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 .1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت،
دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران

سابقه و هدف :طب سنتی از قدیمیترین شیوههای درمانی است که رشد و نمو آن تا حدود زیادی وابسته به فرهنگ ملل گوناگون
میباشد .حجامت یکی از حدود  052روش درمانی سنتی است که در عصر حاضر مورد استفاده قرار میگیرد .این مطالعه به منظور بررسی
خوشبینیها و نگرانیهای ترویج و توسعه حجامت در ایران انجام گرفت.
مواد و روش ها :مطالعه حاضر از نوع مروری بوده که با جستجو در سایتهای Pub Med, Google, Google scholar,
 SID, Iranmedex, Magiranبا کلید واژههای طب سنتی ،طب مکمل ،طب جایگزین ،طب سنتی ایرانی ،حجامت ،قوانین حجامت،

 .0گروه معارف اسالمی ،دانشگاه علوم پزشکی

خونگیری Cupping ،و  Phlebotomyانجام گرفت که در نهایت  52مقاله مرتبط با هدف مطالعه ،استخراج و بررسی شد.

بابل ،بابل ،ایران

يافته ها :مطالعات انجام شده نشان میدهد که استفاده از حجامت در ایران سابقه دیرینه دارد و تقریباً همه پزشکان شهیر ایرانی حجامت
را به کار میبردند .سوابق نشان میدهد استفاده از حجامت در درمان بیش از ده بیماری تجربه شده است .عدهای از پزشکان عصر حاضر

*نويسنده مسئول :سیدداود نصراهللپور

متعقدند که حجامت را میتوان به عنوان یک روش موثر در درمان بعضی از بیماریها استفاده نمود .تعدادی از تحقیقات آزمایشگاهی هم

شیروانی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر

اثرات درمانی حجامت را برای درمان بعضی از بیماریها تائید نمودند .با وجود این ،جوامع پزشکی و مردم ایران در خصوص حجامت

سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
تلفن+39 77 97739497 :
فاکس+39 77 97733974 :
Email: dnshirvani@gmail.com

اطالعات کافی ندارند و بعضی از سازمانها و پزشکان به دلیل خطرات احتمالی حجامت در انتقال بعضی از بیماریهای عفونی نگران
هستند.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان داد که علیرغم فواید تائید شده حجامت ،مشکالتی در ترویج و توسعه آن در ایران وجود دارد که با
تاکید بر نظارت گستردهتر باید مورد توجه سیاستگذاران و مجریان قرار گیرد.
واژگان کلیدی :طب سنتی ،طب مکمل ،طب جايگزين ،طب سنتی ايرانی ،حجامت ،قوانین حجامت ،خونگیری

مقدمه
) Complementary and Alternative Medicineهم

سایر روشها استفاده میشود (7و .)6با وجود جدایی تاریخی که میان

شناخته شده است از قدیمیترین شیوههای درمانی در جوامع بشری است

پزشکان طب جدید و درمانگران محلی حادث شده است هنوز عدهای از

که بسیار پیشتر از طب مدرن مورد استفاده ملل مختلف قرار میگرفته و

مردم حجامت را به عنوان یکی از روشهای موثر درمانی قبول دارند و در

رشد و نمو آن تا حدود زیادی وابسته به سنت ،فرهنگ و آداب و رسوم ملل

اکثر کشورها از نظر قانونی منعی برای انجام آن وجود ندارد ( .)8کلمه

گوناگون میباشد .علیرغم گسترش و رشد و پیشرفت پزشکی نوین ،طب

حجامت از لغت  hajmبه معنی مکیدن گرفته شده است و لغت

سنتی هنوز در بسیاری از کشورها جایگاه خود را حفظ کرده و در چند دهه

 mihjamبرای توصیف فعالیت فرد خونگیر که به کمک النست خون را

اخیر رشد فزایندهای داشته (0و )1و این روند رو به رشد باعث شناسایی و

از عروق خونی بیرون میکشد ،به کار میرود ( .)9حجامت انواع گوناگون

ثبت بیش از  052روش درمانی شده است (4و .)3از این میان ،حجامت

دارد و در دستهبندی کلی به دو نوع حجامت خشک ) (Dry cuppingیا

یکی از شیوههای طب سنتی است که در فرهنگهای مختلف آسیایی

حجامت با بادکش و حجامتتر ) (Wet cuppingیا حجامت با

مانند چین و ایران رواج بسیاری دارد .حجامت از زمانهای گذشته در

خونگیری تقسیم میگردد .در حجامت خشک ،لیوان حجامت روی موضع

اقوام گوناگون رواج داشته است و در نوشتههای کهن بر اوراق پاپیروس

مورد نظر گذاشته میشود و پس از گذشت مدت زمان کوتاهی که نباید

نیز از آن یاد شده است .بعضی ریشه آن را در مصر میدانند ،ولی آنچه

کمتر از  5دقیقه باشد بدون خونگیری برداشته میشود .حجام باید به

مسلم است شیوع گسترده آن در میان اعراب است و در روایات زیادی

تناسب ویژگی پوست و نرمی عضالت زمان مناسب را تعیین نماید.

به سودمند بودن این شیوه درمانی اشاره شده است ( .)5در منابع طب

متداولترین محل حجامت خشک بین دو کتف (Inter scapulor

سنتی ایران پنج شیوه برای خارج کردن خون از بدن شامل  .1رگ زدن

) spaceمیباشد .حجامت خشک برای رفع سردردهای عصبی و

یا فصد  .0حجامت  .3زالو انداختن  .4تیغ زدن به گوش و  .5جاری

سردردهای میگرنی به صورت فوری و کوتاه مدت بر روی پیشانی مفید
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طب سنتی که به طب مکمل یا طب جایگزین =(CAM

کردن خون از بینی ذکر شده است که از این میان ،حجامت بیش از

Islam and Health Journal. 2014; 1(4): 64-71
Optimism and concerns about the promotion and development of bloodletting in Iran/ Nasrollahpour Shirvani SD, et al

است ( .)12-10در حجامت تر یا مرطوب در نقطهای از بدن به مدت چند

(افسردگی) ،معالجه کابوس ،صرع ،خور (به خواب رفتن یا سوزن سوزن

دقیقه بادکش گذاشته و با ایجاد تورم ثابت و چند خراش پراکنده سطحی

شدن) دستها و پاها ،علل االنف (خون دماغ) ،وجع االسنان (دندان درد)

در روی پوست به نحوی که تمام محیط بادکش شده را میپوشاند و در

القالع و علل اللسان (درد دهان و زبان) را بر میشمارد ( )18با توجه به

همان نقطه از دو تا پنج مرحله متوالی که هر مرحلهی آن سه الی پنج

تجمیع تجارب پزشکان ایرانی در دوره قبل از گسترش پزشکی نوین اثرات

دقیقه طول میکشد ،با استفاده از بادکش و ایجاد انبساط و مکش در

گوناگونی در استفاده از حجامت ذکر شده است که اهم آن عبارتند از.1 :

مویرگها  52تا  122میلیلیتر خون بالغ مکیده میشود .زخم ایجاد شده

حرکت مواد از ورمهای عمقی به سطح پوست و افزایش اثر دارو بر روی

معموال  0-3روز بدون نیاز داروی خاص ترمیم مییابد ( .)13-15با

ورمها .0 ،کشیده شدن مواد از عضو شریف یا حساستر به سمت عضو

وجودی که حجامت یکی از روشهای شناخته شده طب سنتی میباشد و

خسیس یا کم خطرتر و مصون ماندن آنها از آفات .3 ،تسخین (گرم شدن)

مثل خیلی از روش های دیگر طب سنتی سوابق دیرینه و طوالنی در جوامع

عضو و جذب خون به آن سمت .4 ،تحلیل مواد زائد ریحی یا فضوالت

و فرهنگهای مختلف دنیا دارد ،هنوز تاثیرات مثبت و منفی آن ناشناخته

گازی شکل مجتمع در یک منطقه .5 ،رد عضو به موضع طبیعی آن.6 ،

مانده است و بسیاری از پزشکان و مردم در مورد ارزش آن تردید دارند

تسکین درد ()19

( .)16این مطالعه در نظر دارد با بهرهمندی از تحقیقات مدرن امروزی

اثرات درمانی حجامت از ديدگاه پزشکان معاصر :بعضی

ضمن گذر تاریخی از بکارگیری حجامت در درمان بیماریها ،خوشبینیها

از پزشکان امروزی ضمن بهرهمندی از پزشکی نوین ،استفاده از حجامت را

و نگرانیهای ترویج و توسعه حجامت در ایران را شناسایی و بازگو نماید.

در درمان بعضی از بیماریها موثر میدانند .متین در اثر علمی خود
مینویسد ،حجامت جریان گردش خون در رگها و جریان لنفاوى در

مواد و روش ها

لنفها را تنظیم میکند ( .)02ادعا بر آن است که حجامت باعث بهبود

این مطالعه از نوع مروری بوده که با جستجو در سایتهای

عملکرد بافتهای پیوندی مىشود ،جریان خون را به سوی پوست و

Google,

عضالت بر میگرداند ،درد و فشار خون را کاهش میدهد و باعث تعدیل

 Magiran, Pub Medبا کلید واژههای طب سنتی ،طب مکمل،

سیستم ایمنی ،عصبی و هورمونی میشود ( Zarei .)16و همکاران

طب جایگزین ،طب سنتی ایرانی ،حجامت ،قوانین حجامت ،خونگیری،

کاهش فشار خون در بیماران حجامت شده را گزارش کردهاند (.)01

 Cuppingو  Phlebotomyبه منظور دستیابی به کلیه مطالعاتی که

مدافعین امروزه حجامت در ایران ادعا میکنند که حجامت در درمان طیف

به تشریح جنبههای مختلف حجامت در ایران و سایر کشورها پرداخته

گستردهای از بیماریها از جمله باال بودن چربی خون ،دردهای عضالنی،

شد ،انجام گرفت که در نهایت  73مقاله مرتبط با هدف مطالعه،

کمردرد ،سردردهای عصبی و میگرنی ،بیماریهای پوستی (آکنه،

استخراج و مورد بررسی قرار گرفت .از بین تعداد مقاالت دستیابی شده9 ،

پسوریازیس ،حساسیتهای دارویی ،غذایی و فصلی) ،اعتیاد به مواد مخدر،

مقاله ،به خاطر اینکه دارای چکیده با دادههای مبهم بودند و  14مقاله هم

عوارض بیماریهای انسدادی عروق کرونر ،عوارض بعد از یائسگی

به دلیل این که در راستای محور مطالعه حاضر نبودند در ادامه بررسی ،از

( ،)menopauseدردهای قاعدگی در زنان ( )Dysmenorrheaو

مطالعه حذف شدند و متعاقب آن  52مقاله اصیل پژوهشی و مروری که با

برخی بیماریهای عفونی ،هورمونی و غدد موثر میباشند که در خصوص

توجه به هدف مطالعه حاضر به جنبههای مختلف حجامت پرداختند،

بعضی از آنها هنوز تحقیقات علمی انجام نگرفته است (.)00

Iranmedex,

SID,

scholar,

Google

انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند .نتایج مطالعات منتخب ابتدا مرور و در

اثرات حجامت در تحقیقات مدرن دوره معاصر :در

مرحله بعدی خالصه آن استخراج و عمده مطالب آن در بخش یافتهها ابتدا

خصوص اثرات درمانی حجامت ،تحقیقات کم و بیش آزمایشگاهی در ایران

در راستای خوشبینی های ترویج و توسعه حجامت در ایران و در انتها در

انجام گرفت که بعضی از این تحقیقات حجامت را در درمان تعدادی از

راستای نگرانیهای ترویج و توسعه حجامت در ایران دستهبندی شد.

بیماریها مفید گزارش کردند و بعضی از تحقیقات هم حجامت را به عنوان
روشی موثر برای درمان تعدادی از بیماریهای مورد بررسی ،تائید نکردند.

يافته ها

 Fazelو همکاران به منظور تاثیر حجامت بر میزان لیپوپروتئینهای سرم

دیرینه استفاده از حجامت در ایران ،با ورود اسالم به ایران ترویج و

خون را به دو گروه مداخله ( 38نفر) و کنترل ( 36نفر) تقسیم و در گروه

گسترش آن شدت گرفت .تقریباً همه پزشکان ایرانی از حجامت برای

مداخله ،یک نوبت حجامت انجام دادند و در گروه کنترل ،مداخلهی خاصی

درمان بیماران استفاده میکردند .ابن سینا از قدیمیترین پزشکان ایرانی

به عمل نیامد .بعد از دو هفته اندازهگیری مجدد لیپوپروتئینهای سرم در

است که در قرن چهارم هجری قمری حجامت را در حفظ سالمت انسان و

هر دو گروه ،میانگین غلظت  LDLبه صورت معنیداری در گروه مداخله

رفع بیماریها موثر دانسته و اعتقاد داشت که حجامت ،خون و پوست و

کمتر از گروه کنترل بود .ولی میزان  HDL-Cدر دو گروه در انتهای

همچنین بخشهای نزدیک به آن را تصفیه میکند .)17( .ابوبکر اخوینی از

مطالعه تفاوت معنیداری را نشان نداد ( Tahmasbi .)03و همکاران که

اطبای مشهور قرن چهارم که تجربه علمی بیشتری در حجامت دارد ،از

نمونه خون وریدی قبل و بعد از انجام حجامت  122نفر از مراجعین به

فواید حجامت مواردی مثل رفع خواب آلودگی چشمها ،عالج مالیخولیا

مرکز تحقیقات حجامت همدان را بررسی نمودند میانگین هموگلوبین،

65
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مقبولیت حجامت در تاريخ پزشکی ايران :با وجود سابقه

مبتالیان به افزایش کلسترول خون 74 ،بیمار مبتال به افزایش کلسترول

نشريه اسالم و سالمت ،دوره اول ،شماره ( ،)6زمستان  ،39صفحه46-17 :
خوشبینیها و نگرانیهای ترويج و توسعه حجامت در ايران /سید داود نصراهللپور شیروانی و ديگران

هماتوکریت و اسیداوریک در خون وریدی قبل از حجامت به ترتیب

عالوه بر تلقیح واکسن ،یک نوبت حجامت هم انجام شد .اندازهگیری تیر

 47/4±3/8 ،15/7±1/0و  6/3±1/3بود که بعد از حجامت به ترتیب

آنتیبادی هپاتیت  Bبه روش  ELISAاندازهگیری نشان داد که تفاوت

 56/6±6/3 ،18/7±1/7و  6/9±1/3افزایش یافت و بین میانگین

معنیداری بین میزان تولید آنتیبادی در دو گروه مشاهده نشد .محققین

هموگلوبین ،هماتوکریت و اسیداوریک قبل و بعد از انجام حجامت تفاوت

نتیجهگیری نمودند که به نظر می رسد حجامت در مردان با این گروه سنی

معنیداری وجود داشت .محققین نتیجهگیری نمودند که استفاده از حجامت

تاثیری در مقدار تولید آنتیبادی نداشته باشد (.)08

در درمان پلی ساتیمی و هیپراورسیمی بیشتر مورد توجه قرار گیرد ( .)04در

فراوانی استفاده از حجامت در ايران :در خصوص میزان

مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار در سال  198 ،1391بیمار مبتال به سردرد

استفاده از روشهای طب سنتی ،خصوصاً حجامت آمار جامع و کاملی وجود

میگرنی مراجعه کننده به مرکز رسمی طب سنتی شهر قوچان به منظور

ندارد .براساس برآوردها ،یک سوم از افراد در طول عمر خود از روشهای

مقایسه تاثیر حجامت و اصالح مزاج بر شدت سردردهای میگرنی پس از

طب سنتی برای درمان بیماریهای شایعه نظیر کمردرد ،سردرد ،اضطراب

همسان سازی ،به صورت تصادفی به سه گروه حجامت ،اصالح مزاج و

و افسردگی استفاده میکنند ( .)09در مطالعه  Mahmoudianو

کنترل تقسیم شدند .در گروه حجامت ،سه مرحله حجامت عام با فاصله 14

همکاران که  056بیمار مراجعهکننده به مراکز ارائه دهندهی خدمات طب

روز توسط  0نفر حجام انجام شد .نتایج نشان داد که میانگین شدت درد در

سنتی ایرانی در شهر اصفهان با بیش از  3جلسه درمانی ،بررسی شدند،

قبل از شروع مداخالت بدون اختالف معنیداری در گروه اصالح مزاج

استفاده از داروهای گیاهی و انجام حجامت بیشترین ( )%84روشهای مورد

( ،)7/5±1/0حجامت ( )7/6±1/3و کنترل ( )7/0±1/0بود که بعد از

استفاده افراد تحت درمان بود (.)32

مداخله در گروه اصالح مزاج به ( ،)1/0±2/9حجامت به ( )5/0±1/9و در

در مطالعه  Tehrani Banihashemiو همکاران که  6148نفر

گروه کنترل به ( )6/6±2/8کاهش یافت و این کاهش در گروههای اصالح

از شهروندان تهرانی به روش خوشهای از  32محله تهران مورد بررسی قرار

مزاج و حجامت معنیداری بود .بنا به گزارش محققین این مطالعه علیرغم

گرفتند %50/5 ،از افراد مورد مطالعه در طول یک سال گذشته حداقل یکبار

تائید حجامت بر کاهش شدت سردردهای میگرنی ،با محدودیتهای

از روشهای مختلف طب مکمل و سنتی استفاده نمودند که فراوانی

غیرقابل کنترلی از جمله وجود آستانه متفاوت درد و شرایط روحی و روانی

استفاده از داروهای گیاهی ( ،)%47/7دعا درمانی /نذر ( ،)%02/9آّب درمانی

متفاوت در افراد مورد پژوهش رو به رو بودند که میتواند تعمیمپذیری

( ،)%7/7طب فشاری ( ،)%6/0حجامت ( ،)%4/3انرژی درمانی ریکی

نتایج این مطالعه را مخدوش نماید (.)05

( ،)%0یوگا درمانی و مدیتیشن ( )%1/0و کمترین میزان استفاده هومیوپاتی

در مطالعه  Niasariو همکاران که  47نفز از جوانان سالم جسمی

( ،)%2/5کایروپراکتیک ( )%2/3ماساژ درمانی ( ،)%2/3طب سوزنی (،)%2/0

در بیمارستان سینای تهران به منظور اثر حجامت بر غلظت و سطح سرمی

هیپنوتیزم ( )%2/0بود ( .)31در مطالعه  Eskandariو همکاران که

چربیهای خون مورد بررسی قرار گرفتند بعد از حجامت کاهش قابل

سابقه رفتارهای خطرزای مرتبط با بیماری ایدز  032بیمار  18-52سال

مالحظهای در سطح  LDLو همچنین  LDL/HDLمشاهده شد .در

مبتال به اختالت روانی بستری در بخشهای روانپزشکی بیمارستانهای

این مطالعه حجامت تاثیری بر سطح تریگلیسرید خون نداشت .محققین

آموزشی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت %9/6 ،افراد ،سابقه انجام

در این مطالعه نتیجهگیری نمودند که به نظر میرسد حجامت میتواند به

حجامت در طول زندگی داشتند (.)30

عوارض آن مثل آترواسکلروز محسوب شود ( Ramazani .)06و

 Haratو همکاران که نگرش دانشجویان و دستیاران پزشکی دانشگاه

همکاران  32نفر از افراد دیابتی را پس از یک ماه از دریافت داروهای

علوم پزشکی تهران را در خصوص طب سنتی ایران در سال  1386مطالعه

درمانی و انجام آزمایشات خونی ،مورد حجامت قرار دادند و یک ماه بعد از

نمودند ،از  124نفر مورد بررسی %42/4 ،در خصوص مبانی حجامت آشنا

حجامت مجدداً فاکتورهای خونی آنها را بررسی نمودند .نتایج نشان داد که

بودند %38/5 .حجامت را به عنوان روشی برای درمان بعضی از بیماریها

هموگلوبین ،قند خون ناشتا ،قند خون  0ساعت پس از ناشتا ،تریگلیسیرید،

موثر میدانستند %05 .تمایل داشتند استفاده از آن را به بیماران توصیه

کلسترول ،لیپوپروتین با دانسیته پایین ،لیپوپروتین با دانسیته باال در یک

نمایند %7/7 .استفاده از حجامت را موثرتر از روشهای پزشکی نوین

ماه بعد از حجامت به طور معنیداری کاهش یافت ولی کاهش آن در مورد

میدانستند ( .)33در مطالعه سال  Heidari 1392و همکاران با بررسی

کراتینین ،اوره و آلکالین فسفاتاز معنیدار نبود .محققین در تحقیق خود

آگاهی 422نفر از مراجعهکننده به مرکز حجامت شهر قم گزارش گردید که

نتیجهگیری نمودند که حجامت باعث بهبود فاکتورهای خونی در افراد

اکثر افراد در مورد قوانین انجام حجامت اطالعات دقیقی نداشتند ( )34در

دیابتیکی میشود و پیشنهاد کردند که به عنوان درمان مکمل در افراد

مطالعه  Tehrani Banihashemiو همکاران که  6148نفر از

دیابتی نوع  0مورد استفاده قرار گیرد ( Zarifkar )07و همکاران در

ساکنین باالی  15سال شهر تهران مورد بررسی قرار دادند ،باالترین سطح

مطالعهای  52نفر از نوجوانان با محدوده سنی  18-05سال را به منظور اثر

آشنایی با روشهای دعا درمانی ( ،)%94/7گیاهان دارویی داروهای گیاهی

حجامت بر سطح سرمی آنتی بادی علیه آنتیژن  HBSبعد از تزریق

( ،)%94/7حجامت ( ،)%92/8و کمترین میزان آشنایی با روشهای

واکسن هپاتیت  ، Bبه دو گروه مورد و شاهد تقسیم و به افراد هر دو گروه

هومیوپاتی ( ،)%12/3طب فشاری ( ،)%6/0کایروپراکتیک ( )%4/3بود (.)31

 0نوبت واکسن هپاتیت  Bبه فاصلهی یک ماه تلقیح نمودند .در گروه مورد

در مطالعه  Azinو همکاران که آگاهی ،نگرش و عملکرد  332نفر از

66

] [ Downloaded from iahj.ir on 2022-10-06

عنوان روش مناسبی جهت کاهش سطح  LDLخون و جلوگیری از

آگاهی استفادهکنندگان حجامت در ايرانNaghibi :

Islam and Health Journal. 2014; 1(4): 64-71
Optimism and concerns about the promotion and development of bloodletting in Iran/ Nasrollahpour Shirvani SD, et al

پزشکان عمومی شهر تهران در خصوص روشهای متداول طب سنتی

( )%2/6از نظر آلودگی به هپاتیت  Cمثبت بود که این میزان در بین افراد

مورد بررسی قرار گرفت ،میزان اطالعات اکثر پزشکان در مورد اغلب

با سابقه حجامت  %2/8بود .با توجه به  %2/0بیشتر بودن آلودگی به

روشهای متداول طب سنتی بسیار محدود گزارش شد .پزشکان مورد

هپاتیت  )HCV( Cدر افراد با سابقه حجامت ،بین آلودگی به هپاتیت C

بررسی بر لزوم نظارت کافی بر استفاده از روشهای متداول طب سنتی

و سابقه حجامت ارتباط آماری معنیدار وجود نداشت ( .)41نگرانی از ترویج

تاکید داشتند و عمدتاً به شدت مخالف بکارگیری روشهای طب سنتی

و توسعه حجامت موضوعی است که بعضی از سازمانهای ارائه دهنده

توسط افراد غیرپزشک بودند ( .)35در مطالعه  Damariو همکاران نگرش

خدمات سالمت آن را در دستور کار خود قرار دادند .سازمان انتقال خون

بعضی از مردم ترجیح حجامت بر اهداء خون به سازمان انتقال خون بوده و

ایران که مسئول تامین خون مورد نیاز جامعه است با حجامت برخورد

اعتقاد داشتند که تاثیرات مثبت حجامت بیش از اهداء خون است (.)36

پیشگیرانه دارد و از دریافت خون افراد حجامت شده تا یک سال پس از

نگرانیهای استفاده از حجامت در ايران :یکی از نگرانی

حجامت خودداری میکنند (.)03

جوامع پزشکی در ترویج و توسعه حجامت ،عدم رعایت یا رعایت ناکافی

عدهای از پزشکانی که مخالف ترویج و توسعه حجامت در کشور

موازین بهداشتی توسط ارائه دهندگان خدمات حجامت میباشد که همواره

هستند دالیلی را به شرح موارد زیر به عنوان خطرات احتمالی در انجام

نیاز به بررسیهای مستمر دارد .نتایج مطالعهای در خصوص وضعیت مکانی

حجامت ذکر میکنند .1 :انتقال بیماریهای عفونی مانند ایدز و هپاتیت در

و شرایط افراد ارائه دهنده خدمات حجامت نشان میدهد که در رابطه با

صورت عدم رعایت اصول بهداشتی .0 .خونریزی و عوارض ناشی از آن

ساختار اتاقهای مورد استفاده برای حجامت 4 ،اتاق ( )%13/1از کل33

(بیماریهای قلبی-عروقی و افراد مستعد) و ایجاد با تشدید کمخونی در

اتاق دارای شرایط مطلوب نبودند .در رابطه با نحوه رعایت موازین کنترل

صورت به جاماندن خراشهای پوستی بیش از حد مجاز .3 .اسکار یا اثر

عفونت توسط افراد حجامت کننده 34 ،نفر ( )%69/4از کل  49نفر درگیر

زخم بر روی پوست بدن در صورت ایجاد و شکافهای خطی به وسیله

در فرآیند حجامت در قبل از شروع فرآیند حجامت 13 ،نفر ( )%31/6در

تیغ .4 .افزایش خطر بروز لختههای خونی (سکته مغزی در پی حجامت بر

حین فرآیند حجامت و  09نفر ( )%53/1در بعد از فرآیند حجامت شرایطی

روی گردن) .5 .هموفیلی اکتسابی (.)03
یکی از نگرانی که در انجام حجامت مطرح میگردد این است که

نامطلوب داشتند (.)37
یکی دیگر از نگرانی جوامع پزشکی در ترویج و توسعه حجامت،

همه افراد مبتال به بیماریهای مورد نظر ممکن است شرایط انجام

احتمال انتقال بیماریهای عفونی به دلیل استفاده از ابزار کار غیراستریل

حجامت را نداشته باشند و این موضوع ممکن است توسط بعضی از افراد

می باشد .مطالعات انجام شده نتایج متفاوتی را نشان دادند که بعضاً جای

ارائه دهنده خدمات حجامت رعایت نگردند و این خود ممکن است پیامد

تامل دارد .در مطالعه  Behzadpourو  43 ،Khanjaniنفر از

ناگواری را در پی داشته باشد .ابن سینا در کتاب قانون تاکید نموده که زنان

مبتالیان به ایدز شهرستان سیرجان با میانگین سنی  35/5سال که %51/0

باردار را هرگز رگ نزنید ،زیرا جنین آن میمیرد .ایشان همچنین کودکان

مجرد %30/0 ،مطلقه و  %18/6متاهل بودند از نظر راههای احتمالی ابتال

زیر  0سال و افراد باالی  62سال را برای انجام حجامت منع کرده است

به ایدز بررسی شدند که راههای انتقال از حداقل دو راه احتمالی تا حداکثر

( .)17موسی بن میمون در مجموعه قوانین اخالقیات افراد کمتر از  14سال

 5راه احتمالی در هر فرد شناسایی شد و در کل  43نفر ،بدون تکرارپذیری

و باالتر از  72را برای انجام حجامت منع نموده است ( .)40در مطالعه

 8راه انتقال و با تکرارپذیری یا همپوشانی راههای احتمالی انتقال 136 ،راه

 Ullahو همکاران کودکان ،مبتالیان به بیماریهای قلبی ،زنان باردار،

انتقال مطرح گردید .در این مطالعه احتمال انتقال از راه حجامت با  4مورد

بیماران سرطانی و افراد با شکستگی استخوان و اسپاسم عضالنی از انجام

ابتال ( )%9/1رتبه پنجم را داشت (.)38

حجامت منع شدند (.)43

در مطالعه  Maghsudiو همکاران که علت معافیت از اهدای
خون  18585نفر از داوطلبین اهدای خون در استانهای فارس ،اصفهان،

بحث و نتیجه گیری

نفر ( )%8به خاطر حجامت از اهدای خون معاف شدند .معافیت از اهدای

ایران بسیار طوالنی بوده و وسعت بهرهمندی آن با گرایش ایرانیان به دین

خون در مردان  %8/9به علت حجامت بود که بعد از علل تماس جنسی

مبین اسالم گسترش یافته است .گرچه استفاده گسترده از حجامت و ارائه

نامطمئن و مصرف دارو رتبه سوم و در زنان با میزان  %3/6رتبه ششم را

آن توسط هر فردی با هر اندازه تجربه و دانش و با هر نوع شرایط و ابزار

به خود اختصاص داده بود ( .)39در مطالعهای که  622زندانی شهرستان

کاری نشانه عدم عوارض یا خطرات احتمالی آن نبوده است و به سادگی

شهرکرد مورد بررسی قرار گرفتند 14 ،نفر ( )%0/3سابقه حجامت داشتند

نمیتوان پذیرفت که آنهایی که مورد حجامت قرار میگرفتند همگی بدون

که دو نفر از آنها از نظر  HCVمثبت تشخیص داده شدند .بین آلودگی به

هیچ مشکلی مداوا میشدند .ولی تداوم صدها ساله استفاده از حجامت ،خود

 HCVو حجامت رابطه آماری معنیداری مشاهده نشد (.)42

میتواند گواهی دهد که اثرات درمانی حجامت مورد قبول عدهای از

 Tajbakhshو همکاران که  11470سرم اهداکنندگان خون بین گروه

ارائهدهندگان و گیرندگان آن بوده است .انسانهای خردمند و با تمدن

سنی  17-62سال شهرستان شهرکرد را از نظر فراوانی حضور پادتن

ایرانی مثل سایر ملل همانطور که از تجارب منفی دوری و آن را به

ویروس هپاتیت نوع  Cبه روش  ELISAبررسی نمودند 69 ،نمونه خون

فراموشی میسپردند ،تجارب مفید و موثر را سینه به سینه منتقل تا خود و
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خراسان ،آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل مورد بررسی قرار گرفت1478 ،

یافتههای این مطالعه نشان داد که سابقه استفاده از حجامت در

نشريه اسالم و سالمت ،دوره اول ،شماره ( ،)6زمستان  ،39صفحه46-17 :
خوشبینیها و نگرانیهای ترويج و توسعه حجامت در ايران /سید داود نصراهللپور شیروانی و ديگران

نسلهای بعدی از آن برای سالمتی و رفاه زندگی استفاده نمایند .به

چند ده سال گذشته در ایران از دالیل دیگری است که ممکن است باعث

عبارتی میتوان گفت که حجامت یکی از روشهای درمانی بوده که

اطالعات ناکافی جوامع پزشکی شده باشد .یافتههای این مطالعه نشان

حداقل عدهای از بیماران از نتایج درمانی آن احساس خشنودی میکردند.

میدهد که بیشتر نگرانیهای جوامع پزشکی و مردم ،امکان انتقال

یکی از یافتههای مطالعه وسیعالطیف بودن اثرات درمانی حجامت است که

بیماریهای عفونی در حین فرایند حجامت میباشد که این نگرانی در

بعضی از منابع اثربخشی آن را در درمان بیش از ده بیماری ذکر کردند

سالهای اخیر با گسترش بیماری ایدز و هپاتیت  Bو  Cزیادتر شده است

( .) 03البته جوامع پزشکی و عموم مردم خواهند پذیرفت که یک روش

(47و .)46البته عدم نگرانی مردم در قبل از ظهور پزشکی نوین به این

درمانی سنتی نباید معجزه کند و خیلی از بیماریها را با هر شدت بیماری

معنی نیست که در آن دوران خطری در فرآیند حجامت وجود نداشت.

درمان نماید .طب سنتی از جمله حجامت همانند طب نوین روی تعداد

طبیعی است که در دورههای قدیم یا بیماری عفونی قابل انتقال (نوپدید یا

معدودی از بیماریها تا یک سطحی موثر هستند و در موارد زیادی

بازپدید) وجود نداشت و یا انتقالی صورت میگرفت ولی با امکانات معمول

محدودیتهای خاص خود را دارند .بنابراین شاید جایز نباشد که در تبلیغ

آن زمان تشخیص یا شناسایی نمیشد و بدین صورت هم مردم و هم

اثربخشی طب سنتی افراطی عمل شود و از درمان مواردی ذکر نمود که در

پزشکان معالج از خطرات احتمالی آن بیخبر بودند و حجامت بدون ترس و

تحقیقات جدید علمی مورد تائید قرار نگرفته است .با رعایت احتیاط فوق،

نگرانی طرفین انجام میگرفت .یکی از نگرانی مردم خصوصاً پزشکان عدم

تعدادی از پزشکان و افراد حرفهای با تحصیالت عالی در ایران اثرات

دقت حجامتکنندگان در بررسی برخورداری شرایط الزم حجامت شونده

درمانی حجامت را در درمان بعضی از بیماریها مطرح مینمایند (.)02-03

است که این نگرانی در مواردی میتواند جدی باشد .عدهای از پزشکان و

اثرات درمانی حجامت توسط عدهای از پزشکان در کشورهای توسعه یافته

محققین برای انجام حجامت شرایطی تعیین نمودند که به جد باید مورد

از جمله  Huberaو  Sohnهم مورد پذیرش قرار گرفته است (45و.)44

توجه افراد حجامت کننده قرار گیرد (45و .)43در واقع باید موضع و زمان

یافته های مطالعه حاضر نشان داد که بعضی از تحقیقات نوین آزمایشگاهی

حجامت با توجه به شرایط عمومی بیمار شامل وضعیت جسمی و روحی او،

استفاده از حجامت را در درمان بعضی از بیمارها از جمله درمان پلیساتیمی

سن ،عادات و شرایط محیطی و هم چنین با لحاظ کردن شرایط

و هیپراورسیمی ،کاهش سطح هموگلوبین ،قند خون ناشتا ،قند خون 0

اختصاصی ،نوع بیماری و موضع آسیب مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه

ساعت پس از ناشتا ،تری گلیسیرید ،کلسترول ،لیپوپروتین با دانسیته پایین،

فرد شرایط الزم را ندارد از انجام حجامت اجتناب گردد (.)19

لیپوپروتین با دانسیته باال و همجنین کاهش سطح ،LDL/HDL

یکی از محدودیتهای مطالعه حاصر عدم دسترسی به مقاالت یا

جلوگیری از عارضه آترواسکلروز پیشنهاد نمودند ( )04-06و در مقابل

مستندات معتبر که سوء استفاده مالی و سودجوییهای غیراخالقی

اثربخشی حجامت در درمان تعدادی از بیماریها مورد تائید قرار نگرفت

ارائهدهندگان خدمات حجامت در ایران را گزارش نماید ،بوده است .بنابراین

( .)08بنابراین هنوز تردیدهای زیادی ممکن است در خصوص اثربخشی

عدم اشاره در خصوص سوء استفاده مالی و سودجوییهای غیراخالقی در

حجامت در بعضی از بیماریهای مورد نظر باقی مانده باشد که نیازمند به

این مقاله به معنی این نخواهد بود که در سطح کشور مشکالتی در این

بررسیهای بیشتری خواهد بود و باید در سالهای آتی توسط محققین به

خصوص وجود ندارد .از نتایج این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که گرچه

آن پرداخته شود.

مواردی از اثرات درمانی حجامت به عنوان یکی از روشهای طب سنتی

از دیگر یافتههای این مطالعه پایین بودن سطح آگاهی عموم مردم و

مورد تائید تعدادی از پزشکان و محققین قرار گرفت ،ولی نگرانیهای

حتی جوامع پزشکی از مزایا و محدودیتهای استفاده از حجامت به عنوان

جوامع پزشکی و مردم را هم باید جدی گرفت و در راستای توسعه و ترویج

یکی از روشهای درمانی است .یکی از دالیل توجیهکننده ممکن است

حجامت در ایران به انجام تحقیقات بیشتر از نوع کارآزمایی بالینی،

گسترش و نفوذ سریع پزشکی نوین باشد که به تدریج طب سنتی از جمله

فرهنگسازی جامعه ،نظارت کافی از مراکز و افراد ارائهدهنده خدمات

حجامت را به حاشیه رانده است .عدم وجود واحدهای درسی تحت عنوان

حجامت و جلوگیری از سودجوییهایی که ممکن است سالمت مصرف

آشنایی با طب سنتی و یا عناوین دیگر در اکثر رشتههای علوم پزشکی در

کنندگان را تهدید نماید ،اقدامات موثری را انجام داد.
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Introduction: Traditional medicine is the oldest medical practices whose growth
is largely dependent on cultures of different nations. Hijamat is one of about 250
traditional treatment methods used today. The aim of this study was to investigate
the optimism and concerns about the promotion and development of Hijamat in
Iran.
Methods: The present review article was conducted using the databases including
SID, Iranmedex, Magiran, Pub Med, Google scholar and Google with Keywords
such as Traditional medicine, Supplementary medicine, Alternative medicine,
Iranian traditional medicine, Hijamat, Hijamat rules and phlebotomy. Finally, 50
articles related to the objective of the study were extracted and assessed.
Findings: This study indicated that the use of Hijamat in Iran has an ancient
history and almost all the famous Iranian doctors have used it. The records
illustrated that the use of Hijamat was experienced in treating more than a dozen
diseases. Nowadays, some doctors believe that Hijamat can be used as an effective
method in the treatment of some diseases. A number of laboratory investigations
have confirmed the therapeutic effects of Hijamat for treating some diseases.
However, the medical community and Iranian people do not have enough
information on Hijamat and some organizations and clinicians are concerned about
the risks of Hijamat for transmission of some infectious diseases.
Conclusion: The results showed that despite the approved benefits of Hijamat,
there are some problems in its promotion and development in Iran, which should
be considered by policy makers and implementers with an emphasis on broader
monitoring.
Keywords: Traditional medicine, Supplementary medicine, Alternative medicine,

[ Downloaded from iahj.ir on 2022-10-06 ]

Iranian traditional medicine, Hijamat, Hijamat rules, phlebotomy

71
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

