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لك ّية امعب امتلليدي ،جامؼة ظيران نلؼلوم امعبية ،ظيران ،امجليورية الاسالمیة الايراهية
 2مؼيد اترخي امعب وادلين ،امعب الاساليم وامعب امتمكييل يف جامؼو ايران نلؼلوم امعبية ،ظيران ،مجيورية الاسالمیة الايران
 3لكية ظب ا ألمراض اجلدلية ،جامؼة ضدويق نلؼلوم امعبية ،يزد ،امجليورية الاسالمیة الايراهية
 4جامؼة بيام هور فرع يزد ،يزد ،امجليورية الاسالمیة الايراهية
 5لكية امتخدير ،جامؼة ضدويق نلؼلوم امعبية ،يزد ،امجليورية الاسالمیة الايراهية
* Corresponding author: Elham Ghadami Yazdi, Research Deputy of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences,
Traditional Medicine Clinic, Tehran, IR Iran. Tel: +98-3517243788, E-mail: e-ghadamiyazdi@razi.tums.ac.ir.
Received: 23 Sep 2012; Revised: 03 Nov 2012; Accepted: 16 Dec 2012

امللدمة :امثؤمول ىو هتوءة دائرية امشلك ،تتاکثر من خالل امتللیح اذلايت ومؼدية ويعلق ػلهيا اإمس امثؤمول يف امعب امتلليدي الإيراين ،ويه ػیل أنهواع وتظير
ألس باب خمتلفة .ػالج امثؤمول يأأخذ وكت ًا ظوي ًال ،وتمتزي بمنوىا اجملدد حبيث تأأخذ حزي ًا أنكرث ػیل اجلدل .يف امعب امالكس ييك ،تؼت ر ػدو فوروس ية ول يتوفر ميا
ػالج هنايئ.
الاىداف :واميدف من ىذه ادلراسة من وهجة هظر امعب امتلليدي وامؼالج من نلثؤمول.
املواد و امعرق :ظريق امبحث مت ػیل شلك میداين وابمرجوع اىل املاکتب دلراسة مراجع امعب امتلليدي.
امنتاجئ :حكامء امعب امتلليدي الإيراين يؼتلدون ان منشأأ امثؤمول ىو امسوداء ،امبلغم أنو خليط من الإجنني ،ويأأتون ػیل ذكر ػالجات متؼددة ،منخفضة امتاکميف
وكليةل اخملاظر.
ا إلس تنتاج :ابلإس تؼاهة من امعب امتلليدي الإيراين وابمتوجو اىل امس تة امرضورية جيب اإضالح مزاج امفرد ،امتخلص من امبلغم املتسبب ابملرض وامؼمل ػیل
احلؤول دون غودتو .وكذكل ابلإس تفادة من امؼالجات املوضؼية ،هتخلص من ا ألاثر امظاىرة نلثؤمول.
املكامتاملفتاحیة :امثؤمول ،امعب امتلليدي ،ا ألمراض امفوروس ية
امتعبيق يف جمال امس ياسات امطحية وامؼالج/امتؼلمی وامبحوث امعيب:

اميدف من ىذه ادلراسة ،ىو املساػدة ػیل احل ّد من اهتشار مرض امثؤمول اجلدلي من خالل الإس تؼاهة ابمؼالجات كليةل امتلكفة واخملاظر.
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