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    قومی، پراکندگی جغرافیاییهاي  طب مکمل، درمان، تفاوت واژه هاي کلیدي:

                                                        
    شگاه علوم پزشکی لرستانکارشناس ارشد علوم گیاهی، مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی رازي، دان نویسنده مسئول:*

E-mail: Khonsari_a@yahoo.com   

 چکیده
 ،امروزه از طب مکمل به طور گسترده در درمان استفاده شده و مقاالت زیادي در زمینه فواید آن منتشـر گشـته  : مقدمه

هاي مختلف طب در مورد روش اي بررسی همه جانبهاما مواردي مبنی بر عدم مزایاي آن نیز وجود دارند. این عدم توافق لزوم 
 که هدف این تحقیق است.  ،دهدمکمل را نشان می
، pubmedهـاي  بـه بعـد در سـایت    2000مقاله مرتبط با طب مکمل چاپ شده از سال  71468تعداد  ها: مواد و روش

sciencedirect  وspringer هاي مختلف به کـار  عه قرار گرفته و روشجستجو و ذخیره شدند. تمامی این مقاالت مورد مطال
 و نتیجه نهایی ذکر شده در مورد اثر درمانی طب مکمل تعیین شدند.  ،هاي مورد درمان گزارش شدهبرده شده، بیماري

موارد به  درصد 1/30و استفاده از گیاهان با  درصد2/24بیماریهاي سیستم عصبی و مسائل روانی با  :یافته هاي پژوهش
مقاالت به اثر مثبـت ناشـی از طـب     درصد 6/91یعترین موضوع مورد درمان و روش مورد استفاده بودند. در مجموع ترتیب شا

از همین مقاالت ذکر شده بر لزوم تحقیقات بیشتر براي تعیین اثر و مکـانیزم عمـل   درصد  8/44مکمل در درمان اشاره کرده و 
 روشهاي طب مکمل تاکید داشتند.

گزارش بسیار مثبت محققان از استفاده از طب مکمل در درمان بیماریهاي شایع، لزوم توجه جـدي   :و نتیجه گیري بحث
به آموزش روشهاي طب مکمل را نشان داده و اختالف فاحش بین استفاده از روشهاي مختلف طب مکمل و بیماریهاي مـورد  

 رهنگ و قومیت باشد.تواند تابعی از فدرمان، نشان دهنده این است که رویکرد به طب مکمل می
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  مقدمه 
از دوران باســتان، روش هــاي درمــانی گونــاگونی 

وش هـاي طـب   را رها  توسعه یافته اند که ما امروزه آن
با انقـالب صـنعتی و    .)1(می نامیمیا طب مکمل  سنتی

نیز همگـام بـا پزشـکی مـدرن     ها  رشد دانش، این روش
از  ر دنیـا سـ در سرا امـروزه رشد کردند. به گونه اي کـه  

هـاي   بیمـاري  در درمان اي به طور گسترده طب مکمل
مقاالت زیـادي در   در نتیجه و شود می  استفاده گوناگون

بـا توسـعه حمـل و     .)2،3،4(می گـردد منتشر  زمینه این
اقـوام مختلـف   نقل و ارتباطات، تبادل دانش و تجربیات 

بـا سـرعت    ،مکمـل در زمینه روش هاي گوناگون طـب  
کـه   است امروزه مشخص شده بیشتري ادامه پیدا کرد و

بیشـتر از  هـا   یاییدر بین گروه هاي نژادي گوناگون، آسـ 
در بـین   کننـد.  سایر نژادها از طب مکمـل اسـتفاده مـی   

گـروه هـاي   در بـین   و ، جوانانمختلف گروه هاي سنی
بیشتر به استفاده از روش هـاي مختلـف   جنسیتی، زنان 

در بـین   ل عالقه نشان میدهند. همچنـین ـــطب مکم
گروه هاي گوناگون اجتمـاعی، افـراد داراي تحصـیالت    

کانات مالی خوب، بیشتر از سـایر گـروه هـاي    عالیه و ام
عالقـه   مکمـل مردمی به اسـتفاده از روش هـاي طـب    

در باید توجه کـرد کـه    ،به هر حال ،)5( نشان می دهند
طـب   بـراي تمامی جوامع بشـري، روشـهاي گونـاگونی    

ــل ــود دارد مکم  ،14 ،13 ،12 ،11 ،10، 9، 8 ،7 ،6( وج
موقعیـت  جهـانی کـه از نـژاد،     اگر چه ایـن اقبـال   .)15

ــایی،  ــزان  جغرافی ــن، جنســیت، ســن و می ــگ، دی فرهن
می توانـد بیـانگر اثـر     تحصیالت بیماران مستقل است،
 گاهی بـا باشـد،  مکمـل مثبت درمانی روش هـاي طـب   

ارض عـو وجـود  یا کارایی و مبنی بر عدم  االتیـــــمق
 مواجه می شـویم نیز مکملطب هاي  روش ناشی از سوء

بـین   عـدم توافـق  این  .)22 ،21، 20 ،19 ،18 ،17 ،16(
در یک بررسی همه جانبـه   انجام لزوم محققان مختلف،

، لـــــــمکمطـــب   مختلــــفهـــاي   روشمـــورد  
 مـاران و از نظـر بی  مختلف مورد توجـه هاي  اريــــبیم

میزان کارایی ایـن  ابی ــــارزیو  مکملدرمانگران طب 
 ،24 ،23( دــــ ده مـی   انـــــ نشرا  ي متنوعروش ها

از  دفــــــهکه  ،)32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25
گویی بـه همـین   ــــ اسخــــنیـز پ  این تحقیـق  انجام

    .است سئواالت

  و روش هامواد 
براي انجام ایـن مطالعـه مـروري سیسـتماتیک،     
ــی     ــاي الکترونیک ــاه ه ــده در پایگ ــر ش ــاالت منتش مق

ــات   Springerو  Sciencedirect ،PubMedاطالعــ
توجـه بـه    قرار گرفتنـد. ایـن جسـتجو بـا     مورد جستجو

اطالعات مندرج در سایت انجمن بین المللـی مطالعـات   
complementary medicine  ده از کلمـات  اسـتفا و با

ــدي  ، Alternative medicineکلیــــــــــ
Complementary medicine  وIntegrative 

medicine .براي انجـام مـرور سیسـتماتیک     انجام شد
مورد نظر این مطالعه که بـا اسـتفاده از کلمـات کلیـدي     
فوق انجام گرفت، فقـط مطالعـاتی مـورد بررسـی قـرار      

در  مکمـل گرفتند که در مـورد اثـر یـک روش درمـانی     
اگرچه این مطالعه بـه   ،انسان انجام شده بودند. به عالوه

مقاالت انگلیسی زبـان محـدود گشـت امـا در صـورت      
ه با مقاله غیر انگلیسی زبان، خالصه آن مقاله بـه  همواج

 مورد بررسی قـرار گرفـت.  ذخیره گشت و زبان انگلیسی 
) نشان دهنده روش جسـتجوي مقـاالت اسـت.    1شکل(

ذخیـره سـازي مقـاالت بـه طـور       کل فرایند جسـتجو و 
شده و فایل هاي سط دو گروه مستقل انجام همزمان تو

تـا خطـاي    معین منتقـل شـدند   پوشه يحاصل به یک 
جبـران گـردد.    ،مقاالت نشخصی منجر به نادیده گرفت

جلـوگیري از تکـرار بررسـی یـک مقالـه و حـذف       براي 
مقـاالت تکـراري موجـود در پایگـاه هـاي الکترونیکـی       

ــات ــاگون ( اطالعـ و  Sciencedirect ،PubMedگونـ
Springer     ــام ــام، ن ــامل ن ــومی ش ــات عم )، مشخص

خانوادگی و آدرس پست الکترونیک نویسنده، نام کشـور  
در پایـان  . و محل انجام تحقیق نیز در نظر گرفته شدند

توســط گروهــی متشــکل از مقــاالت ایــن  تمــامینیــز 
متخصصین رشته هاي زیست گیاهی، زیسـت جـانوري،   

بهداشـت و  فارمـاکولوژي، بیوشـیمی،   یک پزشـکی،  فیز
مـورد  دانشجویان رشـته هـاي مختلـف علـوم پزشـکی      

بـه   مکمـل طب  مختلفهاي  روشو مطالعه قرار گرفته 
 در هــر یــک از مقــاالت بــه همــراه کــار گرفتــه شــده

نتیجـه  و هـا   مورد درمـان توسـط ایـن روش    بیماریهاي
در مـورد   ذکر شـده  (موثر بودن یا بی تاثیر بودن) نهایی

تعیـین   کار گرفته شده،ه تلفیقی بطب روش  درمانی اثر
از مـوارد ذکـر   به همین منظور فراوانی هر یـک   .گشتند
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در ادامـه  شـد.   محاسـبه شده در فوق، به طور جداگانـه  
الزم به ذکر است که بـه دلیـل اهمیـت حیـاتی اثـرات      
جانبی و نیاز مبرم بـه وجـود آگـاهی کـافی از مضـرات      

در  مکمـل روش هاي طـب  اده از برخی از احتمالی استف
توجـه ویـژه اي بـه ارزیـابی اثـرات       ،درمان بیماري هـا 

هـا   این روشجانبی، امنیت، سودمندي و قابلیت پذیرش 
تمـامی   جمـع آوري اطالعـات،   در پایـان مبذول گردید. 

مورد مقایسـه   هاي گوناگون به دست آمده، از جنبه نتایج
    ت.و تجزیه و تحلیل آماري قرار گرف

  یافته هاي پژوهش
هـاي الکترونیکـی    نتیجه انجام جستجو در پایگـاه 

مقاله مـرتبط   71468تعداد  ذکر شده، منجر به اطالعات
چـاپ شـده از سـال     مکمـل گوناگون طب هاي  با شاخه
 از مطالعه این مقاالت مشخص گردید کـه به بعد  2000

بـا  هـا   از بین انواع مختلف بیماري هایی کـه درمـان آن  
مـورد توجـه اسـت،     مکمـل ده از روش هاي طـب  استفا

جـزو  مورد بررسـی  تمامی مقاالت  درصد 7/23 موضوع
ند قرار گرفت سیستم عصبی و مسایل روانیبیماري هاي 

که شایع ترین بیماري مورد درمان بـا اسـتفاده از روش   
رتبـه دوم   .را تشـکیل داد  مکمـل هاي گونـاگون طـب   

به بیماري هاي  مقاالت این اشاره در مورد بیماري هاي
(شـامل طیـف    کودکـان، زنـان و سـالمندان   مربوط بـه  

 لاز کــ درصــد 2/13بــود کــه  )وسـیعی از بیمــاري هــا 
سایر موارد نیز بـه   مقاالت در این گروه قرار می گرفتند.

ــد از: بیمــاري هــاي مــزمن و درد   ترتیــب عبــارت بودن
ــاي درصــد 9/9)، ســرطان (درصــد2/12( ــاري ه )، بیم

-)، بیمـاري هـاي التهـابی   درصـد  9/8عروقی ( –قلبی
عضـالنی   –)، بیماري هـاي اسـکلتی  درصد 8/8ایمنی (

ـــ)، بیمدرصــد5/5( ــونی (ــ )، درصــد7/4اري هــاي عف
) و بیمــاري هــاي درصــد1/3بیمــاري هــاي گوارشــی (

نیـز در  ها  ). به سایر بیماريدرصد 8/2ادراري ( –کلیوي
  مقاالت باقیمانده اشاره گردید.   درصد 2/7

روش هـاي طـب   ن انـواع مختلـف   همچنین از بی
و فـراورده هـاي گونـاگون     اسـتفاده از گیاهـان  ، مکمل
بـه   مـوارد  درصـد  7/43بـا  هـا   در درمان بیماري گیاهی
اشـاره شـده در    مکمـل طـب   تـرین روش  شایع ترتیب

هـاي گونـاگون   روش در بـین  رتبـه دوم   .مقاالت بودند
در مقـاالت بـه طـب    قرار گرفته مورد اشاره  مکملطب 

تمـامی مقـاالت را    درصد 0/10تعلق داشت که  سوزنی
نیـز بـه    مکمـل سایر روش هـاي طـب    شامل می شد.

ترتیب عبارت بودنـد از: مدیتیشـن، مدیتیشـن تنفسـی،     
)، درصــد  9/8بــدنی ( –یوگــا و روش هــاي ذهنــی  

ــاتی ( ــد 5/7هومئوپ ــانی   درص ــس درم ــاژ و لم )، ماس
)، هیپنـوتراپی و  درصد 0/3)، کایروپراکتیک (درصد9/3(

). بـه سـایر روش هـاي طـب     درصـد  8/2د تلقینی (خو
نیز که از تنوع بسیار باالیی برخـوردار هسـتند در    مکمل

  مقاالت باقیمانده اشاره گردید.   درصد 2/20
مــورد  مقــاالت درصــد 6/91اگرچــه در مجمــوع، 

بکـارگیري طـب   و کـارایی  درمـانی  مثبت به اثر  بررسی
ـ اما  بودند در درمان اشاره کرده مکمل مـورد   االتدر مق
قان کشورهایی مثل چـین، ژاپـن،   مربوط به محق بررسی
رکیه و ... کــه داراي ــــــ، ایــران، برزیــل، تهنــد کــره،

بـا   پیشینه اي درخور توجه از جنبه طب سـنتی هسـتند،  
 اثر مثبت مقاالت بیانگر درصد 100 ،تقریبی بسیار خوب

کـه   بودنـد  مورد مطالعـه  مکملروشهاي طب  و کارایی
طه مقابل مقاالت مربـوط بـه محققـان کشـور     این در نق
بیشـترین سـهم    درصـد  4/12 بـا  باشد که می انگلستان

اثر منفی و عوارض سـوء روشـهاي طـب    گزارش موارد 
  . را به خود اختصاص داده بودند مکمل

، مکمـل بیشترین مقاالت چاپ شده در زمینه طب 
مـوارد بـود.    درصد 6/46مربوط به مراکز آمریکایی و با 

 5/10این کشـور، جایگـاه دوم بـه انگلسـتان بـا      پس از
مقاالت تعلق داشت. سایر کشورها نیز به ترتیـب   درصد

)، درصـد  0/4)، کانادا (درصد 8/6عبارت بودند از: چین (
ن ـــــ)، ژاپدرصـــد 1/3)، اسـترالیا ( درصــد 3/3آلمـان ( 

)، ایتالیا و کـره هـر کـدام    درصد 4/2)، هند (درصد 8/2(
دام ــــ رانسه هـر ک ــــ برزیـل و ف )، سوئد، درصد 0/2(
). ســایر کشــورهاي درصــد 3/0) و ایــران (درصــد 0/1(

مقاالت چاپ شده در  درصد 3/10جهان نیز در مجموع 
  را به خود اختصاص داده بودند. مکملزمینه طب 

ی از مقاالت درصد 8/44در  الزم به تاکید است که
اثـر مثبـت درمـانی و کـارایی     هـا   ان آنـــکه نویسندگ

ـ  زارش نمـوده بودنـد،  ـــرا گ مکملش هاي طب رو  رب
اثـر و   قطعـی  تحقیقات بیشـتر بـراي تعیـین   انجام لزوم 

در درمـان   مکمـل انیزم عمـل روشـهاي طـب    ـــــمک
   .شده بودتاکیدها  بیماري
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  بحث و نتیجه گیري
است کـه شـناخت    نوعی علوم طبیعی مکملطب 

 زآن به گذشته هاي بسیار دور برمـی گـردد و اسـتفاده ا   
هر بر اساس آداب و رسوم  ،آن براي مراقبت از سالمتی

از زمان مکتوب شدن تاریخ گزارش شده است. منطقه و 
امروزه این علـم در بسـیاري از کشـورها بـه خصـوص      

در  کـه  ده و انگلیس مجدداً احیا شـده اسـت  ایاالت متح
 آناین مقاله جنبه هـاي فرهنگـی، تـاریخی و فلسـفی     

اشـاره  طـب  این واع زیادي از ان بهبررسی و بحث شده و
در دهه اخیر در دنیا بـه   مکملاستفاده از طب  .شودمی 

 درصـد  76سرعت در حال افزایش است به گونه اي که 
  .)33(استفاده می کنندها  جمعیت ژاپن از این روش

و به عنوان یـک مثـال مـی تـوان      در همین راستا
یکی از دالیل قابـل توجـه در بـاال بـودن      رد کهاشاره ک

منفی منتشـر شـده توسـط محققـان     هاي  تعداد گزارش
تــوان در  مــی ) راکــل مقــاالت درصــد 4/12انگلیسـی ( 

 دیـد .Ernest Eتمام یکی از پزشکان انگلیسی به نـام اه
طـب  هـاي   جمع آوري و چاپ عوارض سوء روش که به

در رد  یک سـال در مقاله  15تا ی گاه پرداخته و تلفیقی
بـه   .منتشر نموده اسـت  مکملطب روش هاي مختلف 

رسد محققان سایر کشورها عالقه چنـدانی بـه    نظر می
کـارگیري طـب   ه منفی ب چاپ مقاالت ذکر کننده اثرات

  .)40، 39، 38 ،37 ،36 ،35 ،34(ندارند مکمل
وسـط محققـان   چـاپ شـده ت  مقاله  1604 میاناز

درخشـان   و باسـتانی  کشورهاي داراي پیشـینه تـاریخی  
(چین، هنـد، ژاپـن، کـره، ایـران،     اثبات شده در پزشـکی 

اله ــــ مق 34 ،)مصـر  و ایتالیا، یونان، ترکیه، برزیل، پـرو 
از مقاالت چاپ شده توسـط محققـان ایـن     درصد 6/1(

ـ  محققـان  ) بهکشورها سـهم   تعلـق داشـت ولـی    یایران
اهش ـــ ک درصـد  3/0بـه   فوق از مقاالتجهانی ایران 

در نظـر  بـا  همچنـین   و توجه به ایـن نکتـه  با . می یابد
 از کل مقاالت بـه  آمریکا کشور سهم کهامر این  گرفتن

 درصـد  5/10بـه   انگلسـتان  سهم کشور و درصد 6/46
هـاي   روشاستفاده از که  توان نتیجه گرفت می رسد، می

ه بـه موقعیـت   و وابست از حالت کامال سنتی مکملطب 
مـورد توجـه مجـامع آکادمیـک      خارج شده و جغرافیایی

به گونه اي که از  قرار گرفته اند. نیز کشورهاي پیشرفته
مــورد مطالعــه در  مکمــلروش طــب  52بــین تمــامی 

در کشـورهایی مثـل   ها  که بسیاري از آنتحقیق حاضر، 
بـدون  چین، هند، ایران، مکزیک و ... ابـداع شـده انـد،    

ق ــــ شترین تعداد مقاالت به کشور آمریکا تعلبیاستثناء 
ري هم کـه مـی توانـد در اینجـا بـه      ــنکته دیگ داشت.

عنوان شاهد این مدعا مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد ایـن      
ـ    رین و است که اگرچه طب سنتی چین یکـی از مهـم ت

در دنیـاي   مکمـل مورد توجه ترین بخـش هـاي طـب    
در مطالعـه حاضــر   امـا  .)41(پزشـکی امـروز مـی باشــد   

بیشتر محققانی که در زمینـه فـوق بـه     مشخص شد که
   تحقیق مـی پردازنـد از کشـورهاي آمریکـا و انگلسـتان     

  می باشند.
گوناگون طـب  هاي  استفاده از روشفراوانی درصد 

 به ترتیب برابـر آمریکا  جمعیت کشور کل بیندر  مکمل
، ددرص 9/18، داروهاي گیاهی درصد 3/24مدیتیشن  با

در حـالی   .)42(می باشـد و ...  درصد 5/7کایروپرکتیک 
زان مقاالت منتشـر شـده در ارتبـاط بـا همـین      ــمی که

، داروهـاي  درصـد  4/9مدیتیشـن   بـا  به ترتیب ها روش
برابر  و ... درصد 2/3، کایروپرکتیک درصد 9/45گیاهی 
ــت ــتالف اس ــن اخ ــده   . ای ــان دهن ــاوت نش ــزان تف       می

عنـوان نمونـه اي از   ه آمریکا (ب مندي توده مردمه عالق
کـار گیرنـدگان روش هـاي    ه بعنوان ه بایر کشورها) س

ـ   و مکملمختلف طب  منـدي و رویکـرد   ه میـزان عالق
 ،به عنوان یک مثال .باشد می ها به همین روشمحققان 

مسائل روي آوري به دعا و مردم آمریکا از  درصد 2/45
 .)42(معنوي به هنگام بیماري استفاده می کننـد الهی و 

جاي خالی بررسی مسائل روحانی، مـذهبی و   ،در نتیجه
 وضـوح در مقاالت چاپ شده توسط محققان بـه  معنوي 

به نظـر مـی رسـد بـه دلیـل       ،با این حالمشهود است. 
ضعف متدولوژي مطالعات انجـام شـده در زمینـه طـب     

و عدم وجود یک استاندارد جهـانی پذیرفتـه    )43(مکمل
نمی توان نتایج به دست آمده را مورد مقایسـه   )44(شده

عالوه بر نیاز به نظـارت بـر    ،و ارزیابی قرار داد. بنابراین
ــا  تکنیــک ــی از طــب  و ه ــد اســتفاده عمل ، مکمــلرون

تري براي درك و فهم مکانیزم اسـتفاده از  تحقیقات بیش
  علوم مختلف مورد نیاز است.از جنبه ها  این روش

 اتمقاالت بـر اثـر   درصد 6/91با توجه به این که 
مثبت و مفید استفاده از طب مکمل تاکیـد کردنـد، ایـن    

مـل  هاي طـب مک  امر لزوم توجه جدي به آموزش روش
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هـاي   به دانشجویان پزشـکی، بهداشـت و سـایر رشـته    
  .)47 ،46 ،45(دهد  می مرتبط را نشان

از سـوي دیگـر اخــتالف فـاحش بـین اســتفاده از     
هـاي مـورد    هاي مختلف طـب مکمـل و بیمـاري    روش

رافیایی، نشـان  ــــب پراکندگی جغـــان بر حســـدرم

ـــدهن ــن واقعیدــ ـــه ای ــه رویک ـــ ــت ک ـــت اس رد ــ
ابعی ــــــ واند تــــت می لــــاده از طب مکمـــاستف
ز ـــــ ژاد و قومیـت نی ـــ ذهب، نـــــ رهنگ، مــــاز ف

  .)53 ،52 ،51 ،50 ،49، 48(باشد 
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Abstract 
 
Introduction: Complementary and 
Alternative Medicine (CAM) has recently 
become a focus of interest in curing 
patients. Although many studies have been 
published in the recent years arguing about 
the effectiveness of Complementary and 
Alternative Medicine, there are some 
evidences of side effects of using different 
methods of Complementary and Alternative 
Medicine. The aim of this paper was to 
investigate the effectiveness and side 
effects of CAM. 
 
Materials & methods: We searched the 
following electronic databases of January 
2000 onward: PubMed, Sciencedirect and 
Springer. Our searching was limited to 
English language journals and human 
studies with the keywords: complementary 
medicine or alternative medicine. 
 
Findings: According to this study, we 
observed that the most commonly used 
complementary and alternative methods are 
herbal remedies and the majority of studies 
are about neurological and psychological 

diseases. Altogether, 91,6 percent of the 
published literature implies the 
effectiveness of using Complementary and 
Alternative Medicine and 44,8 percent of 
this literature implies the need for more 
studies to specify the mechanism of these 
remedies. 
 
Conclusion: With an ever-increasing 
number of consumers reportedly using non-
conventional methods of disease 
management, medical students have now 
been recognized as key providers in 
education on complementary and 
alternative medicine (CAM). The evidence 
base for CAM is growing but in most areas, 
it is insufficient for making sound 
risk/benefit assessments. It is to suggest that 
further researches are needed to fill all these 
obvious gaps and necessary financial 
sources be prepared to accomplish the task. 
 
Key words: complementary medicine, 
treatment, ethnic varieties, geographic 
distribution  
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