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 سخن ناشر
هـای معتبـر     ترجمه کتب مرجع و راهنما در زمینه طب سنتی منتشـر شـده توسـط سـازمان                

فنـĤوری  تواند ابزاری جهت توسعه کمـی و کیفـی تحقیقـات و               جهانی در عین حال که می     
های ملی در زمینه طب سنتی نیز نقـش مهمـی ایفـا              ها و استراتژی   در تدوین سیاست  ، باشد
هـای معتبـر جهـانی     المللی کـه توسـط سـازمان     برداری از نتایج تحقیقات بین      بهره. نماید  می

داوری و  ، آوری  با وسواس و دقت فراوان جمـع      ) WHO( سازمان جهانی بهداشت     همچون
هـا توسـط پژوهشـگران       ن و معتبرترین راه پیشبرد تحقیقات و پژوهش       شود بهتری   منتشر می 

 .ایرانی است
 General Guidelines forای از کتاب   کتاب حاضر که ترجمه،با امید نیل به این اهداف

Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine 
شده است توسـط مرکـز تحقیقـات طـب          منتشر  سازمان جهانی بهداشت    باشد و توسط      می

ترجمـه  . گیرد  سنتی و مفردات پزشکی در اختیار پژوهشگران و محققین طب سنتی قرار می            
این کتاب با عنایت به اصل محفوظ ماندن حقوق مؤلف با کسب اجازه از بخش انتشـارات                 

جهـانی  سازمان  انجام گرفته شده است که تصویر قرارداد منعقده با         سازمان جهانی بهداشت  
 .باشد ضمیمه میبهداشت 

تواند ما را در انتشار بهتر کتـب بعـدی    دریافت هر گونه نظر و پیشنهاد خوانندگان کتاب می   
تواننـد نظـرات خـود را بـا شـماره تلفـن               خواننـدگان گرامـی مـی     . این مرکز یـاری نمایـد     

 .  ارسال نمایندorg.info@itmrc مطرح و یا از طریق پست الکترونیکی 88776027
ناشر از مترجمین محترم جناب آقای دکتر شمس اردکانی و سرکار خـانم دکتـر فرجادمنـد                 

 . نماید امانت و روانی ترجمه سپاسگزاری می، بخاطر حسن انتخاب
 
 

 فرزانه نقیبی
 معاون پژوهشی
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 مترجمینسخن 
گیری از درمان را الزمه ادامه حیات و زندگی نموده  رهبروز و پیدایش بیماریها در انسان، به

سوابق و شواهد تاریخی نشانگر آن است که بشر اولیه نیز راه و روشهایی را برای . است
گذشت زمان همراه با استفاده بیشتر و بهتر . است گرفته شناخته و از آنها بهره می درمان می

 که در آن ابتدا از عصر سنگ به عصر آهن با های تکنولوژی، از علم و مهمتر از آن پیشرفت
شده است و اینک به روز شده، مسلماً در درمان نیز نقش شگرف خود  هزاران سال طی می
 .را ایفا نموده است

های  های علم پراهمیت و تعیین کننده هستند اما یکی از رشته  هر چند که تمامی شاخه
اند علم پزشکی است  به جد به آن پرداختهعلمی که همیشه مورد توجه دانشمندان بوده و 

باشد و بالطبع در حفظ،  تر می که نقش مستقیم آن در زندگی بشر برجسته تر و ملموس
آثار و منابع . و انتقال آن تالشها و کوششهای فراوانی به کار رفته است داری و ارتقاء  نگه

شاید جای آن باشد . ن ادعاستگرانبهایی که در این زمینه به جای مانده بهترین گواه بر ای
ای داشته باشیم که نقش ایران اسالمی و ایرانیان در ایجاد این  که در این کوتاه گفتار، اشاره

 .تر است ستهجذخایر فاخر به جا مانده از دیگران بر
شده به طور کل   مبانی که در طب سنتی برای تشخیص بیماری و درمان به کار گرفته می

 اینک نقش چندانی در تشخیص  و داخلی بیمار بوده ها و واکنش کنشمبنی بر حاالت و 
به هر حال توجه جهانیان به طب گذشته و طب جدید و چگونگی . بیماریها و درمان ندارد

ارزیابی و استفاده از آن سازمان جهانی بهداشت را به نگاشتن کتابی واداشت که ترجمه آن 
 .پیش روی است

انیم که از توجه معلمانه و تصحیحاتی که استاد بزرگوار جناب د برخورد الزم و واجب می
آقای دکتر حسن فرسام استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم 

 .اند صمیمانه سپاسگزاری نمائیم پزشکی در تهیه این اثر داشته
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 دانشکده زحمات برادر دانشمند و بزرگوار جناب آقای دکتر مصدق ریاست محترم
بهشتی و ریاست مرکز تحقیقات طب سنتی که از ابتدای کار، همراهی  داروسازی شهید

از تالشهای سرکار خانم دکتر نقیبی که همیشه . گذاریم اند را ارج نهاده و سپاس دلسوز بوده
سرکار خانم فریبا . نمائیم بوده صمیمانه تشکر و قدردانی می دلگرم کننده و نتیجه بخش

از خوانندگان . شود یپ این کتاب را به عهده داشتند از ایشان نیز تشکر میرضائی تا
 . خطاهای موجود را به مترجمین تذکر دهند بزرگوار نیز استدعا داریم که ضمن پوزش

 
 مترجمین
  فاطمه فرجادمند-محمدرضا شمس اردکانی
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 تقدیر و تشکر 
 متخصص و مقامات بهداشت کشورها که نظرات و         100ز بیش از    سازمان جهانی بهداشت ا   

. نمایـد اند، قـدردانی مـی    ها ارائه نموده   هایی را در طول آماده سازی این دستورالعمل       توصیه
همچنین از افرادی که در جلسه بحث غیر رسمی روش تحقیق برای ارزیابی طب سنتی که                

، که در آنجـا اولـین       1977 آمریکا در سال     در شهر راک ویل، ایالت مری لند، ایاالت متحده        
 .شودها آماده شد، شرکت داشتند تشکر می پیش نویس دستورالعمل

 برای بازبینی و نهایی کردن      بهداشت به ویژه از افرادی که در جلسه مشاوره سازمان جهانی         
 برگزار شـد،    2000) 10پیوست  . ک.ر(پیش نویس دستور العمل که در هنگ کنگ در سال           

همچنین از آقای پروفسور سورجان کالربرگ، مدیر مطالعـات         . شود کردند تشکر می   شرکت
بالینی دانشگاه هنگ کنگ، که بخش سوم را اصالح نمودند و آقای دکتر ویلیام ویلسون که                

 .کنیمپیش نویس نهایی را ویرایش نمودند، تشکر می
 جهانی بهداشت در    از مرکز ملی طب مکمل و جایگزین، مرکز مشارکت طب سنتی سازمان           

موسسات ملی بهداشت در شهر بتسدا، ایالت مری لند، آمریکا، بـرای حمایتشـان از شـروع                 
 و از بخش بهداشت دولت هنگ کنگ، فدراسیون صنایع هنگ کنگ            1997این کار در سال     

شـان در میزبـانی     و صندوق نوآوری و تکنولوژی هنگ کنگ به خاطر حمایت سخاوتمندانه          
ها، قـدردانی    بهداشت و مشارکت مالی در چاپ دستورالعمل      جهانی  زمان  جلسه مشاوره سا  

 .گرددمی
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 2000سازمان جهانی بهداشت 
.  سازمان مـذکور محفـوظ اسـت       ایربباشد و تمام حقوق آن      رسمی سازمان جهانی بهداشت نمی    از انتشارات   این سند   

، تلخیص، یا چاپ مجدد و ترجمه شود، اما برای فروش تواند به طور رایگان نقد و بررسیتمام یا بخشی از این اثر می
ـ اسنادی که نـام نویسـندگان آن ذکـر شـده اسـت          مسئولیت نظرات بیان شده در      . باشدیا مقاصد تجاری نمی     عهـده  ر ب

 . نویسندگان این اسناد است
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 پیشگفتار 
ده طی دهه گذشته، کاربرد طب سنتی در سراسر دنیا توسعه یافتـه و محبوبیـت کسـب کـر                  

طب سنتی نه تنها برای خدمات درمانی اولیه جهت افراد کم بضـاعت در کشـورهای                . است
در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است، بلکه در کشورهایی که طب سنتی بر سیستم                

 .رودخدمات درمانی ملی غالب است نیز بکار می
، کارایی و کنتـرل کیفیـت   با وجود توسعه چشمگیر کاربرد طب سنتی در سراسر دنیا، ایمنی     

ها برای مسئوالن بهداشت و عموم مردم حـائز اهمیـت    داروهای گیاهی و شیوه سنتی درمان 
 .بسیاری است

هـا و نـواحی مختلـف بـدون توسـعه مـوازی بـا                های مختلف طب سنتی در فرهنگ      روش
 .نداهای مناسب برای ارزیابی طب سنتی، توسعه یافته استانداردهای بین المللی و روش

توان از کـاربرد صـحیح طـب سـنتی اطمینـان            اکنون این چالش مطرح است که چگونه می       
. حاصل کرد بعالوه چگونگی انجام پژوهش و ارزیابی طب سنتی نیز بایـد مشـخص شـود                

 بهداشـت  ای از سازمان جهانی  ها و محققان از جمله کسانی هستند که به طور فزاینده           دولت
 در مـورد ایـن مسـائل      رافنـی و اطالعـات    دها، مشـاوره  کننـد کـه اسـتاندار     درخواست می 

 .کند فراهم
ــر   یــک ســری دســتور العمــل  بهداشــت، ســازمان جهــانی1991  ســالاز هــای فنــی نظی

های پژوهشی برای ارزیابی ایمنـی و        های ارزیابی داروهای گیاهی، دستورالعمل     دستورالعمل
  را ت بالینی در مورد طـب سـوزنی       هایی برای مطالعا   کارایی داروهای گیاهی و دستورالعمل    

بسـیاری  پوشش دادن به    ها برای    اگر چه هنوز این دستورالعمل    . منتشر کرده است  تدوین و   
 .از مسائل چالش برانگیز در پژوهش و ارزیابی طب سنتی کافی نیستند
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، با حمایت مالی مرکز ملی طب مکمل و جایگزین، مرکز مشارکت طب سنتی در               1997در  
نویس دستورالعمل روش  لند، آمریکا، پیش هداشت در شهر بتسدا، ایالت مری   ب ملی موسسات

 .نویس چهار بار اصالح شـده اسـت        از آن پس، پیش   . سنتی تهیه شد   پژوهش و ارزیابی طب   
کنگ بـا     در هنگ   بهداشت ها درجلسه مشاوره سازمان جهانی     ، دستورالعمل 2000در آوریل   

 .حمایت دولت هنگ کنگ نهایی شد
ها بر روی مباحثات مهم رایج در مورد ایمنی و کارایی طب سنتی متمرکز است  عملدستورال

همچنـین  . و قصد دارد سواالت چالش برانگیز را بر پایه شواهد مطرح و به آنها پاسخ دهـد          
 برخـی قـوانین ملـی ارزیـابی         و  ها برخی تعاریف مصطلح اما مبهم را توضیح          دستورالعمل

هـای بـالینی      های جدیدی را برای انجـام پـژوهش        دهند و روش  داروهای گیاهی را ارائه می    
 .نمایدمانند استفاده از روش کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت را پیشنهاد می

از طریق برنامه سازمان جهانی بهداشـت در مـورد بهداشـت             (QOL)روش کیفیت زندگی    
بالینی در طـب سـنتی مـورد    تواند برای ارزیابی نتایج پژوهش   روان توسعه یافته است و می     

 .استفاده قرار گیرد
ها به طور دقیق براساس اظهـارات متخصصـان مختلـف و مسـئوالن بهداشـت                 دستورالعمل

اند، اما هنـوز مسـائل و نظـرات دیگـری وجـود        کشورها در سراسر دنیا تهیه و اصالح شده       
وطه مشورت نشده اسـت     احتماالً با برخی از متخصصین مرب     . انددارند که سهواً از قلم افتاده     

 .که این امر به خاطر ضیق وقت و محدودیت مالی سازمان جهانی بهداشت بوده است
ها به هدفشان در زمینه بهبود کیفیـت و ارزش پـژوهش در طـب        بی تردید این دستورالعمل   

هـای طـب سـنتی، انتظـار         های حاصـله در پـژوهش     به خاطر پیشرفت  . سنتی خواهند رسید  
بنـابراین از   . هـا مجـدداً تجدیـد نظـر شـوند          ده نزدیک ایـن دسـتورالعمل     رود که در آین    می

 .پیشنهادات و نظرات همواره استقبال خواهیم کرد
 دکتر زیاوری زانگ

  طب سنتی گروه داروهای ضروریمسئول بخش
 سازمان جهانی بهداشت و سیاست گذاری پزشکی
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 مقدمه
 

 سنتی و ارزیابی طبشناسی در زمینه تحقیق ی برای روشکلهای  راهنمائی

 ریفاتع
 طب سنتی

هـا و     مهارت معارف،ای از     این شاخه از طب مجموعه    . ای طوالنی دارد    طب سنتی تاریخچه  
 که چـه    استهای مختلف    ها، اعتقادات و تجربیات بومی فرهنگ      عملکردها براساس تئوری  

گیری،  در پیشـ ی،در حفـظ سـالمت و تندرسـت   به بیان آمده و چـه بـه بیـان نیامـده باشـد،            
 .گیرد های جسمی و روانی مورد استفاده قرار می تشخیص، بهبودی یا درمان بیماری

 بطور مترادف با طب سنتی در بعضی کشورها         رسمیغیر  و   طب مکمل، جایگزین     هایهواژ
 .فته استگر مورد استفاده قرار 

 مالحظات عمومی
های فردی   ریخی، برداشت ، از آنجا که تحت تأثیر عوامل فرهنگی، تا        به کارگیری طب سنتی   

و فلسفی قرار دارد از یک کشور به کشور دیگر و از یک منطقه به منطقۀ دیگر بسیار تغییـر                    
. متفـاوت اسـت   1پزشـکی مـدرن   بـا   در بسیاری موارد تئوری و کاربرد آنهـا کـامالً    .کندمی

 کـه از    گیـرد را در بر می   های طب سنتی تجربیاتی      شیوه  بسیاری از  تاریخچه طوالنی کاربرد  
بـرای  بهرحـال   . استنشان داده     خود را  نسلی به نسل دیگر منتقل شده، ایمنی و اثر بخشی         

در . می باشـد   نیـاز  هـای علمـی     آن بـه پـژوهش      ایمنی و اثر بخشی    عرضه شواهد افزون تر   
 یـک بسـتر تـاریخی بسـیار     در که  ایتحقیقات و ارزیابی طب سنتی علم و تجربه راهبری  
 . نظر قرار گیردزم است موردبه دست آمده الطوالنی 

                                                           
١-  Modern medicine 
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علیرغم وجود و استفاده مستمر از این طب در قرون متمادی و محبوبیت و استفاده وسیع از 
 به رسـمیت شـناخته نشـده         هنوز آن در طی دهه گذشته، طب سنتی در بسیاری از کشورها          

یـق   این خواهد شد که تحصیل، آمـوزش و تحق         اًمعنی این به رسمیت نشناختن نهایت     . است
 .در این گستره مورد توجه و حمایت شایسته قرار نگرفته است

کیفیت و کمیت اطالعات در مورد ایمنی و اثر بخشی در زمینه طب سنتی به جهت حمایت                 
 .از گسترش جهانی آن با آنچه که در حال حاضر وجود دارد فاصله بسیار زیادی دارد

 مراقبت های  اعمال سیاستمربوط بهنها دالیل فقدان اطالعات و تحقیقات در این زمینه نه ت
قابـل قبـول، مناسـب بـرای        شناسـی تحقیقـاتی     یـک روش  نبود  به  باشد بلکه      سالمتی می  از

ای در زمینه طب      اطالعات منتشر شده و منتشر نشده     . شودمربوط می ارزیابی طب سنتی نیز     
 تحقیقـات   اً مسلم امّا. سنتی در کشورهای مختلف وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد           

چنین کیفیت تحقیق نیز بهبود       بیشتری در زمینه ایمنی و اثر بخشی آن باید انجام پذیرد و هم            
 .و ارتقاء یابد

ها برای تحقیق و ارزیابی طب سنتی باید بـر مبنـای اصـول اساسـی کـه ذکـر                     شناسیروش
ر بخشی داروهای  ها باید ایمنی و اث     شناسی  از طرف دیگر این روش    . خواهد شد انجام پذیرد   

 نبایـد  هـا  ر صورت ایـن روش هدر . را نیز تضمین کندمند  سنتی روشهای   گیاهی و درمان  
این مسـئله پیچیـده یـک نگرانـی بـرای            .مانعی در جهت کاربرد و توسعه طب سنتی باشند        

 . های اخیر ایجاد کرده است و دانشمندان در سالملی بهداشت ئوالن سم
برای تحقیق و ارزیابی در مـورد طـب سـنتی بـه دو بخـش                ها   شناسیبحث در مورد روش   

 بهرحال، درمان موفقیت آمیز     .سنتی روش مند  های   داروهای گیاهی و درمان   : شود  تقسیم می 
بنابراین اثر بخشی طـب     . کنند  اغلب پیامد هر دو نوع درمان است که همدیگر را تقویت می           

بخشـی طـب سـنتی در        ارزیابی اثر   در نتیجه،  .سنتی باید با یک روش منسجم ارزیابی گردد       
ی بـر رهیـافتی    بتنـ  متفاوت باشـد، چـون طـب سـنتی م          کامالًرسمی  تواند با طب      درمان می 

مکـن  رایج یا مدرن برای طـب سـنتی م        ارزیابی طب    روش    لذا است و گرایانه یا کل نگر    تام
 .است مطلوب نباشد
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 رهنمودهای پیشنهادی 
 که در باال ذکر شده و ترویج استفادۀ مناسب         ی برای بهبود بخشیدن به شرایط     رهنمودهااین  

 :اهداف خاص این رهنمودها عبارتند از. اند هشد عرضه طب سنتی و توسعه
  و مهم در طب سنتی پذیرفته شدههای خاص، ایجاد هماهنگی برای استفاده از واژه •
شناسـی در تحقیـق و ارزشـیابی     خالصه کردن مسائل کلیدی بـه منظـور توسـعه روش       •

 یسنت طب
 بهبود بخشیدن به کیفیت و ارزش تحقیق در طب سنتی  •
ثبـت در   مقـررات   یابی مناسب به منظور تسهیل توسعۀ قوانین و         شهای ارز  عرضۀ روش  •

 طب سنتی 

 ارهنمودهکاربرد 
دهند و این باید با شرایط مختلفی که در  ا دامنۀ وسیعی از مسائل را پوشش می     رهنمودهاین  

ایـن  . جود دارد، قابلیت انعطـاف و مطابقـت داشـته باشـند           کشورها و مناطق متعدد جهان و     
سـازمان جهـانی    هـای عضـو      خـاص دولـت   هـای   نیازتوانند برای رسیدن بـه        ها می   رهنمود

تواند با مساعدت فنـی خـود          سازمان جهانی بهداشت می    . تعدیل شوند  1(WHO)بهداشت  
بـه  ای بـرای    لـه الزم اسـت رهیافـت مرح     و در این خصوص     . این اقدامات را تسهیل نماید    

ایـن رهنمودهـا بـه      . قـرار گیـرد    توجه و دقت     این رهنمود در جای مناسب مورد     کارگیری  
و بازرگانان   تولیدکنندگان،   ،منظور ایجاد منابعی مناسب برای محققین، حافظان نظام سالمت        

 .اند مسئولین بهداشت ارائه شده
 

                                                           
١-  World Health Organization 
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 1                     متدشناسی برای تحقیق و ارزیابی داروهای گیاهی
 

بـا  . باشـد   معدنی می  گیاهی، اجزای بدن حیوانات و مواد      سنتی شامل استفاده از داروهای     طب
 بـدلیل گیاهی در میان این سه گـروه، بیشـترین اسـتفاده را دارنـد و                 توجه به اینکه داروهای   

ده شـ  گیـاهی تهیـه     روی داروهـای    بـر  سایر انواع درمان، این راهنما با تمرکز      های   پیچیدگی
 .است

  تعاریف -1-1
  سـازمان جهـانی بهداشـت       داروهای گیاهی در دیگر راهنماهای      ای از تعاریف در زمینه    پاره

و راهنمـای تحقیـق     ) 1ضـمیمه   ( گیاهان دارویی ارزیابی    راهنمای از جمله  ،ارائه شده است  
 ).2ضمیمه (برای ارزیابی ایمنی و اثربخشی گیاهان دارویی 

 هـا، واژه، برخـی از    سازمان جهانی بهداشـت   ماهنگ کردن تعاریف    به منظور ه  با این وجود    
اند تا با ضرورت      به نحوی بسط داده شده     زیر   عالوه بر این، تعاریف    .انددوباره تعریف شده  

المللی که در ارزیابی و تحقیق گیاهـان دارویـی          ایجاد استاندارد و تعاریف پذیرفته شده بین      
 .هماهنگ گرددشوند،  استفاده می

 متفـاوت   رایج اسـت  در آنها   که طب سنتی     شورهاییک رراتقمن تعاریف ممکن است با      ای
 .دنباش  این تعاریف فقط بعنوان مرجع می،دین ترتیب ب.باشد

  1گیاهان
 برگ، گل، میوه، دانه، سـاقه، چـوب، پوسـت درخـت،              گیاهی مانند  گیاهان شامل مواد خام   

 پـودر تکـه شـده یـا       انند بصـورت کامـل،      تو  که می ند  با ش  می ریشه، ریزوم یا اجزای دیگری    
 .باشند

                                                           
١-  Herbs 
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 مواد گیاهی
هـای فـرار،    های ثابت، روغـن    ها، روغن   مواد گیاهی عالوه بر گیاهان شامل شیره تازه، صمغ        

ممکـن اسـت     از کشورها این مـواد       شماریدر  . باشد  ها و پودرهای خشک گیاهان می       رزین
های الکلـی      دادن با عسل، نوشابه    تمثل بخار دادن، بو دادن، تف     محلی   متفاوتهای    روش با

 .دنشو بعمل آورده و یا مواد دیگر 

 های گیاهی فرآورده
ند مـواد گیـاهی   نتوا  می،باشند  گیاهی مینهایی پایۀ تولید محصوالت   که های گیاهی   فرآورده

 .های چرب مواد گیاهی باشند  روغنو یا عصاره، تنتور ، یا پودر شده،خرد شده
سازی، تغلیظ و  ، خالصقطیر جزء به جزءاستخراج، تانند مختلف مهای  اهها با راین فرآورده

هایی که از طریق خیسـاندن یـا           فرآورده .شوند   تهیه می  زیستیهای فیزیکی یا     یا دیگر روش  
 شـوند   های الکلی و یا عسل و یا سایر مواد تهیـه مـی             حرارت دادن مواد گیاهی در نوشیدنی     

 .نیز جزو این دسته هستند

 ی گیاهییهاهای ن هفرآورد
اگر . اند  باشند که از یک یا چند گیاه تهیه شده          های گیاهی می    داروهای گیاهی شامل فرآورده   

 .دبر بکارتوان  نیز میرا بیش از یک گیاه مورد استفاده قرار بگیرد واژه مخلوط 
 .اشندد شامل مواد کمکی نیز ب     نتوان  عالوه بر مواد مؤثره می     مخلوط   یاده  ساداروهای گیاهی   

که به آنها مواد شیمیایی فعال،      با این وجود داروهای آماده شده یا داروهای مخلوط گیاهی،           
 افـزوده شـده باشـد جـزو     ، یا اجزای جـدا شـده از مـواد گیـاهی           از جمله ترکیبات صناعی   

 .شوند  گیاهی در نظر گرفته نمیهای فرآورده

 استفاده سنتی از گیاهان دارویی
گیـاهی  محصوالت نهایی   های گیاهی و      اهان، مواد گیاهی، فرآورده   داروهای گیاهی شامل گی   

ی از گیاه، یا مواد گیاهی دیگر و یا مخلوطی از آنها بـه عنـوان مـواد                  ند که حاوی اجزای   هست
 مصرف این    مدت استفاده سنتی از داروهای گیاهی به یک تاریخچۀ طوالنی        . باشندفعال می 
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 و بطور وسیعی اثر بخشـی  تثبیت شده است   به خوبی    این داروها استفاده   .گردد  داروها برمی 
ی نظارت کننـده    هاسازمان مورد قبول     ممکن است  و سالمت آن پذیرفته شده است و حتی       

 .باشدقرار گرفته   نیزکشورهابعضی از 

 اثر درمانی
 بهبود  جسمی و روانی،  های   آمیز، تشخیص و درمان بیماری     اثر درمانی به پیشگیری موفقیت    

اطـالق  بـدن   جسـمی و روانـی      سودمند و یا تنظیم وضعیت      و تغییرات   ها،   یماریبنشانگان  
 .دشو می

 مواد موثره
آن دسـته از داروهـای       .باشـند   گیاهی با اثرات درمانی می    مواد موثره همان اجزای داروهای      

ای   تجزیـه های   الزم است در صورت وجود روش     اند    گیاهی که مواد موثره آنها شناخته شده      
شـخیص  ت در صورتی که     .باشندداشته  د تا مقدار معینی از ماده موثره        نندارد شو مناسب استا 
به عنوان یک مـاده مـوثره در    در کل ی گیاهی راداروتوان    نباشد، می امکان پذیر   مواد موثره   
 .نظر گرفت

 یفیت کبررسیشناسایی گونه گیاهی و  -2-1
یت، ایمنی و اثر بخشی گیاهان       اطمینان از کیف    حصول گام اول در  های گیاهی   شناسائی گونه 

در ایـن   اطالعـات مـورد نیـاز       .  الزم و ضـروری اسـت      یگیـاه شناسایی   لذا   .است دارویی
از گیاه  بخشی  های محلی،     ها، نام  ترادفمورد استفاده، م  شامل نام دو قسمتی التین      خصوص  

و کشـاورزی    ی تولیـد  هـای دقیـق بـرا       عمـل  شود و دستور     استفاده می  فرآوردهکه برای هر    
موضـوع   .باشـد   هر کشور می  در   (GAP) 1 بهینه  کشاورزی روشآوری بر طبق    شرایط جمع 

 سازمان جهانی  مشورتیدر یک نشستکنترل کیفیت، سالمت و اثر بخشی داروهای گیاهی    
 .مورد بررسی قرار گرفت) 1990سپتامبر  (AIDS طب سنتی و  در زمینه بهداشت

                                                           
١-  Good Agricultural Practice 
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 کنتـرل کیفیـت     هـای   روش  «.آمده است  )3 هدر ضمیمه شمار  (  کامل در پیوست   اطالعات 
گیاهـان  مربـوط بـه      سازمان جهـانی بهداشـت    تک نگارهای   «و   1»برای مواد گیاهی دارویی   

 .دنند برای کنترل کیفیت مورد استفاده قرار گیرنتوا  می2»دارویی منتخب

 و اثر بخشیایمنی یابی ش تحقیق و ارز1- 3
اریخچـه  داروهـای گیـاهی کـه ت      آن دسته از    ی  بر رو یابی  شتحقیقات و ارز  الزم است برای    

صورت نگرفتـه اسـت، از راهنمـای      بر روی آنها     تحقیقاتی   قبالًطوالنی مصرف نداشته و یا      
 و اثـر بخشـی       ایمنـی  یابیشـ راهنمـای تحقیـق بـرای ارز      « با عنوان    سازمان جهانی بهداشت  

 .شود استفاده 3»داروهای گیاهی
  کـامالً مسـتدل اسـت،     در طـب سـنتی     آنهـا  تاریخچـه مصـرف   کـه   برای داروهای گیـاهی     

و ایمنـی   یابی  ش برای هدایت تحقیق و ارز     تواند می هایی که در ادامه بحث خواهد آمد       روش
 .اثر بخشی آنها دنبال شود

 بررسی آثار مکتوب
ه از یک گیاه یـا مخلـوط        خوای و اثر بخشی داروهای گیاهی،       ایمندر برآورد میزان    گام اوّل   

 .باشد یابی گزارشات مکتوب میشباشند، ارز دست آمده بهمشخصی از گیاهان 
منـابع اولیـه و   ند  منظامبررسی  مکتوب شامل کتب مرجع، بررسی مقاالت،       جستجو در آثار    

 که بهرحال کتـب مرجـع و        شتدا نظر   رباید د . باشد   می یاطالعاتی  ها در پایگاه  جستجویا  
با ایـن وجـود، ایـن منـابع بـه           . شدتواند شامل اطالعات نادرستی نیز با       میتحقیقی  مقاالت  
 ،توانند به جهت تجزیه و تحلیل عمیق مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد               های اولیه که می    رفرانس

نتایج جستجوی بکار رفته الزم است تمام منابع مورد اسـتفاده، چـه             در   .استناد خواهند کرد  
ی آثار مکتوب    انجام شده رو   جستجوی .ندشودر دسترس باشد چه نباشد، با جزئیات ثبت         

                                                           
١-  WHO Quality control methods for medicinal plant materials 
٢-  WHO Monographs on Selected Medicinal Plants 
٣-  WHO's Research guidlines for evaluating the safety and efficacy of herbal medicine 
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بنـدی شـیمیایی ارتبـاط     های گیاهی که از نظـر رده        آوری اطالعات در مورد گونه      برای جمع 
 .نزدیکی با هم دارند، باید گسترش و تعمیم داده شوند

اگر محققان متعـددی گزارشـات مشـابهی در مـورد ایمنـی و اثربخشـی منتشـر کننـد ایـن                
اطالعـات آزمایشـات     .قـرار داده شـوند    قبول  سودمند مورد   های  نمایه بمنزلهاطالعات باید   

 تـوانش  بعنـوان شـاخص      الزم اسـت   فرآورده   درباره ایمنی ) بیوشیمی یا سلولی  ( 1برون تن 
 کـه از  3 آزمایشات درون تـن .قابل استنادعالئم مطلق  بعنوان نهدر نظر گرفته شود     2 سمیت

فـرآورده هسـتند و      میزان سـمیت      بهتری برای  روی حیوانات بدست آمده گواه    بر  مطالعات  
 . در نظر گرفته شوند بودن فرآوردهایمنشاخصی برای توانند بعنوان  می

آزمایشـات   برای ارزیابی توام ایمنی و اثر بخشی، یک اثر فارماکولوژیکی مشاهده شـده در             
 مربوط بـه    اطالعات. داردکاربرد ن ها    برای انسان  اًهای حیوانی، لزوم    یا در مدل   خارج از بدن  

مکانیزم عمل گزارش شده در حیوانات و انسان         برای تأئید    معموالً خارج از بدن  آزمایشات  
 .این اطالعات باید توسط مطالعات بالینی تائید شوند. بکار میرود
تواند بعنـوان دالیـل        در حیوانات یا انسان می     فعالیت فارماکولوژیک کامالً مستند   گزارشات  

 .دنقرار بگیرورد توجه علمی م

 طب سنتی های نظامفاهیم  و مهانظریه
و مفاهیم پیشگیری، تشـخیص، بهبـود و درمـان بیمـاری در طـب سـنتی بـه لحـاظ                     نظریه  

 نسبت به فرد بیمـار اسـت و اخـتالالت جسـمی،             جامع نگر رهیافت   بر یک    بتنیتاریخی، م 
های   نتیجه، اکثر سیستم   در. شودمی و محیطی او بطور همزمان درمان        انی مغزی، رو  عاطفی،
های سنتی همراه بـا       بر روش  بتنیهای م   و درمان  ی گیاهی تی ممکن است از داروها    طب سن 

 . استفاده کننددهندمی  را ترویجبسمناهای  عادات و رژیمقواعد رفتاری که 

                                                           
١-  In Vitro 
٢-  Potential Toxicity 
٣-  In Vivo 
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 .های مورد اسـتفاده در طـب سـنتی اسـت           نظام کلیدی در تمام     عنصریک   1نگر جامع فلسفه
چـه داروهـای گیـاهی و چـه         (نـه طـب سـنتی       بنابراین هنگام بررسی آثار مکتـوب در زمی       

و طـب سـنتی     کاربرد هر نـوع      و مفاهیم    هانظریه  باید )های سنتی   بر روش  مبتنیهای   درمان
 . شونددر نظر گرفتهزمینه فرهنگی آنها 

 اثربخشیمربوط به ایمنی و ) آثار مکتوب(ازنگری ب
بـرای    و بـی زیـان   الزم است شواهد موجود بـرای کـاربرد مـؤثر و          بررسی آثار مکتوب    در  

 .دشوداروهای گیاهی مشخص ثر استفاده مؤ
های   د بعنوان مثال تعداد بیماران، تشخیص     وبرداری ش   ارزیابی و یادداشت   مطالعه باید  طراحی
نبـودن  )  بهبـود عالئـم بیمـاری      انندم( مقدار مصرف، مدت مصرف، معیارهای ارزیابی      ،ویژه

 .ی معتبر باید در نظر گرفته شودهای آمار  تحلیل ودرمان همزمان دیگر و تجزیه
هـا   ر انساندسنتی  داروهای گیاهی از راه تجربی و کاربرد ر بخشیمواردی که ایمنی و اث   در  

اگـر داروهـای گیـاهی       .به اثبات نرسیده است مطالعات بالینی جدید مورد نیاز خواهد بـود           
نچه که بـرای    شند، در اینصورت آ   شده با های جدیدی فرموله     شناخته شده بصورت مخلوط   

هر جداگانه ، مصارف رایج و اثبات شده در نظر گرفته شودتائید ایمنی و اثربخشی آنها باید     
 .باشد داروی گیاهی می

 هـای دسـتورالعمل هـا یـا        فارماکوپـه  انندم(در مدارک معتبر ملی     ممکن است   این اطالعات   
بهرحـال نبایـد    .مـنعکس شـود  بسـیار معتبـر   یا در نشریات علمی )  معتبر کشوری و  رسمی

شناسـی و     شـیمیایی، سـم   مکن است سـیمای      مقدماتی جدید م   های روش شود که    فراموش
 .دساز را دگرگونداروهای گیاهی کاربرد حتی فارماکولوژیک 

کـه   آمده اسـت     3بالینی در بخش    کارآزمایی  آثار مکتوب در زمینه     بازبینی   مربوط به    مسایل
 .د کرراجعهبه آنها ممی توان 

                                                           
١-  Holism 



 14 شناسی در زمینه تحقیق و ارزیابی طب سنتی         روش برایکلیهای  راهنمائی

  1ایمنی
 الزم اسـت  گیری در زمینه مطالعات جدیـد فارمـاکولوژیکی یـا سـم شناسـی             گام تصمیم هن

ــده و   ــزارش ش ــانبی گ ــوارض ج ــتدلع ــده براســاس اصــول   (مس ــت ش ــدهثب ــت ش  ثاب
 گیاه مـورد نظـر،       به های بسیار نزدیک  یک گیاه یا مخلوط گیاهی، گونه     ) 2سالنوفارماکوویژ

 .گرفتـه شـوند   در نظر   صول نهایی گیاهی،    های آن، مح    اجزای تشکیل دهنده گیاه و فرآورده     
 ایمنـی  هیچ گزارش یا مدرکی در زمینه عوارض جانبی دلیل بـر تضـمین   دسترس نبودن در  

شناسـی ممکـن اسـت         طیف وسیعی از آزمایشات سم     ،بهرحالولی  . داروهای گیاهی نیست  
 .مورد نیاز نباشد

ی آنهـا دشـوار و حتـی نـاممکن        کنند که شناسایی بالین   به آزمایشاتی که اثراتی را بررسی می      
آزمایشـات پیشـنهاد شـده شـامل ایمونوتوکسیسـیتی          . است الزم است اهمیت بیشـتری داد      

 زهرآگینـی    و 4سـرطان زایـی   ،  3 زهرآگینـی ژنـی    ،) تشخیص آلـرژی   های بعنوان مثال تست  (
 .باشد  می5مربوط به باروری

 .ورد استفاده قرار گیردتواند بعنوان مرجع م  آورده شده است می3این بحث که در ضمیمه 
 ،راهنمای تحقیق برای ارزیابی ایمنی و اثربخشی داروهای گیاهی، سازمان جهانی بهداشـت            

شناسـی بعنـوان مرجـع مـورد           مربوط بـه سـم     منابعتواند در این زمینه در کنار سایر          نیز می 
 ). را ببینید2ضمیمه (استفاده قرار بگیرد 

که هـیچ مـدرکی در زمینـه اسـتفاده از داروهـای             فقط هنگامی   شناسی اضافی   مطالعات سم 
گیاهی در طول تاریخ وجود نداشته باشد و یا تردیدی در زمینه ایمنـی آنهـا وجـود داشـته                    

 . باشد باید انجام گیرد

                                                           
١-  Safety 
٢-  Pharmacovigilance 
٣-  Genotoxicity 
۴-  Carcinogenicity 
۵-  Reproductive toxicity 
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اسـتفاده از   . انجام پـذیرد   آزمایشات خارج از بدن   تا حد امکان این آزمایشات باید بصورت        
مطالعـات  چنانچـه   . آزمایشات درون تن را کاهش دهـد      تواند تعداد     می  برون تن  آزمایشات

ضمن رعایت رفاه و حقوق حیوانـات،       الزم است به شیوه انسانی،      درون تن مورد نیاز باشد      
 . شوندانجام

مطالعات سمیت باید برطبق اصول پذیرفته شده معمول هدایت و راهبری گردد مانند آنچـه               
ثربخشـی داروهـای گیـاهی سـازمان جهـانی          که در راهنمای تحقیق برای ارزیابی ایمنی و ا        

 .بهداشت آمده است

  1اثربخشی
 گیـاهی تهیـه      آنچه که برای داروهای گیاهی، بخصوص آنهایی که از مخلوط چند فـرآورده            

توانـد شـامل    اند، اهمیت دارد دالیل مورد نیاز برای تائید اثر بخشـی آنهاسـت کـه مـی                  شده
 نـوع  بـه ماهیـت و       کـه  مصرف ادعا شده باشـد و         از موارد  پشتیبانیمدارک مورد نیاز برای     
 .داردموارد مصرف بستگی 

چنین برای موارد مصرف غیر اختصاصی یـا بـرای            های کم اهمیت و هم     برای درمان بیماری  
بـرای  ) 2ای مشـاهده  مطالعـات (اقدامات پیشگیرانه، شواهد و مدارک بسیار قاطع و محکمی          

 که گستره مصرف در طب       هنگامی بخصوص. دتائید اثر بخشی ممکن است مورد نیاز نباش       
سنتی و تجربه بایک داروی گیاهی خاص همراه با اطالعات فارمـاکولوژیکی مؤیـد آن، در                

 .این مورد به حساب آید
ا یـ ها باید با ماهیت بیماری مورد درمان و             بندی دستورالعمل   هدرجمیزان شواهد و مدارک و      

گیرد و تنظـیم شـود همخـوانی و          ت تاثیر قرار  تحباید   یا جسمی که     لکرد روانی ماهیت عم 
 .مطابقت داشته باشد

                                                           
١-  Efficacy 
٢-  Observational studies 
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توانـد از     هـا مـی     تعاریف میزان کیفی و کمی مدارک و شواهد و درجه بنـدی دسـتورالعمل             
. مؤسسه سیاست تأمین سالمت و تحقیق آمریکا بعنوان راهنمـا مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد                 

ل راهنمای سطوح و انـواع مـدارک بـرای        لی مث م بسیاری از دیگر مدارک معتبر      ) 4 ضمیمه(
تواند بعنوان مرجع مـورد        نیز می  )5ضمیمه  ( حمایت از اثر درمانی ادعا شده توسط استرالیا       

 .استفاده قرار بگیرد
 گیـرد  در دسترس که در جوامع مختلف مورد استفاده قرار می    جایگزین یا مکمل    های   درمان

ایـن  . گیاهی نیز باید به حساب آورده شـود       استفاده از داروهای    خطرات  وجود    هم چنین  و
باید در نظر داشت که در مورد داروهای گیاهی که از مخلوط چند گیاه درسـت                 نیز   رانکته  
بایست یک دلیل علمی و یـا درمـانی بـرای حضـور هـر یـک از آن گیاهـان در                        اند می   شده

گیـاهی کـه از    تحقیقات روی اثرات درمانی احتمـالی داروهـای         . مخلوط وجود داشته باشد   
باشـند بایـد بـه دقـت          اند و یا ترکیب خاصی از چند گیاه می          مخلوط چند گیاه درست شده    

 .انجام پذیرد

  بالینییزمایکارآ
سـنتی کـه از کتـب        هـای کاربردطراحی اینچنین مطالعاتی باید براساس اطالعات       دیدگاه و   

یق مشورت با افرادی که و یا از طربه آن ط وب آثار نوشته شده مر و هم چنین معتبر و رسمی  
 .گذاری شود  پایهد،کنن در زمینه طب سنتی فعالیت می

یـا  و  در مورد داروی گیاهی جدید، یا مورد مصرف جدیدی بـرای داروی گیـاهی موجـود                 
 های آزمایشات بالینی   اصول کلی و نیازمندی   و  آن  تجویز   دارویی یا راه    شکل  اساسی در  تغییر

بعنـوان  (شـود     مصـرف مـی     مدرن  بطور معمول در پزشکی    که  است داروهاییبسیار همانند   
 6 پیوسـت کـه در    سـازمان جهـانی بهداشـت        1 انجام بهینه مطالعات بـالینی     تفاهم نامه مثال  

بایـد براسـاس    این چنـین     در اینگونه موارد بهرحال طراحی مطالعات        .)توصیف شده است  
 .داروهای گیاهی باشدهای  گیویژهدقت زیاد و برگرفته از 

                                                           
١-  Good Clinical Practice 
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اند  کامالً به اثبات رسیدهکنترل شده و   بالینی که بصورت تصادفی      های آزماییدسته از کار  آن  
در  را   پذیرش داروهای گیاهی  مطالعات  این   .توانند بهترین شاهد بر اثربخشی دارو باشند        می
  بهرحـال  ،سـازد   تسـهیل مـی    متفاوتهای فرهنگی    سنت با   یمردم میان    در و مختلف   ناطقم

پیامدهای اخالقـی و    احتمال   بواسطه 1 دارونما تخاب تصادفی و استفاده از    هایی مثل ان   روش
 . همیشه امکان پذیر نخواهد بودفنیمشکالت 

طعم یا بوی    ،های فرار  های حاوی روغن   همانند فرآورده بعنوان مثال اگر یک داروی گیاهی       
خواهـد   برای آن امکـان پـذیر ن       دارونمای شاهد قوی ومشخص داشته باشد، پیدا کردن یک        

بررسـی قـرار    داروی گیـاهی مـورد      های قبلی بـا یـک        بررسیکه در   را   بیمارانی   ضمناً .بود
 تصـادفی تـوان بطـور     دیگر نمی)های حسی اثرات مشخص دارد که بر روی اندام (اند   گرفته

  .بعنوان گروه کنترل در نظر گرفت
 عطر ممکن است  مان   با ه   دارونمایی ، دارند قویکه عطر   داروهای گیاهی   آن دسته   در مورد   

 مقـدار  در چنین مواردی، ممکن است توصیه شـود کـه             که نشان دهد خواص مشابه آنها را     
، یـک   توانبه عنوان جایگزین می   .  داروی گیاهی بعنوان کنترل استفاده شود      ی از همان  کمتر

هـای   مثـال . مورد استفاده قرار گیـرد     ،امتحان شده مطمئن و    یک مداوای    ، مانند کنترل مثبت 
 .اند  آورده شده3های کنترل در بخش  گر گروهدی

توانـد بعنـوان یـک         می فته باشد گر   تعداد زیادی از بیماران را در بر      ای که   مشاهدهمطالعات  
 .ابزار ارزشمند در ارزیابی داروهای گیاهی مورد استفاده قرار گیرد

 شـد   بـه آن اشـاره    ) 1 -3قسـمت    (1 و مفاهیم طـب سـنتی کـه در بخـش             هانظریهبرطبق  
بیمار هر  های خاص    ها اغلب براساس نیازمندی    پیشگیری، تشخیص، بهبود و درمان بیماری     

 .باشد بطور جداگانه می

                                                           
١-  Placebo 
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 برای ارزیابی اثر بخشی داروهای گیاهی نباید فرامـوش          1بنابراین مطالعات براساس یک فرد    
نـوع  نقش مطالعات تک نفره در طب سـنتی، جزئیـات بیشـتری از ایـن                در ارتباط با    . شود

 . آورده شده است3طراحی شده در بخش دیگر مطالعات مطالعه و 
برای ارزیابی داروهای گیاهی از کشوری به کشور دیگـر تفـاوت            ررات رسمی مورد نیاز     مق
 .اند  دادهتوسعهرسمی خود را در زمینه طب سنتی مقررات ها اخیرأ  کند بسیاری از دولت می

سـازمان  در کشورهای مختلف، به نشـریات        مقرراتضعیت  برای یک بررسی جامع روی و     
 مراجعـه  )یک بررسـی جهـانی  (داروهای گیاهی مقررات   با عنوان وضعیت     جهانی بهداشت 

 .کنید

                                                           
١-  Single-Case 
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 2                                                                           شناسیروش
  سنتیهایروش مبتنی بر های درمانبرای تحقیق و ارزیابی 

 

  سنتی طبهای ریزی شده با روشهای پایه  انواع درمان1-2
های  هایی هستند که با استفاده از تکنیک       های سنتی درمان   ریزی شده با روش     های پایه  درمان

 .کنند  بدون استفاده از دارو درمانی سالمتی بیمار را فراهم میاًمختلف و عمدت
  درمان  ، 2شکسته بندی  ،1ورزی دست های وابسته،  ها شامل طب سوزنی و تکنیک      این درمان 

هـای   درمـان  و دیگر  8گرما درمانی ،  7درمان طبیعی ،  6، یوگا 5جی گونگ  ،4تای جی  ، 3با دست 
 .باشد می ،9نیت – روان ، روحی وجسمی

 ارزیابی ایمنی و اثر بخشی 2-2
  و مفاهیمهانظریه
 در مـورد  هـای مختلـف طـب سـنتی بـه جهـت تحقیـق و ارزیـابی                 نظام و مفاهیم    هانظریه
در . ای برخوردارنـد     سنتی از اهمیت ویژه     طب های ریزی شده براساس روش   های پایه  درمان

 .بحث شده است) 1 -3بخش  (1مورد آنها در قسمت 

                                                           
١-  Chiropractic: های درمانی که با کمک مالش و استفاده از دست دردهای استخوانی و مفاصل را  نوعی از  شیوه

 .بخشدتسکین می
٢-  Osteopathy 
٣-  Manual Therapies 
۴-  Tai Ji 
۵-  Qigong 
۶-  Yoga 
٧-  Naturopathy 
٨-  Thermal Medicine 
٩-  Mind-Body 
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 1ایمنی
 توسـط   درستسنتی اگر به نحو      های ریزی شده براساس روش     های پایه  بطور عادی، درمان  
ی کـه اغلـب رخ   امـا اتفـاق  .  ایمن هستندعموالًاند انجام شود، م    تعلیم دیده افرادی که خوب    

ها بایـد بـا پارامترهـای        درمان. اند  اغلب خوب تعلیم ندیده    2درمانگراندهد این است که       می
پذیرفته شده و قابل قبولی انجام گیرد و موارد استعمال یک درمان باید در صـورت امکـان                  

ها بسیار نادر هسـتند امـا        انعوارض جانبی جدی درم    .ریزی شده باشد    براساس شواهد پایه  
 در دسترس نیسـتند از اینـرو، ارزیـابی          اطالعاتی که در این زمینه یاری دهنده باشند معموالً        

عوارض جانبی باید بعنوان یک اولویت یا مسئله مهم در بحث ارزیابی سیسـتماتیک ایمنـی                
 .ها در نظر گرفته شود این درمان

کنتـرل کیفیـت در زمینـه        های شاخصایمنی درمان،   مشکل دیگر در زمینه اطمینان یافتن از        
اطمینـان   تشخیص ایمنی درمان،     اقداماتبنابراین موثرترین    .دباش  می یساخت وسایل درمان  

انـد و      مورد استفاده با یک کیفیت خوب تولید شـده         تجهیزاتحاصل کردن از این است که       
 تحـت تعلیمـات     شایسـته و کامـل    کنند به نحو      ده می دیگر اینکه افرادی نیز که از آنها استفا       

های مناسبی بـرای بـه حـداقل رسـاندن       راهموارد یاد شده   . و عملی قرار گرفته باشند     نظری
 باشـد و  های بکارگرفتـه مـی   های ناصحیح و خطاهای تکنیک معاینات بدون دقت، تشخیص  

 هـای  ریـزی شـده بـا روش       های پایـه   کند که بیماران جهت درمان      را حاصل می   این اطمینان 
بـا  داند   میدرمانگرشود، که  هم چنین این اطمینان حاصل می     . اند  سنتی با دقت انتخاب شده    

داند که چگونه بیماری را که بـه درمـان پاسـخ              چنین می   رخداد چگونه رفتار کند و هم     یک  
 . به یک پزشک مناسب دیگر معرفی کند پزشکی دارد رافوریتنداده است و یا 

 ، استفاده  در زمینه آموزش بنیادی و ایمنی طب سوزنی        داشتسازمان جهانی به  رهنمودهای  
 برای اًجانبی برای بیمارانی که اشتباه    برای جلوگیری از عوارض      از طب سوزنی را    بی خطر 

 .کندتوصیه میاند،  درمان انتخاب شده
                                                           

١-  Safety 
٢-  Practitioners 
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.  تهیـه شـود    سازمان جهـانی بهداشـت    کشورهای عضو    توسط   دتوان  راهنماهای مشابهی می  
 . فراهم کندامر فنی را به منظور تسهیل این یها تواند مساعدت بهداشت میسازمان جهانی 

 

 1اثر بخشی
های سنتی از قبیل طـب سـوزنی و          ریزی شده براساس روش   های پایه  انواع زیادی از درمان   

های مراقبت سـالمتی تعـدادی از کشـورها مـورد             بطور وسیعی در سیستم     دستی های درمان
بهرحال نیاز روزافزونی جهت مطالعه و ارزیابی اثـر بخشـی ایـن             . استفاده قرار گرفته است   

 .ها وجود دارد درمان
هـای سـنتی بسـتگی زیـادی بـه           ریزی براساس روش    های پایه  اثربخشی بیشتر اشکال درمان   

تواند تفاوت و مغایرت     می  مسئله این .های آنان دارد    تجربهو    مهارت ودرمانگران  ورزیدگی  
های مطالعات کامأل  شناسیروشحتی اگر . ؤلفین را توضیح دهد  ایج گزارش شده توسط م    تن

گـذار باشـد امـا      تواند در اثربخشی تـأثیر       اثرات غیر اختصاصی درمان می     ، بوده باشد  یکسان
بنـابراین آزمایشـات بـالینی و       .  وجود دارد  هاکمیت آن تخمین  گیری یا     مشکالتی برای اندازه  

ریـزی شـده براسـاس        هـای پایـه     بخشـی درمـان    های تحقیقاتی در ارزیابی اثـر       روشدیگر  
 ).دشو رجوع 3به قسمت (اندازه اهمیت دارد  های سنتی بی روش

 
 
 
 
 
 

                                                           
١-  Efficacy 
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 3                                                                      تحقیقات بالینی
 

  مالحظات عمومی1-3
 یـا متـداول بایـد اثربخشـی و          های سـنتی و    تحقیقات بالینی روی انواع درمان    بطور معمول   

های سازمان جهانی بهداشـت بـرای انجـام         دستورالعملایمنی را مد نظر داشته باشد و طبق         
بهرحال  .هدایت شوند )  مراجعه شود  6به ضمیمه   ( بالینی و اعالمیه هلسینکی       مطالعات بهینه

هدف  آنی  تحقیقات بالینی طب سنتی بدلیل تاریخچه طوالن      ممکن است در    ارزیابی ایمنی،   
کارآزمـایی  بـه   هـای مربـوط      این اطالعات جزئیات بیشتری را در مورد بخش        .اصلی نباشد 

ریـزی شـده براسـاس        هـای پایـه    و درمـان  ) 1قسـمت   (بالینی در ارزیابی داروهای گیـاهی       
 .سازد فراهم می) 2قسمت (را سنتی طب های  روش

بـالینی، ممکـن اسـت      زمـایی    راه کارآ  زابعالوه در ارزیابی اثر بخشی و ایمنی طـب سـنتی            
 تحقیقات بالینی   همانند ،تحقیقات بالینی بوسیله  اهداف متفاوتی در موقع ارزیابی طب سنتی        

 در ارزیابی طـب سـنتی       ویژهاز اهداف   پاره ای   . وجود داشته باشد  ،  در ارزیابی طب متداول   
 : آزمایشات بالینی عبارتند ازبوسیله

 )ساختاری یا مکانیستیکمثل مطالعات ( آن نظریارزیابی طب سنتی در چارچوب  •
 )بعنوان مثال مطالعات مکانیستیک( طب متداول نظریارزیابی طب سنتی در چارچوب  •
  طب سنتی و طب متداولهای متفاوت  نظاممقایسه اثربخشی  •
  طب سنتینظامهای گوناگون سنتی در یک  مقایسه اثربخشی روش •

  
 بررسی آثار مکتوب 2-3

 یک پروتکل تحقیقاتی یک بررسی کامل و همه جانبه آثـار مکتـوب  نقطه شروع در طراحی     
 و تحقیـق علمـی موجـود در ایـن زمینـه             1 شده پیشنهاددرمان  سنتی  کاربرد   شامل   است که 

                                                           
١-   Proposed practice 
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آثار شفاهی طب سنتی و منبـع ایـن آثـار           در صورت کمبود یا فقدان آثار مکتوب،         .باشد  می
 .باید بطور واضح و شفاف اعالم شود

 بـرای مداخلـه تعیـین        را  سطح متداول شواهد اثربخشی و ایمنـی       باید ،توببررسی آثار مک  
 ارزیابی آثار مکتوب باید از راهنماهای پذیرفته شده و اثبات شـده              ضمناً شناسایی کند  شده

در تجزیـه و تحلیـل مقـدماتی        بهرحـال   )  مراجعه شود  1-3 بخش   1به قسمت   (پیروی کند   
بالینی وسیع بـا کیفیـت خـوب، ممکـن اسـت             بعلت فقدان آزمایشات     در اصل طب سنتی،   

توانـد براسـاس مهـارت و تجربـۀ فـرد             دشوار باشد بعالوه اثربخشی یک درمان خاص مـی        
 .این موضوعات باید در نظر گرفته شود. درمان کننده متفاوت باشد

  انتخاب طراحی مطالعه3-3

 طراحی مطالعه 
تی بایـد شـامل مفـاهیم رایـج و          تحقیقات بالینی در نظر گرفته شده برای ارزیابی طـب سـن           

متداول طراحی تحقیق مثل آزمایشات کنترل شده تصادفی یا دیگـر انـواع مطالعـات بـالینی                
 ، بـا عنـوان    1 سازمان دارو و غذای آمریکـا      هایدستورالعمل .ای باشند مثل مطالعات مشاهده  

 متداول  ی غذاهای ادعاهای بهداشت  در بررسی    و مهم توافقات علمی   «اهنمایی برای صنعت    ر
بعنـوان  تواند    کند می    که انواع گوناگون مطالعات بالینی را معرفی می         را »های غذایی   و مکمل 

  بهینـه  انجـام  راهنمـای روش .) مراجعـه شـود  7به ضمیمه . (قرار گیردراهنما مورد استفاده   
 تکنیکـی بـرای   نیازهایالمللی هماهنگ سازی   که توسط کنفرانس بینGCP بالینی مطالعات

و راهنماهـای رسـمی از      ) دشـو  مراجعه   8به ضمیمه   (روهای انسانی تهیه شده است      ثبت دا 
تواننـد بعنـوان    نیز می)  آمده است7مثل آنهایی که در ضمیمه ( دولتی  موسساتسوی دیگر   

 . خوبی برای طراحی تحقیقات بالینی مورد استفاده قرار گیرندأخذم

                                                           
٢-  FDA 
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و درمـانی   هـای گونـاگون       رزیابی سیستم تحقیقات بالینی برای ا   بکارگیری مفاهیم قراردادی    
).  مراجعه کنید3-1  بخش 3به قسمت   ( وابسته است    های طب سنتی به هدف ارزیابی      روش

 تبادل نظر با پزشـکان بـا تجربـه در           در الزم است در چنین مواقعی، انتخاب طراحی مطالعه       
یک ت از   طراحی مطالعه ممکن اس    . انتخاب شود  یزمینه طب سنتی براساس مطالعات مورد     

های تحقیقات بالینی که برای ارزیابی طب سنتی مناسـب تشـخیص داده               طیف کلی طراحی  
  .)دشو مراجعه 7به ضمیمه (اند انتخاب شوند  شده

  1طراحی تک موردی
 بـا شـیوه درمـانی    ،های تک موردی این مزیت را داراست که نیازهای بـالینی بیمـار         طراحی

 تعمـیم آن بـه بیمـاران         امکان هایی را نیز بدلیل عدم     اما محدودیت . طبیب قابل انطباق است   
هـا در      آن فرضـیه   ونهـای تحقیقـاتی، آزمـ        فرضیه پروراندنها برای     این طراحی . دیگر دارد 

هـای تـک      طراحـی  .باشند  های بالینی مناسب می     بالینی روزمره و اصالح تکنیک     های فعالیت
رتیکه آن پروتکـل بطـور      کننـد در صـو      موردی که از یـک پروتکـل مشـترک اسـتفاده مـی            

بـا پـس     درمـانگران  میـان    ،برای تحقیـق گروهـی     بایدسیستماتیک مورد استفاده قرار گیرد      
توانـد    بعنوان مثال، مطالعـات تـک مـوردی مـی         . های متفاوت مورد حمایت قرار گیرد       زمینه

های فـردی را      در بیماران با انواع تفاوت     طب سوزنی و خاص   های مختلف    روشاثربخشی  
تواند بعنـوان کنتـرل در نظـر        می بیمار خودش هم     ی،در یک مطالعه تک مورد    . بی کند ارزیا

برای یک بیمار شایسته تـر از انتخـاب تصـادفی بیمـار             درمان  انتخاب تصادفی   . گرفته شود 
 .برای یک درمان است
 2طراحی جعبه سیاه

بـدان معنـی   ایـن  .  انجـام گیـرد  »جعبه سیاه« با روش تواند چنین می  مطالعات طب سنتی هم   
در ایـن نـوع     . رائـه شـوند    ا ی شرایط بالینی معمـول    ندآن همان اجزای  درمان و کلیه    است که   
 ایـن   .شـوند   مـی ن مطالعـه    لمسـتق بطور   جدا و    ن،ی مجموعۀ درما  اجزا یک از    یچمطالعه، ه 

                                                           
١-  Single- Case Design 
١-  Black Box Design 



 25 شناسی در زمینه تحقیق و ارزیابی طب سنتی  برای روشکلیهای  راهنمائی  

 چارچوب  در خودش و یا     نظریدهد که اثربخشی طب سنتی در چارچوب          روش اجازه می  
 . شودسنجیدهطب متداول 

  1طراحی قوم نگاشتی
های سـنتی نیـز       کنند و روش    مطالعات قوم نگاشتی که بافت فرهنگی و اجتماعی را ثبت می          

 در شرایطی که هیچ آثار مکتوب علمی و یا مـدارک دیگـری              ،از آنها سرچشمه گرفته است    
د اطالعـات   نـ توان  اینها و مطالعات کیفی دیگر مـی      . مناسب باشد تواند  می در دسترس نیست  

 باشد، فراهم و به سمت تحقیقات بیشـتر      داشتهی که ممکن است وجود      یها  یه را از فرضیه   پا
 .دنراهبری کن

 2ای طراحی مشاهده
های پیشگیری کننده تحت شـرایط معمـولی       های درمانی یا درمان   ای، یافته   مطالعات مشاهده 

ا جایی کـه     ویژگی خاص این مطالعات این است که آنها جستجو را ت           .کند  آوری می   را جمع 
 هدف از این کاوش آن نیست که با توجه به موارد اسـتعمال در               دهند و   امکان دارد ادامه می   

ایـن مطالعـات    . ارتباط فردی پزشک و بیمار و یا انتخـاب و اجـرای درمـان دخالـت کنـد                 
جزئیـات خـاص ایـن مطالعـه        . انجام پـذیرد  گروه کنترل    گروه کنترل و یا بدون       تواند با   می

 و تعـداد بیمـارانی کـه درگیـر          اشدآزمایش برای هر بیمار ب    گی  ستردگل زمان و    بعنوان مثا (
باید بـا موضـوع     ) بعنوان مثال ثبت و ارزیابی اطالعات     (بینی شده     های پیش  روشو  ) هستند

مطالعـات  )  دارومناسـب مقـدار  بعنـوان مثـال ایمنـی یـا     (مورد بررسی انطبـاق داده شـوند       
اسـتفاده از  . های ایمنی بالینی را دارا هستند  بررسی جنبه مزایای خاصی در زمینه  ،ای  مشاهده

ی که در انتخاب بیمار ممکن است رخ دهـد          خطایاین مطالعات برای اثبات اثربخشی بعلت       
 سـنتی داللـت      که بر اثربخشی طب     و دالیلی  شواهدمیزان  با این وجود    . محدود شده است  

 . افزایش یابد،اند ریزی شده نامهای که خوب بر تواند بوسیله مطالعات مشاهده دارد می

                                                           
٢-  Ethnographic Design 
٣-  Observational Design 
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  نتیجۀ مطالعه سنجش
 .متناسب با موضـوع مـورد تحقیـق انتخـاب شـوند     مطالعه  نتیجه  سنجشضروری است که  

معمـولی و یـا    و یـا نتـایج   ثانویهیه و  اول ممکن است کیفی و کمی و یا نتایج          ،درخور ایجنت
 .اختصاصی باشدکامالً 

 انتخاب بیماران 
ه انتخاب شده بیانگر جمعیت بیماران مورد مطالعه باشد تا بتوان نتیجه را             نمونالزم است که    

 .تعمیم داد
 بیمارانی دارد که از هر دو روش طـب سـنتی و             واضحمطالعات نیاز به توصیف     رائه نتایج   ا

تشخیصی بکـار رفتـه     عیارهای  بندی م   قابل اطمینان بودن طبقه   . اند  طب متداول استفاده کرده   
طور کامل  منشاء بیماران تحت مطالعه باید ب     .  تعیین شود  گرفته و  مدنظر قرار     باید هدر مطالع 

 .توضیح داده شود آنها نتخاب اندبا ذکر جزئیات رو
 تـورش هرگونـه   وجـود   .  گـردد  منطقی شده و    بیانقبول و حذف نیز بطور کامل       عیارهای  م

 .اشته شودبایست کنار گذ  و ثبت نام آنان میپذیرش ن،احتمالی در انتخاب بیمارا
طب سـنتی  ممکن است در جریان مطالعه    هر گونه خطای احتمالی که       الزم است با   محققان
 .باشند رخ دهد آگاه و مفاهیم طب سنتیها  یا بدون توجه به نظریهاز سیاق خارج 
 مکـن اسـت    م کهدارد  هایی  که بستگی به مهارت   شود  به فنونی مربوط می    که تحقیقات زمانی  

 انجام پذیرد تـا      خاص  چند پزشک   باید بوسیله  اتاین تحقیق  ،شدابوت  متفا پزشکان بین   در
 . تعمیم نتایج آن افزایش یابدامکان

 اندازه نمونه
تعداد بیماران در یک مطالعه باید به اندازه کافی باشد تا هرگونه تفاوت مهم بالینی در میـان                  

الزم اسـت بـا برنامـه        آماری مورد اسـتفاده   های   روش.  را تعیین کرد   های مورد مطالعه   گروه
 .مورد مطالعه و تجزیه تحلیل نتایج آن متناسب باشد
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 های کنترل گروه
، چنانچه با مدارک معتبر از      رل شده که به خوبی هدایت شده است        بالینی کنت  یآزمایکاریک  

د کافی برای اثبـات یـک       ند شواه نتوا  میای و مکانیستیک پشتیبانی شوند،      مطالعات مشاهده 
 های سنتی و   ریزی شده براساس روش     یک داروی گیاهی یا درمان پایه     ارگیری  بکرابطه بین   
 .دن بهبود یا درمان یک بیماری را فراهم کن، پیشگیری، تشخیصهم چنین

. ای نیاز دارد    گروه کنترل برای اهداف مقایسه    یا چند    به یک    ،آزمایشات کنترل شده تصادفی   
در ارزیابی طب سنتی، از یک گـروه        . داردهدف مطالعه   به  های کنترل بستگی     انتخاب گروه 

تواننـد  مـی  ) اولویـت  در نظرگرفتن بدون  (های کنترل    گروه. کنترل همزمان باید استفاده کرد    
 :شامل موارد زیر گردند

 ریزی شده کامالً برنامهدرمان  •
 بدون درمان •
  درماننوعدر یک دارو  متفاوت مقادیر •

 دارونمادرمان با  •

 درمان کامل •

  حداقلدرمان •

 درمان جایگزین  •
 

هـای متفـاوتی     توانند در آزمایشات بالینی استفاده شوند به سـوال          های متفاوتی که می    کنترل
 .دهند جواب می

 بهتـر را بوجـود      تکیفیـ بـا    ی، بعلت اینکه شواهد   نماک دارو استفاده از ی  در صورت امکان    
ت اینکـه آیـا درمـان        برای اثبـا   نما دارو باآزمایشات کنترل شده     .باشد  آورند، مطلوب می    می

ایـن درمـان    آیا  صورت پذیرفته، ارزش بیشتری از درمان کنترل انجام گرفته دارد و یا اینکه              
 . است مفید و یا بدون ارزش ارزشی دارداصالً
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دهد که اثـرات اختصاصـی و          به محققان اجازه می    ونماآزمایشات کنترل شده با دار    ،  بنابراین
تا اینکه بتوانند مشخص کنند که هزینه اضافی، خطـر و           غیر اختصاصی درمان را تمیز دهند       

 . یک درمان اختصاصی ارزشمند استتأثیرات
ای ارزیـابی    بـر  واقعیتیاین  . همچنین این موضوع برای درک مکانیسم درمان نیز مهم است         

برای توسـعه   و  ای نیز دارد       دارد بلکه ارزش حرفه    علمی نه تنها اهمیت     کههمه داروهاست   
بهرحـال در بعضـی مـوارد       . های سنتی جدید بسیار حـائز اهمیـت اسـت          انو گسترش درم  

بالینی قسمت  شی  آزمایکاربخش  (ت امکان پذیر نباشد     سممکن ا  نمادارو -آزمایشات کنترل 
 برای تعیین سودمند بودن یک داروی گیـاهی در بهتـرین شـرایط عملـی بهتـر                  ). را ببینید  1

 فهرسـت از (و هم با یک گروه کنترل دیگر  گیاهی هم با یک درمان ثابت شده        است داروی   
 .مقایسه شود) های کنترل گروه
 هـای  درمـان توأم شـدن هـم زمـان         بالینی طب سنتی،     ییکارآزما در   ویژه تمشکالاز   ییک

از نظـر اخالقـی     که  ) مثل بیماران سرطانی  (مطالعه است   مورد  روی مریض   پزشکی  متداول  
توان تمرکـز را روی   ابراین در چنین مواردی می بن. نیز قطع درمان متداول امکان پذیر نیست      

بنابراین در تحقیق بـر روی درمـان تـوام طـب             .گذاشت اثرات جنبی یا حمایتی طب سنتی     
نظر زیر درمانی و اثرات جانبی آنها را  هایتداخل  الزم است همواره   متداولسنتی و پزشکی    

 ).بخش طراحی جعبه سیاه در قسمت سوم را ببینید. (قرار دهد
 
 

  1تصادفیانتخاب 
یـک   ایهای مداخله  درمان ارزیابی   بمنظورهای قابل مقایسه     گروهبا عرضه    تصادفیانتخاب  

گونـاگون  ) هـای  سـوگیری  (2هایتورش کنترلدر این خصوص    . پیشرفت عظیم بوده است   
انتخـاب   وجود دارد کـه       زیادی جود، موارد بسیار  با این و  .  است مهممعلوم و حتی نامعلوم     

                                                           
١-  Randomization 
٢-  Biases 
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 بهترین راه بـرای حـل ایـن مشـکل    . در آن ناممکن و یا غیر اخالقی باشد    تواند    میتصادفی  
 . کنترل باشد توام باهای  انتخاب مناسب درمانشاید

  1ارزیابی کور
بهرحال در  . باشد  میهای درمانی    دخالتهای مهم ارزیابی متداول       ارزیابی کور یکی از مولفه    

مثـل درمـان فیزیکـی،      (سـنتی    هـای  روش بـر ی  مبتنـ هـای    درمانکارآیی  مربوط به   ارزیابی  
 و یا مخفی کردن موارد یادشده       پزشکداشتن  غافل نگه ) دستی سوزنی و درمان   جراحی، طب 

 . استممکن ناغیر عملی و  ، بسیار مشکلکنداز نوع درمانی که بیمار دریافت می از پزشک
 آن برای بکارگیری   نتایجی  در ارزیابی اعتبار مطالعه و داوری بر رو       یاد شده   یادآوری مسئله   

 .های پزشکی رسمی و سنتی اساسی است در تمام نظام
در ارزیـابی داروهـای گیـاهی بایـد روش و      عدم اطالع از نـوع درمـان بکـار گرفتـه شـده              

 رنـگ،   دارایکـه    شـاهد  دارو و    هـای    استفاده از فرموالسیون   انند طب متداول م   هایراهکار
تواننـد در   بهرحـال اگـر داروهـای گیـاهی نمـی      . را پیـروی کنـد     باشـد  طعم و وزن مشـابه    

غیـر  درمـان کـور      سـتفاده از  های استاندارد شده از پیش تجویز شوند بنابراین ا         فرموالسیون
ریـزی شـده      های پایـه   بکارگرفتن درمان کور حتی در بیشتر انواع درمان        .ممکن خواهد بود  

 .روبرو خواهد بود تیمشکالبا های سنتی نیز  براساس روش
رمان غیر کور از طریق بکارگیری ارزیابی کور        های یک سویه د    دخالتکاهش دادن    حالبهر

 .باشد  می بسیار مهمدر نتایج اولیه مطالعه

 2ارزیابی کیفیت زندگی
شود بلکه    طب سنتی نه تنها برای پیشگیری، تشخیص، بهبود و مداوای بیمار بکار گرفته می             

 ،بعنوان مثـال طـب سـنتی      . رود  گی نیز بکار می   برای مراقبت از سالمت و بهبود کیفیت زند       
تواند به بهبود کیفیت  بخشد اما می   های مهم مثل سرطان و ایدز را شفا نمی         بیماران با بیماری  

                                                           
٣-  Blind assessment 
١-  Evaluation of Quality of life 
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 که توسط برنامـه سـازمان جهـانی    (WHO QOL1)راهنمای عملی. زندگی آنها کمک کند
 بـالینی نتایج تحقیقـات    اند در ارزیابی    تو برای سالمت روانی عرضه شده است می       بهداشت

های سنتی مورد اسـتفاده قـرار        های پایه ریزی شده براساس روش       داروهای گیاهی و درمان   
 ). مراجعه کنید1به ضمیمه (گیرد 

 شود مربوط میمداخالت درمانی  مسائل دیگری که به
ن نتایج آ و انتشار   عرضه   ارزشیابی طب سنتی و      به منظور های تحقیقاتی     پروتکلانجام  برای  

کـه بـه نتـایج مطالعـه مربـوط      ، اطالعات ذیـل  مسئوالن بهداشتیید  یتأ و هم چنین دریافت   
 .گرددشود الزم است با روشنی عرضه  می
 درمانیمداخله توصیف  •
 درمانیمداخله گزینش توصیف دالیل  •
 مطالعه حاصل از ارائه دالیل منطقی برای انتخاب نتایج  •
 .ین نتایج استل اعتماد بودن و معتبر بودن ا شامل بررسی قاب،بدست آمدهتوصیف نتایج  •
چگونه و ها  گیریاینکه اندازهشامل (ها گیری یک پروتکل جامع برای بدست آوردن اندازه       •

 ) چه موقع انجام شده است
باره که روش آماری براساس کدام نتایج مورد انتظار بنـا شـده              در این گزارش شفاف    یک •

 .است
 : گرفته شودمسائل زیر باید در نظرضمناً  •
کـه از   را  هـایی     درمـان   مسـئله بهتـر اسـت      ایـن . ی تعریف شود  ننوع مداخله باید به روش     •

بعنوان مثال اطالعات در مورد ترکیـب و        . شود  شامل  کنند نیز     داروهای گیاهی استفاده می   
 .داروهای گیاهیمحصوالت نهایی وش ساخت ر

                                                           
٢-  Quality of life 
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د، نیز این مسـئله بایـد در نظـر          پذیر  های سنتی انجام می    هایی که براساس روش    در درمان  •
 از این نمونـه     گیرد   که مورد استفاده قرار می     ییلگرفته شود اطالعات در مورد ابزار و وسا       

 .دنباش می
 ایلمسـ  .ها و تجربیات درمانگران طب سنتی باید به حساب آورده شـود            آموزش، مهارت  •

از مسـائلی    2نگران گـروه درمـا     بـین  و 1به تغییرپذیری درمان بوسیله یک درمانگر      مربوط
توانایی تشخیصـی  بهتر است به در یک حالت مطلوب،    .است که باید به آن پرداخته شود      

 .کردرمانگر اعتماد د
 .اگر محیط تحقیق جزء مهمی از درمان است نکات مهم آن باید بیان گردد •
. دارو، تکرار مصرف و طول مدت درمان باید بطور کامل توضیح داده شود            مقدار مصرف    •

 که خاص آن بخش از درمان       یهای های سنتی به تنوع ویژگی      در درمان  ار مصرف دارو  مقد
های گوناگون طب سـنتی تغییـر         تواند بطور مشخصی در سیستم      نیست بستگی دارد و می    

شامل قدرت یک عمل مهارتی فیزیکی،      » مقدار مصرف «بعنوان مثال در طب سوزنی      . کند
و مل سوزن زدن، دفعات تکـرار یـک روش   مدت زمان هر بخش از درمان، مدت زمان ع 

 خـروج هایی که استفاده شده است، قطر بخش تحریک شده، احساس بیمار موقـع               سوزن
  .باشد  جزئیات هر تحریک الکتریکی، شامل، محرک، تکرار، شدت و غیره می،سوزن

شـود بایـد براسـاس نوشـتجات مربوطـه و        که در هر مطالعـه اسـتفاده مـی      مقدار داروئی  •
 .ت طبیب سنتی انتخاب شودتجربیا

 کـه    باشـد  باید مناسب با درمانی   و  طول مدت پیگیری بیمار باید بطور واضح تعیین شود           •
 سـاعته   24یـک دوره    پیگیری بیمارانی که دردهای حاد دارند باید در         . شود  بکارگرفته می 

ل حداقل چند ماهی طـو    درمان   که دردهای مزمن دارند پیگیری       یدر بیماران . انجام پذیرد 
 .) ماه6 تا 3بعنوان مثال (کشد  می

                                                           
١-  Intra practitioner variability 
٢-   Inter practitioner variability 
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در طراحی  . ارزیابی شده و مورد توجه قرار گیرند      ای  های دوره راقبت که م  ضروری است  •
های طب سنتی بسیار مهم هستند، نیز باید به           مطالعه، تغییرات فصلی که در بعضی سیستم      

ثبـات اثـر    یک دوره زمانی مناسب بـرای ا      الزم است دارای    همینطور  . حساب آورده شود  
 محدود باید بطور واضـح معـین        دوره زمانی تعداد درمان در یک     . بخشی این درمان باشد   

 .گردد
 کـه   »هینـ هبراهنما برای درمان    « شامل 1اطالعات موجود در راهنمای سه گانه هماهنگ شده       

 برای ثبت داروهای برای استفاده در       نیازهای فنی سازی  المللی هماهنگ   بوسیله کنفرانس بین  
مراجعـه   8ضـمیمه   به  (باشد    ان انتشار یافته است مثال مناسبی از اطالعات مورد نیاز می          انس
 ).شود

 

                                                           
١-  ICH Harmonized tripartite guideline 
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 4                                                           دیگرمسائل و مالحظات
 

 تحقیق   عملیائل مس1-4
 . دارد 1کمتری نسبت بـه طـب متـداول        رشد   مشخصیبطور  زیر بنای تحقیق در طب سنتی       

بطوریکه  ،و اثربخشی طب سنتی تعیین شود     بی زیانی   ای وجود دارد که       بهرحال نیاز فزاینده  
در زمینه توسعه طب سنتی ایـن مسـئله مهـم اسـت کـه               . شودبتواند مورد توجه مردم واقع      

 و دیگر موسسات آموزشی طب  دانشگاهبرای تشکیل یک زیربنای مناسب در       حمایت کافی   
 .سنتی انجام پذیرد

مسئله عملی دیگر که نیاز به توجه دارد شامل تامین بودجه، تجهیزات و بکار گـرفتن افـراد          
 .باشد طب سنتی میدرمانگران محقق آموزش دیده مناسب و 

مورد فردی که   تحقیقات بالینی باید تحت شرایطی انجام شود که در آن از ایمنی کافی برای               
 انتخاب شده باید تجهیـزات کـافی داشـته          موسسۀ. اطمینان حاصل شود  قرار گیرد   آزمایش  

  ،کارمنـدان دفتـری   در صـورت نیـاز      و وسـایل    ،هـا  شامل آزمایشـگاه  که این تجهیزات    باشد  
 .باشد فراهم کند تا بتواند آنچه که مورد نیاز مطالعه میکافی   پیراپزشکیردپزشکی و کا

ـ        نیاز   موردتجهیزات  ضمناً   اسـتفاده قـرار     س مـورد  باید در دسترس باشند تا در مواقع اورژان
 .گیرند

 چنـد مرکـز انجـام پـذیرد، نیـاز بـه یـک سیسـتم اجرایـی              در اگر نیاز باشد که یک مطالعه     
ای در    مخصوص است که ما را مطمئن سازد که مطالعه بطور همزمـان و بـه نحـو شایسـته                  

هـم   . همان پروتکـل در حـال انجـام اسـت    طبقجاهای مختلف و بوسیله محققان متعددی       
 کننـد و    عمـل  پروتکـل    طبـق  مختلف را تعلیم دهند کـه        مراکزمحققان  زم است تا    چنین ال 
 آوری اطالعات و ارزیابی را      های انتخاب بیمار، خاتمه مشارکت بیمار، تجویز و جمع         روش

                                                           
١-  Conventional Medicine 
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ی، طراحـ مشاوره مناسب در مورد متدهای آمـاری در طـول            .و یکسان نمایند   استاندارد   نیز
 .رسد ها ضروری بنظر می نان یافتن از ارتباط منطقی روشاجرا و ارزیابی فازها برای اطمی

 اخالقیات 2-4
بـه  (گیرد     که مسائل انسانی را در برمی      پزشکیی اخالقی برای تحقیقات     الملل  راهنماهای بین 

اخالق باید     یک کمیته . بکار گرفته شوند  باید در هر آزمایش بالینی       ) مراجعه شود  6ضمیمه  
در صـورت قابـل      نـد و   هر آزمایش بالینی را بررسی ک      ،یربطبر طبق راهنماهای موسسات ذ    

انـد و یـا       دهکر استفاده   نمااز دارو ات دهنده برای بیمارانی که       باید یک درمان نج     اجرا بودن، 
استفاده از یک درمان نجات دهنـده       . اند فراهم گردد    تحت یک درمان تائید نشده قرار گرفته      

 . پذیردتواند بعنوان یک اقدام ثانویه صورت می
هـا مسـائل اخالقـی زیـادی وجـود دارد کـه اسـتفاده از                 در بعضی از کشورها و بیمارستان     

 نیز غیر قـانونی     نماداروکند در بعضی موارد، حتی استفاده از          آزمایشات بالینی را محدود می    
بنـابراین  . برنـد   های مهـم مثـل سـرطان رنـج مـی           است به ویژه برای بیمارانی که از بیماری       

در آن انجـام     در چارچوب قوانین حاکم در هر کشور و یا ایـالتی کـه                باید بالینی آزمایشات
 .گیرد هدایت شود می

  آموزش و تعلیم3-4
هـای   اندرکاران تامین سالمتی در حرفه طب سنتی باید ترغیب شوند که آمـوزش            همه دست 

 و مهارت   الزم و مناسب را در هر دو زمینه طب سنتی و طب متداول ببینند چرا که آموزش                
 . خواهد گذاشت مطلوبآنان روی اثربخشی و ایمنی درمان اثر

 دانش و مهارت طبیبان سنتی باید همواره به روز نگاهداشته شود تا قادر باشند آنهـا را بـه                   
راهنمای آموزش پایه و    «.  به کار گیرند   بالینیهمراه تخصص انفرادی خودشان در تحقیقات       

آمـوزش  ای از   نمونـه تهیـه شـده     زمان جهانی بهداشت    ساکه توسط   » ایمنی در طب سوزنی   
 .استاندرکاران تامین سالمتی در طب سوزنی  دست
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 های نظارت  سیستم4-4
هـای    ها ممکن است نیاز به تشکیل سیستم       طبق موقعیت طب سنتی در یک کشور، دولت        بر

ی نظارتی کشوری در سطوح مختلف بخش سالمتی داشته باشند تا هر گونه عوارض جـانب              
محققین آگاه و طبیبان طب سـنتی در حـین توسـعه    . طب سنتی را پیگیری و ارزیابی نمایند    

  .ها باید طرف مشورت قرار گیرند این سیستم
 مناسـب بـرای تعیـین    یهـا  اسـت کـه براسـاس روش    آن ارزشیابی اثرات نامطلوب نیازمند   

تعیـین عـوارض    گیـرد کـه بـرای       هـا ابـزاری را در بـر مـی          این روش . ها تدوین گردد   علت
نگـر و   ؛ مطالعـات آینـده    )بیمـار و درمـانگر    (های هـدف     نامطلوب تجربه شده توسط گروه    

رود تا اثرات نـامطلوب را در مراحـل ویـژه و مراقبـت وسـایل جدیـد                   نگر بکار می  گذشته
در جائیکـه  ) هـای سـنتی   های مبتنی بر روش    داروهای گیاهی و وسایل بکار رفته در درمان       (

 .گردد تعیین نمایدر اثر نامطلوب ثبت میارزیابی جامع ه
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       ائمضم
 
 

 : توجه
هـای   ضمائم از منابع مختلفی که بوسیله سازمان جهانی بهداشت و سازمان          

بنابراین اگر در ایـن ضـمائم هـر گونـه           . دیگر تهیه شده، گرفته شده است     
های دیگر شده، برای کسب اطالعـات بیشـتر          اشاره ای به بخش یا قسمت     

 . باید به مدارک و متون اصلی مراجعه شود
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 1ضمیمۀ 
 1هایی برای ارزیابی داروهای گیاهیدستورالعمل

 

 مقدمه
 

 :کنیم، داروهای گیاهی را در ابتدا تعریف میهادستورالعملتر شدن این برای روشن
 و برچسب داری کـه مـواد فعـال آنهـا شـامل              نهاییداروهای گیاهی عبارتند از محصوالت      

 یا به صورت     و ، یا ترکیباتِ جدا شده از گیاهان      هایی از ریشه، اندام هوایی، گیاه کامل      بخش
مواد گیاهی شامل ترشـحات گیـاهی، صـمغ، روغـن چـرب،             . باشندهای گیاهی می  فرآورده

داروهای گیاهی ممکن اسـت در کنـار مـواد مـؤثر            . باشدروغن فرار و سایر مواد مشابه می      
اروهایی که عـالوه بـر مـواد    د. مواد افزودنی را نیز در بر داشته باشند، گیاهی و عوامل فعال  

گیاهی حاوی مواد شیمیایی فعال در کنار اجزاء جـدا شـدۀ گیاهـان باشـند، داروی گیـاهی                   
از دیرباز، شامل مواد آلی و غیر         گیاهان دارویی  ، در برخی کشورها    اما،. گردندنمی محسوب

 .اندآلی طبیعی به عنوان اجزاء فعال، که منشاء گیاهی ندارند، بوده
الزم بـه  . ایـم ای در کاربرد داروهای گیاهی بـوده  گذشته ما شاهد رشد قابل مالحظه     در دهۀ 

ی ترویج طب سنتی از سوی سازمان جهـانی بهداشـت، کشـورهای             ذکر است که در نتیجه    
 گیاهان دارویی ایمن و موثر را شناسایی و         اند تا با کمک این سازمان     بسیاری در پی آن بوده    
 .  درمانی خود وارد نمایند-بهداشتیهای  در نظام ملی مراقبت

، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت، در گزارشی در چهل و چهارمین اجـالس              1991در سال   
ی سازمان بر اهمیت فراوان داروهای گیاهی چه برای افراد و چه برای جوامع تأکیـد                ساالنه
 صادر  WHA31.33ۀ، در سی و یکمین اجالس سازمان قطعنام       1978پیش از آن، در     . نمود

                                                           
ژنـو،  . »هـای سـاخت دارو      های روش ی سازمان جهانی بهداشت در مورد ویژگی       کمیته 34گزارش  «گرفته شده از     بر  -1

این رهنمودها ). 863. ی های فنی، شماره سازمان جهانی بهداشت، گزارش    (178-184: 1996سازمان جهانی بهداشت،    
 . به طور کامل تدوین شدند1991 ژوئن 19 تا 21آلمان،  سرانجام از سوی مشاوران سازمان جهانی بهداشت در مونیخ، 
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بنـدی    طبقـه  تشد که در آن از دبیـرکل سازمان خواسته شده بود تا ترتیبی دهـد که فهرسـ               
ای مورد بازبینی قرار گیرد؛ در دنبالۀ ایـن         ای از گیاهان دارویی تدوین و به شکل دوره        شـده

 سـازمان جهـانی   ی اعضـا از  و صـادر شـد  1987 در سال WHA 40.33 ۀموضوع قطعنام
هـای    بـا اسـتفاده از روش       بایـد  انگیاهبدست آمده از  د که داروهای    ش بهداشت درخواست 

 تولیـد بـر      باشـند و    قرار گرفتـه    کنترل کیفی  مدرن و بکارگیری استانداردهای مناسب مورد     
 از اعضـا    1989 سـال  در WHA42.43قطعنامۀ  . صورت پذیرفته باشد   GMPاساس اصول   

وهای گیـاهی، بـه هـدف ایجـاد و حفـظ      خواسته بود تا تدابیری را برای تنظیم و کنترل دار         
های بهداشتی  المللی مراقبت عالوه بر این، کنفرانس بین    . استانداردهای مناسب، اتخاذ نمایند   

 برگزار شد بر استفاده از داروهای گیاهی سنتی در          1978، در   )قزاقستان(اولیه، که در آلماآتا     
 .های مربوطه تأکید نمودساخت مواد دارویی و در نظر گرفتن آنها در سیاست گذاری

در کشورهای توسعه یافته، رویکرد دوباره به استفاده از داروهای گیاهی ناشـی از خواسـت             
 همچنـین، داروهـای گیـاهی       .باشدبسیاری از مصرف کنندگان به استفاده از مواد طبیعی می         

 رواج  ای دارنـد  اغلب به دلیل مهاجرت افرادی که این داروها در کشورهای آنها نقش عمده            
 . اندیافته

 هم مصرف کنندگان و هم مسئوالن بهداشـت         ،در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه       
به اطالعات تازه، مطمئن و رسمی پیرامون خواص مثبت، و عوارض منفی داروهای گیاهی              

 .نیاز دارند
ر شـد   در توکیـو، برگـزا     1982المللی مسئوالن امور دارو که در سال        چهارمین کنفرانس بین  

المللـی در حـال رشـد       کارگاهی را در خصوص داروهای گیاهی که به سمت بازارهای بین          
المللـی  کارگاه دیگری نیز در همان زمینه در قالب پنجمین کنفرانس بین          . بودند، سازمان داد  

هـر دوی   . ، برگزار شد راه اندازی گردید     1989مسئوالن امور دارو، که در پاریس و در سال          
ا فعالیت و هدف خود را به بهره برداری بازرگانی از مواد دارویـیِ گیـاهی، بـه                  ه این کارگاه 

اجالس پاریس به این نتیجه رسید که       . کمک تولید داروهای سهل الوصول، معطوف نمودند      
بهداشت باید رهنمودهایی را در قالب یک دستورالعمل تدوین نمایـد تـا از              جهانی  سازمان  
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را ه خواستار قانون گذاری و ثبت این گونه داروها هسـتند            آن طریق بتواند کشورهایی را ک     
 .یاری کند

هدف از ارائه این دستورالعمل تعریف معیارهای اساسی در ارزیابی کیفیت، کارآیی و ایمنی              
طریق کمـک رسـانی بـه مسـئوالن امـور دارو در             این   از   تااستفاده از داروهای گیاهی بوده      

ن به مجامع علمی و تولید کنندگان بـرای دسـتیابی           هم چنی و   انجام شود کشورهای مختلف   
 کمک مـؤثری    به الگویی برای ارزیابی مدارک، استنادات و اظهارات در خصوص این موارد           

ی کلی در ارزیابی این داروهـا اگـر بخـواهیم کـه مفهـوم تجربـۀ           به عنوان یک قاعده   . باشد
در بر الزم است ای طب سنتی،   هجربهتاستفادۀ از طب سنتی را بررسی کنیم باید بگوییم که           

هـای تـاریخی و     دارندۀ یک کاربرد طوالنی مدت به همراه استفاده از آنها در موارد و زمینـه              
ی طوالنی مـدت    منظور از استفاده  .  را باید همواره مد نظر قرار داد       مهم این   باشد و میبومی  

 مـورد نظـر در آن       ی دارویـی  تواند بستگی به کشوری داشته باشـد کـه مـاده          در این جا می   
. قرار گرفته باشند   ولی حداقل آن است که چندین دهه باید مورد استفاده         . ساخته شده است  

 داروسازی و    طب، بنابر این در ارزیابی باید در نظر گرفت که توصیف در مستندات در بارۀ             
 نمایند دارای زمانبندی مشـخص    یا منابع مشابه که چگونگی استفاده از دارو را مشخص می          

 .ولید این گونه مواد دارویی نیز باید در نظر گرفته شودتبازاریابی برای . باشدنمی
با این حال، در    . تواند خود گواهی بر ایمنی آن باشد      ی یک ماده می   کاربرد دائمی و بی وقفه    

انـد  ی سمی بودن بعضی از داروهایی که کاربرد وسیعی داشته        برخی موارد تحقیقات در باره    
آن بـوده    اثرات سمی روی جنین توسط مواد         و ییخی خواص سمی، سرطان زا    نشان گر بر  

 تنظـیم و کنتـرل دارو سـریعاً در جریـان آخـرین               امـور  پس الزم است که مسـئوالن     . است
آنها همچنین باید اختیار کافی داشته باشند تـا در صـورت          . دستاوردهای مربوطه قرار گیرند   

 از طریق تغییر یا رد مجوز ثبـتِ داروهـایی کـه     یعاًمواجهه با این گونه موارد مسئله ساز سر      
 . را محدود سازندآنهامحتوای آنها مشکوک است اقدام کنند یا کاربرد 
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 ارزیابی کیفیت
 ارزیابی دارویی

های اصلی از ارزیابی کیفیـت داروهـای گیـاهی را پوشـش               باید تمامی جنبه   هاارزیابی دارو 
اگـر هـیچ    .  به آن اشاره شـود      ر این زمینه حتماً   یی د ودهد و در صورت وجود تک نگار دار       

تک نگاری در اختیار نیست باید برای داروی مورد نظر تـدوین گشـته و بـه تأییـد مراجـع              
 . مانند تک نگارهای مندرج در یک فارماکوپه رسمی باشدبایداین تک نگار . مربوطه برسد

 مواد گیاهی خام
 گونه و نـام      ،وضیحات گیاهشناسی شامل جنس    باید ت  ،به منظور تایید شناسایی صحیح گیاه     

تعریـف و توصـیف آن      . فرد متخصصی که گیاه مذکور را شناسایی کرده است ارائـه گـردد            
بایـد  ) مـثالً بـرگ، گـل، ریشـه    (شـود  بخش از گیاه که داروی مورد نظر از آن سـاخته مـی      

گیاه مذکور   که   اینکه روش سنتی  یا   و    یا تازه بودن گیاه     به خشک  همچنینمشخص گردد و    
ی گیاه باید مشخص    های فعال و ویژه    بخش. ، اشاره شود  به آن طریق فرآوری گردیده است     

ها و آلـودگی    مواد خارجی، ناخالصی  . گردند و در صورت امکان میزان آنها نیز تعیین گردد         
 از گیاه   ییها نمونه. ده قابل قبول آن مشخص گرد      و یا محدود    شود میکروبی نیز باید تعریف   

 بایـد از سـوی یـک گیـاه          ،ماینده ای از کل حجم مواد گیاهی فر آوری شده می باشـد            که ن 
شناس متخصص مورد تأیید قرار گیرند و برای یـک دوره ی دسـت کـم ده سـاله بایگـانی          

شماره سریباید . شوند
1

 . دارو مشخص شده و بر روی هر بسته درج شود

 های گیاهیفرآورده
هـای  های فرار، روغن  ها، روغن شیره  ها،  پودر شده، عصاره  ها شامل مواد گیاهی     این فرآورده 

هـایی کـه تولیـد آنهـا مسـتلزم جداسـازی،            شـوند و فـرآورده    ب و افشردۀ گیاهـان مـی      رچ
روش تولید باید مفصـالً     . گیرندسازی و یا تغلیظ است نیز جزء همین گروه قرار می           خالص

                                                           
١-  Lot number 
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تا از آن طریق مقدار مواد و (شوند، ه میی اولیه اضاف  اگر مواد افزودنی به ماده    . تشریح گردد 
 باید حتماً و به دقت بـه آنهـا اشـاره            )های نهایی تنظیم گردد   اجزاء فعال و ویژه در فرآورده     

هـای مـورد     روشی نیز باید برای تشخیص اجزاء، مواد و ارزیابی روند تولید فـرآورده            . شود
ختیار نیست، کافی اسـت     اگر روشی برای تشخیص ماده ی مذکور در ا        . نظر مشخص گردد  

اسـتفاده از  مـثالً،  (ترکیـب آنهـا اشـاره شـود      دارو یـا    تا به ساختار مواد اصـلیِ سـازنده ی          
 .)برای اطمینان یافتن از کیفیت تولید» ایماتوگرافی مقایسهوکر«

 محصول نهایی
 نیـز   افزودنـی مواد  میزان   ۀکه در برگیرند  وش تولید و فرمول مواد،      الزم است که جزئیات ر    

. بایـد تعریـف شـوند       محصول نهایی نیـز مـی      مشخصات. ارائه شوند باشد به طور کامل     می
هـای   فـرآورده   و  در صورت امکان، سنجش کیفی مـواد گیـاهی          و روش تشخیص محصول  

اگر امکان تشخیص مواد گیاهی وجـود نداشـته باشـد، بایـد             . نهایی نیز باید مشخص گردد    
کرومـاتوگرافی  «مـثالً   (ی محصـول مـورد نظـر        هـای سـازنده   الاقل به مواد اصلی و ترکیب     

. اشاره شود تا امکان اطمینان یافتن از کیفیت داروی ساخته شـده فـراهم گـردد    ) »ایمقایسه
 .ی باید برای استفاده در دوزهای خوراکی متفاوت مناسب باشدیمحصول نها

ظـیم، در  در خصوص داروهای ساخته شدۀ وارداتی، تأیید وضعیت آنها، از لحاظ ثبـت و تن             
ی کیفیـت مـواد     ی سـازمان جهـانی بهداشـت دربـاره        هایهتأیید«. کشور مبدأ ضروری است   

 . باید مورد استفاده قرار گیرد نیز»المللی داروها بین تجارت های آن در مورددارویی و توصیه

 پایداری
 پایداری فیزیکی و شیمیایی محصول تولید شده و نگه داری شـده در انبارهـا کـه در بـازار                   

شوند باید با توجه به شرایط استانداردِ انبارداری مورد ارزیابی قرار گیرد و دوام آن                ارائه می 
شوند نیـز بایـد      های مراکز ارائه نگه داری می      و هم چنین مدتی که در قفسه      . مشخص گردد 

 .نظر قرار گیرد مد
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 ارزیابی ایمنی
یـک اصـل و     .  شـود  را شـامل  هـا    مربـوط بـه ارزیـابی دارو       هایزمینه یاین مورد باید تمام   

 سنتی بدون هـیچ  صورتدستورالعمل در این زمینه آن است که هر گاه داروی مورد نظر به         
ی آن اعمـال شـود      مشکلی کاربرد داشته است نباید ممنوعیت یا محدودیت خاصی در باره          

 . مربوط به آن دارو بدست آیندیهامگرآنکه شواهدی مبنی بر امکان بروز خطر در ارزیابی
هـای  های بـه روز در زمینـه      ها و نوشته  مرور منابع و کتب مربوطه باید در کنار آخرین مقاله         

تـوان بـه آنهـا      ای مروری در اختیار باشـد مـی       اگر تک نگار و یا مقاله     . مرتبط صورت گیرد  
تواند حـاکی از    ی طوالنی مدت و بدون ضرر می      با این حال، هر چند استفاده     . مراجعه نمود 
توان بر کـاربرد دراز مـدت ایـن    ن دارو باشد، اما مشخص نیست که تا کجا می  بی خطر بود  

طوالنی مـدت داروهـا نیـز       مصرف  ی مخاطرات   گونه داروها تکیه داشت زیرا اخیراً در باره       
معمـول  هـای   عوارض جانبی گزارش شـده بایـد بـر طبـق روش            .مطالبی عنوان شده است   

 . ثبت گردندفارماکوویژیالنس

 ناسی مطالعات سم ش
و مقاالت و نوشتارهای . اگر مطالعات سم شناسی امکان پذیر باشد باید از آنها استفاده نمود

 . مربوطه در این راستا باید مورد استفاده قرار گرفته و به آنها اشاره شود

  تجربی مربوط به ایمنی داروستنداتم
رو بایـد در هنگـام      ی اساسی، مدارک مربوط بـه کـاربرد دراز مـدت دا           به عنوان یک قاعده   

این بدان معنا است که در صورت عدم دسترسی به مطالعـات            . ارزیابی آن مدنظر قرار گیرد    
تواند برای  ی مورد نظر می    کاربرد دراز مدت ماده    مربوط به  ستنداتمتاریخچه  سم شناسی،   

ی که  با این وجود، حتی در موارد     . ارزیابی میزان خطر ساز بودن آن مورد استفاده قرار گیرد         
داروی مورد نظر کاربردی طوالنی داشته است ممکن است دارو دارای سمیت قابـل توجـه                

 بیمـاری مـورد   ،مـدت زمـان اسـتفاده از دارو   . باشد ولی این امر تشخیص داده نشده باشـد    
تعداد استفاده کنندگان و کشـورهایی کـه تجربـه مصـرف ایـن دارو را دارنـد بایـد                     ،درمان
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 اطالعات سـم شناسـی      ،ومیت با این دارو وجود داشته باشد         مسم اگرخطر. مشخص گردند 
قـدار مصـرف     در ارزیابی میزان خطرات دارو چه آنکه مرتبط بـه م           .الزم نیز باید ذکر گردد    

در این مورد تعیین دقیق میزان مصرف نقش        . باید ثبت گردد  خطرات  نباشد،  یا  دارو باشد و    
باید خطرهای احتمالی استفاده از     . دارا است ای را در ارزیابی خطر ساز بودن آن دارو          عمده

 یـا   واسـتفاده وءی نادرست، سامکان استفاده. المقدور مشخص و معرفی شوند   آن دارو حتی  
ی بت نمـود یـا در بـاره       ااگر نتوان کاربرد طوالنی مدت دارو را ث       . گردندباید ارائه   اعتیاد نیز 

می بودن آن بایـد مشـخص و ارائـه          های مربوط به س   ایمنی آن تردیدهایی وجود دارد، داده     
 .گردند

 ارزیابی کارآیی
مـروری بـر    . های اصلی ارزیابی و کـارآیی دارو را پوشـش دهـد           این بخش باید تمام جنبه    

. ها و منابع مربوطه باید صورت گیرد و یک کپی از مقاالت اصلی نیز باید تهیـه شـود                   کتاب
 . ه نیز توجه شودهمچنین ضروری است به تحقیقات انجام شده در این بار

 فعالیت
 اجزاء فعال داروها، در صـورت مشـخص بـودن، در کنـار              بالینیتأثیرات فارماکولوژیکی و    

 .خواص درمانی آنها باید توصیف و مشخص گردند

 شواهد مورد نیاز برای تأیید اثرات دارو
 مـدرک   یدر مورد داروهای سنتی، نیاز به ارائه      .  دارو باید تعیین گردند    یمشخصات کاربرد 

های جزیی و برای     برای درمان بیماری  . برای کارآیی داروها، بستگی به مشخصات آنها دارد       
ی مدارک مربوط به کـارآیی داروهـا        توان نسبت به ارائه   ها با عالئم غیر مشخص می      بیماری

 در. ی بیشتری رفتار نمود و تنها به کاربرد سنتی آنها در طـول زمـان اکتفـا کـرد                  با مسامحه 
بایـد تجربیـات پزشـکان،      . گیـرد گیری نیز همین روش صـورت مـی       ی داروهای پیش  زمینه
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در صورتی کـه دارویـی      . متخصصان طب سنتی یا بیماران معالجه شده را نیز در نظر گرفت           
 . کافی فراهم آیدبالینیتاکنون کاربرد سنتی نداشته است باید برای آن شواهد 

 محصوالت ترکیبی
ترکیبـی از اجـزاء     . شـوند ای گیاهی که برای درمان استفاده مـی       از آن جایی که اغلب داروه     

گیاهان هستند، و تجربه نیز نشان داده است که داروهای مورد استفاده در طـب سـنتی نیـز                   
های جدیـد و     باید میان فرآورده   ،ارزیابیدر هنگام   ترکیبی از اجزاء گیاهان دارویی است لذا        

ترکیبات جدید و سنتی بهترین شیوه را بـرای سـنجش   نیاز به ارزیابی    . سنتی تمایز قائل شد   
 .آوردداروهای سنتی به وجود می

 متـون    مـثالً (ی کـاربرد سـنتی      در مورد داروهای ترکیبی سنتی، جمع آوری مدرک در بـاره          
و تجارب مربوطه   ) 1آیورودا، طب سنتی چین، طب یونانی، سیدها      طب  ،   مربوط به  کالسیک

 .ا شواهد قابل توجهی باشندتوانند برای کارآیی داروهمی
توصیف یک ترکیب جدید از مواد شناخته شده، شامل مقدار مؤثر از دز دارو و سازگاری 

ی مدرک در باره دانش طب سنتی در مورد محتوای هر دارو در نظر آن، باید در کنار ارائه
. ه باشدهر جزء فعال از محتوای داروها باید نقشی در کارآیی آن دارو داشت. گرفته شود
  نیز ممکن است برای تأیید کارآیی محتوای تازه و آثار مثبت آن الزامیبالینیمطالعات 

 .باشند

 کاربرد هدف دار
 که الزم است مد نظر قرار گیرند و رعایت          اطالعات مربوط به محصول برای مصرف کننده      

 :شوند عبارتند از
ـ       برچسب محصوالت و توضیحات داخل جعبه      ل فهـم بـرای بیمـاران و        هـا بایـد کـامالً قاب

بایـد در بـر     ) برچسب و توضـیحات داخـل جعبـه       (این دو قسمت    . مصرف کنندگان باشند  

                                                           
١-  Siddha 
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الزم موارد زیـر     که در این راستا      ی اطالعاتی در مورد کاربرد صحیح محصول باشند       گیرنده
 :است که مشخص باشند

 نام محصول •
 فهرست اجزاء تشکیل دهندۀ دارو •
 نوع فرآوردۀ دارویی •
 مشخصات •

          دو میـزان مصـرف      در صورت لزوم برای کودکان و سالخوردگان      (مصرف   میزان 
 ).جداگانه ذکر شود

 نوع مصرف دارو 

 )طول مدت استفاده (دورۀ استفاده 
 )در صورت دارا بودن(اثرات جانبی  
 اطالعات مربوط به مقدار بیش از حد مصرف 
 و مسائل مربوط بـه      ارو، عوارض د  موارد عدم استفاده، هشدارها، نکات احتیاطی      

 مصرف دارو
 استفاده به هنگام بارداری 

 تاریخ انقضاء  •
 شمارۀ سری ساخت دارودرج   •
 مشخصات تولید کننده  •

معمول یا در کنار نام ) اسم علمی گیاهان (های التین   مشخص ساختن اجزاء فعال دارو با نام      
 .شود توصیه می نیز از سوی مراجع رسمی مورد تأیید بوده است آن، که معموالًمحلی 

 از  مورد نیـاز  اگر تمامی اطالعات فوق در دسترس نیست، در آن صورت حداکثر اطالعات             
 .سوی مراجع مربوطه خواسته خواهد شد
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 تبلیغات
های تبلیغاتی برای شناسـاندن کـاال بـه دسـت انـدرکاران              انتشار و ارائه آگهی و سایر شیوه      

ی روی  هماهنگ با اطالعات تأیید شـده       کامالً  مسائل سالمت و بهداشت و عموم مردم باید         
 .بسته بندی باشند

 هابرداری از دستورالعملبهره
های ارزیابی داروهای گیـاهی بـرای سـهولت بخشـیدن بـه فعالیـت مسـئوالن                 دستورالعمل

. انـد مربوطه، مجامع علمی و صنعتی در راستای ارزیابی و ثبت داروهای جدید ارائه گردیده        
ن ـــ ای. ینه باشـد  ـ زمـ  اینمی به دست آمده در      ـهای عل دانش یمنعکس کننده ارزیابی باید   

انـواع  . های بعدیِ داروهای گیاهی در جهـان باشـند        توانند مبنای دسته بندی   می اـهیـارزیاب
توانند به شیوۀ مشـابه مـورد ارزیـابی          دیگر داروهای سنتی غیر از محصوالت گیاهی نیز می        

 .قرار گیرند
ی  مؤثر داروهای گیاهیِ ارائه شده در بازارهای جهانی همچنین مستلزم رابطه           تنظیم و کنترل  

هـای مختلـف    ای است که توانائی پوشش دادن به جنبـه        المللیتنگاتنگ میان مؤسسات بین   
ی هـدایت و ارزیـابی ایـن داروهـا از نظـر          تولید داروهای گیاهی داشته باشـند و در زمینـه         

ی با داروهای مورد ل بودن، هزینه، و سایر موارد در مقایسهکارآیی، ایمنی، سمی بودن، مقبو
 .استفاده در طب جدید بتوانند مورد استفاده قرار گیرند
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 2ضمیمۀ 
های پژوهشی برای ارزیابی ایمنی و کارآیی داروهای دستورالعمل

 1گیاهی
 

 تعریف اصطالحات
 داروی گیاهی

های مؤثر در سـالمت     ا خواص درمانی یا ویژگی    مواد بدست آمده و یا فراهم شده از گیاه ب         
. نامنـد  را داروی گیاهی می    انسان که شامل مواد خام یا فراهم شده از یک یا چند گیاه باشد             

اء ضـ در بعضی از مواد مربوط به طب سنتی که مواد غیرآلی و یـا اع              اصطالح داروی گیاهی    
 .حیوانات باشند نیز مورد استفاده قرار گیرند

  شاخصمواد
تواند به عنـوان شـاخص شناسـایی کیفیـت         مواد طبیعی متشکله که قسمتی از گیاه است می        

تـوان آن را علـت فعالیـت        ی گیاهی تهیه شده مد نظر قرار گیـرد، امـا لزومـاً نمـی              فرآورده
 . و یا فعالیت درمانی آن گیاه دانست2زیستی

 تیفعالیت زیس
 حیوان با استفاده از مـواد آزمایشـی          یک حیوان و یا عضوی از یک       اساسیتغییر در فعالیت    
 .امکان پذیر است

 فعالیت درمانی
 .شود میانسانای است که باعث بهبود عالئم بیماری در در حقیقت مداخله

                                                           
،  جهـانی  سـازمان بهداشـت   » های پژوهشی برای ارزیابی ایمنی و کارآیی داروهای گیـاهی         دستورالعمل« برگرفته از     -1

 .35-40: 1993ای غرب اقیانوسیه، مانیل دفتر منطقه
٢-  activity Biological 
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  شدهآوریمواد گیاهی فر
های سنتی و به هدف بهبـود ایمنـی و یـا کـارآیی و      شده بر طبق روش    اوریمواد گیاهی فر  

 .شوندهای دارویی تولید می آنها و ایجاد فرآوردهینیبالسهولت بخشیدن به کاربرد 
 های دارویی تولید شده از مواد گیاهیفرآورده
مواد گیاهی پـودر شـده، عصـاره،        : های دارویی شامل یک یا چند عامل زیر هستند        فرآورده
، ای مـوارد  در پـاره  . اندیا مواد نسبتاً خالصی که از مواد گیاهی گرفته شده           ی خالص،   عصاره

 .ها قرار گیرندتوانند در دسته بندی این گونه فرآوردهمواد حیوانی یا معدنی نیز می

 هایی برای بررسی میزان سمیت در گیاهان داروییدستورالعمل
 در مـورد    بـالینی های استاندارد مطالعات غیر   این رهنمودها به هدف مشخص ساختن روش      

تمـام  در ایـن رهنمودهـا اشـاره شـده اسـت      . اندارزیابی ایمنی گیاهان دارویی ارائه گردیده   
شود الزم به نظر های ضروری که برای هر گیاه داروئی در مطالعات انسانی استفاده می   تست
 .رسد نمی

 تست سمّیت حاد

 های حیوانیگونه
شامل یک نمونه از حیوانات جونـده    های مسئول وجود دو نمونه از حیوانات         برخی سازمان 

 .دانندضروری میبرای انجام آزمایشات  ت غیر جونده راو یک نمونه از حیوانا

 جنس
 .ماده مورد استفاده قرار گیرندجنس  نر و  جنسها، بایددست کم در یکی از نمونه

 تعداد حیوانات
در مورد  . در مورد جوندگان، هر گروه باید شامل دست کم پنج حیوان برای هر جنس باشد              

 .شود حیوان برای هر جنس میغیرجوندگان، هر گروه شامل دست کم دو
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 روش تجویز دارو
ها درمان در    دارو ۀ استفاد ترین شیوه معموالً تجویز دارو از طریق دهان کافی است زیرا شایع         

 .اند دارو اشاره داشتهتجویز درتزریقی ی  ها به شیوهبا این حال برخی سازمان. باشد می
به انسان داده شود کـافی      تزریقی  ز طریق   های گیاهی ا  در موردی که در آن بنا باشد فرآورده       

 .است که این روش را به تنهایی بر روی حیوانات آزمایش کنند

 میزان مصرف
 تـا بتـوان     داده شـود  باید مقدار مناسبِ داروی مورد نظر برای خوراندن به حیوانات جونده            

باید بـه  در حیوانات غیر جونده، میزان داروی تجویز شده . ی آن را شناخت عوارض کشنده 
 .حدی باشد که عوارض و عالئم سمیت در حیوان مشاهده شود

 تکرار تجویزِ دارو
 .ساعت خورانده شود24مقدار مشخص در طی  آزمایشی باید در یک یا چند دفعه به یماده

 مشاهده
 و بـا توجـه      شدهعالئم مسمومیت و شدت آن، آغاز، پیشرفت و بازگشت آنها باید مشاهده             

بـه عنـوان یـک قاعـده کلـی،          .  دارو یادداشت شوند   مصرف شده و زمان     به مقدار خورانده  
 . قرار گیرند  روز مورد مشاهده14 تا 7  برای مدتحیوانات باید دست کم

میرند، و همچنین جوندگانی که تا به آخـر زنـده           هایی که در طی مراحل مشاهده می       حیوان
هـا و   لـزوم، بافـت شناسـی انـدام       در صـورت    . مانند باید مورد کالبد شکافی قرار گیرند      می

 .های حیوانات مورد نظر در کالبد شکافی آزمایش شود بافت

 آزمایشات سمیت دراز مدت
 های حیوانیگونه

 .جونده و دیگری غیرجونده هستند کم دوگونه، یکی های مسئول خواستار دست سازمان بسیاری
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 جنسیت
 .زمایش قرار گیرندها و نرها باید به تعداد مساوی مورد آ عموماً، ماده

 تعداد حیوانات
در مـورد غیـر     . ها، هر گروه باید شامل دسـت کـم ده نـر و ده مـاده شـود                 در مورد جونده  

 .شودها، هر گروه الاقل شامل سه نر و سه ماده میجونده
 .باید برطبق همان الگو افزایش یابدموقت، تعدادحیوانات می هایریزی معاینهبرنامه درهنگام

 ز داروروش تجوی
 .دارو باید مورد استفاده قرار گیردتجویز  رایج در بالینیعموماً، روش 

 دورۀ مصرف دارو
.  آن دارد  بـالینی ی کـاربرد     آزمایش در حیوانات بستگی بـه دوره       ی مورد دورۀ مصرف دارو  

 در هر کشوری با کشور دیگـر تفـاوت           است ی انجام مطالعات در مورد سمیت ممکن      دوره
 .ا در هر کشور مقررات متفاوتی در این زمینه وجود داردداشته باشد، زیر

 .های مصرف داروهای آزمایشی، به طور معمول استی طول دورهزیر منعکس کننده  جدول

 )پیش بینی شده(مدت زمان مورد انتظار برای استفادۀ بالینی 
اری برای ومدت زمان اد

 بررسی سمیّت
  ماه1 هفته تا 2  هفته1تر از کم  تکراری برایتجویز یکبار و یا تجویز
  ماه3 هفته تا 4  هفته4 تا 1 تکراری، بین تجویز
  ماه6 تا 3  ماه6 تا 1 تکراری، بین تجویز
  ماه12 تا 9  ماه6 تکراری دراز مدت برای بیشتر از تجویز

هـای  دوره. ی مورد آزمایش باید در هفت روز هفته مصرف شـود          به عنوان یک قاعده، ماده    
 .دارو، در مطالعات سم شناسی باید در هر مورد به دقت ثبت شوندمصرف 



 52 شناسی در زمینه تحقیق و ارزیابی طب سنتی         روش برایکلیهای  راهنمائی

 میزان مصرف
 .کنند در نظر گرفته شوندهایی که دست کم سه مقدار متفاوت دارو را دریافت می باید گروه

 میـزان   وه دوم گـر ث ایجاد و بروز مسـمومیت شـود و در          میزان دارو نباید باع    گروه اول در  
در بـین ایـن دو محـدودۀ میـزان          .  شدن عالئم سمیت شـود     مصرف دارو باید باعث آشکار    

با افزایش تجویز آن داروی دیگر نیز باید تدارک دیده شود که  دست کم یک میزان ،مصرف
بایـد شـامل گـروه کنتـرل        یـاد شـده     تمام مطالعات   . بتوان عالئم مسمومیت را مشاهده کرد     

 .از حیوانات مورد آزمایش باشد) شاهد(

 تمشاهدات و معاینا
 .گانه زیر به انجام رسند مشاهدات و معاینات باید در موارد شش

 عالئم عادی، وزن بدن و جذب غذا و آب -1
باید عالئم عادی حیات در کنار وزن بدن و جذب غذا و آب هر روزه مورد مشـاهده قـرار                    

. است مقدار جذب آب برآورد شود      در صورت لزوم بهتر   . گیری شوند گرفته و مرتب اندازه   
 :تواند به شکل زیر باشدگیری می این اندازهتکرار

ای یـک بـار در سـه مـاه اول و           پیش از آغاز تجویز دارو، دست کم هفته       : وزن بدن  
 .حداقل پس از آن هر چهار هفته، یک بار

پیش از آغاز تجویز دارو، برای سه ماه اول حداقل یک بـار در هفتـه و                 : جذب غذا  
به صورت مخلوط با    آزمایش  مورد  ی  پس اگر ماده  بعداً حداقل هر چهار هفته یک بار،        

 .گیری شودای یک بار اندازهارائه شود، مقدار جذب غذا باید هفتهغذا 
 آزمایش خون -2

برای غیر جوندگان،   . های خون باید پیش از کالبد شکافی آماده شوند        برای جوندگان، نمونه  
ار در هر دوره از تجویز دارو      های خون باید پیش از آغاز تجویز دارو، دست کم یک ب           نمونه

 .، و قبل از کالبد شکافی گرفته شوند)های طوالنی تر از یک ماهبرای پژوهش(
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تا جایی که امکان دارد بهتر است فاکتورهای شناسی و شیمی خون،   درمورد آزمایشات خون  
 .خونی بیشتری را مورد آزمایش قرار داد

 ها و کبدهای عملکرد کلیهآزمون -3
هایی مرتبط بـا متابولیسـم و دفـع هسـتند، مـواد و              ها معموالً اندام  که کبد و کلیه   از آنجایی   

های طوالنی مدت عملکـرد     گذارند؛ در پژوهش  عوامل مسموم کننده عموماً بر آنها تأثیر می       
برای جوندگان، شمار ثابتی از حیوانات باید در        . دنت قرار گیر  رها باید مورد نظا    این دستگاه 

 شود و تجزیه ادرار آنها نیز پیش از آغاز تجویز دارو، و دست کم یک بار                 هر گروه انتخاب  
 .در طی زمان تجویز دارو، باید انجام پذیرد

 های بدن های اعمال دستگاه سایر آزمون -4
برای . باید انجام شوند1 الکتروکاردیوگرافیهای دیداری، شنیداری و در صورت لزوم، آزمون

دسـت کـم در   ( روی تعداد ثابتی از حیوانات در هر گروه،    ی چشم باید بر   جوندگان، معاینه 
ی  صورت پذیرد؛ برای غیر جوندگان، معاینـه بایـد بـر روی همـه              )ی تجویز دارو  طی دوره 

 .ی دارو صورت گیردی دارو و دست کم یک بار در زمان ارائهحیوانات، پیش از آغاز ارائه
 .ورد کالبد شکافی قرار گیرندمیرند باید محیواناتی که در طی مراحل معاینه می -5

عـالوه بـر ایـن، در صـورت         . ها باید صورت گیـرد    ها و بافت  ی ماکروسکوپیکِ اندام  معاینه
ها نیز تعیین شود و معاینات بافت شناسی نیز برای مشخص ساختن علـت    امکان، وزن اندام  

 .دی سمی به انجام رستغییرات ناشی از ماده) شدت و میزان(مرگ و هم چنین نوع 
 تجویز دارو در اختیار     ول مدت توانند در ط   میزان اطالعات مفیدی که می     افزایشبه منظور    -6

 .کشته شوندباید قرار گیرند، تمام حیوانات در حال مرگ به جای آن که همان طور رها شوند 

 گرفته   نیز  خون ۀنو نمو گردند   باید ثبت    بالینیقبل از کشته شدن حیوانات، مشاهدات       ضمناً  
ی کالبـد شـکافی،     در مرحلـه  . ی خون شناسی و تجزیه شیمیایی ممکن شود        مطالعه شود تا 
. ها نیز بایـد انجـام شـود       گیری وزن اندام  ها و اندازه  بافت ها و ی ماکروسکوپیک اندام  معاینه

                                                           
١-  Eclectro Cardiography 
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 تغییـرات    )شـدت و میـزان    (ی بافت شناسی کاملی نیز باید به منظور تشـخیص نـوع             معاینه
 .کننده صورت گیردی مسموم ناشی از ماده

 دارو یا دوران بهبودی، پس از گـرفتن         تجویزی  ی جانوران باقیمانده پس از پایان دوره      همه
هـا و    مورد کالبد شکافی قرار گیرنـد؛ انـدام         باید شناسیی خون های خون برای معاینه   نمونه

ی معاینــه. بافــت بایــد بــه طریــق ماکروســکوپیک معاینــه شــده و وزن آنهــا بــرآورد شــود
اند باید صورت   تری از دارو را دریافت داشته     کم هایی که مقدار  ها و بافت  شناسی اندام  بافت

 در صورتی که تغییرات به وجـود آمـده در معاینـات ماکروسـکوپیک دیـده               گیرد، خصوصاً 
 .ای را نشان دهندشود، یا گروهی که بیشترین مقدار دارو را دریافت داشته تغییر عمده

 د شانس دستیابی به نتایج مفید     توان تمام جوندگان می   1ی بافت شناسی  اینهاز سوی دیگر، مع   
 .را افزایش دهدبرای آشکار ساختن آثار سمیت مواد 

 بهبودی پس از مسمومیت
حیواناتی که  الزم است     به منظور بررسی بهبودی پس از ایجاد تغییرات ناشی از مسمومیت،          

ز زمان دریافت دارو به زندگی ادامه دهنـد مـورد           اند تا برای مدت بیشتری پس ا      اجازه یافته 
 .معاینه قرار گیرند

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
١-  Histopathological 
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 3ضمیمۀ 
 :سنتی و ایـدز    بهداشت در مورد طب    جهانی ای سازمان گزارش مشاوره 

 1ارزیابی بالینی داروهای سنتی و محصوالت طبیعی
 

 بالینی مالحظات پیش
 در بالینیهای پیش ه مرحلهی شماری از مسائل مربوط بشرکت کنندگان به بحث در باره

در ادامه . پیشرفت داروهای سنتی و سایر محصوالت طبیعی، به منظور درمان ایدز پرداختند
 .شود اشاره می و بررسی قرار گرفته اندبحث که مورد یابه نکات عمده

 شناسی تأیید گیاه
 نـام و    اسـت کـه   تهیـه دارویـی      تحت شرایط کنترل شـده مسـتلزم         بالینیانجام یک آزمون    

 )جـنس و گونـه    (عدم اطمینان به هویت گیـاه       . قابل تأیید باشد   های گیاه شناسی آن   ویژگی
اگـر هـیچ مبنـای     .  داروهای گیاهی باشـد     تجارت یشاید مهمترین نقص و مشکل در زمینه      

شیمیایی روشنی برای تشخیص دارو در اختیار نباشد، و ساختار گیاه شناسی آن نیز در طی                
گیـری و پودرسـازی از میـان رفتـه باشـد، تنهـا              فرآیندهایی نظیر، عصاره  گیری آن در    شکل

 . کنندایجادتوانند اطمینان الزم را مراجع گیاه شناسی می
ی سـازمان جهـانی     ی گیاه شناسی، که بـه مـوازات طـرح تأییدیـه           گیری طرحِ تأییدیه  به کار 

یار مؤثر برای دستیابی به     ای بس تواند انگیزه بهداشت برای مواد دارویی تدوین شده است می       
تولید کنندگان و پرورش دهندگان داروهای گیـاهی        . اطمینان از کیفیت داروی گیاهی گردد     

در . ای از داروی ساخته شده را برای تأیید به مراجـع مربوطـه ارائـه دهنـد                اند نمونه موظف
                                                           

ارزیابی بالینی داروهای سنتی و     :  سازمان جهانی بهداشت پیرامون طب سنتی و ایدز        ایهگزارش مشاور «برگرفته از     -1
ــی ــو، . محصــوالت طبیع ــپتامبر 26-28ژن ــانی بهداشــت،  . 1990 س ــو، ســازمان جه ــدرک منتشــر  (5-7: 1990ژن م

، (TRM/EDM/HTP)در صـورت تقاضـا قابـل دسترسـی خواهـد بـود       ؛ کـه  WHO/TRM/GPA 90.2ی نشده
 ).، سوئیس27 ژنو 1211سازمان جهانی بهداشت، 
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متـرادف در کنـار     های  ، و نـام  )نام علمی (گر نام التین    ای نیز که نشان   صورت لزوم، تأییدیه  
 .  گرددآوری محصول است ارائــههای رایــج آن و محل و تاریخ جمعنام
تواننـد از سـوی مراجـع کشـور خـود            نیـز مـی     گیاهان داروئـی   ایرورش دهندگان حرفه  پ

تواننـد توسـط بازرسـان و       هـای مـورد آزمـایش نیـز مـی         ای دریافت دارند و نمونـه      تأییدیه
ای کـه دارای فعالیـت دارویـی        محصوالت گیـاهی  . آوری شوند شناسان کارآزموده جمع   گیاه

ۀ سـ مشخصی هستند بر اساس رابطه ی میان فعالیت با مقدار اجزاء فعال در آنهـا یـا بـا پرو       
تواننـد از نظـر     چنین مـی  ـاین محصوالت هم  . دارد شوند ـتوانند استان می هـمیایی مربوط ـشی

. اه شناسی آنها، مورد آزمـایش قـرار گیرنـد         ، برای تأیید بیشتر منشاء گی     »مواد مؤثره «حضور  
گیرنـد بایـد بـه همـراه     هایی از گیاه که برای تولید هر فرآورده مورد استفاده قرار مـی         بخش

، انبـارداری،   )ی رشـد آن   مثالً، مرحلـه  (آوری گیاه   ی جمع ی نحوه توضیحات مفصل در باره   
 .فرآوری، قبل و بعد از ساخت فرمول نهایی، مشخص گردند

 های فارماکولوژیکی  لیتفعا
 آزمـایش   بالینیپیش از آن که یک داروی جدید با ساختار شیمیایی شناخته شده در شرایط               

بصـورت   بر روی آن ماده  انجام شده   و اطالعات کافی بر اساس مطالعات      هاگردد، باید داده  
را تأییـد  به دست آمده باشد تا بتوان کارآیی درمانی داروی مورد نظـر    برون تن و درون تن      

 چنین مدارکی را ممکن است بتوان بر اسـاس           در مورد داروهای گیاهی شناخته شده،     . نمود
 .های رایج نزد اطباء سنتی یا از متون مربوطه به دست آوردروش

ایجاد یک رابطه میان فعالیت داروشناسی با برخی از اجزاء گیاه روشی بسیار با ارزش برای                
در مـورد آلـودگی بـه       . باشـد های گیاهی گوناگون مـی     فرآوردهبرقراری امکان مقایسه میان     

برای ارزیابی عملکـرد ضدویروسـی      برون تن   هایِ آزمایش    شماری از شیوه    ،HIVویروس  
توانـد بـه    ی مـی  تنرون  به شیوۀ ب   HIVداروی ضد آزمایش  . اندداروی مورد نظر به کار رفته     

 .ی اجزاء فعال دارو نیز بیانجامدآزمایشی در باره
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 ایمنی
از ای   مورد آزمایش قرار گیرند پاره     بالینیدر مورد داروهای گیاهی که قرار است در شرایط          

ی مهم، تشخیص امکـان     اولین نکته . ی ایمنی آنها باید مورد توجه قرار گیرند        در باره  عوامل
ها و متون و مشاهده عملکـرد       مسموم کنندگی ماده از طریق جست و جوی وسیع در کتاب          

ها، که به هدف ارزیابی ترکیـب دارو        طیف این آزمون  .  است بالینیهای پیش     آزمون دارو در 
ولـی آنچـه    . گیرند، به خوبی شناخته شـده اسـت        از آن صورت می    بالینیی  استفاده پیش از 

های پیش کلینیکی برای طب سنتی نیـز   ناشناخته باقی مانده است آن است که آیا این آزمون 
 .یرقابل استفاده هستند یا خ

 را در    و قابل تـوجهی    تواند اطالعات فراوان   می دراز مدت کاربرد داروهای سنتی گیاهی در      
 اطالعـاتی کـه عمومـاً در     ، قرار دهـد    در اختیار  های تأثیرات دارو شناختی آنها بر انسان      باره

از آن جـایی کـه گیاهـان     . باشـند مـی هنگام آغاز آزمایش بر روی دارویی تازه در دسترس ن         
 سـنتی   طب ی آنها در متون   اند و روش تهیه   های متمادی است که مصرف داشته     قرندارویی  

، همان گونه که داروهای تازه ساخته شده          »داروی جدید «توان آنها را    گیاهی آمده است نمی   
 داروهایی که    داروهای آزمایش نشده و    ضمناً.  دانست شونددر صنعت داروسازی نامیده می    

بنابراین ایجاد شرایط   . کنند نیز از این قاعده پیروی می      میایی هستند  متشکل از مواد شی    کامالً
آزمایش داروها آن گونه که از سوی مراجع مسئول وضع گردیده است برای داروهای سنتی          

 بـالینی  هـای سـم شناسـی پـیش        طیف نسبتاً محدودی از آزمون    . نمایدچندان ضروری نمی  
گسـترده  هـای    اجرای آزمایش  هایبه هزینه ناً  ضم. تواند برای داروهای سنتی کافی باشد      می
 به ویژه آن جا کـه امکانـات          و شناسی بر روی این داروها در کشورهای در حال توسعه         سم

ها مستلزم صـرف وقـت    ، این آزمونضمناً. دشو توجه    الزم است  آزمایشگاهی محدود است  
 محـدودیت در آزمـایش      بدین ترتیب، . اند، به ویژه زمانی که راه دیگری وجود ندارد        فراوان

 از آن داروهـا در  قبلـی ی تـوان بـر مبنـای اسـتفاده        داروهای گیاهی بر روی حیوانات را می      
 .بیماریهای انسانها یا خصلت مرگ بار بیماری ایدز توجیه نمود
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های مربوط به آزمایش و کنتـرل ایـن          داروهای سنتی، سیاست   طوالنی مدت به دلیل کاربرد    
 راه یابند، بـدون  بالینیهای تا برخی از این داروها مستقیماً به آزمایش  دهند  داروها اجازه می  

اما سـایر داروهـا ممکـن اسـت         . نیاز به آن که از پیش مورد آزمون سم شناسی قرار بگیرند           
آزمـایش  ضـرورت انجـام     .  نیـاز داشـته باشـند      بالینیهای پیش   دست کم به برخی آزمایش    

هـای   بستگی به مراجع مسئول، مقررات، داده      وداروها در کشورهای مختلف متفاوت است       
در زمانی که داروی سنتی عملکرد مورد نظـر         . مربوطه و تاریخ استفاده از آن خواهد داشت       

 ممکن است به تعریف ،دهد بررسی بیشتر را، چه در آزمایش و چه بر روی انسان، نشان می          
باشـد و بـرای شـناخت       » دارویی جدید «فعالیت آن دارو، در صورتی که       و  شیمیایی  ماهیت  

چنین عوامل فعالی، با این وجود، احتماالً       . انجامد، بی عملکرد و ایمنی آن آزمایش شده باشد      
چرا که به داروهایی که در درمـان ایـدز مـؤثر هسـتند نیـاز       گیرندفوراً مورد توجه قرار می

 .مبرمی وجود دارد
ای است که   یرات مسموم کننده  ی مهم در مورد ایمنی داروها تشخیص فوری تأث        دومین نکته 

ممکن است بسیار دشوار بتوان بـروز ایـن         .  بروز کنند  بالینیهای  توانند در حین آزمایش   می
تأثیرات در اشخاصی را که دارای ایدز هستند شناخت زیرا شمار زیادی از دستگاههای بدن               

هـا تـأثیر    عموماً در بیماری درگیر هستند و ایجـاد یـک عارضـه یـا آلـودگی جدیـد بـر آن                    
از این رو، آثار جانبی منفی دارو ممکن است به دلیل عـوارض معمـولِ بیمـاری                 . گذارد می

بتوان از تأثیر دارو بر رشـد و        است که   دشوار   لذا   ایدز و بیماریهای مربوطه پوشیده بماند و      
ی تـأثیر   همچنین ممکن است که بروز و محـدوده       . سرعت یافتن روند بیماری آگاهی یافت     

انـد رشـد    های مربوط به آن وفق داده     وی دستگاههایی که خود را با ایدز یا بیماری        سم بر ر  
بینی  های گسترده بر روی حیوانات نیز ناتوان از پیش        مشکلی که حتی آزمایش   . بیشتری یابد 
 .آن بوده است
  حضور دارند، بایـد    بالینیهای   ایدز، و به ویژه آن دسته که در آزمایش          مبتال به  تمام بیماران 

 اهمیت بیابند مـورد     بالینیهای اصلی که ممکن است از نظر        به دقت برای تشخیص بیماری    
 کارکرد  ،ها به ویژه هنگامی با اهمیت هستند که عالوه بر کبد          این بیماری . معاینه قرار گیرند  



 59 شناسی در زمینه تحقیق و ارزیابی طب سنتی  برای روشکلیهای  راهنمائی  

سـالمت کلـی    . گردنـد دهند و از این رو مانع دفع دارو می        ها را نیز تحت تأثیر قرار می       کلیه
شود قابل ارزیابی خواهـد  ین ترتیب هنگامی که برای انجام آزمایش در ابتدا آماده می   فرد بد 

 .بود
هـا   به دلیل آن که همواره امکان دارد دارویی تأثیر منفی ایجاد کند، طرح مطالعات و بررسی               

شود که باید برای بیماران دارای عالئم مسمومیت در نظـر گرفتـه             احتماالً شامل مراحلی می   
ین نوع مشکل ممکن است در بیماران دارای ایدز شدت یابد زیـرا آنهـا نسـبت بـه                   ا. شوند

هـای  بیمـاری . ای نیاز دارد، حساس هستند    های ثانوی، که درمان آنها به داروی تازه       آلودگی
فرعی و داروهای مورد استفاده برای درمـان آنهـا احتمـال بـروز تـأثیرات منفـی داروهـا و                     

  بالینی های پیش آزمایشدر. دهد خود داروها را نیز افزایش می      های ناخواسته ی میان   واکنش
 .فت را در نظر گراحتماالتباید این 

 بالینیمالحظات 
مکتوب و تأیید شده آغـاز گردیـده و بـه انجـام             یک پروتکل    باید بر طبق     بالینیهر آزمون   

هـای  نـه تر آنهایی هستند که بر اساس کار گروهی متخصصان زمی         مناسب هایتکلروپ. رسد
هـای آزمـایش شـامل علـت آزمـایش و پرسشـی را کـه                پروتکل. اندمختلف به وجود آمده   

جمعیـت افـرادِ   . باشـد ، میآزمایش برای پاسخ دهی به آن طرح شده به روشنی مطرح سازد 
هـای انتخـاب   مورد آزمایش نیز باید به دقت معرفـی گـردد، و معیارهـای گـزینش و روش       

بیمـاران  . های مختلف مشـخص گردنـد     نها بر اساس پروتکل   داوطلبان و آزمایش بر روی آ     
، چـه از لحـاظ عالئـم و چـه بـدون عالئـم،               HIV دارای ویروس     مورد آزمایش باید رسماً   

بیمـاران  . ای موارد، کودکان، زنان باردار یا شـیرده بایـد کنـار گـذارده شـوند                در پاره  .باشند
های مقاربتی ایدز یا سایر مراکز بیماریهای درمان ممکن است از مراکز تحقیقاتی یا کلینیک   

در ابتدا رضایت کامل هر بیمار باید جلب شود، و بیمار باید امکان             . شوند و معرفی    انتخاب
 مناسب باید در روند کار مد نظر قـرار گیـرد؛            بالینینظارت  . دریافت مشاوره را داشته باشد    

 . درمانی آنها ضروری استاین نظارت به منظور تشخیص تأثیر سمّیت داروها و عملکرد
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ی  بـه رضـایت او، سـابقه     در آن  وضعیت هر بیمار باید به طور کامل ثبت شود و الزم است           
هـا اشـاره    ها و آزمـایش   اش، جزئیات درمان و گزارش مفصل تمام معاینات، ارزیابی        بیماری
 .شود

لـودگی بـه    های بالینی خاص، گسترش امکـان آ      کارآیی درمان بر اساس بروز عالئم و نشانه       
 ایمنی  بهالزم است   . های آزمایشگاهی پیش گیرانه قابل ارزیابی خواهد بود       بیماری، یا نشانه  

ها و عالئم بیماری، توجه خاص داشت، و به ویژه به نتـایج              مبنای نشانه  هدارو و همچنین، ب   
عالئـم  . نهایی کار که ممکن است حاکی از مسمومیت بیمار باشـند نظـارت کـافی داشـت                

 .گاهی مسمومیت خون، قلب، کلیه و کبد باید مورد توجه قرار گیردآزمایش
 .ارزیابی روش آزمایش باید با استفاده از آمارها انجام شود

. باشـد  امـ ن، تصادفی و با کنترل توسط داروکوربه طور ایده آل، طرح مطالعه و تحقیق باید 
ای تغییر نتـایج بـه      وجود یک طرح هدفمند از پیش تعیین شده ممکن است مشکالتی را بر            

ی زمـانی   عـدم مشـخص بـودن دوره        بـه علـت    ممکـن اسـت   در این صورت    . وجود آورد 
 .تأثیرگذاری دارو باشد و یا به دلیل تغییر وضعیت بیمار در طی دومرحله از مطالعه نیز باشد

برای پرداختن به روش تهیه، کنترل کیفی، و استاندارد سازی میزان مصرف            هر گونه تالشی    
 .های گیاهی و دستیابی به داروی مناسب جایز خواهد بودهفرآورد

 هاتوصیه
 بر مطالعاتی خواهد بود که آنها       مبتنیجایگاه داروهای گیاهی در نظام بهداشت عمومی تنها         

از ایـن رو، داروهـای گیـاهی بایـد همـان معیارهـا و       . سـازد را قابل قبول و قابل اعتماد می   
 صـنعت داروسـازی بـرآورده        را کـه داروهـای مـدرنِ      ضوابط مربوط بـه ایمنـی و کـارآیی          

 .سازند، دارا باشند می
 بـر روی مـواد      بالینیهای  ی آزمایش  در باره  یی رهنمودها به   معموالً اههدر این زمینه، مشاور   

 .انجامند، میکاربرد دارنددر ارتباط با ایدز   کههای درمان ایدز و بیماری،دارویی سنتی
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 :های زیر خواهد بودوی توصیه همچنین حاهامشاوره

هـای آن بتواننـد فـوراً در        این گزارش باید به طور وسیع منتشر گردد تا دسـتورالعمل           -1
 . قرار گیرند اختیار همگان، در تمامی کشورها،

 بـرای ارزیـابی     بـالینی هـای   ها باید به عنوان مبنای گسترش آزمـایش       این دستورالعمل  -2
 .ساب آیندداروهای سنتی و محصوالت طبیعی به ح

سازمان جهانی بهداشت بر تأثیر ناشی از به کارگیری این رهنمودها در سطح کشورها               -3
 .نظارت خواهد داشت تا بتواند در صورت لزوم به بازبینی این رهنمودها بپردازد

ی اول و به هدف بازبینی رهنمودها       باید دو سال پس از مرحله     مرحله دوم مشاوره می    -4
 .مده صورت گیردبر اساس تجارب به دست آ

ی جهانی ایـدز، از سـوی       ی طب سنتی سازمان جهانی بهداشت به همراه برنامه        برنامه -5
 داروهای سنتی بالینیهایی را برای رسیدگی به ارزیابی     این سازمان، باید در کنار هم سازمان      

 .و محصوالت طبیعی برای درمان ایدز در کشورهای در حال توسعه تعیین کنند

 باید همراه با     بهداشت ی طب سنتی سازمان جهانی    ایِ برنامه ای مشاوره هسایر فعالیت  -6
 بـالینی های آن سازمان به هدف منطبق سازی رهنمودهای مربـوط بـه ارزیـابی               دیگر برنامه 

ها، که در کشورهای در حـال توسـعه اهمیـت دارنـد             داروهای سنتی با درمان سایر بیماری     
 . به انجام رسند)لیهای انگبیماری نظیر ماالریا یا دیگر(
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 4ضمیمۀ 
 هابندی توصیه و درجهشواهدتعریف سطوح 

 
 1 شواهد  بندیسطح

 

 شواهدنوع  سطح

Ia اندآزمایشاتِ کنترل شده تصادفی به دست آمدهمتا در ی که از تجزیه و تحلیل شواهد. 

Ib اندفی به دست آمدهدی که حداقل از یک آزمایش کنترل شده تصاشواهد. 

IIa 
ی که حداقل از یک بررسی کنترل شـده و بـا طراحـی مناسـب و بـدون کنتـرل                     هدشوا

 .اندتصادفی به دست آمده

IIb 
 با طراحی مناسب بـه دسـت        تجربی -ی که حداقل از یک نوع دیگر بررسیِ شبه        شواهد
 .اندآمده

III 
هـای    با طراحیِ مناسـب ماننـد بررسـی        تجربیهای توصیفی غیر    ی که از بررسی   شواهد
 .اندهای مرتبط و بررسی کنترل نمونه به دست آمده  بررسی قی،تطبی

IV 
 کارشناسان و یا تجارب بالینی افراد با صـالحیت و           نظریاتها یا    ی که از گزارش   شواهد

 .اندقابل اعتماد به دست آمده

 
 
 

                                                           
 .1992های بهداشت عمومی و تحقیقات مربوطه، آمریکا،  براساس گزارش آژانس سیاست -1
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 )سفارشات( 1هابندی کردن توصیهطبقه

 

 توصیه طبقه
   A 
 
 )Ia, Ib شواهدسطوح (

 به عنوان قسمتی از آثـار       تصادفی یک آزمایش کنترل شدۀ      به حداقل 
 .های خاص بپردازد  نیاز دارد تا بتواند به توصیهمکتوب

   B 
 
 )IIa, IIb, III شواهد  سطوح(

نیاز به مطالعات بالینی هدایت شده دارد نه آزمایشات بالینی تصادفی           
 .که روی موضوع مورد توصیه انجام شده باشد

   C 
 
 )IVرک  مدسطح(

ی که از گزارشات یا عقاید کارشناسان و یا تجارب بـالینی            شواهدبه  
اند، نیاز دارد کـه ایـن بـه       افراد با صالحیت و قابل اعتماد گرفته شده       

 .باشددلیل عدم وجود یک مطالعات قبلی خوب و قابل استناد می

 

                                                           
 .1992های بهداشت عمومی و تحقیقات مربوطه، آمریکا، براساس گزارش آژانس سیاست  -1
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 5 ضمیمۀ
ی  درمـان  گـواه اثـر   ی که   شواهدی سطوح و نوع     درباره رهنمودهایی
 1.مثبت هستند

  کاربرد سنتی دارو  مبتنی بر شواهدادعاهای
 کشورها عمیقاً در     از  درصد جمعیت جهان استفاده داشته و در برخی        60داروهای سنتی در    

ی مبنـای کـاربرد آنهـا پیشـینه     .انـد  شـده رفتهگ به کار  تاثیر گذاشته ونظام بهداشت عمومی  
ی طـوالنی   این سـابقه  . رسد، بوده است  سال قبل می  طوالنی و استفاده از آنها، که به هزاران         

ی خـود اسـتفاده از   ای بی پایان از مشاهدات انجامیده اسـت کـه بـه نوبـه          به ایجاد اندوخته  
 .دهدداروهای گیاهی را بیش از پیش مورد تأیید قرار می

 اما ی استفاده از یک ماده بهره گیردکاربرد سنتی ممکن است از دانش عمومی پیرامون نحوه 
بـرای بسـیاری از مـواد و        . توانـد دارای دیـدگاه علمـی و قابـل آزمـایش باشـد             لزوماً نمـی  

ی عملکرد و تأثیر آنها بـه دسـت آمـده           محصوالت تاکنون اطالعات پژوهشی کمی در باره      
 اثـر تواند برای تأیید ادعاهـای مبتنـی بـر           مربوط به کاربرد سنتی یک دارو می       شواهد. است

 طـب مکمـل   ی تکمیلـی ارزیـابی      کمیتـه . رو مـورد توجـه قـرار گیـرد        درمانی مثبـت آن دا    
(CMEC)2 اتخاذ نموده است» کاربرد سنتی« تعریف زیر را برای . 

یـک   از   استفادهی است که گویای     ات مبتنی بر شواهد و مستند      سنتی  و استفاده از طب    کاربرد
 .3متی هستنددارو برای بیش از دو یا سه نسل به هدف درمان یا به منظور حفظ سال

اغلب داروهای سنتی از ترکیبی     . ی ادعاها بسیار اهمیت دارد    محتوا ،در ارزیابی کاربرد سنتی   
 انـد ها و قواعد خاص مربوط به مصرف و کاربرد آنها شکل گرفتـه            بر روش  مبتنیاز مواد و    

                                                           
ی ، از سـوی اداره » درمـانی مثبـت هسـتند   گـواه اثـر  ی سطوح و نوع مدارکی که رهنمودهایی در باره«گرفته از  بر    -1

TGAصندوق پستی ، Woden ACT 2606, 100 2000، استرالیا، آوریل.  
2- Complementary medicines Evaluation Committee  
یشتر به شکل شفاهی وجود دارند تا به شکل مکتـوب، بهتـر             در جایی که شواهد مربوط به کاربرد سنتی یک دارو ب            -3

 .های اصلی فعال در این زمینه اخذ شونداست این شواهد از اطباء و کارشناسان مربوطه یا گروه
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از ایـن رو،  . دهنـد  در این موارد، اصول کلـی گرایانـه بخشـی از درمـان را تشـکیل مـی          که
 .ی فرهنگی درمان را نیز باید مد نظر قرار دادها، مفاهیم و زمینه ریهنظ

ی یک ادعا بر اساس کاربرد سنتی دارو، محصوالت و موادی که در درمـان               در ایجاد و ارائه   
اند باید عالوه بر معرفـی کامـل درمـان مـورد نظـر شـامل توصـیف، نـام                    سنتی نقش داشته  

هـای  درمـان .  مناسب برای استفاده از آن نیز باشند       ها، شرایط محصول و عالئم آن، مشخصه    
طب سنتی آیورودیـک، طـب سـنتی         ،1(TCM)سنتی عموماً شامل طـب سنتــی چینـــی       

های قدیمی  و سایر روش  ) آروماتراپی(گیاهی غربی، طب هومئوپاتیک سنتی، رایحه درمانی        
 سنتی گوناگون   هایدر جایی که محصوالت چند بخشی از عوامل موجود در روش          . هستند

 .به دقت اشاره شود) اجزاء(نهایی به نام هر یک از این بخش   باید در ادعای،اندساخته شده
هـای کالسـیک، در     های طب سنتی چینی و آیورودیک باید بر اسـاس نظریـه           تعدیل فرمول 

، صـورت گیـرد تـا بتوانـد بـه            داروهـا  سازی سـنتی  ی آماده کنار روش درمان سنتی و شیوه     
گیری چنین ادعایی بـر مبنـای       برای مثال، برای شکل   . ی یک ادعای سنتی بیانجامد    گیر شکل

. هـای ترکیـب مـواد باشـد      ی روش کاربرد سنتی، فرمول کلی طب چینی باید منعکس کننده        
ادعاهای مربوط به ترکیب مواد در طب سنتی غربـی بایـد بـر مبنـای شـواهدی باشـند کـه                  

دهد و نیز مـنعکس     ی سنتی ربط می   های تهیه شرا به رو  ) شامل روش تهیه  (فرمولی خاص   
 .ی گیاه مورد نظر باشندی دانش سنتی در بارهکننده

، مشـخص گردیـده اسـت کـه      در طـی چنـد نسـل       با توجه به کاربرد داروهای هومئوپـاتی      
داروهای هومئوپاتی از نظر رقیق سازی اجزاء دارو، که عاملی مهـم در درمـان بـه حسـاب                   

چنانچه یک داروی جدید بـر  . دهندرا تشکیل میز نوع درمان و دارو      اآید، گروه خاصی     می
 داروهای هومئوپاتی تولید فارماکوپه) TGA 2شده در تصویب(اساس اصول تبیین شده در 

ی تواننـد بـر پایـه      ادعاهای مربوطـه مـی    آنگاه  شده باشد و تمام شرایط ایمنی را دارا باشد،          
شواهد کاربرد سنتی شامل سوابق تـاریخی       . قع شوند مورد ارزیابی وا  » شواهد کاربرد سنتی  «

                                                           
١-  Traditional Chinese Medicine 
٢-  Therapeutic Goods Administration, USA 
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 آورده در متـون گونـاگون  کـه  کاربرد سنتی یا معاصر داروهای هومئوپـاتی     ۀ  در زمین مستقل  
 و شرح عالئم    بالینیهای کاربرد   چند نسلی، دالیل هومئوپاتیک، داده    در طول    کاربرد   شده و 

ادعاهـای مربـوط بـه      . شـند اب  مـورد نظـر مـی       در ایـن خصـوص     ی داروی ناشی از استفاده  
های درمـانی   هومئوپاتیک یا روش  شواهدی از درمان به شیوه      محصوالت هومئوپاتی باید با     

 .مورد نظر همخوان باشند
اند نیازمند شواهد علمی بیشتری     موادی که نسبت به ساختار سنتی خود تغییر فراوانی داشته         

 .برای تأیید خصلت درمانی خود خواهند بود
ا حتـی برخـی     یی کاربرد تاریخی نیز دارند، و       ها سابقه د مختلفی که برخی از آن     ترکیب موا 

دیگر که فاقد سوابق تاریخی هستند ولی شواهد علمی کافی دارند ممکن است به ادعاهایی               
 بر کاربرد سنتی اجزاء خود یا شواهد علمی مربوطه بیانجامند، از این رو در این گونه                 مبتنی

در صـورتی   . های علمی و شواهد سنتی پدید خواهد آمـد         از تأییدیه  موارد ادعاهایی مرکب  
که مدارک علمی در مقابل شواهد کاربرد سنتی قرار گیرند، ادعاهای ارائه شده باید منعکس               

 .، باشندی تعادلِ میان کل شواهدی که ارائه شده استر پایهبی حقایق کننده
قابلیت فهرسـت شـدن دارنـد،       اند و   شدهدر مورد محصوالتی که از ترکیب چند ماده ایجاد          

 بر شواهدِ دال بر کاربرد سنتی محصول بـه خـودی خـود، یـا       مبتنیتواند  ادعاهای سنتی می  
با این حال، مقدار مصرف آن بخش       . شواهد مربوط به کاربرد یک یا چند بخش مجزا باشند         

ی یـب و تهیـه  های مطرح شده در ادعا باید با شواهد موجـود منطبـق باشـد، و ترک         یا بخش 
ی سنتی که ادعای مربوطه بـرای آن مطـرح          باید با اصول کلی گرایانه    محصول نهایی نیز می   

 .گردیده است همخوان گردد

 توان با تکیه بر شواهد مورد تأیید قرار داد؟چه نوعی از ادعاها را می
ایـن دو   . شـوند ها شامل دو نوع از شواهد می      همان طور که قبالً اشاره شد این دستورالعمل       

ی مـورد نظـر      بر کاربرد سنتی محصول یا ماده      مبتنینوع یکی شواهد علمی و دیگر شواهد        
 .هستند
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 ی بر شواهد علمینتبادعاهای م
گیرند؛ آنها را عموماً بر اساس نوع اطالعـاتی کـه   این گونه ادعاها انواع مختلفی را در بر می  

ی اعتبار نسبی آنهـا و      توان بر پایه  ا را می  همچنین، ادعاه . کننددهند دسته بندی می   انتقال می 
ها به ایجاد مبنـایی بـرای داوری      بندیاین مرتبه . تأثیری که بر مصرف کنندگان دارند سنجید      

 .انجامدی شواهد علمی الزم برای هر یک از ادعاها میدر باره
قـوی،  ی   محصوالت گیـاهی را بـه سـه دسـته          در استرالیا، ادعاهای مربوط به درمان بخشیِ      

 الزم است تا بتـوان بـر پایـه ی    شواهدسطوح متفاوتی از . اندمتوسط و عمومی تقسیم کرده   
در قالب این سه سطح انواع دیگـری        . به تأیید رساند   آن ادعایی خاص، در سطحی ویژه، را      

خالصـه  ) 2(تواند در جـدول     به دلیل سهولت، این رویکرد را می      . گیرنداز ادعاها جای می   
 . آمده است1ای از تعاریف انواع ادعاها نیز در پیوست خالصه. نمود

  علمیشواهدسطوح و انواع ادعاها و شواهد الزم برای تأیید آنها بر اساس . 2جدول 
 شواهد مورد نیاز برای تأیید ادعا نوع ادعا سطح ادعا

-اختالل را کنترل مـی     معالجات هر گونه بیماری   / ها   درمان • *قوی

 .کنند
 .گونه بیماری یا اختاللپیشگیری از هر  •
هایی که بر اثر کمبود ویتامین یا مواد معـدنی           درمان بیماری  •

 .به وجود آمده باشند

ــاال ــطح ب ــیله  ،س ــه وس ــط ب ــت فق  ثب
CMEC ،1MEC)  کمیتـــۀ ارزیـــابی
کمیتۀ استرالیایی  (  2ADECیا  ) داروها

 )ارزیابی داروها

 #تضمین سالمتی • متوسط
 الت اختال/ ها کاهش ریسک بروز بیماری •
 کاهش در تکرار پیشامدهای مجزا •
 اختالالت/ ها یاری در کنترل عالئم مشخص بیماری/ کمک •
 ‡تسکین عالئم یک بیماری یا اختالل مشخص •

مدارک باید برای لیسـت      ،سطح متوسط 
 .شدن و بایگانی حفظ شود

 .های غذایی حفظ سالمتی، شامل حمایت • عمومی
 .†های ویتامینی و مواد معدنی مکمل •
نه عالئمی که مربوط به اخـتالل یـا بیمـاری           ( عالئم تسکین •

 .‡باشند

مدارک باید برای لیست    سطح عمومی،   
 .شدن و بایگانی حفظ شود

                                                           
١-  Medicines Evaluation Committee 
٢-  Australian Drug Evaluation Committee 
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 :نکات مهم
بـه حسـاب    موارد ذکر شـده در باال      وجود دارد که در آنها       )هامعافیت(استثناها  ی این جدول برخی     در باره *

 .اند مشخص شده2این موارد در پیوست . آیندنمی
 و به بهبود بهداشت در سطحی خاص ،شوندادعاهای مربوط به بهبود بهداشت مرتبط با بهداشت عادی می #

 .یا موردِ ادعا ربطی ندارند
اگر بروز عالئـم ادامـه پیـدا      « :باید همراه با این پیشنهاد باشند     تمامی ادعاهای مربوط به عالئم مورد نظر می       ‡

 .»اشتی مشورت کنیدهای بهد با متخصص مراقبت کرد،
تنهایی در صورتی قابل قبول هستند که مقدار مصـرف پیشـنهادی آنهـا              به  ها و مواد تکمیلی معدنی      ویتامین†

ها یا مواد معدنی در ادعاهایی در جایی که ویتامین.  باشدRDI1 درصد مقدار توصیه شده 25دست کم شامل    
-ادعاها نباید به وجود ویتامین    . با شواهد موجود باشد   دیگر مطرح شده باشند، مقدار مصرف آنها باید منطبق          

، RDI  درصـد  10 در مقدار مصرف توصیه شده در هر روز، تا حدود            کهها و مواد معدنی اشاره کنند مگر آن       
تر از این میزان تنها در صورت وجـود شـواهد           وجود داشته باشند؛ در غیر این صورت استفاده از آنها در کم           

 .واهد بوددرمانی کافی مجاز خ
 

تواننـد بـرای تأییـد چنـین        هـای تحقیقـاتی و متـون مـی        ، گزارش ها طیف وسیعی از مرجع   
هیچ فهرستی از کتب مرجع لزوماً کافی نخواهد بود، بلکه بهتر است            . ادعاهایی به کار روند   

نبود برخی کتب مرجـع در      .  نیز رجوع شود   3ی  ی ارائه شده در ضمیمه    به فهرست گسترده  
 .ه معنای بی اهمیت بودن آنها نیستاین فهرست ب

دست اندرکاران تحقیق باید اطمینان بیابند که روش تحقیق آنها به خوبی بـا محصـولی کـه                  
راهنمـایی  .  نتـایج آن ارتبـاط دارد      چنین با آثار و    مرتبط بوده و هم    مورد آزمایش قرار گرفته   

بـرای  ) 2جلد  (سترالیا  ی محصوالت قابل ثبت در رهنمودهای ثبت داروهای ا        بیشتر در باره  
که اکنـون بـه شـکل پـیش         (کمل استرالیا   طب م ، و نیز در رهنمودهای      OTC2های  فرآورده

 . استقابل دستیابی) نویس است
 

                                                           
١-  Recommended Dietary Intake 
٢-  Over The Counter 
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 های قابل ثبتفهرست بیماری
تـوان بـه فهرسـت      تنها پس از ارزیابی محصوالت و ادعاها از طریق ثبت آن محصوالت می            

ایـن فهرسـت شـامل      . الت مربوط به آن ادعاها دسـت یافـت        ها و یا اختال   کاملی از بیماری  
 بر کاربرد سـنتی     مبتنیشود و به ادعاهایی مربوط است که         می ها و یا اختالالت حاد    بیماری

انـد و بـه داروهـای        خوانده  »های قابل ثبت  بیماری«این فهرست را    . و شواهد علمی هستند   
 اند و بـالطبع   برای درمان به کار گرفته شده       که ییهاروش نه به کند و   پیدا می ط  ارتبامربوطه  

هـا و رهنمودهـای دیگـری       بنـدی های درمان مبتنی بر دسته    تصمیمات مربوط به ثبت روش    
 .یابندشکل می

توان گفت کـه  می )اظهار نظرهای طبی فراوانبا توجه به (تعریف بیماری یا اختالل حاد    در  
تشـخیص  پزشکی  خاص  و تدابیر    و تجهیزات     تنها باید با وسایل    ها و اختالالت  بیماریاین  

 .دنداده شو
های قابل ثبت ممکن است در شرایطی خاص ارائه شود، ولی تنها پس             ادعا پیرامون بیماری  

ی  یـا زیـر نظرکمیتـه      CMECاز ارزیابی ایمنی، کارآیی و کیفیت محصول مربوطـه تحـت            
ن به دنبال معرفی بیماری     در موردی که دست اندرکارا    . توان آن را مطرح ساخت    ارزیابی می 

 در غیر آن صورت به عنوان یـک نمونـه            موارد یاد شده قابل توجه بوده و       قابل ثبتی هستند  
تواند قابل ثبت باشـد و محصـول         ادعای مربوط به آن می      و شدعادی یا متوسط شناخته می    

 بـر مبنـای شـواهد    TGAیعنـی، ارزیـابی توسـط    (مربوطه نیز به ثبت نیاز خواهـد داشـت     
CMEC  ،MEC   یا ADEC .(   اشاره شـده   » های قابل ثبت  بیماری« به فهرست    3در جدول

 .است
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 )برای داروها(های قابل ثبت   فهرست بیماری-3جدول 
 )ادامه ( جدی بروزِ/ اختالل/ بیماری  جدی بروزِ/ اختالل/ بیماری

 :شوند، بجزجنسی منتقل می هایی که از طریق های عفونی، شامل بیماری بیماری .شونددارو یا عواملی که سبب سقط جنین می
 های دستگاه تنفسی فوقانی ی عفونتتتسکین عالم •
 )تب خالی(کنترل ضایعات تبخالی  •
 استفاده از کاندوم برای پیشگیری از انتقال بیماری در روابط جنسی؛ یا •

 .هایی که مربوط به دستگاه تناسلی نیستند درمان موضعی برای زگیل •
 :ب و عروق بجزهای قل بیماری

استفاده از ابزارهایی برای اندازه گیری پارامترها یـا    •
 کنترل موضعی گردش خون؛ یا 

 .اشاره به کمک گردش خون محیطی •

 .خوابی دائمی بی

 :های دندانی و دور دندانی بجز بیماری
 .پوسیدگی دندان •

 .حالی شامل سوءاستفاده از مواد های روانی، کسالت یا بی بیماری

 :های مفصل، استخوان، کالژن و رماتیسم بجز بیماری
 تسکین عالئم •
 استئوارتریت یا •
 .کلسیم برای پیشگیری از پوکی استخوان •

 .اختالالت متابولیک

توانــد  هــای چشــمی و یــا گوشــی کــه مــی بیمــاری
 .های جدی مثل کوری یا کری را بوجود آورد نارسائی

 .های اسکلتی، عضالنی بیماری

 :م صفراوی یا لوزالمعده بجزهای کبد، سیست بیماری
عاملی که باعث تقویت عمـل کبـد         (تونیکِ کبدی    •

 .یا فرمول کبدی) شود می

 .)ها شامل همه سرطان(های تئوپالستیک  بیماری

ها و وضعیت غدد درون ریز، شـامل دیابـت و            بیماری
 :های پروستات بجز بیماری

 ).آزمایش حاملگی(تست حاملگی  •

 :جزهای سیستم عصبی ب بیماری
 .های لولۀ عصبی  برای نقصفوالت •

 :های گوارشی بجز اختالالت یا بیماری
 .تسکین عالئم •

 . ادراری-های کلیوی دستگاه تناسلی اختالالت یا بیماری

 :های تنفسی بجز بیماری .ها یا اختالالت خونی بیماری
 .های دستگاه تنفسی فوقانی تسکین عالمتی عفونت •

های پوستی، غیر از تسکین عالئم به وسیلۀ درمان موضعی، این هشـدار     بیماری .یها و اختالالت ایمن بیماری
توانند ها می  ضد آفتاب . که به مدت طوالنی بدون توصیۀ پزشک مصرف نشود        
 .شوند های پوستی می ادعا کنند که باعث پیشگیری از سرطان پوست یا آسیب

 .زهرآلود نیش زدن یا گاز گرفتن -ها  درمان مسمومیت ایمن سازی



 71 شناسی در زمینه تحقیق و ارزیابی طب سنتی  برای روشکلیهای  راهنمائی  

ی رهنمـودی بـرای حمایـت از تغییـر           در حـال ارائـه     )CMEC(مکمل   کمیته ارزیابی طب  
ها و یا اختالالتی     ی بیماری این رهنمود مشخص کننده   . های قابل ثبت است   فهرست بیماری 

است که ممکن است در ادعاهای مربوط به محصوالت فهرست شده آمـده باشـند، و بنـابر                  
ها و یا اختالالت به طـور کلـی نیـاز بـه ثبـت نخواهنـد                   این بیماری  این ادعاهای مربوط به   

 احتماالً مورد نیاز آن دسته از دست اندرکارانی خواهـد بـود کـه در                TGAپیشنهاد  . داشت
. باره ی نوع بیماری و یا اختالل مورد نظر، و آن که در فهرست آمـده باشـد، تردیـد دارنـد                

 به این مـتن     4در پیوست   ) های فهرست پذیر  ریست بیما لی(اولین پیش نویس این رهنمود      
 .آمده است

 ی بر شواهدِ کاربرد سنتیبتنادعاهای م
 بـر کـاربرد سـنتی آنهـا         مبتنیی خواص درمانی محصوالت     در استرالیا ادعاهایی که در باره     

گردند، و این دو سطح مشخص  تقسیم می"متوسط و عمومی"گردند به دو سطح    مطرح می 
 شـواهد تر و معتبرتر هسـتند ولـی        ادعاهای متوسط قوی  . ادعای مذکور است  ی اعتبار   کننده

 مشـخص   4این دیدگاه کلی در جدول      . تر باشد تر و گسترده  الزم برای اثبات آنها باید دقیق     
رویکردهای خاصی نیز برای محصوالت رایحـه درمـانی و هومئوپـاتی تـدوین              . شده است 
ـ  6 و   5این رویکردها در جـدول      . شده است  ای از  چکیـده  .انـد ه ترتیـب، خالصـه شـده      ، ب

 . این متن آمده است1تعاریف انواع ادعاها نیز در پیوست 
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 .ها بر اساس کاربرد سنتیو انواع ادعاها و شواهد مورد نیاز برای تأیید آن  سطوح-4جدول 

 مورد نیاز برای تأیید ادعاشواهد #بیان ادعاچگونگی  نوع ادعا سطح ادعا
 *ضمین سالمتیت • متوسط

کاهش ریسک بروز    •
 اختالالت/ بیماری

کاهش در تکرّر یک     •
 پیشامد مجزا

ــاری در / کمـــک • یـ
کنترل عالئم مشخص   

 اختالالت/ ها بیماری
تسکین عالئـم یـک      •

ــتالل   ــا اخ ــاری ی بیم
 † و٭مشخص

 

ــن روش  ــب ایـ طـ
مورد این  سنتی برای   

استفاده قـرار گرفتـه     
این ادعا بـر    . † است

مبنای کـاربرد سـنتی     
 ‡ .است

 : اولیهشواهد
دو منبــع از چهــار منبــع ذیــل کــه 
بتواننـــد حمایـــت کـــافی مـــوارد 

 :استعمال ادعا شده را اثبات کنند
 .TGAتأیید مورد فارماکوپۀ  -1
 .TGAمورد تأیید مونوگراف  -2
 سه تاریخچۀ مکتوب از استفاده     -3

 در آثار نوشته شده طب سنتی       دارو
  ¶ .یا طب کالسیک

 در دســترس بــودن شــواهد در -4
ــز بهداشــت عمــومی   ــامی مراک تم

 .کشورها برای اثبات ادعاها

 :جدولاین  در ارتباط با نکات مهم
ادعاهای مربوط به بهبود بهداشت مرتبط با بهداشت عادی هستند و به بهبود بهداشت در سطحی خاص یا مورد ادعا                    *

 .ربطی ندارند
 موارد تأثیر گذار#
این ادعا بـر مبنـای کـاربرد     «به کار بردن عبارتیک ادعا در دست است،  در جایی که شواهد علمی کافی برای تأیید         ‡

 .اختیاری خواهد بود» سنتی است
-رواج داشته است، شواهد کاربرد داروها بر پایه ی سنت شفاهی می) سینه به سینه(هایی که سنت شفاهی در فرهنگ ¶

-ی نوشـته هایی در بارهمتون مدرن که در آنها گزارش. ی استفاده از آنها کافی باشدی سابقه و تاریخچه   تواند برای تهیه  

 .توانند برای تأیید ادعاها مورد استفاده قرار گیرندهای کالسیک و سنتی آورده شده می
 . TCMدر » کلیه«به جای » shen«اصطالحات باید در زبان اصلی فرهنگِ سنتی مورد نظر به کار روند، مثالً، †
اگر عالئم بیماری ادامه پیدا کرد به کارشـناس         «ئم بیماری باید همراه با این پیشنهاد باشند         تمام ادعاهای مربوط به عال    ٭

 .»های بهداشتی مراجعه کنیدمراقبت
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 )ادامه(ی کاربرد سنتی  سطوح و انواع ادعاها و شواهد الزم برای تأیید آنها بر پایه-4جدول
 تأیید ادعا شواهد مورد نیاز برای  *بیان ادعا نوع ادعاسطح ادعا

حفــظ ســالمتی، بــه  • عمومی
ــال  ــوان مث ــامل عن  ش

ادعاهــایی کــه مربــوط 
های غـذایی    به حمایت 

 .هستند
تسکین عالئمی کـه     •

ــود  بـــه دال بـــر وجـ
ها یا اختالالت    بیماری
 # .نیست

 ادعاهای مربوط بـه    •
ــندرم ــال  س ــا و اعم ه

 ‡ .سنتی
 

ــن ــب  روشای  ط
بــــه ) ســــنتی(

صـــورت ســـنتی 
  مــوردایــنبــرای 

اســـتفاده شـــده  
 مورد باید   ‡ .ستا

  .ذکر شود

 : اولیهشواهد
ــه   ــل ک ــع ذی ــار منب ــع از چه دو منب
بتوانند حمایت کافی موارد استعمال     

 :ادعا شده را اثبات کنند
 .TGAتأیید مورد فارماکوپۀ  -1
 .TGAتأیید مورد مونوگراف  -2
سه تاریخچۀ مکتوب از استفاده      -3

در آثار نوشته شده طب سـنتی       دارو
 . † یا طب کالسیک

ــواهد در   -4 ــودن ش در دســترس ب
ــومی   ــت عم ــز بهداش ــامی مراک تم

 .کشورها برای اثبات ادعاها

 :جدولاین  در ارتباط با نکات مهم
 موارد تأثیرگذار*
اگر بروز عالئـم ادامـه پیـدا کـرد، بـا متخصـص           «: باید همراه با این پیشنهاد باشند     تمام ادعاهای مربوط به عالئم می      #

 .»مشورت کنیدهای بهداشتی مراقبت
 . TCMدر » کلیه«به جای » (shen)شن«اصطالحات باید در زبان اصلیِ فرهنگِ سنتی مورد نظر به کار روند، مثالً،  ‡
ی سابقه  تواند برای تهیه  ی سنت شفاهی می   هایی که سنت شفاهی رواج داشته، شواهد کاربرد دارو بر پایه          در فرهنگ  †

هـای کالسـیک و سـنتی       ی نوشته هایی در باره  ها گزارش متون مدرن که در آن    .  باشد ی استفاده از آنها کافی    و تاریخچه 
 .توانند برای تأیید ادعاها مورد استفاده قرار گیرندآورده شده می

 شواهد فرعی) ادامه(ی کاربردسنتیسطوح و انواع ادعاها و شواهد الزم برای تأیید آنها بر پایه. 4جدول

 شواهد حمایت کننده
چهـار   های آموزشـی نامناسـبی کـه بـرای سـطح            به کتاب  عموماً

 .گردد کارشناسان مراقبت بهداشتی توصیه شده است برمی آموزش
تواند فقط به همراه     به تنهایی قابل استفاده نیست اما می       شواهداین  

 . اولیه مورد استفاده قرارگیردشواهد
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 6 ۀضمیم
رای آزمایشات ب 1(GCP) انجام بهینه مطالعات بالینیالعمل ردستو

 2های داروئی روی فرآورده وبررسی
 

 مسائل اخالقی
دهند باید با قوانین و مقررات اخالقی         ها انجام می   تمام محققان که آزمایشاتی را روی انسان      

ه هلسینکی منتشر شده آشنا و آگاه باشند و سه عامـل عمـده و مهـم را در ایـن               یکه طی بیان  
 احترام به   ،این سه عامل عبارتند از انصاف     . ار ضایع نگردد   تا حقی از بیم    راستا به کار گیرند   

ـ            اینکه کاری که انجام می     بیمار و   بـه    بیمـار  رایپذیرد منافع قابل توجه و مضرات انـدکی ب
 بـا   اًاالمکـان از صـدمه و اشـتباه کـاری مصـون باشـد و ضـمن                  داشـته باشـد و حتـی      همراه  

رای تحقیقات پزشکی زیستی روی انسان      المللی ب   کمیته اخالق پزشکی بین    های  دستورالعمل
با قوانین داخلی کشورها نیز باید همخوانی و مطابقت داشته  همچنین   باشد و مطابقت داشته   

 تمام افرادی که در آزمایشات بالینی شرکت می کنند باید از نحوه آزمایشات و منـافع                 .باشد
 ). مالحظه شود4 و 3بخش(و مضار آن و همچنین از حقوق خویش بطور کامل آگاه شوند 

 بیانیۀ هلسینکی
یـک دسـتورالعمل پایـه در خصـوص         بـوده و     هلسینکی در خصوص اخالق پزشکی       ۀیبیان

افراد دست اندرکار آزمایشات بالینی روی انسانها آنـرا         الزم است   . باشد  آزمایشات بالینی می  
 بایـد  اًتمـ شـود ح  الگوی کار خود قرار دهند و اگر کاری خارج از این چهارچوب انجام می 

 .دارای یک سری دالیل و توجیهات منطقی و موجه باشد تا بتواند مورد قبول واقـع شـوند                 
های هلسینکی بـا      در حقیقت یک کمیتۀ اخالق پزشکی باید در موارد خارج از دستورالعمل           

                                                           
١-  Good Clinical Practice 
 106-107؛ 108-110 1995فهرست هشتم، ژنو، سازمان جهانی بهداشت » مصرف داروهای ضروری« برگرفته از -2
 )850، شماره  جهانیگزارشات فنی سازمان بهداشت(
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  بـر  گیرنـد   د یاد شده و جلب رضایت کلیۀ افرادی که مورد آزمـایش قـرار مـی               ررعایت موا 
 . ات نظارت داشته باشداینگونه آزمایش

 کمیته اخالق پزشکی
هایی که مسئول بررسـی و نظـارت          ویا سایر هیئت  (مقررات حاکم بر کمیته اخالق پزشکی       

 آزمایشـات بـالینی کـه انجـام         تـا باید اطمینان کاملی ایجاد نمایند      ) آزمایشات بالینی هستند  
 بـا مقـررات هلسـینکی و    باشـد و   های موجود مـی     پذیرد منطبق بر قوانین و دستورالعمل       می

د نـ  باید درجامعه یک اطمینان کامل ایجـاد نمای        اًضمن. داخلی کشورها مغایرتی نداشته باشد    
کمیتـۀ اخـالق پزشـکی      . گونه آزمایشات هیچ مشکلی را ایجـاد نخواهـد کـرد            که انجام این  

 هـای آنهـا   باید به طور مستقل عمل نماید و ضمن آنکـه پیشـنهادات و دسـتورالعمل               اًمسلم
 به هـیچ وجـه نبایـد تحـت تـأثیر و نفـوذ افـراد دیگـر         ،باشد  نیازمند به ضمانت اجرائی می    

کمیتـۀ آزمایشـات بـالینی       .دهند قرار گیرد     کسانی که آزمایشات بالینی را انجام می       اًخصوص
باید یک سیاست مدون و مکتوب داشته باشد و این دستورالعمل به عنـوان یـک راهنمـای                  

 آنگاه دستورالعمل تأیید شده توسط کمیته       ،قابل ارائه برای عموم باشد    عملیاتی قابل اجرا و     
 .اخالق پزشکی قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد

ی کـه   برای اینکه این کمیته بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد نیازمند اسـت کـه افـراد                  
عـات و   د دارای سـطح بسـیار مطلـوبی از اطال         ونشمیاین کمیته انتخاب    برای عضویت در    
های پزشکی باشند و دارای سابقه و مـدارک قابـل قبـول در ایـن راسـتا                    معلومات در زمینه  

هـا و     نامـه   این آئین . نامه مکتوب داخلی خود را ارائه دهند        باشند تا بتوانند در وهلۀ اول آئین      
تواند شامل فواصل برگزاری جلسات،      مکتوبات برای چگونگی کار کمیته خواهد بود که می        

های آزمایشـات بـالینی      ی تعامل کمیته با محققان و یا مجریان و ارائه دهندگان طرح           چگونگ
 .خواهد بود

های بالینی باید با توجه به نوع آزمایشاتی که قرار است انجام دهند              محققان و مجریان طرح   
های مختلف اخالق پزشکی کـه وجـود دارنـد مشـورت              با کمیتۀ اخالق پزشکی و یا کمیته      
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ر زمینۀ مناسب بودن طرح و روند کار اجرایی طرح مورد نظـر، وقتـی ضـمایم و    نمایند تا د 
 اطمینان حاصل   ی که در آن بوجودآمد،    احتمال چنین اصالحات و تغییرات     طرح و هم   الحاقات
کـه مورداسـتفاده     مشـخص  در اینجا الزم است که برای انجام طرح یک متد و روش           . نمایند

 .ۀ اخالق پزشکی برسدامل و جامع تهیه و به اطالع کمیتگیرد همراه با مستندات کقرار می
 مسائل اخالقی    که در خصوص   کمیتۀ اخالق پزشکی دارای یک مسئولیت دائم و پویا است         

 بنـابراین   .نظر، راهنمائی و قضاوت خواهـد کـرد         پذیرد، اظهار   که در امر تحقیقات انجام می     
 کلیـۀ تغییـرات و      اًشـته باشـد و ضـمن      شـود دا    باید اطالعات کاملی از کارهایی که انجام می       

اصالحات در روند اجرای تحقیقی که قبأل به اطالع کمیتۀ اخالق پزشکی رسیده است نیـز                
 هر گونه اطالعات جدید که به سـالمت و یـا اطمینـان            . باید در اختیار این کمیته قرار گیرد      

 . باید به اطالع کمیتۀ فوق برسد،گردد  وضعیت موجود نیز اضافه میبخشی
 مسائل مربوط بـه اخـالق     مجددکمیتۀ اخالق پزشکی باید در وضعیت ارزیابی و یا ارزیابی           

در . پزشکی در هنگام اجرای تحقیقات که ضروری به نظر میرسد، مورد مشورت قرار گیرد             
این راستا چنانچه به مواردی برخورد گردد که اطمینان کامل در مورد روند اجرای طـرح و                 

 .باید با کمیتۀ اخالق پزشکی مشورت شود ،باشد گیرد وجود نداشته ام مییا تغییراتی که انج
 بدون تایید و ارائه نظرات مثبت کمیتۀ اخالق پزشکی انجام            نباید گونه آزمایشات بالینی  هیچ
البته این کمیته نیز باید در یک زمان مطلوب و منطقی نظرات خود را به صورت کتبی                 . شود

این نظرات باید به صورت شفاف و بند، بند و          . ن طرح اعالم دارد   به محققان و ارائه دهندگا    
هـم  . چنین تاریخ بررسی و تأیید طرح در آن گنجانده شود           زمان بندی شده ارائه شود و هم      

انـد و موقعیـت شـغلی و علمـی آنهـا در جوابیـه                 چنین نام افرادی که طرح را بررسی کرده       
 .ارسالی باید مشخص باشد
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 .شکی در زمان بررسی طرح باید مطالب زیر را مد نظر قرار دهدکمیتۀ اخالق پز

افرادی که قرار است در طرح به عنوان محقق به کار گرفته شوند باید مورد قبـول باشـند و اطالعـات                       -1
در دسـترس بـودن در      و  هـا، تجربیـات      این اطالعات شامل، توانـایی    . کامل دربارۀ آنها به کمیته ارسال گردد      

 . چنین موجود بودن امکانات مورد نظر باشد  و توانایی همکاری با سایر افراد و همهنگام اجرای طرح

ها و یا   بینی ریسک   مناسب بودن روند اجرای طرح شامل موضوع مورد مطالعه، مشخص نمودن و پیش             -2
موارد نامطلوب در مقابل منافعی که طرح خواهد داشت و تأثیراتی کـه در طـرح ایجـاد خواهـد شـد ماننـد                      

 کـه در موضـوع اعمـال     ممکـن بندی مطلوب با حداقل تغییـرات   برای رسیدن به نتیجه و جمع      الزم سیلپتان
 .شود

 در ارتباط با اینکه موضوع آزمایش چگونه انتخاب شود، باید اطالعـات الزم، ضـروری و مناسـب ارائـه        -3
ز که اهمیت بسزائی دارد    موضوع دیگری نی   اًضمن. اخذ گردد  از افراد مورد آزمایش      گردد و رضایت کامل نیز    

ای باشـد کـه ایـن گـروه و یـا              های آزمایش شونده   این است که در مواردی که انجام آزمایش درگیر با گروه          
های متفاوت باشد باید رعایت شود که توضیح بیشتر در این مورد             جنبههای خاصی از     ها دارای ویژگی   گروه

 .الینی ذکر شده استدر قسمت مربوط به انتخاب نمونه برای آزمایشات ب

ایـن اطالعـات   . شود باید، از نظر کیفی و کمی کامل، گویا و رضایت بخـش باشـد        اطالعاتی که ارائه می    -4
 ،گیرنـد   چیدگی نوشته شود و به کسانی که مورد آزمـایش قـرار مـی             یباید به زبان قابل فهم و درک و بدون پ         

ایـن توضـیحات و   . ندۀ قانونی آنهـا قـرار گیـرد   بستگان نزدیک، سرپرست و در صورت لزوم در اختیار نمای       
 . کمیتۀ اخالق پزشکی تحویل گرددبهاند باید  ها که نهایی شده نوشته

 مسائل حقوقی و مالی، در مواقع بروز مرگ، از دست دادن عضو و یا جراحات قابل توجه که در هنگـام                      -5
های مـالی کـه        و حمایت  غرامتپرداخت  افتد و مسائلی که درخصوص بیمه و یا           آزمایشات بالینی اتفاق می   

 . برای محققین و یا مسئولین اجرای طرح ایجاد نماید رابتواند پوشش کافی در این موارد

و  مـالی طـرح      انحمایـت کننـدگ   یـا   توسط مسئول اجـرای طـرح و        مناسب بودن پرداخت     و چگونگی   -6
 .دهمچنین افراد مورد آزمایش باید بر اساس قانون و مقررات محلی باش

 و  بخشـی ها و انجـام آزمایشـات کـه در اطمینـان             بول بودن هر گونه پیشنهاد اصالحی برای طرح       قابل ق  -7
سالمت آزمایشات مؤثر باشد نیز از سایر مواردی است که مورد قبول کمیتۀ اخـالق پزشـکی قـرار خواهـد                     

 .تگرف
 



 78 شناسی در زمینه تحقیق و ارزیابی طب سنتی         روش برایکلیهای  راهنمائی

 7 ضمیمۀ
ی معاهدۀ علم:  راهنمایی و دستورالعمل برای کارخانجات و صنایع

سالمت مواد غذایی و ادعاهای قابل توجه و مشخص در بررسی 
 1رژیمی رسمی و تأیید شدههای  مکمل

 

 مروراطالعات جهت مشخص نمودن شناسائی و 
رژیمـی  هـای    مکملغذایی و     سالمت مواد  ادعاهایاولین گام در تهیه مقدمات بررسی       

 .های مربوطه باید مشخص شوداین است که کلیۀ مطالعات و بررسی
امل ـ شـ ،خطـر بـودن   همۀ انواع مطالعات در نظر گرفته شده در تأیید ادعای سـالمت و بـی      

 ماننـد آزمایشـات و      بـالینی  ات مقـدماتی  ـها و یـا آزمایشـ      ات بالینی بر روی انسان    ـآزمایش
شود باید به دقت مورد مالحظه قرار         تحقیقات برون بدنی و یا سایر آزمایشاتی که انجام می         

مطالعـات  توانـد بـه دو بخـش          مـی پذیرد  انجام می ها    روی انسان   که  بالینی آزمایشات. گیرد
 .  تقسیم گرددمداخله ای و مطالعات مشاهده ای 

 روی مـریض و یـا آزمـایش شـونده کنتـرل دارنـد در                اًای، محققین مستقیم    در مطالعات مداخله  
لی ندارنـد لـذا در      ای محققین روی مریض و یا آزمایش شونده کنتر          حالیکه در مطالعات مشاهده   

ای شواهد قویتری برای اثبات و یا رد موضـوعات            توان گفت که در مطالعات مداخله       مجموع می 
 .وجود دارد

 در  ،خواهـد انجـام شـود       ای کـه مـی      بدون درنظر گرفتن قوت و یا ضعف طراحی برای مطالعـه          
دن کمیـت  مجموع کمیت و مرتبط بودن هر جزء مطالعه برتر از نقش مشـارکت و یـا سـهیم بـو     

 .باشد شواهد برای پیشنهاد در خصوص ارتباط موضوع و یا بیماری می

                                                           
هـای   العمل برای صنایع، معاهده علمی قابل توجه در بررسی ادعای سالمت مواد غـذائی و مکمـل  رگرفته از دستور   ب  -1

 آمریکا در راسـتای سـالمت و امنیـت    FDA بوسیله سازمان 1999 دسامبر سال 22رژیمی رسمی و تأیید شده که در       
    C200 خیابـان    8شـماره   ) فـدرال (زی  ای در مؤسسـه مخصـوص بـه تغذیـه در سـاختمان مرکـ              غذائی و مـواد تغذیـه     

 . صادر شده است20204 کد شناسائی DCواشینگتن 
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 ای  مطالعات مداخله
  کنترل شـده  ای کنترل آزمایشات بالینی     شاخص و استاندارد طالئی در مطالعات مداخله      

 .باشد تصادفی می
 قـرار دی  بنـ    یک دسـته   دری که شبیه به هم هستند       افراد تصادفی،    کنترل شده  درآزمایشات بالینی 

بینـی    ی کـه پـیش    افـراد در نتیجه    .ای باشد و یا نباشد      ند خواه اینکه این آزمایشات مداخله     گیرمی
ترجیح مداخله  برای انجام     دهند  می نشان نتایج مطلوب     نیز  بدون هرگونه مداخله ای    شود که   می
 .)1 انتخابتمایل (شد نخواهند داده

آزمایش  فرد مورد کند نداند که کدام       ررسی می  برای کاهش خطا الزم است محققی که نتایج را ب         
آزمایشـات  .  باشـد  میحقیقت یک بررسی یـک سـو کـور        رکه این د   است    ای قرارگرفته  مداخله
شـخص در تمـامی     می  ی علمـ   یک ادعا   تایید تصادفی یک وجوب مطلق برای    کنترل شده   بالینی  

یـک آزمـایش    . باشـد   مـی  روش شناخته شده  ترین   قابل قبول  حاضر حال    در باشد ولی   موارد نمی 
  بـرای  سـندمکفی توانـد      مـی  ه باشد شد   که به صورت مطلوب طراحی        مجردی بالینی کنترل شده  

بشرط آنکه مطالعات مکانیسـمی و مشـاهدات         ارائه نماید   و بیماری  ارتباط بین ماده تجویز شده    
 .قبلی نیز این نتیجه را تایید کرده باشند

 ای  مطالعات مشاهده
ای وجـود   یابی و مورد قبول همگانی بـرای مطالعـات مشـاهده          در حقیقت یک متد ارز    

 شـامل مطالعـات      بـه ترتیـب کـاهش اهمیـت        ایبه هر حال مطالعات مشـاهده     . ندارد
سری موردهـای کنتـرل     مطالعات  ،  4 مقطعی ، مطالعات 3موردکنترل  مطالعات  ،  2کوهرت

 و  1ژی، تشـریحی اپیـدمیولو    7، مطالعـات اکولـوژیکی    6، مطالعات زمانی مـرتبط    5نشده
 .باشد  می2هاگزارش نمونه

                                                           
١-  Selection Bias 
٢-  Cohort longitudinal study 
٣-  Case control study 
۴-  study Cross- sectional 
٥-  Uncontrolled case series 
٦-  Time-series study 
٧-  Ecological or cross-population study 
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نگر محقق بایـد    در مطالعات آینده  . نگر باشد نگر و یا گذشته   تواند آینده ای می مطالعات مشاهده 
نگـر   در مطالعـات گذشـته  . اتفاقاتی که در حال به وقوع پیوستن است را مد نظـر داشـته باشـد      

 مطالعـات شـامل مـواردی        این .خواهدداشتمحقق مروری بر گزارشات و اتفاقات در گذشته         
چنین است که باید از خطاهایی که هنگام به یاد آوردن وقایع است مصون و به دور باشد و هم                  

هایی که از اتفاقات گذشته به دست آمده است نیز خطا و اشـتباه              در مقیاس و اندازه گیری داده     
 . نباید وجود داشته باشد

 را   اختصاصی درمان  که یک  بیمارانی از   ای است بین نتایج حاصل      مطالعۀ کوهرت مقایسه   •
 . بیمارانی که این درمان را دریافت نکرده اندبادریافت کرده اند 

در این  . شوندمی  مقایسه  ) گروه کنترل (افراد بیمار با افراد سالم      ،  موردیدر مطالعۀ کنترل     •
 هایشان ثبت می گردند تا بر اساس چکونکی درمان العات افراد بر اساس پاسخمط

را دریافـت   خاصـی   ن  درما در یک زمان مشخص افراد بیماری که یک        مقطعی مطالعه   در •
 .دگردنمی  مقایسه، اند هم نداشتهتظاهر به بیماری  با افرادی که بیمار نبوده و داشته اند

ـ در یـک گـروه   ه نتایج حاصل ،کنترل نشده  موردهای مطالعات سری در   •  دون مقایسـه بـا  ب
 .ارائه می شودگروه کنترل 

های مختلـف اسـت بـه         در خالل زمان   پدیدهمقایسۀ  های مرتبط و متوالی       زمان العات مط •
 مدت پنج سال و اختالف این نتـایج         در مشخص   یک پدیده     بروز عنوان مثال مقایسۀ میزان   
 .باشد در پنج سال بعدی می

  مقایسه های متفاوت   بیماری در جمعیت   یک شیوع   میزان) محیطی(در مطالعات اکولوژیکی   •
 .است هشد بیماری عثبا کههستند یجمعیت یافتن شاخصمحققین به دنبال حالت  دراین .ودش می
 مرتبط به تکرار   های  گردد که ارزیابی پارامتر     مطالعاتی بازمی  طراحی تشریحی به  ولوژیمیدیاپ •

 .شود  مواردی که منجر به مرگ میمثالً به عهده داردها در یک جمعیت را  و توزیع بیماری
و یـا گـروه کـوچکی از        بیمـار د بیماری عبارت از مشاهدات مربوط به یـک          گزارش موار  •

 .باشد  میبیماران

                                                                                                                                              
١-  Descriptive epidemiology 
٢-  Case reports 
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 1مطالعۀ تحقیقات ساختاری
به دلیل کمک بـه ایجـاد شـواهد بـرای سیسـتم              2آنالیزمتامطالعه تحقیقات ساختاری شامل     

ـ       بهداشت و درمان مؤثر و قابل استفاده است ولی           ر از  هر نقشی برای این نوع مطالعات فرات
 . نامشخص است هنوزآنچه که گفته شد

هـا   مناسب بودن تحقیقات ساختاری برای پایه گذاری ارتباطات بین موضـوعات و بیمـاری             
 حاصـل از  هـای  شـود کـه  داده   تـر مـی   این واقعیت وقتـی مشـخص   . استمشخص  ناهنوز  

در مقاالت   بحث وبررسی راجع به این موضوع        .گیرند   قرار  متا ای در آنالیز     مشاهده مطالعات
و هنـوز یـک کوشـش مـداوم بـرای تعیـین معیارهـا و                ) 4-1(مختلف منتشر گردیده است   

های بحرانی وجود دارد تا در هدایت ویا کاربرد این نوع آنالیز مورد اسـتفاده قـرار                  شاخص
ـ .  ولی استاندارد کردن این نوع تحقیقات هنوز در حال انجام است        . گیرد وع آنـالیز  لذا این ن

امروزه درحالی کـه متـا آنـالیز در         . مستند اولیه  بعنوان    مستندات کاربرد دارد نه    برای تقویت 
بعنوان بخشی از مراحل جهت اعطـای مجوزبـه ادعاهـایی کـه در              (حال بازنگری می باشد     

ولی تاکنون برای هیچ ادعایی در ارتباط بـا سـالمتی فقـط بـر           ) ارتباط با سالمت شده است    
 .ردیده استاساس متا آنالیز مجوز صادر نگ
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١-  Research synthesis studies 
٢-  Meta analysis 
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 8 ضمیمۀ
 1 بالینیهای فعالیتانجام بهینه دستورالعمل برای 

 

 نامهشیوهه نامه آزمایشات بالینی و  اصالحیشیوه 

 اطالعات عمومی
 اصـالحیه   در صورت وجود  .  تاریخ  و نامه  شمارۀ مشخص کنندۀ شیوه   وان شیوه نامه،    عن -1

 .باشدآن باید شامل شمارۀ اصالحیه و تاریخ 
 ) چنانچه ناظر وحامی متفاوت باشند( و ناظر مالیحامینام و آدرس  -2
 امضـاء   مـالی می حـا جهت ارائه بـه ا  و اصالحیه آن رنامه     افرادی که شیوه   عنواننام و    -3

 .نندک می
کارشناس ازطرف حامی مالی    ) یا دندانپزشک (، آدرس و شمارۀ تلفن پزشک       عنواننام،   -4

  .برای انجام آزمایش
چنین آدرس و      و انجام آزمایشات و هم     دایت مسئول ه  )یا محققین ( محقق   عنواننام و    -5

 شمارۀ تلفن محل انجام آزمایشات 
کـه مسـئول    ) دانپزشـک یـا دن  (، آدرس و شمارۀ تلفـن پزشـک تأییـد شـده             عنوان ،نام -6

 .  باشدچنانچه فردی غیر از محقق  میباشد انجام آزمایشاتتصمیات پزشکی محل
و یا مؤسساتی کـه     یا فنی    پزشکی   های و سایر بخش   بالینیهای   نام و آدرس آزمایشگاه    -7

 .در این آزمایشات دخیل هستند

 ایاطالعات زمینه
 نام و مشخصات محصوالت مورد آزمایش  -1

                                                           
١-  Guideline for Good Clinical Practice 



 83 شناسی در زمینه تحقیق و ارزیابی طب سنتی  برای روشکلیهای  راهنمائی  

 بـالقوه  دارای ارزش بـالینی       بالینی کـه    غیر  مطالعات تایج بدست آمده از   نای از     خالصه -2
باشند و همچنین نتایج حاصل ازسایر آزمایشات بالینی که بنحـوی مربـوط بـه موضـوع                  می

 .شندآزمایش می با
 .مطرح می باشدکه در مورد انسان   شناخته شده و فواید بالقوه یاای از خطرات خالصه -3
 و دورۀ درمان  دوز هر میزان،ویز داروو تنظیم روش تجتشریح  -4
دستورالعمل بـرای    ،شیوه نامه آزمایش   که مبین انجام آزمایشات بالینی براساس        ایهیبیان -5

 . باشد ومقررات مربوطه(GCP)های بالینی  انجام بهینه فعالیت
  جمعیت مورد مطالعه اتمشخص -6
ه و در مجمـوع اطالعـات   هایی که مربوط به این آزمایشـات بـالینی بـود         ها و داده    مقاله -7

 . دهند میاین آزمایش را تشکیلای زمینه

 موضوع وهدف آزمایش
 یک آزمایش با موضوعات و اهداف تشریح شده

 طراحی آزمایش 
 از آزمایش به طراحـی       های حاصل    معتبر بودن داده   چنین هم یت علمی آزمایش و   جامع -1

  قابل ارزیابی  اولیه 1ه پایانی مرحل  تعیین تشریح طراحی آزمایش شامل   . آزمایش بستگی دارد  
 .  باشدمی) در صورت وجود(  قابل ارزیابی ثانویهمرحله پایانیهمچنین  و
 آزمـایش   برای مثال آزمایش دوسویه کـور و یـا   (شریح نوع آزمایش باید معلوم باشدت -2

 همـراه بـا سـیر         یک دیاگرام شماتیک از طراحی آزمایش      همچنینو  )ی کنترل شده  نماودار
 .زمایش ارائه گردد آکار مراحل

 انتخـاب   : شـامل  معیارهای الزم برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن خطا که          تشریح   -3
 .باشد تصادفی و آزمایش کور می

                                                           
١-   End point 
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 ایـن   چنـین    هـم  .ز دارویـی کـه آزمـایش خواهـد شـد          و د  و  درمـان  ح چگـونگی  وضیت -4
 . داروها باشدو برچسببندی   باید شامل شکل دارو، بستهتوضیحات

هـای     تـوالی دوره   کشـد و    طـول مـی   برای هر فـرد     وره و زمانی که آزمایش      بینی د   پیش -5
  از انجام آزمایش نیـز     های بعد   در صورت لزوم پیگیری    . باید مشخص شود   آزمایشات بالینی 

 .باید مشخص شده باشد
تشریح قواعد و لزومات متوقف کردن آزمایش و یا معیارهای عدم ادامه آزمایش بـرای              -6

 . باید تبیین گردد کل آزمایشیا بخشی از آزمایش و برایه  به طور جداگانفردهر 
گیرند شامل    قابل محاسبه بودن روش و متد برای محصوالتی که مورد آزمایش قرار می             -7

 .در صورتی که وجود داشته باشند داروی مورد قیاس و نمادارو
ن داری کدهای معالجه که به صورت تصادفی هستند و روشی برای باز کـرد               نگهامکان   -8

 . باید موجود باشدکدها
 هـا   این فـرم   ها ثبت شود و     های گزارش نمونه      روی فرم   اًها باید مستقیم    هر یک از داده    -9

 .گرددمی ها تلقی  به عنوان منبع اصلی داده

  آزمایش مورددافراخارج نمودن انتخاب و 
 انتخاب فردمعیارهای  -1
  عدم انتخاب فردمعیارهای  -2
 :و مراحل آن) درمانی روش قطع تجویزدارو و یا قطع شامل(نمودن فرد معیارهای خارج -3

 . خارج نمودآزمایشفرد را از در چه زمان و چگونه باید –الف 
 .آوری شوند برای فردخارج شده از آزمایش که باید جمع ییها  دادهو نوع   زمان–ب 
 . جدید باید جایگزین شودفرد چگونه و به چه شکلی –ج 
 .است خارج شده آزمایش که از فردی برایهای بعدی  گیری  پی–د 
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 درمان فرد
 و چگـونگی   زوز، زمان بندی د   وهای ذکر نام محصول، د    دارو و تجویز آن باید با مؤلفه       -1

 ) هـر دارو   مصـرف هـای بعـد از       گیـری    شامل دورۀ پـی    ( مدت و دورۀ تجویز    ،مصرف دارو 
 .مشخص شود

 بل و در خالل آزمایش و داروهای غیر مجاز ق) شامل داروهای حیاتی(ی مجاز داروها -2
 نظارت و پایش شکایات افرادروش  -3

 اثربخشیارزیابی 
 اثربخشی های عوامل ویژگی -1
  اثربخشی عواملمتد و زمان بندی برای ارزیابی، ثبت و تجزیه و تحلیل -2

 ارزیابی ایمنی
 های عوامل ایمنی ویژگی -1
 عوامل ایمنیمتد و زمان بندی برای ارزیابی، ثبت و آنالیز  -2
بینـی    برای استخراج گزارش و ثبت آن و گزارش وقایع ناخواسته و پـیش            روش و متد     -3

 ای  های مداخله نشده و بیماری
 بینی نشده، ناخواسته و جانبی گیری برای موضوعات و وقایع پیش نوع و دورۀ پی -4

 آمار
ریـزی    بندی و هر نوع برنامـه       این تشریح شامل زمان   . متدهای آماری باید تشریح شوند     -1

 .باشد میزیه و تحلیل آمارهاموقت برای تج
 چنـد مرکـز بـرای آزمـایش وجـود دارد        اگر تعداد افرادی که وارد آزمایش می شوندو       -2

دالیـل    .دن شـو  مشخص  افراد باید  برای هر مرکز به طور جداگانه و با توجه به نوع آزمایش           
 . ذکر گردد بایدتعداد افراد نیزانتخاب 
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 .اعداد معنی داری که استفاده می شود حد -3
 .معیارهایی که برای قطع آزمایش وجود دارد -4
 .و جعلینشده استفاده  ، ی گم شدهها دادهمحاسبه  برای یروش -5
ه شکل مناسب ب  آن آماری اصلی و توجیهروش برای گزارش هر نوع انحراف از    روشی -6

 . نهاییدر گزارش نامه و در شیوه
ـ  گیر مـی  در تجزیه و تحلیل مورد بحـث قرار        افرادی که انتخاب   -7 تمـام  بطـور مثـال     (د  ن

،  دارویی دریافـت کـرده انـد        دوز افرادی که ، تمام    انتخاب شده اند   تصادفیافرادی که بطور  
 ). افراد قابل ارزیابیمتما واجد شرایط و افرادتمام 

  اسناد/ها دسترسی مستقیم به منابع داده
ندات مـورد   نامه و یا سایر مسـت      که در شیوه   ایجاد نماید باید اطمینان کامل    طرح  حامی مالی   

و  چنـین بـازبینی      مؤسسات اجازۀ کنترل موارد مربوط بـه طـرح و هـم            یا محققین و  ،توافق  
 دسترسـی مسـتقیم بـه     را از طریـق     و بازرسان قـانونی    بازرسی توسط کمیتۀ اخالق پزشکی    

 .را بدهندها و  اسناد  منابع داده

 کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

 اخالق
 ل مربوط به اخالق پزشکی در آزمایشات تشریح و توضیح به کارگیری مسائ

 ها داری داده ها وثبت وضبط و نگه انتقال داده

 مالی و بیمهمسائل 
 .ذکر شودتنظیم موافقتنامه جداگانه  باید دریک اگر قبالً نوشته نشده باشد مسائل مالی و بیمه

 سیاست انتشاراتی
 .وافقتنامه جداگانه ذکر شودباید در یک م اگر قبالً نوشته نشده باشد سیاست انتشاراتی
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 9 ضمیمۀ
  1ت بهداش جهانیکیفیت زندگی از نظر سازمان

 ها پاسخ هدرج و حاالتعریف ت: دستورالعمل برای استفاده کنندگان
 

  مقدمه
کیفیت زندگی براساس تعاریف سازمان جهانی بهداشت به این شکل قابل تعریف و تشریح    

ر، چگـونگی و حالـت زنـدگی، ظرفیـت، توانـایی و             باشد که اخالق و رفتا      بندی می   و طبقه 
 .سازند میزان عملی بودن ادراک و دریافت و یا تجربیات کیفیت زندگی را مشخص می

خستگی و فرسـودگی ممکـن   در حالیکه . برای مثال درد یک ادراک عملی و یا تجربه است      
 رفتار معنی   حرکت به عنوان یک ظرفیت و یا      . است به عنوان یک حالت در نظر گرفته شود        

          زنــدگی بوســیله فــوق دریــک تعریــف نوشــته شــده بــرای هــر کــدام از اَشــکال  .گــردد
WHO QOLارزیابی گردیده است . 

  زندگی و سالمت 2 کلییفیتک
 .فرد می باشدخوب زیستن و   سالمت، کنترل کلی زندگی روش ارزیابیسواالتاین 

 بدنی : 1حوزۀ 

  درد و ناراحتی -1
ر حقیقت بیان کننده یک احساس فیزیکی ناخوشـایند اسـت کـه بـه وسـیلۀ                  د موضوعاین  

 کـه موجـب انـدوه و اضـطراب          ی این احسـاس و یـا احساسـات        .استشخص تجربه شده    
 شامل افرادی که خود را کنترل کرده        این مفهوم .  تداخل نامطلوبی با زندگی دارند     باشند، می

بحـث   .باشدتواند     می  نیز دنشو    از درد آزاد   تاگیرند    آیند و یا آنرا سهل می       و بر درد فائق می    
                                                           

١-  WHO Quality of Life 
٢-   Overall Quality 
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 و رهایی درد و یـا کـاهش هـراس و            نمودن که تسهیل    یاد شده بر این فرضیه استوار است      
چنین   هم . در کیفیت زندگی قابل مالحظه است       از این حاالت   اضطراب و نتایج بدست آمده    

. جـب اضـطراب شـود   مواز خـود درد  تغییرات در میزان و محدودۀ درد ممکن است بیشتر   
 و یا در زمان اسـتفاده از  شته باشددرد ندای که ممکن است در حال حاضر        حتی یک شخص  

ای  و حتی در مورد دردهایی مانند میگرن که در پـاره           هدد کاهش می را   که عموماً درد     دارو
. گـذارد  در کیفیت زندگی تأثیر میشود نیز شود و خودبخود قطع می  از اوقات درد ایجاد می    

واضح است که مردم به     . یفیت زندگی ممکن است تحت تأثیر تهدید دائمی درد قرار گیرد          ک
متفاوتی نیز  های  ل درد، پاسخ  امتفاوتی دارند و بالطبع مقاومت و تحمل در قب        های   درد پاسخ 

 .دارد و این موضوع که درد در کیفیت زندگی تأثیر میگذارد یک واقعیت است
  مدت درد و    طوالنی وهای کوتاه     ، کوفتگی، دوره   خستگی  شامل احساسات ناخوشایند بدنی  

 درد در حقیقت یک قضاوت است که به وسیله شـخص احسـاس و اعـالم                 .باشدمیخارش  
 .رتب نباشدتشود حتی اگر دالیل پزشکی بر آن م می

 و خستگی) انرژی(توانائی  -2
ه و یا اعمـال     که شخص در برنام   است   شوق و تحملی     ، شور ، بیان کنندۀ انرژی   موضوعاین  

هایی کـه     سایر فعالیت  همچنین به . دهدنشان می خود که الزمۀ وظایف روزانۀ زندگی است        
احساس  به    و دهد   خواسته حتی به عنوان یک تفریح و یا سرگرمی انجام می            به طور  شخص
  و یا خستگی به تناسب و تساوی از میزان انرژی برای احساس یک زنـدگی واقعـی               یناتوان

 خستگی ممکن است ناشی از عواملی مانند بیماری و یا مشکالتی از             .کندیدا می نیز تعمیم پ  
 . و تالش زیاد باشدفعالیتجمله افسردگی یا 

 خواب و استراحت  -3
چنین مشکالتی که در این حیطـه از        هم شامل میزان خواب و استراحت بوده و         موضوعاین  

مشکالت خواب ممکن اسـت بـه       .  اثر گذار خواهد بود     زندگی در چگونگی کیفیت  حاالت  
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دلیل بد یا مشکل به خواب رفتن، نیمه شب بیدار شدن، صـبح زود بیـدار شـدن و دوبـاره                     
 .خواب نرفتن و فقدان شادابی بر اثر خواب نرفتن باشد

 پریشانی خواب می توانـد بـه      . متمرکز است  باشد و یا نه      پریشانخواب  مورد بر اینکه    این  
 .شرایط محیطی باشد و یا دالیل فردی اعم از هر دلیلی

و یـا   سواالت این بخش به مقوالت اختصاصی خواب ماننـد زود بیـدار شـدن صـبحگاهی                 
هـای   وابستگی خواب به دارو نیـز در بخـش        . آور وارد نمی شود    خواب   های مصرف قرص 

 .دیگر بررسی می شود

 فیزیولوژی:  2حوزۀ 

 ثبتماحساسات  -4
 رضـایت، تعـادل، آرامـش، شـادی،         ثبـت شـخص،   م مقـدار احساسـات      در این خصـوص   

 ۀمؤلفـ برداشـت و احسـاس دربـارۀ آینـده          . شودبردن بیان می  لذت  و از زندگی    امیدواری،  
برای بسیاری از افراد ایـن حالـت ممکـن اسـت متـرادف و      . بسیار مهم در این حالت است 
در جـائی دیگـر     و  شـود     احساس منفی شامل این مـورد نمـی       . مشابه با کیفیت زندگی باشد    

 .حث خواهد شدب

 تفکر، یادگیری، حافظه و تمرکز -5
حافظـه و تمرکـز و توانـایی        ، یـادگیری ، این موضوع دیدگاه شخص راجع به نحـوه تفکـر         

این امر همچنین شامل سرعت در فکر کردن        . کند  تصمیم گیری نسبت به خویش را بیان می       
،  فرد باهوش  در این حالت آیا اینکه شخص یک      . باشد  و شفاف نمودن افکار شخص نیز می      
حافظـه و   ، اگر چه موارد مـذکور اسـاس تفکـر        ، باشد  آگاه و یا بیدار است مورد سئوال نمی       

این واضح است که بعضی از مردم با اشکاالت ادراکی نتوانند مشکل اصلی . باشند تمرکز می
خویش را با فراست دریابند که در این خصوص ممکن است ارزیابی و یک کنتـرل ثانویـه                  
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مشکل دیگری که در این بخش مشاهده       .  تا شخص بتواند خودش را ارزیابی کند       الزم باشد 
 .میلی به ارائه مشکالت توسط برخی از مردم است شود بی می

  خودباوری-6
کننـد مـورد ارزیـابی قـرار          در این موضوع اینکه مردم راجع به خودشان چگونه حـس مـی            

تا احساس شدیداً منفی نسبت بـه       محدوده این احساس در مردم از احساس مثبت         . گیرد  می
در این حالت حس ارزشمندی فرد به عنوان یک فرد مورد ارزیابی قـرار              . باشد  خودشان می 

اش در مقایسـه بـا دیگـران از           احساس شخص نسبت به مؤثر بودن و رضایتمندی       . گیرد  می
 .باشد محورهای مورد توجه در موضوع خودباوری می

شـود دربـاره احسـاس شـخص نسـبت بـه               مطرح مـی   سئواالتی که در موضوع خودباوری    
، ای شامل چگـونگی همراهـی بـا دیگـر مـردم            باشد و این سئواالت در محدوده       خودش می 

هایش برای تغییر یا تکمیـل یـک کـار و یـا یـک                 خود ارزیابی از توانایی   ، میزان تحصیالت 
در . باشـد   یارتباطات فامیلی و سرانجام احساس شخص نسبت به شأن و مقبولیتش م           ، رفتار

. شود تا خودباوری در میان اشخاص       ها خودباوری در درون خانواده حس می       برخی فرهنگ 
این نکته قابل ذکر است که باید قبول کرد که این سئواالت توسط شـخص بـه طریقـی کـه           

ها نیز   شود و جواب    اش در زندگی باشد تعبیر و تفسیر می         برایش مفهوم و مرتبط با موقعیت     
 .باشد میبر این اساس 

باشد که اینهـا      این سئواالت شامل سئواالت مربوط به مشکل ظاهری و روابط اجتماعی نمی           
 (self-worth)با این حال احساس خود ارزشـمندی        . در بخش دیگری مطرح خواهد شد     
تـری   باشد بوسیله همین سئواالت در یـک سـطح کلـی         که منتج و برآمده از این موضوع می       

 را نیز باید پذیرفت که برای برخی از مردم صحبت کـردن دربـاره               این. شود  پوشش داده می  
شـود تـا ایـن        بدین لحاظ در سئواالت ایـن بخـش تـالش مـی           . باشد  خودباوری سخت می  

 .موضوع نیز در نظر گرفته شود
 



 91 شناسی در زمینه تحقیق و ارزیابی طب سنتی  برای روشکلیهای  راهنمائی  

  شکل ظاهری و اندام -7
کنـد خـواه ایـن     اندام و بدن خویش ارزیابی می ، این موضوع نظر شخص را نسبت به ظاهر       

ایـن موضـوع بـر روی رضـایت فـرد از            . ظاهرات بدنی به شکل منفی و خواه مثبت باشد        ت
. اش از خود دارد تمرکـز دارد        های شخصی   آید و تأثیری که بر برداشت       آنطور که به نظر می    

کـه  (و یـا واقعـی      ) تصورات فرد از وجود یک نقص     (این موضوع شامل نقص بدنی کاذب       
) اعضاء مصنوعی و غیره برطـرف شـود       ، ه لباس پوشیدن  نحو، تواند بوسیله آرایش کردن     می
 .باشد می

به هر حال واکنش سایر افراد به ظاهر شخص بسیار تأثیرگذار بر نحوه تصور فرد از شـکل                  
هدف از این سـئواالت ایـن اسـت کـه پاسـخ دهنـدگان       . باشد شخص است اش می   ظاهری

سـاس واقعـی خـود را بیـان         تشویق شوند تا به جای اینکه به چگونگی پاسخ فکر کنند اح           
شوند که در بردارنده حـاالت شـخص از           به عالوه این سئواالت به نحوی طراحی می       . کنند

 .باشد، فردی که از ظاهر خویش خوشحال است تا فرد کامالً معلول

  احساس منفی -8
در این موضوع اینکه چه مقدار یک شخص تجربـۀ احسـاس منفـی دارد مـورد نظـر قـرار                     

، نومیدی، گریان بودن ، غمگینی، احساس گناه ،  احساسات منفی شامل دلسردی    این. گیرد  می
این موضـوع دربردارنـده     . باشد  نگرانی و فقدان رضایت در زندگی می      ، اضطراب، عصبانیت

چگونگی غم افزایی هر احساس منفی و تأثیر ایـن احساسـات منفـی در عملکـرد روزمـره                   
شـوند کـه اشـخاص بـا       طراحـی مـی    سئواالت در این بخـش بـه طـوری        . باشد  شخص می 

 .جنون و حمله به علت ترس را در بر گیرد، مشکالت روانی نظیر افسردگی حاد
این سئواالت شامل تمرکز ضعیف و ارتباط بین احساسات منفـی و روابـط اجتمـاعی فـرد                  

همچنـین ایـن سـئواالت شـامل        . این مورد در بخش دیگری بحـث خواهـد شـد          . شود  نمی
 .شود  شدت احساسات منفی نیز نمیجزئیات شکل گیری و
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 میزان استقالل و عدم وابستگی : 3حوزه 

  تحرک-9
معنای این حالت در حقیقت بررسی دیـدگاه شـخص از خـودش در رابطـه بـا حرکـت و                     

حرکـت در   ، حرکـت در محـیط کـار      ، حرکت در خانه  ، جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگر      
 .باشد ه و پیاده شدن از آن میاطراف محل کار و سوار شدن در وسیله نقلی

های شخص برای رفتن به هر جایی که اراده کند بدون استفاده              این موضوع بر روی توانایی    
در ایـن   . کند متمرکـز اسـت      از کمک دیگران وفارغ از وسایلی که به این منظور استفاده می           

بـر  حالت فرض بر این است که استفاده شخص از کمک دیگران بـرای جابجـایی خـویش            
به عالوه سـئواالت در ایـن بخـش در خصـوص          . اش اثر معکوس دارد     روی کیفیت زندگی  

بدون توجه به این که این مشکالت ناگهانی ایجاد شـده و یـا          ، اشخاص با مشکالت تحرک   
باشد و این امر اثرات مشخص و قابل توجهی در کیفیـت             به مرور زمان ایجاد شده است می      

 .زندگی فرد به جای خواهد گذاشت
. شـود   نقص عضو شخص لزوماً سبب تأثیرگذاری بر روی جابجایی و تحرک شخص نمـی             

بطور مثال شخصی که برای جابجایی از صندلی چرخـدار و یـا عصـاهای خـاص اسـتفاده                   
. کند ممکن است تحرک مناسب و رضایت بخشی را در محل کار و منـزل داشـته باشـد                  می

 .گیرد در جای دیگری مورد بحث قرار میالبته جابجایی و حرکت با اتومبیل و اتوبوس 

 های زندگی روزانه  فعالیت-10
این موضـوع   . باشد  های روزانه می   این موضوع بیان کننده توانایی شخص برای بروز فعالیت        

باشـد    هایی که او روزانه نیازمند به بروز آنها مـی          بر روی توانایی شخص برای انجام فعالیت      
ها احتماالً بـر     ی شخص به افراد دیگر برای انجام این فعالیت        میزان وابستگ . باشد  متمرکز می 

 .روی کیفیت زندگی شخص اثر خواهد داشت



 93 شناسی در زمینه تحقیق و ارزیابی طب سنتی  برای روشکلیهای  راهنمائی  

، هـای مربوطـه ذکـر شـد         های دیگر زندگی که در حوزه       سئواالت در این بخش شامل جنبه     
در . باشد  یأس و دلسردی و تحرک و امثال آن نمی        ، افسردگی، خواب منقطع ، مانند خستگی 
 .شود  داشتن و یا نداشتن خانه و فامیل در نظر گرفته نمیاین سئواالت

  وابستگی دارویی و یا درمانی-11
مانند طب سوزنی و    (درمانی خاص و یا طب مکمل       ، این موضوع وابستگی شخص به دارو     

که از آنها برای تقویت جسمی و روحـی خـویش بـرای بهتـر زنـدگی کـردن        ) گیاه درمانی 
داروها در برخی موارد اثـر منفـی بـر کیفیـت            . دهد  زیابی قرار می  کند را مورد ار     استفاده می 

در حالیکـه در برخـی      ) مثل اثرات جانبی داروهـای شـیمی درمـانی        (زندگی شخص دارند    
ماننـد اسـتفاده    (شـوند     موارد دیگر دارو ممکن است سبب افزایش کیفیت زندگی فـرد مـی            

امل داروهـا و تجهیـزات      سـئواالت در ایـن موضـوع شـ        ). بیماران سرطانی از ضـد دردهـا      
ای که اثر فارماکولوژیک ندارند ولی بعضـی از افـراد بـه آن وابسـتگی دارنـد ماننـد          مداخله
اعضـاء مصـنوعی و کیسـه کلسـتومی     ، گذارنـد   کـه در قلـب مـی   Pace makerدستگاه 

این سئواالت همچنین شامل جزئیـات و مشخصـات مربـوط بـه نـوع دارو نیـز                  . شوند  نمی
 .شوند نمی

 رفیت و توانایی کاری ظ-12
. دهـد  این موضوع استفاده شخص از انرژی خویش برای کار کردن را مورد ارزیابی قرار می 

ترین فعالیتی که شخص روزانه به انجـام دادن آن مشـغول               عبارتست از اصلی   “کار”تعریف  
، تماعیکار داوطلبانه اج  ، کار بدون مزد  ، ترین فعالیت شامل کار در مقابل مزد        اصلی. باشد  می

به علت اینکه سئواالت در این      . باشد  داری می   داری و یا بچه     خانه، درس خواندن تمام وقت   
باشد لذا در این بخش سئواالت بر  می) کار(ترین فعالیت  بخش راجع به احتمال انجام اصلی

 .روی توانایی شخص برای کار کردن و نه نوع کار متمرکز است
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 ارتباطات اجتماعی:  4حوزه 

  ارتباطات شخصی-13
عشـق و حمایـت کـه شـخص احسـاس           ، این موضوع میزان و محدودۀ همکاری و تعـاون        

ایـن  . کنـد   اش خواسـتار باشـد را ارزیـابی مـی           کند باید از ارتباطات صمیمانه در زندگی        می
موضوع همچنین به میزان تعهد شخص برای مراقبت و تأمین مایحتاج سایر مردم نیز توجه               

 .دارد
دوست داشـته شـدن و   ، های شخص برای دوست داشتن ل توانایی و فرصت   این بخش شام  

ای کـه     این موضوع محـدوده   . باشد  صمیمی بودن با دیگران چه از نظر مادی و یا معنوی می           
دارد  کند لحظاتی را اعم از خوشی و یا ناخوشی با کسی که دوست مـی  شخص احساس می  

 دوست داشته شـدن را نیـز شـامل          بتواند مشارکت نماید و همچنین حس دوست داشتن و        
های جسمی ارتباطات صمیمانه مانند در آغوش گرفتن و نـوازش کـردن نیـز                 جنبه. شود  می

بهر حال این قابل قبول است که این موضـوع بـه میـزان قابـل                . شامل موضوع مذکور است   
البتـه موضـوع ارتباطـات      . باشـد   توجهی با موضوع ارتباطات صمیمانه جنسی مشـترک مـی         

 .انه جنسی در جای دیگری بحث خواهد شدصمیم
آورد   سئواالت این بخش میزان رضایتمندی که شخص بخاطر مراقبت از دیگران بدست می            

احتمـال وجـود   . شـود  شود را نیز شامل می    و یا مشکالتی که بخاطر این مراقبت متحمل می        
 .شود تجارب منفی یا مثبت شخص در این خصوص لزوماً در این بخش بررسی می

ازدواج و روابط هـم     ، در این بخش به تمام انواع روابط دوست داشتن مانند دوستی نزدیک           
 .شود جنسی و یا دوجنسی توجه می

  حمایت اجتماعی-14
های عملی    تأیید و همچنین فراهمی کمک    ، این بخش میزان احساس شخص نسبت به تعهد       

سئواالت در این بخش منجـر      . دهد  از خانواده و یا دوستان شخص را مورد ارزیابی قرار می          
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های مدنی توسط خـانواده و دوسـتان شـخص و            به ارائه میزان مشارکت در انجام مسئولیت      
میزان مشارکت آنها در انجام تـالش بـا یکـدیگر بـرای حـل مشـکل خـود شـخص و یـا                        

محور تمرکز این بخش بـر روی میـزان احسـاس شـخص نسـبت بـه                 . شود  اش می   خانواده
باشد و بویژه اینکـه تـا چـه حـدی             دوستان از خود شخص استوار می     حمایت خانواده و یا     

 .باشد شخص در مواقع بحرانی به این حمایت وابسته می
شـود و     نقش بالقوه منفی خانواده و دوستان در زندگی شخص نیز در این بخش بررسی می              

نواده دهد تمام تأثیرات منفی خا      شوند که اجازه می     سئواالت این بخش به نحوی طراحی می      
 .های جسمی ثبت و ضبط گردد و دوستان اعم از گفتاری یا سوء استفاده

  فعالیت جنسی-15
ای که فرد قادر به بیان        های جنسی و محدوده    این موضوع نیاز و تمایل شخص برای فعالیت       

 .گیرد باشد را در بر می های جنسی خویش می و لذت بردن از فعالیت
تمایالت جنسی و لذت فعالیت جنسی      ، م فعالیت جنسی  سئواالت در این بخش دربارۀ انجا     

در برخـی از    . شـود   باشد و روابط دیگر صمیمانه جسمی در بخـش دیگـر بررسـی مـی                می
باشـد و پـرورش و تربیـت فرزنـد یـک              ها باروری موضوع اصلی از این بخش مـی         فرهنگ

هـا در    گهای جنسی در ایـن فرهنـ       این جنبه از فعالیت   . شود  ارزش بسیار مهم محسوب می    
های جنسی احتمـاالً معـادل    ها واژه فعالیت شود و اصوالً در این فرهنگ این بخش لحاظ می 

سئواالت در این بخش فقط متوجه ارتبـاط فعالیـت          . باشد  واژه باروری و پرورش فرزند می     
 .باشد جنسی با کیفیت زندگی فرد می

ر سختی است و حتـی در       این واقعیت وجود دارد که سئوال کردن دربارۀ فعالیت جنسی کا          
ها مقاومت قابل توجهی وجـود       ها در مقابل پاسخ دادن به این گونه سئوال          بعضی از فرهنگ  

رود که مردم در سنین مختلف و با توجه بـه             شود و انتظار می     دارد ضمن آنکه پیش بینی می     
 .های متفاوتی داشته باشند مذکر و مؤنث بودن در قبال این گونه سئواالت پاسخ
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 محیط:  5زه حو

  امنیت و سالمت بدن -16
هـای   در این بخش احساس و نظر مردم نسبت به سالمت و امنیت خویش در مقابل صـدمه        

تهدید به عـدم سـالمت و امنیـت ممکـن اسـت از هـر       . گیرد  جسمی مورد ارزیابی قرار می    
الت ایـن   لذا سـئوا  . باشد  منبعی مانند تهدید از سوی سایر مردم و یا به علت مسایل سیاسی              

، دهد جوابهایی در محدودۀ وسـیع       شوند که به شخص اجازه می       بخش به نحوی طراحی می    
 .از فرصت مناسب برای زندگی بدون فشار و زور تا محیط ظالم و نا امن ارائه دهد

سئواالت در این بخش شامل دیدگاه و نظرات شخص نسبت به منابع و تمهیداتی که بـرای                 
این بخش برای گروههای خاصـی چـون قربانیـان          . باشد  رد می امنیت و سالمت او وجود دا     

اشخاص با شغلهای خطرناک و قربانیانی که مورد سوء استفاده ، ها  خانمان  بی، بالهای طبیعی 
 .باشد ای قائل می اهمیت ویژه، اند قرار گرفته

سئواالت در این بخش شامل افرادی که به طور شدیدی بیماری روانی دارند و لـذا تصـور                  
ایـن  . شود  کنند که سالمت و امنیت آنها توسط سایرین مورد تهدید واقع شده است نمی               یم

سئواالت بر روی احساس و نظر شخص نسبت به سـالمت و امنیـت و فقـدان سـالمت و                    
 .دهد امنیت متمرکز است که این امر کیفیت زندگی شخص را تحت تأثیر قرار می

  محیط زندگی-17
خوابد و متعلقات خـود را        جایی که شخص در آنجا می     (رد  این بخش محل اصلی زندگی ف     

و چگونگی تأثیرات محل زندگی بر کیفیت زندگی فرد را ارزیابی           ) کند  در آن نگاهداری می   
 .گردد کیفیت خانه بر اساس راحتی و محلی امن برای سکونت ارزیابی می. کند می

در ، مکـان خصوصـی بـودن     ا، تمیزی، میزان و مساحت موجود   ، مسائلی دیگر مانند شلوغی   
آب سالم لوله کشی و کیفیت بنا ماننـد عـدم           ، دستشویی، مانند برق (دسترس بودن امکانات    

 .باشند شامل این بخش می) های آب از سقف رطوبت و عدم چکه
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های نزدیک بر کیفیت زندگی بسـیار مهـم اسـت و سـئواالت ایـن بخـش             وضعیت همسایه 
سئواالت ایـن بخـش بـه نحـوی طراحـی           . شود  ل می های نزدیک را نیز شام      کیفیت همسایه 

. شـود   کند را شـامل       اش زندگی می     جایی که فرد معموالً با خانواده      “خانه”شود که کلمه      می
شوند که مردمـی کـه در یـک مکـان ثابـت بـا                 همچنین این سئواالت به نحوی طراحی می      

ؤسسـات شـبانه روزی     کنند مانند پناهندگان و یـا مردمـی کـه در م             شان زندگی نمی    خانواده
ها نیـز   خانمان معموالً امکان طراحی سئواالت به نحوی که بی    . کنند را شامل شود     زندگی می 

 . باشد داری بدهند کم می جوابهای معنی

  منابع درآمد-18
و یا منابع دیگری که قابل تبدیل       (این بخش دیدگاه شخص را نسبت به منابع مالی خودش           

 محدوده و میزانی که این منابع مالی برای احتیاجات فرد بـرای             و همچنین ) باشند  به پول می  
این بخـش بـر     . دهد  کند را مورد ارزیابی قرار می       کفایت می ، سالمتی در یک زندگی راحت    

تواند تأمین کند و ضرورتاً مـؤثر بـر    تواند تأمین کند و یا آنچه که نمی روی آنچه که فرد می    
 .اشدب اش است متمرکز می روی کیفیت زندگی

سئواالت در این بخش شامل احساس رضایت و یا عدم رضایت از درآمد شخص کـه او را    
این سئواالت شـامل  . شود  خواهد بدست آورد می     سازد که بتواند چیزهایی را که می        قادر می 

وابستگی و یا عدم وابستگی به منابع درآمد شخص و احساس شخص نسبت به اینکه منابع                
 .باشد کند نیز می ت میبرای مخارج زندگی کفای

 درمـانی و شـاغل یـا بیکـار بـودن            –ارزیابی این بخش بدون عنایت به وضعیت بهداشـتی          
این را باید پذیرفت که برداشت شخص از منـابع مـالی بـه عنـوان                . پذیرد  شخص انجام می  

باشد لذا سئواالت طـوری        بسیار متفاوت می   “قابل قبول برای تأمین مایحتاج    ” و یا    “کفایت”
 .شوند که بتوانند این تفاوت را در بر گیرند احی میطر
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 فراهمی و کیفیت :  سالمت و مراقبت اجتماعی-19
این بخش دیدگاه شخص نسبت به تأمین امر سالمت و تأمین امـور اجتمـاعی خـویش در                  

 عبارتست از   “نزدیک”واژه  . دهد  نزدیکترین محل ممکن به شخص را مورد ارزیابی قرار می         
سئواالت در این بخش شـامل دیـدگاه   . کند ص برای دریافت کمک صرف می   زمانی که شخ  

 درمـانی و خـدمات اجتمـاعی و همچنـین           –شخص نسبت به فراهمی خـدمات بهداشـتی         
سـئواالت  . باشـد   کیفیت و کفایت این خدمات که شخص انتظار دارد آن را دریافت کند می             

ریه مذهبی کـه گـاهی اوقـات    های خی های خیریه مانند انجمن در این بخش خدمات انجمن  
یک حالت تکمیلی برای ارائه خدمات دارند و گاهی اوقات تنها امکان ممکـن در محـدوده                

باشند را نیـز       درمانی و خدمات اجتماعی می     –سکونت فرد برای دریافت خدمات بهداشتی       
سئواالت در این بخش مقدار سختی و یا آسانی دسترسی به این خدمات و              . شوند  شامل می 

مچنین امکان ایجاد دسترسی به این خدمات بـرای دوسـتان و وابسـتگان شـخص را نیـز                   ه
 .شود شامل می

 درمـانی و مراقبتهـای   –این بخش بر روی دیـدگاه شـخص راجـع بـه خـدمات بهداشـتی            
سـئواالت در ایـن بخـش شـامل سـئواالتی از            . باشد  اجتماعی نسبت به خودش متمرکز می     

 .شود معنا و نامفهوم است نمی نی که برای شخص بیهای مختلف مراقبتهای درما جنبه

 ها برای کسب اطالعات جدید و مهارت   فرصت-20
در این بخش فرصتها و تمایالت شخص برای یاد گرفتن دانش یا کسب مهـارتی جدیـد و                  

ایـن امـر    . دهـد   شود را مورد ارزیابی قـرار مـی         احساس اینکه از تحوالت جدید خبردار می      
از طریق کالسهای آموزشی بزرگسـاالن و       ،  یک برنامه آموزش رسمی    ممکن است از طریق   

 . های تفریحی گروهی یا انفرادی در اختیار شخص قرار گیرد یا از طریق برنامه
این بخش آشنا بودن با تحوالت جدید و یا آگاه بودن از اخبار این تحوالت که ممکن است      

(  و بـرای برخـی دیگـر بسـیار محـدود      )اخبار تحوالت دنیا (برای برخی افراد بسیار وسیع      
 . شود باشد را نیز شامل می) اخبار تحوالت محلی
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این بخش بر روی شانس افراد در کسب اطالعات و یا دانش بـرای تحقـق امـری متمرکـز                    
ملـی  ، این نیاز ممکن است به کسب دانشی از طریق آموزش و یا کسب اخبار محلی              . است

در طراحی این سـئواالت     . مربوط باشد ، گی فرد مؤثر است   المللی که در کیفیت زند      و یا بین  
فرض بر این شده است که این سئواالت با توجه به مرتبط بودن و یا معنا دار بودن آنهـا بـا           

 .اش تفسیر خواهد شد وضعیت و موقعیت شخص در زندگی

  فرصتها و مشارکت در فعالیتهای تفریحی و فراغتی-21
فرصتها و تمایل شخص برای شرکت نمودن در تفریحـات و           ، این بخش ارائه کننده توانایی    

فراغتـی و صـرف     ، سئواالت این بخش شامل انـواع روشـهای تفریحـی         . باشد  سرگرمیها می 
این سئواالت ممکن است شامل محـدوده وسـیعی از          . باشد  کند می   زمان که فرد استفاده می    

صرف وقت با خانواده    ، یونتماشا نمودن تلویز  ، مطالعه نمودن ، ورزش کردن ، دیدن دوستان 
سئواالت این بخش بر سه جنبه توانـایی و ظرفیـت           . باشد  و یا حتی هیچ کاری انجام ندادن        

 .فرصتها و لذت بردن از تفریح و فراغت شخص متمرکز است، فرد

 ) آب و هوا، ترافیک، سر و صدا، آلودگی( محیط اطراف -22
کند که شامل سر و       دش ارزیابی می  این بخش دیدگاه شخص را نسبت به محیط اطراف خو         

باشد خواه این موارد کیفیت زندگی فرد را          آب و هوا و زیباییهای طبیعت می      ، آلودگی، صدا
در برخـی از فرهنگهـا    . اش اثـر معکـوس داشـته باشـد          بهتر نماید و یا بـر کیفیـت زنـدگی         

رسی فرد بـه    مثالً دست . ای بر روی کیفیت زندگی شخص دارد        بخشهایی از محیط تأثیر ویژه    
 . کشی سالم و یا هوای آلوده آب لوله

شود که این دو در بخـش جداگانـه مطـرح     این بخش شامل محیط خانه و حمل و نقل نمی         
 .شود می
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  حمل و نقل-23
این بخش دیدگاه شخص نسبت به  فراهمی و سهولت دستیابی به خـدمات حمـل و نقـل                   

 سئواالت این بخش شامل هـر نـوع وسـیله           .دهد  برای جابجا شدن را مورد ارزیابی قرار می       
ایـن  . شـود   که برای شخص ممکن است فراهم باشد مـی        ) اتوبوس، ماشین، دوچرخه(نقلیه  

دهـد کـه بتوانـد        بخش بر روی میزان فراهمی سیستم حمل و نقل که به شخص اجازه مـی              
 .اش را انجام دهد متمرکز است های روزمره فعالیت

ای کـه در خانـه بـرای جابجـا          تم حمل و نقل و وسـیله      سئواالت این بخش شامل نوع سیس     
به عالوه فعالیـت حرکتـی شـخص نیـز شـامل ایـن بخـش                . شود  کند نمی   شدن استفاده می  

 .  طرح گردیده است9شود که فعالیت حرکتی شخص در بخش  نمی

 اعتقادات فردی، مذهب، معنویت : 6حوزه 

 مذهب و اعتقادات فردی،  معنویت-24
ت فردی شخص و چگونگی تأثیر آن بر کیفیت زندگی شخص را ارزیابی             این بخش اعتقادا  

ارائـه  ، این بخش ممکن است با کمک کردن به فردی برای تحمل مشکالت زندگی            . کند  می
معنا و مفهوم دادن به معنویت و سئواالت خصوصـی فـرد در       ، یک بستر برای تجربه نمودن    

این بخش به فـردی کـه       .  باشد معرفی یک شخص با حس خوب بودن همراه       ، تر  سطح کلی 
و همچنین افرادی با اعتقاد شخصی      ) هندو، بودایی، مسیحیت، اسالم(به مذهب اعتقاد دارد     

برای بسـیار از    . گیرد توجه دارد    و روحی خویش که در درون هیچکدام از مذاهب قرار نمی          
دن و  با معنـا بـو    ، خوب بودن ، اعتقاد فردی و معنویت سرچشمه راحت بودن      ، مردم مذهب 

کنند کـه مـذهب اثـر منفـی بـر روی       تعدادی نیز حس می . شود  سرانجام قوت محسوب می   
 .زندگی آنها دارد


