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در حالي كه بارداري پديده اي فيزيولوژيك و شادي آفرين است،اما با تغييرات بسياري در سيستم هاي مادر همراه مي 
ز سيستم هايي است كه دستخوش تغيير مي گردد و اختالالت گوارشي،شايع ترين شكايات دوران باشد.دستگاه گوارش يكي ا

18Fدر تعريف باليني،بيماري رفالكس معده به مري ).1بارداري مي باشد(

عبارت است از بازگشت غيرطبيعي محتويات معده به  19
19Fمري حداقل يك بار در هفته كه منجر به عاليمي چون سوزش سر دل

20Fورژيتاسيونو يا رگ 20

اسيد و يا آسيب مخاط مري  21
مي شود و گاهي به پشت ر باالي اپي گاستر ايجاد  ).سوزش سر دل با درد يا ناراحتي سوزشي مشخص مي شود كه د2گردد(

جناغ انتشار مي يابد.اين حس ممكن است همراه با عاليمي چون افزايش بزاق و رگورژيتاسيون مايع ترش مزه باشد.عاليم 
).رفالكس ممكن است با عاليم غيرعادي ديگري 3ا خوردن غذاهاي خاص و تغييرات وضعيت بدن تشديد مي شوند(معموال ب

21Fچون تهوع و استفراغ

تهوع و استفراغ رنج  ).4،احساس خفگي،سرفه ي مزمن،خس خس سينه و خشونت صدا همراه باشد(22
درصد بارداري ها ديده مي شود  90-70شد.تقريبا در آورترين شكايت گوارشي زنان باردار در سه ماهه اول بارداري مي با

ادامه مي يابد.اين مشكل مي تواند به درجات مختلف باعث  16تا14بارداري شروع و تا هفته هاي 8تا4معموال حدود هفته 
نان آن درصد ز 80).برخي آن را بيماري صبحگاهي مي نامند اما طبق تحقيقات انجام گرفته،5سلب آسايش زنان باردار گردد(

).پاتوفيزيولوژي تهوع و استفراغ بارداري نامشخص است و عوامل مختلف 1را در سراسر روز تجربه مي كنند(
22Fيبوست ).6هورموني،بيوشيميايي،مكانيكي و رواني برآن اثر مي گذارند(

از شايع ترين شكايات گوارشي است.بيش از يك  23
درصد بارداري ها اتفاق مي افتد و در سه  40تا 11).يبوست در 7هفتم جمعيت بالغين جهان از يبوست مزمن شاكي هستند(

).عوامل متعددي زمينه ايجاد يا تشديد يبوست را فراهم مي آورند كه از آن جمله مي 8ماهه اول و سوم شيوع بيشتري دارد(
                                                           

۱۹-Gastro Esophageal Reflux Disease  
۲۰-Pyrosis  
۲۱-Regurgitation  
Nausea and Vomiting-۲۲  
۲۳-Constipation  
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ود.اين مشكل منجر به توان به فعاليت بدني كم،رژيم غذايي كم فيبر،افسردگي و داروهاي مختلفي مانند مخدرها،اشاره نم
كاهش كيفيت زندگي مبتاليان گرديده و به دليل ايجاد عوارض طوالني مدتي چون همورويي(بواسير)،شقاق و ايجاد آثار رواني 

طب سنتي ايران مجموعه اي از يك نظام كامل پزشكي است كه هم راجع به دانش شناسايي  ).9در بيمار،حائز اهميت است(
 ).7د آنها و هم راجع به حرفه طبابت و شيوه درمان بيماري ها داراي طيف وسيعي از اطالعات است(بيماري ها و علل ايجا

بنابراين باتوجه به نقش و اهميت دوران بارداري در طول زندگي زنان،هدف پژوهش حاضر بررسي مشكالت گوارشي شايع در 
 اين دوران با رويكرد طب سنتي مي باشد.

 بررسي روش

كه به روش مروري انجام شده،پس از يافتن معادل هاي تهوع(تهوع و غثيان)،استفراغ(قي)،سوزش سر در اين مطالعه 
دل(حرقت معده) و يبوست(حصر يا قبض بطن)،نكات مرتبط با آنها در كتب سنتي همچون طب اكبري،اكسير اعظم،في المعده 

ندي شد.همچنين براي تكميل اطالعات با استفاده از كليد و امراضها و مداواتها،شرح االسباب والعالمات و...جمع آوري و دسته ب
در پايگاه هاي اطالعاتي مختلف،از  "يبوست"و  "بارداري"،"رفالكس و سوزش سر دل"،"استفراغ"،"تهوع"واژه هايي مثل 

 استفاده گرديد. PabMedو  SID،Magiran،Google Scholarمقاالت سايت هاي معتبر چون 

 يافته ها

 سر دل در طب سنتي رفالكس و سوزش
كه به  "وجع فواد"مطرح شده است.در برخي متون اصطالح  "حرقت معده"سوزش سر دل در طب سنتي ايران،تحت عنوان 

).سه دسته علت در 7معناي درد قفسه سينه با منشأ غيرقلبي مي باشد نيز مي تواند ناشي از ريفالكس معده به مري باشد(
 است.مطرح شده  »رابطه با سوزش سر دل

دسته اول شامل مصرف غذاهاي غليظ و ديرهضم مثل ناني كه خمير آن به خوبي تخمير نشده است يا مصرف ميوه هاي خام 
مي باشد.اين وضعيت بيشتر در زماني اتفاق مي افتد كه بيمار غذاهاي ديرهضم را به همراه يا مخلوط با غذاهاي خام تناول 

 نمايد.
م در قسمت هاي ابتدايي معده(كه در متون طب سنتي با اصطالح فم معده آورده شده دسته دوم به علت وجود رطوبت خا

).در اين حالت بيمار عاليم 10است)،ايجاد مي شود.اين رطوبت در اثر حرارت كم ترش مي گردد و ايجاد سوزش مي نمايد(
غذاهاي تند،نفخ شكم،آروغ غلبه خلط بلغم مانند زيادي ترشح بزاق،حالت تهوع،عدم تشنگي،كم اشتهايي،تمايل به 

 ).11و10ترش،سفيدي و انعطاف پذيري زياد پوست بدن را نيز ذكر      مي كند و سوزش سر دل با گرسنگي تخفيف مي يابد(
دسته سوم حالتي است كه خلط سوداوي از طحال بيش از حد الزم به قسمت هاي بااليي معده ريزش نمايد كه در اين حالت 

گزش داردكه در هنگام خالي بودن معده،مثال صبح ناشتا شدت مي گيرد و بامصرف غذا خصوصا بيمار احساس سوزش و 
غذاهاي چرب،درد برطرف مي شود.البته در سوءمزاج مادي صفراوي معده نيز گاهي پس از خوردن غذا،سوزش در باالي معده 

 ).10احساس مي شود(
 تهوع و استفراغ
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اران مراجعه كننده به كلينيك ها هستند.اين دو بيماري محسوب نمي شوند و جزء تهوع و استفراغ از مشكالت شايع در بيم
).در طب سنتي ايران از چهار واژه براي تعريف و توصيف اين مشكل استفاده 1عالئم و نشانه هاي برخي از بيماري ها هستند(

 شده است:
 ،بدون آن كه چيزي دفع شود.تهوع:حركت معده براي دفع ماده اي كه در داخل جرم معده قرار دارد -1
غثيان: حالتي است از دل به هم خوردن و اين به علت تقاضاي معده براي خارج كردن هرگونه ماده غيرطبيعي بدون انجام  -2

 هيچ حركتي است.دراين حالت ماده غيرطبيعي به پرزهاي معده چسبيده است.
 اطالق مي شود. تقلب نفس: به غثيان دايم و هميشگي بدون انجام استفراغ -3
قي:همان استفراغ در طب جديد است و به معناي حركت معده براي دفع موادي است كه در حفره معده قرار گرفته و با  -4

اين اقدام،آن ماده از راه دهان دفع مي شود.قي وقتي به وجود مي آيد كه ماده موذي در قعر معده قرار گرفته باشد،سپس معده 
ي كه قعر آن باال آمده به فم(دهانه معده)،نزديك شده تا بتواند اين ماده غير طبيعي را رانده و خود را به حركت درآمده به طور

 ).13و12پاكسازي نمايد(
بعضي از انواع قي حاد همراه با اضطراب و نگراني بيمار است مانند هيضه( يا همان به اصطالح امروز گاستروآنتريت) كه در 

ت سنگيني و ثقل طعام بر معده اتفاق مي افتد و دچار قي مي شود.در تمامي حاالت چهار گانه،بي افراد دچار ضعف معده به عل
 ).12اشتهايي عالمتي غالب است(

 علل تهوع در طب سنتي
تهوع به داليل عمده اتفاق مي افتد.مثل:وجود يك ماده غيرطبيعي در معده،وارد آمدن ضربه سر،چنگ زدن خلط موذي به 

ش ميزان رطوبت در معده(بخصوص در ناحيه فم يا دهانه معده)،وجود خون يا بلغم در معده(زماني اتفاق مي جدار معده،افزاي
افتد كه معده كامال خالي از غذا بوده و معده از فرط گرسنگي به ناچار خون را قبل از اين كه به هم مزاجي خود درآمده 

 ).14باشد،هضم مي كند)(
 علل استفراغ در طب سنتي

كي قديم ايراني،قي نيز همانند تهوع به علت هاي گوناگوني رخ مي دهد.برخي از اين علل عبارتند از:توليد ماده مسبب در پزش
قي در معده(مثل خلط سودا،بلغم يا صفرا و ياريزش ماده از عضوي مثل طحال به معده)،ضعف معده به علت سوءمزاج و اعراض 

معده به علت پرخوري يا خوردن غذاهاي شور،ترش،تند و چرب،خوردن غذاهاي نفساني(غم،ترس،افسردگي و...)،فساد غذا در 
تهوع آور و بوييدن مواد مشمئز كننده،اورام معده و احشا،طبيعت و قوه مدبره بدن جهت دفع ماده بيماري زا از معده،بيماري 

عملكرد معده خالف حالت  هايي چون سردرد،سوء هضم،قولنج،انقالب معده(حركت قسمت تحتاني معده به سمت باال يا
 ).13-11طبيعي خود و خارج كردن غذاي هضم شده) و...(

 تعريف يبوست در طب سنتي
ياد شده و از يبوست با عناويني مانند حصر،قبض بطن،احتباس  "ثفل"و  "براز"در طب سنتي ايران از مدفوع با عنوان 

 ).7ثفل،امساك بطن،اعتقال بطن و...نام برده مي شود(
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جاني در تعريف مفهوم يبوست ابتدا به بيان كيفيت مدفوع(براز)پرداخته و دراين باره مي گويد:بهترين ثفل آن باشد حكيم جر
كه قوام آن هموارتر باشد،پيوسته و به آساني فرود آيد،به قوام انگبين باشد،مقعد را نسوزاند،اندكي به زردي گرايد، ناخوش بوي 

 ).15نباشد و چون فارغ گردد،خفتي در تن پديد آيد(نباشد،بي بوي نباشد،باقراقر بادها 
 علل يبوست در طب سنتي

عوامل متعددي در ايجاد يبوست نقش دارند از جمله:مصرف اغذيه يابس مثل بلوط،برنج،تخم مرغ نيمرو،ميوه گس(مثل 
ب سوءمزاج سرد خرمالو)،ذرت،سيب ترش و...،ضعف قوه دافعه متعاقب مصرف مخدرها،از بين رفتن حس روده ها به سب

شديد،كمي انصباب(ريزش)صفراي الزم براي تحريك دفع،كمي خوردن و آشاميدن،گرمي مزاج كل بدن يا كبد(كه باعث ازبين 
رفتن رطوبت روده ها مي شود)،افزايش مصرف و برداشت رطوبت يا مايعات بدن مثل تعريق(بدن براي جبران كمبود آب،جذب 

رماي شديد هوا(گرماي بدن به داخل رفته،رطوبت ها را خشك و يبوست ايجاد مي آب از مدفوع را افزايش مي دهد)،س
 ).15،11،7كند)،تحرك زياد بالفاصله بعد از غذا،مصرف سبريجاتي مثل كدو،به تاخير انداختن اجابت مزاج و...(

 بحث و نتيجه گيري

مي  الت گوارشي،كاهشكيفيت زندگي زنان در دوران بارداري تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله اختال
يابد.تهوع،استفراغ،رفالكس و سوزش سر دل و يبوست از مهم ترين و شايع ترين مشكالت گوارشي هستند كه اكثر زنان در 
طول دوره بارداري خود با آنها مواجه مي شوند.طب سنتي به بررسي علل اين اختالالت پرداخته و روش هاي مختلفي را براي 

آنها توصيه نموده است.اين روش ها كه غالبا بي خطر هم هستند،در چندسال اخير مورد توجه ويژه قرار درمان يا كاهش عاليم 
گرفته اند.بنابراين با توجه به حساسيت دوران بارداري از جهت محدوديت مصرف بسياري از داروهاي شيميايي از يك سو و 

ري از سوي ديگر،پيشنهاد مي گردد به منظور افزايش كيفيت عوارض سوء ناشي از مصرف اين داروها به ويژه در دوران باردا
زنان باردار و آسايش و آرامش آنها دراين دوران،مراقبين امر سالمت از توصيه هاي طب سنتي جهت رفع و كاهش مشكالت 

 گوارشي زنان باردار اقدام نمايند.
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 141،ص1388ايران.انتشارات فراز انديش سبز.تهران:

 765،ص1383.موسسه مطالعات تاريخ پزشكي طب اسالمي و مكمل.تهران:3چشتي،م.اكسير اعظم.جلد .13

عالجات.جلد اول.موسسه تاريخ پزشكي طب اسالمي و مكمل.انتشارات االهوازي الجرجاني،ع.كامل الصناعه الطبيه،م .14
 360،ص1387دانشگاه تهران.چاپ اول

جرجاني،ا.االغراض الطبيه و المباحث العالئيه.تصحيح:تاج بخش،ا.جلد اول.انتشارات دانشگاه تهران.چاپ سوم  .15
 128-125،صص1393

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

۱۲٦ 
 

 S6: كد مقاله كامل

 

 با رويكرد طب سنتي ايراندرمان استرس و اضطراب 

 
 ، راضيه اميني*عزيمه رفيعي، مريم مقيميان

. دانشجوي كارشناسي پرستاري، مركز تحقيقات توسعه علوم پرستاري ومامايي، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجف 1
 ايران. آباد،

2 .a. اه آزاد اسالمي، نجف آباد، ايران. مركز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي، واحد نجف آباد، دانشگb.  ،عضو مربي
 (نوسينده مسئول)هيات علمي گروه پرستاري ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد، ايران.

3. a.  .مركز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجف آباد، ايرانb.  ،عضو مربي
 ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد، ايران. علمي گروه پرستاري هيات

 و هدف مقدمه

23Fاسترس

يا فشار رواني،پاسخ بدن به محركات دروني و بيروني است كه با تغييرات فيزيولوژيكي و روان شناختي مشخص مي  24
،گرما،خستگي،تشنگي،گرسنگي،كم خوابي،بيماري شود. عوامل متعددي مي توانند ايجادكننده استرس باشند از جمله: سرما

هاي جسمي،جراحي،از دست دادن عزيزان،فقر،ناكامي،تعارضات،ازدواج،حوادث طبيعي(مثل سيل و زلزبه)،جنگ،سوءاستفاده 
 ).1جنسي و...(

استرس مي تواند پيامدهاي فيزيولوژيك مثل افزايش ضربان قلب،افزايش فشارخون،افزايش قند خون،تعريق،خشكي 
زبان،افزايش جريان خون عضالت و پيامدهاي شناختي و رفتاري همچون پرخاشگري،غم و اندوه،اختالل در تمركز و گوشه 

24Fاسترس فرايندي پيشرونده ).2و1گيري را به همراه داشته باشد(

است كه هر لحظه ممكن است وضع را خرابتر كند و اين در  25
چه از نظر تسلط بر مشكلي كه علت استرس است و چه از نظر كنترل واكنش صورتي كه ما نتوانيم بر اوضاع خود مسلط شويم،

25Fاضطراب ).3هايي كه در برابر مشكل از ما سر مي زند(

يك حالت خلقي آينده نگر براي آماده شدن در برابر حوادث منفي  26
ده غير واقعي همراه است كه با دلهره،عدم قطعيت و ترس ناشي از پيش بيني يك رويداد واقعي يا وضعيت تهديد كنن

است.تصور مي شود كه عموما  اضطراب هنگامي در فرد بروز مي كند كه شرايط استرس زا در زندگي او بيش از حد طوالني 
اضطراب نيز همانند استرس مي تواند واجد  ).4شود و يا به طور مكرر رخ بدهد و فرد دچار حالت استيصال و درماندگي شود(

ثل كاهش تمركز يا ترس از ديوانه شدن) و رفتاري(تحريك پذيري يا كندي حركت) باشد و در هر عاليم جسماني،شناختي(م
طب سنتي ايران كه برگرفته از فرهنگ ايران و اسالم است،يك مكتب طبي كامل و  ).5صورت زندگي آرام فرد را مختل كند(

ابوزيد "ي هاي رواني وجود نداشت،حكمايي چون پويا مي باشد. زماني كه دركشورهاي اروپايي هيچ درمان طبي براي بيمار
،روشهايي را به منظور پيشگيري و درمان بيماريهاي "عقيلي خراساني"و  "جرجاني"، "بوعلي سينا"، "زكرياي رازي"،"بلخي

                                                           
۲٤-stress  
۲٥-Ongoing Process  
۲٦-Anxiety  


