مورد يها كتاب
حلاو       تاب ا هار ک بن   از  یچ مد   حم

ابن    ، قانون در طب از  یراز یای زکر

  یل  یاز عق  هی  االدو زنخم   نا،یس  

  یعل  از یعیبد   اراتی اخت و یخراسان 

جه  ت  یرازیش   یانص  ار  نیب  ن حس  

ستخراج  ها  ا فرد  یدارو به     یم که 

منظور درمان سرطان مورد استفاده       

ق  رار  یورد بررس  ، م  ب  وده اس  ت

 .گرفتند

 

 یاحلاو .1

اث  ر حمم  د پس  ر   یکت  اب احل  او 

.ق  ه 112 متول   د ،یراز یای   زکر

شد.  یم  هوم     یراز ی واژه با به مف

به     سوب  ست   «یر»من از  یک یکه  ا

یران در   مهّم  یشهرها  مان  ا آن ز

ست   حلاو   .بوده ا تاب ا   ی دوره کی  یک

که   باشد  یم  یکامل طب تا زمان راز    

قوال و عقا وی  باء  دی در آن ا   اط

نان یسلف   م  ،یو ن یا وی رو را ی را

به      ، آمنوده  یآور مجع  گاه با توجه  ن

خ   ود در  اتی   ات و جتربی   نظر

  نیه  ا را ت  دو ن، آه  ا مارس  تانیب

ست. از ا  منوده  تا   یحلاو ، ارو نی ا

  نیتر  امع، ج یاواخر قرن چهارم هجر    

ب    تاب ط سالم   ی ک متدن ا بوده   یدر 

 .  است

 یطب  املعارف  رةی دا نی تعداد جملدات ا  

لف     قوال خمت لد  40تا   22از  به ا  ج

بر جتارب    کتاب مشتمل   نی ا باشد.  یم 

ب   وده و  یراز ینیب   ال وی شخص   

 نیتر  یو طوالن  نیتربتر ع، منیتر  بزرگ 
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شد  یم وی  فیتأل  به  ها   تمدّ که   با

نوان   شجو   ع جع دان شک  انیمر در   یپز

ته        ای دن قرار گرف ستفاده  مورد ا

 (.21) است

 یبه داروها   یاز احلاو  ستم یکتاب ب 

صاص     فرد اخت شته  م  نی ا که در دا

س      مورد برر عه  ته     یمطال قرار گرف

 (.24است )

 

 قانون در طب .2

کت   اب ق   انون در ط   ب اث   ر    

بن عبداهلل    نیحس  یابوعل  سیالرئ  خیش 

معروف به    نایابن س   یبن حسن بن عل    

س   بن  بوعل  ای  نایا لد   نایس  یا متو

صفر    ماه  سال    در   848 ای  840 به 

باشد. کتاب قانون     یدر خبارا م   .ق ه

م  صل  ،نیتر  مّه شهورتر  و نیتر  مف  نیم

م و از  سیالرئ  خیش  یطب اثر    نیتر  مّه

تاب  ب  یها  ک غرب   شرق  یط شد  یم و  .  با

 را در کتاب  نی ا فیتأل  سیالرئ  خیش 

غاز و در     .ق ه 708سال   جان آ در جر

به پا   .ق  ه 727 مهدان    .دبر  انی در 

 بوده و قانون مشتمل بر پنج کتاب       

 یداروه  ا ی درب  ارهآن کت  اب دوم 

کت  اب  نی  در ا خی. ش  اس  تمف  رد 

  ،یاهی  گ یمت  ام داروه  ا  ب  ًایتقر

را ب  ا خ  واص و   یمع  دن و یوانی  ح

ستعمال آن    ست.      موارد ا ها آورده ا

س     نی در ا بن  تاب ا  200حدود   نایک

سمت        که ق برده  نام  از   یدارو را 

که د       آن ست  مهان ا و  دوسیسقور یها 

خ   ود  یه   ا در کت   اب نوسیالج   

ند  آورده عداد  ؛ا یز   دارو  یادی ز ت ن

 سیالرئ  خی، ش که در کتب قدما نبوده    

ضافه     ست. ا  منوده خود ا تاب   نی ا ک

شرفکند      بدالرمحن  س  ع مجه  یتو   و تر

شر       ت سروش منت شارات  س  انت شده  و

 (.22است )

 

 هیاالدو خمزن .3

تاب    ثر  هی االدو خمزن ک س   ا مد ح  نیحم

 یخراسان  یل یعق یعلو  یبن حممد هاد   

ست   قرن    ا  سته یز یم .ق  ه 21که در 

ست  صر    یل ی. عقا که  منوده   حیخود ت

از گذش  تگان  دی  تن  ها ب  ه تقل 

ته  سخنان   ب ،نپرداخ که  که     یل ته  گف

به   یو یراا جتربه ب  ، ب ها  آن قت یحق

 است. دهیاثبات رس

از   یک   ی هی   االدو خم   زنمف   ردات 

شهورتر  صل  نیم تاب  نیتر  و مف  ییها  ک

مفرد در   یداروها  نه یاست که در زم  

سرتس   شد  یم د نابع و با تاب  . م  ییها  ک

به    ته که  تأل   ی گف لف در   نی ا فیمؤ

ه  ا اس  تفاده ش  ده     کت  اب از آن

 عبارتند از:

 سیالرئ خیشقانون  .2

 سیئالر خیش هیقلب هیادو .1

 طاریابن ب جامع .8

غداد  جامع  .7 ما ال  یب  بی للطب سع ی)

 جهله(

 یداوود انط   اک خیش    ت   ذکره .1

 االلباب( ی)تذکره اول

 اهلل بةیبن ه لیامساع خیش ارشاد .1

مجه  .4 ن یب حان یتذکره ابور  تر  یرو

 یدیمشهور به سو

لد  نی زحاج   یعیبد  اراتی اخت .2  نیا

 عطار

حمم  د  ری  م میحک   نیحتف  ةاملؤمن .0

 یتنکابن

فردات   .20 ک  م مد مع میح لوک    ت امل

 خان یعلو

 اراتی  )اخت ءاالطب  ا دس  تور  .22

ک یقامس  به       می( ح قب  سم مل مد قا حم

 هندوشاه

بات   .21 ضل  جمر مد   ری م میحک  ،یاف حم

 افضل

ش   .28 ک  یحوا  دی عبداحلم ری م میح

 نیکتب حتفةاملؤمن یهند هیبرادو
و  یعرب  ،یونان ی گر یچند کتاب د   و

س  ب یفار فراد     ی عالوه ه ،  چه از ا آن

 اتی  جترب و دهیش  ن ن  انیم  ورد اطم

 مؤلف. یشخص

  ت،ی  کت  اب ماه نی  در ا یل  یعق 

ها    عت یطب عال دارو نافع و   ، مو اف

موم    ص  یخواص ع در   ها  آن یو اختصا

امراض از سر تا پا، مضار و اصالح        

صرف   و ها   آن قدار م  ها  آن بدل  و م

کر   ،را ست. ا منوده  ذ تاب در   نی ا ک

به  توس  انتشارات صفا،     2842سال  

 (.20ت )رسیده اسچاپ 
 

 یعیبد اراتیاخت .4

لد  نی ز یحاج   ل  نیا س   یع بن ح  نیا

در .ق  ه 410در س   ال  ،یانص   ار

ثر     ای به دن  رازیش  نها ا مد. ت  یآ

ب   ه ج   ا مان   ده،   یک   ه از و

ست. ا  «یعیبد  اراتی اخت» ثر   نی ا ا

عه  کی  ها  ی جممو کب    یدارو فرد و مر م

کتاب را   نی ا ی. وباشد  یم  یسّنت طب  
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  از شاهزادگان به نام    یک یبه مهسر   

 نی اذا ؛ ل منود اهدا  « لاجلما  عیبد »

 ن  ام «یعیب  د اراتی  اخت»، کت  اب

ته   به ا      گرف جه  با تو ست.  که یا  ن

ب ثا آ شرت یب بان     یر ط به ز آن زمان 

شته م   یعرب  خاص   یژگ یو ،ندشد  ینگا

ثر   نی ا بان        ا به ز که  ست  آن ا

س  گارش       یفار ست. در ن شده ا شته  نو

  80کت  اب از نظ  رات ح  دود   نی  ا

و  نوسیز مجل   ه ج   ال ، ابی   طب

  به استفاده شده است.     دوسیسقور ید

  «جامع »دو کتاب   سنده، ینو ی اشاره 

نهاج » و صل   « م نابع ا  نی ا یاز م

بوده    تاب  ند.  ک س      نی ا ا تاب تو ک

ق     مد ت کرت حم ش  حیصح ، تری م ید  هیوحت

سال   و دی گرد شرکت    2842در  س   تو

 (.10د )شمنتشر  یپخش راز ییدارو

 

 :ها افتهي
س   شد       یدر برر کر  تاب ذ هار ک ،  هچ

دارو   14، یاهی  گ یدارو 102 ع  دادت

  با منشأ  دارو  12 و یجانور  با منشأ  

  یها  جهت درمان سرطان و معادل    ی معدن 

فت یآن    یی دارو اهی گ 102شد. از   ا

عداد مذکور،   تون و  اهی گ 12 ت   در م

ضد   اثرات   یدارا نیز  یمنابع امروز  

  یآنت    و کیتوتوکس   ی، ساس   رطان

س  ستند  دانیاک سام ه م  ی. ا   نی ا یعل

ظ  رات  ب  ا اس  تفاده از ن  اه  انیگ

  یم یکر ان،ی مظفر ،یطباطبائ  اب،ی زر

شده   ارائه   2 ی مشاره در جدول   نیو ام 

اف   راد   اتی   نظری  ارائ   ه. اس   ت

، که   امهیت دارد  لی دل نیالذکر بد   فوق 

مندرج در    یی دارو اهان ینام گ  قی تطب

  دهی چیپ اریبس  ی، کار یسّنت  متون طب  

  یرا، ب دی جد قات یحتق. باشد  یو سخت م  

خی   هان یگ نی از ابر خ ا ت وا،    یص آن

در   یض  د س  رطان  ای  و  یدانیاکس  

در  یس   رطان یه   ا س   لول یه   ا رده

نش  ان   وان  اتیدر ح ای   ش  گاهیآزما

ست  س . داده ا هان یگ نی از ا یاریب   ا

.  باشند  یم  دانیاکس  یمواد آنت   یدارا

ش  امل   یع  یطب یه  ا دانیاکس   یآنت  

  ،دهایی    ه    ا، فالونو توک    وفرول

و   کینامیس   دیه  ا، اس    نیکوئرس  ت

.  باشند  یم  یولو فن  یدی پپت بات یترک

س یاکس ب  ونیدا با   دی پیخود ل  هخود ها 

  جاد یغشا و ا  بی شدن، ختر  ری پ ند یفرا

س  رطان در موج  ودات زن  ده ارتب  اط  

عالوه بر     اهان یگ نی از ا یبعض  .دارد

شنت   ت دا س  یآن ند    یم  ها  دانیاک توان

بدن    یسرطان  یها  ل سلو  ری تکث را در 

،  یسرطان  یسلول  یها  رده ای  وانات یح

متوقف    ای  کند و  اهشگ یآزما  یر حم د

ر ، دس  هولت ک  ار  ی. ب  رامناین  د

  یس  ّنتک  ه از من  ابع ط  ب  یاه  انیگ

ستخراج   ند  شده ا حروف      ، ما با  نابع 

  ؛است شده  ذکر   اهی هر گ  یاختصار برا  

کتاب    یبرا  «ح»که حرف    بی ترت نیبد 

کتاب قانون،     یبرا  «ق»حرف   ،یاحلاو 

تاب   یبرا  «م»حرف   و   هی االدو خمزن ک

  یعیبد  اراتی تکتاب اخ  یبرا  «ا»حرف  

 است. افتهیاختصاص 

 
 سرطان: ◄

است كه منشأ     یورم  ،یورم سرطان  

سودا  صفرا    یآن  صل از  سوخته    یحا

شد. گ  هان یبا برا    یی دارو ا  یکه 

سرطان   مان ورم  مورد     یدر نابع  در م

کر    عه ذ ند     دهی گرد مطال ند عبارت ا

 از:

را  ین یسرطان ب  ش( :لگو ی)ف لوف  .1

ق و ح(.  )م، .ب  رد یم   نیاز ب  

اس ت   دی  م ان ج ذام مف  در یب را 

 تیخاص   یدارا اهی  گ نی  ا )م(.

 (. در12) اس ت  یدانیاکس   یآنت  

تاب اخت  سم     یعیبد  اراتی ک هم ا

آن  یبرا  یذکر شده ول    اهی گ نی ا

ضد اورام     ثر  کر     ای ا سرطان ذ

 نشده است.

س    ونی آذر .2 تاب پر  یبرا  ت( :)آف

در  .)ا( است  دی ها مف  درمان ورم 

سخ  ستفاده در    یی دارو ن  مورد ا

سرط    مان  قانون    ان دردر تاب  ، ک

گ ل   ب رده ش ده اس ت.    ه ک ار ب  

ثر ؤم   یدارو كی  پرس  ت آفت  اب 

شدن خون    هی از جتز یریجلوگ  یبرا 

 انی ر مورد مبتال و د است  یسرطان 

مر       به  ضو  كه ع بل   ضیسرطان  قا

ح  شد  یجرا ثار  ، آخوردن آن ، نبا

 یدهای    کوزیگل .دارد یدی    مف

شده از گ    ستخراج  یون  اهی ا ، آذر

ص  یاراد تهاب    تیخا ضد   یضد ال و 

سرطان   یها  سلول  ی ردهبر   یسرطان 

لوکم    لون،  ستند     یکو نوم ه و مال

(11.) 

 یدرم ان  یه ا  در نس خه  زعفرران:  .3

 نی  ا. )ق( س  رطان وج  ود دارد 

ص  اهی گ س یسا تیخا یز   کیتوتوک ن
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 (.18دارد )

ض  د   یب  یدر نس  خ ترک :تررونیز .4

غن          یسرطان  به رو قانون  تاب  ک

  شده است.   داده یخاص  تی امه تون یز

صاره  تانول  ی ع   یدارا تون یز یبو

  دیاس  یدانیاکس  یآنت  ی ماده چهار  

س  ک،ی کومار س  ک،ی فرول دیا   دیا

ئوروپ  و کینامیس  ش  یم  نیاول د  با

(11.) 

صرف آن در ترک  توذرنج:  .5 با    بی م

  یرو میضخ  ی هی ال کی عسل به صورت    

)ح(.   اس  ت دی  مف یس  رطان ی غ  ده

خود    ازنیز   کی موتاژن یآنت  تیخاص 

 (.15) نشان داده است

شخاش:  .6 ها  یبرا  خ و   یسرطان  یدرد

ن اورام لی حتل ست ،  .  (، م)ح افع ا

ص  ت  تیخا س  یآن یز   یدانیاک   داردن

(16). 

ا  .7 نافع     ( :بیس ) حتّف سرطان را 

 یآنت  تیخاص  وهی م نی )ح(. ا است 

کت اب   (. در14) دارد یدانیاکس  

اح         هی االدو خمزن  نام تّف با  هم 

اورام حاره در   ثر بر ؤم  آمده و 

 نظر گرفته شده است.

چ   .8 اورام   لی حتل یبرا  ( :کخروع )کر

  یها  (. برگ ، م، ا، ق)ح نافع است  

  دن  دار کیتوتوکس  یسا تیآن خاص  

(12.) 

، لغ ت  ( :ا)بقله الزهرر  بقله محقاء .9

ب ع س      یر به فار ست.  فه و   یا خر

اورام  یبرا شود.یم دهیتورک نام

نی ز   ی)م(. در احل او  اس ت  دیمف

سم ا  ل    اهی گ نی ا شده و  یآورده 

م  وثر ب  ر اورام گ  رم در نظ  ر  

آن  یه ا ش ده اس ت. ب رگ    گرفت ه 

 (.10) دندار کیتوتوکسیسا تیخاص

، )ح سرطان را نافع اس ت  کهربا: .11

و  یعیب د  اراتیکتاب اخت (. درق

سم ا    هی االدو خمزن   اهی گ نی هم ا

 ایسرطان  اثر ضد یآورده شده ول

 آن ذکر نشده اس ت.  یاورام برا

 long-chain esters ی مهار کنن ده کهربا 

 کیوکس  توتیرو سا نی  ا از و بوده

 (.80د )باش یم

اورام  لی حتل یبرا    ( :ریس) مثو .11

و  یکتاب احل او  )م(. در نافع است

با   ریهم اسم س    یعیبد  اراتی اخت

 اثر ضد یلو، نام ثوم آمده است

 یاورام برا  مؤثر بر   ای  یسرطان 

آن ذک  ر نش  ده اس  ت. در کت  اب 

حلاو  ن مه یا که       نیچ شده  نوان  ع

 ریب  د اس  ت. س   ریخن  از یب  را

ب    ه ن    ام  یا م    اده یدارا

sulfoquinovosyl diacylglycerol ه ، ک  اس  ت

 DNA یرو یمهارکنن   دگ اث   ر

ل  سلول      یپ شد  فا و ر  یها  مراز آل

 (.82) انسان دارد یسرطان

درمان ورم    در ( :دی )عنربب جعده  .12

کت   اب   )ح(. در ن   افع اس   ت 

هم    هی االدو خمزن و  یعیبد  اراتی اخت

شده،   اهی گ نی نام ا  ل آورده    یو

آن ذکر    یراب  نه یزم نی در ا یاثر 

ص      ست. خا شده ا س یسا تین   کیتوتوک

ست      یبرا  زی ن شده ا گزارش    آن 

(81.) 

با   ای  ییبه تنها ( :م)کل کرنب .13

اورام ب   ارده  حمل   ل آرد ج   و

 )م(. سرطان است و هیبلغم
 

كه مهان  روسیسق: سخت ایورم صلب  ◄

 ورم سخت است بر دو نوع است:

ورم سخت بدون حس      خالص:  روسیسق  الف 

 و بدون درد

خالص:  روسیقس  ب كه در     نا سخت  ورم 

مانند نوع خالص است اما تا         یسخت 

 درد ندارد. لیحس دارد و یا اندازه

ت  مورد        یمفردا نابع  سخ م که در ن

برا    عه  کر      یمطال سخت ذ مان ورم  در

 اند عبارتند از: دهیگرد

 و اورام لی  حتل یب  را :یخطمرر .1

، ح، )م است  دی مف ریدرمان خناز  

 یآنت   تیخاص   اهی  گ نی  ا (.ا

 (.88) دارد یدانیاکس

  یها  آماس منودن  در نرم   :یگل راع   .2

  نی  ا )ق(. از ن  افع اس  ت س  فت،

ص  اهی گ س یسا تیخا گزارش    کیتوتوک

 (.81) شده است

 اراتی در اخت ه( :اقحوان )بابون   .3

شده        یعیبد  بابونج ذکر نام  با 

خوردن آن در    ست.  ورم  یمداوا  ا

 نی  (. ا، ا)ق اس  ت دی  س  خت مف

 لیب  ر تش  ک یمه  ار اث  ر اهی  گ

 داش ته و  یخ واهر  یدهای  کرومات

ص  نی ا از س یسا تیرو خا  کیتوتوک

 (.85) دارد

ط  .4 بز  خیب حلم آن     ( :ه)خر ضماد 

)م(.  جهت اورام صلبه نافع است    

 یه  ا لول، س  مطالع  ه کی  در 
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ک  ه حت  ت  تونئ  الیماکروف  اژ پر

عصاره خربزه قرار گرفته      ریتأث 

 دی    بودن    د از نظ    ر تول 

آزاد،  یه       ا ک       الیراد

 یها  نیتوکایو سا  ها  نرتفرون یپروا

ق  رار  یم  ورد بررس   یالت  هاب

خربزه به صورت     ی عصاره گرفتند.  

  ونی د آنی وابسته به دوز از تول  

س    س  دیسوپر اک  تی رتین یو پراک

الوه ، ع عصاره  نی . امنود  یریجلوگ 

 ،یدانیاکس   یآنت   تیب  ر خاص  

تهاب      یدارا ضد ال  زی ن یخواص 

  نینرتلوک یا دی تولا ری ؛ زباشد  یم 

 یرا در ماکروفاژه         ا 20

 (.86د )منای یالقا مل ئاتونیپر

آن جهت   ی پخته  ضماد  :یخطائ  یچا  .5

)م(.  اورام ص  لبه ن  افع اس  ت  

 یانس  ان گذش  ته نگ  ر مطالع  ات

 ی کنن  دهاز اث  ر حمافظ  ت  یح  اک

 squamous cell در براب ر  یمصرف چ ا 

carcinoma  وbasal cell carcinoma د باشن یم

کوه ورت در   ی مطالع ه  کی  (. 84)

 کس  ی، رژاپ  ن نش  ان داده اس  ت

 ی ش  رفتهیپاب  تال ب  ه س  رطان   

 یچ  ا هک   یپروس  تات در مردان  

م    صرف  ند،  یم مرت  کن بو    ک هد  د خوا

(82.) 

لل     ( :وج ) ریشع  .6 ضماد آرد آن حم

با راز     ست.  صلبه ا   و انجی اورام 

بول اطفال به      و نفت  و ختم کتان  

ست      نافع ا صلبه  هت اورام  )م(.  ج

ص  نده حل   تیخا سفت و   یها  ورم ی کن

  (. ج  وا، ق، )ح را دارد یبلغم  

سرطان   یبرا  یدی مف یدارو احتماالا 

جو    ست.  که     یمواد  یدارا ا ست  ا

  در بس  رت م  واد موج  د س  رطان را

  این  به  ومناید   ها سركوب مي     روده

ضد          مواد  یف  جو را در رد یل  دل

قرار     ند  یم سرطان  جو  ده  )ق(. 

است و ی دانیاکس یخواص آنت یدارا

 نیب   آزاد را از یه  ا ک  الیراد

 (.80) برد یم

فل ا  .7 صلب    ملاء: فل لل اورام   هیحم

 یآنت   تی(. خاص  ، ح، ق)م اس  ت

 (.10) دارد یدانیاکس

)م(.  حملل اورام صلبه است    ب:قنّ  .8

 (.12) دارد کیتوتوکسیسا تیخاص

با    کرب:  .9 سب  ی هی ادوبرگ آن  ،  منا

ناز   حم ست    ریلل خ صلبه ا   و اورام 

  ،مطالع   ه کی   (. در ، ح، ق)م

صاره  مز      اهی گ ی ع شت قر به گو   کرب 

سپ     شد و  ضافه  مدت      ا به  شت  س گو

معده حرارت     ی رهیش با   قه یدق 220

ک  رب از   اهی  داده ش  د. عص  اره گ

در   دی پیل یخود  هب  خود  ونیداس یاکس

 .(11د )منو یریجلوگ گوشت

آن جهت    ی ضماد پخته   اسفاناخ:   .11

)م(. نام   اورام صلبه نافع است   

 اراتی  در کت اب اخت  اهی  گ نی  ا

حلاو  یعیبد  ل      یو ا مده و  یهم آ

آن  یب را  ن ه یزم نی  در ا یاث ر 

ذک ر نش ده اس ت. ب رگ اس فناج      

 یه   ا  دانیاکس     یآنت     یدارا

و  Patuletinاس  ت ک  ه   یدیی  فالونو

Spinacetin (. 18) ش  وند یم   دهی  نام

س یکاهش پراکس   در یدی پیل ونیدا

س  موش    یاتوپ بد  تو  حتت   یها  ک پر

 ی عصاره گاما که    ی اشعه با   یتاب 

م      صرف  سفناج م شان     یا ند، ن کرد

 ی هکنن  داث  ر حمافظ  ت   ی دهن  ده

(. 11د )باش     یم    اس    فناج 

ز ، اجاتیس  بز  یدهای   پیکولیگل

  یمجل    ه اس    فناج در حم       

 تیخاص     یدارا ،یش   گاه یآزما

م راز آلف ا    یپل DNAی مهارکنندگ

ندگ   یطانسر  یها  سلول  یو مهارکن

 یاس  فناج دارا انس  ان هس  تند.

 sulfoquinovosyl از یادی  ز ریمق  اد

diacylglycerol اث    ر اس    ت ک    ه 

م  راز  یپل   DNAی روی مهارکنن دگ 

فا  شد  و آل ی سرطان ی ها  سلول  ر

 (.15) دارد انسان

در  ( :گ)بارهنرر لسرران احلمررل  .11

 یع  الج ورم س  خت کب  د   ی نس  خه

 ی)ق(. ب  را ش  ود یاس  تفاده م   

(. ، ح، ا)م ن افع اس ت   ریخن از 

ص  ت  تیخا س  یآن آن  یبرا  یدانیاک

 (.16) شده است دهید

شف   .12 گ  حر   لی حتل یبرا  ( :ر)کن

ست  دی صلب مف  یها  ورم  ، ا،)م ا

 دارد کیتوتوکس  یسا تی(. خاص  ح

(14.) 

درم  ان ورم ص  لب   در کترران:  .13

کت  اب  (. در، م)ح ن  افع اس  ت 

 اهی گ نی نام ا  یعیبد  اراتی اخت

 نی  ا در یاث ر  یآورده ش ده ول   

کر   یبرا  نه یزم شده  آن ذ ست.  ن ا

 یاارکت      ان د  ی عص      اره 

 ها  تواسرتوژن یهاست. ف  تواسرتوژن یف

 یاهی گ بات یترک از یمتنوع  گروه 
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ه ، ک  هس  تند یدییاس  رتو ری  غ

ت  سرتوژن    یاثرا شابه ا  درون زادم

 ض د  تیانس ان دارن د و خاص     رد

ها نسبت داده    به آن  زی ن یسرطان 

 خمتلف  یها  قسمت  ی عصاره  شده است.  

تان  اهی گ ب  ک  (شه یر ساقه،  رگ،)

 یسرطان  یها  سلول  ری تکث از مانع 

 (.12) دنشو یم Jeg3 رده

درمان    یبرا  ( :زیکزبره )گشن    .14

ناز  ست  دی صلبه مف و اورام  ریخ   ا

مطالع    ات نش    ان   ، ا(.، م)ح

که    داده ند  صاره ا ب  ی ع تر  یآ   یو ا

شن  شامل کاروتنو   زیگ ی که  ها و    دی

  یآنت   تیاص  ، خس  ته  ا ا  کی  فنول

س  شمگ  دانیاک   کی دارد. در  یریچ

  یو ات  ر یآب   ی ص  اره، عمطالع  ه

گ  اواژ ب  ه   ی لهیوس  ب  ه  زیگش  ن

روز  60و  80به م دت   wistar یها رت

توا  شد.   یلم هر    انی در پاداده 

نه ه دور ظر        ی منو بد از ن خون و ک

 thiobarbituricب ه روش   ه ا  دانیپراکس  

reactive substances نی  شدند. ا یابیارز 

  تیخاص   ی دهن  ده نش  ان یابی  ارز

ت  س  یآن صاره  یدانیاک شن  ی ع   زیگ

 (.10) بود

  لی  حتل یب  را ( :ریرر)اجن نیترر  .15

 نافع است   ریاورام صلبه و خناز  

 اراتی  تکت اب اخ  (. در، م، ق)ح

ت  رت   ری اجناز  زی ن یعیبد   نی)

طب( و  شک  ری اجن ر ت  خ ( ابسی  نی)

ست        شده ا برده  مورد   ؛نام  در 

منودن   ماد، ض خشک گفته شده    ری اجن

صلب نافع است.     یها  ورم یآن برا 

ص  اهی گ نی ا س یسا تیخا  کیتوتوک

 (.50) داردنیز 

فا   .16 برا  ضماد  :ابسی  یزو   یآن 

جهت    )ح( و سفت نافع است    یها  ورم

مورد    لی حتل بارده  ستفاده    ورم  ا

 )م(. ردیگ یقرار م

  یها  ورم یآن برا  ضماد  فاشرا:   .17

 کتاب  (. در، ح)م سفت نافع است   

 نی نام ا  زی ن یعیبد  اراتی اخت

ل    اهی گ مده و ثر  یآ  نی در ا یا

برا    کر  آن  یمورد  ست.    ذ شده ا ن

نی  ز آن  کیتوتوکس  یسا اتاث  ر

 (.52) گزارش شده است

اورام  یب  را ( :م)کلرر کرنررب  .18

ن    ست صلبه  ص ، ق)ح افع ا  تی(. خا

 (.51) دارد کیتوتوکسیسا

س   .19 تازه   :ونیفرا تر آن   و چون 

شده  لوط  ، خمبز  ی گرده  هی را با پ 

گذاشته شود،    یو بر هر نوع ورم    

برا  رود یم  لی حتل یبزود   ی)م(. 

(. در ، ا)م ن افع اس ت   ریخن از 

حلاو   تاب ا سم  زی ن یک  اهی گ نی ا ا

ل    شده و  نه یزم نی در ا یآورده 

ثر  یبرا  ست.      یآن ا شده ا کر ن ذ

آن گزارش   یدانیاکس  یآنت  تیخاص 

 (.58)  شده است

س     ونی آذر  .21 تاب پر گل آف  ( :ت)

لوط        غن خم با رو بر  شود  چون  و 

 لی  حتل ورم ص  لب ض  ماد ش  ود،  

هد.  یم  تاب  د حلاو  در ک نام    یا با 

 در یاثر  یآمده است ول    ونه یآذر

 است.نشده ذکر از آن مورد  نیا

 

ت  :ورم سرد ◄ سخ     یمفردا که در ن

ن  مورد م برا    ابع  عه  مان   یمطال در

 عبارتند  اند،  دهی ورم سرد ذکر گرد  

 از:

ض  ماد آن ب  ه   ز( :ایرر)پ بصررل .1

با      یا  نهایي و  سب   ی هی ادوت منا

 جهت نضج اورام بارده نافع است      

 یآنت  تیخاص  یدارا ازی (. پ، ق)م

  اس  ت یس  رطان ض  د و یدانیاکس  

(51.) 

بوب:  .2 ست      حل بارده ا لل اورام   حم

 آن در موج  ود دی  ترپنوئ ید)م(. 

ها       مدوالتور در دارو نوان    یبه ع

 شود  یاستفاده م   ضد سرطان   یب یترک

(55.) 

چ  خروع  .3 حلاو    ک( :)کر تاب ا  یدر ک

  یعیبد  اراتی و اخت هی االدو خمزن و 

شود. به    یم  دهی به نام خروع نام   

کرچک   یو به ترک   ری اجن دی ب یفارس 

آن جهت اورام   شود. ضماد   یگفته م  

م  ست  نافع  یبلغ  (.، ح، ا، ق)م ا

دارد و باعث   کیتوتوکس یسا تیاص خ

  یه  ا در س  لولپت  وز وآپ یالق  ا

 ش ود  یم یانسان SK-MEL-28 یمالنوما

(56.) 

به:  .4 تاب  رط به       در ک نام رط با  ها 

اسپست و   یکه به فارس   شده  آورده 

ک    جنه ی یبه تر شود.   یم  دهی نام و

آن با عسل جهت ورم     دهی ضماد کوب 

ست     نافع ا تاب    (. در، ق)م سرد  ک

حلاو    زی ن یعیبد  اتاری و اخت یا

ل    اهی گ نی نام ا  شده و  یآورده 
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آن ذکر   یبرا  نه یزم نی در ا یاثر 

 یدانیاکس  یآنت  تیاست. خاص   نشده 

 (.54) دارد زین

تازه آن حملل ورم    ضماد  زرنباد:  .5

ست   حلاو   )م(. در سرد ا تاب ا   و یک

 نی نام ا  زی ن یعیبد  اراتی اخت

ل     اهی گ ست و شده ا ثر  یآورده   یا

شده  آن ذکر ن  یبرا  نه یزم نی در ا

ست. دارا  ص  یا س یسا تیخا  کیتوتوک

 (.52) باشد یم زین

بارده    یها  ورم یبرا  :ابسی  یزوفا  .6

  تی)م(. خاص     اس    ت دی    مف

س یسا   (. در50) دارد زی ن کیتوتوک

تاب اخت  یز   یعیبد  اراتی ک نام   ن

ل     اهی گ نی ا شده و کر  ثر  یذ در   یا

شده      یبرا  نه یزم نی ا ته ن آن گف

 است.

ند:  .7 مان اورام   آن در یطال  راو در

ست   بارد  نافع ا تاب    )م(. در ه  ک

حلاو  مده   اهی گ نی نام ا  زی ن یا آ

ل   ست و برا      یا شده  کر  ثر ذ آن  یا

مورد ورم  شد      یها  در  ست. ر گرم ا

 (.60د )منای یهپاتوما را متوقف م

شرتغاز:  .8 سرکه     جرم آن ی طال  ا با 

)م(.   جهت اورام بارده نافع است    

 اراتی  و اخت یکت  اب احل  او  در

مده   اهی گ نی نام ا  زی ن یعیبد  آ

آن  یمورد برا   نی در ا یاثر  یل و

آن  یذکر نشده است. عصاره الکل      

 دارد یدانیاکس   یآنت   تیخاص  

(62.) 

  د،فیسرر )کنگررر ضرراءیالب شرروکه .9

و  هی  االدو خم  زن در د( :بررادآور

  با نام بادآورد    یعیبد  اراتی اخت

( و در  ضاء یشوکه الب  د،یسف  )کنگر 

حلاو  باذآورد      یا نام  گر  با    )کن

بادآو ضاء یشوکه الب  د،یسف  رد(  ، 

 یه  اورم یآورده ش  ده اس  ت. ب  را

  (.، م، ا)ح ن  افع اس  ت  یبلغم  

و   یدانیاکس    ی آنت     تیخاص    

 (.61) دارد ویهپاتوپروتکت

سرد  یبرا  :لی زجنب  .11  دی مف ورم 

از  یریجل   وگ (. در، ق)م اس   ت

قش   یسرطان  یها  سلول  وژنزی آنژ ن

 (.68) دارد

ست      صرب:   .11 نافع ا سرد را    ورم 

حلاو  (.، ق)م مده     یدر ا نام آن آ

گرم   یها  ورم یرو آن بر  اثر  یول 

  اراتی  در اخت ذک  ر ش  ده اس  ت. 

شده     اهی نام گ  زی ن یعیبد  کر  ذ

آن  یبرا  رابطه  نی در ا یاثر  یول 

 یاز دست انداز   نشده است.   انی ب

  الی نژنازوفار یسرطان  یها  سلول 

 (.61د )یمنا یم یریجلوگ

ورم سرد   یبرا  ر( :)انگو  عنب   .12

 اراتی  اخت در )م(. ن  افع اس  ت 

  نی  در ا یاث  ر یاواحل   و یعیب  د

ست.      یبرا  نه یزم شده ا کر ن آن ذ

 (.65) دارد کیتوتوکسیسا تیخاص

جمم وع ورم  یبرا م( :)کل کرنب  .13

 ن افع  یبلغم   یهاها از مجله ورم

 (.، ح، م)ا است

نه:   .14 حلاو    در بابو تاب ا با   یک

 کت    اب در و ن    ام اقح    وان

با نام بابونج آورده     هی االدو خمزن 

بارده      لل اورام  ست. حم (  )م شده ا

 نافع است   یبلغم  یها  ورم یو برا 

 )ح(.

 یه ا ورم یب را  و( :)جر  ریشع  .15

 (.، م، ق، ا)ح نافع است یبلغم

ملاء:     .16 فل ا م  یها  ورم فل   یبلغ

بر    و )ا(برده   لی مزمن را حتل 

 )م(. اثر دارد هیبارد یها ورم

آرد   ض  ماد م( :)گنررد حنطرره  .17

جه  ت  ازی  گن  دم پخت  ه ب  ا آب پ

 )م(. اورام بارده نافع است

 

 :امجذ ◄

 جذام را نافع باشد    ه( :)قهو  بن  .1

ص  ت  تی)م(. خا س  یآن   زی ن یدانیاک

 (.66) دارد

جذام منفعت    یبرا  م( :)گند  حنطه  .2

 م   واد ی)ق(. گن   دم دارا دارد

 یخ   واص آنت     و یدی   فالونوئ

 (.64) است یدانیاکس
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 هاي علمي گياهان . نام1جدول 

 نام کتب 

زرياب/ تطبیق 

ن های گیاها نام

 دارويي کهن ايران

طباطبايي /تطبیق 

های گیاهان  نام

 دارويي کهن ايران

اهلل  ولي

مظفريان/فرهنگ 

های گیاهان  نام

 ايران

هادی 

کريمي/فرهنگ 

 های ايران رستني

غالمرضا 

امین/گیاهان 

داروئي سنتي 

 ايران

1 
 لوف )فيلگوش(

 )م، ق،ح(

1)Dracunculus 

vulgaris 
2)Arum 

dracunculus. 

3)Arum italicum 

Lufa aegyptica  
1)Lufa aegyptica 

2)Arum 
 

2 
 آذريون )آفتاب برست(

 )ا، ق(

Calendula 

officinalis 

Calendula 

officinalis 

Calendula 

officinalis 

Calendula 

officinalis 

Calendula 

officinalis 

 

مراض    :ین یچوب چ  .3 هت ا   هیسوداو  ج

 صله  یها  عقده از مجله جذام نافع،    

صلبه  جره   هیسوداو  ی و اورام  متح

 یدارا )م(. است  دی و سرطانات مف 

  زی  ن یدانیاکس   یآنت   تیخاص  

 (.62) باشد یم

نا:  .4 شام     ح ستور آ  عی نق دنیبه د

 یمثقال شکر جهت ابتدا     4 آن با 

س   مداومت   نا  اریجذام ب ست.  فع ا

جذام را زا    ند ی بر ان  )م(  ل ک

)ق،ح(.  ورم ها نافع است    یوبرا 

 (.60) دارد کیتوتوکسیسا تیخاص

است که هرکه درشب       آمده   :ری جرج .5

ماغ او     جذام از د خبورد رگ    آن را 

  و نزف الدم او   دی آ یبه حرکت درم   

)م(. درکت  اب   ش  ود یع  ارض م   را

حلاو  ثر  یعیبد  اراتی اخت و یا   یا

  آن ذکر  یموضوع برا   نی ا ی درباره 

ثر      ست. ا شده ا س  ضد  ن   بر  میتق

ست    هی ر یسرطان  یسلوهلا  شته ا   دا

(40.) 

 استجذام نافع  یبرا (:جی)هو جزر  .6

و   هی   )ح(. درکت   اب خم   زن االدو

  نی درباره ا  یاثر  یعیبد  اراتی اخت

برا    ضوع  ست.       یمو شده ا کر ن آن ذ

که       دی جد قات یحتق ست  شان داده ا ن

س  یدارا جیهو  که      نیانیآنتو ست  ا

ت  یماده   کی  س  یآن ست  دانیاک   ا

  تیخاص      یدارا جی(. ه     و42)

 (.41) باشد یم زین کیتوتوکسیسا

ج  ذام را   (:سی)باطرراط سیباطرران .7

  تیخاص   ی)ح(. دارا ن  افع اس  ت 

(. از بط  اطس  48) اس  ت یضدس  رطان

-α      به ن ام  یدییکوآلکالویگل

Chaconine یشود ک ه دارا  یاستخراج م 

ص  ت  تیخا س  یآن شد.    یم  یدانیاک با

شرا    نی ا   یشگاه یآزما  یماده در 

  یو مهاجرت سلوهلا   یاز هتاجم موضع  

س  سان  ینومایآدنوکار لوگ  یان   یریج

انع متاستاز   م  یکرده و به عبارت   

 (.41) شود یم

چک(:  خروع   .8 ست     )کر جذام ا فع    دا

 )م(.

شده در            کر  هان ذ می گیا سامی عل ا

 ارایه شده است. 2مقاله در جدول 
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 نام کتب 

زرياب/ تطبیق 

های گیاهان  نام

 دارويي کهن ايران

باطبايي /تطبیق ط

های گیاهان  نام

 دارويي کهن ايران

اهلل  ولي

مظفريان/فرهنگ 

های گیاهان  نام

 ايران

هادی 

کريمي/فرهنگ 

 های ايران رستني

غالمرضا 

امین/گیاهان 

داروئي سنتي 

 ايران

 Crocus sativus Crocus sativus Crocus sativus Crocus sativus Crocus sativus زعفران 3

4 
 زيتون
 )ق(

Olea oleaster Olea oleaster Olea europea Olea europea Olea europea 

5 
 توذرنج
 )ح(

1)Erysimum 

officinalis 
2)Sisymbrium 

officinale 

Allyssum 

campestre 
   

   م( )ح، خشخاش 6
Papaver 

somniferum 

Papaver 

somniferum 

Papaver 

somniferum 

 Pyrus malus Malus orientalis Malus domestica تفاح )سيب( )ح( 7
1)Malus domestica 

2)Malus pumila  

8 
 خروع )کرچک(

 ا( م، ق، )ح،
Ricinus communis Ricinus communis Ricinus communis Ricinus communis Ricinus communis 

9 
الزهرا  بقله حمقاء، بقله
 )خرفه( ) م(

  Portulaca olracea 
Portulaca 

oleracea 
Portulaca olracea 

 )ح، ق( کهربا 11
1)Pinites 

succinifer 

2)Pinites 

stroboides 

1)Pinites 

succinifer 

2)Pinites 

stroboides 
Amberboa   

 Allium sativum Allium    sativum Allium sativum ثوم )سير( )م( 11
1)Allium sativum 

2)Allium rubellum 
 

    Teucrium polium Ajuga iva )ح( جعده )عنبر بيد( 12

  Brassica oleracea Brassica oleracea Brassica oleracea Brassica oleracea ا( م، ق، کرنب )کلم( )ح، 13

 Althea officinalis Althea officinalis Althea officinalis ا( )ح، م، خطمي 14

1)Althea 

officinalis 
2)Hibiscus 

Althea officinalis 

 

   )ق( گل راعي 15
Hypericum 

perforatum 

1)Hypericum spp 

2)Hypericum 

hyssopifolium 

3)Hypericum 

scabrum 

 

16 
 (بابونه) اقحوان

 ا( ح، )م، ق، 

1)Matricaria  

chamomilla   

2)Matricaria 

parthenium  

3)Chrysanthemum  

parthenium  

 Anthemis 

1)Matricaria 

chamomomilla           

2)Chrysanthemum  

indicum  

1)Tripleurospermum 

disciform 
2)Matricaria 

disciform 

  Cucumis  melo  Cucumis  melo Cucumis  melo )م( )خربزه( بطيخ 17

  Thea sinensis    )م( چاي خطائي 18

  Horadeum ا( ق، م، ( )ح،جو)شعير  19

vulgare 

Horadeum  

vulgare 

Horadeum  

vulgare 

Horadeum  

vulgare 
Horadeum vulgare 

 Polygonum ا( )ح، م، ق، فلفل الماء 21

hydropiper 

Polygonum 

hydropiper 
 

Elatine 

alsinastrum 
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 نام کتب 

زرياب/ تطبیق 

های گیاهان  نام

 دارويي کهن ايران

طباطبايي /تطبیق 

های گیاهان  نام

 دارويي کهن ايران

هلل ا ولي

مظفريان/فرهنگ 

های گیاهان  نام

 ايران

هادی 

کريمي/فرهنگ 

 های ايران رستني

غالمرضا 

امین/گیاهان 

داروئي سنتي 

 ايران

   Cannabis sativa )م( قنب 21
Hibiscus 

cannabinus 
 

  Capparis  spinosa Capparis spinosa Capparis Capparis spinosa ق( م، )ح، کبر 22

   Spinacia oleracea   )م( اسفاناخ 23

24 
لسان الحمل )بارهنگ( 

 ا( م، ح، )ق،
Plantago major Plantago major Plantago major. 

1)Plantago major 
2)Plantago 

amplexicaulis 

3)Plantago 

lanceolata 

4)Plantago media 

Plantago major 

 Cynara scolymus Cynara scolymus Cirsium Echinus ح( ا، حرشف )کنگر( )م، 25

1)Eringium 

caeruleum 

2)Gundelia toune 

fortii 

3)Silybum vaill 

 

 Linum م( کتان )ح، 26

usitatissimum 
 

Linum 

usitatissimum 
Linum 

usitatissimum 
 

 Coriandrum ا( م، کزبره )گشنيز( )ح، 27

sativum 
Coriandrum spp. 

Coriandrum 

sativum 

Coriandrum 

sativum 

Coriandrum 

sativum 

 ا( ح، تين )انجير( )م، ق، 28
1-Ficus 

syncomorus 
2-Aegle marmelo 

 Ficus carica 

1)Ficus carica 

2) var sylvestris 

3)var genuina 
 

  Hyssopus م( )ح، زوفاي يابس 29

officinalis 

Hyssopus  

officinalis 
 

Hyssopus  

officinalis 
 

 Bryonia alba م( فاشرا )ح، 31
1)Bryonia alba 

2)Tamus dioica 
Bryonia alba Bryonia dioica  

 Marrubium ا( )م، فراسيون 31

vulgare 

Marriubim 

vulgare 
Marrubium 

1)Allium 

ampelprasum 

2)Ballota 

 

 Allium cepa   Allium cepa Allium cepa ق( )م، )پياز( بصل 32

 Euphorbia )م( حلبوب 33

dendroides 
  Mercurialis  

 Medicago sativa Medicago sativa Medicago rugosa ق( ( )م،يونجه) رطبه 34
1)Medicago Tourn 

2)Medicago sativa 
 

 Zingiber  zerumbet   Ammi (Tourn) Curcuma zedoaria )م( زرنباد 35

  Rheum  palmatum  Rheum ribes  راوند )م( 36

 م(اشترغاز ) 37
1)Ferula assadulcis 

2)Ferula 

assafoetida  

    

38 

شوکة 

 البیضاء

 (کنگر سفيد)بادآورد، 
 ا( م، )ح،

 1)Cnicus acarna  

2)Picnomon 

acarna 

3)Onopordon 

acanthium  

4)Silybum 

marianum  

1)Cnicus acarna  

2)Sylibum 

marianum 

Cirsium Echinus 

Acanthus Tourn 
Carduus (Tourn) 
Cirsium echinus 
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 نام کتب 

زرياب/ تطبیق 

های گیاهان  نام

 دارويي کهن ايران

طباطبايي /تطبیق 

های گیاهان  نام

 دارويي کهن ايران

اهلل  ولي

مظفريان/فرهنگ 

های گیاهان  نام

 ايران

هادی 

کريمي/فرهنگ 

 های ايران رستني

غالمرضا 

امین/گیاهان 

داروئي سنتي 

 ايران

  Zingiber ق(زنجبيل )م و 39

officinalis 

Zingiber 

officinalis 

1)Zingiber adoms 

2)Zingiber 

officinalis 

Zingiber  

officinalis 

Zingiber 

officinalis 

  Aloe vera Aloe vera  Aloe vera صبر )م و ق( 41

  Vitis vinifera Vitis vinifera عنب )انگور( )م( 41

1)Mangifera 

indica 

2)Vitis silvestris 

 

 Coffea   )م( )قهوه( بن 42

1)Coffea liberica  

2)Pistacia 

3)Pistacia khinjuk           

Coffea arabica 

 Triticum aestivum   ق( حتطه )گندم( )م، 43

1)Triticum 

aestivum 

2)Triticum 

dicoccoides 

 

  Smilax (Tourn)    )م( چوب چيني 44

 Lawsonia inermis Lawsonia inermis Lawsonia inermis Lawsonia inermis Lawsonia inermis ق( م، )ح، حنا 45

 جرجير )م( 46

1)Eruca   sativa   

2)Brassica  

erucastrum   

3)Lepidium  

campestre  

4)Thlaspi  

campestre  

1)Eruca   sativa   

2)Brassica  

erucastrum   

3)Lepidium  

campestre  

4)Thlaspi  

campestre  

 

1)Barbarae sativa 

2)Lepidium 

sativum 
 

   جزر )هويج( )ح( 47
Daucus 

protericarota 

Daucus persicus 

Boiss 
Daucus carota 

   باطانيس )ح( 48
Solanum 

tuberosum 

Solanum 

tuberosum 
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