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چکیده
طب سنتی ایران یک مکتب علمی با مبانی فکری آزموده شده است که از فلسفه و
اصطالحات خاص خود برای تشخیص و درمان بیماریها استفاده میکند .یکی از این
موارد ،واژه «مَسامّ» است (به معنی سوراخ یا منفذ) که مستقیماً یا با واسطه ،موجب
ظهور بعضی عالیم و بیماریها میشود و نقش اصلی را در درمان بسیاری از بیماریها
ایفا میکند .در این مطالعه با جستجو در مقاالت و کتب مرجع طب سنتی ،عبارات مرتبط
با موضوع مسام ،گردآوری و بررسی شدهاند« .مسام» به منافذ طبیعی بسیار کوچکی
گفته می شود که بر سطح پوست و دیگر اعضای بدن از جمله پلک ،جفت ،رحم ،غشای
سینوویال ،عضله و عروق ریه وجود دارند .این منافذ امکان ورود ،خروج و تبادل مواد
مختلف و داروها را ممکن میسازند؛ همچنین جهت تشخیص و درمان برخی بیماریها از
قابلیت تغییر در مسام استفاده میشود .حکمای طب ایرانی بدون استفاده از امکانات
پیشرفته امروزی و تنها با مشاهده برخی آثار ،به وجود عواملی غیرمحسوس جهت تبادل
مواد پی برده بودند که به همه این عوامل واژه «مسام» داده بودند و با آنها به تشخیص
و درمان بسیاری از بیماریها میپرداختند.

واژگان کلیدی
مسام ،منافذ ،پوست ،طب سنتی ایران ،طب ایرانی.
 -1پزشک عمومی ،عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران ،وابسته به مرکز پژوهشهای دانشجویی
Email: dfmoradi@gmail.com
دانشگاه علوم پزشکی تهران (نویسنده مسؤول)
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مقدمه
طب سنتی ایران

)Iranian Medicine/ TIM

 (Traditionalیک مکتب غنی

طبی است که به جهان هستی به عنوان یک نظام کامل و احسن مینگرد .این طب
با سابقه بیش از سه هزار سال ،بسیار زودتر از مکتب طب یونان وجود داشته (-1
 )3و طبق گفته مورخان در اصل ،این ایرانیان بودند که اصول طبی را به یونانیان

با طب نوین

بررسي «مسام » از دیدگاه طب سنتي ایران و مقایسه آن با طب نوین

تعلیم دادند )4(.در معتبرترین کتب پزشکی رایج نیز طب یونانی (Unani
)Medicine

به عنوان یک سیستم درمانی شرقی برگرفته شده از طب پارسی

) (Persian Medicineشناخته شده است که در جوامع اسالمی و با عنوان حکمت
) (Hikmatمورد استفاده قرار گرفته است)5(.
طب ایرانی ،یک مکتب کامل ،پویا ،علمی و دارای مبانی فکری آزموده شده
است( )3-1و از فلسفه و اصطالحات خاص خود برای تشخیص و درمان بیماریها
استفاده میکند .یکی از این موارد ،مبحث «مَسامّ» است که مستقیماً یا با واسطه،
موجب ظهور بعضی عالیم و بیماریها میشود و نقش اصلی را در درمان بسیاری
از بیماریها ایفا میکند)8-6( .
«مسام» به معنی «سوراخ یا منفذ» است ( )14-9و معادل انگلیسی آن،
« »poresمیباشد )11(.با این که در کتب طب ایرانی ،در بسیاری از بیماریها به
تغییرات مسام اشاره شده است و استفاده از داروهای مؤثر بر آن را یکی از مراحل
مهم درمان آن بیماریها میدانند .در این متون مبحث اختصاصی در مورد جایگاه
و کاربردهای مسام و همچنین بیماریهای مرتبط با آن وجود ندارد .هدف ما در
این مطالعه ،گردآوری و بررسی کاربردهای مربوط به مسام بر اساس متون طب
ایرانی و بررسی مقایسهای این مباحث با طب رایج میباشد.
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روش کار
بررسی حاضر ،یک مطالعۀ مروری است .در این مطالعه ،استراتژی جستجو با
سؤاالت زیر شکل گرفت:
مسام چیست؟ در کدام قسمت بدن وجود دارد؟ چه کاربردهایی دارد؟ در
چه بیماریهایی به عبارت مسام اشاره شده است؟
برای شروع بررسی متون از کلید واژۀ «مسام» استفاده شد .بانکهای
بانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی ایران ( )IranMedexو پژوهشگاه اطالعات
و مدارک علمی ایران ( )IranDocمورد استفاده قرار گرفت .از معادل انگلیسی
کلید واژه « »Skin Poreواژههای مرتبط با آن مانند« Orifice, Pilosebaceous

… »unit, Skin Breathing,جهت جستجو در منابع خارجی موجود در
« PubMedو  »eMedicineاستفاده شد .همچنین جستجوی غیر الکترونیکی با
مراجعه به منابع معتبر طب سنتی ،آرشیو مجالت کتابخانهای و بررسی منابع در
دسترس فارسی انجام شد .با بررسی متون انجام شده ،مقالهای که به این موضوع به
طور خاص پرداخته شده باشد یافت نشد.
در مرحله بعدی ،کتب مرجع طب سنتی انتخاب شدند و عبارات مرتبط با
موضوع مسامّ جستجو شدند .کتاب ارزشمند «القانون فی الطب» اثر« شیخ الرئیس
ابن سینا» «طب اکبری» اثر«حکیم ارزانی» «خالصه الحکمه» اثر «حکیم عقیلی
خراسانی» «خفی عالیی» اثر «حکیم جرجانی» از جمله کتبی است که تحت
بررسی قرار گرفت.
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الکترونیکی فارسی مشتمل بر پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی (،)SID
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یافتهها
الف) تعریف مسام
«مسمّ» یا «سُمّ» به معنی «سوراخ یا منفذ» است )14-9(.جمع آن «مسامّ» و
جمع الجمع آن«مسامّات» میباشد )11(.معادل انگلیسی واژه مسام «»Pores
است )11(.در طب ایرانی ،مسام به خلل و فرج و سوراخهای بسیار کوچک در

با طب نوین
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سطح پوست بدن انسان و زیر هر ریشه مو گفته میشود که عرق و بخار از طریق
آنها دفع میگردد( .)15 ,11 ,8این منافذ اکثراً در داخل پوست قرار داشته ،به
بافت زیر خود (گوشت) متصل است .البته اصطالحات دیگری همچون منافس،
مجاری ،تجاویف و منافذ نیز در ارتباط با مسام وجود دارند(.جدول )16()1
جدول  :1تعاریف مسام و اصطالحات مرتبط با آن()11
اصطالحات

تعریف عربی

ترجمه فارسی

مسامّ

بواطن الجلد اللاصقة باللحم.

در داخل پوست قرار داشته ،به بافت

منافذ

المواضع التی منها تنفذ الفضلات الی خارج مثل
الإحلیل و المقعدة.

منافس

منابت اللحم التی منها تتنفس الطبیعة باخراج الإبخرة
و العرق.

مجاری

المواضع التی یجری فیها الغذاء و الفضلات الی
الإعضاء فمنها مجاری واسعة مثل الإمعاء و جداول
الکبد و عروق الکلیة و غیرها ،و منها ضیقة مثل
العروق و الشرایین الدقیقة التی فی دقة الشَ عر مخالطة
اللحم.

تجاویف

أجواف األعضاء مثل أجواف العروق و

قسمت توخالی اعضا مثل فضای خالی

األمعاء و غیرها.

داخل عروق و روده ها.

زیر خود (گوشت) متصل است.
محل خروج مواد زاید (فضالت) بدن
مثل مقعد و مخرج بول.
در رویشگاه گوشت ،تنفس طبیعی رخ
داده ،ابخره و عرق خارج میشود.
محل حرکت غذا و مواد زاید به سوی
اعضای بدن؛ برخی از این مجاری مثل
رودهها ،مجاری صفراوی و عروق
کلیوی ،متّسع هستند و برخی دیگر مثل
عروق و شریانهای باریک ،ضیق و
تنگ هستند.
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در کل ،منافذ بدن به دو دسته «منافذ محسوسه» و «منافذ غیرمحسوسه»
)ناپیدا( تقسیم میشود؛ منافذ محسوسه به منافذی مانند بینی ،گوش و مقعد گفته
میشود و منافذ غیرمحسوسه شامل دو دسته منافذ «طبیعی»و «غیرطبیعی» است.
مسام جزو منافذ غیر محسوسه طبیعی در سطح بدن محسوب میشود.)11 ,16 ,6(.
ب) جایگاه مسام
است .در پزشکی نوین (آلئوپاتی) ،از اصطالح منافذ پوستی ) (Skin Poresاستفاده
میشود که یک اصطالح عامیانه است و در رشته کازمتولوژی ) (cosmetologyبه
کار میرود .دو نوع منفذ پوستی وجود دارد :منافذی که با چشم غیرمسلح دیده
میشوند که«واحد پیلوسباسه» ) (Pilosebaseous Unitنام میگیرند؛ و منافذ ریزی
که با چشم مسلح دیده میشوند ،غدد تولید کننده عرق (اکرین و آپوکرین)
هستند )19 ,18(.واحد پیلوسباسه از فولیکولهای مو و غدد سباسه تشکیل میشود.
فولیکول مو در عمق بافت زیرجلدی و غدد سباسه سطحیتر از آن ،در داخل درم
قرار دارند .غدد سباسه ،سبوم مترشحه خود را که اثرات ضد قارچی و ضد
باکتریایی دارد به سطح فوقانی فولیکول مو یا مستقیماً به سطح پوست هدایت
میکنند )11-19(.از جمله بیماریهایی که در طب مدرن با واحد پیلوسباسه در
ارتباط است ،میتوان به «آکنه ،میلیا و هیدرآدنیت چرکی» اشاره کرد که
درمانهای خاص خود را دارند )11(.همچنین اتساع این منافذ به علت افزایش
سبوم اطراف منفذ نیز مشکل زاست و از درمانهای آرایشی یا محصوالت حاوی
ویتامین -آ برای تنگ و کوچک نگه داشتن منافذ استفاده میشود)11 ,19(.
تجهیزات مختلفی برای اندازهگیری و سنجش کارکرد منافذ پوستی وجود

فاطمه مرادی ،فاطمه علیزاده ،مهدی علیزاده ،مهرداد کریمي

مسام پوست :همانطور که ذکر شد ،جایگاه اصلی مسام در سطح پوست بدن
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دارند که میتوان به این موارد اشاره کرد :دستگاه SOT (Stereoimage Optical

) Topometerجهت اندازهگیری ابعاد منافذ پوستی ،چسب سبوم ) (Sebotapeبرای
اندازهگیری سبوم مترشحه( ،)19ماکروفوتوگرافی

)photography

 (Macroو

عکسهای بالینی جهت مشاهده دهانه منافذ ،درموسکوپی خشک و
ویدئومیکروسکوپی( ،)14 ,13 ,19تصویربرداری توسط نور ماورای بنفش
) (Ultraviolet-light-enhanced visualizationبا مشاهده وجوه مختلف پیلوسباسه

با طب نوین
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( ،)15 ,18ارزیابی شکل ظاهری پوست

)Relief Assessment

 (Skinجهت

اندازهگیری منافذ پیلوسباسه و عرق( ،)16تکنولوژی حسگر تصویر سیلیکون
)image sensor technology

 (siliconبرای شناسایی منافذ غدد عرق فعال و

پیلوسباسه( )11و روتراشی سطح پوست با سیانوآکریالت (Cyanoacrylate Skin

) Surface Strippingجهت تشخیص چگالی و اندازه فولیکولها و کومدونها,18(.
 )18در مطالعهای که در سال  1119میالدی توسط آقای ناکاراگی و همکاران بر
روی اندازه منافذ پوستی در نژادهای مختلف انجام شده است به این نتیجه رسیدهاند
که اندازه منافذ پوستی در نژاد آسیایی (چینی و ژاپنی) به طور محسوسی
کوچکتر از منافذ پوستی نژادهای قفقازی و اسپانیایی است و ساختار اپیدرمی
اطراف آنها در نژادهای مختلف متفاوت شناخته شده است)19(.
الزم به ذکر است که حکمای طب ایرانی علی رغم مسامات قابل مشاهده
پوست ،قایل به وجود مسام ناپیدا حتی در اعضای دیگر بدن نیز بودند؛ از جمله در
لبه پلک( )1و چشم ،سطح مفاصل ،عضالت ،رحم و همچنین غشای تغذیه کننده
جنین( .)6متونی که در ادامه ذکر شده است از منابع طب ایرانی استخراج شده
است و با مطالب بافت شناسی طب جدید به صورت جداگانه مقایسه شده است.
 .1مسام چشم و پلک :شیخ الرئیس ابن سینا در کتاب قانون ،ایجاد رمد )ورم
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و التهاب ملتحمه) را با مسامات چشم در ارتباط میداند و نوشته است که تخلخل
مسام در بهبودی سریعتر رمد مؤثر است« :ومن كانت عينه جاحظة ،فهو اقبل لعظم الرمد

ونتوئه لرطوبة عينه ،واتساع مسامها ...واعلم ان البلاد الجنوبية يكثر فيها الرمد ويزول بسرعة ،اما
حدوثه فيهم كثيراً ،فلسيلان موادهم وكثرة بخاراتهم ،واما برؤه فيهم سريعاً ،فلتخلخل مسام
اعضائهم وانطلاق طبائعهم» )6(.همچنین حکیم ارزانی در کتاب طب اکبری ،یکی از
علل ایجاد صالبت پلک (سختی پلک به همراه درد و قرمزی) را استفاده از
[رمد] که وضع اطلیه بارده مینماید ،ماده سر پلک را غلیظ کند و مسام را کثیف
سازد)1(.».
 .1امروزه در بافت شناسی پلک ،فولیکولهای مژه ،غدد سباسه کوچک و
غدد عرق آپوکرین تغییر شکل یافته ،شناسایی شدهاند .همچنین در پلک،
مجموعهای از غدد سباسه بزرگ به نام غدد تارسی یا میبومین (Meibomian

) Glandsوجود دارند که ترشحات خود را در لبه پلک تخلیه میکنند .التهاب این
غدد موجب پیدایش گل مژه ) (Styeیا شاالزیون ) (Chalazionمیشود)11(.
 .3مسام رحم :در کتاب قانون یکی از درمانهای احتباس طمث (آمنوره/
الیگومنوره) تفتیح مسام رحم ذکر شده است« :المعالجات احتباس الطمث ...وتجعله
نافذاً في المسام ،وتجعل المسام متفتحة ...ثم استعمال الإدوية التي تفتح المسام» )6(.البته
در بافت شناسی طب رایج منافذ مخصوصی در این باره نیافتیم.
 .4مسام جفت :حکیم ابن سینا میفرماید که با افزایش سن بارداری ،مساماتی
در غشای تغذیه کننده جهت رسیدن خون و تغذیه جنین ایجاد میشود« :وانما
يغتذي الجنين بهذا الغشاء ما دام الغشاء رقيقاً فيها ،فكانت الحاجة الى قليل من الغذاء .واما اذا
صلب ،فيكون الإغتذاء بما توتد في مسامه من المنافذ الواضحة العرقية ،ثم ينقسم بعد مدة
اغشية» .ضمناً اعتقاد دارد که در اثر سوء مزاج سرد رحم ،مسامها تنگ شده و در
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داروهای چشمی و در نتیجه تکاثف مسام لبۀ پلک میداند ...« :مثالً در عالج
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تغذیه جنین اشکال به وجود میآید)6( .
در بافتشناسی جفت ذکر شده است که مویرگهای مادری به حوضچههای
خونی ریخته و منطقه بزرگی را برای تبادل متابولیک فراهم میآورند .کرکهای
کوریونی (بخش رویانی جفت) ،در این حوضچههای خون مادری شناورند .تبادل
گازها ،مواد غذایی و مواد زاید میان خون جنینی موجود در مویرگها و خون
مادری ،پیرامون کرکها رخ میدهد .انتشار از خالل الیه تروفوبالست ،بافت
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همبند کرک و اندوتلیوم مویرگ صورت میگیرد()11(.شکل )1
 .5مسام مفاصل :در طب ایرانی به وجود مسام در مفاصل نیز اشاره شده
است .در کتاب قانون ذکر شده است که درد مفاصل در فصل پاییز شدید بوده و
درمان آن مشکل میباشد و آن را به این علت میداند که مسامهای مفاصل در
فصل قبلی (تابستان) به علت حرارت متّسع شده و از آنجا که اخالط بدسرشت و
هضم بد نیز در این فصل موجود است ،در نتیجه مواد بیماریزا بیشتر وارد مفاصل
میشوند .همچنین در بحث درمان درد مفاصل ،برخالف استحمام خشک که برای
درمان مفید است .استحمام گرم و مرطوب را به علت ذوب کردن اخالط و گشاد
کردن مسامها مضر شناخته است« :الإوجاع في المفاصل ...اردا لرداءة الإخلاط،

والهضم ،وسبوق توسع المسام في الصيف ...اما الإستحمامات الحارة الرطبة ،فانها تض ّرهم بما
تذيب من الإخلاط ،وتوسع من المسام ،اللهم الإ في مياه الحمات ،واما الإستحمامات اليابسة
مع التدلك بالنطرون ،والملح والإندفان في الرمل الحار ،والتعريق فهو نافع لهم»)6(.
در این رابطه ،در بافتشناسی مفصل ذکر شده است که غشای سینوویال
مفاصل ،بافت همبند تخصص یافتهای است که کپسول مفاصل سینوویال را
مفروش میکند .این غشا در ناحیهای که با مایع سینوویال در تماس است و
متشکل از تعداد زیادی «مویرگ منفذدار» است .تبادل سریع مواد میان بافتها از
منافذ کوچک موجود در اندوتلیوم این مویرگها امکان پذیر است .این مویرگها
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در بافتهای دیگری مانند کلیه ،روده ،کورویید و غدد درون ریز نیز وجود
دارند()11(.شکل )1
 .6مسام عضله :در کتاب قانون با اشاره به وجود مسام در عضالت ،ذکر شده
که از علل باقی ماندن ریح و ایجاد اورام ریحی ،وجود کثافات در پیرامون عضله و
تنگی مسام آن است« :فصل في الإورام الريحية ونفخات العضل ...والريح يبقى ويحتبس
لكثافتها وغلظها ولكثافة ما يحيط بها وضيق مسامه» .در جای دیگری نیز آمده است که
انسداد مسام عضله ،عفونت خون رخ میدهد )6(.البته با جستجو در بافت شناسی
عضله ،منافذ مخصوصی در این رابطه نیافتیم.
 .1مسام عروق ریه :طب ایرانی ،یکی از علل ایجاد« نفث الدم» (خلط خونی)
را به مسام عروق ریه مرتبط میداند؛ بدین صورت که افزایش رطوبت عروق با
ایجاد رخوت در آنها ،موجب اتساع مسام و در نتیجه تراوش خون میشود« :نفث
الدم ...او لرطوبة ارختها ،فوسعت مسامها» )6(.در این خصوص در طب رایج ذکر
میشود که خلط خونی در اثر تخریب عروق ،آلوئولها و یا برونشها در اثر
عوامل مختلف مانند التهاب ،ضربه ،تومور و یا جسم خارجی ایجاد میشود)31(.
البته بافت شناسی مدرن ،در کل ،طرق دیگری از جمله اتصاالت بین سلولی
شکافدار و مویرگهای سینوزوئیدی را نیز برای تبادل مواد ذکر میکند:
«اتصاالت شکاف دار بین سلولی» به صورت مجاری بین سلولی برای جریان
مولکولها عمل میکنند و «مویرگهای سینوزوئیدی» از طریق شکاف بین
سلولهای اندوتلیوم خود ،امکان تبادل ماکرومولکولها و سلولهای میان بافتها و
خون را فراهم میکنند که بیشتر در کبد ،طحال ،غدد درون ریز و مغز استخوان
وجود دارند()11(.شکل )1
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ج) کاربرد مسام
همانگونه که ذکر کردیم ،جایگاه اصلی مسام در سطح پوست بدن است .در
کتاب «خلاصة الحکمه» آمده است که پوست از طریق مسام میتواند نسیم بارد و
لطیف را استنشاق کند و موجب ترویح حرارت غریزی و روح حیوانی شود)31(.
اگرچه تنفس پوستی نقش کمتری نسبت به تنفس ریوی در بدن انسان دارد،
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ارزش آن در مشکالتی همچون بیماریهای ریوی یا سوختگیهای پوستی بیشتر
نمایان میشود )31(.البته در پزشکی نوین (آلئوپاتی) ،نقش حیاتی این نوع تنفس
بیشتر در دوزیستان مطرح است .در فیزیولوژی ،مکانیسم تنفس پوستی از طریق
انتشار ساده و به همان صورت تبادل گازها در آلوئولهای ریوی شناخته شده
است)34 ,33(.
همچنین طب ایرانی اعتقاد دارد که مسام یکی از راههای ورود موادی مانند
ریح (باد) و بخار به بدن است )6(.دفع فضول داخلی نیز از طریق مسام انجام
میگیرد؛ این فضول به شکل بخار و دُخان (دود) که ماده تشکیل دهنده عرق،
وَسَخ (چرک) و شَعر (مو) هستند ،دفع میشود)31 ,1(.
در متون طب ایرانی به اثر مسام در عالج تبهای عفونی ،از طریق تعریق و
دفع رطوبات به طور خاص اشاره شده است )6(.در طب رایج نیز به این اثر منافذ
عرق اشاره شده است؛ آنها به عنوان مکانیسمهای تسریعگر اتالف گرما محسوب
شده و عالوه بر نقش خنک کنندگی ،به صورت یک اندام دفعی کمکی و جنبی
عمل کرده و میزان اندکی مواد زاید نیتروژنی و نمکهای مازاد را نیز دفع
میکنند)11(.
همان طور که ذکر شد مسام در طب سنتی با رویش مو ارتباط نزدیکی دارد
و در متون ذکر شده است که مو از بخار دخانی منعقد شده در مسام ،تولید میشود.
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همچنین پیچدار بودن مسام ،از جمله علل مجعد بودن مو محسوب میشود)1 ,6(.
در آلئوپاتی نیز مجعد بودن مو را به شکل فولیکول مو ارتباط میدهند و ذکر
میکنند که موهای مجعد از فولیکولهای بیضی شکل و موهای صاف از
فولیکولهای دایرهای شکل خارج میشوند .همچنین افزایش سن ،بیماریهای
سیستمیک ،تغییرات هورمونی و برخی داروها را از عوامل ایجاد تغییرات در
الگوی رویش مو میدانند)35(.
این که مسام ،یکی از راههای ورود مواد خارجی به بدن میباشد و با نفوذ انتخابی
مواد موجب تفاوت اثر داروهای خوراکی و موضعی میشود؛ بدین صورت که در
مصرف ضمادها تنها جوهر لطیف ناری آنها از مسام عبور کرده و مانع نفوذ
جوهر ارضی آنها میشود .البته بسته به نوع و شرایط ماده خارجی ،ورود آنها به
بدن متفاوت است؛ برخی مواد خارجی مثل سفیداب به علت غلظت خود قادر به
نفوذ در مسام نیستند؛ بعضی مواد برای افزایش نفوذ در مسام ،الزم است همراه با
روغن استعمال شوند مانند داروهای ذَرور (گَرد مانند) و برخی مواد خارجی نیز در
مسام نفوذ نمیکنند بلکه از طریق مسام ،اخالط و مواد را به سوی خود
میکشند )6(.در طب جدید نیز به نفوذپذیری انتخابی پوست اشاره شده است که
از این خاصیت برای تجویز برخی از داروهای چربی دوست مانند هورمونهای
استروئیدی از راه پوست استفاده میشود )11(.در مطالعهای جهت جذب سیستمیک
بهتر داروها ،استعمال داروها بر روی نواحی از پوست که فولیکولهای بیشتری
دارند ،توصیه شده است .این مطالعه با بررسی تفاوت فولیکولهای مو در نواحی
مختلف بدن به این نتیجه رسیده است که فولیکولهای موی پوست ناحیه پیشانی و
پشت ساق پا بسیار بیشتر از نواحی دیگر پوست بدن است و در نتیجه جذب مواد
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در این نواحی بیشتر است )36(.درخصوص نفوذپذیری پوست از دیدگاه
فیزیولوژی نیز آمده است که ورود مواد و داروها به بافت زیر جلد از دو طریق
انجام میگیرد :ترانس اپیدرمال (اینترسلوالر و ترانس سلوالر) و ترانس آپاندژیال
) .(Transappendagealعبور ترانس اپیدرمال داروها از طریق الیه شاخی پوست
(قسمت اعظم انتقال) و عبور ترانس آپاندژیال از طریق فولیکولهای مو و غدد
عرق است)38 ,31(.
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در متون طب ایرانی به کرّات به مسام اشاره شده است ولی در این اشارات،
پراکندگی زیادی دیده میشود .یکی از آنها این است که مسام ،موجب پذیرش
و جذب مواد غذایی توسط بدن میشوند و در صورت بسته شدن آنها ،بدن
آمادگی قبول غذا را نخواهد داشت که این حالت در مشکالتی همچون چاقی یا
الغری پاتولوژیک و بیماری جوع الکلب (بولمیا) رخ میدهد)6(.
همان طور که ذکر شد مسام مستقیماً یا با واسطه ،موجب ظهور بعضی عالیم
و بیماریها میشود .تنگی یا بسته شدن آنها موجب ایجاد انواعی از تبها،
ریزش مو ،کاهش تعریق ،خشکی پلک ،الغری ،نازایی در اثر کاهش تغذیه جنین
و بسیاری عالیم دیگر میشود .باز گشاد شدن آنها موجب ایجاد عالیمی مانند
افزایش تعریق ،افزایش خروج مواد از بدن یا افزایش سرعت تحلیل میشود,1 ,6(.
 .)31همچنین از بین بیماریهای مرتبط با مسام ،میتوان«سَعفه» را نام برد؛
«سعفه» به زخمهایی گفته میشود که در نزدیکی مسام موی سر و صورت یا
قسمتهای دیگر بدن ایجاد میشود( )11 ,1که از انواع این بیماری میتوان به
سعفه پلک اشاره نمود( )1در ضمن ،مسام نقش مهمی را در درمان بسیاری از
بیماریها ایفا میکند؛ به عنوان مثال ایجاد تغییرات در مسام جزو درمانهای کلی
اسهال ،انواع تبها ،بواسیر ،بثورات پوستی و همچنین از روشهای درمانی قطع
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قاعدگی و چاقی محسوب میشود .در کل این تأثیرات ،با مکانیسمها و در اثر
تغییرات مختلف مسام روی میدهد؛ تغییراتی مانند انفتاح ،اتساع ،تخلخل و همچنین
عبارات ضد آنها یعنی انسداد ،بسته شدن ،تضییق و تکاثف از جمله اصطالحاتی
هستند که تقریباً همیشه با کلمه مسام همراهی دارند( )31 ,1 ,6که به علت کثرت
مطالب و تخصصی بودن واژهها ،پرداختن به این تغییرات در این مقاله مقدور
نمیباشد و به امید خدا در مقاله مجزایی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
همانطور که ذکر شد در متون طب ایرانی با وجود اهمیت زیاد مسام در
اسباب بیماریها و درمانها ،مبحث اختصاصی در مورد آن وجود ندارد .این
مطالعه به گردآوری و بررسی مباحث مربوط به جایگاههای مسام و کاربردهای
آن بر اساس متون طب ایرانی و مقایسه آن با پزشکی نوین پرداخته است.
مسام در تعاریف طب ایرانی ،به سوراخهای بسیار کوچک در سطح پوست
گفته میشود که باعث میشود با ذکر این واژه ،ارتباط آن با «پوست» به ذهن
متبادر شود؛ در حالی که با توجه به یافتههای این مطالعه دریافتیم که مسام در
اعضای دیگر بدن نیز وجود دارند و حکمای طب ایرانی به صورت پراکنده از
آنها نام بردهاند .استعمال این تعاریف شاید به دلیل کاربرد و اهمیت زیاد مسام
در پوست و همچنین قابل رؤیت بودن آنهاست .در مقایسه طب ایرانی با بافت
شناسی پوست ،به نظر میرسد واحد پیلوسباسه و همچنین غدد عرق ،تطابق زیادی
با مسام پوستی داشته باشد .چرا که یکی از کاربردهای مسام ،دفع عرق ،چرک و
مو است و در پزشکی نوین تولید این سه ماده بر عهده واحد پیلوسباسه و غدد
عرق است که با اصطالح عامیانه منافذ پوستی شناخته میشوند .ولی از آنجا که
مسام در طب ایرانی ،نقشهای دیگری همچون تنفس پوستی یا ورود و خروج
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مواد دیگر نیز بر عهده دارد ،بنابراین احتماالً مسام پوست ،تنها به واحدهای
پیلوسباسه و غدد عرق محدود نیست و محدوده گستردهتری را شامل میشود .اما
در جواب این سؤال که تنفس پوستی از طریق چه منافذی انجام میپذیرد ،میتوان
به این مطلب فیزیولوژی اشاره کرد که این تبادل اکسیژن (با اصطالح استنشاق
نسیم بارد و لطیف در طب ایرانی) از طریق انتشار ساده و به همان صورت تبادل
گازها در آلوئولهای ریوی است .در نتیجه این فرضیه مطرح میشود که تنفس
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پوستی بدون وجود منافذ عینی و واضحی انجام میگیرد.
از بین اصطالحات جدول  ،1واژه «منافس» نیز به تنفس پوستی اشاره میکند
و شاید بتوان گفت منافس تطابق زیادی با مسام دارد و یکی از اصطالحات
زیرمجموعه مسام است.
همان گونه که ذکر شد در مبحث مسام پوست ،طب ایرانی معتقد است که
مواد و داروها از طریق مسام و نفوذ انتخابی آنها ،به زیر پوست منتقل میشوند.
این روش استعمال موضعی داروها ،استفاده گستردهای در بحث معالجات طب
ایرانی دارد و این اثر درمانی داروهای موضعی بر اعضای داخلی بدن ،میتواند
توجیه گر منافذی مانند مسام باشد .در آلئوپاتی نیز به خاصیت نفوذپذیری انتخابی
پوست اشاره شده است و برای تجویز موضعی برخی از داروهای چربی دوست ،از
این خاصیت استفاده میگردد .در فیزیولوژی ،ورود مواد و داروها به بافت زیر
جلد از دو طریق الیه شاخی پوست (قسمت اعظم انتقال) و منافذ پوستی (شامل
فولیکولهای مو و غدد عرق) ذکر شده است .همچنین در مطالعه دیگری در همین
زمینه ،به این نتیجه رسیدند که نواحی از پوست که دارای منافذ پوستی بیشتر
مانند ناحیه پیشانی و پشت ساق پا ،نفوذپذیری بیشتری برای استعمال داروهای
موضعی دارند .همه این مطالب اهمیت منافذ پوستی (یا همان مسام) را در
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نفوذپذیری مواد خصوصاً به صورت انتخابی و با درجات متفاوتی از نفوذ ثابت
مینماید.
در بین مسام اعضای دیگر بدن ،نوع و کارکرد مسام پلک همانند مسام
پوست است و مشکالت مسام پلک نیز به واحدهای پیلوسباسه آن مرتبط است.
ولی در اعضای دیگری که به وجود مسام در آنها اشاره شده است به نظر میآید
که واژه مسام بیشتر در مفهوم تبادل مواد به کار رفته است .در کل به نظر
عملکردی نیز عنوانِ مسام میدادند؛ یعنی گاهی اوقات ،مسام صرفاً مفهوم بوده
است و هرجا که تبادلی صورت میگرفته است از واژه مسام استفاده میکردند.
این مفهوم تبادل را در مسام اعضایی همچون جفت میتوان رؤیت نمود که
نقش مسام جفت ،رساندن خون به جنین و تغذیه آن دانسته شده است .در بافت
شناسی نیز ذکر شده است که مویرگهای مادری به حوضچههای خونی باز
میشوند و تبادل گازها ،مواد غذایی و مواد زاید در این حوضچهها رخ میدهد .به
نظر میرسد دهانه این مویرگها ،همان مسام ذکر شده در جفت است .این دهانه
مویرگها در شکل  1به خوبی نشان داده شدهاند.
از دیگر مثالهای تبادل مواد از طریق مسام ،میتوان به مسام مفاصل اشاره
کرد که نقش بسیار مهمی در پیدایش و درمان درد مفاصل دارند .این مسامات
موجب ورود و خروج اخالط به مفاصل شده و تغییر اندازه این مسامها در تشدید
یا تخفیف درد مفاصل در فصول مختلف سال نقش ایفا میکنند .در متون
آلئوپاتی ،به تعداد زیادی مویرگ منفذدار در غشای سینوویال اشاره شده است که
موجب تبادل سریع مواد میان بافتها میشود.
همان طور که در یافتهها ذکر شد ،در طب ایرانی به وجود مسام در اعضای
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میرسد ،حکمای طب ایرانی عالوه بر منافذ قابل مشاهده ،به یکسری مفاهیم
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دیگر مانند رحم و عضله نیز اشاره شده است که در مطالعاتی که در کتب بافت
شناسی انجام دادیم منافذ مخصوص و عینی در این موارد نیافتیم .احتماالً منظور
حکما از به کار بردن واژه مسام در این اعضا نیز ،همان مفهوم تبادل مواد بین
سلولها و و از طریق غشای سلولی میباشد.
در مبحث مسام عروق ریه که یکی از مکانیسمهای ایجاد خلط خونی در طب
ایرانی شمرده شده است .میتوان گفت که احتماالً تبادل خون در بین عروق و
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بافت ریه مطرح است البته در بافت شناسی مدرن ،وجود خون در ترشحات تنفسی
را نه به دلیل وجود منافذ غیر پاتولوژیکی همچون مسام بلکه به دلیل تخریب
عروق و آلوئولها میدانند.
در مجموع ،از آنجا که این مطالعه محدود به چند کتاب میباشد و همه
منابع طب ایرانی در آن بررسی نشده است نمیتوان قطعاً اظهار داشت که حکمای
طب ایرانی مسام را محدود به این اعضا دانستهاند .در بافت شناسی مدرن طرق
مختلف دیگری از جمله اتصاالت بین سلولی شکافدار ،مویرگهای منفذدار و
مویرگهای سینوزوئیدی ،نیز برای تبادل مواد ذکر شده است .با فرض اینکه مسام
در نظر حکما ،عالوه بر کاربردهای دیگر به مفهوم راهی برای تبادل مواد نیز به
حساب میآید میتوان اعضایی که دارای این گونه راههای تبادل مواد هستند را
نیز در دسته اعضای دارای مسام قرار داد.
از جمله نکات دیگری که در مبحث مسام دارای اهمیت زیادی میباشد ایجاد
تغییرات مختلف در مسام است؛ تغییراتی مانند انفتاح ،اتساع ،تخلخل و همچنین
عبارات ضد آنها یعنی انسداد ،بسته شدن و تضییق .شاید منظور حکما از این
تغییرات متنوع در مسام ،تغییر در میزان نفوذ مواد (نفوذ کمّی مواد) یا نفوذ
انتخابی مواد (نفوذ کیفی مواد) باشد.
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در آخر این که امروزه به مدد ابزار پیشرفته و مدرن ،جزییات تبادل مواد
مختلف بین اعضا یا بهتر است بگوییم بین سلولها به دست آمده است .نکته حایز
اهمیت این است که حکمای طب ایرانی بدون استفاده از امکانات پیشرفته
امروزی و تنها با مشاهده برخی آثار ،به وجود عواملی جهت تبادل مواد پی برده
بودند که به همه این عوامل واژه «مسام» داده بودند و با همین منطق ،به تشخیص
و درمان بسیاری از بیماریها میپرداختند.

با توجه به یافتههای این مطالعه ،میتوان تعریف « مسام» را این گونه کامل
کرد« :مسام به منافذی بر سطح پوست و دیگر اعضای بدن گفته میشود که به دو
دسته منافذ قابل مشاهده (عینی) و عملکردی (مفهومی) تقسیم میشود» .البته
برخی منافذ قابل مشاهده از جمله منافذ عروق را باید با چشم مسلح رؤیت کرد.
همچنین کاربردهای مختلف مسام را میتوان به چند دسته کلی زیر طبقه بندی
نمود:
 .1ورود مواد به بدن از جمله اکسیژن (تنفس پوستی و ریوی)
 .1ورود و جذب داروهای موضعی به داخل بدن
 .3خروج مواد از بدن از جمله رویش مو و دفع مواد زائد مانند سبوم ،عرق و
دی اکسید کربن
 .4تبادل مواد در داخل بدن و در اعضای مختلف از جمله جفت ،رحم ،غشای
سینوویال ،عضله وعروق ریه
.5

قابلیت تغییر در مسام و استفاده از این خاصیت مسام جهت تشخیص و

درمان برخی بیماریها
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