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  فاءِش ُهکُرِذ واء َوَد ُهسُمن ِايا َم

   
  :هزينه جزوه ای که در مقابل شماست 

 .ختم شود  )عج(عالم امکان حضرت مهدی  قطب قلب شادیصلوات برای تعجيل در ظهور و   313

 
و با تشکر فراوان از اساتيدی که پژوهش های 

  :یاری نمود  چندین ساله شان ما را

دکتر ,  موسویدکتر ,  خيراندیشاستاد دکتر 
  ...و خدادادیمهندس ,  ابولحبيبدکتر ,  سيادتی

 

 

  دلِّ َعلی ُمَحَمد َو آِل ُمَحَمَالّلُهَم َص

  ُهمَئَو َعجِّل َفَرَجُهم َو َاهِلک َاعدا
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که از پای خمت يکسر به حوض کوثر اندازيم                 بهشت نقد اگر خواهی بيا با ما به ميخانه                      
  )حافظ(

ه خود متوجه ساخته       , طب ايرانی , سخن از طب سنتی  ا را ب ه ی م طب پايه سال هاست که ذهن انديشمندان و فرهيختگان جامع
ا    . شايد دو دهه ی پيش اينقدر ضرورت طرح مسئله ی احيا ی طب سنتی ايران احساس نمی شد . است  زون بيماريه رشد روز اف

ه است   آنچنان نگران کننده بوده که به طور خود ج ن سوال مطرح    . وش امواج انسانی را در راستای پر کردن خال ء برانگيخت اي
ردم              دگی م وده از صحنه ی زن وب ب اده اگر صالح و مطل ه راه افت ا آن ب رای احي می شود که چرا طبی که اکنون امواج مردمی ب

ه دوران رنسانس در ارو   ! بويژه در سده ی اخير محو شده است ؟ ردد     پاسخ به اين سوال ب از می گ ا ب رده از    . پ د پ در حقيقت باي
د       روی اين حقيقت که طب اسالمی ايرانی همچون  ا ستيزی عه انی نهضت کليس بسياری از ارزش های علمی اجتماعی ديگر قرب

ود هر              . رنسانس گرديده است  رده ب ار ک ات گرفت د خراف ردم را در بن ان م رون وسطی آنچن ظلم و ستم بی حد و حصر کليسای ق
لمانان در اوج   . ای حتی در دل مردم به محاکمه کشيده می شد  عقيده د مس در آن زمان که مردم اروپا در بربريت کليسا اسير بودن

عقب ماندگی اروپائيان به حدی بود که هنگامی پادشاه ايران ساعت شماطه   . قله های علم و دانش دنيا را مبهوت خود کرده بودند 
رون   داری را به شارلمانی پادشاه ار وپائی به رسم هديه فرستاد مردم با مشاهده ی خروج پرنده ای که سر هر ساعت از ساعت بي

ن ساعت            ه شيطان در اي ه ک ه احمقان ن توجي ا اي د و ب ه کردن آمده و زمان را اعالم می کرد با بيل و کلنگ به دربار شارلمانی حمل
يدند        ر کش اه بزي اخ پادش راز ک ن  . النه کرده ساعت را از ف ابه            و اي ايع مش ا وق راه ب رای هميشه هم ا ب ی ه دگی غرب ند عقب مان س

ه سخنان    . ديگری در تاريخ باقی ماند  ان ک دانشمندان بسياری از ترس جان خود افکار علمی خود را با خود به ديار باقی بردند ان
دند   علمی بر زبان آوردند به دست حاکمان خرافه پرست کليسا  دان و   . محکوم به مرگ ش ه زن ا ب د و مجازات های ديگری      ي تبعي

ام    . سرکوب گرديدند  ه پرستی حک به استناد نظريات خود اروپائيان اسالم و تمدن اسالمی بود که مردم اروپا را به قيام عليه خراف
د    ا نمودن ضت  نه. کليسا برانگيخت و ايرانيان در پيشترفت تمدن اسالمی جهان نقش به سزايی آن هم بيش از ساير ملل اسالمی ايف

ه        . ضد کليسايی شکل گرفت و کليسا در مقابل امواج علم گرايی به زانو در آمد  اد ب ن و اعتق وان سمبل دي ه عن ا ب از آنجا که کليس
رار     ا ق ه کليس ماوراء الطبيعه در مقابل نهضت مطرح بود به طور کلی دين ستيزی و سکوالريزم يکی از شعارهای قيام مردم علي

ته های علمی اسالمی            ابتدا طب اسالمی ب. گرفت  اير رش دريس شد و همچون س ی ت ل غرب ه عنوان يک دانش پيشترفته در محاف
ی         . انگيزه های الزم را برای ايجاد رنسانس در مردم اروپا برانگيخت  ه ول ائی ب فانه سردمداران اروپ ا متاس پس از شکست کليس

رد      وعی خيانت ک ه ن ه          ا. نعمت خود که تمدن اسالمی بود پشت پا زد و ب ده ک اريخ پس از رنسانس ثبت ش ه عجيب در ت ن واقع ي
ی     ای علم اب ه م کت ن مراس ده و در اي ع ش م جم ه دور ه ه ب ايش متکبران ی در يک هم رای غرب ادی گ ردمداران م ياری از س بس

ه آتش             ه را ب يد سپس تپ ه ای رس اع تپ ه ارتف ه ب ا ک ا آنج يدند و  دانشمندان شرق و اکثرا دانشمندان اسالمی را روی هم ريخته ت کش
ه خصوص    . اطراف ان به رقص و پايکوبی پرداختند  ازی ب همان جا اعالم کردن که ما از علوم شرقی بی نيازيم و در اين بی ني

ه         . کتب دانشمندان اسالمی را به سخره گرفتند  ا مذهب سوزی و شرق سوزی در اتش کين طب اسالمی نيز در اين علم سوزی ي
د      علم زدگان بی دين و مادی گرايا ه شکلی جدي ا را ب نه احمق اروپائی سوزانده شد در حقيقت اين نوآوران نوعی از بربريت کليس
د انس کردن ود وارد رنس ا خ ود  . ب ده ب ان گردي م و دانش در جه د عل ن در شرق باعث رش ه دي ه , در حاليک ان ب انس اروپائي رنس

ود  . اعتراف بسياری از دانشمندان و فرهيختگان وامدار فرهنگ اسالمی بود  آری دين که بگفته مارکس افيون ملت ها نام گرفته ب
ه       ود ک ن در شرق تفکری ب همان دينی بود که هر نوع تفکر علمی را دادگاههای تفتيش عقايد در نطفه خفه می کرد و برعکس دي

رد   ی ک الم م هدا اع اء ش ر از دم ا را برت داد علم امبرش م انی قضا  .پي ی قرب ر صورت طب اسالمی و ايران ه ه ه ب وت ناعادالن
تيز        ن س تان دي ا پرس ه دني ا ب دگی را موقت وخت و صحنه زن ان س وزی آن ه ت تر کين ر خاکس ت و زي رار گرف ی ق ان غرب ماديگراي

ان ب       ه خود را در گذشت زم ال ناجوانمردان د   پواگذاشت تا سزای اعم د و پرداختن ه در       . ردازن انطور ک ه امروز هم ه ای ک ه گون ب
ردم را  سطور اول پيشگفتار رفت رشد ر وز افزون بيماری ها نشان داد که علم زدگی محض هرگز نمی تواند نيازهای بهزيستی م

ر انديشمندان و آزادانديشان       , برآورده سازد و اينک که انواع مرگ ها ی ناشی از تمدن جديد و صنعت  ه ب ردم را گرفت ان م گريب
ترفت    ه           است که بفرياد دردمندان بشتابند و با احيای طب شريف و پيش د ک ان اعالم کنن ه جهاني ار ديگر ب ی يک ب ه اسالمی و ايران

  .اسالم دين علم و دانش و ايرانيان مانند هميشه سردمدار علوم پزشکی در دنيا می باشند

  دست نوشته دکتر سيد محمد موسوی
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ام  که پيش رو داريد پيرامون اصول زالو درمانی نگاشته شده است ولی از آنجايی که درک ز جزوه ای الو درمانی و رسيدن به مق
دا   ن   ی درمانگری بدون دانش مزاج شناسی و تغذيه غير ممکن می باشد در ابت انی طب         اي ه بحث پيرامون مب جزوه آموزشی  ب

  .سنتی می پردازيم 

  :چرا بايد مزاج شناسی را بشناسيم 

ا      چون زالو درمانی همراه تخليه خون می باشد    ر شاخه های خون درم ع سرد و خشک    نی می باشد   و يکی از زي  . و دارای طب
  . انجام آن را تجويز کرد , پس نمی توان بدون دانش علم مزاج شناسی و تشخيص خلط غالب در بيمار 

اران         3برای مثال بنده بيماری را داشتم که پس از  ه بيشتر بيم الی ک ود در ح ده ب ان نش جلسه زالو درمانی بيماری آرتروزش درم
جلسه زالو درمانی مشکلشان برطرف می شود و پس از کمی گفت و گو دانسته شد که او هر  حتی با يکمبتال به بيماری مفاصل 

رد  , توشه ای در بر گرفته ه کمی از علم مزاج شناسی روز ماست مصرف می کند و حال کسی ک ار   100می داند که اگر اين ف ب
زات     . زنبور درمانی انجام دهد جواب نمی گيرد , حجامت , هم زالو درمانی  ه و پرهي ار اصالح تغذي پس زالو درمانی بايد در کن

ا و       برخی بيماران در ابتدا تحت زالو درمانی قرا, باشد و حتی گاهی اوقات  ا و منضج ه ين ه ا تجويز مل ر نمی گيرند بلکه ابتدا ب
ار يک    اصالح تغذيه بدنشان بايد اماده شود و سپس جلسات زالو درمانی را اغاز کنند پس در نتيجه برای گرفتن نتيجه نبايد به بيم

  خداوند منان به مرحله درمان برسيم  بعدی نگريست بلکه بايد به بيماری او نگاهی جامع داشته باشيم تا ان شاء اهللا در پرتو عنايت

  : مقدمه 

زان      , مزاج شناسی يکی از علومی است که از دير زمان مورد توجه عام و خاص بوده است  ا صرف نظر از مي همه ی انسان ه
ه از          زان فهمی ک ه تناسب مي دام ب وده و هر ک آن  سواد و رشته تحصيلی و گرايش اجتماعی نسبت به مفاهيم مزاج شناسی واقف ب

  .داشتند در تمامی شئون زندگی از اين علم بهره می بردند

اعی      وم اجتم اری و کشاورزی   , صنعتی  , تمامی کارشناسان رشته های مختلف عل وم      , معم يم و تربيت و عل طب و نجوم و تعل
د و ساختار نظام علمی        تفاده می کردن ای    سياسی نيز به طور کامل از اين علم در موضوعات مورد بحث خود اس ر مبن خود را ب

  .مزاج شناسی استوار می ساختند 

رد و رو       , از اين رو هيچ گاه جهت گيری علمی صنعتگران در خلق ابزار مورد نياز خود  دا نمی ک جهتی مخالف نظام زيست پي
وم جزء          اثير عل دن شرقی تحت ت ه فرهنگ تم انی ک نگر   در روی قانون مندی های حاکم بر نظام طبيعت قرار نمی گرفت از زم

ر فرهنگ خويش را از دست داد    اکم ب اختار کالن ح رار گرفت و س ی ق د و از صحنه ی , غرب يده ش زوا کش ه ان ز ب م ني ن عل اي
امانی شديدی در    , تکرار , بی نظمی , به هم ريختگی .زندگی حذف شد  دوباره کاری تفکرات و انديشه های ضد و نقيض و نابس

ر  , د تالش صنعتگران و متفکران و انديشمندان علوم مختلف طراحی نظام زندگی پديد آمد که موجب ش جهتی مخالف نظام حاکم ب
  .طبيعت پيدا کند در نتيجه قوانين و قواعد علمی وضع شده توسط آنها همه روز نيازمند تغيير شد 

ان    , رشته ای که بيشترين خسارت را با حذف علم مزاج شناسی متحمل شد   , از ميان همه ی رشته های علمی  ته طب و درم رش
  .بود

ده    , به نحوه ای که با حذف مفاهيم سردی و گرمی از سيستم طب و درمان  بخش عمده ای از بيماری از قلمرو تشخيص خارج ش
وم شد   , مان سردرد است جبيل درمثال گفته می شود زن. و کارشناسان را دچار ابهام ساخت لکن در مطالعات علمی انجام شده معل

ل موجب در ان زنجبي ی در  70م ده ول اران ش ی موجب  21درصد از درد بيم ديد و در جمعيت روز خارش و درصد موجب تش ب
  .اگزماست 

رای سردرد        اه ب ود بخشد و هرگ در حالی که با ديدگاه مزاج شناسی زنجبيل يک داروی گرم است و می تواند سردرد سرد را بهب
تفاده شود باعث خارش و        گرم مورد استفاده قرار گيرد موجب تشديد سردرد و چنان رم و خشک اس چه برای افراد دارای مزاج گ

  .داروها و رفتارها نيز می شود , به همين ترتيب اين قاعده مشمول تمامی غذاها . اگزما می شود

ا          ده شود ت ر طبيعی افکن امی عناصر طبيعی و غي برای گسترش اين علم و کاربرد آن در زندگی الزم است يک نگاه عميق به تم
  )دست نوشته استاد خيرانديش. (اين کار مستلزم يک بررسی و تحقيق دامن دار است . مزاج آنها بررسی و قابل طرح شود
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 مبانی طب سنتی ايران

  
بدنهای مردم عنايت دارد و به آن سالمتی وصحت می بخشد  به طب صناعتی است آه " حكما طب را اينگونه تعريف آرده اند که

ه ذآر               آنگاه توسط اين "  ه بخشی از آن در ادام انی ای آ ر اساس مب د وب ردم را تشخيص می داده ان ای م ن بيماريه ا ف صناعت ي
ه درست            . خواهد شد به درمان مردم می پرداخته اند  راوان است آ ای ف اگون وکتابه ی ودارای مطالب گون دری غن طب سنتی بق

م فقط خالصه ای فهرست وار        يادگرفتن آن به مطالعه تعداد زيادی آتاب وصرف زمان طوالنی  ل می آوري نياز دارد آنچه در ذي
  .جهت آشنايی کلی با اين طب ومبانی آن است اميد است مورد توجه قرار گيرد

د     اين شکل حكمای قديم طب را به  رده ان ا          طب نظری مجموعه دانش    .تقسيم بندی می آ د ت د بدان رد باي ه ف ه ای است آ های پاي
ن دانش       .ا تشخيص دهد بتواند وضعيت آلی مريض ر ا اي ه شودآه ب طب عملی بازهم دانشی است آه بايد در آالس درس يادگرفت

ه             . دستورات ونسخه های بيمار را هدايت می آنيم  د آ رده ان ی می آ ه معن دين گون ا ب ا مرض را حكم اری ي ين بيم اه  : همچن هرگ
د        ) افعال  اختالل در( فعلی از مجرای طبيعی خود انجام نشود مرض رخ داده است  ته ان آنوقت در بخش طب نظری قسمتی داش

ی مرضی      .بنام امور طبيعيه آه از ارآان ، امزجه، اخالط ، اندام ،ارواح ، قوی وافعال تشكيل يافته است   يم وقت ه گفت ه آ همانگون
ه اختالل در   حاصل می شد يعنی اختالل در افعالی رخ می داد طبيب با تجربه ای آه داشت پی به نوع اختالل در قوی و از آنجا ب

ان              ه اختالل در ارک ا ب ه اختالل در امزجه و از آنج ا ب ه اختالل در اخالط و از آنج ا ب ارواح واز آنجا به اختالل دراندام واز آنج
  .بيمار پی می برد 

ی    دابير عمل ل حجامت وفصد    ( سپس با تغيير دادن ارآان بيمار توسط غذاها ، داروها يا ت انی   , مث و درم ان   ... ) وزال باعث درم
وی  .اين روند به آمك توجه به داليل وعالئم بيماری واسباب وعلل بيماری امكانپذير است . بيماری می شده است  اما اين آه اين ق

ه توضيح آامل           د آ ردازيم هرچن ا می پ اره آنه ، ارواح ،اندام ،اخالط ،امزجه وارآان يعنی چه درادامه به توضيح مختصری درب
  .شتن آتابی نياز دارد آنها به نو

  ارآان

ن     –آتش  –آب : حكما معتقد بوده اند آه تمام اشياء در عالم ازچهارعنصر تشكيل شده اند  باد وخاك البته بايد دانست منظور از اي
  .آب آن آب در دسترس ما نيست همچنين در مورد آتش وبادوخاك 

د         به اين معنی آه حكما اجسام ر. بلكه اين ها تمثيل هستند  رده ان دی می آ يم بن ن شكل تقس ه اي سبكی  : ا از نظر سبكی وسنگينی ب
اد سبكی       ) نهايت سنگينی   ( سنگينی نسبی وسنگينی مطلق –سبكی نسبی  –) نهايت سبكی ( مطلق  ل ونم وان تمثي آنوقت آتش بعن

از سوی  .مطلق بكارمی رفته است   مطلق ، باد بعنوان نماد سبكی نسبی ،آب بعنوان نماد سنگينی نسبی وخاك بعنوان نماد سنگينی
وق     .خشكی تقسيم بندی می آرده اند -4تری -3گرمی  -2سردی  -1: ديگر ، آيفيت اجسام را به چهار دسته  ار عنصر ف اه چه آنگ

د             وده ان ر ب ه شكل زي ه ب ار گان ات چه ده از نظر آيفي ری ، آتش دارای     : عالوه بر نمادهای ذآر ش آب دارای خاصيت سردی وت
ری وخاك دارای خاصيت سردی وخشكی خاصيت گر اد دارای خاصيت گرمی وت اد وخاك .می وخشكی ،ب ن آب وآتش ب ه اي ب

  ) .ارآان اربعه .( اصطالحًا عناصر يا ارآان می گفته اند 

د   ا       , رکن پنجمی نيز وجود دارد که روح حاکم بر ستون های چهار گانه را تشکيل می ده دی ه ا و پلي م و درک نيکی ه درت فه ق
  .آن اين رکن است از

ات  يارات و ثابت يد و س اه و خورش د , م ات ان تر حي ن بس و افکن اي اوت  , پرت ای متف ان ه ود در زم وع خ ابش متن ا ت دام ب و هر ک
ا شکل    , ای را بر سر ما می پراکنند و لحظات زندگی ما را متغير می سازند از دامن اين چهار رکن   تشعشعات ويژه طبيعت زيب

ايی از گرمی   گرفته و گياهان و  حيوانات و انسان پديد آمده است از اين جهت مخلوقات پديد آمده در دامن اين ارکان نيز ويژگی ه
مقدار کم يا بيشتر از اين , لکن به تناسب نوع سرشت اوليه و مکان زيست هر کدام , و سردی و خشکی و تری را در خود دارند 

  .ويژگی ها برخوردار شدند 

سالمت موجود در  ) و جعلنا لکل شی قدرا(سردی در تن موجودات را خداوند تبارک و تعالی تعيين می کند نسبت تعادل گرمی و 
ين از گرمی و سردی      . آن است که آن قدر و اندازه ی تعيين شده را حفظ نمايد  داری مع ه مق برای حفظ کردن آن بايد هر فردی ب

ا و سرمای        , خوراک   اين امر از طريق. و تری و خشکی را وارد تن خود سازد  دی از گرم ره من از طرق فضای اطراف و به
  .محيط و نيز از طريق رفتار ميسر می شود 

  )مزاج ها(امزجه
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د             ه گوين ان اربع م آميختن ارآ ه ه ه آيفيت حاصله ازترآيب وب  9.امزجه جمع مزاج به معنی به هم آميختن است ودر اصطالح ب
رم    -3سرد   مزاج  -2مزاج معتدل  -1: نوع مزاج داريم  ر    -4مزاج گ ر     -6مزاج خشك    -5مزاج ت رم وت رم   -7مزاج گ مزاج گ

  مزاج سرد وخشك -9مزاج سرد وتر  -8وخشك 

ان می شود     دی گياه ا از  وچ . برايند اثر چهار رکن مزبور در گياهان نيز چهار ويژگی متمايز ايجاد می کند و موجب دسته بن ن م
  .ويژگی های آنها را بدانيم تا از ميان آنها غذاهای مناسبی برای تغذيه خود تدارک ببينيم گياهان برای تغذيه استفاده می کنيم بايد

زه ی   , دسته ای ديگر دارای مزه ای ترش  , در طبيعت دسته ای از گياهان دارای مزه ای شيرين هستند و گروهی تلخ  گروهی م
  .هستند دسته ای نيز مزه ی تند دارند و دسته ای گس مزه يا بی مزه , شور 

ای خاصيتی     . هر کدام از اين مزه ها و حتی بوها گويای ويژگی خاص هستند که در اين گياهان نهفته است  ز گوي ان ني رنگ گياه
  .هستند که می توان از آن قاعده ای نسبی استنتاج کرد

ا       مج, تيز مزه ها و نيز مزه های شور گرم هستند , )به جز کافور (تلخی ها , مجموعه شيرينی ها  زه ه ا و گس م موعه ترشی ه
ر      , از طريق رنگ و بو نيز می توان مزاج را ارزيابی کرد ) مانند مزه ی کيوی و خيار( سرد هستند  ا کامل ت زه ه انون م لکن ق

  .است

شوری و تندی هستند و به همين ترتيب دارای مراتب مختلفی از ميزان گرمی , تلخی , مزه ها دارای درجات متفاوتی از شيرينی 
ار است    ادم خيار با ميزان تلخی نعناع متفتلخی مثال ميزان . و سردی خواهند بود  ر از دم خي خ ت ن جهت   . وت است نعناع تل از اي

ن جهت            . نعناع نسبت به دم خيار گرمی درجه دو محسوب می شود   ی بيشتر است از اي اع خيل ه نعن دوی حنظل نسبت ب تلخی ک
اوت   , نی انگور با شيرينی خرما متفاوت است شيري. کدوی حنظل گرمی درجه چهار دارد  شيرينی خرما نيز با شيرينی عسل متف

اوت است              . است  ز متف ا ني دين ترتيب مراتب گرمی شرينی ه ه ب ته ک رق داش . نيز شيرينی عسل شبدر با شيرينی عسل آويشن ف
ار می باشد         ين ترتي   . انگور گرمی درجه يک و عسل  آويشن دارای گرمی درجه چه ه هم ا    ب ا و   , ب درجات شوری ه دی ه تن

  . ترشی ها تعيين می شود

  اخالط

د       .اخالط جمع خلط است وخلط جسم سيال وتری است آه غذا پس از هضم به آن تبديل می شود   وده ان د ب ا معتق ه حكم توضيح آنك
ذا       ( وقتی غذا خورده می شود اول توسط معده به آيموس معدی  ری شكل حاصل از هضم غ ايعی خمي ده است   منظور م ) در مع

د          ه کب اريقا ب دای روده توسط عروق ماس تبديل می شود آه به اين عمل طبخ معدی يا طبخ اول گويند سپس از طريق مجاری ناپي
د خارج می شود             ) در اصطالح امروزی متابوليزه ( رفته در آنجا پخته  ه از آب اه رگی آ د آنگ ه آن طبخ دوم گوين ه ب می شود آ

ا اخالط            حاوی مايعی است آه اگر ه آنه ه ب يم می شود ک ه تقس د طبق ه چن در لوله ای شيشه ای ريخته شود ومدتی بماند اين مايع ب
ده می شود          . گويند  ط سوداوی نامي ه خل روی . دز ته لوله مقداری ماده سياه وسنگين آه مقدارش خيلی آم است خواهيم داشت آ

ر    .سودا دارای آيفيت سرد وخشك است .وصفرا قرارمی گيرد ) خون ( سودا سه خلط ديگر بلغم ،دم  رم وت ر ودم گ بلغم ، سرد وت
  .به اين خون ،بلغم ،صفرا وسودا اخالط چهارگانه گويند . وصفرا گرم وخشك 

واد              , حيوانات و انسان از طبيعت تغذيه می کنند  ا آن م ه ب وادی می شود ک ه م ديل ب ده پس از هضم و جذب تب غذای مصرف ش
واد صفرا    حرکت و رشد اندام های  ن م م و سودا   , دم , گوناگون بدن تامين و موجب بازسازی اعضا ی آسيب ديده می شود اي بلغ

  .نام دارند 

مثال صفرا گرم و خشک است , اين اخالط نيز مانند چهار رکن نظام طبيعت دارای ويژگی هايی از حيص گرمی و سردی هستند 
  .سرد و خشک است بلغم سرد و تر و سودا, گرم و تر است ) خون(دم , 

تند     اگون هس واد         , اين مواد چهار گانه ابزار ساخت اندام های گون ن م دام از اي ادی هر ک م و زي ه تناسب ک ان    , و ب دن انسان هم ب
  .ويژگی را در خود آشکار می سازد

ط می      هر کدام از گياهان يا مزه هايی که مطرح شد  ه آن را خل ه     موجب ساخت ماده ای در بدن می شوند ک ا ب ن خلطه د و اي نامن
ر را    , از اين رو ميوه ی گرم و خشک را صفرا زا می نامند .نامگذاری می شود  دترتيبی که ذکر ش يده ی سرد و ت و گياهان رس

ده    . صفرا زدا می گويند وذ کنن زه و نف هرگاه ميوه ای سرد و خشک بيش از حد مصرف شود سودا زا می شود و بر عکس گس م
  .ها نقش سودا زدايی دارند مانند سرکه و انار
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  .ايی موجب توليد خون می شود مانند خرما و انگور که انها را غذاهای دم زا می نامندمصرف ميوه ه

  .ترشی ها و گس مزه ها مانند خيار و گوجه فرنگی غذاهای بلغم زا ناميده می شوند, خوراکهای سرد و تر مانند ماست کم چرب 

دن          مقدار کم يا زياد . بدن انسان ها با ترکيب اين اخالط ساخته می شود  ر شکل ساختمان ب دن موجب تغيي واد در ب دام از م هر ک
ن  , رنگ پوست , درشتی و باريکی اندام , زيبايی , تفاوت صورت , انسان  ا      , پراکندگی مو در ت انی ي ا و پنه شکل و رنگ موه

  .سان بروز می دهد و نيز توانايی های متفاوتی را پديد می آورد و رفتارهای متغيری را در ان.آشکاری عروق در بدن می شود 

د     . افراد دسته بندی می شوند , بر اساس ميزان پراکندگی نسبی اين اخالط در بدن  اوت مزاجی پدي از اين جاست که تيپ های متف
ذايی    , هر کدام از اين تيپ ها . می آيد  اگون و گرايشات غ دی     , دارای اندامی خاص با اشکال گون ه من اری و اخالقی و عالق رفت

  . اهند بود متفاوتی خو

  : هر گاه ميزان پراکندگی مواد چهار گانه 

  صفرا – 1

  دم – 2

  بلغم – 3

  سودا – 4

  در بدن به تناسب وجود داشته باشد فرد دارای مزاجی 

  معتدل – 5

د  , هر گاه مقدار صفرای موجود در تن فرد به نسبت فرد معتدل افزايش يابد . خواهد بود اه مق ار فرد دارای مزاج صفراوی و هرگ
دار سودای موجود در      دم موجود در تن انسان نسبت به فرد معتدل افزايش يابد فرد دارای مزاجی دموی خواهد بود و زمانيکه مق

دل  ود         تن انسان نسبت به فرد معت د ب رد دارای مزاج سوداوی خواه د ف زايش ياب ن       . اف ه در ت واد چهارگان د م دين ترتيب از براين ب
ا    انسان تيپ های متفاوتی پديد ن آنه زی   , می آيد که به تناسب ميزان گرمی و سردی و خشکی و تری موجود در ت , درشتی و ري

ه طور     . باريک اندامی و يا چاقی و يا الغری و ساير ويژگی های ظاهری ايجاد می شود ن ب واد در ت با افزايش هر کدام از اين م
  .کلی چهار تيپ ديگر نيز پديد می ايد

دان   , ساوی همديگر نيستند تيپ های انسانی دقيقا م ه چن از اين رو دسته بندی های زيادی از اين پنج تيپ اصلی نشات می گيرد ک
  .مزاج شناسی سعی می کند به مشترکات کلی بين انسان ها توجه کند . تفاوت اساسی در بين آنها وجود ندارد

ا زمانيکه در     , آنها است هر کدام از تيپ های مذکور دارای تعادل نسبی هستند که موجب حفظ سالمت  ر صفراوی ت يعنی يک نف
ين ترتيب      , يک نفر سوداوی , طبع خود متعادل است سالم است  ه هم ز ب ذايی    , بلغمی و دموی ني ايالت  , لکن در گرايشات غ تم

ا    د داش              , رفتاری و حساسيت ه م ديگر خواهن ا ه ايی ب اوت ه اعی تف ائل اجتم ا و مس وا و رفتاره ه آب و ه دی ب ه من اگر  . تعالق
برای حفظ  . بخواهيم اين افراد را در حالت سالمت نگه داريم بايد سعی کنيم تا اخالط موجود در تن آنها از حد تعادل خارج نشود 

دن شود     ه      . اين تعادل بايد گرمی و سردی های مورد نياز هر کدام به اندازه مورد نياز جذب ب ه گرمی و سردی ب در صورتی ک
ادل    , تن در حال تعدل باقی می ماند و حفظ تعادل يعنی حفظ سالمت , ته باشد اندازه در تن وجود داش ن از مسير تع به هر دليلی ت

اری می شود  روز بيم زايش يافت موجب ب دن اف ری ب ا ت ا خشکی ي ا سردی ي د و گرمی ي ا , خارج ش ا ي زايش ويژگی ه ن اف اي
اميم     , دارد سراسری است و در تمام بدن پديد می آيد يا در يک اندام وجود  ه اخالط می ن وقتی در سراسر بدن پديد امد آن را غلب

رد      , که موجب بيماری فراگير می شود مانند فشار خون يا غلظت خون  دا ک ا کاهش پي زايش ي اگر اين خلط يا ماده در يک اندام اف
ايش بلغم در زانو که موجب درد  موجب بيماری همان اندام می شود مانند افزايش صفرا  در سر که موجب سردرد می شود يا افز

  .و ورم زانو می شود يا افزايش سردی در مغز که موجب فراموشی می شود

  .بنابراين ايجاد تعادل در بدن يعنی درمان, در اين حالت بايد مواد بدن را به حالت تعادل برگرداند 
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  سالمتی= حفظ تعادل  

  درمان= ايجاد تعادل 

    

  :اندام

  .است ... مختلف بدن مانند قلب ، آليه ، ريه ، استخوان ومنظور همان اعضاء 

  :ارواح

ن روح          ق تعريف اي ادی مشهور نيست بلکه طب ن روح آن روح غيرم طبق تعريف حكما ارواح جمع روح است ولی منظور از اي
  .ماده است وجسم لطيفی است آه از لطافت بخارهای اخالط حاصل ميشود وسر منشاء نيرو در بدن است 

  : قوی

  .ارواح ايجاد يك نيروهايی در بدن می آنند آه به آنها قوی گويند 

اب         : توجه  ه کت د ب رای گسترش بحث وتوضيح بيشتر ميتواني توضيح مبحث اندام وهمچنين ارواح وقوی بسيار گسترده است آه ب
  .قانونچه چغمينی ، ويا کتاب قانون در طب بوعلی سينا جلد اول مراجعه کنيد

  ) سته ضروريه ( نه ضروريات شش گا

  
  :چيز ضروری دارد  6حكما معتقد بوده اند آه برای اين آه انسان بتواند به زندگی خود بطور طبيعی ادامه دهد نياز به 

  هوا  -1

  
اوت در   از نظر لطافت ، غلظت ، حرارت ، سرما ، اختالط با اجزاء زمين ، اختالط با دودها يا عا ری از آنها بودن، تأثيرات متف

رعكس هوای عاری از    .موجب بيماری در بدن می شود   ) هوای گندابها ( بعنوان مثال هوای مخلوط با مواد عفونی . دن دارد ب ب
  .مواد عفونی موجب صحت می شود 

  مأآوالت ومشروبات  -2

  
ه دانش     خود اين آه انسان چه بخورد وبياشامد بسيار . هيچ انسانی بدون خوردن وآشاميدن نمی تواند زنده بماند  از ب مهم است وني

  .تغذيه دارد 

  احتباس واستفراغ  -3

  
ارغ شدن      ی ف تفراغ يعن احتباس يعنی نگه داشتن بعضی از اجزاء ضروری در بدن مثًال نگه داشتن آب به اندازه الزم در بدن واس

ام دا  واد     .رداز اجزاء غير ضروری واضافی بعنوان مثال استفراغ مواد سمی خون توسط کليه ها که ادرار ن د م اگر شخصی نتوان
اری می شود               ا بيم د دچ ع آن دنش را دف ادی ب واد سمی وزي ا م دن نگه دارد وي تفراغ   .( ضروری مورد نياز خود را درب ی اس معن

  .)دراينجا با آن استفراغ استفاده شده در جامعه متفاوت است 

  رياضت واستراحت  -4

  
د      .كون است رياضت منظور تحرك است واستراحت همان استراحت يا س دنی دراستراحت رخ می ده ال ب انسانی  .بساری از اعم

  .آه نتواند به اندازه استراحت آند دچار بيماری می شود وانسانی هم آه تحرك الزم را نداشته باشد همين طور 
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  اعراض نفسانی -5

  
رد ط ... منظورهمين حاالت شادی ، غم ، عصبانيت و  دازه      است آه درانسانها رخ می دهد ودر يك ف ه ان ا الزم است وب بيعی اينه

  .اگر باشد موجب صحت وسالمتی می شود 

  نوم ويقظه  -6

  
ل تحمل شود             . منظور خواب وبيداری است  رای انسان قاب ات ب وام عضالنی تقويت شود وحي ين  . خواب باعث می شود ق همچن

  .ه باشداين خواب وبيداری نيز بايد به انداز. خواب اثرات بسيار ديگری در بدن دارد 

  :که حال به بررسی عناصر و اخالط می پردازيم 

  

  :عناصر اربعه عبارتند از 

  )گرم و خشک (آتش 

  )گرم و تر ( هوا 

  )سرد و خشک ( خاک 

  )سرد و تر(آب 

  

  :شودکه تن آدمی نيز مانند ساير موجودات و کائنات از اين چهار عنصر تشکيل يافته است و بدن از چهار خلط زير تشکيل می 

  )گرم وخشک (صفرا 

  )گرم و تر (دم يا خون 

  )سرد و خشک (سودا 

  )سرد و تر ( بلغم 

ی دل اين چهار خلط در بدن هر کس به مفهوم برابری کًماکه در تن هر آدمی تناسب و تعادل اين چهار خلط متفاوت می باشد و تع
  .راثتی فرد بستگی دارد اين چهار خلط نيست بلکه منظور تناسبی خاص است که به مزاج و طبع و

  :تعريف مزاج 

ا    , مزاج عبارت از چنان کيفيتی است که از واکنش متقابل اجزای ريز مواد متضاد بوجود می آيد مثل اختالط هوا با اب  ا آتش ب ي
ه طور  . خشکی و تری در طبيعت ما بوده باشد , سرما , که حاصل اين اختالت می تواند پيدايش گرما ... خاک و خالصه   يعنی ب

  .از اختالط فيزيکو شيميايی اين عناصر ساده ی طبيعت با يکديگر کيفيتی بوجود می آيد که به ان مزاج می گوييم

دل         ) تری , خشکی , سردی , گرمی (هر گاه حاصل اين اختالط کيفی متضاد  ا يکديگر مساوی باشد مزاج معت در ترکيب خود ب
و  ال           بوجود می آيد ولی اگر در ترکيب نامساوی ب د شد مث دل خواهن ر معت ده مزاج غي ند در ان صورت بوجود آورن ع  : ده باش طب

  .سودا که در ان سردی بيشتر از گرمی است و خشکی بيشتر از تری و در مجموع مزاجی خشک و تر محسوب می شود 

ه طور خالصه          ی ب رد ول ع و مزاج استخراج ک دل     اگرچه از ترکيب اين کيفيات متضاد می توان بی نهايت طب ع معت ا طب انسان ي
ه سه و           ا سه ب ه دو ي ا دو ب ی از اينه ا ترکيب ا صفرايی و ي ع و مزاج      ... دارد يا دموی يا سودايی يا بلغمی ي ن صرت طب ه در اي ک

  .به سوی پيچيدگی و اختالط پيش می رود شخص 

 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
14 

ه هر کس از نظر      مفهوم اعتدال مزاج در انسان يک مفهوم اعتباری است و از هر فردی به فرد ديگر فرق می کن   ع ب د و در واق
ی  . مزاجی آنچه اليق اوست به او می دهند و ممکن است اعتدالی که در يک نفر صادق است در شخص ديگری صادق نباشد  يعن

ود و           رار ش تر برق ی بيش ا گرم ت ب ن اس ر ممک رای شخص ديگ ردد ب رار بگ تر برق ردی بيش ا س ر ب ک نف زاج ي دال م ر اعت اگ
  . دامه بحث مزاج شناسی درک اين موضوع سهل می گرددکه با مطالعه ا.بالعکس

داری نامناسب و   , در صورت عدم رعايت اصول سالم زيستن مانند تغذيه نامناسب  که  ...حرکت و سکون نامناسب و خواب و بي
  :يم آوردبا غلبه يک خلط يا چند خلط در بدن مواجه خواهيم شد که عالئم غلبه اخالط فوق را در بدن آدمی در زير خواه

زرگ    , شانه جمع شده و کوچک  , سر کوچک , گرمی زياد از حد , بدن باريک  :غلبه صفرا  – 1 بتا ب ه    (باسن نس ه نسبت ب البت
د  (بينی بزرگ , پوست خشک , اندام ميانی نسبتا درشت , بازوان باريک , ) کمر باريکی که دارند به دليل حرارت زياد قلب و کب

تمايل زياد به ترشی جات   , به شيرينيجات و چربی تمايل وجود ندارد , رگ های بر آشفته , يل به زرد پوست متما, کم مو , )آنان
سرما دوست  , در تمام فصول احساس گرما می کنند , گيرايی زياد و حافظه کم , تحرک زياد , عصبانيت , رفتارهای تند , و آب 

ه های   , زرد شدن زبان و پوست و سفيدی چشم ,  اد   جوش و اکن روز حساسيت های پوستی اگزماتيک      , پوستی زي خارش و  , ب
ان    , طاسی و ريزش مو در جلوی سر و سنين جوانی  , موی غير صاف , گرمی دست و پا  ر و خشکی زب خ شدن دهان    , زب , تل
رط   , افزايش حرکات تنفسی  , احساس خشکی در بينی , استرس و اضطراب , بروز آفت دهان  تهايی   , تشنگی مف ی اش خواب  , ب

ر چشمها    , ) غير از سينوطيت و ميگرن  (سردرد های مکرر , پرکاری تيروئيد , کم  ه چشم     , فرورفتگی زي رون زدگی حدق , بي
ايع       , امکان يبوست مزاج , حالت تهوع و استفراغ , ريفالکس گوارشی , سوزش سر دل  روز سنگ کيسه صفرا ش ه ب در اين غلب

ا    , و مشکالت عروقی مانند واريکوسل و بواسير  واريس, زرد شدن رنگ ادرار , تر است  ل روياهای زرد   , داغی کف پاه تخي
دن  , درد پهلو , تند شدن نبض , روحيات مردانه , ديدن خواب های خشن و جنگ و دعوا , رنگ  احساس  , احساس گزگز شدن ب

ر مريض شدن   , گر گرفتگی   ا   , دي دام ه الی  , خشکی و الغری ان يش فع اد  پشتکار , جدی , ب م حوصله  , زي , پرخاشگری  ,ک
تن  فوری از کور, خشمگين  از   ,ه در رف ه کشيدن سيگار     , لجب ه ب الهای جوانی و تابستان     , عالق دحالی در س ودن قفسه    , ب پهن ب

ينه  د , س ودن ق ردن    , دراز ب ی ک ولی در نزديک وان معم ادل و ت ی متع ل جنس ر , مي وزش جگ ده , س اراحتی مع قيقه , ن , درد ش
روز لکه  , شوره سر  , جوشش فم المعده , خشکی و ترک خوردن پوست , سرگيجه  دن       ب وه ای در صورت و ب فيد و قه , های س

د  حس بويايی و چشايی قوی , تندخويی و بهانه گيری , عالقه به خوردن يخ و آب يخ  ه صفرا      آت و درکل مانن ه غلب تال ب رد مب ش ف
  .بی قرار و خروشان و گرم خشک می شود که برای اعتدال آن بايد سرد و تر شود

د  , ن سرخی رنگ رخسار و زبا :غلبه ی دم  – 2 دن     , پوستی گرم و مرطوب دارن و    , وجود دمل و جوش در ب سرعت رشد م
اد   و   , زي دگار م يظ و مان ال گوارشی   , سياهی غل ه اسهال  (وضعيت نرم ه يبوست و ن يرينی   , ) ن ه خوردن گوشت و ش ل ب , تماي

م دهان    تا   (شيرينی طع ام صبح ناش ی    , ) هنگ اول در دهان     , ترشحات عادی بين ان  خف, وجود جوش و ت دن    , ق , سنگينی سر و ب
اد   , احساس خستگی   ,  نسبی  کسالت, فشار باالی خون , سنگينی گيجگاهها , سنگينی گوشه خارجی چشم ها  سنگينی  , خواب زي

اهی  واب صبح گ اهد, خ واب   همش ای رنگ سرخ در خ رر روي ر , مک دی فک وش , کن تبر , وزوز گ بض س رخی ادرار , ن , س
اره  , شوخ , خوش مشرب , پر انرژی , حرکات سريع و چاالک , اندام درشت  ,ناسازگار با محيط های گرم  دست و  , آلرژی به

ينه    , بازوهای ستبر , شانه های درشت و پر , سر بزرگ , قوای باالی جنسی و جسمی , بی خيال , دل باز  , درشتی استخوان س
, تفکرات فيلسوفانه   , عاشق پيشه , گ های برافروخته ر, چشم های درشت , ) به علت قلب و کبد گرم(لب و دهان وبينی بزرگ 

ی و فشار خون       , ريزش مو در وسط سر  , آکنه در شانه , تنوع طلبی  اد سکته قلب تعداد زي اهوش  , اس ترشی جات را دوست    , ب
ز   وجود جو , پرخوری , خون آمدن از لثه , قرمز شدن زبان , لزج بودن آب دهان , کندی حواس , عرق گرم , دارند  ش های ري

  ...در پيشانی و گرده و

بتا کوچک    , کم تر تاس می شوند , موهای فرفری و ريز و خشک  :غلبه ی سودا  – 3 ی کوچک   , سر متوسط و نس اخن  , بين ن
ه   , خورده خور و درونگرا    , تيرگی دور چشم   , لب های باريک    , چشم های متوسط    , جدی  , خساست  , های خشک   ل ب تماي
وی   , اهميت افراطی به ظاهر خود , وسواسی , شکاک , تحتانی سرد اندام , شوری جات  نوايی ق ازک و  , حس بويايی و ش رگ ن

ينه الغر   , بدن عضالنی نيست  , باريک باريک اندام و خشکيده  ره    , س ق   , شکم کوچک   , پوست خشک و تي نظم و دقي ر  , م غي
و     , اگزما و خشکی پوست , ی تيره خال های سياه و لکها, دمل های چرکی , پوست سرد و خشک , منعطف  و م اد نم سرعت زي

, سيری زود رس , ) صبح ناشتا(دهان شور يا  بی مزه , زبان بدون عالمت و گاهی تيره , بدن پشمالو , سفيدی زود رس موها , 
ا       , حساس به خوردن مواد خشک  وع کوليت ي ويژه از ن ه يبوست ب ده    ,   IBSگرفتاری ب ه مع ر عادی و  رنگ ادرا , سوزش دهان

افسرده و , ديدن کابوس , رويای سياهی و ديدن پرتگاه در خواب , بی خوابی , درد سياتيک , اسپاسم های عضالنی , گاهی تيره 
بس و سرد   , عالقه به شوهرت  , مردم گريزی , ترسو , دودلی , هراس , احساس گزگز شدن بدن , گوشه گير  ه  , مغرور  , ي کين

ه کشيدن سيگا   , ای  م ظرفيت     , ر عالقه ب م حوصله و ک م        , ک وان جنسی ک ی ت اد ول ل جنسی زي الغری و  , حرص خوردن   , مي
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اد   , شب کوری  , مدفوع تيره و قير مانند , سوزش هنگام دفع ادرار , بی نشاط و يبوست شديد , پژمردگی جسم و روح  , فکر زي
  .بيماری کوليت و شب کوری

دن   , رنگ روشن پوست  :غلبه ی بلغم  – 4 عرق  , سفيدی رنگ رخسار    , سردی و رطوبت پوست    , سفيدی و نرمی پوست ب
ی     , زود سفيد شدن ريش و مو , خالهای سفيد و گوشتی , لک و پيس , سردی دست و پاها , سرد  فيد و آب ر   , چشم های س پف زي

ان  , مرطوب و سفيد  زبان باردار و, بروز سينوزيت و ميگرن , رقيق شدن آب بينی , چشم ها  بنده    , لکنت زب اد و چس زاق زي , ب
ده   , ضعف هاضمه   , آروغ ترش  , ترش کردن   , ترشی طعم دهان , عدم تشنگی  خ مع دی حرکات   , ريفالکس گوارشی   , نف , کن

ودکی  , مثانه عصبی , تکرر ادرار , سفيدی ادرار , نبض ضعيف و نازک و کند و مبهم  ه  سنگ کل , شب ادراری در دوران ک , ي
فيد   , رودخانه و سرمای سخت ,برف ,رويای آب , خواب زياد و کم بازده , ورم پروستات  , درد های استخوانی   , تخيل اشيای س

زانوها و استخوانهايشان سروصدا   , بيشتر از ديگران آرتروز استخوان دچار می شوند , دندان ها و ناخنهای نرم و شکننده دارند 
اس  , از کولر فرار می کنند , بد حال در زمستان , های سرد مثل ماست و ترشی ناسازگار با غذا, می کند  به بخاری و پوشيدن لب

د  ادی دارن ه ی زي رم عالق ای گ وند , ه ی ش ريض م ه زود م کار , زود ب دی حواس و منگی , فراموش ل , سست اراده , کن , تنب
ام  , ی شدن آب در هنگام خواب جار, ميل جنسی ضعيف و ناتوانی , شوخ و خوش مشرب , محافظه کار  , ريزش موی زود هنگ

ه  , سرفه ی زياد , تپش قلب , نقرس و تنگی نفس , ) پارکينسون(لقوه , قولنج و درد کمر و گرده  وه ای    , ضعف مثان لکه های قه
د   , سر کوچک , چاق هستند , ضعف بينايی , در سفيدی چشم  ی کوچک   , چشم درشت دارن م    , بين دگی عروق ک ان   پراکن ا پنه , ت

ن     گ روش ا رن ت ب ازک و لخ وی ن د   , م رده دارن ف ک ت پ تگی زود رس , حال ز  , خس رما گري ذير  , س ئوليت پ ه  , مس ل ب تماي
  ...و  شيرينيجات

غذايی , حالت پنجمی هم وجود دارد و ان اين است که امروزه به دليل تهاجمات فرهنگی  ) :يا طبع مختلط(غلبه توام اخالط  – 5
ا يکديگر       , نظاير آن و الودگی هوا و پراکنش توليد و توزيع نزله ها در بدن و اخالقی و ,  وعی اختالط اخالط ب انسان ها دچار ن

رده باشد     دا ک شده و بسته با اينکه کدام دسته از خلط ها در وجود انسان با يکديگر ممزوج شده باشند و کدام خلط به تنهايی غلبه پي
ه های         شخص دچار نوعی شخصيت مجهول جسم,  يچ يک از غلب ا ه يم ب ی و روحی می گردد که وقتی به تنهايی بررسی می کن

ه از هر يک از      يم ک چهار گانه قبلی انطباق کامل و جزء به جذء ندارد ولی وقتی دو به دو يا سه به سه  بررسی می کنسم می بين
( يمار ابتدا ببينيد سردی طبع دارد يا گرمی  عمده ان است که شما در بررسی طبع ب. اخالط مطرح شده چيزی در وجودمان است 

تيد      ) يا فرار از کولر مالک خوبی برای اين گونه تفکيک ها است و, که لباس گرم پوشيدن  ر مزاج هس ه ت د ک و سپس بررسی کني
رای تشخيص می باشد    ( يا خشک مزاج  رای تشخيص      ) که چاقی و ادم پوستی مالک مناسبی ب ا ب رين بررسی ه  و در نهايت بهت

ه     ) يا طبع اکتسابی(شناخت طبع غالب , طبع  دازه غلب ه آن ان ه ب اشخاص است و اينکه ببينيم کدام خلط در بدن ما غلبه دارد که بقي
  .و انگاه شروع به درمان خلط غالب در خود بنمائيم, ندارند 

ر انها معتدل است و از مجرای عادی  دفع موهای زائد د, اين گونه افراد سراسر وجودشان در اعتدال است   :اعتدال مزاج  – 6 
  .خود بيرون می ريزد 

ری  , خشکی , سردی  , گرمی  , اعتدال در المسه   ه سرخی     , سختی  , نرمی  , ت ل ب دکی     , فربهی  , سفيدی ماي ا ان ی ب الغری ول
  .گرايش به فربهی دارند 

شخص معتدل المزاج از نظر پر پشتی   رگ های شخص معتدل المزاج نه بسيار برجسته و نه بسيار فرورفته در گوشت و موهای
ه سرخی    , کمی ,  ل ب ی (تجعد و صافی معتدل است و در خردسالی رنگ مو به زرد ماي ام جوانی مشکی      ) طالي د و در اي می زن

ال او       ,  است روی فکر و خي رد و ني ام می گي خواب وبيداری شخص معتدل است و حرکات اندام ها حسب المرام و با سهولت انج
ه يک مزاج            . ..زياد و  رايش ب ا گ امی انسان ه اتی تم ر اساس نظري که انسان های معتدل المزاج فوق العاده کم پيدا می شوند و ب

  .دارند و در قالب مزاج خود می توانند به اعتدال برسند 

د              :بحث  د و برخی ديگر را نداري ه های اخالطی برخی از خصوصيات را داري ه از هر يک از غلب علت آن  , اگر می بينيد ک
ده است     است که خلط های ديگر در خون شما باعث  ر        . تغيير رفتار يا عالمت در شما ش ی باعث تغيي ط حت ممکن است يک خل

به ساير اندام های بدن شما کاری نداشته باشد مثال زيادی سودا گاهی می مزاج برخی از اندام ها ی شما شده باشد که در ان واحد 
ا افسردگی شود      (تواند مزاج همه يا اکثر اندام های شما را تغيير دهد  وارش باعث     -روی مغز باعث عصبانيت ي روی دستگاه گ

ردد  ود   –پرخوری و يبوست گ ا ش ا اگزم ی رنگ ي م و   –روی پوست باعث تيرگ ه چش ردی حدق ودی و گ م باعث گ روی چش
ه          ...) گرقتگی و تاری کنار چشم و دن شما منجر ب ته و فقط در ب اری نداش دن ک و با اين که همين خلط سودا به جای ديگری از ب

ته باشد فقط د         . پيدايش يبوست شديد گردد  م داش م بلغ ه معموال بايستی عالئ م ک ر برخی از  لذا می بينيد که يک فرد با غلبه ی بلغ
  .موارد دچار عالئم سودا هم شده است که اين موضوع حکايت از پيدايش طبع مختلط در وجود شما را دارد 
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  :راههای آسان برای تشخيص طبع غالب 

ه از     آسودا و بلغم آدمی به ميان ,دم , در مطالب فوق سخن از چهار طبع صفرا  م وجود دارد ک ن آمد ياد گرفتيم که طبع پنجمی ه
ايع    به  ان طب ا در مي طبع معتدل تعبير می کنيم و بيشتر اين طبع در افراد خاص معنوی و وابستگان به درگاه الهی ديده می شود ام

ن را معادل سالمتی می دانيم و بقيه طبع ها به تناسب از  آچهارگانه غلبه دم اگر چه خود يک مريضی حساب می شود ولی تقريبا 
ر اين قسمت متذکر می شويم که چه اشخاصی گرم مزاجند و چه اشخاصی سرد مزاج و سپس در د. طبع اعتدال دورتر می شوند 

روه بلغمی              دام گ ين سرد مزاجان ک ين در ب روه دموی مزاج و همچن دام گ تند و ک بين گرم مزاجان کدام گروه صفراوی مزاج هس
اقی است      , العه ننموده اند بسياری از مردم که تا کنون اين مقاله را مط. مزاجند و کدام گروه سوداوی  ن سوال برايشان ب هنوز اي

ه      د ک وق می بينن که ايا ما سرد مزاجيم يا گرم ؟ آيا صفراوی ايم يا دم ؟ آيا بلغمی هستيم يا سوداوی؟ زيرا آنان با مطالعه مطالب ف
د       ده يک عالمت واضح دارن ل در تشخي    !!! از هر کدام از طبايع چهار گانه مطرح ش ين دلي ه هم ع غالب خود مات و     و ب ص طب

د     . هيران مانده اند  رم مزاجی تفکيک کني د سرد       . ولی شما بايد در شروع کار سرد مزاجی را از گ ردم فکر می کنن برخی از م
ی خوردن سردی       دتر شود يعن مزاجی همان است که انسان ميل جنسی اش کم شده باشد يا اينکه وقتی سردی می خورند حالشان ب

ا سرد است و        ها نمی سازدآنبه  ا اينکه انگشتانشان دائم ز             ... ي ه از حاالت گرمی ني د ک نن می بينن ی خوب فکر می ک ی وقت ول
ا خوردن        چيزهايی در وجودشان ديده می شود مثال گاهی با خوردن گرمی حالشان م ب اهی ه دتر می شود و گ ن     ب ذا اي سردی و ل

خره ما گرم مزاجيم يا سرد مزاج ؟ و اين مطلب را در افراد گرم موضوع انان را در تشخيص طبع خويش گمراه می نمايد که باال
ر می خوريم؟     مزاج هم زياد مطرح می شود که اگر ما گرم مزاجيم پس چرا نمی توانيم سردی را بخوريم ولی گرمی را راحت ت

  :و جواب اين است . پس البد ما سرد مزاجيم که گرمی را راحت تر می خوريم 

يا سه و يا بيشتر از بيماری , دو , و چون در شرايط عادی گاهی يک , ا طبع سرد دارند و بعضی طبع گرم بسياری از بيماری ه
ع         آها مثل کم خونی يا قند خون و نظاير  ه طب ر زمين ه سهم خود ب دام ب ن به طور هم زمان در وجود کسی پيدا می شوند که هر ک

اثيراتی را می گذارن       ع اصلی خود       غالب مريض از نظر سردی و گرمی ت دا کردن طب اثيرات    , د شما را در پي ن ت در البالی اي
ار اسم مستعار       . گوناگون سرد و گرم مختلف گمراه می نمايند  ی سه چه درست مثل اين می ماند که اسم اصلی شما علی باشد ول

ه            را ب يد زي ار می شناس ات شما خود را مازي د و اسم      شما ر  من اس آديگر داشته باشيد و حال در بيشتر اوق ا بيشتر صدا می زنن
ا اسم    اصلی علی فقط هنگامی کاربرد پيدا می کند که کار محضری يا دفتر پيدا می کنيد در حالی که در اکثر اوقات شما خود را ب
د        ه هميشه باي د ک جعلی مازيار می شناسيد اين جا هم همينطور است زيرا فردی که ريشه ی اصلی طبعش سودا است فکر می کن

ع سودا در                مزاج س د تشخيص طب دا شد الب ری در وجودش پي ا ت ته باشد و اگر يک روز عاليمی از گرمی و ي رد و خشک داش
ی ممکن است در شرايطی و       وجودش متزلزل می گردد حال انکه اينطور نيست زيرا فرد سوداوی در اکثر حاالت سودا دارد ول

م  , مثال در حالی که سردی دارد . حس کند اثراتی از هر سه طبع ديگر را نيز در خود, به طور موقت  گاه احساس گر گرفتگی ه
رعکس صفرا      ا ب د و ي بنمايد و گاه احساس کند بلغم هم پيدا کرده و خوردن چيزهای بلغمی مثل ماست او را بسيار تحريک می کن

  ...خر هم پيدا کرده و با خوردن گرمی جات مانند ادويه وفلفل فورا سر و صورت کهير می زند والی ا

رای شما       ارت    آاينک قائده ای را به شما ياد می دهيم که در ابتدا تشخيض سردی مزاج از گرمی مزاج را ب د و آن عب انتر نماي س
ر خصوصا در زمستان    , آيا در بيشتر حاالت شما : است از اينکه  د       , لباس زياد می پوشيد يا خي ع سرد دارن ه طب را کسانی ک زي

د  تحمل سرما را ندارند و کس راد را می شود           . انی که طبع گرم دارند تحمل گرما را ندارن ته از اف ده سه دس ن قائ ر اساس اي ذا ب ل
  :شناسايی نمود

  .ور واضح سرد مزاجند و معموال بيشتر از ديگران لباس می پوشندطافرادی که به  – 1

  .افرادی که گرم مزاجند و کم تر از ديگران لباس می پوشند – 2

  .فرادی که در زمستان لباس زياد می پوشند و در تابستا ن هم کم می پوشند و باالخره ا – 3

ائيز             ا پ ه طور واضح فقط در فصل زمستان ي م ب روه سوم ه و حال با توجه به تقسيمات فوق گروه اول واضحا سرد مزاجند و گ
ند    سرد مزاج محسوب می شوند زيرا گرم مزاجان در همه ی فصول گرمی طبع دارند و زمستان هم د بپوش لباس زيادی نمی توانن

ه فقط در فصول سرد   مه فصول سردی طبع دارد و يا اينککسی است که يا واضحا و در ه, پس نتيجه می گيريم که سرد مزاج . 
اس          , سردی مزاج پيدا می کند و بر عکس ,  ات سال لب ر اوق ع دارد و در اکث ه فصول گرمی طب ه در هم گرم مزاج کسی است ک

  .وشد زيادی نمی پ

ی              روه سوداوی مزاج خيل ی گ د ول ار فصل احساس سرما می کنن ه در چه حال در بين سرد مزاجان گروه بلغمی کسانی هستند ک
گروه , در بين گرم مزاج ها  ااحساس سردی نمی کنند و در برخی فصول سال حتی حالت عادی از نظر احساس سرما دارند و ام
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روه دموی مزاج     چهار فصل ح رصفراوی مزاج هميشه و در ه ا گ فقط  , رارت بدنشان باالست و هميشه از گرما شاکی هستند ام
ه    . در فصول بهار و تابستان از گرما شاکی هستند و در بقيه فصول خيلی احساس بدی ندارند  ريم ک به طور خالصه نتيجه می گي

رم و خشک است    ( خصوصا در تابستان, صفراوی ها در تمام فصول سال  – 1 حرارت بدنشان باالست     )زيرا مزاج تابستان گ
  .انقدر که در هيچ فصلی نياز به پوشانيدن بدن خود ندارند

دا          ) تابستان(دموی ها فقط در فصول گرم سال – 2 اج پي رم احتي اس های گ ه لب ائيز و زمستان ب ی در پ حرارت بدنشان باالست ول
  .می کنند

د       بلغمی ها افرادی هستند  – 3 رم دارن اس گ ه پوشيدن لب رم ب را مزاج   (که در تمام فصول سال خصوصا در زمستان احتياج مب زي
  )زمستان سرد و تر است 

ر    – 4 سوداوی ها هم مثل دموی ها فقط در فصول سرد سال يعنی پائيز و زمستان به لباس گرم احتايج دارند و در ساير فصول ب
  .حالت عادی دارند خالف بلغمی ها خيلی احساس سردی نداشته و

مثل نوک  (و باالخره گروه پنجمی وجود دارد که اگر چه با يکی از شرايط گفته شده فوق منطبق بوده ولی قسمتی از بدنشان  – 5
  ).مثل کف پا (هميشه سرد است و يا هميشه گرم است ) انگشتان دست 

ين        الزم به توضيح است که برخی از بيماری ها خصيصه شان اين است که قسم د و هم رعکس سرد کنن ا ب رم و ي دن را گ تی از ب
ا را سرد           ا و پاه ه نوک انگشتان دست ه ن است ک امر باعث اشتباه شما در تشخيص طبع می شود مثال کم خونی خصوصيتش اي

ا می شود و           , باعث گر گرفتگی سر و صورت       کند و برعکس يائسگی  ی خون خصوصا کلسترول باعث داغی کف پ و چرب
ديد در پيشانی    ممکن است سي ه وسط قفسه          , نوزيت باعث احساس سردی ش اد در ناحي ده باعث احساس سردی زي و ورم سر مع

د            دا کني ع غالب خويش ج د و حساب آن را از طب تثنا را شناسايی کني وارد اس ه م ثال ممکن   . سينه گردد والزم است شما اين گون م
فصول سال احساس گرما و حرارت نمائيد اما در عين حال وسط   است شما صفراوی مزاج بوده و در همه جای بدن و در همه ی

م      ,قفسه سينه شما سرد بوده باشد و اين بدان معنا است که شما عالوه بر داشتن طبع صفرا  ا ريفالکس گوارشی ه ورم سر معده ي
وده   و يا ممکن است که شما در همه جای بدن و در همه ی فصول سال احساس سردی بکنيد ولی کف. داريد  پاهايتان اکثرا داغ ب

     . باشد و اين بدان معناست که شما بلغمی مزاج هستيد ولی در عين حال چربی کلسترولتان هم باالست

ه علت شروع يائسگی دچار       55خانم  مثال سال بلغمی مزاجی داريم که هميشه و در تمام فصول سال سرد مزاج است اما اخيرا ب
ان بلغمی      , نی بدن و نيز در ناحيه ی سر احساس گرما شديد می کند گر گرفتگی در نيم تنه ی فوقا ن شخص در تقسيمات همچن اي

دن   , مزاج است و احساس گرگفتگی تنها  دليلی بر گرم شدن مزاج وی نمی باشد مگر اينکه در همه ی فصول و در اکثر جاهای ب
ی   به تازگی دچار حرارت باال و هيپرترمی شده باشد و ديگر احساس سرما نکند در اين صورت می گوئيم که اين فرد يائسه به کل

معموال .تغيير طبع داده و صفراوی مزاج يا احيانا دموی مزاج شده است که معموال چنين مواردی کمياب و دور از دسترس است 
رد سودايی          ا ممکن است يک ف رد ي اله اخي   42درمان چنين افرادی بايستی درمان به اضداد مختلف صورت گي را دچار فشار   س

دن      , خون و چربی خون هم شده باشد  زايش حرارت ب اگر چه فرمول اصلی طبع او سودا است ولی فشار خون باعث تعريق و اف
را         , وی شده است و چربی هم باعث داغی کف پای او می شود  ده است زي رم ش ع او گ ه طب د ک در اين جا هم نبايستی تصور کني

ده       ژاست و اين وي طبع اصلی او همان سودايی و سرد ا در وی ش ه باعث احساس گرم گی بيماری عارض شده ی ثانوی اوست ک
دا         , است  ز ابت ل از هر چي ه قب يم ک هرچند که در مقام تشخيص اين گونه افراد را ابتدا صفراوی و سپس سوداوی مزاج می شناس

ا گرمی   لذا به اين نتيجه می رسيم که در موا. صفرای عارضی آنان را درمان می کنيم  جهه با تشخيص طبع غالب فريب سردی ي
اس و      , موضعی را نخوريم بلکه بهترين مارکر و بهترين راه برای تشخيص سردی از گرمی    ان پوشيدن و نپوشيدن دائمی لب هم

. در نزد آنان است  در درجه بعدی احساس گر گرفتگی افراد و در درجه سوم وجود حساسيت پوستی به خوراکی های گرم مزاج 
ا را    مزاج که فرد سردمسلم است  پر  ايی ه دوش آب سرد نمی تواند بگيرد ولی فرد گرم مزاج خصوصا صفراوی مزاج اين توان
ی        .حال سوال ما اين است که چه فايده ای دارد که ما بدانيم چه طبعی داريم . دارد ا دانستن هر طبعی خيل ه ب ؟ جوابش آن است ک

نا می        چيزها از نظر پزشکی برای ما روشن  اری های مختلف آش ان بيم می شود لذا دانستن علم طبايع شما را با تشخيص و درم
  .سازد 

  :ارتباط طبايع با يکديگر و همچنين نتيجه اين تداخل مزاج ها را از نظر ظاهری بررسی می کنيم, در اين قسمت از بحث 

ر غم     , تصادف فرض کنيد يک نفر طبع غالب دموی دارد و در اثر يک صانحه : مثال اول  د و در اث عزيزی را از دست می ده
ر و مزاج سودا سرد و خشک است       , اگر بدانيم که احيانا مزاج دم , و غصه ی زياد سودا نيز به سراغش می آيد  ی  (گرم وت يعن

ی می شود           لذا گرمی طبع دم با سردی , ) درست برعکس يکديگرند ا خشکی سودا خنث رم ب ع گ ری طب ی  ع, سودا و همچنين ت ل
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ده باشد         ر گردي دال مزاج نزديکت ه اعت ده و ب رد     . الظاهر بايد فرد از حالت دم قبلی خارج گردي وده و ف م  , در حاليکه اينطور نب ه
ه در مجموع شخص در     . قسمتی از عالئم طبع دم را بروز می دهد و هم قسمتی از عالئم سودا را  ولی اين بدان صورت است ک

ا روحی       حالت عادی عالمت واضحی ندارد  ذايی ي ا غ ه تناسب حال    , لکن در صورت وجود استرس ها ی محيطی ي واکنش  , ب
وده       ه فرض شجاع ب ته و ب دموی يا سودايی از خود بروز خواهد داد مثال يک فردی را در نظر بگيريد که قبال خلط غالب دم داش

ده است و    ولی حاال به دليل مخلوط شدن خون او با سودا , است و تصميم گير در کارها  به طور ناگهانی دچار ترس و استرس ش
ده است        ری در کارهايش از او سلب ش ا   . (با کمال تعجب می بينيد که شجاعتش را از دست داده و يا قدرت تصميم گي دانی ه زن

ی پس از گ     ) بحران صفراوی( يعنی در آغاز اسارت ) معموال دچار همين مشکل می شوند د ول ا نمی کنن ذشت  به هيچ حرفی اعتن
  .و خود به طور داوطلب همه چيز را لو می دهند) بحران سوداوی(سودا بر انها چيره شده يکی دو سال يا بيشتر در زندان 

ال در حال        ) با همه تضادی که با هم دارند(و اين بدان مفهوم است که دو خلط دم و سودا  ورد مث رد م وازی در خون ف به طور م
رد     گردش هستند و در شرايط مساعد هر  ه ف ين ک اال هم يک از انها بطور جداگانه امکان بروز پيدا خواهند کرد و در مورد مثال ب

د و    ه کن از زندان خارج شود و با دوستانش دوباره ارتباط برقرار پيدا کند و تحت شرايطی امکان دارد دوباره خلط گرم در او غلب
اهی         ... ود ومواضع او دوباره برگزدد و يک انسان سرخوش بر فرض قاچاقچی ش    دد و گ اهی می خن ال شخص گ ن مث ه در اي ک

  .افسرده می شود

ی  . همان طور که می دانيد طبع دم يعنی گرم وتر و صفرا يعنی گرم و خشک  , اختالط طبع دم با طبع صفرا است: مثال دوم  اول
ه در مغ   , فرديست بذله گو  , ز و خونش دارد پرخاشگر   شوخ و غير جدی و نا منظم در حالی که دومی بواسطه خشکی خلطی ک

ده    , عمری شوخی کرده , فرض کنيد در اين مثال فردی بدوا دموی مزاج بوده . جدی و منظم است  ه و ديگران را خندان شعر گفت
ی شخص              ليکن اخيرا صفرا نيز به خونش راه يافته ,  رده است يعن دا ک وازی در وجودش حضور پي ه طور م د ب ط جدي ن خل و اي

بذله می گويد و در شرايطی ديگر شوخی از وجودش بيرون رفته و جدی و مقيد می گردد و اطرافيان فکر  , گاهی شوخی می کند
ن      د و اي ی کنن ر م اه او را تکفي ه است و آنگ ه اصطالح گرفت ا ب رای آنه واه خودش را ب ته و دلخ ه طور خواس ه او ب د ک ی کنن م

ثال         د م رتبط می دانن ه دانش وی م ا ب ده است           موضوع را به تمکن وی ي تم خري ه ماشين آخرين سيس ی ک ی از وقت د فالن می گوين
د در خون او          ط جدي دايش خل ه است بلکه پي خودش را برای ما می گيرد در حالی که شما می دانيد او خودش را برای شما نگرفت

  .اين تغيير رفتار را به او ديکته می کند

بال  : مثال سوم  ی اختالط دو            در اين مثال فردی را در نظر بگيريد که ق رده است يعن دا ک ز پي را سودا ني ته و اخي ه صفرا داش غلب
نظم و پرخاشگر     , انسان صفراوی مزاج  . خلط خشک صفرا با سودا که اولی گرم و دومی سرد می باشد ه ای جدی و م از روحي

مثل قبلی منظم و جدی می    برخوردار است حال مدتی است که مزاج سوداوی نيز پيدا کرده است اتفاقا اين طبع هم... و عجول و
زد       درون خود می ري ز را ب و حال  . باشد ولی پرخاشگری و تندخويی ندارد و به عبارت ديگر حالتی درونگرايی دارد و همه چي

اه     ز شخص گ اين فرد تا ديروز به او نمی توانستيد بگوئيد باالی چشمانت ابروست ولی حاال کمی نرم تر شده است در اين مثال ني
  .و گاه افسرده می گردد ) مانيا(ی خندد بسيار م

  ....و

م و خشکی صفرا       حال شايد سوالی پيش بيايد مگر اختالط دو طبع متضاد با هم خوب نيست ؟ مثال آيا گرمی صفرا را سردی بلغ
رده باشد ؟      دا ک ادل پي ن   را تری بلغم خنثی نمی کند؟ و در ان صورت می بايستی مريض از نظر خلط و مزاج حالتی متع پاسخ اي

اگون : است   خير بلکه اين دو خلط به صورت موازی در بدن افزايش پيدا کرده اند و معموال در شرايط خاص و استرس های گون
رار  , فرصت بروز پيدا نموده و هر يک به سهم خويش و در وقت مقتضی  حاالت روحی و جسمی مريض را تحت الشعاع خود ق

ودن اخالط          , اج های متضاد مز, هر چند که تا حدودی . می دهند  وازی ب وری م ی در مجموع تئ د ول ی می نماين همديگر را خنث
  .متفاوت در خون  به ديگر نظريات برتری دارد

ر طبيعی           ادير غي ا خوب و الزم است و مق و در کل خون انسان از چهار خلط مجزا تشکيل شده که مقدار طبيعی هر يک از انه
ه    , مزاج فصول سال   , بعد از آن ارتباط طبع آدمی با نوع مزاج او . دد انها موجبات مرض در انسان می گر مزاج عناصر اربع

ی است        طبيعت ع ژنتيکی و ارث و در نهايت تاثير روح معنوی را در طبايع مختلف بحث کرديم همچنين گفتيم که ريشه اصلی طب
در افسرده می شود     ليکن می تواند اکتسابی هم باشد مثل مرد وفاداری که طبع دموی و خوب دا رد ولی پس از مرگ همسرش آنق

    . او را تحت الشعاع قرار می دهد) يعنی ژنتيکی(که طبع جديد سودا پيدا نموده که گاها حتی طبع اصلی 
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  :اصالح مزاج انسان 

رد   يعنی برای نگهداری آنها بايد اخالط را  , برای حفظ سالمتی بايد در بدن اخالط را به تعدل نگه داشت  رای تقويت   . تقويت ک ب
  .می گويند) تقويت به عين(از اين رو به اين کار . هر کدام الزم است غذای زاينده همان ماده يا خلط را به بدن رساند

اده را کاهش داد   . هر گاه يک يا چند ماده در بدن افزايش پيدا کند موجب بروز بيماری می شود  برای درمان آن بيماری بايد آن م
زايش داد  ) صفرا(مثال برای کاهش حرارت . کاهش ماده اضافی بايد از ضد آن استفاده کرد و برای  از صفرا  (بايد رطوبت را اف

  ) .سودا زدا( و برای کاهش سردی و خشکی بايد از حرارت و رطوبت استفاده کرد ) زدا بهره گرفت

  .از اين رو به اين قاعده درمان به ضد و تقويت به عين می گويند 

  :الح افراد بلغمی مزاج اص

اين افراد بايد برای مدتی از خوردن لبنيات و خوردن ترشی جات و مصرف غذاهای سردی بخش بدون حضور مصلح خودداری  
د        , عسل , ارده : کنند و بيشتر از غذاهای گرمی بخش مانند  تفاده نماين ا اس ا ارده و خرم ا و ي ا خرم ه   . شيره انگور ي ين ب و همچن

ه        , وشيدنی های گرمی بخش جای چای از ن رنج از ادوي ام خوردن ب د و هنگ تفاده کنن ل اس دم کرده ی دارچين و مقدار کمی زنجبي
رمش و ورزش     , هل : دجاتی مانن داری ن ه مق د و روزان دارچين و زيره و شويد و نيز از ميوه جات شيرين و رسيده مصرف نماين

د  ام دهن د, انج ام برون ه حم ان ب تر  . و يک روز در مي د گوشت ش ذاهای گرمی بخش مانن ام غ وتر , و از تم فند کب ار , گوس , س
انن هل               د و از ادويجاتی م يده و شيرين مصرف کنن وه جات رس د و از مي ده مصرف کنن اب ش ل  , دارچين  , بوقلمون کب , زنجبي

در    , فلفل سياه و سفيد , جوز هندی , زعفران  د و چغن تفاده کنن لغم   ,دانه خردل و سير و موسير اس م قمری   , هويج  , ش ترب  , کل
د        , مرزه ترخون , جعفری , ريحان , نعناع , سياه و سفيد و کلم و ساقه کرفس  تفاده کنن ا اس ذاها حتم ار غ ز کن از . تره و شويد ني

دون  ... وغ ود, ماست  , و از تمام مواد لبنی مانند شير  . زياد استفاده کنند , شيره خرما , ارده , عسل , خشکبار , بذرهای ملين  ب
ی  , عدس , شور ع برنج سفيد , سرکه , ترشی جات . استفاده از مصلح برای افراد بلغمی مزاج مضر است  خ  , سيب زمين , آب ي

ال     , آش جو  , سوپ جو  , نسکافه , قهوه , چای , انواع نوشابه های گاز دار  وه های ترش و ک وی   , مي ارنگی ع کي , گرمک  , ن
ده  ار پوست کن ارچ , خي اله , جو , ماش  ,ق او و گوس فيد , گوشت گ واع گوشت س ه فرنگی , رب , سس , ان , پرخوری , گوج

ده   ز ش ذاهای فري تی  , غ دو خورش ده  , ک ز ش ذاهای فري ته , غ ارونی , آش رش ک , ماک س , پف کويت , ادام پس , بيس ... و, چي
د   بدون وجود مصلح خلط بلغم را فع, بپرهيزد زيرا مصرف اين نوع مواد غذايی  ع   . ال نموده و ان را افزايش می ده م در واق بلغ

که با اين نوع تغذيه ضعيف تر می شود و در نتيجه بدن ادمی در مقابل انواع پارازيت ها آسيب پذير همان سيستم ايمنی بدن است 
ون         ه در اصطالح پزشکی ان را اتوايمي رين    تر می شود در واقع سيستم ايمنی بدن عليه خود وارد عمل می شود ک د بهت می نامن

    .درمان برای بيمارن بلغمی پرهيز از غذاهای نام بده شده می باشد

د از      . با رعايت مسائل فوق به زودی طبع آنان اصالح و از کسالت و بيماری نجات خواهند يافت   ی می توانن ين اشخاصی حت چن
راد  . ا همراهی مصلح آنتبديل ي, مواد بلغم زا که برايشان مضر است ميل کنند ولی با کمی تغيير  مثال خوردن آب يخ برای اين اف

ده     ی يک   (بسيار مضر است و کبد چرب ايجاد می کند لذا بهتر است که همواره از آب ولرم و يا حتی آب جوش کمی سرد ش يهن
رين  , يادش سودا زاست يا اينکه هنگام استفاده از ماست که مقادير کم ان بلغم زا و مقادير ز. ميل نمايند ) درجه از داغ کم تر  بهت

ان      ... زيره و , آويشن , نعناع , کار آن است که از مصلح مزاجی ماست مثل پونه  ی زني و يا حتی از مصلح تخصص ماست يعن
, سر شير  , شير , دوغ , مثل ماست (ن است که شما از خوردن موتد توليد کننده بلغم آ ر پس در مجموع بهترين کا. استفاده شود 

يا به کلی صرف نظر کنيد که اين امکان تقريبا وجود ندارد ... ) آب دم کرده جو و , جو , مرکبات , شيرينی , آب يخ دار , خامه 
ل شود        و يا اينکه حتی االمکان ا مصلح ان مي راه ب ار هم ا      ( اين گونه مواد را کم تر خورده و هر ب اده ايست خوراکی ي مصلح م

  ) .فع کردن عوارض ساير مواد مصرف شده استفاده می شود غير خوراکی که از آن به منظور مرت

  :اصالح افراد صفراوی مزاج 

د و ترشی جات         : غذاهايی که اين گونه مزاج های صفراوی را اصالح می کنند عبارتند از  ه حالت اسيدی دارن ايی ک خوردنی ه
ا عسل   , نارنج , زرشک , ليمو ترش : طبيعی مانند  رنجبين  , گريپ فروت ب اهو  , شيرخشت  , ت وی  , ک ارا   , کي و بخ , آلوچه  , آل

مجموعا اين نوع افراد بايد از غذاهای خنک   . نان جو و آش جو, پرتقال , ليمو شيرين , تمبر هندی به صورت دم کرده , اسفناج 
نوشيدنی برای اين  عرق کاسنی و عرق شاهتره بهترين. باشد  3/7آنها از نظر علمی زير  PHيعنی از غذاهايی که . استفاده کنند 

ه      .گونه افراد است و آنها برای شستشو بدن خود بايد از سدر و ختمی استفاده کنند  ن است ک راد اي ه اف بهترين روش برای اين گون
د        زودی سالمت خود را بدست اورن ا ب اری های       , از خوردن چای و گرمی جات جدا بپرهيزند ت ن صورت دچار بيم ر اي در غي

ه شد       . در صورت عدم رعايت نهايتا دچار بيماری سيروز کبدی می شوند  کبدی مثل کبد چرب و ن گفت يش از اي ه ب ه ک , همانگون
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زاج  رای اصالح م رين روش ب ه ت رين و عاقالن اده ت ا , س ع انهاست ت ه موق ذا و مصرف ب وع غ ناخت ن زاج و ش وع م ناخت ن ش
فراد به روش قی کردن دوره ای بسيار مناسب می باشد در  تخليه معده اين ا.بيماری سرکوب شود و سيستم ايمنی بدن تقويت گردد

ا    , واقع کار حکيم آن است که افراد پر حرارت جامعه را شناسايی نموده و به طرق محتلف پيشنهاد شده ی سنتی  دن انه حرارت ب
وت   , انار , و خوردن همه انواع مرکبات . را پائين تر بياورد اه ت ار  , ش ی  , سيب  , خي الو  , گالب و  , گيالس  , الب گوجه سبزو   , آل

دو خورشتی   , گرمک  , بهتريت دارو برای اين افراد هندوانه . زرشک برای افراد صفراوی مزاج مفيد است  , هويج فرنگی   , ک
ز      . است  , ليموترش , سبزيجات مانند اسفناج و گشنيز , روغن زيتون و سوپ جو  ی بخار پ ين سيب زمين ارچ  , همچن ه  , ق , بامي

, ماش  , عدس  , کدو حلوايی با نخود فرنگی  , برنج سفيد با روغن زيتون , مغز بادام خام تازه , برگه زرد آلو , ه هلو برگ, پياز 
ين و شربت آب      . ليمو عمانی برای کبد و افراد صفراوی مزاج بسيار مفيد است , مخمر آبجو , جو دوسر  ذر های مل ين ب و همچن

وه  , و چای  .صيه می شود  عسل با ليمو ترش تازه به اين افراد تو ده      , تخم مرغ   , نسکافه  , قه ز ش ده و زود پ ز ش , غذاهای فري
د   , ماکارونی و اش رشته , غذاهای چرب و پر حجم , سس و رب  خ  , نوشابه و ادويجات تن د     , آب ي راه و بع نوشيدن مايعات هم

آناناس و طالبی  , خربزه , موز , بادمجان , ی ريزه خوار, آجيل شور و گوشت قرمز , شيرينی جات قنادی و مصنوعی , از غذا 
رای شما    . برای اين افراد ضرر دارد در اين جا بحران هايی که در طول زمان باعث ترشح ناگهانی صفرا به خون می شود را ب

  :بحران هايی که بارها و بارها هر يک از شما با انها مواجه شده ايد نظير . معرفی می نمائيم 

را وغ ب ده بل ان پدي ده ی ازدواج  –ی نوجوان دن  –پدي اردار ش ده ی ب ان  –پدي ده ی زايم د  –پدي ر ب انی خب نيدن ناگه ده ی ش –پدي
ی     ... مسابقه فوتبال و –بلند کردن هالتر در بدن سازی  –پديدهی يائسگی  همگی جزء بحران های صفراوی حساب می شوند يعن

رم مزاج      (وق به ناگهان مقادير زيادی صفرا با پيدايش هر کدام از دوران زندگی يا افعال مختلف ف ) يعنی هورمون های خونی گ
  .وارد خون شده و شخص را دچار يک نوع التهاب حرارتی شديد می کند مثل حالت گرگرفتگی در زنان يائسه 

  :اصالح افراد دموی مزاج 

ازه  ميوه جات و سبزيجات  : برای اصالح اين نوع مزاج ها بهتر است از غذهايی مانند  اهی    , ت د  , مسهل های گي , خاکشير  :مانن
ان جو   , سوپ يا آش جو  , تخم ريحان , بالنگو , بارهنگ , تخم مرو , اسفرزه  ه  , ن وان آب خنک    6روزان د از    (لي يم ساعت بع ن
اده      , )ساعت و نيم بهد از غذا2غذا و  تفاده از غذاهای س ذا و اس وع  (کاستن از حجم غ ر متن ا   ) غي رين راهه ی اصالح  يکی از بهت

ز بسيار خوب است        . مزاج است  رمش و ورزش سبک ني داری ن و     . همچنين مق ده ی برگ زرد آل و  , خيس ش و   , هل ر و ال انجي
ر  . آلو بخارا نيز برای اين افراد مفيد است, تزشی جات طبيعی مانند زرشک . بهترين دارو برای اين نوع افراد است , بخارا  و ب

ار سر    ا بيم ودی خود را بدست می آورد      اثر استفاده از انه ر بهب ه سوی          . يع ت ر ب ان را سريع ت ز ان راه حجامت و فصد خون ني
ازه   , سوپ جو   , سبزيجات , انار , ميوه جات , خيار , کاهو , و خوردن زرشک .سالمتی باز می گرداند تفاده از  , ليموترش ت اس

غذاهای , عسل به مقدار کم ... ) خاکشير و(بذر های ملين  ,حبوبات و غالت جوانه زده , روغن زيتون , ساالد فصل قبل از غذا 
از می    3تا  2نوشيدن , کدو خورشتی , شاه توت , انواع توت قرمز , خام  ليوان آب زرشک که سريعا خون را به حالت طبيعی ب

ر حجم   , کم خوری توصيه می شود و از خوردن غذاهای سرخ شده چرب , گرداند  د  ادويج , شيرينی جات   , و پ غذاهای  , ات تن
ذا      , تخم مرغ , نوشابه , دوغ , آب يخ , نان , غذاهای نشاسته ای , کره و خامه , گوشت زياد , شور  ا غ راه ب نوشيدن مايعات هم

وه  , چای , سير , سرکه , ترشی جات , رب , سس , کشمش , توت خشک , رطب , خرما , يا بعد از غذا  , ماست  , نسکافه  , قه
  .ی ساندويچی پرهيز کنندبادمجان و غذاها

  :اصالح افراد سوداوی مزاج 

رو    , کسانی که دچار اين نوع طبع می شوند اکثرا به ياس و نا اميدی و ناراحتی های فکری و روحی مبتال هستند  دام در خود ف م
د    مثال کسانی که احساس گزگز(اين افراد . خود خوری می کنند و برای آرامش خود گريه می کنند, می روند  ا می کنن ) دست و پ

ه جات   , شيرينی جات مصنوعی    , ماهی دودی , مانده و بيات به خصوص گوشت , شور , بايد از خوردن غذاهای چرب  و ادوي
خودداری نمايند و در عوض بيشتر از مسهل های گياهی مانند قدومه شيرازی  , به خصوص چای و نيز خوردن قرص جلوگيری 

از دار و دوغ    . استفاده کنند تخم ريحان و مرو , بارهنگ ,  ابه های گ در بين غذاها از نوشيدن مايعات به خصوص آب يخ و نوش
وان صبحانه    . اين افراد بايد از مصرف کشک و ماست نيز پرهيز کنند . خودداری کنند  ه عن مصرف پنير همراه با چای شيرين ب

را دچار يبوست مزاج         برای اين گون افراد فوق العاده زيا اور است زيرا رسوبات خون د د و اکث زايش می ياب راد اف ر اين نوع اف
کدو تنبل و هويج فرنگی پخته نيز بسيار مفيد است و همچنين استفاده از , استفاده از غذاهای گياهی مانند آلو ع اسفناج . می شوند 

رای     دی ب رات مفي راد دارد ساالد های فصل با مقداری جوانه گندم قبل از غذا و نيز مصرف آش جو اث ا     .اف رده جو ي ه ی دم ک تنقي
ع  . روغن زيتون در اخراج سودا از مرکز تجمع ان يعنی روده ها نقش موثری خواهد داشت  اگر چنين افرادی به فکر اصالح طب

خود نباشند شديدا دچار افسردگی و پژمردگی روحی خواهند شد و روز به روز الغر تر و تکيده تر می شوند و چهره شان گرفته 
ا خوب است       , شتر  , کليه غذاهای گرمی بخش مانند گوشت گوسفند . ر می شودت رای سوداوی ه وتر ب در صورت مصرف   . کب
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تفاده شود   , برنج  اع      . حتما شويد و زيره سياه اس د نعن رم مانن ری  , ريحان  , ترخون  , سبزی جات گ ره  , جعف م و  , ت واع کل ... ان
ران  , خرما , انجير , مصرف شود کشمش  ره  , زعف د خاکشير      , زي ين مانن ذرهای مل ه شيرازی   , تخم شربتی   , آفتيمون و ب قدوم

ار شور و گوشت       اهی شور خي برای افراد سوداوی مزاج بسيار مفيد است و بادمجان و غذاهای نمک سود مانند ماهی دودی ع م
ر   ادی    , ترشی جات   , چای شيرين   , گاو و گوساله و ماست ع پني راد سوداوی    , دوغ , ای چ , سرکه  , شيرينی جات قن رای اف ب

  .مزاج مناسب نيست

ود   زاج خ ع و م ورد طب ه ی اول در م ا در وهل ان ه ه ی انس ه هم د روزی ک ه امي ه  , ب د نسبت ب ه ی بع امع و در وهل ناختی ج ش
د و از هر گون         ادل نگه دارن ه حال تع ه کسالت و  غذاهای مناسب ان اطالعات کافی داشته باشند تا اخالط اربعه را در بدن خود ب

مثال فرض کنيد که طبع کسی در ابتدا متعادل و اخالط او متناسب و از نظر جسمی کامال سالم است حال . بيماری نجات پيدا کنند 
رده است        ه خوردن مرتب ماست و دوغ ک ار ستزی          , مدتی است که شروع ب ه دچار پ ار ان می شود ک ن ک و گزگز و  نتيجه اي

در طب سنتی   . شود و هر چه به پزشکان مختلف مراجعه می کند علت ان را تشخيص نمی دهندخواب رفتگی پا و دستهايش می 
کافی است شما بدانيد پارستزی اندام ها در اکثر اوقات مربوط به رسوب سودا در اطراف و گلوگاههای اعصاب محيطی شما می   

ذا  سودای محيط را زياد کرده و باعث کم خونی مو, باشد و خوردن دائمی ماست  ضعی در اطراف اعصاب محيطی شما شده و غ
ايش می شود     ار   , رسانی و اکسيژن رسانی به اعصاب را نختل می کند و در نتيجه شخص دچار گزگز اندام ه ز دادن بيم و پرهي

ه فوريت      انی ب و درم ار     , از خوردن ماست و فصد خون مکرر و کم از اندام درگير يا زال رده و بيم رون ک دن بي در  سودا را از ب
  .زير فصد احساس سبکی و بهبودی اش را فی الحال حس می کند

ادر          وارد بسيار ن ا سودايی و در م ا صفراوی ي و در کل انسان ها معموال به طور ارثی و مادرزادی يا بلغمی هستند و يا دموی ي
  .دارای اعتدال مزاج 

وای    به وسيله د نيست بلکه تمامی اين مزاج ها باي یو گرايش به يک مزاج نشان از مريض تغذيه مناسب با مزاجشان و رعايت تق
  .الهی و ترک گناه و انجام واجبات به تعادل نسبی برسند

  . سودايی معتدل, دموی معتدل  ,صفراوی معتدل , تعادل نسبی يعنی بلغمی معتدل 

يتان ضعيف و          وای جنس فيد و ق ی س تتان خيل حال اگر شما مصرف     ... مثال شما بلغمی هستيد و موهايتان بور است و رنگ پوس
دال بلغمی      ... سردی جات را کاسته و يا همراه با مصلح بخوريد و  ی اعت يد يعن دال   , می بينيد که به اعتدال می رس ن اعت و در اي

ا        ضعف قوای جنسيتان برطرف می شود کسل دمی ي ره شما گن ه چه ن ک ی و سفيدی مفرط چهره نيز رفع می شود وليکن انتظار اي
د           د بکني را شما مزاج ژنتيکی خود را عوض نمی تواني گلگون شود يا موی سرتان سياه خالص شود دور از دسترس می باشد زي

ام شود و        ان انج ام طول عمرت د در تم دال مطرح       بلکه فقط متعادل می کنيد و رعايت و پرهيز باي ه اعت ه در رسيدن ب صرفا تغذي
ردی را می       .بر مزاج تاثير دارند .. اعتقادات و , پوشش , نيست بلکه حتی خواب و بيداری ه بعضا شما ف و نتيجه اين می شود ک

ا پرخاشگر نديد          م او را خشمگين و ي ار ه ی يکب يکن حت م صفراوی ول د شناسيد با عالئ راد زو     ( ي ه صفرا اف ه در غلب الی ک د در ح
ز آرام می شوند        ه زود ني ه البت ايد در حد            ) خشمگين می شوند ک ادل است و حال انکه هيکل او ش وای الهی و تع ه علت آن تق ک

   .اعتدال نباشد

  :ضرورت دانستن گرمی ها و سردی ها 

ری درست و          ره گي ا به ا ب يم ت ا را بشناس ا    برای حفظ سالمت و درمان بيماری ها الزم است ما گرمی ها و سردی ه ا از آنه ه ج ب
  .بدن خود را درحال تعادل نگهداری کنيم و در صورت بروز بی تعادلی و بيماری از آنها برای درمان بهره بگيريم 

ا    ذاها و داروه دانستن گرمی ها و سردی ها موجب توان تطبيق ما با مزاج تن و روان انسان شده و از عوارض جانبی مصرف غ
ر             نيز هر چقدر ميزان اط, می کاهد  ته باشد ب ری از مزاج داش ق ت م دقي ايی فه ا بيشتر باشد و توان العات انسان از اين ويژگی ه

  . شتاب درمان بيماری ها افزوده می شود 

  مزاج اندام ها

  :اندام های دارای مزاج گرم به ترتيب اولويت 

  .که خواستگاه روان است) قلب(است و دل ) روح (روان , گرم ترين اندام های بدن انسان  – 1

  .خون که با وجود منشاء ش از کبد به مناسبت اصطحکاک دائم با قلب از کبد گرم تر شده است – 2
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  .کبد که شبيه خون لخته شده است  – 3

  .گوشت که از لحاظ گرمی پس از کبد قرار می گيرد  – 4

  .از گوشت ساده کم تر است) رباط(ماهيچه ها که گرمای انها به سبب آميزش با عصب و زرد پی  – 5

  .در امده است) سودا=سياه (طحال که خون در آن به رنگ تيره  – 6

  .کليه که خون در چهار چوب ساختمانی آن زياد است – 7

  )شريانها يا سرخرگها(دسته رگهای ضرباندار  – 8

  .ف دستپوست معتدل ک – 9

  :اندام های دارای مزاج سرد به ترتيب اولويت

  بلغم – 1

  )بافت همبند= دنبه (پيه  – 2

  )روغن خون يا بافتها ( چربی  – 3

  مو – 4

  استخوان – 5

  غضروف – 6

  )رباط(زرد پی – 7

  )تاندون(وتر  – 8

  )شامه يا صفاق(غشاء  – 9

  عصب – 10

  نخاع – 11

  مغز – 12

  پوست – 13

  :دارای مزاج مرطوب به ترتيب اولويتاندام های 

  بلغم – 1

  خون – 2

  چربی – 3

  پيه – 4

  مغز – 5

  نخاع – 6
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  گوشت پستان و بيضه ها – 7

  ريه – 8

  کبد – 9

  طحال – 10

  کليه – 11

  ماهيچه – 12

  پوست – 13

  :اندام های دارای مزاج خشک به ترتيب اولويت

  مو – 1

  استخوان – 2

  غضروف – 3

  زرد پی – 4

  وتر – 5

  غشاء – 6

  شريانها – 7

  وريدها – 8

  )اين عصب سرد تر و خشک تر از حد اعتدال است(عصب حرکتی  – 9

  عصب حسی – 10

  قلب – 11

  پوست – 12

  مزاج عمر

  :عمر چهار مرحله دارد 

  )طبع دموی و صفراوی(سالگی است  30يا سن نمو که از صفر تا : سن رشد 

  )طبع صفراوی(سالگی است 40تا  30 از, يا سن وقوف يا رکود : سن جوانی 

  )طبع سوداوی( سالگی  60تا  40سن فرودی و نو پيری که با بقاء انرژی همراه است يعنی از : سن ميانسالی 

  )طبع بلغمی( سالگی به باال  60سن فرودی که با ناتوانی همراه است يعنی از : سن پيری 

د    ... ماشينيزم و الودگی های مختلف والبته امروزه زندگی بشر به علت گرايش به  ن سنين را باي کمی متفاوت تز گذشته است و اي
ين       ر ابولحبيب ب ا   24کمی کاست تا به مزاج درست رسيد مثال سنين جوانی از نظر دکت ين     35ت ا   35است و ميانسالی ب و  51ت

  به باال 51پيری از 
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  :مزاج رفتارها 

ا سردی بخش روح شوند     رفتارها نيز مزاجی متفاوت دارند و ه ار صميمانه   . ر کدام می توانند گرمی بخش جسم و روان ي , رفت
ه     . متکبرانه و رياکارانه سرد است , رفتار خشن , و بدون تکبر گرم است , متواضعانه  د نمون ا چن برای نشان دادن مزاج رفتاره

  :از رفتارهای مهم را ياد می کنيم 

  :رفتارهای گرم 

.. آشتی و , صله رحم  , ديدار دوستان , شجاعت و تعاون , عفو و بخشش , يکدلی , مهرورزی , تواضع , ی امانت دار, صداقت 
  .از رفتارهای گرم هستند و به انسان توان و انرژی می بخشند

  :رفتارهای سرد 

دگويی  , غيبت , سخن چينی , حسد , آز , حرص , خيانت , کينه , تکبر , دروغ  اری  , بخل  , ب ی  , رياک زوا  , فردگراي قهر و  , ان
  .از رفتارهای سرد هستند و انسان را دچار ضعف و بی حالی و افسردگی می کنند... از جمعيت و, دوری 

  ) :بسيار مضر(رفتارهای سودا زا 

ا را سودا    , از ميان رفتارها  ا آن رفتاره برخی از اعمال هستند که موجب خشک شدن خون يا کاهش رطوبت خون می شوند و م
يش از حد    , غم , تاسف مداوم , پرخاشگری , عصبانيت , خشم و کينه : اين رفتارها عبارتند از . زا تعبير می کنيم  ی  , شادی ب ب

  :و اين رفتارها به خاطر علل زير می باشد ... خستگی زياد و, خواب زياد , حرکتی 

ا سرد ز     , در معرض گرمای زياد يا سرمای زياد بودن  اد ي زم زي اد خوردن   غذاهای گ ه       , ي اد ب ر سريع شرايط از گرمی زي تغيي
يم          (, سردی زياد  رم خود را در آب سرد غوطه ور کن ام گ ان حم ل اينکه از مي ه غم رسيدن     , ) مث ا  , از اوج شادی ب در هواپيم

ودن      , ارتفاع گرفتن  فيد ب ور س و ن داوم از         , در معرض پرت تفاده م ی اس ه طور کل تفاده از صدای موسيقی جاز و ب موسيقی و   اس
دن  , خواب صبحگاهی , پريدن از خواب , صداها  داوم   , ترسيدن  , دير خوابي ی م ودن   , نگران دهکار ب وده    , ب تفاده از هوای آل اس
ی داغ    , نوشيدن آب خيلی سرد بعد از غذا , شهری  يدنی های خيل ی    , استفاده از نوش تفاده از مشروبات الکل ين   , اس نوشيدن آب ب

تفاده از غذاهای حرام    , مانده و فريز شده خوردن غذاهای , غذا  خ         , اس ا تل د ي ا تن ی شور ي تفاده از غذاهای خيل دن در  , اس خوابي
تماشای صحنه های    , گريه نکردن , سکوت مداوم , پياده روی نکردن , استفاده زياد از حد موبايل و کامپيوتر , تخت های فلزی 

ز و , خشن و ترسناک  ای شهوت انگي ده تماشای صحنه ه راک , تحريک کنن د ک ردن مانن د مصرف ک واد مخدر تن ه , م , شيش
ودن   , پندار منفی داشتن  , تماشای مستقيم نور , تماشای مناظر تيزه رنگ , تماشای چهره های زشت , حشيش  , دور از طبيعت ب

   ..شنيدن و گفتن فحش و ناسزا و, نا سپاسی کردن , منفی بافی مستمر 

  

  :ا مزاج لباس ها و پوشش ه

تند و  ) نايلون(کتان سرد و لباس های از جنس آکروليک مواد پالستيکی , ابريشم خيلی گرم است , لباس پشمی گرم است  سرد هس
دن او می      ار موجب درد در ب فرش ماشينی سرد است و کسی که روی فرش می خوابد احساس سردی می کند و ادامه ی اين رفت

  .ستندتشک های خوش خواب سرد ه: نکته . شود 

ل اذربايجان  ير مث ای سردس ن در موقعيت ه ابر اي ل , بن ی در , اردبي تفاده می شود ول تان از تشکهای پشمی اس ان و کردس زنج
د  . يزد از تشک های پنبه ای بهره می گيرند , قم , موقعيت های گرمسيری مثل کاشان  ولی در موقعيت های سرد و مرطوب مانن

ران  . نند که يک نوع قرش ساخته شده از پشم فشرده است شمال ايران از نمد استفاده می ک و در موقعيت گرم و تر مانند جنوب اي
  .و هندوستان سابق از حصير استفاده می کردند
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  :مزاج خانه و مسکن 

ده می شو       ن پراکن ر ت ايی ب د و در موقعيت هايی که زيست می کنيم و ساعت هايی از اوقات فراغت را در انها می گذرانيم پرتوه
ايی ساخت مسکن       . ان پرتوها اثری از جنس سردی و گرمی در تن پديد می آورند  ا موقعيت جغرافي د ب و اين سردی و گرمی باي

ه طبيعت آن      . سازگاری داشته باشد  ده مزاج    و برای ايجاد اين سازگاری بايد مسکن از مواد و مصالحی ساخته شود ک ديل کنن تع
د  ايی باش ت جغرافي ر. موقعي ثال ب رد   م تفاده ک د از چوب اس ران باي مال اي د ش ر مانن ت سرد و ت اخت مسکن در موقعي در . ای س

رد ساکن در آن ساختمان     صورتی که اگر برای ساختن بنا از سيمان و گچ استفاده شود چون مزاج سيمان و گچ خيلی سرد است ف
ای سرد م     ,  روز بيماريه د موجب ب د رماتيسم   دچار سردی فراوان شده و اين سردی می توان دام و خستگی شود   , انن ی  . درد ان ول

ديل   بناهای ساختمان در موقعيت های گرمسيری الزم است با گچ و سنگ و سيمان ساخته شود تا گرمای موقعيت جغرافيايی را تع
  .استفاده از غلزات و مواد صيقلی در ساختمان مضر است. کند

  : مزاج عطرها 

  .و عطرهايی مانند بوی مشک خيلی گرم است... عطر تيروز و, گل ياس  ,گل مريم , گل محمدی : عطرهای گرم 

ن و  , بوهای اسيدی , ترشی ها , آب ليمو , بوی سرکه : عطرهای سرد  وی تعف ر      ... ب د تين يميايی مانن واد ش وی م تکس  , و ب , واي
د و بوهای سرد تعري     , نفت , بنزين  و استمرار استشمام   .ف می شوند  ضدعفونی کننده ها اثرات سردی بخشی بر روی مغز دارن

  .آنها موجب اختالل اعصاب و حتی فراموشی می شود

  :مزاج رنگها 

ا است       ه ی انسان ه ی آسمان را دوست        . رنگ آبی آسمان رنگ اعتدال و موافق با مزاج هم وانی رنگ آب ات حي اکثريت مخلوق
د         . رنگ سبز نيز رنگی معتدل است و گرايشی به سوی گرمی آرامبخش دارد  . دارند  ا امي د انسان های ن اه در معرض دي هر گ

اظر سبز رنگ        .  قرار می گيريد از پوشش سبز رنگ استفاده کنيد د در من رار داد  ) طبيعت  (انسان های افسرده را باي رنگ  . ق
ياه بيشتر     . رنگ سياه نيز سرد است   . سفيد سرد است و موجب انعکاس سردی در روح و روان و بدن می شود  سردی رنگ س

ر است     ن رنگ     . از رنگ سفيد است از اين رو می توان گفت رنگ سياه سرد و خشک و رنگ سفيد سرد و ت تماشای مستمر اي
رم است      . سردی انديشه و نا اميدی و غمگينی می آورد  ) سياه و سفيد(ها  ده    , رنگ قرمز رنگ گ تماشای  , گرمی تحريک کنن

ا پوشش گلگون      , گلزارهای با رنگ قرمز گرمابخش است و انرژی می دهد و شادی می آفريند  حرارت  , صحنه های سراسر ب
  .و برای انسان های گرم مزاج زيان بخش است . موجب طغيان و فوران گرمی و انرژی می شود  زا و تحريک کننده بوده و

اظرين ( زرد روشن و زرد نارنجی نشاط بخش است , رنگ زرد  دم  , رنگ خاکی   , رنگ آجری   ) . صفراء بيضاء تسروا الن گن
  .رنگ اعتدال و آرامش اند , مايل به روشنی و تيرگی , گون 

د و از تماشای رنگ های خاصی          , تناسب شرايط مزاجی افراد بايد به  رار دهن اوت ق خود را در معرض تماشای رنگ های متف
  .پرهيز نمايند 

  :مزاج چهره ها 

ده ی        , تماشای چهره پدر و مادر گرمابخش و اعتدال انگيز است  زايش دهن رژی زا و اف ند ان ادری مومن باش در و م اگر چنانچه پ
روءيت انسان های    , تماشای چهره ی انسان های مومن گرمابخش است , ی بخش چشم فرزندان است گرمای تن و روان و روشن

روز عصبانيت         ,  سردی زا و ياس آفرين است, پليد , کينه ورز , ناسپاس  ز سودا زاست و موجب ب تماشای چهره های زشت ني
  .  از ديدگاه تربيتی اسالم نبايد برای طفل دايه زشت انتخاب کرد. می شود 

ود        ی ش ايی م ور بين زايش ن ه موجب اف رم است ک مانی گ روف آس ده از ح ای صفحات آکن د  . تماش رآن مجي ای صفحات ق تماش
ابخش است    مطالعه , گرمابخش است  زا گرم ز      . نامه مجبت انگيز و مهر اف دار صحنه های نفرت انگي م  , دي جنايت سردی   , ظل

وان  . بخش است  رم اول و سرد آخر است     , ی سودا زاست   تماشای صحنه های جنسی انسانی و حي دو امر موجب     . گ ی در ب يعن
ره ی          , گرمی و تحريک می شود و سپس سردی می آورد  دار در جسم وروان می شود تماشای چه ن رو موجب سستی پاي از اي

د    , و سردی آن در عمق , به شدت سرد و خشک است , و صحنه ی گناه , نامحرم  وذ می کن ا . جسم و روان نف ه حرام شليک   نگ
ارگر   دن ک انی در ب ر زم ا دي د و ت وذ می کن م آن نف يند و س ان می نش ن انس ر جان وت ه ب يس ک ای ابل ری است مسموم از تيره تي

د              .است ه جسم وروان خود نمی دهن انند و اجازه ی ورود پرتوهای حرام را ب ا می پوش ره ه . عرفا چشم خود را از تماشای چه
انيد    خداوند تبارک و تعالی دستور م ز       . ی دهد تا چشم را از تماشای صحنه های حرام بپوش ا محرم ني رد ن ه گفتگوی زن و م البت
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ز              رم مزاجان ني رای گ ی ب ه حت اده محيط های سرد می باشد ک بسيار سرد است و محيط های اختالط زن و مرد نامحرم فوق الع
  .اوز به حقوق آنان تلقی می شود حتی در فرهنگ غرب تماشای صحنه های مختلف افعال ديگران تج. مضر است 

د      را می خوان ن و روان ف ته  . به هر حال چشمان انسان دريچه تنگی است که با آن تمامی وسعت جهان طبيعت را به سوی ت شايس
د  است که تن و روان خود را با ورود هر گونه آالينده ای آلوده نسازيم و منظر خود را با پنداری همراه سازيم تا هر انچه می ب   ين

  .حلوه ای از جمال حضرت دوست باشد

  :مزاج اصوات 

ام     . تمامی صداهای آرام ومداوم طبيعت گرم اند و انرژی بخش : مزاج صداهای طبيعت  د هنگ ان بي از صدای زمزمه برگ درخت
ا      ان آب جوی در جويباره ا      , وزش باد تا صدای جري ه کوهه ا در دامن ا صدای اوای خروس     , از کرکر کبک ه ا ت ه ه ام   تپ هنگ

ين     , صداهای مهيب و ترسناک طبيعت سرد اند . سحرگاه و چاشت  اق زم ه از اعم مانند صدای مهيب رعد و برق ع صدای زلزل
رد     . صدای غرش عظيم سيل بنيان کن , و فراخنای کوه  اول ک رم مزاج تن از اين رو پس از شنيدن چنين صداهايی بايد غذاهای گ

ا سکه   (قات نوشيدن فلزات خيلی گرم را توصيه می نمايند مانن نوشيدن آب در ظرف طال    برخی او. و نوشيدنی ها گرم نوشيد  ي
يد   14ی طال را به مدت  از         .) دقيقه در ليوان پر از آب بياندازيد و سپس ان را بنوش ز طبيعت نم ه ی رعب انگي ا هر حادث د ب باي

  .ش می يابد آيات خواند که با خواندن اين نماز تن و روان با گرمای عبادت آرام

کال  . گرما زدا و سودا زا هستند که موجب خستگی جسم شده و غلظت خون را فراهم می سازد   , تمام صداهای صنعتی سرد اند 
ا  , مانند صدای موتور کارخانجات . انرژی تن انسان را می گيرند  اده ای       , موتور اوتومبيل ه وق الع دگی ف وان آالين ه ت ا ک هواپيم

ودا در  ادی س ا سرعت زي د و ب د وز وز گوش  دارن ای مانن اری ه ه موجب بيم ی اورد در نتيج د م دن پدي تگی اعصاب , ب , خس
  .و تفکرات و رفتارهای سودايی می شوند, کم خوابی , لرزش اندام , فراموشی مقطعی , استرس پذيری , کم حوصلگی , سردرد 

ن و روان انس        اد گرمی و سردی و خشکی در ت وان ايج تند  نواهای موسيقايی همه دارای ت ه موجب شور و      . ان هس وايی ک هر ن
سردی  , رخوت  , هر نوايی که موجب سستی   . نوای گرم تعريف می شود , نشاط و حرکت شده و ضربان نبض را افزايش دهد 

  .و غم شده و ضربا نبض را کاهش دهد نوای سرد تعريف می شود

د  تمام ادوات موسيقی شرقی .سرد هستند , صداهای بم گرم و صداهای زير  ی  : صدايی گرم توليد می کنند مانن , چنگ  , دهل  , ن
  ... .سنتور و, تار , سه تار , دف , عود 

  . هندوستان از گرمی ويژه ای برخوردارند, تاجيکستان , نواهای موسيقيايی شرق مانند ايران 

انرژی می شوند و سپس سستی     و به طور کلی دستگاه های موسيقايی غربی گرم اول و سرد آخرند يعنی در ابتدا باعث گرمی و
  . آواهای معنوی گرم اند و به روح و جسم انسان انرژی و توان می بخشند . و رخوت در بدن بوجود می آورند 

  :مزاج فلزات 

رات بسيار عميقی     . اين دما و سرما از طريق تماس با آن فلز به تن سرايت می کند . فلزات نيز سردی و گرمی دارند  اهی اث و گ
ه اگر         . ن باقی می گذارد تا حدی که جبران آن بسيار دشوار است در بد ق است ک در سردی آن عمي مثال سرب سرد است و آن ق

ارور می شود     ره  . يک قطعه سرب دار بر کمر مردی بسته شود او ناب تند      , آهن  , روی , نق وم و چدن همگی سرد هس . آلوميني
   .گوگرد و جيوه گرم و خشک هستند. مانند برنج گرم هستند  مس و فلزات ترکيبی, طال يک فلز بسيار گرم است 
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  نهاآانواع ميوه ها و مزاج 

ال هاي    ده و      آميوه ها منبع عظيمي از ويتامين ها و آنتي اآسيدان ها هستند آه عليه راديك دن انسان وارد عمل ش زاد موجود در ب
ه    . توان با پوست خورد به همان شكل مصرف شود   توصيه مي شود ميوه هايي را آه مي. ن را از بين مي برندآ ه هم ته و دان هس

ا ، مزاج       . ميوه ها ضد انگل بوده آه عجايب آفرينش مي باشد البته قابل ذآر است آه در استفاده از نعمت هاي الهي، مزاج آن ه
   .ه نداشته باشدفرد مصرف آننده و مزاج فصل مصرف بايد لحاظ گردد تا مفيد واقع شده و عوارض جانبي به همرا

دال می( مصلحدرجهنوع مزاجميوه ها ه اعت اگر غذاها با مصلحشان مصرف شوند ب
ه ا ک رسند و عوارضشان برطرف می شود البته در بعضی ه
د ره ببرن الو به می خواهند مثال از خاصيت سرد و خشکی آلب

 )نيازی به خوردن عسل همراه آلبالو ندارند

عسل 1-2سرد و خشكآلبالو

 آب انار ، آب ليمو، عسل گرم و تراناناس

 عناب ، گلنگبين، آندر، عسل، زنيان، زيره، روغن زيتون سرد و تر آلو و آلوچه

 انيسون، عسل، عود هندي 1-2سرد و خشكازگيل

 زنجبيل پرورده ، انار ترش 1سرد و تر رينيانار ش

عسل 2سرد و خشك انار ترش

 زنجبيل، نمك، مويز، شربت زرشك ،روغن زيتون 2گرم و خشكانبه

 سكنجبين، شربت ريواس، شربت بالنگ 2-1گرم و تر انجير تازه

 گردو، آويشن، انيسون،بادام 1-2گرم و تر انجير خشك

تخم آرفس، غذاهاي ترش، سكنجبين 1گرم وترانگور

عسل، انيسون، مربا نمودن آن با عسل 2گرم و خشكبه

 شربت خشخاش ,ر عسل، بنفشه، شرب انجي 3و خشكسرد بالنگ

عسل، گلنگبين سرد و ترپرتقال

 ، عناب، بنفشه ، لعاب به دانهشآتيرا، خشخشا 2-1سرد و خشك تمر هندي

 آب انار، بادام، سكنجبين، خشخاش، گالب، سرآه، آاهو 1-2گرم و ترخرما

عسل، گلگبين سرد و تردارابي

 انيسون، عسل ، عود هندي خشك  سردو زالزالك

 عسل، انيسون، زنيان، مصطكي، زيره، روغن زيتون 2سرد و ترزردآلو

 سرخ و شيرني هاي طبيعي کرميخك، ش 3سردو خشكزرشك

عسل، گلنگبين 1سرد و خشك زغال اخته
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 مغز گردو، مغز بادام، سرآه ، عسل، شيريني هاي طبيعي 1گرم و خشكزيتون

عسل، شكر سرخ 2-1و خشكسرد سنجد

 دارچين ، گلنگبين، غذاهاي لطيف 2-1گرو م ترسيب

 عسل، مرباي زنجبيل 2سرد و ترشفتالو

ن سرد و ترشليل ره، روغ طكي، زي ان، مص ون، زني ين، انيس ل، گلنگب عس
 زيتون

 گلنگبين، شربت خشخاش، انيسون 2سردو خشكغوره

 زنيان، مصطكي ، زيرهعسل، انيسون، گرم وترقيسي

 سكنجبين، گلنگبين، مصطكي 2-1سرد و خشكآنار

عسل، گلنگبين سرد و ترآيوي

عسل، گلنگبين سرد و خشك توپ فريگر

 عسل ،دارچين، هل، رازيانه، مرباي زنجبيل، آندر، زيره 1گرم و ترگالبي

 مسهل ها و ملين ها 1گرم و ترسيالگ

عسل، گلنبين سرد و تر ليمو شيرين

عسل، گلنگبين سرد و خشك ليمو عماني

 نمك، مرباي زنجبيل، عسل، سكنجبين نزوري معتدل 2گرم و ترموز

 سكنجبين، خشخاش، عناب، آب ميوه هاي ترش 1-2گرم و ترمويز

عسل، ميوه هاي ترش، ليمو، هنداونه 1-2گرم و خشكنارگيل

عسل، گلنگبين 2سرد و ترنارنگي

عسل، گلنگبين 1-2سرد و خشكنارنج

عسل، گلنگبين سرد و خشكوليك

 عسل، مرباي زنجبيل 3سرد وترهلو

   

  :آلبالو

ده از   . قابض، تقويت آننده معده و آبد گرم بر طرف آننده تشنگي و حرارت و استفراغ و اسهال صفراوي مي باشد البالو خشك ش
ر          آلبالو با خوردن شيره هسته. تازه آن قابض تر است ي نظي ه و مجاري ادراري ب ه و مثان رازيانه ي براي خرد آردن سنگ آلي

  ..آب سرد در رفع سرفه مزمن مفيد است باخوردن يك مثقال صمغ درخت البالو . است

  :لوبخاراآ
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رم و تب هاي صفراوي و      . آلوي سياه رسيده شيرين اعال درجه اول سرد و درجه دوم تر است طبيعت راي سردرد گ تشنگي و   ب
ده و روده   . حرارت قلب وخارش بدن مفيد است رده و از مع الو بخارا به سبب خاصيت تقطيع و تلطيف خود اخالط فاسد را نرم آ

وده و موجب قبض و حبس مي شود      ) ملين مي باشد(خارج مي آند  راد  . و اگر خلط فاسد در بدن وجود نداشته باشد ملين نب در اف
ذا  . سرد دارند بهتر است با اب عسل ميل شود سرد مزاج يا آساني آه معده آساني آه از بيماري هاي طحال رنج ميبرند قبل از غ

عسل يا ترنجبين  اگر آلوي خشك را با اب پخته و صاف آنند و با. ان را ميل آرده و تا از معده خارج نشده غذاي ديگري نخورند
  .ه در زير ناف براي آشتن آرم روده مفيد استضماد برگ الو با سرآ. مسهل قويتري است يا شكر ميل آنند

  :انار

ينه و سرفه     قليل الغذا، توليد آننده خلط صالح، باز آننده انسداد، مدر ادرار و نفاخ بوده، براي تقويت آبد و طحال، زردي، درد س
د . گرم، گرفتگي صدا و خارش مفيد است در گرم مزاجان موجب تقويت نيروي جنسي مي شود اد     خوردن آن بع ذا باعث فس از غ

ه             رده و داخل آن را ب ار شيرين را سوراخ آ غذا و ضعف معده شده و مصرف آن براي بيماران تب دار مضر است اگر سر ان
ا روغن را                د ت ته باشد و آن را روي اتش بگذاري ه ديگر گنجايش نداش ا جايي آ رده ت ر آ دفعات با روغن بادام شيرين يا بنفشه پ

د     . كيد براي درد سينه و سرفه مزمن خشك نافع استجذب آند بعد ان را بم اب بگذاري رده، در افت هم چنين آب انار را در شيشه آ
  .)هر چه بيشتر بماند بهتر است( آه غليظ شود و در چشم بكشيد باعث افزايش قدرت بينايي مي شود 

  :انجير

وده    تازه آن آثير الغذاتر از ساير ميوه ها، لطيف آننده، تحليل برنده،  ين و مسهل ب تسكين دهنده حرارت و تشنگي، عرق آور و مل
د است     ا     . براي تقويت مغز و آبد، رفع انسداد آبد و طحال، صرع، وسواس و بواسير مفي ا انيسون ت روز صبح   40خوردن آن ب

اري هاي مج      . ناشتا چاق آننده بدن است اري ادراري در سردمزاجان و بيماري هاي رطوبي خصوصا درد آمر و مفاصل و بيم
د مضر است   . بسيار مفيد است خشك آن در خواص از   . زياد خوردن انجير تازه براي دندان و آساني آه آبد و معده ضعيف دارن

  .تازه ضعيف تر مي باشد

  :انگور

دن است          ده ب ده اخالط سوداوي و سوخته و چاق آنن ع آنن راي  آب آن . توليد آننده خون صالح، تعديل آننده مزاج هاي غليظ، دف ب
د مضر است         . بيماري هاي سينه و ريه مفيد مي باشد ه دارن د و طحال و آلي داد آب اب . براي آساني آه معده هاي مرطوب و انس

د   (انگور را جوشانده به طوري آه دو سوم ان بسوزد و غليظ و مايل به ترشي باشد  ابترش گوين ه ان دوش ينه   ) در گيالن ب راي س ب
اد خوردن    . لين طبع و تحريك آننده نيروي جنسي مي باشدو ريه و آليه و مثانه مفيد، م مصرف آن براي سردمزاجان مضر و زي

  .آن در گرم مزاجان توليد صفراي غليظ مي آند

روي      غوره ده هاي سرد و ني تسكين دهنده حرارت خون و صفرا، قطع آننده بلغم معده، مقوي آبد و بدن بوده و موجب ضعف مع
  .جنسي و يبوست مي شود

  :اخرم

وي            . آثيرالغذا و توليد آننده خون متين است  اري هاي ري اري هاي مفصلي وبيم اير بيم ردرد و س در امراض سرد و بلغمي، آم
وق  . خيساندن آن در شير تازه همراه با دارچين در تقويت نيروي جنسي مفيد است. سرد مفيد است مداوم خوردن ان با مغز بادام ف

ين مي باشد     العاده چاق آننده بدن، محرك نير ه و مل وي آلي رم        . وي جنسي، مق ا و سرزمين هاي گ رم مزاج اد خوردن ان در گ زي
  .براي دندان، چشم،حنجره مضر، باعث توليد خون سوخته و سوداوي و ايجاد سردرد مي شود

  :زردآلو

اميدن  . مي شود روغ ترش و تب هاي عفوني آباز آننده انسداد و ملين است اما زود در معده متعفن شده و باعث نفخ،  ه  آآش ب پخت
وثر                 ده م د دهان و التهاب مع وي ب ع آروغ و ب وده، در رف ده تشنگي و مسهل صفرا ب ان مانع جوشش خون و صفرا، تسكين دهن

م      . مي شود  ) ويتيليگو (براي سرد مزاجان مضر بوده زياد خوردن آن موجب برص   . است ذا و ه د از غ خوردن آن بالفاصله بع
  .آن فوق العاده مضر مي باشد چنين خوردن اب بعد از

  :زرشك
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ا داروهاي     . تسكين دهنده صفرا وخون و تشنگي و حرارت معده و آبد، تقويت آننده قلب وآبد و معده گرم مي باشد ا ب ايي ي به تنه
د است مصرف         ... گرم مانند دارچين و عسل و  ا مفي دي و سردي احش داد مجاري آب  براي تقويت آبد سرد و تر و باز آردن انس

  .زياد ان براي سردمزاجان بلغمي و سوداوي مضر است

  :زيتون

ده               ده مع ن صورت تقويت آنن ه در اي ل شود آ ذا مي راه غ ده و هم رورده ش بهترين آن زيتون سبز رسيده است آه در آب و نمك پ
رم مزاجان باعث سوختن اخالط مي شود       . است ته، جهت        . زياد خوردن ان در گ ا هس يده ب ياه رس ون س تنگي نفس و   بخور زيت

د            . امراض ريه مفيد است راي افت دهان مفي دن برگ ان ب رم و جوي ضماد برگ آن جهت التيام پوست، زخم چشم و ورم هاي گ
ا عسل مصرف شود     . است د ب وده و ت    . مضر ريه بوده آه براي جلوگيري از ان باي وي ب ه ان جهت آوليت    نروغن ان مسهل ق قي

  .با آن جهت دردهاي سرد مفيد است) روغن مالي(چرب نمودن بدن . مفيد استالتهابي و انسدادي، درد آمر و مفاصل 

  :شفتالو

ه خصوص سوداي سوخته       ملين، تسكين دهند خون و صفرا و تشنگي بوده، براي خنك آردن مغز و مرطوب آردن مزاج سودا ب
ل جنسي       در مزاج هاي گرم موجب تح. و تب هاي صفراوي و دموي و رفع بوي بد دهان مفيد مي باشد ين مي م چن تها و ه ك اش ري

شفتالوي رسيده را اب گرفته و بگذاريد تا ته نشين شود و اب   . شده و براي سردمزاجان و بيماري هاي سيستم عصبي مضر است
  .صاف باالي آن را با شكر يا ترنجبين و يا شير خشت ميل آنيد و مسهل صفرا بوده و اخالط سوخته و گرم را دفع مي آند

  گالبي

در رفع تشنگي، تنگي نفس و  . خواص از سيب بهتر بوده و مفرح، تقويت آننده قلب و معده، تصفيه آننده خون، ملين مي باشددر 
خوردن ان بعد از غذا مانع صعود بخارهاي معده به مغز شده و از بروز بيماري هاي عصبي جلوگيري . سوزش مثانه موثر است

خ و آوليت مي شود        زياد خوردن آن براي افراد سردم. مي آند اد نف د باعث ايج ه خصوص   (زاج و آساني آه ضعف معده دارن ب
  .خوردن گالبي با معده خالي و نوشيدن آب بعد از خوردن آن براي بدن مضر مي باشد) نارس آن

  :ليمو شيرين

رم و سرگيجه ناشي از صعود بخارات غ       . لطيف آننده و قطع آننده اخالط لزج غليظ مي باشد   ه سر، ورم    جهت سردرد گ يظ ب ل
د است           تفراغ صفراوي مفي ده و اس راي تب هاي دموي و     . گرم حلق و تنگي نفس سوداوي، جوشش خون و صفرا، التهاب مع ب

ده    . صفراوي مفيد بوده و باعث تقويت معده و آبد گرم مي شود ا مع براي افراد سردمزاج و سرفه مضر بوده و زياد خوردن ان ب
ليمو را از وسط دو نيم آرده و گرم نماييد و طرف بريده را روي پيشاني بماليد موجب تسكين    .خالي باعث ضعف معده مي گردد

  .سردرد گرم مي شود

  :موز

وده، جهت سرفه خشك و     . آثيرالغذا و چاق آننده، قابض و بر طرف آننده ضعف آليه بوده، خون غليظ توليد مي آند ملين سينه ب
ه خصوص در مزاج سرد و مرطوب و         .خشونت حلق و رطوبت معده مفيد مي باشد اد خوردن ان ب دير هضم و نفاخ است و زي

ناشتا خوردن ان بسيار . در سرزمين هاي رطوبي، موجب توليد باد در بدن و خون غليظ بلغمي و آوليت و انسداد عروق مي شود
  .مضر مي باشد

  :مويز

ده          هضم آننده غذا، گرم آننده آل بدن بخصوص آليه و مثانه ، تحليل ب از آنن ه، ب ه و مثان د و آلي ده و آب ده مع اد، تقويت آنن رنده ب
ينه از اخالط          ه و س ه ري وده، موجب تنقي انسداد عروقي، مدر، ملين ،محرك نيروي جنسي سردمزجان و توليد آننده خون صالح ب

رم مزاجان   زياد . خوردن ان با عسل باعث افزايش قدرت نفوذ و رسيدن آن به اعمال بدن مي شود. لزج مي شود خوردن ان در گ
ال و مغز مي باشد  ه خصوص طح اري هاي سوداوي ب د بيم ده اخالط، مول يظ آنن رم، سوزاننده خون و غل . و سرزمين هاي گ

  .آشمش در خواص مانند مويز بوده و بهترين آن، نوع سبز است آه از انگور عسكري تهيه شده باشد

  :نارنج
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ده عطش و حرارت مي باشد       ,  اشاميدن اب نارنج باشكر مسهل  وده و خوردن     . مدر صفرا و تسكين دهن رح ب پوست زرد آن مف
ده را از          د مع ل از آن باي ي قب د است ول رم شكم مفي خشك آرده پوست آن با اب براي رفع استفراغ و درد شكم و روده و اخراج آ

ات روي      براي رفع سرفه گرم و نزله ريه نارنج را از وسط دو نيم آرد. اخالط پاك آرد دري نب د و ق و تخم هاي آن را خارج آني
ا سرآه    . آن پاشيده بر آتش بگذاريد تا دو سه جوش بخورد سپس برداشته و نيم گرم بمكيد ارنج ب ضماد پخته پوست و مغز و تخم ن

اير ترشي      . جهت خارش بدن و جوش هاي سر و نرم آردن پوست و مو مفيد است ر از س راي اعصاب آمت ا  ضرر آب نارنج ب ه
  .بوده ولي زياد خوردن ان آبد را ضعيف مي آند بخصوص اگر ناشتا مصرف شود

  :انواع لبنيات و مزاج آنها

مصلحدرجهنوع مزاجلبنيات

اع خشك سبزي هاي 2سرد و تر پنير تازه مغز گردو، آويشن، عسل ، نعن
 معطر

اي 2گرم و خشك پنير آهنه بزي ه ك، س اع خش ل نعن ردو، آويشن عس ز گ مغ
 معطر

عسل سرد و ترخامه

ياه 2سرد و تر دوغ و ماست ون س اآوتي، زيت ير، آ ن، س اع، آويش ان ،نعن زني
 دانه، پونه

عسل سرد و ترسرشير

عسل ، گالب سرد و تر شير پاستوريزه

عسل ،گالب 2-1گرو و تر شير محلي تازه

انواع فلفل، زيره، سياه دانه 2سرد و خشك قرا قروط

 عسل، شكر سرخ، ادويه قابضه 2-1گرم و ترآره

 گلنگبين، سير، نعناع خشك ، پونه آوهي 2سرد و خشكآشك

اع خشك، سبزي هاي 1گرم و تر ماست چكيده مغز گردو، آويشن، عسل، نعن
 معطر

 :گوسفند و بز  روغن يا آره گاو

روغن دو  ( شود حرارتش بيشتر و رطوبت ان آمتر مي شود روغن گاو از بقيه روغن ها بهتر و لطيف تر بوده، هر چه آهنه تر 
تحليل برنده، بازآننده انسداد، نرم آننده پوست، چاق آننده بدن و ملين بوده، براي بيماري هاي مغز  ). ساله در اول خشك مي باشد

د است   وام   (منضج . و اعصاب، بيماري هاي ريه و سرفه خشك بيماري هاي آبد و طحال مفي ده ق دل آنن يظ را     معت ي غل اخالط يعن
اله ران          .) رقيق و رقيق را غليظ آرده و دفع مي نمايد ر بغل و آش ع ورم هاي پشت گوش، زي وده و در رف ا ب بثورات و جوش ه

اك   . بخصوص در اطفال و زنان موثر است اگر روغن آهنه را مرتب شب ها بر صورت بمالند و تا صبح بماند، لك صورت را پ
  .با و صفا مي آندآرده و رنگ صورت را زي

  :ماست

وثر است ردن تشنگي م وده و در برطرف آ رم مزاجان ب روي جنسي گ ده ني ده تقويت آنن تها آور، چاق آنن ده، اش . مرطوب آنن
خوردن آن  . ماست ديرهضم بوده، براي سردمزاجان و آساني آه معده سرد دارند مضر مي باشد . غذائيت آن از دوغ بيشتر است

  .معده و با برنج يا آرد بو داده برنج براي اسهال گرم مفيد است با اطريفل جهت تقويت
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  :انواع گوشت و مزاج آنها 

ود دارد   گوشت انوران وج تر ج دن بيش ه در ب ی است ک اده آل ام يک م ان. ن ی انس ات را م ا گوشت حيوان د ه ا . خورن گوشت غالب
 استخوان و مقداری چربی است و سرشار از پروتئين است  همراه

   

مصلحدرجهنوع مزاج هاگوشت

ا روغن آنجد، 2گرم و خشكآهو ادام ي ا روغن ب نيز، مرزه، پختن ب سماق، گش
 سكنجبين

ين، 1-2گرم و خشكاردك ره، دارچ ويد، ت ود، ش ه، نخ رفس، پون ه، آ ا رآ تن ب پخ
 سكنجبين

م، نارگيل، خرماانمك، فلفل، پياز، دارچين، زيره ،ميخك، باد سرد و خشكبز

 روغن آنجد، روغن بادام، آب انار، روغن زيتون 2گرم و خشك بلدرچين

گشنيز، سماق گرم و تر مونقلبو

ره و خشك سردگاو ير، ت ر، س كنجبين، گلپ از، س ل، پي ل، زنجبي ين، فلف دارچ
 تيزك، زيره

 سرآه ، آبغوره، روغن هاي گياهي 3گرم و خشكگوزن

   گوساله

 گشنيز، سماق، مرزه گرم و ترگوسفند

گلپر سرآه، مرزه، زنجبيل، دارچين گرم و ترپاچه

 شاه زيره، خيساندن در سرآه و سپس آباب نمودن، دارچين گرم و تر جگر سفيد

اب گرم و تر جگر سياه ره، سرآه، آب اه زي نيز، ش ين، گش ك، دارچ رم، نم ه گ ادوي
 نمودن

زيتون، نمك، فلفل، دارچين، مصطكي،آباب نمودن با روغن  سرد و خشكقلوه
 شاه زيره

د گرم و خشكدل د و بع ن آنج دن در روغ ل، گلپر،خوابان ره، فلف ن، زي آويش
 آباب آردن

 زيره، خولنجان،مرزه, طبخ با سرآه و يا گشنيز خشك  گرم و ترزبان

 نمك، آويشن، دارچين ،زيره، ترشي هاي طبيعي گرم و ترمغز

گلپر، سرآه ، مرزه، زنجبيل، دارچين خشك  سردوسيرابي

ل، گرم و خشكشتر ويد، فلف ك و ش ا نم تن ب ون ، پخ ن زيت ا روغ اندن ب جوش
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سرآه، زيره

سرآه، روغن 4گرم و خشك شتر مرغ

آب انار، زيره، دارچين، فلفل، زنجبيل 2گرم و خشكغاز

سكنجبين 1-2گرم و خشكقرقاول

 انار، ابغوره، سكنجبين ترشی، دارچين، هلآب 2گرم و خشكگنجشك

ره، 1-2گرم و خشكآبوتر پختن با آبغوره يا سرآه، آاسني، آرفس، سماق، شويد، ت
 نخود

 ترشي هاي طبيعي ، سكنجبين 2گرم و خشكآبك

 سرآه، ابغوره ، ورغن هاي گياهي ، ادويه گرم، سكنجبين و خشك سردخروس

 آبغوره، سكنجبين ترش مزه، دارين، هلآب انار، گرم و ترسار

 ادويه گرم، سكنجبين 1گرم و تر مرغ محلي

رم و تخم مرغ زرده تخم مرغ گ
 سفيده آن سرد است

ادويه گرم، نمك 

ه 2-1سرد وتر انواع ماهي ين ادوي ل، اويشن، عسل، گلنگب پختن با دنبه يا آنجد، زنجبي
 گرم

سكنجبينزنجبيل، 2گرم و خشك تخم ماهي

سرآه، شربت انار، شاه زيره، نعناع 1-2گرم و ترميگو

 سماق، گشنيز، فلفل، سكنجبين، اطريفل گرم و خشكآباب

   

  :اردك

ده            رم و تقويت آنن د بادهاي گ ع آنن دن، دف ده ب گرم ترين پرنده اهلي بوده و غذائيت آن زياد و دير هضم و نفاخ مي باشد چاق آنن
رم  . خوردن زايد آن توليد خون غليظ مي آند به جز بازو و جگر آن آه خون صالح توليد مي آند. باشدنيروي جنسي مي  پيه آن گ

تخم اردك  . سنگدان آن دير هضم بوده ولي اگر آامل هضم شود تقويت آننده معده و احشا مي باشد . و لطيف و ملين و محلل است
از و روغن          . م مرغ استغليظ تر و ديرهضم تر و غذائيت آن ضعيف تر از تخ ا پي ر آردن ان ب رين شكل مصرف آن شكم پ بهت

  .زيتون و ادويه مصلح ان مي باشد

  :تخم مرغ

د مي           اد از دست داده ان ه خون زي روي جنسي و آساني آ زرده نيم برشت آن صالح الكيموس، آثير الغذا، مقوي قلب و مغز و ني
اري      . مثانه مفيد است براي بيماري هاي سينه، معده، روده، آليه و. باشد اد بيم ه و ايج مداومت و زياد خوردن آن باعث سنگ آلي

  .هاي پوستي مي شود

  :شتر مرغ
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م مي باشد     ده بلغ اري هاي سرد و          . تحليل برنده باد و برطرف آنن ر، بيم رزش، درد مفاصل و آم راي فلج،ل خوردن گوشت آن ب
ان ور      م آودآ راي تكل ه آن ب افع است     رحم مفيد بوده و خوردن روغن پي دن ن ع سردي ب ا باعث سرعت       . ف دن وپاه ه ب دن آن ب مالي

  .ديرهضم بوده و براي گرم مزاجان مضر است. حرآت اطفال مي شود

  :نكته

  .ماليدن پيه شترمرغ به بدن باعث فرار مارها از شخص مي گردد و در صورت نزديك شدن، ماربيهوش مي گردد

  :گوسفند

د است           موافق ترين گوشت براي مزاج انسان  ه انسان مفي د و آلي راي تقويت قلب و آب ه آن ب وده و دل و جگر و آلي گوشت آن  . ب
ده مي باشد           . آثير الغذا بوده و به سرعت هضم مي شود     دن و چاق آنن ده ب ده خون صالح ، تقويت آنن د آنن داوم   . تولي خوردن م

اده مق   ان مي شود        گوشت خالص و بدون استخوان آنكه با سرآه و عسل پخته باشند فوق الع ع خفق انع غش و رف وده، م دن ب . وي ب
  .زياد خوردن مغز ان باعث آند ذهني و فراموشی مي شود

  :گوشت گاو

ذام،       . چاق آننده، تقويت آننده بدن و ديرهضم مي باشد د سرطان، ج اري هاي سوداوي مانن خون غليظ توليد آرده باعث ايجاد بيم
م            ورم، طحال، بيماري هاي پوستي، وسواس، سياتيك ه قلب و مغز و ه و ب د ب يظ و ب ، بيماري هاي مفصلي و صعود بخارات غل

  .بهترين نوع آن گوشت گاو زرد و بهترين فصل خوردن آن فصل بهار مي باشد. چنين زايمان زودرس مي شود

  :ماهي

رم   صالح الكيموس، زودهضم، مرطوب آننده، چاق آننده شيرافزا بوده، در گرم مزاجان محرك نيروي جنسي ، مص اي گ لح خلطه
وثر است        . مي باشد يچش روده م ه درد و پ د و آلي وي، ضعف آب رادي     . براي بيماري هاي ري راي سردمزاجان و مرطوبين، اف ب

. مرطوب و معده بلغمي مضر است آه با پختن در روغن گاو يا مصرف مصلحات گرم ضرر آن برطرف مي شود      داراي مغز
ع    . روغن استآباب روي آتش بهتر از سرخ آردن آن در  ده دف ر از مع ماهي را اگر در روغن سرخ آنند باعث تشنگي شده و دي

ردد  . مي شود ا    . آشاميدن اب بالفاصله بعد از خوردن ماهي بسيار مضر و موجب بيماري هاي مزمن مي گ ان ان ب خوردن همزم
  .شير و تخم مرغ و گوشت حيوانات خشكي بسيار مضر است

  .و براي آليه و طحال ودفع بادهاي بدن مفيد است ولي براي افراد گرم مزاج مضر است تخم ماهي قطع آننده بلغم بوده

  :مرغ

د است     . مرغ جوان محلي و جوجه آن براي چاق آردن بدن، تقويت مغز و معده هاي مرطوب، تصفيه پوست صورت و صدا مفي
ده و ديرهضم مي باشد     اري هاي صفراوي و گر    . جگر آن آثيرالغذا، چاق آنن د است چون       دربيم م ، خوردن جوجه خروس مفي

  .چربي ان آمتر از جوجه مرغ بوده و در بدن به صفرا تبديل نمي شود

  :آباب

همه انواع آن محرك اشتها، توليد آننده . همه آباب ها گرم و خشك مي باشند ولي درجه آن ها بر حسب نوع گوشت، متفاوت است
ده هاي مرطوب و آساني      خون صالح، تقويت آننده بدن و نيروي جنسي و گر راي مع م آننده آل بدن به خصوص آليه ها بوده، ب

  .خوردن اب بعد از آن به خصوص بعد از آباب ماهي بسيار مضر است. آه فصد يا حجامت آرده باشند بسيار مفيد است

  :نها آانواع صيفی جات و مزاج  

امين   بدن صيفي جاتي آه رنگ زرد دارند موادي بنام بتاآاروتن هستند آه در ه ويت ده چشم بسيار       A انسان تبديل ب راي دي ده و ب ش
ام     سيفي جاتي آه از رنگ سبز برخوردار) بعد از آن ها روغن زيتون خورده شود در صورتي آه( مفيدند وادي بن تند داراي م هس

 .آلروفيل و اسيد فوليك بوده و براي خون سازي مفيدند

مصلحدرجهنوع مزاج صيفي ها
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ر، 2گرم و خشك بادمجان ره، گلپ رآه زي ازه، س اوي ت ره، روغن گ ا گوش ب تن ب پخ
 کشک, انارو دانه انار

 سرآه, اب انار ترش 2گرم و ترخربزه

 نمك، رازيانه، زنيان، مويز، عسل، زيره، پوست آندن 2سرد و تر خيار بوته اي

مصطكي انيسون 1گرم و تر خيار چنبر

سرآه انار ترش،  گرم و ترطالبي

 صمغ عربي، صندل، گالب گرم و خشك فلفل سبز

ل، 2سرد و تر اقسام آدو ون، فلف ن زيت ك، روغ اع، نم ره، نعن يخ، زي ل، م اب عس
 خردل، آب غوره

 آب انار ترش، سرآهمعتدلگرم و ترگرمك

روغن زيتون سرد و تر گوجه فرنگي

 پوست هنداونه، عسل ، گلنگبين 2سرد و ترهندوانه

  

 :بادمجان

و و لگن     . تقويت آننده معده، مسكن دردهاي گرم، خوشبو آننده عرق و مدر مي باشد د و طحال، درد پهل موجب انسداد مجاري آب
ا روغن    . و توليد سودا شده و مصرف زياد آن باعث تيرگي پوست، درد چشم سوداوي و بواسير و آوليت مي شود    مصرف آن ب

د     . قابض مي باشدهاي ملين، ملين طبع و با سرآه  ده و خرد آني د آن را پوست آن سپس روي آن نمك   . براي مصرف بادمجان باي
  .اين آار را چند بار تكرار آنيد تا ديگر آب سياه نشود. بپاشيد و در يك آاسه اب قرا دهيد تا اب ان سياه شود

  :خربزه

وده، باعث     روي جنسي مي شود     مدر، ملين شيرافزا، عرق آور، محرك اشتها و دافع سودا ب انده   . تقويت ني اميدن جوش رم   6آش گ
د است ه مفي ه و مثان ع سنگ آلي د است. پوست خشك ان، جهت دف ك صورت مفي ع ل فافيت پوست و رف زه جهت ش . ماسك خرب

ه مي شود اب ملتحم ان باعث الته رم مزاج اد ان در گ وند. مصرف زي ده غذاي مصرف ش ابين دو وع د م ه باي ره و هندوان . خرب
  .ان ها بالفاصله بعد از غذا، باعث فساد غذا در معده شده و ناشت خوردن ان نيز مضر است خوردن

   

  :آدو سبز 

ديل مي     . ملين، مدر ادرار و عرق تسكين دهنده تشنگي و باز آننده انسداد مي باشد  سريع به هر خلطي آه در معده غالب باشد تب
ا سرآ       وره و ي ا آبغ رم ب رم مصرف شود در            شود پس بايد در مزاج هاي گ ه هاي گ ياه و ادوي ره س ا زي ه و در مزاج هاي سرد ب
واد سوداوي و تقويت اعصاب       . غيراين صورت اخالط مضر در بدن توليد خواهد آرد ع م مرباي آدو براي توليد خلط صالح، دف

  .ترشي آدو و لطيف آننده هضم آننده غذا و مسكن حرارت خون و صفرا مي باشد. موثر است

  :هنداونه

واد صفراوي سوخته     . مدر، تصفيه آننده خون تسكين دهنده صفرا و خون و تشنگي است ان و م اشاميدن آن با سكنجبين جهت يرق
ده و تقويت هاضمه مفيداست       . و سنگ آليه مفيد مي باشد ينه، ضعف مع . مرباي پوست آن با عسل و شكر جهت وسواس، درد س
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ه د         مصرف آن براي سرد مزاجان و آساني آه مشكل مع ه جهت لطافتي آ ه ب د مضر است هنداون ه سرعت   اده و طحال درن رد ب
  .تبديل به صفرا مي شود لذا مصرف زياد ان به صفراوي مزاجان توصيه نمي شود

 

  :انواع سبزی ها و مزاج آنها 

اطر داشتن فيبر زياد، ها استفاده آنيد چون به خ هستند در سبد غذايي روزانه حتما از سبزي B سبزي ها داراي ويتامين هاي گروه
 .روده و تنظيم فعاليت دستگاه گوارش و سالمتي انساني مي شود موجب فعاليت حرآات دودي شكل

مصلحدرجهنوع مزاج سبزي ها

 پختن با روغن بادام، روغن گاوي تازه، دارچين، فلفل 1سرد و تراسفناج

 بالنگخردل، ابغوره، پختن با عدس، شربت گرم و خشك برگ چغندر

ادويه هاي گرم تر  سردوباميه

 آدر بلوط، رب مورد، سرآه 2گرم و خشكپونه

 شستن ان با اب و نمك، سرآه آب انار ، آاسني گرم و خشكپيازچه

 نمك، عسل، زيره خيسانده شده در سرآه گرم و ترتربچه

عسل، آرفس 1گرم و خشكترخون

 رازيانه، شكرسرخشربت ها، 2-1گرم و خشكترشك

 گشنيز، آاسني تازه 2-3گرم و خشكتره

 آاسني، خرفه، سرآه 1-2گرم و خشك )شاهي(تره تيزك 

 سويق، بادرنجبويه، ترشي هاي طبيعي، آاسني 2گرم و خشكجعفري

 آرفس، نعناع، مصطكي 2-3سرد و ترخرفه

صندل، سكنجبين 1-3گرم و خشكرازيانه

 شربت عود، انيسون، عسل 2خشك سرد و )ريواس(ريباس

نيلوفر 2-1گرم و خشكريحان

آتيرا 3گرم و خشك )سرسم(سي سنبر 

آاسني، هليله زرد 2گرم و خشكشاه تره

آاسني و تر  گرمشبدر

 سكنجبين، انيسون، آاسني، برگ اسفناج، برگ خرفه 2گرم و خشكشنبليله

 آبغوره، ترشي هاي طبيعي، سكنجبين سادهآبليمو، 2گرم و خشك )شبت(شويد
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ه، 2تر  سردو قارچ خوراآي ون، پون د و زيت ن آنج ويد، روغ ك و ش ا نم تن ب ردل پخ خ
 اويشن، فلفل زنجبيل، زيره

 شرك سخ، شربت بنفشه، سكنجبين، دارچين، هل 1سرد و ترآاسني

 نعناع، آرفس، زيره، مصطكي، سكنجبين، هليله 2سرد و ترآاهو

انيسون 2گرم و خشكآرفس

 سكنجبين ، پختن با گوشت حيوان، روغن بادام خردل 2-1گرم و خشك اقسام آلم بستاني

عناب 2گرم و خشك آنگر آبي

 ادويه گرم سرآه روغن زيتون 1-2گرم و خشك آنگر فرنگي

سرآه، ترشي 1-2گرم و خشك آنگر وحشي

 زعفرانآب ميوه هاي سرد،  3گرم و خشكگزنه

 سكنجبين، زرده تخم مرغ با فلفل و نمك، اب مرغ، دارچين 2سرد و خشكگشنيز

دارچين، زنجبيل، خردل، زيره ، نمك، روغن زيتون، آويشن، سرد و تر لوبيا سبز
 فلفل، طبخ با گوشت حيوان جوان

 عسل، سرآه ، سكنجبين 2-1گرم و خشك مارچوبه

سرآه 2گرم و خشكمرزه

آرفس 2گرم و خشكنعناع

 گشنيز، آاسني تازه 2-3گرم و خشكوالك

----- 1گرم و تريونجه

  

 :اسفناج

غرغره آب . مدر، ملين، زود هضم و دفع آننده صفرا بوده، جهت رفع التهاب و تشنگي تب هاي گرم، بيماري هاي ريه مفيد است
راي سردمزاجان     . و سوزش ادرار مفيد است آن جهت گلو درد و اشاميدن عصاره آن با شكر براي سنگ آليه  اد آن ب مصرف زي

ل       . و افراد داراي سردرد و بيماري هاي طحال مضر است ين دلي ه هم اسفناج به دليل داشتن ساليسيالت باعث دفع آهن مي شود ب
ر خالف تصور ه                 م خوني نشود پس ب ده دچار آ ا مصرف آنن رار داده ت ادي آهن در آن ق ادير زي ال مق مگان موجب   خدوند متع

  .درمان آم خوني فقر آهن نخواهد شد

  :تره تيزك

وده    باز آننده انسداد آبد و طحال پاك آننده بدن از رطوبت لزج تحليل برنده بادهاي بدن، مدر، مولد مني و محرك نيروي جنسي ب
د  وده و      . و مصرف ناشتاي آن بوي بد زير بغل را رفع مي آن ده خوردن ان در شب مضر ب ذام و برص     در احاديث آم موجب ج

  .مي شود

  :جعفري
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دن مي باشد    . تقويت آننده معده و روده و آبد، هضم آننده غذا، باز آننده انسداد آبد و طحال، گرم آننده آليه و مثانه، چاق آننده ب
ز، سرفه خشك و ضماد آن جهت تسكين درد و ورم بواسير         خوردن و بوئيدن آن جهت سرماخوردگي، دفع رطوبت و سردي مغ

  .مفيد است

  :خرفه

وده و در           برگ و ساقه آن مدر، تسكين دهنده صفرا و خون و تشنگي، حرارت   رم و صفراوي ب ده و رحم، تب هاي گ د و مع آب
مصرف آن در گرم مزاجان الغر و خشك ، باعث چاق  . گرم، عفونت ريه، استفراغ و سنگ آليه موثر است  رفع ديابت، سردرد

ا سرآه    خوردن خ. شدن آن ها خواهد شد رفه پخته همراه با آمي روغن و پياز جهت قطع اسهال و تقويت روده ها و خوردن ان ب
ر از برگ آن مي              . جهت درد آليه مفيد است وي ت ه ق ع عطش آ ه جز در رف وده ب ر از آن ب تخم خرفه در همه خواص ضعيف ت

  .وثر استنگه داشتن سائيده تخم آن در دهان، در رفع آفت دهان به خصوص اطفال م. باشد

   

  :رازيانه

ه و               د و طحال و آلي ينه و آب داد مجاري س ده انس از آنن ده، ب ده مع ده رطوبت تقويت آنن تحليل برنده باد و اخالط غليظ، خشك آنن
ده و     . مثانه و تسكين درد ان ها آه از سردي باشد، مدر، شيرافزا و بازآننده حيض مي باشد دع جهت تقويت مع خوردن ان با گلقن

راي پيشگيري از اب   . آن و ماليدن شيره آن بر شكم اطفال، جهت نفخ و درد شكم مفيد است رفع بلغم آشيدن عصاره آن در چشم ب
  .مرواريد و تقويت بينايي نافع است

  :ريحان

د مي باشد      ده مفي ا شكر     . جهت انسداد عروق مغزي، تحليل ورم هاي جميع اعضائ تنگي نفس و ضعف مع خوردن عصاره آن ب
دل  جهت رفع د رد سينه، تنگي نفس وسرفه و بوئيدن آن براي سردرد گرم مزاجان و مسافرين و رفع وبا مفيد مي باشد تخم آن معت

  .آننده مزاج و مقاوم در برابر سموم بوده ولي مصرف آوبيده آن منع شده است

  :شويد

در مي باشد       تها آور و م داد، اش ده انس راي . تحليل برنده و نضج دهنده اخالط بازآنن ده،        ب ينه و مع تنگي نفس و امراض بلغمي س
د است    . سكسكه، ضعف معده و آبد و طحال سنگ آليه و مثانه، آوليت، درد مفاصل سرد، درد قاعدگي وبيماري هاي تناسلي مفي

اد خوردن ان باعث ضعف     . آشاميدن آب آن با عسل جهت رفع مسموم تحريك استفراغ، اخراج اخالط غليظ از معده مفيد است زي
  ز، چشم، معده، آليه ، مثانه و نيروي جنسي مي شودمغ

  :قارچ

ان و تنگي         . قليل الغذا، ردي الكيموس، دير هضم مولد خون بلغمي و نفاخ است  ج، سنگيني زب اد خوردن آن موجب سكته ، فل زي
  .آبي آه در اثر بريان آردن آن باقي مي ماند براي رفع آب مرواريد نافع است. نفس مي شود

  :آاسني 

ين مي رود    تس . كين دهنده صفرا و خون و تشنگي بوده و بايد تازه و نشسته مصرف شود چون در اثر شستن جزئ لطيف ان از ب
براي بيماري هاي آبد و معده و طحال، باز آردن گرفتگي هاي عروق و احشاء تقويت آبد، تنقيه آليه و مجاري ادراري مفيد مي  

ر است          براي آبد گرم و سرد مفيد بوده و . باشد د ت د مفي ع امراض آب ر باشد در رف خ ت اقه و     . هر چه تل ا س انند ت اگر آن را بجوش
ا    . برگ آن پاره شده و اب رقيق از ان جدا شود بعد با نبات يا ترشي مصرف آنند در تصفيه خون بي همتا است ضماد برگ آن ب

  .سرآه جهت سردرد گرم و خشك مفيد است

  :آاهو

ق،  ده خون صالح رقي د آنن ده تولي از آنن ودا و تشنگي ب ده خشكي صفرا و س ده حرارت صفرا و خون، برطرف آنن تسكين دهن
د است       ه از گرمي و خشكي باشد مفي تها آور     . انسداد، خواب آور و ملين بوده و در سردرد و سرفه اي آ ا سرآه اش خوردن آن ب

  .دمزاجان و نيروي جنسي مضر استمصرف زياد ان براي سر. غذاييت آاهوي پخته بيشتر از خام مي باشد. مي باشد
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  :تخم آاهو

د و شيره     24براي رفع روماتيسم گرم، آن را نيمكوب آرده و . و خشك بوده، مخدر و خواب آور مي باشد  سرد ساعت خيس آني
ودن شهوت در جو     6خوردن ) . جوشاندن الزم ندارد(بكشيد و ميل نماييد  م نم اني  گرم تخم آاهو در روز براي قطع احتالم و آ ان

  .آه فرصت ازدواج ندارد مفيد است

  :آرفس  

ه و   باز آننده انسداد آبد و طحال، تحليل برنده باد و نفخ ، اشتها آور و باز آننده حيض بوده، باعث تقويت نيروي جنسي، تنقيه آلي
وثر     . مثانه و خرد آردن سنگ مثانه مي شود اميدن آب آن  . است در بيماري هاي مفصلي و اآثر بيماري هاي سرد و بلغمي م اش

د است     ا مفي د است         . جهت آسم، تنگي نفس سكسكه و سردي احش ان مسموميت مفي ار و شكر جهت درم ا اب ان اميدن آب آن ب . آش
  .مي شود    مصرف زياد ان در زنان باردار باعث اسيب جنين

  :گزنه  

د و  لطيف آننده اخالط لزج، تحليل برنده ورم هاي سخت ، مدرادرار و حيض و شيرو  عرق، چاق آننده بدن و باز آننده انسداد آب
ده مي باشد    د           . طحال و فم رحم و تنقيه آننده ريه و مع ينه مانن اي قفسه س راي بيماريه ا ماءالشعير ب راه ب ه آن هم اميدن آب پخت آش

  .بيني مي شود ضماد آوبيده برگ ان بر بيني باعث قطع خونريزي. تنگي نفس و دفع اخالط لزج و غليظ از ريه ها مفيد است

  :گشنيز

د است       تفراغ مفي ده و اس ع التهاب مع ا سرآه و    . آشتها آور خواب آور تسكين دهنده صفرا و تشنگي بوده، در رف اميدن آب آن ب آش
د  وگيري مي آن اي عصبي جل ده و از بيماريه ز ش ه مغ ده ب ارات مع انع صعود بخ اد آن باعث فراموشي و . سماق م مصرف زي

ابض       . وي جنسي و آاهش خونريزي حيض مي شوداختالل ذهن و ضعف نير ده و ق ده مغز و قلب و مع تخم آن مفرح، تقويت آنن
  .مي باشد

  :نعناع

واد بلغمي و سوداوي         ده م يظ و حل آنن در خواص قوي تر از پونه بوده، گرم آننده مفرح، تقويت آننده قلب، رقيق آننده خون غل
راي    اشاميدن عصاره نعنا در نضج و دفع رط. مي باشد ا پرسياوشان ب وبت هاي ريه و مجاري تنفسي مفيد و جوشانده آن همرا ه ب

ر طرف              ار ترش ب ا ان د است خوردن اب ان ب رم شكم مفي ام آ ع اقس تقويت معده، از بين بردن بادهاي معده و اروغ، آوليت و دف
  .آننده سكسكه ، تهوع، استفراغ و اشتها آور مي باشد

 

  :ريشه ها و مزاج آنها  عانوا

ام    ريشه ها بهترين و بيش ترين امالح و مواد معدني را در بر دارند و بهترين وصحيح ترين روش استفاده از آن ها به صورت خ
 .و يا بخار پز مي باشد

  

مصلحدرجهنوع مزاج ريشه ها

 شستن ان با آب و نمك،سرآه آب انار، آاسني 3گرم و خشكپياز

 زيره خيسانده شده در سرآه نمك، عسل، 2-1گرم و تر انواع ترب

 خردل، آبغوره، پختن با عدس، شربت بالنگ، سرآه 1گرم و خشكچغندر

 انيسون، ادويه گرم 2گرم و ترزردك
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كنجبين، 3گرم و خشكسير نيز، س ره، گش ادام، آ ن ب ك، روغ تن در آب و نم پخ
 انار ترش

 دارچين، زنجبيل آويشن شيرازي سرد و تر سيب زميني

 درچين، عسل سكنجبين، سرآه و خردل، ميخك 2-1گرم و تر زميني ترشيسيب

عسل 2-1گرم و ترشقاقل

 فلفل، زيره، گلنگبين، سكنجبين، شكر سرخ ،خردل، سرآه 1-2گرم و ترشلغم

 آويشن، پونه، انيسون، دارچين 2-1گرم و خشك آلم قمري

 بادام، آره سكنجبينپختن آن در آب و نمك، روغن  3گرم و خشكموسير

 انيسون ، ادويه گرم گرم و ترهويج

  

  

 :پياز

د         (پيازمدر ع ميكن د را از طريق ادرار و عرق و حيض و شير دف تها آور  .) با قوت حرارت و لطافت خود اب و مايعات زاي و اش
ل جنسي تجويز مي         ه     . شود بوده باعث هضم سريع غذا مي شود براي درمان بي خوابي، ضعف اعصاب و مي ا دنب از ب پختن پي

نوائي و وزوز       ع آاهش ش دن آب آن در گوش در دف براي سرماخوردگي، ناراحتي هاي سينه ، دفع اختالط لزج از ريه ها و چكان
  .ضماد آن با زرده تخم مرغ جهت درد مقعد و باروغن آوهان شتر در رفع شقاق مقعد مفيد است. گوش مفيد است

  :ترب

ياتيك،        . ازك، تند، طويل و آم ريشه استبهترين نوع ان آبدار، ن راي بواسير، سل، س وده و ب ا ب ده ورم ه لطيف آننده و تحليل برن
ذا مي       ... روماتيسم، سنگ مثانه و  انع هضم غ د م مفيد مي باشد توليد باد و آروغ در بدن آرده، در آساني آه معده مرطوب دارن

  ».ه آننده باد، مغز آن مدر ادرار و ريشه آن از بين برنده بلغم استبرگ آن پراآند«روايت است آه ) ع(از امام حسين. شود

راي    كنجبين ب ا س ه آن ب ره آب پخت ينه و غرغ يظ س تالط غل ع اخ زمن و طوالني و دف رفه م ع س راي رف ه ب رب پخت اميدن آب ت آش
ال   8خوردن  . ديفتري مفيد است  ا  (مثق رم  35تقريب راي خارج       ) گ ا سكنجبين ب افع      اب شاخه و برگ ترب ب ه ن آردن سنگ مثان

  .براي سر و دندان و چشم و گلو مضر مي باشد. است

  :نكته

د  د     . براي گرفتن اب ترب، ترب را ورق ورق آرده و سطح آن را با عسل بپوشانيد و در آبكش بچيني ر آن بگذاري سپس ظرفي زي
  .شده در آن جمع گردد  تا آب خارج

  :سير

  سير رقيق آننده خون، خشك آننده رطوبت معده و مفاصل مدر ادرار و حيض و عرق 

ائي   . مي باشد خوردن آن با رعايت زمان و سن و مزاج فرد و در حد اعتدال، باعث حفظ صحت بدن و دفع ضرر اب و هواي وب
ود  ي ش ت م ج، د   . و عفون س فل ي نف رفه و تنگ ق و صورت، س ه حل ت تنقي رآه جه ا س وردن آن ب رس،  خ ياتيك، نق ردمفاصل، س

اد خوردن آن   . مداومت در خوردن آن باعث ريزش موي سفيد و روئيدن موي سياه در سر مي شود . مفيد است... فراموشي و  زي
  .بدون رعايت مزاج و سن و فصل باعث سوختن خون شده، براي چشم و ريه و بواسير مضر است

 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
41 

  

  :نها آانواع حبوبات و غالت و مزاج 

تفاده از ارام         صحيح ترين ات اس رين روش طبخ حبوب روش استفاده از حبوبات ترآيب ان ها با يكديگر به نسبت درست است بهت
 .پز و يا پخت با حرارت آم است

   

مصلحدرجهنوع مزاج حبوبات

عسل 2-1سرد و خشكارزن

اندن در آب و ريختن اب آن پس از 1سرد و تر باقال تازه عسل، پوست آندن، جوش
ره، ل داچين،اويشن، زي ه مرزه، فلف ادام ، پون پختن ، روغن ب

 گلپر  2-1خشك  سردو باقال خشك

 خيساندن در آب و نمك، زعفران، زيره سياه ، شويد 2-1سردو خشكبرنج

 رازيانه، شيريني هاي طبيعي،انيسون، روغن هاي گياهي 1سردو خشكجو

آتيرا 2-1گرم و خشك جوي دو سر

 شيريني هاي طبيعي روغن هاي گياهي خشكسردوذرت

وان 2-1سردو خشكعدس وش حي ا گ تن ب ر، پخ رآه، گلپ ادام، س رزه،روغن ب م
 جوان،روغن آنجدتازه پونه ، زعفران، روغن گاو

 سرآه آهنه، شيريني هاي طبيعي 2-1گرم و ترگندم

آتيرا گرم و خشكلپه

ل، گرم و تر اقسام لوبيا ون،دارچين،زنجبي ن زيت ك روغ ردل، زيره،نم خ
 اويشن،فلفل، پختن با گوشت حيوان جوان

زيره، ميخك ، انار ترش سماق، اب ترشك، روغن بادام، تخم 1سردو خشكماش
 آافشه، زنجبيل، دارچين، فلفل ، مصطكي خردل

 آويشتن، دارچين، زنجبيل، فلفل سياه 1سرد و تر نخود سبز

 گلنگبين  شويد، آنجبين ساده خشخاش زيره 1گرم و خشكنخود

   

  :برنج

ودن        ي در درجه دوم خشك ب ته ول دل دانس در طبيعت آن اختالف نظر وجود داشته بعضي آن را گرم و بعضي سرد و بعضي معت
د، جرم ان درجه          و بپزن د و چل انند و ابكش آنن ان اتفاق نظر وجود دارد و بعضي مرآب القوي دانسته اند زيرا اگر در اب بجوش

  .ول رد و اب ان اول گرم مي باشد اما اگر آته و يا دم پخت آنند مايل به گرمي مي باشدا

ه و           اق رحم، امراض آلي يچش شكم و زخم روده اسهال خوني، اختن توليد آننده خلط صالح و خواب هاي خوب بوده، دردرمان پ
ازه    . نسي و چاق آننده مي باشد خوردن برنج با شير و شكر آثيرالغذا بوه و محرك نيروي ج. مثانه نافع است ا دوغ ت خوردن ان ب

  .و سماق، تسكين دهنده حرارت و تشنگي و درمان اسهال صفراوي است
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  :نكته

  .برنج را بايد قبل از پختن در اب خيساند، چند مرتبه با اب شست و بعد پخت

  :جو

ه بسوزد،          جو  . جو قليل الغذاتر از گندم بوده تسكين دهنده صفراو خون و عطش مي باشد ام باشد و ن ه خ ه ن ا حدي آ و داده ت را ب
د         ك نمايي رده و ارد و ال ا اب سرد بشوييد، سپس خشك آ ن آرد  . بعد يك مرتبه با اب گرم و يك مرتبه ب ا اي ده مي     (ب ه سويق نامي آ

  .دآان مي شودو قدري شكر، فرني بپزيد و به اطفال بدهيد آه بهترين غذاي آنان است و باعث تقويت و افزايش وزن آو) شود

به دليل چسبندگي به معده و روده، در درمان اسهال و تب  . هضم نان جو راحت تر از نان برنج بوده و سرد و قليل الغذا مي باشد
مصلح نان جو، آب عسل و ابگوشت    . در سرد مزاجان باعث آوليت مي شود. هاي گرم آه با ضعف معده همراه نباشد مفيد است

  .و شكر مي باشد

  :عدس

توليد خون سوداوي آرده، موجب ديدن خواب  . قابض دير هضم، نفاخ، غليظ آننده خون و مانع حرآت آن در مويرگ ها مي شود
فيد          . هاي مشوش و ضعف بينايي مي شود خ آن است و سوخته آن جهت س ده نف ين برن ده و از ب ده مع پختن آن با سرآه تقويت آنن

  .خم مرغ جهت ترك پا مفيد استضماد ان با سفيد ت. آردن دندان مفيد است 

  :گندم 

راي آساني       ده و ب داد ش بهترين غذي افراد متعدل المزاج بوده و غذئيت آن زياد و چاق کننده بدن و نيرو بخش است و موجب انس
  .خوردن گندم تازه و خام مولد آرم معده مي باشد. تنگي دارند مضر مي باشد.. آه در رگ هاي بدن و دل و آبد و معده و 

دال             آه  بهترين نان، ناني است ه حد اعت ه سبوس آن را ب ته آ ازه شس يده ت فيد رس الم س ده و    ) متوسط (گندم س رده، آرد آنن دا آ ج
ا حرارت    . خمير نمايند و ورز دهنده و خميرترش به ان اضافه نموده بگذارند بماند تا خمير آن ورايد و پف آند وري ب سپس در تن

  ني آه گندم آن را نشسته و سبوس آن را نگرفته باشند سريع هضم نا. معتدل، آرام پخت نمايند

ين است     . مي شودو به راحتي از معده خارج مي شود ا مل اني  . و مضعف بدن، مولد خون سوداوي، بواسير ودر بعضي مزاج ه ن
  .شودآه سبوس آن را به آلي گرفته باشند به سرعت از معده خارج شده و باعث انسداد آبدي و سنگ آليه مي 

ه سبوس آن را خوب     رم              ) متوسط (ناني آ راي گ اد آن ب وده، مصرف زي ين و ديرهضم ب ط مت د خل ذا و مول ر الغ ند آثي ه باش گرفت
دن           . مزاجان مضر مي باشد وي ب ده و مق وثر، چاق آنن دان م دي دن راي آن دن آن ب ده و جوي نان گندم تازه، خشك آننده رطوبت مع

وده باعث تشنگ    ه و      . ي مي شود  است و خشك ان ديرهضم ب ياه دان نبليله، س ان حاوي ش داد،      ... ن ده انس از آنن وده و ب تها آور ب اش
  .خشك آننده رطوبت و تحليل برنده رياح مي باشد

  :نكته

  نان شيرمال آه براي تهيه آن از شير و روغن استفاده مي شود يك از بهترين نان ها بوده و آثيرالغذا مي باشد

  :لوبيا

در، شيرافزا،            . از نوع سفيد آن مي باشدلوبياي قرمز گرم تر  ه، م ينه و ري ين س وده، مل يظ ب ط غل ده خل د آنن اخ، تولي دير هضم، نف
  چاق آننده بدن و محرك نيروي جنسي مي باشد

  :ماش

 آثر الغذا، مولد خلط صالح بوده ولي ديرهضم مي باشد  . لطيف تر از عدس و نفخ آن آمتر از باقال بوده، از بهترين حبوبات است
رم مزاجان تب      . به خصوص ان آه پوست ان را آامل گرفته باشند رم و گ مصرف آن در فصل بهار و تابستان ، سرزمين هاي گ

راي          . هاي گرم مفيد است چون باعث تسكنين حرارت، صفرا و خون است   ا پوست آن ب ع يبوست و ب راي رف ده ب ماش پوست آن
  .درمان اسهال مفيد است

  :نخود
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غريزي وريه، توليد آننده خون صالح، آثيرالغذا، چاق آننده، مدر ادرار و حيض و عرق، ملين طبع و زياده تقويت آننده حرارت 
ته        . آننده شير و مني مي باشد ار تب داش ي اگر بيم افع است ول خوردن نخود با شير تازه براي گرفتگي صدا آه از خشكي باشد ن

د  تفاده آن يراز اب اس ه جاي ش د ب د باي ك شب. باش ر ي زي   اگ تا بخورد و در آن روز چي انده و صبح ناش ود را در سرآه خيس نخ
  .ديگري ميل نكند براي آشتن آرم معده مجرب است

 

  

  :نها آانواع توت و بذرهای ملين و مزاج 

زايش داده    . قند موجود در توت ها ساده بوده، سريع جذب شده و انرژي فراواني توليدمي آند ين، حرآات روده را اف و بذرهاي مل
 .مانع يبوست شده و از نفوذ اسيد معده به جداره دستگاه گوارش جلوگيري مي نمايند

   

   

مصلحدرجهنوع مزاج توت ها و بذرهاي ملين

 عسل، سكنجبين عنصلي 2-3سرد و تراسفرزه

 عسل، مصطكي 2سرد و خشك براهنگ

عسل 1گرم و تربالنگو

عسل 2سرد و خشكتمشك

 )زيره اي(سكنجبين ترش، گوارش آموني 2-1ترگرم و اقسام توت

عسل سرد و تر توت فرنگي

 مرزنجوش گرم و خشك تخم ريحان

    خاآشير

 گرم و تر

 آتيرا، عسل 2-1

 عسل، اب انار، انار، اطريفل صغير 1-2سرد و خشك شاه توت

 بنفشه، سكنجبين 2گرم و خشك فرنجمشك

زرشك 1-2گرم و ترقدومه

   

  :بارهنگ

ي منظور از بارهنگ در                وع آوچك است ول راز ن وي ت زرگ آن در خواص ق وع ب ه ن زرگ و آوچك دارد آ بارهنگ دو نوع ب
  .اصطالح عام نوع آوچك آن مي باشد

ده سوزش ادرار و         داد مجاري ادراري، برطرف آنن ده انس از آنن آشاميدن عصاره برگ آن تقويت آننده آبد گرم، طحال ،آليه ، ب
وده  . مضر ريه است ولي مصرف با عسل ضرر آن را برطرف مي آند. دهنده تشنگي مي باشدتسكين  تخم آن خشك تر از برگ ب
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د عصاره برگ آن          . ولي مصرف با عسل ضرر ان را برطرف مي آند ه خواص مانن ي در بقي وده ول ر از برگ ب تخم آن خشك ت
  است

  :خاآشير

ران،     ضد سودا و ضد آلرژي بوده، براي ضعف معده ناشي وزادان و پي ان و ن از سوء مزاج سرد، يبوست سوداوي حتي در آودآ
روي             و و تقويت ني تورم لوزه ها آم آردن ترشحات رحمي ، خونريزي بواسير، خشكي پوست و شوره سر، ريزش و خارش م

د را از سطح    (خوردن آن با شير چاق آننده و جالی. جنسي مردان و زنان مفيد است زج و جام د    رطوبت هاي ل ع ميكن ) عضو دف
  .پوست صورت مي باشد

  :فرنجمشك

ينه مي باشد         ده رطوبت قفسه س ع آنن ي، دف وي  . تقويت آننده قلب و معده و آبد و طحال، باز آنده انسداد مغز و سوراخ هاي بين ب
راي سردرد سردمزاجان،بيماريهاي طحال و بواس     . دهان را خوشبو آرده، لثه و دندان را محكم مي آند د است  ضماد آن ب . ير مفي

  .گرم در روزاست 6مقدار مصرف مجاز آن 

  :نكته

  .اگر فرنجمشك را در سرآه، آب انگور يا شربت بريزند مانع فاسد آن ها مي شود

   

 

  

  :نها آانواع آجيل ها و مزاج 

ته و   : آجيل ها مانند دق، پس راي        .. بادام، گردو ، فن واد الزم ب ا و ديگر م امين ه روتئين ها،ويت ي پ ع غن ل امالح      منب دن انسان مث ب
 .با استفاده معقول از آنهانيازهاي بدن برطرف شده و دچار آمبود نخواهيم شد. معدني هستند

  :نكته

  .آجيل ها انرژي زيادي توليد مي آنند پس براي افرادي آه مي خواهند الغر شوند توصيه نمي شود

مصلحدرجهنوع مزاج مغزهاي گياهي

 گشنيز،سكنجبين، عسل 1و خشك  گرم اقسام بزرگ

 مصطكي، عسل ، رب ترش و خشك  گرم بادام هندي

 مصطكي، عسل ، رب ترش 1گرم و تر بادام درختي شيرين

 عسل، خشخاش، بادام شيرين 1-3و خشك  گرم بادام درختي تلخ

مصطكي ، عسل و تر  گرم بادام زميني

مصطكي، عسل 3و خشك  گرم بادام آوهي

 گالب ،رب ،ريواس، سكنجبين، رب ترش 1-1گرم و تر )آوهيپسته (بنه

سكنجبين ، عسل 2-1سرد و خشك بلوط خوراآي
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رازيانه، عسل 2سرد و تربه دانه

 زردآلو، انار ترش، سرآه، سكنجبين، الو 2گرم و شكپسته

 آبغوره، آب انار، سرآه 3گرم و خشك تخم افتاب گردان

عسل، گلنگبين 2-1سرد و تر تخم آدو

عسل، گلنگبين سرد و تر تخم هندوانه

بنفشه، عسل 2-1گرم و تر تخم خبرزه

بنفشه، عسل گرم و تر تخم طالبي

 خشخاش، عسل، سكنجبين، ميوه هاي ترش 1-2گرم و خشكچلغوز

عسل، مصطكي 1-2سرد و خشك خشخاش

سكنجبين ، عسل سرد و خشك شاه بلوط

آتيرا، زرشك 2-1خشك سرد و شاه دانه

 آب عسل، شكر سرخ، شربت به ، سكنجبين 1گرم و خشكفندق

عسل 1گرم و ترآنجد

 انار ترش، سكنجبين، خشخاش، ترشي هاي طبيعي 1-2گرمو خشكگردو

   

  :بادام شيرين

ب،        . بهترين نوع آن نازك پوست درشت و چرب مي باشد  ز، قل ده مغ داد ، تقويت آنن ده انس از آنن روي جنسي،     ب د و چشم و ني آب
ينه مي باشد     ق و س ابض مي باشد        . چاق آننده بدن، ملين، مفيد براي حل و داده آن ق وده ب ر هضم ب اد ان   . سنگين و دي مصرف زي

  .براي معده هاي سرد و مرطوب مضر است

  :پسته

تفراغ     تقويت آننده مغز و قلب و معده و لثه دندان، خشبو آننده دهان، بازآننده انسداد آبد، چ ع سرفه، اس وده، در رف اق آننده بدن ب
  .و سردي آليه ها مفيد مي باشد

  :گردو

روي جنسي مي باشد          د و ني ب، آب ز، قل ده مغ ه      . بسيار لطيف، تحليل برنده ورم ها، ملين و تقويت آنن ي دان ويز ب ا م خوردن ان ب
  .براي تقويت حافظه مفيد است

مصلحدرجهنوع مزاج غذاهاي فرآوري شده

سرآه، عسل گرم و ترارده

مصطكي معتدل روغن بادام شيرين
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عسل 1-2گرم و تر روغن بادام تلخ

 مغز گردو، مغز بادام، سرآه ، عسل، شيريني هاي طبيعي 2گرم و خشك روغن زيتون

عسل 2گرم و تر روغن آنجد

 شيرين هاي طبيعي، روغن بادام شيرين 1سرد و خشكسرآه

سكنجبين، آاسني 0-1گرم و معتدلسمنو

 آاهو،به ، بادام، شير تازه دوشيده ترشي هاي طبيعي -2گرم و خشك شكر سرخ يا سفيد

 تخم ريحان، خشخاش 1-2گرم و تر شيره انگور

 سرآه، بادام درختي، سكنجبين، ترشي هاي طبيعي 1-2گرم و خشك شيره خرما

 بالنگ، سرآه ، گشنيزآب انار ترش، اب ليمو، آب  1-2گرم و خشكعسل

گلقند سرد ماء الشعير

   

  :ارده

روي    . مايعي است آه از آنجد نرم پوست آنده بريان و نرم آوبيده تهيه شده و روغن آن جدا نشده باشد ده ني چاق آننده، تقويت آنن
  .عضو مي باشدمنضج دمل ها و زخم هاي چرآي و تسكن دهنده درد، گرمی و خشكي . جنسي بوده و دير هضم مي باشد

  :عسل

دد       ار ببن د ت ا انگشت بردارن ي ب عسل  . بهترين نوع آن سرخ رنگ، شفاف، غليظ، خوش بو و خوش طعم و بدون موم است آه وقت
ه            . هر چه آهنه تر شود طبع آن گرم تر مي شود ه ب واي ادوي اننده ق دن و سر و رس ات از عمق ب زج و رطوب م ل ع بلغ منضج و دف

  بدن 

مفيد مي  .. رمان و پيشگيري از انسداد عروقي، سنگ هاي آليه و آيسه صفرا، بيماريهاي مجاري ادراري و عسل در د. مي باشد
  .باشد

   

  :ماء الشعير

واد سوخته       . هيچ غذايي آه هم غذا باشد و هم دوا و بسيار منفعت داشته باشد مثل ماءالشعير نيست  وده و م ده تشنگي ب تسكين دهن
معتدل الغذا بوده و اخالط فاسد را به حرآت در نمي  . سهل النفوذ در تمام بدن است. را پاك مي آند را از بدن دفع و روده و معده

دن مضر است  . آورد رد ب ا اعضای س زاج و ي وبي م راد رط ا در اف دترين  . ام كنجبين ب ا س وردن آن ب وده و خ د ب مصلح آن گلقن
د          اگر در ) . حداقل يك ساعت بايد بين آن ها فاصله باشد  (چيزهاست  اب و سپستان و چيزهاي شيرين ديگر بپزن اء الشعير، عن م

  .آنرا ماء الشعير مدبر گويند
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  :انواع ادويه و چای های سنتی و مزاج آنها 

 .از ادويه ها مي توان براي تعادل مزاج غذاها بر حسب مزاج فرد استفاده آرد و مزاج ان ها را تغيير داد

   

مصلحدرجهنوع مزاج ادويه ها

سرآه ،انگور 2گرم و خشكآويشن

 زعفران، آتيرا، روغن بادام، صمغ عربي 2-3گرم و خشكافتيمون

رازيانه، سكنجبين 3-2گرم و خشكانيسون

  

 ادويه ها

  

 نوع مزاج

  

 درجه

  

 مصلح

 ميوه هاي ترش، سكنجبين 2-3گرم و خشكاسپند

سكنجبين 2گرم و خشك اسطو خدوس

مصغ عربي، ندر 2گرم و خشك بادرنجبويه

آتيرا 2گرم و خشك برگ بو

آتيرا 3گرم و خشكپونه

 انيسون، شيريني هاي طبيعي 1-2گرم و خشك تخم آافشه

 شير بز، باديان خطايي، مشك، دارچين، زنجبيل 2گرم و خشك چاي سبز و سياه

 روغن بادام، آاسني، سرآه 4گرم و خشكخردل

مصطكيآتيرا، 2گرم و خشكدارچين

صندل، سكنجبين 1-3گرم و خشكرازيانه

سكنجبين 3گرم و خشك رزماري

 آب ليمو، اب بالنگ 3گرم و خشك زرد چوبه

آنيسون، سكنجبين 1-2گرم و خشك زعفران

عسل، روغن بادام 1-3گرم و خشكزنجبيل

گشنيز، باقال 3گرم و خشكزنيان

 عسل، آويشن، آتيرا 3-2گرم و خشكزيره

 انيسون، مصطكي، طبخ با بادمجان 2سرد و خشكسماق
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 در سرآه خيساندن، آتيرا 3گرم و خشك سياه دانه

راي سرد(عسل )براي گرم مزاجان(روغن هاي گياهي سرد 3گرم و خشكفلفل ب
 )مزاان

زعفران، گالب، روغن پسته، زنجبيل سرد و خشكقهوه

 ، گالب زعفران، روغن پسته گرم و خشكآاآائو

جالب 1تر  سردوگالب

ه، تخم  خيساندن 3گرم و خشكلپر ا گالب، رازيان افور و ي در سرآه، بوئيدن آ
 خيارين

  گل

 اوزبان

صندل سفيد 1گرم و تر

صمغ غربي 3گرم و خشكميخك

 آرفس، ميخك، شيريني هاي طبيعي 1سرد و خشكنشاسته

 گوشت حيوان جوان فربهروغن بادام، آويشن،  3-2گرم و خشكنمك

 زعفران، روغن پسته، گالب گرم و خشكوانيل

آتيرا 2-1گرم و خشكهل

   

   

  :آويشن

وده،           ده حيض ب در و جاري آنن تها آور، م يظ، اش ده غذاهاي غل باز آننده انسداد خشك آننده، تحليل برنده بادها و بلغم ، لطيف آنن
  .از رطوبت و بلغم شده و مانع صعود بخار به مغز مي گرددموجب تنقيه ريه و معده و آبد و روده ها 

ا         . در درد دندان ، درد آمر و مفاصل سرد و بيماي هاي رحمي مفيد است  ر جهت سرفه و تنگي نفس و ب ا آب انجي خوردن آن ب
  .پنيز تازه جه چاق آردن بدن و با اب آرفس جهت خرد آردن سنگ مفيد است

  :افتيمون

د سردرد، تشنج،                 تحليل برنده ورم ها،  اري هاي مغزو اعصاب مانن وده، جهت بيم رح قلب ب داد و مف ده انس از آنن ده ب لطيف آنن
  .به تنهايي مسهل بلغم و سودا و با بنفشه مسهل صفرا مي باشد. و بيماري مفاصل مفيد است  افسردگي، آابوس، وسواس

د آن را  از آن جايي آه بسيار لطيف و ضعيف است جوشاندن وآوبيدن باعث از ب ين رفتن خاصيت آن مي شود هنگام مصرف نباي
  .مصرف زياد ان براي گرم مزاجان مضر است. نرم آوبيد و يا زياد جوشاند

  :اسطو خودوس

م و سودا         ده گرفتگي هاي عروقي و مسهل بلغ مفرح ، تقويت آننده بدن ، قلب، مغز، احشا و قواي ظاهري و باطني بدن، باز آنن
د و طحال و    . مي باشدبه مخصوص سوداي مغز  در بيماريهاي سينه و سرفه، سردرد و سرگيجه به دنبال ضربه، بيماري هاي آب
  .مصرف زياد آن براي گرم مزاجان مضر است. مجاري ادراري مفيد است
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  :بادرنجبويه

ل   مفرح، تقويت آننده قلب و مغز و حواس و باز آننده انسداد عروق مغزي بوده و در رفع آابوس سوداوي ، غ   ش، سكسكه، تحلي
  .سودا و امراض بلغمي و بيماري هاي آليه موثر مي باشد

  :زعفران

روي جنسي، منضج و          د و طحال، ادرار آور، محرك ني داد مغز و آب مفرح، تقويت آننده ريه و آبد و آليه و مثانه، باز آننده انس
ان       . مصلح عفونت بلغمي بده و باعث رسيدن داروها به قالب و ساير اعضا مي شود    ال آن جهت تسريع در زايم اميدن يك مثق آش

  .مفيد است

  :زنجبيل

تحليل برنده، باد تسكين دهنده درد آبد سرد، باز آننده انسداد آبد و طحال، تقويت آننده قلب و فم معده و مثانه و نيروي جنسي مي 
د است    ، بيماري هاي مفصلي و آمر درد و قطع   )ترس و وحشت(در رفع بيماري هاي عصبي . باشد ا    . حيض مفي ضماد برگ ي

اده روي در مصرف    . ريشه آن جهت بيماري هاي مفصلي وبريدگي ها و تحليل ورم مفيد است ود و زي براي گرم مزاجان مضر ب
  .آن باعث فساد خون و ضعف نيروي جنسي مي شود

   

  :زيره 

ده    . نده بادهاي غليظ مي باشدتحليل برنده و باز آنند ه انسداد، خشك آننده، لطيف آننده، قابض و بر طرف آن ا نمك جوي زيره را ب
ي را    . و اب آن را قورت دهيد باعث قطع آبريزش دهان مي شود د خونريزي بين اگر با سرآه بساييد و بو آنيد يا در بيني فتيله آنن

ار خاك خوردن   . قطع مي آند د     اگر زيره را در سرآه خيسانده بعد در آفتاب خشك آنيد وبكوبيد براي رفع وي اردار مفي ان ب در زن
  .است

  :سياه دانه

اري    تفراغ، بيم منضج جميع اخالط، خشك آننده رطوبات بدن، چاق آننده، مدر، شيرافزا بوده، در درد سينه تنگي نفس، سرفه، اس
ده مي شود   . هاي آبد و طحال مفيد مي باشد راي      . خوردن ان با سرآه موجب دفع اقسام آرم مع ا گالب ب ده آن ب زخم  ضماد آوبي

  .سوداوي ساق پا مفيد است

  :قهوه

ر   بدر مورد طبع آن اختالف نظر وجود دارد ولي آنچه آه قا ل قبول همگان است اين است آه هر چه آهنه تر شود سرد و خشك ت
ده رطوبت مي باشد    . مي شود ده دردهاي          . ملين طبع، مدر و خشك آنن داد، تسكين دهن ده انس از آنن رم مزاجان ب خوردن ان در گ

وده، در تب هاي دموي و صفراوي و سوداوي ، سرفه بلغمي و             گرم ده خون ب ق آنن ، مانع سوختن خون و صفرا و سودا و رقي
  مصرف زياد آن باعث . تقويت معده مفيد مي باشد

ود          ي ش ير م ت روده و بواس خ ، آولي ي، نف ل جنس اهش مي ت، آ دن، زردي پوس دن ب ر ش وابي و الغ ي خ راي  . ب مصرف آن ب
خوردن آن ناشتا و يا همراه شير مضر بوده، بهترين مصلح  . آساني آه غلبه اخالط فاسد دارند به ساير مضر استسردمزاجان و 

  .قهوه آه طعم و رايحه آن را لذيذ مي آند زعفران است

   

  :گل گاوزبان

وده و       مفرح، قوي اري    روح و حرارت غريزي و قلب و مغز و آبد، ملين و مسهل صفرا و اخالط سوخته و سودا ب ع بيم در رف
  .هاي سوداوي، خشونت ناي و سينه سرفه، تنگي نفس گلودرد، وسواس، سنگ آليه و مثانه مفيد مي باشد

  :نمك
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قابض مسهل بلغم و سودا و صفرا، حل آننده ، خشك آننده، دفع آننده رطوبت لزج، باز آننده انسداد، شفاف آننده پوست صورت   
يها و گوشت و       مصلح غذا. بوده و اشتها اور مي باشد زه و ترش ي م ات گس ب هاي سرد و نيكو آننده طعم غذا و سبزي ها و حبوب

  .امثال آن است ولي مصرف زياد آن باعث ايجاد انسداد ، مشكالت پوستي، توليد سودا و الغري بدن مي گردد

  

  

  :چگونگی شکل گيری مزاج غذاها

اگر مزاج غالب مواد تشکيل دهنده گرمی  . مورد توجه قرار می دهيمبرای تعين مزاج غذاها طبع غالب مواد تشکيل دهنده غذا را 
ثال           . مزاج غذا را گرم می ناميم , بخش بود  اميم ع م ذا را سرد می ن ود مزاج غ ده سرد ب و اگر مزاج غالب غذاهای تشکيل دهن

نمک  , گردو مزاجی گرم دارد رين مواد آن گردو است و چون بيشت. برای پخت فسنجان از گردو و نمک و رب استفاده می کنيم 
ا گوجه فرنگی سرد است لکن          , نيز به گرمی آن می افزايد و اگر ادويه اضافه کرديم  ار ي ی رب ان مزاج ادويه نيز گرم است ول

اميم        , گرمی استفاده شده در اين غذا غالب است    رم می ن ن جهت مزاج فسنجان را گ فناج از      . از اي ورانی اس رای پخت ب ی ب ول
ز سرد است      . ستفاده می کنيم اسفناج ا ر است          . اسفناج سرد است و ماست ني ر باشد سرد ت در ماست ترش ت در   (هر چق هر چف

ری دارد  م ت د سردی ک وردار باش تری برخ ی بيش يم , ماست از چرب ی کن رد تعريف نم ر س اوميش را ديگ ه ماست گ ا حدی ک ) ت
  .د است بنابراين بورانی با اکثريت موادسرد تهيه شده پس يک غذای سر

يم      . اگر ما مزاج مواد غذايی را بدانيم می توانيم غذاهايی با مزاج معتدل تهيه کنيم  ه کن اگر  , مثال وقتی که می خواهيم سوپ تهي
رم است             . از جو استفاده کنيم سرد است  يم گ تفاده کن م اس دم دي دل است اگر از گن رم معت ه گ يم ک مقداری گندم به ان اضافه می کن

يم      برای روغن ان  تفاده کن اتی اس اگر از روغن حيوانی يا روغن کنجد يا زيتون استفاده کنيم گرم خواهد بود ولی اگر از روغن نب
  .سرد می شود 

د           رم ان ه گ ه هم خ ک د و تل د سبزی های تن د  , سبزی هايی که برای سوپ استفاده می کنيم نيز می توانند تعيين کننده باشند مانن مانن
تند  , مرزه , نعناع و پونه  رم هس ه        . جعفری و پياز قرمز و تره همه سبزی های گ دار ادوي يم مق تفاده بکن ه اس اگر بخواهيم از ادوي
رم و خشک است     , فلفل سياه خيلی گرم است , نيز مهم است  ه  , می توانيم بگوييم گ ره  , زردچوب رم    , نمک  , زي ه گ دارچين هم

ه ضمن اينکه     . هستند  تفاده از ادوي ا اس ا              شما می توانيد ب د و ب ديل کني ز تع ذا را ني د مزاج غ ذير می کني وع و دلپ ذا را متن زه غ م
د        دل خواهي ا مزاج معت ود و سوپی ب استفاده از اين مواد از سردی جو می کاهيد و بدين ترتيب مزاج سوپ جو شما سرد نخواهد ب

  .داشت

رد و صوت کالس       )که بسيار مهم است( و برای کسب اطالعات تکميلی و کامل پيرامون مزاج شناسی  ه ک ر مراجع به آدرس زي
  .آن را گوش دهيد, های درس مزاج شناسی استاد خير انديش را دانلود نموده و قبل از ادامه مطالعه اين جزوه 

http://zaloo.ir/post/13  

  )توصيه شودبه بيمار که قبل از زالو درمانی حتما بايد ( :رژيم های غذايی پاکسازی بدن 

 رژيم شير و عسل  - 1

روی جنسی   -تعديل مزاج -قليايی کننده خون: خواص ی    -تقويت ني تم ايمن ده کلسترول خون    -تحريک سيس ه و    -کاهن شستشوی کلي
يدانی و ضد سرطانی      -مجاری ادرار ی اکس رات آنت رميم شکستگی استخوان و      -اث ه ت اره گی    کمک ب افتی   پ واع      -ب ا ان ه ب مقابل

دن خصوصًا دردهای اسکلتی       -و غيره  عفونتهای قارچی، ويروسی د جهت      -از بين بردن دردهای مختلف ب وثر و مفي ان م درم
ای   تقويت   خونسازی و تحريک مغز استخوان جهت       -درمان شقاق و واريس و واريکوسل     -بواسير پاکسازی   -خونی  گلبوله

دن از       استراحت داد -سموم دارويی از بدن نظير قرصهای جلوگيری و هورمونی و اعصاب اير دستگاههای دفعی ب د و س ه کب ن ب
، ديابت، آسم، پروستات،  زخم معدهدرمان  -).در اصل يکنوع روزه غذايی برای بدن محسوب می شود(فعاليت زياده از حد گذشته

و  ، پارکينسون، آلزايمر MSاثرات ضد التهابی مفاصل، بيماريهای سيستم عصبی مثل  -ناباروریکم خونی و ضعف ناشی از آن، 
  .صرع
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ا عسل، زهر آن     اين رژيم معموًال بمدت سه تا هفت روز در هر ماه الزم است گرفته شود، شير به تنهايی سردی دارد ولی توام ب
مهمترين خاصيت مزاجی آن بترتيب تخليه سموم صفرا و سپس سودا و   . گرفته می شود و حرارت معتدل تا گرم اول پيدا می کند

ذايی نيک سيرت و سهل            اهميت. بلغم و دم می باشد ته و غ ويتی داش ه تق از جنب اين رژيم کوتاه بودن طول دوره آن می باشد و ب
ا خوردن قرص                 . الهضم می باشد   يکن ممکن است ب د ل تفاده کني م های ديگری اس ه شير، از رژي در صورت حساسيت داشتن ب

  .ا سردرد ناشی از آن کاستقرص بتوان از عوارض معدی ي2تا 1رانيتيدين توام با رژيم مزبور، روزانه

وان صبحانه     6تا  4روزانه : دستور العمل رژيم اخوری عسل بعن ار  -ليوان شير گرم بهمراه هر بار يک قاشق مرب  -عصرانه  -نه
د        7-3در حين . شام و غيره مصرف شود ل نکني وه ديگری مي ا مي يچ غذا،چای ي و . روز رژيم مزبور بجز آب خوردن معمولی ه

  .گار پرهيز کنيدنيز از کشيدن سي

  

 رژيم انگور  -2

  .بهترين نوع آن انگور قرمز و ياقوتی می باشد. است منضج اخالطانگور از نظر طبيعت گرم و تر بوده و خود به تنهايی 

د آب   ُمصلح انگور زيره، باديان، رازيانه، تخم کرفس، سکنجبين، و غذاهای ترش بوده و نيز همزمان و بدنبال مصرف انگور نباي
  .بهترين فرم خوراکی آن بصورت آب آنگور تازه می باشد. وريدبخ

ی     -رفع خستگی و ضعف عمومی  -توليد کننده خون صالح می باشد -قليايی کننده خون: خواص   -تقويت کننده قوی سيستم ايمن
ا زن  (سی  تقويت کننده نطفۀ جن -تأمين کلسيم بدن -تقويت حافظه  -)معده، کبد، اعصاب، مغز، کليه(مقوی -مغذی رد ي ع   -)در م رف

ر   -سردی مزاج ذا   -ضد تب وتب ب ده       -ضد صفرا و دم و سودا    -هاضم غ م الغر کنن م چاق و ه وی    -ه ای ري د در بيماريه  -مفي
ياه سرفه    -و سرماخوردگی ) سل در قديم به معنای سرفه های شديد و شايد سياه سرفه بوده باشد(پيشگيری از سل ع س ان    -رف درم

ده   -وراشتهاآ -برونشيت اد مع دۀ مزمن    -درمان درد شديد و ح ان درد مع ان سوء هاضمه    -درم قاء   -درم ع استس ع گرفتگی    -رف رف
رفع اسهال   -رفع يبوست -ملين -درمان اسهال و استفراغ  -درمان نارسايی کبد -)مصلح آن تخم کرفس می باشد(های کبد و طحال

ده مسموميتها    -رفع ورم يا کوليت روده  -خونی ان کنن ده صفرای خون     -ی مزمن می باشد   درم ده صفرای     -برطرف کنن ع کنن دف
ه    -مدر -درمان بواسير -)همراه با سرکه(رفع يرقان -شکستن سنگ صفرا -بدن ه و مثان ه   -درمان سنگ کلي ان ورم کلي ع   -درم رف

ی    -درمان فشار خون   -درمان اورمی و اسيدوز  -)آنوری(سختی ادرار ان امراض قلب پش قلب    -درم ان ت م خونی    -درم ان ک  -درم
ا افسردگی   -)همراه با سيب و سبزی ريحان(شادی آور -درمان کلسترول خون ران    (درمان ضعف اعصاب ي ا کمی زعف راه ب  -)هم

م    (نرم کننده پوست    -درمان امراض جلدی  -)همراه با سداب(درمان صرع  -درمان سردرد و ميگرنهای مزمن م خوراکی و ه ه
ادر    -)ماسک  ده شير م ين   جل  -افزاين اه مدت   (وگيری از سقط جن م کوت وکی استخوان    -)رژي وگيری از پ  -معالجه ورم مفاصل   -جل

اکتری  -)فلج اطفال و تبخال(ضد ويروس  -درمان اعتياد -درمان نقرس -درمان رماتيسم ضد تومور و     -ضد اسکوربوت   -ضد ب
  .سرطان

  .بمنظور درمان بيماری های ريوی فقط آب انگور بخوريد نه پوست آنرا

  .چون دانه و پوست انگور برای معده های ضعيف ثقيل است لذا می توانيد رژيم آب انگور تازه بگيريد

  !کيلوگرم گوشت می باشد 2-3هر کيلوگرم انگور از نظر تامين انرژی معادل

ه   روز می باشد که هفته اول يک وعده از سه وعده غذا، انگور خور   40کًال طول دوره رژيم   :دستور العمل رژيم ده شود و هفت
ر است بيشتر در           . دوم دو وعده انگور ، و از هفته سوم تا آخر فقط انگور خورده شود ر می باشد بهت رم و ت ع انگور گ چون طب

ده و از مصلح     ام نش افرادی که طبع سرد دارند استفاده شود وليکن هر طبعی می تواند از آن استفاده کند بشرطی که ُپرخوری انج
ردد   تفاده گ ز اس ا روزی     . ني رده و ت وان شروع ک د از روزی دو لي ازه می تواني تفاده از آب انگور ت م  10در صورت اس وان ه لي

  .برسانيد
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   :آش آبغوره و زنجبيل - 3

خونسازی و تحريک مغز استخوان  -تعديل مزاج  -پاکسازی اخالط چهارگانه از بدن با سرعت زياد -اسيدی کننده خون: خواص
 درمان -رفع اگزما و ساير بيماری های پوستی -)موثر در درمان تاالسميک ها و افراد کم خون(خونی گلبولهای  تقويت  جهت 
از بين بردن دردهای مختلف بدن خصوصًا  -يل و تنظيم وزن و الغر کردن افراد چاقتعد -شستشوی کليه و مجاری ادرار -ديابت

استراحت دادن به کبد و ساير دستگاههای  -شقاق و واريس و واريکوسل -درمان موثر و مفيد جهت بواسير -دردهای اسکلتی
پاکسازی سموم دارويی از  -).می شود در اصل يکنوع روزه غذايی برای بدن محسوب(دفعی بدن از فعاليت زياده از حد گذشته

  ...و هورمونی و اعصاب و  بدن نظير قرصهای جلوگيری

در بدن ما اگر يکی از اخالط چهار گانه غلبه بکند، باعث . پزنده آش آبغوره و زنجبيل به عنوان منضج داده می شود يعنی
  .مصرف آش می باشداز روشهای برقراری تعادل اخالط، رژيم غذايی  بيماری می شود که يکی

هفت روزه اشکال  که اگر بشود(بر مبنای اينکه به بيمار چه چيزی غلبه کرده است، سه روزه، پنج روزه  دوره مصرف اين آش
کرده باشد سه روز، خون غلبه کرده باشد پنج روز، بلغم  اگر صفرا به بيمار غلبه   .، نه روزه و چهارده روزه می باشد)ندارد

 غلبه کرده باشد چهارده روزه توصيه می گردد و در دوره مصرف اين آش از غذای ديگری د نه روز، سوداغلبه کرده باش

 .استفاده نبايد کرد

  :آبغوره و زنجبيل دستور العمل آش 

روغن کنجد را در قابلمه مسی پخته و در زمانی که برای مصرف  آش بدون گوشت، دارای سبزيجات و حبوبات و نمک دريا و
 می ريزيد يک قاشق چايخوری زنجبيل و مقداری آبغوره در حدی که خوشمزه شود به آن اضافه کاسه يک نفره آن را در يک

در مدت و دوره تجويز شده توسط پزشک در تمامی وعده اگر سرد مزاجيد يکی دو قاشق عسل پس از ان مصرف کنيد و کنيد و 
 .مصرف نماييد بدون نان فقط از اين آش های غذايی و ميان وعده ها،

 

 : تذکر

نيمه  ميان از کته با زرده تخم مرغ محلی در طی دوره اگر در بيمار ضعف پديدار شد می تواند حداکثر يک روز در
 .يا شربت عسل يا نبات داغ استفاده نمايد )ترجيحا تخم مرغ رسمی (عسلی

 .طی دوره آب خوردن بايد جوشيده و سرد شده باشد در

 .پزشک در حين دوره رژيم غذايی آش، اشکالی ندارد شده توسط مصرف داروهای تجويز

بعد از ظهر غذای خيلی سبک با  4صبح و  8در ساعت ) بعد از پايان دوره يعنی(در اولين روز پس از اتمام دوره رژيم آش 
 .نماييد گوشت گوسفند ميل

 

  .تغذيه خوب و سالم داشته باشيد

زنجبيل استفاده نمايد می تواند يک قاشق غذا خوری زيره سياه را کوبيده و در  از در صورتيکه فردی به دليل خاصی نتواند
 .پخت در قابلمه بريزد تا آش پخته شود و در هنگام مصرف فقط آبغوره اضافه کند هنگام

 .حتما آش فوق را در قابلمه مسی طبخ نماييد

 .اهی، گوشت و بادمجان در آش ممنوع استهای سرد، دنبه، قلم، مرغ، م استفاده از عدس، گشنيز، چربی، روغن

 .ميوه، و لبنيات در حين دوره ممنوع است مصرف نان، 

 .حبوبات را می توان برای آش استفاده نمود برنج، گندم، جو، بلغور، سبزيجات و

 .عسل به جای هر نوع شيرينی 

 .در صورت نياز مصرف گردد جای چای به) برای شيرين کردن(دم کرده نعنا خشک به همراه آبليموی ترش طبيعی و عسل 

 .و برگ سنا يک فنجان بخوريد از دم کرده گل سرخناشتا روز بعد از اتمام دوره مصرف آش، صبح  

ن دوره عارض شوند،            چون اين آش منضج و پزنده است و اخالط را می   ايی در حين اي ا مصرف آش درده زد، ممکن است ب پ
ا درد، درد مفاصل، د دردهايی همچون سر ده     رد پهلو و درد کبد، که طبيعی است و بايد دوره را تکميل کنيد ت ه ش ا  و اخالط پخت ب

 .مسهل دفع شوند

ن آش      و آب و عسل غير از آش  در حين دوره مصرف آش، هيچ غذای ديگری به  ه دفعات از اي د ب مصرف نکنيد، ولی می تواني
  .ميل نماييد
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  : رژيم انگور و زيتون  – 4

جهت پاکسازی جسم و روح خود استفاده خواهيد برد و همچنين خوردن اين رژيم می , از اين رژيم تک خوری : خواص درمانی 
ر    , درمان شکستگی استخوان , درمان الغری , درمان چاقی , تواند با عث ايجاد تنظيم وزن  درمان امراض استخوانی ديگر نظي

روز  تخوان , آرت وکی اس تخوان , پ ی اس داهای مفصلی  , نرم رو ص ر درد , س ا درد , کم ا , پ نه ی پ درد مضمن , درد خارپاش
ا     , درمان نازايی , تقويت اسپرم ها , تقوقيت ميل جنسی , درد مضمن دنده ها , استخوان دنبالچه  ع يبوست و پاکسازی روده ه رف

  .گردد 

ر و   21به مئت چهارده روز متوالی هر روز : دستور رژيم  ده های مختلف     عد  21عدد انجي ون را در وع ا    3د زيت ه    6ت ه ب گان
ا   , ترکيبی يا جداجدا ميل کنيد و در اين فاصله از خوردن ساير غذاها , هر طريق دلخواه  وه ه کشيدن سيگار و مصرف چای و مي

ولی می باشد    ... و ده نبايستی شور ب        . پرهيز نموده و تنها خوردنی مجاز آب معم امبرده ش ون های ن ين زيت ی   همچن ند ول وده باش
  .استفاده از زيتون ساده و يا پرورده غير شور مشکلی نخواهد داشت 

  

   )استاد خدادادی روزه سالمتی 15رژيم (رژيم پاکسازی جسم و روح  -5
  307تا  295روز تا سالمتی، تاليف جمشيد خدادادی، فصل دهم،  15به نقل از کتاب 

م   با انجام يک رژيم پانزده روزه می توانيداز بيشتر بيماريها نجات پيدا کنيد و سالمتی و نشاط خود را بدست آوريد و طع
يد    ده ای مواجه شد و           !سالمتی جسم و روح را بچش ره کنن ايج خي ا نت د، ب ام دهي ا انج ر را دقيق انزده روزه زي م پ اگر رژي

ن  .از اين رژيم برای الغری و تناسب اندام نيز می توان استفاده کرد.يد ديداثرات فوق العاده مفيد آن را به چشم خواه با اي
انزده روز حدود  م، در عرض پ ا  4رژي دا  5ت ا نشاط پي ره ای ب رد و پوستی روشن و چه د ک م خواهي رم وزن ک و گ کيل

رد و از ز     . خواهيد نمود د ک دا خواهي ق و راحتی پي رد    و مهمتر از همه، آرامش جالب و خواب عمي د ب ذت خواهي دگی ل . ن
را         رد؛ زي د ک ل خواهي حسن اين رژيم اين است که از غذاهای متنوعی برخوردار است و هر روز غذای مخصوصی مي
تنوع در غذا باعث می شود که کليه مواد غذايی الزم به بدن برسد و انسان از فقر غذايی نجات پيدا کند و از مغزی فعال 

ان      . دار شودو روانی سالم و جسمی سبک برخور ه ارمغ رای خود ب اميد است با رعايت موارد ذيل سالمتی و نشاط را ب
د توصيه های   . بياوريد ه          افرادی که دچار يبوست مزاج هستند نيز می توانن ن معضل ک ا از اي د ت ام دهن ا انج ر را دقيق زي

  .است نجات پيدا کنند ام االمراضخود 
  استفاده از بذرهای ملين

  .خاکشير، بارهنگ، اسفرزه، تخم ريحان، تخم مروبالنگو و تخم شربتی: د ازبذرهای ملين عبارتن
  

خاکشير و بارهنگ را به نسبت مساوی مخلوط کرده و ريگ شور کنيد، و پس از يک جوش : طريقه استفاده از بذرها
  .خوردن و خنک شدن استفاده کنيد

ی کند؛ در غير اين صورت اگر يخ مال شود، اگر خاکشير و بارهنگ را بجوشانيد، يبوست را نيز برطرف م:توجه
از ساير بذرها می توانيد به مقدار . بذرها را حتما بعد از لعاب دادن مصرف کنيد بقيه ! برای بند آمدن اسهال مفيد است

قاشق مرباخوری از يک نوع و يا مجموعه ای از آنها به يک ليوان آب جوش اضافه کرده و هم بزنيد و بعد از لعاب  2
مفدار مصرف مخلوط خاکشير و بارهنگ شسه شده يک چهارم ). صبح ناشتا و شب هنگام خواب( دن مصرف نماييددا

  .ليوان بعد از لعاب دادن و دو مرتبه در روز است
خواص بذرهای ملين عبارت از يبوست مزاج و جلوگيری از توقف بيش از حد مواد غذايی در : خواص بذر های ملين

ا همچنين باعث دفع سموم از بدن، و در نهايت پاک سازی آن از آلودگی ها است و همانگونه که اين بذره. روده است
  .قبال اشاره شد، موجب سبکی جسم، آرامش خيال، الغری و تناسب اندام و فعال کردن سيستم گوارش می گردد

  رژيم پانزده روزه سالمتی

 صبحانه يک ليوان شيربادام+ مربای هويج 

 ناهار ساالد مخصوص  روز اول

 شام يک عدد ميوه فصل+ عدد انجير خشک  10+ گرم مغز بادام خام  30

 صبحانه يک ليوان شير بادام+ مربای سيب 

 ناهار يک عدد ميوه فصل+ حليم جوانه گندم   روز دوم

 شام يک عدد ميوه فصل+ عدد خرما  5+ قاشق غذاخوری کنجد خام با پوست  5
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 صبحانه يک ليوان شير بادام+ مربای موز 

 ناهار يک عدد ميوه فصل+ عدد خرما  5+ خوراک مخلوط   روز سوم

 شام يک عدد ميوه فصل+ عدد انجير خشک  10+ عدد بادام هندی  10

 صبحانه يک ليوان شير بادام+ مربای خيار بوته ای 

 ناهار يک عدد ميوه فصل+ عدد خرما  5+ سوپ کرفس   روز چهارم

 شام يک عدد خيار بوته ای+ حلوای مخصوص 

 صبحانه يک ليوان شير بادام+ مربای به 

 ناهار يک عدد ميوه فصل+ عدد انجير  5+ دلمه فلفل سبز همراه با گوجه فرنگی   روز پنجم

 شام يک عدد ميوه فصل+ عدد خرما  5+ گرم نارگيل  50

 صبحانه يک عدد ميوه فصل+ مغز بادام عدد  10+ يک قاشق عسل + گرم جوانه گندم  50

 ناهار يک عدد ميوه فصل+ حليم جوانه گندم  روز ششم

 شام يک عدد ميوه فصل+ عدد خرما  5+ گرم مغز بادام خام  40

 صبحانه يک ليوان شيربادام+ مربای هويج 

 ناهار يک عدد ميوه فصل+ عدد خرما  5+ دلمه فلفل سبز همراه گوجه فرنگی   روز هفتم

 شام يک عدد ميوه فصل+ خشک  عدد انجير 5+ قاشق غذاخوری کنجد خام با پوست  5

 صبحانه يک ليوان شير بادام+ مربای سيب 

 ناهار يک عدد ميوه فصل+ عدد خرما 5+ سوپ کرفس   روز هشتم

 شام يک ميوه فصل+ يک قاشق غذاخوری عسل+گرم مغز بادام خام 30

 صبحانه ليوان شير باداميک + مربای موز 

 ناهار ساالد مخصوص  روز نهم

 شام گرم 500ميوه فصل حدود 

 صبحانه يک ليوان شير بادام+ مربای خيار 

 ناهار يک عدد ميوه فصل+ حليم جوانه گندم   روز دهم

 شام يک عدد ميوه فصل+ عدد انجير  10+گرم مغز بادام خام  30

يک عدد+ يک قاشق مرباخوری عسل + مغز بادام خام  عدد 10+گرم  50جوانه گندم 
 ميوه فصل

 صبحانه

  روز يازدهم
 ناهار ساالد مخصوص

 شام خيار بوته ای+ حلوای مخصوص

 صبحانه يک ليوان شير بادام+ مربای توت فرنگی 

 ناهار ساالد مخصوص  روز دوازدهم

 شام يک عدد ميوه فصل+ گرم  50بادام زمينی 

 صبحانه يک ليوان شير بادام+ گيالس مربای 

 ناهار ساالد مخصوص  روز سيزدهم

 شام گرم انگور يا ميوه فصل 300

 صبحانه يک ليوان شير بادام+ مربای زرد آلو 

 ناهار يک عدد ميوه فصل+ عدد خرما  5+ خوراک مخلوط   روز چهاردهم

 شام فصلميوه  يک عدد+ عدد انجير خشک  5+ عدد بادام هندی  10

  روز پانزدهم صبحانه يک ليوان شير بادام+ مربای آلبالو 
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 ناهار يک عدد ميوه فصل+حليم جوانه گندم 

 شام يک عدد ميوه فصل+ انجير  عدد 10) + بادام،گردو،فندق،پسته(گرم چهار مغز  40

  :شده، توجه به اين نکات الزم استدر ارتباط با غذاهای اين رژيم پانزده روزه که همه از مواد خام تشکيل : توجه
  .بين وعده های غذا می توانيد از ميوه جات استفاده کنيد .1
  .در صورت در دسترس نبودن ميوه جات ذکر شده، می توان از ساير ميوه جات استفاده نماييد .2
  .می توانيد جای وعده های غذا را با يکديگر عوض کنيد .3
دو ليوان مخلوط آب سيب با ليمو ترش تازه و يک قاشق مرباخوری برای داشتن نشاط بيشتر، می توانيد يک تا  .4

  .کرفس ميل کنيد عسل و يا مخلوط آب سيب و آب ساقه 
  .در طول اين رژيم، از نرمش و رژيم مناسب حال خود استفاده کنيد .5
  .غذا را کامال بجويد و کمی قبل از سير شدن دست از غذا برداريد .6
  . بجويدبرای رفع گرسنگی، غذا را بيشتر  .7

  طرز تهيه غذاهای رژيمی
  طرز تهيه مرباجات خام

بطوری که آب (را درشت رنده کرده و يا ريز خرد کنيد ... هويج، سيب، موز،به و : مقداری از ميوه جات فصل مانند
در صورت . و با يک قاشق مربا خوری عسل و يک قاشق غذا خوری پودر بادام خام پوست کنده مخلوط کنيد) نيفتد
می توانيد هر . ل، می توانيد آب نصف ليمو ترش تازه شيرازی را به مخلوط آماده شده اضافه کنيد و آن را ميل کنيدتماي

  .روز يک نوع مربا تهيه کرده ميل کنيد
  طرز تهيه شير بادام

اجاق را به محض جوش آمدن . گرم مغز بادام خام و شيرين را با يک ليوان آب مخلوط کنيد و روی اجاق قرار دهيد 50
مغزهای آماده شده .پس از آن، پوست بادام را جدا کنيد و با آب خنک بشوييد. خاموش کنيد و صبر کنيد کامال خنک شود

  .دقيقه در مخلوط کن مخلوط کنيد 5ليوان آب سرد مخلوط کنيد و به مدت  4تا3قاشق عذا خوری عسل و  3را با 
نوشابه برای بهبودبيماران عصبی،  اين.و بسيار خوش مزه استشير به دست آمده فوق العاده سفيد، چرب، شيرين 

و کسالت و نگرانی را نيز به .های پوستی و کبدی را نيز بر طرف می کند افسرده و نگران بسيار موثر است و ناراحتی
  .مفيد باشد از بين می برد و برای افرادی به راحتی نميتوانند تمرکز پيدا کنند می تواند سرعت

از اين رو، کسانی که از ين نوشابه استفاده ! نوشابه اشتها و گرسنگی زيادی در بعضی افراد ايجاد می کند مصرف اين
   .می کنند بهتر است که هميشه همراه خود مقداری خوراکی داشته باشند

  : طرز تهيه شربت عسل 
  يک عدد ليمو ترش تازه+ يک قاشق غذاخوری عسل طبيعی + يک ليوان آب خنک 

  :تهيه ساالد مخصوص طرز 
ادام     15, يک قاشق کشمش , عدد ليمو ترش تازه  5, انواع کلم , جعفری , ساقه کرفس , هويج , خيار , کاهو  عدد مغز ب

کمی  , قاشق جوانه ماش  3, يک عدد سيب کوچک درختی , يک قاشق مرباخوری پونه کوهی , قاشق روغن زيتون  5, 
  .کرده و با هم مخلوط کنيد و ميل کنيدنمک را  همه را ريز يا درشت رنده 

  :طرز تهيه سوپ کرفس 
د    3 ده شده      , عدد ساقه کرفس را اب بگيري ه سير رن ری خرد شده    , يک حب ه ماش   , قاشق   3جعف ه  , قاشق   2جوان پون

قاشق غذاخوری   5, عدد ليمو ترش تازه  5, کمی نمک , يک قاشق غذاخوری پودر بادام , کوهی يک قاشق مرباخوری 
  .همه مواد را مخلوط کنيد و سپس ميل کنيد , روغن زيتون 

  :طرز تهيه خوراک مخلوط 
ده شده      , قاشق جوانه ماش  3, گرم جوانه گندم چرخ کرده  50 ری خرد شده    , يک عدد هويج متوسط رن , قاشق   2جعف

ا    , عدد ليمو ترش  5, يک قاشق چای خوری سياه دانه آسياب شده  ا ي ه خشک    يک قاشق چای خوری نعن يک عدد   , پون
م   , قاشق روغن زيتون  5, خيار کوچک رنده شده با پوست  دار ک ه را در ظرف       , نمک به مق ودر گردو هم يک قاشق پ

  .لعابی يا چينی مخلوط کرده و سپس ميل کنيد 
  :طرز تهيه دلمه فلفل سبز 

دد  ه ای متوسط يک ع ل دلم دم  75, فلف ه گن رم جوان ردو  40, گ رم گ ا  3, گ د 4ت ازه ع وترش ت يک قاشق چای , د ليم
ری خرد شده      4, خوری بزرگ نعناع يا پونه کوهی  ون      4, قاشق جعف يک  , کمی نمک   , قاشق غذاخوری روغن زيت

  .حبه سير متوسط 
رده و    ابتدا جوانه گندم و مغز گردو و سير را چرخ کرده و خوب با مواد ديگر مخلوط کنيد و سپس داخل فلفل را خالی ک

  .اخل ان ريخته و در يخچال بگذاريد بعد از نيم ساعت ميل کنيد مواد را د
  :طرز تهيه املت 
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ده شده    , عدد گوجه فرنگی ريز خرد شده  2, گرم جوانه گندم درشت چرخ شده  75 کمی  , يک عدد حبه کوچک سير رن
د     همه مواد را به جز روغن زيتون مخلوط کنيد سپس , قاشق غذاخوری روغن زيتون  5, نمک دريا  در بشقاب پهن کني

  .و بعدا روغن را اضافه کنيد
  :طرز تهيه کتلت 

دون هسته     5, گرم گردوی چرخ کرده  50, گرم جوانه گندم چرخ کرده  75 انی ب ری   , عدد مغز ليموی عم اع و جعف نعن
از    6, يک حبه درشت سير چرخ شده     , سماق قهوه ای يک قاشق مربا خوری , قاشق  6خشک شده  وترش ت , ه عدد ليم

  . به مقداری کافی سماق قرمز تبريزی , قاشق روغن زيتون  5, کمی نمک دريا 
واد را برداشته   , همه موارد به جز سماق قرمز خوب مخلوط کرده و ورز دهيد تا همه مواد به هم بچسبند  تکه هايی از م

ا نچسبد و در نهايت در سماق قرمز    به شکل کتلت درآوريد بهتر است که قبال دستها را خيس کنيد تا مواد به دستهای شم
ا                ون ي را زيت يم ساعت هم د از ن د بع رار دهي د و در يخچال ق دا در ديس بچيني بغلتانيد تا همه جای کتلت قرمز شود و بع

  . ساالد مصرف نمائيد 
  :طرز تهيه کباب 

, تفاده شود و به جای سماق قرمز مواد الزم برای کباب دقيقا مثل کتلت بوده ولی با اين تفاوت به جای گردو مغز بادام اس
بعد از آنکه مواد را خوب مخلوط کرده و ورز دهيد دستها را خيس کرده و مقداری مواد را . سماق قهوه ای استفاده شود 

يم ساعت          د از ن د و در يخچال گذاشته بع د و در ديس بچيني وه ای بغلتاني د و در سماق قه ده در آوري اب کوبي ه شکل کب ب
  . راه سبزی ريحان و زيتون مصرف کنيد هم

  
  
  
  

  )که حتما بايد بيمار قبل از زالو درمانی رعايت کند: (روزه استاد موسوی  15رژيم 

ليوان عرق شاه تره خوب را روی آتش داغ کنيد تا به حد جوش برسد     2روز صبح ها به جای صبحانه  15يک روز در ميان تا 
ه جای صبحانه            قاشق غذاخوری خاکشير که  3بالفاصله روی آن  رده و ب ا عسل شيرين ک د و کمی ب د بريزي رده اي از قبل تميز ک

روز . وريد مگر کمپوت خانگی يا چای کمرنگ خميل کنيد و نيم ساعت به پشت تکيه کرده و استراحت کنيد و تا ظهر هيچ چيز ن
وان  ل 5/1قاشق غذاخوری ترنجبين را در  3بعد  د    آي اره   , ب جوش حل کني د و دوب انيد و       صاف کني ه حد جوش برس روی آتش ب

د دستور     خقاشق غذاخوری  3ن آبالفاصله روی  اظهر مانن د و ت اکشير که از قبل تميز کرده ايد بريزيد و به جای صبحانه ميل کني
ار سوپ     و هر روز در ميان به جای صبحانه يکی از شربت های فوق را بخوريد قبل عمل کنيد  ه جای ناه و يک روز در ميان ب

در   , سبزی گشنيز (و آلوی بخارا مصرف کنيد  گشنيز رنج   , عدس  , اسفناج يا برگ چغن فند   , کمی ب ارا   ,ماهيچه گوس وی بخ و آل
  .اگر ديابت هم داريد موقع مصرف آش کمی آبغوره خانگی استفاده کنيد) اين موارد را با هم روی شعله ماليم طبخ کنيد

د و         شب ها به جای شام کته گشنيز يا سيراب شيردان گ يد طبخ کني ه باش امال گرفت ی آن را ک ه چرب فند ک وسفندی و جگر سفيد گوس
تخم مرغ  , سرخ کردنی , چربی زياد , کالباس , سوسيس :  ن مقداری سرکه خانگی بريزيد و از مصرف مواد زير بپرهيزيدآدر 
ادی , ته ديگ , انواع ساندويچ , گوشت گوساله ,  ا شب     و از.  خامه و سرشير و شيرينيجات قن ذا و     2ظهر ت ل از غ  2ساعت قب

و در  . ساعت بعد از غذا می توان از دم کردنی های سنتی و ميوه جات استفاده نمود يک روز در ميان که مصرف آش گشنيز و آل
  .  درمانی را آغاز کنيد زالووز ر 15برنامه وجود ندارد از غذاهای آب پز و لطيف استفاده بکنيد پس از اتمام 
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  ).جهت اطالعات عمومی( :برخی از غذاهای مفيد 
  
  :ماهی* 

آمي . ماهي را تميز شسته و بگذاريد آب آن گرفته شود. پوست ماهي را آنده، چشمها و آبشش و شكمش را خالي آنيد
را به همه ادويه ماهي . دوحبه سير را رنده نموده و به همه جاي آن بماليد. بماليد) داخل و خارج( نمك به همه جاي آن
سپس ماهي را روي . اي آه درب دار است، بريزيد يك پياز درشت را خالل نموده و آف ماهي تابه. جاي ماهي بزنيد

قاشق غذاخوري  3پس از نيم ساعت بيرون آورده، . پيازها گذاشته، درب تابه را بسته و نيم ساعت در يخچال بگذاريد
تابه را روي شعله خيلي . به نحوي آه روي ماهي نريزد، در تابه بريزيدقاشق غذاخوري روغن مايع  3يا       2آب و 

به . رسد آه در اين موقع ماهي آماده است دقيقه، آب تمام شده و به روغن مي 25بعد از . آم گذاشته، تا آرام آرام بپزد
از ليمو ترش و . ه بخوريدهمراه ماهي، حتمًا پودر  چهار مغز يا خرما، يا پودر گردو، يا نارگيل، يا شكالت صبحان

  . به همراه ماهي شويد باقال پلو و بصورت آته بخوريد و آبكش نكنيد.زيتون هم درآنار ماهي استفاده نماييد
گرم  25عدد، زردچوبه  5گرم، ميخك  25گرم، هل سبز  50گرم، دارچين  15گرم، زنجبيل  5زعفران  :ادويه ماهي *

  .اي بريزيد همه مواد را آسياب نموده و مخلوط آرده و در شيشه. گرم 5گرم و فلفل سياه  25، زيره سياه 
  

 :نکاتی در مورد ماهی
استفاده آنيد ، ماهي شمال ...) ، سرخو، ماهی شير و شوريده، حلوای سفيد، حلوای سياه(سعي آنيد از ماهي جنوب

  .آلودگي بيشتري دارد
  .پوست ماهي را نخوريد

اي وجود دارد آه مملو از روي است ، روي باعث فعاليتهاي  درگوشت ماهي در قسمت پهلوها، يكسري گوشتهاي تيره
  .گردد مغزي مي

  .اده نماييد ، ميگو هاي سفيد پرورشي هستنداز ميگو صورتي رنگ استف. ميگو را هم به روش ماهي بپزيد
 ): به جاي جوجه آباب( آباب ماهي *

به ابعاد جوجه آباب ، خرد آرده و در ظرفي ). طبع گرم دارد(جنوب را تميز و پوست آن را بكنيد) آولي(ماهي آوسه
سپس در صافي ريخته و آب آنرا  شوييد آه آف سفيد از آن بيرون نيايد و يك ربع آنرا در آب ريخته و آنقدر مي. بريزيد
ها را در يك ظرف لعابي ريخته، روي آنها پياز خالل نموده، و با دوقاشق روغن زيتون، يك مقدار  ماهي. بگيريد

بر روي ). توانيد استفاده آنيد از ادويه ماهي به مقدار آم هم مي( زعفراِن آب آرده و آب ليمو ترش تازه خوب هم بزنيد
سپس گوشتها را از درشت به ريز، به . ر آشيده،   نيم ساعت تا سه ربع آنرا در يخچال قرار دهيدظرف يك آيسه فريز

  .سيخ بكشيد، بين قطعات گوشت آمي فاصله باشد، سپس بر روي آتش قرار دهيد
  .آنيدتوانيد به همين روش آباب  ماهي اوزون برون را هم مي. اين آباب براي آساني آه طبع سردي دارند ، مفيد است 

  :خوراک کباب بوقلمون مخصوص* 
قاشق غذاخوری،  2بوقلمون تميز شده، خرد شده و شسته شده يک کيلو گرم، پياز درشت يک عدد، آب ليمو ترش تازه

  .قاشق غذاخوری، نمک به مقدار الزم 2قاشق غذاخوری، آب زعفران  2روغن زيتون 
سپس . ن صافی بگذاريد تا آب آن به طور کامل تخليه شودابتدا بوقلمون را خوب بشوييد و آن را خرد کرده و درو

بوقلمون آماده شده را در يک ظرف چينی بريزيد و با نمک و پياز و روغن و آب زعفران و ليموترش خوب مخلوط 
آن گاه آن را به سيخ زده و روی اجاق قرار دهيد تا کباب شود و پس . کرده و به مدت  نيم ساعت در يخچال قرار دهيد

  .ز آماده شدن، آن را ميل کنيدا
  .اين غذا فوق العاده مقوی است و برای افرادی که طبع سرد دارند بسيار مفيد است

  :آبگوشت *
. گوشت سرسينه يا سردست را گرفته، با يك قلم گوسفند تميز شسته، و بگذاريد بجوشد.اين غذا را در ديگ سنگي بپزيد 

قاشق چايخوري، دارچين يك قاشق چايخوري و زنجبيل  4/1زعفران  (ادويهآف آنرا گرفته، پياز را خرد آرده و 
لوبيا، ( داخل ظرف، نخود و گندم با پوست بريزيد. را اضافه آنيد )زيره نيز ميتوان استفاده کرد، نصف قاشق چايخوري

آار نمك به آن اضافه در آخر . شود ساعته آماده مي 2غذا . ، و بگذاريد آرام آرام بپزد)سيب زميني و گوجه نريزيد
  . اين آبگوشت را به همراه زيتون پرورده استفاده نماييد. مغزليموعماني را هم در آن بريزيد 3تا  2توانيد  مي. نماييد

اس ، رماتيسم يا  گذرانند، يا ضعف شديد دارند، يا دچار ام اين آبگوشت براي آساني آه دوران نقاهت بيماري را مي
  .ند بسيار مفيد استاستخوان درد شديد هست

 :خوراك سيب زميني *
نيم آيلو سيب زميني را بخار پز نموده، سپس سرد آرده و پوست آنرا جدا نموده و رنده آنيد و مواد زير را به آن اضافه 

گرم،          50) به جاي نمك(نصف استكان، پنيرليقوان رنده شده  پونه آوهي يک قاشق غذاخوري، روغن زيتون: نماييد
  ).چرخ کرده(گرم 100غز گردوی تازه م
  .بعد از آن چند عدد خرما نيز ميل کنيد. توانيد بجاي ماآاروني و اولويه استفاده نماييد اين خوراك را مي 
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  :کله جوش *

يک عدد پياز و . گرم گردو درون آن ريخته شود که خيس شود 150تا  100گرم کشک و يک قاشق پونه کوهی و  250
ماده بدست آمده را روی گاز . دقيقه مخلوط شود 5درون آن خرد شود و درون مخلوط کن ريخته شده و يک حبه سير 

  .حرارت می دهيم تا جوش بيايد و بال فاصله از روی گاز برداشته و نصف استکان روغن زيتون در آن می ريزيم
  .عدد خرما ميل شود 5تا  3بعد از صرف غذا  

  .استفاده کننداي يكبار  خواهند پوآي استخوان بگيرند اين غذا را هفته رند و يا نميافرادي آه ناراحتي استخوان دا
  :خوراک کدوحلوايی* 
سپس آن ها . بخارپز کنيد) پوست کنده نشود، با برس يقه شور بشوييد و دو سر آن را بچينيد(کدو حلوايی، هويج فرنگی  

  .ه عنوان دسر استفاده کنيدرا رنده کرده و ليمو ترش و عسل به آن اضافه کنيد و ب
  .و زردی و هپاتيت دارند يبوستمخصوص افرادی که  :سوپ جو* 

يک قاشق + يک تا دو قاشق زرشک + عدد آلو بخارا  15تا  10+ يک پاچه گوسفند + اسفناج + گشنيز  + هويج + جو 
کمی ليمو ترش و روغن  مربا خوری زرد چوبه را با حرارت کم پخته و سپس نمک اضافه کنيد و هنگام خوردن،

  .زيتون           به آن اضافه کنيد
  ).يک وعده غذا( برای افراد معمولی  :سوپ جو* 

+ زرد چوبه + يک استکان گندم با پوست + سبزی آش + يک ماهيچه و قلم گوسفند + اسفناج + گشنيز  + هويج + جو 
کرده و هنگام خوردن، کمی ليمو ترش و              کمی دارچين و زنجبيل را با حرارت کم پخته و سپس نمک اضافه 

  .روغن زيتون به آن اضافه کنيد
  :آش جو مخصوص* 
ماش، انواع (دو پيمانه جو پوست کنده، يک پيمانه گندم با پوست، بقيه حبوبات بجز لپه و برنج هر کدام نصف پيمانه 

دو تا سه حبه سير نيز رنده شده و به مواد ذکر شده ، يک کيلو سبزی آش، پياز يک عدد خرد شود و )لوبيا، نخود، عدس
. اضافه شود) مثل زردچوبه(بدون اينکه نمک زده شود حرارت داده می شود تا جوش بيايد سپس ادويه. اضافه شود

يک قاشق پونه کوهی نيز .وقتی کامًال پخت نمک اضافه شود و ده دقيقه قبل از آماده شدن سبزی به آن اضافه شود
بر روی آن ريخت و ) زيتون، کنجد يا روغن مايع(پس از ريختن در ظرف می توان يکی دو قاشق روغن.دريخته شو

دانه  5تا  3بعد از خوردن غذا . دو سه قاشق            کشک مخصوص و يک قاشق پودر گردو نيز اضافه می کنيم
  .خرما خورده شود

  .ييدگی استخوان نمی شويدبا خوردن اين آش دچار پا درد، زانو درد، آرتروز و سا 
کشک جامد خرد شود، خيس شود و همراه با يک قاشق مربا خوری پونه کوهی و يک حبه سير در  :کشک مخصوص* 

  .مخلوط کن به مدت پنج دقيقه مخلوط شود
  
  
  
  
  

  :ترشی ها 
 :زيتون پرورده* 

گرم گردوي چرخ شده،      250. آنيدهسته يك آيلو زيتون شكسته گوشتي را در آورده و خوب شسته و خرد و ساتوري 
، يك )توانيد از آب انار ترش استفاده نماييد به جاي ليمو ترش مي(عدد ليمو ترش تازه 7تا  5حبه سير رنده شده،آب  5

عدد انار ترش کوچک در آن دانه آرده، يك قاشق مرباخوري بزرگ گلپر ساييده، سه قاشق غذاخوری سرکه سيب و 
يره سياه را خوب با هم مخلوط نموده، در آاسه لعابي يا چينی ريخته و نيم ساعت در يخچال يک قاشق چای خوری ز

  .بگذاريد
  . در صورت در بسته بودن تا يك هفته در يخچال قابل نگهداريست 
  .برد زيتون پرورده، بسياري از بيماريهاي گوارشي، کبدی و پوستي را از بين مي 
  .ماييد، از زيتون سالم استفاده نكنيدزيتون را بصورت شكسته استفاده ن 

  :غوره غوره* 
  .آب غوره را گرفته، صاف کرده و خود غوره را درون آن می ريزيم

  :ترشی ديگر* 
  . وقتی آب آن تبخير شد در يک شيشه ريخته و روغن زيتون روی آن بريزيد. تلخی زيتون را می گيريد
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  :سس ها 
درشت و رسيده را رنده کرده و با استفاده از صافی پوست و دانه آن را جدا عدد گوجه فرنگی  3تا  2: سس قرمز* 
استکان روغن زيتون به آن ) نصف(دو سوم. يک قاشق مرباخوری بزرگ، پونه کوهی يا نعنا خشک اضافه کنيد.    کنيد

  .هم می زنيم اضافه کرده و يک حبه سير متوسط در آن رنده کنيد و يک قاشق چايخوری کوچک نمک اضافه کرده و
مواد اين سس را می توان بر حسب زائقه کم يا زياد کرد البته .( اين مواد بايد در ظرف چينی يا بلوری يا لعابی تهيه شود

همچنين اگر خواستيد به اندازه نوک قاشق چايخوری فلفل سياه يا سفيد اضافه کنيد و . سير بيشتر از يک حبه نريزيد
  ).سعی کنيد زياد نماند

يک ليوان متوسط روغن زيتون، يک حبه سير کوچک، سه قاشق غذاخوری ارده،                               : سفيد سس* 
  .يک استکان کوچک آب ليمو ترش تازه، يک قاشق مربا خوری پونه کوهی، نمک و فلفل به اندازه کافی

  .ذائقه می توان مقدار مواد را تغيير دادبر اساس . همه مواد را در مخلوط کن ريخته و دو دقيقه مخلوط کنيد 
  

  :به های سنتی انوش
  .بخصوص برای کبد و کسانی که بدنشان داغ می شود :نوشابه مخصوص*  

  .روزانه يک تا دو ليوان بخوريد تا هميشه با نشاط باشيد. آب ليمو شيرين، ليموترش، نارنج، پرتقال، سيب
گرم مغز بادام پوست کنده و يک عدد موز  20دو قاشق غذاخوری پر مغز تخمه آفتابگردان خام، :شيرموز مخصوص* 

  .را مخلوط کنيد
  .سه قاشق غذاخوری پر مغز تخمه آفتابگردان خام و سه قاشق عسل و سه ليوان آب :شير کاکائو* 
. ليوان از آب سبزيجات استفاده نمايند 3تا  2آساني آه دچار بيماريهاي بد خيم و سرطان هستند، روزي :آب سبزيجات* 

آب سيزيجات مخلوطي از آب هويج، آب خيار، آب ساقه آرفس، آب ليمو ترش تازه و آب جعفري  است آه بنا بر ذائقه 
البته می توان روغن زيتون . براي جذب مواد، بهتر است با روغن زيتون استفاده نماييد. توان مواد را آم و زياد نمود مي

  .يا بعد از اين نوشيدنی نيز استفاده کردرا قبل 
  .خستگی را بر طرف می کند و عفونت را دور می کند. برای کسانی که نمی توانند زياد ترشی بخورند :نوشابه ديگر* 

  )عسل نيز می توان اضافه کرد.( يک ليوان آب سيب و آب يک عدد ليمو ترش تازه
  
  

  : شربت ها 
   :شير بادام*  

قاشق غذا خوری عسل و چهار ليوان آب  3بادام خام در آب سرد خيس شده و پوست کنده شود و همراه گرم مغز  50
  .دقيقه خورده شود 3يک ليوان از اين شير در عرض . دقيقه مخلوط شود 5سرد در مخلوط کن 

و کسالت و  برای بهبود بيماران عصبی، افسرده و نگران بسيار مؤثر است و ناراحتی های پوستی و کبدی :خواص
  .فراموشی را از بين می برد و برای تمرکز فکر مفيد است

، بادامها را در آب سرد ريخته و روي شعله قرار دهيد، همين آه آب جوشيد، شعله را خاموش براي پوست گرفتن بادام
  .شوند آرده و پس از سرد شدن، بادامها به راحتي پوست مي

  .فندق، گردو، پسته چهارمغز، تخمه کدوی خام، تخمه آفتابگردان خام: شوندبقيه شيرها نيز به همين طريق تهيه می 
  : شربت عسل *

  .دو تکه يخ قالبی کوچک+ آب يک عدد ليمو ترش شيرازی + يک ليوان آب + يک قاشق عسل 
  .اين شربت براي تمامي افراد و براي تمامي سنين مفيد است :خواص

  .ترين چيز است، شربت آب و عسل بهخستگي ذهنيبراي رفع 
  .، روزي سه ليوان شربت آب و عسل با يخ استفاده نماييدافزايش حافظهبراي 

  .دقيقه، ميل آنند 10دارند شربت آب و عسل را در طول  خوابي بيآساني آه 
  .دارد، اين شربت را سريع ميل آند خواب زيادياگر آسي 

  .، شربت آب و عسل را با يخ، آرام آرام بنوشيدضعف بدنبراي 
  .گيرند، آن را بصورت شربت عسل بخورند ، معده درد ميعسلآساني آه با خوردن 

  .خاکشير، بارهنگ، اسفرزه، تخم ريحان، تخم شربتی، تخم مرو و بالنگو: بذرهای ملّين* 
را به نسبت مساوی مخلوط کرده و ريگ شور کنيد، و پس از يک جوش خوردن و خنک شدن  خاکشير و بارهنگ

  .يک چهارم ليوان بعد از لعاب دادن و دو مرتبه در روز: مقدار مصرف. استفاده کنيد
ک نوع از ساير بذرها می توانيد به مقدار دو قاشق مربا خوری از ي. را حتمًا بعد از لعاب دادن مصرف کنيد بقيه بذرها

صبح ناشتا و شب (و يا از مجموع آن ها به يک ليوان آب جوش اضافه کرده و هم بزنيد و بعد از لعاب دادن استفاده کنيد
  ).هنگام خواب

  .رفع يبوست مزاج، دفع سموم از بدن، سبکی جسم، آرامش خيال، الغری و تناسب اندام :خواص بذرهای ملين
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  :دم کردنی ها 
اي شود، خنك آه  درشت رنده نموده، خشك آه شد در تابه بدون روغن تفت دهيد تا رنگ آن قهوهبه را : دم آرده به * 

 . شد در پاآتي بريزيد و مانند چاي دم آنيد
  .توان به همين روش استفاده نمود را هم مي... جات مانند سيب، هلو، آلبالو، گيالس و  بقيه ميوه

ليوان آب دم آرده  2يك قاشق مرباخوري دارچين و نصف قاشق چايخوري زنجبيل را با  :دم آرده دارچين و زنجبيل* 
  .، گرم گرم با عسل بنوشيد

عدد هل سبز خرد شده ، نصف قاشق  10يك قاشق غذاخوري دارچين چوب خرد شده،  :دم آرده دارچين و هل* 
  .رم گرم با عسل بنوشيدليوان آب به مدت نيم ساعت دم آرده، گ 5چايخوري آوچك زعفران را با 

يك قاشق غذاخوري پونه آوهي و يك قاشق غذاخوري آويشن شيرازي را به  :دم آرده پونه آوهي و آويشن شيرازي* 
عالمت دم شدن، ته نشين شدن برگهاي پونه (همراه سه ليوان آب جوش در يك قوري چيني به مدت سی دقيقه دم آرده

  .شود گرم خورده مي، سپس با عسل شيرين نموده و گرم )است
اين دم کرده برای دخترخانم ها و خانم هايی که در دوران عادت ماهيانه از درد شديد رنج می برند و نيز کسانی که 

  .اين دم کرده برای رفع عفونت و سرماخوردگی يک نوشيدنی ايده آل است. دارای درد کليوی هستند بسيار مفيد است
دو تا سه قاشق غذاخوری تمبر به همراه سه تا چهار ليوان آب جوش در قوری  ):تمبر گجرات(دم کرده چای مکه* 

  .سپس آن را با کمی عسل شيرين کرده و ميل کنيد. چينی ريخته و به مدت بيست دقيقه آن را با حرارت ماليم دم کنيد
ری چينی ريخته و قاشق غذاخوری زرشک آبگيری به همراه چهار ليوان آب جوش را در قو 5تا  4 :دم کرده زرشک* 

بعد از يک جوش خوردن، به مدت بيست دقيقه آن را با حرارت ماليم دم کنيد و سپس آن را با کمی عسل شيرين کرده و 
  .ميل کنيد

مخصوصًا افرادی که از ناراحتی های . اين دم کرده برای افرادی که دارای فشار خون و قند و چربی هستند مفيد است
ليوان آب زرشک يا دم کرده آن را  4تا  3اشخاصی که دچار بيماری سياتيک شده اند، روزانه کبدی رنج می برند و يا 

  .ميل کنند
گرم آلبالوی رسيده را در قوری چينی ريخته و با سه ليوان آب جوش به مدت             150تا  100 :دم کرده آلبالو* 

  .کرده و ميل شود سی دقيقه و با حرارت ماليم دم کرده، سپس با کمی عسل شيرين
رنج می  غلظت خونخصوصًا افرادی که از . اين دم کرده برای افرادی که دچار کم اشتهايی هستند بسيار مفيد است

  .برند و يا کسانی که صورتشان جوش های چرکی دارد
برگ      يک قاشق مرباخوری گل الوند به همراه يک قاشق غذاخوری  ):اسطوخودوس( دم کرده آرام بخش گل الوند* 

دقيقه و با حرارت ماليم دم کنيد و پس از آن با  30تا  25به ليمو در قوری چينی ريخته با دو ليوان آب جوش به مدت 
  .کمی عسل آن را شيرين کنيد و به آرامی ميل نماييد

  .اين دم کرده برای افرادی که از ناراحتی های عصبی و افسردگی رنج می برند فوقالعاده مفيد است
چهار ليوان آب جوش را به مدت   + چهار عدد ليمو عمانی + دو قاشق غذاخوری گل گاوزبان : م کرده گل گاوزباند* 

  .سی دقيقه دم کرده، سپس با کمی عسل شيرين کرده و ميل نماييد
  .اين دم کرده بهترين نوشيدنی برای کنترل فشار خون است و خواب آور نيز هست

يک قاشق + يک قاشق مرباخوری گل بهارنارنج ) + اسطوخودوس(مرباخوری گل الونديک قاشق : دم کرده ديگر* 
چهار ليوان آب جوش را به مدت سی دقيقه دم کرده و پس از آن، با کمی عسل، شيرين کرده و + مرباخوری رزماری 
  .اين دم کرده بهترين آرام بخش اعصاب است. به آرامی ميل نماييد

  .با عسل ، آرام بخش اعصاب است) پشمي(قاشق چاي آوهي 2 دم آرده* 
  
  
  
  
  

  :دسر 
  .کدو حلوايی را بخارپز کرده پس از خنک شدن پوست آن را کنده و درون مخلوط کن بريزيد :دسر کدوحلوايی* 
مخلوط کن را . قاشق غذا خوری گالب اضافه شود 3تا  2قاشق عسل، يک قاشق مربا خوری هل سبز ساييده و  2يا  1

مايع را در يک ظرف چينی يا بلور ريخته و کمی خالل بادام اضافه کرده . مايع نارنجی رنگی بدست آيد روشن کنيد تا
شب، ظرف را در يخچال می گذاريم تا . و روی آن را با هل ساييده و پودر نارگيل و دارچين تزئين کنيد. و هم بزنيد

  .صبح ژالتينی     می شود و آماده مصرف می باشد
  :مربا* 
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فرنگی را بشوييد و برگ سبز آن را جدا کرده و در صافی ريخته و در جلو پنکه خشک کنيد تا آب آن کامًال تبخير توت 
سچس آن . حال داخل ظرف شيشه ای يا بلوری ريخته و روی آن عسل بريزيد تا سطح عسل باالتر از ميوه برسد. شود

  .توانيد پودر هل بر روی آن بپاشيددر هنگام سرو می . را   به مدت يک هفته در يخچال بگذاريد
  )بدلخواه.(اگر کمی چهر مغز را البه الی ميوه ها اضافه کنيد يک مولتی ويتامين می شود
  .مربای زردالو، آلبالو، گيالس و تمشک را نيز به همين صورت درست می کنند

   :مربای روزانه* 
طوری که آب (ا درشت رنده کرده و يا ريز خرد کنيدر... هويج، سيب، موز، به و : مقداری از ميوه جات فصل مانند

در صورت . و با يک قاشق مربا خوری عسل و يک قاشق غذا خوری پودر بادام خاِم پوست کنده مخلوط کنيد) نيفتد
  .تمايل می توانيد آب نصف ليموترش تازه شيرازی را به مخلوط آماده شده اضافه و آن را ميل کنيد

  :بستنی* 
 داخل انيم کيلو از اين ميوه ر. برای بستنی هم خشک ميکنيد دخشک کردي مربا برای اه توت فرنگی رن شکل کابه هم

. فندق. بادام . گردو(گرم پسته يا يکی از چهار مغز١٠٠. ن اضافه کنيدآقاشق غذاخوری عسل به  ۵مخلوط کن بريزيد و 
چايخوری يک قاشق + قاشق سوپ خوری گالب يک + و بعد نصف قاشق چايخوری وانيل  کردهن اضافه آبه  ار) پسته

مخلوط کن به مدت يکی دو دقيقه مخلوط کنيد و بعد آن را درون  را درهمه اينها . پودر ثعلب )خوری مربا(بزرگ     
تا وقتی که آماده تا يخ نزند هر ساعت يکبار آنرا هم بزنيد . مورد نظرتان بريزيد و درون فريزر بگذاريد        ظرف

  .دوش
حال می توانيد دو قاشق مربا خوری تخم شربت که قبًال خيس شده و لعاب داده و يک قاشق مرباخوری عسل را همراه      

در هنگام سرو می توانيد يک قاشق چايخوری پودر هل بر روی آن . دانه توت فرنگی بر روی آن اضافه کنيد 3يا  2
  .بپاشيد

  :خامه گياهی* 
  .نماييد ثانيه مخلوط مي 15قاشق غذاخوري آب  اضافه نموده،  2ر مخلوط آن ريخته، گرم بادام هندي خام را د100

 :ساالد رژيمي *
، آاهو، خيار بوته ای آامل، هويج،                           )کلِم برگ سفيد و قرمز، گل کلم، کلم قمری و براکلی(انواع آلم

بدر، پياز کوچک يک عدد، پونه آوهي يک قاشق مربا خوری،      جوانه گندم سه قاشق غذاخوری، جوانه يونجه، جوانه ش
عدد مغز بادام خام، کنجد خام با پوست يک قاشق، يك عدد سيب درختي کامل،    ليمو  10يک قاشق آشمش شسته شده، 

  ). نعنا، ريحان، ترخون، مرزه، جعفری و ساقه کرفس(ترش تازه، روغن زيتون، نمک و سبزيجات معطر
  .مخلوط شوند  همه با هم

  .اين ساالد يک غذای کامل است
 : روش پخت نان *
مخمر را در آب حل نموده و آرد را به آن ). از نانوايي تهيه نماييد( آيلو آرد، يك مقدار مخمر و يك چانه خمير ترش 2

ساعت  2آشيده، اي روي خمير  سپس پارچه. خوب ورز داده و خمير ترش را هم اضافه آرده و ورز دهيد. اضافه نماييد
آنيد تا بپزد، سپس روي ديگر آنرا  ساج را روي شعله گذاشته تا گرم شود و بعد خمير را در آن پهن مي. بماند تا ور بيايد

  .هم بر گردانيد تا بپزد
 با استفاده از خمير نان: نان شيرمال آلوچه و *

خلوط آرده، مواد را روي خمير نان پهن شده چند خرماي بدون هسته را با هل، زنجبيل يا دارچين و پودر نارگيل م
  .اي از خمير پوشانده، آنرا بپزيد ريخته و روي آنها را با اليه

  .شود تهيه مي نان شيرمالاگر بجاي آب از شير و آمي شكر استفاده نماييد، 
  :شيرينی معجون جوانه گندم *

  :شيرينی مخصوص سوداوی ها و بلغمی ها
  گرم 100هندی، پودر نارگيل هرکدام ، کنجد با پوست، بادام )گردو، بادام، فندق و پسته(چهار مغز 

گرم يا يک ليوان، زعفران يک مثقال، دارچين  250گرم، شيره انگور يا خرما  250گرم ، عسل  250آرد جوانه گندم 
در (اشق چايخوری، روغن زيتونق 1گرم، زنجبيل يک قاشق چايخوری کوچک، وانيل شکری  20گرم، هل سبز25

  .قاشق غذا خوری 4تا  3) صورت تمايل
اين مواد را خوب آسياب کرده و با آرد جوانه گندم خوب مخلوط کرده، سپس شيره و عسل را اضافه کنيد  و خوب ورز 

. اضافه کنيداگر خمير خيلی سفت شد می توانيد چند قاشق گالب به آن . در بيايد) خمير سفت(دهيد تا به صورت حلوا
سپس . حال چند قاشق روغن زيتون نيز به آن اضافه کنيد و در ديسی پهن کرده و پودر پسته و نار گيل روی آن بپاشيد

به مدت سی دقيقه در يخچال گذاشته شود و پس از اينکه کمی سفت شد آن را برش داده و جدا کرده و يک سيليفون روی 
  .آن بکشيد

البته در صورت تمايل می توانند کمی از آن را مصرف کرده و . صفراوی و دموی استفاده نکننداين شيرينی را افراد 
  . پس از آن دو تا خيار ميل کنند تا متعادل شود
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داروی ضد التهاب بسيار خوبی . اين شيرينی تقويت کننده بسيار مؤثری است برای افرادی که دچار ضعف اسپرم هستند
بيماران صرعی (داروی فوق العاده مفيدی برای بيماران صرعی می باشد. ه آرتری روماتوئيداست برای بيماران مبتال ب

  .داروی آرام بخش و ضد پالک است MSبرای بيماران مبتال به ). از مصرف گردو خود داری نمايند
ند کمی از آن البته در صورت تمايل می توان. اين حلوا را افراد صفراوی و دموی استفاده نکنند: حلوای مخصوص* 

  . را مصرف کرده و پس از آن دو تا خيار ميل کنند تا متعادل شود
گرم،    200گرم، آرد جوانه گندم  150، مغز گردوی تازه )گرم 1000تا  800(خرمای مرغوب بدون هسته يک جعبه

پسته هر کدام       دارچين ساييده يک قاشق غذاخوری سر صاف، هل سبز ساييده يک قاشق مرباخوری، پودر نارگيل و 
  .قاشق غذاخوری روغن زيتون 3تا  2، در صورت تمايل )برای تزئين(يک قاشق غذا خوری

مغز گردو و دارچين و هل سبز را آسياب کرده و با آرد جوانه گندم خوب مخلوط کنيد و آن را در يک ظرف چينی با 
اگر خمير خيلی سفت شد می توانيد چند . بيايد در) خمير سفت(خرما مخلوط کرده و خوب ورز دهيد تا به صورت حلوا

قاشق غذاخوری روغن زيتون به آن اضافه کرده و  3تا  2در صورت تمايل . قاشق گالب به آن اضافه کنيد تا رقيق شود
ن خمير را در ديسی پهن کرده و پودر پسته و نار گيل روی آ. دوباره آن را ورز دهيد تا خمير نرم و بّراقی به دست بيايد

سپس به مدت سی دقيقه در يخچال گذاشته شود و پس از اينکه کمی سفت شد آن را برش داده و جدا کرده و يک . بپاشيد
  .سيليفون روی آن بکشيد و در يخچال نگه داری کنيد

 :شكالت صبحانه* 
ه و سفت شود ، زنيد تا به شكل شكالت در آمد قاشق غذا خوري ارده با يك قاشق غذاخوري عسل را آنقدر هم مي 5 

اگر بخواهيد رنگ آاآائو پيدا آند، به جاي عسل، شيره . سپس می توانيد پودر فندق يا گردو هم به آن اضافه نماييد
  .انگور يا شيره خرما به آن اضافه نماييد

  
   

  :ظروف غذا 
  .لعابي گلي غذا بخوريدسعي آنيد در ظرفهاي . گلي لعابي، چيني، بلور، ظروف مسي و روي: بهترين ظروف به ترتيب

  .از ظروف آلومينيومي، تفلون و پالستيكي استفاده نكنيد
  .آند استفاده از ظروف تفلون مشكالت زيادي را ايجاد مي 

  .شوند ها مي ظروف آلومينيومي باعث آندي ذهن و شعور و اشكال در آليه
  .شوند نمي سوزاند و غذا در آنها خوشمزه استيل ظروف خوبي هستند ولي برنج را مي

پس از خريد، يك . هاي سفيد نداشته باشد از ديگي استفاده آنيد آه سنگ آن يكنواخت مشكي باشد و رگه :ديگ سنگي* 
براي آنكه .ساعت بجوشد 5/1گرم دمبه چرخ آرده ، بگذاريد به مدت 250ونيم ليتر آب در آن ريخته، به همراه  تا يك

شعله برداشته بگذاريد سرد شود و بعد محتواي آنرا دورريخته وخوب بشوييد،     سپس از . نشكند زير آن توري بگذاريد
  .باشد ديگ آماده استفاده مي

اي آه قابل استفاده نيست را بر داشته، در داخل آن آبكشي را وارونه قرار دهيد تا سوراخهاي آن رو  يك قابلمه :پز آرام* 
  .پزند را روي آن قرار داده، نيم ساعته مواد مي... زميني، شلغم و بو، سيببه باال باشد، دو ليوان آب زير آبكش ريخته، ل

  .در زود پز دما و فشار بسيار باال ميرود و سلول های مواد از هم می پاشد و سرطانزا ميشود: زود پز* 
 .از امواج رادار استفاده می شود که عقيم کننده است: مايکرو فر* 
  
  

  :طب سنتی  اصطالحاتاز اعمال و بعضی آشنايی با 
  

  :منضج چيست 
ا      ه باعث نضج ي براى خارج شدن ماده اى آه باعث بيمارى در هر قسمتى از بدن شده است داروهائى به آار مى رود آ

ارى شده باشد         ادى صفرا باعث بيم ه زي اى      (حل شدن آن مى گردد مثال موقعى آ ادى صفراى خون در بيماريه ل زي مث
ل    داروهاى حل) آبدى و غيره  د مث ردد          ) نضج  (آننده اى بكار مى برن ع مى گ ار مرتف اراحتى بيم ا ن ا تجويز آن ه ه ب آ

ده               ه وجود آم ارى ب ر گرمى بيم ثال اگر در اث د م ار انتخاب مى نماين زاج بيم داروهاى حل آننده يا منضج را برحسب م
د   باشد، منضج يا حل آننده يا داروى ی است ک    . پاآسازى سردى به آار مى برن ی     گفتن اربرد منضجها در وقت ه بيشتر ک

امش پيداست    است که بيماری شديد شده، در بدن رخنه کرده و کهنه شده است که با استفاده از منضجها همانطور که از ن
  .خلط غالب پخته شده و آماده ميشود تا دارو کار خود را راحتتر انجام داده و سريعتر بيماری بهبود پيدا نمايد

لط مثل سرکه انگبين و منضج خلط های بلغم و سودا مثل شربت خاکشير ترنجبين و منضج خلط منضج معروف چهار خ
  ...دم و صفرا مثل شربت خاکشير و شير خشت را می توان نام برد و
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  :مسهل چيست 
ه ای را دارد         زايش يافت واتر اف ه است و ت ا شکل نگرفت ز ا( عبارت است از عبور مدفوعی که بطور غير طبيعی آبکی ي

ه اسهال    . ) گرم در روز را اسهال گويند  200نظر علمی وزن مدفوع بيش از  اد و ب به اسهال کمتر از دو هفته اسهال ح
  .هفته طول کشيده اسهال مزمن می گويند 4اسهال حاد و به اسهال بيش از بيش از دو هفته 

در .حالت فيزيولوزيک و مطبوع روده است   اولی يعنی شل بودن و نرم بودن مدفوع که. لينت مزاج با اسهال فرق دارد 
  .يعنی آبکی بودن پاتولوژيک مدفوع را مطرح می سازد, حالی که اسهال حالت غير عادی و غير مطبوع 

  :فرق ملين با مسهل 
رون از            - ه بي واحی اطراف آن وجود دارد ب ده و روده و ن ه در فضای مع ملين آنستکه به طور محدود انچه را ک

 حال آنکهبدن فرود اورد 
اده مرض را از عروق  - تکه م واحی اطراف آن (مسهل آنس ده و روده و ن داخل ) فضای مع دن ب و از سراسر ب

 روده و سپس به خارج از بدن فروريزد
 هرچند که اگر منضج بدهيم بهتر است, در تجويز ملين منضج الزم نيست  -
 .ولی در هنگام تجويز مسهل ابتدائا تجويز منضج پيش شرط است  -
ود       - وان تجويز نم ل مغز فلوس    (ملين را به هر طبع و مزاجی و هر سنی می ت ان    ...) خاکشيرو , مث ه زن ی ب حت

 نوزادان و پيران, حامله 
اط   . در واقع ملين شل کننده ضعيف مدفوع است ولی مسهل رقيق کننده قوی آن می باشد - ا احتي لذا مسهل را بايد ب

  .بيشتر تجويز نمود
  

  :موفق به ترتيب زير عمل می کنيم جهت انجام يک اسهال 
 )به مدت يک هفته(به منظور آمادگی بيمار ) خاکشير و ترنجبين ( تجويز منضج  -1
 )مثل فلوس يا بنفشه با دوز کم (تجويز ملين بدنبال منضج به مدت کوتاه مثال چند روز  -2
 )مثل فلوس و بنفشه با دوز زياد تر( تجويز مسهل ضعيف تا متوسط  -3
, در صورت عدم موفقيت در رفع يبوست تجويز مسهل قوی تا بر طرف شدن کامل يبوست بيمار مثل خربق   -4

  .سنا و ريوند
  :انواع آش منضج 

 آش شاه تره: صفرا بر  -1
 آش قنطريون: بلغم بر  -2
  آش زيره رومی و بسفايج: سودا بر  -3

  
  

  : حجامت 
ی و    ل درون ام عوام ه تم ا آن را برعلي دن است ت ومی ب اع عم اکن دف تم س ه سيس وری ب ال يک استرس ف ع اعم در واق

ه تنظيم    بيشترين کاربرد حجامت در بعد پيشگيری است و با مکانيسم. بيرونی هوشيار و فعال نمايد های مختلفی از جمل
ون و تنظ      ونی خ يميايی و هورم ات ش يم ترکيب ی، تنظ تم ايمن واع     سيس ه ان تال ب دن از اب ار ب اب خودک تم اعص يم سيس

اری ی  بيم گيری م ا پيش د  ه ی      .کن ان برخ ه در درم وی ک ه نح ز دارد ب انی ني ای درم ت کاربرده ن حجام ر اي الوه ب ع
پرخوری  , های کليوی و کيسه صفرا  ها مانند  سردردهای عصبی و ميگرنی ، چربی ، قند و اوره خون ،سنگ بيماری

ان    , جنون و بيماری های روانی   , آسم , ويتيليگو يا برص  ,بثورات پوستی ,  تهايی کودک ی اش ه  , ب زايش  , ورم کلي اف
, قی  , مسهل , تنقيه , فصد خون (و هيچ عملی از اعمال تخليه  .زردی اطفال موثر است, رشد اطفال , ميگرن , عقل 

ره ق و غي م )تعري ی ش د و از نظر علمی وقت دازه حجامت قداست ندارن ه ان ه طور ب ه را ب ای تخلي ا تک تک روش ه
جداگانه بررسی کنيد می بينيد که حجامت خود به تنهايی مجموعه ای از همه ی اين اعمال است که در قالب يک تيغ و 

رژی در   , تصفيه و پاکسازی خون , و در کل حجامت باعث تخليه خون .ليوان ساچمه داری خالصه شده است ديل ان تع
داوم   (خاصيت ضد سرطانی حجامت  , هورمونی در بدن  تنظيم عمل, سراسر بدن  اع    ) در صورت ت تم دف تقويت سيس
دن     , ايمنی بدن  م           , تنظيم و تحريک اعصاب مختلف ب دام ک ه سمت ان ر ارزش ب دام پ ده مسير خون از ان انحراف دهن
ع اسپاسم عضالنی و درد    , جلوگيری از خستگی قلب , تسريع عمل گردش خون , ارزش تر  وگ , رف يری از سکته  جل

ده خون       ق کنن واد رقي د م ا           , از طريق تولي زايش عمر آنه ا و اف ول ه رای رشد گلب اد محيط مناسب ب پاکسازی و  , ايج
دن و     , اصالح کار نزله ها  ه در ب وازن سازی اخالط اربع االخره        ... مت زايش طول عمر و ب ی اف در آخر حجامت يعن

  . حجامت يعنی اکسير جوانی 

ر  نحوه انجام عمل حجا  دا موضع عمل            : مت ت د ،ابت ونی کردي ن روش پس از اينکه  موضع حجامت را ضد عف در اي
ون     ا روغن زيت ار               , حجامت را ب وان يکب تفاده از يک لي ا اس ا سرخ شود و ب د ت الش دهي د و کمی م الی نمايي روغن م

ام داده می شود    )  يا شيشه ای(مصرف  اد شده    .  مخصوص حجامت و با دستکاه مکش ، عمل بادکشی را انج خال ايج
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ا     .شود  در ليوان باعث تجمع مواد سبک خون مويرگی در موضع حجامت می وده و ب دا نم سپس  ليوان را از موضع ج
وان زد (يک تيغ پيستوری استيل چند خراش سطحی به عمق نيم تا يک ميليمتر اد     ) کم تر هم می ت ل ايج ه صورت ماي ب

ام می        . را انجام داده می شود سپس دوباره ليوان را گذاشته و عمل مکش. شود ار انج نج ب ا پ ن عمل سه ت شود و در   اي
ه       سی سی خون از بدن شخص خارج می 70تا  50مجموع حداکثر  ادر ب اهی ق يار کوت ان بس شود البته بدن در مدت زم

د و خون ناصال      .بازسازی اين مقدار خون است  اقی می مان ح در اين روش فضوالت سطحی بدن تخليه و خون نيک ب
د شد      ع خواه دن دف اد          , مالک  ( .بدين وسيله و به طور انتخابی از ب ه خون زي ام صحيح عمل حجامت می باشد ن انج

  )آمدن

  :حجامت و اسالم 

ات احاديث بيشماری        يکن در رواي ده است ول ه   ) حديث  600بيش از  (در قرآن مستقيما سخنی از حجامت نيام راجع ب
د       مستحب بودن اين فريضه الهی نقل شده ا ه چاپ خواه ده در نشريه ب ه در آين ست که خود مقاله مفصلی را می طلبد ک

  :رسيد وليکن در اين مقاله صرفا به ذکر چند حديث پسنده می کنيم

ل      –) 119ص62بحارج.(نوره و سعوط از داروهای پيامبران شمرده شده,حجامت ): ع(امام صادق  ه نق امام صادق ب
بدرستيکه حجامت بدن را صحت می بخشد و موجب افزايش عقل می  :فرمود) ع(نين اميرالموم:از پدران خود ميفرمايد

اگر در چيزی شفا وجود داشته باشد پس    :فرمود) ص(رسول خدا :امام رضا می فرمايد   -) 114ص62بحار  ج(شود 
د        -)127ص62بحار ج(در تيغ حجام است يا شربتی ار عسل  راج می فرماي رم در حديث شب مع ی : رسول اک ه   وقت ب

آسمان هفتم صعود داده شدم هيچ ملکی از مالئک بر من گذر نکردند مگر اينکه گفتند ای محمد حجامت کن و امتت را 
ا   ر بفرم ه و قسط ام ياه دان ردن و خوردن س ه حجامت ک ار ج.(ب ی   –) 326ص18بح ديثی ديگر م ا صادق در ح ام

ردد   حجامت عقل را افزايش می دهد و موجب افزايش قدرت حا:فرمايد  ل از     -) 126ص62بحار ج  (فظه می گ ه نق ب
د      , بهترين عيد : آمده است) ص(رسول خدا  اری را می زداي بحار  (عيد حجامت است که چشم را جال می بخشد و بيم

  )  116ص62ج

  با خون حجامت تفاوتی دارد؟ ) اهدا شده(آيا خون وريد 

خون (شد، فاکتورهای بيوشيمی موجود در خون وريدیدر طرحی پژوهشی که در بيمارستان لقمان حکيم تهران انجام 
 کلسترولطوری که فقط ميزان . های فاحشی مشاهده شد را با خون حجامت، همزمان مقايسه گرديد که تفاوت) اهدا شده

برابر بيشتر از خون وريد بود، بنابراين برای کاهش ميزان کلسترول خون، انجام حجامت بسيار  5/2خون حجامت، 
موجود در خون حجامت را با سم خون وريدی مقايسه شد که کشف شد سم موجود در خون سم همزمان . مفيد است

های غذايی، شيميايی، آلرژيک و تنفسی که بر  برابر سم خون وريدی بود که با توجه به فراوانی مسموميت 23حجامت 
های بزرگ وجود دارد، حجامت برای های صنعتی و عمومی و شهر های ديگر در محيط اثر پراکندگی سرب و آالينده

در خون  اسيد اوريکمثال اگر : آمده است  2و در کتاب شناخت طبايع جلد . مقابله با اين تهديدات جانی کافی است
   است در خون حجامت او  45در خون کسی که  هما توکريتاست يا اينکه  5/9باشد در خون حجامت او  5/8کسی

.است  80  

:و دفعات در سالسنين مجاز حجامت    

ه در سنين بيشتر از        60ماهگی تا  4حجامت را می شود از  ام داد البت ی انج م در صورت     60سالگی براحت سالگی ه
ی        . توانايی می توان انجام داد  ام سنين عمر حت رای تم رين قاعده ب بر حسب روايات برای دفعات حجامت در سال بهت

انون   اما ب. بار  12کودکی و کهنسالی ماهی يکبار است يعنی سالی  اب طب الرضا     ) روز –سن  (ر حسب ق ه در کت ک
رد   : سالگی به بعد مثال زده است به اين صورت می باشد   20آورده شده است و آنرا از  ثال ف اله هر    20م روز  20س

ن اساس می شود سالی      ... روز يکبار و 35ساله هر  35روز يک بار يا فرد  30ساله هر  30يک بار يا فرد  و بر اي
رد    با 18تا  6 ی ابوالحبيب      . ر بر حسب سن های مختلف حجامت ک يد عل ر س ر    , و از نظر دکت تانی و زي ان دبس کودک

ايی فصلی        4الی  2دبستانی در فصول بهار و پاييز مجموعا  د و در سنين راهنم ام دهن ی   1نوبت اين عمل را انج  2ال
 8الی  7صورت توان جسمی باال و مزاج دموی  بار انجام دهند و در سنين دبيرستان هر دو ماه يکبار انجام دهند و در

ه گون ای              . بار در سال می توانند انجام دهند داد دفعات ب د تع يم می توان ا حک از و تجويز طبيب ي ه در صورت ني البت
  .  ديگر باشد مثال بعضی بيماران ممکن است در دوره ای هفته ای يکبار و گاها روزی يکبار حجامت را انجام دهند

آثار و نتايج و فوايد حجامت در نوزادان و اطفال و . بلی..؟ است ت برای اطفال و نوجوانان نيز قابل توصيهآيا حجام
نوجوانان فراوان است آه به برخی از آنان اشاره 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
65 

   ............................................................................................................شود می
ها و آاهش  ـ افزايش مقاومت اطفال نسبت به بيماری 3ـ افزايش اشتها  2ـ افزايش قد و وزن و جهش رشد اطفال  1

های عصبی  اختالالت رفتاری و ناهنجاری -4های عفونی پس از حجامت  ها و بيماری سرماخودگی
   ......................................آودآان
ای در شادابی  اختصاصی در اطفال با حجامت قابل درمان است و نيز حجامت تاثير ويژهنوع بيماری  43بيش از 

  .اطفال و نوجوانان دارد  پوست و مو و افزايش هوش و حافظه

  : های قبل از حجامت توصيه

ا   يا آب انار) ترجيحا شربت عسل (بنابراين يک ساعت قبل از حجامت . بهتر است با شکم خالی حجامت انجام نشود  ي
ر  , آب ترنج يا بالنگ ,ماءالشعير ليمويی  اق اکب د  )در تابستان (سکنجبين عنصلی  , )در زمستان (تري ل نمايي مصرف  . مي

ل از  . ساعت قبل از حجامت مقاربت جنسی انجام نشود 12تا . سيگار در روزی که قصد حجامت داريد ممنوع است قب
  . حجامت حتما عينک را از چشم برداريد

د  24تا :  ز حجامتهای بعد ا توصيه ا  . ساعت پس از حجامت از مصرف سيگار بپرهيزي ساعت پس از حجامت     12ت
ساعت پس از حجامت از انجام کارهای  24تا . از خوردن ترشی ، لبنيات ، ماهی و تخم مرغ وغذاهای شور بپرهيزيد

د  الی ، توصيه می      . سنگين و نيز مقاربت جنسی اجتناب کني ران ضعف احتم رای جب وان     شود   ب د از حجامت يک لي بع
د , کاسنی و سرکه,شکر سرخ , شربت عسل يا ماءالشعير ليمويی و يا يک عدد انار  انه    . ميل کني ريختن گالب روی ش

وگيری از عفونت زخم     .ها و ماليدن روغن خيری يا شب بو يا زيتون به موضع حجامت نيز توصيه می شود  جهت جل
ا داقل ت تحمام  12،ح اعت پس از حجامت اس دس ی. نکني ا موضع   صبح روز پس ازحجامت م رد ،ام تحمام ک وان اس ت

الی   ا آب خ ط ب ف و صابون  (حجامت را فق تفاده از لي دون اس وييد) ب ل (بش ا غس ه دوش ي ی  3البت د از  4ال اعت بع س
    ).حجامت مشکلی ندارد

ه  (نمايند زنان باردار تا پايان ماه چهارم نبايد حجامت:  در چه افرادی نبايد حجامت انجام شود و بعد از آن بهتر است ب
افراد دچار مشکالت انعقادی مثل کمبود پالکت و بيماران هموفيلی و افرادی که ضعف ). صورت خوابيده حجامت کنند

د       (بسيار مفرط دارند وکم خونی بسيار شديد دارند ممنوع است  ه طب سنتی بع اه ب البته با درمان نزد طبيب حاذق و آگ
د       از يک دوره درمانی ام دهن ا تجويز طبيب انج ان در طول    ) ان شاء اهللا آنان نيز می توانند حجامت را ب وحجامت زن

  .دوره پريود و ايام قاعدگی بويژه اواخر اين دوره ممنوع است

انزدهم    : بهترين اوقات انجام عمل حجامت م و روز پ ا دوازده بر طبق روايات و نظر حکما و اطبا بين روزهای هفتم ت
رای         .وبيست و يکم ماه قمری مفيد است, وزدهمن,هفدهم ,  رين وقت ب اب بهت اب و غروب آفت وع آفت ه طل و ساعات اولي

ر از هر فصل ديگری است            . حجامت است دن بهت دليل هيجان خون در ب و در فصل بهار نتيجه انجام عمل حجامت ب
اه   حجامت کردن در ماه ار.ولی در فصول ديگر هم انجام اين عمل مفيد و موثر است ر م ل تي ادل  (ديبهشت و نيز اواي مع

ی االمکان         . بسيار توصيه شده است ) هفتم يا چهاردهم حريزان ام حجامت پيشگيرانه حت اه هر سال از انج و در دی م
د   نبه             . پرهيز نمايي ه و چهارش نبه می باشد و در روزهای جمع نبه و پنجش رای حجامت دوش ه ب ا ی هفت رين روزه بهت

ه معصومين         ) ر جمعهبويژه ظه(خودداری کنيد  دد ائم ات متع ل از رواي ه نق ليکن بطور کلی در مورد حجامت کردن ب
ه   (در هر وقت و هر ساعتی     , قاعده بر اين است که هر گاه بيمار نياز به حجامت کردن ی ظهر جمع ا    ) حت رد ب دا ک پي
ود    و اگر چنانچه انجام حجامت د.خواندن آيت الکرسی و دادن صدقه اين کار را انجام دهد  ين روزی ضروری نب ر چن

  . از انجام حجامت در اين وقت صرف نظر نمايد

ون    :استقبال پزشکان  از حجامت    م اکن ه        1600ه ا پروان ده ب ه    پزشک عمومی و متخصص آموزش دي ی حجامت ک
ه          دام حداقل روزان ه اگر هر ک د ک ر ر  10توسط وزارت بهداشت تأييد شده است، در سراسر کشور فعاليت می کنن ا نف

د و در کشور    ميليون نفر را حجامت می  4حجامت کنند، در سال بيش از  عمل حجامت در سال    1,604,000,000کنن
االترين سطوح تخصصی            . انجام می شود ل از حجامت، در ب دگان قب ه کنن اران و مراجع ه بسياری از بيم ن ک جالب اي
ده ه حجامت روی آورده ان ويزيت ش د و سپس ب ه ان ه نگرفت د و نتيج دند و در . دان ه حجامت ش داد پزشکانی ک ط تع فق

ه       . هزار نفر هستند 5مؤسسه تحقيقات حجامت پرونده دارند  تند ک م اهل حجامت شدن هس به عالوه پزشکان بسياری ه
  .اند تشکيل پرونده نداده

  در ديگر کشورها چه جايگاهی دارد؟" حجامت"

ای آن      پس از اين که جرقه  ران در سال   ی کارهای علمی حجامت و احي ه       1364در اي ه ب ين کشوری ک زده شد، اول
ه         د ک ه فعاليت پرداختن ن خصوص ب ادی در اي شکل علمی اين موضوع را دنبال کرد، کشور آمريکا بود و پزشکان زي
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ر   " ايلکی چرالی" دکتر. ی حجامت است ثمره ی آن تأ ليفات ارزشمندی درباره د و دکت ه  "در آمريکا يک جل " يوهان آبل
اره نوشته   ) حجامت گرم و خشک و حجامت تر(ن دو جلد در آلما ن ب د  کتاب وزين در اي وان     . ان ا عن ابی ب در سوريه کت

ه رشته    33کشف قرن بيستم، با امضای " دواءالعجيب" رين      متخصص طب کالسيک ب ده و سرشناس ت ر در آم ی تحري
ام   داران سرسخت حجامت    ) آشنردروين (چهره علمی و پزشکی اتريش به ن الونن     از طرف می باشد و پروفسور يوکاس

اب : می گويد های   حجامت تنها راه پيشگيری و عالج سکته های قلبی و مغزی می باشد و در کشورهای ديگری نيز کت
ه         ا در مؤسس ی از آنه ه برخ ده ک ته ش وايی نوش االت پرمحت وب و مق ه      خ ال ترجم ران در ح ت اي ات حجام ی تحقيق

ابقه .است رين و پرس رين و مجهزت ون حجامت  بزرگت ا در عصر حاضر پيرام رين کلينيک پژوهشی دني ع در , ت واق
ا می باشد  ده آمريک االت متح ورک و در اي ا. نيوي روز مبحث حجامت در برخی از دانشگاههای پزشکی آمريک , و ام

يش از          , انگليس  دريس می شود و حجامت در ب ه طور کالسيک ت ا      50آلمان و چين ب ه آمريک ان از جمل , کشور جه
د  , نروژ , کانادا , وی شور ن  , فنالن د  و , ژاپ ژوهش می باشد       ...هن ام و پ ه شده ودر حال انج در بسياری از  .  پذيرفت

ه         " االزهر"در دانشگاه . کشورها شيوع حجامت شتاب گرفته است ام شده و در چين ب مصر کارهای علمی خوبی انج
ان طب سوزنی ، يک بخش      ه در بيمارستان. شود شکل سيستماتيک اين روش درمانی اجرا می ای چين يک بخش درم

اهی و يک بخش طب کالسيک است            ق حجامت، يک بخش داروهای گي ات حجامت    .درمان از طري و موسسه تحقيق
ديش   ين خيران ر حس در دکت تاد گرانق ه رياست اس ران ب ران و  , اي وم پزشکی دو کشور اي اری دانشگاههای عل ا همک ب

ا   ازندگی ت اد س تان و وزارت جه ه     ارمنس ه جامع ت ب ف حجام ای مختل ه ه ی را در زمين ب فراوان االت و کت ون مق کن
  .پزشکی عرضه نموده است

  :دعای حجامت

دن دعای   ,  وضو گرفتن  ,  خواندن آيت الکرسی  , قبل از حجامت نيکوست صدقه دادن  ذکر صلوات و همچنين خوان
  :زير 

الَعيِن فی الّدم و ِمن کلِّ سوِء و اَالعالِل و اَالسقاِم و اَالوجاِع  بسم اهللا الرحمن الرحيم اعوذ باهللا الکريِم فی حجامتی مَن
به نام خداوند بخشاينده مهربان پناه می برم به خداوند (و اَالمراِض و َاسَئُلَک العافيِة و الُمعافات و الشفاِء ِمن کلِّ داء 

و علتها و سختی ها و دردها وبيماری ها و از کريم در حجامتی که انجام می دهم از انحراف در خون و از تمام بديها 
  )تو عافيت  و اسباب عافيت و شفای تمام بيماری ها را طلب می کنم

  
  

  : بادکش 
اله مى باشد،     انى  «يکى از روش هاى درمانى که داراى سابقه ى چند هزار س ادکش درم ان      «ب ه پزشکان از زم است ک

 .گرفتند بهره مىهاى دور، در درمان بيمارى ها و دردها از آن 
انى  «در طب سنتى چين، تلفيقى بين  ادکش درم ه است و   » طب سوزنى  «و » ب ى، در بسيارى     صورت گرفت ان چين طبيب

د   موارد، جهت افزايش تأثير طب سوزنى،آن را همراه بادکش به کار ا        . مى برن ان ب ز درم ين ني ران زم در طب سنتى اي
ادکش   رم و خشک   (ب ابقه اى )حجامت گ ينا   «رد و توسط پزشکان بزرگى چون     طوالنى دا  ، س ى س و عل ، »رازى«، »اب

انى« ه،» جرج ت         و بقي ده اس ويز ش ف، تج اى مختل ا و درد ه ارى ه ان بيم ت درم ا جه  .باره
أثيرات   در طب کالسيک و جديد ن ت ام   نيز مطالعات فراوانى روى تأثيرات بادکش در درمان بيمارى ها و مکانيسم اي انج

 .شده است
رد   Von neisser پروفسور  و) پزشک آلمانى(» يوهان ابلر«توان به مطالعات فراوان دکتر در اين ميان، مى   .اشاره ک

ه   کتاب هاى فراوانى نيز در اين زمينه در سراسر وان ب  Cuppiny جهان به چاپ رسيده است که به عنوان نمونه، مى ت
thrapy پروفسور نوشته ى Il Kay chiraliا خالء      از انگلستان و کتاب هاى متعدد انى ي ادکش درم ورد ب انى   در م درم
ا     ) مورد هزار ٢۶٠بيش از (در شبکه هاى علمى اينترنت نيز مقاالت متعدد  .اشاره کرد ه ب در اين زمينه موجود است ک

دى  ود Air thrapy, cupping, Dry cupping کلمات کلي ا را مالحظه نم وان آن ه تگاه هاى. مى ت  ساخت دس
Cupping therapy دردکش «دستگاه  ايران بهکه در» K.D         راى انى را ب ن شيوه ى درم تفاده از اي معروف است، اس

ان    . به طور کلى، بادکش به دو دسته ى گرم و سرد تقسيم مى شود .آسان نموده است عموم مردم ه ى حکيم طبق نظر هم
ادکش سرد است     و ر از ب ا      در. پزشکان، تأثير بادکش گرم در درمان دردها و بيمارى ها بيش ت ادکش ب نتى، از ب طب س

ه دستگاه درد    . ياد مى شود» حجامت گرم و خشک«عنوان  ا ک ن ج د،          از اي ا مکانيسم سرد و خشک عمل مى کن کش ب
ه           براى تکميل درمان، بهتر است محل مورد نظر را دام ب ن دستگاه اق تفاده از اي ا اس رده، سپس ب رم ک با حوله ى گرم، گ

 .کرد بادکش گذارى
ه      از جمله جامعه ى ما، در حال حاضر، تعداد بسيار زيادى از مردم به در تمام دنيا، تند ک تال هس بيمارى هاى مختلف مب

د  دردهاى ناشى از اين بيمارى ها، پزشک را مجبور مى عوارض ناشى از   . کند که به بيمار، داروهاى مسکن تجويز کن
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ارى ا، بيم ن داروه ود اي اهى   خ ه گ ى آورد ک ود م ه وج د را ب اى جدي ران مى ه ل جب ر قاب د از تشخيص، غي د بع  .باش
 .حايز اهميت است استفاده از دستگاه دردکش به عنوان روش درمان فيزيکى، در اين ميان، بسيار

 کاربرد درمانى و مکانيسم تأثير بادکش
دادى از شود که در زير به تع  بادکش گذارى با مکانيسم هاى متعددى باعث رفع دردها و درمان بيمارى هاى مختلف مى

 :اين مکانيسم ها اشاره مى شود
يد             .١ ر اس واد نظي دن تجمع بعضى م ل درد و خستگى در قسمت هاى مختلف ب د      يکى از عل واد زاي اير م الکتيک و س

ا اختالل در    راه است      سلولى در مويرگ هاى سطحى بدن است که معموال ب اد    . خون رسانى موضعى هم ا ايج ادکش ب ب
در نتيجه اکسيژن و  . در موضع و افزايش خون رسانى موضعى مى شود سطحى، تجمع خونخالء باعث انبساط عروق 
 .ها رسيده، درد و خستگى رفع مى شود غذاى بيش ترى به سلول

اکتور هاى ضد التهاب            .٢ اعى و ف ا فراخوانى سلول هاى دف ه موضع، باعث      افزايش خون رسانى موضعى ب خونى ب
وان         مثال با. نت هاى موضعى مى شودتسريع ترميم آسيب هاى بافتى و عفو بادکش کردن اطراف زخم هاى بستر مى ت

 .کرد به ترميم و بهبود اين زخم ها کمک شايانى
 .مار و عقرب کمک کننده است بادکش با ايجاد خالء در تخليه ى سموم و عفونت هاى موضعى مثًال در گزيدگى با .٣
اد فشار منفى باعث انبساط عضال         .۴ ا ايج ادکش ب ه     ب ع اسپاسم عضالنى ک علت بسيارى از دردهاى     نى شده و در رف

 .موضعى است، کمک کننده مى باشد
ى روده   بادکش با تحريک روده ها و دستگاه گوارش در درمان برخى از بيمارى هاى گوارشى، .۵ نظير زخم معده، تنبل

 .و يبوست کمک کننده است
ع        .۶ ه عضالت در رف ا جذب خون ب زايش بافت     بادکش متناوب ب ؤثر     الغرى هاى موضعى و اف ماهيچه اى موضع م

 .است
ى هاى موضعى     ٧٫ ؤثر است   اگر علت چاقى تجمع موضعى چربى باشد، بادکش گرم در سوزاندن چرب ا مکانيسم   . (م ب

 )فراخوان خون به ناحيه ى پرچربى
ره گرفت     يزىاز فشار منفى ايجاد شده توسط بادکش مى توان در کنترل و تنظيم بعضى از خونر .٨ دن به ا در ب ثًال  . ه م

ا خونريزى شديد    (در هايپر منوره  ر   ) قاعدگى ب وان زي رد     مى ت ادکش ک ا را ب ينه ه دام       . س ن عمل فشار خون از ان ا اي ب
انى      دام فوق ه سمت ان انى ب م            تحت ا در خونريزى ک وره  (متوجه شده و از شدت خونريزى کاسته مى شود ي ايپو من ا  ) ه ب

دام        کردن ران ها و س بادکش ه سمت ان انى ب انى متوجه ساخته و     اق پاها مى توان فشار خون را از قسمت هاى فوق تحت
فشار خون به ) در طرف خونريزى(کردن اطراف ناف  يا در خون دماغ شديد با بادکش. ميزان خونريزى را افزايش داد

 .کم کم قطع مى شود قسمت هاى تحتانى منتقل شده و خون دماغ
ا بافت   تعدادى از دردها .٩ ا ي اد مى       ى عضالنى بر اثر درگير شدن اعصاب حسى بين ماهيچه ه دى سخت شده ايج پيون

 .از روى عصب برداشته شده و درد تسکين مى يابد بنابراين با بادکش نمودن در بسيارى از موارد اين فشار. شود
 .بافتى مؤثر مى باشد سيوندر رفع خواب رفتگى ها و گزگز اندام، بادکش با تسريع خون رسانى و اکسيژنا .١٠
وى        .١١ ه خروج سنگ هاى کلي د    عده اى از اطباء و حکما از فشار منفى بادکش جهت کمک ب تفاده مى کنن ن   . اس ه اي ب

 .سمت مثانه بادکش متحرک مى کنند صورت که بعد از روغن مالى، مسير کليه ها را از طرف کليه به
د،  در افرادى که داراى طبع سرد و تر هستند و .١٢ اربرد      در اصطالح طب سنتى بلغمى مزاجن رم و خشک ک ادکش گ ب

 .باشد مى) تر(فراوانى دارد و جايگزين مناسبى براى حجامت 
ه نشان داده است     طبق تعريف طب سنتى گاهى دردها بر اثر غلبه ى سردى بر بافت يا عضو ايجاد مى.١٣ شود و تجرب

 .اين دردها مؤثر است بادکشى گرم در رفع. يابد سکين مىکه بسيارى از دردهاى موضعى با گرم کردن موضع ت
م      عده. در دسته ى بيمارى هاى بلغمى جاى مى گيردVetiligo در طب سنتى بيمارى برص يا ه بلغ ن استدالل ک اى با اي

 جلسه يک روز در ميان را در ۴٠بادکش متناوب دست کم  سرد و تر و بادکش گرم و خشک است، يعنى دقيقًا ضد بلغم،
 .دانند از بين بردن ضايعات برص مؤثر مى

ع       .١۴ ذارى در رف ادکش گ ارى هاى     البته اين مسأله قطعى است که افزايش خون رسانى پوست توسط ب بسيارى از بيم
 .را تأييد مى کند نيز اين مسئله Von neisser پوستى مؤثر است و تحقيقات پروفسور

د    در زانوهايى که دچار تورم، درد و تجمع م  .١۵ م  (ايع در مفصل شده ان اوب    ) موضعى  تجمع بلغ ادکش متن ا ب ا   ۴٠ب ت
ايع را    ١٢٠ ن م م اي م ک وان ک ى ت ان م ک روز در مي ه ي رد  جلس ارج ک يط خ  .از مح

اد آورى ر      : ي ک بهت رم و خش ادکش گ تميک ب عى و سيس م موض ع بلغ ت   در رف رد اس ادکش س  .از ب
 در روايات Cupping therapy بادکش درمانى
ن     در بيش تر کش راد اي ادى از اف داد زي د    ورهاى توسعه يافته، طب سنتى و مکمل را تع ه ان ه    . جوامع پذيرفت ه طورى ک ب

درصد جامعه  ٧۵درصد مردم بلژيک و ٣٨مردم آمريکا،  درصد۴٢درصد جمعيت کانادا، ٧٠درصد مردم استراليا، ۴٨
درصد کلينيک هاى ضد درد     ٧٧آلمان در  .از خدمات طب مکمل بهره مى برند ى فرانسه، دست کم يک مرتبه در سال

ادکش و طب    از طب سوزنى سوزنى   يا بادکش سرد استفاده مى کنند و امروزه وسايل پيشرفته در خصوص حجامت و ب
ه خود … و  وجهى را ب ل ت ده و درصد قاب ه جزو صنايع پزشکى محسوب ش ده است ک اخته ش د س  .اختصاص داده ان
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ه در حقيقت اگر تاريخ تحوالت پزشکى با و دا         ضع کنونى آن درهم آميخت ازه پي ايى ت راى پيشرفت پزشکى راه ه شود، ب
 چ.مى شود

 .باشد به عقيده ى ابن سينا، بهترين مکتب پزشکى آن است که به دارو نياز نداشته
 .اولويت برخوردار است در روايات مختلف نيز پرهيز از دارو تا زمانى که بدن بتواند درد را تحمل کند، از

د    ) ص(مى اسالمرسول گرا اره مى فرماي ن ب لَ    «: در اي ا احَتَم دَّواُء َم ِب ال ّدواء        َتَجنَّ ّداء فال ل ال م َيحَتِم اذا َل ّداء َف َدُنَک ال  «.َب
 (.کن درد را دارد، از دارو بپرهيز و زمانى که ديگر تحمل آن را نداشت، از دارو استفاده تا زمانى که بدن تو تحمل)

که بيمارى با تو مى سازد، تو نيز  تا زمانى(» .إمِش ِبدائَک ما َمشى ِبک«: ه که فرمودندنقل شد) ع(از حضرت امام على
 (.با آن بساز

د ) ع(حضرت امام کاظم ن دواء  «: در باره ى زود پناه بردن به دارو مى فرماي يَس ِم يَس شى فى       َل ّيج داء و َل اّال و هو يه
د          (» .هالَي الَبَدن انفع من إمساک الَيه اّال عّما َيحتاج ازه اى را دامن مى زن ارى ت ه خود بيم ى نيست، مگر آن ک . يچ داروي

 )تو خوردن غذا در حد نياز بدن نيس بدن چيزى سودمندتر از پرهيز براى
ة   إدَفعوا ُمعاِلَجة األِطباء«: آمده است که) ع(در روايت ديگر از حضرت امام کاظم اء،  ما اندَفع الداء َعنُکم، َفِانَّه ِبَمنزَل الِبن

ه معالجه پزشکان           (» .کثيره قليُله َيُجرُّ الى ه خود از شما برطرف مى شود ب ارى خود ب د،   تا زمانى که بيم روى نياوري
 .)شود زيرا کار طبيب مانند بّناست که اندک کار او به کار بسيار منجر مى

فا       هللايا َايهاالناس َتداَووا، َفان ا«: آمده است) ع(در روايت ديگر از امام على ه َش َق َل ق داء اّال َخَل م َيخُل الى َل ام و  . تع اّال الّس
ه    مگر آن که برايش شفا. خود را درمان کنيد، زيرا خداى تعالى هيچ دردى نيافريده! مردم اى(«.الّساُم الموت د ب نيز آفري

 )گجز مر
ه   ا     (نتيجه اى که از روايات مختلف گرفته مى شود، اين است ک ارى ه وع بيم ه ن ه تحمل      (بسته ب ل از مصرف دارو ب قب

د، نشويم       بدن بايد نگاه شود و از مصرف سريع دارو پرهيز شود تا دچار ه وجود مى آي ا ب و . بيمارى هايى که از داروه
ه    ر سالمتى غلب ره           زمانى که بيمارى ب دن به ودى ب راى بهب اط الزم، ب ا احتي ود، از روش هاى مختلف و مناسب و ب  نم

ان شده است    در روايات، جهت .بجوييم تفاده از     برخى از . درمان بيمارى ها، شيوه هاى مختلفى بي انى، اس راه هاى درم
تفاده از دارو توصيه مى شود       دون اس د  .درمان فيزيکى، ب رم و خشک و        : مانن ر و حجامت گ رم و ت ز، حجامت گ پرهي

تفاده      هاى درمانى استفاده از داروهاى گياهى سفارش شده  در برخى از راه  .ماساژ درمانى اط در اس لمًا احتي است و مس
ارى مى باشد         از ان بيم ا، شرط اساسى در درم دام از آن ه انى     .هرک ادکش درم ه ب ا ک ، (Cupping therapy) از آن ج

تفاده    يکى از راه هاى مقابله و پيش گيرى از بيمارى ها مى باشد، از دون اس جمله مواردى است که به صورت فيزيکى ب
 .بيمارى هاست هاى درماناز دارو، يکى از راه 
 انواع بادکش گذارى

رار       در اين روش، ليوان يا ليوان ها در طول مدت زمان مشخصى به طور :بادکش ثابت ار ق دن بيم ثابت روى پوست ب
ا      . شوند مى گيرند و پس از تمام شدن زمان بادکش از بدن جدا مى ان کمردرده ه در درم مثًال باکش وسيع کتف و کمر ک

  .دارد مزمن کاربرد و رفع خستگى
راى     گا): منقطع(بادکش متناوب  ا ب ودى موضع ي وگيرى از کب ادکش هاى خاص،       هى براى جل وگيرى از عوارض ب جل

استفاده مى شود، به اين صورت که پس از ايجاد خالء و ثابت شدن  مثًال روى پوست صورت و گونه، از بادکش متناوب
 از روى پوست جدا شده، دوباره هواگيرى مى شود و روى پوست گذاشته   ثانيه، ليوان ۵تا  ٣ ليوان روى پوست پس از

ه تکرار مى شود     ۴٠تا  ٢٠مى شود، عمل تثبيت و جدا کردن ليوان بين  ن  .مرحل اده      از اي وان در آم ادکش مى ت روش ب
 .کرد کردن موضع حجامت تر و بادکش نقاط مختلف صورت استفاده

الى  (مالى مى کنيم  متحرک، قبل از بادکش گذارى، موضع را روغندر بادکش  :بادکش متحرک يا لغزان جهت روغن م
پس  .) کنجد، روغن بادام تلخ يا روغن سياه دانه استفاده کرد مى توان از روغن هاى طبيعى، نظير روغن زيتون، روغن

 اين. حرکت درمى آوريمروى بدن ثابت مى کنيم و سپس به آرامى آن را با دست روى بدن به  از روغن مالى، بادکش را
 .مؤثر است موضعى مى شود و در رفع اسپاسم هاى عضالنى و خستگى مفرط بسيار) سرخى(عمل باعث گرمى 

 .کنيد در بادکش متحرک افرادى که داراى جوش هاى متعدد پوستى هستند احتياط: ١تذکر
تفاده ک  : ٢تذکر د در تمام بادکش ها حتمًا از ليوان هاى سالم و بدون ترک اس را . ني ه هاى ترک خورده و شکسته ى       زي لب

 .ليوان ممکن است بريدگى هاى شديد ايجاد کند
دارد و در      : ٣تذکر ى ن دن است و جاى نگران ا   ۵کبودى هاى ناشى از بادکش واکنش طبيعى ب ع مى     ١٠ت امًال رف روز ک
ادکش بالفاصله پس ا    براى رفع سريع تر اين کبودى ها مى شود از ماساژ موضع. شود ره گرفت    ب ذارى به ادکش گ  .ز ب

 «.بادکش از کبودى شديد پوست جلوگيرى کنيد با کنترل پوست بيمار و تنظيم مدت»
ادکش      در صورتى که بيمار در موقع بادکش گذارى دچار حاالت تهوع و سرگيجه و عرق  : ۴تذکر سرد شد، بالفاصله ب

د     پاه  را از بدن جدا کنيد و بيمار را به پهلوى راست بخوابانيد و ه داخل شکم خم کني د     . اى او را ب رده در چن ام ب م ن عالي
ا     .شد دقيقه کامًال رفع خواهند دن ي ه صورت مکي يک   براى رفع سريع تر عاليم مى توانيد از يک قاشق عسل خوراکى ب

 .ليوان شربت عسل استفاده کنيد
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 :ايجاد تاول روى پوست بيمار پس از بادکش گذارى چند علت عمده دارد: ۵تذکر
 ضعف و سستى پوست بيمار؛ ـ

 ـ زياد بودن فشار منفى ايجاد شده؛
 زمان بادکش؛ ـ طوالنى بودن مدت

بادکش و ميزان خالى ايجاد شده، مى شود  بنابراين با کنترل وضعيت پوست در مدت زمان بادکش و تنظيم مدت زمان
 .تا حد زيادى از اين مسأله جلو گيرى کرد

راد  : ۶تذکر را         ميزان بادکش در اف د باشد، زي راد چاق باي ر از اف م ت راد الغر       الغر و ضعيف، ک ادکش شديد پوست اف ب
 امروزه جهت بادکش درمانى، دستگاه هاى  .افراد مى شود عضالنى اين) گرفتگى(و اسپاسم ) التهاب(باعث تورم بافتى 

Cupping therapy(درد کش) ت مى باشدساخته شده است که طرز استفاده از اين دستگاه به اين صور: 
ل    ايى مث ا روغن       روغن : جهت استفاده از دستگاه دردکش، ابتدا موضع بادکش را با روغن ه ياهدانه ي ون، روغن س زيت

مکنده را به پشت ليوان متصل کرده و با چند بار مکش با ايجاد خالء  سپس دستگاه. دقيقه ماساژ دهيد ۵بادام تلخ به مدت 
د  ليوان را روى بدن وان         سپس د  .ثابت کني ان دريچه ى لي رده و جهت اطمين دا ک وان ج ده را از لي ه    ستگاه مکن را کمى ب
ان و      دقيقه ١٠مدت زمان الزم براى بادکش گذارى به طور متوسط . داخل فشار دهيد راى کودک ان ب ن زم است و البته اي

 .دقيقه کاهش مى يابد ۵هستند تا  بعضى از بيماران که داراى پوستى سست و نازک
 دقيقه است؛ ١٠ان بادکش تيروئيد و کبد کم تر از ـ مدت زم

 کبودى زياد يا تاول هاى پوستى کوچک، بادکش را خاتمه دهيد؛ ـ در صورت مشاهده ى
 به هيچ وجه آن ها را دستکارى نکنيد و با عسل روى آن ها را پانسمان نماييد؛ ـ در صورت ايجاد تاول

از بادکش گذارى  ر مو دارند، بهتر است موهاى موضع بادکش، قبلايجاد خالء مناسب در افرادى که بدنى پ ـ جهت
 تراشيده شود؛

جهت رفع کبودى احتمالى مى . انتهاى ليوان، آن را از بدن جدا مى کنيم ـ بعد از اتمام مدت زمان الزم، با کشيدن سوپاپ
ليوان  هتر است هر فرد ازماساژ داد، جهت جلوگيرى از انتقال بيمارى هاى قارچى و پوستى ب شود موضع را کمى

از استفاده ى مجدد ضد عفونى  مخصوص خود براى بادکش استفاده کند و در صورت در دسترس نبودن ليوان ها را قبل
 .کنيد

قطعات دستگاه را باز کنيد، تميز و روغن کارى کنيد و دوباره  جهت افزايش عمر مفيد دستگاه هر چند وقت يک بار
 .دهيد مورد استفاده قرار

و در بعضى بيمارى هاى مزمن تا  جلسه ى يک روز در ميان است ١۴تا  ٧ـ دوره ى درمان با بادکش به طور متوسط 
 .جلسه نيز بايد ادامه يابد ۴٠

  
  

  :  فصد

فصد، باز کردن منفذی کوچک در ديواره رگ بوسيله نيشتر است که باعث خروج اخالط فاسد بدن با خروج خون می 
 .شود

:فضيلت فصد   
به يکبار زيادت گردد، به فصد از هر خلطی ) سودا، صفرا، بلغم و دم(فضيلت فصد آن است که هر گاه همه اخالط

تچيزی کمتر شود از بهر آنکه مرکب همه اخالط بدن خون اس  

کلی است )پاکسازی(=بديم سبب است که فصد، اسفراغی. بدين سبب هر گاه فصد کرده شود همه اخالط از تن کمتر شود
ندر آن حال که همه اخالط به يکبار از تن زيادت گردد هيچ استفراغی بهتر از فصد نيستو ا . 

( قرن  -تاليف حکيم سيد اسماعيل جرجانی-باب نخستين، جزو چهارم از گفتار نخستين - کتاب ذخيره خوارزمشاهی:منبع(
 

:توصيه های بعد از انجام فصد  
د انجام شده کار سنگين انجام ندهيد و پانسمان روی محل فصد را ساعت بعد از فصد، با دستی که روی آن فص 24تا 

. محل فصد را آب نزنيد و وضويتان را جبيره بگيريد.برنداريد  
ساعت خوابتان نبرد چون باعث  5تا  4بعد از فصد به صورت درازکش استراحت کنيد، ولی توجه کنيد که حداکثر 

 کسالت و ضعف می شود
زرده تخم مرغ عسلی، نان (د و فردای آن روز، غذا کمتر بخوريد و غذاهای سبک و لطيفروزی که فصد انجام می شو

مثل انواع (ميل کنيد و از مصرف غذاهايی که غذائيت آنها زياد است )گندم خوب، سيب، انار شيرين، سکنجبين عسلی
ا گوشت و دل گوسفند استفاده کنيدبعد از اين مدت توصيه می شود از کبابها از جمله کباب ب.خودداری کنيد)کباب و قليه . 

ساعت بعد از فصد، از مصرف ترشيجات و غذاهای با طبع سرد خودداری کنيد 24تا   
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ساعت بعد از فصد از ورزش سنگين و مقاربت خوداری نماييد 24تا    
ودسرانه اقدام هرگز خ. نياز به فصد و تعيين نوع رگی که بايد از آن خونگيری شود بايد توسط طبيب تشخيص داده شود

 به فصد نکرده و در انجام آن اصرار نورزيد

  
  

  :قی 
العالج مانند استسقاء، صرع،  هاي مزمن و صعب بيماري: هائي آه قي آردن در آنها مفيد است عبارتند از بيماري

هائي نيز در پي دارد مثًال بيمار ممكن است بر اثر قي آردن  گاهي بيماري). سياتيك(النسا ماليخوليا، جذام، نقرس، عرق
  . مبتال به بيماري آري و ناشنوائي، شود

بايد بين دو روش سه روز فاصله و تأخير باشند، بويژه اگر در دهانة معده . زدن نبايد در يك زمان باشند و رگ قي آردن
  .خلط وجود داشته باشد

افتد آه قي  بسيار اتفاق مي. اگر بخواهند براي تسكين دردي در تابستان قي آنند، بهترين موقع براي اين آار نيمروز است
هاي آوبيدة انار را به بيمار داد تا خلط را  شود، در اين حالت بايد دانه خلط با اشكال مواجه مي آردن بمناسبت رقيق بودن

  .غليظ گرداند
ريزد و خستگي ناشي از قي وي را  زن باردار را به قي آردن وادار نكنيد، زيرا مواد دفعي حيض بوسيلة قي بيرون نمي

وقتي آسي دواي قي را سر آشيد بايد بدود، ورزش آند و خسته شود تا . پس بايد او را تسكين داد. آند پريشان حال مي
  .صورت گيرد) وقت ظهر(اين آار بايد در نيمروز . قي آند

آور قوي مانند خربق بايد ناشتا تناول شود و  مادة قي. هاي زمان قي زياد بخورد خواهد قي آند نبايد نزديكي آسي آه مي
) نشين باقيمانده ته(ها از دردي تناول آن بايد دو ساعت از روز گذشته باشد و قبًال رودهچنانچه مانعي در ميان نباشد موقع 

  .پاك شده باشند
: عبارتند از. آنند موادي آه قي را تسهيل مي. اي بپوشانند و ببندند آردن بايد هر دو چشم را با پارچه در هنگام قي

همراه انگبين ) آه ُدردش صاف نشده باشد(، عصاره جو)هتر(ترتيزك آبي، ترب، پونه آوهي تروتازه، پياز، گندنا
نان فطير آه در داخل روغن تريد شده است، ) عسل(، سوپ باقال با شيريني، شراب شيرين، بادام با انگبين)عسل(

 خربزه و خيار يا آمي از بوتة خربزه و خيار آه در آب خيس شده، آوبيده شده و با شيريني آميخته خربزه، خيار،  تخم
هنگام قي آردن بايد بوسيله يك قطعه َپر گلو را تحريك آرد يا آمي . شده است و شورباي ترب نيز از اين مقوله  هستند

اگر قي بطور منقطع انجام گيرد و پريشاني ببار آورد ). َپر بايد به روغن حناء اندوده شود. (حرآت آرد يا به حّمام رفت
اگر بر اثر اين روش معده و دست و پاگرم . د تا قي يا اسهال به وي دست بدهدبيمار بايد آب گرم يا روغن زيتون بخور

  .گردد شوند موجب تهّوع مي
آيد و اآثرًا سوزشي در معده احساس  آور ، قوي و نظير خربق و مشتقات آن باشد، ابتدا دل بهم مي اگر داروي قي

آيد  شود و در خاتمه ماده سيال و روشني مي له تخليه ميآيد و سپس بلغم زياد در چند مرح شود، بعد از دهان لعاب مي مي
ماند و بجز دل به هم خوردن و پريشان شدن، عارضه ديگري ندارد و ممكن  و احساس سوزش و درد همچنان باقي مي

آور بسرعت تأثير آرد، بايد شخص قي آننده را آرامش داد و بوي خوش به  اگر داروي قي. است شكم را نيز لينت دهد
  .امش رساند، دست و پاهايش را مالش داد و آمي سرآه، بعد سيب، ميوه ِبه و آمي مصطكي به وي دادمش

آور بد باشد، عمل استفراغ انزجار  ليكن اگر داروي قي. يابند به استراحت بپردازند بعد از چهار ساعت آه آرامش مي
شوند؛  يابند و سرخرنگ مي ها برجستگي مي ؛ چشمآيد شود و در آن حالت پريشاني زياد است و آشيدگي ببار مي آور مي

اين . ميرد گيرد، آسي آه به اين حالت گرفتار شود و زود به دادش نرسند مي آند و صدايش مي بيمار زياد عرق مي
و آب گرم بنوشد، روغنهاي پادزهري مانند روغن سوسن ميل نمايد و سعي ) عسل(شود، انگبين ) تنقيه(شخص بايد اماله

  .آني) تنقيه(شود و بايد آماده باشي آه او را اماله آند، اگر قي آرد خفه نمي  قي آند آه
آسي آه قي آرده است بعد از استفراغ بايد دهان و صورت را با مخلوط سرآه و آب بشويد تا سنگيني سر از بين برود، 

ايد؛ شراسيف را با روغن اندود مقداري مصطكي با آب سيب بخورد؛ از خوردن غذا و نوشيدن آب امتناع ورزد و بياس
؛ به حمام برود و تن را با شتاب شست و »و رگ و پي با روغن ماساژ داده شود) گاستريك اپي( قسمت باالي شكم« . آند

  .اگر از خوردن ناگزير بود خوراك خوشمزة نيك گوهر و زود هضم بخورد. شو دهد و بيرون آيد
اندازه و بحد مفرط باشد بايد او را خواباند و براي بخواب بردنش از هيچ  آسي آه استفراغش بيش از: معالجه قي مفرط

اش را  بايد دست و پاي او را همانطور آه در مورد بند آوردن اسهال معمول است بست، معده. تدبيري فروگذاري نكرد
  . هاي قوي و بندآوري معالجه آرد با ضماد

د آه خون نيز با آن خارج شود، براي اينكه خون در اطراف سينه و معده گيرد و به حدي برس اگر استفراغ به افراط انجام
توان  مي» هاي خوني از لخته) مري(ريزي بيشتر و پاك آردن معده و اوزوفاژ گيري از خون براي پيش« منعقد نشود 

  .آم به بيمار خوراند سكنجبين را به وسيلة برف سرد آرد و جرعه جرعه و آم
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اگر آسي يك جرعه از آن بنوشد دارو را بيرون . راغ زياد، افشرة خرفه با گل ارمني خوب استبراي جلوگيري از استف
  . »افشرة برگ خرفه همراه با گل ارمني براي خون ريزي ناشي از قي شديد مفيد است« .دهد مي
دا شود،     اگر بر اثر قي، آشيدگي و درد در اندام: ها آننده گيري عوارض در قي پيش ائيني پي ا     هاي پ الش دادن ب چارة آن م

د، خوردن آش چرب     . است) بادآش(هاي آتشي  هاي نرم آننده و حجامت آب گرم و روغن اقي بمان اگر سوزش در معده ب
دود    وم ان . و زود هضم چارة آن است و بايد محل درد را با داروئي مانند روغن بنفشه و آميخته با روغن خيري و آمي م

م        اگر بر اثر قي سكسكه عارض شود رم را آ ار را تشنه ساخت و آب گ د بيم د، باي م و جرعه   و پايدار بمان ه او    آ جرعه ب
ارا    بيماري) تشنج(هاي آزاز، چنانچه بر اثر استفراغ بيماري. نوشاند هاي سرد، غش و صدا گرفتگي پيدا شود، دست و پ
د   بندند و با روغن و شراب درمان مي مي وعلي است    . شود  از نظر طب اسالمي تجويز نمي     (آنن ن نظر ب ايد   [1]1)اي ش

  .السالم را جايگزين آن آرد بتوان سكنجبين يا شراب امام رضا عليه
و آب گرم ) عسل(دهد و به بيمار انگبين پخته شده است معده را مالش مي) خيارچنبر(زيتون آه در آن سداب و قثاء حمار

  .چكانند آسي آه در حال غش آردن است اين دوا را در گوشش مي. خورانند مي
  فوائد قي آردن

  .دارد مي ريزد و معده را پاآيزه نگه ـ قي، بلغم و صفرا را بيرون مي1
  .گرداند ها را پاك مي راند و روده ريزد بيرون مي ها مي ـ قي، صفرائي را آه در روده2
  .آند دفع ميهاي مواد غذايي را  بخشد، بند آمده برد، چشم را روشنائي مي ـ قي، سنگيني سر را از بين مي3
  .آند مفيد است آند و طعام را فاسد مي شان صفرا ريزش مي ـ قي، براي آساني آه به معده4
هاي  باشد و براي قرحه مفيد مي) آبسه چرآي(خوب است، براي قرحة آليه) الغر آردن(ـ قي، براي فرو هشتگي بدن 5

  .مثانه نافع است
  .ـ قي از وسائل مطلوب معالجه بيماري جذام است6
  .، لرزش و فلج خوب است)آسم( گرفتگي ـ قي براي از بين بردن بد رنگي، صرع، يرقان، نفس7
  .عالج خوبي است» پسوزيازيس«ـ قي، براي بيماري بيماران قو با 8

  عوارض آن
زم    آورند، به سينه و دندان و به چشم آسيب مي    سازد و مواد بد به آن هجوم مي معده را نا توان مي اند؛ سردرد م ن را رس

آند  هاي پائين نباشند شديدتر مي سردردي را آه سبب آن اندام. دهد، مگر سردردي آه با معده ارتباط داشته باشد شدت مي
  ها بترآند و اگر بسيار مفرط باشد براي آبد و شش و چشم زيان بخش است و ممكن است بر اثر آن برخي از رگ

  
  
  

 : )تنقيه_ اماله (حقنه 
 

ه    در حديث حضرت  امام محمد باقر عليه السالم، حقنه از بهترين دواها شمرده شده است و از حضرت صادق علي
زرگ کردن          د و سپس يکی از خواص آن را ب السالم هم نقل شده است که آن را از جمله دواهای عظيم شمرده ان

د  ته ان کم دانس د    . (ش ر بمانن د الغ ی خواهن ه نم ت ک انی اس ه کس ورد توج يت م ن خاص ه اي  )البت
ه است،       «: همچنين از حضرت علی عليه السالم نقل شده است که فرموده اند د حقن داوا می کني ه آن م بهترين چيزی که ب

د           ی ده وت م دن را ق د و ب ی کن اک م درون را پ ای ان د، درده ی کن ه م کم را فرب  .«ش
ا شمرده   همچنين ائمه ما عليهم السالم در احاديث مختلف، حقنه را به عنوان يکی از اصول طب و ا ساسی ترين درمان ه

  .اند
د     « : وقتی که از حرث بن کلده ی ثقفی می پرسند يم؟ در جواب می گوي ان کن ه     : بادها را با چه درم ا چيزهای نرمی ک ب
د و           : آنگاه می پرسند. حقنه می شود و با روغن های گرم و ملين ی؟ و او جواب مثبت می ده ه می کن ه حقن ی امر ب يعن

رون می             سپس در ادامه راجع ب ا را از آن بي د و بيماريه ه شکم را پاکسازی می کن د ک ين می گوي ه خاصيت های آن چن
  .«کند

يچش روده را    ولنج و پ جناب چغمينی در کتاب قانونچه در طب در فصل دهم بيان می کند که بيماريهای خطرناکی مثل ق
د      ی گوي ه م رد و در ادام داوا ک ه م ا تنقي وان ب ی ت اء  :م کم و امع ه، ش د   تنقي ی کن اک م الط پ  .را از اخ

 
 

دن   : شيخ الرئيس بوعلی سينا در کتاب خود يعنی قانون، در فصل مربوط به اماله می گويد رای پراکن ع (اماله ب ) دف
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دام      د از ان واد زائ انيدن م مواد زائد در روده ها، برای آرامش درد کليه و مثانه و زخم های آن، برای بيماری قولنج و کش
د های اصلی باالی  ر             : بدن بسيار مفيد است و نيز می گوي د و سپس ب ر پشت بخواب ر است ب ه می شود بهت ه امال کسی ک

ه استراحت دارد      . (طرف دردمند دراز بکشد از ب ار ني ه بيم  (اين توصيه مربوط به فارغ شدن از انجام عمل تنقيه است ک
د طوری بخو   رد و        روش اماله يا تنقيه و يا حقنه بدين صورت است که بيمار باي رار گي ين ق ر روی زم ينه اش ب ه س د ک اب

د   . خم می شود) مانند شتری که بر زمين زانو می زند(دست ها و پاهايش  اره می گوي در هر حال اگر    : بوعلی در اين ب
د   ه است    . (بيمار بر سينه و دست و پا بخوابد، حقنه بهتر به پيچ و خم و اليه های روده راه می ياب واد حقن ) منظور وی م

دری داخل شود از روده        سپس  ه ق ن بستی نرسد و ب لوله ای را وارد مقعد بيمار می کنند به گونه ای که در روده ها به ب
ه    ) راست روده(ی مستقيم  د ک عبور نکند، آنگاه روده های او را با آب نمک ولرم و با فشار ماليم طوری شستشو می هن

دری    فشار آب و شدت آن مواد حقنه را به دور دستها و باال ه ق تر از جايی که بايد برسد، وارد نکند و همچنين فشار آب ب
  .کم نباشد که به جای الزم نرسد

استفاده از آب نمک ولرم يک روش عمومی است   .اين کار باعث شستشو و کنده شدن مواد زائد و رسوب کننده می شود
ا را    ولی در برخی بيماريهای خاص، بسته به نوع بيماری، از روغن و يا مواد د و آنه دارويی مخصوص استفاده می کنن
  .به همراه فشار آب وارد بدن بيمار می کنند و روده ها را شستشو می دهند

د          ر روی پشت خود استراحت کن دتی ب ار م ه بيم اده       .پس از انجام اين عمل، بهتر است ک ه طور س ن روش ب امروزه اي
ا  «توسط کيسه های مخصوص به نام  وی آب نمک        صورت می گي   » کيسه انم ه کيسه ی محت ن صورت ک ه اي  ٣٧(رد ب

ه ت،       ) درج رده اس وار دراز ک داد دي ايش را در امت ده و پاه ه پشت خوابي ه ب الی ک د و شخص در ح ی کنن زان م را آوي
  .محتويات کيسه را به خود اماله می کند

  :فوايد و خواص تنقيه 
 دفع باقيمانده مواد زالئد موجود در روده ها -1
 )تنقيه به منظور رفع يبوست (مقاوم درمان يبوست  -2
 شستشوی روده با سرم و غيره -3
 درمان اسهال مقاوم  -4
 درمان کوليت و درد پيچشی روده ها  -5
 بند اوردن خونريزی روده ها بوسيله تزريق مواد بند اورنده خون از طريق مقعد -6
  تسکين درد کليه و مثانه و زخم انها مثل نفريت در کليه ها و سيستيت در مثانه -7
به منظور انحراف (از اندام های اصلی بااليی مثل قلب يا کبد يا کليه به طرف پائين بدن , کشانيدن مواد زائد  -8

  )مسير مواد زائد
  :نحوه انجام اماله يا تنقيه 

يعنی رو به هوا بخوابد و ماده تنقيه شدنی از طريق مقعد تزريق گردد و پس از چند دقيقه بيمار (ابتدا مريض به پشت 
و بهترين ساعات برای تنقيه کردن صبح يا شب يعنی موقع خنکی . رست به طرفی که درد مند است دراز بکشدد

  .هواست و حمام رفتن قبل از تنقيه خوب نيست
  

  :انفيه سعوط يا 
يه کرده و به برای ايجاد عطسه در درمان برخی بيماری ها از مواد عطسه اور استفاده می شود که شما می توانيد فرمول زير را ته

اندازه نصف قاشق چای خوری از پودر ان را مقابل بينی قرار داده و به داخل بينی به سمت باال نفس بکشيد تا گرد پودر وارد بينی 
  .شود 

به مقدار مساوی تهيه کرده و پودر کنيد و با هم مخلوط کرده و در طرفی ) از هر کدام ( فلفل+ ق َخرَب+ ُکنُدش 
  .نگه داريد جهت ايجاد عطسه 

  .بار به بيمار توصيه می شود  7الی  3که معموال انجام انفيه 
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  :اصول درمان به روش طب سنتی 
طريقه پيشنهادی زير را به  4کافيست که شما ... سينوزيت و, نازايی , برای درمان يک بيماری مشخص مثل ميگرن 

  :به شرح زير . شکل کالسيک و علمی به انجام برسد دقت و به ترتيب عمل نمائيد تا کار درمان سنتی به 
  دارند ) حاد يا مزمن ( درمان موضعی در مورد بيمارانی که عالمت موضعی واضح يا آزار دهنده  – 1
  درمان کلی در مورد هر چهار خلط – 2
  درمان عمومی در مورد خلط غالب – 3
  درمان تخصصی در مورد خلط غالب – 4

  :رت زير است شرح درمان فوق به صو
به عنوان مثال يک نفر با سردرد ميگرنی به شما مراجعه می کند تا بوسيله ی گياهان يا وسايلی که در اختيار داريد او 

  . را درمان کنيد 
 .شما در ابتدا دارويی مانند روغن بابونه به پيشانی وی می ماليد و يا در بينی او می چکانيد  -
نوبت به پاکسازی سطوح ظاهری بيمار از هر چهار , دودی بهبود پيدا کرد در مرحله بعد که حال مريض تا ح -

اکشير و پرهيزات غذايی را خلط می رسد که در اين مرحله نيز شما منضج تجويز می کنيد مثل ترنجبين و خ
تر ولنف را متعادل , دارو يا غذايی است که اخالط سيال بدن مثل خون : منضج (نيز به او ياد اوری می کنيد 

 .)می کند
, در مرحله سوم شما خلط غالب بيمار مثال بلغم را شناسايی کرده و داروهای عمومی ضد بلغم را مثل عسل  -

تا اين مرحله بيمار نسبتا بهبود يافته و به ميزان .را تجويز می کنيد... ادويه گرم مانند دارچين و , اسفند دانه 
 .قابل قبولی درمان شده است

پزشک بايستی علت بيماری و سپس تجويز داروهای تخصصی ضد بلغم و ميگرن , درمان  رمين مرحلهادر چه -
, ناشی از ان مثل هوفاريقون يا سنبل الطيب يا بابونه و اسطوخودوس که عالوه بر پاکسازی مغز از بلغم 

 .ميگرن را نيز شفا می دهند تجويز کند
 

ودن   د       , ياد اور می شود که در مرحله چهارم داروی تجويز شده ی شما عالوه بر ضد بلغم ب ز باي ان ميگرن ني ه درم اختصاص ب
به عبارت ديگر شما با هر داروی ضد  . داشته باشد که در اين صورت بهبودی بيمار به صد درصد يا نزديک به ان خواهد رسيد 

ه          بلغمی می توانيد ميگرن فرد مورد نظر  يد مگر انکه دارو اختصاصا ب د رس ه صد در صد نخواه را درمان کنيد ولی بهبودی ب
  . منطقه مورد نظر هم برسد و علت را به صورت تخصصی رفع کند و بيمار از رنج رهايی يابد

ا تشخيص کسيت         18در مورد درمان مربوط می شود به دختر : مثال دوم  دانی ب ود و درد های تخم ساله ای که به اختالالت پري
  : شرح درمان در مورد اين بيمار نيز چهار مرحله دارد به اين صورت که . تخمدان منفرد فعال مراجعه نموده است 

 بادرنجبويه يا سنبل الطيب  –يز می کنيم مثل گل گاو زبان ايتدا مسکن را جهت رفع درد های حاد بيمار تجو -

ل   - ی    14در مرحله دوم بايستی منضج هر چهار خلط را به بيمار تجويز کرد مثل دستور آش ابغوره زنجبي ا ترکيب روزه ي
 .روز در صبح ناشتا  40هفته تا حداکثر تا  2از خاکشير و ترنجبين از 

ه      در مرحله ی سوم اگر قبال اگاهی دا - ه ی اخالط خونی از جمل شته باشيد که غالبا کيست تخمدان منفرد در اثر تجمع هم
اد می شود     د           , اخالط بلغم و صفرا در تخمدان ايج ردن اخالط سرد مانن ين ب د داروهای عمومی در از ب اه می تواني انگ

 .رحان کوهی و ادويجات را در همراهی با سرکه انگبين تجويز کنيد, اسفند دانه 
ه    اما د - د کيست را از ناحي ر آخرين مرحله در صورتی که بدانيد داروی تخصصی کيست که هم بتواند اخالط مسئول تولي

موفقيت  ... برگ تيول و , زنيان , تخمدان بزدايد و هم فضايی سالم برای فعاليت های تخمدانی فراهم نمايد مانند رازيانه 
 .درمان را بيشتر از پيش خواهد کرد

يد و    در صور: نکته  - ان برس ارم درم تی که داروهای تخصصی را بشناسيد می توانيد مستقيما از مرحله دوم به مرحله په
 را حذف کنيد 3مرحله 

ر        :  2نکته  - ن صورت بهت دان دارد در اي در صورتی که بدانيد طبع غالب فرد چيست ؟ مثال سودايی است و کيست تخم
وده و   است از همان ابتدا هم سودای بدن و هم کيست را م وگيری نم تفقا و با هم درمان کنيد تا از طوالنی شدن درمان جل

ر   , موفقيت درمان را نيز چند برابر نمائيد  زيرا درمان بيماران با دانستن نوع طبع غالب فرد و رفع ان آسانتر و موفق ت
 .خواهد بود
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  :درمان بيماران دموی مزاج 

ان به روش طب سنتی ضمن رعايت پرهيزات غذايی به شرح زير عمل می کنيم در اين جا نيز با تکيه بر اصول چهار گانه درم
  رفع فشار خون با برگ زيتون و عرقيات سرد مزاج, رفع مشکالت موضعی يا حاد و يا مزمن مثل رفع تب با کاسنی  – 1

تجويز نوشيدن سرکه  روز يا 40هفته تا حداکثر  2تجويز منضج چهار خلط مثل خاکشير و شير خشت هر صبح ناشتا از  – 2
  انگبين هر شب قبل از خواب يا ساير رژيم های غذايی پاک کننده بدن از اخالط فاسد مثل آش ابغوره زنجبيل

  ...آب انار و, با داروهای عمومی ضد دم مثل عناب ع آب آلبالو درمان عمومی مزاج دم  – 3

فصد و تجويز داروهای ضد دم , زالو درمانی , نجام حجامت درمان تخصصی مزاج دم در مورد بيمار مورد نظر همراه با ا – 4
  .قوی و موثر و خنک مثل دم کرده ی تخ کاهو يا خيار

  :در مان بيماران صفراوی مزاج 

  :با تکيه بر اصول چهار گانه درمان به روش طب سنتی ضمن رعايت پرهيزات غذايی به شرح زير عمل می کنيم 

رفع مشکالت موضعی يا حاد يا مزمن مثل خارش بدن با چای کوهی يا عرقيات سرد مزاج و ماليدن مرهم های ضد  – 1
  .خارش

  ....تجويز منضج چهار خلط مثل خاکشير و شير خشت و  – 2

  ..ابغوره و تمر هندی و , کاسنی , گشنيز , درمان عمومی مزاج صفرا با داروهای عمومی ضد صفرا مثل دوغ  – 3

  درمان تخصصی مزاج صفرا با داروهای  – 4

  :درمان بيماران بلغمی مزاج

  رفع مشکالت موضعی يا حاد مثل سينوزيت با خوردن بابونه و بخور گشنيز و ماليدن روغن بابونه به سينوس ها – 1

  ...تجويز منضج چهار خلط مثل خاکشير و ترنجبين و – 2

  ادويه گرم و سرکه انگبين , عسل , درمان عمومی مزاج بلغم با داروهای عمومی ضد بلغم مانند خوردن اسفند دانه  – 3

روغن مالی و در صورت نياز , فصد , درمان تخصصی مزاج بلغم با داروهای تخصصی بيمار مورد نظر همراه با بادکش  – 4
  زالو درمانی

  :در مان بيماران سوداوی مزاج 

و يا مرتفع کردن گريه و زاری با خوردن , فع مشکالت موضعی يا حاد يا مزمن مانند بی خوابی با خوردن ستبل الطيب ر – 1
  زعفران 

  تجويز منضج چهار خلط با خاکشير و ترنجبين در هر صبح ناشتا – 2

سرکه شيره و سرکه , مون آفتي, گاوزبان , درمان عمومی مزاج سودا با داروهای ضد سودا مثل خوردن سنبل الطيب   – 3
  .انگبين

  ...روان درمانی و, روغن مالی تخصصی  ,درمان تخصصی مزاج سودا با داروهای تخصصی مورد نظر همراه با بادکش  – 4
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  :درمانی تاريخچه زالو

ته است     2500زالو از  تفاده پزشكي داش ن    در . سال قبل در هند، يونان، روم، ايران و سپس در اروپا مورد اس وزدهم از اي رن ن ق
د و    هاي عفوني شده، دمل و آبسه، ورم   جانور آوچك براي درمان هر دردي از جمله سردرد، تب، زخم ا، هموروئي تفاده  . . . ه اس

ه پس از عمل         ) Hirudin(بدليل اثر ضد انعقادي هيرودين . شده است مي ده است آ د ثابت ش ات جدي بزاق زالو، امروزه در تحقيق
 Sideجراحي و   Riskتواند نقش مؤثري ايفا آند و  هاي آرونري قلب، زالو مي ستي قلب و بطور آلي در بيماريجراحي آنژيوپال

Effect اني  ) پيشرفته(بيمار با واريس اندام تحتاني 20در هندوستان . و خطر حمالت قلبي را به حداقل آاهش دهد آانديد زالو درم
  .آامًال درمان شدند) بيماران مورد مطالعه% 100(تمامي بيست نفر آوري مشاهده شده و  شده و پاسخ درماني شگفت

ا   . زالو کرمي است لزج، چسبنده، خون آشام و به دليل صفات فوق چندش آميز است و نفرت انگيز ات م ه  » زالوصفت «در ادبي ب
ا             بند و خون آنه ا مي چس ه آنه ع ب د و در واق ره کشي مي کنن د  آدم هايي مي گويند که از ديگران به ن    . را مي مکن ا از اي اغلب م

رنج را      . جانور تجسم نامأنوس داريم ه هاي ظريف ب ه بوت زالو در مزارع برنج به ساق پا يا دست هاي دختران و زنان شاليکار ک
د     ا رنگين مي کن نه         . نشا مي کنند مي چسبد و آب باتالق را از خون آنه ه رهگذري تش ا جرعه اي آب چشمه ک و ي و از آب دل زال

د مي آورد   براي آ زي پدي ن     . شاميدن بدان روي مي آورد داخل گلو و بيني او مي شود و ناراحتي خوف انگي ه خاطر نفرت از اي ب
انديم        ر آن نمک مي پاش رديم ب راق و    . کرم ترسناک در دوران کودکي وقتي آن را از جويباري شکار مي ک ذرات نمک پوست ب

      .کنجه وول مي خورد و ما کيف مي کرديملزج زالو را مي خورد و ذوب مي کرد و زالو زير ش

      آيا واقعًا زالو مستحق اين همه لعن و نفرين و مستوجب اين مجازات تلخ است؟

راي وي برمي               ه ب ايي است ک ان ه ام زي رده است بيشتر از تم وع بشر ک ه ن حداقل تاريخ طب گواه آن است که خدمتي که زالو ب
مارند ام ز  .ش ه ن ويي ب تفاده از زال کي  اس وي پزش  Hirudo(ال medicinalis (    ودار از نم ا از ديرب اري ه ياري از بيم راي بس ب

راي    . سودمندي هاي شايان اين جانور بدنام است ايي ب کارايي مناسب زالو در طب و دامپزشکي سبب اختصاص دادن حوضچه ه
م صادراتي محسو   . پرورش زالو در ممالک مختلف شده است الم     . ب مي شود  در روسيه زالو از رقم هاي مه ن از اق ر اي سابق ب

ه در سال    ي است ک د و گفتن ه شمار مي آم ايي ب و از  1850صادرات و واردات کشورهاي اروپ ون زال کشور فرانسه صد ميلي
     .کشورهاي ديگر خريداري کرد

د مکتوب آن اشاره ابوعلی استفاده از زالوی طبی برای درمان برخی بيماريها در ايران قدمتی چندين ساله دارد که از جمله موار
متاسفانه استفاده نا صحيح و عدم . سينا به استفاده از آن در درمان بسياری از بيماريها در کتب مختلف از جمله قانون می باشد 

انجام به بررسيهای تکميلی در مورد خواص اين موجود زنده باعث حذف استفاده از آن به مرور زمان گرديد و باز با هزاران تا 
سف چون هميشه اين مورد طبی ، اسالمی و ايرانی نيز در چند دهه اخير طی تحقيقات بالينی و آزمايشگاهی و استناد به مدارک 
قديمی ايرانی ممالک اروپايی و آمريکايی مجددا جهت درمان بسياری از بيماريها چه به صورت مستقيم و چه به صورت استفاده 

  .ی طبی مورد استفاده قرار گرفت از آنزيمهای استخراج شده از زالو

  .آنند ن پستانداران تغذيه ميونوع آن از خ 50اند آه  نوع زالو را شناسايي آرده 650جانورشناسان تاآنون 

اني جالب      باشند اما گونه العاده خطرناك و بيماريزا مي برخي از انواع زالو فوق رات درم ه اث هاي متعددي از زالوها وجود دارند آ
ق شدن خون، بازشدن         ) ضد انعقادي(ماده آنتي آوآگوالن . رندتوجهي دا رودين موجب رقي ام هي آه در بزاق زالو موجود است بن

ردد  رساني و اآسيژناسيون موضع مي     عروق بسته و بالطبع افزايش خون  يش . گ ي مي   پ ا         بين ژه ب اده وي وع م ردد حداقل يكصد ن گ
ق   ا. شود اثرات درماني گوناگون توسط زالو ترشح مي آنون در شمار آثيري از آلينيكهاي معتبر اروپا و آمريكا از زالو جهت رقي

د اعضاء       اي پوستي و پيون ب، گرافته اد       ( شدن خون متعاقب آنژيوپالستي قل جهت تسريع خونرساني موضع و پيشگيري از انعق
  .آيد تفاده طّبي بعمل مي، واريس، ضايعات پوستي و زيبايي پوست و حتي تقويت سيستم ايمني بدن، اس)خون در عروق

د  آورد صادرات زالو درآمد هنگفتي براي اقتصادشان فراهم آرده حتي آشورهايي نظير روسيه و انگلستان از ره در طب سنتي   . ان
اري   وده و در بيم اري        ايرانيان آاربرد زالو بسيار وسيع ب ي، بيم وني، فشارخون، سكته قلب هاي چشمي، پوستي،     هاي خوني و عف

  .مورد استفاده قرار گرفته است. . . هاي چرآي و  واسير، آبسهواريس، ب

واهي   ه (در طب اف ز   ) عاميان ران ني ردم اي ده و             , م ه ش اني و پيشگيري پذيرفت ار درم وان يك رفت د حجامت و فصد بعن و همانن زال
ا   ها و آسالت زخم دانستند آه عالج بسياري عفونتها و شناخته شده حضور داشته است و مردم شهر و روستاي ايران مي هاي بدن ب

  .زالو اندازي ممكن است

ودي    اي تحت عنوان آاربردهاي نوين زالو درماني گزارش اثر شگفت ريكاو و آولين آمريكايي در مقاله اني در بهب انگيز زالو درم
  .اند ساله را قيد آرده 67شده انگشت قطع شده دست يك آودك سه ساله و گرافت عضالني گردن يك مرد  Rejecctپيوند 

ه    ي ب و تراپ ابقه زال ي     1500س ر م تان ب يالد در مصر باس ل از م ال قب ردد س رن . گ ان    19در ق راي درم و ب ا از زال در آمريك
  .شد ستفاده ميهاي متنوع ديگري ا هاي لثه و دهان و بيماري هموروئيد، بيماري
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ده وي       انگرن ش اي گ ه پ تانه   (مشاهده مردي آ ه در آس رار داشت   Amputationآ دازي، نجات   ) ق زه     توسط زالوان ود انگي ه ب يافت
  .تحقيق ما روي زالو و جايگاه درماني زالو در طب آلوپاتي و آلترناتيو شد

ام دارد و مشخصه آن نوارهاي سبز زيتوني تا سبز ن Hirudo Medicinalisزالوي طبي . باشد  جنسي مي زالو جزو نرمتنان تك
اغلب نامناسب ) سانتيمتر 12تر از  بزرگ(اي رنگ و يا زالوي بسيار درشت  رنگ يا سرمه زالوهاي سياه. لجني در پشت آن است

  .باشند و خطرناك مي

  

  : درمانی نظر حکمای اسالمی پيرامون زالو

اي به نحوه استعمال زالو و جايگاه درماني آن آرده منفعت زالواندازي را  اشاره حكيم جرجاني در آتاب سوم ذخيره خوارزمشاهي
  .داند و معتقد است ابتدا بايد تن را با فصد و مسهل پاآيزه آرد و سپس زالو انداخت هاي پوستي مي بيشتر در بيماري

  :فرمايند  سينا باب مبسوطي پيرامون زالو دارد و چنين مي الرئيس ابن شيخ

ركاز ز« ه آ ايي آ تي و      الوه ب، سس ونريزي، ت ي، خ ار غش را دچ د زي ز آني تند پرهي وردي رنگ هس ا الج د ي رم دارن ز و ن ري
ويي      دار آه محل زيست قورباغه هاي خزه از زالويي استفاده شود آه در آب. هاي بدخيم خواهيد شد قرحه ه زال رده و ن و آ هاست نم

رون مي   » حجامت«تر است زالو به. آلود سياه بوده است آه در آبهاي گل دن بي دا سرازير    . آشد  خون تباه را از عمق ب و را ابت زال
ا   سپس مواد چسبنده و آثي . نگهداريد تا استفراغ آند و محتويات شكمش بيرون آيد سپس اندآي خون بره به او بدهيد دن او را ب ف ب

ه   استفاده از مواد صابوني عطردار مضر است  بوراآس پاك آنيد  ا          مي  و جايي را آ د ت الش دهي ا دست م د ب و بگذاري د زال خواهي
د . سرخ شود ر مي   . اگر جاي زالو انداختن را با گل سرشور يا خون اندود آنن و بهت بد  زال دا شدن       . چس ه پس از ج ر آن است آ بهت

و    زالو، محل گزش او را حجامت برنهيد تا احيانًا اگر آزاري و عفونتي براثر نيش زالو عارض شده، از بين برود  اگر پس از زال
اقال و زرد    وخته، نوره، خاآستر يا سوده نرم آيد مازوج س اندازي خون بند نمي ودر ب ا پ ه ي راي    . استعمال شود   چوب دازي ب و ان زال

  ».مفيد است. . . هاي سياه و سپيد و  هاي سياه و نقطه ها، لكه ها، دمل هاي پوست از قبيل جوش بيماري

ه فروش مي    در طب عاميانه نيز زالو در آوچه ا حدود سي     و بازار ب يده و ت ه مي     رس ل، هم راي عالج زخم       سال قب ه ب تند آ دانس
اگوش را           . چرآين و دمل بهترين درمان زالو اندازي است د بن م باي دانهاي محك ه و داشتن دن اد دهان و لث راي پيشگيري از فس يا ب

ا شد    «: آند  مي مخبرالسلطنه در آتاب خاطرات و خطرات حكايتي جالب نقل. زالو گذاشت جهانگيرخان وزير صنايع دچار قانقري
وزان فرانسوي  ر تول ار(و دآت ان داد) پزشك مخصوص درب اي ايش ه قطع پ تور ب ت  . دس ا مخالف ا قطع پ ان ب نايان جهانگيرخ آش

د     خان جراح ورزيده و ميرزاحسن ادت جهانگيرخان آوردن ه عي ازده ر      . باشي محله را ب ه من ي ه گفت ب وز فرصت  او پس از معاين
نم ه آ ا را معالج ن پ ا اي د ت ا . دهي داخت و پس از ي ار ان اي بيم ه پ ادي ب وي زي ت زال ه نوب وزان زميرزاحسن در س ده روز از تول

ه ميرزاحسن ناسزا     . فرانسوي دعوت آردند آه پا را مالحظه آند بًال ب تولوزان وقتي پا را ديد، بهبود آن را تأييد آرد و از اينكه ق
  .»واهي آرد و دويست تومان به ميرزاحسن دادگفته بود معذرت خ

ي  رگ(صد  فهاي درماني پذيرفته شده و به همان معروفيت و مقبوليت حجامت و     زالو اندازي جزو سنت وده  ) زن ين ت ردم    ب هاي م
اري         . رواج داشت اليان دراز بيم ده طي س ه ظاهر مشمئز آنن ا    هاي صعب   آري اين حيوان يك گرمي ب ي درم ن العالجي را براحت

. ها، بد شكل شدن پوست، فلج شدن ناشي از سكته مغزي و     هاي گزاف، بريده شدن از اندام آرد و بيماران را از صرف هزينه مي
   .توانيد جستجو آنيد سال بباال مي40تأييد اين نظر را با پرسش از افراد . داده است نجات مي. 

الو درمانی، و ترجمه ی آثار او، به التين سبب آشنايی اطبای غرب با بررسی های دقيق ابن سينا در مورد ساختمان بدن زالو و ز
ه پس از شکار                تند ک ی داش ه ي ر حرف و گي دادی زال و تع ه جهت جمع آوری زال د ک زالو درمانی نوين شد و موسساتی به وجود آم

 .حويل دهندزالو، آنها را در اختيار موسسه ی مربوطه قرار می دادند تا پس از بسته بندی به مشتريان ت

ه        اران ب رفتن خون از بيم ود و گ ين ب بايد توجه داشته باشيم که خون گيری از بيماران يکی از اصول پايه در طب قديم مشرق زم
از روشهای مذکور، فصد و زالو درمانی مورد توجه اطبای غرب قرار .سه روش انجام می گرفت، فصد، حجامت و زالو انداختن

شاخ «عام نيافت، و علت آن اين بود که برای حجامت الزم بود تا از يک وسيله ی شاخ مانند به نام گرفت، ولی حجامت مقبوليت 
ام      ) جهت بادکش کردن پوست(» حجامت يم اته ای غرب از ب ود و اطب استفاده شود که شبيه بوق ساحران در قرون وسطی اروپا ب

  .ری کردندبه جادوگری از انجام حجامت و به کارگيری وسيله ی مذکور خوددا

انی در        و درم و شناسی و زال ينا، زال ن س رازی و ابن سينا هر دو روی سه روش خونگيری کار کردند و پس از ترجمه ی آثار اب
  .غرب رواج يافت و کتب مرجع در اين مباحث تدوين شد و انواع زالوهای اروپايی از نظر علمی مورد طبقه بندی قرار گرفتند

رد  ولی مرجع اصلی زالو شناسی  . غرب، مطالعات علمی ابن سينا بود و او بود که انواع زالوهای سمی و غير سمی را تفکيک ک
ا پوست را می                 ه کمک آنه ه ب و دارای سه فک است ک ه زال ود ک ان نم ود و بي ابن سينا در مورد آناتومی زالو تحقيقات دقيقی نم

  .سط ابن سينا بيان شدبرای اولين بار تو) دارا بودن سه فک در زالو(شکافد، اين نظريه 
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ه در آب                 وئی ک ه زال ود ک د ب ود و معتق ه ی خاص خود ب و دارای نظري ه دست آوردن زال ای ب ورد مکانه زرگ در م ابن سينای ب
تند و در            دون سم هس د ب دگی می کنن اه زن ه های دارای گي ه در برک جاری زندگی می کند بدون سم می باشد، همچنين زالوهائی ک

  .بدن خود، دارای موهای شبيه پشم می باشند و آنهايی که به رنگ رنگين کمان هستند سمی می باشندعوض زالوهايی که بر 

ياهرگی  (ابن سينا معتقد بود که زالو انداختن از فصد ، مفيدتر است، زيرا فصد، خون سطحی بدن را خارج می کند ی  ). خون س ول
د     )هموروئيد(بواسير ابن سينا جهت درمان.زالو خون را از عمق بدن خارج می نمايد داختن را توصيه می کن و ان ه   . ، زال يک نکت

وگيری از   ی جالب در نظريات ابن سينا در مورد زالو درمانی، اين است که او معتقد بود که در موقع زالو انداختن بايد وسايل جل
د، دچار خونريزی شديدتر می       خون ريزی بر بالين بيمار آمده باشد، زيرا بعضی از افراد به دليل آنکه ماده انعقادی کم ری دارن ت

ه      . شوند، و اين امر می رساند که ابن سينای بزرگ در مورد خون شناسی دارای مطالعاتی بوده است  ود ک ه ب ه دريافت ه تجرب او ب
  . افراد از لحاظ سرعت انعقاد خون متفاوت می باشند و ماده يی در خون وجود دارد که به انعقاد خون کمک می نمايد

رار داشت   بناب ز دارای       .راين دانش خون شناسی ابن سينا چند قرن جلوتر از زمان خودش ق ورد فصد و حجامت ني ينا در م ن س اب
او معتقد بود که حجامت بعد از غذا خوردن  . خود به تفصيل به اين مباحث پرداخته است» قانون«نظرياتی بوده است که در کتاب

ز ا  ار نمی باشد       صحيح نيست و روز اول و آخر هر ماه ني ن ک انی، مناسب اي اه را مناسب       . ز لحاظ زم اردهم هر م ينا چه ن س اب
اهی دارد      ين آگ ر زم اه ب ره ی م چون  . حجامت می دانست و با اين نظريه نشان داد که از تاثير قوه ی جاذبه ی اجرام سماوی و ک

ا       قوی تر از ساي) به دليل بدر کامل(نيروی جاذبه کره ی ماه در شب چهاردهم ماه، دن آب درياه اال آم ر مواقع می باشد و باعث ب
ی       . می گردد و بر مايعات بدن آدمی و خون نيز همين تاثير را دارد) مد( انی، مبحث اليف جرج ره ی خوارزمشاهی ت اب ذخي در کت

  . مربوط به زالو انداختن وجود دارد که اقتباس از آثار ابن سينا می باشد

ی  در نتيجه، مشاهدات و مطالعات و تحق يقات، ابن سينا، دانشمند عاليقدر ايرانی، مرجعی جهت استفاده ی دانشمندان ايرانی و غرب
  .در مورد زالو شناسی و زالو درمانی می باشد

  :ديدگاه حكيم جرجاني پيرامون زالو درماني 

د دم       جرجاني معتقد است بهترين زالو، زالوي موجود در آب د همانن اآيزه است و شكل او باي موش باشد و شكم او سرخ و     هاي پ
. هاي پوستي مانند ريش بلخي، قوبا، سعفه و   پشت او سبز و سرش آوچك باشد و او نيز معتقد است منفعت زالو بيشتر در بيماري

وعلي          . باشد  مي. .  دگاه ب ان دي ه جرجاني برشمرده هم اطي آ وارد احتي ه استعمال و م رار آن صرف     طريق ه از تك نظر   سيناست آ
ه مي              . آنيم مي ره است آ اب ذخي ه او در آت ن جمل و اي اربرد زال اره آ ا درب ام حكم ا تم د   نكته بارز افتراق ديدگاه جرجاني ب : فرماي
  »را فراز گذاريد تا منفعت او پديد آيد) زالو(نخست تن را به فصد و مسهل پاك بايد آرد و سپس ديوچه «

 زالو از نظر رازي و ابن سينا

ا و         پزشکان نام آور اسالمي چون تفاده بج وارد اس انور م ن ج ان اي ه زي ابن سينا و رازي اشاره هاي فراواني داشته اند که با علم ب
در يکي از شرح حال هاي کتاب الحاوي آمده است که جواني در اثر قي خون آلود به حالت  . مناسب آن را در بيماري مي دانستند

د  ق از          . احتضار افتاده بود پزشکان از وي قطع اميد کرده بودن رفتن تاريخچه دقي د پس از گ ار آوردن الين بيم ر ب ي رازي را ب وقت
يده است           ته و در طول راه از آب چشمه نوش ن جوان سفري داش رًا اي ه اخي واد    . بيمار بر وي معلوم شد ک دستور داد سطلي از م

ده واداشت      د مع ه نيرومن ه تخلي ه از       در. محرک و قي آور را به جوان خوراندند پس از آن او را ب ويي ک واد مستفرغه زال ان م مي
      .فرط مکيدن خون جثه اي عظيم پيدا کرده بود مشاهده شد و جوان محتضر از مرگ حتمي نجات يافت

ابن سينا در کتاب قانون به مسافران سفارش مي کند که به هنگام آشاميدن آب از چاه ها و چشمه ها به ويژه در تاريکي شب دقت   
واع و        . لوده به زالو باشدآفراواني کنند چون که ممکن است  دمت ان ون و ق وم و فن ام عل ر تم ابن سينا با شناخت نبو غ آميز خود ب

     .شکل و اندازه تشخيص مي داده و زالو هاي مفيد را از مضر جدا مي کرده است اقسام زالوها را به رنگ و

او زالوهايي را که به رنگ ماش و متمايل به سبز با خطوط زرنيخي در طول پشت يا زالوي سرخ مايل به زرد با حاشيه منور يا 
ه        ايي ک ا آنه ند ي وده باش ند از زالوهاي        زالوهاي جگري رنگ و زالوهايي که داراي سر کوچک ب ز باش خ ري ا مل بيه دم موش ي ش

مطلوب و مفيد معرفي مي کند و معتقد است که زالوهاي شکم قرمز بهتر از زالوهاي پشت سبز هستند به ويژه آنکه از آب جاري  
  .گرفته شده باشند و به زعم ابن سينا زالو خون را بهتر از حجامت از عمق بدن بيرون مي کشد

ره  ابن سينا طرز زالو گ رفتن را بدين گونه شرح مي دهد که پس از صيد کردن و سرازير نگهداشتن زالو براي تخليه معده خون ب
رم او را در           ا اسفنج ن و ب دن زال اک کردن ب د پس از پ با خون جانور ديگري را به نزد او مي آورند تا به عنوان پيش غذا ميل کن

  .لش منطقه اي که خون بايد گرفته شود زالو را در محل مي چسبانندآب پاک حمام مي کنند و پس از شست و شوي پوست و ما

اري    . ابن سينا سفارش مي کند که مواد بند آورنده خون در هنگام زالو گرفتن بايد در دسترس باشد رفتن را در بيم و گ ابن سينا زال
     .هاي پوست از قبيل جوش ها، دمل هاي صورت و لک و پيس سودمند مي دانست

او تاکيد مي کند که زالوهاي با سر درشت و به رنگ  . از قول هندي ها نقل کرده است که پاره اي از زالوها سمي هستند ابن سينا
تند          وني هس ه رنگ بوقلم ا خطوط الجوردي و ب اهي ب سرمه اي يا سبز يا داراي کرک هاي ريز و نرم يا زالوهايي که شبيه مارم
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داد           ابن .سمي اند و بايد از آنها اجتناب شود دخيم قلم ب، ضعف و قرحه هاي ب ل، غش، خونريزي، ت سينا اين زالوها را موجد دم
  .مي کند و معتقد است زالوهايي که از آب هاي کثيف و گل آلود شکار مي شوند نامناسب هستند

د اگر         د مي کن د و تاکي ا را مناسب مي دان کسي منکر    او در عوض زالوهاي صيد شده از آب خزه دار و محل زندگي قورباغه ه
ه عرض شما             ان آور شمرد خالف ب ا قورباغه را زي وي همزيست ب د،     اين شد و زال ه حرف او ندهي انده و گوش ب ره   رس در داي

مي      ا س يچ يک از زالوه دارد و ه ود ن مي وج وي س ه زال ده است ک انون تصريح ش تن ق درجات م رخالف من ا ب ارف بريتاني المع
    .نيستند

  :خواص بزاق زالو 

طول آن . انگلهای خون خوار به شمار می رود  ء معروف می باشد که اصوال جز)  Hirudo Medicinalis( ا نام زالوی طبی ب
ر است و وزن آن      12به طور متوسط  انتی مت ی        2 – 3سانتی متر و عرض آن حدود يک س ده زاي رم می باشد و بصورت زن گ

دايی است    تکثير پيدا می کند ساختمان بدنی اين موجود از لحاظ سيستم ع اده و ابت ر و رشد معموال در     . صبی بسيار س جهت تکثي
و         زاق زال رورش داده می شوند ب ه      )  Leeches( آکواريومهای بزرگ و به صورت گروهی پ ی است ک ای فراوان حاوی آنزيمه

  :خواص درمانی متعددی دارند که به اختصار به شرح ذيل می باشند 

اده           اين خاصيت باع:  Anestheticخاصيت .  1 ل وجود م ه دلي دتا ب ه عم يش زدن ميگردد ک ام ن ث کاهش درد موضعی در هنگ
Hirudin  می باشد.  

  .می باشد که باعث گشادگی عروق خواهد گرديد  Histimineاين خاصيت به دليل ماده :  Vasodilatorخاصيت .  2

زيم    . می باشد    H.Mبزاق  موجود در Hyaluronidasاين خاصيت به دليل آنزيم :  Anticoagulantخاصيت .  3 ن آن بعالوه اي
  .بسيار موثر هست  خاصيت موکوکيتيک و آنتی بيوتيک بسيار قوی دارد در حدی که در درمان گلوکوم هم

 Protealiticخاصيت .  4 inhibitor  : اين حالت به دليل وجود سه پروتئين خاص به نامهایHirudin  وBdelin  وEgLin   می
  .باشد 

ه طور صناعی       :  Hirudin) الف  اده امروز ب ن م مهارگر اختصاصی ترومبين می باشد پس در روند تشکيل لخته موثر هست اي
  .جهت استفاده در امور طبی ساخته می شود 

ال    Acrosinو پالسمين و  Tripsin، مهارگر  5000با وزن مولکولی :  Bdelin) ب  ر فع می باشد و اغلب در موارد نياز به غي
  .السمين مورد مصرف دارد کردن پ

EgLin  : با وزن مولکولی کم خاصيت مهارگریELastase  وcathepsin  وSubtilisin  وChymotripsin    ه بسيار را دارد ک
اری کرون می باشد بعالوه        موثر در کاهش التهاب بعد از تروما و جراحی ها و مشکالت آندوتليوم روده ای علی الخصوص بيم

  .يل لخته به دنبال سپتی سمی در خون می گردد اين ماده مانع تشک

ن خاصيت         :  Antibioticخاصيت .  5 ه است اي رار گرفت ورد توجه ق را م يله        Leechآنچه را که اخي ه وس دتا ب ه عم می باشد ک
Aeromonas Hydrophila  يا )Hirudini  (        ای ناشی از ر روی بيماريه ردد و ب د می گ د تولي  که در روده زالو زندگی می کن

آنزيمها و پروتئينهای متعدد ديگری نيز در کيسه های  . استاف اورئوس و توبرکلوز و بيماری ديسانتری و ديفتری موثر می باشد 
  .موجود می باشند )  H.M( بزاقی قدامی و خلفی 

تان طي بررسي ين هندوس و از  محقق ياهرگي ممل و خون س ه زال دند آ ه ش ا Co2هاي علمي متوج ه خون شرياني ح  O2وي را ب
  .باشند آند آه داراي غلظت باالتر و خون فاسدتر مي دهد و در مكيدن خون، عروقي را انتخاب مي ترجيح مي

ي  آند و از سوي ديگر بزاق خود را آه حاوي ماده را تخليه مي O2زالو از سويي خون آلوده و فاقد  رودين (آواالگون   اي آنت و ) هي
اده      وع م يش از يكصد ن ده        ( bioactiveاحتماًال ب بيه گيرن ي ش رم و پروتئين ايكلين ف تا س ات پروس ثًال ترآيب تيل     م ك اس هاي نيكوتيني

ام مي   . آند باشد، به موضع تزريق مي ديگر مي) آولين ان انج ن     يعني دو عمل تصفيه خون و ترقيق خون را همزم الطبع اي د و ب ده
ها منجر  خون و سيستم ايمني و افزايش اآسيژناسيون بافتخون سالم سازي شده به آنترل عفونتها و عملكرد بهتر سلولهاي دفاعي 

  .خواهد شد

ار  روزه در مه  Venousام Congestion ) ي يون جراح رين آمپليكاس اء و   مهمت د اعض كوپي و پيون تيك و ميكروس ا پالس ه
ده   آند و مانع احتقان خون، هماتوم، ادم، ترومبوز و نكروز عضو ي زالو به خوبي عمل مي) هاي پوستي گرافت د زده ش ا فالپ پيون
ي در      infectionالبته زالو در نارسايي شرياني يا ايسكمي بافتي چندان موثر نيست و (گردد مي و تراپ ده پس از زال اهده ش هاي مش

  ).چنين بيماراني بوده است
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Gerald  وJames  ضمن معرفيCase  هاي متعدد و متنوعي آه با متد زالودرمانيReject    ده ودي    پيوند عضو قطع ش ا بهب آنه
  .بيوتيك تراپي آن ارائه داده است هاي متعاقب زالو و آنتي يافته، بحث آاملي پيرامون عفونت

اني            Reportزاخارسكي و همكارانش در  و درم ه طي سه جلسه زال د آ تاتيكي را معرفي آردن دخيم متاس خود بيماري با مالنوم ب
زاق      تحريك رشد سلولهاي سرطاني م(آامُال مداوا شده است  درودين ب ه هي وم است آ النوم به دليل آنزيم مترشحه از سلولهاي مالن

  .)زالو مهار آننده اين آنزيم است

  .شرح درمان ميوآارديت عفوني را با هيريدوتراپي آورده است Lik Sprava 1998 Augدر  NAZARدآتر 

ر    مقايسهپژوهشگران دپارتمان فارماآولوژي دانشگاه آنتاآي از لحاظ بيوشيمي  ه اث اي ميان هپسارين و هيرودين به عمل آوردند آ
  :اند  تر هيرودين نسبت به هپارين را به دليل زير توجيه آرده اختصاصي

  ـ هيرودين براي فعال شدن نياز به آوفاآتور ندارد1

  دارد dose‐dependentـ هيرودين اثرات پايدار و يكنواخت 2

  ترومبين داردـ هيرودين اثر مستقيم روي مهار 3

  .دهد نمي) مسموميت( toxicityـ هيرودين 4

ا      ) Reject(وازنش  1985جوزف آيتون جراح ترميمي بيمارستان ماساچوست اياالت متحده در سال  د گوش يك پسربچه را ب پيون
  .زالو مرتفع ساخت

اي پالس    و در جراحيه رات معجزه آساي زال اهده اث تان پس از مش ه جراحان انگلس د امروزه جامع اي پوستي و پيون تيك و گرافته
  .دهند اند و مورد تأآيد قرار مي يان جراحي و حتي در حين عمل، را آامًال پذيرفتها، آاربرد زالو پس از پ اعضاء

ده است و           ) فرانسه(پليه  پروفسور ايواليو از دانشگاه مون و آشف نش امي اسرار و خواص مثبت پزشكي زال وز تم معتقد است هن
  .ر درماني براي زالو قائل استدست آم ده اث

ا   در آشور روسيه درمان با زالو بسيار رواج يافته است بطوري آه بيماريهاي مختلف از سردرد و بيماري قلبي و پوستي گرفته ت
  .آنند حتي ضعف قواي جنسي را با زالو اندازي معالجه مي

  .است آه ماده مؤثره آن از زالو استحصال شده استهاي آرايشي جهت رفع چروك صورت ابداع شده  در مسكو و اوآراين آرم

ه              30در اوايل قرن نوزدهم ساالنه  رار گرفت ي ق اني و طب ورد مصارف درم ده و م ا صادر ش ه آمريك ان ب و از آلم ميليون عدد زال
  .است

ه الرنگوسكوپ    اربرد    چاپ  ) 1998آگوست  (در تحقيقات ارائه شده از سوي دانشگاه استانفورد آاليفرنيا آه در مجل ده است، آ ش
     )ها آاهش واپس زدن پيوندها و گرافت. (هاي پالستيك و ترميمي با درصد موفقيت بااليي همراه بوده است زالو در جراحي

  .آن آرد توان ريشه ير، آلتون، اوخنر و هورتر معتقدند هر گونه آانون عفوني بدن را بوسيله زالو مي پروفسور مي

راي آن        زاخارين روسي معتقد است زا دن را ب ر وازودالتاسيون عمومي ب ه اث ردد و بلك لو موجب انبساط عروق موضع نيز مي گ
  .گردد ر ميبهيپرتنشن، پس از مصرف زالو، فشار به حد نرمال  criseشود آه در  قائل است چرا آه مشاهده مي

  .دقيقه 15 - 120 طي مدت) ده برابر حجم بدن خود ( ليتر خون مي مكد   هر زالو پنج تا پانزده ميلي

تن     آشد ماده بي ساعت طول مي 2 – 10خونريزي پس از جدا شدن زالو  ين رف حسي تزريق شده توسط زالو در موضع سبب از ب
  .شود درد حين نيش زدن و مكيدن خون مي

  :هيرودين سبب

  ـ مهار تبديل فيبرينوژن به فيبرين و بالطبع مهار انعقاد خون1

  )Vasodilatation(عروق و بالطبع گشادشدن عروق ه شدن عضالت صاف ديوار ـ شل2

  .جالب بدين ترتيب معرفي آرده است Caseافزايش و بهبود فلوي خون در دآتر آلبرت آراشينيوك در روسيه دو  -3
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اني بخ    5ـ فلج مغزي ـ آه مدت    cpساله با سابقه  6آودآي ) 1 و درم وبي سال توانايي راه رفتن نداشته است و پس از جلسات زال
  .ناپديد شده است cpراه رفته و عاليم 

ه   . و نازائي Statusزن جواني با سابقه حمالت آسم ) 2 طي مرحله اول هيرودوتراپي آسم وي آامًال بهبودي يافته و پس از مرحل
دانيم فقط   ! گردد دوم هيرودوتراپي باردار شده و صاحب فرزند مي ده داراي آپگار     % 2جالب است ب د ش ال متول ند   مي  10اطف باش

  (!)بود 10آه اين نوزاد داراي آپگار 

  :اند  هاي درماني زالو اثبات آرده دو تئوري زير را درباره توانايي 93ـ97هاي  پترزبورگ روسيه طي سال دانشمندان سن

زيك و بيومكانيك  در آزمايشگاههاي بيوفي. زالوها توانايي ايجاد ثبات در مناطق حياتي را دارند:  bioenergetical effectالف ـ  
و در    ر زال وف روي اث تيتو آورتك  kirlianانس effect ) وافكن دان   luminescenceپرت ك در مي اي بيولوژي اي  بافته ه

زايش        ) الكترومغناطيسي با فرآانس باال ي اف و تراپ ه پس از زال دند آ تيم و    luminescenceمطالعه شده و متوجه ش را شاهد هس
ن     يداري انرژتيك و سازهاي افزايش پا بطور قابل مالحظه اني ديگري اي هاي اطالعاتي در بافتها را شاهد هستيم آه با هيچ متد درم
  .شود افزايش حاصل نمي

 neiro‐throphicalب ـ      effect  :   رون د ن ك رش ب تحري و موج حات زال دريت  ترش ا و نورودن ا    ه ازي آنه رميم و نوس ا و ت ه
ن آشف مي   . گردد مي ا     اي د افق روشني در درم اري توان اعالج    ن بيم وز  . MS).CVA(پارآينسون، اسكلروزيس   CNSهاي ن ترومب

  .براي ما باز آند. . . عروق مغز، آلزايمر و 

د،    : آند  در آخر توصيه مي) MAPS(پترزبورگ  آرسي زالو درماني سن ما معتقديم هر پزشكي اعم از جراح آنكولوژيست، ارتوپ
وعي از  . هاي درماني زالو را بشناسد و استفاده آند تواناييبايستي . . . دندانپزشك، ژينكولوژيست و  زالو توانايي درمان گروه متن

د، اغلب             : ها را دارد نظير  بيماري د و آيسه صفرا، گاستريت، همورويي ات آب تاتيت، برونشيت، التهاب ت، پروس ده، آولي زخم مع
تات،    وم پروس ازائي، آدن س، ن م عضالني، واري تي، اسپاس اي پوس ي   بيماريه ل جنس اهش مي ردان، آ اروري م ، )Impotnce(ناب

  ).مواد مخدر(الكليسم، ترك اعتياد

ه        Sawyerدآتر  د است آ ارم انگلستان معتق اتي بيوف ام       از مؤسسه تحقيق دي بن ه مانن زيم ژل و آن موجود   Orgelaseدر دهان زال
  .هاي چشمي و آرتريت روماتوئيد آامًال آارآيي دارد است آه در درمان بيماري

د مي         ه امي ودي تومورهاي سرطاني آ رل و بهب و در آنت ل    اخيرًا مطالعاتي نيز در دست اقدام است پيرامون تأثير زال ه محاف رود ب
  .علمي جهان عرضه گردد

ك   ي پيرامون تكني االت و گزارشات علمي فراوان ده   مق دازي، نحوه آم و ان ار هاي زال ي بيم و  مراقبت  .سازي روان هاي پس از زال
رانس          اندازي، رو دالين و آتب رف وان ديگر در م ا عن و و دهه ر زال داري و تكثي ه چشم مي    leech therapyش نگه ه    ب خورد آ

  .بندي آنها در اين مقاله ممكن نبود جمع

د        . خون آشامي صفت مشترک اغلب زالوهاست ا جاي مي گيرن د ه دي آنالي ه بن ا در طبق رم   . از نظر جانورشناسي زالوه ا ک زالوه
د هايي هستند به  ر است حال اينکه           . طول يک تا چند اينچ و در هر انتها بادکش دارن اي خلفي درشت و پهن ت ده انته ادکش مکن ب

  .بادکش ها براي اتصال تغذيه و حرکت جانور خلق شده اند. بادکش انتهاي قدامي کوچک تر و باريک تر است

درتي      . خود ذخيره کند زالو داراي چينه دان قابل اتساعي است که مي تواند خون زيادي را در ا ماهيچه هاي پرق بعضي از زالوه
ا در سطح             د ي نا کنن ه در آب ش ا حرکت موجي خود ماهران د ب ه قادرن دارند و مي توانند بدن خود را باز و جمع کنند به طوري ک

د  ) دوجنسي(همه زالوها هرمافروديت . جامدي بخزند نيده کنن د و     هستند و عالقه دارند پيش از آنکه خود را گش ديگر بياميزن ا هم ب
  .عمل لقاح انجام دهند و بدين ترتيب اسپرم يک زالو تخمک زالوي ديگر را بارور سازد

د             ا نمي کنن ه سادگي او را ره بند ب ان خود مي چس ه ميزب ي ب وًال وقت . زالوهاي آبزي انگل ماهي ها و الک پشت ها هستند و معم
وع      . هو ه اي و داراي خطوط رنگي هستنداغلب زالوهاي آبزي به رنگ خاکستري متمايل به ق ن ن ه اي از اي وي پزشکي نمون زال

     .زالو است

آنها خود را به ميزبان هاي شناگر مي چسبانند و پوست يا مخاط را با سه آرواره شاخي خود به شکل  . گزش زالوها بي درد است
ل          شکاف سه شاخه مي درانند و به کل بادکش دهاني که به مثابه يک سيستم ا ه جيب هاي قاب د و خون را ب يجاد خأل عمل مي کن
ه   . اتساع قسمت مياني لوله گوارش پمپاژ کرده و براي ماهي ها ذخيره مي کنند تخم ناشي از آميزش زالوها با يکديگر به شکل پيل
ود  ده مي ش يه آب افکن اي درخت در حاش ده ه ا کن ا در سنگ ي اک.در خاک ي اي خ رم ه زي از ک اي آب م بعضي از زالوه ي و تخ

قورباغه ها تغذيه مي کنند و انواع ديگري از زالوهاي آبزي که قدرت مکندگي چنداني ندارند از کرم هاي خاکي الرو و حشره و  
  .حتي لجن هاي آلي کف استخر امرار معاش مي کنند

د   . بعضي از اين زالوها به حلزون ها حمله مي کنند د و داراي ق دان ندارن دگي     بعضي ها که آرواره يا دن ه بري تند، ب رت گزش نيس
ع مي   ه است جم ان يافت ا جري ازه اي از آنه د و خون ت ده ان ته ش ازه کش ه ت انوراني ک ه دور ج ا ب د ي ازه اي دارن ه خون ت ايي ک ه
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ا وارد  . زالوهاي خشکي در مناطق استوايي آسيا و جزاير اقيانوس پاسيفيک و هند يافت مي شوند.شوند انواع خون آشام اين زالوه
د        مجاري اقي نمان ا ب راي آنه ن مجاري ب رار از اي در .بيني و سينوس ها مي شوند و آنقدر خون مي خورند و باد مي کنند که راه ف

ه از طريق حس       د ک جنگل هاي باران خيز هند و سيالن زالوهايي در هر ردپاي گله ها تا دام يا در بوته ها و درختان وجود دارن
ا        .مکانيکي به حيوان رهگذر حمله مي کنند بويايي يا نور يا درجه حرارت يا حس راد مجروح ي ه اف ده است ک مواردي گزارش ش

     .مفقود در جنگل از حمله هزاران زالو از اين نوع از پا درآمده بودند

دان آم     ه مي د درمان با زالو که ريشه تاريخي صد هزار ساله دارد و مدتي به درازاي قرن گذشته منسوخ شده بود، يک بار ديگر ب
انيکي         2001در سال  .و در جراحي و کنترل درد به کار گرفته شد وي مک پژوهشگران دانشگاه ويسکانسين در مديسون يک زال

اد تجويز و در صورت      . ساختند که شبيه به يک بطري کوچک بود و به يک فنجان متصل مي شد با اين دستگاه داروي ضد انعق
ه قيمت     Leeches USA Ltdدر امريکا شرکت .لزوم خون گرفته مي شد ده را ب ا   6هر زالوي زن ازار آورده     7ت ه ب رًا ب دالر اخي

ه شامل           ) Essen(پژوهشگران دانشگاه اسن . است د ک رده ان اليني را گزارش ک ايي ب ايج يک کارآزم رًا نت ار   51در آلمان اخي بيم
ه     اين بيماران به طور اتفاقي در يک. مبتال به استئوآرتريت اوليه زالو بود ه اند ن ترتيب ک ا   4جلسه با زالو درمان شدند به اي  6ت

  .زالو در منطقه دردناک اطراف مفصل قرار داده شد و اين گروه با گروه ديگري که ديکلوفناک موضعي مي گرفتند مقايسه شد

ا  24آمده است کاهش درد در    2004در ژانويه  Family practice newsنتيجه اين تحقيق که در خبرنامه پزشکي  وده س . عت ب
ود  نسبت  . (درمان با زالو آغاز شد و مجددًا اهميت يافت و اثر کاهش درد نسبت به گروه شاهد ديکلوفناک به طور بارزي بيشتر ب

موردي   13به نقل از اين خبرنامه در يک دسته ) در گروه ديکلوفناک 4/42به  5/51در گروه زالو در مقايسه با  3/19به  5/53
ود  . مورد از زالو استفاده شد 11بال صدماتي مانند گاز گرفتن سگ در پيوند مجدد لب به دن تمام موارد درمان شده با زالو موفق ب

  .اما در به کار گرفتن در محل گزش زالو جوشگاه زخم ديده مي شد

ق افت          ت از رون ه هپاتي ا از جمل اري ه ال بيم ل انتق ه دلي ت ب راي حجام و ب تفاده از زال ه اس ود ک اليان درازي ب ودس ه . اده ب مجل
ال          2002الرنگوسکوپ در سال  ه دنب دي ب ان وري ه احتق تال ب اران مب و در بيم پژوهشي را ارائه داده است که از استفاده مجدد زال

اي ترميمي حکايت دارد دهاي آزاد در جراحي ه ت . پيون ه عل ان خون شرياني خوب ب راري يک جري م برق ه رغ دها ب ن پيون اي
ي ر ين م دي از ب ان وري داحتق ه . ون ن مطالع ه  450در اي ه در فاصله ژانوي ار ک ال  1995بيم ا س ان جراحي  2000ت تحت درم

ل    8/1بيمار يعني چيزي در حدود  8ترميمي سر و گردن با روش پيوند آزاد قرار گرفتند  دي غيرقاب درصد آنان دچار احتقان وري
الودرماني با زالوي پزشکي مراقبت ويژه، بررسي مکرر  بيمار برنامه ز 8عالج با روش جراحي متعارف قرار گرفتند براي اين 

     .خون، تزريق خون در صورت لزوم و پيشگيري آنتي بيوتيک عليه آئروموناس هيدرفيال به اجرا درآمد

ن نتيجه   . زالو استفاده شد 215مورد برنامه مزبور موفقيت آميز بود و براي هر پيوند به طور متوسط از  8در  ه اي  محققان فوق ب
ز جراحي هاي     رسيدند که با قبول عوارض و در نظر گرفتن مالحظات و تمهيدات ويژه استفاده از اين شيوه در پيوند موفقيت آمي

  .ترميمي مي تواند سودمند واقع شود

  آنزيم های موجود در بزاق زالو

ا تكنيك          65متشكل از   پروتئيني. هيرودين مهمترين ماده ضد انعقاد بزاق زالو است ه آن ب ه است و رديف اسيدهاي آمين يد آمين اس
PCR يله عوامل ديگر موجود        . خاصيت ضد انعقادي هيرودين قوي تر از هپارين است. مشخص شده است ه وس رودين ب عمل هي

 . آنند فعاليت هيرودين را از روي خاصيت ترومبين آن بيان مي. شود قويت ميدر زالو مانند همنتين و آنتي استاتين ت

هيرودين توانايي زيادي در ممانعت از انعقاد خون دارد به طوري . امروزه فرم نوترآيب هيرودين به نام ليپرودين سنتز شده است
ه    ( دارد و مانع انعقاد آن شود  هآه چند قطره بزاق دهان زالو قادر است مقدار زيادي خون را به صورت مايع نگ ه ب با آزمايشي آ

  ). ساعت افزايش يافته بود  6صورت تجربي بر روي خون مكيده شده توسط زالو انجام شد زمان لخته شدن خون به بيش از 

ال مي    12وقتي آه خون با لبه بريده بافت تماس حاصل مي آند فاآتور   اآتور فع ال شدن   . شود  يا هاگمن ف اآتور    متعاقب فع ن ف اي
زيم  ال مي        انعقادي يك سري آن رومبين فع از ت زيم پروتئ ه آن ا از جمل رين مي          ه ه فيب وژن ب ديل فيبرين زيم سبب تب ن آن شود و   شود اي
  . آند شود و خون را منعقد مي بندد و مانع خونريزي مي هاي آالف مانند ، محل بريدگي را مي فيبرين به صورت رشته

وگيري مي      هيرودين به صورت خيلي اخت رومبين جل از ت زيم پيروتئ اد خون مي      صاصي و قوي از فعاليت آن انع انعق د و م . شود  آن
ا  )  FG( فيبرينوژن يك مولكول دايمر است و دو محل اتصال  پتور پالآت   )  Binding sites( ي راي رس ده دارد    ب ال ش . ( هاي فع

Gp116‐111a  (ا و اي  تواند سبب اتصال پالآت  اين محل اتصال مي د    ه ي آن اد تجمع پالآت انع اتصال دور     . ج رودين م اًال هي احتم
ا در   اتصال پالآت  . ها جلوگيري مي آند مي شود و از اين طريق مانع انعقاد خون مي شود از تجمع پالآت)  Fg/Gp( رسپتور  ه

  .هاي عروقي و انسداد عروق شود تواند مرجع به تشكيل پالآت داخل عروق مي

  : خواص ديگر هيرودين  
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ه  ا انبساط ماهيچ رودين ب ان خون مي  هي زايش جري ادي عروق و اف دار عروق سبب گش اي صاف ج رودين خاصيت . شود ه هي
ي   بي ه ب حس مي شود و احساس سوزش ناشي از        حس آنندگي دارد ؛ لذا دقايقي بعد از چسبيدن زالو به محل و ترشح بزاق منطق

  . آند و و خونخواري آن را تحمل ميرود و بيمار به راحتي وجود زال نيش زالو از بين مي

تم   بطور آلي براي هيرودين اثرات آنتي آواگوالنت ، آنتي ترمبوتيك ، ترمبوليتيك ، آنتي ايسكميك ، هيپوتنسيو ، تحريك آننده سيس
ي حس  رائين ، ب ي ، ممانعت از تصلب ش ده است  ايمن ناخته ش ابي ش ال و خاصيت ضد الته ي باآتري دگي ، آنت هشگران پژو. آنن

  : اند  دپارتمان فارماآولوژي دانشگاه آنتاآي طي تحقيقاتي ، اثرات ضد انعقادي هيرودين را با هپارين مقايسه آرده

  .هيرودين براي فعال شدن نياز به آوفاآتور ندارد 

  .هيرودين اثرات پايدار و يكنواخت وابسته به دوز دارد 

  .هيرودين اثر مستقيم روي مهار ترومبين دارد 

  .هيرودين مسموميت ندارد 

  .هيرودين بي حسي موضعي مي دهد 

اين يك آنزيم مهار آننده پروتئازها مانند تريپسين آيموتريپسين يا پالسمين است آه فاآتورهاي تورم و پخش شدن در   : بدلين )  2 
  .باشند بافت مي

  .ي جريان خون استها با اثرات روان ساز آپيراز يك آنزيم قوي ضد تجمع پالآت: آپيراز )  3 

  .باشد اگلين ، ضمن اين آه يك آنزيم ضد تورم است ، ضد اآسيداسيون و ضد راديكال نيز مي: اگلين )  4 

دگي منجر       : دستابيالز )  5  وليزي و هيدورليزآنن رات فيبرين ا اث اين آنزيم آه يك فاآتور ضد تجمع پالآتي بسيار قدرتمند است ، ب
ه    ده مي  هاي خوني تش    به حل شدن لخت يله      كيل ش ه وس زيم ب ن آن يوه       شود ، اي ه يك ش د آ اني بسيار    ي نيكونوف آشف گردي ي درم

  .انگيز را معرفي آرد هيجان

د  اين ماده هم به عنوان فاآتور پخش آننده و هم به عنوان يك عنوان يك آنتي بيوتيك عمل مي : هيالورونيداز )  6  ا    . آن زيم ب ن آن اي
ايي مي    ها فراهم مي پخش بزاق زالو را در بافتحل آردن مواد بافتي ، زمينه  و توان د بافت   آند و با اين آار زال هاي دور دست    ياب

  .جاي بدن به خصوص در نزديكي محل اتصال زالو به بدن بر جاي بگذارد  را نيز تحت تأثير قرار دهد و اثرات درماني در همه

  .هاي درماني از آن شروع شده است آنند و استفاده ها را تجزيه مي د و چربياز ليپوليتيك فاآتورها هستن: ليپازها و استرازها )  7 

دون درد مي    مي Yزند ، ايجاد يك زخم به شكل  وقتي زالو پوست را نيش مي: يك ماده بي حس آننده )  8  امًال ب باشد و   آند ، آه آ
د از حدود   . نمايد حس آنندگي ، به سادگي ، احساس خنكي ايجاد مي به دليل وجود ماده قوي بي و      5و بع بيدن زال ه پس از چس دقيق

ي تحمل            ه راحت دن ب و روي ب اني ، موجود زال و درم ه زال به محل ، بيماري ديگر احساس درد و سوزش ندارد و تا آخرين مرحل
  .شود مي

ت  اين ماده آه از طريق آنترل عمل االستاز فعاليت مي: آنتي االستاز )  9  ه خصوص در    آند ، آنزيمي است آه االس دي را ب ين جل
  .دهد پوست ، تنزل مي

ادآننده رگ  )  10  اده گش ت        : م تامين اس بيه هيس يار ش ده بس خص نش مي مش ور رس ه ط وز ب ه هن اده آ ن م د  . اي اده مانن ن م اي
ه پس   چند دقي. شود اند ، ترشح مي ي مغزي آه در طول بدن زالوي هيرودومديسيناليس تقسيم شده غذه 34نوروترانسميترها آه از  ق

ان  ( شود ؛ شايد اين پرخوني را بتوان به اين ماده نسبت داد آه فلوي  از اتصال زالو محل نيش قرمز و پرخون مي خون را  ) جري
  .در محل افزايش داده است

د    : منوآسيد نيتروژن سنتتاز )  11  رميم اعصاب صدمه دي ه اين فاآتور موجود در بزاق زالو شبيه به نوع انساني است آه سبب ت
  .شود مي

ه از درد      . داراي اثرات درماني در بيماري آرتروز است: اورگالز )  12  و آ روز زان ه آرت تال ب بسيار ديده شده است آه افراد مب
ودي بسيار مي          زانو و محدوديت حرآتي زانوها رنج مي  اني بهب و درم د جلسه زال ا چن د ب د  برن ه      . يابن ه آرات تجرب ن را ب ا اي و م

امين و سروتونين عمل       آند آه روي پايانه چنين آاتكوالمين ترشح ميزالو هم. ايم آرده د دوپ هاي عصبي بخصوص در پوست مانن
  .آند مي

ر اساس يك          . استيل آولين مترشحه در هيرودومديسيناليس خيلي مهم است   ولين در بافت ، ب تيل آ راي سنجش اس روش رسمي ب
  . اشدب روش بيولوژيك شامل قدرت انقباض قسمت پشت زالو مي
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وري ،     رات وازوديالت ،  Hementin  ،Anti statinمواد ديگري مانند استيل آولين ، نوروترنسميترها مواد شبه هيستاميني با اث
و يافت       مي  XIIو  XIآه مانع فعاليت آاليكريين و فاآتورهاي  )  PG12 ) Prostaglaindineو آنزيم مشابه  زاق زال ز در ب شود ني

  .شود مي

هاي صورت    ه ، دمل  زالو انداختن براي بيماريهاي پوستي مثل جوش . آشد زالو خون را بهتر از حجامت از عمق بدن بيرون مي 
اد خود يكي از ابزارهاي جراحي        . هاي سياه و سفيد و نظاير آن مفيد است ها و نقطه ، لكه امروزه زالو به دليل خاصيت ضد انعق

  . استدر پيوندها و دوام بافت پيوندي 

  (خونريزي ادامه يابد  150CCالبته اگر خونريزي را قطع نكنيد ممكن است تا . مكد خون در مرحله اول مي 5CCهر زالو حدودًا 
-250) شامل خونريزي پس از اتمام خونخواري ( عدد زالو ، خون از دست رفته  10طي زالو درماني با ). ساعت يا بيشتر  10

350 CC ه    نشان مي  تحقيقات. خواهد بود د آ يه        5-3ده دي در اطراف و حاش دازي عروق جدي و ان يش    روز پس از زال ي محل ن
  . آيند آه براي تخليه عروقي اين ناحيه مفيدند زالو به وجود مي

اري و آسيب         ا بيم د ت ه ياب ز ادام بنابراين از نظر درماني بسيار مهم است آه درمان به زودي قطع نشود ؛ بلكه در دفعات بعدي ني
  . ماند ساعت يا بيشتر در محل زخم باقي مي 10اثرات فارماآولوژيكي بزاق زالو به مدت . مرتفع شود

ارين در زخم   چنين اثراتي را نمي ه وجود آورد      شود با مصرف مواد ضد انعقادي معمولي مثل هپ در بيشتر  . هاي آوچك پوست ب
ده       توضيح داده ميهاي جراحي استفاده از زالو توسط جراح ماهر براي بيمار  روش ي درد آنن ديمي يك روش ب ن روش ق شود ، اي

  .آند حسي موضعي ايجاد مي اساسي است ؛ زيرا ترشحات زالو با تأثير بر روي اعصاب اطراف محل درد ، بي
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 : توصيه های قبل از زالو درمانی 

  .درباره زالو درمانی هم صادق است) رژيم غذايی قبل و بعد, مکان , زمان ( تمام آداب حجامت و فصد  – 1

ل   , کلوپيدگرل , اسويکس , دی پيريدامول , قرص وارفارين و آسپرين  – 2 و قرص های مسکن حداقل از سه روز قب
  .از زالو درمانی بايد قطع شود

  .موهای موضع زالو درمانی بايد پاکسازی و تراشبده شود – 3

  .روز از يکی از رژيم های پاکسازی ابتدا جزوه استفاده شود  15قبل از زالو درمانی حداقل  – 4

  .ساعت قبل از زالو درمانی مقاربت جنسی نداشته باشيد 24 – 5

د   موضع زالو درمانی را فقط با آب خالی و صابون های غير معطر – 6 ن و شوينده    (قبال شستشو دهي از عطر و ادکل
  )های معطر استفاده نکنيد

ات      – 7 و اغلب اوق اير مشکالت       , پس از زالو درمانی موضع زال رای پيشگيری و س زی دارد و ب ه  , خون ري برنام
  ه سر ببريدساعت پس از آن در استراحت و آرامش ب 8مهمانی پس از زالو درمانی نداشته باشيد الاقل , سفر , کاری 

د   , ابتدا با داروهای گياهی خاص , برای زالو درمانی عجله نکنيد  – 8 , رژيم های پاکسازی بدن که در ابتدا جزوه آم
  .بادکش و حجامت و فصد بايد خون وکبد پاکسازی شود و سپس زالو درمانی اثر فوق العاده ای خواهد داشت

ارونی  , ميوه نارس و ترش  , کيوی , خيار و کاهو , مرغ ,  برنج, تخم مرغ , لبنيات (مصرف غذاهای سرد  – 9 ماک
  )ساعت 8حداقل (قبل از زالو درمانی مجاز نيست ...)آش جو و آلوچه و , 

ل از    ) واحد گالب  1+ واحد آب انار 6(آب انار و گالب , مصرف رب انار  – 10 اهی قب ا ی گي مسهل ها و منضج ه
  .زالو درمانی را بسيار ارتقا می دهد بازده) حداقل يک هفته (زالو درمانی 

  .گرسنگی يا پرخوری و بيخوابی و کم خوابی سبب کاهش تاثير زالو درمانی خواهد شد – 11

  )بويژه زير قوزک داخلی پا ( .زن ها در حاملگی يا عادت ماهيانه نبايد زالو درمانی کنند – 12

  .قبل و بعد از زالو درمانی استحمام طوالنی و گرم و سونا و جکوزی جايز نيست  – 13

ت         – 14 مس الزم اس بی و جس ی و عص ش روح انی آرام و درم ان زال رس    . زم ترس و ت تن اس ورت داش , در ص
  .اضطراب و هيجان زياد يا نشاط بيش از حد با پزشک و دستيار مشورت کنيد 

  .تلخی دهان و خشکی دهان داريد اندکی رب انار و رب آلو تناول کنيد, انی اگر قبل و زمان زالو درم – 15

  .استفراغ فراوان قبل از زالو درمانی نبايد باشد, تعريق فراوان , ادرار زياد , اسهال  – 16

  .ماه 17و  16زالو اندازی بهتر است در نيمه دوم ماههای قمری بهتر است به خصوص روزهای  – 17

ل از       عده ای ا – 18 د و قب ل ان دازی محدوده سنی قائ د از    2ز اطبای طب سنتی برای زالو ان سالگی   60سالگی و بع
از        . زالو اندازی را مجاز نمی دانند  دازی را در صورت ني و ان د و زال ادی ندارن البته بعضی هم به اين محدوديت اعتق

  .در هر سنی مجاز می دانند

دت   – 19 تفاده م ل از اس و قب ر است زال رف را    بهت ار آب ظ ی دو ب ک ال ه ي ود و روزان داری ش ی در آب صاف نگه
  .تعويض نمود تا پاکسازی زالو بهتر انجام شود 
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ه شود     – 20 تقيما روی رگ انداخت ه          . زالو نبايد مس ده و مشکوک ب ی سرد و رنگ پري ه خيل اطقی از پوست ک در من
  .يستزالو درمانی مناسب ن) ادم(نظر می آيد و يا شديدا متورم است 

  .زالو ها بايد ريز باشند. برای نواحی نازک بدن مثل صورت نبايد از زالوی درشت استفاده کرد  – 21

  .بايد از زالوهای ريز استفاده کرد) کم خون(در افراد آنميک  – 22

ز  , سيستم ايمنی بيمار چون ممکن است . در يک مرحله نبايد از تعداد زيادی زالو استفاده کرد  – 23 ه ب ا  علي اق زالوه
  زالو اندازی به دفعات انجام شود  , واکنش نشان دهد و يا بيمار دچار ضعف شود در صورت نياز 

ه         – 24 ا خون ب د ت اال ببري ايش را ب برای زالو درمانی بهتر است بيمار بنشيند و در صورت ضعف دراز بکشد و پاه
تن ضعف             ين رف انه از ب ن عرق نش ه اي سمت مغز هجوم برد و ضعف از بين رود و تن بيمار خيس عرق می شود ک

  .است و حاال بايد به او عسل يا شربت عسل يا گالب ييا بيدمشک بدهيد 

زالو درمانی در پزشکی جديد و مدرن ترين کلينيک ها و مراکز علمی معتبر جهان جای خود را باز کرده است : کته ن
اری و هزاران        13به طوری که  ا بيم ا دهه ا و آمريک يده و در اروپ هزار مقاله علمی پيرامون زالو درمانی به ثبت رس

ان   در اين زمين. بيمار توسط زالو درمانی نجات يافته اند  ه کشور ما که زمانی  بيش ترين تجربه و دانش پيرامون درم
ر         ان عقب ت ام کشورهای جه م از تم رده اي با زالوها را داشته است و مرغوب ترين نژاد زالوها را ما به دنيا معرفی ک

و به ماهها نگهداری  یزالوهای مورد مصرف طبی و استريل و يکبار مصرف بوده و قبل از استفاده ی پزشک!!! است
يد  (شيوه های گوناگون پرورشی اماده ی مصرف پزشکی می شود  ا نباش ) نگران آلودگی و انتقال بيماری توسط زالو ه

اری   ... . زالو درمانی در نوزادان و اطفال نيز کابردهای تخصصی و بسيار جالبی دارد .  ه بيم در صورتی که مبتال ب
ا      تيد حتم ده هس ادی و خونريزی دهن انی     های خونی و انعق دامات درم ل از اق ع سازيد   , قب ايی   (طبيب را مطل اری ه بيم

  .حدود يکصد بيماری توسط زالو درمان می شود...). کمبود پالکت ها و کم خونی و تاالسمی و , نظير همفيلی 

  

  :توصيه های مورد توجه پس از زالو درمانی 

  .البته اگر آب را بجوشانيد موردی ندارد.باشدتماس نداشته معمولی موضع زالو درمانی با آب  ساعت 48تا  – 1

ه طور طبيعی  – 2 ا ب ا  8موضع زالوه م نگران  16ت ساعت خونريزی دارد و در صورت خونريزی عادی و مالي
يد ردد      . نباش ی گ ونريزی م اهش خ بب ک ش س ت دراز ک ر و حال رک کمت س از . تح ه   12پ ورت ادام اعت در ص س

  .مطب تماس بگيريد خونريزی به پزشک مراجعه کنيد يا با

اد را روی موضع     ضمادساعت پس از زالو درمانی پانسمان را باز کنيد و در صورت خونريزی  24 – 3 اهی انعق گي
  .و برای رفع سريع جای نيش زالو از روغن بادام تلخ روی موضع استفاده کنيد بريزيد و مجددا پانسمان کنيد

ساعت شروع می شود و گاهی تا يک هفته ادامه دارد و در صورت خارش    24گاه خارش موضعی زالو پس از  – 4
د    همحدود از روغن بنفش يا روغن گشنيز يا روغن کافور يا روغن بادام تلخ استفاده کنيد و در موضع زالو استعمال کني

  .در موارد خارش شديد به مطب مراجعه کنيد. 

  ساعت مقاربت جنسی نداشته باشيد 24مانی تا پس از زالو در – 5

ی استراحت فکری         – 6 دنی و حت انی استراحت فيزيکی و ب نش   (پس از زالو درم ز از ت ه  , پرهي ون  , مطالع , تلويزي
  )ساعت  8حدود . (توصيه می شود... ) مهمانی يا 

  .ف نشودماهی و ترشی جات و به زور کل سردی جات مصر, تخم مرغ , ساعت نمک  24تا  – 7
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  .تماس سرما و آب سرد با موضع زالو سبب خارش شديد و تورم می گردد – 8

وع و مضر می باشد     – 9 و .به طور کلی غذاها و ادويه و ميوه های بسيار گرم و بسيار سرد پس از زالو درمانی ممن
ی  , آبگوشت , جو , بيش تر از غذاهای معتدل نظير کرفس  رنج   , گالب ه  , شير ب , سکنجبين  , سوپ جو    ,سيب  , قيم

  .البته شربت گالب با عسل يا آب انار بعد از زالو درمانی خيلی مفيد است  .بايد استفاده کرد ... سرکه شيره و 

وه و , جگر , مانند دل (و چرب مقوی , مصرف غذاهای سنگين  – 10 يار      ...) قل انی بس و درم و پرخوری پس از زال
  .ظ و کثيف هستند و اثر زالو درمانی را به شدت کاهش می دهدچون اين مواد مولد خون غلي.ضرر دارد

  .پس از زالو درمانی حتی المقدور کم تر سرپا بايستيد و پياده روی کم تر داشته باشيد – 11

  .علت مزاج سرد خواب  هب.ساعت ممنوع است  6خواب پس از زالو درمانی تا  – 12

و در  مصرف غذاهای شور و حمام گر 13 ايز نيست   م پس از زال انی ج وان شربت      8هر  ( م ا   ساعت يک لي  3عسل ت
  پس از زالو درمانی مفيد استو شربت زعفران و بيدمشک ,مالت جو , نار و گالب آب ا, مصرف شربت عسل )روز 

سردی و  , سردرد  , اضطراب  , ازدياد فشار خون  , ندرتا پس از زالو درمانی عوارضی نظير تب و تپش قلب  – 14
ن عوارض موقت و    . (پيش می آيد که پزشک شما را راهنمايی خواهد کرد... تهوع و , نگ پريدگی ر, لرزش بدن  اي

  )مقطعی بوده و جای نگرانی ندارد

  .الودرمانی مصرف تخم مرغ وغذاهای حاوی تخم مرغ ممنوع استزس از پتا بيست و چهار ساعت  –15

  ...).و ادويه وکتلت.(غذاهای بسيار تند و تيز وبسيار ترش و بسيار شيرين تا بيست و چهار ساعت ممنوع است – 16

  .در صورت  عطش وخشکی دهان پس از زالودرمانی ماء الشعير وشکر سرخ هر هشت ساعت ميل شود – 17

ل  )بدون نان و برنج(شب هر شب يک سيخ گوشت گوسفند کباب شده 5جهت جبران خون از دست رفته  – 18 خالی مي
  .شيره انگور نيز استفاده شود .با سماق وليمو ترش وعسل ميل شود کاملتر خواهد بود)بجای شام(نماييد 

داری خونريزی    خود به خود منطقه را رها می کنند زالو ها وقتی از خونخواری سير شوند  – 19 ا مق بايد صبر کرد ت
  .ادامه يابد

ادکش کردن موض        – 20 ا ب ر است ب واد        عبه توصيه ی اغلب اطبای سنتی بهت دار بيشتری خون و م انی مق و درم زال
  .مضر را بيرون کشيد

رم شستشو داده      مانند دم کرده صاف شده آويشن   محل را با يک ماده ضدعفونی کننده  – 21 يده ول ا آب جوش ز  تم, ي يي
  . می ريزيم) نيش زالوها(روی محل خونريزی ... خاکستر باقال و, می کنيم و سپس پودر زردچوبه 

ات خون دارد      – 22  دن کثاف رون ران ه      . خونريزی بعد از افتادن زالوها نقش مهمی در بي يم ک ابراين توصيه می کن بن
و در داخل رگ        ان زال ه پس از گردش آب ده مانع ادامه خونريزی نشويد و هيچ نوع نگرانی به خود راه ندهيد چرا ک

ده ی متاثر از بزاق دهان زالو به تدريج در طول لوآخون , های بدن و حل کردن غلظت ها و رسوبات ديواره ی رگها 
  .سپس خونريزی به خود ی خود بسته شده و خون منعقد می شود. چند ساعت از محل نيش زالو خارج می شود 

ه عالمت     – 23 و ک اکی و ورم       آدر صورت بروز عفونت در محل زخم زال فيد و سرخ شدن دور زخم و دردن ا س ن ب
  . ماده و به کار بريد آ مشخص می شود داروی زير را

رين الک رد شود     , ويشن آ, تخم گشنيز  ز ت . گل ختمی از هر کدام مساوی تهيه کنيد و به گونه ای پودر کنيد که از ري
ا آب      , هر بار به ميزان الزم از يک قاشق غذاخوری تا چند قاشق  ودر را ب ا پ داد انه ا و تع بسته به وسعت جای نيش ه

و در همان حالت گرم روی محل زخم ها ضماد کنيد و با چند اليه باند روی ان را محکم ببنديد جوشيده داغ خمير کنيد 
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د    24هر گز زودتر از . ساعت خمير مزبور خشک نشده باشد  24به طوری که پس از  . ساعت ضماد را عوض نکني
ار  کامل محو نشده باشد    چنان چه عفونت به طور. معموال پس از يکبار بستن عفونت احتمالی کامال رفع می شود  يکب

ی بيتيک       . ديگر اين کار را تکرار کنيد  ه مصرف انت ازی ب دتا ني چون ضماد مذکور به طور کامل اثر خواهد کرد قاع
ه  آ دم کردهدر ان صورت از . ها نمی باشد اما در موارد استثنايی ممکن است نياز به تمهيدات بيشتر باشد  ويشن يا پون

ه   يا نعناع يا مرزنجوش  يد    3روزان ار بنوش ه             . ب د هر زخمی ب و مانن راد زخم زال ه علت سهل انگاری برخی از اف ب
ه       وارد ب ن م عفونت حاد منجر می شود در اين صورت مصرف انتی بيوتيک با تشخيص پزشک بالمانع می باشد و اي

  باشدمکانيسم مکش زالو ارتباطی ندارد و تنها عدم رعايت دستورات فوق می تواند عامل عفونت 

  بيمار سريعا دراز بکشد و پاها را باال نگه دارد, در صورت ضعف و سرگيجه  – 24

  .زعفران يا بيدمشک بدهيد, و سر را روی زمين قرار دهد و به او شربت گالب 

  :نحوه پانسمان پس از زالو درمانی 

د و سپس            د بياي ا خون بن د ت دا کن ه پي ذاريم خونروی ادام بهتر است پس از آنکه زالو موضع آسيب ديده را رها کرد بگ
ا               پانسمان انجام شود   ن ترس ت د اي وی آن را بگيرن د جل ند و تالش می کنن ن خونريزی می ترس ردم از اي بعضی از م

ا   4حدودی بی مورد است و معموال حدود  زی     8ت ه دارد    ساعت خون ري م ادام م ن ان     . ن ادی آب ده مکانيسم ضد انعق
ه روی زخم می شود          اد لخت انع ايج ه م اده ضد    . زالو به خاطر داشتن ماده ای بنام هيرودين به گونه ای است ک ن م اي

اده در خون       ن م ه اي انی ک انعقاد ديواره رگها و مويرگها را می شويد و ناچار بايد از همان محل نيش خارج شود تا زم
د    . نسان وجود دارد خون ريزی بند نخواهد آمدا ايی مانن و بهتر است بيمار سر پا نايستد و استراحت کند و از شربت ه

ران   ار شيرين   , شربت زعف وه های          , شربت گالب   , آب ان النگو و آب مي د مشک و شربت تخم شربتی و تخم ب و بي
اتوانی در   ولی در صورت سردی مزاج بيمار يا رقت ب. طبيعی تناول نمايد يش از حد خون بيمار يا احساس ضعف و ن

ر   , بيمار يا به هر دليل ديگر که شما تصميم گرفتيد پس از رها شدن زالو از موضع  محل را پانسمان کنيد به نکات زي
  :بايد توجه کنيد

ق زالو خون به علت آنزيم هيرودين موجود در بزا, زالو درمانی مثل حجامت و فصد يا زخم های سطحی ديگر نيست 
ه       ده خون ب د آورن واد بن رقيق شده و انعقاد خون در موضع به آسانی صورت نمی پذيرد و به همين دليل بايد حتما از م

  .اقدام به بند آوردن خون بنمائيد, همراه کمی فشار 

  چه موادی در بند آوردن خون می توانند ما را ياری دهند ؟

ا ماست   , عسل , ودر گل انار پ, پودر آويشن , پنبه سوخته , زردچوبه  زان عسل از ماست      (ترکيب عسل ب د مي ه باي ک
ازوی سوخته   , ) بيشتر باشد ين    , م ا واجب وره ي ائيده    , ن رم و س يم سوخته     , سفال ن اقالی سرخ شده و ن خاکستر  , آرد ب

د از ا   ... و , پوست کدوی سوخته  د می تواني تفاده   و در جايی که به هيچ يک از مواد فوق دسترسی نداري درار خود اس
اد خون      Kاستفاده از ويتامين .کنيد که هم ضد عفونی کننده و هم بندآورنده خون می باشد  ه سرعت روی انعق اگر چه ب

موثر است اما فقط در موارد اضطراری از آن استفاده کنيد چرا که زالو درمانی را از هدف خود که رقيق کردن خون  
  . بهتر است قبل از مصرف روی ماهی تابه بو داده شود و سپس مصرف شودو پودر های فوق .است دور می سازد

دا  ا ابت ل را ب يده  آمح ا جوش ده ي رم ش يده ول ده ب جوش تريل   صاف ش از اس يله گ ه وس ن ب د آويش اهی مانن ای گي داروه
يش گذاشته و سپس روی آن     به صورت ضماد  و سپس يکی از مواد فوق را ضدعفونی و تمييز کنيد  از  روی محل ن گ

, گل ختمی   , در بيمارانی که احتمال عفونت می رود آويشن شيرازی      .استريل گذاشته و اطراف آن کمی چسب بزنيد
ر         20تخم گشنيز را از هر کدام حدود  ا آب جوش خمي د و ب وط و آسياب کني م مخل ا ه د     و ضماد  گرم ب رده پس از بن ک

د و روی   آمدن خون داغ داغ روی جای نيش زالوها به اندازه يک الي ر بمالي از   آه ضخيم به قطر چند ميلی مت ا گ ن را ب
ه           چاستريل کامال بپوشانيد و باند پيچی کنيد و سپس روی باند  ر ب ن خمي د و اي وذ نکن د نف ه داخل بان وا ب ا ه سب ببنديد ت

ترش  ساعت مرطوب بماند و با اين روش زخم سريع خوب شده و عفونت نمی کند زيرا مانند خمير نان کمی  24مدت 
ب آساعت به موضع  48و تا . می گردد در اين حالت دارو خاصيت ضد چرکی و ضدعفونی کنندگی شديد پيدا می کند
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ادين     24و بعد از نريزيد و محل را نخارانيد معمولی  ر است از بت ساولن  , ساعت می توانيد پانسمان را باز کنيد و بهت
  .ست ولی در صورت اصرار از الکل سفيد استفاده شودو الکل سفيد استفاده نکنيد چون همان ضماد کافی ا

ساعت خمير را از زخم برداشتيد با زخم می خاريد يا متورم بود دوباره ضمادی با همان فرمول از   24و اگر پس از  
بار در روز استفاده شود و اين سری پس   3ويشن آساعت روی زخم گذاشته و از دم کرده  24نو تهيه کرده و به مدت 

و در .ب و سرکه ای که روی اتش به جوش آمده محل زخم را بخور دهيد بخار آباز کردن پانسمان محل زخم را با از 
ا صالح    د پزشک از    صورتی که اعمال فوق کارايی نداشت ب ول و قرص های    آدي ا      آمپ يم ي د سفيکس ی بيوتيک مانن نت

  . سفاليکسين استفاده شود

ه اگر بيمار خوش زخم باشد زود تر هم می تواند پانسمان را باز کند و اگر خون   ساعت بماند البت 24و پانسمان بايد تا 
پارچه ای تمييز بگذارد و روی زخم بگذارد     گاز يا داشت کافی است پانسمان را کنار گذارد و کمی عسل روی یريز

  .ن بگذاردآو کمی فشار دهد و سپس چسب زخم روی 

ر      اگر بيماری قرص رقيق کننده يا مسکن قبل  د بهت د نمی آم از زالو اندازی مصرف کرده بود و نگفته بود و خونش بن
د و   15الی  10است پس از ريختن عسل يا زردچوبه به موضع  س از پ دقيقه و در مواردی بيشتر موضع را فشار دهي

قايقی باالتر از سطح  بيمار را پانسمان کنيد و اگر محل زالو درمانی پاها بود پاهای او را د, اطمينان از بند آمدن خون 
  ...بدنش قرار دهيد و

  :انتشار جغرافيايی زالو 

فرانسه , فنالند , استونی , دانمارک , زالوی طبی به صورت بومی در دو قاره اروپا و آسيا زندگی می کند و در کشورهای چک 
ونی  , قزاقستان  , ايتاليا , جمهوری ايرلند , مجارستان , يونان , آلمان , گرجستان ,  ران  , لت د  , اي روژ  , هلن ال  , لهستان  , ن , پرتق

ی       . يوگسالوی وجود دارد, انگلستان , ترکيه , اسپانيا , روسيه , رومانی  واع غرب ر از ان نکته قابل ذکر آنکه زالوهای شرقی بهت
  .هستند و زالوی طبی ايران بهترين نوع زالوی شرقی می باشد

  :مشخصات مناطق مناسب صيد زالو

ران         تاالب ه اط شمال اي ی در نق و های طب ند و بيشتر زال ا و شاليزارها و بعضا قنات ها محيط های مناسبی برای زالو ها می باش
  .يافت می شود... مثل رشت و بابلسر و 

ا      ه صورت فصلی    (آب برکه يا تاالب يا شاليزار بايد زالل و تمييز باشد در آن خزه باشد و زيستگاه قورباغه ه و باشد  ) حداقل ب
  .البته زالو های اب های جاری نيز مناسب اند و زالو های آب ها گل آلود و تيره مفيد نيستند و ناقل بيماری اند

ا     , اکثر زالوها جانوران آب شيرين هستند و در آبهای کم عمق  االب ه ا و ت رداب ه ا در       , م ناور و ي ا و قطعات ش ر صخره ه زي
  .يزانند و تاريکی را ترجيح می دهند و شب ها به شکار می روند زالو ها از نور گر. کف آب زندگی می کنند 

  .بدن آنها بسيار قابل انعطاف است و با ايجاد تموجاتی در بدن داخل آب شنا می کنند

  :رژيم غذايی زالوها 

ا      رم ه ه شکار ک ان    ال, حشرات  , زالوها زندگی انگلی دارند و يا از مرده ی بعضی جانوران تغذيه می کنند و يا ب رم تن ا و ن روه
ره داران            ا شکار مه و ه د و خود زال بند و خونخواری می کنن کوچک می روند و يا به بدن ماهيها و يا پشت قورباغه ها می چس

  .آبزی و يا ماهيها می شوند

و بس    دن زال  ديار کن پس از خونخواری کامل يک هفته طول می کشد تا زالو بتواند مجددا حرکت يا شنا کنند روند هضم خون در ب
اه  6ماه و معموال  18الی  5(بوده تا چندين ماه  د    ) م ه طول می انجام ه خونخواری مجدد         . ب ازی ب ن مدت ني انور در طی اي و ج

  .ماه بعد زالو مجددا قادر به خونخواری است 4الی  2برای تغذيه ندارد با اين وجود 
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  :نگهداری زالو 

د و داخل   يک کوزه يا است برای نگهداری زالو کافی  دازه يک سوم     آيک شيشه بزرگ مربا خوری را برداري ه ان ن ب
آب خنک بريزيد و به جای در آن چند توری ظريف روی هم گذاشته و با کش آن را سفت کنيد و بايد اين ظرف  ظرف

د   د و    (را در جايی تاريک و خنک نگهداری کني ل داخل کم ا        ...) مث ه آنه ه ب ازی نيست ک داری ني ذا  و در مدت نگه غ
د             ايگزين کني اره آب تصفيه شده و شيرين و خنک ج د و دوب ا را عوض کني د آب آنه ا را   (بدهيد و هر روز باي و ه زال

د       ) ب نکنيدآيکدفعه آب به  ا يک سال نگه داري ی ت و با انجام درست و صحيح اين اعمال شما می توانيد زالو ها را حت
ا می            آس از هفته نگهداريد و سپ 3الی  2کنيد حداکثر  ولی سعی و ه ا کردن زال رای جابج د ب ه عمل اوري تفاده ب ا اس نه

د از دست کش     (توانيد از دست بدون دستکش نيز استفاده کنيد و نگران گرفتن دستتان توسط زالو نباشيد  البته می تواني
نظر شما را نمی    بخورده به راحتی موضع مورد آو اين را بدانيد که زالوی خيس و ) پالستيکی يا اليتکس استفاده کنيد

د عدد پارچه     , ساعت قبل از زالو گذاری  4الی  3گيرد به همين دليل هميشه  ان چن زالو ها را از آب خارج کرده و مي
و         ي يا در يک کوزه قرار دهيد تا بدنشان از لزجی خارج شود و البته با ا ده و زال و بيشتر گردي ر زال ار تسلط شما ب ن ک

  .تن و نيش زدن موضع خواهد داشت نيز بهتر و بيشتر تمايل به گرف

استفاده ) سيرابی(در ايران برای صيد زالو از احشای دام ها . بهترين زمان صيد زالو بهار و تابستان است :صيد زالو 
وده              . می شود  د ساعت مراجعت نم د و پس از چن رار می دهن ورد نظر ق ه سيرابی را در محل م , به اين صورت ک

  .سبيده اند را جدا می کنندزالوهايی را که به آن چ

ا از روی جوراب             بند و زالوه دان بچس ا ب ا زالوه رده ت ا را داخل آب ک رد و پ ا ک البته می توان يک جوراب زنانه به پ
  .نمی توانند به پا نيش بزنند

  : زالوو نقل حمل 

االب     حبرای  اليزار جم   مل زالو يک کيسه پارچه ای بزرگ تهيه کنيد و مقداری گل از محيط خود ت ا ش رده   عي در و ک
د   آداخل کيسه بگذاريد و زالو ها را داخل کيسه کنيد و در  ی کني ن را ببنديد و سپس پارچه را داخل يک کائوچوی مکعب

ا          گرماکائوچو را ببنديد تا  ن مقداری يخ گذاشته و درآو داخل  د و سپس بسته را ت دا نکن ه داخل راه پي رون ب  10از بي
ار در     ساعت می توانيد حم داری اکسيژن داخل       آل کنيد ولی در صورت امکان هر دو ساعت يکب ا مق د ت از کني ن را ب

   .محيط شود و زالو ها را خيلی متراکم نکنيد

  چرا در گل حمل کنيم؟

  زيرا  در طبيعت زالو ها  در آب و هوای خشک  کانالی را زير خاک  حفر می کنند و

  در اين حالت آنها چروکيده شده و خشک می ماهها بدون آب در آن زندگی می کنند که 

  . دقيقه آبپاشی کامال فعال شده و سرحال می شوند 10شوند وليکن بعد از 

  :  نکاتی جالب پيرامون زالو 

  .سی سی خون می مکد 30الی  5هر زالو 

  .زالو قلب نداشته و تنها رگهای منتشر در سراسر بدن دارد

  .ناب عصبي داردگانگليون و ط 32زالو مغز نداشته و 

  وستي داردپريه نداشته وتنفس 

  .دندان وجود دارد  100دارد که روی هر آرواره حدود   Yسه آرواره به شکل 
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در لوله گوارش زالو آنزيمهاي بيوشيميايي وجود دارد آه هر نو ميكرو ارگانيسم اعم از باآتري و ويروس و يا 
  .مضمحل نموده و از بين مي بردميكروب و تك ياخته اي را حداآثر ظرف نيم ساعت 

  .برابر افزايش حجم پيدا مي آنند 2 - 10پس از خونخواري 

  .دارد جفت لكه چشمي در انتهاي پيشين 5

  .مزاج زالو سرد و خشک است

  نور گريز و شب کار و شب رو می باشند

آب داغ است که قبال جوشيده و عاری از بهترين راه تنها , نکه زالوها به خوبی و به سرعت به بدن انسان بچسبند آبرای 
ميکروب شده باشد که داغ داغ روی محل مورد نظر ريخته شود يا اينکه محل مورد نظر را در آب داغ فرو برده شود آنگاه 

به سرعت . زالو ها را بدان می چسبانيم تا گرما باعث انتشار بوی خون شود و زالو احساس کند که به طعمه خود رسيده است 
اگر زالو در يک محيط سرد و تاريک بوده باشد و توسط . يش خود را به کار می اندازد و عمل مکيدن خون آغاز می شود ن

يک پارچه خشک شود و محل مورد نظر را با آب داغ گرم کنيم اين تفاوت درجه حرارت اشتهای زالو را تحريک کرده و عمل 
مدتی بگذاريد ... ضع هايی که پوست کلفت دارند مثل کف پا يا کنار پا ومکيدن خون با سرعت بيشتری شروع خواهد شد و مو

  .در آب داغ بماند تا پوستش نرم شود

  :طبی خصوصيات زالوي مطلوب

رنگ زالوی پزشکی متنوع است و غالبا زيتونی سياه تا قهوه ای و يا حنايی مايل به سياه بوده و نوارهايی به رنگ 
زالوی پزشکی را می توان از روی دو خط نازک رنگارنگ . بدن انها کشيده شده استسبز زيتونی تا سبز در طول 

شکم معموال . به رنگ زرد نارنجی است ) از سطح پشتی تا شکمی (هاشيه پهلويی انها , روی پشت تشخيص داد 
  .بسيار رنگارنگ است ولی ممکن است فقط يک رنگ داشته باشد

نام علمی اين جانور هيرودو . که نوار طولی ان به رنگ حنايی است , د زير گونه ای به رنگ سبز دار, زالو 
سانتيمتر کاربرد درمانی  12ولی زالوهای بيش تر از . سانتيمتر نيز می رسد  25زول بدن زالو به . اوفيسيناليس است

  ) و مورد نياز نيست(ندارند 

  :زالو های زير برای درمان مناسبند

  ز که دو خط زرد زرنيخی در طول پشت دارند رنگ ماشی و کمی مايل به سب

  سرخ مايل به زرد

  جگری رنگ

  شبيه ملخ ريز

  شبيه دم موش

  زالوی باريک با سر کوچک

  .زالوهای شکم قرمز بهتر از زالوهای پشت سبز هستند به ويزه اگر از آبهای جاری صيد شده باشند

ی کمر و شکمی با دو رنگ زرد و سبز زيتونی که زالوهايی به رنگ سبز زيتونی مايل به تيره با دو خط زرد رو
  گاها مايل به سياه است و دارای سر کوچک اند که در حالت جمع شده مايل به تيره اند 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
91 

زيتونی يا (با سر کوچک و شکم سرخ و پشت سبز است , باريک , بهترين زالو ان است که شکل ان مثل دم موش 
ز آبهای پاکيزه صيد شود و ابهايی که در ان قورباغه و يا گياه آبزی باشد و بهتر است ا) ماشی يا کمی مايل به سياه

  .ارجحيت دارد

خزه دار و قورباغه دار صيد می , البته زالو های مشکی و پر تحرک و سريع الحرکت و انهايی که از آب صاف 
  .شوند نيز خوب هستند

   :خصوصيات زالوهای سمی 

           سردرشت                          -1

  رنگ سرمه اي يا سبز -2

 خطوط آبي الجوردي و رنگ بوقلموني مانند -3

    آرآهاي ريز و نرم سطح پوست - 4      

  

  :توليد مثل در زالوها 

بوده و هر دو اندام جنسی نر و ماده را تواما در بدن دارند ولی مانند ) دو جنسی(زالوها شبيه کرم خاکی هرمافروديت 
) لقاح متقابل(ترماتودها قادر به خودباروری نيستند  و برای باروری نياز به اتصال به يکديگر دارند  اغلب سستودها و

جفت گيری روی زمين انجام می شود جايی که آنها بوسيله .زالو طی يک فصل جفت گيری يکبار توليد مثل می کند
لوها مانند کرم خاکی دارای يک زا.خود را به يکديگر متصل می کنند) شکمی(يک ترشح موکوسی بخش بطنی 

کليتلوم ناحيه ای ضخيم در بدن انگل است که فقط در دوران توليد مثل مشاهده می شود جفتگيری با به . کليتلوم هستند 
هم تابيدن دو زالو و وارد کردن اسپرم هر يک به ناحيه کليتلوم ديگری انجام می شود و اسپرم ها پس از ورود به 

  .و باروری تخم ها می گردند رحم منجر به لقاح

را که با يک ماده ژالتينی سخت مانند ) عدد 30به طور متوسط (عددی از تخم ها  50الی  15کليتلوم يک مجموعه 
 8روز تا  8هر زالو می تواند در عرض . پيله کرم ابريشم پوشانده شده و حاوی مواد غذايی است بوجود می آورد 

تخم ها شروع به انقياض بدن عضالنی خود کرده و پيله اسفنج مانند را از قسمت سر زالو برای دفع . پيله بگذارد 
   خارج می کند

اين بيماران مانند سايرين می توانند زالو درمانی کنند که اين گروه بعضا نيازشان به زالو : زالو و بيماران قند خون 
تخم گشنيز را پودر کرده و روی , گل ختمی , آويشن درمانی بيشتر سايرين نيز می باشد و کافی است داروهايی مانند 

زخم زالو پس از بند آمدن خون قرار دهيم و پانسمان کنيم که باعث جلوگيری از عفونت می شود و مصرف دم کرده 
که اويشن کار . باعث پيشگيری و دفع هر گونه عفونت می شود يا جوشانده آويشن پس از خون گيری روزی سه بار 

  .کسين يا سفيکسيم را انجام می دهد کپسول سفال

  

  :فواصل بين دوره های زالو درمانی 

دن انسان      تجربه نشان می دهد به طور ميانگين  وی بعدی     5/1برای هر زالو پس از خون خوردن روی ب ا زال روز ت
رده و   15الی  10عدد زالو استفاده کرد تا  10يعنی اگر کسی . فاصله زمانی تعيين کنيم  د از ان نوبت   روز صبر ک بع

د    20نوبت و در هر بار  3روز يک بار تا  25پس از آن که هر .بعدی را شروع کند  عدد زالو خون شخص را مکيدن
  .ماه پس از آن از زالو درمانی خودداری کنيد  3الی  2بهتر است تا 
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  :زالو درمانی  وکم خونی 

د نظر     امال م ا         کم خونی بيمار و توان او برای خونگيری بايد ک ز و صالح ب د خون تميي ا و غذاهای مول رد و داروه گي
رد       رار گي ار ق م غذايی بيم وثر در رژي ثال مصرف روزی  . روش های م وان شربت شيره انگور    3م د قاشق  ( لي چن

م  ) غذاخوری شيره انگور خالص که با آب خنک رقيق شده باشد  يکی از راههای خون سازی قوی است که حتی در ک
و                خونی های بيماران ا را تحت زال ه می خواهيم انه د خون ک ه قن تال ب اران مب رای بيم د و ب سرطانی هم غوغا می کن

عدد آلو بخارا در يک   5لو و آعدد برگه خشک شده زرد  5عدد برگ خشک شده هلو و  5درمانی قرار دهيم هر شب 
ر    ب انار تازآن اگر آکاسه آب خيس می کنيم و روز بعد بيمار تناول کند عالوه بر  ه چه بهت رای   , ه هم ميل کند ک م ب ه

ی نمک           . قند خون مفيد و هم برای خون سازی  وره ب ود کمی آبغ ر است و اگر شيرين ب البته انار می خوش باشد بهت
زان    ه مي ا سرکه ی انگور      50خانگی به آن اضافه می کنيم برای رفع کم خونی بيماران ديابتی شيره انگور ب درصد ب

اگر بعد از زالو درمانی برای بيمار احساس  . رقيق شده ان ميل شود تا قند خون کنترل گردد  ليوان 3مخلوط و روزی 
د    ايی مانن ضعف و سرگيجه ايجاد شود بايد به تقويت معده پرداخت و داروهای ضد بلغم مصرف نمود و تقويت کننده ه

النگو و تخم      و يا هر روز صبح ناشتا يک قاشق غذاخوری مخلوطی از.شربت زعفران ميل نمود  تخم شربتی و تخم ب
ل  فرنجمشک را با نصف استکان گالب و نصف استکان عرق بيدمشک با کمی عسل يا شيره انگور مخلوط کرده  و مي

ه و هر         . کنند  فند پخت ندد يک عدد مغز گوس ار بپس ل شود چه      3اگر همرا با اين دارو چنانچه طبع بيم ار مي روز يکب
  .بهتر 

  :زالو روش کلی استفاده از 

و باشد   , بهداشت کامل , استفاده از زالو الزاما بايد همراه با مراقبت پزشک  ا  . و اطالعاتی از نحوه مصرف زال زالوه
و پس از             . بايد از مناطق بکر و کامال طبيعی تهيه شود   د زال ار بيشتر مصرف نشده باشد هرگز نباي د يک ب و باي زال

ر و سفرها         در قرون . خونخواری دوباره استفاده شود  م ت ا ک اط ملت ه وده است ارتب های پيش احتمال سرايت کم تر ب
ه در      , والنی انجام می شده است طدر زمان های  ا اينک ک وده است ام در نتيجه احتمال سرايت بيماری ها نيز کم تر ب

ود       ان سفر نم اط جه اط م   . !عرض چند ساعت با وسايل سريع السير می توان به اقصی نق ا   در نتيجه ارتب ان ب ردم جه
  .امکان سرايت بيماری ها بسيار فراتر از گذشته است , يکديگر 

رد ديگر شود        ه ف ردی ب اری از ف ه در      . زالو می تواند به سرعت باعث انتقال بيم تند ک ايی هس ا و ميکروبه روس ه وي
رده   خون انسان زندگی می کنند و در عين حال با سيستم ايمنی بدن کنار آمده و به اصطالح يک حالت همزيستی پيدا ک

ار   اين ويروس ها شايد تا آخر عمر خطری برای ميزبان خود نداشته باشند اما همين که توسط عواملی مانند زالوی دوب
د              ان جدي رای ميزب ذيری را ب ا پ ران ن ال شده و خطرات جب مصرف به بدن شخص ديگری وارد شوند ممکن است فع

وعلی           و در کتب طب سنتی و گ آورند خويش به بار  رئيس ب د شيخ ال ايی مانن ات شخصيت ه ی در تاليف انی حت اه درم ي
سينا بر يکبار مصرف کردن زالو تاکيد شده و در جايی اشاره شده که زالو را وارونه نگاه داريد که اگر خونی خورده  

  .است معلوم شود 

ه اصطال     ردم     در زمان ما با توجه به سرعت انتقال بيماری ها و فيزيولوژی خاص جسمی و ب ودن م ر ب , ح ضعيف ت
  بيش از يکبار به هيچ وجه صالح نيست و بايد از دست اول بودن زالو اطمينان حاصل , مصرف زالو 

بانيد     , پس از اطمينان از دست نخورده بودن زالو  ورد نظر بچس . ان را با آب معمولی چندين بار بشوئيد و در محل م
ائقی پس از       زالو هنگام شروع مکيدن خون قدری احساس سوز  ه دق د ک اد می کن ان     آش ايج م شده و از مي ن سوزش ک

  . خواهد رفت 

روز ديگر از مصرف زالو و خون درمانی های ديگر    25الی  20عدد زالو بکار برده ايد تا  20چنانچه هر بار تعداد 
ا       10به همين نسبت چنانچه .مثل حجامت و فصد خودداری کنيد د ت رده اي و مصرف ک از خون  روز ديگر   10عدد زال

   . درمانی بعدی اجتناب ورزيد و به همين نسبت محاسبه کنيد 
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ا کمی بيشتر       د انگشت ي اندازه زالوهايی که برای سر و گوش به کار می بريم کوچک و نازک باشد و طول ان يک بن
زالوهايی که برای دست يا سينه و پشت و بازوها به کار می بريد بزرگتر باشد و زالوهای درشت برای کمر و . نباشد 

  .پاها در نظر گرفته شود

  

  :موضع مورد نظر قرار دهيم  رویچگونه زالو را 

و در      د و يک عدد زال برای اين کار اگر شما مبتدی هستيد توصيه می شود يک جفت دستکش التکس را در دستان کني
د سر          است د و تکان می خورد و کوچکتر   بگيريد آن طرف از زالو که می جنبدستتان  ه شما باي و می باشد ک سر زال

اد موضع را می      زالو را روی موضع مورد نظر قرار  ل زي دهيد اگر در اوايل فصل بهار باشيد زالو به راحتی و تماي
ل              ه دلي ا ب ن سادگی نيست و زالوه ه اي ار ب ن ک ويژه تابستان اي گيرد و شروع به مکيدن می کند ولی در ساير فصول ب

ان ر    ا شصت خودت دام راحت    (ا افزايش دمای محيط کمی بی حال هستند به همين خاطر شما بايد انگشت اشاره ي هر ک
ار       ) می باشيد ن ک د و اگر اي ه موضع کني را روی سر زالو آرام قرار دهيد تا با ايجاد سايه زالو را تحريک به اتصال ب

د     د و پارچه را برگرداني هم جواب نداد يک دستمال تمييز يا گاز استريل را برداريد و زالو ها را روی پارچه قرار دهي
ه            تا زالوها زير پارچه و روی ا را تحريک ب ار زالوه ن ک ا اي د ب م آب روی پارچه بريزي موضع قرار گيرند و کمی ه

  .گرفتن می کنيد که اين روش کامال جواب می دهد وليکن ممکن است دقيقا روی موضع های مورد نظر شما نچسبد

  :انجام شود  قرار دادن زالواقداماتی که بايد قبل از 

ا     زالوها را برای مدت طوالنی در گل  د حتم ار را می کني  3و داخل کوزه نگهداری کردن راحت تر است و اگر اين ک
د      (ب خنک قرار دهيد آنها را در آساعت قبل از زالو درمانی  و آسيب می بين را زال د زي و ) ناگهان وارد آب خنک نکني

ا را خشک  آسپس يک ساعت قبل از زالو درمانی زالوها را از آب خارج کرده و با يک دستمال    د و داخل يک     نه کني
  . داريد و پس از يک ساعت زالو در بهترين شرايط برای خون خواری می باشد ه کوزه نگ

م     يپا و دست را ن, ) روی دست يا پا (برای چسباندن زالو به دست يا پا  ا ه د ت رار دهي م ساعت در يک تشت آب گرم ق
و ر         م حرارت زال ری خارج شود و ه ا از خشکی و زب ا دست را        پوست اين موضع ه ا ي د و سپس پ ا تحريک می کن

  .زالو اندازی کنيد هخارج کرده و خشک کنيد و اقدام ب

ا پشت کمر و    رم           .... و اگر موضع پشت گوش ها يا روی صورت ي ه آب گ از آغشته ب ا گ ز ي ا يک دستمال تميي ود ب ب
ضع بو ندهد و تمييز شود  موضع را تميز و مالش دهيد به گونه ای که چربی و عرق های روی موضع پاک شود و مو

و      به و بايد موضع را  ار شما باعث تحريک زال گونه ای با گاز ماساژ دهيد تا موضع هم گرم شود و هم سرخ با اين ک
  .می شويد

رم       ا پوستی شل شده و ن و هر چه اختالف دمای زالو با موضع بيشتر باشد زالو بهتر می چسبد و موضع بايد تميز و ب
  .باشد 

ادی وجود     .م موارد فوق به راحتی می توانيد زالو ها را به موع بچسبانيد شما با انجا البته اگر روی موضع موهای زي
د از     غموهای موضع را برداريد و در , روز قبل از زالو درمانی  2داشت با نوره يا واجبين  ن صورت می تواني ير اي

  .استفاده نمائيد در همان زمان تيغ های ژيلت 

انی             برای کودکانی که و درم د زال رار نمی دهن ار شما ق د و موضع را در اختي ه می کنن آرام و قرار ندارند و دائم گري
يا خون  ...) ن شکالتی واده(نشان مشکل دارد ابعضی زالوها به هيچ وجه نمی چسبند که اين زالوها يا ده.انجام ندهيد 

  .آنها نکنيد و انها را از ساير زالوها جدا کنيد خورده اند يا گرمازده شده اند که در اين صورت وقت خود را صرف 

اد خونريزی خفيف      و  , و در مواردی هم می توانيد با ماليدن گل سرشور به موضع يا سوزن زدن به موضع و ايج زال
  . را تحريک به خونخواری کنيد 
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اتی     ر است امکان ا و     بهتر است زالوها را بدون هيچ مقدمه ای روی محل گذاشته نشود يهنی بهت ا زالوه يم ت اد کن را ايج
خون جاری شده پس از افتادن زالو به موضع اطراف جاری نشود و صحنه ی نا خوشايندی ايجاد نکند و برای رسيدن 

  :به اين مقصود اعمال زير را انجام دهيد

نظر ايجاد  موردابتدا يک پالستيک فريزر را بر داريد و يک طرف آن را سوراخی متناسب با تعداد زالو ها و موضع 
ی            د يعن اد کني ار تکه چسب پارچه ای يک شکل مربعی ايج کنيد و سپس چهار طرف سوراخ دايره ای شکل را با چه
دار ديگر آزاد باشد و            داری از چسب روی پالستيک باشد و مق ه مق ه ای ک ه گون دور تا دور سوراخ را چسب بزنيد ب

ه     طرف چسبان چسب به بيرون باشد يعنی از داخل چسب بزني بنده آن ب د و سپس پالستيک را برداشته و از طرف چس
موضع مثال روی پا بچسبانيد و بگذاريد پالستيک آويزان باشد و سپس زالوها را از طريق دهانه پالستيک دداخل کرده 

ا پ       ار زالوه ن ک ا اي د ب س و در ان سوراخی روی پالستيک ايجاد کرده بوديد و پوست بدن قابل لمس است زالو بياندازي
ه داخل پالستيک می رود و                ه جاری می شود هم ين خونی ک د و همچن از رها کردن موضع داخل پالستيک می افتن
رده صاف شده       ا دم ک د و ب نواحی اطراف را خونی و نجس نمی کند و در اخر کار پالستيک را از موضع جدا می کني

ت         رده و سپس ضماد را روی زخم گذاش ز ک از استريل گذاشته و     اويشن شيرازی محل زخم را تمي د گ ه و روی ان چن
ار       ه صفر می رسد و ک پانسمان کنيد و محکم ببنديد به گونه ای که ضماد خشک نشود با اين کار ميزان کثيف کاری ب

ار مصرف   تميز از آب در خواهد آمد وباعث جلب رضايت بيمار خواهد شد البته توصيه می شود  پالستيک های يک ب
داری پسب پالستيک شل شد و کمی خون جاری شد             رولی را يک مقدار جدا  ا اگر مق د ت کرده و زير موضع بگذاري

  .البته دوستان می توانند روش های ديگر را نيز به کار برند  خون ها روی پالستيک بريزد

  :پس از زالو درمانی احتمالی رفع حساسيت 

وان روی م  ...که با عالئمی همچون خارش و  رده        خود را نشان می دهد می ت ا از دم ک رد ي ادکش ک و ب يش زال و حل ن
وان گشنيز را     جوشانده ضد حساسيت مانند شويد و گشنيز و مرزنجوش که با هم جوشانده ايد ميل کنيد و همچنين می ت

ه می    . با شش گوسفند و جو بپزيد که غذای ضد حساسيت خوبی در کنار ساير روش های ضد حساسيت می باشد   البت
يد         + وری عسل توان يک قاشق غذاخ ا دستمال روی زخم کش رده و ب وط ک ا آب مخل يک قاشق چای خوری نمک را ب

  .جهت رفع خارش 

  :زالو ها را پس از مکيدن خون بکشيم يا نه 

ه       , !!! زالوها بر خالف تصور عام که می پندارند زالوها پس از خونخواری می ترکند  د ک اقی می مانن ده ب ا زن زالو ه
ا     آنيازی به کشتن زالو ها نيست و البته  ه ه د در برک ا  , نها را پس از شستن می تواني ا    , آبگيره االب ه ا و   , ت ات ه قن

ه موجود   ) تا وقتی که کامل خون را هضم نکنند (رها کنيد زيرا زالو های خون خورده حداقل تا دوماه ... چشمه ها و ب
ا را در    .ديگری نمی چسبند پس سبب انتقال بيماری نمی شوند  د زالوه ا   آيا می تواني وم ي د و پس از   ... کواري نگهداري

ن         . استفاده کنيد برای خودتان ز انها آچند ماه دوباره  ه طور طبيعی اي ه ب رد البت ار مصرف ک البته زالو ها را نبايد دوب
تفرا  ا کشيدن دو   کار ميسر نيست و زالوی خون خورده تا چند ماه تغذيه نمی کند وليکن بعضی ها زالو را اس غ داده و ب

دين سبب باعث          , انگشت خود  رده و ب ه ک و را تخلي در دو طرف زالو به سمت پائين خون های خورده شده توسط زال
  .تحريک مجدد زالو برای خون خواری می شوند که اين کار صحيح نيست و اشتباه می باشد

و را در      , وليکن کشتن بی مورد زالو به دليل بی حوصلگی و راحت طلبی  وان زال را می ت کاری است غير انسانی زي
  ).الو مناسب باشدزالبته محيط برای (يک مکان طبيعی پس از شستشو رها کرد 
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 :بيماری ها و روش درمان آنها با زالو 

  

  :برخی از بيماری های قابل درمان توسط زالو 

, سرگيجه , سر سام , سينوزيت , ميگرن , سردرد , سکته های مغزی , ام اس 
ر  ون , آلزايم وه , پارکينس ه  , لق ت حافظ ون , تقوي ق , جن رع , عش ج , ص فل

ياه  , آب مرواريد , سالق , گل مژه , تشنج , مغزی  شب  , ضعف چشم   , آب س
و , آبريزش و خارش چشم    , التهاب چشم   , ناخنک  , کوری  درد , ش وزوز گ
ايی    , زخم گوش , عفونت گوش , گوش  تن حس بوي ی   , از بين رف , خشکی بين

سياهی رنگ , ترک لب , چروک پوست , تيرگی صورت , رعاف , زخم بينی 
ه  , درد دندان , آفت دهان , لب ها  ه  , عفونت لث وزه   , ورم لث ورم , آبسه دور ل
ان   , گرفتگی آواز , زخم حلق , خناق , زبان  ينه   ,لکنت زب ذات , آسم  , درد س
ر   , سکته های قلبی , تپش قلب , الريه  ضايعات دريچه   , گرفتگی عروق کرون

دال   , فيستول  , شقاق مقعد , بواسير , سکسکه , ميترال  سيروز  , سينوس پيلوني
زخم الت تناسلی    , ورم بيضه  , زخم کليه و مثانه , يرقان , پروستاتيت , کبدی 

ی  ,  وزش من دن , س ق ش ت  دوان ش ت   , آل افی آل وظ ک دم نع وای  , ع ضعف ق
ی  ت , جنس وچکی آل ل , ک يض  , واريکوس ون ح دن خ ته ش ديد , بس ارش ش خ

د  م و مقع ه رح اک , دهان ای دردن ان  , پريوده لی در زن روق تناس , گرفتگی ع
ين   , شقاق و زخم های رحم     , بواسير رحم  ازائی  , سوزاک  , سقط جن درد , ن

د  , رماتيسم , تروز آر, درد آرنج , مهره های گردن  , نقرس  , آرتريد روماتوئي
اب مفاصل  نه , الته ار پاش يدگی و اسپاسم عضالت , خ و , کس , ورم پشت زان
ا    , سوزش کف پا  و    , خون مردگی   , سرد شدن عضالت پ انی م , ريزش ناگه

, سرخ شدن صورت    , تبخال  , ويتيليگو  , لک صورت  , جوش های صورت 
ل  , دمل , يازيس يا داء الصدف پسور, اگزما , گرفتگی صورت  , سالک  , زگي

ر  ا  , کهي نه پ رک پاش ات , ت دگی حيوان وس , بهجت , گزي اد , لوپ رک اعتي , ت
ون  ار خ ا , فش س پ ر ضربه  , واري ون در اث ع خ ا , تجم ای , قانقاري ور ه توم

زی  ت , مغ ابتی  , دياب ان دي يم در بيم ای وخ م ه وز , زخ ا , ترموب ل پ درد , في
   ...فيستول مقعدی و  , س واري, سياتيک 
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  :بيماری ام اس  -
  مقدمه

  . با پيشرفت علم و صنعت و ماشيني شدن جامعه آنوني رفتار و آردار و طرز تفكر انسانها نيز دستخوش تغيير و تحول شده است
  

و آلودگي آليه , افزايش بي حد و اندازه آلودگيها، از جمله آلودگي آب و هوا  ,يكي از دستاوردهاي مهم صنعتي شدن جامعه آنوني
  ممكن است سؤال شود آلودگي مواد غذايي چرا؟ . مواد غذايي است

  
آه در صنعت آشاورزي و ژنتيك آمبود مواد غذايي باعث شده است , امروزه با افزايش جمعيت و به قول جامعه شناسان غرب

اين امر , تغييرات عظيمي صورت گيرد و با تغييرات ژنتيكي گياهان و استفاده از انواع آودهاي شيميايي براي افزايش محصول
باعث شده تعادل مواد در خاك به هم خورده و بيشتر موادي آه در آود شيميايي وجود دارد جذب گياهان شده و تعادل مواد 

. اه هم دستخوش دگرگوني شود در نتيجه با مصرف اين نوع مواد غذايي تعادل بدن انسان نيز مسلمًا بهم خواهد خوردغذايي گي
ولي توضيح مختصري را . چيزي آه عيان است چه حاجت به بيان است  ,فكر مي آنم آه نيازي به توضيح نباشد, آلودگي هوا

  . خدمت عزيزان عرض مي آنم
  

حد و حساب انواع اتومبيلها و اتوبوسها و ميني بوسهاي نفت و گازسوز و افزايش بي رويه آاميونهاي  امروزه با افزايش بي
ديزلي موجب آلودگي هوا شده و مونوآسيد آربن بمقدار زياد در هوا پخش مي شود و از طرفي وجود آارخانجات صنعتي و 

متأسفانه آاري هم در . نگراني انسانها را دو چندان آرده استاضافه شدن پسابهاي صنعتي به آبهاي جاري و درياها و درياچه ها 
مورد رفع آن صورت نگرفته است و مهمتر و ا سف بار تر از همه تبليغ غذاهاي غربي با آب و رنگ زيبا و محتواي پوچ 

  . نگراني را بيش از پيش از حد و اندازه افزايش داده است
  

سوسيس و آالباس و اضافه نمودن مواد نگهدارنده اي بنام سديم نيتريت وضع را : ندمان, از طرفي پائين بودن ارزش مواد غذايي
انجام مي   ) Fast Food( و جاي بسي تاسف است آه امروزه تبليغاتي فراوان در مورد غذاهاي سرپايي . خراب تر آرده است

شهر گشتي بزنيم مي بينيم آه اآثر افراد از اگر شبي در سطح . شود و مردم را تشويق به استفاده از اين نوع غذاها مي آنند
غذاهاي سرپايي و انواع ساندويچ استفاده مي آنند آه اين نوع غذاها عاملي است مهم براي انواع بيماريها از قبيل ناراحتيهاي 

آه چه بايد بيماريهاي بدخيم از قبيل انواع سرطانها و آيستهاي جور وا جور و در نتيجه براي درمان هم مشخص است , عصبي
  ! آرد
  

آيا شكم ارزش اين همه بدبختي و بيچارگي را دارد؟ غذاهاي سنتي , اول جراحي سپس شيمي درماني و در نهايت راديو تراپي
  خودمان چه اشكالي دارد آه پناه بر غذاهاي غربي و آنسرو شده برده ايم؟ 

  
( ران و زنان جوان به اين بيماري مبتال مي شوند بيماري يكي از بيماريهاي قرن حاضر آه متاسفانه اآثرا جوانها خصوصا دخت

MS (   مي باشد آه هنوز از نظر پزشكان متخصص دنيا علت آن مشخص نيست و متاسفانه نظريات گوناگوني را عنوان مي آنند
  . آه پايه و اساس علمي درستي ندارد

  
ين هايی ميسازد تحت عنوان آنتی بادی که اين پروتئين ها بدن سيستم ايمنی بدن در حالت سالمت پروتئ(اين بيماري را اتوايميون 

اما در برخی از شرايط سيستم ايمنی . را برضد عوامل بيگانه و خارجی که تحت عنوان آنتی ژن شناخته ميشوند محافظت ميکنند
ازد بنابراين سيستم ايمنی به فرد سلولهای بدن همان فرد را به عنوان آنتی ژن و بيگانه شناخته و بر ضد آنها آنتی بادی ميس

اين شرايط ايجاد کننده بيماری های اتوايميون و يا خود ايمن هستند که اغلب در طول زندگی فرد با . سلولهای خودی حمله ميکند
اينها و مانند  ١از جمله بيماری های اتو ايميون ميتوان بيماری لوپوس، آرتريت روماتويئد، ام اس، ديابت تيپ  . است او همراه 
يا ويروسي مي نامند و دليل قانع آننده اي هم براي آن ندارند و جالبتر اينكه ويروسي بودن اين بيماري را يكي از ) .رانام برد

دالئل مي دانند در حاليكه هنوز براي خودشان هم اثبات نشده است ولي اينترفرون درماني را شروع مي آنند و هزينه گزافي را 
  . حميل مي آنندبه بيمار درمانده ت
  علم پزشكي راه پيشگيري هم دارد يا خير؟ ,   ) MS( آيا براي بيماري 

  
اگر هست پس چرا ارائه نمي آنند تا اين همه جوانها از اين بيماري نجات پيدا آنند و اما بنده حقير علتي آه براي اين بيماري 

  : آشف آرده ام از اين قرار است
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    :ودرنج شدن و پيله آردن افرادـ عصبي شدن و حساس بودن و ز١
بطور مداوم در افرادي آه از نظر ژنتيكي داراي طبع ) اسيدي مانند لبنيات و ترشيجات(ـ استفاده از غذاهاي سردي بخش ٢

  . سردي هستند
  يبوست مزاج -٣

MS چيست؟    
  

   Multiple Sclerosis  :ام اس يعني

  . و ايجاد لكه هاي سفيد يا پالآهاي متعددي در مغز مي آند) مغز و نخاع ( اين بيماري مختص اعصاب مرآزي بوده 

آه اين سفت يا سخت شدگي جلوگيري از انتشار , عصبي مغز مي باشند) ميلين ها(پالآها گوياي سفت شدگي غالفهاي سلولهاي 
  . در حرآات مي شودجريان الكترو شيميايي رشته هاي عصبي و اختالل 

مغز . در نتيجه فرماني آه از مغز صادر مي شود براحتي به اعضاء و ماهيچه ها نمي رسد و آار براحتي انجام نمي شود
شخص بايد دقيقا اين اندام مهم و حياتي را بشناسد و حداآثر مراقبت را از . آل بدن بوده و در جايگاه رفيعي قرار دارد, فرمانده

  . بنمايد اين اندام مهم

  . زيرا هر عضوي از بدن آار خاصي را انجام مي دهد و تغذيه خاصي را نيز دارد

مساله مهم و حياتي اين آه آليه اندامهاي انسان تحت نظارت و آنترل اين عضو مهم يعني مغز مي باشد و آوچكترين عصبيت ها 
  . اندام را مختل خواهد آردو نگراني هاي بي مورد در اين عضو اثر مخربي داشته و آار آرد اين 

شما عزيزان با رعايت . عصبيت ها و نگراني ها صحبت آرده و علت آن را بيان خواهم آرد  ,درآينده د رمورد حساسيت ها
تا اين عضو حاآم بر جهان تن و . از حساسيت و عصبي شدن و نگران بودن بلطف پروردگار ايمن خواهيد شد, نكات بيان شده
  . و در واقع با اين روش از بسياري از بيماري ها پيشگيري مي شودبدن سالم بماند 

امروزه بر همگان روشن و مسجل است آه پيشگيري مهمتر از درمان بوده و هزينه اي در بر ندارد و اما عدم رعايت مسائل 
بيماري قرن حاضر يعني  گفته شده انواع بيماريهاي جسمي خصوصا بيماري هاي اعصاب و روان را ايجاد خواهد نمود از جمله

در واقع اين نوع . ناشناختـــــــه باقي مانده و تاآنون درماني بر آن نيافته اند  ) مدرن (آه از نظر علم پزشكي روز )  MS( بيماري 
اين بيماري . بيمار مبتال به اين مرض نمي تواند براحتي حرآت آند: بيماري عالئم و خصوصيات خاص خود را دارد از جمله

مثل ساير بيماري ها داراي عالئم باليني خاصي مي باشد آه شخص مبتال به اين بيماري چنين عالئمي را در خود مي بيند و آن 
  . را حس مي آند

   MSعالئم بيماري 

حالت برق گرفتگي لحظه , بي حس شدن و آرخ شدن بعضي انگشت هاي دست يا پا  ,مورمور شدن انگشتان دست يا پا, دوبيني
عصبي شدن   ,خصوصا پاها هنگام راه رفتن  عدم هماهنگي اعضاء  ,يخ زدگي قسمتي از بدن، داغ شدن قسمتي از بدن, اي در بدن
عدم   ,اسپاسم ماهيچه اي  ,ضعف عمومي بدن, خستگي زودرس, و بي حسي تنبلي, لخت شدن بدن, خواب زياد, بي مورد

حساس و , دير هضم شدن غذا  ,دفع بيش از حد ادرار نسبت به ديگران, سنگيني سر و بدن  ,هماهنگي بين آلمات در سخن گفتن
مانند لبنيات   )اسيدي(عالقه به خوردن غذاهاي سردي بخش   ,ديدن آابوس در بعضي افراد, يبوست مزاج, زود رنج شدن

عدم تحمل هواي گرم و , يا از دست دادن آامل بينايي, در صورت پيشرفت بيماري عدم آنترل ادرار  ,مخصوصا ماست و بستني
, در صورت داشتن همبستري ضعف شديد خصوصا در آقايان  ,عدم تحمل آب سرد و هواي سرد آم شدن ميل جنسي, آب گرم

ياري   ,داشتن لرزش هنگام حرآت, نداشن تعادل  ,انزوا طلبي و گوشه گيري  ,سردگي و خودخورياف, زود انزالي در آقايان
  . سرما سرما شدن استخوانهاي بدن خصوصا پاها  ,ماهيچه هاي پا هنگام راه رفتن    نكردن

   MSانواع بيماري 

  : را مي توان به دو گروه عمده تقسيم آرد)  MS( بيماران 

  . ه ابتدا از طريق بينايي مورد حمله قرار مي گيرندـ بيماراني آ١
  . بيماراني آه ابتدا از طريق پا مورد حمله قرار مي گيرند ـ ٢
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  : گروه اول

و در مدت زمان آوتاهي بهبودي آامل به , بسرعت به درمان جواب مي دهند, اين نوع بيماران اگر سريع تشخيص داده شوند
  . لطف خداوند متعال حاصل مي شود

  اين گروه بيماران بايد از خوردن بستني و مواد غذايي يخ زده و سرد مطلقًا پرهيز نمايند 

  : گروه دوم

اين گروه , اين نوع بيماران نيز اگر سريع تشخيص داده شوند به درمان جواب خوبي را مي دهند و اگر در درمان آوتاهي شود
  . درمان نيز به همان نسبت دشوارتر مي شود, ين حمالت ادامه يابددر معرض حمالت متعددي قرار مي گيرند و هر چقدر آه ا

ن              . بيماران بايد بيشتر رعايت آنند تا سريعتر درمان شوند ا اي ي ب ه راحت د ب د مي توان اري خود را بدان ار علت بيم ضمنا اگر بيم
د و سالمتي خود را هر چه سريعتر بدست آورد         ان آن زان      حال  . بيماري آنار آمده و آن را درم راي عزي اري را ب ن بيم علت اي

  .شرح مي دهم

  مي شوند؟  MSچه آساني دچار بيماري 

  : مي شوند)  MS( عموما دو گروه از اشخاص دچار اين بيماري 

    :گروه اول ـ ١

و زودرنج و عصبي و با آمترين ناماليمات از حالت عادي خارج شده , اين نوع افراد عموما اشخاصي هستند فوق العاده حساس
  . تعادل خود را از دست مي دهند و ساعت ها فكر خود را مشغول آرده و به خود و ديگران پيله مي آنند

  : ـ گروه دوم١

به حد وفور ) اسيدي pHغذاهائي با (افرادي هستند آه از نظر ژنتيك داراي طبع سردي بوده و مدام از غذاهاي سردي بخش 
  . قره قورت و امثالهم دارند  ,ماست  ,تمبر هندي, سرآه, استفاده مي آنند و عالقه زيادي به خوردن ترشي

ه             ا مشخص شود و سپس ب اري دقيق ن بيم ا علت هاي اي يم ت حال اين دو گروه افراد را مورد بررسي و مطالعه دقيق قرار مي ده
ا صع  اري العالج و ي ن بيم ان اي م پزشكي روز درم الج از نظر عل درن(ب الع ردازيم ) م ي پ ده نيست م ناخته ش ه ش ما   ,آ ا ش ت

د       ه لطف خداون وان آن را ب عزيزان متوجه شويد آه اين بيماري غير قابل عالج از نظر پزشكي، در واقع عالج پذير بوده و مي ت
  . درمان آرد

  . عتر جواب مي دهد و شخص از اين گرفتاري نجات پيدا مي آندالبته هر چه سريعتر شناخته شود به همان نسبت به درمان سري

خصوصا علم پزشكي در آشور ! متاسفانه علم پزشكي روز در دنياي مدرن امروزي فقط و فقط درمان را در دارو مي بيند و بس
نان اعالم آنند آه عزيز ما ايران چشم به دست پزشكان غرب خصوصا دآتران دارو ساز غرب دوخته و منتظرند آه چه زماني آ

  .  داروي فالن بيماري آشف و ساخته شد و پزشكان ايران از آن استفاده نمايند

    در اينجا سوالي پيش مي آيد آه آيا اين امكان وجود ندارد آه بيماريها را بدون استفاده از دارو درمان آرد؟

ن دارو نمايند اين وقت را صرف تشخيص و آشف چرا پزشكان محترم به جاي اينكه وقت با ارزش خود را صرف آشف و ساخت
    علت بيماري ها نمي آنند؟

ين                رديم و آن را از ب ول است اگر علت را آشف آ ه معل ريم بلك ين بب ا دارو از ب ه مي خواهيم ب در حقيقت بيماري علت نيست آ
  . روش بيماري براحتي از بين خواهد رفتبرديم معلول نيز از بين خواهد رفت يعني بيماري ديگر مفهومي ندارد و مسلمًا با اين 

  . در حاليكه پيشگيري هزينه اي ندارد  چرا پيشگيري نكنيم؟! ضمنا پيشگيري مهمتر از درمان است

  : علت بيمار شدن گروه اول

    :زودرنج شدن و عصبي بودن و پيله آردن,  حساس بودن ـ ١
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يكي از عمده . يكي از عمده ترين علت هاي اين بيماري عصبي شدن افراد است آه آن را مورد مطالعه و بررسي قرار ميدهيم
) در اثر گرفتگی عروق يا تغذيه نا مناسب(علتهاي عصبي شدن در واقع آمبود مواد غذايي يا مواد معدني و ويتامين ها در بدن 

  . و بافتها ست بوده و همچنين مواد زائد در سلولها

هرگاه شخص از نظر فيزيولوژي دچار اختالل شود از نظر سيستم عصبي نيز دچار ناراحتي روحي و رواني خواهد شد و با 
  . را مورد بررسي قرار دهيم) همو ستاز(براي درك بهتر اين مساله مي توانيم . آمترين برخوردي عكس العمل نشان خواهد داد

    هموستاز چيست؟

موستاز در فيزيولوژي به معناي ثابت نگاه داشتن مواد موجود در محيط داخلي بدن است اساسًا تمام اندام ها و بافت اصطالح ه
  . هاي بدن اعمالي را انجام مي دهند آه به حفظ اين شرائط ثابت آمك مي آند

نگاه مي دارند دستگاه گوارش مواد غذايي آليه ها غلظت هاي يوني را ثابت   ,ريه ها اآسيژن مورد نياز سلول ها را تهيه مي آنند
  . اندامها را تامين مي آند

وآز  ,مادامي آه اآسيژن ون هاي مختلف     ,گل ا غلظت هاي مناسب در محيط             , ي افي و ب دار آ ه مق ي ب ه و ذرات چرب اسيدهاي آمين
دگي         ه زن د ب لولها مي توانن ند س ته باش ه دهن        ,داخلي وجود داش ام وظائف خود ادام اله      رشد و انج ن مس راي درك بيشتر اي از ب د ب

  . را توضيح مي دهم  )پروتوپالسم (

    پروتوپالسم چيست؟

    :پروتوپالسم شامل پنج بخش مي باشد آه عبارتند از

  . لپيدها و آربوهيدرات ها مي باشد , پروتئين ها  ,الكتروليت ها ,آب

عصبي و عضالني مي شوند و همچنين فعاليت واآنشهاي مختلف موجب انتقال امواج الكتروشيميايي در رشته هاي   ,الكتروليت ها
  . آنزيمي را براي متابوليسم سلولي تضمين مي آنند

براي پي بردن به علت دقيق عصبي شدن الزم است عالوه بر اين توضيحات مايعات بدن را نيز توضيح مختصري بدهم تا مساله 
  . ي آه گفته مي شود دقيقًا عنايت فرمايند تا مساله مشخص شوداز عزيزان تقاضا مي شود به مطالب. آامال مشخص شود

    :مايعات داخل و خارج سلولي

حدود دو سوم بدن انسان را مايع تشكيل مي دهد اگر چه قسمت اعظم اين مايع در داخل سلول ها قرار دارد آه آن را مايع داخل 
  . سلولي مي نامند

  . ر داشته و آن را مايع خارج سلولي مي نامندحدود يك سوم آن در فضاهاي خارج سلولي قرا

  . اختالفات قابل مالحظه اي با مايع خارج سلولي دارد ,مايع داخل سلولي

    :بعنوان مثال

منيزيم و فسفات به عكس در مايع   ,يونهاي سديم و آلر در مايع خارج سلولي بيشتر از مايع داخلي سلولي و غلظت يونهاي پتاسيم
  . داخل سلولي بيشتر از مايع خارج سلولي است

ع ماده اي را از همين امر تقريبًا انتشار هر نو. ميكرون بيشتر باشد ۵٠تا  ٢۵هيچ سلولي نيست آه فاصله اش تا مويرگها از 
  . مويرگهاي به سلول در ظرف چند ثانيه تضمين مي آند

لولي  ارج س ايع خ ديم   : م اي س ادي يونه دار زي وي مق ات ,محت ر و بيكربن يژن    , آل ل اآس ا از قبي لول ه راي س ذايي الزم ب واد غ   ,م
    )مواد زائد . (دفع شوداسيدهاي چرب و اسيدهاي آمينه و انيدريد آربنيكي آه مي بايد از طريق ريه ها  ,گلوآز

    )مواد زائد (و فرآورده هاي سلولي ديگري آه مي بايد از راه آليه ها دفع شوند 
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مطالبي آه بيان شد نشان مي دهد آه هر نوع آمبود موادي در مايعات بدن موجب عدم انتشار امواج الكتروشيميايي رشته   :نتيجه
  . در افراد مي شودهاي عصبي مي شود آه اين امر موجب عصبي شدن 

  : علت حساس و زود رنج بودن ـ ٢

ز        ,وقتي آه تعادل امالح معدني در بدن بهم مي خورد ار غدد درون ري ين آ م چن انسان با آمترين برخوردي عصبي مي شود و ه
  . شح شودهمين امر موجب مي شود آه ترشحات طبيعي معده مختل شده و دو برابر حد طبيعي اسيد تر. در بدن مختل مي شود

د              ٢روزانه معده يك انسان بالغ حدود  ا مي آن ذا نقش اصلي را ايف ه در هضم غ د آ دريك ترشح مي آن يد آلري ه   . ليتر اس ي آ وقت
ه            ع روزان ه در واق ر حجم واقعي و طبيعي خود مي رسد آ يد    4انسان دچار عصبيت مي شود اين مقدار اسيد به دو براب ر اس ليت

ه    . ترشح مي شود معده آه فوق العاده قوي است ز از جمل ار غدد درون ري وفيز در مغز     :همچنين با عصبي شدن آ ده هيپ ده    ,غ غ
ده    اتي لوزالمع م و حي ده مه د و غ دد پاراتيروئي ردن و غ وي گ د در جل انكراس(تيروئي ه  ) پ ه آ وق آلي اتي ف اده حي وق الع ده ف و غ

ل         اپينفرين و نوراپينفرين و آورتيزول ترشح مي آنند مختل شده و ت ز آارشان مخت ان ني ا در آقاي ا و بيضه ه انم ه خمدان ها در خ
  . مي شود

اختالل در غدد درون ريز موجب مي گردد آه سيستم داخلي بدن بهم ريخته و انسان از حالت تعادلي روحي و رواني خارج گردد 
ن مقال           يم از حوصله اي ه توضيح ده ز را بطور مفصل و جداگان دار      اگر بخواهيم همه غدد درون ري ين مق ه هم ه خارج است و ب

تم     ) FeedBack  (چون غدد درون ريز در بدن يك حالت پس خورد    . اشاره بسنده مي آنيم تا علت روشن شود ا سيس را دارد و ب
دن        دام هاي ب ين ان اهنگي ب عصبي و محرآهاي شيميايي آار مي آند اگر اين سيستم مختل شود، نتيجه مشخص است و آن عدم هم

اري                است و اين  ادل و بيم دن انسان، در نهايت خارج شدن انسان از حالت تع ه سيستمهاي ب ي اختالل در آلي اهنگي يعن عدم هم
  . است

يكي از عوارض مهم عصبي شدن اثرات مخرب روي سيستم گوارش است آه مقداري در اين باره صحبت مي آنم تا علت پيله 
  . آگاه شويد آردن در افراد مشخص شود و شما عزيزان به اين مساله

    علت پيله آردن در افراد عصبي و حساس و زود رنج چيست؟ ـ ٣

همان طور آه قبال بيان شد بر اثر عصبي شدن اسيد معده دو برابر حجم طبيعي خود ترشح مي شود و همين امر موجب مي شود 
شده و بيشتر عصبي مي شود و  آه ناراحتي هاي گوارشي افزايش يابد و در نهايت شخص دچار زخم معده و زخم اثني عشر

  . همين امر موجب مي گردد آه مواد الزم به اندازه آافي به سلول ها و در نهايت به اندام ها نرسد

يكي از شايع ترين بيماري هاي گوارشي يبوست مزاج است آه همين امر باعث مي شود آه شخص مبتال به بيماري يبوست شود 
  . علي الخصوص به خود و يا به ديگران پيله مي آند. ي و حساس و زودرنج مي شوددر اين حال بيمار فوق العاده عصب

  . حال يبوست مزاج چطور چنين آاري را موجب مي شود

ادي توسط         )آولون (بر اثر يبوست توقف غذا در روده بزرگ  ر زي ه تخمي ردد آ بيش از حد طبيعي شده و همين امر موجب مي گ
ذيري را     باآتري ها بوجود آيد و انواع ران ناپ گازهاي سمي و سم خطرناك پتومائين در روده بزرگ افزايش يابد و آسيب هاي جب

ده و وارد خون    . متوجه شخص نمايد بر اثر يبوست اين گازها و سموم خطرناك دفع نشده و دوباره از طريق جداره روده جذب ش
دام    مي شود در واقع خون را آلوده آرده و مي توان گفت تا حدود زيادي ه ان خون را مسموم مي آند در نتيجه خون مسموم در آلي

  . ها به جريان در آمده خصوصا از اين مواد آلوده سلول هاي مغز و اعصاب استفاده آرده و از حالت طبيعي خارج مي شوند

ه            ا سمومي آ ردد و ام ار گ د و بيم ي خود را از دست ده ادل روحي و روان ه شخص تع ردد آ ين امر موجب مي گ در روده  هم
    :بزرگ ايجاد مي شوند عبارتند از

سولفور و هيدروژن و سم خطرناك پتومائين آه بر اثر تخمير در روده بزرگ ايجاد مي   ,فنل , اسكاتل , اندل  :گازهاي سمي مانند
  . شود

ورد    همان طور آه گفته شد اين سموم وارد خون شده و سلول هاي مغز و اعصاب از اين خون تغذيه مي آنند ح ن م ال خود در اي
يبوست عوارض بي شماري را در بر دارد . مطالبي آه بيان شد عوارض يبوست بود. قضاوت آنيد تا نتيجه بر شما مشخص شود

ه      ائي آ ه حالت ه آه به چند تاي آنها اشاره مي آنم تا خود بر صحت گفتار اين حقير پي ببريد و در رفع آن آوشا باشيد تا انشاء ال
  . در پي دارد بر آن فائق شده و نجات پيدا آنيداين بيماري 
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    : دارند عبارتند از) يبوست مزاج   (عالئم باليني آه اين گونه افراد 

ا   ,تلخ بودن دهان  ,بوي بد و تنفر آميز دهان و   , داغ شدن بدن خصوصا ناحيه شكم و روده ه ي     ,موخوره  , ريزش م تهايي و ب م اش آ
ر دادن     ,شدن بي موردعصبي   ,حالت تهوع  ,اشتهايي ه آردن و گي ا       , پيل انه ه اراحتي هاي    , جوش صورت و پشت در قسمت ش ن

دن       وه اي در ب ه هاي قه ا لك ي   , شوره سر  , پوستي از قبيل لكه هاي سفيد در صورت ي ه      (سردردهاي ميگرن قسمتي از سريا نيم
  ... امثالهم بي حوصلگي و   ,تار شدن بينايي يا حالت دوبيني , ضعيف شدن چشم,  )سر

افرادي آه دچار چنين ناراحتي هائي هستند با مراجعه مكرر به انواع متخصصين در نهايت به نتيجه مطلوبي نرسيده و سردرگم 
البته يبوست عالئم عديده اي دارد و بنده به چند مورد . مي شوند و مهمتر اين آه علت مسائلي را آه برايشان پيش آمده نمي دانند

  . خود نياز به جزوه جداگانه است اساسي آن اشاره آردم و اال

در حالت يبوست مواد غذايي داخل خون آم شده و انواع سموم در آن افزايش مي يابد و در حقيقت بدن شخص خصوصًا سلول ها 
  . زود رنج و عصبي مي شود و به خود يا ديگران پيله مي آند  ,و اندام ها دچار فقر غذايي مي شوند و ناخودآگاه شخص حساس

  . ا مواد غذايي آافي به سلول ها و اندام ها نرسيده و آنان به خوبي نمي توانند وظائف خود را انجام دهندزير

ه             :نتيجه تال ب اران مب ه يبوست در بيم ن است آ د اي وده و     )  MS  (نتيجه اي آه از گفتار باال بدست مي آي اك ب اده خطرن وق الع ف
را    تعادل روحي و رواني و حرآتي آنها را مختل آ ده زي اران ش رده و موجب مي گردد آه حمالت يكي پس ديگري متوجه اين بيم

اري             ين امر موجب شدت بيم د و هم اد مي آن ذايي ايج ر غ اينگونه افراد به انرژي زيادي نياز دارند و قبال بيان شد آه يبوست فق
  . خواهد شد و خداي ناآرده اين گونه بيماران زمينگير خواهند شد

مسائلي آه اين گونه بيماران بايد توجه نمايند آنترل سيستم گوارشي است خصوصًا يبوست مزاج آه بايد از ان  يكي از مهمترين
  . بر حذر باشند در غير اين صورت آار مشكل تر خواهد شد

ذايي مناسب و طبيعي مي      عزيزان بايد دقت نمايند تا از اجابت مزاج خوبي برخوردار شوند تا مساله اي پيش نيايد پس با رژيم غ
اران                ن صورت بيم ر اي د در غي ه سراغشان بياي ين معضلي ب ه چن د آ د و اجازه ندهن توانند سيستم گوارش خود را فعال نگه دارن

  . مزاج هستند هنگام راه رفتن از تعادل فيزيكي برخوردار نخواهند شدآه داراي يبوست  ) MS( مبتال به 

  امتحان آنيد، تا به اين مهم پي ببريد   باور نداريد؟

    :در مورد تغذيه روزانه خويش  ) MS( مژده به بيماران مبتال به 

رد     استاد خدادادی ان آ ذايي از چه       ست ه ادر مورد مزاج غذاها در جزوه اي مختصر آليه غذاهاي مصرفي را بي واد غ ه هر م آ
د   طبعي برخوردار است و شما عزيزان با مراجعه به آن جزوه مي توانيد غذاهاي انرژي زا و مفيد را انتخاب آرده و مصرف آني

زديك به اميد روزي آه همه عزيزان بيمار را در نهايت سالمتي و تندرستي ببينيم آه انشاء اهللا آن روز ن. تا دچار مساله اي نشويد
  . است عزيزان سعي آنند آه مطالبي آه عرضه مي شود با نهايت دقت و صبر و حوصله مطالعه آنند

تا به مطالب مندرج پي ببرند و عمل نمايند تا هر چه سريعتر از اين بيماري نجات پيدا آنند عزم و اراده شما عزيزان بيش از 
  . د زيرا نا اميدي بزرگترين گناه استنيمي از درمان است سعي آنيد آه مايوس و نا اميد نشوي

ن          ه اي ا مطالع د رفت ب ينيد وقت از دست خواه علم پزشكي فعال دنبال داروي اين بيماري است نه علت آن و اگر به اميد دارو بنش
د             ان آني د خود را درم د و االن مي تواني ده اي ار ش ه چرا بيم رد آ د ب ن   د. جزوه و عمل به آن خود به اين مساله پي خواهي ان اي رم

فا فقط        ده چون ش بيماري فوق العاده ساده و عملي است نااميد نشويد و توآل بر خدا آنيد تا هر چه سريعتر شفاي عاجل نصيب ش
رده است     . دست خدا است ي نب ا پ اري   . متاسفانه علم پزشكي درمان خيلي از بيماري ها را هنوز نشناخته و به علت آن ه مگر بيم

  . شناخته شود MSلم پزشكي شناخته شده آه ميگرن تا آنون از نظر ع

در حاليكه علت ميگرن آامال مشخص بوده و در حداقل زمان حدود يك هفته به لطف الهي درمان مي شود چون علت مشخص 
  . نه تجويز دارو  ,خالصه مي شود در از بين بردن علت  ,است در واقع درمان ما

    :گروه دوم علت بيمار شدن 
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دام از غذاهاي سردي بخش     افرادي هس ا   (تند آه از نظر ژنتيك داراي طبع سردي بوده و م ور      )ا سيدي  pHغذاهايي ب ه حد وف ب
نم      . استفاده مي آنند وان آ د عن زان مطالبي را باي قبل از اين آه در مورد گروه دوم صحبتي شود براي روشن شدن افكار شما عزي

اري مي شوند   تا شما عزيزان متوجه شويد آه گروه دوم چگون ه انسان هاي موجود      . ه افرادي هستند و چرا دچار اين بيم اگر آلي
يم مي     3در آره خاآي را دقيقا مورد بررسي و مطالعه قرار دهيم به چنين نتيجه اي خواهيم رسيد انسان ها را به  ده تقس گروه عم

  آنيم 

  . افرادي آه داراي طبع سردي هستند ـ ١

  . رخوردارنداشخاصيكه از طبع گرمي ب ـ ٢

  . ـ آسانيكه داراي طبع معتدلي هستند٣

    طبع چيست؟

ژاد   , نوع تغذيه، عوامل جغرافيايي  ,حالتي است آه عواملي چون محيط زيست شرائط آب و هوايي دگي و ن دماي محيط و نحوه زن
راد مخ         ا در اف ن حالت ه ي است اي د و آن حالت ارث وده و بعضي از     حالتي را از نسلي به نسل ديگر انتقال مي ده اوت ب تلف متف

ديم   ع سرد  (افراد بدنشان گرايش به حالت اسيدي داشته آه اين حالت را از نظر طب ق د    )طب ا       . مي نامن ا آخر عمر ب ع ت ن طب و اي
  . شخص بوده و تغييري نمي آند

  . طبع گرمي برخوردارند دارند به آن دسته از افراد مي گوييم آه از) قليايي(و اما افرادي آه بدنشان گرايش بسوي بازي 

م   و اما طبع معتدل طبعي است ميان سرد و گرم آه در واقع حالت تعادل را دارد و عموما اينگونه افراد نسبت به دو گروه ديگر آ
  . بدن اينگونه افراد بيشتر حالت تعادل را دارد و براحتي تغيير نمي آند pHيعني . بوده و آمتر دچار انواع بيماري ها مي شوند

ند     :نتيجه ق نباش پس طبع سرد آه ارثي است و افرادي آه داراي چنين طبعي هستند اگر در مورد غذاي مصرفي روزانه خود دقي
اري  تر در معرض بيم د  )  MS( بيش ي گيرن رار م ورد  . ق د م وده و باي ايع مختلف ب ان داراي طب ل انس م مث ذايي ه واد غ را م زي

  . مطالعه و بررسي قرار گيرد تا طبع مواد غذايي مشخص شود در غير اين صورت افراد دچار انواع بيماري ها خواهند شد

    چيست؟آيا تاآنون انديشيده ايد آه فرق ماست با ترشي و خرما   :بعنوان مثال

    هر آدام چه اثرات مفيد يا مخربي را در مغز و ساير اندام هاي بدن ايجاد مي آنند يا خير؟

جالب توجه . بدن انسان هم از اندام هاي مختلفي تشكيل شده و هر آدام داراي طبع مختلفي هستند آه مختصري به آن مي پردازيم
  : ست ماننداين آه بدن انسان از اندام هاي مختلفي تشكيل شده ا

از نظر طب قديم هر آدام از اين اندام ها داراي طبع خاصي بوده آه ... استخوان ، سيستم گوارش و امثالهم  ,آبد  ,آليه ها  ,مغز
  . تا اشخاص در نوع غذاي مصرفي خود دقت بيشتري را مبذول دارند, بايد مورد شناسايي قرار گيرد

رايش بحالت ا سيدي دارد     ) اعصاب مرآزي(سيستم مغز و اعصاب  بعنوان مثال  دام گ از طبع سردي برخوردار است يعني اين ان
ود از           )اسيدي (و اگر افراد از غذاهاي سردي بخش  د نم اري خواهن ن عضو حساس را دچار اختالل و بيم مرتب استفاده نمايند اي

ر             ) pH(مطلب ناچارًا اصطالح براي درك بيشتر اين   , ) MS( جمله  زان روشن ت راي شما عزي ائل ب ا مس م ت د توضيح ده را باي
  اهللا   انشاء. شود و علت بيماري خود را بدانيد و با رعايت مسائل بيان شده خود را از اين حالت نجات دهيد

 

pH  چيست؟  

 pH يعني غلظت يون هيدروژن در مايع خارج سلولي است .  

آه گرايش بحالت اسيدي يا بازي دارد آه آن ) آاهش يا افزايش يون هيدروژن (ه در بدن انسان حالتي بوجود ميآيد بر اثر نوع تغذي
لولي بطور طبيعي در حد     . آه در بدن بايد حالت ثابتي را داشته باشد. گويند pHحالت را  غلظت يون هيدروژن در مايع خارج س

ا    ثابت تقريبا  د ت ع       اآي واالن در ليتر مي باشد اين مقدار مي توان د در واق ر آن اد مرگ تغيي دون ايج راي   pHب ب
  . ان غلظت هيدروژن مورد استفاده قرار مي گيردبي
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  : اگر بخواهيم بطور ساده تر بيان آنيم چنين مي شود

pH  است و گاهي اوقات بر اثر نوع تغذيه تغيير مي آند اگر تغييرات آاهش يابد و  3/7طبيعي خون در حالت عاديpH  بطرف
  . گويند  )آلكالوز  (برود آن حالت را   + ) 4/7 (فزايش يافته بطرف مي نامند و اگر ا ) اسيدوز (برود اين حالت را )  - 4/7 (

ار در    MS  ( pH( عموما در بيماران مبتال  اآثرًا گرايش به حالت اسيدي داشته و اگر اين حالت بر اثر نوع تغذيه تكرار شود بيم
د رف         ,معرض حمالت مداوم قرار خواهد گرفت ه وخامت خواه ار بمرور رو ب ن       . تو حال بيم ه اي ه غذاهائي آ جالب توجه اينك

  . را ايجاد مي آنند اين نوع بيماران عالقه وافري به مصرف آن نشان مي دهند  )اسيدوز(حالت 

  ... ماهي و امثالهم  ,تمبر هندي  ,ترشي  ,بستني  ,ماست : مانند

  . اين گونه بيماران بايد از مصرف غذاهاي اسيدي دوري جسته و رعايت حال خويش را بنمايند  :توجه

    اسيد و باز چيست؟

بگويم اسيد دهنده  اسيد مولكول يا يوني است آه مي تواند يك هيدروژن به محلول اضافه آند يا بهتر و ساده تر: تعريف اسيد
 . هيدروژن مي باشد

  . مولكول يا يوني است آه بتواند با يون هاي هيدروژن ترآيب شود و يا بهتر بگويم بازگيرنده هيدروژن استباز   :تعريف باز

  تعادل اسيد و باز

  . منظور از تعادل اسيد و باز تنظيم غلظت يون هيدروژن در مايعات بدن است

ات بارز در سرعت واآنشهاي شيميايي تغييرات مختصري در غلظت يون هيدروژن نسبت به مقدار طبيعي موجب تغيير  :توجه
  . در سلول ها مي گردد

ه هاي     ,به اين معني آه بعضي از واآنشها را آهسته و بعضي را تسريع آند به همين دليل تنظيم غلظت يون هيدروژن يكي از جنب
آه اين آار را . داخلي بدن استمهم هموستاز است هموستاز را قبال توضيح داده ام آه يعني ثابت نگاه داشتن مواد الزم در محيط 

دن دچار اختالل نشود          ا ب د ت ام مي دادن دن انج رات اسيدوز و         . اندام هاي مختلف ب وق اث ر و بيشتر مطالب ف راي درك بهت حال ب
  . آلكالوز را توضيح مي دهم تا شما عزيزان به علت بيماري خود پي ببريد

  اثرات اسيدوز و آلكالوز بر روي بدن

آمتر مي شود سيستم عصبي آنقدر  2/7خون از  pHه اسيدوز تضعيف سيستم عصبي مرآزي است هنگامي آه اثر عمد: اسيدوز
  . مي شود  تضعيف مي گردد آه شخص در ابتدا حواس خود را از دست داده و بعدًا دچار اغماء

ه مرور     )  MS( بيماري  ده و ب تم تضعيف ش ددي در     چون بيماري اعصاب مرآزي است با هر اسيدوزي اين سيس پالك هاي متع
اري     , مغز يا نخاع به وجود مي آيد ن صورت بيم ر اي اين نوع بيماران جدا از حالت اسيدوز بايد بدور باشند تا درمان شوند در غي

اري غالف هاي ن     ي  وپيشرفت آرده و درماني نخواهد داشت زيرا بر اثر پيشرفت بيم ا   (رون يعن ين ه ه     ) ميل دن ب ه و ب ين رفت از ب
  . ي تواند آن را ترميم آندراحتي نم

اثر عمده آلكالوز بر روي بدن افزايش تحريك پذيري است آه سيستم عصبي را تحريك مي آند اين اثر هم در سيستم  : آلكالوز
  . عصبي مرآزي و هم در سيستم عصبي محيطي حادث مي شود

يك و مكرر امواج عصبي از خود صادر مي     بطور اتومات. معموال اعصاب محيطي قبل از سيستم عصبي مرآزي مبتال مي شوند
داء   . آنند در نتيجه عضالت وارد يك حالت تتاني يعني يك حالت اسپاسم تونيك مي شوند      اني معموال در ابت در عضالت ساعد     تت
  . ظاهر شده و به سرعت به عضالت صورت و سرانجام به سراسر بدن منتشر مي شود

  . آلكالوز شديد مي شوند ابتدا به حالت اغماء فرو رفته و بعد در آن حال مي ميرند عموما افرادي آه دچار اسيدوز يا  :توجه

  . عامل اصلي اين جريانات مي باشد  ) pH( در واقع اسيدوز و آلكالوز نتيجه نوع تغذيه بوده و افزايش يا آاهش يون هيدروژن 
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ادل     )  MS( در بيماران مبتال به  ده و بمرور تع د مصرف غذاهاي سردي بخش         اآثرا دچار اسيدوز ش خود را از دست مي دهن
ا  . اين حالت را ايجاد آرده و اگر همين طور ادامه يابد تشديد مي شود و همين امر موجب حمالت به شخص مي شود    )اسيدي ( آي

  و آنها آدامند؟   بدن مجهز به سيستمي نيست آه اين حالت را آنترل آند؟

د                 ا حدي آاهش مي دهن د و ت رل مي آنن ان آنت ا حد امك ن حالت را ت ه اي در جواب عرض مي شود آه چرا، اندام هايي هستند آ
ه      ن آ ه اي رداريم ن بشرطي آه ما هم با آن اندامها همكاري نزديكي داشته باشيم و سعي آنيم آه باري را از روي دوش آن اندامها ب

  . بر خالف آنها عمل آنيم

  . ن سيستم را توضيح ميدهم و شما عزيزان بدقت مطالعه آرده تا مسائل روشن شودفعال اي

  اندامهاي آنترل آننده اسيدوز و آلكالوز

ا حالت هاي       ,دو اندام مهم و حياتي در بدن وجود دارند بنام هاي ريه ها و آليه ها د ت اين اندام ها تالش مستمري را انجام مي دهن
ون               )  PH  (ل نمايند و اسيدوز و آلكالوز را آنتر دار ي ه مق دامها بستگي ب ن ان د تالش اي ه نمان ه ناگفت انند البت را به حد طبيعي برس

ده        ا وارد عمل ش ه ه ن حال ري الوز تنفسي    (هيدروژن در بدن مي باشد آه در اي ا آلك دروژن را از طريق    ) اسيدوز ي و بمرور هي
الوز متابوليسمي  (لت بازدم به بيرون دفع مي آنند اما آليه ها در اين حا داوم و طاقت فرسايي را تحمل         )اسيدوز يا آلك ار م د آ باي

ودن    . آنند تا هيدوژن اضافي موجود از طريق ادرار دفع شود الم ب به همين دليل است آه ادرار هميشه اسيدي است و همين امر س
  . آليه را نشان مي دهد

  . ت بدن را مجددا به مقدار تقريبا طبيعي بازگردانندمايعا  ) pH  (آليه ها قادرند در ظرف يك تا سه روز 

دن وي دچار اسيدوز شود        ) ا سيدي(حال اگر فردي هر روز از غذاهاي سردي بخش   :توجه د و مرتب ب تفاده نماي هر    ,مرتب اس
ان   بدن را به حالت طبيعي برگردانند ز pHچقدر هم آه ريه ها و آليه ها وارد عمل شوند قادر نخواهند بود آه  ه بي يرا همانطور آ

  . روز متوالي بايد تالش آنند تا حالت اسيدوز يا آلكالوز را خنثي نمايند 3تا  1شد آليه ها حدود 

پس در نتيجه اسيدوزهاي مكرر بر روي اعصاب مرآزي اثر گذاشته و آن را به مرور تضعيف نموده و عاملي است مهم در 
  . ايجاد پالك ها و عدم فعاليت نرون ها

  . هر نوع اسيدي فعاليت هاي نرون هاي مغزي را شديدًا آاهش مي دهد: هتوج

در افراد وجود طبع سرد و خوردن غذاهاي سردي بخش و همچنين عصبيت هاي مكرر    )  MS( پس مهمترين علت بوجود آمدن 
ذايي مي  . و حساسيت و زود رنجي است اري     با آگاهي به اين مطالب و شناخت طبع خود و شناخت طبع مواد غ ن بيم د از اي تواني

پس عزيزان با در نظر گرفتن مطالب گفته شده سعي  . ال عالج به قول پزشكان نجات پيدا آرده و به زندگي عادي خود ادامه دهيد
  . آنيد اراده اي محكم و آهنين پيدا آرده و خود را به راحتي درمان آنيد

  متابوليسم مغز 

  . مغز و متابوليسم مغز ويژگيهاي خاصي دارد آه توضيح مختصري بيان مي شود

    :ميزان آل متابوليسم و ميزان متابوليسم نورون ها

درصد جرم آل  2درصد متابوليسم آل بدن را تشكيل مي دهد با وجودي آه جرم مغز فقط  ١۵متابوليسم مغز در حال استراحت 
  . بدن است

برابر متابوليسم بقيه بدن ا ست قسمت اعظم بافت هاي بدن مي توانند براي  5/7غز در حال استراحت حدود بنابراين متابوليسم م
در اين مدت سلول هاي بافتي انرژي خود را از طريق . چندين دقيقه و بعضي تا نيم ساعت بدون اآسيژن به آار خود ادامه دهند

شدن انرژي تجزيه نسبي گلوآز و گليكوژن اما بدون ترآيب با اآسيژن ا  متابوليسم بي هوازي بدست مي آورند آه به معني آزاد
  . ست

زيرا متابوليسم بسيار زياد نرون ها اجازه چنين آاري را نمي , اما متاسفانه مغز قادر به انجام متابوليسم بي هوازي زيادي نيست
دليل ديگر مقدار گليكوژن انبار . بافتها مورد نياز استدهند زيرا انرژي بسيار زيادي آه براي هر سلول مغز در مقايسه با بيشتر 

  . شده در نورون ها بسيار مختصر است
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ه     ه ب سومين دليل به ذخائر اآسيژن در بافتهاي مغزي نيز بسيار اندك است بنابراين فعاليت نورون هاي مغز بستگي به رسيدن ثاني
ه      با آنار هم گذاشتن اين عوامل مخت. ثانيه اآسيژن خون دارد ان خون ب اني جري لف مي توان براحتي درك آرد آه چرا قطع ناگه

   .ثانيه موجب از هوش رفتن انسان شود ١٠تا  ۵مغز يا آمبود ناگهاني اآسيژن در خون مي تواند در ظرف 

اري     :نتيجه ه بيم تفاده           MSافرادي آه مبتال ب ازه مرتب اس د عسل و ليموترش ت رژي زا مانن د از غذاهاي ان تند باي د واز   هس نماين
  . هواي پاك آه داراي اآسيژن آافي است همچنين برخوردار شوند

م  ) ا سيدي(تا اين بيماري بسرعت از بين برود با آگاهي از شرائط مغز بيماران از خوردن غذاهاي سردي بخش يا  و يا غذاهاي آ
د شد   زيرا نتيجه عكس خواهد شد و اين گونه بيماران دچار آمبود. انرژي پرهيز نمايند را  . انرژي شده و بسرعت خسته خواهن زي

ه     تال ب اران مب ود    ) MS( خوردن ماست يا برنج سفيد آن انرژي الزم را براي مغز ايجاد نمي آند و به همين دليل اآثر بيم از آمب
دار        . انرژي و خسته شدن شكايت دارند د از عسل بمق ن نتيجه باي ران اي راي جب ود     200ب ه مصرف نم رم روزان را يكي از   ز  ,گ ي

ًا چون   . مهمترين شگفتي هاي عسل اين است آه براي جذب نياز به انسولين ندارد ثانيا بسرعت جذب سلولهاي مغزي مي شود ثالث
  . از نوع قندهاي چپ گرا مي باشد در ساختمان اسيد آمينه ها بكار مي رود و اال آخر

  غذاي اصلي سلولهاي مغز 

ي مصرف شده توسط سلولهاي مغز بوسيله گلوآز تامين مي شود آه از خون گرفته مي شود در شرائط طبيعي تقريبًا تمام انرژ
قسمت اعظم اين گلوآز دقيقه به دقيقه و ثانيه به ثانيه از خون مويرگي گرفته . همانطور آه در مورد اآسيژن نيز صدق مي آند

نورون ها در هر زمان معين انبار مي شود يك  دقيقه ذخيره گلوآز بطور طبيعي بصورت گليكوژن در 2مي شود و آال حدود 
صفت ويژه حمل گلوآز به نورون ها اين است آه انتقال گلوآز به داخل نورون ها از طريق غشاء سلول بر خالف تقريبا تمام 

  . سلول هاي بافتي ديگر بستگي به انسولين ندارد انجام مي شود

ا انتشار مي        حتي در بيماراني آه ديابت شديد دارند و ترشح انس ورون ه داخل ن ه آساني ب ولين در آنها صفر است گلوآز آماآان ب
. زيرا اين روش مانع از اين مي شود آه عمل مغز در بيماران ديابتي مختل شده و از بين برود. يابد آه جاي بسي خوشوقتي است

بال          )  MS( در بيماران مبتال به  ه ق ان طور آ ه مغز نرسد هم افي ب رژي آ رژي و خستگي       هم اگر ان ود ان ذآر شدم دچار آمب مت
د      د آم ان خواه ادي بسراغ آن زان در غذاي مصرفي          . زودرس خواهند شد و مشكالت زي د شد پس عزي ادل خواهن و دچار عدم تع
  .روزانه خود آمال دقت را مبذول دارند تا دچار مساله اي نشوند

  :ولو زامبونی ئنظريه دکتر پا

ونی جراح عروق     ا     (دکتر پائولو زامب رارا در ايتالي تاد دانشگاه ف ه همسر    ) و فعال اس ود ک اری ام    ٣٧ب ه بيم اله اش ب تال  -س اس مب
اری متمرکز    -مشاهده نزديک همسرش و عالمات بيماری ام. گرديد ن بيم اس باعث شد که دکتر زامبونی تحقيقات خود را روی اي
 .…کند

ار،   اس-ام که ميزان آهن مغز بيماران مبتال بهاس نشان داده بود -تحقيقات ديگران روی بيماران مبتال به ام بدون ارتباط با سن بيم
ه ام    تال ب ار مب اد می   -بيش از نرمال است ولی کسی موفق نشده بود که توضيح دهد چرا و چگونه آهن اضافی در مغز بيم اس ايج

ود  ون در م     . ش افی خ دن اض ع ش ه جم افی نتيج ن اض ايد آه ه ش اد ک ر افت ن فک ه اي ونی ب ر زامب ددکت ز باش  .غ

اس را آزمايش کرد و به نتيجه جديدی رسيد که شيوه -با استفاده از داپلر التراسوند دکتر زامبونی رگهای گردن بيماران مبتال به ام
ه ام       . اس باز نموده است-خالقانه ای برای درمان بيماری ام تال ب اران مب ه بيم ا هم ای گردن تقريب اس دچار  -او متوجه شد که رگه

تند    تنگی و يا ا داد عروق خونی هس دام دچار             . نس ه هيچک د ک ود و دي الم را بررسی نم راد س پس از آن او عروق خونی گردن اف
ل                . انسداد و تنگی نيستند دام مث ه هيچک د ک م دي از ه رد و ب ق ک م تحقي اری های نرولژيکی ديگر ه ا بيم اران ب پس از آن روی بيم

ز       . نيستنددچار تنگی عروق خونی  اس-ام بيماران مبتال به اری ني م بيم ا شدت عالئ او همچنان متوجه شد که درجه تنگی عروق ب
 .…بطور مستقيم مرتبط است

ن درست باشد     . مهم تر از از اين کشف دکتر زامبونی راه حل او برای درمان بيماری است دکتر زامبونی استدالل کرد که اگر اي
ادی آهن در مغز و      که تنگی عروق خونی گردن، خصوصا آن رگی که خون را از  مغز به قلب انتقال می دهد، باعث رسوب زي

تفاده می       آنژيوپالستی اس می شود، پس احتماال روش-در نتيجه بيماری ام ی اس ده قلب که برای باز کردن عروق بسته و يا تنگ ش
ن روش را روی     . شود در اين مورد هم بايد موثر باشد الوتی اي ر گ راه دکت ه هم تال   ۶۵  پس ب ار مب ه ام بيم د و   - ب ال نمودن اس اعم

اران بطور محسوسی کاهش يافت     -مشاهده کردند که عالئم ام ان         . اس در بيم ود درم ر ب دايی ت اری در مراحل ابت ه هرچه بيم البت
  بيماری موثرتر بود
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د، همسر او است    ونی   . مابين خيلی از بيمارانی که در اثر جراحی به شيوه دکتر زامبونی درمان شده ان ا رامب ايی اش را در  الن بين
رد   -اثر بيماری ام ه        . اس از دست داده بود، به زحمت راه می رفت و تعادلش را حفظ می ک ه ب ود ک ارانی ب ين بيم ا يکی از اول الن

د   از کردن ه نشانی     . شيوه همسرش جراحی شد و توسط جراحی يکی از عروق او را که به کل بسته شده بود، ب ون هيچگون ا اکن الن
د اس -از بيماری ام م خالصه ای از     . ندارد و دکتر زامبونی درمان موفق همسرش را بهترين پاداش تحقيقاتش می دان دئو ه ن وي اي

 .شيوه ابداعی دکتر زامبونی را نشان می دهد

اس يک بيماری گرفتگی عروق است و در  -شرحی بر روش نسبتًا جديد دکتر زامبونی در ايتاليا خوانديد که معتقد است بيماری ام
 .اس تا حد زيادی بهبود يافتند را خوانديد-با جراحی و باز کردن رگ گرفته شده در گردن بسياری از بيماران مبتال به ام نتيجه

 اس در کويت انجام روش درمانی موفق دکتر زامبونی برای درمان بيماران ام

د،     کويت اولين کشور جهان است که در اقدامی جنجالی، شروع به درمان کليه بيماران مبت ی دارن داد رگ گردن ه انس ال به ام اس ک
تفاده از            . نموده است ا اس ا ب ته است ت ر بهداشت کويت از راديولوژيست های کشورش خواس سی تی وی نيوز تائيد کرده که وزي

ن بودجه بهداشتی دولت، شروع به درمان بيماران ام اسی نمايند که در گردنشان دارای رگ مسدود شده و جريان غير طبيعی خو  
ه .هستند شبکه   W5 بر طبق نظريه پيشنهادی دکتر زامبونی از دانشگاه فرارای ايتاليا، و پخش گزارشی در اين خصوص در برنام

تند      ينه هس ده درگردن و س اينحالت  . سی تی وی در نوامبر گذشته، بيشتر بيماران مبتال به ام اس، دارای رگهای تنگ يا مسدود ش
 .وريدی می نامد يا نارسايی مزمن مغزی CCSVIرا 

ل، باعث       ن عم د،؛ و اي از ميگردان دکتر زامبونی معتقد است انسداد وريدی، مانع تخليه مناسب خون شده، و آن را مجددا به مغز ب
 .تحريک سيستم ايمنی بدن يعنی همان بروز عالئم ام اس ميشود

اری ام اس خصوصا      اين کشور، با . نظريه فوق در کشور کويت مورد توجه فراوان قرار گرفته است ه بيم ان ب اد مبتالي ميزان زي
 .در ميان زنان روبروست

ی   دکتر طارق سنان، راديولوژيست و استاديار گروه راديولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه کويت، در مصاحبه تلفنی با شبکه سی ت
وان بخشی از يک تح        : وی گفت ه عن ا ب ده      دولت به راديولوژيست های انتخاب شده، اجازه داده ت ه آين ام، از هفت ق در حال انج قي
 .به درمان آن دسته از بيماران ام اسی که مبتال به انسداد وريدی هستند، نمايند شروع

ژوهش  _ ، خبرهای تکميلی را با نقل قولی از دکتر يوسف النصف )کونا  (خبرگذاری رسمی کويت رئيس کميته دائمی هماهنگی پ
انونی، اخالقی و            اين م. ارائه می دهد_ های پزشکی دولت ای ق ام مالکه ا رعايت تم دام، ب ن اق ه اي ته است ک قام رسمی اعالم داش

 .علمی که توسط سازمان های مربوطه از جمله سازمان بهداشت جهانی تعيين شده است، انجام می گيرد

ده   اين تصميم بر اساس اقدام تيم تحقيقاتی دکتر طارق سنان که دوازده بيمار مبتال به ام اس را مور د مطالعه قرار داده بود، اخذ ش
را               . است ه او آن ونی ک ر زامب انی دکت ا تحت روش درم ه آنه وده و هم دی ب داد وري ه انس تال ب اران، مب ايی   ”تمام اين بيم ان ره درم
 اين درمان، روشی از آنژيوپالستی است که طی آن با وارد کردن يک بالون کوچک به رگ. نام نهاده است قرار گرفته اند“ بخش

تفاده نمی شود       (.مسدود شده، اقدام به باز کردن مسير رگ می کنند وان از استنت اس يچ عن ا   . در اين روش درمانی به ه استنت ه
د      از نگه دارن ا آن را ب د ت ه       . داربست يا لوله های فلزی ظريفی هستند که داخل رگ قرار می گيرن ته ب ا بس معموال قطر استنت ه

ونی  . ی متر استميل ١٠تا  ٢نوع کاربردشان بين  اين روش توسط بعضی از پزشکان در سراسر دنيا انجام ميشود ولی دکتر زامب
 ).آنرا به هيچ عنوان تائيد نميکند

ل         امال چشمگير و قاب وارد، ک ايج در بعضی م ن نت دکتر سنان اعالم کرده است که در عالئم تمامی بيماران، بهبودی ديده شده و اي
وده است  نان . مالحظه ب ر س ن عمل      دکت ار تحت اي ارس در عرض يک روز، سه بيم اريخ سوم م ه در ت د ک ه ميده اينطور ادام
اقی را       . جراحی قرار گرفتند ين اتف تند چن را نمی توانس د زي دو نفر از آنها شاهد بهبودی چشمگيری بوده و شروع به گريه کرده ان

 .باور کنند

ديد ا يار ش م بس ه دارای عالئ ارانی ک رد در بيم ل او اعالم ک د از عم ا بع ه آنه ده است البت ده ش ری دي ودی کمت د، بهب وده ان م اس ب
ته و سفتی بدنشان     وفتگی عضالنی   (جراحی احساس کرده اند که انرژی زيادتری نسبت به قبل داش ده است   ) سختی و ک ر ش . کمت

ی حسی            زان خستگی و ب ود درصد در مي ا ن تند، ت اری را داش ن بيم ودی    آنهايی هم که عالئم ضعيفی از اي تها و پاهايشان، بهب دس
ادر        : سنان ادامه داد .مشاهده کرده اند ددا ق د از جراحی، مج د؛ بع موردی هم ديده شد که بيماری که يک چشمش نمی توانست ببين

 .به ديدن شد
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وده است    : دکتر سنان گفت ار نب و     ( او مطمئن است نتايج ديده شده، در اثر تلقين بيم ر م ای غي ه در درمانه ده ای ک اران  پدي ثر، بيم
 . )خود را فريب ميدهند که حالشان بهتر شده است

ين را می                  : او ادامه داد ن تلق م اي از ه اری ام اس باشم، ب ه بيم تال ب ار مب وده و من يک بيم ين ب ا، حاصل تلق ن بهبوده حتی اگر اي
 .خواهم

ين بي         د همگی بخاطر تلق ز است و نمی توان ار باشد  بهبودی مشاهده شده در بيماران، شگفت انگي بال نمی       . م ه ق ا شدن کسی ک بين
 .توانست ببيند، کنترل بهتر مثانه، برطرف شدن لنگيدن پا، نمی تواند همه تحت تاثير تلقين باشد

ان خون    البته روش فوق، فی نفسه برای درمان ام اس نخواهد بود؛ بلکه فقط برای درمان انسداد رگهای خونی و روان کردن جري
 .گرفتدر آنها انجام خواهد 

ری            ار احساس بهت د، بيم اد ميکني ا را گش ه شما رگه انی ک پس بهتر است بگوئيم که اين يک مشکل عروقی در گردن است، و زم
 .ما اصال مجبور نيستيم در مورد ام اس و يا ارتباط انسداد رگها با ام اس، صحبت کنيم. پيدا ميکند

ود يافت است      ناشا اسميت بيمار مبتال به ام اس آه توسط روش جديدي ب ن بهب ن روش  . ه نام روش ليبريشن زير نظر جوزف ب اي
ه            ا ب اران ام اس در سراسر دني از آردن عروق خوني قلب ميباشد، بيم در واقع روش بالن آنژزيوپالستي است آه روشي براي ب

ارا      . دنبال روش درماني براي گشاد نمودن عروق ميباشند ه عروق باريك در بيم د آ ايع    تحقيقات نشان ميده اله ش ن ام اس يك مس
ه      .  است و اين امر باعث ميشود آه خونرساني مغزي با مشكل مواجه شود ا زمانيك پائولو زامبوني يك متخصص عروق در ايتالي

ه قلب ميباشد در او و اغلب          3به همسرش آه مبتال به ام اس بود آمك ميكرد متوجه شد آه  ال خون از مغز ب ه آان رگ اصلي آ
ه خود را سال       -او اسم اين ناهنجاري را ناآارآمدي مزمن عروق مغزي     .نگ شده استبيمارن ام اس ت ين مقال د و اول نخاعي نامي

  گذشته منتشر نمود 

ي    . نخاعي توسط راديوگرافي و اولتراسوند تشخيص داده ميشود-اآارآمدي مزمن عروق مغزين روش آنژيوپالستي تحت شرايط ب
د         حسي بيمار انجام ميشود به اين صورت آ يش ميرون ا عمق رگ پ وده و ت ه اي را وارد رگ نم ه از طريق يك شكاف آوچك لول

ه   سپس بالون نوك آن را باز ميكنند اين روش عوارضي مانند پاره شدن عروق و يا ايجاد لخته در عروق را به همراه دارد آه البت
اران   بن آسي آه اين روش را روي بيمارن قلبي، آل. اينها جز عوارض نادر ميباشند ورد بيم يوي و سرطاني انجام داده است در م

اران ام اس    2ام اس تا  ماه پيش اطالعات زيادي نداشت ولي او در يك مباحثه پزشكي مطالبي را در مورد گرفتگي عروق در بيم
ه دست آورد  را       2ب اني ب ال راه درم ه دنب ه ب د آ ه رو ش ه ام اس روب تال ب ار مب و بيم ت گريك ا جان د از آن ب ه روز بع ي عارض

رار گرفت و      . نخاعي بود-ناآارآمدي مزمن عروق مغزي اران ام اس ق ه بيم ده ب ار را   3پس از آن بن در ليست افراد آمك آنن بيم
  .مداوا نمود آه نتايج آن نيز خوب بود

ود سردرد  ب ن عالئ         : هب ر بيخوابي شدت اي ه در اث رد آ ج ميب ادلي رن ق و مشكالت تع م بيشتر جانت گريكو از ميگرن مزمن ، فت
ل اهميت    سال سردرد مداوم با حال سردرد او با انجام اين روش بهبود يافته و اين يك ن  3او بيان ميكند آه بعد از . ميشود تيجه قاب

د از          .براي او ميباشد ه خودش بع ه گفت ه ب ايش شكايت داشت آ دنيس گرف بيمار ديگر مبتال به ام اس از بي حس شدن انگشتان پ
دگي      .ديد احساس بهتري داردجانجام روش درماني  ده آيفيت زن ود دهن بالن آنژيوپالستي يك درمان قطعي نميباشد ولي ميتواند بهب

راي                7باشد آه اين امر توسط هيچ يك از  اله ب ن مس ين اي د همچين ه دست نمي آي راي ام اس ب ده ب تاندارد ثبت ش ي اس روه داروي گ
د، بلغارستان و    . د داردداروي فينگوليمود آه به تازگي تاييد شده است وجو ه هن هنوز بيمارني هستند آه براي انجام آنژيوپالستي ب

د     فر ميكنن ي روش س ام آن و ايمن راي انج از ب ورد ني ارت م ه مه ه ب دون توج ورها ب ر آش يس بخش  . ديگ كلفاني رئ الوادور اس س
د  ار ام اس را اواخر سال پ     " راديولوژي مرآز پزشكي در بروآلين اظهار ميكن ين بيم تم اول ام    . يش داش راي او انج الن را ب روش ب

ار ديگر را    20بعد از آن ." دادم ولي لخته هاي خوني درون عروق او پيداشدند و نياز به مصرف داروهاي ضد انعقاد پيدا شد بيم
  .به اين روش درمان نمود و نتايج خوبي حاصل شد

  :نتيجه 

دادادی و   تاد خ ی اس زرگ يعن ق ب ات دو محق ه حاصل تحقيق اری ام اس ک انی بيم ای درم وق روش ه ه ف ائولو در دو مقال ر پ دکت
ر سردی مزاج      خدادادیرا خوانديد که توصيه می کنم انها را دو باره و با دقت بيشتری بخوانيد در مقاله استاد ,  زامبونی ه ب تکي

ر گرفتگی عروق     و کمبود مواد غذايی مناسب در بدن  ه ب می باشد و در مقاله دوم که حاصل تحقيقات دکتر زامبونی می باشد تکي
و پالستی يک              (در رگهای گردن بيماران مبتال به ام اس می باشد    ام آنژي و و انج ن يک کشف ن ته می شود اي فانه پنداش ه متاس ک

ن          و حال اگر دوستان اهل مطالعه و تحقيق در متون طب) روش درمانی نو است ه اي د شد ک ند روشن خواهن سنتی و اسالمی باش
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ه را     ن مقال علتها و روش های درمانی را حکما و قدما ی ايرانی می دانستند و عمال در درمان استفاده می کردند يعنی اگر شما اي
کتب طب سنتی اين يک کشف نو نيست بلکه در : به يک طبيب طب سنتی نشان دهيد و نظرش را بخواهيد او به شما خواهد گفت 

ه    . .و درمان های پيشينيان و طبيبان متخصص در طب سنتی امروز به کرار شما می توانيد بيابيد  ن است ک البته علت ديگر هم اي
انيوم    ه دارای ژرم اليوم  , بيماران برای پر کردن دندان ها با کپسول های ک ن          , ت ه اگر اي واد ديگر می باشد ک وه و سرب و م جي

ده و غالف سلول های عصبی را          کپسول ها به درست تم گردش خون ش ده و وارد سيس ی مهار نشوند به تدريج درون دهان باز ش
ا ترکيب               ه در بستر اخالط بلغمی و ب زی ک واد فل يميايی حاوی م واد ش د م تخريب و بيماری خطرناک ام اس را بوجود می آورن

ا          شديد با خلطی ديگر روی بافت های مغر و نخاع نشسته است رسوب م   د ب ه باي رده ک اد ک ارم ايج ه هضم چه اومی را در منطق ق
منضج و مسهل مناسب اين رسوب را در مدت زمان مناسب از هم گسست و رشته های عصبی را از محاصره آن خارج نموده و 

دل و   بافت های آسيب ديده پس از گذشت يک يا چند دوره دارو. با دارو و زالو آنها را به سوی مجاری دفعی هدايت کرد  های مع
  .مقوی کم کم به حال نخست باز می گردند 

رم          : کمی بيشتر توضيح می دهم  ا گ ر است ت ع و مزاجشان مساعد ت اينکه بيماری ام اس از سردی است و انسان های بلغمی طب
د و      در قالب استدالل هايی با ادبيات طب  خدادادیامری مسلم است و استاد , مزاجان به مبتال شدن به اين بيماری  ان می کن و بي ن

ی و    ی            .... همه می دانند که ضعف و سفيدی و تنبل ان می شود و از طرفی در طب سنتی مبحث ا گرمی درم از سردی است و ب
تفاده     2500مفصل و کامل پيرامون خون درمانی داريم که يکی از شاخه های آن زالو درمانی می باشد که از  ورد اس يش م سال پ

دگی       قرار می گرفته است و نسل ه پيچي ن هم دون اي دما ب به نسل انتقال پافته و از خواص آن پرده ها گشوده شده است و حکما و ق
ی             یها ی بی موردی که در طب غرب ه راحت م و آسان ب ه ای بسيار بسيار ک ه هزين انی ک و درم ا زال مشاهده می شود به راحتی ب

و و تجويز   ... و  گرفتگی عروق را باز می کردند و بسياری از بيماری های پوستی را درمان می کردند و همچنين استفاده از زال
ه يک              ده در طب سنتی می باشد ن ه ش ابقه و تجرب ا س انی ب تغذيه های گرم مزاج و داروهای گياهی گرم ومعتدل يک روش درم

  .روش جديد کشف شده 

  

  : مراحل درمان 

م     + واحد عسل  2+ واحد روغن زيتون  4 ا ه رده و هر شب     يک واحد سرکه را ب ل     4ترکيب ک قاشق غذاخوری مي
راه يک استکان آب مصرف شود        7شود و همچنين هر شب  فند هم د    (دانه اس ودر نکني ا  را پ فند ه ا   اس روز  120و ت

  )پيگيری شود

 40. هر صبح ناشتا يک ليوان شربت خاکشير ترنجبين مصرف کنيد و پس از آن يک قاشق غذاخری زيتون بخوريد
  روز

فند  (با روغن سياه دانه يا اسفند ماساژ دهيد و بدن را  ون     + برای تهيه روغن اسفند يک ليوان اس وان روغن زيت يک لي
ه      4+  د ب ايع را از صافی بگذراني پس م ود و س ر ش ام آب تبخي ا تم انيد ت د و بجوش ه بريزي وان آب را در يک قابلم لي

  ).باقيمانده حاصل روغن اسفند می گويند

  .از عطر گل محمدی استفاده کنيدقبل از نمازها حتما 

ون  , آب عسل , انجير , پرهيز کنيد و گرمی جاتی مثل خرما ... برنج و, گوشت گاو , از غذاهای سرد مثل ماست  زيت
  .را زياد مصرف کنيد.. و

  .آب بيش از حد ننوشيد

رده هر     وان اب دم ک يم لي ا يک قاشق      دو قاشق استقدوس با دو قاشق بادرنجبويه در يک قوری با يک ون روز عصر ب
  روز 120.عسل ميل کنيد

  روز 120.بادکش گرم و خشک کنيديک روز در ميان , دست ها و پاها را 

  ن ميل کنيدآروز يک ليوان از آب  40پای مرغ محلی را تهيه کرده و آب پز کنيد و هر روز به مدت 
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  روز 40.  صبح ها همراه صبحانه يک قاشق چای خوری سياه دانه با عسل ميل کنيد

  شب 40.را به محل مسح سر چکانده و ماساژ دهيدقطره روغن بادام شيرين  5هر شب موقع خواب 

  .هر روز بعد از شام مقداری کندر بجويد

بال     , گرم بادرنجبويه  10+ گرم علف چای  20+ گرم سنبل الطيب  20 ه ق وق را ک وط ف يک قاشق غذا خوری از مخل
وان       ه مدت    نيم کوب شده باشد در يک لي رده           20آب جوش ريخت را صاف آ ا دم بکشد سپس آن د ت اقی بگذاري ه ب دقيق

  روز 40.بار صبح و شب ميل کنيد  2ی زرو

  بار خود را معطر به عطر گل محمدی کند و بعد از استحمام به بدن خود مشک بمالد  3روزانه 

  از ياس و نا اميدی پرهيز کنيد

 موارد ممنوعه

 –هرچيزی آه با قند و شكر تهيه شده باشد  –رب  –سس  –شيرينيجات قنادی  –قند و شكر  –نسكافه  –قهوه  –چای 
 –گردو   -برنج سفيد  –سيب زمينی  –عدس  –مرغ و تخم مرغ ماشينی  –لبنيات  –شور  –انواع ترشيجات سرآه 

نوشابه  –همراه غذا مايعات  –ماهی  –وساله گوشت گاو و گ –انواع غذاهای ساندويچی  –آب يخ تنقالت مصنوعی 
نورهای چشمك  –سرو صداهای بلند  –دير خوابيدن  –پرخوری  –های گاز دار آليه غذاهای سردی بخش و اسيدی 

بد و  –نجويدن غذا  –بادمجان  –گوجه فرنگی  –ميوه جات ترش و آال  –مكان های شلوغ و پر سر و صدا  –زن 
 بی موقع غذا خوردن 

 )روز پی گيری شود 40تا ( اع صبحانه برای اين گونه بيمارانانو

  .شيرين. يك عدد ميوه رسيده + عسل + آره بادام زمينی  .1

  .يك عدد ميوه رسيده و شيرين+ عسل يك قاشق غذا خوری + خامه گياهی يك قاشق غذا خوری   .2

  .عدد خرمای رطب 5تا  3+ قاشق غذا خوری روغن زيتون  3+ تخم مرغ بومی يك تا دو عدد آب پز .3

  .يك عدد ميوه رسيده ميل شود+ يك قاشق غذا خوری پودر بادام + قاشق غذا خوری  2شكالت صبحانه  .4

  .يك عدد ميوه رسيده ميل شود  +عدد مغز بادام خام  10+ قاشق غذاخوری ارده  2 + عدد  5 – 10خرما  .5

  .يك قاشق غذا خوری خامه گياهی ميل شود+ مرباجات خام   .6

  . آره بادام زمينی يك قاشق غذا خوری ميل شود+ خام  مرباجات  .7

  .از نانهای سبوس دار و خوب پخته استفاده شود: توجه

  انواع ناهار برای اين گونه بيماران

نمك، از مجموع + هل و دارچين و زعفران و زنجبيل + گندم با پوست + آبگوشت گوشت گوسفند با نخود  .1
  ) نعناع ، ريحان ، ترخون ، مرزه و جعفری(سبزيجات معطر + يك قاشق مربا خوری 

  .آباب گوشت بوقلمون يك سيخ ، سبزيجات معطر يك پيش دستی  .2

+ چند قاشق غذا خوری روغن زيتون + يك سيخ گوشت تازه شتر آباب شده + شويد پلو با زيره و زعفران   .3
  . سبزيجات معطر با غذا ميل شود
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  . ادويه جات معطر با سبزيجات معطر ميل شود+  گندم با پوست+ نخود + آبگوشت گوشت آبوتر   .4

سبزيجات معطر ميل + گوشت بوقلمون بخار پز شده با ادويه جات معطر + شويد پلو با زيره و زعفران   .5
  .شود

ادويه جات معطر بدون سيب زمينی با + دال عدس + خورش قيمه با گوشت گوسفند + شويد پلو با زعفران  .6
  .سبزيجات معطر ميل شود

  .سبزيجات معطر ميل شود و خوب جويده شود+ اب مخلوط گوشت گوسفند با بوقلمون آب  .7

البته بعد از (آش شعله قلم کار با يک قاشق آبغوره و يک قاشق چای خوری زنجبيل به همراه يک قاشق عسل .8
  زيره رومی و بسفايج استفاده کنيد , نعناع ,  و حتما در آش از گياهان قنطريون) غذا

  ای برای اينگونه بيماران انواع شام بر

  . يك عدد ميوه رسيده و شيرين ميل شود+ عدد خرمای رطب  7 -10+ قاشق غذا خوری  3ارده  .1

  . عدد خرمای رطب ميل شود 5+ قاشق غذا خوری روغن زيتون  3+ عدد  2تخم مرغ بومی تازه   .2

يك قاشق چای خوری گلپر سائيده با سبزيجات + ادويه جات معطر با حرارت ماليم پخته + گندم + نخود  .3
  . معطر ميل شود

  .يك عدد موز رسيده و شيرين ميل شود+ عدد مغز بادام خام  15+ عدد  10انجير خشك   .4

يك عدد + عدد خرما چند + روغن زيتون + ليمو ترش تازه + عسل + آدو حلوائی بخار پز شده + هويج  .5
  .ميوه رسيده و شيرين ميل شود

يك + يك قاشق غذا خوری خامه گياهی + يك قاشق غذا خوری پودر نارگيل + عدد  7- 10خرمای رطب  .6
  .عدد ميوه رسيده و شيرين ميل شود

  .خوراك آباب با گوشت شتر يا گوسفند يا بوقلمون با سبزيجات معطر ميل شود .7

  خوراآهای ميان وعده 

  .عدد خرما ميل شود 3+ يك عدد موز  .1

  .يك قاشق مربا خوری عسل ميل شود+ يك ليوان آب سيب  .2

  .يك ليوان شير بادام ميل شود .3

  .يك قاشق مربا خوری عسل ميل شود+ يك عدد سيب  .4

  .يك عدد سيب ميل شود+ عدد خرما  3+عدد بادام هندی خام  10 .5

  .شود يك قاشق مربا خوری عسل ميل+ يك ليوان آب سيب و هويج  .6

  .يك عدد سيب ميل شود+ عدد خرما  3+ عدد مغز بادام خام  15 .7

  .عدد انجير ميل شود 5+ عدد مغز بادام خام  5+ عدد فندق خام  10 .8

  .يك خوشه متوسط انگور شيرين ميل شود .9
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  .عدد انجير خشك ميل شود 5+ عدد  1ميوه شيرين فصل  .10

  .عدد ميوه فصل ميل شود 1+ آشمش سايه خشك يك مشت  .11

  .يك قاشق غذا خوری عسل ميل شود+ ليوان آب پرتقال يك  .12

  .گرم نارگيل ميل شود 50+ عدد  3خرما  .13

 .عدد انجير خشك ميل شود 5+ عدد مغز بادام خام  15 .14

روز نيز بهتر است از اين غذاها استفاده شود و  40روز به همين روال مصرف کنيد و بعد از  40غذاهای فوق را تا 
های ديگر مصرف شود و از خوردن غذاهای سرد تا نرسيدن به بهبودی کامل بدون مشورت به صورت ترکيبی با غذا

  .با طبيب پرهيز شود

  

 طرز تهيه خامه گياهی 

  : مواد الزم و طرز تهيه
  .ثانيه مخلوط آنيد 15تا  10قاشق آب يا گالب همه را در مخلوط آن ريخته بمدت  2+ گرم  75تا  50بادام هندی خام 

  طرز تهيه بوقلمون بخار پز شده 

قاشق غذا خوری سرآه سيب و  2تا  1عدد پياز را خالل آرده با  1+ خرد آرده   بوقلمون را به تكه های مساوی
مقداری آب اضافه آرده روی اجاق قرار دهيد تا با حرارت ماليم بپزد، بعد از پخته شدن سس مخصوص را افزوده 

  .دقيقه بعد غذا آماده است 30

  
  سس مخصوص

ارم قاشق چای خوری     + عدد  2گوجه فرنگی متوسط  ران نصف قاشق چای خوری      + فلفل قرمز يك چه هل  + زعف
روغن آنجد نصف استكان و مقداری نمك ، همه را در + قاشق مربا خوری  1دارچين +   قاشق چای خوری 1سائيده 

  . ثانيه مخلوط آنيد تا سس آماده شود 30مخلوط آن ريخته بمدت 

  طرز تهيه شير بادام 

د   50 ذا خوری عسل      3+ گرم مغز بادام خام و شيرين را با آب گرم خيس کرده سپس پوست بکني وان   4+ قاشق غ لي
  . دقيقه بمرور در مخلوط کن، مخلوط شود 5آب سرد بمدت 

  

  طرز تهيه شكالت صبحانه 

  :مواد الزم
ق غذا خوری شيره انگور يا خرما ، مواد را خوب هم قاش 2يك قاشق غذا خوری عسل يا + قاشق غذا خوری  5ارده 

  زده تا شكالت آماده شود

  

 معجونهای مفيد برای اينگونه بيماران 
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  .قاشق مربا خوری صبح و ظهر و شب ميل شود 3معجون جين سينگ روزی  .1

  :مواد الزم
  .گرم 50جين سينگ 
  .مثقال 1زعفران گل 

  .مثقال 5هل سبز 
  .آيلو 1عسل 

  .مواد فوق را آسياب آرده با عسل خوب مخلوط آنيد و طبق دستور ميل آنيد: طرز تهيه

  

  .معجون جوانه گندم .2

  : مواد الزم
مثقال ، دارچين  5گرم ، هل آسياب شده  100بادام ، فندق ، بادام هندی ، چلغوز ، نارگيل ، آنجد ، پسته از هر آدام 

گرم ،  250قاشق چای خوری سر صاف ، آرد جوانه گندم  1 مثقال ، وانيل 1مثقال ، زعفران  1مثقال ، زنجبيل  10
  . گرم و شيره خرما يك ليوان 500عسل 

  
همه را آسياب آرده خوب مخلوط آنيد سپس عسل و شيره خرما را اضافه آنيد و به آرامی هم يزنيد تا : طرز تهيه

  . ق غذا خوری ميل آنيدقاش 5تا  3يكنواخت شود در ديس پهن آرده و روی آن سليفون بكشيد و روزانه 
  

  .قاشق مربا خوری استفاده نمايند  2تا  1بيماران در صورت داشتن يبوست مزاج از مواد زير روزی  :توجه

رم   25گرم و گل سرخ  50گرم ، گل ختمی  50گرم ، تخم گشنيز  50برگ سنا  د ،      . گ وط آني رده مخل ز آ ه را تمي هم
  .و مصرف کمی سبوس گندم همراه غذا .ليوان آب و عسل ميل شود  سپس آسياب آرده يك قاشق مربا خوری با نصف

  

انی را شروع      30پس از گذشت  و درم روز از رعايت موارد فوق و مصرف داروهای فوق شما می توانيد مراحل زال
ه جلسه اول    .کنيد که شامل سه جلسه زالو درمانی می باشد   دازيم         10ک و پشت هر گوش می ان د   (عدد زال ا باي زالوه

ا   20عدد زالو روی هر دست می اندازيم و و  10روز بعد  25الی  20و ) کوچک باشد  د   25ت و    10روز بع عدد زال
انی را    3ماه پرهيز از زالو درمانی می شود و سپس دوباره همين  3الی  2و . روی هر پا می اندازيم  و درم نوبت زال

ين دو دوره       پيگيری می کنيم و دو هفته بعد بهتر است زنبور درمانی ب د هم م باي د ه رای بيمار انجام شود و در سال بع
  . زالو درمانی پی گيری بشود 

  

  

  

  

  

  

  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
113 

  :ولی ريه بآم -

ايی  سرخرگ در يکی از )  به ندرت(وجود لخته خون يا چربی  مبولی ريهآ ه بافت شش     ه ه ب ا خونرسانی می    ک د  ه ه خون   . کنن لخت
ه يک شکستگی استخوانی      . گيرد های عمقی اندام زيرين يا لگن شکل می نخست در يکی از سياهرگ آمبولی چربی بيشتر از ناحي

ه يکی از سرخرگ    . شود پايه ريزی می ان بافت  های خونرس   لخته خون يا آمبولی چربی از راه جريان خون و با گذشتن از قلب ب
اهی    اين پديده سبب بسته شدن سرخرگ شده و بنابراين توانايی تنفسی کاهش می . گردد ُشش راه يافته و در آنجا مستقر می د و گ باي

  .تر است شود رخ دهد ولی در بزرگساالن رايج ها می آمبولی ريه در همه سن. رود بافت ريه از ميان می

 کوتاهی نفس ناگهانی 

  پيدا کردنغش کردن يا حالت غش  

 درد قفسه سينه  

  گاهی همراه با خلط خونی(سرفه (  

 تندی تپش قلب  

 تب اندک پيش از بروز عاليم باال بيشتر تورم و درد اندام زيرين هست.  

 ها  علت

ته             . های عمقی لخته شدن خون در سياهرگ ان نداش ه خوبی جري ه و ب ايی يافت ه خون در داخل رگ گردهم ان ک اين حالت هر زم
  عوامل تشديد کننده بيماری. واند ايجاد شودت باشد می

  سال ۶٠سن باالی  

 هرگونه آسيب يا بيماری نيازمند استراحت طوالنی در بستر  

 نشستن در يک چگونگی ثابت به مدت طوالنی برای نمونه در مسافرت با هواپيما  

 جراحی گذشته  

 نارسايی احتقانی قلب  

 اختالالت ريتم قلب  

 هموليتيکسيتمی؛ کم خونی  پلی  

 شکستگی استخوان  

 چاقی؛ کاربرد دخانيات  

 بارداری  

 های سيگاری های ضد بارداری به ويژه در خانم مصرف قرص  

 پيشگيری 

 د       . مدت در بستر در بيماری خودداری کنيد از استراحت طوالنی ری کني ره گي چه  (در دوره نقاهت از جوراب کشی به
  )ستن از بستردر هنگام استراحت در بستر و چه در هنگام برخا

 های زيرين و راه رفتن را آغاز کنيد پس از جراحی هر چه زودتر حرکت اندام.  

 کنند سال به باال که قرص ضد بارداری مصرف می ٣۵های  خودداری از کاربرد دخانيات، به ويژه در خانم.  
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 ری کنيدهای ديگری به جز جراحی بهره گي در اين موارد از روش. های غير بايسته دوری از جراحی.  

  ساعت زمانی ايستاده و راه برويد ٢-١در سفر هر.  

 شود نقش پيشگيری کننده در اين زمينه داشته باشد؛ در اين باره با پزشک خود    مصرف يک قرص آسپرين در روز می
  .رايزنی کنيد

 عوارض احتمالی 

 ود کندها را مسد جريان خون ريه ٪۵٠الوقوع در اثر يک لخته بزرگ که بيش از  مرگ سريع.  

 های کوچکتر خونريزی شديد داخل ريه دراثر لخته  

ياهرگی             ها ممکن است در سياهرگ ترومبوز سياهرگی اندام وز س وع ترومب ن اساس دو ن ر اي ه ب د ک ا عمقی رخ ده های سطحی ي
 :وجود دارد

  ترومبوز سياهرگی سطحی  

 ترومبوز سياهرگی عمقی   

  ترومبوز سياهرگی سطحی

ان  ا شاخه         ترومبوز سياهرگی سطحی در اندام تحت زرگ ، صافنوس کوچک  و ي ا    ی ممکن است در سياهرگ صافنوس ب های آنه
درصورت وجود ترومبوز . اين حالت نسبت به ترومبوز سياهرگی عمقی، خطر کمتری داشته و بهتر قابل درمان است. روی دهد

ه س     د ب ن وري د بيشتر    در وريد صافنوس بزرگ در ناحيه رانی و به خصوص در نواحی نزديک به پيوستن اي ورال، باي ياهرگ فم
وگيری          وی جل ولی ري ال آمب ياهرگی عمقی و احتم مورد توجه و درمان سريعتر قرار گيرد تا از نفوذ ترومبوز به داخل دستگاه س

  .گردد

  تظاهرات بالينی در ترومبوز سياهرگی سطحی 

  :تظاهرات بالينی ترومبوز سياهرگی سطحی معموال به آسانی قابل تشخيص است

 دود در ناحيه ترومبوزدرد مح  

  و قرمزی در مسير سياهرگ) گرمی(تغييرات دما  

 احتمال قرمزی و ادم در نواحی اطراف  

 وجود حساسيت در ناحيه به هنگام معاينه  

  ) DVT(ترومبوز سياهرگی عمقی 

ی     ترومبوز سياهرگی عمقی در اندام تحتانی ممکن است در سياهرگ   ال، ران ورال (های پوپليتئ ردد    )فم اد گ اک خارجی ايج . ، ايلي
ياهرگی است       مبولی ريویآمهمترين پيامدهای ترومبوز سياهرگی عمقی،  وز   . و سندرم نارسايی مزمن س دازه ترومب ه  (هران لخت

د داشت     ) خونی  ال خواه ه دنب رد ب رای ف د، خطر بيشتری را ب ه وجود آي انی ب دام تحت ياهرگی ان االتری از دستگاه س ه ب . در ناحي
وی، يک اورژ   ) DVT(ترومبوز وريدی عمقی  ولی ري د هرچه سريعتر       انس پزشکی محسوب می    به علت احتمال آمب ه باي شود ک

  .درمان گردد

  تظاهرات بالينی در ترومبوز سياهرگی عمقی

ان نيست     ه آس الينی، هميش اهرات ب اس تظ ی براس دی عمق وز وري خيص ترومب ی   . تش ياهرگی عمق وز س ه ترومب ل اولي در مراح
)DVT( ا ی  25، تنه الينی   50ال اهرات ب ه تظ ه ب ا توج اران ب یدرصد بيم ناحته م وند  ش وز  .ش وارد ترومب الينی در م اهرات ب تظ

  :سياهرگی عمقی ممکن است درارتباط با موارد زير باشد
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 گرمی و قرمزی  

 درد مبهم يا شديد  

 تورم ساق پا  

  وريد(حساسيت در مسير سياهرگ(  

  مختصر سيانوزاحتمال  

 درصورت ادم شديد در ناحيه ساق پا، احتمال رنگ پريدگی اندام وجود دارد  

  تشخيص 

  :های تشخيص ترومبوز وريدی عمقی شامل روش

    ان نيست ا خم کردن            .تست هومن که ارزش آن چندان قابل اطمين ار صاف است، ب وی بيم ه زان التی ک ن تست در ح اي
اال    غيرفعال مچ پا  ه طرف ب ا صورت می       ) عمل دورسی فلکشن   (ب ه پشت ساق پ رد  و لمس آرام ناحي ار   . گي پاسخ بيم

وز نيست     . ممکن است به صورت درد و حساسيت در ناحيه باشد ه ترومب وط ب در اين تست، گاهی درد و حساسيت مرب
  .توان به آن اعتماد کرد شود، بنابراين نمی و در بعضی موارد با وجود ترومبوز وريدی عمقی، درد ايجاد نمی

 اولتراسونوگرافی سياهرگی دوگانه  

 های حجم سنجی روش  

  اسکن فيبرينوژن  

 ونوگرافیس  

  

  :مراحل درمان

) يک قاشق سرکه  +قاشق عرق نعناع  دو+دو قاشق عسل + يک ليوان آب خنک (هر شب قبل از خواب يک ليوان سرکه انگبين 
  ميل کنند

  ليمو ترش ميل شودهر روز يک ليوان آب عسل به همراه 

ا پوست      5عدد حبه سير پوست کنده شده با  30 د   (عدد ليموترش ب ته های آن را بگيري وط کن   ) هس ه و  )ميکسر (را در مخل ريخت
د و         سپس  ه را خاموش کني ر قابلم ايع زي ل سطح م ل ق محصول را در يک قابلمه به همراه يک ليتر آب بجوشانيد و و با مشاهده ق

د و هر روز     سپس از يک صافی بگذرا داری کني نيد و محلول سير ليموترش را در بطری های شيشه ای نگهداری در يخچال نگه
ار         ن ک ه اي اره سه هفت د و دوب يک نصفه استکان قبل از شام مصرف کنيد و سه هفته اين کار را بکنيد و هشت روز استراحت کني

  .را ادامه دهيد تا دوره تکميل گردد

  :ت رقيق شدن خون توصيه می شودمصرف داروهای گياهی زير جه

  .عرق يونجه روزی يک استکان مصرف شود,  عرق کيالک, عرق آويشن 

برای زالو درمانی در اين بيماران نيازی به تاخير نيست و در صورت عدم مشکل قوای جسمی و يا کمبود خون و ضعف جسمی  
  :م دهيد که به شرح زير است همان جلسه شما می توانيد مرحله اول زالو درمانی را روی فرد انجا

ی   20عدد زالو پشت هر دست و    10روز ديگر  25الی  20عدد زالوی کوچک پشت گوش ها و  10جليه اول  روز ديگر   25ال
د و اصالح           10 اره عود نکن رد دوب ا مشکل ف د ت ام ده عدد زالو روی هر پا گذاشته شود و اين کار را هر سال در فصل بهار انج

  .به فرد توصيه شودتغذيه نيز بايد 
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  :ترومبوز وريدی  -
  

ه ی     ترومبوز وريدی دا شدن لخت د    به معنای پي دا می شود و و وارد              خون در وري ه ج ن لخت اهی اي ه گ ا می باشد ک های عمقی پ
ه خون را از    .شريان ريوی می شود که نتيجه آن آمبولی ريوی است  ا         وريد های عمقی ک دام ه د های سطحی و از عمق ان وري

ی و سپس لگن        سمت باال هستندتحويل ی گيرند و راه اصلی انتقال خون به  د های ران ه وري اين وريد های ساق پا بعدا خون را ب
ا              وز ي دايش ترومب ل شود پي دن منتق ه سراسر ب ا پس از تصفيه ب د ت تخليه کرده و از طريق وريدهای شکمی به قلب منتقل می کنن

اد می ک     , لخته خون در وريدهای عمقی اندام تحتانی  ال خون اختالل ايج ورم عضو منجر می شود و از        در انتق ه درد و ت د و ب ن
االتر و    دهای ب ه وري ه       طرف ديگر ممکن است اين لخته حرکت کرده و ب ل ري اتی مث د و  ... و  قلب  ,مغز  , دستگاههای حي برون

 .عارضه های بدتری ايجاد کنند

داد   رومبوز وريد عمقي عبارت است از بيماري آه طي آن يك لخته خون آه در يك وريد تشكيلت مي شود و ممكن است باعث انس
ه      . نسبي يا آامل جريان خون شود يا رها شده و به ريه برود دهاي سطحي است آ اين حالت متفاوت از لخته هاي موجود در وري

تال مي           . در آن به ندرت لخته ها رها مي شوند دن را مب دهاي ب اير وري اهي س ي گ د ول ر مي آن معموًال ساق يا پايين شكم را درگي
ر است    60در افراد باالي . ندآ واره ی           و .سال شايع ت وز در داخل يك رگ خونی ، در نتيجه ی تخريب دي ا ترومب ه خون ي لخت

ا  . شود  رگ تشكيل می ال های     از علل به وجود آورنده ی لخته ، به طور مثال می توان به عفونت ها ، ضربات ي ه ی راديك حمل
واره     . ساختار تصلب شرايين می شود  خته و در نتيجه تشكيلاين عوامل سبب بروز ل. آزاد اشاره آرد  ده در دي ه ی آسيب دي ناحي

بيده و سبب  . شناور در خون شبيه يك آهن ربا عمل می آند  ( ١( ی رگ برای پالآت های  ه    اين پالآت ها به محل چس اد لخت ايج
  . اری عروقی شودمج ی خونی می شوند و اين لخته می تواند آن قدر بزرگ شده آه سبب انسداد

لخته خون باعث انسداد شده و به قدری حاد است آه سبب  اولين عالمت ترومبوز به طور معمول زمانی خود را نشان می دهد آه
از  در بسياری از موارد برای درمان ترومبوز داروهای ضد انعقاد جهت ممانعت . مغزی می شود  بروز حمله ی قلبی يا سكته ی

ه  ) ی خون  تجزيه آننده ی لخته( هم چنين داروهای ترومبوليتيك . ز می شود لخته شدن خون تجوي جهت شكستن لخته خونی آه ب
 . انواع داروهای مصرفی شامل هپارين و وارفارين هستند بيش ترين. تازگی تشكيل شده است ، تجويز می شود 

  عاليم شايع
  گاهي بدون عالمت

تورم در اندام تحتاني هر چيزي در زير ). معموًال مچ پا، ساق يا ران (ليه مي شود تورم و درد در ناحيه اي آه توسط وريد تخ
  .لخته را شامل مي شود و به انگشتان پا گسترش مي يابد

  حساسيت به لمس و قرمزي نواحي آسيب ديده
  .ناراحتي با استراحت بهبود نمي يابد. ناراحتي يا درد در راه رفتن 
  )گاهي اوقات (حتاني و خم آردن پا درد هنگام بلندآردن اندام ت

  )گاهي اوقات (تب 
  )گاهي اوقات (افزايش ضربان قلب 

  علل
تجمع ممكن است پس از استراحت طوالني در بستر به . تجمع خون در وريد آه مكانيسم هاي لخته آننده خون را بر مي انگيزد

  .ه مغزي يا شكستگي استخوان رخ دهددنبال جراحي يا در اثر بيماري ناتوان آننده مثل حمله قلبي ، سكت
  عوامل افزايش دهنده خطر

  سال 60افراد باالي 
  چاقي

اين امر به ويژه در . استفاده از استروژن موجود در قرص هاي ضد بارداري خوراآي يا براي جايگزيني پس از يائسگي 
  .صورت استفاده از استروژن همراه با سيگار آشيدن خطرناك است 

  جراحي ، سانحه
  بارداري
  سرطان

  )افزايش غلظت خون (اختالالتي چون نارسايي قلبي ، سكته مغزي و پلي سيتمي 
  پيشگيري

پس از هرگونه اقدام جراحي يا در طي هرگونه بيماري زمين . در طول بيماري ها از استراحت طوالني در بستر خودداري آنيد

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
117 

  .ع آنيدگيرآننده هرچه زودتر حرآت دادن اندام هاي تحتاني را شرو
  .ساعت ، پاهاي خود را حرآت دهيد 1-2در مسافرت هاي طوالني يا اتومبيل يا هواپيما، حداقل هر 

  .به ويژه در صورت مصرف استروژن ، سيگار را ترك آنيد
  عواقب مورد انتظار

  .اگر بتوان از آمبولي ريوي اجتناب آرد، معموًال با درمان ضد انعقاد قابل عالج مي گردد
  ماليعوارض احت

جريان خون ريه مسدود شده ، باعث مرگ بافت ريه آسيب ديده مي . آمبولي ريه آه طي آن لخته رها مي شود و به ريه مي رود
  .تعداد قابل مالحظه اي از بيماران دچار آمبولي ريه ، به خاطر بيماري مي ميرند. گردد

  درماناصول آلي
ميزان خوني را آه از (، سونوگرافي و پلتيسموگرافي )وگرافي وريدهارادي(آزمون هاي تشخيصي مي توانند شامل ونوگرافي 

  .باشند) اندام عبور مي آند، اندازه مي گيرد
لخته ها غالبًا خود به خود رها . اگر لخته ها آوچك ، محدود به ساق بوده و بيمار توانايي حرآت داشته باشد، درماني الزم نيست 

  .مي شوند
  .شدن به خاطر تزريق ضد انعقادها و مشاهده عوارض الزم است براي اآثر بيماران بستري 

وريد اصلي آه به ريه (در وريد اجوف تحتاني ) »چتر«(در بيماران خاص ، اقدام جراحي براي آار گذاشتن يك دستگاه غربال 
  .براي به دام انداختن لخته ها قبل از رسيدن به ريه ها) ها وارد مي شود

 

  :مفيد برای اين بيماران  خوردنی های

, آب عسل , کنجد , مرکبات , تخم کتان , جعفری , کدو , آناناس گل کلم , شاتوت , توت فرنگی , شب  40سرکه انگبين به مدت 
  ...شربت زعفران و 

  :چند نکته 

  .داين امر به طور خودکار خطر تشکيل لخته خون را کاهش خواهد دا, وزن اضافی خود را کم کنيد 

  )قبل ان با طبيب خود مشورت کنيد(ورزش مناسب سبب جريان خون بهتر می شود 

  سيگار را ترک کنيد زيرا سيگار خطر تشکيل لخته ی خون را افزايش می دهد

  : مراحل درمان 

ين         وان سرکه انگب ل از خواب يک لي وان آب خنک    (هر شب قب اع     +دو قاشق عسل   + يک لي يک قاشق   +يک قاشق عرق نعن
  ميل کنند) سرکه

  هر روز يک ليوان آب عسل به همراه ليمو ترش ميل شود

ريخته و )ميکسر(را در مخلوط کن ) هسته های آن را بگيريد(عدد ليموترش با پوست  5عدد حبه سير پوست کنده شده با  30
زير قابلمه را خاموش کنيد و سپس محصول را در يک قابلمه به همراه يک ليتر آب بجوشانيد و و با مشاهده قل قل سطح مايع 

سپس از يک صافی بگذرانيد و محلول سير ليموترش را در بطری های شيشه ای نگهداری در يخچال نگهداری کنيد و هر روز 
يک نصفه استکان قبل از شام مصرف کنيد و سه هفته اين کار را بکنيد و هشت روز استراحت کنيد و دوباره سه هفته اين کار 

  .د تا دوره تکميل گرددرا ادامه دهي

  افزايش فعاليت بدنی 

  .دانه اسفند به همراه يک استکان آب ميل کند  7هر شب 

  :عرقيات زير را مصرف کنند

  .عرق يونجه روزی يک استکان مصرف شود,  عرق کيالک, عرق آويشن 
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ه در        , در صورت داشتن توان جسمی  يم ک انی می کن و درم ع ويزيت زال ه اول  بيمار را همان موق ای     10مرحل و روی پ عدد زال
روز ديگر همان تعداد زالو را اطراف   20متورم و دچار ادم بيمار می اندازيم که البته می توان روی هر دو پای بيمار انداخت و 

 . عدد زالو روی هر پا می اندازيم  10روز ديگر می باشد  20و در مرحله سوم دوباره که  .محل ادم و تورم می اندازيم

  

  

  

  :فيل پا  -
 

  )خيز يا ادم يا الفانتيازيس(پايی  يماری فيلب
  

اگرپالسمااز رگ خارج شودومايع بين سلولی را تشکيل دهداما مايع بين سلولی نتواندبه رگ ها بازگردد،اين اتفاق :تعريف
  .باعث افزايش ميزان مايع بين سلولی ونهايتا ورم کردن پا ميشود که به ان خيز يا ادم ميگويند

  
  :لت های ادمع

  
کاهش فشار اسمزی در ابتدای .اگرپروتئين های خون کم شوند،فشاراسمزی کال دررگ کم ميشود:کمبودپروتئين خون - 1

مويرگ باعث ميشود که مويرگ پالسمای بيشتری از دست دهدودر انتهای مويرگ کاهش فشاراسمزی به علت کمبود 
  .لی به بازگشت به رگ ها نداشته باشدپروتئين ها باعث ميشود که مايع ميان بافتی تماي

  
  :افزايش فشاردرون سياهرگ ها - 2

  
فشارتراوشی انتهای (افزايش فشاردرون سياهرگ ها باعث ميشودکه فشارتراوشی مويرگ های نزديک به سياهرگ ها

نتهای مويرگ افزايش فشار تراوشيانتهای مويرگ باعث عدم بازگشت مايع از مايع ميان بافتی به ا.زياد شود)مويرگی
  .)درحالت طبيعی،انتهای سياهرگی غلظت زيادو فشار تراوشی کمی داردو تمايل دارداب را از مايع ميان بافتی بگيرد.(شود
  
  :بسته شدن رگ های لنفی - 3

  
اين قضيه برای مرحله ی اول !٪به مايع ميان بافتی اضافه ميشود10!٪10بی  ٪ 10اگر رگ های لنفی بسته شود،

و در دفعه ی .٪سر جای خود ميمانند10٪ميرود داخل پا و 90زيرا در مرحله ی اول! ٪خواهد شد 20ی بعد مرحله !است
٪ سر جای خود ميماند،به همين ترتيب بعد از يک 20٪ به سياهرگها رفته 80٪ هردو با هم ترکيب شده 10٪ با |90دوم 

  .ه ی قطر پای فيل ميشودمدت قطر پای انسان به انداز
  

رگ های لنفی را می بندندو مايع ميان بافتی  و کرم هايی ميروند)فيل پايی يا ادم يا خيز(اين بيماری الفانتيازيس  توی :حاشيه
  .قطره قطره جمع شده و قطر پای انسان را زياد ميکند

  
  :سيب به ديواره ی مويرگ هاآ

  
  .بافتی را زياد ميکند بزرگ شدن قطر پا باعث خروج بيش از اندازه ی مايع از رگ ها شده و مايع ميان

  
  :افزايش سديم بدن

  
گفتيم که هرچه يک محيط غليظ تر باشد .بزرگ شدن قطر پا تمايل سلول ها را برای جذب و نگه داری اب بيشتر ميکند

افزايش فشار اسمزی سلول ها و مايع ميان بافتی ميزان مايع .فشار اسمزی اش بيشتر و تمايل ان به جذب اب نيز بيشتر است
  .ان ها را افزايش می دهدو حتی می تواند از عوامل ايجاد ادم باشد در
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  .شوند  کنند به عنوان پای فيلی شناخته می بسيار رشد می) Brugia malayi(غدد لنفاوی که در اثر بروگيا مااليی  -
   

آمار سازمان جهانی بر اساس . شود ايجاد می  به نام بروگيا مااليی اين بيماری توسط نوعی انگل از دسته نماتودها
ميليون نفر از آنها به سختی  ۴٠ميليون نفر از مردم در سرتاسر دنيا را آلوده کرده است و  ١٢٠اين بيماری   بهداشت

 ٨٠کنند و حدود يک ميليارد نفر در  که بيشتر آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می. درگير اين بيماری هستند 
   ری هستندکشور جهان در معرض خطر بيما

بيماری منتقله توسط پشه است که در اثر انواعی از نماتودها  يا فيالريازيس لنفاوی يک (elephantiasis) الفانتيازيس -
  .شود ايجاد می (Brugia malayi)مااليی از جمله بروگيا

-  
اين . شوند ان پای فيلی شناخته میکنند به عنو بسيار رشد می (Brugia malayi) غدد لنفاوی که در اثر بروگيا مااليی -

جهانی بهداشت  بر اساس آمار سازمان. شود انگل از دسته نماتودها به نام بروگيا مااليی ايجاد می بيماری توسط نوعی
ميليون نفر از آنها به سختی درگير اين  ۴٠و  ميليون نفر از مردم در سرتاسر دنيا را آلوده کرده است ١٢٠اين بيماری 
کشور جهان  ٨٠کنند و حدود يک ميليارد نفر در  در حال توسعه زندگی می که بيشتر آنها در کشورهای. ستندبيماری ه

  بيماری هستند در معرض خطر

-  
-  

شود را به  ناميده می“ ميکروفيالريا”است اين کرم و انگلی که  زند ممکن زمانيکه يک پشه ماده شخصی را نيش می
 .زريق کندهای شخص ت رگ درون خون جاری در
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-  
شود و حتی ممکن  های خونی بدن فرد منتشر می در تمام رگ در مدت زمان کمی بسرعت تکثير شده و“ ميکروفيالريا“ -

 .آلوده زندگی کنند است چندين سال در بدن فرد

-  
جمع و  های خونی همچنانکه اين انگل در رگ. دهند را بروز نمی اغلب عاليم اين بيماری تا سالها بعد از عفونت خود -

و  های اطراف يک نوع مايع را توليد توانند گردش و جريان خون را مختل کرده و در بافت می شوند روی هم انباشته می
 .بازوها پاهاست اغلب عاليم قابل رويت اين بيماری ورم بيش ازاندازه. کنند روی هم انباشته می

-  
شود؛ در حقيقت هرچه بيماری در فرد  لزومًا موجب بيماری نمیشود و  تواند برای سالها در ميزبان ساکن اين انگل می -

ساکن شده و  انگل در غدد لنفاوی بدن فرد آلوده. بيشتری کرم در جريان خون وی وجود خواهد داشت کمتر باشد، تعداد
اما به درمانهای موجود موثر هستند  اگرچه. شود موجب تورم و بدشکلی و رشد ناجور اندامها و دستگاه تناسلی می

 .شود توسط بيمار کم است که اين موجب کاهش اثربخشی آنها می های درمانی طوالنی نياز است و پذيرش داروها دوره
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-  
ده است        اين داروها سمی بوده و عوارض جانبی زيادی دارند و - ی گزارش ش واردی از مقاومت داروي ه  . به عالوه م هم

د     . های جديد است درمان اينها داليلی برای نياز به دگی می کنن اری در هندوستان زن يک   , يک سوم از افراد مبتال به بيم
وبی و   ای جن يا و امريک وب شرق آس راد در شرق و جن ه اف ا و بقي ا در آفريق وم آنه د   س ی کنن دگی م انوس آرام زن . اقي

تان ، ران ، افغانس اری در اي ن بيم بختانه اي ان ،  خوش تان ، آذربايج تان ، ازبکس تان ترکمنس تان و تاجيکس عراق ، قزاقس
ايی  ده است     کشورهای اروپ اهده نش يج         . مش وبی خل يه جن ه کشورهای حاش ردم کشورهای پاکستان و کلي ه م ارس   البت ( ف
اطق  . در معرض خطر قرار دارند) کشورهای عربی  ر در من توايى در خطر   بيش از يک ميليارد نف رار   filariasis اس ق

درصد از زنان ممکن است در معرض خطر     ١٠مردان و تا  درصد از ۵٠-١٠در کشورهای در معرض خطر . دارند 
 . قرار داشته باشند

ع - راد فکر می, در واق ن اف ردم از ظاهر اي ياری از م د  بس ا از سرطان دارن ه آنه د ک ه . کنن د ک ات نشان می ده مطالع
 . ی قرار دارنداز نظر آسيب شناسی در معرض خسارت جبران ناپذير کليو , به ظاهر سالم نيز, قربانيان 

ر   - راد فقي ر   در سال . است  اين بيماری در درجه اول بيماری اف ر      filariasis, های اخي اطق و محالت فق ه  , بيشتر در من ب
 . اين بيماری باعث از کار افتادن و ناتوانی بيماران می گردد. و هند گسترش يافته است  ويژه در آفريقا

ه حالت مزمن     , می کند است به ويژه در فرم شديد بيماری  معه تحميلفيالريازيس بار سنگين اقتصادی بر دوش جا - ه ب ک
اجتماعی دارد  نمايی که بيماری آلت تناسلی مردان را مبتال کند خسارت شديد بدنی به ويژه سياه هنگامی. تبديل شده باشد 

 .برای زنان شرمساری همراه با تابوهای اجتماعی ارمغان بيماری است. 

-  
  لنف؛ خون سفيد

د،              lymphaلنف از کلمه التين  ه حساب مي آي ي ب ه بخشي از دستگاه ايمن اوي ک ده و دستگاه لنف ه ش به معناي آب گرفت
د ) لنف(شبکه اي از مجاري است که اين مايع شفاف  اوي        . را منتقل مي کنن اوي و عروق لنف ن دستگاه شامل بافت لنف اي

د    ي کن دا م ان پي ب جري وي قل ه س ه ب ک طرف يري ي ا در مس ف در آنه ايع لن ه م ت ک   ...اس
  

ه در دستگاه         اوي ک ز در فوليکول هاي لنف اوي و ني بافت لنفاوي در بسياري از اندام هاي بدن، به خصوص گره هاي لنف
ه گردش و    . گوارش وجود دارند، مانند لوزه ها، قرار دارد ه وظيف دستگاه لنفاوي همچنين شامل همه ساختارهايي است ک

رتبط    را به عهده دار) سلول هاي لنفاوي(توليد لنفوسيت  اوي م ند که شامل طحال، تيموس، مغز استخوان و بافت هاي لنف
 .با دستگاه گوارش مي شوند

اي پارانشيمي  ا و بافت ه لول ه تقيم در س ه طور مس دا از ) اصلي(خون ب ه اجزاي خون ابت رد، بلک رار نمي گي دن ق ب
ا در        اين مايع . مويرگ ها خارج مي شوند و به مايع بينابيني بافت ها بدل مي شوند دام ه ا سلول هاي اصلي ان ابيني ب بين

د مي            . تماس است اوي تولي ه در دستگاه لنف اوي اولي ه رگ هاي لنف ابيني ب ايع بين لنف مايعي است که هنگام وارد شدن م
 .مايع لنف در مسير شبکه رگ هاي لنفاوي حرکت مي کند. شود

اوي  حرکت لنف يا ناشي از انقباض دروني رگ هاي لنفاوي است يا در نت ه   (يجه فشار خارجي روي رگ هاي لنف ثال ب م
 .رخ مي دهد) علت انقباض عضالت اسکلتي 

 کارکرد دستگاه لنفاوي● 
ياري دارد  اي بس اوي کارکرده تگاه لنف ا است   . دس ت ه ابيني از باف ايع بين وول برداشت م تگاه مس ن دس تگاه . اي ن دس اي

ه صور     د و ب وارد دستگاه گردش خون مي     ) chyle(» شيلوس «ت اسيدهاي چرب و چربي ها را جذب و منتقل مي کن
د            . (کند ي است، را شيلوس مي نامن ي از چرب رد و غن ا مي گي اوي روده کوچک منش ن  .) مايع لنف که از مجاري لنف اي
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ي ژن     . دستگاه، سلول هاي ايمني را بين گره هاي لنفاوي و مغز استخوان انتقال مي دهد ده آنت ه کنن لنف، سلول هاي اراي
)APCs(           ل ي در مقاب ا پاسخ ايمن اند و در آنج اوي مي رس ره هاي لنف مانند سلول هاي دندريتيک را حمل مي کند و به گ

ره     ) سلول هاي لنفاوي(لنف همچنين لنفوسيت ها . اين آنتي ژن ها ايجاد مي شود ه از گ ران ک اوي واب را از رگ هاي لنف
 .هاي لنفاوي خارج مي شوند، نيز حمل مي کند

 تگاه لنفاويساختار دس● 
رد    ٢دستگاه لنفاوي را مي توان به طورکلي به  يم ک دي تقس دايت   . بخش دستگاه هدايت کننده لنف و بافت لنفويي دستگاه ه

کننده، مايع لنف را حمل مي کند و شامل رگ هاي لوله اي است که شامل مويرگ هاي لنفاوي، عروق لنفاوي و مجاري  
ل است و شامل لنفوسيت      با. سينه اي لنفاوي چپ و راست مي شود ي دخي فت لنفوييدي به طور عمده در ايجاد پاسخ ايمن

ذرد ،             ) سلول هاي لنفاوي(ها  اوي از آن مي گ ه رگ لنف دي ک ه در بافت همبن فيد خون مي شود ک و ساير سلول هاي س
ا پرشده است،      . قرار دارند ا لنفوسيت ه دي فوليک «بخش هايي را که بافت لنفوييدي به صورتي متراکم ب مي  » ول لنفويي

دي           . نامند ه صورت فوليکول هاي لنفويي ا ممکن است ب اوي دارد ي ره لنف بافت لنفوييدي يا ساختاري منظم به صورت گ
ه آن   ه ب د ک ده باش اطي «پراکن ش مخ ا پوش رتبط ب دي م ت لنفويي د) MALT(» باف ي گوين   .م

  
  بافت لنفوييدي) ١

اوي همراهي دارد   تگاه لنف ا دس ه ب دي ک ا و   بافت لنفويي ل عفونت ه دن در مقاب ل است و از ب ي دخي در کارکردهاي ايمن
فيد    . گسترش سلول هاي سرطاني دفاع مي کند اين بافت شامل يک بافت همبندي است که انواع متفاوتي از سلول هاي س

تند         ا هس يت ه ا لنفوس لول ه ن س مارترين اي د و پرش ه ان رار گرفت ون درون آن ق   .خ
  

ه باشد       بافت لنفوييدي بسته به مرح ا ثالثي ه ي ه، ثانوي . له رشد و بلوغ لنفوسيت هايي که در آن قرار دارد، ممکن است اولي
ا              ي ژن ه ه آنت ا هنگامي ک ري لنفوسيت است و تنه داد بسيار کمت عوامل  (بافت لنفوييد ثالثيه به طور مشخص حاوي تع

د  باعث تحريک آن و ايج) خارجي مانند باکتري ها، ويروس ها و مواد آلرژي زا   .اد التهاب شوند، نقش ايمني ايفا مي کن
  
يش     : اندام هاي لنفوييدي اوليه▪  اوي را از سلول هاي پ اندام هاي لنفوييدي اوليه يا مرکزي، لنفوسيت ها يا سلول هاي لنف

ه در تول    . ساز نابالغ توليد مي کنند د ک د و  غده تيموس قفسه سينه و مغز استخوان بافت هاي لنفوييدي را تشکيل مي دهن ي
  .انتخاب لنفوسيت ها دخيل هستند

د و       : اندام هاي لنفوييدي ثانوي▪  داري مي کنن ه را نگه الغ تمايزنيافت اندام هاي لنفوييدي ثانويه يا محيطي لنفوسيت هاي ب
ه         . باعث تحريک پاسخ ايمني براي مقابله با عوامل خارجي مي شوند     تند ک ايي هس دي محيطي محل ه دام هاي لنفويي ان

ا       فعال شد ي ژن ه يله آنت ه وس ا ب رد    ) عوامل خارجي  (ن لنفوسيت ه ا صورت مي گي ال شدن لنفوسيت باعث     . در آنه فع
ي ژن خاص مي شود       ه آن آنت ل ب ان خون و      . تکثير دودماني آن لنفوسيت و بلوغ آن از لحاظ تماي الغ مي لنفوسيت هاي ب
ا آن آ        ه ب اني ک ا زم د ت ي کنن د م ت و آم ي رف دي محيط اي لنفويي دام ه وند  ان ه رو ش اص روب ي ژن خ   .نت

  
ه   ا  (بافت لنفوييدي ثانويه محيطي را فراهم مي کند که مولکول هاي خارجي يا مولکول هاي خودي تغييريافت ي ژن ه ) آنت

نمونه شاخص اين بافت ها گره هاي لنفاوي، فوليکول هاي لنفوييدي در لوزه ها، . در آنها با لنفوسيت ها مواجه مي شوند
ر   ه ي اي پ الک ه دها  پ ال، آدنويي ا، طح وم(در روده ه وزه س ه داراي   )ل تند ک ري هس اي ديگ دام ه ت «، پوست و ان باف

  .هستند) MALT(» لنفوييدي مرتبط با پوشش مخاطي
  
  گره هاي لنفاوي) ٢

يک گره لنفاوي يک مجموعه سازمان يافته از بافت لنفوييدي است که مايع لنف در مسيرش براي ريختن به جريان خون 
ره  . گره هاي لنفاوي با فاصله در طول دستگاه لنفاوي قرار دارند. مي گذرداز آن  چند رگ لنفاوي آوران لنف را وارد گ

ود         ي ش ران م اوي واب ک رگ لنف ف وارد ي ان آن، لن ف از مي ذر لن س از گ د و پ ي کنن اوي م   .لنف
  

دي ت  ا       گره لنفاوي در بخش خارجي اش به نام قشر يا کورتکس از فوليکول هاي لنفويي ده و بخش دروني مغز ي شکيل ش
اف  . از همه جهات به وسيله قشر احاطه مي شود، به جز بخشي که به آن ناف يا هيلوم مي گويند. مدوال ناميده مي شود ن

ه صورت          ا تخم مرغي شکل را ب ددلنفاوي کروي ي به صورت يک فرورفتگي در سطح گره لنفاوي ديده مي شود که غ
  .آورديک اندام لوبيايي شکل درمي 

  
اف     . رگ لنفاوي وابران به طور مستقيم از ناف گره لنفاوي خارج مي شود ه از ن شريان ها و وريدها از طريق خوني ک

  .گره لنفاوي وارد و خارج مي شود، آن را تغذيه مي کنند
ا          ري آنه دازه و نحوه قرارگي ه شمار، ان تند ک ا هس ر حسب    فوليکول هاي لنفاوي مجموعه هاي متراکمي از لنفوسيت ه ب

براي مثال فوليکول ها هنگام مواجهه با يک آنتي ژن خارجي به طور قابل . وضعيت کارکردي گره لنفاوي متفاوت است
د، در            Bانتخاب سلول هاي   . توجهي گسترش پيدا مي کنند ه مي کنن ده مقابل ي ژن وارد ش ا آنت ه طور اختصاصي ب ه ب ک

  .مرکز زاياي اين گره هاي لنفاوي صورت مي گيرد
ا     ) مدياستينوم(گره هاي لنفاوي به طور خاص در ميان سينه  راه ب اله ران و هم ل، کش در قفسه سينه، گردن، لگن، زيربغ

  .عروق خوني در روده ها بيش از جاهاي ديگر بدن وجود دارند
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  رگ هاي لنفاوي) ٣

د و حجم     از مي گردانن ه از خون      رگ هاي لنفاوي رگ هاي لوله اي هستند که مايع لنف را به خون ب ايع از دست رفت م
د         . حين تشکيل مايع بين بافتي را جايگزين مي کنند م مي نامن ا ه ا لنفاتيک ه اوي ي ه اي را مجاري لنف   .اين رگ هاي لول

  
  کارکرد براي انتقال اسيد هاي چرب● 

واد  با اينک. رگ هاي لنفاوي به نام الکتئال ها در پوشش مجراي گوارش به خصوص روده کوچک وجود دارند ه اغلب م
اب   ورت (مغذي جذب شده در روده کوچک وارد وريدها مي شوند تا نهايتا از طريق وريد اصلي ب ه    ) پ ردازش ب راي پ ب

ينه اي وارد          ام مجراي س ه ن اوي ب کبد بروند، چربي ها وارد دستگاه لنفاوي مي شوند و نهايتا از طريق يک مجراي لنف
  .گردش خون مي شوند

  
يد   (چربي هاي از نوع تري گليسيريدهاي با زنجيره متوسط . تثنائاتي هم وجود داردالبته در اين مورد اس که استرهاي اس
واد مغذي اي   . مي شوند  ) پورت(به طور غيرفعال از دستگاه گوارش وارد شبکه وريدي باب ) چربي گليسرول هستند م

د وا          ردازش مي شوند و پس از آن از کب د پ ان خون عمومي مي شوند     که وارد گردش خون مي شوند، در کب . رد جري
د  م است     . هنگامي خون در بدن گردش مي کند، مايع از رگ هاي خوني به ميان بافت هاي بدن نشت مي کن ايع مه ن م اي
د  ي گردان از م ون ب ان خ ه جري د را ب واد زاي اند و م ي رس ا م لول ه ه س ذا را ب را غ افتي(زي ين ب ايع ب   ).م

  
  .که مايع بين بافتي را به خون باز مي گردانددستگاه لنفاوي يک شبکه يک طرفه است 

  
  اهميت باليني● 
  

ت دارد      رطان اهمي ان س ي و درم يش آگه ين پ خيص، تعي اظ تش دن از لح اوت ب اي متف دام ه ف در ان ان لن   .بررسي جري
  

ين بخش هاي     دستگاه لنفاوي به علت مجاورت فيزيکي با بسياري از بافت هاي بدن، مسوول حمل سلول هاي سرطاني ب
تاز    ه متاس ده مي شود   ) انتشار سرطان  (گوناگون بدن در فرآيندي است ک ه در مسير رگ هاي       . نامي اوي ک ره هاي لنف گ

د  ره          . لنفاوي قرار دارند، سلول هاي سرطاني را به دام مي اندازن د، گ ابود کنن د سلول هاي سرطاني را ن ا نتوانن اگر آنه
ره   . مي شودلنفاوي، خود به محل يک تومور ثانوي سرطاني بدل  ورم گ بيماري ها و ساير عوارض ممکن است باعث ت

وند اوي ش اي لنف د. ه کال کن ار اش ت دچ ا عفون ه ب راي مقابل دن را ب ايي ب د توان ي توان اوي م تم لنف کالت سيس   .مش
  
  بيماري هاي دستگاه لنفاوي● 
  

ن عارضه هنگامي   . تورمي است که ناشي از تجمع مايع لنف است) لنفدم(ادم لنفاوي  اوي       اي ه دستگاه لنف د ک رخ مي ده
اين عارضه معموال دست ها يا پاها را گرفتار مي کند، اما در گردن و شکم نيز ممکن . آسيب ديده يا دچار بدشکلي است

  .است رخ دهد
  

اري ويروسي   (برخي از علل شايع تورم گره هاي لنفاوي شامل عفونت ها، مونوکلئوز عفوني  د   ) يک بيم و سرطان مانن
ا غيرهوچکيني باشد و انتشار سلول هاي سرطاني از           سرطان ل وع هوچکيني ي نفاوي يا لنفوم است که ممکن است از ن

عفونت رگ هاي لنفاوي باعث ضخيم شدن پوست     ) پيل پايي(در بيماري الفانتيازيس . اندام هاي ديگر به دستگاه لنفاوي
ازيس   . سلي خارجي مي شودو تورم و بزرگ شدن بافت هاي زيرين به خصوص در پا و اندام تنا شايع ترين علت الفانتي

  .بيماري انگلي به نام فيالريازيس لنفاوي است

  : مراحل درمان

  .عدد دانه اسفند پودر نشده به همراه يک استکان آب و کمی عسل مصرف شود 7هر شب 

  )توان استفاده کردالبته از پماد شيرين بيان نيز می (.پا را با روغن سياه دانه يا اسفند ماساژ دهيد

  .هر صبح يک قاشق چای خوری سياه دانه به همراه عسل ميل کنيد

  مصرف آب هويج

  .خرما  حتما مصرف کنيد, انجير , زيتون , در ميان وعده های غذايی از چهار مغز 

  .سرکه و ساير مواد سرد و تر پرهيز کنيد و يا همراه با مصلح آن مصرف کنيد, از مصرف ماست 
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رده  زوم مارچوبه را کوبيده در يک ليورم ريشه ريگ 4تا  2 ان آب جوش ريخته نيم ساعت باقی بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف ک
  .روزی سه بار و هر بار يک فنجان بنوشيد

  درمان بيماری فوق بهتر است بيشتر با داروهای گياهی انجام شود وليکن زالو درمانی نيز به بهودی بيماری سرعت می بخشد 

ده و     ر 10 زد خود خوان ه ن د و       10وز پس از رعايت موارد فوق بيمار را ب ا بياندازي و روی هر پ ه     20عدد زال م ب روز ديگر ه
ذرد   20جلسه کامل که البته بهتر است پس از  3همين روال تا  ه         3روز که از جلسه سوم می گ و پشت هر گوش انداخت عدد زال

  . خوب باشد که بتواند خون از دست داده را جبران کند و نکته مهم بايد بيمار تحت يک تغذيه . شود

  

  

  

 :رفع سکته مغزی و عوارض آن  -
  

داد    مغزسيب عصبی حاد ناشی از اختالل خونرسانی به قسمتی از بافت آ سکته مغزی يله يک      رگکه ناشی از انس ه وس مغزی ب
ه قسمتی از مغز          .باشد کننده آن قسمت بافت مغز میلخته خونی و يا پارگی يکی از عروق تغذيه  ان ديگر اگر خونرسانی ب ه بي ب

اين وضعيت را اصطالحًا   .باشدتواند عملکرد طبيعی خود را داشته  اين قسمت از مغز ديگر نمی،دچار اختالل شده و متوقف گردد
 .های خون رسان مغز ايجاد شود تواند به عللی مانند بسته شدن يا پاره شدن يکی از رگ سکته مغزی می.نامند سکته مغزی می

ده     م هشدار دهن يا       معموال قبل از بروز سکته مغزی عالئ م بس ا اينکه عالئ دارد و ي تند   رای وجود ن ی هس روز سکته    .جزئ د از ب بع
وگيری شود          مغزی ب ه مغز جل روز صدمات دائمی ب ا از ب ته ت د از    .يمار بايد بالفاصله در بيمارستان بستری گش ه بع عوارضی ک

دٔه مغز دارد     شود بستگی به محل سکته و وسعت بافت     سکته مغزی ايجاد می ار ش عوارض سکته مغزی از عوارض     .های گرفت
ی و   ده دائم ج کنن وارض فل ا ع د ت اری دي ل ت ذرا مث ف و گ امل   خفي رگ را ش ی م ا حت یي ود م   .ش

ول   م در ط ن عالئ ر اي ن وضعيت را اصطالحا   ٢۴اگ د، اي ين برون اعت از ب ذراس کمی گ ه ايس  transient( حمل ischemic 

attack(سکته مغزی سومين عامل مرگ و      .باشد  نامند که يک عالمت هشدار دهنده از يک سکته مغزی احتمالی در آينده می می
   .مير در جهان است

  انواع سکته مغزی 

وز           های مغ حدود نيمی از تمام موارد سکته ه آن اصطالحا ترومب ه ب ه خون ک ا يک لخت زی بر اثر بسته شدن يک شريان مغزی ب
ی  ه م زی گفت ی  مغ اد م ود ايج ردد ش ی    .گ کيل م زی تش ونريزی مغ زی و خ ولی مغ زی را آمب کته مغ ده س ل عم ر عوام د ديگ   .دهن

رگ اصلی گردن ساخته شده، خود   ای از يک لخته خون که در جای ديگر بدن مثل قلب يا دهد که تکه آمبولی مغزی وقتی رخ می
های مغزی    حدود يک چهارم از سکته .رسان مغز برساند و در آنجا گير کند های خون را از طريق جريان خون به يکی از شريان

روز می      ولی مغزی ب ر آمب د  بر اث اره شدن يکی از        های مغزی می    سکته  ٪٢٠باعث حدود    خونريزی مغزی  . کنن ر پ ر اث باشد ب
ريان ی   ش اد م ز ايج ای مغ ود ه ت  .ش ر روی باف ون ب وارد خ ن م ی   در اي ه م راف آن ريخت ای اط ود ه   .ش

ر     و آمبولی مغزی می ترومبوزهای خونی که باعث  لخته ر اث ه ب  سکلروسيس آترواشوند احتمال زيادی دارند که در يک شريانی ک
ند  آسيب ديده واره رگ    يتصلب شراي  . است ساخته شده باش ه در آن دي ی سفت می        ن وضعيتی است ک ر رسوب چرب ر اث ا ب . شود  ه

ذايی         ين میيعواملی که باعث افزايش احتمال ايجاد تصلب شرا م غ ی در رژي اد چرب  ،شود عبارتند از سيگار کشيدن، مصرف زي
  .و وجود مقدار زيادی چربی در خون ديابت

تم    تالل در ري ر اخ ر اث ن است ب زی ممک ولی مغ بآمب هضربان قل تالالت دريچ ا  ، اخ ب و ي یای قل کته قلب ازگی رخ  س ه ت ه ب ک
ی  داده وارد م ن م ام اي ه تم ود ک اد ش دن  است، ايج اخته ش د باعث س هتوانن وند لخت ب ش زی . خون در قل ولی مغ روز آمب  ،خطر ب

زايش می   فشار خونمغزی و خونريزی مغزی با باال رفتن  ترومبوز د  اف اری  . ياب ه يک   ) سيکل سل  ( سلول داسی شکل   در بيم ک
م     های قرمز که به صورت داس درمی بوللباشد، بخاطر شکل گو خون می های قرمز گلوبولناهنجاری  ه ه بيدن ب آيند و احتمال چس

ر تنگ و باريک      ترومبوزگاهی . يابد افزايش می مغزی ترومبوزو گير کردن در عروق خونی را دارند، خطر  ر اث ممکن است ب
اری خود ايمن    . های خون رساننده به مغز بخاطر التهاب ايجاد گردد شدن شريان التهاب شريان ممکن است به علت وجود يک بيم

  .کند های سالم بدن حمله می به بافت سيستم ايمنی بدندر اين بيماری . ايجاد شود پلی آر تريت ندوزاثل م
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  عاليم سکته مغزی 

د  چند ثانيه يا چند دقيقه بعد از وقوع سکته خود را نشان می    در بيشتر افراد عاليم سکته مغزی به سرعت و در عرض م  .دهن عالي
  :اين عاليم امکان دارد شامل موارد زير گردد.هر سکته مغزی بستگی به قسمتی از مغز دارد که دچار گرفتاری شده است

  )همی پارزی(ضعف و کرختی صورت وبازوها يا پاها به خصوص در يک طرف بدن-١
  )همی پلژی(بازو و پاها در همان طرف.  فلج صورت-٢
  )آتاکسی(عدم تعادل و لنگ زدن-٣
  )ديس آرتری(اختالل در تکلم يا در درک کالم-۴
  )ديس فاژی(اشکال در بلع -۵
  )پارستزی(اشکال در درک وضعيت و موقعيت-های بدن کرختی و سوزش قسمت-۶
  چشمتاری ديد يا از دست دادن بينايی به خصوص در يک -دو بينی-٧
  سردرد شديد و ناگهانی-٨
  اختالل در قضاوت-از دست دادن حافظه کوتاه مدت وطوالنی مدت-٩
  سرگيجه بدون دليل و سقوط ناگهانی-١٠
  بی اختياری ادرار و مدفوع-١١
  .گويند اشکال در پيدا کردن کلمات و فهميدن آن چيزی که ديگران می-١٢
  .عدم توانايی در انجام حرکات ظريف-١٣

هايی از مغز که کنترل تنفس و فشار خون را بر عهده دارند ممکن است گرفتار شده و يا  ه مغزی شديد باشد، قسمتاگر سکت
  اينکه ممکن است شخص به اغماء رفته و نتايج مرگباری را به دنبال داشته باشد

  

  

.  

  

  

  

  

                              

تحت نظر گرفتن دقيق فرد و انجام اقدامات پرستاری برای محافظت راه تنفسی    سکته مغزی شاملمان اوليه پس از وقوع يک در
فورا با استفاده از داروهای ترومبوليتيک    ديده شد که يک لخته خون در شريان وجود دارد، بايد سی تی اسکناگر در .باشد او می

رد،  .اقدام به حل کردن آن نمود اين درمان ممکن است باعث بهبود عواقب سکته مغزی بشود اما در هر موردی نبايد آن را بکار ب
وع سکته      .شود زيرا باعث افزايش خطر بروز خونريزی در مغز می رای کاهش خطر وق ی های مغز   انجام درمان طوالنی مدت ب

وده    .است بعدی بستگی به اين دارد که علت ايجاد اين سکته مغزی چه بوده ولی مغزی ب ل     اگر علت آن يک آمب ايی مث است، داروه
ه يک شريان    .های خون جلوگيری کند شود تا با رقيق کردن خون از وقوع لخته تجويز می وارفارينيا  آسپيرين اگر مشخص شد ک

تش خونريزی   .است ممکن است با جراحی بتوان آن را باز نمود دچار تنگی شده اره شدن   بعد از بروز يک سکته مغزی که عل و پ
ده آن متمرکز می     يک شريان بوده اد کنن ان طوالنی مدت آن ممکن است شامل تجويز        .شود  است، درمان بر روی زمينٔه ايج درم

د    داروهای ضد فشار خون باشد تا فشار خون را پايين آورده و از احتمال خونريزی وگيری کن ر     .های بعدی جل اگر سکته مغزی ب
ه دچار سکته مغزی می شوند در عرض        %  20حدود .شود تجويز می دار کورتونی دارو،اثر التهاب شريان باشد  از افرادی ک
  .يک ماه فوت می کنند 
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  : مراحل درمان

  .استفاده کنند و هر روز حتما روغن زيتون و انجير مصرف کنندبهتر است اين دسته از بيماران همراه غذا از سماق 

  .هر روز حداقل نيم ساعت پياده روی داشته باشند

  .عدد اسفند همراه با يک استکان آب مصرف کنند 5هر شب 

  .برای پخت و پز فقط از روغن کنجد يا زيتون استفاده کنند

  :عرقيات زير را مصرف کنيد 

  .عرق يونجه روزی يک استکان مصرف شود , عرق کيالک, عرق آويشن 

ا پوست      5عدد حبه سير پوست کنده شده با  30 د   (عدد ليموترش ب ته های آن را بگيري وط کن   ) هس ه و  )ميکسر (را در مخل ريخت
د و          ه را خاموش کني ر قابلم ايع زي ل سطح م ل ق سپس محصول را در يک قابلمه به همراه يک ليتر آب بجوشانيد و و با مشاهده ق

د و هر روز     س داری کني پس از يک صافی بگذرانيد و محلول سير ليموترش را در بطری های شيشه ای نگهداری در يخچال نگه
ار         ن ک ه اي اره سه هفت د و دوب يک نصفه استکان قبل از شام مصرف کنيد و سه هفته اين کار را بکنيد و هشت روز استراحت کني

  .را ادامه دهيد تا دوره تکميل گردد

  ...استعمال سيگار و قليان و, زرده تخم مرغ , تخمه و آجيل , غذاهای چرب و سرخ کرده : ت پرهيزا

  برای پيشگيری از سکته مغزی ساالنه پشت گوش ها را زالو درمانی کنيد

ا    (عدد زالو بياندازيم و هر چه زودتر بهتر  10چنانچه سکته مغزی رخ داده بالفاصله بايد پشت هر گوش  ه ه ی ثاني حت
ه حال عادی            !!!!)  مهم استهم  ار ب د شد و بيم در اين صورت به طور معجزه آسايی عوارض سکته برطرف خواه

ا و           . برگشته و بی حسی اندام ها از ميان خواهد رفت  ه ه ام شود لخت دامات ديگر انج داختن اق و ان ه جای زال اما اگر ب
و درمان سکته ماهها به تعويق ذا دچار آسيب شده انسدادها مستحکم شده و سلول های مغز در اثر نرسيدن اکسيژن و غ

ی    .خواهد افتاد و درمان آن به شرح زير خواهد بود ج و ب اين روش درمانی باغث دفع سريع عوارض سکته همچون فل
د روز      وارد ظرف چن ر م از      حسی اندام ها و بازگشت هوشياری به بيمار می گردد و در اکث ه حالت سالمتی ب ار ب بيم

اق  م. (می گردد  گر آنکه شدت سکته به حدی باشد که الجرم بيمار از آن رهايی نيابد و سرانجام بميرد که خيلی کم اتف
  .عدد زالو انداخته شود تا دوره کامل شود 20روز ديگر روی پاها 20ز ديگر روی دستها و ور 20و ) .می افتد

ا     يده و ب رون کش ازه        زالوها خون مويرگهای سر را از پشت گوش بيمار بي ه های ت ان خويش لخت زاق ده وارد کردن ب
رد         د ب ين خواه د را از ب ه ان وام نپذيرفت ا هر چه        . ايجاد شده که هنوز سفت نشده و ق ادن زالوه زی پس از افت خون ري

يار    , بيشتر طول بکشد در بهبودی بيمار موثر تر خواهد بود  ار بس پس نبايد مانع خونريزی شويد مگر انکه ضعف بيم
ا         شديد باشد  د ي ر قطع کن ه خونريزی را زودت رد ک که اين مورد اگرچه کم پيش می آيد متخصص معالج تصميم می گي

اگر سکته مغزی ناشی از فشار خون باشد و مويرگی در مغز پاره شده باشد ظرف چند روز تا يک هفته پس از . خير 
د   وده و هيچ        اگر سکته  . زالو درمانی بيمار مانند گذشته به زندگی خود ادامه می ده مغزی ناشی از انسداد مويرگ ب

ه سرعت خون      و ب مويرگی پاره نشده باشد شايد خيلی زودتر بيمار به حال آيد و زندگی خود را از سر بگيرد چون زال
   .را از اخالط گوناگون پاک می کند و لخته را که هنوز نرم و سست است از بين خواهد برد

دخيم  چنانچه پس از سير شدن و افتادن زال و ها از پشت گوش بيمار خونريزی به سرعت متوقف گردد نشان از وضع ب
بيمار دارد چرا که خون در مويرگهای سر بيمار اماسيده و دارای چسبندگی شديد شده و ممکن است اين اتفاق در بخش 

های بعدی همچنان های وسيعی از بدن ايجاد شده باشد اگرچه بيمار از خطر مرگ رهانده می شود اما خطر برای روز
روز بعد خونگيری از پشت گوش بيمار را تکرار کنيد البته تعداد  7در اين صورت با توجه به توان بيمار . باقی است 

انی پشت گوش را             و درم د و زال ه عطسه کني ار را وادار ب اهی عطسه اور بيم زالوها را نيز کم کنيد و با داروهای گي
د و     10روز بعد روی هر دست   20انگاه . يان يابد انقدر تکرار کنيد تا خون غليظ پا و بياندازي روز ديگر   20عدد زال

  .روی پاها نيز 

نهراسند که مشکلی ان شائ اهللا ... و بيمارانی که فشار خون دارند از اينکه توسط بزاق زالو خونشان رقيق می شود و 
  .می شود  پيش نخواهد امد چرا که خون رقيق شده با بزاق زالو به سرعت جذب
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د     و حال بيماران سکته ای که مدت ها بعد از وقوع سکته مراجعه می کنند درمانشان يک تا دو سال به طول می انجام
ده    ازی گردي ده پاکس ق شستشوی مع اهی از طري ای گي ا داروه ار ب ب بيم ط غال دا خل ه ابت م . ک د رژي ه باي روزه  15ک

ن رژي     پاکسازی استاد موسوی ه اي د ک ان گرفتگی عروق قلب کامل توضيح داده شده است و         را رعايت کنن م در درم
ی     10پشت هر گوش روز  15پس از سپس  ی و فاصله قبل عدد زالو می اندازيم و سپس روی دستها و پاها به تعداد قبل

ودر انفي   , نعناع  ,آويشن , و بيمار بايد هر شب مخلوطی از تخم گشنيز.  ا پ ه  پونه و کاکوتی را بخور دهد و سپس ب ه ک
د              ی دو قطره روغن بنفشه بچکان ام عطسه در هر سوراخ بين د و پس از اتم و از سونای  . به بينی می کشد عطسه کن

د    , سقز , خشک و ماساژ با روغن های زيتون  ره نمان ی به ين دو        . ريحان ب ا ب اه حجامت سر ي و پس از گذشت دو م
انی ر  و درم ان دوره زال ز هم د ني اه بع د و دو م ام ده و کتف انج ن دوره زال ار اي ال در فصل به د و هر س رار کن ا تک

   .درمانی را انجام دهد تا گرفتگی عروق پديدار نشود

  :از فرمول زير که فرمول مسهل عام است بيمار ماهی يکبار بايد مصرف کند

ان   + گرم  25گل ختمی + گرم  50ترنجبين + گرم  50گل سرخ + گرم  50برگ سنا  رم   25تخم کت نتين  + گ  25افس
ی      , گرم    ورد نظر يک ال ار يک قاشق     2داروها را با هم مخلوط کرده و نيم کوب نمائيد و در بعد از طهر روز م ب

د    2غذاخوری از مخلوط فوق را با  ل کني . ليوان آب بجوشانيد تا يک ليوان باقی بماند و سپس صاف کنيد و با عسل مي
د و          اگر با يک ليوان شکم حالت اسهالی پيدا کرد کافی  وان ديگر بخوري د ارام آرام يک لي ه بع د دقيق ه چن است و اگر ن

و خوردن انجير و آلو بخارا آب .اگر دچار دل پيچه شديد يک ليوان عرق نعناع را داغ کنيد و با مقداری نبات ميل کنيد
  . پز شده همراه مسهل توصيه می شود

  

  

  

  :گرفتگی عروق قلب  -
  

د     در اين بيماري تشکيل  ور خون را کاهش مي ده آترواسکلروسيس  . پالک و افزايش ضخامت ديواره شريان ، اندازه مجراي عب
ه ضايعات         ا ميانسالي و پس از آن ک ا ت يک بيماري پيش رونده با سير بسيار آهسته است که از دوران کودکي شروع مي شود ام

نش عصبي ،     افزايش . شرياني موجب بروز عالئم باليني مي شود تظاهر نمي کند فشارخون ، اعتياد به سيگار، چاقي ، ديابت ، ت
ي              ه ساز گرفتگي عروق قلب ه زمين تند ک ان خون از عوامل خطرسازي هس ا و الگوي جري درات ه يش از حد کربوهي مصرف ب

ورت عوامل خطرزا بيشتر به صورت سيستمي در گرفتگي عروق قلبي تاثير مي گذارند ، در حالي که جريان خون به ص . هستند
ان توقف ذرات موجود در خون        . موضعي تاثير مي گذارد و سبب شدت گرفتگي عروق مي شود    ان نوساني خون ، زم در جري

ام در تشکيل آترواسکلروسيس است           ين گ ن اول ه اي د ک دوتليم دارن ه ان  .افزايش مي يابد و ذرات فرصت کافي براي چسبيدن به الي
د           گرفتگی عروق در مراحل پيشرفته آن عوارض ب داواي آن خواه راي م ژه اي ب دامات کلينيکي وي د اق ته و نيازمن يار جدي داش س

داواي گرفتگي       ، آنژيوپالستي با بالن و کاشت استنت)باي پس(جراحي قلب باز . بود راي م ه ب مهمترين اقدامات کلينيکي است ک
  .عروق کرونر استفاده مي شوند
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به دليل اثر ضد انعقادی هيرودين که در بزاق زالو موجود است ، به طور کلی در  امروزه در تحقيقات جديد ثابت شده است که
ريسک جراحی ، عوارض جانبی و خطر حمالت قلبی  تواند نقش مؤثری ايفا کند و  های کرونری قلب ، زالودرمانی می بيماری

رگ های قلب که موجب عوارض  برای گرفتگی: "يکی از اعضای يک مجموعه طب سنتی می گويد. را به حداقل کاهش دهد
عدد زالو  ۴کنند، با انداختن  های کالن و بدون ضمانت عمل می شود و پزشکان آن را با عمل باز و هزينه قلبی و تنگی نفس می

  ."شود و اين مجمع صدها تجربه در اين زمينه دارد باالی سينه چپ، با ضمانت و هزينه کم رگ ها باز می

د      روش هايی در طب سنتی وج ده ان ه فراموشی سپرده ش يکی از روش  . ود دارند که علی رغم هزينه پايين و اثربخش بودنشان ب
ه  . ها ، زالو درمانی است که نتايج شگفت انگيزی در درمان بيماری های قلبی دارد امروزه در تحقيقات جديد ثابت شده است که ب

د   های کرونری قلب ، زالودرمانی می يماریدليل اثر ضد انعقادی هيرودين بزاق زالو ، به طور کلی در ب تواند نقش مؤثری ايفا کن
د       و  ه حداقل کاهش ده ی را ب رای      . ريسک جراحی ، عوارض جانبی و خطر حمالت قلب انی ب و درم واردی از کاربردهای زال م

  :بيماری های قلبی ذيال آمده است 

ولی در درم  :  درمان تنگی عروق) الف ه دست آورده است     زالو درمانی نتايج قابل قب ياهرگی    . ان تنگی عروق ب تنگی عروق س
انی باعث کاهش مشکالت گرفتگی عروق می        . باشد اغلب بر اثر تضعيف بافت پيوندی می و درم ورم      زال يله آن، ت ه وس شود و ب

  .رود کند و کشش انقباض مانند و همچنين احساس سنگينی در پا نيز از بين می کاهش يافته و سريع برگشت می

نه مستقيم روی (های سالم گذاشته شود  زالوها بايد روی قسمت. شود انبساط واريسی رگ به وسيله زالو درمانی اصالح نمی اما
  ).رگ

. به وسيله زالو حاصل شده است) تشکيل لخته خون در عروق ( موفقيت خوبی در درمان ترومبوزيس :  درمان ترومبوزيس) ب
در صورت اقدام . کند ، در اين حالت پای بيمار ورم کرده و احساس درد و فشار میترومبوزيس باعث گرفتگی عروق می شود 

  . بسيار اميدوار کننده است اين درمان  تجربيات در. شود ای حاصل می زود هنگام برای استفاده از زالو ، بهبود سريع و قانع کننده

  :درمان آنژين صدری) ج

ه            ) Angina pectoris: انگليسی به ( آنژين قلبیيا  آنژين صدری ده باشد ک ينه ش ار دچار درد قفسه س ه بيم د ک ه وضعيتی گوين ب
ن درد گ . های قلبيست دليل ظهور آنژين صدری فقدان اکسيژن کافی در ماهيچه .باشد های کرنری بيماری شريانمنشا درد  اه  اي اهگ

با فعاليت نسبی فيزيکی ويا : معموال آنژين موقتی است .است و اغلب به بازوها و به خصوص بازوی چپ نيز قابليت انتشار دارد
اما در حالتی که آنژين حتی در حالت استراحت توسط شخص    .شود استرس ظاهر گرديده و با استراحت مجدد بيمار درد محو می

دا «حس شود، آنژين حالت   ه   ) Unstable angina(» رناپاي ه خود گرفت م       . است  ب وده و از عالئ اک ب دار بسيار خطرن ژين ناپاي آن
  .است سکته قلبیقريب الوقوع بودن يک 

زيرا باعث افزايش قطر رگ و از بين رفتن لخته خون و رقيق شدن خون و  . اد عروق قلب داردزالو درمانی تأثير خوبی بر انسد
اير روش              . شود جريان بهتر خون می ه کمک س رد ، بلکه ب ا ک ايی اکتف ه تنه انی ب و درم ه زال د ب وارد نباي ه م های   البته در اين گون

  .درمانی بايد به بيمار کمک کرد

  :درمانمراحل 

ل از    ين      هر شب قب وان سرکه انگب وان آب خنک    (خواب يک لي اع     +دو قاشق عسل   + يک لي يک قاشق   +يک قاشق عرق نعن
  ميل کنند) سرکه

  هر روز يک ليوان آب عسل به همراه ليمو ترش ميل شود

ه     يا گل زالزالک گرم گياه استوقدوس  10تا  5 وان آب جوش ريخت د ت       , را کوبيده در يک لي اقی بگذاري يم ساعت ب ه مدت ن ا دم ب
  .بار هر بار يک فنجان يک ساعت قبل از غذا ميل کنيد 2بکشد سپس ان را صاف کرده روزی 

  )که حتما بايد بيمار قبل از زالو درمانی رعايت کند( :استاد موسوی روزه  15رژيم 

ه حد جوش برسد    ليوان عرق شاه تره خوب را روی آتش داغ کنيد تا ب 2روز صبح ها به جای صبحانه  15يک روز در ميان تا 
ه جای صبحانه             3بالفاصله روی آن  رده و ب ا عسل شيرين ک د و کمی ب د بريزي رده اي قاشق غذاخوری خاکشير که از قبل تميز ک

روز . ميل کنيد و نيم ساعت به پشت تکيه کرده و استراحت کنيد و تا ظهر هيچ چيز نحوريد مگر کمپوت خانگی يا چای کمرنگ 
رن   3بعد  د      5/1جبين را در قاشق غذاخوری ت وان اب جوش حل کني انيد و         , ي ه حد جوش برس اره روی آتش ب د و دوب صاف کني
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د دستور      3بالفاصله روی ان  اظهر مانن د و ت قاشق غذاخوری جاکشير که از قبل تميز کرده ايد بريزيد و به جای صبحانه ميل کني
در    , سبزی گشنيز (بخارا مصرف کنيد  قبل عمل کنيد و يک روز در ميان به جای ناهار سوپ گشنيز و آلوی ا برگ چغن اسفناج ي

د     ,ماهيچه گوسفند , کمی برنج , عدس ,  م طبخ کني م روی شعله مالي ع      ) و آلوی بخارا اين موارد را با ه د موق م داري اگر ديابت ه
  .مصرف آش کمی آبغوره خانگی استفاده کنيد

يد طبخ    شب ها به جای شام کته گشنيز ميل کنيد يا سيراب شيردان گوسفندی و جگر سفيد گوسفند که چربی آن را کامال گرفته باش
د   ر بپرهيزي اس  , سوسيس  :  کنيد و در ان مقداری سرکه خانگی بريزيد و از مصرف مواد زي اد   , کالب ی زي ی   , چرب , سرخ کردن

رغ  م م اله , تخ ت گوس اندويچ , گوش واع س گ , ان ه دي ادی, ت يرينيجات قن ير و ش ه و سرش   خام
ام       يک ر د پس از اتم تفاده بکني ز و لطيف اس  15وز در ميان که مصرف آش گشنيز و آلو در برنامه وجود ندارد از غذاهای آب پ

  درمانی را آغاز کنيد زالووز ر

ان مکمل    ا      30: درم ده ب ده ش ه سير پوست کن دد حب ا پوست    5ع وترش ب د  (عدد ليم ته های آن را بگيري وط کن  ) هس را در مخل
ه را    ريخته و)ميکسر( ر قابلم سپس محصول را در يک قابلمه به همراه يک ليتر آب بجوشانيد و و با مشاهده قل قل سطح مايع زي

داری       داری در يخچال نگه خاموش کنيد و سپس از يک صافی بگذرانيد و محلول سير ليموترش را در بطری های شيشه ای نگه
سه هفته اين کار را بکنيد و هشت روز استراحت کنيد و دوباره سه کنيد و هر روز يک نصفه استکان قبل از شام مصرف کنيد و 

  .هفته اين کار را ادامه دهيد تا دوره تکميل گردد

تمبر هندي را در . گرم، گالب نصف استكان، سرآه سيب يك ليوان100قروت  گرم، قره250تمبر هندي يك بسته، زرشك آبگيري 
د  ده و سپس صاف           زرشك آبگ . دو ليوان آب حل نموده و صاف آني ا آب آن نصف ش انيد ت ه، بجوش ر آب ريخت ري را در يك ليت ي

روزي . قروت را در آن حل نموده و گالب و سرآه به آن اضافه آنيد آبهاي تمبر هندي و زرشك را با هم مخلوط نموده، قره. آنيد
وده      ك حل نم وان   آب خن ذا ، آرام آرام     5/2و  سه بار و هر بار يك قاشق غذاخوري از اين مخلوط را در يك لي د از غ ساعت بع

آيد، اين  افرادي آه به هيچ وجه چربي آنها پايين نمي. اگر فردي ناراحتي معده دارد، به همراه آن زنيان نيز مصرف آند. ميل آنيد
  .مخلوط بسيار مفيد است

  .روز از شروع رژيم غذايی خون درمانی را به شرح زير شروع کنيد 15پس از 

د      20, قبل از شروع خون درمانی به حمام برويد و پس از خشک شدن کامل بدن و موهای سر   وی کوچک انتخاب کني , عدد زال
اهی را           25الی  20پس از . عدد زالو بياندازيد  10يعنی پشت هر گوش  ه داروهای گي الی ک ا می رسد در ح روز نوبت دست ه

ر از زالوهای گوش باشد      عدد زالو10روی هر دست . همچنان مصرف می کنيد  داختن   . ی متوسط بياندازيد که درشت ت محل ان
ه دست    25الی  20پس از گذشت . زالو ها بين انگشت کوچک تا سومين انگشت است  ا می    , روز از خونگيری مرحل نوبت پاه

د  ز . رس ه ني ن مرحل ای چب و  10در اي و روی پ دد زال دا 10ع د و جای ان ای راست بياندازي دد روی پ ا از ع و روی پ ختن زال
داد انگشت سوم و          و باقی را در امتداد انگشت کوچک يعنیانگشت کوچک تا انگشت سوم  ه در امت ا است ک وزک پ ين ق منطقه ب

ده است   . انگشت کوچک کشيده می گردد  ه    . که شکل آن در انتهای جزوه آم ه آخر ک ته     25و در مرحل ه سوم گذش روز از مرحل
  .عدد زالو می اندازيم 10ه سمت چپ روی قلب يعنی در کنار سين

  :از فرمول زير که فرمول مسهل عام است بيمار ماهی يکبار بايد مصرف کند

ان   + گرم  25گل ختمی + گرم  50ترنجبين + گرم  50گل سرخ + گرم  50برگ سنا  رم   25تخم کت نتين  + گ  25افس
ی      , گرم    ورد نظر يک ال ار يک قاشق     2داروها را با هم مخلوط کرده و نيم کوب نمائيد و در بعد از طهر روز م ب

د    ليوان آب بجوشانيد تا يک ليوان 2غذاخوری از مخلوط فوق را با  ل کني . باقی بماند و سپس صاف کنيد و با عسل مي
د و           وان ديگر بخوري د ارام آرام يک لي ه بع د دقيق ه چن اگر با يک ليوان شکم حالت اسهالی پيدا کرد کافی است و اگر ن

ا آب و خوردن انجير و آلو بخار.اگر دچار دل پيچه شديد يک ليوان عرق نعناع را داغ کنيد و با مقداری نبات ميل کنيد
  . پز شده همراه مسهل توصيه می شود

  

  :بزرگ شدن قلب 

باعث بزرگی قلب شده و با کمک داروهای , زالو درمانی به همان منوال که در سکته و گرفتگی عروق قلب توضيح داده شد 
  .يافت  تقويت کننده عضله قلب از سکته های احتمالی جلوگيری به عمل آمده و امکان هر گونه خطر آنی کاهش خواهد
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 :درد سياتيک  -

ام يک عصب است  ياتيک، ن  س ياتيک در . ام    اصطالح س ين ن ه هم ه در طول عصبی ب ه دردی است ک وط ب ت مرب حقيق
ه    ترين عصب داخل بدن شما است که از لگن تا انتهای پا ادامه دارد و در طول مسير طوالنی اين عصب. يابد می انتشار خود ب
ی  (ايجاد درد در تمام طول عصب شود  تواند باعث هرگونه فشار بر روی اين عصب می. شود های متعددی تقسيم می شاخه يعن

البته عالئم ممکن است از يک درد خفيف    .) رسد آيد و تا پاشنه پا می پايين می شود و از پشت پا مسيری که از کمر شروع می
ی  خارش، سوزش،  ناتوانی و از کارافتادگی کامل متغير باشد و گاهی ممکن است با احساس تا م      ب حسی و ضعف عضالنی ه

ا        با گذشت زمان افزايش می طور تدريجی شروع شده و اين درد به.همراه باشد ام نشستن، برخاستن، عطسه و ي د و در هنگ ياب
دام    . شود می کردن بدتر سرفه ر     ويژگی آن هم اين است که معموال فقط يکی از ان انی شما را درگي د  می  های تحت وارد  . کن در م

اک      . برود خيلی شديد بيماری، شايد حتی کنترل مثانه و يا روده نيز از دست ا بسيار خطرن ادر، ام اين وضعيت اخير، بسيار ن
 .است

 آيد؟ درد سياتيک از کجا می

ر روی يا التهاب آن ای  مهره زدن ديسک بين  ترين علت بيماری سياتيک، بيرون شايع ه       ريشه  و فشار آن ب های عصبی است ک
ره  های بين ديسک. شود ای نيز گفته می ه مهر بين فتق ديسک به آن ره       مه ه مه تند ک ا را از   ای صفحاتی از جنس غضروف هس ه

اه   ها را انعطاف سالم، ستون مهره های ديسک. کنند هم جدا می ذير نگ ته و کمک می     پ ره    داش ا مه د ت د   کنن ا بتوانن ه  ه ر    ب ی ب راحت
تن   کبا افزايش سن، اين ديس..روی هم بلغزند ل رف د و خشک و تاحدی شکننده می      می  ها شروع به تحلي ئله   . شوند  کنن ن مس اي

و فشار آن بر روی ريشه عصبی و در نتيجه بروز عالئم بيماری سياتيک ) فتق(خود  شدن ديسک از محل موجب بيرون رانده
ين     .شود می ق ديسک ب ر از فت ره   البته به غي اد درد       مه ز باعث ايج ياتيک ای، عوامل ديگری ني ثال تنگی ستون    . شوند  می  س م
ه در (ها در قسمت کمری و نيز بيماری اسپونديلوليستزی   مهره و           ک ه جل ره ديگر و رو ب ر روی مه ه آرامی ب ره ب آن يک مه
ر اسپاسم  . عالئم بيماری شوند توانند باعث ايجاد می) لغزد می ه   عضله  نشانگان پيريفورميس هم نام اختاللی است که در اث ای ب

رار دارد و     . شود نام ايجاد می همين ياتيک ق روز درد        اين عضله در نزديکی عصب س ر عصب و ب اسپاسم آن باعث فشار ب
د از   ساير علل ايجادکننده بيماری. شود سياتيکی می ياتيک عبارتن ر روی ريشه     : س ه ب های عصبی فشار     تومورهای نخاعی ک

د،  وارد می  ا ضرب        کنن ل و ي ر تصادفات اتومبي ره   سوانحی نظي دن ستون مه ه اعصاب       دي ه موجب آسيب ب ا ک شوند و   می  ه
تند   ايع هس م   . تومورهای خود عصب سياتيک که البته بسيار ش وارد ه يچ  در برخی م ياتيک يافت        ه اری س ی جهت بيم اه علت گ

ی ود نم  ....................................................................................................................................ش

ه ريشه اعصاب فشار وارد          ده و ب زرگ ش رات ب ين ستون فق د   بعضي اوقات ديسك هاي الستيكي شكل ب زرگ    . ميكن ن ب ه اي ب
ياء در وضعي    . ميگويند، يعني ديسك خزيده شده Heniated Discشدن ديسك بين ستون فقرات از نظر پزشكي  بلند آردن اش

ه مرور حالت طبيعي را از دست        . ات ممكن است عامل سياتيك باشندهمچنين جراح نامناسب، و رات ب صفحات بين ستون فق
رد دچار    : دآتر توماسي ميگويد. و لذا در زمان بازنشستگي اين صفحات نياز به مداوا پيدا ميكنند. ميدهند المندي ف در زمان س

ا ب        ا ديسك ه ن صفحات ي ز و برجسته         نارساييهاي گوناگوني ميشود، اي رات تي د، استخوانهاي ستون فق م فشار وارد ميكنن ه ه
دد   ميشوند، و به احتمال زياد  وع ميپيون ه وق تاد آلينيكي عصب شناسي بيمارستان         . تحريكات عصبي ب دل اس تيون مان ر اس دآت

كن است شديدتر    و زانو ممناراحتي ممكن است زماني بدتر شود آه مينشينيد، و درد پا : دانشگاه جفرسون در فيالدلفيا ميگويد
آنها   درد سياتيك در بيشتر. درصد از افراد در طول عمر سياتيك را تجربه ميكنند 40: دآتر ماندل ميگويد. از درد پشت باشد

  .غالبا در ظرف يك ماه خود به خود فروآش ميكند

ه می   شروع میمفصل، ران و کفل  سياتيک دردی است که از قسمتو به طور کل  ن     شود و تا پايين پاها ادام ين اي د، همچن ياب
رات محدود نميشود       .  با درد در پايين کمر همراه است وضعيت اغلب ه ستون فق . بعضي اوقات درد قسمت پايين پشت فقط ب

ا و انگشتان             ه پ ي ب و، و حت ر زان ا، زي ر پ ه زي ه ب ايين رفت د و    آن درد به نحوي ميتابد آه آفل را فرا گرفته، پ ا سرايت ميكن پ
  دمينمايبعضا بي حسي هم ايجاد 
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 :عبارتند از ترين عوامل خطر برای بيماری سياتيک مهم

ای کمری از  بين مهره های  تحليل رفتن ديسک. سياتيک هستند ترين علت بيماری ها شايع تغييرات وابسته به سن درستون مهره: سن
سنين  ای که يک علت ديگر بيماری سياتيک هستند اغلب افراد را در ستون مهرههای  ولی تنگی شود سالگی شروع می ٣٠سن 

 .کنند سال درگير می ۵٠باالتر از 

مدت طوالنی  کنند و کسانی که به کمر دارد، آنهايی که بارهای سنگين حمل می افرادی که شغلشان نياز به چرخش مکرر: شغل
 .شوند ری سياتيک میکنند، بيش از ساير افراد دچار بيما می رانندگی

کنند نسبت به افراد  می فعاليت را دنبال نشينند و يا يک زندگی راکد و کم های طوالنی می ت افرادی که برای مد :های فيزيکی فعاليت
 .هستند تر، بيشتر مستعد ابتال به بيماری سياتيک فعال

وجود آنها باعث استعداد برخی افراد به بروز بيماری  رود اند که تصور می ژن را شناسايی کرده ٢دانشمندان : فاکتورهای ژنتيکی
 .شود سياتيک می

شود،  ديابت در آنها ايجاد می دليل آسيب و تخريب عصبی که در اثر موارد فوق، افراد مبتال به بيماری ديابت نيز به عالوه بر
  .بيشتر مستعد ابتال به بيماری سياتيک هستند

 از نظر پاتولوژي چه اتفاقي مي افتد؟علت ايجاد فتق ديسك چيست؟ و  ‐

اين تغييرات به آاهش ميزان آب . سالگي به بعد ديسك بين مهره اي دچار تغييراتي مي شود آه اجتناب ناپذير است 15از حدود  ‐
رتر اين تغييرات در برخي افراد زودتر بروز مي آند و در برخي دي. موجود در ديسك و آاهش انعطاف پذيري آن منجر مي شود

در صورت وارد آمدن فشار نامناسب به ديسك فرسوده، قسمت پشتي ديسك دچار فتق يا بيرون زدگي مي شود و . ديده مي شود
 .اين بيرون زدگي روي نخاع يا رشته هاي آن فشار وارد مي آند

 

 

 ؟مكانهاي شايع فتق ديسك در آجا است؟ و بيماران با چه عاليم باليني به شما مراجعه مي آنند ‐

اگر فتق در ناحيه گردن باشد، بيمار دچار درد در ناحيه گردن . فتق ديسك ممكن است در ناحيه گردن، پشت يا آمر ايجاد شود ‐
اگر فشار روي نخاع زياد باشد، بيمار عاليمي نظير گزگز و مورمور، بي حسي، سرد يا گرم شدن، . و شانه و بازو مي شود

 .ف دست و انگشتان پيدا مي آنداحساس ضعف و درد در ناحيه ساعد، آ

اگر فشار روي رشته هاي . فتق ديسك در ناحيه آمري، سبب بروز درد در ناحيه آمر و باسن و پشت يا جلوي ران مي شود
نخاعي زياد باشد، بيمار از ناحيه زانو به پايين عاليمي نظير درد، بي حسي، گزگز و مورمور، احساس سردي يا گرمي، 

ني، ضعف يا الغر شدن را تجربه مي آند، بيماري آه دچار ديسك آمري است نمي تواند براحتي خم شود گرفتگي مكرر عضال
 .درد بيمار با سرفه زدن تشديد مي شود. و هنگام خم شدن احساس مي آند آه رگي در پشت زانويش آشيدگي پيدا مي آند

ه ساق، مچ پا يا انگشتان پاي خود شاآي هستند و آمر آنها گاهي بيماران فقط از وجود گزگز و مور مور يا ضعف يا درد در ناحي
براي بيشتر اين بيماران پذيرش اينكه مشكالت آنها به علت وجود بيماري در ناحيه آمر است، خيلي سخت . اصًال درد ندارد

  .است

  :توصيه ها 

ا آن را    :  به پهلوها بخوابيد د و ي ياتيك را آاهش دهي د      اگر بخواهيد درد پشت و درد س ده نخوابي د، هرگز روي مع ين ببري در . از ب
د  ا،          . عوض به پهلو خوابيده، ساقها را جمع نموده و بالشي زير زانوها قرار دهي ر زانوه ده زي ه ش ه لول ا حول الش ي رار دادن ب ا ق ب

زرگ ب         . شكم را به طرف باال قرار دهيد الش ب ا گذاشتن ب د، ب ر سر بگذاري ه گردن فشار   اگر ميخواهيد در وقت خواب بالشي زي
  .در عوض از بالش آوچكي آه سر، گردن، و قسمت بااليي پشت را در يك خط قرار دهد، استفاده نماييد. وارد نسازيد

پاشنه هايي آه بلندتر از يك و يك دوم اينچ باشند وزن بدن را به جلو آشيده و ستون فقرات را از . آفش راحت پاشنه آوتاه بپوشيد
  .نظم خود خارج ميسازند

 .  
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  :نحوه درمان به روش زالو درمانی 

وان     ک لي رم ي يده ول ير جوش ل     +ش وری عس ا خ ق مرب ک قاش گ    + ي اخوری بارهن ق مرب ک قاش ق  + ي ک قاش ي
ار مغز   + مرباخوری گرده گل زنبور عسل  ا      + يک قاشق غذاخوری پودر چه ران را ب يک قاشق غذاخوری آب زعف

ران   .( روز 40هم ترکيب کرده و هر روز ناشتا بخوريد تا  ه آب زعف ران را در يک بطری      : طرز تهي ال زعف يم مثق ن
  )نيم ليتر آب جوش به ان اضافه کرده و در يخچال نگهداری شود, ه ريخت

  .با روغن سياه دانه از باالی باسن تا نوک انگشتان پا را هر روز ماساژ دهيد

ون   4 ل از خواب            + واحد عسل    2+ واحد روغن زيت رده و هر شب قب م ترکيب ک ا ه ق ش قا 3يک واحد سرکه را ب
  .غذاخوری ميل شود

  .پودر دارچين را با يک ليوان آب بجوشانيد و با يک قاشق عسل ميل کنيدهر روز عصر 

  .صبح ها موقع کار و فعاليت هر روز کمر و زير شکم را با شال پارچه ای بسته و شب موقع خواب باز کنيد

  .دو طرف ستون فقرات را يک روز در ميان باد کش کنيد

ار سنگين و ورزش سنگين       , خروس , هی ما, گوشت گاو , ميوه ترش , سرکه , از مصرف ماست  ز شود ک ز پرهي ب
  .انجام ندهيد

  ).اگرخواستيد ترش نباشد کمی عسل اضافه کنيد( ليوان آب زرشک  3تا  2روزی 

  :از فرمول زير که فرمول مسهل عام است بيمار ماهی يکبار بايد مصرف کند

ان   + گرم  25گل ختمی + گرم  50ترنجبين + گرم  50گل سرخ + گرم  50برگ سنا  رم   25تخم کت نتين  + گ  25افس
ی      , گرم    ورد نظر يک ال ار يک قاشق     2داروها را با هم مخلوط کرده و نيم کوب نمائيد و در بعد از طهر روز م ب

د    2غذاخوری از مخلوط فوق را با  ل کني . ليوان آب بجوشانيد تا يک ليوان باقی بماند و سپس صاف کنيد و با عسل مي
د و          اگر با يک ل وان ديگر بخوري د ارام آرام يک لي ه بع د دقيق ه چن يوان شکم حالت اسهالی پيدا کرد کافی است و اگر ن

و خوردن انجير و آلو بخارا آب .اگر دچار دل پيچه شديد يک ليوان عرق نعناع را داغ کنيد و با مقداری نبات ميل کنيد
  . پز شده همراه مسهل توصيه می شود

دوره پی گيری کنيد  3عدد زالو بياندازيد و تا  10ر روی رگ سياتيک جنب قوزک بيرونی پا روز يکبا 25تا  20هر 
 10و روی همان موضع بياندازيد البته می توانيد فقط روی پای درگير بياندازيد که در اين صورت فاصله بين جلسات 

  .روز می گردد 15الی 

  

  

  :سينوزيت  -

ه     بينی و در  به حفره هايی که در اطراف وا وجود دارد،سينوس گفت ساير قسمتهای صورت در استخوانها وجود دارند و در آنها ه
د    .در سينوزيت حاد سينوسها ملتهب و متورم می شوند.می شود اد می کن التهاب و تورم سينوسها در تخليه ی ترشحات اختالل ايج

ی اين بيماری شايع است و تنفس عاد.و موجب افزايش ترشح مايع مخاطی می شود ا مشکل مواجه می      ی فرد، ا ز طريق بين را ب
ورم            .کند د صورت شما کمی مت ورم شوند و احساس کني ی و چشمها مت اگر دچا ر سينوزيت شويد ممکن است نواحی اطراف بين

ال    .ممکن است در صورت خود درد ضربان داری حس کنيد و يا دچار سردرد شويد. شده است ه دنب اد ب بيشتر اوقات سينوزيت ح
  .خوردگی رخ ميدهدسرما
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  ...................................................................................:ساير عللی که موجب ايجاد سينوزيت می شوند شامل   
ی             راف بين ی ، انح ای بين پ و توموره يتها ، پولي د،باکتريها،آلرژی و حساس ی کنن اد م ينوزيتها را ايج تر س ه بيش ها ک ،  ويروس

ده بستگی دارد      .عفونتهای قارچی و در مواردی عفونتهای دندانی هستند اد کنن ه عامل ايج اد ب ها   .درمان سينوزيت ح التهاب سينوس
ری منجر شود         ديد و عوارض جدی ت ای ش ه عفونته ينوزيت بيشتر از     .اگر ادامه پيدا کند ممکن است ب ه س واردی ک ه   8در م هفت

ه        و همچنين  .ينوزيت مزمن گفته می شودطول بکشد يا مکررا عود کند به آن س ه منجر ب وژيکی ک ا فيزيول اتوميکی ي هر عامل آن
ابراين باعث عفونت می            انسداد تخليه ده و بن ا ش هر عارضه   . شود  ترشحات سينوس ها بشود موجب استاز ترشحات سينوس ه

ه   داد و  موضعی از جمله انحراف تيغه بينی و يا پوليپ آلرژيک می تواند منجر ب ا شود       انس . استاز ترشحات و عفونت سينوس ه
ه   ت ريش ه عفون وار از جمل ای همج ت ه ود   عفون ی ش اگزيال م ينوس م ت س ب عفون اور موج ای مج دان ه  .دن

د موجب                آسيب فعاليت مژکی در افرادی دگی می کنن ديد زن ودگی هوای ش ا آل ه در محيطی ب ا کسانی ک ند و ي  که سيگار می کش

ا و د     ينوس ه ی و س اط بين کی مخ ی آورد    خش راهم م ينوس را ف ت س ت عفون ردن و  .ر نهاي نا ک يرجه زدن در   ش ًا ش خصوص
ا می شود       استخرهای آلوده که آب آلوده با فشار وارد حفرات سينوسها می شود ه عفونت سينوس ه ه     . منجر ب وايی ب ينوزيت ه س

وا در     رات فشار ه ال تغيي داد سوراخ های سينوس          دنب اد موجب انس اع زي ا ارتف اد فشار منفی و ترشح      پروازهای ب ا و ايج در  ه
 .سينوس ها و باالخره سينوزيت می شود

  

  کدامند؟ حاد  عاليم سينوزيت 
  .ترشحات غليظ زرد يا سبز رنگ از بينی يا پشت حلق *

  .احتقان يا انسداد بينی که موجب مشکل در تنفس از طريق بينی می شود*  

  .فشار در اطراف چشمها،گونه ها،بينی يا پيشانیدرد ،حساسيت به لمس،تورم يا احساس *  

  .درد در فک فوقانی و دندانها* 

  .کاهش حس بويايی و چشايی*  

  .سرفه که ممکن است شبها بدتر شود * 
  

  :برخی عاليم ديگر ممکن است شامل اين موارد باشند

   .درد گوش، گلو درد، بوی بد دهان، خستگی، تحريک پذيری، تب، تهوع

  سينوزيت حاد کدامند؟ عوارض

  .سينوزيت می تواند به عنوان آغازگر حمله ی آسم عمل کند: حمله ی آسم 

هفته به طول بيانجامد  8اگر عالئم سينوزيت بيش از .سينوزيت حاد می تواند به سينوزيت مزمن تبديل شود: سينوزيت مزمن 
  .سينوزيت مزمن روی داده است

  .يز گسترش يابد و موجب بروز مننژيت شودممکن است عفونت به مغز ن: مننژيت 

اگر عفونت به حفره ی چشم گسترش پيدا کند ممکن است به کاهش بينايی و حتی در مواردی به نابينايی منجر : مشکالت بينايی 
  .اين حالت يک اورژانس پزشکی است و برای پيشگيری از آسيب دائمی چشم نياز به درمان فوری دارد.شود

فونت می تواند به سياهرگهايی که اطراف سينوسها قرار دارند انتشار پيدا کند و موجب ايجاد تداخل در جريان ع:آسيب عروقی  
  .خون مغز شود و فرد را در معرض خطر سکته ی مغزی قرار دهد

  .می تواند همراه با عفونت گوش ايجاد شود عفونت حاد سينوسها: عفونت گوش  

  :عالئم سينوزيت کمک کننداين اقدامات می توانند به تسکين 

   .اين عمل موجب می شود بدن شما بهتر با عفونت مبارزه کند و زودتر بهبود يابيد. به اندازه ی کافی استراحت کنيد* 
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از مصرف نوشيدنيهای . اين کار ترشحات مخاطی را رقيق تر می کند و تخليه آنها را آسانتر می کند. مايعات فراوان بنوشيد* 
  .و الکل خودداری کنيد چون تورم مخاط بينی و سينوسها را تشديد می کنند حاوی کافئين

د   .با يک حوله ی بزرگ سر خود را بپوشانيد و بخاری که از آب داغ بلند ميشود را تنفس کنيد.بينی خود را بخور بدهيد*  ه باي البت
د ا سوزاننده نباش يد ت ار آب باش ای بخ ت.مراقب دم رم اس د از دوش آب گ نفس می تواني رم و مرطوب آن ت وای گ د و در ه فاده کني

   .اين کار به کاهش تورم و درد و تخليه ی ترشحات مخاطی کمک می کند.کنيد

از حوله های گرم برای کمپرس صورت گونه ها و اطراف چشمها استفاده .از کمپرس آب گرم بر روی صورت استفاده کنيد* 
  .اين عمل درد را کاهش می دهد. کنيد

برای .با آب جوشيده ی سرد شده همراه کمی نمک و يا با سرم شستشو، بينی خود را شستشو دهيد.د را شستشو دهيدبينی خو* 
  .شستشوی بينی به بهبودی شما کمک می کند. اين کار می توانيد از سرنگ نيز استفاده کنيد

را کاهش می  کند و گرفتگی و احتقان بينیاين عمل به تخليه ی سينوسها کمک می .هنگام خواب سر خود را باالتر قرار دهيد* 
  .دهد

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  : مراحل درمان

  .و صبح و عصر با عسل ميل شود گرم استقدوس را با يک ليوان آب جوش دم کرده 5هر روز 

  .روغن سياه دانه را صبح و شب يک قطره در هر سوراخ بينی بچکانيد

دهيد و سپس زير دو عدد پتو برويد و قابلمه حاوی آب جوش و   در يک قابلمه آب جوش يک آجر قرار داده و حرارت
ده و         رون ران ه را بي د و سپس بالفاصله قابلم اجر را زير پتو بياوريد و تا حد امکان تنفس کنيد تا جايی که ديگر نتواني

  .کباربار انجام دهيد هر هفته ي 3خود تا وقتی که کامال عرقتان خشک شود زير پتو می مانيد اين کار را 

  .ب کثيف جدا خودداری کنيدآاز شيرژه در استخرهای عمومی حاوی 

  .در معرض نور مستقيم قرار نگيريد .در هنگام استفاده از موتور سيکلت با سرعت کم برانيد
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د       ور بدهي رده و بخ اده ک ب را آم ن ترکي اليپتوس    : اي رگ اک د ب ک واح طوخودوس   + ي د اس ک واح د  + ي ک واح ي
ه       يک قاشق , مرزنجوش  ر آب جوش ريخت د در يک ليت ده اي روی شعله  , غذاخوری از داروهای فوق را که قبال کوبي
  .دقيقه بخور بدهيد 5ماليم مدت 

  .دانه اسفند همراه يک استکان آب بخوريد 7هر شب 

ی شديد       ع دچار  التهاب مخاط بين  5نصف استکان عرق نعنا و يک قاشق مربا خوری عسل را مخلوط کرده و هر موق
  )اگر آب هم درون آن ريختيد جوشيده باشد.(ه به فاصله يک دقيفه داخل بينی بريزيد تا باز شودقطر

د      . ماست و چای و غذاهای تبليغی نخورند وط کني ا خوری عسل مخل قطره  (نصف استکان عرق نعنا با يک قاشق مرب
رم شود   سپس يک قاشق غذا خوری گل بابونه را با يک کاسه آب جوش بخور می دهند ). بينی ا ن ه پشت می     . ت حال ب

خوابيم و پنج مرتبه هر بار يک قطره در سوراخ چپ و يک قطره در سوراخ راست می ريزيم و يک دقيقه صبر می   
ر می شود و      . اگر درد شديد در پيشانی و سينوس ها ايجاد شد با روغن زيتون ماساژ می دهيم. کنيم ه درد کمت هر دفع

  .وندعفونت ها به بيرون سرازير می ش

عدد  2عدد زالو روی هر طرف سينوس های پيشانی و 4زالو درمانی را طی سه مرحله انجام می دهيم در مرحله اول 
روز ديگر در همين نقاط به همين تعداد زالو می اندازيم و جلسه  20روی هر طرف سينوس های گونه می اندازيم و 

عدد زالو  3يز داشت در همان جلسات پشت گوشهايش هم اگر بيمار سردرد ن.سوم را هم به اين گونه طی می کنيم
  .زالو انداخته باشيد 18بياندازيد که در مجموع هر جلسه 

  

  

 : ميگرن  -

ي اوج           ودآي آغاز ميشود ول ه دردوران آ ه سردردهايي است آ ميگرن بيشترين نوع سردرد در همه جوامع بشري است وازجمل
ا  20پيدايش نشانه هاي آن بين  ز دارد       . اشد سال مي ب   35ت انوادگي ني ي و خ ا ي ارث ه ه د     . ميگرن زمين ان چن اري در زن ن بيم اي

ت    ردان اس ر م ت درد.براب ه          آيفي د از ناحي وده ميتوان دريجي ب وال ت روع درد معم ت و ش ربان دار اس ورت ض رن بص درميگ
وده   .گيجگاهي پيشاني و يا پشت سر باشد  نايي و صدا ب ت  . از عاليم آن گريز از روش ده ميشود    تهوع واس  ميگرن .فراغ معموال دي

ه      . درد استيکی از علل سر تند، دچار حمل ه ميگرن دچار هس دين سال          بيشتر کسانی که ب رای مدت چن ی سردرد ب ی در پ های پ
گر چه بيشتر    . بوده اغلب با تهوع و اختالالت بينايی همراه است ) ضربان دار(دار  سر درد ميگرن بيشتر به گونه تپش. باشند می
 .تواند شديد باشد ولی گاه سردرد ميگرن خفيف است د ميگرن میموار

  چرايی ايجاد ميگرن 

ورم درد ميگرن در اثر . است هنوز چرايی ايجاد اين سردرد مشخص نشده ه        های  رگ ت ه ب اقه  خونی و اعصاب اطراف مغز ک س
اد می    مغز ه نظر می   . شود  سرشناس است ايج يميايی موجود د      ب اده ش د يک م ام    آي ه ن ن     سروتونين ر مغز ب نقش اصلی را در اي

د  ته باش اری داش ژوهش .بيم ی پ ه برخ ان داده  البت ازه نش ای ت ی   ه ی م ت نقص ژنتيک ته     اس ش داش اری نق ن بيم روز اي د در ب توان
  . تواند علت اصلی دردهای ميگرنی باشد ن معيوبی را در بين گروهی از بيماران ميگرنی يافتند که میپژوهشگران ژ.باشد

  های بيماری  نشانه

تفراغ و     . تواند در يکسو يا هر دو سوی سر ايجاد شود دار است که می ميگرن يک سردرد تپش وع، اس ا ته سردرد ميگرن بيشتر ب
د   يکی و ورزش، نورهای درخشان و يا صداهای بلند میفعاليت فيز. يا کاهش اشتها همراه است اغلب  . توانند سردرد را تشديد کنن

ع شود      فرد مبتال به ميگرن، پس از آغاز سردرد به محلی تاريک، آرام و خنک می  ا سردرد رف د ت ه  . رون های ميگرن    بيشتر حمل
ولی      يکی از ويژگی  . ز باشدتر و يا بلندتر ني تواند کوتاه کشد اگر چه می ساعت درازا می ۴-١٢ميان  های ميگرن احساس غيرمعم
د  می » پيش درآمد«دهد و به آن  باشد که پيش از آغاز حمله به فرد دست می می انه . گوين د می     نش يش درآم ده    های پ د دربرگيرن توان

ن احس   » پس اثر«همچنين ميگرن دارای . خستگی، گرسنگی و يا احساس خشم باشد ه اي رد دست    نيز بوده که پس از حمل ه ف اس ب
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ه             ديد ميگرن ادام ه ش ا دو روز پس از يک حمل رای يک ت داده و دربرگيرنده احساس تهی شدن از انرژی بوده که ممکن است ب
  .شوند ميگرن نمی» پس اثر«يا » پيش درآمد«البته بايد يادآور شد که همگی کسانی که مبتال به ميگرن هستند دچار . يابد

ده می    صرع البته در بيماریيک ويژگی ديگر ميگرن که  اهی دي انه    نيز گ ا اورا     شود، وجود نش ن  . است ) Aura(های پيشين ي اي
و چشمک  های مقدماتی کمی پيش از حمله ميگرن رخ داده و منجر به اختالل بينايی، تاری ديد و يا ديدن نورهای ضرباندار نشانه

ار هشدار می      دقيقه به درازا می ١۵-٣٠ها که نزديک  اين نشانه.شود زن می ه بيم ند ب ه زودی آغاز        کش ه سردرد ميگرن ب د ک دهن
د  » عاليم مقدماتی«البته . کنند های مقدماتی حواس شنوايی، بويايی و يا چشايی را درگير می گاهی نشانه. خواهد شد يش  «هم مانن پ

ر «و » درآمد ی رخ نمی    » پس اث اران ميگرن ام بيم ه     در تم وارد، حمل د و در بسياری از م ی درای   ده دماتی  «ی ميگرن م مق » عالي
  .دهد های مقدماتی نيز بدون حمله ميگرنی پس از آن رخ می که در برخی از موارد، ظهور نشانه تر اين نيست و از آن جالب

همانند گيجی، کاهش بينايی، حالت سوزن سوزن شدن  غيرمعمول شناسانه عصبهای  در موارد نادری نيز ميگرن به گونه نشانه
  .کند و کرختی و سستی بروز می

ا و     حمله ميگرن گاهی به وسيله برخی از فعاليت   ا، غذاها، بوه روز می      ه ده ب ی احساسات تحريک ش د  حت ين برخی از   . کن همچن
ا   که استرس آن  ای ديگر پس از اين آيد در حالی که عده ها می شوند، حمله ميگرن به سراغ آن بيماران زمانی که دچار استرس می ه
ه در می   برخی زن ). برای نمونه روز پس از يک آزمون و يا مالقات مهم(شوند  رفع شد، دچار حمله ميگرنی می ه تجرب د   ان ب يابن

  .ها در زمان قاعدگی بدتر و شديدتر است که حمالت ميگرن آن

  مراحل ميگرن 

هر حمله از چند ساعت تا چند روز به طول . شود ها و اغلب آخر هفته شروع می های سردرد ميگرن به طور معمول صبح حمله
  :شود يک سردرد ميگرنی بطور معمول دارای دو مرحله است می بار تکرار ٣تا  ١ها در هر ماه بين  انجامد و تعداد حمله می

اختالل در : شوند و عاليم اين مرحله عبارتند از در اين مرحله، مجراهای خونی مغز منقبض می):Aura(مرحله پيش درآمد ) الف
ات   . اندامسو شدن چشم، وجود صدا در گوش، ضعف و کرختی در  حسی، سوزش خفيف، کم گفتار، مشکالت بينايی، بی بيشتر اوق

ه وجود می         است که به علت سردرد ميگرنی، آشفتگی ديده شده تم گردش خون و عروق ب ايی در سيس د  ه ا   . آي ژه   (دست و پ ه وي ب
ر از يک ساعت طول        . شود  های درد، سرد و به عکس پيشانی خيلی گرم می  در حين حمله) انگشتان م آن کمت ه و عالي ن مرحل اي

  .ن اين مرحله بايد کمی صبر کنندافراد در پايا. کشد می

 عالئم بينايی در مرحله پيش درآمد  

   

  کج و معوج ديدن تابلو يادبود تصوير ساختمان

   

  نقطه کور منفی، از دست رفتن قسمتی از تابلو يادبود تصوير ساختمان
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  نقطه کور مثبت، ديدن نقاط اضافی در تصوير ساختمان

   

  از دست رفتم نصف بيشتر تصوير

د از     در اين مرحله مجراهای خونی مغز، منبسط می): Cephalic(مرحله مغزی يا سفاليک ) ب ه عبارتن ن مرحل م اي : شوند و عالي
ه     دردهای ضربان م  دار در کنار سر، تهوع و حال ب ی           ه ان در بين تها و احتق ور، کاهش اش ه صدا و ن اد ب . خوردگی، حساسيت زي

دود  فاليک ح ه س داکثر  ٢مرحل ا ح اعت ت یرو ٣س ول م د ز ط ی از   . کش ه ميگرن روع حمل يش از ش ار پ ر است بيم ابراين بهت بن
  . داروهای خود استفاده کند و با پرهيزهای الزم، شدت آن را کاهش دهد

  تشخيص 

تند        پزشک بيشتر از روی تاريخچه پزشکی بيمار و معاينه فيزيکی او ميگرن را تشخيص می   ه دچار ميگرن هس د و کسانی ک ده
وا تر م ددر بيش ی دارن ه فيزيکی طبيع ايش . رد معاين رای تشخيص ميگرن نيست و آزم ايش مخصوصی ب يچ آزم د  ه ايی همانن ه

CT اسکن وMRI مغز بيشتر طبيعی هستند.  

  درازای مدت سردرد 

ه    سردرد ميگرن می اه دچار حمل  های  تواند چند ساعت تا چند روز به درازا بکشد و فرد دچار ميگرن ممکن است چندين بار در م
ه ميگرن می          . بيماری شود ار دچار حمل ا يک ب دگی خود تنه ه در درازای دوره زن شوند و در طرف ديگر     البته هستند کسانی ک

  .کنند حمله در هفته را تجربه می ٣طيف کسانی که بيش از 

  پيشگيری 

های بيماری  ه تحريک و ايجاد حملهتوان با شناسايی عواملی که ماي های ميگرن پيشگيری کرد ولی می توان از همه حمله البته نمی
  :کنند های بيماری و شدت آنها کاست شايعترين عواملی که که حمله ميگرن را تحريک می شوند از شمار حمله می

  و چای نبايد خورده شود و در عوض دم  )چه مصرف بسيار آن و چه قطع مصرف آن پس از مدت طوالنی(کافيين
  .مصرف شود... بابونه و, ويشن آ, کردنی هايی مانند بادرنجبويه 

 های  به ويژه پنير مانده، گوشت و نوشيدنی پنيرهستند همانند  تيرامينها که در بر گيرنده  برخی از غذاها و نوشيدنی
های  وسيس، کالباس و ديگر گوشتمانند غذاهای کنسرو شده، س سولفيتتخمير شده و همچنين غذاهای در بر گيرنده 

  فرآروی شده

 مله بيماری شودح نعتواند ما استرس و يا حتی رهايی از استرس که می  

 های جلوگيری از بارداری و يا در هنگام قاعدگی مصرف قرص(ها  هورمون(  

 کمبود خواب و يا اختالل در الگوی خواب فرد  

 سفر و يا تغيير آب و هوا و يا بلندی محل زندگی  

 های ضددرد ها و درمان رف بيش از اندازه مسکنمص  

  های غذايی و تغييرات متناوب فاصله وعده) مانند روزه(طوالنی گرسنگی  

  سيگارمصرف  

  :پيدايش وتشديد سر درد ميشود عوامل زير باعث

 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
138 

  ز خواب پريدن ا/ پرخوابي/ بيخوابي  
  استرسهاي روحي  
  برخي ادآلنها/بوهاي تند وتحريك آننده  
   برخي غذاها  
  استحمام طوالني  
  غذاهاي چرب  
   مشروبات الكلي خصوصا شراب قرمز  
  پنير مانده  
  سس ها  
 -شكالت ها وقهوه ها وگاهًا نسكافه  
   گوجه فرنگي  
  پياز وپيازچه و تره فرنگي  
  فلفل وادويه ها  
   رفتن به جاهاي شلوغ  
  برخورد هواي سرد به پيشاني  
 -رفتن به جاهاي بسيار روشن مثل روز برفي  
  مصرف قرصهاي ضد بارداري  
  درمعرض نور وحرارت زياد قرار گرفتن  
  ضربه هاي شديد وناگهاني به سر  
  مصرف قرصهاي نيترو گليسرين  
 شت آرده تا از تكرار آن جلوگيري شوددر صورت امكان وقايعي را آه باعث سردرد مي شو د يا د دا 

 :نحوه درمان به روش زالو درمانی 

  .علت ميگرن غلبه سردی و تری است

  .صبح ناشتا يک قاشق چای خوری سياه دانه به همراه کمی عسل ميل شود

ور با يک قاشق چای خ  , ليوان آب جوش دم کرده  5/1قاشق غذاخوری استقدوس در قوری با  3هر روز بعد از ظهر 
  .ی عسل ميل شود

يک قاشق غذاخوری  , يک قاشق غذاخوری اب زعفران , يک قاشق مربا خوری عسل , شير جوشيده ولرم يک ليوان 
ان    , مغز  4يک قاشق مربا خوری پودر , يک قاشق مرباخوری بارهنگ , پودر مالت  يک قاشق غذاخوری عرق زني

  .صبحانه ميل شودروز به جای  30را با هم مخلوط کرده هر روز به مدت 

  .عدد پسته خام ميل شود 10برای تقويت مغز و اعصاب هر روز يک مشت کشمش سياه يا مويز به همراه 

  .ساعت خواب عميق داشته باشيد 8حداقل در طول شبانه روز 

يک کيلو سيب سرخ با پوست در يک ظرف غير فلز رنده کرده با نيم ليتر عرق بيدمشک و سه قاشق غذاخوری عسل  
  )شب مصرف شود 40حتما در يخچال نگهداری شود و ( خلوط کرده و هر شب قبل از شام يک ليوان ميل شود م

  .زنجبيل و نعناع داروی مناسبی برای تسکين گوارش و جين سينگ مسکن مهمی برای اعصاب آنها محسوب می شود

ه          ره خرد شده پخت ا خود از گوشت ب ام ه ا    کب   + می توانند در ش ه  ي ره  مارچوب ز    + اب ب ه بخار پ وی  + مارچوب پل
ون   + سبزيجات بخار پز مثل کلم    يا  ماهی کباب شده + زعفرانی  ز    + روغن زيت ی   + سبزيجات بخار پ سيب زمين

  .ارده شيره مصرف کنند + شيرين با اکليل کوهی 

  .شود دانه اسفند به همراه يک استکان آب خورده  7هر شب در صورت غلبه بلغم يا سودا در بيمار 
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برای درمان ابتدا . يا سودا يا بلغم يا مخلوطی از آنها بوجود می آيد , اين بيماری در اثر اخالط مختلف از جمله صفرا 
رد        اک ک ط غالب پ دن را از خل انی         بايد با رژيم های پاکسازی ب و درم ه زال يم ک انی را شروع کن و درم  3و سپس زال

  .وش می اندازيم عدد زالو پشت هر گ 10مرحله است و هر بار 

 

 

 :تپش قلب  -
ينه    مثالحساس (  تپش قلب خيلی رايج است, در ميان مردم ما و مخصوصا در ميان زنان  م آوردن در  , تنگی قفسه س ک

ا ميشوند     )تند زذن قلب  , نفس کشيدن  پش قلب      .   و اين حاالت باعث ترس م ورد ت البی در م د   , مطالب ج ا بخواني حتم
ه  فعاليت مداوم و بیباشد که عليرغم تپش و  قلب جزو اندامهايی از بدن می. دن احساس نمی     وقف . شود  اش ، وجودش در ب

  . باشد، دچار تپش قلب شده است سينه در حال تپش می هرگاه فرد احساس بکند که قلبش درون قفسه 
  

ار می    .پس تپش قلب به معنی آگاهی از ضربان قلب خود است ه         قلب روزی صدهزار ب پش ب د و در فاصله هر يک ت تپ
ر زم   دتی براب پش، م ک ت ی    ان ي تراحت م ه اس ردازد ب دود   . پ ه ح ب روزان س قل ش دارد  6پ اعت آرام ب،  . س پش قل ت

اط آن  اض و انبس ی انقب از شدن آن است؛ يعن ته و ب اض . مقصودمان بس ت انقب ب در حال ه قل ته شدن(تلمب خون را ) بس
پش  . کشد  خون را به درون قلب می ) باز شدن(راند؛ اما در حالت انبساط  بيرون می ر      ت اگون نظي ه صورتهای گون قلب ب

گويند که قلبشان   ريزد يا بعضی می کنند که قلبشان هری می برخی ذکر می. شود احساس می... کوبيدن لرزيدن ، تپيدن و 
پش قلب       . گردد زند و دوباره به حالت عادی بر می تاپ می چند دقيقه تاپ د است و ت در برخی نيز ضربان قلب هميشه تن

  . شود ساس میبه صورت دائم اح
اری خاصی نمی    دارد      علل تپش قلب تپش قلب در اکثر موارد نشانه بيم دانی ن ی چن ار    . باشد و جای نگران رای بيم ی ب ول

ی           زيرا تصور می. ممکن است اين نشانه خيلی خطرناک به نظر برسد پش قلب ممکن است توقف قلب ال ت ه دنب ه ب کند ک
دا می    همين نگر. اتفاق بيفتد و قلب از کار بيفتد رد تشديد پي د  انی و استرس باعث تحريک قلب شده و تپش قلب ف ل  . کن عل

ع اختالل فيزيکی         روحی و روانی تپش قلب به تنهايی نشان دهنده هيچ گروه خاصی از اختالالت نيست و اغلب در واق
پش قلب شکايت    گاهی بويژه در بيماران مبتال به اضطراب ، بيماران ازا. اوليه نبوده، بلکه مشکلی روانی است حساس ت

  .شود يها اختالل ريتمی مشخص نمیدارند ولی در بررس
پش قلب می       ديد    . شوند  علل فيزيولوژيک يا طبيعی حالتهايی هستند که به طور طبيعی باعث ت دنی ش ورزش و فعاليت ب

ه شود   می ردی . تواند باعث ايجاد تپش قلب برای مدت چند دقيق ه   ف اری   ک ی   بيم دارد ممکن    قلب ا ورزش   است   ن   ضربان   ب
ه  160  را به  قلب ه      بار دقيق اند ک ا بيشتر برس ه   ي ن   البت استرس ، هيجان و   . شود  نمی   محسوب   و مشکلی   است   طبيعی   اي

خ و برخی    . روند اضطراب نيز از عوامل شناخته شده تپش قلب به شمار می وه تل از سوی ديگر مصرف چای غليظ ، قه
ان   . تپش قلب ايجاد نمايند سيگارها ممکن است در فرد علل آريتمی قلبی توجه به الگوی تپش قلب و همچنين نبض همزم

ديد زدن قلب خود را نشان           .کند ، تشخيص را آسان می د زدن و ش ه صورت تن پش قلب بيشتر ب در تمام حالتهای ديگر ت
ا هميشه د       . داد و ضربان قلب منظم بود می پش قلب تقريب ه ت امنظم در حين حمل ر آريتمی است   نبض ن های   آريتمی . ال ب

پش قلب می    زی    شوند، فيبريالسيون   شايعی که منجر به ت يش   دهلي د        ، انقباضات پ ا تن ی تاکيکاردی ي ا بطن زی ي رس دهلي
و بطنی   بطنی  فوق  ضربانها در تاکيکاردی يا تند ضربانی. باشند می سينوسی   تند ضربانی و بطنی و   بطنی  فوق  ضربانی

يش      سينوسی   بانیتند ضر و  امنظم و در انقباضات پ زی سريع و ن ا    ، سريع و منظم ، در فيبريالسيون دهلي زی ي رس دهلي
  . شوند مشاهده می" يک در ميان"بطنی بصورت 

  
رد احساس می      در بعضی مواقع تپش قلب به صورت نابجا و نابهنگام بروز پيدا می ه ف د ک بش می    کن د قل ا يک     کن زد ي ري

شود که يک  اگر فرد در اين حالت نبض خود را گرفته باشد متوجه می. کند يواره قفسه سينه اصابت میضربه محکم به د
يش  اين نوع تپش قلب در اکثر موارد نشانه يکی از شايعترين آريتمی. نبض خالی زده است رس  های قلبی به نام انقباض پ

  . است خطرات جدی برای فرد به همراه داشته باشد يا زودهنگام بطنی است که اگر تعداد آن از حدی بيشتر شود ممکن
  

اری   ون و پرک م خ راد ک ا اف ر و داروه ای ديگ ی   بيماريه تری م دت بيش رعت و ش ا س ان ب ز قلبش د ني ده تيرويي د غ در . تپ
باشد   باشد، تپش قلب به نسبت شايع می  پروالپس دريچه ميترال نيز که يکی از بيماريهای خوشخيم دريچه ميترال قلب می

ا     بعضی   مصرف . شوند ی دچار درد و تپش قلب میو افرادی که اين مسئله را دارند، باکمی فعاليت بدن واد و داروه از م
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اشتها ،   کننده کم  ها ، داروهای ، دکونژستان  سمپاتيک  دستگاه  کننده تقويت  يا ساير داروهای  ، افدرين ، کوکايين  کافئين   مثل
عالئم همراه تشخيص . شوند باعث تپش قلب می ها و سيگار کافئين ، آمفتامين  زياد ، کوال و ساير محرکها با يا بدون  قهوه

د سرگيجه ،    . شود های همراه داده می ای عمدتا بر اساس ساير عالئم و يافته بيماری زمينه تپش قلب همراه با عالئمی مانن
وع مرگ    يا احساس  کردن  ، درد قفسه سينه ، غش  ناخودآگاه  تنگی نفس ، سرفه ی ن      وق ای قلب ه بيماريه ا در زمين ه   ي از ب ي
  . بررسی بيشتر دارد

  
 

 : مراحل درمان

م ريحان  12 رم تخ رم گالب  125+ گ ده  25+ گ ات خرد ش رم نب ه مدت يک ساعت در گالب , گ م ريحان را ب تخ
  .بار صبح و شب يک ساعت بعد از غذا ميل کنيد 2سپس نبات خرد شده را به ان اضافه کنيد روزی , خيسانده 

وق        10, بادرنجبويه  گرم 20, گرم اکليل کوهی  20 وط ف رده يک قاشق غذاخوری از مخل گرم ميوه نسترن مخلوط ک
ا دم بکشد سپس ان را صاف       20را که قبال نيم کوب شده است را در يک ليوان آب جوش ريخته  د ت دقيق باقی بگذاري

  .روز 40تا . بار هر بار يک فنجان صبح و شب ميل کنيد  2کرده روزی 

  :ل مسهل عام است بيمار ماهی يکبار بايد مصرف کنداز فرمول زير که فرمو

ان   + گرم  25گل ختمی + گرم  50ترنجبين + گرم  50گل سرخ + گرم  50برگ سنا  رم   25تخم کت نتين  + گ  25افس
ی      , گرم    ورد نظر يک ال ار يک قاشق     2داروها را با هم مخلوط کرده و نيم کوب نمائيد و در بعد از طهر روز م ب

د    2مخلوط فوق را با غذاخوری از  ل کني . ليوان آب بجوشانيد تا يک ليوان باقی بماند و سپس صاف کنيد و با عسل مي
د و           وان ديگر بخوري د ارام آرام يک لي ه بع د دقيق ه چن اگر با يک ليوان شکم حالت اسهالی پيدا کرد کافی است و اگر ن

و خوردن انجير و آلو بخارا آب .ا مقداری نبات ميل کنيداگر دچار دل پيچه شديد يک ليوان عرق نعناع را داغ کنيد و ب
  . پز شده همراه مسهل توصيه می شود

  بيمار بايد از محيط های استرس زا دوری کند

زالو درمانی برای اين بيماران مانند بيماران سکته قلبی می باشد که ابتدا پشت گوش ها و سپس روی دست ها و سپس  
  .ر غلبه صفرا يا سودا يا استيالء خون می باشدعلت بيماری در اث.روی پاها 

 

 

 : آکنه يا جوش -

  

د         جوش يا  آکنه ه می ياب ا آخر جوانی ادام دا     .يک اختالل پوستی است که در سنين نوجوانی شروع می شود و ت ان ابت رای درم ب
ی از ضايعا    د      بايد ديد که آيا ضايعات واقعًا جوش هستند؛ چون خيل روز می کنن بيه جوش ب واحی    . ت پوستی ش جوش بيشتر در ن

ينه و           ( ِسبوره  انی پشت و س ه، قسمت های فوق انی، چان ی، پيش ل اطراف بين نواحی از بدن که دارای غدد سباسه فراوان است مث
ا   ده می شود   )شانه ه ا   و   .دي ی  غدد سباسه ي دو در هر دو جنس    چرب وغ ب   . وجود دارد  از ب ل دوران بل ا ترشح هورمون   در اواي
د   آندروژن اين غدد شروع به بزرگ شدن و فعاليت خود که توليد و ترشح چربی است، را آغاز  يا مردانه ی در   . می کنن غدد چرب

ی بيشترين      ا و دست وجود دارد ول ا است         تمام سطوح پوستی بجز در کف پ انه ه ينه، پشت و ش ا در صورت، س راکم آنه غدد  . ت
د        مجاری چربی ترشحات خود را بوسيله ه می کن ه سطح پوست تخلي زايش ترشح   . چربی که در ارتباط با فوليکول مو است، ب اف

ده می شوند     چربی ده و کن ن سلول های صدمه      و باعث صدمه به مجاری غدد ميگردد و سلول های جدار اين مجاری آسيب دي اي
د         د و می توانن ه می کنن ا لخت د پالک ي د مجاری را مس   ديده بهم پيوسته و تولي زی      . دود نماين راد پوسته ري از طرفی در بعضی اف

رد و پوسته    بعضی نقص ها در پوست بعلت م   های روی  آنزيم های الزمه برای پوسته ريزی طبيعی، بطور کامل انجام نمی گي ه
ن مجاری می شوند       انباشته شده در منافذ مجاری ته شدن اي ته شدن   . چربی باعث بس ا بس يله، چرب       ب ه هر وس ن مجاری ب ی در اي
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ن مجاری    مجاری انباشته شده و باکتری های يميائی            موجود در اي واد ش د و م ر ميکنن ا را تخمي ی ه ن چرب رده و اي ادی ک رشد زي
ی در مجاری            توليد شده در اثر ين انباشتگی چرب اکتری های موجود و همچن ا از ب ر و ترشح بعضی فاکتوره باعث صدمه    تخمي

واد         چربی، سلول با ورود. بطور کامل از بين می برند  بيشتر به ديواره مجاری شده و آن را ا و م اکتری ه واره، ب رده دي های م
 .فرآيند التهاب فعال شده و سبب قرمزی و چرکی شدن جوش ميگردد تخميری و آنزيمی به داخل پوست

همچنين به . می باشند  پوست  غدد سباسه به طور طبيعی در تمام سطح پوست گسترش دارند و مسئول چرب نگه داشتن سطح
اين غدد در کف دست و پا و لـب وجود ندارند و  .علت دارا بودن بعضی مواد دارای خاصيت ضد ميکروبی و قارچی هستند

  .قسمت باالی پشت است بيشترين تراکم آنها در صورت ، سر، سينه و

به طور کلی شستشوی مکرر نواحی جوش به ويژه با صابون هايی که اسيديته می باشند و از خود بقايايی به جا نمی گذارند در  
 .جلوگيری از تشکيل جوش جـديد تا حـد زيادی مؤثر است و در درمان نيز کمک کـننده می باشد

جوش های ريزی که به صورت سر سياه و ( کومدون : مثل دبيشتر در صورت ديده می شود و شکل های متفاوت دار جوش 
تورم التهابی که  (و ندول ) جوش های چرکی (؛ پاسچول )جوش های برجسته و قرمز رنگ(؛ پاپول )سر سفيد ديده می شوند 

فضاهای بسته ای در زير پوست حاوی ماده نيمه جامد يا ( و باالخره کيست ) در عمق بيشتری نسبت به پاپول قرار گرفته اند
  .) مايع

  .با بسته شدن دهانه خروجی غدد چربی به علت های گوناگون جوش به وجود می آيد

  :علت های بسته شدن اين دهانه ها شامل 

 ترشح زيادی چربی در اين غدد که خود اين می تواند به علت ارثی بودن يا عدم تنظيمتوليـد و  -

. البته گاهی ميزان هورمون در سطح طبيعی می باشد ولی پوست به اين مقدار طبيعی نيز حساس است. هورمونی باشد 
می تواند باعث ايجاد ) کورتن( و کورتيکواستروئيدها ) تستوسترون (  مصرف خارجی هورمون هايی مثل هورمون مردانه

  .شود  آکنه تشديدو 

ند، چون باعث بدتر شدن جوش ها افرادی که دارای جـوش هستند بايد از مصـرف هرگـونه کـرم يا پـماد اجـتناب کن -
 .می شود

 .رشد ميکروب در دهانه غدد که باعث التهاب و بسته شدن اين غدد می شوند -

در تشکيل کراتين دهانه اختالل وجود دارد مثل افرادی که سوء تغـذيه يا رژيم غـذايی دارند ( اختالل در کراتينی شدن  -
 .)يا به علت های ديگری اين اختالل وجود داردکه اسيدهای چرب ضروری در بدن آنها کـم است و 

که علت اصلی آن را فعاليت ميکروبی در غدد سباسه می دانند که  , فوليکول مو رها شدن مواد التهاب زا بدون(تهاب ال -
 ) .اد پاسخ التهابی بين دو فوليکول می شودباعث ايج

  علل ديگر مؤثر در آکنه

و مواد قندی در تشديد آن نشان داده شده   کربوهيدرات ها اثر آن هنوز اثبات نشده است اما مصرف بيش از حد  -  رژيم غذايی
  .اثر رژيم های کم کالری نيز در جلوگيری از بروز آکنه مشخص شده است است که در عين حال

  در بسياری از افراد باعث تشديد آکنه می شود  - تعريق

  .؛ که باعث بهبود ضايعات آکنه می گردد - اشعه ماوراءبنفش

  .؛ که آن را بخصوص در خانم ها تشديد می کند استرس های روحی

 

ه        . درمان اين جوش ها بسته به نوع جوش انجام می گيرد ايی ک ا صابون ه ژه ب ه وي به طور کلی شستشوی مکرر نواحی جوش ب
ان        ؤثر است و در درم ادی م ـد زي ا ح اسيديته می باشند و از خود بقايايی به جا نمی گذارند در جلوگيری از تشکيل جوش جـديد ت
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در درمان جوش از   . در داروخانه ها موجودند و به عنوان ضدجوش معرفی می شوند صابون ها اين. نيز کمک کـننده می باشد
  .نيز استفاده می شود که بستگی به نوع جوش و گسترش آن دارد ) ميکروبی( داروهای ضد باکتری 

 .رج استداروهای ديگری نيز بسته به نوع جوش ، در درمان ، مصرف دارند که اختصاصی هستند و از حوصله اين بحث خا

 .افرادی که دارای جـوش هستند بايد از مصـرف هرگـونه کـرم يا پـماد اجـتناب کنند، چون باعث بدتر شدن جوش ها می شود

ا    يکی  دن در آنج از عارضــه های جــوش صـورت، باقـی ماندن لکه در آن ناحيه به علت التهاب و فــعال بودن سيسـتم دفـاعـی ب
ا رنگ پوست      . ه بيشـتر دستـکاری شــوند احـتمال به وجود آمـدن لکه بيشتر است در محل جـوش هايی ک. است راد ب ضمنًا در اف

 . تيره تر، لکه ناشی از جوش بيشتر است

ده می شود              ياه دي ه صورت س ذ ب ن مناف از است و داخل اي ه اصطالح ب ترشح چـربی و در   . افرادی هستند که منافذ پوست آنها ب
برای از بين بردن آن . رفتن اين چـربی باعث اکسيد شدن آن می گردد و به صورت سياه ديده می شوندمعرض هوای آزاد قرار گ

 .می توان از همان صابون هايی که گفته شد استفاده کرد

دن لکه     . درمان اين عارضه در حقـيقـت درمــان جـوش است ه وجود آم يعـنــی با درمان جوش به علت کم شدن التهاب، احتمال ب
ين   . می شودکم  ا از ب درمان قطـعی برای از بين بردن اين نوع لکه وجود ندارد و در طـول زمان بسته به نوع پوست اين لــکه ه

وان از ژل های حاوی             .می روند ه می ت ه از آن جمل د ک ان را کاهش می دهن ن طول زم  البته بعضــی از داروهای موضعی، اي

AHA ل             اين ژل حاوی اسيدهای ميوه . نام برد ين دلي ه هم زی طبيعی پوست می شوند و ب می باشد و باعث تسهيل در پوسته ري
د     اداب می مان ا می شوند            .  پوست ، جوان و ش دتر شدن جوش ه ه باعث ب ايی ک ه خوراکی ه نقالت    : از جمل غذاهای چرب ، ت

بهـترين راهکار، . هستند )  خرمالو ، کيوی موز،( ، بعضی از ميوه جات ) ماهی و ميگو ( ، محصوالت دريايی  کشمش ، خرما ،
  .صورتش بدتر می شودپرهـيز از مواد غذايی و خوراکی هايی است که فرد اظهار می کند با خوردن آنها جوش 

  :نحوه درمان به روش زالو درمانی 

  .در درمان جوش موثر است مالش پياز پخته شده روی پوست

روی  ”استخودوس”و “ باريجه”جعفری روی پوست و نيز مالش دم کرده گياه  گياه رازيانه و آب مالش ترکيب گالب و دم کرده
  .پوست در درمان جوش موثر است

 فصد عروق داخل بينی و استفاده از زالو در ناحيه پشت گوش نيز نقش موثری در درمان جوش زير چانه، حجامت پشت گوش و

  .دارد

و در  شود خودی خود بيماری محسوب نمی در فرهنگ گفتاری متداول نام جوش را به خود گرفته، به پوستی که“ آکنه و بثورات“ 
  .دن استهای داخلی ب حقيقت نوعی واکنش بدن به نابسامانی

  .ای، کامل و برحسب مزاج و طبع است ها، ريشه جوش همچون تمام بيماری رويکرد درمانی طب سنتی به

 خلط دموی و صفراوی با گياه کاسنی، عناب، زرشک و خاکشير که معموال به شکل دم کردنی و فرونشاندن حرارت کبد، اصالح

  .رود جوش به کار میشود، برای درمان  جوشاندنی يا خيس کردنی استفاده می

   .و فصد نيز در درمان جوش مورد تاکيد و موثر است) بين دو کتف ( عام  مصرف هندوانه، انجام حجامت

  .يک قاشق اسپرزه را در يک ليوان آب جوشيده ولرم هم زده تا لعاب کند عصرها ميل شود

  .بعد از ناهار و شام يک قاشق مرباخوری رب انار ميل شود

  يک ليوان شربت خاکشير شير خشت با کمی عسل ميل کنند صبح ناشتا 40

  .شب 40هر شب قبل از خواب يک ليوان سرکه انگبين ميل شود به مدت 
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ه  , سرخ کرده , قره قروت , تمر هندی , لواشک , آلوچه , از ترشی و سرکه  ل  , ادوي ام   , بادمجان  , فلف از خ تخم  , پي
رم و شور    , تخمه , نوشابه گردو , کاکائو , پفک , چيپس, ی شيرينی قناد, سوسيس و کالباس , مرغ کهنه  , غذاهای گ

  پرهيز شود... 

  .و سرکه هر روز انجام شود , روغن زيتون , شستشوی صورت با مخلوطی از سدر 

رده  , کف دريا , ماسکی از آرد باقال  ا صبح         زاج سفيد به صورت پودر تهيه ک رده و شب ت ر ک ا شير و عسل خمي و ب
  .صورت با پوششی پالستيکی بماندروی 

  .با هم ميل کند .روزانه دو عدد سيب و يك قاشق مرباخوري عسل

  .جلسه انجام دهيد 3عدد زالو متناسب توان بيمار بياندازيد و اين کار را تا  7روز يکبار زير آرواره ها  10هر 

  

  

  :ديابت  -

د  ا  مرض قن دن است سوخت و سازیيک اختالل   ديابت شيريني تفاده و  . در ب دن در اس ايی ب ه سرعت و توان دين صورت ک ب
دن دچار       .يابد از اينرو قند خون افزايش می. يابد می کاهش قندهاسوخت و ساز کامل  ه در آن ب اری است ک در واقع ديابت يک بيم

ته          .کند کمبود انسولين است يا انسولين توليدی را به درستی مصرف نمی ديل شکر ونشاس رای تب ه ب انسولين يک هورمون است ک
ده مسئول ترشح     (.ی بدن ضروری ومورد نياز است ها های روزانه در سلول مورد نياز فعاليتوديگر غذاها به انرژی  ه اوزالمع ک

ده   )ان است ناخته نش ه عوامل     عوامل به وجود آورنده ديابت همواره به صورت يک راز بوده وهنوز هم به طور کامل ش است البت
 ٢٣٫۶مريکا حدود  در حال حاضر در آ. ژنتيکی و چاقی وتحرکات کم و ورزش نکردن نقش مهمی در ابتالی فرد به ديابت دارند

ده وحدود     ١٧٫٩ميليون نفر به ديابت مبتال هستند که از اين ميان تنها حدود  ميليون نفر ديابت انها توسط پزشکان تشخيص داده ش
برای تشخيص اينکه آيا فرد مبتال به ديابت است يا در استانه ابتال به ديابت . ليون نفر هنوز از بيماری خود اطالعی ندارنديم ۵٫٧
زاق     ) GPF(های فستينگ گلوکز پالسما تست   که به نام. است گيرد ت دو نوع تست انجام میاس وکز ب ورنس گل ) TTGO(وتست تل

رار دارد       هر دو تست می.معروفند ه ديابت ق تال ب تانه اب ا در اس مرکز ديابت   . تواند تشخيص دهد که ايا فرد به ديابت مبتال هست ي
وکز خون     .باشد چراکه اين تست اسان تر کم هزينه وسريع میکند  را پيشنهاد می GPFآمريکا تست  با انجام اين تست اگر سطح گل

ه      ١٢۶باشد فرد در آستانه ابتال به ديابت است و اگر سطح گلوکز خون  ld/g m ١٢۵تا  ١٠٠افراد بين  تال ب رد مب وباالتر باشد ف
د از      سطح گلوکز خون فراد بعد از روزه بودن TTGOولی در تست.ديابت است رد بع ه      ٢وسپس اينکه ف اميدنی ک ساعت يک اش

يدنی   ٢نوشد وبعد از ان اگر سطح گلوکز خون افراد بعد از  مقدار گلوکز فراوان را دارا است می  ١۴٠ساعت بعد از نوشيدن نوش
 .مبتال به ديابت استوباالتر باشد فرد  ٢٠٠باشد فرد در استانه ابتال به ديابت قرار دارد واگر سطح گلوکز خون  ld/ gm١٩٩تا 

  های مرض قند  گونه

  مرض قند نوعΙ ) انسولينيا ديابت وابسته به IDDM(  

  مرض قند نوعΙΙ ) يا ديابت غير وابسته به انسولينNIDDM(  

  بارداریديابت  

  ديابت نوع يک 

ر        ه اغلب در سنين زي وع يک ک ان می    ٣٠بدن مبتاليان به ديابت ن الگی نماي د     س ايی تولي ن امر     انسولين شود، توان دارد و اي را ن
تن سلول   . گردد موجب افزايش سطح قند خون می ر  βهای   اين امر به دليل از دست رف انکراس  النگرهانس  جزاي اق می   پ د  اتف . افت
ه سلول  βهای  دليل اصلی از دست رفتن سلول ل    Tلنفوسيت  های   ، حمل ه دلي اری        خودايمنی ب روز بيم وارد ب ه در بيشتر م است ک

ی   اق م ی اتف اری ويروس ک بيم ه ي تال ب دنبال اب د ب انی آن . افت قروش درم ون   تزري د خ زان قن ی مي رل دائم ولين و کنت انس
واد را ميسوزاند      ها باز می انسولين هورمونی است که راه را برای ورود گلوکز به سلول.باشد می ن م ا اي د و در انج ا   ۵حدود  .کن ت
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ر چهل    .يده به اين نوع ديابت مبتال هستندديابت انها به اثبات رسدرصد افراد ديابتی در آمريکا که ١٠ راد زي ديابت نوع يک در اف
يش ازحد، گرسنگی دايمی، تکرر ادرار           . کند سال ومعموال در کودکان بروز می د از تشنگی ب وع اول عبارتن م ديابت ن ه  (عالئ ب

  .، کاهش وزن ناگهانی، خستگی مفرط و تاری ديد)خصوص در شب

  نوع دوم ديابت 

ز           در مرض قند نوع دوم بدن فرد مبتال انسولين توليد می دار معمول آن ني ی ممکن است غلظت انسولين در خون از مق کند و حت
ده و در حقيقت نمی      های ياخته بيشتر باشد اما گيرنده اوم ش ال       ای فرد نسبت به انسولين مق ده و اعم لولها ش د انسولين وارد س گذارن
شيوع اين نوع در حال . غلظت قند خون را کاهش داد ورزشو  درمان رژيمیتوان با  در اين حالت می. م دهدطبيعی خود را انجا

اری در       ديده می چاقمرض قند نوع دوم در افراد . ازدياد است ن بيم ان شود و درصد شيوع اي يش از   زن ردان ب ان   . است  م ه بي ب
ولين  دن در برابرمصرف انس ت ناشی از مقاومت ب وع دياب ن ن ود (ديگر اي ولين خ تفاده صحيح انس دن از اس ه ب رايطی ک داری ش

ز وجود دارد    ) کند می دار انسولين ني وع           بسياری از آمريکايی  .وهمچنين کمبود مق ن ن ابتی از اي تند دي تال هس ه ديابت مب ه ب ايی ک ه
  .دارند

  

  ديابت بارداری 

کاهش مصرف  . است و معموًال سابقه خانوادگی در ابتال به آن نقش دارد بارداریمربوط به چند ماهه آخر دوران  ديابت بارداری
ود    و کاهش حجم وعده غذاهای  و محدود کردن دريافت قندهای خالص و افزايش تعداد وعده ها کربوهيدرات ها از جمله عوامل بهب

انوان شيوع دارد  . باشند می بخش ان        .ناگفته پيداست که اين نوع ديابت فقط در ب ارداری زن ه دوران ب ن ديابت مختص ب ع اي در واق
  .شود از اين زنان فورا بعد ازاينکه بار دار شدند ديابت آنها به ديابت نوع دو تبديل می ٪١٠تا  ۵است ولی حدود 

  ديابت اوليه يا در آستانه ابتال به ديابت 

در آمريکا . است حالتی است که در آن سطح گلوکز خون افراد باالتر از حد نرمال بوده ولی مقدار آن به حد ديابت کامل نرسيده
  .ميليون نفری که قبال ذکر شد به اين نوع ديابت مبتال هستند ٢٣٫۶ميليون نفر عالوه بر آن ۵٧حدود 

  عالئم ديابت 

بسياری از بيماران به طور اتفاقی در يک آزمايش يا در حين غربالگری .بدون عالمت باشددر مراحل ابتدايی ٰ ممکن است ديابت 
پرنوشی، پرخوری، کاهش وزن با وجود اشتهای زياد .با باالتر رفتن قند خون، عالئم ديابت آشکارتر می شوند.شناسايی می شوند

بيماری چندين سال ديابت داشته اند و حتی دچار عوارض بسياری از بيماران در هنگام تشخيص .از عاليم اوليه شايع ديابت است
  .ديابت شده اند

  مرض قند و انسولين 

اقتر می  م چ ل ه ی از قب تفاده از دارو حت ان و اس راد پس از آغاز درم ام  بسياری از اف ًا تم ه تقريب دان علت است ک ن ب شوند و اي
ديل        کند و باعث می ه میشود آنها را گرسن داروهايی که برای بهبود اين افراد تجويز می ی تب ه چرب رژی را ب ازاد ان د م شود که کب

  .نمايد

ا    د میبه منظور جلوگيری از افزايش ناگهانی قند خون پس از صرف غذا مقداری انسولين در خون وار لوزالمعده کند و انسولين ب
د  ها از وقوع اين امر جلوگيری می  راندن قندها به درون ياخته ه از آن ساخته می       . کن ايی ک ام داروه ا انسولين و تم شوند باعث    ام

زان مصرف      می رين مي ا کمت  انسولين شوند که شما همواره احساس گرسنگی کنيد، بنابراين در تجويز انسولين سعی اين است که ب
  )البته اين روش درمان  در طب کالسيک نه سنتی (.بتوانيم از باال رفتن قند خون جلوگيری بعمل بياوريم

  عوارض ديابت 

يکی از  . ، ناشنوايی و نشانگان پاهای سوزان هستند ، نابينايیهايی مانند حمالت قلبی، مشکالت کليوی ها در معرض آسيب ديابتی
ه  . باشد  می سوربيتولای مضر به نام  ها و تبديل آن به ماده داليل اين امر چسبيدن قند باال به ياخته ام آ   پزشکان ب يله انج زمايشی  وس

  .برند های عصبی وارد شده پی می و اندازه گيری ميزان قند چسبيده به سلولها به ميزان آسيب A1Cبنام هموگلوبين 
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دی و    کيسه صفرا  و تنبلی معده، اختالالت  ) مری( نای سرخديابت ممکن است منجر به اختالل در کارکرد  ، اختالالت عملکرد کب
  .شود ای می ه نوع خود باعث بروز عالئم ويژهاختالل در عملکرد روده بزرگ و کوچک شود که هر کدام ب

  های ديابتی  زخم

ابتی            های ديابتی، جراحت زخم راد دي ال اف وم نرم ر ماکروسکوپی در اپيتلي ا يک تغيي هايی در پوست، چشم، اعضای موکوسی و ي
ه قطع      ٪ آن ٨٠های ديابتی هستند که در آمريکا بيش از  ٪ افراد ديابتی، مبتال به زخم ٧۵بيش از . باشد می ٢و  ١تيپ  ا منجر ب ه

وارد بسياری است    اتيولوژی زخم. شدند در صورت مراجعه به خوبی درمان می که.  شوند عضو می در يک  . های ديابتی شامل م
ا ٪ از زخم  ۶٣مطالعه،  ه   ه ابتی ب ده        ٣ی دي ا نسبت داده ش ی و تروم اتی حس محيطی، دفرميت ورد نوروپ د  م ام    زخم . ان ا در هنگ ه

ابتی دخالت دارد    در اتيولوژی زخماگرچه عفونت به ندرت (بروز، مستعد عفونت هستند  ن جراحت  ). های دي ل     اي ه دلي ا معموالب ه
ها  ديگر داليل ايجاد اين زخم. اندازند می شوند که سالمتی را به خطر دارويی ايجاد می های اوليه، التهاب، عفونت و يا شرايط زخم

  :باشند شامل موارد زير می

  ويروسعفونت ثانويه به وسيله باکتری، قارچ و يا . ١
  ضعف شديد بيمار. ٢
  تاخير در بهبودی. ٣

  :عوامل خطر

ند    ر م يباش وارد زي امل م تند ش اتو ژن هس ای پ زء فاکتوره ه ج ه ک ن عارض اد اي ود در ايج ر موج ل خط   :عوام
الوس در نتيجه فشارهای            ا و تشکيل ک ر شکل پ اتی، نارسايی شريانی، تغيي جنس مذکر، فقدان حساسيت محافظتی به سبب نوروپ

اتی مرک مزی، نوروپ ابتی زخ اهش عرق و خشک شدن پوست می های دي ه ک ه منجر ب دود شدن حرکت  اتونوميک ک شود، مح
يش از     مفاصل، چاقی، کنترل ضعيف گلوکز، پوشش نامناسب پا که منجر به ترک خوردگی پوست می   ابئابت ب سال،   ١٠شود، س

ام مکانيسم  (نوروپاتی حسی  ا   اين نوروپاتی مانع از انج دن می   های دف ار را در معرض آسيب     ع طبيعی ب ا     شود و بيم ده ي های عم
  .، ادم، سابقه مصرف سيگار)کند ها را حس نمی دهند در حالی که بيمار غالبا اين آسيب های کوچک و يا مکرر قرار می آسيب

  :های پا ی ديابتی شامل موارد زير است عاليم شايع در عفونت
  )غير طبيعی بر روی سطح برآمدگی( ١بونيون  -ميخچه، کالوس  -

، يا ٢، ناخن چکشی )شود داخلی اولين استخوان متاتارس که همراه با تشکيل بورس بوده و موجب جابجايی انگشت بزرگ پا می
  های استخوان پا ساير ناهنجاری

  آيد می) scar(تی که روی محل جديد عفونت به وجود باف -، ادم يا ديگر عاليم عفونت تب، قرمزی -
ها اغلب باال ی قوزک يا زير شست و يا در  زخم(آيند  های پا که در ا ثر آسيب عصبی يا جريان خون ضعيف به وجود می زخم -

  ).شود محلی از پا که ناشی از نامناسب بودن کفش است، تشکيل می
  بود زخمکند بودن مراحل به -ضعيف تغيير شکل عضالت، پوست يا استخوان پا در اثر آسيب عصبی و گردش خون  -

  :های ديابتی مراحل تغييرات پوست در اثر زخم
  .گردد شود، قرمزی پوست با يک فشار کوچک ناپديد می پوست قرمز و بافت زيرين آن نرم می: ١مرحله 
  .شود التهاب، ادم و سفتی بافت زيرين مشهود است و حالت خاصی در پوست ايجاد می: ٢مرحله 
  .رود ها از بين می شود و پوست اطراف اين اليه چربی در اطراف اين منطقه ايجاد میپوست دچار نکروز شده، : ٣مرحله 
  .رود چربی زير پوستی از بين می: ۴مرحله 
  . شود بافت نکروزی در اطراف اين عضالت بيشتر و پوست دچار نکروز می: ۵مرحله 

  .شود بيند و سبب ايجاد استئوميليت می کورتکس استخوان آسيب می: ۶مرحله 
  . شود ها و عفونت خونی از مواردی است که در اين مرحله مشاهده می آرتريت س پتيک، عفونت پاتولوژيک ارگان: ٧مرحله 

  ض عوار

شود و به دنبال آن  در افراد مبتال به ديابت به دليل اختالل در اعصاب کنترل کننده عروق، پوست پا خشک و ترک خورده می
 ها به علت آسيب به شود، همچنين اين کالوس ها سبب ايجاد زخم و شکاف می در بهبودی کالوس تاخير.گردند ها تشکيل می کالوس

به دليل عفونت سريع و درمان دير هنگاماحتمال قطع عضو يا مرگ . گردند اعصاب پا موجب عدم احساس درد به طور منظم می
  .نيز وجود دارد
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  چه افرادی در معرض خطر زخم پا هستند؟

  .باشند از گرفتاريهای زير در آنان وجود دارد افراد در معرض خطر ابتال به زخم پا می ی افرادی که يک يا چند فاکتوربطور کل

 از بين رفتن حس پا  

 نارسايی عروق پا  

 تغيير فرم پا به علت فشار نامناسب به پا  

 گرفتاری سيستم اعصاب خودکار به علت کاهش تعريق و خشکی پوست  

  حرکات مفصلیمحدوديت  

 چاقی  

 گرفتاری شبکيه به علت ديابت ( ديد تاری(  

  فشار خون و چربی خونکنترل نامناسب قند خون ،  

 عدم رعايت بهداشت پا  

 مصرف سيگار  

  اهميت زخم پای ديابتی

 دهد مهمترين علت بستری بيماران ديابتی را تشکيل می.  

 شود ناتوانی و مرگ و مير بيماران ديابتی را سبب می.  

  شدبا می)عيب عروقی(علت عمده آن ، از بين رفتن حس پا نوروپاتی و اختالل خون رسانی.  

 زخم پا تهديدی است برای قطع پا.  

 جامعه سنگين است و قطع عضو بر پيکر بهداشت و درمان ارتوپدی های درمان زخم پا و اقدامات هزينه.  

  .بيماران ديابتی جلوگيری کرد می توان از ايجاد زخم پا در فشار خون چربی و ، قند با آموزش صحيح و کنترل

  :درمان در طب کالسيک 

ه  : مراقبت پا اران  .های زخم   که شامل مرطوب نگه داشتن محيط زخم با ا نتخاب ماده مناسب، همچنين خشک نگه داشتن لب در بيم
  .يابد سال ادامه می ٣ها حدود  مبتال به زخم هستند، مراقبتديابتی وابسته به انسولين که 

  .شوند تا از بروز عفونت جلوگيری شود اند تجويز می ها بروز نکرده ها حتی زمانی که عفونت آنتی بيوتيک: ها آنتی بيوتيک

د    . های ديابتی، باال بودن قند خون است   يکی از عوامل ايجاد زخم:  کنترل قند خون ودن قن اال ب ی را کاهش می    ب د و   خون ايمن ده
ين تجويز               . اندازد بهبودی زخم را به تاخير می ذايی و همچن ه صورت غ ی و چه ب ه صورت تجويز داروي د خون چه ب رل قن کنت

  .کند بخشد و قند اوليه را کنترل می انسولين به صورت کوتاه مدت زخم را بهبود می

  .ابتی را درمان کندهای دي تواند زخم پيوند پوست نيز می:  پيوند پوست

جراحی بای پس، جريان . شود ها انجام می موًال برای تميز کردن و بهبودی زخبرداشت بافت مرده اطراف محل زخم معم: جراحی
ان قطع           خون را در شريان پا بهبود می ده باشد و در پاي وگيری از قطع عضو کمک کنن بخشد که ممکن است در التيام زخم و جل

  .ردن گسترش عفونت نياز استعضو برای متوقف ک
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ا   ٢٠از  Oبرابر غلظت  ۵افزايش :  اکسيژن درمانی هايپر باريک زايش فشار آن از    ١٠٠٪ ت ه    ١٪ و اف اتمسفر در   ٢اتمسفر ب
ه    زان اکسيژن می      ١٠مجموع منجر ب ر شدن مي دن رگ        براب ه وجود آم رات آن ب ه يکی از اث های خونی بيشتر در محل      شود ک

د می           می وک خونی دارن ه بل اطقی ک ه من ان ب ر شدن جري رد  باشد که منجر به کاهش جريان خون و مناسب ت ه نظر می   . دگ رسد   ب
  .کند درمان اکسيژن هايپر باريک به کاهش قطع عضو کمک می

 :عوارض ديابت بر چشم 

ی   موارد کوری% 25(رتينوپاتی ديابتی از علل شايع کاهش ديد و کوری  ان     . باشد  می ) در کشورهای غرب ه ديابت درم کسانی ک
ا سن      . ادی دارندبرای کوری نسبت به افراد ع برابر شانس بيشتری 25نشده دارند  ابتی بيشتر ب اتی دي ار   وجود و شدت رتينوپ بيم

د  در هنگام تشخيص و طول مدت ديابت ارتباط دارد تا شدت بيماری و اری در      20 ظرف  .خون  کنترل قن سال پس از شروع بيم
وع       % 80و  1بيماران مبتال به ديابت نوع % 100 ه ديابت ن تال ب اران مب د می    2درصد بيم اتی پدي د  رتينوپ ود   . آي ا بهب  امروزه ب

ه ديابت مشکالت جدی ناشی        تال ب اران مب د داشت،      وسائل تشخيصی و درمانی ، فقط درصد کوچکی از بيم د خواهن از کاهش دي
 ه اينکه به موقع به چشم پزشک مراجعه نمايندمشروط ب

  انواع رتينوپاتی

ه      اتی زمين ابتی شامل رتينوپ اتی دي ان خون قسمتی از شبکيه           آنوريسم  ( ای رتينوپ ا قطع جري و ) های کوچک عروق ، انفارکت ي
راه نيست       رتينوپاتی زمينه. پروليفراتيو است رتينوپاتی ايی هم ا از دست دادن بين ا . ای معموال ب ا       ب اکوالر ي اد ادم م ن وجود ايج اي

ه   (رتينوپاتی پروليفراتيو  د نزديک ب زری جهت        ) ديسک اپتيک   بخصوص عروق جدي وری فوتوکواگوالسيون لي ان ف ه درم از ب ني
  .نگهداری بينايی دارند

 ايع  پرده شبکيه صدمه دي   در اين مرحله عروق کوچک در. ای مرحله اول رتينوپاتی ديابتی است رتينوپاتی زمينه ده و م
د پرده شبکيه شده و يا رسوباتی به نام اگزودا را ايجاد می مايع نشت کرده باعث تورم. کنديا خون از آنها نشت می . نماي

ه    معموًال روی ديد تاثيری نمی با اينکه اين مرحله ه منجر ب د    گذارد اما ممکن است بعدًا به مراحل شديدتری ک کاهش دي
ی ی   م ديل م ود، تب ردد ش ه  از . گ اتی زمين رو رتينوپ ت    اين ک عالم وان ي ه عن ی    ای ب وب م ده محس دار دهن ودهش  .ش

 

يا می        . شودمی گاهی مايعی که نشت کرده است در مرکز ديد جمع ز اش ات ري دن جزئي د مسئول دي ثًال  (باشد  مرکز دي م
يا انجام  سبب شود خواندن شود و ممکن استخوانده می) ادم ماکوال(مسئله به نام تورم مرکز ديد  اين). حروف يا اعداد

  .کارهای نزديک مشکلتر شود

 

  ر   ) تکثيری(رتينوپاتی پروليفراتيو د و غيرطبيعی ب د روی سطح شبکيه رشد می     حالتی است که رگهای خونی جدي . کنن
 اين عروق جديد ديواره ضعيفتری داشته و. شود خوانده می "Neovascularization ‐ نئوواسکوالريزاسيون" اين پديده

-را پر می زجاجيه ماده شفاف و ژله مانندی است که مرکز چشم. شوند خونريزی به شکننده هستند و ممکن است منجر
ور را از     زجاجيه باعث کدر شدن خون نشت کرده. کند ور ن انع      مردمک  شده و بصورت نسبی عب رده شبکيه را م ه پ ب
ه        .شودنتيجه تصوير تار و درهم می شود درمی ديل ب ای خونی غيرطبيعی ممکن است تب ه      اين رگه ده ک بافت سفتی ش

رد    دا شدگی پ ه   شبکيه را از پشت چشم جدا کنند و باعث ج ان می     ه شبکيه شوند ک ه     در صورت عدم درم د منجر ب توان
ای خونی غيرطبيعی   . کاهش شديد ديد و کوری شود ين ممکن است اطراف مردمک ، روی      رگه ه  همچن قسمت   ( عنبي

ياه شود   رشد کرده و با افزايش) رنگی چشم و    . فشار داخل چشم باعث ايجاد آب س ری پروليفراتي ابتی تکثي اتی دي  رتينوپ

ه آن % 20حدود . باشدن نوع بيماری شبکيه ناشی از ديابت میشديدتري تال می   افراد ديابتی ب د باعث   شوند و می  مب توان
  .کاهش شديد ديد و کوری شود

د ،    اگرچه. معموًال در مرحله رتينوپاتی زمينه ای عالمتی وجود ندارد : عالئم ورم مرکز دي اری   ممکن است در صورت ايجاد ت ت
ه      . است هرگز به تغيير ميزان ديد خود پی نبريد شما ممکن. ايجاد شود بصورت تدريجی ديد ا راهيست ک معاينه چشم پزشکی تنه

ده ، لکه    شود ديد شماوقتيکه خونريزی ايجاد می. توان تغييرات داخل چشم شما را پيدا کردآن می به کمک ار ش دا  ت ايی در آن پي  ه
ا شکل شديدی از      .برود شود و حتی ممکن است به کلی ديد شما از بينمی رتينوپاتی ديابتی پروليفراتيو اگرچه بدون درد است ام

  .ت نيازمند توجه پزشکی فوری اس بيماری است و

  :درمان در طب کالسيک 
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 وثر است        :جراحی ليزر ابتی م اتی دي ان رتينوپ ن روش اغلب در درم ور   يک اشعه  . اي وی از ن زر  ق ر روی قسمت    لي ب
ده را می       . شود ديده شبکيه متمرکز می    صدمه ای نشت کنن زر رگه ابش اشعه لي يله  ت دد و بدينوس م      بن د ک ورم مرکز دي ت

ان   . شود  می  وع درم ن ن  سيون فوتوکوآگوال اي ‐  Photocoagulation   ده می ای خونی     . شود  نامي وارد رشد رگه در م
اثرات ناشی  . شودتمامی قسمتهای کناری پرده شبکيه استفاده می تابش اشعه ليزر در (نئوواسکوالريزاسيون) غيرطبيعی

ا  رگهای خونی غيرطبيعی شده همچنين شبکيه را به پشت چشم می از ليزر باعث کاهش رشد باند و م دا شدگی  چس  نع ج

 .شودشبکيه می

  در باشد جراحی       ) :سرد کردن(کرايوتراپی ل وجود خون ک ه خون جذب شود         اگر زجاجيه به دلي انی ک ا زم زر را ت لي
خ زدن شبکيه ممکن است در کوچک شدن          در بعضی موارد خونريزی زجاجيه. توان انجام داد نمی ا ي وتراپی ي ، کراي

  .شدبا رگهای خونی غيرطبيعی کمک کننده

 

  ه        در رتينوپاتی ديابتی پروليفراتيو پيشرفته :) برداشتن زجاجيه(ويترکتيومی ممکن است چشم پزشک برداشتن زجاجي
ام می   اين جراحی ميکروسکوپی در اطاق عمل  . را توصيه کند ر       . شود انج ده از خون را ب ر ش ه پ ومی زجاجي ويترکتي

ايگزين می    دارد و به جای آن ماده می فافی را ج د ش د      % 70در حدود  . کن ودی دي ه بهب د از برداشتن زجاجي اران بع  بيم

اه    . دارند د م رای چن ا       گاهی اوقات قبل از انجام عمل برداشتن زجاجيه چشم پزشک ممکن است ب د ت ا يکسال صبر کن ي
ونريزی خود ايد خ وده ب ش ود جذب ش ونريزی. خ ار خ اران دچ رای بيم ومی  ب بکيه ، ويترکت دگی ش ا جداش ه ي زجاجي

  .ديکاسيون داردان

 

 ا کوری     در صورتی که بافت تخريب شده منجر به جداشدگی شبکيه از پشت :ترميم شبکيه د ي چشم شود کاهش شديد دي
  .بموقع و با موفقيت انجام شود شود مگر اينکه جراحی برای چسباندن شبکيهرا باعث می

  ساير اختالالت چشمی همراه با ديابت

اثير بگذارد    مختلف روی تواند به اشکال ديابت می د ت اد  . دي د  باعث ايج ياه  آب ، آب مرواري ای       س ه رگه ه صدمه ب ر از هم و مهمت
م و  تالالت. شودمی... خونی داخل چش اير اخ د از س ت عبارتن ا دياب راه ب ای دارای  تشکيل آب : چشمی هم د ، مردمکه مرواري

وب انکساری    آب سياه يا گلوکوم ، نوروپاتی اپتيک ، فلج عضالت خارج چشمی ، اجسام شناور جلوی چشم اختالل حرکت ، ، عي
رات سطح         ه تغيي وط ب ه اختالل آخر مرب ده ک وکز خون   نوسان کنن وی چشم می      . شود  می  گل ناور جل ام ش انگر    وجود اجس د بي توان

د  بّآ(کاتاراکت  . بوده و ارجاع فوری برای ارزيابی چشمی ضروری است   خونريزی جلوی شبکيه يا زجاجيه ری در ) مرواري  پي

 .ها زودتر و شايعتر است ديابتی

 : مراحل درمان 

يک ) خاکشير+پودر هسته پرتقال + عسل + آب (صبح ناشتا شربت خاکشير با عسل به همراه پودر هسته پرتقال  40
  .ليوان ميل شود

  .ن مفيد استسير خام و سوپ جو برای اين دسته از بيمارا, کلم , کدو , توت خشک , خيار , گالبی 

  .شب 40هر شب قبل از خواب يک ليوان سرکه انگبين ميل شود 

  .هر روز يک ليوان آب هويج ميل شود

گرم از سير خشک شده را در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقی بگذاريد تا دم بکشد سپس ان  18تا  12
  .را همراه غذا ميل کنيدعدد سير تازه  6الی  3را صاف کرده و همراه غذا ميل کنيد يا 

گرم برگ گزنه را کوبيده در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقی بگذاريد تا دم  10تا  5روزانه 
  .بار هر بار يک فنجان ميل کنيد 3بکشد سپس ان را صاف کرده روزی 
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  :از فرمول زير که فرمول مسهل عام است بيمار ماهی يکبار بايد مصرف کند

ان   + گرم  25گل ختمی + گرم  50ترنجبين + گرم  50گل سرخ + گرم  50برگ سنا  رم   25تخم کت نتين  + گ  25افس
ی      , گرم    ورد نظر يک ال ار يک قاشق     2داروها را با هم مخلوط کرده و نيم کوب نمائيد و در بعد از طهر روز م ب

د    ليوان آب بجوشانيد تا يک ليوان 2غذاخوری از مخلوط فوق را با  ل کني . باقی بماند و سپس صاف کنيد و با عسل مي
د و           وان ديگر بخوري د ارام آرام يک لي ه بع د دقيق ه چن اگر با يک ليوان شکم حالت اسهالی پيدا کرد کافی است و اگر ن

ا آب و خوردن انجير و آلو بخار.اگر دچار دل پيچه شديد يک ليوان عرق نعناع را داغ کنيد و با مقداری نبات ميل کنيد
  . پز شده همراه مسهل توصيه می شود

  

پاها زالو درمانی انجام شود و  رویبرای درمان بيماری ديابت در جلسه اول پشت گوشها و دوم پشت دست ها و سوم 
 .هر سال سعی شود در فصل بهار تکرار شود و به اين دوستان حجامت نيز توصيه می شود 

  

  

  :آب سياه يا گلوکم  -

نه تنها بيماری ها، بلکه حاالت روحی هر فردی را نيز می توان ". چشم آينه سالمتی است"ن جمله را شنيده ايد که حتمًا از قديم اي
د هر عضوی دا        چشم  .در نگاه و چشم های وی يافت   ه مانن اری های خاص خود می باشد      عضوی حساس است ک از . رای بيم

  .نيز قرار می گيرد ديابتطرفی اين عضو تحت تأثير بيماری های خاصی مانند 

 چيست؟" آب سياه"

ن  . می گوييم "(glaucoma)گلوکوم"يا " آب سياه"و آسيب عصب بينايی، ) فشار داخلی چشم(به افزايش فشار مايع درون چشم اي
ع      ان صحيح، در بيشتر مواق بيماری در صورت عدم درمان، باعث از دست رفتن بينايی می شود، اما با تشخيص زودرس و درم

ام قسمت های شبکيه      .ی نماييم می توانيم از نابينايی و کم بينايی جلوگير رده   (عصب بينايی، متشکل از رشته های عصبی تم ا پ ي
در بيماری آب سياه، برخی از اين رشته ها صدمه می بينند، بنابراين پيام های عصبی به مغز نمی رسند و نقاط کور  . است) چشم

در . ی ديد محيطی، مهم ترين عالمت آب سياه است از دست رفتن تدريج. ايجاد می شود) معموًال در نواحی محيطی(در ميدان ديد
ردد        ايی می گ دان بين . صورت عدم درمان بيماری، رشته های عصبی بيشتری آسيب می بينند که باعث محدوديت بيشتری در مي

وم  خوشبختانه اگ. اين امر در نهايت به ديد تونلی منجر می شود که شبيه به نگاه کردن از يک لوله باريک و طوالنی است ر گلوک
  .زود درمان شود اين عارضه به ندرت اتفاق می افتد

راه نيست و چون از        ا درد هم اری ب ن بيم ممکن است فردی بدون اطالع از وجود بيماری آب سياه به آن مبتال شده باشد، چون اي
  .حتی قابل درک نيستدست دادن ديد محيطی به طور معمول، آهسته و تدريجی اتفاق می افتد و عالئم ديگری ندارد به را

 منظور از فشار داخلی چشم چيست؟

ام    ه ن ه "در داخل کره چشم، مايعی ب ه    . وجود دارد " زاللي ايع در پشت عنبي ن م وی چشم    (اي ه رنگی جل ده و سپس از    ) الي د ش تولي
ه           ال های خروجی دور قرني د، از طريق کان د و بع ان می ياب دامی جري ه (طريق سوراخ مردمک به داخل اتاق ق وی    الي شفاف جل

ده از چشم      ) تحت شرايط طبيعی(به طور تقريبی مقدار زالليه توليد شده در چشم .، خارج می گردد)چشم ه خارج ش دار زاللي با مق
د       اقی می مان ته باشد و          . برابر است و در نتيجه فشار چشم ثابت ب ه وجود داش ه انسدادی در مسير خروجی زاللي در صورتی ک

د بافت های        . ه خارج از چشم راه نيابد، فشار داخلی چشم افزايش خواهد يافتمقدار کافی از اين مايع ب االی چشم می توان فشار ب
ظريف پشت چشم را آزرده نمايد، در نتيجه بعضی از رشته های عصب بينايی آسيب ديده و سر عصب بينايی فرو رفته می شود   

االی      آب سياه .و اين به آن معناست که الياف عصب از بين رفته اند معادل با افزايش غيرطبيعی فشار چشم نيست، بلکه فشار ب
بنابراين آنچه مهم است کشف فشار باالی چشم توسط    .اگر به الياف عصب بينايی آسيب برساند، آب سياه خوانده می شود  چشم

  .چشم پزشک و شروع درمان جهت پيشگيری يا توقف آسيب به عضالت چشمی است

  : رتند ازدو نوع اصلی گلوکوم عبا
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اين نوع . در اين نوع گلوکوم فشار چشم در طول زمان افزايش می يابد: Open angle glaucoma گلوکوم زاويه باز   
   .گلوکوم معموال بدون عالمت است

ه بسته         وم زاوي  Angle  گلوک closure glaucoma :             د وم می توان وع گلوک ن ن انی فشار چشم در اي ديد و ناگه زايش ش اف
  .دارد  اين نوع از حمله گلوکوم نياز به مداخله فوری پزشکی. درد شديد، تاری ديد، اشکريزش، تهوع و استفراغ شود  ثباع

 : درمان در طب کالسيک 

  :درمان دارويی

داروهای گلوکوم به صورت . ترين نوع درمان زودرس گلوکوم، درمان دارويی استشايع 
اين داروها به دو شکل سبب کاهش فشار . و قرص تجويز می شوند قطره های چشمی

بعضی باعث کاهش توليد مايع در چشم شده و بعضی به تخليه بيشتر : داخل چشم می شوند
 .ی کنندمايع از درون چشم کمک م

بيشتر بيماران، . داروهای ضد گلوکوم ممکن است تا چند بار در روز تجويز شوند
عوارضی به داروها نشان نمی دهند، ولی بعضی از اين داروها ممکن است سبب سردرد 

 .قطره ها ممکن است سبب سوزش و قرمزی چشم شوند. شده و يا بر روی اعضای ديگر بدن آثار سوئی داشته باشند

از آنجا که گلوکوم معموال . های ضد گلوکوم بايد تا زمانی که به کنترل فشار داخل چشم کمک می کنند مصرف شونددارو
  .عالمتی ندارد، گاهی بيماران داروی خود را قطع کرده و يا فراموش می کنند آن را مصرف کنند

 

  :جراحی با ليزر

هر چند از اين روش می توان . تخليه مايع از درون چشم کمک می کند به ليزرجراحی با 
در . در هر زمانی استفاده کرد، ولی معموال بعد از درمان دارويی به کار می رود

  .بسياری از موارد، بيمار بايد بعد از جراحی ليزری نيز دارو مصرف کند

   

  

فيدی چشم       ه کوچکی از بافت س ه       ) صلبيه (جراح قطع ار باعث ب ن ک ر می دارد و اي را ب
فيد چشم     . وجود آمدن کانال کوچکی برای تخليه مايع درون چشم می شود    سپس قسمت س

انده می شود    ايع از مجرای   . که برداشته شده است با اليه نازک و شفافی از ملتحمه پوش م
رده و از چشم خارج می         ايجاد شده و از زير ملت ور ک انده عب ه روی آن را پوش ه ای ک حم

  .شود

ضد التهاب برای مقابله  و آنتی بيوتيکهای بيمار پس از جراحی بايد تا چند هفته از قطره 
بال  . استفاده کند با عفونت و تورم بايد توجه داشت که اين قطره ها با قطره هايی که بيمار ق

تند     اوت هس رده است متف ه اول     . برای درمان گلوکوم مصرف می ک د هفت د در چن ار باي بيم
 .پس از جراحی مرتبا توسط چشم پزشک معاينه شود

  

 :  مراحل درمان

  .شب ميل شود 40مدت هفت عدد اسفند کوبيده نشده هر شب قبل از خواب به 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
151 

با يک قاشق عسل هم زده به جای صبحانه مصرف + يک قاشق چای خوری گرده گل + شير جوشيده يک ليوان 
  .شود

هر شب يک قاشق چای خوری نمک در يک ليوان آب ولرم هم زده و تنقيه کنيد بعد از چند لحظه مواد زائد از روده 
  .تخليه می شود

  .اج خام را خرد کرده با مقداری ماست شيرين همراه شام ميل کنيدهر روز اسفن, روز  40به مدت 

 .هر روز يک ليوان اب هويج ميل کنيد

يک ) خاکشير+پودر هسته پرتقال + عسل + آب (صبح ناشتا شربت خاکشير با عسل به همراه پودر هسته پرتقال  40
  .ليوان ميل شود

  برای تقويت بينايی چشم A , B , Cمصرف روزی چند عدد سيب به علت دارا بودن ويتامين ها ی 

  :از فرمول زير که فرمول مسهل عام است بيمار ماهی يکبار بايد مصرف کند

ان   + گرم  25گل ختمی + گرم  50ترنجبين + گرم  50گل سرخ + گرم  50برگ سنا  رم   25تخم کت نتين  + گ  25افس
ی      د, گرم    ورد نظر يک ال ار يک قاشق     2اروها را با هم مخلوط کرده و نيم کوب نمائيد و در بعد از طهر روز م ب

د    2غذاخوری از مخلوط فوق را با  ل کني . ليوان آب بجوشانيد تا يک ليوان باقی بماند و سپس صاف کنيد و با عسل مي
ه   د و         اگر با يک ليوان شکم حالت اسهالی پيدا کرد کافی است و اگر ن وان ديگر بخوري د ارام آرام يک لي ه بع د دقيق چن

و خوردن انجير و آلو بخارا آب .اگر دچار دل پيچه شديد يک ليوان عرق نعناع را داغ کنيد و با مقداری نبات ميل کنيد
  . پز شده همراه مسهل توصيه می شود

 3تا  2قه های انتهای خارجی ابرو روز ديگر روی شقي 20عدد زالو پشت گوشها انداخته شود و  10در جلسه اول 
  .عدد زالو بياندازيد و هر شب موقع خواب از سرمه های چشم استفاده کنيد

  

  

 

 :آب مرواريد 

ذير در نزديكی   و انعطاف   ساختار شفاف    يك   چشم   عدسی .  چشم  عدسی  از آدر شدن  است  مرواريد عبارت  آب وی   پ ره   جل   چشم   آ
اه   به  چشم  آه  تا اشيايیآند  می  آمك  عدسی.  است ه    می   آنها نگ ار ب د ت ز در شكست      آن ند و ني ور روی    نظر نرس بكيه   و تمرآز ن   ش
  عدم   موجب   شرايين   اگر تصلب  . شود  می  قرار دارد تغذيه  آن  در اطراف  آه  زجاجيه  ندارد و توسط  خونی  رگ  عدسی. دارد  نقش
د  می   رخ  پيری  در سنين  اغلب  مشكل  اين(خواهد داد   خود را از دست  تغذيه  نيز منبع  چشم  شود، عدسی  زجاجيه  مناسب  تغذيه ). ده
اق    شود و آب  می  آم  عدسی  پذيری  و انعطاف  شفافيت  سپس د اتف د  می   مرواري د ممكن    آب. افت ا هر دو چشم     در يك   است   مرواري   ي
د در دو چشم    برشد آ  ، سرعت حالت  در اين  البته. شود  تشكيل اوت   است   ممكن   مرواري د،    آب. باشد   متف و   نيست  سرطان مرواري

االي   75. آب مرواريد است, يكي از شايع ترين بيماري هاي چشم  ا        75درصد افراد ب دورت عدسي ي اوتي از آ سال درجات متف
اد مي شود       . آب مرواريد در حقيقت آدر شدن عدسي چشم است    . در چشم دارند همان آب مرواريد را د ايج ه آب مرواري ي آ وقت

د مي شود            اري دي ن ترتيب باعث ت ه اي د و ب ور آن . عدسي چشم ضخيم و آدر مي شود و ديگر نور نمي تواند از آن به آساني عب
ا   تاري ديد ممكن است اولين بار وقتي توجه فرد را جلب آند آه به هنگام شب در حال رانندگي باشد و به نظر وي برسد آه نوره

ا در مراحل پيشرفته        .پخش مي شوند يا هاله اي دور آنها وجود دارد دو تا ديدن اشياء، آدر شدن و رنگ سفيد شيري مردمك ه
دگي ابتالبه آب مرواريد، بيماري سابقه خانوا. افزايش سن مهم ترين علت ابتالبه آب مرواريد است .يز از عالئم اين بيماري استن

ور    )ديابت(قند  ل ن ، ضربه به چشم، مصرف طوالني داروهاي حاوي آورتن، قرار گرفتن طوالني مدت و بدون محافظت در مقاب
  .آفتاب و سابقه جراحي چشم از ديگر عوامل ابتالبه اين بيماري است
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  : غربیدر  درمان    

ا مشكل را حل        .تنها راه درمان آب مرواريد جراحي است ك ممكن است موقت اگر عالئم آب مرواريد خفيف باشد، تغيير نمره عين
امروزه تكنيك هاي . اما هيچ گونه دارو، روش تغذيه، ورزش يا وسائل نوري وجود ندارد آه باعث درمان آب مرواريد شوند. آند

م    اگر . متفاوتي وجود دارد آه به آمك آن مي توان آب مرواريد را جراحي آرد ا ه ند، معموالب هر دو چشم آب مرواريد داشته باش
  .عمل نمي شوند

  : عوارض جراحي    

امي           . عمل جراحي آب مرواريد يكي از شايع ترين و سالم ترين اعمال جراحي است  د تم ه مانن ه ب د توجه داشت آ ن حال باي ا اي ب
ام  . اعمال جراحي نمي تواند خالي از عارضه باشد دن بخشي از عدسي در        از دست دادن قسمت يا تم اقي مان ه پشت عدسي، ب الي

زايش فشار داخل       داخل چشم، افتادن تمام يا قسمتي از هسته عدسي به داخل زجاجيه، خونريزي پشت چشم عفونت داخل چشم، اف
د  چشم، ورم قرنيه، ورم مرآز بينايي و پارگي شبكيه از جمله عوارضي است آه ممكن است در اثر اين عمل جراحي به وجود   .آي

      
  براي پيشگيري    

اما . آب مرواريد يك فرآيند طبيعي پيري است آه از عوامل ديگر مانند نژاد، جنسيت، تغذيه، آب وهوا و غيره نيز تاثير مي پذيرد
  .مي توان با رعايت نكات زير احتمال ابتالرا پايين آورد

  استفاده از عينك آفتابي - 1    
  ه هاي نقابداراستفاده از آال - 2    
  ترك سيگار - 3    
  استفاده از ميوه بخصوص سيب و هويج - 4    
  سبزيجات بخصوص آلم و اسفناج - 5    
  خودداري از مصرف خودسرانه دارو بخصوص داروهاي آورتن دار - 6    
  آنترل قند خون - 7    
  در رژيم غذايي روزانه Aدريافت ميزان آافي ويتامين - 8    
 

 :رمان به روش زالو درمانی نحوه د

م            ه ه ا  خوری عسل در يک استکان ضدعفونی شده خوب ب يک عدد زرده تخم مرغ تازه محلی را با يک قاشق مرب
, درب آن را بسته در يخچال نگهداری کنيد شب ها موقع خواب يک قاشق چای خوری در گودی چشم ها ريخته , زده 

  .دستمال کاغذی پاک کنيدپلک ها را برهم زده پس از ده دقيقه با 

  .هر روز يک ليوان آب هويج ميل شود

  .روز ميل کنيد 40صبح ناشتا يک قاشق چای خوری سياه دانه را با کمی عسل به مدت 

رو        20عدد زالو انداخته شود و  10در جلسه اول پشت هر گوش  ای خارجی اب قيقه های انته د روی ش ا   2روز بع  3ت
  .موقع خواب از سورمه های مناسب چشمتان استفاده کنيد عدد زالو بياندازيد و در شب
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  :گل مژه  -

ه پلک تظاهر می         ) stye( ُمژه ُگل اک و قرمز رنگ در نزديکی لب د  به صورت يک توده متورم، حساس و دردن وده در   . کن ن ت اي
ژه    ا غدد ت    حقيقت يک آبسه کوچک با سر زرد رنگ است که در اثر عفونت يا التهاب ريشه م ا ي اد      ه ی پلک ايج ده چرب رشح کنن

ز سبب سرايت آن               . شود می وده ني ا دستهای آل تافيلوکوک است و تماس ب ام اس ه ن اکتری چرکی ب ژه ب از جمله عوامل ايجاد گل م
  .شود می

ه پلک   (و خارجی  ) داخل لبه پلک(وع داخلی را به دو ن) عفونت غدد پلک( hordeolumگل مژه يا هوردئولوم  يم  ) خارج لب تقس
ه نوع داخلی گاهی به سمت پوست و گاهی به سمت . نندک می ه سمت پوست است        . چشم است   ملتحم وع خارجی هميشه ب ی ن . ول

م     . شاالزيون مثل گل مژه داخلی است ابی و عالئ م الته ی عالئ ورم  ( آبسه ول دارد ) درد و قرمزی و ت ارت است از التهاب    . ن و عب
  .وبا علت نامعلوم در غدد چربی پلک) بدون عفونت( استريلگرانولوماتو، مزمن، 

  
ی است      تم ايمن ده ضعف سيس ونی و     . گل مژه التهاب غدد لبه پلک در چشم است که بروز مداوم آن نشان دهن ا عف ن التهاب غالب اي

ا چشم   . تواند افراد را در سنين مختلف گرفتار کند گل مژه بيماری شايعی است که می. بسيار دردناک است ه  (تماس دست آلوده ب ب
روز   ) اريت يا شوره پلکفبل(و التهاب لبه پلک ) خصوص اگر با ترشحات بينی آلوده شده باشد از عوامل مهمی هستند که باعث ب

  .شوند گل مژه می

  ها  عالئم و نشانه

 ه پلکايجاد يک توده برجسته قرمز رنگ دردناک در لب  

 احساس سنگينی و درد پلک  

 سوزش و خارش و اشکريزش  

 گاهی خروج ترشحات چرکی از گل مژه  

 اد    تاری : تاری ديد ه باعث ايج ديد از عوامل معمول گل مژه نيست اما اگر گل مژه نسبتًا بزرگ باشد با فشار روی قرني
  .شود و تاری ديد می آستيگماتيسم

  درمان 

در چند روز اول، استفاده از کمپرس گرم . کنند يابند و مشکل خاصی ايجاد نمی ها ظرف چند روز به تدريج بهبود می اکثر گل مژه
ه  . تخليه ترشحات چرکی کمک کندشود و ممکن است به سر باز کردن گل مژه و  باعث تسکين درد می برای اين منظور يک حول

ماساژ ماليم هم به تسکين درد . دقيقه روی چشم مبتال قرار دهيد ١۵تا  ١٠تميز را با آب جوشيده گرم مرطوب کنيد و برای مدت 
ود     بار انحام داد تا ترشحات تخلي ٣-۴توان روزی  ماساژ کمپرس گرم را می. کند و تخليه ترشحات کمک می ژه بهب ه شود و گل م

  .پيدا کند

ی        هرگز سعی نکنيد گل مژه را بترکانيد يا به زور تخليه کنيد، اين کار می ا حت ای مجاور و ي ه بافته تواند باعث گسترش عفونت ب
ه مغز شود     دا نکرد        . ورود عفونت ب ود پي ژه بهب د    اگر پس از دو روز گل م ه کني ه پزشک مراجع ی     . ب ا ب ژه ب ه گل م حسی   تخلي

د کمک    بيوتيک می   های آنتی های معمولی استفاده از قطره در گل مژه. شود حس کننده انجام می ضعی با استفاده از قطره بیمو توان
ژه        اما در بچه. کننده باشد ه گل م رادی ک ا اف ا نظر چشم پزشک             های کوچک ي د ممکن است الزم باشد ب ديدًا ملتهب دارن های ش

تفاده شود            بيوتيک آنتی ه پلک و قسمتهای مجاور اس ه بقي وگيری از گسترش عفونت ب رای جل پيشگيری در برخی از   . خوراکی ب
  :برای پيشگيری از عود گل مژه. کند می افراد گل مژه مکررًا عود

 دست آلوده با چشم جلوگيری کنيد از تماس.  

 ده می     . بهداشت پلک را رعايت کنيد ق ش امپو بچه رقي د   شستشوی منظم پلکها با آب ولرم يا شستشوی لبه پلک با ش توان
  .به جلوگيری از عود گل مژه کمک کند
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  ژه د         در صورت بروز گل م ه کني ه چشم پزشک مراجع ًا ب ای چشمی     . های مکرر حتم ات بيماريه اهی اوق ل   گ ديگر مث
ه   التهاب لبه پلک( بلفاريت اری               ک ا بيم ی و ي ر يک عفونت خفيف ميکروب ر اث وده و ممکن است ب ايع ب اری ش ن بيم اي

شود که تشخيص و درمان  وز گل مژه مکرر میيا مشکالت غدد ترشح کننده چربی باعث بر.) پوستی منتشر ايجاد شود
ای       . شود اين بيماريها توسط چشم پزشک باعث جلوگيری از عود گل مژه می ات بعضی از بيماريه اهی اوق ه عالوه گ ب

های مکرر تظاهر کند که در اين موارد معاينه توسط چشم    ت به صورت گل مژهاس ممکن) تومورهامثًال (جدی چشمی 
  . پزشک راهگشا است

 : مراحل درمان

د و           , گل ختمی   , ترکيبی از تخم مرو   رده و روی پلک بگذاري ر ک ا آب جوش خمي ا شير داغ ي آويشن و اسپرزه را ب
عدد   2فقط , در يک جلسه . م کرده آويشن شستشو شود و سپس با د. روی آن را بسته و نرم نگه داريد تا سر باز کند 

 .زالو کنار چشم يا زير پلک بياندازيد

 

  

  :سالق يا کلفتی پلک چشم  -

  اين بيماری از زيادی گريه در کودکان و در بزرگساالن از خلط غليظ پيدا ميشود ,  )کلفتی پلک چشم( سالق 
 کلفت شدن پلک: عالئم بيماری 

  .گريه درکودکان و در بزرگساالن از زيادی خلط غليظ حاصل می شود اين بيماری از زيادی 

  :نحوه درمان به روش زالو درمانی 

  .از ضمادهای سرد و نرم کننده و ضد التهاب استفاده کنيد

  .عدد زالو کنار چشم بياندازيد2

  

  

  :شاالزيون  -

ژه دارد های لبه پلک است که در ابتدا تظاهری شبيه  شاالزيون يکی ديگر از توده برجستگی کوچکی    شاالزيون  .گل م
واد ترشح           در لبه پلک در زير پوست است که در اثر انسداد مجرای ی پلک و تجمع م ده چرب خروجی غدد ترشح کنن

ن             شاالزيون . شود شده در غده ايجاد می ه در اي اد درد و قرمزی شود ک دا ملتهب باشد و باعث ايج ممکن است در ابت
روکش می    .مژه است حالت شبيه گل اقی       اما پس از مدتی درد و قرمزی ف ه پلک ب ورمی در لب وده مت د و ت د  می  کن . مان

ا کوچکتر شود      ر ي دريج بزرگت ه       .اندازه اين برجستگی ثابت نيست و ممکن است به ت دا فقط ب معموال شاالزيون از ابت
  .همراه نيست شود و با درد و قرمزی صورت يک توده برجسته ظاهر می
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اد نمی   شاالزي د  ون معموًال مشکل چشمی مهمی ايج ا      کن ه ت د هفت و پس از چن
ين می    چند ماه خود به خود کوچک می   تفاده از . رود شود و از ب کمپرس   اس

رم  ار   2-3روزی (گ ر ب ار و ه ه 10-5ب ز و  ) دقيق ه تمي تفاده از حول ا اس ب
د و باعث       ماساژ ی کمک کن ماليم ممکن است به باز شدن مجرای غده چرب
  .شود د سريعتر شاالزيونبهبو

  درمان

خاصی ندارند و معموًال به مرور زمان خود  های خيلی کوچک که ظاهر ناخوشايندی ندارد احتياج به درمان شاالزيون
  :کنند به دو علت اصلی نياز به درمان پيدا می های بزرگتر شاالزيون. شوند به خود خوب می

 مشکل ساز هستند، ضمن  شايندی دارند و از لحاظ زيبايی ظاهریهای بزرگتر ظاهر ناخو اول آنکه شاالزيون
  .آنکه بهبود خودبخودی آنها ممکن است چندين ماه طول بکشد

 

 با تغيير شکل قرنيه  آورند و های بزرگ به خصوص در پلک بااليی روی قرنيه فشار می دوم آنکه شاالزيون
  .شوند ديد می و تاری آستيگماتيسم باعث ايجاد

 

  .پزشک کمک بگيريد پس در اينگونه موارد برای درمان حتمًا از چشم

 

 روش ديگر. گيرد حسی موضعی انجام می استفاده از بی لی درمان در اين حالت جراحی شاالزيون است که باروش اص

 رود که يا تعداد در داخل ضايعه در لبه پلک است که معموًال در مواردی به کار می تزريق داروهای استروئيدی

شاالزيون در جايی باشد که  خارج کرد و يازيادی شاالزيون کوچک وجود داشته باشد که نتوان آنها را با جراحی 
  .همراه داشته باشد جراحی آن احتمال ايجاد آسيب در ساختمانهای مجاور را به

  های مکرر شاالزيون

حالت الزم است فرد حتمًا توسط چشم پزشک ويزيت شود  در اين. کند در برخی از افراد شاالزيون مکررًا عود می
  :زيرا

  شاالزيونهای مکرر تظاهر  بيماريهای جدی چشمی مثل تومورهای بدخيم پلک به صورتاوًال گاهی اوقات
  .آيد پزشک برمی کنند که تشخيص آنها از شاالزيون معمولی فقط از عهده چشم می

 

 يا مشکالت غدد ترشح کننده  (بلفاريت) ثانيًا در برخی از موارد بيماريهای ديگر چشمی مثل التهاب لبه پلک
بيماريها توسط  در اين حالت کنترل اين. شود باعث ايجاد شاالزيونهای مکرر می) ميبومينيت(پلک  چربی لبه

  .کند چشم پزشک به جلوگيری از عود شاالزيون کمک می

  

  :مراحل درمان 

  عدد زالو کنار هر طرف از چشم بياندازيد  2
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 :کيست يا سينوس پيلونيدال  -

ايين کمر است    کيسه کوچک پوستی حاوی مو در قسمتکيست پيلونيدال يا سينوس پيلونيدال يک  انی     . پ اری در جنگ جه ن بيم اي
يش از      .دوم به نام بيماری رانندگان جيپ معروف بود زی ب اهی چي ده و گ اين کيست به صورت يک منفذ پوستی کوچک نمايان ش

اد     .نيست حاوی چند موی پيچيده يک فرورفتگی ه ساکرو       بيماری پيلونيدال به شکل يک آبسه ح ه شونده در ناحي ا سينوس تخلي ي
اد    . کند بروز می کوسيکس رات ايج تعد عفونت      . شود  می  اين کيست يا آبسه معموال در انتهايی ترين نقطه ستون فق ن کيست مس اي

 .است های پيلونيدال در افراد سياه پوست ناشايع کيست. است

. شود  آغاز می  ) سال ١٨-۴٠(بزرگسالی  نت کيست معموًال در اوايلعفو. تر است شوند ولی در مردان شايع هر دو جنس مبتال می
 .باشد می ٢۶تا  ١۶بيشترين رده سنی بين 

 

 .شود نفر به اين بيماری مبتال می ٢۶هزار نفر  ١٠٠از نظر آماری از هر 

اين بيماری بيشتر در  . ت می دانندعمق پوس بيماری پيلونيدال يک بيماری نسبتا فراوانی است که علت ايجاد آنرا فرو رفتن مو در
اد شود    ,  ديگر بدن مثل زير بغل ناحيه ساکروم ديده می شود ولی در قسمت های در . ناف و يا ناحيه پيوبيک نيز ممکن است ايج

رال    وسط ظاهرميشود و سوراخ های ديگر پايين تر يا  آن در خط  Sinus ساکروم سوراخ ناحيه  باالتراز آن و ممکن است در الت
 .ظاهر شود

ينوس را واره س  دي Squamous  epithelium  ادر دخيمی در آن ن رات ب اند و تغيي ی پوش ورد . است م د م ون چن ا کن ی ت  ول

Squamous cell carcinoma گزارش شده است. 

ده هست که دارای مجرايی به سطح  ای سينوس، آبسه. است  )ای از موها آشيانه (nest of hairs واژه پيلونيدال به معنی . پوست ش
ه  اين بيماری بيشتر در افراد پر مو ديده می شود.نيست اما هميشه آبسه پيلونيدال همراه سينوس  و بيشتر شامل حال کسانی است ک

بيماران هنگامی مراجعه می کنند  که مو وارد  بيشتر. شغلهای نشسته دارند به همين علت به آن بيماری رانندگان هم گفته می شود
د و بدن شده و يک  د و              عفونت موضعی ايجاد کن ان بصورت يک آبسه در آي ه مرور زم د از آن ب ده و بع ديل ش ه فوليکوليت تب ب

 .بيمار موقع نشستن درد دارد. می گردد) باالی شکاف باسن (و توده پشت موجب درد

ه شود      د تخلي اری است،آبسه باي د   و در اين مرحله که فاز حاد بيم ی حسی     در طب جدي ا ب موضعی و شکاف روی آن و    اينکار ب
د     . دستورشستشوی روزانه مرخص می شود     و بيمار با. انجام می شودخارج کردن ترشحات و چرک  ه بع ه بعدی ک و در مرحل

 .!!!بايد جهت جراحی اصلی مراجعه کند از چند هفته است بيمار
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ه بصورت يک           ه خود آبسه، محل تخلي ه خود ب ده و مجرا      در عده ای از بيماران هم به علت تخلي اقی مان امال    سينوس کامل ب ک
اه روی پشت     . و هيچ وقت اين سوراخ بسته نخواهد شد تکامل يافته و بيمار دائما دچار ترشح خواهد شد ع نگ ه موق در زمان معاين

ه ممکن است ترشح واضح      بيمار روی ن    خط مرکزی باالی شکاف باسن اغلب يک يا چند منفذ ديده می شود ک ته باشد در اي  داش
 .مرحله بيمار درد ندارد و فقط از ترشحات ناحيه شکايت می کند

ه    در مرحله. اين ترشحات اغلب قهوه ای مايل به قرمز رنگ هستند و گاهی بد بو می باشد د ب اول که بيمار با درد مراجعه می کن
دال معرفی   مجرا تشکيل شده و بيمار ترشح دارد اين مشکل  عنوان آبسه پايلونيدال و در مرحله بعد که را به عنوان سينوس پايلوني

 .کنند می

ی  . و روی شکاف باسن ديده می شود  البته اين مشکل ممکن است درجاهای ديگر بدن نيز ايجاد شود ولی بيشتر در ناحيه پشت ول
ا عالمت درد و    ) در آرايشگر ها ( در برخی افراد ممکن است در ناف ويا بين انگشتان ترشح شناسايی   نيز ديده شود، که بيشتر ب

وارد ترشح           سينوس. ميشود االت در م د خيمی روی پوست در برخی مق ال ب دخل    پايلونيدال بايد جراحی شود و احتم مزمن از م
 . سينوس گزارش شده است

 

  : ها نشانه

ه   درد، قرمزی، احساس درد با : کند می با ايجاد عفونت عاليم زير بروز. در صورت عدم عفونت عالمتی ندارد ورم ناحي لمس و ت
ل .  چرک  مبتال ، تب و لرز ، ترشح ی رخ می            دالي ه در طی تکامل جنين ی خفيف است ک ن کيست ناشی از اختالل د  اي عامل   .ده

ادی    . عفونت معموًال استافيلوکوک است ادير زي ه دارای مق ی ک تند، بيشتر رخ می      اين وضعيت در مردان دن هس د  موی ب علت  . ده
ه طرف       . نقصی در تکامل اين ناحيه باشد کن است به علت وجوددقيق نامشخص است، اما مم ل دارد ب ن محل تماي و در اي رشد م

  .احتمال دارد باعث عفونت در سينوس و در نتيجه يک آبسه دردناک شود داخل باشد، و

دال وجود دارد   در طب جديد روشهای مختلفی   ن    . برای جراحی سينوس پايلوني ال عود مجدد در اي اوت است و   جراحی م  احتم تف
وزی           بستگی به تکنيک جراحی دارد ولی کمترين احتمال عود در روش جراحی  اد يک برش ل ا ايج ن روش ب ه در اي از است ک ب

زخم را باز می گذارند که به صورت روزانه شستشو داده شده و پانسمان می شود و     شکل کيست و منافذ آن را خارج می کنند و
 .وباره ترميم شودماه زمان می برد که د ٢-٣ حدود

شما بايد ناحيه را در آب ولرم مرطوب  .دخالت فوری در زمان ظهور عاليم اوليه عفونت ممکن است از ايجاد آبسه جلوگيری کند
ممکن است جهت درمان عفونت، آنتی بيوتيک . ممکن با پزشکتان مشورت نماييد کرده تا ناراحتی تسکين يابد و در اولين فرصت

 .ددگر خوراکی تجويز

در . را تا زمانيکه ترميم شود، بازگذاشت  اگر چرک تشکيل شده باشد، آبسه نيازمند تخليه زير بی هوشی عمومی است و بايد زخم
د  اکثر موارد، غيرمحتمل است که عفونت عود  ل دوختن زخم و فالپ های پوستی           .کن جراحی  (روشهای مختلف ديگری از قبي
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از     . روش باز است   انجام می شود و احتمال عود آن کمتر يا برابر ددريا بدون   دارد که با وجود) پالستيک ين در روش ب همچن
 .درد دارد و دائم بايد پانسمان شود  عوارض بعد از عمل بيشتر است و بيمار چند هفته ای موقع نشستن

و در        ار شدن م رين علت آن گرفت ی مهمت ه ساکرو کوکسيکس     نسج ع  در مورد علت اين بيماری اختالف وجود دارد ول مقی ناحي
ايع   . ميدانند دال بطور ش يش  , بيماری پيلوني ردان را ب د    م ار ميکن ان گرفت ه دارای موی بسيار در چين       , از زن ائی ک بخصوص آنه
ا  .هستند گلوتئال و و   ماين بيماری اغلب برای اولين بار در دوران بلوغ و هنگ ه رشد م د        ی ک زايش می ياب ی اف , فعاليت غدد چرب
اری پيشگيری   بنابراين افرادی که موهای زيادی در.کندبروز مي  ناحيه باالی باسن دارند با انجام ليزر موی زايد از بروز اين بيم

 .ميکنند

اين کيست به صورت يک .   .کمر است کيست پيلونيدال يا سينوس پيلونيدال يک کيسه کوچک پوستی حاوی مو در قسمت پايين
بيماری پيلونيدال به شکل . فرورفتگی حاوی چند موی پيچيده نيست گاهی چيزی بيش از يکمنفذ پوستی کوچک نمايان شده و 

 .کند تخليه شونده در ناحيه ساکرو کوسيکس بروز می يک آبسه حاد يا سينوس

 : مراحل درمان

  .روز مصرف شود 40هر روز صبح ناشتا يک قاسق چای خوری سياه دانه به همراه کمی عسل به مدت 

  :درمان وجود دارد روش برای 3

ع می         , عدد زالوی متوسط اطراف محل زخم  5الی  3قرار دادن  – 1 رده و مشکل رف ه ک ا را تخلي ا عفونت ه زالو ه
  جلسه زالو درمانی کافی است 2الی  1شود 

  بادکش کردن روی زخم باعث تخليه عفونت ها شده و عفونت ها بيرون می ايند و مشکل رفع می شود – 2

ه راحت – 3 ه   ک د دقيق د پس از چن م بريزي ه موضع زخ رده و ب ه ک ه تهي داری الکل از داروخان رين روش است مق ت
  .عفونت ها خود به خود خارج می شود و مشکل بر طرف می شود و نيازی به جراحی نيست

دوران و زير افراد سعی کنند بهداشت را رعايت کنند و حداکثر ماهی يکبار بدنشان را بويژه زير بغل ها بين : توصيه 
اری های       م دچار بيم ناف را با نوره يا واجبين از موهای زائد عاری کنند تا هم از خواص واجبين بهره مند شوند و ه

 .عفونی نظير سينوس پيلونيدال نشوند 

  

  :بواسير يا هموروئيد  -

ارت  د    روده  در راست )  واريسی  (  گشادشده   های  از سياهرگ   است   بواسير عب ا مقع بواسير  (  مقعدی   در مجرای   بواسير ممکن  . ي
ی    داخل دخل   ) ا در م د    ي ع )  بواسير خارجی  (مقع ده   واق ا وجود   سال   است   بواسير ممکن  . باشد   ش ته  ه وع       داش ا وق ا ب ا تنه   باشد ام

    .شود  برده پی  بدان  خونريزی

زرگ      ۴سمت  هموروئيدها بالشتک هاى عروقى طبيعى هستند که در ناحيه کانال مقعدى در ق اى روده ب رى انته انتى مت راست  (س
 .کانال مقعد قرار دارند که به آن هموروئيدهاى داخلى و خارجى مى گويند قرار دارند و در دو قسمت داخل و خارج) روده

و متورم  مزاج و يا اسهال مى توانند پرخون هموروئيدها ارگان هاى طبيعى اين ناحيه هستند که در اثر زور زدن به دنبال يبوست
ده و      شده و در صورت تکرار يبوست و زور زدن موقع ارگى و زخمى ش اجابت مزاج اين بالشتک هاى عروقى متورم و دچار پ

 .و بيرون زدگى و گاهًا درد به هنگام اجابت مزاج خود را نشان دهند به صورت خونريزى

 :  شايع  عاليم

مقدار   به  ، خون مزاج  اجابت  دنبال  شود يا به  ديده  مزاج  در اجابت  هايی رگه  رتصو  به  قرمز روش  دارد خون  امکان.  خونريزی
 .کند  چکه  کوتاهی مدت  و به  کم
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  مزاج  از اجابت  پس  مخاطی  يا ترشح  درد، خارش

 مقعد در  برجستگی  وجود يک

  ديده  تنها در مورد بواسير بزرگ  حالت  اين(باشد   نشده  تخليه  طور کامل به  روده  ، راست مزاج  از اجابت  پس  که  اين  احساس
 .)شود می

  تورم و  التهاب

  روده  مقعد يا راست  های سياهرگ  فشار مکرر به  وارد آمدن :  علل

 : خطر  دهنده  افزايش  عوامل

 فيبر  بدون  غذايی  رژيم

  طوالنی مدت  به  يا ايستادن  نشستن

  چاقی

  يبوست

 باال  در سنين  عضالنی  تون  شدن کم

  آن  و دوختن  زايمان  هنگام  به  تناسلی  مجرای  يا پارگی  روده  راست  جراحی

  کبدی  بيماری

  بزرگ  روده  سرطان

  لواط

  گوارش  دستگاه  سياهرگی  در سيستم  فشار خون  باال بردن

 :  پيشگيری

 .کنيد  خودداری  در توآلت  مدت طوالنی  و نشستن  از زور زدن  حال  نکنيد و در عين  عجله  مزاج  اجابت  برای

 .دهيد  خود را کاهش  داريد، وزن  وزن  اگر اضافه

 .دهيد  خود افزايش  را در رژيم  مقدار فيبر غذايی

 .بنوشيد  آب  ليوان ٨-١٠  روزانه

 .کنيد  ورزش  طور منظم به

 : انتظار مورد  عواقب

از   پس  است  بواسير ممکن  يعنی(باشند   خير داشته و  افت  است  ممکن  شود، اما عاليم می  خوب  مناسب  مراقبتبواسير معموًال با 
 .مورد نياز باشد  دهند شايد جراحی نمی  پاسخ  خوب  کارانه محافظه  درمان  به  که  در مواردی). شود ظاهر  دوباره  يبوست  دوره  يک

  احتمالی  عوارض

 .باشد  توجه  قابل  اگر خونريزی  آهن فقر  خونی کم

 بواسير در  خون  درد شديد در اثر وجود لخته

 بواسير  شدن  يا زخم  عفونت

  :  کلی  اصول

رای ام  های از روش  يکی  است  ممکن  قطعی  تشخيص  ب ر انج دن( ی وسکپآن: شوند  زي ا کمک  دي د ب ه  يک  مقع اه  لول ه  کوت ام  ب   ن
ا پروکتوسکپی  ) است  در سر آن  نورانی  منبع  يک  لنزدار و دارای  ای ، وسيله آنوسکپ دن (  ، ي ايينی   و قسمت   روده  راست   دي   روده  پ
  ) است  در سر آن  نورانی  منبع  يک  دارای و  اپتيک  ای وسيله  ، که پروکتوسکپ  نام  به  ای يا وسيله  بزرگ

 .دگير می  صورت  عاليم  تخفيف  با هدف  درمان

 .زور نزنيد  مزاج  اجابت  برای  گاه هيچ

 .کنيد  پاک  را با ماليمت  ، ناحيه مزاج  از اجابت  پس

 .بنشينيد  گرم  در آب  دقيقه ١٠-٢٠  مدت  بار هر بار به  چندين  درد، روزانه  تخفيف  برای

  کنيد و روی  استراحت  روز در رختخواب  بواسير، يک  زدگی  در بواسير يا بيرون  از وجود لخته  ناشی  درد و تورم  تخفيف  برای
 .بگذاريد  يخ  کيسه  ناحيه

وجود در طب جديد   مختلفی  های روشکه . باشد  داشته وجود  جراحی  دارد نياز به  هستند، امکان  درمان  به  مقاوم  که  در مواردی
 :دارند
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 بواسير؛  در قاعده  باند الستيکی  يک  بستن

 ؛) جوشگاهی  بافت  و تشکيل ها سياهرگ  شدن  بسته  برای  مواد شيميايی  تزريق(  اسکلروتراپی

 ) مايع  بواسير با نيتروژن  زدن  يخ(با سرما   جراحی

 ؛)قرمز يا ليزر  مادون  با اشعه(انعقاد بواسير 

 بواسير  در آوردن

 : ی طب جديد داروها

رای  اختصاصاً   که  از داروهايی  توان ، می رمتو  ، يا کاهش ، خارش درد خفيف  برای م   تخفيف   ب ده   بواسير ساخته    عالي تفاده   ش د اس   ان
املگی   که  مناسب  خود در مورد داروهای  دهند، از پزشک  رخ  حاملگی  هنگام  بواسير به  اگر عاليم. کرد د     مشکلی   در ح اد نکن ايج

 .کنيد  سؤوال

 .کنيد  استفاده  مزاج  اجابت  های کننده باشد، از نرم  از مسهل  استفاده  اگر نياز به

  : مراحل درمان

در يک ظرف با دوليوان آب با حرارت کم بجوشد تا خوب + حبه نبات بی جوهر  2+ قاشق غذاخوری بارهنگ  2
شسته سپس روغن بادام شيرين سه قاشق غذاخوری بدان اضافه کرده و سپس خاکشير دو قاشق غذاخوری , لعاب کند 

  .و بدان بيافزاييد نيم ساعت قبل از هر وعده غذايی ميل شود

عدد انجير خشک را در اب بخيسانيد و صبح ناشتا آن را به همراه يک قاشق غذاخوری روغن زيتون  5هر شب 
  .مصرف کنيد

, و کالباس  سوسيس, تخم مرغ کهنه , بادمجان , پياز و سير , غذای سرخ کرده و چرب , ادويه , ترشی , از فلفل 
  پرهيز شود... شيرينی قنادی و

واحد را باهم مخلوط کرده 10برگ سنا + واحد  5گل هميشه بهار + واحد  3گياه بومادران + واحد  3گياه فرنجمشک 
و يک قاشق غذاخوری از مخلوط کوبيده فوق را در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقی بگذاريد تا 

  .را صاف کرده و روزی سه بار و هر بار يک فنجان مصرف کنيد دم بکشد سپس آن

  :از فرمول زير که فرمول مسهل عام است بيمار ماهی يکبار بايد مصرف کند

ان   + گرم  25گل ختمی + گرم  50ترنجبين + گرم  50گل سرخ + گرم  50برگ سنا  رم   25تخم کت نتين  + گ  25افس
ی      داروها را با هم مخلوط کرده و , گرم    ورد نظر يک ال ار يک قاشق     2نيم کوب نمائيد و در بعد از طهر روز م ب

د    2غذاخوری از مخلوط فوق را با  ل کني . ليوان آب بجوشانيد تا يک ليوان باقی بماند و سپس صاف کنيد و با عسل مي
د ارام آرام يک        ه بع د دقيق ه چن د و    اگر با يک ليوان شکم حالت اسهالی پيدا کرد کافی است و اگر ن وان ديگر بخوري لي

و خوردن انجير و آلو بخارا آب .اگر دچار دل پيچه شديد يک ليوان عرق نعناع را داغ کنيد و با مقداری نبات ميل کنيد
  . پز شده همراه مسهل توصيه می شود

  .انجير و آلو بخارا هر روز به صورت آب پز مصرف شود

روز  20عدد زالو انداخته شود و  10گشت سوم تا کوچک پا روز روی کعب هر پا و بين ان 20دو جلسه با فاصله 
  . عدد زالو اطراف مقعد انداخته شود 5پس از جلسه سوم در صورت عدم بهبودی کامل 
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  :فيستول مقعدی  -

  گونه  آب  چرك. يابد می  مقعد راه  دهانه  نزديك  پوست  به  مقعدی  از مجرای  آه  بسيار آوچك  يا راه  لوله  يك  است  عبارت  مقعدی  فيستول
     .شود می  ناحيه  پوست  تحريك  يابد و باعث می  راه  بيرون  به  راه  از اين

   
     : شايع  ـ عاليم

   
       يا متناوب  مداوم  ترشح. ١ 
   
      فيستول  اطراف  پوست  تغيير رنگ. ٢ 
   
    از آن  يا پس  مزاج  اجابت  هنگام  درد به .٣ 

 

      لمس  هنگام  به  و دردناك  سفت  برجستگی  وجود يك. ۴ 
   
   
     :بيماری  ـ علل 
   
      ای زمينه  آبسه  گسترش  علت  به  بافت  رفتن  از بين. ١ 
   
      مقعدی  در مجرای  از پارگی  ناشی  عفونت  گسترش. ٢ 
   
ايجاد   درمانی  ، و اشعه ، سرطان)آالميديا  نام  به  با ميكربی  از جمله(  روده  راست  ، عفونت ضربه  چون  عواملی  در نتيجه  گاهی .٣ 

   .شود می

   
     :خطر  دهنده افزايش  ـ عوامل 
   
      روده  التهابی  بيماری. ١ 
   
     حاد  يا ديورتيكوليت  آپانديسيت. ٢ 
   
      بواسير داخلی  برای  تزريقی  درمان. ٣ 
   
  مخصوص  وسيله  از نوك  ناشی  شود يا صدمه می  دفع  آه)  ماهی  يا استخوان  مرغ تخم  مثًال پوسته(تيز   جسم  از يك  ناشی  زخم .۴ 

      تنقيه

  
     : ـ پيشگيری 
   
    .وجود ندارد  پيشگيری  جهت  خصوصی  به  روش  هيچ 

     :در طب جديد   ـ درمان 
   
  الزم  عمومی  بيهوشی  گاهی  البته(پذيرد  می  انجام  موضعی  حسی آار با بی  معموًال اين.  فيستول  برداشتن  ایبر  آوچك  جراحی  يك 

    .آند  آمك  از عمل  پس  ناراحتی  هرگونه  تخفيف  تواند به می  از جراحی  پس  گرم  آب  در لگن  نشستن). شود می
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   :  اصول تشخيص

      .يک منفذ کنار مقعد ترشح چرکى مزمن از

  .رکتوم کشف کرد توان با لمس يا پروبکردن، ارتباط آن بای مجرائى که م

ى   د دست          :   مالحظات کل ف، فيستول باي ه تعري ا ب ته باشد     بن ذ داش م دو منف ه      ک ى توخالى ب ه توسط مجرائ ند      ک ده باش م متصل ش -ه
د است   برخالف سينوس که مجرائى با تنها يک ت . منف ودال    بيش ال از گ تولهاى آنورکت وم     )کريپت (ر فيس د و رکت  هاى محل اتصال مقع

  .زمانىکه آبسه باز يا پاره شود، فيستول تشکيل مىگردد. منشاء مىگيرند

ا ا، ب وًال ناشى از عفونت پيوژنيک ي تولها معم تند       فيس ا سل هس اتوى روده ي ارى گرانولوم ر، بيم ه   . شيوعى کمت ي (سوراخ اولي )داخل
ه بهصورت عرضى   ) خارجي(کريپتوژنيکى که منفذ ثانويه  اىفيستوله د آنها در پشت خطى فرضى قرار دارد ک از مرکز سوراخ مقع

ودال  وًال در گ ي(مىگذرد، معم ى است) کريپت ه  زمانىکه. در خط وسط خلف د،) خارجي(سوراخ ثانوي وى خط عرضى باش در جل
       )گودسال؛ -قانون سالمون (بالفاصله در مقابل سوراخ ثانويه واقع است است که  معموًال در گودالى) داخلي(سوراخ اوليه 

    : تشخيص افتراقى

  .مىشود بيمارى غدد عرق آپوکرين است که با تشکيل سينوسهاى متعدد و عميق دور مقعدى مشخص هيدرآدنيت چرکى يک

           .شبيه به فيستول باشدمسيرى منتهى به منطقٔه دور مقعد ممکن است  سينوس پايلونيدال با

رودٔه باريک يا بزرگ در درصد زيادى از موارد با فيستولهاى آنورکتال همراه (انتريت ناحيهاي، بيمارى کرون(بيمارى گرانولوماتو 
  .است

نى در ديگر نقاط بدن پيشرفت مىکنند و معموًال با سل ريوي، غددي، يا استخوا آنها نيز بهکندى. فيستولهاى سلى اکنون نادر هستند
    .هستند همراه

فوليکوليت مزمن، و بارتولنيت از ديگر علل پوستى سينوسهاى دچار درناژ  کومدونهاى دچار عفونت، کيستهاى سباسٔه عفونىشده، 
  .هستند

  .پشت رکتوم در زنان شايعتر هستند و باعث ايجاد سينوسهاى مزمن دور مقعد مىشوند کيستهاى درموئيد

  .پرينئوم ممکن است در ديورتيکوليت کولون سيگموئيد ايجاد شوند تولەاى کولون بهفيس 

بخئه جذبنشدٔه باقىمانده از پرينئورافى يا اپىزيوتومى يا قطعهاى از. دهند سينوسهاى ناشى از تروما و اجسام خارجى ممکن است رخ
  .درناژ ممکن است بهصورت جسم خارجى عمل کنند لولٔه

يا تروماى خارجى مستقيم ناشى  پرينهآل اغلب منشاء تروماتيک دارند و از قراردادن دستگاه در پيشابراه -پيشابراهى  ىفيستولها 
  .مىشوند

. فيستولهاى رکتوم به پيشابراه ممکن است مادرزادى باشند يا بهدنبال قراردادن دستگاه در پيشابراه يا برداشتن پروستات ايجاد شوند
              .هوا يا مدفوع در ادرار استشکايت اصلى دفع 

       .کارسينوم هستند تخمداني، اکتينوميکوز، استئوميليت، و -و فيستولهاى دور مقعد شامل آبسٔه لولهاى  علل نادرتر سينوسها

              : عوارض

نوم در يک فيستول آنورکتال درماننشدٔه کارسي. عفونت سيستميک باشند بدون درمان، فيستولهاى دچار عفونت مزمن ممکن است منبع
  .مىدهد ندرت رخ مزمن به

 :    درمان
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د،    رميم يابن ؤثر       فيستولهاى حاد کوچک ممکن است خودبهخود ت ان م ا درم وارد تنه ى در بيشتر م تولوتومى است    ول ه  (فيس ه ب طور ک
ه  ). گويندی فيستولکتومى هم م متداول به آن د   . ١: شوند اصول زير بايد در نظر گرفت ه باي ده شود    سوراخ اولي دا و بري ا. ٢. پي مجرا ي

ه نحو     سقف. ٣. طور کامل شناسائى شوند مجارى فيستولى بايد به از شود، ب تولىيمجراى فيستول بايد در تمام طول آن ب ل فيس که تون
ه  . ۴. تبديل شود به يک زخم باز د ب ه       زخم باي ره از درون ب ه حف رو   نحوى بازسازى شود ک رميم سمت بي د؛ در صورت وجود ن ت ياب

         .فعال، فيستولوتومى هرگز نبايد انجام شود اسهال مزمن، کوليت اولسروى فعال، يا انتروکوليت گرانولوماتوى

ا     به خود معموًال سابقهاى از آبسٔه عودکننده وجود دارد که. درناژ يا ترشح متناوب يا ثابت است شکايت اصلى بيمار ا ب خود پارهشده ي
وان يک مسيری در لمس، م  . است بنفشرنگ و ترشح، آبکى باشد      ها ممکن در بيمارين کرون يا سل، لبه. جراحى تخليه شده است ت

         .نمود مسير آن را هم در ارتباط با اسفنکتر و هم در ارتباط با سوراخ اوليه تعيين طناب مانند را حس کرد، و

تقيم، و ى هستند، ممکنفيستولهاى آنورکتال در شيرخواران ارث دامي، مس تند، و ق ايعتر هس اد آبسه شوند، در پسرها ش است باعث ايج
ابه بزرگساالن است     .سطحى هستند ان مش ا عفونت       . درم اط ب ايع در ارتب ال بهطور ش تولهاى رکتوواژين ا آسيب فيس دامى ي ال ق آنورکت

          .واژن استاز  شايعترين شکايت دفع گاز يا مدفوع. زمان تولد ايجاد مىشوند

        : اينات خاصمع

پروکتوسکوپى پيش از هر .انگشت در بسيارى از موارد نقصى در محل سوراخ داخلى داراى اسکار را نشان مىدهد معاينٔه رکتوم با
وجود داشته باشند، بايدبتوانند ناشى از بيمارى التهابى روده باشند،  اگر شواهد پروکتيت يا نشانههائى که. عمل جراحى ضرورى است

 .رودٔه باريک عکسبردارى با مادٔه حاجب به عمل آيد از کولون و

 : مراحل درمان

  .دوره زالو درمانی انجام شود  3عدد زالو با فاصله يک هفته يکبار  5اطراف مقعد و محل فيستول 

  .يکی از رژزيم های پاکسازی را از ابتدای جزوه انتخاب کرده و رعايت کند

  

 

 :آبسه آنورکتال  -

  . روده  مقعد و راست  اطراف  در ناحيه)  از عفونت  ناشی  چرک  تجمع(  از بروز آبسه  است  عبارت  آنورکتال  آبسه

در   درست  است  ممکن  آبسه  اين. شود می  هستند بيشتر ديده  گوارشی  های بيماری  بعضی  مبتال به  که  و در کسانی  در مردان  بيماری  اين
 .شود  تشکيل  روده  تر در جدار راست طورعمقی  به يا  مقعدی  سوراخ  ناحيه

 :  شايع  عاليم

 ) سطحی  های در آبسه(  تورم

  روده  راست  لمس  هنگام  درد به

 درد ضرباندار

 تر عمقی  های تر در مورد آبسه جدی  و ديگر عاليم  تب

  مزاج  اجابت  هنگام  درد به

 :  علل

 .شوند می  آبسه  بروز اين  باعث  قارچی  های عفونت  گاهی. هستند  علل  ترين شايع  و اشرشياکولی  استافيلوکوک  مثل  شايع  یها باکتری

 :عوامل تشديد کننده بيماری

  گوارشی  بيماری  افراد مبتال به

  بواسير داخلی  درمان  برای  تزريق

  تنقيه  وسيله  از نوک  ناشی  آسيب

  ماهی  يا استخوان  مرغ تخم  پوسته  ار دفع  ناسب  زخم

  خارجی  جسم
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  زده بواسير بيرون

 :  پيشگيری

 .را بگيريد  بروز يبوست  جلوی

 .کنيد  خودداری  از تنقيه

 : مورد انتظار  عواقب

 ۶  در عرض  نيافتاد، آبسه  اتفاق  یا اگر عارضه.  است  متفاوت  آبسه  وسعت  به  بسته  آن  گيرد و زمان می  صورت  آهستگی  به  بهبود آبسه
 .يابد کامًال بهبود می  ماه

 : احتمالی  عوارض

  مقعدی  ايجاد فيستول  احتمال

 ساز زمينه  علت  درمان  عدم  در صورت  عود آبسه

  :درمان

 

 :  کلی  اصول

 .شود می  داده  بالينی  با معاينه  تشخيص

 . است  آن  تخليه و  آبسه  بازکردن  شامل  درمان

  استفاده  عمومی  ، معموًال از بيهوشی روده  تر در راست عمقی  های آبسه  برای. شود می  استفاده  موضعی  حسی از بی  جراحی  حين
 .شود می

  در آن  گرم  بآ  ارتفاع  که  حمام  يا وان  در لگن  دقيقه ٢٠  برای ، هر بار جراحی  از عمل  ، پس ساعت ٢-۴هر   گرم  آب  در لگن  نشستن
 .بنشينيد  است سانتيمتر ١۵-٢٠

 درد  تخفيف  برای  گرم  يا کمپرس  کننده گرم  ، المپ کننده گرم  از صفحه  استفاده

تواند  می  يبوست. باشيد  اگر درد داشته  نکنيد، حتی  خودداری  از آن ، مزاج  اجابت  احساس  در صورت. را بگيريد  بروز يبوست  جلوی
 .شود  جراحی  محل  زخم  فشارروی  زايشاف  باعث

 .کنيد  رعايت  جراحی  محل  داشتن  و تميز نگاه  پانسمان  با تعويض  را در رابطه  پزشک  دستورات

   : داروها

 شود تجويز  ضدقارچ  يا داروی  بيوتيک آنتی  است  ممکن  عفونت  برای

  يبوستاز   جلوگيری  برای  مدفوع  کننده نرم  های مسهل

  

 :نحوه درمان به روش زالو درمانی

  .از ضمادهای مناسب استفاده شود

  .عدد زالو انداخته شود  4الی  3اطراف آبسه 

  

  

  

 

 :آفت دهان  -

بزرگ، کوچک و تبخالی شکل وجود دارند  زخم آفتی در چند نوع. به زخم های عود کننده و دردناک مخاط دهان آفت گفته می شود
 ميلی متر ديده می ٣-۵عدد و به قطر کمتر از يک سانتی متر و معموًال  ١-۵تعداد  ترين آنها آفت کوچکی می باشد که بهو شايع

 .شوند

از نظر محل، بيشتر قسمت. ديده می شوند اين زخمها گرد يا بيضی بوده و به رنگ زرد خاکستری با حاشيه قرمز و تا حدی برجسته
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ان می باشد        –پشت لبها ود و محل شايع آنقدامی حفره دهان مبتال می ش اره های زب ر و کن ان، زي ا. مخاط گونه، کف ده ن زخم ه اي
 .کام، حلق، لثه چسبيده و روی زبان را مبتال می سازند کمتر به

ی سن         ۴٠غالب افراد در زير سن  تال شده، ول ه آن مب ار ب د ب ا چن دگی می باشد و       سالگی حداقل يک ي ه دوم زن اشيوع آن، ده زن ه
ه  (های آفتی اغلب دردناک بوده و با تماس با غذا و نوشيدن مايعات محرک   زخم. بيشتر از مردان به آن دچار می شوند  ترشی و ادوي

ن صورت عالوه     . درد آن تشديد می گردد) دار ه در اي ذا خوردن، ممکن است صحبت بخصوص اگر زبان گرفتار شده باشد ک ر غ ب
 .کردن نيز مشکل شود

ل  ٢۴معموًال (از ايجاد زخم نی که مرتباً  آفت می زنند احساسی شبيه به سوزن سوزن شدن و يا سوزش قبلبيمارا در محل) ساعت قب
ا ممکن   . روز التيام می يابد و از خود اثری برجا نمی گذارد ٧-١٠بعد از  زخم سريعًا بوجود آمده و خود بخود. دارند  بهبودی زخم ه

اد ) هفته ٣-۴گاهًا (وًال بعد از بهبودی تا مدتی معم. است همزمان صورت نگيرد راد بسيار حساس و زخمی ايج ی در اف ردد ول نمی گ
 .ديده شوند) معموًال در جای ديگر(زخم های ديگری در دهان مستعد ممکن است زخم های اولی هنوز خوب نشده،

  عامل ايجاد کننده آفت کوچک چيست؟

ه زخم های تب       بدليل شباهت ا ب ن زخم ه ه ممکن است           اي د ک ابقًا فکر می کردن ا س ين عود آنه الی و همچن ند   خ ه. ويروسی باش ا نمون ب
ا برداری از اين زخم ها و ديدن نوع ال فرم استرپتوکوک، احتمال ن ميکروبه ه اي د ک اهده گردي ميکروبی بودن، آن باال گرفت ولی مش

ای     امروزه اع. زخم های دهان نيز ديده می شوند در مخاط سالم و ديگر ه آفت جزء بيماريه ی است    تقاد بر اين است ک تم ايمن در. سيس
ه ور. گردد بيماريهای سيستم ايمنی شناخت بافتهای آشنا از بيگانه مختل می درآفت سلولهای دفاعی بدن به قسمتی از مخاط دهان حمل

 .آن ناحيه می شوندکه گذرا بوده و خود بخود بهبود می يابد شده و باعث زخمی شدن

“ استريل استفاده شده است از وسايل غير”: آيا ميتوان با اطمينان گفت  .زنند از بيماران بعد از مراجعه به دندانپزشک آفت میبعضی
 ؟

 

د. و ويروس نمی باشد ايجاد کننده آفت ميکروبخير، همانطوری که گفته شد عامل عوامل مستعد کننده ای برای ايجاد آفت وجود دارن
ا   (دندانپزشکی می توان به استرس و تروما که در ارتباط با ه، لب و ي ه و رول فشار مختصر ناشی از کنار کشيدن گون ان توسط آين زب

 .داشاره نمو) پنبه و حتی تماس مخاط با ابزار دندانپزشکی

  

  عوامل مستعد کننده آفت کدامند؟

ام      . استرس و هيجانات روحی می باشد در درجه اول ه هنگ وزان و دانشجويان ب ه در دانش آم تالی آفت بيشتر ديده شده ک ات اب امتحان
بالً     . دندانپزشکی، ترس و استرس دارند است و همچنين بسياری از بيماران نيز از درمانهای ه ق ا ک د از ضربه و تروم د، بع ذکر گردي

املگی روز مانده به قاعدگی، آفت بيشتر ٣-۵در خانم ها . هورمونی نيز در بروز آفت نقش دارند اختالالت ان ح ده میِ ود و در زم دي
در افرادی که حاسيت به بعضی از. حساس و آلرژيک نيز بيشتر ديده می شود آفت در افراد. معموًال زخم های آفتی مشاهده نمی شوند

 .ابتالی آفت بيشتر است ارندمواد د

امين   . باال می برند بعضی از مواد غذايی مثل گردو، فندق، پسته، پنير و بادنجان ميزان شيوع آفت را يد فوليک و ويت  کمبود آهن و اس

B2 باشد نيز از عوامل مستعد کننده می. 

  درمان آفت چيست؟

دو منظور زير  درآفت اگر درمانی الزم شود معموًال عالمتی بوده و به. درمان نداردمعموًال نيازی به  آفت خودبخود التيام می يابد و
 :خواهد بود

 کاستن از درد و التهاب و استرس – ١

می زنند و يا آفت آنها  اضافه شدن عفونت ثانويه به آن توصيه می گردد، افرادی که مرتبًا و به تعداد زياد آفت جلوگيری از – ٢
شناسايی عامل و بيماريهای زمينه ای مستعد کننده تحت معاينات ام در مدتی بسيار طوالنی صورت می پذيرد، جهتبزرگ بوده و التي

 قرار گيرند و آزمايشات کامل تری
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  هانی چيست؟آفت عود کننده د

 :نمود توان تقسيم گروه می ۴های آفتی را به  به طور کلی زخم

. کند از بيماران اين نوع بروز می %٨٠که شايع ترين نوع بوده و در حدود  (minor) زخم آفتی کوچک   ‐١
 .ودراجع به همين نوع خواهد ب دارد و بحث ما بيشتر در حقيقت اين همان نوع آفت است که حالت عود کننده

سانتيمتر هم دهد و اندازه ضايعات ممکن است به چند از بيماران آفتی را تشکيل می %١٠کمتر از  که (major) زخم آفتی بزرگ   ‐٢
 .برسد

 .شود بيماران را شامل می از %١٠که حدود  (Herpetiform) زخم آفتی تبخالی شکل   ‐٣

 .سندرم بهجت يا سندرم رايتر هستند ها که از جمله عاليم های وابسته به سندرم زخم   ‐۴

های عود کننده،  ترين بيماری مخاط دهان در انسان است که به صورت زخم دردناک شايعترين و شايد (minor) زخم آفتی کوچک
ذکر شده است که معموال  جمعيت %۵٠تا  ٢٠بر اساس مطالعات مختلف شيوع آن از . شود غير قابل پيشگيری ظاهر می دردناک و

و  %١/٢١که در تحقيقی شيوع اين بيماری در شهر اصفهان،  جالب اين. شود سالگی مشاهده می ۴٠تا  ١٠هرات آن در سنين تظا
وضعيت  اين زخم در زنان و همچنين در افرادی که از نظر. سالگی گزارش شده است ٢۵-٣٠سنين  باالترين ميزان شيوع آن در

اکثر مبتاليان به آفت را افراد غير سيگاری تشکيل  کند، تقريبا زان بيشتری بروز میاجتماعی سطح باالتری دارند به مي -اقتصادی
 .هند می

و در  شود مخاط يا پوشش متحرک دهان خصوصا مخاط گونه، مخاط داخلی لب و مخاط زبان مشاهده می های آفتی بيشتر در زخم
 .افتد مخاط کام و لثه بروز آن کمتر اتفاق می

  

  

  :ریعوامل بيما علل يا

از عوامل مهم به عنوان علل زمينه ساز برای اين بيماری معرفی  اتيولوژی آفت عود کننده دهانی، دقيقا مشخص نيست اما بعضی
 .اند شده

  

  

  

  

  

  :اين عوامل عبارتند از

 :زمينه ارثی  ‐١

دهد که  تحقيقات نشان می. بروز اين بيماری موثر استفاميلی مثبت در  همانند بسياری از بيماری ها، استعداد ژنتيکی و تاريخچه
 .احتمال درگيری با ضايعات آفتی را دارند %٢٠غير مبتال به آفت تا  فرزندان والدين

 :استرس  ‐٢

تحقيقات مختلف نشان . عنوان يک عامل زمينه ساز در بروز آفت موثر است رسد استرس و فشارهای روحی حداقل به به نظر می
 .دارد بروز آفت در افراد دارای مشکالت روحی نسبت به افراد سالم رابطه معنی داری نسبت دهد که می

 :اختالالت ايمنولوژيکی  ‐٣

که هنوز به درستی مشخص اند اما واقعيت اين است محققين اين بيماری را به عنوان يک بيماری اتوايمون ذکر کرده هر چند برخی از
 .هستند ها موثر بدن در بروز اين زخمنيست تا چه ميزان عوامل ايمنی

 :عوامل هورمونی  ‐۴

عوامل تغييرات  بيماری در ايام قبل از قاعدگی و توقف يا کاهش آن در هنگام بارداری موجب شده است که بروز يا تشديد اين
 .بدانند هورمونی خصوصا افزايش هورمون استروژن را در بروز ضايعات آفتی موثر
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 :خونی ای و نقايص کمبودهای تغذيه  ‐۵

گزارش شده است که غالبا با برطرف نمودن کمبود آنها،  درصد بيماران با آفت ۵ -١۵، اسيدفوليک و آهن در B12 کمبود ويتامين
 .کاست توان از شدت ضايعات می

 :های غذايی حساسيت  ‐۶

ها  خمير دندان فرنگی، آدامس و بعضی ازمواد غذايی همچون فندق، گردو، شکالت، عسل، گوجه فرنگی، توت  آلرژی به بعضی از
 .توان در بروز ضايعات آفتی موثر باشند می اگر نه بعنوان يک علت اوليه ولی حداقل به عنوان يک عامل مستعد کننده

 :عوامل ساير  ‐٧

نه ساز برای پيدايش جمله مواردی هستند که به عنوان زمي تروما، عوامل ميکروبی، اختالالت گوارشی و ساير موارد مشابه نيز از
  .آفت معرفی شده اند

  :نحوه درمان به روش زالو درمانی

  در مواقع عود کمی رب انار برداشته و روی آفت گذاشته و فشار دهيد

  .استرس و اضطراب را از زندگی خود حذف کنيد

توانيد، عسل را روي  يا ميو .   از غذاهاي ممنوعه پرهيز نماييد.عسل را روي آفت ماليده و روزي چند عدد سيب بخوريد
اگر آفت در دهان زياد است و جويدن درد . سيب ماليده و آنرا به صورتي آه مدت زيادي در دهان بماند، جويده و بخوريد

  .توانيد در آب سيب ، عسل ريخته، و آنرا جرعه جرعه بنوشيد، بطوريكه براي مدتي ، در دهان نگه داريد آور است ، مي

  .ازی بدن حتما استفاده شود از رژيم های پاکس

فقط مواظب باشيد زالو (به محل آفت زالو انداخته شود عدد زالو زير چانه انداخته شود و سپس پس از يک هفته  5ابتدا
و برای پانسمان کافی است يک عدد) وارد حلق نشود و اگر چنين شد ترکيبی از سرکه و نمک را سريع به خورد فرد دهيد

دهان فرد کرده به گونه ای که گاز روی محل نيش زالو قرار گيرد و پس از چند ساعت گاز را با يک  گاز استريل داخل
  .گاز جديد عوض کنيد و تا چند روز بيشترفرد بيمار از مايعات و شربت ها و ابميوه ها استفاده کند

  

  :ورم و خونريزی لثه

عدد زالو  3الی  2دد زالو انداخته شود و سپس روی موضع ع 5) زنخ(ابتدا با رعايت رژيم پاکسازی بدن سپس زير چانه
  .انداخته شود

  

  

  

  

  

  

  

  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
168 

  :تبخال  -

                                           

روس     ه واسطه وي يمپلکس  "تبخال ب تند    " هرپس س ده و مسری هس د آم ل         . پدي داول می باشد، قاب ه بسيار مت ن مشکل ک اي
د اما شما می . درمان و پيشگيری نيست رای    . توانيد برای کاهش يا حذف دوره اين ويروس گامهايی برداري ناريو ب ن س اي

ا        . شما بسيار آشناست دن آن ه ه دي ادر ب ه ق د، ک شما احساس سوزش و ايجاد نقاط کوچک و سختی روی لب خود می کني
د       . نيستيد د آم د خواه ان پدي ه     . مطمئنيد که در عرض يک يا دو روز تاول های قرمز رنگی روی لبت يک تبخال ديگر ک

دارد      اغلب در موقعيتهای بدی ايجاد می شود و هيچ راهی برای پنهان کردن  ردن آن وجود ن ين ب ا از ب انه   . ي م و نش عالئ
ته    ز و برجس ه صورت قرم ه ای از پوست ب ه در ناحي اک و آبکی ک ای کوچک، دردن اول ه د از؛ ت ال عبارتن ای تبخ ه

د  درد يا سوزش، که از عال. تشکيل می شوند يک  دوره . ئم اوليه آن است و اغلب يک يا دو روز قبل از تاول پديد می آي
ا انگشتان        . تبخال ها معموًال روی لب پديد می آيند. روز می باشد ٧-١٠تبخال بين  ه ي ی، چان درت روی سوراخ بين ه ن ب

ه وجود می       هم ديده می شوند، اگر چه بسيار نامتعارف می باشد اما گاهی داخل دهان البته روی لثه ي  م ب ا سقف دهان ه
اگر تبخال زده ايد از تماس . تبخال نيست بلکه آفت می باشد اگر مشکلی در داخل بافت نرم دهان به وجود آيد مسلمًا. آيند

رادی      ا اف دز و ي با کودکان يا کسانی که دچار اگزما و يا افرادی که نقص سيستم ايمنی دارند مانند مبتاليان به سرطان، اي
د    دکه پيون د بپرهيزي ام داده ان وع      . اعضا انج يمپلکس ن روس هرپس س وًال وي اد تبخال لب و صورت و       ١معم باعث ايج

د   . باعث ايجاد تبخالهای تناسلی می شود ٢ويروس هرپس سيمپلکس نوع  در هر صورت ، هر دو نوع ويروس می توانن
د   اد کنن ال ايج لی تبخ ت تناس ان و آل ال را ا . در ده د تبخ ی تواني ما م روف  ش ه آن را دارد از راه ظ ری ک ز شخص ديگ

ه ع  ه ک غ اصالح و حول ترک، تي ذاخوری مش د غ د، بگيري ی دهن ترش م ت را گس ديد،  . فون ال ش ار تبخ ار دچ ر يک ب اگ
دار می              اير عوامل بي ا س ونی ي د و بواسطه يک موقعيت عف ه می خواب ويروس در سلولهای عصبی پوست به طور نهفت

اب باش      اين عوامل می توانند ت. شود رفتن در معرض آفت رار گ ا ق ه باعث عود تبخال می      ب، قاعدگی و استرس و ي ند ک
ه پزشک توصيه        . تبخال به طور معمول بدون نياز به درمان از بين می رود. گردند تن ب ر، رف وارد زي به هر حال در م

ا در      اگر شما يک مشکل پيش زمينه ای داشته ايد که سيستم ايمنی شما را به خطر ان . می شود ه است، اگر تبخال ه داخت
ا ب      ند و اگر تبخال ه ه طور مرتب عود    طی يک تا دو هفته خود به خود از بين نروند، اگر عالئم تبخال بسيار شديد باش

ال است         . کنند ل انتق ق تماس پوستی قاب ه شخص ديگر از طري . همانطور که گفته شد تبخال مسری است و از شخصی ب
دايش      ويروس هرپس سيمپلکس حتی وق ان پي ودگی از زم تی تاولها پديد نيامده اند قابل انتقال است، اما بيشترين ريسک آل

ته شود، می باشد     تاولها تا زمانی که کامًال خشک و اطرا   ته پوس ا        . ف آن پوس ان ي ا کودک د از تماس ب اگر تبخال زده اي
د مبتال       د مانن ی دارن تم ايمن ه نقص سيس د         کسانی که دچار اگزما و يا افرادی ک ه پيون رادی ک ا اف دز و ي ه سرطان، اي ان ب ي

  . اين افراد بيشترين ريسک آلودگی های شديد و خطرناک را دارند. اعضا انجام داده اند بپرهيزيد

ان      . عفونت چشم ناشی از هرپس، باعث زخم قرنيه و ايجاد کوری می گردد ه درم از ب دون ني تبخال ها به طور معمول ب
اگر شما به طور مرتب اين مشکل را تجربه می کنيد، ممکنست پزشکتان داروی ضد . دروز درمان می شون ١٠در طی 

د       ما بده ه ش ال ب ان تبخ رای درم ی ب د      . ويروس ی ده اهش م رده و درد را ک اه ک ال را کوت تفاده از دارو دوره تبخ   . اس
ود؛   برای پيشگيری از انتشار تبخال به ساير مناطق بدن و يا انتقال به اشخاص ديگر روش های  د ب زير بسيار مفيد خواه

د    ا بپرهيزي روز تاوله ه سرعت گسترش       . از تماس پوستی و يا بوسيدن ديگران در زمان ب ا ب روس از راه ترشح تاوله وي
روس    . وسايل شخصی تان را با ديگران مشترک نکنيد. می يابد د وي ظروف غذاخوری، حوله ها و ساير وسايل می توانن
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ل       . دستهايتان را همواره تميز نگه داريد .ش دهندرا در زمان بروز تاولها گستر ه دقت قب تها را ب د دس وقتی تبخال زده اي
د        . از تماس با افراد ديگر بشوييد   دن دقت کني اط ب اير نق ا س ام تماس ب ه       . در هنگ تند ک اطقی هس چشمها و آلت تناسلی من

روز تبخال می     از م. از عوامل خطر ساز بپرهيزيد. مستعد پذيرش و گسترش ويروس می باشند وقعيت هايی که باعث ب
  . شوند دوری کنيد مانند قرار گرفتن به مدت طوالنی در معرض آفتاب

اب   . از ضد آفتاب استفاده کنيد به لبها و صورت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب چه تابستان و چه زمستان، ضد آفت
د   در صورت بروز تبخال می تواني. بزنيد، تا دچار تبخال نشويد يش بگيري ررا در پ ا  . د روشهای تسکين دهی زي از کرمه

ری               . استفاده کنيد يچ اث ان ه ا در سرعت درم د باعث تسکين شوند ام ه می شوند، می توانن کرمهايی که بدون نسخه تهي
ا آسپرين ند  . اين داروها شامل آسپرين، استامينوفن و ايبوبروفن می باشند. داروی ضد درد بخوريد. ندارند د به بچه ه . هي

د . در آنها شود" ری"زيرا ممکن است باعث ايجاد سندروم  رای      . از گرما يا سرما استفاده کني رم ب ا گ خ ي از کمپرسهای ي
ا خودش خوب شود     . کاهش درد تاولها می توانيد استفاده کنيد د ت ازی    . به تبخال اجازه دهي از فشار دادن، دست زدن و ب

  .کردن با تاولها به شدت اجتناب کنيد

  :ت نکا

ه دهان شما پس از        شما تا چند روز مکان خوبی برای ويروس تبخال است و می  مسواک روس ب تواند سبب بازگشت وي
د بهترين کار اين است که به محض فعال شدن تبخال، مسواک خو    . بهبود شود ا    . د را دور بيندازي ام ي مسواک را در حم

 .شود کند و عمرش طوالنی می   های مرطوب رشد می ويروس تبخال در مکان. شويی قرار ندهيد دست

وگيری از عود       محافظت از لب رای جل يد، راهی ب ها در مقابل هر گونه عامل خارجی و محيطی مانند باد و اشعه خورش
 .شود سبب عود تبخال می B و ويتامينآهن ها مانند  روهی از ريزمغذیگاهی مواقع کمبود گ. تبخال است

  : عوارض احتمالی
  عفونت شديد و گسترش در بيماران اگزمايی . ١
  . اختالل دايمی بينايی، در صورتی آه عفونت چشمی هرپس درمان نشود. ٢
  ) عفونت يا التهاب خود مغز(يا آنسفاليت ) عفونت يا التهاب پردههای مغز(ندرتًا مننژيت . ٣

  : درمان
ی تأييد ظاهر ضايعات پوستی معموًال برای تشخيص آافی است، اما در عين حال ميتوان مايع موجود در تاول را برا. ١

  . تشخيص مورد آزمايش قرار داد
  . مايعات خنك بنوشيد يا بستنی يخی بجويد تا ناراحتی آمتر شود. ٢
اين آار . ساعت اول پس ظاهر شدن ضايعات پوستی، يك تكه يخ را تا حدود يك ساعت روی محل قرار دهيد 24در . ٣

  . ممكن است باعث تسريع بهبودی شود
  . فونت هرپسی را نماليد يا نخارانيدبه هيچ وجه چشم دچار ع. ۴
برای پيشگيری از شعلهور شدن مجدد بيماری، زمانی آه قرار است مدت زيادی را در بيرون از خانه بگذارنيد، . ۵

  . روی لبهای خود پماد اآسيد روی يا آرم ضدآفتاب بماليد
دارد بدون اينكه جای آن باقی بماند از  اگر ضايعات دستكاری نشود با توجه به اينكه در اليه های سطحی پوست قرار

اگر جای ضايعات قديمی به صورت لكه بر روی . بناباين بهترين آار دستكاری نكردن ضايعات است . بين می رود 
برای درمان مناسب به متخصص . پوست باقی مانده است با استفاده از ترآيبات مناسب می توان آنها را از بين برد 

 .يد پوست مراجعه نماي

  

  : مراحل درمان

  .عدد زالو انداخته شود 3الی  2اطراف تبخال 
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  :آبسه يا پيله دندان  -

ونی شدن آن می       دنداناست که در ريشه هايی  چرک دندانيا پيله بسه آ ده و باعث عف ان جمع ش شود و ممکن است در صورت درم
ی اطراف             نشدن به موقع می ق، مجاری تنفسی و حت د فضاهای اطراف حل ه فضاهای عمقی مانن د و مغز تواند به تدريج ب دا کن راه پي

  .شوند مرگو حتی  خونو درگيری ) التهاب پرده مغز( مننژيتهای تنفسی، درگيری مغز و  راه موجب انسداد

باعث ايجاد التهاب در پالپ) الپ دندانپ( مغز دندانها به  ورود ميکروب: توان چنين توضيح داد درد شديد دندان در هنگام آبسه را می
ديد. شود شده و اين التهاب باعث افزايش حجم پالپ می زايش ش ع شده، باعث اف ته واق دان در يک محفظه بس با توجه به اينکه پالپ دن

  .شود می های عصب دندان شده و درد دندان شروع اين افزايش فشار، منجر به فشار آمدن به پايانه. شود فشار داخلی آن می

اع بسياري از مشكالت مربوط به دندانپزشكي نيازي به مصرف دارو و آنتي اد شده، دف ا برطرف آردن عامل ايج ه ب بيوتيك ندارد بلك
ي .  تواند باقيمانده ميكروب موجود را از بين ببرد طبيعي بدن مي ك  آنت ه          بيوتي واقعي آ ه م وارد خاصي از جمل د در م ا باي ا تنه هه دن ب ب

اران تجويز هاي خاص دچار ضعف دفاعي است يا جهت پيشگيري از ورود ميكروب  علت ابتال به بيماري راي برخي از بيم ا ب ا تنه ه
  بيوتيك براي درمان آن نيازي نيست پذير بوده و به تجويز آنتي درمان آبسه تنها از طريق ايجاد برش و باز آردن آبسه امكان.  گردد

  

  

  

  

  :عالئم

ان طرف صورت     , زق زق کننده , برآمدگی قرمز و متورم در يک طرف دندان در لثه درد ورم در هم ده های, حساسيت و ت ورم غ
  درد زير گوش در همان طرف می باشد, گردن

  

  :نحوه درمان به روش زالو درمانی

  .عدد زالو انداخته شود 3الی  2به موضع ابسه يا اطراف ان 

 :پروستات  بيماری های -

  

  

  

  

  

ادرار آردن، احساس فوريت و يا تكرر ادرار، سفتی و درد متناوب در پايين آمر،  توان به مشكل در از عالئم بيماری پروستات می
  .... باالی رانها و لگن يا

  پروستات چيست؟
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پيشابراه مجرايی است . احاطه آرده استپروستات غده ی آوچكی است آه پائينتر از مثانه قرار گرفته و قسمت ابتدايی پيشابراه را 
اين غده در زير مثانه و در محل خروج ادرار از آن و نيز در جلوی . آند آه ادرار را از مثانه به طرف خارج از بدن هدايت می

دهد از دو  می اين غده آه اعمال مختلفی انجام. پروستات طبيعی در معاينه قوام نرم دارد و فاقد توده است. راست روده قرار دارد
  .اند قسمت تشكيل شده آه توسط يك اليه ی بافتی پوشيده شده

ريزد،  ريز، بدليل اينکه مواد ترشحی آن از راه مجاری به بيرون از بدن می ريز و برون پروستات در تقسيم بندی غدد بدن به درون
  .شود ريز محسوب می جز غدد برون

مايع ترشح شده بوسيله پروستات يک سوم مايع منی . شود های منی ذخيره می در کيسه اسپرممايع توليد شده بوسيله پرستات به همراه
 واژنرا در محيط اسيدی  اسپرمحالت قليايی اين مايع، . اين مايع درآميزش کار حمل و تغذيه اسپرم را بعهده دارد. دهد را تشکيل می
  .کند حفاظت می

 ژن آنتیو  آلبومين، اسيد فسفاتاز، )اسيد سيتريک( ويتامين ث، روی، کلسيمتوان به  ه ترشحات پروستات میاز مواد تشکيل دهند
 .اشاره کرد) PSA(اختصاصی پروستات 

  دهد؟ پروستات چه آاری انجام می

همچنين پروستات، مايعی ترشح . يكی از آارهای پروستات آمك به آنترل ادرار، با وارد آردن فشار به قسمت ابتدايی پيشابراه است
اين مايع ماهيت قليايی. آند اين مايع پيشابراه را مرطوب و لغزنده می. دارد را فعال نگه می آند آه سلولهای جنسی مرد، يا اسپرمها می

دهد آه  دهد، نشان می اعمالی آه پروستات انجام می. ای دارد آه برای فعال باقی ماندن اسپرمها، الزم است داشته و نيز مواد مغذی
  .ما نبود آن نيز تاثير چندانی در زندگی فرد ندارداگرچه بدون پروستات، تقريبا مردان نابارور هستند ا

  

  عالئم بيماريهای پروستات آدامند؟

  .مشكل در ادرار آردن، احساس فوريت و يا تكرر ادرار *

  .خون در ادرار و يا مايعات دستگاه تناسلی *

  .سوزش ادرار يا ادرار دردناك *

  .مشكل در فعاليت جنسی طبيعی *

  .پايين آمر، لگن يا باالی رانهاسفتی و درد متناوب در  *

  .بند آمدن ادرار يا قطره قطره آمدن ادرار *

  آند؟ چه بيماريهايی پروستات را درگير می

  :دهد سه گروه بيماری پروستات را تحت تاثير قرار می 

  بزرگ شدن خوش خيم پروستات *

  التهاب پروستات يا پروستاتيت *

  .آند تهديد میسرطان پروستات، آه يك سوم مردان را  *

 

 

 

  شدن خوش خيم پروستات چيست؟ بزرگ
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به اين افزايش اندازه،. يابد ی اين غده نيز افزايش می با افزايش سن اندازه. ی يك گردو است در مردان جوان، پروستات تقريبا به اندازه
  .شود گفته می)) BPHبزرگ شدن خوش خيم پروستات (

  شود؟ زمانی آغاز می از چه

بزرگ شدن پروستات آه بيشتر در . شوند سالگی عالئم پديدار می 50شود و اغلب موارد بعد از  سالگی شروع می 30اين فرايند از 
  . آند ايجاد می شود عالئمی  افراد مسن ديده می

م خفيف ممکن است خود بخودپزشک ممکن است در ابتدا پيشنهاد دهد که بيمار منتظر بماند بدون آنکه درمانی انجام دهد زيرا عالئ
اری.اما اگر عالئم بدترشوند حتمًا بايد درمان انجام گيرد . برطرف شوند  جراحی بعنوان موثرترين روش درمانی برای درمان اين بيم

دون اينکهجراحی ازناحيه مجرا يا پيش. شناخته شده است و اغلب در مردان با عالئم شديد و پايدار بکارمی رود ابراه انجام می شود ب
اد. جای زخم از خود باقی بگذارد  ا ريسک ايج راه است ام اتوانی جنسی هم اما جراحی با عوارضی از قبيل خونريزی ، عفونت و ن

  .اين عوارض اندک است

  آند؟ ايجاد می چه عالئمی 

اين اتفاق منجر به ايجاد مشكالتی . شابراه فشار وارد آندتواند به قسمت خروجی مثانه و به ابتدای پي است می پروستاتی آه بزرگ شده
ممكن است . دهد شود آه به خصوص بيشتر در شبها رخ می شده و تكرر ادرار ايجاد می جريان ادرار آهسته. شود در ادرار آردن می

ها نيز در  ه و آسيب به آليهتری مانند عفونت مجاری ادراری و يا انسداد آامل پيشابرا مشكالت جدی. احتباس ادراری روی دهد
  . مواردی ممكن است ايجاد شود

  :خوش خيم پروستات به شرح زير است  شايع ترين عالئم بزرگی
  جريان تاخيری ، منقطع و ضعيف ادرار -
  فوريت در دفع ادرار يا قطره قطره آمدن جريان ادرار -
  تکرر ادرار بخصوص در شبها -
  احساس دفع ناکافی ادرار -
  تياری ادراربی اخ -
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  دفع دردناک ادرار -

  

  شيوع آن چقدر است؟

آنان به % 10دهند اما  از بزرگی پروستات را نشان می سال دارند عالئمی 50از مردانی آه باالی  نيمی. اين بيماری بسيار شايع است
  .شود هد تشخيص داده مید بزرگی پروستات با معايناتی آه پزشك انجام می. آنند مداخالت دارويی و جراحی نياز پيدا می

  آيا اين بيماری با سرطان ارتباطی دارد؟

  .خيم است و ارتباطی با سرطان پروستات ندارد اين بيماری آامال خوش. نه

  چيست؟) پروستاتيت (التهاب پروستات 

شود و تشخيص آن به دليل اينكه عالئم، در افراد  متناوبًا درد ايجاد می. دهد اين بيماری بيشتر در مردان جوان تا ميانسال رخ می
ممكن است در هنگام ادرار آردن سوزش يا درد ايجاد شود و مثانه آامًال خالی نشود آه اين عالئم . مختلف متفاوت است، مشكل است

  . آنند درصد از مردان اين عالئم را تجربه می 12تا 10. شود يز ديده میدر بيماريهای ديگر ن

  :از جمله عالئم اينها هستند

  سخت يا دردناک بودن دفع ادرار  

  تکرر ادرار  

  تب  

  کمردرد  

  ران   درد کشاله 

 کاهش ميل جنسی  

  :انواع پروستاتيت 

  .ايجاد ميگرددپروستاتيت حاد، عفونت پروستات است و عالئم آن معموال ناگهانی
  .پروستاتيت باکتريايی مزمن، يک عفونت طوالنی مدت پروستات است و عالئم آن معموال به تدريج ايجاد ميشود

پروستات دردناک بدون .) که قبال به نام درد پروستات يا پروستوداينی خوانده می شد( پروستاتيت و يا سندرم درد لگنی غير التهابی،
  .عفونت يا التهاب است

  .التهابی بدون عالمت، التهاب پروستات است که درد يا عالمت ديگری ندارد  روستاتيتپ

  :عالئم انواع پروستاتيت 

  :پروستاتيت باکتريايی مزمن  -

ن عفونت است           م اي ايين کمری از عالئ ه پ ا در ناحي ين ممکن. احساس درد و ناراحتی بخصوص در ناحيه مقعد و آلت تناسلی ي همچن
  .مانند سوزش و درد هنگام ادرار کردن، تکرر ادرار و فوريت در دفع ادرار داشته باشد است عالئمی

  

  

 :التهاب مزمن پروستات يا سندرم درد مزمن لگنی  -

  :ماه وجود داشته باشند 3اين عالئم حداقل بايد 
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  .ت دارددرد در ناحيه آلت تناسلی، مقعد، قسمت زير شکم و پايين کمر که شدت آن روز به روز تفاو -1
  عالئم ادراری مانند درد در هنگام ادرار کردن، فوريت در دفع ادرار، تأخير در شروع ادرار و جريان ضعيف ادراری -2
  .ناتوانی جنسی، ممکن است با درد بعد از فعاليت جنسی همراه باشد -3
  احساس خستگی يا درد عمومی: ساير عالئم -4

  علل پروستاتيت چيست؟

واع التهاب پروستات    . ناشی از عفونت پروستات هستند و باکتريايی ی حادها پروستاتيت ه  ممکن است ناشی از     برخی ان ند ک آن باش
  کنند عضالت لگن يا مثانه درست عمل نمی

در خانمها بسيار شايع) سيستيت(گرچه التهاب مثانه . است می تواند در هر سنی ايجاد شود و اغلب بعلت عفونتحاد التهاب پروستات 
د       ی باشد و باعث سوزش و تكررم م رخ ده ان ه د در آقاي م می توان ين عاليمی ممكن است    . ادرار می گردد، اما اين عالي ه علت چن ب

رده و حال عمومی. گردد گفته می شود ايجاد" التهاب حاد پروستات"عفونت پروستات آه اصطالحًا به آن ار تب آ ت، بيم در اين حال
ی پروستات (BPH) بزرگ شدن خوش خيم پروستات تر آه بهدر مردان مسن . اش بد می شود ه مشكالت قبل تند، هرگون نيز دچار هس

  .توانند بدتر شوند و گاهی اوقات باعث احتباس يا بند آمدن ادرار شود می

پروستات شده گفته می شود باعث پيچيده تر شدن مشكالت التهاب "اپيديديميت"در بعضی مواقع، يك عفونت بيضه آه اصطالحًا به آن
 .درمان می گردد اين وضعيت نيز توسط تجويز آنتی بيوتيكهای مناسب. عاليم التهاب پروستات غلبه نمايد و عالمی آن ممكن است بر

ا را جذب ی بيوتيكه ی خوب آنت د خيل ر روی با اين حال،پروستات نمی توان ر خود را ب د اث يم توانن ا ن ی بيوتيكه د و بعضی از آنت نماي
  بگذارند پروستات

را در هر. دارد مصرف مقادير زياد آب و مايعات و نيز استراحت آردن بسيار اهميت د باشد زي د مفي ای جنسی می توان ام فعاليته انج
اد به ندرت ممكن است يك آبسه در    . گردد، مقداری از بقايای عفونت را هم خارج می سازد بار آه مايع منی خارج می پروستات ايج

  .خارج می سازند چرك را TURP مواردی با استفاده از يك عمل جراحی شبيهدر چنين . شود

يا        . پروستاتيت يک مشکل بهداشتی بين المللی است و ا و آس ا، آمريک اره اروپ دميولوژيک در سه ق ات اپي ايج تحقيق ه  نت د ک نشان ميده
ن مردان%  50درصد آقايان از نوع مزمن بيماری رنج می برند و حدود  2-10تقريبا م اي دگی خود از عالئ حداقل يکبار در طول زن

دگی. بيماری رنج برده اند اروری و کاهش کيفيت زن اين بيماری می تواند باعث ايجاد درد شديد، عالئم ادراری، اختالالت جنسی، ناب
  .گردد

  شود؟ درمان میدر طب جديد چطور پروستاتيت 

تاتيت است ر اساس علت پروس ان ب ه . درم رای آنک ايشپزشک ب ا آزم ه مقعدی ي د ممکن است معاين دا کن ما  علت را پي ادرار از ش
ه دست می          .بگيرد ان دستکش ب ه مقعدی دکترت رای معاين ه درون راست         ب د و پس از چرب کردن آن يک انگشت را ب رو کن روده ف
  .ی پروستات را لمس می کند پشت غده  برد و می

د انتی بيوتيک  شما. ناشی از عفونت است به کار می روند ها برای درمان التهاب پروستات که آنتی بيوتيک ها را برای چند هفته يا چن
  .بيوتيک داخل وريدی به بيمارستان برويد اگر پروستاتيت شديد باشد، ممکن است الزم باشد که برای درمان با آنتی. ماه مصرف کنيد

  اگر پروستاتيت به علت عفونت نبود، چه؟

نوع التهاب علت ايجاد اين . اند، درمان ممکن است سخت باشد نوز علت پروستاتيت بدون عفونت را نفهميدهاز آنجايی که پزشکان ه
وجود نوع پروستاتيتهای مختلفی برای علت اين  تئوری. ناشناخته است )التهاب مزمن پروستات يا سندرم درد مزمن لگن(پروستات

تواند يک ميکروب ناشناخته باشد يا بعلت يک مسئله عصبی باشد که پروستات را تحت تأثير قرار  دارد از جمله اينکه علت آن می
  .کنند باشد که بر عليه سلولهای پروستات عمل می هايی می بادی دهد يا در اثر آنتی می
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  عود کند؟ پروستاتيت آيا ممکن است 

ه درون بيوتيک آنتی. ی پروستاتيت را دارند، ممکن است دوباره هم به ان مبتال شوند مردانی که يک بار سابقه تبه خوبی ب ها ممکن اس
  . پروستات نفوذ نکند

  .ها نمی توانند آنها را بکشند بيوتيک شوند و آنتی "پنهان"پروستات   ها ممکن است درون مقدار کمی از باکتری

اره شعله      کنيد، عفونت  ا مصرف آنتی بيوتيک را قطع میهنگامی که شم  ور. ور شود  ممکن است دوب اد، شما مجب اق افت ن اتف اگر اي
  .مصرف کنيد  تری را برای مدت طوالنی  ها هستيد برای جلوگيری از عفونت مجدد؛ آنتی بيوتيک

رایاگر شما اين ن. پروستاتيتی که ناشی از عفونت نيست؛ اغلب از نوع مزمن است وع پروستاتيت را داريد، ممکن است الزم باشد ب
  .مدت زمان طوالنی دارو مصرف کنيد

  چه عواملی ميزان خطر را افزايش می دهد؟
  :عواملی که خطر ابتال به پروستاتيت را افزايش می دهند

  عفونت اخير دستگاه ادراری -1
  گذاشتن کاتتر و يا سوند ادراری و يا) ديدن مستقيم داخل مثانه با دستگاه( انجام سيستوسکوپی -2
  بيماريهای مقاربتی -3
  آسيبهايی مانند افتادن از دوچرخه و اسب -4

  .اگر بيماری پروستاتيت باکتريايی مزمن داشته باشد، شانس ابتالی مجدد وی افزايش می يابد

  

  سرطان پروستات چيست؟

آند و در اين  سته و در درون پروستات در طی سالها رشد میسرطان پروستات، رشد بدخيم سلولهای پروستات است آه معموًال آه
ممكن است به بافتهای دورتر مانند . يابد اما به مرور زمان به بيرون از پروستات گسترش می. آند ايجاد می مدت عالئم آمی 
اين بيماری شايعترين . دارد ها به ميزان پيشرفت بيماری بستگی عالئم و نشانه. اندازی آند ها و آبد نيز دست استخوانها، ريه
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  . منجر به مرگ، بعد از سرطان ريه است بدخيمی

باال می برد  اما تعدادی فاکتورهای خطر وجود دارد که شانس ابتال به اين بيماری را. است   علت اصلی سرطان پروستات نا شناخته
  :که شامل

  می افتد اکثر موارد سرطان پروستات در افراد مسن اتفاق : افزايش سن -1
سرطان   مبتال به اين بيماری شود ، شانس ابتال به  سال 60اگر پدر يا برادر شما در سنين زير : سابقه خانوادگی و ژنتيک-2

  پروستات در شما بسيار افزايش می يابد
  .آسيايی است   اين بيماری در تژاد آفريقايی شايع تر از نژاد: نژاد-3
در آن کم باشد شانس ابتال به سرطان پروستات را  وی چربی باال باشد و مصرف ميوه و سبزيجاترژيم غذايی که حا: رژيم غذايی-4

  .باال می برد
  تماس با کادميوم -5

  عالئم و نشانه های سرطان پروستات چيست؟
راه فشارمی آورد، سرطان پروستات ممکن است در مراحل اوليه هيچ عالمتی نداشته باشد اما بتدريج که رشد ميکند و بر روی پييشاب

  :باعث ايجاد عالئمی می شود به شرح زير
  افزايش تعداد نياز به دفع ادرار بخصوص شبها  -
  مشکل در دفع ادرار -
  درد يا سوزش در حين ادرار -
  مشاهده خون در ادرار -
  .جريان ادراری ضعيف می شود بطوريکه مدت زمان بيشتری طول می کشد تا مثانه تخليه شود -
  ر در شروع ادرارتاخي -
  احساس نياز به دفع ادرار بصورت فوری -

زمانی که سرطان .اوليه سرطان پروستات بی عالمت است ، تنها راه تشخيص اين بيماری معاينات منظم و دوره ای است  در مراحل
  .پروستات به نقاط ديگر بدن گسترش يابد باعث ايجاد عالئم ديگری می شود

در نتيجه گسترش سرطان، . رش سرطان ، استخوانها به خصوص استخوانهای لگن و ستون مهره ها استمحل برای گست  شايع ترين
  .دردناک و حساس می شوند   استخوانها

  .تشخيص سرطان پروستات درد استخوانی ناشی از گسترش سرطان به اين ناحيه است  گاهی اوقات اولين عالمت

  .است که پزشک به کمک آن سطح پروستات را لمس می کند   گشتی از راه مقعديکی از راههای تشخيص اين بيماری معاينه ان
باال  PSAپروستات در خون است زمانی که سطح   يا آنتی ژن اختصاصی PSAراه ديگر تشخيص اندازه گيری آزمايشگاهی سطح

در مواردی که احتمال وجود . رد درصد احتمال وجود سرطان پروستات وجود دا 60باشد و معاينه انگشتی نيز غير نرمال باشد
سرطان باالست تستهای تشخيص بيشتری الزم است از جمله نمونه برداری سوزنی از پروستات که با اين روش قسمت کوچکی از 

نمونه برداری از نظر سرطان پروستات مثبت باشد، بايد تست  اگر نتيجه.را برداشته و زير ميکروسکوپ بررسی می کند   پروستات
  .به ساير نقاط بدن الزم است  جهت بررسی گسترش اين بيماری MRIاسکن و    CTتکنيکی مانند های
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  پيشگيری از سرطان پروستات 

و معاينه توسط پزشک ) از طريق آزمايش خون  PSA(  سال برای غربالگری اين بيماری، ساليانه آزمايش 40مردان باالی  به _ 1
  . گردد توصيه می

، سويا، Dاست که مصرف بعضی از مواد غذايی مانند سلنيوم، ويتامين   شده  بر اساس تحقيقات اخير ديده: رعايت رژيم غذايی _  2
   .ثر بوده استدر پيشگيری و حتی کاهش رشد اين تومور مو) ماده موجود در گوجه فرنگی (چای سبز، ليکوپن 

يا همان چربی مضر، جهت پيشگيری  LDLای و چربيها به خصوص  همچنين عدم مصرف بعضی غذاها مانند موادی قندی و نشاسته
 . گردد در ابتالء اين بيماری توصيه می

  

 :نحوه درمان  به روش زالو درمانی

عدد زالو پشت هر زانو بياندازيد و در مرحله سوم بغل  10روز ديگر  25الی  20عدد زالو روی هر پا بياندازيد و  10مرحله اول 
که اگر خود فرد می تواند اين کار را بکند که هيچ و اگر فرد ديگری (عدد زالو بياندازيد  10کشاله ران نزديک بيضه ها هر طرف

خود را زانوهای کار را انجام دهد بايد به بيمار بگويد که آلت و کيسه بيضه را زير پارچه ای قرار دهد و  می خواهد برای بيمار اين
يعنی زير موضع خود, در کنار کشاله ران , و سپس شما بين فضای بين کيسه بيضه ها و مقعد و پاهايش را مقداری باز کند جمع کند
 .از سه ماه دوباره دوره درمانی پيگيری شودو پس )اقدام به زالو گذاری بکنيدپروستات

  

 :کوليت اولسرو  -

اولسرو يكی آوليت . بيماری است آه در آن جدار داخلی روده بزرگ دچار التهاب می شود   Ulcerative Colitisاولسرو يا  آوليت
ناخته IBDيا به اختصار  Inflammatory Bowel Diseasesهای التهابی روده يا  از دو بيماری است آه تحت عنوان بيماری ش

 . شوند، بيماری ديگر آرون نام دارد می

رار می           در آوليت ه ق ورد حمل زرگ را م ی روده ب تباه شده، جدار داخل اب، اولسرو سيستم ايمنی بدن دچار اش اد الته د و باعث ايج ده
ر می    ) Colon( آولون و قسمت انتهايی  ) Rectum( رآتوم  بيماری معموًال. شود زخم، خونريزی و اسهال می  ی را درگي د ول آن

  . را هم تحت تأثير قرار دهد ) Colon( آولون تواند تمام  می

ايعتر از آشورهای دربه علل ناشناخته اين  بيماری در آشورهای پيشرفته مثل آمريكای شمالی ،انگلستان و آشورهای اسكانديناوی ش
ين   آوليت. حال توسعه می باشد ا   15اولسرو مردان و زنان را به يك اندازه مبتال می کند و شايعترين سن ابتال ب الگی است   30ت و .س

ار ه اول بيم تگان درج روز آن در بس تر است ١٠-١۵خطر ب ر بيش ون در. براب د چ ل باش اد آن دخي م در ايج ل محيطی ه ايد عوام ش
وارش دچار اختالل. کشورهای صنعتی شايع تر است هم چنين در افراد مبتال به اين بيماری ، سيستم ايمنی مربوط به مخاط دستگاه گ

نميزان شيوع اين بيماری در هر دو جنس مرد و زن يکسان است و در سفيد . است روز اي رين سن ب ايع ت ر است و ش پوستان شايع ت
ارم است ه دوم و چه ين ده اری ب د از. بيم ارت ان الينی آن عب م ب وم : عالي زی از رکت د ( اسهال ، خون ري يچ ، دردهای) مقع ، زورپ

ه علت اسها     . کرامپی شکم که معموال با دوره متناوب تشديد و خاموشی اسهال خونی ظاهر می شود  اران ب ن بيم اوب ، ممکناي ل متن
ند     . است تب داشته باشند و بدن آن ها دچار کم آبی شود ته باش م داش م خونی ه .هم چنين چون خون ريزی از مقعد دارند ممکن است ک

د         ج می برن ا رن ه صورت و ساق پ ايی در ناحي ين ممکن است از درد. گاهی اين بيماران از زخم های آفتی در دهان و زخم ه م چن ه
 .م شکايت داشته باشندمفاصل بزرگ ه
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 : مراحل درمان 

و . عدد زالو گذاشته شود و در مرحله بعدی پشت گوش و در مرحله سوم روی پاها انجام شود  10روی دست ها 
  .بيشتر بايد اقدام به درمان بوسيله داروهای گياهی نمود 

يکی از داليل مهم آن خوردن نوشابه و يا آب يخ . شود اگر حرکات دودی روده دچار مشکل شود اين بيماری ايجاد می
 .روز سبزيجات و ميوه های خام خورده شود 10تا  8برای درمان . با غذا می باشد

 

 :داء الصدف يا پسوريازيس  -

ه  در اين بيماری پوس . يکی از شايع ترين بيماری های پوستی  که نام آن از کلمه يونانی به معنی خارش گرفته شده است   ت ناحي
راه است         ا خارش هم ره ای رنگ دارد و معموال ب لولهای      .مبتال قرمز و در سطح اين مناطق پوست های نق ول، س ه طور معم ب

د    ده و ميريزن الغ ش ار           . پوستی بعد از گذشت يک ماه ب ی چه رد و فقط سه ال لولها سرعت ميگي وغ س در عارضه پسوريازيس، بل
ه زي    . روز طول می کشد ه الي ا ک رده در             از آنج يم می شوند، سلول های م ر از حالت طبيعی، تقس رين سلول های پوستی زودت

  .جمع می شوند) که پوست برونی ناميده می شود(پوسته های ضخيم تر روی خارجی ترين اليه پوست 

ر است     . درصد جمعيت است  3تا  1شيوع بيماری  زان شيوع کمت ه در  (اما در بعضی گروهها مي دها از جمل محل های   ) منگلوئي
  .پشت بدن و ناخنها می باشد , آرنج , شايع درگير پوست سر 

  ژنتيک در اين بيماری نقش موثری دارد و ممکن است افراد:    علت بيماری

  بسياری استعداد ابتال به  پسوريازيس را داشته باشند  اما برای ايجاد  بيماری

  آفتاب  سوختگی, ائيدگی ها س, خراشيدگی ها , عوامل محيطی مثل استرس  

  در پوست اين افراد التهاب فرايندی ايجاد می کند.های شديد نيز دخالت دارند 

  که موجب افزايش سرعت در پوسته ريزی از سطح پوست می شود که معموال

  فصل زمستان و کاهش تابش .  چندين برابر حالت طبيعی پوست خواهد بود 

  استرس، تغييرات آبعواملی نظير  .    دارد نور آفتاب در تشديد بيماری نقش 

ل        HIVو هوا، عفونت های استرپتوکوکی يا   ا مث ا بالکره وم، بت ل ليتي ا مث ، زخم های سطحی، بيماری ها يا مصرف برخی داروه
  .دخالت دارند   يا داروهای آنتی ماالريا) وی قلبدار(پرانولول، کويندين .پر

  

  

  

  

  

  :عالئم بيمار 
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ن     پسوريازيس يا داء الصدف به صورت برجستگی های قرمز رنگ با پوسته های سفيد که به تدريج بزرگ شده و ممکن است اي
د     بيده و قسمت های وسيعی از پوست را فرابگيرن م چس ه ه ا ب ته شود   . برجستگی ه ته های ضايعه برداش ه پوس در صورتی ک

اد م     راکم است        . ی شود  معموال درد و خونريزی های کوچکی در محل ايج ا در پوست سر بسيار مت ته ه پسوريازيس در  . پوس
نواحی تناسلی و نواحی کف دست و پا ديده می شود و , نواحی چين دار بدن , ناخن , قسمت های مختلف بدن از جمله پوست سر 

رم قطره ای   , می تواند به اشکال مختلف از جمله فرم های مزمن    ری ه      ,ف ا درگي راه ب رم های هم رم معکوس و   , ای مفصل  ف ف
  .پوستولر ديده شود

ا               :  انواع و طبقه بندی دت، محل، شکل و طرح فلس ه ه در شدت، طول م اد می شود ک پسوريازيس به شکل های مختلف ايج
  : شايع ترين انواع آن عبارتند از. متفاوت است

وع پسوريازيس است     : پسوريازيس پالکی يا پسوريازيس ولگاريس   ايعترين ن ه ش وع پسوريازيس ضايعات ملتهب و      . ک ن ن در اي
ره ای    رده نق اند   -قرمز رنگی در پوست ايجاد می شود که روی آن را فلس های سلول های م فيد می پوش ج،   . س و بيشتر روی آرن

  . شود زانو، پوست سر، و ناخن های دست يا پا ديده می

ضايعات سر   (نوعی نادر از پسوريازيس می باشد که در آن کورک های چرک دار کوچکی    ):چرک دار(پسوريازيس پاستوالر 
فيد ود     ) س ی ش ده م دن دي ا ب مت ه اير قس ا س ا ي ف پاه ا، ک ت ه ف دس دود در ک ا مح دن ي ای ب مت ه ه قس   . در کلي

ه سرعت در يک         که معموًال در بچه ها ايجاد می شود و ب:پسوريازيس گوتات ه ب د ک ه صورت لکه های کوچک قرمز فلس مانن
اد می شود، مشخص می شود        ودرد          . ناحيه بسيار بزرگ از پوست ايج ل گل ونی مث اری های عف د از بيم وًال بع ن عارضه معم اي

  . چرکی ايجاد می شود

ين باسن و دور ا    :پسوريازيس معکوس اد می شود     که در زيربغل، زيرسينه، حول کشاله ران، در شکاف ب دامهای تناسلی ايج . ن
د                ی باش وريازيس م ر پس واع ديگ خامت ان د ض ا فاق ت ام وزش آور اس گ و س ورتی رن وًال ص ز معم ه ني ن عارض   . اي

د     دی می کنن يم بن  5-10پسوريازيس خفيف در   . برخی متخصصين پوست، پسوريازيس را به سه نوع خفيف، متوسط و وخيم تقس
ا   10کند، پسوريازيس متوسط در    درصد از بدن فلس ها را ايجاد می االی       20ت يم در ب دن و در پسوريازيس وخ  20درصد از ب

اد می شود    در ا ايج اد می شود            5در  . صد از بدن فلس ه ز ايج ه پسوريازيس، ورم مفاصل ني تال ب راد مب ه اف ن  . درصد از هم اي
  .وضعيت ورم مفاصل پسورياتيک ناميده می شود

  مراقبت های فردی
  . روغن ها، کرم ها، لوسيون ها برای اين منظور توصيه می شود. ا هميشه روغن دار و مرطوب نگه داريدپوستتان ر• 
  . در خانه از دستگاه های مرطوب کننده استفاده کنيد• 
  . البته مراقب باشيد که دچار آفتاب سوختگی نشويد. زير آفتاب برويد• 
  . دحمام کردن در آب داغ به کاهش فلس ها کمک می کن• 
صابون های ماليم مثل کرم نيوآ، داو و از اين قبيل اتخاب . از صابون های ماليم يا پاک کننده های فاق صابون استفاده کنيد• 

  . های خوبی برای شماست
  . از هرگونه استرس دوری کنيد• 
 .از خود در مقابل انواع زخم ها و عفونت های پوستی محافظت کنيد• 

 

 

 

 

  : مراحل درمان

  روز 40به مدت . هر روز صبح ناشتا يک ليوان شربت خاکشير ترنجبين ميل نمائيد با کمی عسل 

  :از فرمول زير که فرمول مسهل عام است بيمار ماهی يکبار بايد مصرف کند
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ان   + گرم  25گل ختمی + گرم  50ترنجبين + گرم  50گل سرخ + گرم  50برگ سنا  رم   25تخم کت نتين  + گ  25افس
ی      , گرم    ورد نظر يک ال ار يک قاشق     2داروها را با هم مخلوط کرده و نيم کوب نمائيد و در بعد از طهر روز م ب

د    ليوان آب بجوشانيد تا يک ليوان 2غذاخوری از مخلوط فوق را با  ل کني . باقی بماند و سپس صاف کنيد و با عسل مي
د و           وان ديگر بخوري د ارام آرام يک لي ه بع د دقيق ه چن اگر با يک ليوان شکم حالت اسهالی پيدا کرد کافی است و اگر ن

ا آب و خوردن انجير و آلو بخار.اگر دچار دل پيچه شديد يک ليوان عرق نعناع را داغ کنيد و با مقداری نبات ميل کنيد
  . پز شده همراه مسهل توصيه می شود

  روز استفاده شود و سپس مراحل زالو درمانی را آغاز نمائيد 15بهتر است از يک رژيم پاکسازی طی 

لوهای درشت استفاده ااز ز. زالوها را روی زخم ها و نزديک ترين محل به تجمع مواد سوداوی در پوست می اندازيم 
  .جلسه ديگر به فاصله زمانی مناسب زالو درمانی را انجام دهيد 2ی که استفاده کرديد کنيد و بسته به تعداد زالوي

 :واريس پا  -

واره    . شوند واريس بيماري است آه در طي آن ديواره وريدها دچار تورم و برآمدگي پياز مانند مي ده در دي اين مشكل به طور عم
ر           وريدهای واري. شود وريدهاي قسمت تحتاني ساق پا ديده مي ی رنگ درست زي ايی برجسته و آب اب ه سی معموال بصورت طن

وريدهای متورم و . در هر قسمتی از بدن می توان اين وريدها را ديد، اما بيشتر پاها درگير می شوند. سطح پوست ديده می شوند
وتی شکل         ای عنکب ا نم دهای ب ام وري ه ن ان      پيچ در پيچ قابل رويت که گاهی به وسيله مويرگ های پرخونی ب د، هم ده ان احاطه ش

تند          . وريدهای واريسی سطحی هستند ی ضرر هس ا معموال ب تند، ام د شکل هس اک و ظاهرا ب ن    . اين وريدها دردن ات اي اهی اوق گ
ه ، خارش          ورم ناحي ن صورت باعث ت ه در اي وريدها متورم می شوند و حين تماس حساس هستند، مانع جريان خون می شوند ک

م دارد             . ال می شوندپوست و درد در ناحيه مبت ق ه ا عمي ی ي دی داخل د سطحی يک شبکه وري ر شبکه وري ا عالوه ب در . پاهای م
د  د            . مواردی نادر، وريد داخلی پا به حالت واريسی در می آي ا می توانن ده نمی شوند، ام دهای واريسی عمقی معموال دي ن وري اي

م تشکيل شود      در وريدهای واريسی عمقی. باعث تورم يا درد در سراسر پا بشوند مشکل واريس   . ممکن است لخته های خون ه
  . برابر مردان است 2احتمال بروز واريس در زنان . نسبتا شايع است و بسياری از مردم در خانواده خود اين مشکل را دارند

واره ای عضالنی و ضخيم        علت واريس چيست؟ د دي دن می برن ه    شريان ها که خون پر اکسيژن را از قلب به سراسر ب د ک دارن
ا عضالنی است و شبکه ای از               . دارای بافت االستيک است  واره آنه ه دي د ک ه قلب برمی گردانن دن ب ه خون را از ب دهايی ک وري

از می شوند    ه           . دريچه ها درون آنها وجود دارد که فقط به سمت قلب ب ا ب د دريچه ه ه حرکت در می آي دها ب ی خون در وري وقت
ن  . کند و به جلو برود و بعد بسته می شوند تا خون به عقب برنگردد نوبت باز می شوند تا خون حرکت در وريدهای واريسی ، اي

دريچه ها خوب کار نمی کنند به صورتی که خون در وريدها جمع می شود و عضالت براحتی نمی توانند خون را به سمت قلب   
د،    خون به جای اين که از يک دريچه به دريچه ديگر به جريان . حرکت دهند در آيد به صورت جمع شده در وريد حرکت می کن

د          دا می کن يچ پي يچ در پ ده حالت پ ورم ش د مت دهای      . فشار وريدی و احتمال احتقان وريد زياد می شود و وري ه وري ن ک ل اي ه دلي ب
وار     ه دي ه عضالنی  سطحی عضالت ديواره ای قوی ندارند احتمال واريس در اين وريدها بيشتر از وريدهای عمقی است ، چرا ک

ه واريس شود           . وريدهای عمقی قوی تر است د منجر ب ا شکم شود می توان ا ي . هر شرايطی که باعث فشار بيش از حد روی پاه
تند، وجود دارد       ه طوالنی مدت می ايس يبوست مزمن و در بعضی    . شايع ترين فشار زمان بارداری ، در افراد چاق يا افرادی ک

را عضالت در       . باعث واريس شوند موارد نادر تومورها هم می توانند د، زي اد می کن ماندن در حالت ساکن احتمال واريس را زي
د       ال           . حالتی که فرد بی حرکت است به پمپ کردن خون کمک نمی کنن ر می شوند و احتم دها ضعيف ت تن سن ، وري اال رف ا ب ب

ا اگر کسی    در قديم می گفتند چهارزانو نشستن باعث واريس می شود د. واريس بيشتر می شود ر حالی که اين باور غلط است؛ ام
  . واريس داشته باشد چهار زانو نشستن آن را بدتر می کند

  :  تشخيص 

تند  ا درد خفيفی        . عروق واريسی سطحی ، به شکل متسع و پيچدار و به رنگ آبی تيره هس ته باشد ي يچ دردی نداش ممکن است ه
د  اهی  . در اندامهای پايينی خود حس کني ی            گ ل توجه و حت ورم قاب ر ميشوند و ت ايينی درگي دامهای پ ع در ان ياهرگهای عمقی واق س

الی     . اين حالت تحت عنوان نارسايی سياهرگی شناخته ميشود . زخمهای پوستی را به وجود ميآورند پزشک ، پاهای شما را در ح
  .ملکرد دريچه های سياهرگی است ميگرددمعاينه ميکند و به دنبال تورم که نشانه ديگری از اختالل ع. که ايستاده ايد

اد ميشوند    د ، ايج . زخمها توسط سياهرگهای واريسی يا اختالل عمل دريچه های سياهرگی که معموال نزديک مچ پا قرار گرفته ان
وه . علت آن خيس خوردن طوالنی مدت بافت مچ پا است زيرا خروج جريان خون سياهرگی کاهش مييابد  ايجاد رنگ دانه های قه
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زايش          . ای معموال پيش درآمد ايجاد يک زخم هستند ه اف ل ب ان تماي ا گذشت زم ا ب تند ام ات نيس سياهرگهای واريسی تهديد کننده حي
د    . دارند ديد ، ممکن است     . اگر شما نگران ظاهر سياهرگها هستيد يا شما را آزار ميدهند با پزشک خود صحبت کني وارد ش در م

  . خارش يا زخم يا تغيير رنگ شودپوست مجاور سياهرگ واريسی دچار 

  چه غذاهايي مفيد هستند؟ 

اري است   ياه    . برطرف آردن يبوست گام نخست در بهبود اين بيم ر س زايش مي     هاي  رگ يبوست فشار وارد ب ا را اف د و   ساق پ ده
  شود گيري از بروز واريس مي رژيم غذايي غني از فيبر سبب آاهش يبوست و پيش. شود منجر به تشكيل واريس مي

يش       دفوع و پ يم آردن م راي حج ان سبوس         ـ ب ري از يبوست مصرف غالت صبحانه سبوس دار، ن رنج توصيه     دار،  گي تا و ب پاس
ر   تر و بزرگ مدفوع حاصل شده نرم. دارند غالت غني از فيبر نامحلول، مدفوع را حجيم آرده و آب را در خود نگه مي. شود مي ت

اين نكته حائز اهميت است  .شود بدين ترتيب فشار آمتري به وريدهاي پا وارد مي. آند بور ميتر از دستگاه گوارش ع بوده و آسان
  .ليوان در روز باشد 6آه افزايش دريافت فيبر در رژيم غذايي بايد همراه با افزايش دريافت آب، حداقل به ميزان 

ه در   . ويژه در طول دوران بارداري اهميت دارد  ـ سبزيجات داراي برگ سبز و انواع آلم به وسيله تامين فيبر نامحلول به چرا آ
ي زرگ م ردن انقباضات روده ب ته آ ترون سبب آهس االي هورمون پروژس ان، سطوح ب ن زم روز يبوست را  اي ال ب شود و احتم

 . دهد افزايش مي

 پيشگيري از واريس

  .در هنگام نشستن پاهاي خود را روي هم نياندازيد 

  .آند مي عضالني و قدرت وريدي آمك راهپيمايي به جريان خون در پاها از طريق ايجاد انقباض .منظم ورزش آنيدبه طور   

  .وزن خود را آم آنيد   

مرتب  آند براي مدت طوالني سر پا بايستيد وزن خود را به طور اگر شغل شما ايجاب مي. آنيد از ايستادن طوالني مدت اجتناب   
  .بار از يك پا بر روي پاي ديگر بياندازيد هر چند دقيقه يك

  .دهد نپوشيد هاي تنگ آه نواحي آشاله ران ،مچ دست و پاها را فشار مي لباس هرگز  

پيشگيري از يبوست مانع از ايجاد . آنيد از غذاهاي پرالياف مانند نان غالت آامل، ميوه و سبزي تازه و سبوس غالت استفاده  
  .شود فشار بر عروق مي

  .پاهاي خود را باال قرار دهيد درحال استراحت  

  .بايستيد وآمي راه برويد دقيقه ۴۵  هاي طوالني مدت هر  در رانندگي  

 

 

  

  

  

 :نحوه درمان به روش زالو درمانی 

ا  ه اول روی هرپ ی  10در جلس ه دوم يعن ه شود و در جلس و انداخت دد زال ای  20ع ياه رگ ه ه اطراف واريس و س روز ديگر ب
  .عدد زالو بياندازيد 10آسيب ديده در هر پا 

د    رار دهي ادام    . پس از حمام، آب سرد به پاها بزنيد، در هنگام شب دو بالشت زير پاها و بالشتي آوچك زير سر ق ا را روغن ب پاه
 .ماليده و ماساژدهيد و روزي دو ليوان آب زرشك بخوريد

  .يتان بگيريد تا از واريس جلوگيري شودهنگام خروج از حمام، چند ثانيه آب سرد بر روي پاها
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  .رعايت رژيم پاکسازی قبل از زالو درمانی و مصرف شربت خاکشير روزانه حتما بايد رعايت شود

  :سردرد  -

ره های درونی           ا ودله ر خستگی و دغدغه ه اعی است در براب ا اوضاع      . اساسا سردرد يک واکنش دف وان سازگاری هرکس ب ت
ذرد ، سازگاری از             ی می گ ا از حد معين ه دشواری ه ا هنگامی ک دشوار زندگی ، وابسته به شخصيت و خلق وخوی اوست ، ام

د  د می آي ان می رود و سردرد پدي د و مرز ، د . مي ن ح اوت است اي ورد اشخاص مختلف ، متف ه خودی خود يک . رم سردرد ب
اگوار           اری است ، احساسی است واقعی و بسيار ن انه های بيم اراحتی و      . بيماری نيست ، بلکه از نش وعی ن انه ن ممکن است نش

اط دار  ز ممکن است    اختالل باشد که با مغز شخص يا يکی از اندامهای او يا شخصيت وی يا محيط زندگی و اطرافيان ارتب د و ني
م ممکن است سردرد          . ترکيب و آميزه ای از اين عوامل مختلف باشد اهی ه ا گ د ، ام ی ندارن تند و اهميت بيشتر سردردها گذرا هس
اک باشد    اری خطرن ه پزشک               . نشانه و مقدمه ی يک بيم د ب ا باي تند ، حتم تال هس ه سردرد مزمن مب ه ب ل ، کسانی ک ين دلي ه هم ب

  . مراجعه کنند

ر       : وع سردرد متداول وجود دارد دو ن ولی است ، دومی در اث ان سردرد معم اولی دراثر انقباض عضالنی پديد می آيد و اين هم
وع ميگرن است و حدود  ) گشادگی ( اتساع   ی از ن ن سردرد عروق د ، و اي د می آي ای مغزی پدي ه از  90رگه انی ک درصد کس

پيشگيری : برای دوری از سردرد از نظر پزشکی دو راه وجود دارد .  هستندسردرد شکايت دارند ، به يکی از اين دو نوع مبتال
ا     . و معالجه اراحتی ه ا و ن ره ه بهترين شيوه پيشگيری آن است که به بيمار کمک کنيم تا خودش بفهمد که در برابر خستگی و دله

د   . چگونه می توان مقاومت کند ز موثرن ن . برخی از داروهای آرام بخش يا مسکن ني ذيری       اي ا حساسيت و آسيب پ ا ، موقت داروه
دگی را ممکن می سازند     اد    . دستگاه عصبی را در برابر مشکالت کاهش می دهند و مقابله آسان تر با دشواری های زن د ي ا باي ام

  . آوری کرد که هيچ کدام از اين داروها علت اصلی سردرد را از بين نمی برد

دين سو ،   . با دارويی به نام تارترات ارگوتامين معالجه می کردندبه بعد ميگرن را معموال  1930از سالهای  از بيست سال پيش ب
د   ته ان م نمی     . داروهای گوناگون ديگر ساخته شده اند که بيشتر برای پيشگيری به کار می روند و نتايج خوبی هم داش وز ه ا هن ام

روه خ  . توان گفت که داروی قطعی معالجه ميگرن کشف شده است اال گ ه می           احتم ن هم ا اي ه ميگرن نمی شوند ، ب تال ب اصی مب
ه   توانيم بگوييم که مبتاليان به ميگرن معموال اشخاصی هستند باهوش ، حساس ، دقيق و منظم که در ميان اجداد خود افراد مبتال ب

وان خود را از دست می ده        . ميگرن داشته اند اب و ت ره ت دگی ، ذخي د ، در نتيجه   اين اشخاص در کشمکش با دشواری های زن ن
ه           . حالتی پديد می آيد که گاهی با تغييراتی در رگ های مغز همراه است ه ب ايی می شوند ک روز اختالل ه رات سبب ب ين تغيي هم

ه                 . آنها اشاره شد  ده است ک انع آن ش ين امر م د و هم ته ان ه ميگرن ، تربيت خشن و سختگيرانه ای داش تال ب معموال اشخاص مب
اغلب برخالف ميل خود ، وادار به انجام کارهای دشواری  . ود را در راه مثبت و مفيدی به کار اندازندبتوانند حس پرخاشگری خ

د ده ان امی ش اقتی و ناک ی لي اس ب وعی احس ار ن ل گرفت ين دلي ه هم ت و ب وده اس ان ب وان آن زون از ت ه اف د ک ده ان   ش
ات       آيا سردردهای معمولی بيشتر از ميگرن شيوع دارند؟ اعتماد مطلق به آم ه سردرد بيشتر اوق ان ب را مبتالي ار دشوار است ، زي

ه     خود به مداوای خويش می پردازند ، آن ها تنها هنگامی به پزشک مراجعه می کنند که سردرد شان چنان شديد و مزمن بشود ک
ار بيشتر از ميگرن         . مانع انجام کارهای روزانه شان گردد ولی ده ب ه شيوع سردرد معم ين زد ک ه   . است می توان تخم ين ب همچن

تاها     ا روس هرها رواج دارد ت هری و نزديک ش اطق ش م در من ولی ه ردرد معم ه س د ک ی رس ر م دگی  . نظ ه زن ت آن است ک عل
ده  م هر روز ع ا ه ار م ده است و در روزگ راه ش د و مستمری هم ا هيجان و خستگی ممت ه شهرها ب ينان و ساکنان حوم شهرنش

  . گزينندت می نبيشتری در شهرها و حومه آنها سکو

رق گذاشت       است خستگی چشمها نيز ممکن  د ف ديد باي . باعث سردرد شود اما در اين مورد ميان ناراحتی خفيف چشم و سردرد ش
اما همين واکنش های يکسان پديد نمی  . دوربينی چشم ، آستيگماتيسم يا عدم تطابق عضالت چشم ، ممکن است سبب سردرد بشود

ا  مثال بيمار عصبی ، حتی پي. آورد ش از مراجعه به چشم پزشک معموال متقاعد می شود که بايد عينک بزند و حتی ممکن است ب
د  استفاده از عينکی که شيشه های  ه باعث         . معمولی دارد سردردش تخفيف ياب ات ک اده روی در استعمال دخاني وده و زي هوای آل

ين   . ی بشود و در نتيجه سردرد را پديد آوردافزايش گاز کربنيک در خون انسان است، ممکن است سبب اتساع رگهای خون ه هم ب
ايی      . جهت می توان گفت که هوای آلوده و اتاق های پر از دود سيگار احتماال سبب سردرد می شوند ه بيشتر سردرد ه ن هم با اي

  . که در اتاقهای پر از دود پديد می آيند ناشی از واکنش روانی اشخاص هستند

رد     سردردهای ديگری نيز هستند که نشانه ای از بيماريهای حاد می باشد که از جمله می توان به برخی از انواع سردرد اشاره ک
د ،    :  رده ان سردردهايی که هميشه در ناحيه مشخصی از سر پديد می آيند ، سردردهايی که قبال با داروی معينی تسکين پيدا می ک

د ، سردردهای    اما ناگهان در برابر دارو مقاومت نشان می دهند ، سردردها يی که با اختالل در شخصيت و روان شخص همراهن
ج در             ی حسی و فل ا ، ب ل تشنج ، ضعف و اغم انه های عصبی مث ا نش بسيار شديدی که ناگهان رخ می نمايند ، سردردهايی که ب
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هريک از سوراخها نوک اعضای بدن و دو بينی همراه هستند ، سردردهايی که با اختالل های جسمی همراهند مثل خونريزی در 
رد  . و منافذ بدن و غيره ه ک اهی ، مختصر سردردی        . در تمام مواردی که گفته شد ، حتما بايد به پزشک مراجع ه گ اه ب ا اگر گ ام

  .داريد ، تحمل کنيد که زندگی هم دردسر دارد و هم سردرد

 :نحوه درمان به روش زالو درمانی  

عدد روی هر    10اختن زالو در يک جلسه پشت گوش و در جلسه بعد اگر سردرد حاصل از غلبه دم است صرفا با اند
ه مدت            تا ب د هر روز صبح ناش رد باي ود ف ه سودا ب روز  40دست درمان حاصل می شود و اگر سر درد ناشی از غلب

د              ار باي اهی يکب ار م ام است بيم ه فرمول مسهل ع ر ک رد و از فرمول زي شربت خاکشير ترنجبين با کمی عسل ميل ک
  :کند مصرف

ان   + گرم  25گل ختمی + گرم  50ترنجبين + گرم  50گل سرخ + گرم  50برگ سنا  رم   25تخم کت نتين  + گ  25افس
ی      , گرم    ورد نظر يک ال ار يک قاشق     2داروها را با هم مخلوط کرده و نيم کوب نمائيد و در بعد از طهر روز م ب

د    ليوان آب بجوشانيد تا يک ليوان 2غذاخوری از مخلوط فوق را با  ل کني . باقی بماند و سپس صاف کنيد و با عسل مي
د و           وان ديگر بخوري د ارام آرام يک لي ه بع د دقيق ه چن اگر با يک ليوان شکم حالت اسهالی پيدا کرد کافی است و اگر ن

ا آب و خوردن انجير و آلو بخار.اگر دچار دل پيچه شديد يک ليوان عرق نعناع را داغ کنيد و با مقداری نبات ميل کنيد
  . پز شده همراه مسهل توصيه می شود

دانه اسفند به همرا يک استکان آب بخورد و صبح ناشتا يک ليوان شربت خاکشير  7شب  40و اگر از بلغم بود بيمار 
  ترنجبين بخورد و هم چنين از مسهل عام استفاده کند

روز  14کند و از مسهل عام پس از  و اگر از غلبه صفرا بود هر صبح ناشتا يک ليوان شربت خاکشير شيرخشت ميل
  استفاده کند

و اين سه گروه پس از دو هفته رعايت موارد فوق و مصرف مسهل عام در روز چهاردهم جلسات زالو درمانی را 
 .  آغاز کنند که جلسه اول پشت گوش ها و دوم پشت دست ها می باشد

 

  

  :جراحی پالستيک و کاربرد زالو پس از عمل  -

تفاده می شود        امروزه در کشو  و در جراحی های پالستيک اس ددی از زال ياهرگی و در نتيجه      . رهای متع ان س ال ، احتق رای مث ب
اد می        . باشد  ترومبوز ، جديدترين عوارض پيوند پوست می  اد بافت پس از عفونت و عفونت خونی ايج ردد  فس ادل در   . گ عدم تع

را  . شود  هموديناميک باعث نارسايی سياهرگی می  ه         روش معمول ب ه دکمپرس کردن در فاصله کمی از محل و تخلي ان ک ی درم
ا در سال     . آميز نيست  هماتوم زير پوست به وسيله برش در پوست است ، اکثرًا موفقيت ا در بيمارستان ليوبلجان و   1955ام از زال

تفاده شد و         برای اولين بار ياهرگی اس ان س ان احتق رای درم ب
اً   ده ای تقريب دوار کنن يار امي ايج بس ه    نت اران ب ام بيم رای تم ب

  .دست آمد 

ی   3برای بيشترين احتقان خونی ، حدود  ورد ني    6ال و م ز ازال
ت ی   . اس ا م ه زالوه انی ک ا زم ازه داد ت د اج ون  باي د خ خواهن

ا ،    ادن زالوه د از افت دودی بع دت نامح رای م د و ب بمکن
ار  . ادامه يابد عتسا 48تا  24خونريزی به مدت  دو الی سه ب

ل       . بايد اين روش تکرار شود   ه طور واضع قاب ان ب ع احتق رف
رار         رويت می ا در محل مناسب ق ه زالوه ه شرطی ک باشد ، ب
  . مشکل گردش خون غير قابل برگشت نشده باشد  داده شوند و
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اده را     زالو دارای خواص ويژه ای است که به طور منحصر به فردی قادر است بافتی که در ه خطر افت اثر اختالل گردش خون ب
ا            . نجات دهد ه ب دی را ک د اعضای پيون ته ان ه و جراحان توانس رار گرفت تفاده ق ورد اس در بسياری از مراکز جراحی دنيا ، زالو م

  .هيچ روشی قابل درمان نبوده به وسيله زالو هيرودومديسيناليس نجات دهند

  :ستيک و پيوند اعضا دارای کارکردهای زير است به طور کلی ، زالو درمانی در جراحی پال

 بعد از پيوند پوست يا ماهيچه برای خون رسانی بهتر به عضو پيوندی زالو درمانی اثرات مفيدی دارد.  

    ، روق ان ع ان احتق رای درم و ب ی ( زال انی روی م روق زم ان ع ون     احتق ه خ ه تخلي ادر ب ياهرگی ق تم س ه سيس د ک ده
در پيوند پوست و . شود و رفع مشکالت جراحی پالستيک و جراحی ميکرو استفاده می) اشد سياهرگی از مناطق بدن نب

  .شود  هم از زالو استفاده می ماهيچه 

 توان سود جست ها برای رفع احتقان عروق ، ادم ، ترومبوز و نکروز از زالو می در جراحی.  

       ع چين و چ ا رف د است      بعد از جراحی زيبايی و ترميمی ، به منظور کاهش ي دازی بسيار مفي و ان . روک صورت ، زال
. شود  زالو سبب تسريع و تشديد گردش خون پوست شده و از اين طريق بافت ناحيه بهتر و بيشتر از خون مشروب می   

  .رود های ريز از بين می شود و چين و چروک در واقع تغذيه بافت بهتر می

  .مکارانش اثر زالو در جراحی پالستيک را گزارش کرده اندآدامز و ه 1995ولز و همکارانش و در سال  1993در سال 

  

  

  

  :فلج مغزی  -

. يك اصطالح آلی است آه گروهی از ضايعات مزمنی آه آنترل حرآتی فرد را مختل می آنند، شامل می شود  ) cp( فلج مغزی
دتر نمی شود    اری   . اختالل حرآتی ناشی از اين ضايعه در سالهای اوليه زندگی ظاهر می شود و معموًال با گذشت زمان ب ن بيم اي

ی مغز بو        اطق حرآت ه من ا آسيب ب ی و            در شرايط نقصان تكامل ي رل حرآت ه آنت ادر ب اطق ق ن من ه در نتيجه آن اي د آ جود می اي
  فرد نمی باشند) پوسچر(وضعيت بدنی 

  

  :عالئم فلج مغزی

  

  سفتی عضالت يا اسپاستی سيتی -1

  حرآات غير طبيعی -2

  اشكال در مهارتهای حرآتی درشت از قبيل راه رفتن يا دويدن -3

  قبيل نوشتن يا باز و بسته آردن دآمه های لباساشكال در مهارتهای حرآتی طريف از  -4

  اشكال در مهارتهای ادراآی و حسی -5

ج               ه فل تال ب راد مب د بعضی از اف ر ننماي ان ممكن است تغيي ا گذشت زم عالئم فلج مغزی از يك فرد به فرد ديگر متفاوت است و ب
  .گير و تأخير رشدی نيز مبتال باشندمغزی ممكن است به بيماريهای ديگر از قبيل تشنج، آسيب ذهنی اختالل ياد
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اری پيشرونده است     اگر چه ممكن است عالئم فلج مغزی با گذشت زمان تغيير آنند اما اين بدان معنی نيست آه فلج مغزی يك بيم
ن مشكالت چ      ). بدتر نمی شود( ز  بنابراين اگر يك فرد مبتال به فلج مغزی با گذشت زمان مشكالت او بيشتر شود، ممكن است اي ي

  .ديگری غير از ضايعه فلج مغزی او باشد

دادی      ات تع اهی اوق د، گ با وجود اينكه فلج مغزی يك ضايعه پيشرونده نيست اثرات فلج مغزی ممكن است در طی زمان تغيير نماي
ا دستهای او دچار اختالل است ممكن است توان           انی ي دامهای فوق ايی الزم را از اين عالئم بهبود می يابد برای مثال آودآی آه ان

روز مشكالتی    برای نوشتن و پوشيدن لباس بدست آورد، در حالی آه در بعضی از آودآان ممكن است سختی عضالت منجر به ب
  .در لگن و ستون فقرات شود آه نيازمند جراحی ارتوپدی باشد

ات ص             ام تمرين ج مغزی در صورت عدم مراقبت توانبخشی و انج ه فل تال ب ان مب ه يك      باال رفتن سن آودآ د منجر ب حيح می توان
  .وضعيت غير طبيعی در بدن آنان شود

رل ضعيف ادرار و موضوع و   ذا خوردن، آنت ل اشكال در غ اد مشكالت و عوارضی از قبي ه ايج د منجر ب ج مغزی می توان فل
  .مشكالت تنفسی و زخمهای بستر شود

وزاد مبتال به فلج مغزی اغلب در مقايسه با آودآان عادی آندتر ن. سالگی ظاهر می شوند 3عالئم اوليه فلج مغزی معموًال قبل از 
  .دست پيدا می آنند... به مراحل رشدی خويش از قبيل غلتيدن، نشستن، چهار پا رفتن، لبخند زدن و 

  :علل ايجاد آننده فلج مغزی

  چند قلويی -1

  .آسيب به جفت آه ممكن است به رشد جنين صدمه بزند -2

  انتقالی جنينی، برای مثال ايدز، چربی، سيفيليس و سوزاك بيماريهای عفونی -3

  تغذيه نامناسب -4

  الكل و داروها. قرار گرفتن در معرض مواد سمی از قبيل نيكوتين -5

  بين مادر و جنين Rhناسازگاری عامل  -6

  ناهنجاريهای آروموزومی -7

  بيماريهای ژنتيكی  -8

  نوزادناهنجاريها و بدشكلی های احتمالی مغز  -9

ه تخريب بافت مغزی         -10 زايمانهای طوالنی مدت يا ناگهانی آه ذخيره اآسيژن خون آودك را دچار مشكل می سازد و منجر ب
  .می شود

  سرخجه -11

  ساختار آوچك لگن مادر -12

  تولد نارس آودك -13

  زايمان به روش سزارين -14

  اثرات ضرب بيهوشی و بی حسی -15

  ضربه مغزی -16

  زردی و يرقان -17
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  :باعث ايجاد فلج مغزی شوند ) سال اول زندگی 3در (عواملی آه می تواند در دوره طفوليت 

  عفونت ها از قبيل مننژيت -1

  خونريزيهای مغزی  -2

  ...ضربه مغزی بدنبال تصادف و افتادن از بلندی و  -3

  غرق شدن -4

  :روشهای پيشگيری از بروز فلج مغزی

ينه می شود     72در صورتی آه اين عامل منفی باشد  Rhر از نظر عامل تست مادران باردا -1 ادر واآس . ساعت قبل از زايمان م
  )عامل فلج مغزی باشد Rhدر صورتی آه (

  درمان سريع آودك مبتال به زردی به آمك روش فتوتراپی -2

  انجام برنامه های آاهش استرس و فشار روانی مادران در دوره بارداری -3

  آودآان در مقابل ضربه ها و آسيب های فيزيكی به مغز خصوصًا هنگام تولدحفاظت  -4

  

  :تقسيم بندی فلج مغزی

  

  تقسيم بندی فلج مغزی بر اساس تعداد اندامهای ديگر –الف 

  .هر چهار اندام آودك درگير است: آوادری پلژی  -1

  .شديد از دستهاست) تحتانی اندام(هر چهار اندام آودك درگير است اما درگيری پاها : دای پلژی  -2

  .يك طرف بدن درگير است معموًال دست بيشتر از پا درگير است: همی پلژی  -3

  .سه اندام آودك درگير است معموًال دو دست و يك پا: ترای پلژی  -4

  .فقط يك عضو آودك درگير است معموًال يك دست: منوپلژی  -5

  

  آتیتقسيم بندی فلج مغزی بر اساس اختالل حر -ب 

ه  . عضالت آودك اسپاتيك سفت می باشد و در مقال آشش بشدت مقاوت می آنند: اسپاتيك  -1 اين عضالت هنگامی آه بكار گرفت
  می شوند بيش از اندازه فعال می شوند و حرآات زمختی را ايجاد 

  .می آنند

ا       در حالت طبيعی عضالت بصورت جفت آار می آنند برای مثال وقتی يك گروه منقبض می ش  روه مخالف شل می شوند ت ود گ
ان         . امكان ايجاد حرآت آزادانه را در راستای مورد نظر فراهم سازند  روه عضالنی بطور همزم تپاتيك هر گ ا در عضالت اس ام

  .منقبض می شوند و حرآت را متوقف می سازند، آه به اين حالت انقباض همزمان گفته می شود
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تعداد محدودی حرآت را مختل نمايد ويا اينكه در حالت شديد تمام حرآات بدن را  سفتی عضالنی ممكن است در حالت خفيف فقط
ا  . مقدار سفتی عضالنی معموًال با گذشت زمان تغيير می آند. دچار مشكل سازد توانبخشی، جراحی و استفاده از بعضی از داروه

د           ار سفتی عضالنی آمك آن رل و مه ه آنت د ب روز سفتی         م. و وسايل آمكی و تطبيعی می توان ه قشر مغز باعث ب وًال آسب ب عم
  .عضالنی می شود

د حرآات پيچشی          . آتتوئيد عبارتست از اشكال در آنترل و هماهنگی حرآات : آتتوئيد  -2 وع آتتوئي ج مغزی ن ه فل تال ب ان مب آودآ
د   . غير ارادی و مداوم دارند ز دارن اری ني ر آسيب ب     . اين افراد معموًال مشكالت گفت ن ضايعه در اث ده ای مغز     اي ته های قاع ه هس

  .بوجود می ايد

افرادی آه دچار فلج مغزی نوع آتاآسيك می باشند دچار يك . فلج مغزی نوع آتاآسيك نادرترين نوع فلج مغزی است: آتاآسيك  -3
ايين می باشد       . آشفتگی و نقص در حس تعادل و حس عمقی می باشند راد پ ن اف وان عضالنی اي ا شل است    . ت ه و ب ) عضالت آنه

  حالت تلوتلو خوردن راه می روند و اندامهای فوقانی آنها در حالت راه رفتن بی ثبات می باشد

 

  : مراحل درمان

رودين است      ار ، هي و در خون بيم ان برخی از       . يکی از آنزيم های ترشح شده توسط زال ه در درم ايی دارد ک رودين ويژگی ه هي
  :اند هيرودين خواص زير را ذکر کردهمحققان برای . بيماری های مغزی به کار می آيد

  مهار تبديل فيبرينوژن به فيبرين و بالطبع مهار انعقاد خون  .1

  شل شدن عضالت صاف ديواره عروق و بالطبع گشاد شدن عروق .2

  موضع) عروقی ( خون در سيستم و اسکولر ) جريان ( افزايش و بهبود فلوی  .3

پزشک  Krashenjuk  A.I.دکتر . ماری های مرتبط با مغز و اعصاب باشدچنين ويژگی هايی می تواند باعث درمان بخشی از بي
ته است             انی داش و درم ه زال ات وسيعی در زمين ه تحقيق ورگ روسيه است ک وارد   . هيرودوتراپيست در شهر سن پترزب يکی از م

اب   6کودکی : "جالبی که اين پزشک در ارتباط با زالو درمانی ذکر کرده به اين شرح است ا س ج مغزی  ( CPقه ساله ب ه مدت   ) فل ک
  ."در او ناپديد شده است CPسال توانايی راه رفتن نداشته است ، پس از جلسات زالو درمانی بخوبی راه رفته و عالئم  5

  :های درمانی زالو اثبات کرده اند ی زير را درباره توانايی دو نظريه 97-93دانشمندان سن پترزبورگ روسيه طی سالهای 

د: ک بيوانرژتي) الف اتی را دارن اطق حي ات در من اد ثب ايی ايج ا توان تيتو . زالوه در آزمايشگاههای بيوفيزيک و بيومکانيک انس
های اطالعاتی در بافتها پس از زالو درمانی چنان است که با هيچ  کورتکوف مشخص شده است افزايش پايداری انرژتيک و سازه

  .شود روش درمانی ديگری حاصل نمی

  .گردد ترشحات زالو موجب تحريک رشد نرونها و نرودندريت ها و ترميم و نوسازی آنها می:  يکاثر نروتروف) ب

ای العالج مغزی       اين کشف می ان بيماريه رای در درم ا ام اس ،     ) CNS(تواند افق روشنی ب ل اسکلروزيس ي پارکينسون ، مولتيپ
CVA )ترومبوز عروق مغز ، آلزايمر و غيره پيش رو قرار دهد )سکته های مغزی ،.  

درمان فلج مغزی با مصرف داروهای گياهی و ماساژ درمانی و زالو درمانی باعث هجوم خون تازه به بافت های اسيب ديده شده 
وان       10زالوی پشت گوش که . و راه ساير داروها را به طرف اندام فلج هموارتر می کند  عدد هر طرف می باشد در صورت ت

و در مرحله بعد در صورت نياز به موضعی ديگر بنا به تشخيص پزشک زالو .بيمار در مرحله اول خون درمانی انجام می شود 
  .درمانی انجام می شود 
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  :بيماريهای پوستی  -

راد در طول ع           ه اف ا هم ه تقريب تند ک ايی هس اری ه وع بيم د       بيماری های پوست از آن ن ه می کنن يش تجرب م و ب . مر خود آن را ک
نده سرطان پوست را شامل می               اری کش ا بيم اری جوش جوانی ت رد و از بيم ر می گي بيماری های پوست طيف وسيعی را در ب

  .شود

تفاده می شود         اری های پوستی اس ان بيم رای درم اری   . در دنيا از زالوی زنده و فرآورده های آن به صورت وسيعی ب واع بيم ان
  :ای پوستی که از اين طريق معالجه می شوند به شرح زير هستند ه

شود  رنگ پوست افرادی که بد رنگی در چهره دارند ، با زالو اندازی تا مقدار زيادی برطرف می:  اصالح بد رنگی پوست) الف
  .کردتوان در زيبا و شفاف کردن رنگ پوست افراد استفاده  از اين روش می. شود و رنگ پوست روشن می

ر بافت پوست می        :  رفع چين و چروکهای پوست) ب ه بهت ع      زالو با اصالح گردش خون سبب تغذي ن طريق در رف شود و از اي
ؤثر است    ع چين و            . چين و چروک پوست م رای رف و ب ات ترشحات زال ايی از ترکيب وازم آرايشی ، کرمه ده ل شرکتهای توليدکنن

د می   ای در مسکو با مشارکت فرانسه کارخانه . کنند چروک و خوشرنگی پوست توليد می رای     که مواد آرايشی تولي د ، کرمی ب کن
  .پودر پوست زالوهای خشک شده است  رفع چين و چروک های دست و صورت توليد کرده که ماده اصلی اين کرم،

ال زخارافسکی و همکارانش در     . موارد ديگری از کاربرد زالو برای درمان بيماری های پوستی نيز گزارش شده است  رای مث ب
رده    گزارش خود ،  تاتيکی را معرفی ک دخيم متاس ده است             بيماری با مالنوم ب داوا ش امًال م انی ک و درم ه طی سه جلسه زال د ک ( ان

ن              تحريک رشد سلول ده اي ار کنن و مه زاق زال رودين ب ه هي وم است ک لولهای مالن زيم مترشحه از س های سرطان مالنوم به دليل آن
ده از     ). باشد  آنزيم می ه ش ات ارائ ق تحقيق ر طب ه الرنگوسکوپ         ب ه در مجل ا ک تانفورد کاليفرني ) 1998آگوست  (سوی دانشگاه اس

وده است        چاپ شده است، کاربرد زالو در جراحی راه ب االيی هم کاهش واپس زدن   ( های پالستيک و ترميمی با درصد موفقيت ب
  ).ها  پيوندها و گرافت

های مقاوم به  درمان بثورات پوستی و جوش و آکنه بيمار به منظور 15مطابق گزارش يک کلينيک طب سنتی در تهران ، 
درمان و اسکارهای پوستی مراجعه کرده بودند که پس از يک يا دو مرحله زالو درمانی ، تغييرات کامًال محسوسی در ضايعات 

دًا ضايعاتش بوده است و به جز يک نفر آنان که مجد% 90رضايت درمانی بيماران مذکور بيش از . پوستی آنان پديدار می شود
  .اند يکساله عود ضايعات نداشته) پيگيری ( مطابق فالوآپ %) 93(نفر  14عود داشته است مابقی يعنی 

  :مراحل درمان 

به طور کلی برای حفظ شادابی و زيبايی پوست و پيش گيری از چين و چروک و جوان ماندن به خصوص خانم ها 
  .و استفاده کنند می توانند برای هر قسمت بدن که می خواهند زال

عدد زالوی ريز زير استخوان فک  10تا  7خانم ها می توانند هر سه ماه يکبار هر بار , برای حفظ پوست صورت 
. بياندازند و به جای استفاده از شامپو و صابون هر روز با مخلوط سدر و روغن زيتون و سرکه صورت را بشويند 

د و با ماسک پالستيکی روی ان را بپوشانند و حداقل يک ساعت و ماسک دارويی زير را هر شب روی صورت بمالن
  :نسخه ماسک صورت به شرح زير است. حداکثر تا اذان صبح صبر کنند و انگاه با آب گرم بشويند 

  گرم 60آرد باقاال 

  گرم 10ماش 

  گرم 10عدس 

  گرم 10کف دريا 

  گرم 20زاج سقيد 

  سرکه و عسل يا شير و عسل 
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و اگر چربی پوست زياد است با سرکه و عسل و اگر خشکی پوست زياد است با شير و عسل .نيد داروها را پودر ک
روز از زالو درمانی صورتتان را با روغن حنظل  4الی  3پس از گذشت .خمير کرده و هر شب روی صورت بماليد

  ماساژ دهيد تا خون رسانی افزايش يابد 

  :ماهی يکبار بايد مصرف کنداز فرمول زير که فرمول مسهل عام است بيمار 

ان   + گرم  25گل ختمی + گرم  50ترنجبين + گرم  50گل سرخ + گرم  50برگ سنا  رم   25تخم کت نتين  + گ  25افس
ی      , گرم    ورد نظر يک ال ار يک قاشق     2داروها را با هم مخلوط کرده و نيم کوب نمائيد و در بعد از طهر روز م ب

د   ليو 2غذاخوری از مخلوط فوق را با  ل کني . ان آب بجوشانيد تا يک ليوان باقی بماند و سپس صاف کنيد و با عسل مي
د و           وان ديگر بخوري د ارام آرام يک لي ه بع د دقيق ه چن اگر با يک ليوان شکم حالت اسهالی پيدا کرد کافی است و اگر ن

و خوردن انجير و آلو بخارا آب .داگر دچار دل پيچه شديد يک ليوان عرق نعناع را داغ کنيد و با مقداری نبات ميل کني
  . پز شده همراه مسهل توصيه می شود

  .هر روز يک ليوان شربت خاکشير ميل شود, روز  40

  

  :پيوند اعضا  -

د اعضاست     و در پيون تفاده از زال ده از      . يکی از کاربردهای زالو درمانی در کشورهای پيشرفته ، اس دا ش د از اتصال عضو ج بع
ر    . کند بسيار مؤثری در بقای پيوند می بدن ، زالو اندازی کمک دن را زودت ده و ب زالو ارتباط و اتصال عروقی بين عضو پيوند ش

در مهار احتقان وريدی که از مهم ترين پيچيدگی ها و مشکالت جراحی های پالستيک و ميکروسکوپی ،    . کند و بهتر برقرار می
ه    پيوند اعضاء و پيوندهای پوستی محسوب می   و ب وز و        خوبی عمل می    شود ، زال اتوم، ادم، ترومب ان خون، هم انع احتق د و م کن

ردد  نکروز عضو يا فالپ قسمت پيوند زده شده می  رات معجزه          . گ اهده اث ه جراحان انگلستان پس از مش در حال حاضر ، جامع
ی در حين جراحی های پالستيک ،        ان جراحی و حت اربرد آن را پس از پاي و ، ک دهای پوس    آسای زال د اعضاء ،  پيون تی و پيون

  . دهند کامًال پذيرفته و مورد تأئيد قرار می

ه توسط سگ        جوزف آيتون جراح ترميمی بيمارستان ماساچوست ، قسمتی از گوش پسر بچه       1985در سال  اله ای را ک سه س
د شد    ع پيون ر      . کنده شده بود پيوند زد و با زالو اندازی روی گوش مانع دف دازی سبب شد زودت و ان ابه عضو    زال دهای مش از پيون

  .پيوندی برقرار گردد

وان    ربکا و کولين آمريکايی در مقاله ا عن انی     « ای ب و درم وين زال انی در       » کاربردهای ن و درم ز زال ر شگفت انگي ، گزارش اث
  . اند هساله را ارائه کرد 67بهبودی پيوند دفع شده انگشت قطع شده دست يک کودک سه ساله و پيوند عضالنی گردن يک مرد 

ه          1998در سال  و در جراحی را طی مقال رات زال ا اث تانفورد کاليفوني ه  دانشمندان دانشگاه اس ی الرنگوسکوپ شماره    ای در مجل
د 108 زارش کردن رميم و   آن. گ ر سبب ت ين ام وثر است و هم دی م د سرخرگی بافت پيون د عروق جدي و در تولي د زال ا معتقدن ه

  .شود بهبودی زودتر بافت می

د    . گيرد نياز به تغذيه بيشتر دارد ی که در مسير پروسه رشد قرار میبافت أمين کن و برای اين که بافت بتواند اين تغذيه اضافی را ت
ه آن برسد              ذايی بيشتری ب واد غ ق خون م ا از طري د ت زايش ده د عروق خونی       . ، بايد گردش خون خود را اف ار باي ن ک رای اي ب

د  زالو اندازی در اطراف محل پيوند اين پديده را تسريع و تشديد می  . گويند زيس میافزايش يابد اين پديده را آنژيوژن در نتيجه  . کن
  .برای حصول به نتيجه بهتر بايد زالو اندازی را به دفعات تکرار کرد. شود عروق بيشتری توليد شده و تغذيه بافت بهتر می
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  :واريکوسل  -

وغ می           ردان پس از بل اری م ايعترين بيم تال10باشد و   واريکوسل يا واريسی شدن عروق بيضه ش ه آن مب الغ ب ردان ب درصد م
ا بالفاصله پس از. باشد واريکوسل شايعترين عامل ناباروری مردان می. باشند می وغ و ي ان بل وًال در زم اری معم سن شروع بيم

  .  نيز ممکن است ايجاد گرددباشد ولی در سن کمتر يا سن باال بلوغ می

  عامل ايجاد بيماری واريکوسل چيست؟

ه بيضه ظاهر می) سياهرگهای(بيماری واريکوسل با واريسی شدن و گشادشدن عروق وريدی  ه و ثانوي روه اولي گردد که در دو گ
وتری کال در دريچه در نوع اوليه، هيچ عامل ايجادکننده مشخصی وجود ندارد، گرچه تئوری اش. گردد بندی می تقسيم ه کب های الن

اير عروق و احشاء شکمی          ر فشاری س ال اث دها و احتم ن وري وز مطرح می   وريدهای بيضه، طوالنی بودن مسير اي ی هن باشد ول
  .علت مشخصی برای آن ثابت نشده است

دنبال وجود عا    . باشد درصد در سمت چپ می90اين نوع عامل عمده واريکوسل است و   ه ب ه ک دهنوع ثانوي مل مشخص ايجادکنن
ردد درصد کمی       اد مي گ وده        از واريکوسل  انسداد در عروق داخل شکم ايج ا ت ده آن غالب ا را شامل ميشود و علت ايجادکنن های ه

  . باشد که تشخيص آن مهم و حياتی است شکمی، بخصوص تومورهای بدخيم می

ه بيضه      اسکر. است) اسکروتوم(واريکوسل بزرگ شدن وريدهای درون کيسه بيضه  ا درون آن وتوم کيسه پوستی شلی است ک ه
د  رار دارن د      . ق روز کنن ت ب ن اس ا ممک ه در پ ت ک ی اس دهای واريس ه وري بيه ب ل ش .واريکوس

  
ه واريکوسل          واريکوسل شايع م اسپرم و کاهش کيفيت آن است، گرچه هم د ک ا   ترين علت تولي ر نمی     ه د اسپرم اث ر تولي د  ب .گذارن
ل ب واريکوس ول  اغل ا در ط یه اد م ان ايج وند زم ل. ش ب واريکوس بختانه اغل ی  خوش انی تشخيص داده م ه آس ا ب ر ه وند، و اگ ش

  .توان آنها را با جراحی ترميم کرد دار شده باشند، می عالمت

  

  عالئم بيماری واريکوسل چيست ؟

ا پس از ازدواج، ب      بيمار ممکن است با شکايت بزرگی، يا عدم تقارن بيضه  ا درد بيضه، و ي د   ها، ي ه کن اروری مراجع ی. ا ناب ول
ه آن می ه، متوج اقی، حين معاين دون عالمت، و بطور اتف رم آن، ب ايعترين ف د ش ورم عروق بيضه،. گردن ه، بزرگی و ت درمعاين

زايش فشار شکمی            ا اف تاده، و ي ين تشديد می   بخصوص در سمت چپ مشهود است و درحالت ايس ده از ب د و در حالت خوابي ياب
  .) يکه تورم عروق درحالت خوابيده از بين نرفت، بايستی به نوع ثانويه آن شک کرددرصورت(رود  می

  :افتراق واريکوسل ازنظر شدت بيماری 

در لمس  اتساع عروق فقط حين فشار شکمی       1در نوع درجه  . گردد بندی می درجه تقسيم 3بيماری واريکوسل ازنظر شدت به  
اهده می       2در نوع درجه . باشد توسط پزشک قابل لمس، و تشخيص می ل مش ردد  با فشار شکمی، اتساع عروق، قاب وع. گ و در ن

وع درجه    . باشد حتی بدون فشار شکمی، اتساع عروق، درحالت ايستاده قابل مشاهده می 3درجه  آن ازنظر 3الزم به ذکر است ن
 . هد داشتمعافيت از رزم خوا 2و  1قانون خدمت سربازی در ايران معافيت دائم و انواع درجه 

  علل
شده از  است که اسپرم توليد" واز دفرانس"حاوی   کند، رساند و از آنها خارج می ها می طناب اسپرماتيک که خون را به بيضه

شبکه پامپينيفرم، خون را . ها هستند و باالی بيضه گروهی از وريدها درون اسکروتوم" شبکه پامپينيفرم. "کند بيضه را تخليه می
  .دهد بزرگ شدن اين وريدها اغلب در حين بلوغ رخ می. کند ها تخليه می از بيضه

  
های غيرطبيعی درون وريدها مانع  اگر چه علت دقيق ايجاد واريکوسل معلوم نيست، اما بسياری از کارشناسان معتقدند که دريچه

  .انجامد شوند و پس زدن خون، به گشاد شدن وريدها می نها میجريان خون طبيعی در آ
  

اما واريکوسل در يک بيضه، . ای چپ است دهد، که به علت موقعيت وريد بيضه واريکوسل معموال در ناحيه بيضه چپ رخ می
  .واريکوسل وجود داردسالگی، بيشترين احتمال بروز  25تا  15در سنين  .گذارد در هر دو بيضه تاثير می بر توليد اسپرم
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  تشخيص
برخی از افراد، اين . مانندی را در باالی بيضه شما لمس کند پزشک در معاينه جسمی شما، ممکن است توده غيردردناک کالف

اگر اين توده به اندازه کافی بزرگ باشد، پزشک هنگامی که . کنند وصف می" ای از کرم کيسه"توده را به صورت احساس 
  . تواند آن را لمس کند یايد، م ايستاده

  
اگر واريکوسل شما کوچک تر باشد، پزشک ممکن است از شما بخواهد نفس عميقی بکشيد و چند ثانيه آن را نگه داريد و به 

اگر معاينه جسمی . کند، بزرگی غيرطبيعی وريدها را لمس کند اين مانور به پزشک کمک می). مانور والسالوا(ن زور بزنيد پايي
اين آزمون که در آن از امواج صوتی . ی به دست ندهد، پزشک ممکن است درخواست سونوگرافی اسکروتوم کندنتيجه قطع

گيرد تا اطمينان حاصل  شود، برای اين مورد استفاده قرار می پرفرکانس برای ايجاد تصاوير دقيق از ساختار درون استفاده می
اسپرماتيک  ای ممکن ست توموری باشد که بر وريد علل چنين عارضه يکی از. شود عالئم شما به دليل ديگری رخ نداده است

  .آورد فشار می
  

  عوارض

ه    . های سازنده اسپرم تشکيل شده است توده بيضه از لوله: بيضه) آتروفی(تحليل رفتن  ن لول ه اي د      هنگامی ک املی مانن ر ع ا در اث ه
ا        . روندها نرم شوند و تحليل  بينند، ممکن است بيضه واريکوسل آسيب می تن بيضه ه ل رف املی باعث تحلي روشن نيست که چه ع

ری در     ها می های وريدها باعث تجمع خون در بيضه اما اختالل در کارکرد دريچه  شود، می دها و قرارگي شود و افزايش فشار وري
  .معرض سموم درون خون ممکن است باعث آسيب شود

دهای بيضه، خون        . شود ناباروری میروشن نيست که واريکوسل چگونه باعث : ناباروری ه وري د ک برخی از کارشناسان معتقدن
ی رد م ريان بيضه س ی   را در ش پرم کمک م د مناسب اس رای تولي رارت مناسب ب ه ح ظ درج ه حف ب ب ن ترتي ه اي د، و ب د کنن . کنن

يش از حد ب     واريکوسل با مسدود کردن جريان عادی خون، ممکن است باعث شود درجه جرارت بيضه        ا ب ن   ه ه اي اال رود، و ب
  .ترتيب بر توليد اسپرم و حرکت آن اثر بگذارد

  
  :در طب جديد  درمان

ده    رفتگی بيضه   اما اگر نابارور هستيد، يا واريکوسل شما باعث درد يا تحليل. درمان واريکوسل ممکن است ضروری نباشد ا ش ه
د  رميم کني د واريکوسل را ت ا . است، ممکن است الزم باش ان، ب يبدرم دهای آس تن وري ه هدف بس ان خون ب دايت جري ده و ه  دي

ی   ام م ی انج دهای طبيع رد وري ی    . گي وانی رخ م وال در دوران نوج ل معم ه واريکوس د، گرچ د       ده ا باي ه آي ت ک ن نيس ا روش ام
ايج غيرطبيع     رفتگی پيشرونده بيضه، در صورتی که تحليل. واريکوسل را در همان زمان ترميم کرد يا نه ا نت ايش  درد ي ی در آزم

ا جراحی        .اسپرم رخ دهد، ترميم در دوره نوجوانی ممکن است ضرورت پيدا کند از، ي ا جراحی ب ترميم واريکوسل ممکن است ب
  انجام گيرد) آمبوليزاسيون از راه پوست(از طريق الپاراسکوپی، و يا بستن وريد با بالون يا فنر از راه پوست 

 

 

 

 

 

 

  : مراحل درمان 
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ا         داد هر پ ه تع در موارد که واريکوسل باعث نازايی می شود زالوها را روی پا بين انگشت سوم تا انگشت کوچک ب
عدد می اندازيم و  10روز بعد پشت زانو در محل تا شدن زانو به تعداد هر پا  25عدد می اندازيم و در نوبت دوم  10

  . عدد زالوی ريز می اندازيم  10ه ها هر طرف روز بعد نزديک کشاله ران تا روی بيض 25در دور سوم 

  .از يکی از رژيم های پاکسازی بدن نيز استفاده شود 

  

  

  :ناباروری در مردان  -

  علل ناباروري در مردان چيست؟

اولين تستی که در اين . و يا انتقال آن می باشد   اين حوزه مشتمل بر علل متعددی است که وابسته به مشکالت توليد اسپرم
  .خصوص به مراجعين توصيه می شود بررسی مايع منی می باشد

ی ،      توليد اسپرم ممکن است تحت تاثير علل هورمونی ، ای مزمن ، جراحی قبل ودکی و فاکتورهای      بيماريه ای دوران ک بيماريه
ه تفکيک           . محيطی و شيوه خاص زندگی قرار گيرد ده ب ل ذکر ش دام از عل رای هر ک انی مختلفی ب د  .وجود دارد روشهای درم چن

  :علت مهمتر در خصوص ناباروری با علت مردانه عبارتست از

  بلوک مسير اسپرم◊ 

  عفونتهای منتقله از راه جنسی◊ 

  بيماريهای مزمن◊ 

  )نعوذ(اختالل در ارکشن ◊ 

  اختالل در توليد اسپرم◊ 

  تماس با مواد مخرب و آسيب رسان◊ 

  ترومای ناحيه تناسلی◊ 

  واريکوسل◊                                                

درصد نازايي ها از ناحيه مرد است، با اين وجود همچنان  40حدود.بيماري هايي که بر قابليت باروري مرد اثر مي گذارند
ايد از نظر وجود عوامل براي پي بردن به علت نازايي هر دو شما ب. بيشترين تأکيد در بررسي علل ناباروري روي زن ها است

  اسپرم غير طبيعي) الف.احتمالي نازايي مورد بررسي قرار گيرد
اسپرم غير طبيعي ممکن است دو سر داشته باشد يا اصًال . همه مردها اسپرم غير طبيعي دارند که تا درصد آن ها قابل قبول است

  .دم نداشته باشد
برخي از متخصصين عقيده . اشد مي تواند اثر منفي روي باروري داشته باشداگر اسپرم هاي غير طبيعي در مني مرد خيلي باال ب

تعداد زياد . دارند که اسپرم هاي غير طبيعي در عبور از لولة فالوپ و نيز سوراخ کردن ديوارۀ تخمک دچار مشکل مي شوند
  .ر باروري دارداسپرم ها مي تواند احتمال باروري را افزايش دهد و نرمال بودن آنها نيز نقش حياتي د

نتايج يک تحقيق نشان داده است که مردان با تعدا کم اسپرم ها همچنان مي توانند بارور باشند و با شرط اينکه درصد اسپرم هاي 
  .طبيعي در آن ها باال باشد

  واريکوسل) ب
  .واريکوسل عبارت است از گشاد شدن سياهرگ هاي اطراف بيضه

مردان ايجاد نمي کند اما مي تواند از طريق افزايش دماي بيضه برآيند توليد اسپرم ها  اين عارضه اغلب مشکلي براي باروري
در برخي مردان مبتال، مشکل باروري را اصالح کرده ) جراحي واريکوسل(به همين دليل بستن اين ساهرگ ها . آسيب وارد کند

يني کننده که درمان واريکوسل در چه کساني مفيد است و متأسفانه پزشکان نمي توانند پيش ب. و در برخي ديگر تأثير نداشته است
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  .در چه کساني تأثيري ندارد
  
  انسداد ها) ج

خارج (در بخشي از دستگاه تناسلي مردان، مي تواند از طريق بستن مسير خروج اسپرم و جلوگيري از انزال ) گرفتگي(انسداد 
سدادها مي توانند در اثر ضايعات ناشي از عفونت هايي مثل اين ان. روي باروري مرد اثر منفي بگذارد) شدن مني از مرد

يک ضايعه شديد ناشي از لگد زدن محکم به کشالة ران در . مايکوپالسما يا اورئاپالسما و نيز جراحي هاي قبلي ايجاد شوند
  .برخي ورزش ها، حتي مي تواند توليد اسپرم را در بيضه ها متوقف کند

  بيضۀ نزول نکرده) د
در . ه عبارت است از عدم نزول بيضه از داخل حفرۀ شکم به داخل کيسۀ بيضه در طي تکامل جنين در رحم مادراين عارض

در صورت تشخيص . اطفال مبتال به اين بيماري از روش جراحي براي وارد کردن بيضه به داخل کيسۀ بيضه استفاده مي شود
  .ي تواند اثر منفي بر باروري مرد داشته باشددير هنگام و در نتيجه عمل جراحي دير هنگام، اين مشکل م

  بيماري هاي ديگر) ر
ديابت شيرين و ديگر اختالالت غدد درون ريز بيماري هاي غدة تيروئيد و ديابت بي مزه مي تواند در کنترل هورموني توليد 

ر بيضه ، در قسمت باالي آن ساختمان لوله اي شکلي که روي نوک ه(عفونت هاي پروستات و اپي ديديم . اسپرم مداخله کنند
ورم (عفونت هاي ديگر مثل ارکيت . مي توانند باعث مداخله در توليد اسپرم يا انسداد مجراي خروج آن شوند) قرار گرفته است

  .ناشي از اوريون، مي توانند باعث ناباوري هميشگي شوند) بيضه

 : چاقی

اخير نشان می دادند ميان چاقی و نازايی در مردان ارتباط  حقيقاتت موسسه ملی بهداشت محيط کارولينای شمالی ، ضمن محققين
 .دارد وجود

مردان عمدتا مزرعه دار بودند و شاخص توده بدنی  زوج در کارولينای شمالی که ١١١هزار و  ٢اين دانشمندان با مطالعه روی 
 ون استفاده از روش های پيشگيری از بارداری،دريافتند با وجود انجام روابط زناشويی بد واحد بيش از حد طبيعی بود، ٣آنها 

دانشمندان مردان چاق معموال روابط زناشويی  به گفته اين. درصد بيشتر از ساير مردان مبتال به ناباروری بودند ١٠اين مردان 
 .باروری آنها دارد کمتری دارند که اين موضوع تاثير زيادی بر

 : کمبود عناصر کمياب

اين عناصر در باروری مردان مؤثر  مايع منی مردان بارور و نابارور متفاوت بوده و ميزان غلظتغلظت عناصر کمياب در 
 .است

تاثير آن بر متيليتی اسپرم و القاء واکنش  های بارور و نابارور بيشتر از غلظت عناصر ديگر بوده و غلظت کلسيم در همه گروه
 .باشد می سلول جنسی در اسپرم پستانداران

باشد که همراه با منيزيم،  است، عنصر روی می ی که بعد از کلسيم از بيشترين غلظت در مايع منی برخورداردومين عنصر
 .کند حرکت اسپرم اعمال می اثرات تحريک کنندگی و مهار کنندگی بر

گزارش شده های بارور  های نابارور بيشتر از گروه کند در گروه می مس به عنوان عنصری که سميت زيادی بر اسپرم ايجاد
 .است

ايمونولوژيکی و عفونت موضعی  اختالل هايی مثل انسداد اپيديديميس، ناباروری در مردان ممکن است با ناهنجاری گفتنی است
 .همراه باشد

درستی از نقش فيزيوژيک عناصر کمياب و ارتباط آن با ناباروری وجود ندارد با  با توجه به اين که در حال حاضر درک
در اين حوزه افزايش يافته  ها های مربوط به آناليز عناصر کمياب در سيمن و مايعات بيولوژيک ديگر، پژوهش تکنيک پيشرفت
 .است

  :بدن مردان   التهابی

عقيم  های بدست آمده از اسپرم مردان را در نمونه (MIF) را با نام عامل بازدارنده ماکروفاژ يک ذره غيرمعمولی محققين  
 .تشخيص داد
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های  اختالالت مربوط به ايمنی بدن و بيماری هايی مانند عفونت خون، نگامی به وجود می آيد که بدن در معرض عفونتالتهاب ه
های بافتی در ارتباط  اين عامل تحت اين شرايط ظاهر شده و با بعضی از ضايعه. گيرد مزمن همچون ديابت و بيماری قلبی قرار

 .باشد می

. آنها خيلی باال و يا خيلی پايين است در IF جه رسيدند که در مردانی با مشکل باروری، سطحمحققان پس از بررسی به اين نتي
های حاوی  هنگامی که متخصصان اين عامل را به ظرف. کمک می کند ها به بالغ شدن اسپرم  MIFسطوح مناسب و مطلوب
 .ها کاهش يافت تعداد و ميزان حرکت اسپرم اسپرم سالم اضافه کردند

زوج نازا در آمريکا زندگی می کنند  ميليون٢/١ها در آمريکا، در حال حاضر  گزارش مرکز کنترل و پيشگيری بيماریبراساس 
  .است درصد آنها مشکل نازايی مربوط به مردان ۴٠که در

 :فقدان مجراهای وازدفران

يا ) مجرای عبوراسپرم(وازدفران فقدان دوطرفه مجرای  باعث ناباروری انسدادی در مردان می شود و بروز آن به شکل نقص
  .در ايران از شيوع بااليی برخوردار است فقدان يک طرفه مجرای واز دفران

 :ديابت

بر اساس تحقيقات با افزايش .شد شود که منجر به ناباروری آنها خواهد مردان می DNA درصدی ۶٠ابتال به ديابت باعث تخريب 
 .شود ا بيشتر میآنه DNA و اضافه وزن ميزان تخريب قند خون

 .به ديابت بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند درصد آنها مبتال ٢٧ساله که  ٣٠مرد  ۵۶ تحقيق  در يک

 .بود درصد ٣٢درصد گزارش شده، در حاليکه اين آمار در مردان سالم تنها  ۵٢در مردان ديابتی  DNA ميزان تخريب

  

 مايع منی سالم چه مشخصاتی دارد؟

 )ميلی ليتر ۶تا  ٢بين (ليتر  ميلی ٣: حجم

  ميليون يا بيشتر در هر ميلی ليتر ٢٠: غلظت

 ٨٫تا  ٧بين  : پی اچ 

 کرد؟ برای افزايش سالمتی برای توليد مثل چکار بايد

 :سيگار نکشيد

هم زن نشان دادند زمانی که هم مرد و  تحقيقات اخير. کشيدن سيگار معموًال سبب کاهش تعداد اسپرم و تحرک ضعيف می شود
 .رود باال می %۶۴احتمال ناباروری تا , سيگار می کشند

 : مصرف حشيش

 .افزايش اسپرم ناقص می شود استفاده درازمدت از حشيش توسط مردان سبب کاهش اسپرم و سالم افزايش اسپرم و 

 :مصرف الکل

 .مصرف زياد الکل سبب کاهش توليد اسپرم سالم توسط مردان می شود 

 :فعاليت شديد بدنی

 .فعاليت شديد بدنی سبب کاهش توليد اسپرم می شود 

 :C ويتامين
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 .ناباروری در مردان می شود موارد %١۶سبب می شود که اسپرم ها به هم بچسبند و اين حالت سبب  C کمبود ويتامين 

 :مصرف آنتی بيوتيک ها

بعضی از اين آنتی بيوتيک . می شوند ردانبعضی از آنتی بيوتيک ها به طور موقت سبب کاهش تعداد و تحرک اسپرم ها در م 
 .نيتروفورانتوئين هستند نيتروفورازون يا, ها شامل اريترومايسين

 :تماس با سموم در محيط

سنگين و مواد شيميايی سمی سبب  فلزات, تشعشعات يونيزه, سرب, حالل های آلی, سموم آفت کش, تماس با حشره کش ها 
سموم , سرب, چاپخانه ها(, شغلی خود با اين مواد سرو کار دارند مردانی که در محيط. دکاهش قدرت باروری در مردان می شو

 .بايد از پوشش ها و ماسک های محافظ استفاده نمايند) … راديولوژی و  دستگاههای, کشاورزی

 :تغذيه

 .شود سوء تغذيه و مصرف ناکافی غذاهای ضروری سبب اختالل در توليد و کار اسپرم ها می 

 :نگه داشتن بيضه هاخنک 

, نبايد از دوش آب گرم, ناباروری دارند مردانی که مشکل. سعی کنيد شورت ها ی تنگ نپوشيد. بيضه ها نبايد زياد گرم شوند 
 .برای آنها مفيد نمی باشد سونا استفاده کنند و همچنين کار در محيط گرم

 :فعاليت جنسی

ولی اگر وقفه زيادی در . باروری می شود سبب افزايش حجم و قدرت, )هفتهروز در  ۶تا  ٣(فاصله گذاری در فعاليت جنسی  
 .ها تخليه شده و پير و نا توان و کم تحرک شوند سبب می شود که اسپرم, فعاليت جنسی ايجاد شود

 چه مواردی سبب اختالل در باروری مردان می شود؟

 کشيدن سيگار 

 مصرف حشيش و مشتقات آن 

 الکل مصرف زياد و دراز مدت 

دارای اندام های عضالنی حجيم شوند استفاده  اين داروها توسط افرادی که می خواهند(استفاده از داروهای استروئيدی آنابوليک  
نتواند هورمون تستوسترون را به طور طبيعی بسازد که سرانجام سبب کاهش توليد  اين داروها سبب می شوند که بدن, می شود
دچار اين مشکل خواهند , کنند از ورزشکارانی که به عنوان دوپينگ از اين داروها استفاده مکرر می بسياری. (خواهد شد اسپرم
 )شد

 ...)نيتروفورانتوئين و, اريترومايسين(برخی آنتی بيوتيک ها  

 )اين دارو برای درمان اختالالت گوارشی به کار می رود(داروی سولفاساالزين  

 )ضد قارچ(داروی کتوکونازول  

 .اولسروبه کار می رود اين دارو برای درمان بيماری گوارشی کوليت – (Azulfidine) داروی آزولفيدين 

از حد آن، می شوند که اين حالت سبب  کالفی از وريدهای اضافی دور لوله منی بر را می گيرند و سبب گرمی بيش(واريکوسل  
 .شد آسيب رسانی به اسپرم ها و کشتن آنها خواهد

 )ارکيت(التهاب بيضه  ,التهاب لوله های اپيديديم در بيضه, مثل التهاب پروستات(ستگاه تناسلی عفونت د 
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 )که سبب آلوده شدن بيضه ها می شود(, بيماری اوريون 

 ضربات وارده به بيضه 

 )م می شوداسپرم و ناهنجاری اسپر سبب کاهش(توسط مادر در دوران بارداری  (DES) مصرف داروی دی اتيل استيل استرول 

 تب 

 شورت های سفت 

 کار در محيط گرم, آب گرم, سونا 

 .فلزات سنگين و, بنزن, جيوه, مواد راديواکتيو, اشعه ها, حشره کش ها, تماس با آفت کش ها 

  )شيمی درمانی(داروهای ضد سرطان  

 نقص انسدادی در لوله منی بر 

 )کالميديا بيماری های سوزاک و عفونتبه علت (صدمات وارده به کانال های اسپرماتيک در بيضه  

 سل, سوء تغذيه و کم خونی 

  استرس شديد در زندگی 

  :مراحل درمان 

ه       بايد دانست آه زن و مرد، در يك صورت، براي هميشه عقيم بوده و بايد از بچه ند و آن در صورتي است آ د باش دار شدن ناامي
ود   ار خ كم (زن روي زه ر ش ود   ) زي ت خ رد روي آل ه(و م ند  ) روي عان ته باش وي نداش   . م

ن صورت  ر اي د و ع) در صورت وجود موي(در غي اروري را دارن تعداد ب دو، اس ياين يم نم دم  ق وانعي موجب ع ا م ند و تنه باش
  :تواند از اين قرار باشد اين عوامل مي. باروري شده است

ه  ) 4بندان در زهدان زن  راه) 3آمي تعداد اسپرم و تخمك ) 2ضعف اسپرم و تخمك ) 1 داد لول اننده   انس ي اسپرم و تخمك    هاي رس
ه موجب سوخته شدن اسپرم و تخمك مي          ) 5 ديد آ ه گرمي ش اتوان شدن تخمك و اسپرم        ) 6. ودش  غلب ه موجب ن ديد آ سردي ش
دان زن،      سازد، وجود عارضه سردي شديد رحم زن آه نطفه را بارور نمي) 7. شود مي هايي مثل عفونت و آيست در رحم و تخم
ي ) 8 م نم ه رح پرم را ب ه اس رد، آ ت م وچكي آل اند  آ دان و ) 9رس زاج زه وء م   ....س

دوه در     هاي فو گاهي هيچ يك از عارضه ق وجود ندارد و تنها علت عدم باروري، وجود نااميدي و استرس و اضطراب و غم و ان
ران و    زن مي ديث ديگ ا حرف و ح د، ي ته باش ود داش اروري وج ر ب كال در ام ود اش ر وج ي ب وردي مبن ر م ًا اگ د، مخصوص باش

ه زن روي مي         ه ب اني آ ي پريش ين حالت روان ه هم ان آ انع  آورد مي  اطرافي د، م يچ اشكالي در       توان اروري وي شود، اگر چه ه ب
رد و      . تو بايد به اين نكته اهميت دهيو . هاي زن و مرد وجود نداشته باشد دستگاه اروري در م ازايي و ناب يكي از عوامل ديگر ن

ل  داروهاي قوي و بسيار ُمضر و انواع آمپول. باشد زن، اعمال پزشكي طب آالسيك مي اري   ها، مخصوصًا، اعمال جراحي مث بيم
ال    ه در اعم واريكوسل، جراحي رحم، جراحي آيست و امثال اينها، آه خطر ناباروري هميشگي را به دنبال خواهد داشت، چرا آ

د و در طب آالسيك اهميت      جراحي در نقاط حساس و ُپرعصب و مويرگ، خطر قطع مويرگ و عصبهايي را آه به چشم نمي   آي
ود  ندارد، ولي در اصل عهده دار آاري در  د ب ن . زمينه باروري را داراست، خواه ه عارضه    و اي اري        گون ر دست آ ر اث ه ب ا آ ه

 . دهد، معموًال قابل جبران نخواهد بود شدن و از حالت طبيعي بيرون آوردن عضو، روي مي

   

  : علت شايع ناباروري

ه سردي،     امروزه عمده علت ناباروري در زن و مرد، غلبه سردي مي ردان، غلب ال      باشد، در م ه دنب اتواني و ضعف اسپرم را ب ن
رده، و رحم سرد نمي        دارد و در زنها، غلبه ذآور، رحم را سرد آ ارور       ي سردي عالوه بر مورد م رده و ب رم آ ه را گ د نطف توان

د   . خوابد آه اين آار، باعث جوجه شدن تخمها نخواهد شد ها مي اي آه با بدن سرد روي تخم آند، مثل پرنده اد ب ن و علت سردي زي
ي  ذاهايي م تفاده از غ ر، اس ن عص ي  در اي يح م ن توض ه م د آ ي  باش را م و ف م و ت ي ده ل م ري و عم د گي   : آن
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ه     ) 2اي  تمام غذاهاي آماده و آارخانه) 1 وين و تهي ه در تك ذايي آ واد غ يميايي و نگه    تمام م واد ش ده  ي آن از م ده     دارن تفاده ش ا اس ه
ده   ) 4) جوانبجز گوساله بسيار (گوشت گاو و گوساله ) 3است  ده ش ات مخصوصًا ماست    ) 5غذاهاي فريز شده و از شب مان لبني

روغن ) 8ماآاراني ) 7اي  هاي شيميايي آارخانه ها مخصوصًا سرآه، آبغوره، و مخصوصًا سرآه انواع ترش مزه) 6و دوغ ُترش 
واع اسانسها     استفاده از بويهاي شيميايي مثل ) 10سرخ آردني با روغن نباتي ) 9نباتي جامد و مايع  ادآلن و عطر مصنوعي و ان

ل    ) 11) شود  توجه آنيد آه استشمام بويها در زنان، سريعًا به رحم آنها منتقل مي(هاي مصنوعي  و خوشبو آننده د مث يقيهاي تن موس
اپ، رپ و يقي پ از و موس واع ج راوان ) 12... ان م ف دوه و غ ي) 13ان ات   ب رك محرم ات و ت ه واجب ودن ب زم نب وايي و مل ) 14تق

ا    (برنج و عدس ) 15غذاهاي حرام  ل آشمش و خرم ران      (سبزي گشنيز   ) 16) بدون مصلماتي مث ان مخصوصًا دخت راي زن ه ب آ
ده است يم آنن ارنج ) 17) جوان، عق وه) 18ُرّب ن ال  مي اي آ د خوري ) 19ه ر خوري و َب دن را موجب (ُپ ه شدت سردي ب ه ب آ

اد از   ) 22خوردن سحري روزه گرفتن بدون ) 21گرسنگي مفرط ) 20) شود مي تفاده زي تماس زياد بدن و رحم با آب سرد مثل اس
نا   ه     ) 23استخر ش اهو و هندوان ار و گوجه و آ واد مخدر   ) 24خي افور  ) 25م خ  ) 26آ خ را در آب     (آب ي مخصوصًا اگر قالب ي

اما . ه دارد، و در آقايان هم مؤثر استموارد ذآر شده در نازايي خانمها نقش اصلي را در اين زمان به عهد.  ها  نيو بست) اندازند
رد، سرد باشد     نه به اندازه ا بلغمي   (ي خانمها، مخصوصًا اگر مزاج طبيعت زن و م أثير مضاعفي در     ) سودآوري ي وارد، ت ن م اي

  . ناباروري خواهد داشت

  ):غذاهاي گرم مزاج براي تقويت اندام تناسلي در مرد و زن در صورت غلبه سردي(  

ل ) 1 ا ) 3شمش آ) 2عس ره )4خرم ردان  ) 5زي راي م ودآب ب ان  )6نخ راي زن ه ب رق رازيان ه و ع رفس ) 7رازيان ن ) 8آ روغ
او  واني گ فند و مرغ ) 9حي زاج ) 10گوشت گوس راد بلغمي م راي اف ل ب ل و فلف دن روغن) 11زنجبي دن  مالي ه ب رم ب ) 12هاي گ

ون   ر) 15پياز ) 14تخم مرغ عسلي ) 13استفاده از عطرهاي طبيعي گرم  ادل در خوراك و   ) 17ورزش ) 16وغن و خود زيت تع
واب  ه  ) 18خ واب روزان دم خ رآن  ) 19ع الوت ق ر و ت ادت و ذآ رعي و عب تورات ش دن   ) 20. دس ل ب ك آ رم و خش ش گ اد آ ب

ته  ) 21مخصوصًا زير شكم و پشت  ران و آمي سرآه    + گالب  + شربت عسل   ) 22بادام و انجير و گردو و نخودچي و پس زعف
  نعناع و پونه و سبزي تره) 23ور و آب طبيعي انگ

   

  »از آجا بدانيم آه در مورد ناباروري، مقصر مرد است يا زن«

  :باشد ترين آنها اين امر مي اند، آه بهترين و ساده حكما چندين راهكار را براي مشخص شدن مقصر ارائه داده

  . ي خود را داخل آب بيندازند، هر نطفه آه نه زير آب رفت، سالم و آنكه روي آب ماند، مقصر اوست زن و مرد، نطفه .1

ردارد  .2 دان خود ب ه زه ي ب ه(زن، قيف د قسمت لول م آن د ) ي قيف را داخل رح ر قيف بخور ده بو را زي و عطري خوش
الم است   اگر عطر و طعم بخور به دها) بخور عطر به داخل زهدان برود( ه     . ن زن برسد، زن س ه زن سير را ب ا اينك ي

داد و گرفتگي                الم است و انس دان زن س ه دهان وي برسد، زه وي سير ب م و ب ردارد، اگر طع صورت شياف به خود ب
  . در غير اين صورت مجراي زهدان بسته شده است. ندارد

ام شود   اگر زن هيچ يك از اين دو مورد اشكال را نداشته باشد، بايد مداوا رو رد انج ورد، اگر در زن      . ي م ن دو م و هر يك از اي
دني مي         باشد، بايد مداوا شود، مورد اولي معموًال از غلبه ديد ب ا ضعف ش داد مجاري      سردي و رطوبت و ي ورد دوم انس باشد و م

  .زهدان است آه به راحتي قابل معالجه است

  : نكاتي ديگر 

اردار  ) ي زهدان رطوبت بيرون بيايد از دهانه(ي زهدانش رطوبي باشد،  اگر زن بعد از پاك شدن از خون حيض، دهانه اين زن، ب
ين سقط         شود، چرا آه رطوبت زياد در زهدان، نطفه و جنين را مي نمي د، جن د شدن فرزن ل متول لغزاند و اگر باردار هم بشود، قب
اد، ضعف          . ودش  مي  اد، چاقي زي اد، رطوبت زي اد، گرمي زي ت،      و در آخر، سردي زي اد، آوچكي آل اد، الغري زي جسماني زي

  .باشند آه بايد عامل اصلي را، طبيب سنتي اسالمي مجرب، شناسايي آرده و درمان نمايد همگي عامل نازايي و ناباروري مي

  :مراحل درمان 

رای  برطرف کردن غلظت خون برای رسيدن ماده ی موثره داروها به دستگاه تناسلی و برطرف کردن اختالالت گردش خ      ون ب
تنظيم سرعت گردش خون الزم است و برای رسيدن به اين مقصود در مردان و زنان زالو درمانی از روی پا شروع و انگاه پس  
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ام می            25روز پشت زانو و بعد از  25از  اله ران انج رج جنب کش انوان دو طرف ف ا و در ب ر بيضه ه روز ديگر در مردان زي
  .و انداخته شود عدد زال 10هر بار در هر طرف .شود 

  .شربت دانه خربزه و عسل براي آقايان اسپرم ساز است

  .قندي است آه غذاي اسپرم است و آساني آه ناتواني جنسي دارند برايشان مفيد است) آشمش و مويز( در انگور

  .آشمشي استفاده آنيد آه در سايه خشك شده باشد و تيزابي نباشد

  .بهترين غذاي اسپرم است انگوري آه آمي پوست آن چروآيده شده،

دم   خواهند بچه آساني آه دچار عدم تعادل جنسي هستند، و آساني آه مشكل نازايي دارند و مي دار شوند، روزانه يك پياله جوانه گن
  .استفاده نمايند

  )کاروتنمواد دارای بتا.( آورد هويج نازايي مي. خواهند باردار شوند از خوردن هويج، خودداري نمايند آساني آه مي

  

 

 

 

  

 :اختالالت نعوظ مردان  

تالل  ايي آل اخ دم توان ت از ع ارت اس وظ عب ت انج نع افي جه دت آ ه م وظ ب ظ نع ا حف وظ ي اد نع لي در ايج ل ت تناس ام عم
ه    نعوظ براي انجام عمل جنسيهنگامي آه مرد  ).ت مردان را نعوظ ميگويندبزرگ و سفت شدن آل.(مقاربت ا اينك نداشته باشد و ي

  .نسي ميگويندمورد اختالالت نعوظ يا ناتواني جنتواند مدت زماني آافي نعوظ خود را حفظ آند ، به اين 

ه        ان دارد عوامل پزشكي آ ه درم اج ب در اغلب مردها گاه گاهي اشكاالت در نعوظ تجربه مي شود ولي اگر مكررا اتفاق افتد احتي
  :افزايش ميدهد عبارتند از احتمال اختالالت نعوظ را 

ا مخصوصا               ائل پروستات وعوارض بعضي از داروه وني ، مس ادل هورم ي، عدم تع ديابت باال بودن فشار خون ، مشكالت قلب
 .داروهاي ضد فشار خون و روانگردان 

  :الت نعوظ مي شوند عبارتند ازاعوامل روانشناسي آه باعث اشك

د ترس از      اضطراب افسردگي ، عدم اعتماد به نفس ، اه مي دانن سابقه سواستفاده جنسي ، اعتقادات مذهبي آه ارتباط جنسي را گن
  .حاملگي و غيره 

ز           ي و احساسي روي شريك جنسي ني د از لحاظ روان مشكل نعوظ در حقيقت مشكل هر دو جنس محسوب مي شود چون مي توان
  .ول زمان تبديل به اضطراب گردد تاثير بگذارد و زن احساس آند آه شايد براي مرد جذاب نيست و در ط

 :درمان 

اد     . در مرحله اول درمان شامل آشف علت اختالل و برطرف نمودن علل زمينه اي است  تفاده از داروهاي گش ه دوم اس در مرحل
  .غيره آننده عروق جهت افزايش جريان خون در بافت اسفنجي آلت تناسلي و در نتيجه ايجاد نعوظ مانند سيلدنافيل و يوهمبين و 

  :علل شايع اختالل نعوظ آقايان 
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  : علت عضوی• 
تواند سبب اختالل عروقی  يعنی فرآيند خاصی در بدن مرد سبب اختالل نعوظ شده است؛ به عنوان نمونه، بيماری قند يا ديابت می

  .يکی از علل شايع اختالل نعوظ مردان، همين بيماری قند است. و در نتيجه، ناتوانی جنسی مردان شود
  
  :علت عصبی• 

شوند؛ مانند فردی که  اين گروه از اختالالت نعوظ در مردان که منشا عصبی دارند، در اصطالح علمی، نوروژنيک ناميده می
  .اس است شده يا فردی که دچار بيماری ام) مثال قطع نخاع(دچار آسيب نخاعی 

  
وانی دارند، در اصطالح علمی، سايکوژنيک ناميده اين گروه سوم از اختالالت نعوظ در مردان که منشا ر: علت روانی• 
طور قابل توجهی بيشتر از جمعيت عادی  شوند؛ مانند بيماری افسردگی که در اين افراد، ميزان شيوع اختالالت جنسی به می
  .است

  :مراحل درمان 

دقيقه بجوشانيد با يک  5پودر زنجبيل يک قاشق چای خوری با يک ليوان آب , عصرها پودر دارچين يک قاشق چای خوری 
  )در خوردن اين دم کرده زياده روی نکنيد و يک روز در ميان مصرف کنيد( .قاشق عسل هم زده ميل کنيد

سپس با روغن بنفشه دست خود را چرب کرده و از .دقيقه بادکش کنيد 15روی شکم بخوابيد دو طرف ستون فقرات را به مدت 
  . دقيقه ماساژ بدهند 10باالی گردن تا اخرين مهره کمر را 

  جلسه انجام شود 3عدد زالو به بيخ آلت گذاشته شود و اين کار هر دو هفته يکبار و 3

  .لت نيز استفاده شودآعصاره زالو و ساير کرم ها ی افزايش دهنده جريان خون در 

  

  :زنان در پستان  عفونت های

 پستان چيست ؟ آبسه

  آبسه شود، می  جمع  در آن  ، چرک باعفونت  بدن  در اثر مبارزه  که  پستان  بافت  شده  عفونی  ناحيه  از يک  است  عبارست  پستان  آبسه
 . است  شيری  ، و مجراهای ، غدد شيری پستان  ، نوک پستان  بافت  دربر گيرنده

  : عالئم

  پستان  و سفتی  ، قرمزی لمس  به  درد، حساسيت

 و لرز  تب

  عمومی  ناخوشی  احساس

  زير بغل  لنفاوی  های گره  شدن  دردناک

 : علل

ايجاد   شيردهی  اوليه  در روزهای  که  پستان  نوک  روی  کوچک  های زخم  معموًال از راه –  پستان  نوک  ها از راه باکتری  وارد شدن
 .شوند می

 : عوامل تشديد بيماری

  از زايمان  پس  لگنی  عفونت

 )قند  مرض(   ديابت

 روماتوييد  آرتريت

  استروييدی  از داروهای  استفاده
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 زياد مقدار  به  سيگار کشيدن

  درمانی  با اشعه  همراه  از پستان  قسمتی  برداشتن  سابقه

  سيليکونی  مصنوعی  پستان

 : پيشگيری

 .کامًال بشوييد  از هر بار شيردهی  را پس  و خود پستان  پستان  نوک

 . کنيد  ، نرم موضعی  ـ آ و د، يا ساير داروهای  با پماد ويتامين  از شيردهی  را پس  پستان  نوک

 .نکنيد  کنند استفاده می  را اذيت  پستان  که  هايی از پارچه

 .شما را گاز بگيرد يا بجود  پستان  نوک  شيرخوارتان  ندهيد کودک  اجازه

 : عواقب و عوارض

  ندرتًا الزم.  است  ضروری  آن  تخليه  گاهی ، بهبود آبسه  تسريع  برای. شود می  روز خوب ١٠ – ٨  معموًال در عرض  با درمان
  خصوص  به(ها  بيوتيک آنتی  بعضی  مصرف  لزوم  گاهی.  شديد است  عفونت  که  مواردی در  شود، حتی  متوقف  شيردهی  است

  بايد شير را مرتبًا پمپ  حالت  در اين. شود  قطع  یکوتاه  مدت  برای  شيردهی  شود که می  ضد درد موجب  و داروهای)  تتراسيکلين
 .نمود

  ، يا بين عضو بدن دو  بين  غيرطبيعی  مجرای  يک  وجود آمدن  از به  است  عبارت  فيستول –ايجاد شود   فيستول  است  ندرتًا ممکن
 .  از بدن  بيرون  عضو و محيط  يک

 : درمان

  ، از آب کرديد و ديديد بهتر است  سرد را امتحان  اگر آب – کنيد  استفاده  التيام  درد و تسريع  خفيفت  برای  گرم  آب  يا حوله  از پارچه
 .کنيد  سرد استفاده

  :در طب جديد   داروها

  با عفونت  مبارزه  ، برای لزوم  ها در صورت بيوتيک آنتی

 . است  الزم  جراحی  عمل  نجاماز ا  روز پس ٢-٧  ضد درد معموًال تنها برای  داروهای از  استفاده

  

  :ماستيت ) عفونت پستان (

وب شير         ه مکرر و کامل پستان و تکنيک مطل ماستيت به عنوان التهاب پستان معرفی می شود خطر ماستيت را می توان با تخلي
د         . دهی کاهش داد   اد کن د ماستيت ايج شامل تحريک    تشخيص های افتراقی عفونت نوک پستان      . عفونت نوک پستان می توان

ا مخمری است     تشخيص  . مکانيکی ناشی از بد بسته شدن دهان يا اختالل دهان نوزاد مانند شکاف کام يا عفونت های باکتريايی ي
د              ه می کنن ا تب و ضعف مراجع راه ب درس موضعی يک پستان هم ا تن ه شيردهی   . ماستيت معموال بالينی است و بيماران ب ادام

ن         . شود و عموما خطری برای نوزاد در بر ندارد  برای اين مادران توصيه می رين عارضه ماستيت است اي ايع ت آبسه پستان ش
  .عارضه را می توان با درمان سريع ماستيت و ادامه شيردهی پيشگيری کرد 

  .رخ می دهد ) مانند تب و ضعف (ماستيت معموال با عالئم شبيه آنفوالنزا 

انم   پستان   ونت و عف  التهاب)  پستان  عفونت(  ماستيت وًال در خ ايی  ، معم ه   ه ازه   آ رده   حمل   وضع   ت د  آ د   ان ن . رخ می ده  عارضه   اي
 .  تر است دهند شايع خود شير می  آودك  به  آه  هايی و در خانم  بروز آرده  زايمان  از اولين  پس  زنان% 1حدودًا در 

 

 : عاليم شايع 

  شايع  عاليم. گردند آغاز می  از زايمان  پس  هفته 3-4معموًال   بروز آند، ولی  شيردهی  از دوره  در هر زمانی  است  ممكن  عاليم
قرمز در   و نوارهای  ، وجود قرمزی پستان شدن  و گرم  ، سفت ، تورم می شود  دردناكاز پستان   يا نواحی  ، ناحيه تب: عبارتند از

 .  پستان
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 : علل بيماری 

عبارتند از   بيماری  اين  عامل  های باآتری  ترين شايع. شيرخوار  يا گلوی  مادر از بينی  پستان  به  از ورود باآتری  ناشی  عفونت
 .  است  اوريون  ، ويروس ميكروبی  ديگر از علل  يكی.   بتاهموليتيك  و استرپتوآوك  اورئوس  استافيلوآوك

: عوامل افزايش دهنده خطر 

  بيش  بودن  يا طوالنی  شكم  به  ، خوابيدن تنگ  خيلی  بندهای سينه  در اثر پوشيدن  شيری  مجاری  ، مسدود شدن پستان  نوك  خراشيدگی
  . يا دستی  برقی  های از شيردوش  استفاده،  شيردهی  از حد فواصل

  
 :پيشگيری 

 

  ، در صورت مناسب  بندهای از سينه  ها، استفاده آنها با پستان  از تماس  ها قبل دست  شستن.  از شيردهی  ها قبل پستان  نوك  شستن
  به  از خوابيدن  اجتناب. گردد می  توصيه  موضعی  يا ساير ترآيبات  النولين  از آرم  ، استفاده پستان  نوك  يا خراشيدگی  خوردن  ترك
 .  شكم

 :وارض احتمالی ع

. گردد  پستان  آبسه  منجر به  است  ممكن  درمان  بدون

  
 :درمان

  
ی ای  بررس ی  ه الی   تشخيص د از  احتم ايش : عبارتن ای  آزم ون  ه ت  خ رك  ، آش ايع    چ ا م اهی ي ونوگرافی   ، و گ اموگرافی س و  ، م
 آيسه   يك(  يخ  از آيف  استفاده). باشد  شده  ايجاد عاليم  سبب  غير از عفونت  ديگری  عامل  است  ممكن  چرا آه(  پستان  برداری نمونه

ه  15-20بار در روز و هر بار  3-6  متورم  پستان  بر روی)  است  شده  پوشيده  نازك  حوله  با يك  آه  يخ  حاوی  پالستيكی  آيف .  دقيق
ه   به  شيردهی  زمان  ساعت  يك  را در طی  يخ ه   آار نبريد، بلك رم   از آمپرس   آن  جای   ب تفاده   گ د   اس ينه . آني اال نگه    از س د ب ده  بن  دارن

ه       مبتال به  ابتدا از پستان. دهيد  ادامه  شيردهی  ، به پستان  با وجود عفونت. آنيد  هاستفاد  پستان ا ب د ت ه   شيرخوار شير دهي  آامل   تخلي
ره    پستان  نوك. شود  آمك  آن ا آ ا را ب ا يك    ه رم   ي ده   توصيه   آ الش   پزشك   توسط   ش د   م روز آبسه    در صورت . دهي از  ، شير دادن  ب

 . دهيد  غيرمبتال ادامه  از پستان  شيردهی  و به خودتان شير پستان مبتال را تخليه کنيد  حالت  در اين. آنيد  متوقف مبتال را  پستان

  
 :داروها

  
 درد  برای. ها مسكن. آنيد  را تكميل  درمان  ، دوره عاليم  سريع  شدن  برطرف  در صورت  حتی.  با عفونت  مقابله  برای  بيوتيك آنتی
 .باشد  آافی  است  ممكن  نظير استامينوفن  نسخه  بدون  از داروهای  استفاده  خفيف

  
 :فعاليت

  
 . نماييد  و درد در بستر استراحت  تب  تخفيف  تا زمان

  : کيست پستان
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ه   ( يک لبول  توده گرد سفتی در بافت پستان می باشد که هنگامی که سيست پستان، کيست پستان يا کيسه پستان قسمتی ک
ه می باشد        . با مايع پر شود تشکيل می گردد ) توليد شير می نمايد  ای جنسی زنان أثير هورمونه . گسترش کيست تحت ت

ند       30 -50کيستهای پستان در بيشتر خانمهای  ه نزديک يائسگی می باش . ساله بروز می نمايد ، بخصوص در کسانی ک
اين توده معموًال دردناک نمی باشد   . مت عميق تر نزديک بافت پستان ايجاد شود کيست ممکن است زير پوست يا در قس

. 
داد بيشتری کيست وجود دارد و ممکن است در هر دو            وارد تع ا در نيمی از م کيست پستان ممکن است يکی باشد ، ام

ه    هر فر. بعضی از خانمها نيز تودۀ ژنراليزه در بافت پستان خود دارند . پستان يافت شود  د در صورتيکه در حين معاين
لولهای    . پستان متوجه توده ای شد بايد با پزشک مشورت نمايد ، زيرا ممکن است سرطان پستان باشد   ادر س وارد ن در م

  .سرطانی در ديواره کيست يافت می شوند 
ا   خطر هستند کيست تواند دردناک و گاهی آزاردهنده باشد، اما در حالت کلی بی کيست پستان می ل از    ه ان قب  يائسگی بيشتر در زن

تفاده        ها معموال پس از يائسگی ناپديد می آن. تواند به وجود آيد می ۴٠يا  ٣٠و در سنين حدود  ام اس ا ممکن است در هنگ شوند، ام
د بخشی از     . اقی بماند و يا دوباره ايجاد شوداز هورمون درمانی ب اری فيبروسيست پستان   کيست پستان می توان درد و . باشد  بيم

 .تورم معموال در نيمه دوم سيکل قاعدگی يا در دوران بارداری بيشتر است

ان کيست   ن      درم وًال الزم نيست مگر اي اراحتی باشد      های پستان معم ا باعث ن اک ي ه دردن اد    . ک ه ايج اراحتی ک وارد، ن در اغلب م
دازه آن   دليل رشد غدد شيری شکل می     کيست به. شود از کيست کاهش داده تواند با تخليه مايع کنند می می رد و ان ا می   گي د از   ه توان

شوند و   های کوچک در طول معاينه فيزيکی احساس نمی    کيست ]٢[.پنگ باشد کوچکتر از يک نخود به بزرگتر از يک توپ پينگ
ا، صرف   حال، بيشتر کيست  با اين. شوند های بزرگ همانند توده احساس می برخی از کيست دازه   ه شان در طول آزمون     نظر از ان

  .فيزيکی قابل شناسايی نيستند

ود باشد،    . تيره باشدمايعي آه در آيست ها وجود دارد ممكن است زرد، سبز يا آبي  اگر مايعي آه از آيست خارج ميشود خون آل
واره آيست وجود            درت ممكن است يك سرطان در دي ه ن را ب اين مايع براي انجام آزمايشاتي به آزمايشگاه فرستاده خواهد شد زي

  .داشته باشد

 بيماری فيبروکيستيک پستان

اغلب زنان خصوصا در قسمت  . دد وتوده هاي غير سرطاني تظاهر ميابدبيماري فيبروآيستيك پستان با درد سينه ،آيست هاي متع
د     ايي دارن وده ه ينه ت ارجي س اني خ ام دارد       . فوق تان ن تيك پس اري فيبروآيس تان بيم ت پس ا درد و آيس ا ب وده ه ن ت ي اي   .همراه

  .بطور طبيعي طي سيكل قاعدگي سطح هورمون هاي استروژن و پروژسترون تغيير ميكند

ا آاهش سطخ       افزايش سطح ه ا ميشود و ب ينه ه ورمون ها باعث بزرگ شدن غدد مترشحه شير و مجاري آنها واحتباس آب در س
از ميگردد       ه وضعيت عادي ب ا در بخشي از سيكل            .(هورمون ها پستان ب ينه ه اآي س ه آر بزرگي و دردن د توجي ن امر ميتوان اي

  .كرر اين هورمون ها باشدايجاد فيبروآيست ها ميتواند نتيجه تحريكات م) ماهيانه باشد

اراحتي، درد در     نگيني ،ن وده بزرگشده و موجب احساس س ه داراي ت تيك پستان ممكنست منطق اري فيبروآيس ان دچار بيم در زن
  .رفع مي شوند) يائسگي(عاليم پس از منوپوز. زمان لمس يا درد سوزشي شود

  .وجود آن تشخيص بيماري را مشكل تر ميكند بيماري فيبرو آيستيك تاثير آمي در بروز سرطان پستان دارد اما

زان عود باالست    .گاها نياز به انجام بيوپسي و برداشتن توده احساس ميشود ا مي ان خاصي   .درناژ آيست ها هم مقدور است ام درم
  براي بيماري در دسترس نبوده و ضروري هم به نظر نميرسد

  عاليم شايع
  .ممكن است تنها يك توده وجود داشته باشد، اما معموًال چندين توده وجود دارد. توده ها معموًال در هر دو پستان وجود دارند

اين توده ها . وقتي آه روي اين توده ها با نوك انگشتان فشار آورده مي شود، بافت آن مقاومت نشان مي دهد و فشرده نمي شود -
  .ممكن است به هنگام لمس دردناك باشند

  ست قبل از شروع عادت ماهانهدرد در آل پستان ، خصوصًا در -
  .اين توده ها غالبًا قبل از عادت ماهانه بزرگ مي شوند و بعد از آن آوچك مي شوند -
  .اگر توده ها نسبتًا بزرگ و در سطح پستان باشند، مي توان آنها را به راحتي حرآت داد. اندازه توده ها متغير است  -
  .ستان افتراق دادتوده هاي عمقي را شايد بتوان از سرطان پ -
 ترشح از نوك پستان -
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  علل
ميزان دريافت . ناشناخته هستند، اما بروز آن احتماًال به استروژن و ديگر هورمون هاي توليد شده توسط تخمدان ها مربوط است 

  .چربي نيز شايد نقش داشته باشد
  عوامل افزايش دهنده خطر

قهوه و سيگار آشيدن موجب افزايش بروز اين بيماري و گستردگي زيادتر  در بعضي از تحقيقات نشان داده شده است آه نوشيدن
  .اما در بعضي ديگر از تحقيقات ، اين عوامل خطر به اثبات نرسيدند. آن مي شود

  

  

  

  

  

  

 :فيبرآدنوماتوده خوش خيم 

متحرک، بدون درد و مدور ای  است که معموًال توده) Fibroadenoma(خيم پستان فيبروآدنوما  ی خوش  ترين توده شايع
  .تواند متعدد باشد موارد می ٪١٠-٢۵فيبروآدنوما معموًال منفرد است ولی در . با قوام الستيکی يا غضروفی است

  .های سنی ايجاد شود تواند در تمامی گروه تر است ولی می تر شايع اين بيماری در سنين جوان

  .شوند خيم هستند آه از رشد بيش از حد بافت غددي و همبند ناشي مي هاي گرد، سفت و الستيكي، خوش ها توده فيبرآدنوم

دهند،  ها به تغييرات هورموني پاسخ مي اين توده. ها معموال بدون درد هستند و ممكن است با فشار دادن آمي حرآت آنند فيبرآدنوم
  .شوند در طي حاملگي بزرگ شده و بعد از يائسگي چروك مي  طوري آه به
  .سال است ٣٠تا  ٢٠ترين سن، معموال سنين زير  نان در هر سني ممكن است به آن دچار شوند، اما شايعز

تر شود يا اگر شما درباره وجود آن مضطرب باشيد، پزشكتان  اما اگر نشود، يا بزرگ. خود ناپديد شود فيبرآدنوم ممكن است خودبه
  برداشت جراحي آن را توصيه خواهد آرد

 

 

 

 

 

 

 

  :مراحل درمان 

  عدد کافی است و يک جلسه درمان کفايت می کند 3الی  2زالو به اطراف آبسه يا کيست يا محل عفونت انداخته شود و 

 و موضع ها را با ضمادهای خاص که در ابتدا آمد پانسمان کنيد تا عفونت بر طرف شود 
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 .از ضماد آويشن و گل خطمی استفاده شود 

  

  :اسيد اوريک باال  قند خون  و, چربی خون  -

روز  20عدد زالو پشت هر گوش بياندازند و  10اين دسته بيماران در جلسه اول , روزه استاد موسوی  15همراه با رژيم غذايی 
  . عدد زالو روی هر پا بياندازند و اين کار را بهار هر سال تکرار کنند 10روز بعد  20عدد زالو روی هر دست و  10يعد 

 

  :پنومونی ذات الريه يا  -

ممکن است بر اثر  بيماریاين . است ريهپارانشيم  های عفونی بيماریيکی از  الريه ذاتيا  پنومونیيا  سينه و بغليا  سينه پهلو
 .و يا صدمات شيميايی و فيزيکی ريه ايجاد شود ها انگل، قارچها، ويروسها، ها باکتریآلودگی به 

رفه ه  درد، س ينهدر ناحي ب، س واری  ت نفسو دش رين عالمت ت تند مهمت ه هس ای ذات الري اری . ه وگرافیدر تشخيص بيم و  رادي
  .شود درمان می بيوتيک آنتیذات الريه باکتريايی با . است و درمان آن بسته به علت بيماری متفاوت است کمک کننده خلطآزمايش 

ونی  اری)  Pneumonia( پنوم روه يک بيم ام گ ايع است، در تم ل اصلی   ش د و از عل نی ممکن است رخ ده ای س رگه در  م
المندان و  وزادانس انی. است ن ازمان بهداشت جه رده س رآورد ک ه يک ب وزادان مرگسوم  است ک ر ن ر يک ومي سال ناشی از  زي

  .داردبهبودی بستگی به نوع بيماری، انتخاب روش درمانی مناسب و سالمت جسمی شخص . است الريه ذات

  عالئم 

. مهمترين عالئم ابتال به ذات الريه هستند سرماو بزاق سبز يا زرد رنگ، تب باال و لرزش به همراه احساس  خلطهايی با  سرفه
مبتاليان به سينه . شود از ديگر عالئم شايع هستند تنفس کوتاه و بريده و درد در ناحيه سينه که با سرفه يا تنفس عميق تشديد می

  .ای داشته باشند عرق کرده و رنگ پريده پوستهای خونی و  پهلو ممکن است سردرد، سرفه

  .از عالئم احتمالی ديگر هستند عضالتيا  مفاصل، ُخلق برگشته و درد استفراغ، تهوع، حالت کوفتگی، اشتهاکاهش 

ونال ممکن است درد      . ممکن است با عالئم متفاوتی ظهور کنندانواع کمياب ذات الريه  ه ناشی از لژي و  شکم برای مثال ذات الري
د     را موجب شود و ذات الري اسهال بانه و کاهش وزن بيانجام هر يک   . ه ناشی از توبرکلوسيس ممکن است فقط به عرق کردن ش

ا خواب       ا ب وارد تنه وزادان در بيشتر م ودگی و کاهش    از عوامل باال ممکن است در نوزادان مبتال نيز بروز کند اما ذات الريه ن آل
  .شود اشتها مشخص می

، افزايش تعداد تنفس، سرفه، درد قفسه سينه، دشواری )و در مواردی کاهش دمای بدن(تشخيص بالينی پنومونی با تب باالی بدن 
  .خون ممکن است اکسيژنو کاهش ميزان  قلب، افزايش ضربان فشار خونتنفس، کاهش 

  انواع 

ه  تفاوت پنو. شود پنومونی به دو نوع کلی پنومونی کسب شده از جامعه و پنومونی بيمارستانی تقسيم می مونی نوع دوم اين است ک
د پسودومونا         ای صعب العالج مانن ا باکتريه در اين پنومونی احتمال اينکه عامل بيماری از ميکروبهای مقاوم به آنتی بيوتيک و ي

  .باشد بيشتر است

  در طب غربی  درمان 

رای   خوراکی، استراحت و نوشيدن مايع    بيوتيک آنتی. سينه پهلو در بيشتر موارد بدون بستری شدن قابل درمان است وًال ب ات معم
تند              مايعات مصرف  . ستدرمان کامل کافي انع هس اران بالم ن بيم راي اي م ب ي مصرف مايعات خنک ه د فراموش شود و حت . نباي

ه     مصرف مايعات باعث مي ا کلي ا آسان   شود ت ن           ه ا اي د ب د را از خون خارج کنن واد زائ د م ر بتوانن راد باعث      ت حال در برخی اف
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های تنفسی پيشين و سالخوردگان  اشخاص دارای بيماری. دياب های بيشتری ضرورت می شود و مراقبت دشواری شديد در تنفس می
  .در معرض خطر بيشتر هستند

ا در . شوند  است مصرف می   ترين نوع ذات الريه ها برای درمان پنومونی ناشی از باکتری که معمول آنتی بيوتيک آموکسی   بريتاني
واع غيرعادی ذات     آمريکای شمالیستند اما در ها ه ترين آنتی بيوتيک معمول کالريترومايسنيا  اريترومايسينو  سيلين با شيوع ان
ه طور سنتی يک     . اند ها جای آموکسی سيلين را گرفته ، کالريترومايسين و فلوروکينولونآزيترومايسينالريه  طول دوره درمانی ب

  .کند نيز کفايت می) حداقل پنج روز(تر آزيترومايسين  های کوتاه دهد که دوره قات نشان میاما برخی تحقي. روز است ١٠هفته تا 

  شيوع 

اين رقم در . شوند الريه مبتال می ال به ذاتس ٣٩تا  ١٨نفر گروه سنی  ١٠٠٠نفر از هر  ۶طور ميانگين  ساالنه به بريتانيادر 
  .است ٪١٠تا  ۵احتمال مرگ بر اثر اين بيماری در بريتانيا حدود . رسد نفر می ٧۵سال به  ٧۵گروه سنی باالی 

 شيوع کمتر. پوستان شايعتر است کند و در سياه مردان را بيشتر از زنان مبتال می. ذات الريه در فصل سرما شيوع بيشتری دارد
های چون  ابتال به بيماری. از نور خورشيد است ويتامين دیذات الريه در سفيدپوستان ناشی از توانايی بيشتر پوست برای ساختن 

 -به هر علتی-و بستری بودن  سيستم ايمنی، ضعف الکل، اعتياد به سيگارو نفخ، کشيدن  مرآلزايو  اسکلروز جانبی آميوتروفيک
  .دهند ريسک ابتال را افزايش می

ه   و در کل  ا  (ذات الريه عفونتي است آه منجر به التهاب و پرشدن فضاهاي داخل ري ول ه ايع     ) آلوئ وايي آوچك از م و مجاري ه
اما اين جريان منجر  .نت گلبول هاي سفيد به طرف ريه ها حرآت مي آنند تا با عفونت مبارزه نمايندبه دنبال ايجاد عفو. مي گردد

تم گردش خون            ه سيس ال آن ب وا و انتق ان دريافت اآسيژن از ه ه هم دن    ( به اختالل عملكرد اصلي ريه آ ام ب ) و در نتيجه در تم
  .است مي گردد
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 ) Pneumonia( در طب سنتی  ذات الريه

دا ميشود     رم پي ه ای گ   ورمی است گرم که در ريه بر اثر امتالء آن از خون ، صفرا يا بلغم نمکی که عفونت سافته و گاهی از نزل
ان ، تشنگی  ينه ، خشکی زب ام , قرمزی صورت ، سرفه ، تنگی نفس ، درد س ا سرخی رنگ ادرار ممکن است تم زردی و ي

  گر چند تای آنها با هم ديده شود بيماری تاييد ميشودنشانی ها با هم ديده نشود و ا

 :مراحل درمان 

هر  روی دنده ها و کمی نزديک زير سينه و دو طرف انداخته شودعدد انداخته شود و جلسه دوم  10جلسه اول روی هر دست 
   .عدد  10طرف 

  .وصيه می شود يکی از رژيم های پاکسازی بدن را حتما پيگيری کند و حجامت بين دو کتف نيز ت

  

  ويتيليگو -

پيسي يا برص يا ويتيليگو يك بيماري پوستي است آه در آن لك هاي سفيد رنگ به دليل از دست رفتن رنگدانه پوست  
معموٌال در هر دو طرف بدن بطور قرينه لك . بوجود مي آيند، اين ضايعات در هر جايي از بدن ممكن است ديده شوند

صورت، لب ها، دست ها، : شايع ترين مناطق درگيري پوستي عبارتند از. ديده مي شودهاي متعدد سفيد و شيري رنگ 
  .بازوها، پاها و نواحي تناسلي

  چه آساني به پيسي مبتال مي شوند؟
حدود نيمي از افرادي آه به اين بيماري دچار مي شوند، . از هر صد نفر، يك يا دو نفر به اين بيماري مبتال مي شوند 

حدود يك پنجم از مبتاليان نيز يكي از افراد خانواده شان به اين . سالگي عاليم آن را در خود خواهند يافتقبل از بيست 
و دارای  بيشتر آساني آه پيسي دارند، از نظر سالمتي عمومي در وضعيت خوبي بسر مي برند. بيماري مبتال بوده اند

  .طبع سرد و بلغمی می باشند
   رنگ پوست چطور بوجود مي آيد؟

مالنين، رنگدانه اي است آه عامل تعيين آننده رنگ پوست، مو و چشم هاي ما مي باشد و توسط سلول هايي به نام  
اگر اين سول ها از بين بروند و يا نتوانند رنگدانه مالنين را توليد . توليد مي شود) سلول هاي رنگدانه ساز(مالنوسيت 

  سفيد مي شودآنند، رنگ پوست روشن تر شده و يا بطور آلي 
  دليل پيدايش پيسي چيست؟

ولي . ناشناخته استدر طب کالسيک  پيدايش پيسي نتيجه از بين رفتن سلول هاي رنگدانه ساز پوست است آه دليل آن  
  :چهار تئوري اصلي دراين زمينه وجود دارد

لول هاي رنگدانه ساز آسيب سلول هاي عصبي آه بطور غيرطبيعي فعال شده اند ممكن است با توليد مواد سمي به س -1
  .برسانند

  .سيستم ايمني بدن ممكن است در موقع دفاع از بدن در مقابل يك ماده خارجي، رنگدانة پوست را نيز از بين ببرد -2
يعني زماني آه رنگدانه در حال ساخته شدن . سلول هاي رنگدانه ساز ممكن است عامل از بين رفتن خودشان باشند -3

  .ي نيز در آنار آن توليد مي شوند آه سمي بوده و قادر به از بين بردن خود سلول ها استاست، مواد زايد
  .ها مي شودآنوجود يك نقص ارثي موجب حساس شدن سلول هاي رنگدانه ساز به آسيب و در نتيجه از بين رفتن  -4

  پيسي چگونه پيشرفت مي آند؟
افرادي آه پوست روشني دارند معموٌال . تلف متفاوت استوسعت، دوره و شدت از دست رفتن رنگدانه در اشخاص مخ 

پيسي در افراد . در تابستان متوجه تفاوت رنگ مابين نواحي مبتال و ساير نقاط سالم پوست آه برنزه شده اند، مي شوند
ين با پوست تيره بسيار واضح تر از روشن پوستان است در موارد شديد ممكن است رنگدانه در همه جاي پوست از ب

هيچ راهي براي پيش گويي اين آه هر فرد چقدر رنگدانه از دست خواهد داد و يا اينكه .برود و پوست يكسره سفيد شود
  .بيماري وي چقدر طول خواهد آشيد وجود ندارد

با اين حال ميزان تخريب رنگدانه در هر . يك لك پيسي به صورت ناحيه اي به رنگ سفيد شيري رنگ ديده مي شود 
در يك لك ممكن است سايه هاي مختلفي وجود داشته باشد و نيز يك ناحيه تيره . تواند با ساير لك ها متفاوت باشدلك مي 

  .تر، نواحي سفيد شده را احاطه آرده باشد
اين فرآيند مي تواند ادامه يابد و يا . پيسي اغلب با از دست رفتن ناگهاني رنگدانه در يك نقطه از پوست شروع مي شود 

دوره هاي از دست رفتن رنگدانه و متعاقب آن ثابت ماندن رنگ لك و . اليل ناشناخته، خود به خود متوقف شودبه د
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  .دوباره از دست رفتن رنگدانه به طور مدوام تكرار مي شوند
بعضي از بيماران آه تصور مي آنند . بازگشت خودبه خودي رنگ به لك هاي سفيد شده خيلي به ندرت اتفاق مي افتد

گرچه . ماريشان خوب شده، در واقع تمام رنگدانه پوست خود را از دست داده و پوستشان يك دست سفيد شده استبي
  .رنگ پوست اين افراد يك دست سفيد شده ولي آنها باز هم به پيسي مبتال هستند

  وجود دارد؟در طب جديد آيا درمان قطعي براي پيسي 
وشهاي درماني آن در حال انجام است و اين اميد وجود دارد آه درمانهاي تحقيقات فراواني در مورد اين بيماري و ر 

در حال حاضر دليل اصلي پيدايش پيسي ناشناخته است و اگرچه راههاي مختلف درماني . جديدي آشف و ابداع شوند
  .تبراي آن وجود دارد، ولي روش درماني مؤثري آه باعث بهبود همة بيماران شود، هنوز شناسايي نشده اس

  چگونه درمان مي شود؟توسط پزشکان طب کالسيک پيسي 
در افرادي آه پوست روشني دارند  !!!!!!!!.گاهي بهترين درمان براي پيسي اين است آه اصٌال هيچ درماني انجام نشود 

. شد اجتناب از برنزه شدن پوست طبيعي بدن، مانع از پيدايش تضاد رنگ و در نتيجه مخفي ماندن لك هاي پيسي خواهد
اين نواحي خيلي به راحتي دچار . پوست سفيد مناطق مبتال به اين بيماري هيچگونه دفاعي در برابر نور خورشيد ندارند

روي تمام نواحي مبتال به ويتيليگو آه توسط لباس پوشانيده نمي شوند بايد يك ضد آفتاب . آفتاب سوختگي مي شوند
براي جلوگيري از آفتاب سوختگي، از قرار گرفتن در معرض خورشيد ماليده شود و  15حداقل برابر  SPFمناسب با 

  .خودداري شود) عصر 4صبح تا  10(در ساعات حداآثر تابش 
آه بدون نياز به نور آفتاب پوست را برنزه مي (پنهان آردن لك هاي پيسي توسط آرم پودر، فرآورده هاي برنزه آننده  

امروزه مواد . طر است آه سبب مي شود اين بيماري آمتر به چشم بيايديا ساير رنگ ها، آاري آسان و بي خ) آنند
آه تقريبٌا با تمام انواع رنگ پوست قابل انطباق هستند، در فروشگاه هاي ) واترپروف(آرايشي مقاوم در برابر شستشو 

ي آيد و افراد به مهارت در استفاده از اين مواد به تدريج به دست م. عرضه محصوالت بهداشتي آرايشي وجود دارند
اين رنگها به تدريج از روي پوست محو مي . خوبي قادر خواهند بود پوست ناحيه مبتال را به رنگ اطراف درآورند

دي «شيرها و آرم هاي برنزه آننده محتوي يك مادة شيميايي به نام . شوند و بنابراين نياز به تدريج آاربرد دارند
رنگ ناشي از اين فرآورده ها . ن پوست نيازي به وجود مالنوسيت ها ندارندآه براي رنگين آرد» هيدروآسي استون

هم به تدريج محو مي شوند، زيرا با هر بار ريزش سلول هاي مرده از روي پوست، بخشي از اين رنگ نيز با آنها از 
  . پوست جدا مي شود

ولي مي توانند موجب بهبود ظاهر !!!!!!!!!!!!!!هيچ يك از اين روش هايي آه نام برده شد بيماري را درمان نمي آنند  
  !!!. خالكوبي پوست در نواحي آوچك ممكن است مفيد باشد. شخص شوند

اگر از ضد آفتاب ها و رنگدانه هاي پوشاننده آاري بر نيايد، پزشك شما ممكن است درمان ديگري را به شما پيشنهاد  
هيچيك از روش هاي . يا از بين بردن باقي ماندة رنگدانه باشداين درمان مي تواند شامل بازگرداندن طبيعي و . آند

  . ؟؟؟بازگرداندن رنگدانه درمان آامل و دايمي محسوب نمي شود
  

  بازگرداندن رنگدانه
داروهاي موضعي حاوي آورتون ممكن است در بازگرداندن رنگدانه به نواحي آوچك مبتال به پيسي  :آورتون موضعي 

بايد همزمان با ساير درمان ها به آار برده شوند مصرف طوالني اين داروها مي تواند موجب  اين داروها. مؤثر باشند
بنابراين استفاده از آنها بايد حتمٌا تحت . نازك شدن پوست و حتي پيدايش ترك هاي پوستي در بعضي نواحي شوند

  .نظارت متخصص پوست باشد
الن به بيمار داده مي شود، اين ماده شيميايي پوست را نسبت به در اين روش درمان، دارويي به نام پسور :PUVAپووا  

قرار مي  UVAسپس پوست، تحت تابش نوع خاصي از نور ماوراء بنفش به نام . نور خورشيد بسيار حساس مي آند
دم در صورت ع. دستگاه هاي درماني ويژه اي براي اين نوع درمان الزم هستند آه همه جا در دسترس نمي باشند. گيرد

البته امكان تنظيم دقيق مقدار . مي باشد استفاده آرد UVAدسترسي به اين دستگاه ها، مي توان از نور آفتاب آه داراي 
. اشعة تابيده شده در صورت استفاده از نور آفتاب وجود ندارد و لذا خطر سوختگي پوست در اين روش بيشتر است

بر روي پوست مبتال ماليده و سپس بيمار را در معرض تابش  وقتي پيسي خيلي محدود است، پسورالن را مي توان
UVA قرار داد .  

درصد  70تا  50با اين حال معموٌال پسورالن را به صورت قرص خوراآي به بيمار مي دهند در اين روش درماني بين  
ها خيلي آم به اين دست ها و پا. شانس برگشتن رنگدانه به پوست صورت، بدن، بازوها، ران و ساق پاها وجود دارد

پووا فقط . بار در هفته الزم است 3تا  1معموٌال حداقل يك دوره درمان يك ساله به صورت . نوع درمان پاسخ مي دهند
عوارض جانبي پووا شامل واآنش هاي مشابه . بايد توسط متخصص پوست و تحت شرايط آنترل شده صورت گيرد

ني مدت، بر روي پوست آك مك بوجود آمده و پوست مستعد ابتال به در صورت استفاده طوال. آفتاب سوختگي هستند
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  .سرطان مي شود
از آنجا آه انواع پسورالن موجب افزايش حساسيت چشم نسبت به نور خورشيد مي شوند، استفاده از عينك هاي آفتابي  

محافظت از چشم ها،  دليل. از شروع درمان تا غروب آفتاب در همان روز ضرورت تام دارد UVAمحافظ در برابر 
براي بچه هاي زير دوازده سال، زنان باردار يا    PUVAپيشگيري از ابتالء زودرس به آب مرواريد است معموٌال از

  . شيرده و يا افراد مبتال به بعضي از بيماري هاي خاص استفاده نمي شود
لول هاي رنگدانه ساز را داشته و در قدرت تحريك س Bطيف بسيار محدودي از اشعة ماوراءبنفش  :اشعة ماوراءبنفش

عوارض . اين طيف اشعه تنها توسط المپ هاي مخصوص و يا سيستم ليزر توليد مي گردد. درمان پيسي مفيد مي باشد
  . اين روش بسيار آم بوده و در بچه ها نيز قابل استفاده است

ورد تعداد محدودي از بيماران مبتال به پيسي انتقال پوست از نواحي طبيعي به نواحي سفيد شده فقط در م :پيوند پوست
  .معموٌال اين روش موجب بازگشت آامل رنگ به نواحي مبتال نمي شود. امكان پذير مي باشد

  از بين بردن رنگدانة باقي مانده 
در بعضي از بيماران آه بيماري پيسي وسعت زيادي پيدا آرده است، عملي ترين روش درمان، رنگ زدايي از نواحي  

 roquinone"در اين روش از يك مادة شيميايي به نام. طبيعي پوست و يكدست آردن رنگ آن است

Monobenzylether Of Hy "اين روش درمان حدود يك سال به طول مي انجامد. يا از اشعة ليز استفاده مي شود .
ن بايد اآيدٌا از تماس با نور آفتاب لذا بيمارا.معموٌال از بين رفتن رنگ پوست در اين روش دايمي و برگشت ناپذير است

  .اجتناب نمايند
  پيسي در آودآان چگونه درمان مي شود؟

در بيماران خردسال استفاده از ضدآفتاب و . معموٌال در آودآان از روش هاي درمان شديد و تهاجمي استفاده نمي شود 
. عي را هم با احتياط زياد مي توان بكار بردآورتون هاي موض. پوشانيدن لك ها با مواد رنگ آننده بهترين درمان است

سالگي استفاده نمي شود، اما در اين دورة سني نوعي از اشعة ماوراءبنفش به نام  12معموٌال تا سن » پووا«از 
  .با طيف باريك نتايج قابل قبولي در درمان پيسي داشته است Bماوراءبنفش 

و در کل در طب کالسيک برای درمان اين بيماری از فرمول ماسماليزيشن استفاده می شود که به هيچ وجه تبعيت از 
   .فقط جهت کسب اطالع بود  ارئه مطالبدستورهای فوق به بيماران عزيز توصيه نمی شود و 

  براي پيشگيري از گسترش يا عود پيسي چه مي توان آرد؟
نقش استرس هاي روحي در . يماري شناخته نشده است، راه مؤثري براي پيشگيري از آن وجود ندارداز آنجايي آه علت اين ب 

اگر چه بعضي از بيماران دوره هاي شدت بيماري را به اين استرس ها ارتباط . يا تشديد بيماري قطعٌا مشخص نشده است دايجا
موجب پيدايش لك هاي پيسي ) اشيدگي، ضربه هاي مكررسوختگي، زخم، خر(در برخي بيماران هرگونه آسيب پوست . مي دهند

نقش غذا در بروز بيماري . اين دسته از بيمارن بايد در مراقبت از پوست خود دقت بيشتري نمايند. در محل آسيب مي شود
  مشخص نيست و در حال حاضر هيچ محدوديت غذايي خاصي به بيماران توصيه نمي شود

 

 

 

 

 

 

 :درمان مراحل 

مصرف  )دو سوم ليوان آب خنک+ واحد سرکه طبيعی1+واحد عرق نعناع 2+واحد عسل 2(يک ليوان سرکه انگبين هر شب 
 روز 180. شود

قاشق غذاخوری استقدوس را با دو ليوان آب جوش در يک قوری چينی دم کرده و عصرها يک ليوان همراه عسل  3هر روز 
  .ميل کنيد
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پس از شستشو و خشک ) سلول های مرده می ريزد ( لکه ها را ماساژ دهيد , قبل از خيس کردن بدن در حمام با کيسه خشک 
  .کردن بدن با روغن بادام تلخ محل برص را چرب کرده و ماليده شود 

گرم  5گرم موم عسل و  5بجوشانيد صاف کرده و همراه با  هدقيق 5گرم روغن زيتون به مدت  100گرم با  50برگ خرزهره 
  .دقيقه با آب ولرم بشوئيد  10وگرد زرد مخلوط کنيد به مقدار مورد نياز به محل برص بماليد و ماساژ دهيد بعد از گ

  .بار خود را معطر به عطر گل محمدی بکنيد  3هر روز 

  .صبح ها ناشتا يک ليوان شربت خاکشير ترنجبين همراه کمی عسل ميل کنيد

عدد انجير و  7که بهتر است شب ها (.ره خرما به مقدار مورد عالقه در روز مصرف کنيدشي, انجير , مويز , خرما , از زيتون 
  )عدد زيتون مصرف کنيد 7صبح ها 

د   ز کني دا پرهي ر ج ای زي وراکی ه رده , ترشی : و از خ ام , سرخ ک از خ ان , پي ه , بادمج رغ کهن م م اس , تخ , سوسيس و کالب
 .ماست با گوجه فرنگی به هيچ وجه مصرف نشود, ماست , االد ماست با س, ماهی , لبنيات , شيرينی قنادی 

ه شود       زالو انداخته شود و سپس در جلسه دوم   10گوش هر جلسه اول پشت در  و انداخت ر زال و در جلسه  . اطراف موضع درگي
 .در مراکز معتبر انجام شود تا دوره درمانی تکميل شود حجامت سر  سوم

  .بار ماساژ دهيد 2ند يا سياه دانه در روز موضع های درگير را با روغن اسف

روزه  180سير درمان اين بيماری کند است پس بيمار بايد کمی صبور باشد و مراحل درمان را پيگيری کند که بيشتر بيماران 
 .بهبودی کامل کسب می کنند 

ک قابلمه بريزيد و بجوشانيد ليوان آب را در ي 4+ يک ليوان روغن زيتون + برای تهيه روغن اسفند يک ليوان اسفند  -
 .تا کل اب ان بخار شود و سپس بقيه مواد را از صافی گذرانده و در شيشه ريخته که به ان روغن اسفند می گويند

 

  

  :سيروز کبدی  -

ر      . آبد بزرگترين غده بدن نيز محسوب می گردد. بزرگترين و پيچيده ترين ارگان بدن آبد است د در قسمـت راسـت شكم و زي آب
رنگ آن قهـوه ای . آبد مخروطی شكل بوده و سطحی صاف، نرم و الستيك مانند دارد. قفسه سينه درست زير ديافراگم قرار دارد

ـره است   ـرمز تـي ـه ق ـايل ب ه است    . متـم زرگ وآوچك تشكيل يافت وب ب ام ل د از دو بخش بن ا  ١.٢وزن آن از . آب وگرم  ٢.۵ت آيل
ـی   ٢٠متغير بوده و با ابعاد  ـر طـول در   سانـت ر عرض و ضخامت      ١٧مـت انتی مت ر است    ١٢س انتی مت د از    . س قسمت اعظم آب

ديل  . سلول هايی موسوم به هپاتوسيت ها تشكيل يافته است آارآردها و وظايف متعدد آبد آن را به يك عضو بسيار حياتی و مهم تب
د سموم را   . عملکرد صحيح آن ضروری است    و کبد، بزرگترين عضو بدن بوده، برای آنکه بدن درست کار کند، ساخته است کب

ا را از خون         ا و باکتريه د و ميکروبه د می نماي ا تولي از خون خارج کرده يا خنثی می کند و عوامل دفاعی را برای کنترل عفونته
د   ه جذب چر         . خارج می کن ه ب وده و صفرا می سازد ک د نم د تولي اد خون را تنظيم می کنن ه انعق ايی را ک د پروتئينه ا و  کب ی ه ب

  ويتامينهای محلول در چربی کمک می کند

  .آارد آرد حياتی در بدن است ۵٠٠آبد مسئول بيش از 
  .بيش از يك ليتر خون در هر دقيقه از طريق آبد فيلتر ميشود

غير سمی و  سم زدايی، تجزيه مواد شيميايی و يا تبديل مواد شيمايی سمی و غير قابل دفع به مواد. تفكيك مواد مغذی از مواد زايد
  )متابوليزه آرده و غير فعال آردن سموم. (قابل دفع

  .درصد باآتريها و سموم را پيش از آنكه به جريان عمومی خون بدن راه يابند، از بدن دفع آند ١٠٠يك آبد سالم قادر است 
  .در حفظ تعادل و تنظيم هورمونهای بدن نقش دارد
  .راتها و پروتئينها نقش دارددر ذخيره سازی و متابوليسم چربيها، آربوهيد

در صورت نياز مجددا . آبد گلوآز را تبديل به گليكوژن آرده و در خود ذخيره ميكند. خون است) قند(محل ذخيره گلوآز 
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  .گليوآوژن را تبديل به گلوآز آرده و به جريان خون وارد ميسازد
  .و ساير مواد مغذی) آهن، فوالت، مس(امالح معدنی  ،)A,D,E,K,B١٢به ويژه ويتامينهای (محل ذخيره چربيها، ويتامينها 
  :آبد يك آارخانه بيوشيمايی است

  .پروتئينی آه تبادل آب ميان خون و بافتهای بدن را تنظيم ميكند: سنتز آلبومين▪ 
  .آبد تمام آلسترول مورد نياز بدن را ميسازد: سنتز آلسترول▪ 
  .سنتز فاآتورهای انعقاد خون▪ 
  .برخی آمينو اسيدهای خاص، گليسرول و الآتات ساخت گلوگز از▪ 
  .بخشی از هموگلوبين خون: سنتز گلوبين▪ 
  .سنتز فاآتورهای ايمنی سيستم ايمنی بدن▪ 
  .سنتز تريگليسيريدها از اسيدهای چرب و گليسرول-سنتز فسفوليپيدها و ليپوپروتئينها▪ 

صفرا وظيفه آمك به گوارش و جذب چربيها و دفـع مــواد . اسـت صفرا مايعی زرد متمايل به سـبـز. آـبد صفرا را ترشح ميكند
صـفـرا از . ترآيبات عمده صفرا شامل آلـسترول، فسـفوليپـيـدها، بـيـلی روبـيـن و امالح صفراوی اسـت. زايد را بر عهده دارد

ی حاوی چــربی به روده آوچك طـريـق مجاری متعدد صفراوی آبد ابتدا در آيسه صفرا ذخيره شده و پس از مصرف مواد غذاي
  .آيسه صفرا يك ارگان گالبی شكل بوده آه به آبد متصل است. تخليه ميگردد

از انهدام هموگلبوبين گلبولهای قرمز ماده . طحال مسئول انهدام گلبولهای قرمز فرسوده و پير است. زدودن بيلی روبين از خون
  .ن بيلی روبين نا محلول در آب در آبد به بيلی روبين قابل دفع تبديل ميگردداما اي. ای زرد رنگ بنام بيلی روبين پديد می آيد

آمونياك حاصل از تجزيه پروتئينها يك ماده سمی خطرناك است آه آبد با تبديل آمونياك به اوره اين ماده سمی را از . دفع آمونياك
  .طريق ادرار از بدن دفع ميكند

هر چيزی آه ماميخوريم، می اشاميم، تنفس ميكنيم و يا با پوستمان تماس می يابد سرانجام . آبد تصفيه خانه و پااليشگاه بدن است
آبد وظيفه تصفيه آالينده های هوا، آفت آشها، دود سيگار، مواد شيمايی، الكل، مواد مخدرو تمام داروهای . به آبد مان ميرسد

ه در بدنمان باقی ميماندند و الكل هيچگاه از بدن دفع اگر آبد وجود نداشت داروها برای هميش. مصرفی ما را بعهده دارد
  .نميگرديد

بارداری به بعد مغز  ٢۴از هفته . ماه نخست بارداری توليد گلبولهای قرمز در جنين منحصرا توسط آبد صورت ميگيرد ٣در 
  .استخوان اين وظيفه را بعهده ميگيرد

. در اين حالت بافت طبيعی آبد به يك بافت جوشگاهی تبديل ميگردد. يشودآسيب پيشرفته به آبد سيروز آبدی يا تنبلی کبدناميده م
. سيروز آبدی موجب ميگردد تا آبد ديگر نتواند خودش را ترميم و بازسازی آند به همين خاطر آبد بتدريج از آار می افتد

سيروز کبدی  .ه سيروز آبدی ميباشندايجاد آنند، و بيماريهای خود ايمنی از عوامل Cو  Bمصرف زياد مشروبات الكلی، هپاتيت 
قطع مصرف مواد مضر ، توجه به نوع تغذيه مانند مصرف ويتامين ها : درمان قطعی ندارد و روش درمانی روش حمايتی است 

البته گاهی مصرف بعضی داروها هم توصيه می شود که بايد تحت نظر پزشک . و درمان عوارض ناشی از وجود سيروز 
برای آشنايی با . پيوند کبد هم از جمله مواردی است که می تواند در روند درمان مورد استفاده قرار گيرد .معالج مصرف شود 

  .موارد تغذيه ای که می تواند در اين زمنيه کمک کند با کارشناسان محترم تغذيه سايت مشاوره نماييد

 سيروز آبدي چيست؟

آبد در قسمت ربع فوقاني سمت راست شكم و . باشد ترين غده بدن ميآيلوگرم و بزرگ5/1وزن آبد در حالت معمولي در حدود 
 .شود اصطالحًا سيروز آبدي ناميده مي عفونت مزمن فرسوده شودچنانچه آبد به دليل . هاي تحتاني قرار دارد پشت دنده

 عللم مهم و عمده ايجاد سيروز چيست؟

صرف مشروبات الكلي است و در آشور ما ابتال به ويروسهاي در اياالت متحده شايعترين علت آن م. سيروز علل زيادي دارد
تعداد آمتري نيز به دنبال . شوند باشد آه التبه درصدي از آنها بدليل هپاتيت مزمن به سيروز ختم مي مي D و C  و B هپاتيت

اي گليكوژن به سيروز  بيماري ذخيره تريپسين، گاالآتوزومي و الفاآنتي ‐1بيماريهاي ارثي مانند فيبروزآيستيك، آمبود آنزيمي بنام 
 .شوند مبتال مي

تواند ايجاد سيروز آند آه يكي ويلسون بدليل ذخيره مس و ديگري هموآروماتوز بدليل ذخيره آهن  دو نوع اختالل ارثي نيز مي
وز آهن زيادي جذب در هموآرومات. آند در بيماران ويلسوني مس در انساجي مانند مغز و آليه ها و قرينه رسوب مي. باشد مي
از علل ديگر سيروز انسداد . آند شود و در انساجي مانند لوزالمعده، پوست، مخاط روده، قلب، غدد داخلي و آبد رسوب مي مي

ها جهت هضم چربيها  در واقع مجاري صفراوي حامل صفرا از آبد به روده. باشد طوالني مدت مجاري صفراوي بهر دليل مي
 .باشند مي

دراين حالت . اين مجاري است آه به اترزي مجاري مشهور استمجاری صفراوی لت سيروز انسداد مادرزادي در اطفال ع•
 .توان اين مجاري را باز آرد و به بيماران آمك آرد البته بوسيله جراحي مي. گردد باعث برگشت صفرا به آبد و آسيب آبدي مي

و دچار انسداد شوند از جمله اين داليل بيماري سيروز صفراوي در بزرگساالن مجاري صفراوي ممكن است بداليلي ملتهب •
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 نوع ديگر سيروز صفراوي بدليل عمل جراحي. اوليه است

 از علل. بينند باشد آه به دنبال آن مجراي صفراوي بدليل عمل جراحي آسيب مي آيسه صفرا مي 

ي داروها و سموم محيطي و نيز نارسائي احتقاني غير شايع ديگر واآنش شديد به بعضي داروها و يا مصرف طوالني مدت بعض 
 .گردد قلب آه باعث احتقان آبد و در نهايت سيروز مي

 عالئم سيروز چيست؟

شود، از دست  دو مشكل عمده اي آه در نهايت باعث ايجاد عالئم در اينها مي. بيماران سيروتيك اآثرًا عالئم مختصري دارند
بيماران ممكن است حاالتي مانند . آن مس باشد  )ليفي شدن(ل فرسودگي آبد و فيبروز رفتن تدريجي عملكرد سلول آبدي بدلي

با آاهش تدريجي عملكرد آبد، پروتئين آمتري در اين . اشتهايي، تهوع و يا آاهش وزن داشته باشند خستگي، ضعف، ناتواني، بي
ش يافته و در نتيجه در اثر آمبود آن آب در پاها شود في المثل ساختن آلبومين آه پروتئين مهم خون است آاه عضو ساخته مي

از طرفي آاهش پروتئين هاي انعقاد خون ايجاد ). آسيت(يابد  گوييم و يا اينكه آب در شكم تجمع مي يابد آه به آن ادم مي تجمع مي
  .دهد آبودي در پوست بدن و خونريزي از سوراخها و مخاطهاي بدن را افزايش مي

هاي زرد صفراوي است و در بعضي افراد خارش پوست  ت ممكن است زرد شود آه اين دليل رنگدانهدر مراحل نهايي پوس•
 شيوع بيشتر سنگ . دليل رسوب امالح صفراوي در زير جلد است

 .باشد آيسه صفرا در اين افراد بدليل عدم وجود صفراي آافي در آيسه صفرا مي

اين سموم باعث آاهش عملكرد ذهن و . شوند را ندارد ون ساخته و حمل ميآبد اين افراد توانائي خنثي سازي سمومي آه در خ•
توجهي به ظاهر  ممكن است اولين عالمت تجمع اين سموم در مغز، بي. شوند تغييرات شخصيتي و حتي خواب آلودگي و آما مي

بطور ) زدن روزانه و چرت-شب بي خوابي(شخصي خود، فراموشي، عدم تمرآز حواس و تغيير در عادت زمان خواب باشد 
گردند در بيماران سيروتيك روند پاآسازي بدن از داروها به آندي صورت  معمول داروها توسط آبد گرفته و از بدن پاك مي

 .باشند ماند لذا بيماران سيروتيك به عوارض جانبي داروها حساستر مي لذا تأثير داروها در بدن تا مدتهاي بيشتري مي. گيرد مي

ها و  بطور طبيعي خون از روده. يگر بيماران سيروتيك وضعيت فشار خون عروقي است آه در آبد جريان دارنداز مشكالت د•
شود و باعث باال رفتن فشار در  ولي در اين بيماران اين جريان خون آند مي. شود طحال از طريق وريدباب وارد آبد مي

رديده و باعث بزرگ شدن طحال شده از طرفي خون از جريانات گردد اين مسئله باعث توقف جريان طبيعي خون گ وريدباب مي
شود در بعضي از نواحي بدن واريس هاي متورم ايجاد شود از جمله  فرعي اطراف آبد سعي به فرار دارد آه اين امر باعث مي

 .ايجاد واريس مري و معده و ايجاد واريس مقعدي و واريس اطراف ناف

 .دبه باال رفتن فشار وريدباب ندار در بيماران سيروتيك ربطيشود شيوع هموروئيد  يادآوري مي•

  ,  رگهای خونی عنکبوتی شکل بر روی شکم, درد شکمی , کاهش وزن , ضعف , تهوع , بی اشتهايی , خستگی , فرسودگی  •

  

قرار گرفته  واريس مري و معده گاه خطرساز شده و منجر به خونريزي مي گردند در اين صورت بيمار در معرض خطر جدي
 .و پزشك بايد فورًا خونريزي را بصورتي بند آورد

 تشخيص سيروز چگونه است؟

پزشك در معاينات باليني ممكن است در وهله اول . برد پزشك اغلب از روي عالئم بيمار و آزمايشات به اين بيماري پي مي
ين آزمايشات نشان دهنده بيماري آبد خواهد بود و گاه متوجه بزرگ شدن اوليه آبد باشد و يك آزمايش خون از شما انجام دهد و ا

 .ايزوتوپ از آبد و طحال بعمل آورد اسكن و يا اسكن تي پزشك ممكن است از بيمار سونوگرافي، سي

آه طي اين عمل با آمك يك سوزن از طريق . گيرد گاه پزشك جهت تأييد تشخيص تصميم به بيوپسي آبد از راه پوست مي•
 .شود شناسي به آزمايشگاه فرستاده مي شود و جهت آسيب شده و نمونه اي از نسج آبد گرفته ميپوست وارد آبد 

شود، متوجه  گاه بطور اتفاقي در حين جراحي و يا انجام الپاراسكوپي آه طي آن از طريق يك لوله دوربين داخل شكم ديده مي•
  .شوند آبد فرسوده و چروآيده فرد سيروتيك مي

  :بررسی عملکرد کبد آزمايشات خون جهت

  :شوند ها و موادی که در کبد توليد می   گيری سطح بعضی از آنزيم  اندازه

توانند سبب کاهش پروتئين  های کبدی می   آلبومين خود نوعی پروتئين است و بيماری :آلبومين و پروتئين موجود در سرم خون
  .سرم شوند
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گيری فاکتورهای انعقادی خون که در کبد ساخته   جهت اندازه :(PT)بينو زمان پروتروم (PTT)زمان نسبی ترومبوپالستين
  .شوند می 

در کبد ) شود  يژن توسط گلبول های قرمز خون میای که سبب حمل اکس  ماده(بيلی روبين از تخريب هموگلوبين :بيلی روبين
 .شودزردی و يرقان تواند سبب افزايش بيلی روبين در خون و در نتيجه  سيروز می . شود حاصل می 

  :عوارض احتمالی 

موارد زيرمشکالت يا عوارض شايعی است که به وسيله سيروز ايجاد . فقدان عملکرد کبدی از هر راهی بر بدن تأثير می کند
  . می شود

) استسقاء(و شکم ) ورم(که کبد توانايی اش را برای ساخت پروتئين آلبومين از دست می دهد، آب در پاهازمانی . ورم و استسقاء
  . تجمع می يابد

  زمانی که کبد ساخت پروتئين های مورد نياز برای لخته شدن خون را کند يا متوقف. کبودی و خونريزی
  .ممکن است قرمزشده و با اريتم پالمار لک دار شوندکف دستها . می کند، فرد دچار کبودی يا خونريزی آسان می شود

  يرقان زرد شدن پوست و چشمهاست و زمانی که کبد بيمار، بيلی روبين کافی جذب نمی کند رخ. يرقان
  .می دهد

  . محصوالت صفراوی در پوست رسوب کرده و می توانند خارش شديد ايجاد نمايند. خارش

  . به کيسه صفرا جلوگيری نمايد، امکان دارد که سنگ صفراوی تشکيل شود اگر سيروز از رسيدن صفرا. سنگ صفراوی

يک کبد آسيب ديده نمی تواند سموم را از خون بردارد و اين مسئله باعث تجمع سموم در خون و نهايتًا مغز . سم در خون يا مغز
عالئم تجمع . بنابراين، سموم می توانند عملکرد ذهنی را کند کنند و باعث تغييرات شخصيتی، کوما و حتی مرگ شوند. می شود

هر شخصی، عدم پاسخدهی، فراموشکاری، مشکالت تمرکز گرفتن يا تغييرات عادات خواب سم در مغز شامل بی توجهی به ظا
  . می باشند

از آنجا که کبد داروها را با . سيروز باعث کاهش توانايی کبد برای غربال کردن داروها از خون می شود . حساسيت به دارو
اين مسئله باعث می . يت می کنند و در بدن تجمع می يابندسرعت هميشگی از خون خارج نمی کند آنها به مدت طوالنی تری فعال

  . شود که فرد به داروها و عوارض جانبی آنها حساستر شود

د حمل می شود     . افزايش فشار خون باب ه کب سيروز سرعت طبيعی    . به طور طبيعی، خون روده و طحال از طريق وريد باب ب
ه می     جريان خون وريد باب را کم می کند که باعث افزايش اب گفت فشار داخل آن می گردد، به اين وضعيت افزايش فشار خون ب

  . شود

ده و مری پس زده می             . واريس ها ای مع ه رگه د، خون روده و طحال ب اب کاهش می ياب زمانی که سرعت جريان خون وريد ب
د          . شود اد خون را حمل کنن زان زي ن مي وده اي رار نب ه ق ه      . اين رگها ممکن است بزرگ شوند چرا ک ده ک زرگ ش ای خونی ب رگه

د     ن است بترکن ار، ممک ن فش ل اي ا تحم د و ب ازکی دارن واره ن وند دي ی ش ده م ه آن يک  . واريس نامي د نتيج ا بترکن ن رگه ر اي اگ
  .خونريزی شديد در قسمت فوقانی معده و مری است که نياز به توجه فوری پزشکی دارد

ده ساخته   . سيروز باعث بروز مقاومت به انسولين می شود. ديابت ٢مقاومت به انسولين و نوع  اين هورمون که به وسيله لوزالمع
رد         رار گي تفاده ق ورد اس دن م لولهای ب لولهای        . می شود باعث می شود قند خون توسط س يد س ته باش ه انسولين داش اگر مقاومت ب

د چربی، کبد و عضالت نمی توانند به  ه مشکل           . درستی از انسولين استفاده کنن د بيشتر انسولين ب ا تولي د ب ده سعی می کن لوزالمع
در نهايت لوزالمعده نمی تواند به تقاضای بدن برای انسولين پاسخ داده و به دليل آنکه قند زيادی در جريان خون تجمع  . پاسخ دهد

  . می يابد نوع دو ديابت اتفاق می افتد

د رطان کب ين. س اق کارس يروز اتف ل س ه دلي ايعی ب ور ش ه ط ه ب ت ک د اس رطان کب وعی از س لوالر، ن   وم هپاتوس
  . می افتد، اين سرطان در خود بافت کبدی ايجاد می شود و ميزان مرگ و مير آن بسيار باالست
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ه عفون       . مشکالت ساير اعضاء ن امر منجر ب ه اي ردد  سيروز می تواند باعث اختالل عملکرد دستگاه دفاعی بدن شود ک . ت می گ
وده شود      ) استسقاء(مايع تجمع يافته در شکم  د آل سيرزو  . ممکن است به وسيله باکتريهای که به طور طبيعی در روده وجود دارن

  .می تواند منجر به ناباروری جنسی، اختالل عملکرد کليه، نارسايی آن و پوکی استخوان شود

 

 درمان سيروز چيست؟

  

د از پيشرفت    د پيشرفت و به حداقل رساندن تخريب سلولهاي آبدي توقف مصرف الكل مي درمان سيروز، توقف و تأخير رون توان
ا         . بيماري جلوگيري آند ون بطور محدود ي ا دادن آورت واردي ب در صورتي آه بيمار هپاتيت داشته باشد پزشك ممكن است در م

  .داروهاي ضد ويروسي آسيب آبدي را آاهش دهد

ا آاهش    را مي) احتباس مايع(ادم و آسيت . يمار سيروتيك را مانند خارش رفع يا آاهش دهددارو ممكن است بعضي عالئم ب توان ب
رد    م آ ذايي آ در   . مصرف نمك غ وگيري          مي ) ادرارآور(داروهاي م اد ادم جل د و از ايج دن را آاهش دهن د مايعات اضافي ب توانن

د     . آنند ل اصالح مي        تغييرات عملكرد ذهني آه درجريان سيروز ممكن است رخ ده ا حدودي قاب ذايي و دارو ت م غ ا رژي . باشد  ب
ه از جذب سريع سموم          وز آ ل الآتول د در   )بطور مثال آاهش مصرف پروتئين روزانه به همراه مصرف شربت مسهل مث ه باي آ

اران سير     آند، به بهتر شدن وضعيت ذهني آمك مي از روده جلوگيري مي) شد آبد خنثي مي ده در بيم وتيك يكي  آند، دو مشكل عم
پزشك ممكن است جهت آاهش اين فشار از داروهاي  . نارسائي آامل آبد و ديگري خونريزي بدليل باال رفتن فشار وريدباب است

ه از واريس      د، در صورتي آ تفاده آن ده و مري خونريزي      آاهنده فشار خون مانند ايندرال جهت آاهش فشار وريدباب اس هاي مع
باشد و از  از طريق آندوسكوپ آه يك لوله قابل انعطاف مي) اسكلروزان(يك داروي مسدد عروقي رخ دهد، فورًا پزشك با تزريق 

ر         . تواند خونريزي را بند آورد شود، مي طريق دهان وارد مي راي تغيي ام عمل جراحي شنت ب ائي انج در شرايط بحراني چاره نه
اآثر بيماران سيروتيك سالها سالمت . م پيوند آبد خواهد بودو يا انجا) شنت پورتوآاو(مسير خون از وريدباب به جاي ديگر است 

ا بطور موفقيت     آنند و اگر دچار عوارض بيماري شوند معموًال درمان مي زندگي مي ده       شوند و بعضي از آنه د ش د پيون ا آب ز ب آمي
  .آنند زندگي مي

 هايي به بيماران سيروتيك توصيه

صرف نمك و آب اضافي جدًا پرهيز آنيد، و مصرف پروتئين غذايي و نيز هرگونه در مواقع افزايش تورم پاها يا قطر آمر از م
 .استرس و فعاليت جسماني را آاهش دهيد

 .پرهيز آنيد) بدون نظر پزشك(رويه دارها حتي استامينوفن  از مصرف بي‐

 .شود خود نااميدي باعث تشديد بسياري از بيماريها مي .هرگز نااميد نشويد‐

 .از ديگران مخفي نسازيد بيماري خود را‐

 .ناخن هاي خود را مرتب آوتاه آنيد‐

 .از تخليه شديد و محكم بيني خودداري آنيد‐

 .از مسواك با پرزهاي نرم استفاده آنيد‐

 .داروهاي تجويزي را مرتب مصرف آنيد و سرخود مقدار داروي مصرفي را آم و يا زياد نكنيد‐

 .ساعت استراحت آنيد 6تا  4روزانه   عالوه بر خواب شبانه،‐

 .ساعت داخل وان آب ولرم تا گردن استراحت آنيد 2در صورت آب آوردن شكم روزانه ‐

 .اصول بهداشتي جهت پيشگيري از بيماريهاي عفوني را رعايت آنيد‐

 .باشيدداشته ) نه آبكي(رژيم غذايي و ميوه و سبزيجات را طوري تنظيم آنيد آه روزانه دو يا سه بار دفع مدفوع شكل ‐

 .در صورت بروز تب بالفاصله به پزشك مراجعه آنيد‐

 .در صورت بروز سوزش ادرار با پزشك خود مشورت آنيد‐

 .در صورت تهوع و درد شكم بالفاصله به بيمارستان مراجعه نمائيد‐

 .در صورت سياه شدن مدفوع بالفاصله به بيمارستان مراجعه آنيد‐

 تغذيه در بيماران سيروز کبدي

ماه طول مي کشد و باعث تخريب بافت طبيعي کبدي  6بيش از " بيماريهاي مزمن کبدي ناراحتی های کبدی هستند که معموال 
بافت کبد پس از تخريب ، دوباره  سازي  مي کند ولي بدليل تخريب چارچوب اوليه اين بار دوباره سازي کبدي . مي شوند 

باز سازي نمي شود و موجب  ايجاد عوارض  از قبيل افزايش فشار خون وريد  نامنظم مي باشد وساختمان اصلي و اوليه کبد
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عالوه بر تخريب چارچوپ کبد، . تورم پاها وايجاد واريس در مري و خونريزي خواهد شد –پورت و ايجاد آسيت شکمي 
باعث اختالالت متابوليک و سلولهاي کبدي که کوچکترين واحد از کارخانه بزرگ کبد انسان مي باشند تعدادشان کم مي شود و 

  تغديه اي مي شود 

 هاي تازه و فيبرهاي غذايي مصرف سبزيجات، ميوه

 .اي مانند برنج و گندم انتخاب آنيد هاي گياهي مايع و عمده غذاي خود را از غذاهاي نشاسته از روغن

 (مرغ و ماهي(بيشتر از گوشت سفيد استفاده آنيد 

و در صورتي آه بيمار سابقه پيدايش اختالل ذهني اخير داشته باشد . باشد gr80‐60 عمولمصرف روزانه پروتئين بايد در حد م
 .آاهش يابد gr40‐30 بايد تا حد

 .از خوردن غذاهاي نمك دار مثل پنير و آش رشته پرهيز آنيد

 دار و بعضي تنقالت مثل آجيل، مصرف خوردنيهاي وانيل دار مثل بستني و بيسكوئيت آارامل از

 .زميني، گردو پرهيز گردد بادام 

  ويتامين و آلسيم مصرف گردد براي جبران آمبودهاي ويتاميني توصيه مي شود روزانه بطور معمول با تجويز پزشك مولتي

  : مراحل درمان 

ن                     ده باشد در اي دان ش ری شود مگر آنکه خون کثيف موجب راه بن د خون گي اری سيروز نباي ه ممکن است در بيم تا انجايی ک
د   7زالو ها را به تعداد صورت  دی     . عدد نسبتا درشت روی کبد و در مراحل بعدی روی پاها بياندازي اران سيروز کب چنانچه بيم

دن       ا ش ی پ ديد و کل اهی دچار ورم ش ار             دپس از مصرف داروهای گي وان بيم ه ت ا توجه ب دريج ب ه ت د ب ودی می رود و باي د بهب امي
دن  . دار خيلی کم اما متعدد به عمل آيد بوسيله زالو از روی پاها خون گيری به مق و در مواردی که آب آسيت معده به بافت های ب

د           رار دهي ار ق اوب در دستور ک ه طور متن ا را ب ار در يک نقطه      . و عضالت پا نفوذپيدا کرده حجامت های ساق پ دين ب دا چن ابت
د  ) بادکش (نزديک مچ پا يا روی پا حجامت های خشک  ا آب و ما انجام دهي ادکش          ت ه سمت محل ب ا ب ده در بافت ه يعات جمع ش
  .رعايت يکی از رژيم های پاکسازی واجب است . جمع شود آنگاه روی محل تجمع حجامت کنيد 

ری       د خون گي در مرحله سوم پشت گوش بيمار زالو بياندازيد تا موجب شادابی کبد گردد اگر بيمار تب کرده است تا تب است نباي
  .انجام شود 

  

  :يا ورم معده گاستريت  -

ه      گاستريت يا ورم معده به حالتی گفته می شود که در آن معده دچار التهاب يا عفونت خفيف در اليه مخاطی می شود و معموال ب
  .کند دو حالت ورم معده شديد يا مزمن بروز می

 شود گاهی اوقات ممکن است ورم معده در صورت طوالنی شدن منجر به زخم سطحی معده

 ی باعث بروز گاستريت می شوند؟چه عوامل .�

نيستند، ترشح بيش از اندازه اسيد معده  کشيدن سيگار، زياده روی در خوردن بويژه مصرف مواد غذايی که به سادگی قابل هضم
صورت می گيرد، ابتال به عفونت های باکتريايی يا عفونت های ويروسی که اين  که اغلب در نتيجه مصرف نوشيدنی های الکلی

داروهای ضدالتهابی  آسپرين ،: معده ممکن است مسری باشد، مصرف زياد کافئين و مصرف برخی از داروها مانند از ورمنوع 
بيماری ها که باعث کاهش مقاومت می شوند، خستگی يا کار  غيراستروييدی ، استرس ، رژيم غذايی نامناسب ، ابتال به برخی از

 .باشند پيلوری در معده همگی می توانند از عوامل بروز بيماری گاستريت هليکوباکتر زياد و در نهايت وجود باکتری

روحی، سوختگی يا ابتال به عفونت های شديد  همچنين گاهی اوقات گاستريت پس از انجام يک عمل جراحی مهم يا يک آسيب
ودکار موجب ابتال به گاستريت مانند کم خونی شديد، اختالالت دستگاه ايمنی خ برخی از بيماری های خاص نيز. بروز می کند

آلرژی زا نيز می تواند اين  يا غذاهای الزم به ذکر است که گاهی مصرف برخی از مواد تحريک کننده مانند ادويه ها .می شود
 .مشکل را تشديد کند

 کدامند؟ عالئم بيماری گاستريت �

اثر خونريزی گوارشی ، احساس سوزش در  ج درشايع ترين عالئم اين بيماری درد شکمی و دل پيچه، سياه شدن اجابت مزا
ضعف ، تورم شکم، درد تند، مبهم و يا آزاردهنده در قفسه سينه، احساس اسيد  باالی شکم و گاهی استفراغ، بی اشتهايی، تب ،
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 .گاستريت همچنين با آروغ يا نفخ همراه است. دهان و ندرتا اسهال است معده در

شديد، تنفس تند،  ئمی چون کوفتگی، احساس پر بودن معده، سر درد، سر گيجه، تشنگیدر گاستريت حاد عال عالوه بر اين
 .کشيدگی شکم، حساس و سفت شدن شکم مشاهده می شود

 .ممکن است اختالل در حرکت معده و بروز عالئمی چون عالئم زخم معده بروز کند در گاستريت مزمن

 د؟چگونه می توان از ابتال به گاستريت پيشگيری کر �

کاهش  مانع از بروز عفونت ناشی از باکتری هليکوباکتر پايلوری شويد اما توصيه های زير برای اگرچه شما هميشه نمی توانيد
بيماری رعايت کردن حد تعادل در خوردن و  يکی از راههای مهم پيشگيری از بروز اين. خطر ابتال به گاستريت مفيد هستند

اغلب اوقات هضم غذا برای شما دشوارست، تعداد وعده های غذايی را اضافه کرده  اگر. بخوريدهوشمندانه غذا . آشاميدن است
می کنند مانند غذاهای ادويه  از مصرف مواد غذايی که دريافته ايد معده شما را تحريک. حجم غذا در هر وعده بکاهيد اما از

 .يدپرهيز کن دار، مواد خوراکی اسيدی، غذاهای سرخ کرده و يا پرچرب

معده هستند نبايد وعده های غذايی را فراموش کنند و بايد  همچنين به خاطر داشته باشيد، بويژه کسانی که مستعد ابتال به ورم
پذيری و  از مصرف نوشيدنی های الکلی بپرهيزيد چراکه الکل باعث تحريک. منظمی را دنبال کنند برای هر روز برنامه غذايی
 .سيگار نکشيد. می شود ه شده و در نهايت منجر به التهاب و خونريزی معدهساييده شدن اليه مخاطی معد

سيگار در . را مستعد ابتال به گاستريت و همچنين زخم معده می کند کشيدن سيگار در اليه محافظ معده اختالل ايجاد کرده و معده
در ابتال به سرطان  يکی از فاکتورهای مهم خطرزارا افزايش می دهد، بهبود معده را به تاخير می اندازد و  عين حال اسيد معده

نوع داروی مسکنی که استفاده . می کند، خودداری کنيد حتی المقدور از مصرف داروهايی که معده شما را ناراحت. معده است
توانند  داروها میاين قبيل . مقدور است از داروهايی چون آسپرين و ايبوبروفن استفاده نکنيد اگر برايتان. می کنيد تغيير دهيد

توانيد از مسکن های حاوی استامينوفن  در عوض می. منجر به التهاب معده شده و تحريکات موجود در معده را تشديد کنند
 .مصرف کنيد

 در. می توانيد با پزشک مشورت کنيد تا بهترين راه حل را در اختيار شما قرار دهد در مورد مصرف داروی مناسب همچنين
آن عامل را حذف کنيد که معموال در  دانيد چه عواملی می تواند در شما باعث بروز يا تشديد اين حالت شود بايدصورتی که می 

 .اين صورت ظرف چند روز بهبودی حاصل می شود

 راههای درمان بيماری گاستريت کدامند؟ �

زندگی، مصرف دارو و يا در موارد دارد و ممکن است شامل تغيير در نحوه  درمان گاستريت بستگی به عامل خاص بروز آن
 .باشد انجام جراحی برای درمان بيماری و يا حالت خاصی که منجر به ورم معده شده است، بسيار نادر

در اين روش يک لوله انعطاف پذير از . گيرد تشخيص اين بيماری با استفاده از روش آندوسکوپی و ديدن درون معده انجام می
آندوسکوپی امکان دارد تکه کوچکی از بافت از مخاط معده برداشته شود و برای  به هنگام. می شودمری به داخل معده هدايت 

است که باعث ناراحتی معده  هدف از استفاده از اين روش رفع عالئم و حذف دارو يا ماده ای. آزمايشگاه فرستاده شود بررسی به
برای ناراحتی و درد خفيف می . تری کردن وجود داشته باشدبس در صورت بروز خونريزی زياد ممکن است نياز به .می شود

 .کننده اسيد يا استامينوفن استفاده کرد اما از آسپيرين استفاده نکنيد توان از داروهای خنثی

. غذاهای جامد نخوريد در روز اول حمله ورم معده. ساير داروها مثل داروهای بهبود دهنده زخم نيز تجويز شوند امکان دارد
عادی خود را از سر گيريد، اما از غذاهای داغ و پر ادويه ، الکل  تدريجا رژيم غذايی. با مايعات و ترجيحا شير يا آب بنوشيدمرت

باشيد که مشکالت گوارشی  در پايان به خاطر داشته. اسيدی پرهيز کنيد تا زمانی که عالئم کامال برطرف شوند ، قهوه و غذاهای
داليل بسياری از جمله شکل زندگی که ما انتخاب می کنيم و  فته تا سرطان معده می توانند بهازبهم خوردگی ساده معده گر

از توصيه  در مجموع بايد دستگاه گوارش را سالم نگه داشت که در اين زمينه می توان. بروز کنند برايمان قابل کنترل است،
زمينه ياری دهد داشتن عادات تغذيه ای مناسب،  ر اينمهمترين توصيه هايی که می تواند شما را د.های پزشکان کمک گرفت

ورزش کردن به اندازه کافی و البته کنترل کردن استرس و فشارهای روانی روزانه  نگه داشتن وزن در حالت سالم و طبيعی،
 .هزار مرد و زن را مورد آزمايش قرار دادند٣٠اين تيم تحقيقاتی استراليايی  .است

خريدهايی که در طول هفته کردند، فعاليت  نتيجه تحقيق ياد شده از تعداد افراد ياد شده خواستند تا ميزان برای دستيابی به محققان
نتيجه .فراغتشان را به چه صورت سپری می کنند را برای آنان توضيح دهند های که در محل کارشان انجام می دهند و اوقات

را به ديگر امور ترجيح  واندن کتاب های داستان و تاريخی دارند و خواندنداد که اشخاصی که بيشتر تمايل به خ اين تحقيق نشان
که از نوشيدنی های الکلی به مقدار زياد استفاده می کنند از حافظه  افرادی .می دهند از حافظه فوق العاده ای برخوردار هستند

افرادی که در هفته حداقل  .فراموش می کنند برخوردارند که حتی برخی اوقات اين افراد کم حافظه نام خود را هم های ضعيفی
اين تيم تحقيقاتی از . کمتر لغات را به فراموشی می سپارند يک بار ماهی مصرف می کنند از حافظه خوبی برخوردار هستند و

کنند که افرادی  خواستند تا ليستی از خريدهايی که در طول هفته انجام داده اند را برای آنان بازگو برخی از افراد مورد آزمايش
افراد فعاليت هايی که در طول هفته انجام دادند را به خاطر  که بيشتر اقدام به خواندن کتاب های تاريخی می کنند بيشتر از بقيه

 دارند
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  :مراحل درمان 

به جای يک وعده غذايی گرم گوشت شتر يا بره يا مرغ خانگی را روی توری کباب کرده  100در صورت امکان هر روز  
  .بهترين غذا برای اين بيماران غذاهای با مزاج گرم می باشد. مصرف شود 

نها هر چقدر جا بود آب آبعد از ناهار و شام نصف استکان عرق زنيان با يک قاشق چای خوری عسل مخلوط کرده و روی 
  .جوشيده بريزيد و بنوشيد

 . سوپ و سردی جات , گوشت گاو , سبزی خام , ميوه خام , ترشی : پرهيز 

روز بعد روی محل معده که دچار التهاب و عفونت شده که خود بيمار هم ان  25عدد زالو می اندازيم و  20ابتدا روی دست ها  
 .عدد زالو انداخته شود  7) زير دنده ها و پستان سمت چپ (منطقه را حس می کند

 

 

  :م آس -

د    اوب رخ می ده اری در    . آسم اختاللی است که در آن گاهی تنفس مشکل می شود و تنگی نفس به صورت متن م و شدت بيم عالئ
د    سرفه، خس خس سينه و تنگی نفس برخی افراد . افراد مختلف متفاوت است ًا هر روز دارن برخی ديگر در فواصل    . را تقريب

برخی از ورزشکاران حرفه ای مبتال به آسم هستند و طی ورزش شديد کمی احساس تنگی . بين حمالت تنگی نفس عالمتی ندارند
د    ان اورژانسی پي د  نفس می کنند، در حالی که برخی افراد حين ورزش معمولی دچار حمله شديد آسم شده و نياز به درم . ا می کنن

مجاری هوايی در آنها به صورت غير طبيعی متناوبًا تنگ می   به هر حال همه ی مبتاليان به آسم در اين نکته مشترک هستند که 
نج سالگی تشخيص داده می شود        . شود وارد آسم در حوالی پ ه آسم             بيشترين م د ک راد تصور می کنن ل بيشتر اف ين دلي ه هم ب

اری شوند         مال کمیاما احت. بيماری کودکان است ن بيم راد در سنين مختلف دچار اي ان    . نيز وجود دارد که اف برخی مطالعات بي
د             ه آسم را کاهش می ده تال ب ال اب ودکی احتم ای تنفسی در ک ه عفونته تال ب اری در      . می کنند که احتماًال اب ن بيم ل اي ين دلي ه هم ب

اری را از    اگر شما يک فرد بالغ مبتال به آسم هستيد. دشوجوامع پيشرفته بيشتر از کشورهای در حال توسعه ديده می  احتماًال بيم
هنوز مشخص نيست که چرا بيشتر کودکان مبتال به آسم معموًال در حوالی سنين بلوغ خوب می   .مدتها قبل داشته و خواهيد داشت

االً  شوند د       و اگر بيماری در اين سنين خوب نشود احتم د مان اقی خواه رای هميشه ب ا  ا. ب ه خوبی       م وان ب اری را می ت شرايط بيم
 .اگر آسم به خوبی کنترل شود عالئم بروز نمی کنند و می توان يک زندگی معمولی و مفيد داشت. اداره کرد

  
  آسم چگونه ايجاد می شود؟ 

راد ا  . در بيشتر موارد آسم در اثر تنگ شدن موقتی و برگشت پذير مجاری هوايی ايجاد می شود  لتهاب مجاری   ولی در برخی اف
اقی می         . تنفسی در اثر آسم منجر به تغييرات دائمی می شود ذيرو تنگ ب ه صورت برگشت ناپ د و ب مجاری تنفسی آسيب می بينن

ند          . در اثر اين تغيير ظرفيت تنفسی کاهش می يابد. مانند ته باش ينه در شرايط عادی وجود نداش ممکن است سرفه و خس خس س
اهش توان  تهای تنفسی ک ی تس د ول ی دهن ان م وا را نش ه در خروج ه ی  . ايی ري د، حت ديد باش اری تنفسی ش دن مج ر باريک ش اگ

راد        . فعاليتهای ساده مانند باال رفتن از پله ها ممکن است موجب تنگی نفس شود  وايی فقط در برخی اف ای ه رات دائمی راهه تغيي
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ودن م    . مبتال به آسم رخ می دهد اری، طوالنی ب ابی         ممکن است شديد بودن بيم ا داروهای ضد الته ان آسم ب تال و عدم درم دت اب
ر      . علت آن باشد ه کمت برخی مطالعات نشان می دهند که در افرادی که آسم خفيف دارند احتمال آسيب دائمی و کاهش عملکرد ري

  .است

  
  چگونه راههای هوايی باريک می شوند؟

  : ارداين روند دو علت دارد که هر کدام نياز به درمان جداگانه ای د

هنگامی که با يکی از . که در ديواره آنها قرار دارند منقبض شدن عضالت ظريفی است يک علت تنگی راههای هوايی -1
د در   . عوامل آغازگر حمله آسم برخورد می کنيد، اين عضالت به صورت غير ارادی سريعًا منقبض می شوند ن رون اي

انقباض  . راههای هوايی در اثر فشرده شدن تنگ می شوند کمتر از يک دقيقه صورت می گيرد و با انقباض عضالت، 
 .اين عضالت ظرف چند دقيقه پايان می يابد

ا را     . است التهاب علت ديگر تنگی راههای هوايی  -2 دگی ه ا و آسيب دي التهاب فرايندی است که بدن به وسيله آن عفونته
د در التهاب مايع و سلولهای التهابی از عروق به مح. التيام می بخشد در آسم  . ل آسيب ديدگی يا عفونت نشت پيدا می کن

ا از خون    . تعدادی از اين سلولهای التهابی در مجاری تنفسی به صورت دائمی باقی مانده اند وقتی تعداد بيشتری از آنه
د   . وارد ديواره مجاری هوايی شوند حمله آسم رخ می دهد وادی مانن تامين اين سلولها حاوی م ه باعث می     هيس تند ک  هس

ط  . (شود ديواره مجاری هوايی متورم شود و ماده مخاطی فراوانی توليد کند ماده مخاطی وقتی با سرفه دفع می شود خل
ری ). ناميده می شود اد         ماده مخاطی زياد باعث می شود که فضای کمت ته شدن آن در ايج د و انباش اقی بمان وا ب رای ه ب

ش دارد م نق م آس د  . عالئ روکش کن اب ف ن الته ا اي د ت ی کش ول م ا ط ی روزه اعتها و حت   .س
  
  چگونه حمله آسم آغاز می شود؟ 

وايی       -3 ای ه ه راهه ن است ک راد بسيار حساس است       علت واکنشهای راههای هوايی در افراد مبتال به آسم اي ن اف . در اي
د و تنگ می شوند        هن   .گامی که راههای هوايی با محرکهای خاصی برخورد پيدا کنند بالفاصله واکنش نشان می دهن

انگی، و     . در اين صورت حمله آسم رخ می دهد ات خ راه حيوان ار هم محرک حمله آسم می تواند هوای سرد، گرد و غب
وازم       ار ل رد و غب را در گ ه اکث زل وجود دارد باشد    جانداران ميکروسکوپی مانند مايت ک ن عوامل موجب آغاز     . من اي

  .حمله آسم می شوند

  
  آسم چگونه تشخيص داده می شود؟

ده آسم باشد       د نشان دهن . تنگ شدن مجاری تنفسی و تنگی نفس که چند دقيقه، چند ساعت و حتی چند روز طول می کشد می توان
د     حالت متغير بيماری به تشخيص آن از ساير بيماريهای ريوی مانن زم کمک می کن ز وجود    . د برونشيت مزمن و آمفي تهايی ني تس

  .دارند که به تشخيص بهتر کمک می کنند

  
  آسم چگونه درمان می شود؟

می   باعث شل شدن عضالت ديواره راههای هوايی يکسری از داروها . درمان آسم بر اساس دو روند گفته شده صورت می گيرد
ه     . می کنند و يا باعث کاهش يافتن التهاب می شوند هوايی جلوگيری التهاب مجاری برخی ديگر از. شوند تند ک ز هس ايی ني داروه

د     هر دو کار را ام می دهن دی داشت          . با هم انج وثر و مفي دگی م وان زن اری می ت ق بيم رل دقي ا کنت تيد،      . ب ه آسم هس تال ب اگر مب
ه آسيب     تنگی متناوب راه. احتمال تنگ شدن راههای هوايی همواره وجود دارد وايی منجر ب ا دوری از  . دائمی می شود   های ه ب

  آسم را کنترل کرد  عوامل محرک و به کار گيری درمان مناسب تحت نظر پزشک می توان
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  :مراحل درمان 

هر وعده غذايی يک آرام بجوشد تا خوب لعاب دهد ع قبل از , يک قاشق غذاخوری بارهنگ را در يک کاسه با دو ليوان آب 
  . استکان ميل شود 

بعد از هر وعده غذايی دو قاشق , دو قاشق غذاخوری اسفند در يک ليوان آب جوش يک شب بماند سپس از صافی عبور داده 
  .غذاخوری از آب ان ميل شود 

مغز گردوی کهنه و , و آجيل تخمه , باد پنکه و کولر , فلفل و ادويه , سرخ کرده , خربزه , انگور , ترشی , آب يخ : پرهيز 
  .کاکائو 

  .افراد ناراحتی معده و روده دارند که اگر درمان شود آسم نيز از بين می رودو البته اين 

  .روز ديگر زير سينه روی دنده های پايين زالو درمانی را انجام دهيد  20عدد زالو پشت هر گوش بياندازيد و  10ابتدا 

  

  :اسپاسم عضالنی  -

ـپاسم  الت   ): CRAMPS(اس ی عض ـا گرفتگ ـم و يـ ت از   اسپـاس ـارت اس د    انقب" عـبــ انی، ممت ر ارادی، ناگه ات غي اض
نمی باشد و   عارضه جـدی. عت بطول انجامداز چند ثانيه تا يک ربع سااسپاسم عضالنی ممکن است." عضالت ومـعــموالدردناک

  .برطرف ميگرددموارد خاص پس از مدت کـوتـــاهي به جز در

  :علل گرفتگی عضالت
  
  . کار کشيدن بيش از حد از عضالت * 
  . انجام دادن تمرينات بدنی شديد و خستگی عضالت* 
  .کم آبی بدن* 
  .قرار گرفتن عضالت در يک وضعيت ثابت به مدت طوالنی* 
  . انجام ندادن حرکات کششی و گرم نکردن بدن پيش از اقدام به فعاليتهای بدنی* 
  .تعادل مايعات، هورمونها و الکتروليتهای بدنبهم خوردن * 
  .تهی شدن عضالت از عناصر منيزيم، کلسيم و پتاسيم که برای انقباض مناسب عضالت ضروری ميباشند* 
  .مصرف برخی از داروها مانند مدر ها* 
  .مصرف مشروبات الکلی * 
  .نارسايی کليه ها، کم کاری تيروئيد، حاملگی و اختالالت عصبی* 
  
  :ان گرفتگی عضالتدرم
  
  .انجام حرکات کششی عضالت در گير* 
  .استفاده از کمپرس سرد و يا گرم * 
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  .نو شيدن آب کافی* 
  .ماساژ دادن موضع* 
  

  :پيشگيری از گرفتگی عضالت
  
  .زياد از عضالت خود کار نکشيد* 
  .پيش از فعاليت بدنی حتما ابتدا بدن خود را گرم کرده و حرکات کششی انجام دهيد* 

  .در طول روز آب کافی بياشاميد* 

  
  .دوره انداخته شود  2به محل اسپاسم تعدادی زالو مناسب با قوای بيمار 

 .و با روغن بنفشه محل را ماساژ دهيد

  

  

  

  

  

  

  :وزوز گوش يا مينير  -

  

تا  ٢٠و در سنين مينير يک اختالل در گوش داخلی است با افزايش فشار مايع درونی گوش داخلی اين بيماری عارض ميگردد 
  .سالگی بيشتر رخ ميدهد ۶٠

  :نشانه مهم اين بيماری  سه 

  ای غير قابل تحمل سرگيجه حمله -١

  وزوز گوش -٢
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  کاهش شنوائی -٣

  و عالمتهای ديگر شامل تهوع و استفراغ و احساس فشار در گوش

  :علت بيماری

  .موجب بروز يا تشديد آن ميشودعلت اصلی ناشناخته است ولی در زمينه اختالل ژنتيکی عوامل متعددی 

  :های بروز يا تشديد بيماری زمينه

  آلرژی -١

  )ديابت( اختالالت متابوليکی  - ٢

  اختالالت عروقی مانند ميگرن -٣

  عفونتهای ويروسی -۴

  سفليس گوش -۵

   :توجه

  .فکر علت ديگری بوددر صورت وجود اين عالئم بايد به . در اين بيماری اختالل هوشياری و سردرگمی غير عادی است 

  

  :تشخيص

کنند که سرگيجه از چند دقيقه تا چند ساعت اول طول  اين بيماران گزارش می  بيشترين شکايت بيمار سرگيجه است معموًال
باشد عالوه بر اين بيماران از تعرق شديد و احساس دائمی عدم تعادل که ممکن است تا چند  با تهوع و استفراغ توام می. کشد می

بيماران ممکن است دچار حمالتی شوند که شبانه آنها را از خواب بيدار کند اما در فاصله بين . کنند طول بکشد شکايت میروز 
  .حمالت بيماران خوب هستند

  :راههای درمانی

  رژيم غذايی -١

  درمان دارويی -٢

جراحی ناشنوايی ـ وزوز گوش و ممکن است بعد از عمل ) هدف از جراحی برطرف کردن سرگيجه است(درمان جراحی  -٣
  .سنگينی گوش همچنان ادامه پيدا کند

  :رژيم غذايی

  :در بيماری رژيم فرد بايد شامل

  آب و مايعات کم -١

  درمان دارويی -٢

  )گوشت و حبوبات(غذاهای پروتئين دار  -٣

  م غذايی بهتر ميشونداز بيماران با اين رژي %٧۵حدود ) فرنگی ، موز، آلوبخارا گوجه(دار  غذاهای پتاسيم -۴

  شانس اين بيماری در زن و مرد يکسان است
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  :برای از بين رفتن سرگيجه و احتمال سقوط نکات زير رعايت شود

  .بالش را در دوطرف سر قرار دهيد و چشمهای خود را ببنديد و در محيطی امن و مناسب باشيد ٢در هنگام سرگيجه 

  :نکاتی جهت کاهش تهوع و استفراغ

  داروهای ضد تهوع با تجويز پزشکمصرف  -١

  رعايت رژيم غذايی -٢

  :چند نکته

  .دهد کند که در فواصل نامنظم به مدت چند ساعت رخ می در اين بيماری سرگيجه به صورت ناگهانی بروز می -١

  .ای از بيماران دچار اختالل حرکتی و عدم تعادل ميشوند عده -٢

  .وزوز گوش کوتاه و نوسان دار است -٣

  .کند يک گوش را درگير می  معموًال -۴

  .شانس ابتال در هر دو گوش يکسان است -۵

  :مراحل درمان 

  .هر شب در هر گوش يک الی دو قطره روغن بادام تلخ چکانده شود 

عدد زالو متناسب با توان بيمار می اندازيم و با روغن هايی مثل حنظل و  10پشت هر گوش پس از پاکسازی بدن از خلط غالب 
  .ا هميشه بهار به تدريج آواز گوش را از بين می بريم ي

  :عفونت قرنيه يا کراتيت ميکروبی  -

Microbial Keratitis or Corneal Ulcer   

گاهي اوقات بعضي از اجسام خارجي ممکن است در قرنيه فرو روند؛ مثال  
يا ممکن است . يا ناخنتان به چشمتان برخورد مي کند زماني که شاخه گياه

در اين . باکتري ها و قارچ ها از طريق لنز تماسي آلوده وارد قرنيه شوند
شرايط ممکن است چشمتان دچار التهاب دردناک و عفونت قرنيه شود که 

اين عفونت ها مي . مي گوئيم" زخم عفوني قرنيه"يا " کراتيت"اصطالحا آنرا 
شح از قرنيه، و شايد تخريب بافت رجر به کاهش وضوح بينائي، تتواند من

ايجاد ( عفونت قرنيه همچنين ممکن است باعث اسکار قرنيه . قرنيه شود
شود، که مي تواند منجر به کاهش بينائي و نياز به ) بافت جوشگاه در قرنيه

  . پيوند قرنيه شود

باشد، عالئم و  به عنوان يک قانون کلي، هر چه عفونت قرنيه عمقي تر
نادر است اما وخيم ترين عارضه لنزهاي  ذکر اين نکته ضروري است که گرچه عفونت قرنيه نسبتا . عوارض آن شديد تر است

  . تماسي است

اگر بيماري شديد باشد، نياز به درمان بيشتر با . شودعفونتهاي خفيف قرنيه را با قطره هاي چشمي آنتي بيوتيک درمان مي 
براي کاهش التهاب ) کورتوني(براي ريشه کن کردن عفونت و قطره هاي استيروئيدي    باکتري و ضد قارچي داروهاي ضد
نياز به ويزيت هاي مکرر توسط چشم  ممکن است تا زمان کنترل و حذف کامل عفونت قرنيه حتي تا چندين ماه . خواهد بود
  .پزشک باشد

  :مراحل درمان 
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  شوئيمچشم را با آب دم کرده آويشن می 

  .جلسه انجام می دهيم  3عدد زالو می اندازيم اين کار را دو هفته يکبار و  3اطراف چشم 

  

  

 :عفونت گوش 

    

ا می   د     عفونت گوش در بچه ها شايع است ام د در هر سنی رخ ده ايند در گوش       . توان عالمت اصلی درد گوش و احساس ناخوش
د تجويز شود           به مصرف . درمان اصلی استفاده از مسكن است. است وارد باي ا در برخی م ازی نيست ام ك معموال ني ی بيوتي . آنت

  .رود عفونت معموال ظرف چند روز از بين می

  عفونت گوش ميانی چيست ؟

  . افتد آه باآتری ها به گوش ميانی حمله آنند  اتفاق می  عفونت گوش ميانی هنگامی

ات  به عفون. گوش ميانی شامل پرده صماخ و فضای پشت آن است  ديا    "  ت گوش ميانی گاهی اوق اد م د  می " اوتيت ح ه  . گوين البت
ر عفونت گوش خارجی رخ می        م وجود دارد در اث ه آن     يك نوع ديگر از عفونت مجرای شنوايی ه ه ب د آ " اوتيت اآسترن   " ده

  .گويند  می

  افتد ؟ چگونه عفونت گوش اتفاق می

اين فضا از طريق يك آانال باريك به نام لوله استاش به حلق . است فضای آوچك پشت پرده صماخ به صورت طبيعی پر از هوا 
  .شود  مرتبط می

ايع می        ا م ر از ترشحات ي ات پ اده مخاطی            فضای گوش ميانی برخی از اوق ن م ا سرما ، اي ر تماس ب ات در اث شود و برخی اوق
  .تواند توسط باآتری يا ويروس دچار عفونت شود  می

تعد عفونت گوش            آودآانی آه در گوش ميانی خ د ، بيشتر از ديگران مس بنده دارن يظ و چس ه خصوص ترشحات غل ود ترشح ، ب
  .افتد  برخی از اوقات ، عفونت گوش ميانی بدون هيچ دليل خاصی به صورت ناگهانی اتفاق می. ميانی هستند 

  دارد ؟  عفونت گوش چه عاليمی

  .افتد  اتفاق نمی درد گوش عالمت شايعی است اما هميشه، يا در همه افراد *

  .تواند برای چند روز ايجاد شود  آاهش شنوايی می *

  .درجات تب باال نيز در اين بيماری شايع است  *

  .توانند دچار احساس ناخوشی و بيماری يا استفراغ شوند، عالئم اين بيماری در آودآان ناخوشايند است  آودآان می *

يش از حد      آودآان آوچكتر نمی * ه ب ا گري توانند محل درد خود را نشان دهند و يكی از داليل تب با علت ناشناخته در آودآان و ي
     .تواند عفونت گوش ميانی باشد  و تحريك پذيری شيرخواران می

ده و ترشحات از گوش خارج می            * اره ش رده گوش پ اری، پ ن بيم ات در اي ه    شود، پس    گاهی از اوق از خروج ترشحات، درد ب
  .شود  شود و پرده صماخ چند روز پس از آن خود به خود ترميم می صورت ناگهانی، آم می

  :گوش درد
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ا حال    داگر آودك گوش در . اما هر گوش دردی نشانه ی عفونت گوش نيست. درد گوش عالمت شايع عفونت گوش است دارد ام
  .اش خوب است، احتمال عفونت گوش آم است عمومی

انی، پس از يك سرماخوردگی باشد        گوش درد خفيف می  ن مشكل معموال ظرف     . تواند به خاطر تشكيل ترشحات در گوش مي اي
ه در گوش احساس می      . شود چند روز خود به خود برطرف می ات دردی آ ر مشكالت ديگری        برخی اوق د ممكن است در اث آني

  .مانند مشكالت دندانی باشد

  درمان عفونت گوش چيست؟

ی معموال می    روز برطرف می 2-3بيشتر عفونتهای گوش بدون درمان و خود به خود ظرف  ا و    شوند و سيستم ايمن د باآتريه توان
وارد     انجام میدر طب جديد اما درمانهايی آه . شوند را از بين ببرد ويروسهايی را آه منجر به عفونت گوش می ن م شوند شامل اي

  :هستند

  :مسكنها

د و برطرف شود    شو دآان مسكن تجويز میجاد درد آند برای آواگر عفونت گوش اي دا آن ممكن  . د تا وقتی آه شدت درد آاهش پي
ز آاهش می     . است استامينوفن و يا ايبوپروفن تجويز شود ا تب را ني د داشت       اين داروه ری خواه د و آودك احساس بهت اگر  . دهن

دهند آه ممكن  مطالعات جديد نشان می. رف شود از مسكنها استفاده آردتوان تا زمانی آه درد برط آنتی بيوتيك تجويز شود نيز می
د                رد باي تفاده آ ا اس ن داروه وان از اي ه بت رای اينك ه ب د البت ه ساآت شدن درد آمك آن است استفاده از بی حس آننده ی موضعی ب

  . مطالعات بيشتر ی انجام گيرد

  :شوند آنتی بيوتيكها فقط در برخی موارد تجويز می

ه خود طی        بيشتر موارد آنتی بيوتيك تجويز نمیدر  ود می   2-3 شود چون اآثر اوقات عفونت گوش خود ب د  روز بهب ه   . ياب اگر ب
ی  . مصرف آنتی بيوتيك نياز نباشد بهتر است استفاده نشود چون ممكن است عوارضی مانند اسهال يا بثورات پوستی ايجاد آنند آنت

  :شوند بيوتيك در اين موارد تجويز می

  .بچه های زير دوسال، چون خطر ايجاد عوارض در اين سنين بيشتر است *

  عفونت شديد *

  روز  2-3برطرف نشدن عونت طی  *

  .عفونت گوشی آه عوارض ايجاد آند *

د     وقتی عفونت گوش ايجاد می ه آني ه پزشك مراجع د عفونت برطرف       روز منتظر می   2-3معموال پزشك   . شود بايد ب ا ببين د ت مان
ا اگر خوب نشود     . شود در اآثر موارد عفونت برطرف می. شود در اين روزها از مسكنها و ضد درد استفاده می. شود يا نه می ام

روز  2-3ممكن است از همان اول پزشك برای شما آنتی بيوتيك تجويز آند آه در صورتی آه ظرف  . شود آنتی بيوتيك تجويز می
  .نيدآينده مشكل برطرف نشد آن را مصرف آ

  عوارض عفونت گوش آدامند؟

رای    . بعد از برطرف شدن عغونت گوش ممكن است ترشحات مخاطی ، پشت پرده ی صماخ باقی بماند * اين حالت ممكن است ب
  . گردد شود و شنوايی به حد نرمال برمی معموال اين مشكل ظرف يك هفته رفع می. مدتی منجر به آاهش شنوايی شود

م شود      . آند شود و حالت چسبنده پيدا می آامال برطرف نمی بعضی اوقات ترشح گوش * نوايی آ اگر  . در اين حالت ممكن است ش
  .بعد از عفونت گوش شنوايی شما به حالت اول برنگشت به پزشك مراجه آنيد

رميم می    * وارد سوراخ    . شود  اگر پرده ی صماخ سوراخ شود معموال طی چند هفته بعد از برطرف شدن عفونت ت رده  برخی م پ
  .ماند و برای بهبود آن به درمان نياز است گوش باقی می

م     در صورتی آه آودك مبتال به صورت طبيعی خوب شود خطر عوارض جدی آه در اثر عفونت گوش ايجاد می * شود بسيار آ
  . است
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موارد  در. شود فته میبه اين حالت ماستوئيديت گ. ندرتا ممكن است استخوان پشت گوش در اثر عفونت دچار عفونت جدی شود *
اوت     . شود آند و به گوش داخلی ، مغز يا ساير بافتهای مجاور منتشر می بسيار نادرتری عفونت پيشرفت می م متف اين مشكل عالئ

  . تواند مغز و اعصاب مجاور را تحت تاثير قرار دهد آند و می و مختلفی ايجاد می

ر طبيعی است و اطالعی        نشد و يا دچار عالئمیروز خوب  3-2در صورتی آه آودك بيمارتر شد يا طی  شد آه به نظر شما غي
  .راجع به آنها نداريد حتما به پزشك مراجعه آنيد

  توان از عفونت گوش پيشگيری آرد؟ شود؟چگونه می آيا عفونت گوش بازهم ايجاد می

وارد برای پيشگيری از عفونت گوش در بيشتر م. يا چند بار عفونت گوش شود 2آی دچار دممكن است آودك در طول دوران آو
  .توان انجام داد آار زيادی نمی

  :دهد احتمال ايجاد عفونت گوش در اين موارد آمتر است اما شواهدی هست آه نشان می 

  .در آودآانی آه از شير مادر تغذيه آرده اند *

  .آنند در بچه هايی آه از پستانك استفاده نمی *

د    دهي اگر به آودك خود پستانك می تفاده از آن را محدود آني تفاده        . د بهتر است اس دن آودك اس رای خوابان ال از آن فقط ب رای مث ب
  .آنيد نه هميشه

  .آنند در بچه هايی آه در هوای عاری از دود سيگار تنفس می *

اد عفونت گوش و بسياری از          تند ، خطر ايج مشكالت   در شيرخواران و آودآانی آه در محيط خانه در معرض دود سيگار هس
  . يابد ديگر افزايش می

  

م روی می   د  به ندرت در برخی از آودآان عفونت گوش مكرر و با فواصل زمانی آ رای       . ده وارد ممكن است پزشك ب ن م در اي
  .مدت طوالنی تری آنتی بيوتيك تجويز آند تا از ايجاد عفونت بعدی پيشگيری شود

 

 

 

 

 

 

 

 

  :مراحل درمان 

 .جلسه انجام می دهيم 2روز يکبار و تا  20زالو می اندازيم و اين کار را عدد  10پشت گوش ها  

 .و حتما هر شب يک الی دو قطره بادام تلخ در هر گوش چکانده شود .از دم کرده پونه يا آويشن به ببيمار خورانده شود 

 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
225 

 

 :فشار خون باال 

ه می  ) blood pressure(  فشار خون ه توسط     به نيرويی گفت وارٔه رگ    خون شود ک ه دي ان، ب ا وارد می   در جري د و يکی از    ه آي
 .يک مايع متحرک است" قدرت"فشار يک مفهوم فيزيکی است، مقصود از فشار اشاره به .عالئم اصلی حيات است

اصوال فشارخون در بخشهای مختلف سيستم گردش خون متفاوت . شود ها کم می و به رگ ها شاهرگفشار خون با جريان يافتن به 
ه    فشار خو. است ولی در اندازه گيری، فشار خون به دو نوع فشارخون سيستولی و دياستولی مجزا می شود وًال ب ن سيستولی معم

ه می    های سرخرگفشار خونی که در  د اجوف         سيستميک است گفت ه فشارخون وري فشارخون در  . شود و فشارخون دياستولی ب
ه  دازهترين روش ان معمول. سيستم گردش خون ريوی کمتر است اع         گيری فشار خون ب تفاده از ارتف ا اس ه ب يله فشارسنج است ک وس

وه     که خيلی از فشارسنج با اين. کند میاستفاده  ها رگگيری فشار خون در حال چرخش در  برای اندازه جيوه ی ديگر از جي های فعل
  .شود گيری می يا ميليمتر جيوه اندازه mmHgکنند، فشار خون هنوز در تمام دنيا با  استفاده نمی

  تنظيم فشار خون و بيماريهای مرتبط

ی   ٨٠ميلی متر جيوه و فشار خون دياستولی در حدود     ١٢٠معموال فشار خون سيستولی  د      ميل وه را طبيعی می دانن ر جي ه  . مت ب
يش از حد طبيعی،       اال   عارضه افزايش فشار خون ب ه می      فشار خون ب ا پرفشاری خون گفت ين کاهش   . شود  ي فشارخون را  همچن

  .می نامند هيپوتانسيون

ژه مصرف          رگ، کليه، قلبتنظيم فشار خون در بدن توسط چند اندام مانند  ه وي ذايی ب م غ ر رژي رد و عالوه ب  نمک انجام می گي

  ...بر آن موثرند آلدوسترونو  آدرنالين، آنژيوتانسين دو، رنين، هورمونهايی مانند ) نمک دريا موردی ندارد (موجود در بازار 

اط    ! در واقع همه افراد فشار خون دارند ه نق ه آن را ب خون برای گردش موثر در عروق بدن از نيرو و فشاری برخوردار است ک
  .افزايش فشار خون است که بيماری تلقی می شود اين .مختلف بدن می رساند

  .عروق خونی، کليه ها و مغز را تحت تاثير قرار دهد افزايش فشار خون می تواند اعضای مختلفی از جمله قلب، 

ون                ار خ ه فش وًال ب ی معم ت ول اوت اس ف متف ابع مختل ود در من ی ش ه م ر گرفت اال در نظ ه ب ون ک ار خ ی از فش ميزان
ه می      .ميليمتر جيوه افزايش فشار خون اطالق می شود٩٠/١٤٠از بيشتر ل خاموش گفت اهی قات شود   به فشار خون افزايش يافته گ

  .به حمله قلبی و سکته مغزی شود چون اگرچه معموًال بی عالمت است ولی می تواند منجر

  فشار خون باال در چه کسانی ديده می شود؟

ر از    .يع استفشار خون باال خصوصًا در افراد مسن بسيار شا ار نف ر از هر چه ج می     فشار خون    تقريبًا در حدود يک نف اال رن ب
ده         در بيماران جوانتر در مردان شايعتر. برند ردان دي ان بيشتر از م االتر در زن ی در سنين ب ا     . می شود   است ول ی ب ه طور کل ب

  .افزايش سن خطر ابتال افزايش می يابد

   

  علت ايجاد فشار خون باال چيست؟

ده است      در طب جديد روز اين بيماری علل ب ناخته نش وارد   . هنوز به طور کامل ش زايش مقاومت محيطی عروق    در بيشتر م  اف
  .مسئول افزايش فشار خون است که خود علل متفاوتی دارد

  عوامل مستعد کننده چيستند؟

ده      از نوعی افزايش فشار خون رنج می برند ) نزديک به نود و پنج درصد آنها(بيشتر مردم  رای آن يافت نش که علت مشخصی ب
  . افزايش فشار خون اوليه گفته می شود  به اين فرم،. است

  :عوامل زير در بروز اين نوع افزايش فشار خون موثر هستند
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ن  اط دارد              : س ن ارتب زايش س ا اف ون ب ار خ زايش فش رونده اف ير پيش ه س ت ک ده اس ان داده ش ف نش ات مختل   . در مطالع
  .اثبات شده است که عوامل ژنتيکی که به ارث می رسند با افزايش فشار خون ارتباط دارندبه خوبی : ژنتيک 

  .سفيد پوستان ونژاد هندواروپايی بيشتر دچار افزايش فشار خون می شوند: نژاد 

  .مانند چاقی، الکل، نمک زياد و استرس نيز موثر هستند: عوامل محيطی 

د       پنج درصد باقی مانده مبتاليان به فشار  اری خود دارن رای بيم زايش فشار      . خون افزايش يافته علت مشخصی ب وع، اف ن ن ه اي ب
  .خون ثانويه گفته می شود

  :عوامل زير در بروز اين نوع افزايش فشار خون موثر هستند 

تن فشار خون می شود       : بيماری کليوی   اال رف زايش، خود می توان     . به دليل احتباس آب و نمک در بدن موجب ب ن اف د باعث  اي
  .ايجاد بيماری کليوی شود و يا آن را بدتر کند

  ).مانند سندرم کوشينگ، هايپرپالزی آدرنال و فئوکرومو سايتوما: (بيماريهای غدد درون ريز  

وئيتين باشد      : داروها و سموم  ائين، سيکلوسپورين و اريتروپ . افزايش فشار خون می تواند عارضه جانبی استروئيدها، الکل، کوک
مواد حاوی تيروزين مانند برخی از پنيرها در افرادی که از داروهای ضد افسردگی خاصی استفاده می کنند ممکن است  مصرف 

تفاده می   . منجر به حمله افزايش فشار خون در اين افراد شود خطر افزايش فشار خون در زنانی که از قرصهای ضد بارداری اس
  .کنند، بيشتر است

  ).رنين آنژيوتانسين ( کار و يا سيستم هورمونی کليه اشکال در سيستم عصبی خود 

  مقاومت به انسولين 

ه باشد          زايش فشار خون اولي ده اف ره       . فشار باال در اوايل بارداری ممکن است نشان دهن ه دوم حاملگی پ اال در نيم فشار خون ب
  . اکالمپسی ناميده می شود که معموًال اگر کنترل شود، پس از زايمان از بين می رود و مشکل جدی ايجاد نمی کند

  چرا بايد فشار خون باال را کنترل کرد؟

ی است         فشا اد نارسايی قلب م در ايج اال يک عامل خطر مه د موجب    . ر خون ب ين می توان ه، مشکالت عروق       همچن نارسايی کلي
م است    يار مه ان آن بس ل پيشگيری و درم ين دلي ه هم ود ب ی ش ه قلب زی و حمل کته مغ م، س بکيه چش ب عروق ش   . محيطی، تخري

ه حدود    ادی             ١٣0/٢٠٠اگر ميزان فشار خون به سرعت باال رفته و ب ه آسيب زي ه می شود ک دخيم گفت ه آن فشار خون ب برسد ب
  .ايجاد می کند و موجب مرگ و مير می شود

  فشار خون باال چگونه تشخيص داده می شود؟

  .فشار خون در چند نوبت و در شرايط استاندارد اندازه گيری می شود: ميزان فشار خون 

  .و بزرگ شدن قلب را نشان دهدممکن است عالئم نارسايی قلبی : عکس قفسه سينه 

  .را نشان دهد) ايسکمی(ممکن است بزرگی بطن چپ يا کم خونی موضعی : نوار قلب 

  .اوره و الکتروليتها برای بررسی عملکرد کليه و همچنين چربی و قند خون: آزمايش خون 

  .برای يافتن بيماری کليوی: آزمايش ادرار  

   

  فشار خون باال چگونه درمان می شود؟

وی   ٨٥/١٣٠در افراد معمولی و کمتر از ٩٠/١٤٠هدف از درمان رساندن فشار خون به کمتر از  در بيماران مبتال به بيماری کلي
  .با اين هدف که در دراز مدت خطر عوارض وخيمی که گفته شد کاهش پيدا کند .يا ديابت است
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  :برای کمک به کاهش عوارض بهتر است 

  .ی کمتر گرددسيگار ترک شود تا آسيب عروق*

  .کاهش وزن با رژيم غذايی و يا ورزش *

  .و اجتناب از مصرف غذاهايی که شور تهيه می شوندموجود در بازار کاهش مصرف نمک  *
  .افزايش فعاليت بدنی و ورزش منظم*
  .کاستن از استرس*

معموًال يک نوع دارو . دارند برای کنترل فشار خون پزشک ممکن است داروهای مختلفی تجويز کند که مکانيسمهای متفاوتی
اگر به اندازه کافی موثر نباشد داروهای ديگری اضافه می . همراه تغيير شيوه زندگی به صورتی که گفته شد به کار می رود

  انتخاب دارو به عوامل متعددی از جمله شرايط جسمانی فرد بستگی دارد. شوند

  :مراحل درمان 

عدد زير قوزک داخلی هر پا  3الو روی پا بين قوزک خارجی پا تا انگشت سوم و عدد ز 10برای پيشگيری از فشار خون 
و اين اعمال همراه استفاده از داروهای گياهی انجام شود .عدد زالو روی هر دست انداخته شود  10انداخته شود و در مرحله بعد 

  .سال يکبار  3حداکثر هر .و هر سال تکرار شود 

  :درمان فشار خون 

ان می شوند و پس از ان ديگر           بيماران  يار پيشترفته طب سنتی درم فشار خونی خوشبختانه بوسيله ی روش های بس
مرحله ای مانند روش پيشگيری فشار   3به اين ترتيب که يک دوره ی . نياز به مصرف قرص های فشار خون ندارند 

ان فاصله روی     با اين تفاوت که زالو درمانی ابتدا از پشت گوش شر. خون انجام می دهند  ا حفظ هم وع شده و سپس ب
اه       3الی  2سپس . دست ها و بعد از ان روی پاها به همان تعداد زالو می اندازيم  ام نمی شود آنگ انی انج ماه زالو درم

اره يک دوره  د    3دوب ی نماين تم م ا خ وی روی پ ا زال از و ب وش آغ ه ای را از پشت گ ان . مرحل دت درم ول م در ط
لب ضروری است و غلظت خون بايد کامال بر طرف شود تا داروهای گياهی به سر منزل مقصود پاکسازی از خلط غا

  .برای اين کار رعايت يکی از رژيم های پاکسازی بدن ضروری است .برسد 

 :(Floaters)مگس پران چشم  -

 

ه يك تصوير صاف        ره شدن ب فيد     (آيا هرگز برای تان پيش آمده است آه هنگام خي ثال يك آاغذ س ی   م ا آسمان آب متوجه ذرات  ) ي
ك   روند و هرچه آوچك غبار مانندی شويد آه جلوی چشم تان باال و پايين می  وی           می پل ايه آوچك در جل ل يك س م مث از ه د ب زني

 چشم تان قرار دارند؟ 

د   می  " مگس پران"های مزاحم را اصطالحا  اين سايه  ا حرآت دادن چشم، مگس      . گوين م حرآت می      معموال ب ران ه ا    پ د، ام آن
  .توان آن را با چشم تعقيب آرد باشد، نمی چون جهت حرآت آن در خالف جهت حرآت چشم می 

 پران چيست؟ مگس 

 

دورت   مگس  ايه آ ت س ران در حقيق ه روی    پ م است آ ه چش ايع زجاجي ود در م ای موج ه
دورت  . شود افتد و به صورت يك سايه تيره ديده می   شبكيه می ا ممكن است ناشی      اين آ ه

های التهابی در زجاجيه و  های زجاجيه، جمع شدن سلول   از چسبندگی و ضخيم شدن رشته
  .يا خونريزی در داخل چشم باشد
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 زجاجيه چيست؟

ه بخش اعظم     ره   زجاجيه مايع ژله مانندی شبيه سفيده تخم مرغ خام است آ  مچش داخل آ بكيه     از( ا روی ش ر  ) پشت عدسی ت را ُپ
بكه    . دارد آند و شبكيه را در جای خودش نگه می  آرده است و به حفظ ساختمان آروی چشم آمك می  ه از يك ش ساختمان زجاجي

ه    اسفنجی متشكل از رشته  ه آن حالت ژل  های خيلی ظريف است آه مقادير فراوان آب و مواد محلول را در خود جای می دهد و ب
راآم     های خارجی    های موجود در زجاجيه در قسمت  رشته . ای می بخشد  ه مت ر زجاجي ه        ت بتا محكمی ب تند و اتصاالت نس ر هس ت

  .های داخلی شبكيه دارند  اليه

 شود؟  پران ايجاد می چرا مگس

زايش می      مگس يش ا     پران عارضه بسيار شايعی است و با افزايش سن، شيوع آن اف ه ب د، طوری آ ا   60ز ياب راد    70ت درصد اف
  .اند پران را تجربه آرده  سال مگس  60باالی 

  شود، اما با باال رفتن سن اين رشته  ها و افراد جوان معموال بسيار ظريف است و ديده نمی  های موجود در زجاجيه در بچه  رشته
شوند آه سايه اين آدورت بر روی شبكيه به  می چسبند و باعث ايجاد آدورت   شوند و در بعضی جاها به هم می تر می   ها ضخيم

  .شود پران احساس می  صورت مگس

شوند    های محيطی زجاجيه آه به شبكيه متصل هستند، از جای خود آنده می   به عالوه در بسياری از افراد مسن، بخشی از رشته
ه  جداشدگی خ "اين حالت آه آن را  .افتند های مرآزی زجاجيه می  و به داخل بخش اد       می  " لفی زجاجي رين علت ايج ايع ت د، ش نامن

  .پران است مگس 

  .شود پران می   های التهابی در زجاجيه و ايجاد مگس سبب تجمع سلول ) يتئيوو(گاهی اوقات هم وجود التهاب داخل چشمی 

تال ب          يك علت ديگر مگس  راد مب ثال در اف ه است، م ممكن است خونريزی های      ديابت  هپران، وجود خونريزی در داخل زجاجي
   .پران ديده شود  خفيف چشمی، ابتدا به صورت يك مگس

 تر است؟  پران در چه افرادی شايع مگس

 سال  60افراد باالی 

 افراد نزديك بين 

  .دارند)جراحی آب مرواريدبه خصوص (راحی چشم افرادی آه سابقه ج

  .دارند) يووئيت(افرادی آه سابقه التهاب داخلی چشم 

 پران خطرناك است؟ آيا مگس

ته و      .مشكل خاصی پيدا نكرده اندپران داشته اند و هيچ  بسياری از افراد مدت ها مگس  مگس پرانی آه سال های سال وجود داش
  .تغيير خاصی پيدا نكرده است، معموال خطری ندارد، اما بروز مگس پران جديد می تواند ناشی از مشكالت جدی چشمی باشد

ه خلفی است         د، جداشدگی زجاجي ران جدي روز مگس پ ه خودی خود خطری       البته همان طور آه گفته شد شايع ترين علت ب ه ب آ
ارگی      ندارد، اما گاهی اوقات در حين جدا شدن زجاجيه، بخشی از شبكيه نيز همراه با آن آنده می  ا پ اد سوراخ ي شود و باعث ايج

  .شود آه می تواند سبب جدا شدن پرده شبكيه و مشكالت شديد بينايی شود در پرده شبكيه می 

ه مگس       ه دقيق چشم پزشكی امكان پران بدون معاين تشخيص علت ايجاد مگس رادی آ ام اف ران   پذير نيست، بنابراين الزم است تم پ
  .پزشك معاينه شوند اند، حتما توسط چشم  جديد پيدا آرده

ا    های مخصوص باز می   برای انجام معاينه، ابتدا مردمك با استفاده از قطره شود و سپس ب
ه در  . شود وسايل مخصوص، زجاجيه و شبكيه معاينه می و لنزها  استفاده از در صورتی آ

وجود نداشته باشد و شبكيه سالم باشد،  " جداشدگی زجاجيه خلفی"معاينه هيچ مشكلی به جز 
رده  معموال خطری وجود ندارد و درمان خاصی الزم نيست، ام ا در مواردی آه آسيبی به پ
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  .شبكيه وارد شده باشد، يا خونريزی يا التهاب داخل چشمی وجود داشته باشد، بايد درمان انجام شود

ه نمی  ك نوبت معاين ا ي اهی ب اد مگس گ ق ايج ت دقي وان عل ران را تشخيص داد  ت ه در . پ وال الزم است معاين ت معم ن حال در اي
  .تكرار شود تا مطمئن شويم علت خطرناآی وجود نداردهفته يك بار  3تا  2فواصل 

ابراين در              ه آوچك می شود، بن د هفت بكيه، پس از چن ارگی ش ا پ يك نكته مهم آن است آه مگس پران حتی در صورت همراهی ب
  .ام شودافرادی آه مگس پران جديد چشم داشته اند، حتی اگر خود به خود خوب شده باشند، الزم است معاينه آامل چشم انج

 پران قابل درمان است؟ آيا مگس

ان نيست         همان طور آه قبال هم گفته شد مگس  ه درم ازی ب دارد و ني اآی ن د     . پران معموال علت خطرن وارد پس از چن ر م در اآث
  .هفته تا چند ماه، مگس پران به تدريج آوچك می شود و فرد نيز عادت می آند آه آن را ناديده بگيرد

انی    از نظر طب جديد اما در مواردی آه مگس پران با سوراخ يا پارگی پرده شبكيه همراه باشد، ممكن است  دامات درم ه اق نياز ب
  .وجود داشته باشد يا عمل جراحی برای جلوگيری از پارگی پرده شبكيه ليزرمثل 

 آالم آخر 

ی        پران قديمی آه سال همانطور آه گفته شد مگس  رده است، معموال ب دا نك ا در  خطر است،    ها وجود داشته و تغيير خاصی پي ام
 :موارد زير الزم است حتما به چشم پزشك مراجعه آنيد

  )خود برطرف شده باشدحتی اگر پس از چند هفته خود به (پرانی آه جديدا ايجاد شده است  مگس *

  .پران قديمی آه جديدا بزرگ تر شده، يا تغيير ديگری پيدا آرده است مگس  *

  )حتی اگر پس از چند روز جرقه خود به خود برطرف شده باشد(پران همراه با جرقه  مگس  *

بسيار مهم است و ممكن است ناشی اين عالمت، (پران همراه با آم شدن يا تاری ديد يا احساس وجود پرده در جلوی چشم  مگس *
  )از آنده شدن بخشی از شبكيه باشد آه به درمان فوری نياز دارد

  :مراحل درمان 

  بيمار بايد يبوست خود را درمان کند

 .هفته يکبار انجام شود 2بار به فاصله  2عدد زالو قرار داده شود و اين کار  2عدد زالو و کنار چشم ها  5پشت گوشها 

 

  :سکسکه  -

رد  . سكسكه چيزی است آه بی گمان همه در طول زندگی خود با آن مواجه شده اند هق هق های بی امانی آه در صورت تداوم، ف
ه سكسكه   . را مستأصل می آند و در مواردی حالت بيماری به خود می گيرد ين ب ه      SINGULTUS در زبان الت اطالق می شود آ

ده است     به معنی تالش برای نفس آشيد SINGULT از لغت ه مشتق ش وان يكی از      . ن در حين هق هق گري ه عن ان ب سكسكه همچن
  .اسرار پزشكی باقی مانده است و تا به حال، نقش و عملكرد مفيدی برای آن شناخته نشده است

  .در واقع سكسكه عبارت است از انقباضات ناخودآگاه و مكرر عضله ديافراگم و عضالت تنفسی بين دنده ای

  .عالمت است، نه يك بيماریسكسكه يك 
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د (ديافراگم  , در ايجاد سكسكه افراگم    (و عصب فرنيك    )عضله بزرگ و نازآی آه قفسه سينه را از شكم جدا می آن ه دي عصبی آ
معموًال در حين سكسكه، صدايی تند و سريع آه در اثر حرآت غيرارادی عضالت ديافراگم . نقش دارند) را به مغز وصل می آند

  .ب آن بسته شدن سريع تارهای صوتی پديد می آيد،شنيده می شودو متعاق

ان       . تقريبًا همه ممكن است دچار سكسكه شوند، حتی جنينی آه در رحم مادر است ه مراتب بيشتر از زن ردان ب ی م اما به طور آل
  .آننداما عمًال هر فردی از نوزاد گرفته تا افراد بزرگسال، آن را تجربه می . دچار سكسكه می شوند

با اين حال، همين عارضه ساده، در صورتی آه بيش از حد ادامه پيدا آند، می  . سكسكه معموًال يك مشكل گذرا و خوش خيم است
  .تواند آزار دهنده و ناتوان آننده باشد

روز سكسكه وجود دارد      ان ب ز امك اً . در ضايعات مغزی، ضربه و تومورهای مغزی يا به دنبال بی هوشی ها ني ا    عموم سكسكه ب
ز تظاهر      ايند و غم انگي اين علت، خود به خود بهبود يافته و غالبًا در افراد مضطرب و دارای استرس باال و يا متعاقب خبر خوش

  .می آند و در برخی مواقع مصرف دارو و سموم نيز علت آن است

 

 علل ايجاد سكسكه

ه عضالت تنفسی، خصوصًا        د    علل ايجاد سكسكه تحريك اعصابی است آ افراگم را تحريك می آنن اه مدت     . دي علت سكسكه آوت
ر         وارد زي ه علت م ان دارد ب د، امك معموًال ناشناخته است، اما در صورتی آه سكسكه طوالنی مدت باشد يا به شكل مكرر رخ ده

  :ايجاد شده باشد

رده جنب            اری پ ده، بيم واد تحريك آنن ا م يدنی داغ ي ا نوش ذا ي رده ای (خوردن يا آشاميدن غ اند     پ ه را می پوش ه روی ري ، ذات )آ
، الكلی بودن، مصرف برخی از داروها، اختالالت معده و مری و  )جمع شدن مواد زايد سمی در اثر نارسايی آليه(الريه، اورمی 

ابقه عمل جراحی      ت، س ودن     )خصوصًا جراحی روی شكم   (روده يا لوزالمعده، حاملگی، تحريك مثانه، هپاتي ر ب ل عاطفی، ُپ ، عل
  .، خنده شديد يا احساسات قوی، تغيير در دمای محيطمعده

د و در           روز می آن رارادی ب ه شكل غي ه ب چنانچه گفته شد، معده خيلی ُپر و انباشته نيز می تواند باعث حمله های سكسكه شود آ
ه   : شرايط زير پيش می آيد ه داخل ري انی     خوردن بيش از حد و سريع غذا؛ به درون آشيدن هوای بيش از اندازه ب ر ناگه ا؛ تغيي ه

  .در دمای معده، مثل نوشيدن مايعات سرد بالفاصله بعد از خوردن يك نوشيدنی داغ

 .علت ايجاد سكسكه تحريك اعصابی است آه عضالت تنفسی، خصوصًا ديافراگم را تحريك می آنند

اری را معرفی آ           يد، بيم ه چاپ رس د ب ال نيوانگلن يش در ژورن ا پ د روز دچار      در گزارش جالبی آه سال ه رای چن ه ب ود آ رده ب
ر طبيعی، وجود      . سكسكه های مقاوم به درمان شده بود ه غي ا يافت بررسی های مختلف در او هيچ مشكلی را نشان نمی دادند و تنه

  !که پس از خارج آردن اين مورچه، مشكلش برطرف شده بود! مورچه در گوش او بود

  .ياری از موارد، علت مشخصی برای اين حالت شناسايی نمی شوداز موارد باال می توان نتيجه گرفت آه در بس

ماه سکسکه می   1روز و آمتر از  2ساعت طول نمی آشد، ولی در شکل ُمداوم، فرد بيش از  48اغلب اوقات سكسكه، بيشتر از 
ل مشكالت ق          اری های ديگری مث ا بيم ه ب ا در صورتی آ ی کند و در مواردی که بيش از اين مدت طول بکشد ي راه    -لب وی هم ري

  .باشد، فرد نياز به مراجعه به بيمارستان دارد
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د      ام آزمايشاتی را تجويز آن اگر شما دچار سكسكه هايی می شويد آه تا چند روز يا بيشتر ادامه پيدا می آنند، پزشك می تواند انج
  .آه برای بررسی احتمال وجود يك مشكل جدی تر به آار می روند

  .متنوع هستند و درمان های غيردارويی معموًال بر روش های تحريك ناحيه حلق و بينی مبتنی هستند روش های درمان سكسكه

 : توصيه هايی برای رفع سکسکه

  .بشماريد 10نفس خود را نگاه داريد و تا  

وان توصيه   آيسه پالستيكی به دليل احتمال چسبندگی آن به بينی، خصوصًا در اطفال (داخل يك آيسه آاغذی تنفس آنيد  به هيچ عن
 . )نمی شود

ی               ر سوراخ بين بابه خود، درست در زي ا انگشت س اال را ب د، سپس لب ب رار دهي انگشت شست خود را بين دندان ها و لب باال ق
  .سمت راست، فشار دهيد

كه را متوقف می   آب سكس ) قلپ ( يك ليوان آب را به سرعت بنوشيد، باوری قديمی وجود دارد مبنی بر اينكه نوشيدن هفت جرعه
  .آند

  .نان خشك يا يخ خرد شده، قورت دهيد

  .زبان خود را به ماليمت بكشيد

  .يك قاشق چای خوری شكر خشك بخوريد

  .در برخی مطالب، به گذاشتن يخ و ليمو روی زبان برای متوقف آردن سكسكه، اشاره شده است

 گذاشتن ژله انگور در زير زبان 

  .فذی دارندبو آردن موادی آه بوی نا

ذا خودداری        (AEROPHAGIA) در صورتی آه آئروفاژی د از صحبت کردن در حين صرف غ علت ايجاد سكسكه است، فرد باي
ر عادی و       . (آند، غذا را به خوبی جويده و با استرس و اضطراب آن را صرف نكند ه درون کشيدن غي اژی عبارتست از ب آئروف

 .)بيش از اندازه ی هوا به داخل ريه ها

ا          ان سكسكه ب رای درم ذا خوردن ، ب دن پس از غ ده   علت مصرف حجم آم غذا و پرهيز از خوابي وثر   (REFLEX)رفالآس مع ، م
  .رآبات و حتی سيگار آشيدن، سبب تشديد رفالآس معده می شودغذای پر چرب، نوشابه های گازدار، پياز خام، م. است

ازين "داروهايی هم برای درمان سكسكه معرفی شده اند آه سردسته داروهای مؤثر در درمان سكسكه  ه     " آلروپروم م ب ه ه است آ
ه   ل تجويز می      شكل قرص و هم به صورت آمپول وجود دارد؛ البته اين دارو از انواع داروهای اعصاب است و ظاهرًا ب ن دلي اي

ا . شود آه سكسكه يك رفلكس عصبی است    دون تجويز پزشك              ام ز ب ی را هرگ ان های داروي ه درم ه خاطر داشته باشيد آ د ب باي
  .زيرا عوارض جانبی دارد استفاده نكنيد،

ه                  م آ واردی ه ان های خانگی برطرف می شود، در م ا درم ته و ب يم داش وًال حالت خوش خ ی سكسكه معم ه طول    به طور آل ب
 .بيانجامد يا به درمان های معمولی جواب ندهد، معموًال با دخالت پزشك برطرف خواهد شد

  :مراحل درمان 

  .عدد زالو انداخته شود  10پشت گوش ها هر کدام 

 اگر فكرتان را به جايي متمرآز آنيد، ويا شربت عسل را جرعه جرعه بنوشيد، مشكل حل خواهد شد
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 :پوليپ بينی  -

ی     ا از خود بين رد  منشاء پوليپ بينی توده خاکستری و گاهی بی رنگی است که معموال از مخاط سينوس ها و گاه غالب   در. ميگي
وده و   پايه دار موارد پوليپهای بينی دد ب ی ظاهر ميشوند      و متع ی و          در داخل هر دو بين ه ممکن است فقط در يک بين د ک هر چن

ن  اگر .ليپهای بينی شبيه دانه های انگور است پو ظاهر. نيز ديده شود طور منفرد به د ،     پزشک با وسيله ای اي ا را لمس کن پوليپه
زرگ شود     . متحرک هستند يعنی با لمس ميتوان آنها را جابجا کرد و ضمنا لمس آنها دردناک نيست ي ب در مواردي آه پوليپ خيل

ي و        د از پشت بين اهي مي توان د در داخل         از سوراخ بيني نيز قابل رويت است و گ از آن ار دهانش را ب ق شود و اگر بيم ارد حل
ات      .  حلقش قابل رويت باشد دون شک التهاب ا ب ی از      علت ايجاد پوليپ بينی کامال مشخص نيست ام ای مزمن داخل بين و عفونته

ا حساسيت هاي    پوليپ بيني معموال به دليل آلرژي بيني ايجاد مي شود آه ممكن اس  . پيدايش پوليپ بينی هستند  عوامل اصلی ت ب
بدليل حساسيت ، مخاط بيني متورم شده و آم آم به شكل نسج اضافي   . ديگري مثل آسم و يا حساسيت هاي پوستي نيز همراه باشد

با توجه به نقش انکار ناپذير حساسيت .   درمي آيد آه داخل بيني وسينوسها را پرمي آند و به تدريج بر ميزان آن افزوده مي شود
 در ايجاد پوليپ بينی ،درمان به موقع آلرژی ميتواند ازپيدايش پوليپ جلوگيری کرده و يا پيدايش آنرا به تعويق بيندازدمزمن بينی 

ی   آن  اصلی ترين عالمت پوليپ بينی تا هنگامی که کوچک است عالمتی ندارد اما با توجه به اينکه وقتی بزرگ شد .  انسداد بين
م            پ پولي است قبل از آنکه سايرعالئم رار ده د ق ورد تاکي ی را م دانم دو عملکرد اصلی بين نم الزم مي ی را مطرح ک ن دو  .   بين اي

  : عملکرد عبارتند از 

                 انتقال هوا از بينی به ريه و تهويه آن) الف

  است  بينی بعنوان محلی برای درک بوهای مختلف) ب

ز می شود    هوا در حين عبور از بينی به سمت ريه، گرم و مرو   ده و تمي . طوب شده و ذرات گرد و غبار موجود در آن گرفته ش
يم هزاران      .ضمنًا بينی خط مقدم مقابله سيستم ايمنی بدن با ذرات موجود در هوای استنشاقی است ی نفس می کش هر بار که از بين

دای  . ذره گردو غبار و ذرات مضر ديگر مثل باکتری وارد بينی ما می شود و در ابت ن ذرات      وجود م دادی از اي ی ،تع سوراخ بين
وا در             . به دام می اندازد بزرگتر را والنس و گردش ه ر نحوۀ تورب د در اث ه بگذرن ن مرحل د از اي ته ان ه توانس ی ک تعدادی از ذرات

بند    ی می چس ه دام          . درون حفره بينی به ترشحات چسبندۀ مخاط بين ر روی جذب و ب والنس ب ن تورب رای روشن شدن اهميت اي ب
ند     6-4اختن ذرات بايد متذکر شوم که ذرات بزرگتر از اند ه برس ه ري ود ب ه طورطبيعي از      . ميکرومتر قادر نخواهند ب ا ب ي م وقت

اني    . بيني هواي وارده را گرم و مرطوب و تميزمي آند , بيني نفس مي آشيم  ا ده نفس م در صورتي آه بيني انسداد داشته باشد ت
د باعث وجود مشكالتي       مي شود و در نتيجه هوايي آه به ر يه ميرسد ديگر گرم و مرطوب و تميز نخواهد بود واين امر مي توان

ی     . اصلی ترين عالمت پوليپ ، انسداد تنفسی است   .گردد ه نقش فيزيولوژيک بين ی     با توجه ب ه وقت وم ميشود ک ی    معل پوليپ بين
د ش   منجر به انسداد بينی شود ،بيمار با مشکالت ديگری نيز ام خواب          . د روبرو خواه ه هنگ و ب ه خشکی گل انی منجر ب نفس ده ت

دن وی شب         اين امر به نوبۀ خود باعث ميشود که فرد مبتال به. خواهد شد  ته باشد و چون ب بانۀ خوبی نداش پوليپ بينی خواب ش
ود         د ب ز سرحال نخواه د ني ا روز بع و باعث تحريک مز      . هنگام استراحت مناسبی نداشته است طبيعت و و  ضمنا خشکی گل من گل

د شد    ه خواه ی              .احساس ناخوشايندی در اين ناحي ه درون بين ا ب ه طور معمول ترشحات سينوسها از طريق مجاری آنه دانيم ب مي
داد مجاری سينوسها             .تخليه شده و از آنجا به طرف ته حلق هدايت ميشود ه باعث انس ه ای باشد ک ه گون ی ممکن است ب پليپ بين

ن صورت ترشحات سين  در.شود   ا تجمع  وسها در داخل اي د    آنه زايش مياب ينوزيت اف ال س ه و احتم د عامل   پس. يافت پليپ ميتوان
راه باشد و      .مساعد کننده ای برای ايجاد و يا تشديد سينوزيت باشد ق هم پوليپ ممکن با آبريزش بينی و افزايش ترشحات پشت حل

اغی   مبتال به پوليپميتواند باعث تغيير تون صدای بيمار شود به نحوی که صدای افراد  د علت     پوليپ . ميشود   تو دم ی ميتوان بين
ه       .خرخر ، کاهش حس بويايی و سردرد نيز باشد د منجر ب رد ، ميتوان رار نگي ان ق اگر پوليپ بزرگ باشد و به هر دليل تحت درم

ا معاين   . پهن شدن و بزرگ شدن پل بينی شده و بر روی چهرۀ فرد تاثير بگذارد ذير    تشخيص پوليپ بينی ب ی امکانپ الينی براحت ه ب
ه     . است ا را معاين ی آنه در موارد زيادی بيماران مراجعه ميکنند و اظهار ميدارند که مبتال به پوليپ بينی هستند اما وقتی داخل بين

رده   ميکنم اثری از پوليپ ديده نميشود بلکه شاخک های تحتانی بينی آنها متورم شده و به درجاتی انسداد تنقسی برای آنها ا اد ک يج
ا شاخک قرمز     : در معاينه ،پوليپ از بزرگی شاخک براحتی افتراق داده ميشود.است پوليپ خاکستری رنگ و يا بيرنگ است ام

ا لمس        اک است ام رنگ است ،پوليپ قابل حرکت دادن است اما شاخک ثابت است و نميتوان آنرا حرکت داد، لمس شاخک دردن
ا و            .کردن پوليپ دردی را ايجاد نميکند دازه پوليپه رای مشخص کردن ان ز ب آندوسکوپی و همينطور سيتی اسکن از سينوسها ني
    .ميزان گرفتاری سينوها مفيد هستند

     : درمان
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از . شود می عمل جراحي برداشته  در طب جديد باچنانچه پوليپ ايجاد شد و اندازه آن به حدي رسيد آه باعث انسداد بيني گرديد 
ی   آنجائيکه معموال  خاستگاه و منشاء پوليپ از داخل سينوسها است ، اگر فقط پوليپ بينی خارج شود احتمال عود آن بيشتر از وقت

ال عود   . است که عالوه بر خارج کردن پوليپ ، با آندوسکوپ داخل سينوسها نيز از وجود پوليپ تخليه شود در هر صورت احتم
ا آاستن از سرعت رشد      دپوليپ بعد از عمل جراحی وجود دارد البته درمان ض آلرژي براي به تعويق انداختن پيدايش پوليپ و ي

   آن موثر است

  نكاتي آه بايد بيماربداند

پوليپ از طريق داخل سوراخهاي بيني برداشته ميشود لذا هيچ گونه برشي روي صورت يا بيني شما داده نمي شود و با اين عمل  
 .شكل ظاهري بيني شما فرقي نمي آند

   . سينوس را نيز انجام داد ال پوليپ بيني با سينوزيت همراه است آه مي توان هم زمان جراحي آندوسکوپی معمو 

وان     در صورت لزوم  ، جراحي پالستيك بيني ، جراحي اصالح انحراف تيغه بيني و يا آوچك آردن شاخكهاي بيني را نيز مي ت
  . به طور همزمان با برداشتن پوليپ انجام داد

ا عمل جراحي برطرف نمي شود         احتمال عود پوليپ بيني باالست چرا آه علت پيدايش آن حساسيت بيني است و اين حساسيت ب
 لذا به همان دليلي آه پوليپ ايجاد شده است احتمال دارد آه چندين ماه و يا چندين سال بعد از عمل مجددا پوليپ تشكيل شود

                                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مراحل درمان 

  .عدد زالو گذاشته شود 2در کنار بينی هر طرف 
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  :زخم معده يا پپتيک  -

وًال  . باشد   می دستگاه گوارشبه مخاط و زيرمخاط  خوش خيمبه معنی نوعی آسيب ) peptic ulcer disease( اولسر پپتيک معم
اکتری          اسيدترشح  بين ر ب ا را وجود و تکثي ن زخمه اکتر  معده و اين آسيب ارتباط وجود دارد ولی امروزه عامل اصلی اي هليکوب

اد اولسر پپتيک می       می پيلوری ده موجب ايج ان     دانند که از راههای مختلفی از جمله آسيب به اليه محافظ مخاط مع ذا درم شود، ل
 .است %١۵تا  ۶شيوع اين بيماری .اصلی يک درمان آنتی بيوتيکی است

م   ه را داري ا دوازده ده ي م مع ا زخ اطی م ه محل آسيب مخ ته ب م . بس ا زخ راه ب ب هم ده اغل م مع هزخ ردان  دوازده است و در م
ی عشر     .شود و پراسترس بيشتر ديده می O سيگاری، ميانسال يا مسن، با گروه خونی ری از زخم اثن زخمهای معده با سرعت کمت

  .هستند)  گاستريت( يابند، بيشتر احتمال بدخيمی دارند و اغلب همراه با التهاب معده  التيام می

دفوع می   خونو سوزش سردل، سوء هاضمه، و وجود ) اپی گاستر(عاليم بيماری درد ناحيه فوقانی شکم  معموال درد  .باشد   در م
اد می        ان گرسنگی ايج ا در زم ذا ي وگرافی عکس  . شود   مدت کوتاهی پس از مصرف غ ع    رادي اريم پس از بل در  آندوسکوپی و  ب

وًال    ) .سانتيمتر 2با قطر کمتر از (اکثر زخمها کوچک هستند .تشخيص ممکن است مفيد باشد  ده معم پراکندگی زخمهای پپتيک مع
  .است) ابتدای معده(در آنتر 

 وارشی چيست؟نشانه های زخم گ

  :درد خصوصيات زير را دارد. درد سوزشی در شکم شايعترين نشانه است -

  .شبيه يک درد مبهم احساس می شود -

  .برای روزها و هفته ها می آيد و می رود -

  .ساعت بعد از غذا شروع می شود ٣تا  ١ -

  .نيمه شب وقتی معده شما خالی است می آيد -

  .ردن از بين می رودمعموًال بعد از غذا خو -

  :ساير نشانه ها شامل موارد زير هستند

  از دست دادن وزن -

  بی اشتهايی -

  درد در حين غذا خوردن -

  احساس ناراحتی در معده -

  استفراغ -

 :در صورت وجود موارد زير احتمال بيشتری برای ابتال به زخم گوارشی داريد

  داشتن عفونت باکتری اچ پايلوری -

  داروهای ضد درد غير استروئيدی استفاده از -

  کشيدن سيگار -

  نوشيدن الکل -

  داشتن فاميلی که زخم گوارشی دارد -
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  سال ۵٠سن باالی  -

 آيا زخم گوارشی ممکن است بدتر شود؟

  :اگر هرکدام از عالئم زير را داريد به پزشک خود اطالع دهيد. زخم گوارشی در صورتی که درمان نشود می تواند بدتر شود

  .درد ناگهانی وتيز که از بين نمی رود -

  مدفوع سياه رنگ يا خونی -

  .استفراغ خونی يا استفراغی که به رنگ قهوه به نظر می رسد -

  :اين عالئم می تواند نشانه هايی از موارد زير باشند

  .زخم در عمق معده يا اثنی عشر پيشرفت کرده است يا آنها را سوراخ کرده است -

  .ی را شکافته استزخم يک رگ خون -

  .شده است) دوازده( زخم باعث توقف حرکت غذا از معده به اثنی عشر  -

  .شما ممکن است نياز به جراحی داشته باشيد. اين عالئم بايد به سرعت درمان شوند

د در صورتی که زخم دچار حاالت زير شود ممکن است نيازمن. در بسياری موارد داروها باعث بهبودی زخمها می شوند
 :جراحی شويد

  بهبود نيابد -

  مداومًا بازگردد -

  سوراخ شود، دچار خونريزی شود، معده يا اثنی عشر را مسدود کند -

 برای کاهش خطر ابتال به زخمهای گوارشی چه کنم؟

  سيگار نکشيد -

  الکل ننوشيد -

  :درمان 

ر از گذشته    . زخم پپتيک بدون درمان تمايل به عود دارد د     در خصوص رژيم غذايی سختگيری کمت است و بيشتر تاکي

ابه              د، الکل، نوش ه تن واد داغ و سوزاننده، ترشيجات، ادوي رش، م واد اسيدی و ت ر عدم مصرف م ازدار، و  ب ... های گ

ر استروئيدی  داروهای ضد الته  همچنين در خصوص مصرف برخی داروها به خصوص . باشد  می ون و  اب غي  کورت

وم  مانند  داروهای آنتی اسيد. بايد احتياط کرد يد منيزي د        هيدروکس يد مانن ده ترشح اس وم، بلوک کنن رازول و آلوميني ، امپ

وع دو     ده ن ده گيرن تامين بلوک کنن د   هيس دين مانن ان       رانيتي د سوکرالفيت و بيسموت در درم ايی مانن ايمتدين و داروه ، س

، سوراخ  ) GIB(  خونريزی گوارشیاز عوارض زخم معده . شود  ترک سيگار توصيه می. رود زخم معده به کار می

در زمينه زخم ) سرطان معده(، انسداد گوارشی و بروز بدخيمی حفره صفاقشدن معده و راه يافتن اسيد و ترشحات به 

  .به ندرت جراحی ضروری است . است 
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  : مراحل درمان 

 عدد زالو روی محل معده می گذاريم 7عدد زالو درمانی می کنيم و سپس  10ابتدا روی دست ها 

 .موم را خوب بجويد). موم زخم را پانسمان می کند(  .بخوريد  قاشق عسل با مومروزی سه : 

 

  

  :آرتروز يا استئوآرتريت  -

م      .ترين بيماری از دسته التهاب مفاصل است آرتروز يا استئوآرتريت شايع ده و آ اری غضروف مفصل صدمه دي م از   در اين بيم آ
دن را تحمل می     .رود بين می ه وزن ب زرگ آ و و      آرتروز ممكن است هر مفصلی را درگير آند اما مفاصل ب ل مفاصل زان د مث آنن

 . ستندران و ستون فقرات بيشتر در معرض ابتال ه

  ترين عاليم اين بيماری چيست؟ اصلی

ی   ايع   3آرتروز عاليم زيادی دارد ول ر و مشخص   عالمت آن ش ه           ت ی آ ن معن تند؛اولی خشكی پس از استراحت است،به اي ر هس ت
ه بي .حرآت مانده باشد و بخواهد فعاليت آند درد خواهد داشت مدت طوالنی بی گاهی اوقات وقتی مفصل به اران  شايد ديده باشيد آ م
آم راه رفتنشان به حالت عادی  روند اما بعد از مدتی آم شوند به سختی راه می ها آه از خواب بيدار می مبتال به آرتروز زانو صبح

ازمی ردد ب دم  .گ ك دوره طوالنی ع د از ي كی مفاصل بع ول    خش اعت ط يم س تر از ن درت بيش ه ن ی ب ايع است ول يار ش ت بس فعالي
راحتی مفاصل خود را خم و    توانند به همين دليل بيماران مبتال به آرتروز نمی نطاف پذيری است؛بهدومين عالمت آاهش ا.آشد می

م می   رد      راست آنند و برای عالمت بعدی ه ه درد در مفصل اشاره آ وان ب ين        توصيه می  .ت ه چن ه بيشتر از دو هفت شود آسانی آ
  .عاليمی را در مفاصل خود دارند حتما به پزشك مراجعه آنند

  شود؟ افتد آه آسی به آرتروز مبتال می اتفاقی می چه
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روز     تواند زمينه  طور واضح شناخته نشده است ولی چند عامل وجود دارد آه می علت ايجاد اين بيماری هنوز به  ه آرت تال ب ساز اب
االی       باشد،يكی سن باال است آه راد ب اری معموال در اف ن بيم ده می    40اي ورد دوم جنس،چون  .شود  سال دي انم   م روز در خ ا   آرت ه
های مادر زادی استخوانی و   درستی مشخص نشده است،مورد بعدی ناهنجاری   آند ولی دليل آن هنوز به بيشتر از آقايان بروز می
ه  .يا صدمه به مفصل است ثال در            آرتروز در ورزشكاران حرف ايع است م تند بسيار ش دام در معرض ضربه خوردن هس ه م ای آ

  .آند غير ورزشی مثل تصادفات رانندگی هم زمينه را برای آرتروز مهيا میصدمات .ها فوتباليست

  آيا چاقی هم در ابتال به آرتروز تأثير دارد؟

بايد بار و فشار  )مثل زانوها(طور آلی هر چقدر وزن باالتر باشد مفاصل بزرگ به .دهد چاقی خطر ابتال به آرتروز را افزايش می
ها را هم  چاقی حتی احتمال بروز آرتروز در دست. شود خطر ابتال به آرتروز در آنها بيشتر می بيشتری را تحمل آنند و در نتيجه

  . دهد افزايش می

  اين بيماری چه عوارضی دارد؟

ا آمك برخی روش             متأسفانه اين بيماری با گذشت زمان بدتر می ا ب ده است ام رای آن يافت نش ان قطعی ب وز درم های   شود و هن
يد     توان در درمانی می ود بخش ار را بهب دگی بيم ه       حدود .د ناشی از اين بيماری را آاهش داده و آيفيت زن تال ب اران مب يك سوم بيم

ديد می      . های شديدی شوند   آرتروز ممكن است دچار ناتوانی در ش اراحتی مفصل آنق اهی درد و ن ار نمی     گ ه بيم د از آن   شود آ توان
  .مفصل استفاده آند

ه روش اهش درد و    ب رای آ ايی ب تيد   ه اره داش ار اش كل بيم ن روش.مش تند؟     اي واردی هس ه م امل چ ا ش   ه
روز جراحی تعويض مفصل توصيه می  ديد آرت يار ش وارد بس وال روش در م ل از جراحی معم ا قب ود ام نهاد  ش ی پيش ای مختلف ه

ا .شود آه تا حد امكان آار به جراحی ختم نشود آه يكی از آنها استراحت دادن به مفصل دردناك است  می د در هر ساعت    بيم ر باي
تال   دست آم ده دقيقه به مفصل خود استراحت بدهد و سعی آند تاحد امكان فعاليت های بدنی خود را طوری تنظيم آند آه مفصل مب

ا  .آمتر فعال باشد روش ديگر ورزش آردن است آه بايد حتما با نظارت و اجازه پزشك انجام شود تا مشكل مفصل را تشديد نكند ي
اده     ورزش.رد جديدی نشودباعث بروز د ل پي رح مث نا بيشتر توصيه می     های سبك و مف ا ورزش آردن،عضالت   .شوند  روی و ش ب

دا می      زايش پي ات مفصل اف د  اطراف مفاصل تقويت شده و ثب روز درد در مفصل شود و اگر         .آن د باعث ب ه ورزش آردن نباي البت
رد  در افرادی آه .ورزش را متوقف آنيد چنين اتفاقی رخ داد فورا رار گي ه  .اضافه وزن دارند آم آردن وزن بايد حتما مدنظر ق البت

م می  .رژيم گرفتن و ورزش آردن برای آاهش وزن بايد تحت نظر پزشك انجام شود وان از   برای آاهش درد ناشی از آرتروز ه ت
ه در آاهش درد مفصل    آن  التهاب تجويز می    درد و ضد  در اغلب موارد پزشك برای بيمار داروهای ضد .آيسه يخ استفاده آرد د آ

  .مؤثر است

   

  های جراحی برای درمان آرتروز به چه شکلی هستند؟ روش 

ن           اين روش  اری از يكی از اي ر حسب شدت بيم تند و جراح ب اوت هس ها از پاآسازی فضای مفصلی تا تعويض آامل مفصل متف
ان   توصيه میبيماران توجه داشته باشند آه جراحی زمانی .آند ها استفاده می روش ه درم ا        شود آ دادی از آنه ه تع ه ب های ديگری آ

  .های عادی روزمره خود نباشد اشاره شد مؤثر واقع نشده باشند و بيمار قادر به انجام فعاليت

  ؟می شود هايی  برای بيماران مبتال به آرتروز چه توصيه

ه      مهم روز ب ه آرت تال ب ارگيری روش  ترين نكته برای بيماران مب ايی ا  آ اراحتی     ه ه باعث آاهش درد و ن ام   .شان شود   ست آ ل تم مث
ود  بيماری  دن خود را از           .های ديگر داشتن يك رژيم غذايی مناسب و سالم مفيد خواهد ب از ب ورد ني واد م افی م ه حد آ د ب ار باي بيم

م ضعيف می             دن ه ه نامناسب باشد ب د چون اگر تغذي امين آن ذا ت اری       طريق غ ا بيم ه ب ع آن مقابل ه تب   .شود  دشوارتر می   شود و ب
ازه مسكن       اگر پزشك برای شما داروی ضد درد تجويز آرده حتما سر وقت آن د شما ت را بخوريد چون اگر درد شروع شود و بع

رل می    مصرف آنيد درد ديرتر و سخت  ر آنت ق دستور پزشك باعث می          ت ا مصرف مرتب و طب شود شدت حمالت درد     شود ام
يد    سعی آنيد از مفصل بيما.آاهش يابد ار بكش ر آ ر است از آيفی           .ر خود آمت انم مشكل دارد بهت ثال اگر مفاصل انگشتان يك خ م

رای    .افتد نه آيفی آه بايد با انگشتان دائما در دست گرفته شود استفاده آند آه روی شانه می د ب اگر دست شما مشكل دارد سعی آني
و     .تری روی مفصل دردناك وارد شودبرداشتن اجسام از دست سالم خود بيشتر استفاده آنيد تا فشار آم ه در مفصل زان ارانی آ بيم

ع راه      ا موق ك از عص د پزش الح دي ورت ص ت در ص ر اس تند بهت كل هس ار مش ا ران دچ د  ي تفاده آنن تن اس   .رف
د  ته باش رار داش تن،در وضعيت صحيحی ق ا نشس تن ي ام راه رف دنتان در هنگ د ب ه.سعی آني انی،هم ب م  آب درم وان ورزش و ه عن
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اره وضعيت صحيح و      .تواند به شما آمك آند ان عاملی جهت تصحيح وضعيت ايستادن و راه رفتن میعنو به پزشكتان شما را درب
 .غلط قرارگيری بدن راهنمايی خواهد آرد

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :مراحل درمان 

  شب 120الی  40. همراه يک استکان آب ميل کنيد هر شب يک قاشق چای خوری اسفند 

قاشق غذاخوری  3با هم مخلوط کرده و هر شب قبل از خوردن اسفند , واحد سرکه  1+ واحد عسل  2+ واحد روغن زيتون  4
  روز 40. ميل شود

  روز 120. مرتبه به موضع بماليد و بگذاريد جذب شود  3روغن سياه دانه را روزی 

پودر سنجد يک قاشق , آب زعفران يک يک قاشق غذاخوری , عسل يک قاشق مربا خوری , يک ليوان شير جوشيده ولرم 
عرق زنيان دو قاشق غذاخوری با هم مخلوط , بارهنگ يک قاشق مرباخوری , مغز يک قاشق مرباخوری  4پودر , مرباخوری 

  روز 40.کرده هر روز صبح به جای صبحانه ميل کنيد

در خوردن اين چای ها زياده روی .ای عادی از دم کرده زنجبيل و آويشن و استقدوس استفاده کنيدبعد از ظهرها به جای چ
  روز 120.نکنيد

  .دائما اين کار را انجام دهيد .با استفاده کنيد و بعد از استحمام به بدنتان مشک بماليد 3از عطر گل محمدی در روز 

  .عسل به ميزان مورد عالقه تان مصرف کنيد, شيره خرما , يره ارده ش, زيتون , انجير , مويز , روزانه از خرما 
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  . شتر در وعده های غذايی خود استفاده کنيد , کبک , از گوشت بره 

  جوشانده گل بنفشه مخلوط کنيد ، نيم ساعت قبل از غذا ميل نماييد يک قاشق غذا خوری با عسل با يک استکان

  :رد ببنديد ضماد زير را تهيه کرده و شب ها روی محل د

خرما و کشمش داروها را مساوی گرفته و پودر کنيد و با کمی روغن  , مرزنجوش , آرد جو , بذر قطونا , گل ختمی , سورنجان 
از                ا اذان صبح ب د و ت و ببندي د و روی زان ه و داغ کني ز ريخت رده و هر شب روی پارچه تمي ر ک گل سرخ و زرده تخم مرغ خمي

د را         نکنيد اگر قوی تر می خواهي ان يک تکه نم و ورم دارد يک روز در مي د اگر زان د کمی زعفران و افيون به دارو اضافه کني
د و محکم      و بگذاري ان روی زان د را ناگه و فشار داده حداقل     داغ کنيد  و روی زانو يک پارچه نخی نازک بگذاريد و نم روی زان

ه يک روز    دقيقه نگه داريد بطوريکه بيمار از سوزش آن ناراحت شو 30مدت  ار ک د ولی انقدر نباشد که پوست را بسوزاند چند ب
واد درون               ده و م از ش ه ب اند و قسمتهايی ک ده درون مفصل سر مفاصل را می پوش رم کنن در ميان اين کار انجام شود ترشخات ن

ته شد        واد درون مفصل از ان خارج می شود بس ين  مفصل سر مفاصل را می پوشاند و قسمت هايی که باز شده و م ه و ورم از ب
  .رفته و به تدريج به حالت طبيعی باز خواهد گشت 

م    (پرهيزات  تقات سرکه    ) : بسيار بسيار مه وه ترش   , ماست  , ترشی و مش اهی  , دوغ , مي ز    , م اوه و ب ود   , گوشت گ , فست ف
  چيزهای سرد و تر , هندوانه 

د      عدد زالوی درشت در محوطه بين قوزک خارج  7تا  5ابتدا روی هر پا  ا انگشت سوم بياندازي ا ت د   20ی پ و    7روز بع عدد زال
ه شود     7روز ديگر  20اطراف و پشت هر زانو بياندازيد و  د   20و . عدد زالو بين انگشت سوم و انگشت کوچک انداخت روز بع

ا        . عدد زالو اطرف کشکک و پشت هر زانو قرار داده شود   7 ار بخ ا در کن اب ي ه روی آفت ا روغن روب ا را  و هر روز ب ری پاه
  ماساژ دهيد 

  

  

  

  

 

  :نقرس  -

اي رماتيسمي مي باشد      يد اوريک در         . نقرس يکي از دردناکترين بيماريه تالهاي سوزني شکل اس نقرس در نتيجه رسوب کريس
 مي ) آرتريت ( اين رسوبها منجر به التهاب مفصلي . در فضاي مفصلي بين استخوانها و يا هر دو ايجاد مي شود  ، يابافت همبند 

و    ث ت ه باع ود ک ود     رش ي ش ل م فتي در مفاص ي ، درد و س زي ، گرم يش از    . م ، قرم دود ب ه ح ت ب اري  ١٠٠واژه آرتري بيم
د           رماتيسمي اطالق مي شود که مفاصل ، ر مي کنن دن را درگي اي ب اير بافته ين س ًا   . عضالت و استخوانها و همچن  ۵نقرس تقريب

 . درصد از کل بيماران آرتريتي را دربرمي گيرد 

اذب ، رسوبهاي   . ه مي شود چرا که عالئم مشابهي ايجاد مي نمايد تنقرس کاذب گاهي اوقات با نقرس اشتباه گرف البته در نقرس ک
ان مي         . مذکور در اثر کريستالهاي فسفات کلسيم و نه اسيداوريک ايجاد مي شوند   اوت ديگري درم اذب بشکل متف ذا ، نقرس ک ل

  . ن مي پردازيم آشود و در اين مقوله کمتر به 

يد اوريک در     . بوجود مي آيد ) مثل گوشت قرمز ( اسيداوريک ماده ايست که از تجزيه مواد غذائي پروتئيني  بطور معمول ، اس
ع  . و از طريق کليه ها و ادرار دفع مي شود   خون حل شده اگر به هر طريقي ميزان اسيد اوريک توليدي بدن افزايش يابد و يا دف

ه   . خون افزايش مي يابد آن مختل شود ميزان اسيداوريک  ي ب اسيد اوريک باال در خون زمانيکه شخص از مواد خوراکي پروتئين
  .ايجاد مي شود ) ... ترکيباتي مانند جگر ، حبوبات ، گوشت ، بعضي از ماهي ها و ( مقدار زياد مصرف نمايد ، 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
240 

ع   اري بح ي البته باال بودن اسيد اوريک خون يا همان هيپراوريسمي در واق د    ک بيم ز نيست    و ساب نمي آي اک ني بهرحال  . خطرن
ردد    اسيداوريک زياد خون مي تواند باعث رسوب در مفاصل و در نتيجه نقرس      وًال      . گ ه معم يد اوريک ک  Tophiرسوبات اس

  . شوند ايجاد ناميده مي شوند ممکن است بصورت يک توده در پوست اطراف مفاصل و در گوش 

  . د گردکن است در کليه نيز رسوب کرده و باعث ايجاد سنگ کليه ي اسيداوريک ممها ضمنًا کريستال

درصد از بيماران دچار   ٧۵در اکثريت افراد ، نقرس بطور ابتدايي مفاصل شست پاها را درگير ميکند ، گاهي در حين بيماري ، 
ا و    قوزک ها ، پاشنه ها ، زانوها ، مچ د  ضمنًا نقرس مي تواند. التهاب مفصل شست پا مي شوند  تها ، انگشتان ، آرنجه را ... س

  . درگير نمايد 

  : بيماري در چهار مرحله گسترش مي يابد 

  ده نمي شود      :مرحله بدون عالمت ه   . در اين مرحله شخص دچار اسيداوريک باالست ، ليکن عالئمي دي ن مرحل در اي
  . معموًال درماني الزم نيست 

      اد نقرسي ا آرتريت ح يداوريک در       در اي  :مرحله نقرس حاد ي تالهاي اس ه ، هيپراوريسمي باعث رسوب کريس ن مرحل
  . مفاصل مي شود که باعث درد شديد و تورم در مفاصل مي شود که گرمي و حرکات دردناک را نيز در بر دارد 

ا بيم            ا و ي ايع ساگوار استرس زا ، مصرف الکل و داروه ر وق اد مي شود و در اث اي  حمالت حاد معموًال در هنگام شب ايج اريه
ي   ١٠حمالت اوليه در طي سه تا . ديگر تشديد مي شود  روز اوليه معموًال برطرف مي شوند و حمله بعدي ممکن است ماه ها حت

  . سالهاي بعد عارض نشود 

  اد مي باشد      :نقرس ز          . در واقع دورهاي بين حمالت ح دارد و حرکات مفاصل ني ار عالئمي ن رد بيم ه ف ن مرحل در اي
  . طبيعي است 

 اد مي    ١٠در واقع ناتوان کننده ترين مرحله بيماريست و در طي يک مدت زمان طوالني گاهي  :قرس مزمن ن سال ايج
د           . شود  ر مي کن ز درگي ا را ني ه ه اهي کلي ي گ د و حت ا  . در اين مرحله ، آسيب دائمي در مفاصل درگير ايجاد مي کن ب

  . رد نمي شوند اکثريت بيماران به اين مرحله پيشرفته وا درمان مناسب ،

  علل ايجاد نقرس 

  : عوامل خطر ايجاد نقرس عبارتند از * 

     يش از ه ب را ک د چ ته باش اري داش اد بيم ي در ايج د نقش مهم ي توان ه م ابقه  ١٨ژنتيک ک اران داراي س درصد از بيم
  . خانوادگي هستند 

  ين باال شايعتر است نقرس در مردان و در سن. جنس و سن نيز از عوامل خطر براي ايجاد نقرس هستند .  

  باال بودن وزن احتمال ابتال به هيپراوريسمي و نقرس را افزايش ميدهد .  

 مصرف بي رويه الکل   

  مصرف بيش از حد مواد غذائي پروتئيني  

  اختالالت آنزيمي که منجر به اختالل در تجزيه مواد پروتئيني مي شود .  

  تماس بيش از حد با سرب  

  . تفاده از بعضي از داروها ممکن است احتمال ابتال به نقرس را افزايش دهد بعضي از بيماريها و اس

ايع است   . نفر ممکن است عارض شود  ١٠٠٠٠٠نفر در  ٨۴٠نقرس تقريبًا در  ين    . در کودکان و جوانان ناش ردان بزرگسال ب م
ل از يائسگي نشان مي د        ۵٠تا  ۴٠ ان قب د  سالگي احتمال ابتالي به نقرس را بيشتر از زن دايي دريافت      . هن ه عضو اه رادي ک اف

  . نموده اند احتمال ابتالي به نقرس را بيشتر دارند 
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  : تشخيص * 

تال   . تشخيص نقرس براحتي صورت نمي گيرد چرا که عالئم کامًال مبهم و گاهي بين چند بيماري مشترک هستند  راد مب اگر چه اف
يد اوريک       به نقرس ، هيپراوريسمي را نيز در طي بيماري خود نشا زايش اس اري اف اد بيم ( ن مي دهند ، گاهي در طي حمالت ح

داريم  )هيپراوريسمي  ار  . ن ا هيپراوريسمي دچ راد ب ع اکثريت اف انگر وجود نقرس نيست و در واق ايي نماي ه تنه هيپراوريسمي ب
  . بيماري نقرس نمي شوند 

  . الزمست پزشک از مايع بين مفصلي نمونه مايعي تهيه نموده و مورد آزمايش قرار دهد  گاهي براي تشخيص نقرس ،

  : عالئم بيماري نقرس * 

  هيپراوريسمي  

  وجود کريستالهاي اسيد اوريک در مايع مفصلي  

  بيش از يکبار حمله حاد آرتريت  

 ، گرما و تورم مفصل ميشود  آرتريتي که بسرعت و در طي يک روز ايجاد مي شود و باعث قرمزي .  

 ، قوزک يا زانو  آرتريت در يک مفصل مانند انگشتان پا . 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :مراحل درمان 

می باشد محل انداختن زالو روی  نوبت با حفظ فاصله زمانی الزم يکی از درمانهای موثر و ضروری 3زالو روی پا حداقل در 
  .محل درد است روی پا نزديک به انگشتان بهترين جا برای زالو انداختن است 

  .روزه استاد موسوی برای کاهش اسيد اوريک ضروری است  15رعايت رژيم غذايی 
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  : آرتريت روماتوئيد -

  

ه سبب درد ،    ردد        آرتريت روماتوئيد در واقع يک بيماري التهابي است ک ورم ، سفتي و محدوديت حرکت مفاصل مي گ ه  . ت البت
ا       واع آرتريت ه اير ان ا س د      )التهاب مفاصل   ( مشخصات خاصي دارد که آنرا ب ايز مي کن د     . متم ال آرتريت روماتوئي وان مث بعن

ل           اد طرف مقاب ال زي ه احتم ر باشد ب ا دست درگي و ي ر    بصورت قرينه تظاهر مي کند يعني اگر يک زان ز درگي اري  . است  ني بيم
د      ر مي کن د            . عمومًا مفاصل مچ و انگشتان دست را درگي ر کن ز درگي دن بجز مفاصل را ني اير قسمتهاي ب ه ممکن است س . البت

  . ضمنًا بيماران ممکن است از خستگي ، تب و ضعف رنج ببرند 

ا . بيماري معموًال از يک بيمار به بيمار ديگر متفاوت است  دون        در بعضي تنها بمدت چند م ا يکي دو سال طول مي کشد و ب ه ي
دتر شدن           . آسيب و تخريب واضحي برطرف مي شود  ايي از ب ا دوره ه اري را ب ا متوسط بيم وع خفيف ت بعضي بيماران ديگر ن

ادي        اليان زي ال است و س ًا هميشه فع عالئم دارند و بعد در دوره هايي عالئم برطرف مي شوند در گروه ديگري نيز بيماري تقريب
  . مي کشد و منجر به تغييرات و ناتوانيهاي وسيعي در مفاصل مي شود  طول

اگر چه آرتريت روماتوئيد تأثيرات قابل توجهي بر زندگي و سالمت شخص مي گذارد ، درمانهاي حال حاضر شامل تسکين درد    
ا    ر بيم ا اکث ال و     و ساير داروها ، تناسب بين فعاليتها و استراحت و آموزش بيمار باعث مي گردد ت امًال فع اري ک ران در طول بيم

  . سرزنده باشند 

  : عالئم شايع * 

 ، گرم و دردناک به هنگام لمس   مفاصل متورم  

  درگيري مفاصل معموًال دوطرفه است ( نماي قرينه(  

  و ، باسن ،   ) . معموًال ( درگيري مفاصل مچ دست و انگشتان دست مفاصل ديگر شامل گردن ، شانه ها ، آرنجها ، زان
  قوزک ها 

  ضعف و خستگي ، تب  

  دقيقه طول بکشد  ٣٠درد و خشکي صبحگاهي مفاصل که بيش از .  

 عالئم خارج مفصلي  

  : علل * 

  . اء خودايمني دارد ولي اين بيماري احتماًال منش  ناشناخته است ،

ا را                  ه ور مي شود و آنه لولهاي داخل کپسول مفصلي حمل ه س رد ب دن ف ي ب تم ايمن داليل نامشخص ، سيس د ب درآرتريت روماتوئي
  . تخريب مي نمايد 

  : عوامل افزايش دهنده خطر * 

 سابقه خانوادگي آرتريت روماتوئيد يا ساير بيماريهاي خود ايمني  

 ، در دستگاه خود ايمني مثل نقص  عوامل ژنتيک  
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 جنس مؤنث  

  سالگي ۵٠تا  ٢٠سن  

  استرس هاي عاطفي مي تواند باعث شعله ور شدن بيماري شود.  

  : عواقب * 

د            ر ببينن ز درگي اي خود را ني اير ارگانه اران دچار ضايعات       . بعضي بيماران ممکن است بجز مفاصل س ارم بيم ًا يک چه تقريب
تند       )ندول ( پوستي بصورت برآمدگي پوست  وًال نزديک مفاصل هس ه معم م خوني مي       . مي شوند ک اران دچار ک بسياري از بيم

ا و   بندرت ممکن است التهاب عروق خوني ،. گاهي درد گردن و خشکي چشمها و دهان نيز ديده مي شود . شوند  اليه هاي ريه ه
  . ديواره هاي قلب ايجاد شود 

اتواني        اما با تشخيص زودهنگام ،بايد توجه داشت اين بيماري قابل عالج نيست ،  روز ن ار را تخفيف داد و از ب وان درد بيم مي ت
-١٠بيماران در عرض يکسال بهبود مي يابند ، اما حدود  ٪٧۵با درمانهاي معمول ، عالئم در . و معلوليت جلوگيري بعمل آورد 

  . درصد بيماران ، عليرغم درمان نهايتًا معلوليت پيدا خواهند نمود  ۵

  . ديگر عوامل بيماري مي توان به اختالالت بينايي ، تغيير شکل مفاصل و ازکارافتادگي بيمار اشاره نمود از 

  : تأثيرات آرتريت روماتوئيد در جامعه * 

تند       ) يک درصد  (ميليون نفر  ١/٢پزشکان معتقدند حدود  د هس ه آرتريت روماتوئي تال ب ا مب ات نشان مي    . از جمعيت آمريک تحقيق
  . موارد جديد بيماري خوشبختانه در حال کاهش مي باشد  دهد که

  . بنظر مي رسد اين بيماري در تمامي نژادها و در تمامي گروههاي سني ايجاد شود 

  ) برابر  ٣تا  ٢تقريبًا . ( آرتريت روماتوئيد بيشتر در زنان ديده مي شود   مانند بسياري از بيماريهاي التهابي مفاصل ،

ه    . روماتوئيد تأثيرات بسزايي از نظر اجتماعي و اقتصادي بر فرد و جامعه مي گذارد  بطور کلي آرتريت از نظر اقتصادي هزين
ذير       . درمانهاي طبي و جراحي و ساير هزينه ها گاهي به ميليونها دالر مي رسد    اب ناپ م اجتن ًا از عالئ ه مفاصل تقريب درد روزان

ه     . ب و يأس و نوميدي مي شود بيماري است که گاهي منجر به افسردگي ، اضطرا در بعضي بيماران ممکن است فعاليت روزان
  . و تفريح را در شخص مختل نمايد   بيمار ، انجام مسئوليتهاي خانوادگي

  : تشخيص بيماري * 

اه شد   د و بطور   در ابتدا بايد متذکر شد که تحقيقات نشان دهنده اين واقعيت است که بيماراني که بطور دقيق از بيماري خود آگ ه ان
  . فعال در روند درماني خود شرکت نموده اند درد کمتري را تجربه نموده اند 

راي     . بطور کلي تشخيص آرتريت روماتوئيد در مراحل ابتدايي بيماري بداليل مختلف مشکل مي باشد   ردي ب اول اينکه تست منف
دارد      اري وجود ن اي           . تشخيص بيم اير بيماريه ا س م مشترک ب اوت است و عالئ ه شخص ديگر متف م از يک شخص ب ًا عالئ ثاني

اري وجود        در نهايت اينکه بس. التهابي مفصلي زياد است  دايي بيم اد مي شوند و در مراحل ابت ياري از عالئم به مرور زمان ايج
  . ندارند 

اري تشخيص داده شود             ا بيم ي امتحان مي شوند ت اي تشخيصي فراوان الج و راهه . بهمين علت دقت زيادي از طرف پزشک مع
ا   ام مي      عالوه بر شرح حال کامل و معاينه دقيقي که توسط پزشک انجام مي شود آزمايش اوتي انج ت مختلف و عکسبردارياي متف

يم و در           . شود  زان تخريب مفصل را مشخص کن ه مي خواهيم مي عکسبرداري از مفاصل مختلف بيشتر زماني انجام مي شود ک
  . مراحل اوليه بيماري چندان کمک کننده نيست 

تفاده م  : درمان   * اري و وضعيت        معموًال پزشکان از چند راه مختلف براي درمان بيماري اس ا در سير بيم ن درمانه ه اي د ک ي کنن
دکردن       : اهداف کليه اقدامات درماني عبارتند از . فردي بيمار ممکن است متفاوت باشد  ا کن کاهش درد ، کاهش التهاب ، توقف ي

  . روند تخريب و افزايش قابليتهاي زندگي فرد 
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رد        ر صورت مي گي ه شکل زي ي ،     تغ: در حال حاضر اقدامات درماني ب ان داروي دگي ، درم د زن ر رون اي     يي جراحي و پيگيريه
  . دقيق بيماري 

  : در تغيير روند زندگي فرد مباحث زير مطرح مي گردد 

   تند ين استراحت و ورزش خود          . استراحت و ورزش که هر دو با اهميت هس ه تناسب خوبي ب از ب اران ني ع بيم در واق
وب است   دارند و در واقع زمانيکه بيماري فعال است ا . ستراحت بيشتر و هنگامي که غيرفعال است ورزش بيشتر مطل

واي عضالني   . استراحت و مدت زمان مورد نياز براي آن از فردي به فرد ديگر متفاوت است  ورزش باعث افزايش ق
د         ردد و ارتجاع مفاصل را تسهيل مي نماي ضمنًا باعث خواب راحت ، کاهش درد و      . و دامنه حرکات مفاصل مي گ

ده شود    . کاهش وزن مي شود  بهرحال ورزش بايد در برنامه هاي زندگي بيمار بر اساس توانائيهاي شخصي اش گنجان
 .  

  اه مدت مي        : مراقبت از مفاصل راي کوت د ب گاهي به نظر مي رسد استفاده از آتلهاي خاصي که پزشک معرفي مي کن
ا و        . تراحت آنها شود و منجر به اس  تواند تورم و درد مفاصل درگير را کاهش دهد ا بيشتر در دست ه ل ه وع آت ن ن اي
  . مچها و گاهي براي قوزک پا استفاده مي شود 

  د وجود             : کاهش فشارهاي روحي اري دارن ن بيم اد اي ر اينکه استرسهاي روحي نقش مهمي در ايج افي دال ب شواهد ک
دار     . مي نمايند  ندارد ، ليکن وجود اين استرسها همراه با بيماري روند بيماري را بدتر د مق استرسهاي روحي مي توانن

د      ن استرسهاي          . دردي را که توسط بيمار احساس مي شود تشديد نماي ا اي ارويي ب راي روي وفقي ب ه تکنيک هاي م البت
  . روحي وجود دارد 

  ر است     .تنها پرهيز از مواد غذايي پرچرب را مي توان اشاره نمود که مي تواند مفيد باشد : رژيم غذايي سالم ه بهت البت
د           ًا سئوال نماين ذايي خود دقيق ورد پرهيزهاي غ ر   . بيماران مبتال به آرتريت روماتوئيد از پزشک خود در م ضمنًا بهت

  . است با رژيم غذايي مناسب و ورزش از چاقي جلوگيري شود 

  اري     اگر چه شواهد کافي درست نيست که نشان دهد تغييرات آب و هوا مي تواند: نوع آب و هوا ن بيم دار در اي چه مق
  . مؤثر باشد ، بعضي از بيماران معتقدند آب و هواي مرطوب وضع بيماري آنها را بدتر مي کند 

  ه      : درمانهاي دارويي وان ب ا مي ت رين آنه داروهاي مختلفي براي درمان آرتريت روماتوئيد استفاده مي شود که از مهمت
  . طال و داروهاي سرکوب کننده ايمني بدن اشاره نمود آسپيرين و خانواده ساليسيالتها ، ترکيبات 

  . در مورد بيماراني که دچار تخريب شديد مفاصل شده اند ممکن است احتياج به جراحيهاي ترميمي وجود داشته باشد 

  . به هر حال پيگيريهاي مستمر در روند بيماري و درمان نقش بسزايي در تعيين خط مشي آينده درمان دارد 

ده است       تحقيقا د معطوف ش . ت دانشمندان در حال حاضر شديدًا بر روي استفاده از روشهاي درماني جديد و کشف داروهاي جدي
ا            ضمن اينکه اري شناسايي شوند ت اد بيم ؤثر در ايج تالش بسياري بعمل مي آيد تا عوامل مؤثر بخصوص فاکتورهاي ژنتيک م

  مهار نمود بتوان به روش مطلوبتري بروز و تشديد بيماري را 

  

  

را با روماتيسم اشتباه مي گيرند ولي تشخيص و درمان آن بطور قابل مالحظه اي با هم ) آرتروز ( گاهي مردم استئوآرتريت 
 . تفاوت مي کند 

    

) روماتيسم( روماتوئيد آرتريت   ) آرتروز( استئوآرتريت 

  سالگي ايجاد مي شود ۵٠تا  ٢۵بين معموًالسالگي عارض مي شود ۴٠بعد از معموًال
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بصورت تدريجي و به آرامي و در طي چندسال ايجاد معموًال
  مي شود

  . بصورت ناگهاني و طي چند هفته يا ماه ايجاد مي شود گاهي

  مفاصل يک طرف بدن ديده مي شود اغلب در
مثًال هر ( بطور دو طرفه مفاصل بدن را درگير مي کند معموًال
 )دو پا

در ) گرمي ، قرمزي و تورم( ايجاد التهاب  باعثمعموًال
  ايجاد التهاب در مفصل مي گردد باعث ).مفاصل نمي شود

آرنج ها و شانه ها ( فقط بعضي مفاصل درگير مي شود معموًال
  ) بندرت درگير مي شوند

 . از مفاصل از جمله آرنج ها و شانه ها درگير مي شوند بسياري

تب ، کاهش وزن در شخص  بيماري شامل خستگي ،احساس
  . ايجاد نمي شود

  . بيماري در شخص مبتال ايجاد مي شود احساس

 

 :مراحل درمان 

  شب 120الی  40. هر شب يک قاشق چای خوری اسفند همراه يک استکان آب ميل کنيد 

قاشق غذاخوری  3سفند با هم مخلوط کرده و هر شب قبل از خوردن ا, واحد سرکه  1+ واحد عسل  2+ واحد روغن زيتون  4
  روز 40. ميل شود

  روز 120. مرتبه به موضع بماليد و بگذاريد جذب شود  3روغن سياه دانه را روزی 

پودر سنجد يک قاشق , آب زعفران يک يک قاشق غذاخوری , عسل يک قاشق مربا خوری , شير جوشيده ولرم يک ليوان 
عرق زنيان دو قاشق غذاخوری با هم مخلوط , بارهنگ يک قاشق مرباخوری , مغز يک قاشق مرباخوری  4پودر , مرباخوری 

  روز 40.هر روز صبح به جای صبحانه ميل کنيدکرده 

در خوردن اين چای ها زياده روی .ز ظهرها به جای چای عادی از دم کرده زنجبيل و آويشن و استقدوس استفاده کنيدبعد ا
  روز 120.نکنيد

  .دائما اين کار را انجام دهيد .با استفاده کنيد و بعد از استحمام به بدنتان مشک بماليد 3از عطر گل محمدی در روز 

  .عسل به ميزان مورد عالقه تان مصرف کنيد, شيره خرما , ارده شيره , زيتون , انجير , مويز , روزانه از خرما 

  . شتر در وعده های غذايی خود استفاده کنيد , کبک , از گوشت بره 

  جوشانده گل بنفشه مخلوط کنيد ، نيم ساعت قبل از غذا ميل نماييد يک قاشق غذا خوری با عسل با يک استکان

, فست فود , گوشت گاوه و بز , ماهی , دوغ , ميوه ترش , ماست , ترشی و مشتقات سرکه ) : م بسيار بسيار مه(پرهيزات 
  .چيزهای سرد و تر , هندوانه 

  .مفاصل انسان ورم ميکنند و دردناک می شوند

  .برای اين بيماری مفيدند Cو  Aاز نظر طب جديد وتامين های 

ميوه جات و صيفی جاتی که رنگ زرد يا نارنجی دارند دارای بتا کارتن هستند . بيشتر در ليموترش تازه وجود دارد Cويتامين 
  ).هويج ،کدوحلوايی(تبديل می شوند  Aکه پس از وارد شدن به بدن به ويتامين 
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زيتون خورده شود چون ويتامين کدوحلوايی بهترين در مان اين بيماريست بشرطی که با عسل ،ليمو ترش و روغن : روش درمان
A  محلول در چربی است و اگر از روغن استفاده شود بتا کارتن که در بدن به ويتامينA        تبديل می شود سريع جذب می شود و

  .و کالژن ها را می سازد) مفاصل(بافت های همبندی 

  

  موضع و اطراف ان زالو گذاشته می شود عدد پشت گوشها و سپس دست ها و سپس پاها و در آخر به 10زالو درمانی ابتدا 

  

  

   :بيماري آلزايمر -

  

  

  

  

  

ه شامل      )زوال عقل ( دمانس اختالل در حافظه ، صحبت کردن و     : وجود يک اختالل کلي در سطح توانائي ذهني افراد است ک
  . فکر کردن است و اين خود باعث اختالل در فعاليت هاي روزانه و اجتماعي افراد مي شود 

ده   ۵٠يا  ۴٠سال است هر چند که در  ۶۵معموًال سن شروع بيماري باالي . شايعترين فرم زوال عقل آلزايمر است  سالگي نيز دي
   .مي شود 

ا و فيبرهاي عصبي     ١٩٠۶اين بيماري را يک دکتر آلماني بنام آلزايمر که در سال   .علت دقيق بيماري روشن نيست  به رشته ه
ابيوپي مغزي است و در حال حاضر         . سان مرده پي برد نام گذاري کرد غيرطبيعي در مغز يک ان ن اختالل ب تشخيص قطعي اي

اري آلزايمز فعاليت مغز      اسکن توموگرافي پوزيترون مي تواند فعاليت سلولهاي مغزي را در هر قسمت از مغز نشان دهد در بيم
  . ظه بسيار مهم است در ناحيه خلفي کاهش مي يابد ناحيه اي که براي صحبت کردن و حاف

  : عالمت هاي بيماري  *

ر نيست    اري آلزايم روع فراموشي عالمت اصلي بيم ه و   . ش تالل حافظ ار اخ ف دچ اي مختل ن است در زمانه هرشخصي ممک
  . عالمتهاي بيماري از شخصي به شخص ديگر فرق مي کند اما بتدريج شخص بدتر مي شود . فراموشي شود 

  : عالئم خفيف * 

  گيجي و از دست دادن حافظه  

  از داست دادن آگاهي نسبت به زمان و مکان و محيط خانواده  

  تغييرات شخصيتي و تغيير در قوه قضاوت  

  : عالئم متوسط * 

  اختالل در فعاليتهاي روزانه مثل شستشو و استحمام و غذا خوردن  

  سوء ظن داشتن و بدگماني ( ، افسردگي و يا پارانوئيد )تشويق ( اضطراب ، آژيتاسيون(   

 

 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
247 

  اشکال درخواب  

  سرگرداني  

 اشکال در شناختن افراد خانواده يا دوستان نزديک   

   :عالئم شديد * 

  عدم صحبت کردن  

 از دست دادن اشتها و کاهش وزن   

 از دست دادن کنترل دفع ادرار و مدفوع   

  وابسته بودن و متکي بودن به ديگران براي گذراندن زندگي روزانه  

   :تشخيص * 

  پزشک با گرفتن شرح حال ودانستن گذشته بيمار و فعاليتهاي وي مي تواند به مشکالت وي پي ببرد .  

  رفتن از ايع   آزمايشات خوني و ادراري که ممکن است ديگر علتهاي زوال عقل را تشخيص دهد و حتي گاهي نمونه گ م
   .نخاع ممکن است مفيد باشد 

  ي   -عصبي ( آزمايشات نوروسايکولوژيک ايش حافظه ،     ) : روان ن آزمايشات شامل ؛ آزم چگونگي حل مشکالت ،     اي
  . توجه ، محاسبه کردن و صحبت کردن مي باشد که از اين طريق توانائي هاي ذهني شخص سنجيده مي شود 

 غز مشخص مي شود اسکن از مغز که نواحي غيرطبيعي در م .  

  : به روش طب جديد درمان * 

دارد    اني ن ثًال               . هيچ درم د م م را کاهش ده ا بعضي از عالئ دازد و ي أخير بيان ه ت اري را ب د پيشرفت بيم ا ميتوان بعضي از داروه
ز مي              برطرف کردن افسردگي ،  اران آلزايمري ني ده از بيم ا تشويش بعضي ازگروههاي حمايت کنن د   مشکالت خواب و ي توانن

  .پزشک معالج مربوطه مي تواند بهترين روش درماني را توصيه کند . کمک کنند 

  :مراحل درمان 

  .جلسه کافی است  2جلسه ادامه دهيد همين  2عدد پشت هر گوش زالو انداخته می شود و اين کار را تا  10

 .عدد مويز مصرف شود 21هر روز صبح ناشتا 

 )  :التهاب دهان( استوماتيت  -

 

ارت است از التهاب    ر دهان    استوماتيت عب ام       شامل مخاط دهان ،   ( فراگي ان و ک ا ، زب ه داراي  ) لب ه وع اصلي است    ٢ک  : ن

ر است   ) زخم دهان ( استوماتيت آفتي  د از    . که شايع ت واع عبارتن اير ان دياز    ژنژويت ، : س ژين  ) برفک  (پريودنتيت ، کاندي و آن
  اختالل زمينه اي جدي تر باشد نه اي از يکاستوماتيت ممکن است نشا. ونسان 

دبو و       التهاب. عالئم آن وابسته به نوع فرق مي کند  نفس ب دهان ، قرمزي و خونريزي ، درد خفيف تا شديد ، زخم هاي دهان ، ت
  . خستگي ، تب و تحريک پذيري همراه باشد  با بي اشتهايي ، ممکن است

زايش حساسيت ،        عفونت ، ضربه ، خشکي   علل اصلي آن شامل ا ، عوامل سمي اف ده ه اري هاي    ، تحريک کنن خودايمني ،   بيم
ا ، سيگار      عوامل افزايش دهنده خظر. کمبود ويتامين ، کم خوني و علل ناشناخته است  ا داروه ذا ي شامل آلرژي يا حساسيت به غ

ي    استرس روحي و ، دندان مصنوعي ، اني ، ش اهموار ، پرتودرم اني ، اضطراب ، دندانهاي ن سوء مصرف الکل ، غذاي       مي درم
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ا و   يا چاشني ها ، داغ زات سنگين ،       حساسيت به دهان شويه ها ، رنگ شکالت ها ، رژلب ، برخي داروه ا ، فل ا رنگه ه ب مواجه
  . اجتناب کرد بخار اسيد و غبارصنعتي است که بايد از اينها

د     ههفت  ٢-٣هفته و در ساير موارد  ١-٢در اکثر موارد در عرض  ود مي ياب ه       . بهب ايرين خودب تند و س ان هس د درم برخي نيازمن
  پيامدهاي ديگر به اختالل زمينه اي بستگي دارد . خود بهبود مي يابند

   . اختالل زمينه اي ممکن است عوارض خطرناکي دربرداشته باشد. کند  ممکن است پس از درمان عود .

 

 

 

 

 

 

 

 

  :مراحل درمان 

 عدد زالو قرار داده شود 1های آسيب ديده  به هر موضع

 .بعد از دوره زالو درمانی حجامت بين دو کتف انجام شود 

  .جوشيده آويشن را در دهان قرقره کند

  

  

  :بيماری پارکينسون  -

 

اری پارکينسون    بيم (Parkinson’s  Disease  ا  ي (PD)   ين رای اول ايی دکترجيمز پارکينسون       ب ار توسط دانشمند بريتاني  (ب

(James Parkinson)   يالدی توصيف شد    ١٨١٧در سال ن   م ام اي اری را   او ن ج ”بيم رزان  فل روزه آن را تحت     “ ل ه ام د ک نامي

 .شناسند بيماری پارکينسون می عنوان

دريجی    بيماری پارکينسون يک بيماری دستگاه عصبی مرکزی در بزرگساالن مسن تر که مشخصه آن سفتی عضالنی پيشرونده ت
ايی خود در           اين. دست رفتن مهارت های حرکتی است  ، لرزش و از واحی خاصی از مغز توان ه ن د ک ام رخ می ده اختالل هنگ
 .را از دست می دهند) ناقلين عصبی در مغز يکی از(توليد دوپامين 

د از        ای مغز و اعصاب در سنين بع ه بيماريه  پارکينسون از جمل الگی است از هر     ۶٠   االی    ١٠٠  س ر ب ه     سال  ۶٠  نف ر ب يک نف
 .دهند بيماران را تشکيل می درصد ١٠  شود که پنج تا  البته اين بيماری گاه در افراد جوانتر هم ديده می.شوند می پارکينسون مبتال

اری مزمن و پيشرونده      حساب می ترين بيماری مخرب اعصاب به بعد از آلزايمر، پارکينسون شايع د پارکينسون بيم ه    آي ای است ک
 .شود ميرند و در فقدان دوپامين حرکات بدن نامنظم می دوپامين در جسم سياه در مغز می کننده ای ترشحدر آن سلوله
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ا در حالت   . بيماری مشخص می شود پارکينسون بر اساس دو عالمت يا بيشتر از چهار عالمت اصلی ارتعاش و لرزش دست و پ
 .دهند می داشتن تعادل اين چهار عالمت اصلی را تشکيلخشک شدن دست و پا و بدن و ن استراحت ، کندی حرکات ، سختی و

م و معموال در يک   دام مالي اری، ارتعاش ان ه بيم ا   در مراحل اولي ا ب دارد ام ان ن ه درم ز ب اجی ني دن وجود دارد و احتي طرف ب
دام در کند يا چيزی را برای کنترل ارت لرزان خود را در جيب يا پشت خود پنهان می پيشرفت بيماری فردی که دست دست   عاش م

 .خواهد تمرکز بيشتری به خود دهد نيست می گيرد، ديگر قادر به پنهان کردن لرزشهای شديد اندام به ويژه به هنگامی که می

اس پوشيدن ، اصالح و استحمام        . دارد لرزش معموال بيش از هر محدوديتی تاثير منفی بر روان بيمار ذا ، لب کم کم تکه کردن غ
تن او اهسته می     می بيماروقت زيادی از  وز     شود و  گيرد حرکات بيمار مثل نشستن و برخاستن از صندلی و راه رف ار حالت ق بيم

 .شود می کند، صدای او يکنواخت و نگاه او خيره و بدون احساس پيدا می

 .کند فرد ديگر فرق می پيشرفت پارکنيسون معموال تدريجی است و سرعت آن از فردی به

د    . شدن و از کار افتادگی بيمار مبتال است دوپا، جلوگيری از ناتوان ماران با داروی الهدف از درمان بي اران نيازمن ن بيم اغلب اي
 .اعصاب و روان نيز هستند دريافت داروهای

ار         روان شناس و “ هوگو مونشتربرگ ١٨۶٣“  در چنين روزی در سال  ايی، يکی از پيشگامان رفت انی االصل آمريک فيلسوف آلم
 .طب کار و پزشکی صنعتی متولد شد ی و يکی از بنيانگذارانگراي

 .بر نيروی کار و مشکالت و خستگی کارگران توجه کرد او يکی از نخستين کسانی است که به تاثيرات فيزيکی و اجتماعی

 .شد م میپارکينسون از طريق جراحی پدانکولوومی انجا درمان بيماری ١٩۶٨،  در “ دوپا-ال ”تا پيش از ساخت داروی 

 عاليم شايع

 اندام لرزش ، به خصوص در حالت عدم حرکت

 سفتی عضالنی و کندی حرکت در کل بدن

 . به زمين کشيده می شوند و فاصله پاها از هم بيشتر از حالت طبيعی است راه رفتن نامتناسب به حالتی که پاها

 خميده قامت

 از بين رفتن حالت چهره

 .بم می شودتغييرات صدا؛ صدا ضعيف و 

 بلع ، آبريزش دهان اختالل

 .پيشرفته به آهستگی کاهش می يابد توانايی ذهنی تا مراحل پيشرفته بدون تغيير می ماند و در مراحل

 افسردگی ، عصبی بودن

 :شود اين بيماری بر اساس چهار عالمت مخصوص آن مشخص می

 )دست و پا در حالت استراحت ارتعاشلرزش بيمار همزمان با (ارتعاش دست و پا در حالت استراحت  •

 ) براديکينسيا(آرام شدن حرکت  •

 دست و پا يا بدن) و خشک شدن(سختی حرکت  •

 )تعادل ضعيف(تعادل بد  •

ه در يک   دار شود،        در حالی که دو يا بيشتر از اين عاليم در بيمار ديده شود، مخصوصاً  وقتی ک سمت بيشتر از سمت ديگر پدي
م     تشخيص پارکينسن  د           داده می شود مگر اينکه عالي ان کن اری ديگری را نماي ه بيم ته باشد ک ان وجود داش ار  . ديگری همزم بيم

اری بيشتر از      اوايل، بيماری را با لرزش دست و پا يا با ضعيف شدن حرکت احساس کند و دريابد که ممکن است در ام هر ک انج
ا اينکه سختی و خشک شدن حرکت           د      دست و حد معمول طول می کشد و ي ه می کن ادل را تجرب ين نشانی های    . ضعف تع اول

تند      پارکينسون مجموعه ای متفاوت از ارتعاش، ادل ضعيف هس م پارکينسون    . براديکنسيا، سفت شدن عضالت و تع معموالً  عالي
 .يک سمت بدن پديدار می شوند و با گذشت زمان به سمت ديگر هم راه پيدا می کنند ابتدا در

ه ثابت شدن       تغييراتی در حال د، از جمل ره روی می ده ر     (صورت   حالت  (fixation) ت صورت و چه ظاهراً  احساسات کمی ب
ا در         ). کاهش پلک زدن به دليل( و يا حالت خيرگی چشم ) چهره نمايان می شود دن پ ا لنگي انه ي ا، خشک شدن ش ن ه عالوه بر اي

ه      .اين بيماری است) عادی(قرارگرفته عوارض ديگر  سمت تحت تاثير ان شدن يک ب انه     افراد مسن ممکن است نماي ن نش يک اي
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ه   “ لرزش“ های پارکينسون را به تغييرات افزايش سن ربط بدهند، ارتعاش را به عنوان يا را ب “ آرام شدن عادی  ”بدانند، براديکنس
ن    (stooped) حالت قوز. ربط بدهند ”آرتروز”و سفت شدن عضالت را به  ی از اي وکی     اين بيماری را هم خيل ا پ ه سن ي راد ب  اف

ن         هم بيماران مسن و هم بيماران جوان ممکن است  . ربط می دهند (osteoporosis) استخوان ا اي ه ب يش از يک سال ک د از ب بع
 .کنند عوارض روبرو بوده اند برای تشخيص به پزشک مراجعه

الگی        از هر صد نفر باالی سن شصت سال يک نفر به پارکينسون مبتال می شود، و معموالً  اری در حدود سن شصت س ن بيم اي
مبتال (تخمين زده می شود که افراد جوان مبتال به پارکينسون . پارکينسون شوند افراد جوانتر هم می توانند مبتال به. آغار می شود

 .درصد کل اين بيماران را تشکيل می دهند ١٠تا  ۵) سن چهل يا کمتر شده در

  است يماری پارکينسونازدست دادن حس بويايی پيش نشانگر ب

دهد از دست   اکنون يک تحقيق جديد نشان می. شده است بروز اختالل در حس بويايی با ابتال به بيماری پارکينسون مرتبط شناخته
 .کند بالينی بيماری پارکينسون را از چندين سال قبل پيش بينی می دادن حس بويايی اولين عاليم

ل از    تواند به تشخيص ی گويد غربالگری حس بويايی میدکتر وبستر راس سرپرست اين تحقيق م زودهنگام بيماری پارکينسون قب
د     اری کمک کن ن بيم ه يک           راس از.ظهور عاليم حرکتی اي وط ب و و همکارانش اطالعات مرب ای بهداشتی هونولول نظام مراقبته

ه در     ٢۶٧  هزار و ٢  تشخيص بو مربوط به آزمون استاندارد ار را ک ی تب رده     مرد ژاپن ری شرکت ک ق پي ورد    يک تحقي د م بودن
د  رار دادن ابی ق د زوال   .ارزي ق فاق روع تحقي ان ش راد در زم ن اف ام اي د    تم ون بودن الينی پارکينس م ب ا عالي ل ي  .عق

رکت ن   ش انگين س ه مي ق ک ن تحقي دگان در اي ان کنن د    ٨٠  آن رار گرفتن ر ق ت نظ ت تح دت هش ود م ال ب  .س

اری   . پارکينسون تشخيص داده شدبيماری  مرد ٣۵  طی اين مدت بررسی در ن بيم روز اي ورد در هر   ۶/٢۴  ميانگين سرانه ب   م

ت ١٠ ن اس اران    . ت ن بيم انگين س ال و مي ار س اری چه ن بيم خيص اي ان تش انگين زم ال ٨٣  مي ت س  .اس

تال  رانه اب زان س اری، مي ن بيم ه اي تال ب القوه سن در اب اثير ب رفتن ت ه از در نظرگ انی ک رای کس ه پارکينسون ب از  ب االترين امتي ب
تند  ايين          ١٠  در هر  ۴/٨  تشخيص بو را داش ه پ ه در کسانی ک د درحالی ک ن بدست آم و را کسب       هزار ت از تشخيص ب رين امتي ت

ويترين      ٢/۵  داشتند مردانی که کمترين قدرت بويايی را .هزار تن در سال بود ١٠  مورد در هر ۵/۵۴  کردند ه ق ر کسانی ک براب
رای      .شدند د به پارکينسون مبتالحس بويايی را داشتن دی ب الگری مفي زار غرب ايی اب  اين تحقيق نشان داد بروز اختالل در حس بوي

  .شناسايی افرادی است که در مراحل بعدی عمر در معرض ابتال به پارکينسون هستند

ن د    اي ادی خواه ت زي اری اهمي رفت بيم ردن پيش د ک ا کن ف ي ان توق ورت امک ق در ص ت تحقي  .داش

 .شده است ميالدی سالنامه نرولوژی منتشر ٢٠٠٧اين تحقيق در شماره ماه فوريه مشروح 

اری در دسترس       تست تشخيصی اين بيماريدر حال حاضر تست خون يا ن بيم رای تشخيص اي بررسی های آزمايشگاهی ديگری ب
ا           پزشکان گاهی. نيست اری ه ان از عدم وجود بيم رای اطمين د  ی ديگر توصيه می   بررسی نورولوژيک و اسکن مغز را ب . کنن

 .ساير اختالالت ممکن است توصيه گردد بررسی های طبی برای رد. تشخيص بيماری معموًال مبتنی بر معاينه فيزيکی است 

 پيشرفت بيماری پارکينسون

اری   د از بيم  آلزايمر  بع (Alzheimer)،     اری ولترين بيم اری پارکينسون معم  مخرب اعصاب   بيم (neurodegenerative)   ه ب
ا ضعيف شدن و        . در حال پيشرفت است پارکينسون يک بيماری مزمن و هميشه. حساب می آيد تن ي ين رف اری نتيجه از ب اين بيم

عصبی ماده ای به  اين سلول های. است (substantia nigra – سوبستانتيا نيگرا(های عصبی در مغز ميانی  لطمه خوردن سلول
د امين، ترشح می کنن ام دوپ ام های عصبی را از. ن امين پي را  دوپ تانتيا نيگ انی(سوبس ام ) مغز مي ه ن ه بخش ديگری از مغر ب ب

رد  (corpus stratum) کارپوس استراتوم  ند         . ، می ب ادل می بخش دن تع ه حرکت ب ا ب ام ه ن پي ی سلول های ترشح    . اي ده   وقت کنن
 .کننده حرکات بدن نامنظم کار می کنند می ميرند، مراکز ديگر کنترل (substantia nigra) در سوبستانتيا نيگرا دوپامين

ده      %٨٠اگر  . شوند اين اختالل ها در مراکز کنترل بدن در مغز باعث به وجود آمدن عاليم پارکينسون می سلول های ترشح کنن
ات در    . ديدار می شوندپ دوپامين از بين بروند، عالمتهای پارکينسون م و بيشتر اوق عاليم پارکينسون در مراحل اوليه بيماری مالي

اری       ارتعاش در حالت  . سمت بدن ديده می شوند و گاه حتی احتياج به درمان پزشکی ندارند يک ژه بيم استراحت يک عالمت وي
ا   و. پارکينسون به حساب می آيد پارکينسون است، که يکی از معمولترين عاليم های لی بعضی از مبتاليان پارکينسون هيچ وقت ب

د  اين مشکل ا            . برخورد نمی کنن د ي ان کنن ا پشت پنه رزان خود را در جيب ي اران ممکن است دست ل رل     بيم رای کنت زی را ب چي
 .جسمی ديگر اثر منفی روحی داشته باشد لرزش می تواند بيشتر از هر محدوديت. ارتعاش در دست نگه دارند
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ه يک    . عاليم اوليه بدتر و وخيم تر می شوندبا مرور زمان  ديل ب م تب زاحم و ملموس می شود      يک رعشه مالي ممکن  . ارتعاش م
ر شود    است تکه کردن غذا و استفاده از دست مرتعش به يا  . مرور زمان سخت ت امال    ) آرام شدن حرکت  (براديکينس ه مشکلی ک ب

ه     آرام شدن حرکت می تواند مانع. کينسون استشود که محدود کننده ترين عالمت و اثر پار محسوس بدل می ادات روزان ام ع انج
ام کردن ممکن است وقت بسيار       : شود ا حم د   لباس پوشيدن، ريش زدن و ي ادی از روز را بگيرن تحرک ضعيف می شود و     . زي

ر می شود    راه ر. برخاستن از صندلی يا اتومبيل، و يا غلتيدن در رختخواب مشکالتی بوجود می آورد مانند نشستن و فتن آهسته ت
د  ( بيمار حالت قوز پيدا می کند  و ار  ). سر و شانه به طرف جلو تمايل پيدا می کن ادل   . يک نواخت می شود     صدای بيم ود تع کمب

ار شود      ادن بيم د باعث افت ر   . می توان ا ) دست خط ريزت ا می شود    (micrographia – ميکروگرافي رارادی   . و ناخوان حرکات غي
 .حال پياده روی کم می شود مانند حرکت دست در

ه     ان ب ا مرور زم م         عاليم پارکينسون معموالً دست يا پای يک طرف بدن اختصاص دارد ولی ب ان طرف ه الم هم ای س ا پ دست ي
ا    . بدن را هم تحت تأثير قرار دهد اين عاليم پيشرفت می کند تا سمت ديگر. سرايت می کند دريجی است ام معموالً  اين پيشرفت ت

با پزشک خود صحبت  مهم است که بيماران پارکينسون در حال پيشرفت عاليم. از بيمار تا بيمار تفاوت دارد پيشرفتسرعت اين 
را    د زي راهم کن ه داروهای           و مشورت کنند تا پزشک بتواند درمان را برای بيمارش ف اوت ب ه طور مختلف و متف ار ب دن هر بيم ب

د    را   هدف از . گوناگون واکنش نشان می ده ان ب رل درآوردن عوارض          درم م نيست بلکه تحت کنت ردن عالي ين ب اران از ب ی بيم
اری             اين. است ن بيم رای اي رل مناسب ب د و يک کنت ا مستقل عمل کن د ت ن  . مزمن بوجود آورد   امر می تواند به بيمار کمک کن اي

 .از کار افتادگی را بگيردزيادی جلوی ناتوان کردن و  بيماری از بين نخواهد رفت ولی کنترل عوارض آن می تواند تا حد

واره در حال پيشرفت است،         ا هم اری آنه ه بيم د        بيماران پارکينسون اغلب از اين موضوع ک ن موضوع می توان تند و اي اه هس آگ
ا شود   ان پارکينسون  . باعث نگرانی شديد آنه رل             مبتالي از تحت کنت يش از حد ني د خود و مشکالت خود را ب ممکن است بخواهن

 .هم غيرعادی نيست نگرانی در مورد پيشرفت بيماری و امکان ادامه کار. با ديگر افراد مبتال مقايسه کنند رادرآورند و خود 

پيشرفت و محدوديت های جسمی و     سرعت. پيشگويی و تخمين زدن پيشرفت اين بيماری در يک بيمار مشخص غير ممکن است
اوت است اران مختلف متف رای. روحی در بيم ايی ب وعی راهنم ر اساس  ت ن اران مختلف ب اری در بيم ن بيم شخيص پيشرفت اي

 .وجود دارد ولی اين تنها در حد يک پيشنهاد است پيشروی بيماری از زمان تشخيص

 .عاليم پارکينسون آغاز می شود وقتی محدوديتهای جسمی پارکينسون به حدی برسد که کارهای روزمره سخت شوند، درمان

  علل

ب   تالل در اغل ن اخ ت اي ناخته استعل وارد ناش  م زی ؛    . يب مغ ا؛ آس ازين ه ر فنوتي ايی نظي وارد آن ناشی از داروه بعضی م
ا          تومورها؛ آنسفاليت ا مسموميت ب روس های دارای رشد آهسته ؛ ي ا وي االً (مونواکسيدکربن   پس از آنفلوانزا؛ عفونت ب می  ) احتم

 .باشد

 .بينی پارکينسون است رقابل پيشغي ترين علت ژنتيکی هر دو نوع خانوادگی و شايع LRRK2 ژن

  .ممکن است بهترين هدف برای مبارزه با بيماری پارکينسون باشد اند که محققين دانشگاه جان هاپکينز به پروتئينی دست يافته

ته    يالدی  ٢٠٠٧ ( پايگاه اينترنتی دانشگاه جان هاپکينز اعالم کرد ، طی سال گذش ه       ( م روتئين ک ن پ د اي ه ژن مول  مشخص شد ک

LRRK2 يش     ترين علت ژنتيکی هر  شود شايع ناميده می ل پ انوادگی و غيرقاب وع خ ی پارکينسون است    دو ن اکنون     . بين ن حال ت ا اي ب
 توان آن را دستکاری کرد يا خير؟ می دهد و آيا های مغزی انجام می دانست پروتئين مربوط به اين ژن چه کاری با سلول نمی کسی

روتئين  نشگاه جان هاپکينز متوجه شدهبر همين اساس اکنون محققين دا روتئين     LRRK2 اند که پ روه از پ ه    بخشی از يک گ هاست ک
رل فعاليت     شوند و مانند بقيه به نام کيناز شناخته می ه کنت انواده ب روتئين    اعضای اين خ اير پ روه     های س ال گ ا از طريق انتق  های  ه

ه   حقيق همچنين نشان میاين ت. کنند ها به داخل آنها کمک می کوچکی به نام فسفات د ک ه پارکينسون در       ده وط ب وع جهش مرب دو ن
 شود های فوق می پروتئين اين ژن باعث افزايش فعاليت انتقال فسفات به داخل

 .با يکديگر وجه مشترک دارند Narcolepsy   بيماری پارکينسون و حمله خواب

ده است   “ مغز”مجله  ٢٠٠٧اين مطالعه که در شماره ژوئن  ه   نشان می   منتشر ش د ک د تحت يک         ده ه پارکينسون باي تال ب راد مب اف
 .بخشد احتماال عالئم خواب آنها را بهبود می دوره درمان بالينی متفاوتی قرار گيرند که
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ار انسانی سمل   ”از “ جری سيگل“ ا و  “ موسسه علوم عصبی و رفت نيکال  “ در دانشگاه کاليفرني متخصص اعصاب در   “ توماس س
ي    ين دانشگاه تعي رده هم ه      ن ک تال ب اران مب ه بيم د ک ا    ان وکرتين  ”های مغزی حاوی     درصد از سلول   ۶٠  پارکينسون ت د هيپ  ”پپتي (  

(peptide hypocretin دهند را از دست می. 

ائز اهميت     می تعدادی از محققان علت حمله خواب را کاهش هيپوکرتين که تصور ٢٠٠٠،  در سال  شود در تنظيم چرخه خواب ح
 .کردنداست، معرفی 

ن     به گفته سيگل، گزارش اخير به يک علت مشترک اختالالت خواب اشاره می     ا اي ه ب د ک اط است و نشان      کن اری در ارتب دو بيم
الوگ  دهد که درمان بيماران مبتال به پارکينسون با می وکرتين می    استفاده از هيپوکرتين و يا آن ين     های هيپ م را از ب ن عالئ د اي  توان

  .ببرد

  دهنده خطر عوامل افزايش

ات    خطر ناشناخته است و تحقيقات آکادمی در کتاب های مرجع ذکر نشده است ولی در چند سال  گرچه عوامل افزايش ر تحقيق اخي
ات در سال    مختلف احتمال تاثير موارد زير را نشان می دهد الزم به ذکر است اين يالدی   ٢٠٠٧تحقيق ام  ) شمسی   ١٣٨۶( م انج

 : علمی ارائه شده است و مجالت شده و در سمينارهای پزشکی

  دهند حشره کش ها خطر ابتالبه بيماری پارکينسون را افزايش می

د      بيمار مبتالبه ۶٠٠بر اساس گزارش محققان آمريکايی که بر روی  د، اعالم کردن رده بودن ه ک ا    : پارکينسون مطالع حشره کش ه
ر روی   محققان آم. پارکينسون را افزايش می دهند خطر ابتالبه بيماری ه ب ار اعالم   ۶٠٠ريکايی پس از مطالع د  بيم رادی  : کردن اف

 .خطر ابتالبه پارکينسون قرار دارند برابر بيشتر از ديگران در ١/۶که در معرض حشره کش ها قرار می گيرند 

  دهد را کاهش می های اشباع نشده، خطر ابتال به بيماری پارکينسون مصرف چربی

اری پارکينسون را         مقادير باالی چربی های غذايی حاوی ه رژيماند ک مطالعات اخير نشان داده ه بيم تال ب های اشباع نشده، خطر اب
ات است خطر         رژيم غذايی مديترانه.دهد می کاهش وه و حبوب واع سبزی، مي ه شامل ان اری پارکسيون را کاهش       ای ک ه بيم تال ب اب
ه از رژ   دهد های جديد محققان نشان می يافته .دهد می رادی ک م اف ی       ي االی چرب ادير ب ذايی حاوی مق تفاده     های غ ده اس  های اشباع نش

د،   می  م        ٣٠کنن ن رژي ه از اي ر از کسانی است ک تفاده نمی     درصد کمت ذايی اس ه   های غ د ب اری پارکينسون دچار می     کنن  .شوند  بيم

ه    اين چربيهای اشباع نشده در رژيم ذايی ک وه و روغن       های غ ات، مي واع سبزی، حبوب اهی است يافت می    های گ  شامل ان  .شوند  ي

يله کاهش سلول          بيماری ه وس ه ب دريجی است ک ده    پارکينسون يک اختالل عصبی ت امين  های مغزی توليدکنن ه     دوپ يميايی ب های ش
 شود های غيرقابل کنترل می های صاف و لرز ماهيچه ها منجر به از دست دادن کنترل نبود اين سلول. آيد وجود می

  پارکينسون برای بروز آلزايمر وکمبود اسيد فوليک عاملی 

ه خاطر نمی آورد      آلزايمر، بيماری فراموشی است، بيماری که دراثر آن فرد قدرت تفکرش را از دست داده و نزديکان خود را ب
 . دراستفاده از ذهن می ميرد و گاهی به دليل ناتوانی

اهده شد مصرف       مر پائين است طی تحقيقاتی مشخص شد ميزان اسيد فوليک در خون افراد مبتال به آلزاي ق ديگری مش و در تحقي
بروز لخته های خونی درمويرگهای مغز و آسيب به بافت مغز می شود      کم سبزيجات سبز رنگ موجب افت اسيد فوليک خون و

 .دارد که فراموشی را در پی

 . آزمايشگاه انجاميد همچنين کمبود دريافت اسيد فوليک به بروز پارکينسون در موشهای تحت بررسی در

 مطالب فوق اهميت مصرف اسيد فوليک را نشان می دهد

  .مبتال به ديابت نوع دو بيشتر است احتمال ابتال به پارکينسون در بيماران

ه     محققان دريافتند احتمال تشخيص پارکينسون در سال تال ب اران مب وع دو،    های بعدی عمر بيم راد  درصد بيشتر از     ٨٣ ديابت ن اف
 .عادی است

 .باشد اين خطر برای مردان و زنان مساوی است و مستقل از ساير عوامل خطرزا می
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تال   نوشتند، ديابت تا“ مراقبت از بيماران ديابتی”نشريه  ٢٠٠٧محققان در شماره آوريل  حدودی به دليل ايجاد اضافه وزن خطر اب
 .دهد به پارکينسون را افزايش می

ه       داشتن اضافه وزن و ا وع دو ک ه ديابت ن تال ب ا اب زايش       نجام ندادن کافی حرکات ورزشی ب ه اف ان رو ب شيوع آن در سراسر جه
 .از دست دادن دست و پا، بيماری قلبی و مرگ زودهنگام منجر شود تواند به نابينايی، ديابت می. است، ارتباط دارد

 .کند می مغزی بروز های پارکينسون يک اختالل حرکتی است که بر اثر نابودی برخی سلول

 .تواند به فلج و نهايتا مرگ منجر شود عالج می شوند اما اين بيماری غيرقابل افراد مبتال به پارکينسون ابتال به لرزش مبتال می

ا برخی        ده است ام ناخته نش وز ش اال برخی      مطالعات نشان می    عوامل اصلی خطرساز برای ابتال به پارکينسون هن ه احتم د ک دهن
 .ها بوده است در معرض مواد شيميايی مانند آفت کش تال به پارکينسون بر اثر قرار گرفتنموارد اب

 .تنها در آمريکا حدود يک ميليون نفر دچار پارکينسون هستند

د،       “ گنگ هو ”دکتر  ی بهداشت عمومی در هلسينکی در فنالن رد و زن   ۵۵٢  هزار و   ۵١  وضعيت   و همکارانش در موسسه مل م
 .پيگيری کردند سال ١٨  ساله را برای مدت  ٧۴  تا  ٢۵  فنالندی 

 .يک از اين افراد در ابتدای اين مطالعه بيماری پارکينسون نداشتند هيچ

پارکينسون مبتال شدند و در ميان آنان ، احتمال داشتن  نفر از اين افراد در انتهای اين مطالعه به ۶٠٠  محققان دريافتند که حدود 
 بود که دچار اين بيماری نبودند ابر افرادیديابت تقريبا دو بر

 پيشگيری

 .خاصی ندارد پيشگيری

 عواقب مورد انتظار

اين بيماری  . ولی ، عاليم آن با درمان قابل تسکين يا کنترل است. حاضر غيرقابل عالج محسوب می گردد اين بيماری در حال
 .طول عمر را چندان کاهش نمی دهد

آن ارايه  بيماری ادامه دارد و اين اميد وجود دارد که درمان های مؤثر و نهايتًا عالج بخش برای ينتحقيقات علمی علل و درمان ا
 .گردند

با اين . پرداخته اند نويدبخش درمان مؤثری در آينده بوده اند تحقيقاتی که به بررسی پيوند بافت جنينی برای درمان اين اختالل
 .گردند دکننده دوپامين در مغز با پيوند بافتی جنينی تشکيلسلول های جديد تولي درمان به نظر می رسد

 عوارض احتمالی

 زوال عقل

 (الريه ذات(پنومونی 

 يبوست شديد

 اختالل احتباس ادرار ناشی از داروهای تجويز شده برای درمان اين

 افتادن و بروز شکستگی استخوانی

 ناتوانی

 درمان

 اصول کلی

 .تخفيف عالئن مورد استفاده قرار می گيرند پارکينسون وجود ندارد اما تنوعی از داروها بهمنظورتا کنون درمان قطعی برای 

رل است       ولی عاليم آن با درمان ،. اين بيماری در حال حاضر غيرقابل عالج محسوب می شود ا کنت ل تسکين ي اری   . قاب ن بيم اي
ل و   تحقيقات علمی. طول عمر را چندان کاهش نمی دهد ان های          يافتن عل ه درم د می رود ک ه دارد و امي اری ادام ن بيم ان اي درم

 .نهايت عالج بخش برای آن ارايه شوند موثر و در

د   ه ان د       تحقيقاتی که به بررسی پيوند بافت جنينی برای درمان اين اختالل پرداخت وده ان ده ب وثری در آين ان م دبخش درم ن   . نوي ا اي ب
 .دکننده دوپامين در مغز با پيوند بافتی جنينی تشکيل شوندتولي درمان به نظر می رسد سلول های جديد
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  :اصول کلی مراقبت از اين بيماران عبارت است از

 درمان فيزيکی (١

کمک به  به بيماران و درمان بيماری های همراه ، نظير افسردگی ، روان درمانی يا مشاوره برای اميدواری و اطمينان دادن
 کاهش افسردگی

 کار درمانی (٢

 گفتار درمانی (٣

 :يا خودتان به اين بيماری مبتال هستيد توصيه می کنيم اگر در اطرافيانتان بيمار پارکينسون داريد

 .برای پيشگيری از سفتی عضالنی استفاده کنيد ـ از حمام گرم و ماساژ مکرر

 .دهيد ـ اصالح را با ريش تراش برقی انجام

 .کفش های چسبی نيز توصيه می شود های راحتی ، کفش های زيپ دار ياـ استفاده از کفش های بدون بند، نظير کفش 

 .آسيب ديدگی جلوگيری شود ـ محيط منزل را طوری طراحی کنيد که از افتادن و

برای يافتن راه هايی به منظور حفظ عملکرد و . بيمار شود ـ محدوديت های تدريجی بيماری ممکن است باعث عاجز شدن
 .اعضای خانواده کمک بگيريد تخصصی وکارايی ، از مشاوره 

 : حال به بررسی اين موارد می پردازيم

بيماران ، و درمان بيماری های  مراقبت اين بيماران عبارتند از درمان فيزيکی ، اميدوارکردن و اطمينان دادن به اصول کلی ‐
 ( نظير افسردگی(همراه 

 جهت کمک به کاهش افسردگی روان درمانی يا مشاوره ‐

 .کار درمانی و گفتار درمانی ممکن است توصيه گردد ‐

 از ريش تراش برقی جهت اصالح استفاده مکرر از حمام گرم و ماساژ دادن جهت پيشگيری از ايجاد سفتی عضالنی استفاده ‐

 ، کفش های زيپ دار يا کفش های چسبی استفاده از کفش های بدون بند، نظير کفش های راحتی ‐

 .و آسيب ديدگی جلوگيری شود وری طراحی کنيد که از افتادنمحيط منزل را ط ‐

برای يافتن راه هايی جهت حفظ عملکرد و کارآيی . بيمار گردد محدوديت های تدريجی بيماری ممکن است باعث عاجز شدن ‐
 .اعضای خانواده کمک بگيرد خود از مشاوره تخصصی و

  داروها

تامين   ی هيس ی کولينرژيک ؛ آنت ای آنت ا؛داروه ل    ه ون از قبي ای ضدپارکينس ا داروه ادين ؛ ي ر آمانت ای ضدلرزش ، نظي داروه
ن   . می شود تجويز سلژيلين برای به حداکثر رسيدن اثربخشی لوودوپا و کاربی دوپا. لوودوپا و کاربی دوپا بروموکريپتين ، ه اي هم

وارض   ب ع ی اغل د ول ی دهن اهش م النی را ک فتی عض رزش و س ا ل و داروه ل ت انبی قاب دج ز دارن  .جهی ني

  فعاليت

د    در حد امکان به فعاليت های خود ادامه ن        . دهيد و به دفعات استراحت کني اران دچار اي ايی جسمی بيم ين توان ادی ب  اختالف زي

ود دارد اری وج ود. بيم النی وج فتی عض ار س اران دچ ا در بيم ت تنه دوديت فعالي  .دارد مح

امين    محققان در تازه ت . درمان فيزيکی کمک کننده است اثير ويت ه ت ن   B6 رين مطالعات ب د و می       در کاهش اي رده ان ی ب اری پ بيم
 .موثر است در کاهش پارکينسون B6 گويند افزايش دريافت غذايی ويتامين

امين   به گزارش رويترز محققان هلندی دريافته اند احتمال ابتال به پارکينسون در کسانی د   B6 که بيشترين مصرف ويت  ۵٠را دارن
 .دريافت اين ويتامين است ر از وقوع آن در افرادی با کمتريندرصد کمت

 .است برای متابوليسم پروتئين و عملکرد درست سيستم ايمنی و عصبی ضروری B6 ويتامين

 .های مغز صدمه وارد کند بر اساس تحقيقات انجام شده سطوح باالی اسيد آمينه هوموسيستئين می تواند به سلول

يد      ر اس ين اث رای تعي امين  ب ز      B12 و B6 فوليک ، ويت ن ترکيب در خون و ني ا       در کاهش اي ان ب وع پارکينسون ، محقق کاهش وق
ن        B12 سال دريافتند ارتباطی بين مصرف ١٠ساله و مسن تر در مدت  ۵۵بررسی گروهی از افراد  ه اي تال ب يد فوليک و اب ا اس ي

 .نسون می شودبيشتر باعث کاهش خطر پارکي B6 اما دريافت بيماری وجود ندارد
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ا    تئين بلکه ب ده         بر اساس اين يافته ها اين ويتامين نه فقط با تاثير بر سطوح هوموسيس اد ش حفاظت سلول های مغز از صدمه ايج
 .های آزاد ، باعث تقليل احتمال ابتال به پارکينسون می شود توسط محصوالت جانبی متابوليسم يعنی راديکال

يد فوليک را   B12 اثير حفاظت بخش ويتامين های الزم به ذکر است که اين مطالعه ت ايج         اس ه نت ابی ب رای دست ي د و ب رد نمی کن
 روشن تر مطالعات بيشتری مورد نياز است

 

  رژيم غذايی

رم الزم باشد        در ع ممکن است مصرف غذاهای ن رای پيشگيری از يبوست   . موارد وجود اختالل بل ر       ب ذايی خود فيب م غ ه رژي ب
م اف     واد حج ا م ذايی ي بزيجات  (زاغ وه و س ر مي افه ) نظي د اض د       .کني ه نمايي ود مراجع ک خ ه پزش رايط ب ن ش  در اي

ا يکی از اعضای     ده              اگر شما ي ان تشديد ش م شما در طی درم ا عالي وده ي اری پارکينسون ب م بيم ان دارای عالي انواده ت  . است  خ

د   یاگر دچار عاليم جديد و غيرقابل توجيه به خصوص اختالل در ادرار کردن ، گيج اری دي داروهای تجويزی ممکن است     . يا ت
 .با عوارض جانبی همراه باشند

ها می شود و ممکن است برای انسان کارايی  در موش های بنيادی بطرز قابل توجهی موجب بهبود عالئم بيماری پارکينسون سلول
  .داشته باشد

های   جديدی برای طراحی مجدد سلول  روش نسبتا محققان موسسه تحقيقات زيست پزشکی وايت هد در کمبريج در ماساچوست از
 .کننده را درمان کردند های مبتال به اين بيماری عصبی تضعيف موش کردند و سپس های پوست استفاده  بنيادی از سلول

وج     ها محققان متوجه شدند که عالئم بيماری ها به موش چند هفته پس از پيوند اين سلول ل ت ا بطور قاب هی کاهش  پارکينسون در آنه
 .يافته است

ده      سلول های بنيادی جنينی که اصطالحا های سلول کند که جانشين اين موضوع تاييد می ده خوان زی ش ه ري های بنيادی دوباره برنام
 .از دست رفته يا آسيب ديده شوند های توانند جايگزين نرون شوند می می

وم   ها ماريوس ورنيگ يکی از نويسندگان اين مطالعه که در گزارش ی عل ادمی مل درکی         ی آک ين م ن اول ت، اي ده است گف منتشر ش
ده می   های دوباره برنامه دهد سلول است که نشان می اری             ريزی ش ن بيم وثری اي ا بطور م تم عصبی ملحق شوند ي ه سيس د ب توانن

 .عصبی را درمان کنند پيشرونده

اری          درمان با سلول  رای بيم د بخش ب ه نوي وان يک مداخل ادی بعن ا آلزايمر تلقی        ای انحطاط ه  های بني د پارکينسون ي عصبی مانن
ده می    های  ها که اصطالحا سلول شود زيرا اين سلول می دن را           اصلی خوان وع سلول مختلف در ب ه صدها ن ديل ب ايی تب شوند توان

 .شوند که از بين رفته و يا بر اثر بيماری آسيب ديده است هايی می جايگزين سلول دارند و

تفاده از   های دور انداخته های بنيادی جنين اخالقی نسبت به استفاده ازسلولهای  اما مخالفت شده، بحث و جدل زيادی را درمورد اس
 .ها به راه انداخته است اين سلول

های پوست انسان     برنامه ريزی مجدد سلول  هايی را برای محققان آمريکايی و ژاپنی اعالم کردند که روش ٢٠٠٧  در اواخر سال 
 .دهد بنيادی را می های اند که به آنها خواص سلول ردهابداع ک

د  های محققان موسسه وايت هد اولين مدرک در مورد حيوانات است که نشان می يافته ه        سلول  ده ده ب زی ش ه ري اره برنام های دوب
 .کنند همانگونه که فرض شده اند عمل می

اد می   های آسيب يا مرگ نرون بيماری پارکينسون يک اختالل سيستم حرکتی بدن است که بر اثر م     دوپامين ايج رزش، به شود و ل
 .است خوردن توازن بدن و خشکی دست و پا از عالئم آن

 .شود ئم بيماری پارکينسون ممکن است موجب کاهش عال E ويتامين

اری  نی در نم بر سفتی عضال E ويتامين پژوهشگران گروه فيزيولوژی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در بررسی اثر ونه حيوانی بيم
ن , پارکينسون دريافتند   امين ممکن است   اي يدانی خود   , ويت ی اکس ه علت ماهيت آنت ياه  , ب امين در جسم س مغز  از تخريب دوپ
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اری  .نی می شود عضال ئم بيماری پارکينسون به صورت کاهش سفتی جلوگيری کند که اين موجب کاهش عال پارکينسون نوعی بيم
دامها  , ئمی مانند کندی حرکات  آن افزايش می يابد و با عال شيوع, با پيشرفت سن  پيشرونده مغزی است که دن   , لرزش ان سفتی ب

 ل تعادل ظاهر می شود اختال و

 .است عالئم بيماری پارکينسون کاهش می دهد“ روتيگوتاين“ اولين برچسب پوستی به نام نوپرو که محتوی داروی

د ش    تی تايي ب پوس ين برچس ه اول وپرو ک ت،   ن ون اس اری پارکينس م بيم ان عالئ رای درم وی داروی ده ب  محت

 .بود است که پيش از برای استفاده در آمريکا تاييد نشده“ روتيگوتاين“

ده می  “ سيستم حرکتی اختالل”هايی است که  بيماری پارکينسون که از دسته وضعيت های مغزی    شود در نتيجه کاهش سلول     خوان
  .کند می توليدکننده دوپامين بروز

ا امين است، ب ای آگونيست دوپ ه داروه ه از طبق اين، ک ه هر  روتيگوت يليکونی ک تفاده از يک برچسب س ساعت تعويض  ٢۴  اس
  .شود می شود، پيوسته جذب پوست می

  .کند می دهنده عصبی را تقليد کند و تاثير دوپامين انتقال فعاليت می های دوپامين در بدن آگونيست دوپامين با فعال کردن گيرنده

 : پارکينسون پاسخ به تعدادی از پرسش های شما در رابطه با

ود، جان باخت       آيد؟چندی پيش هنرپيشه مشهور انگليسی ، دبورا  پارکينسون از کجا می ده ب تال ش . کر که به بيماری پارکينسون مب
دند  در تاريخ معاصر افراد مشهور الوادور   . زيادی به اين بيماری مبتال ش ر، س ن     هيتل ی از اي دعلی کل ائو و محم ی، م ه  دال د  جمل . ان

مواد شيميايی و صنعتی، استرس و تغيير سبک   امروزه شيوع بيماری پارکينسون رو به افزايش است و مشاغل گوناگون و کار با
 .خوب است درباره پارکينسون بيشتر بدانيد. مؤثرند زندگی، همه در افزايش شيوع اين بيماری

رتبط اگرچه علت بيماری پا رده      رکينسون ناشناخته مانده است اما دانشمندان عواملی را م اری پارکينسون شناسايی ک ا بيم د  ب ه  . ان ب
راد    ۴تا  ٢احتمال ابتال به بيماری پارکينسون حدود  سال ، ۶٠عنوان مثال، در افراد باالی  اير اف ا س ه   درصد است، در مقايسه ب ک
 .حدود يک تا دو درصد است

  خانوادهردپای بيماری در 

تند          درصد ٢۵تا  ١۵در حدود  ه پارکينسون، هس تال ب اوند مب ه پارکينسون دارای يک خويش تال ب زرگ،    در يک . افراد مب ق ب تحقي
تال        محققان دريافتند که در افرادی که دارای يک خويشاوند درجه اول مبتال به رادر مب ا خواهر و ب ادر ي در و م پارکينسون مانند پ

دين       . پارکينسون حدود دو تا سه برابر جمعيت عادی است بههستند، احتمال ابتال  ه اگر وال ی است ک ن معن ه اي ه     اين ب تال ب شما مب
 .از سايرين است بيماری پارکينسون هستند، احتمال ايجاد اين بيماری در شما کمی باالتر

دادی از ژن   ا بيماری پارکينسون در بسياری از مبتاليان به صورت مستقيم با وراثت در ارتباط نيست ان تع ا محقق ل در    م های دخي
رده  ها اين بيماری را در تعدادی از خانواده د  شناسايی ک ن ژن  . ان روتئين   بعضی از اي ا در پ ه در عملکرد    ه ايی ک  های  های سلول   ه

ه     آزمايشگاه  به دليل امکان مطالعات وسيع در   . کنند اند، تغييراتی ايجاد می  دوپامينی دخيل درن، امروزه جنب اگون    های م های گون
 .ای قرار گرفته است گسترده وراثتی اين بيماری، تحت تحقيقات

  صدمات محيطی

 .های محيطی به وجود بيايد بيماری پارکينسون ممکن است در نتيجه تماس با سموم يا آسيب بعضی از دانشمندان بر اين باورند که

دگی    تحقيقات، تعدادی از عوامل يه  مرتبط با پارکينسون مانند زن اطق حاش ات       ای شهر،  در من ا مصرف ترکيب اه ي تفاده از آب چ اس
دين می       تزريق ماده مخدری به. اند کش را مشخص کرده آفت ل تتراهيدروپيري ل فني ام متي اری        ن اد بيم ه سرعت موجب ايج د ب توان

اد   به اما در حقيقت هيچگونه مدرک محکمی درباره اينکه يک عامل محيطی. صورت دائمی شود پارکينسون به تنهايی موجب ايج
تند     های آزمايشگاهی پارکينسون کمک  مطالعات نمونه اگرچه اين عوامل محيطی در. اين بيماری شده است، وجود ندارد ده هس کنن

اد پارکينسون می     ها و ارتباطات تازه سرنخ و محققان هنوز به دنبال اگون و ايج د   ای ميان عوامل گون ر    اغلب . گردن متخصصان ب
م    اينکه ا ی و محيطی است، ه ده  ين بيماری ناشی از ترکيبی از عوامل وراثت ن ترکيب را نمی          عقي وز ماهيت اي ا هن د، اگرچه م ان

  .دانيم 
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  پارکينسون چيست؟

دتر می            رونده بيماری پارکينسون اختالل حرکتی مزمن و پيش ان ب ه مرور زم اری ب ن بيم م اي ه عالئ ی ک . شوند   است به اين معن
اری   . شوند  سالگی تشخيص داده می ۵٠تاليان به پارکينسون پيش از درصد مب ١۵حدود  ن بيم اد می       شيوع اي زايش سن، زي ا اف ب
های دارو   برای اين بيماری وجود ندارد اما تعدادی از روش علت اين بيماری ناشناخته است و در حال حاضر درمان قطعی. شود

 .عالئم وجود دارند درمانی و جراحی برای بهبود

شود، شخص     شوند که سبب می  تر فرستاده می آهسته هستند، از مغز  هايی که در ارتباط با شيوه و زمان حرکت بدن اين پيامبنابر
ه شخص   . به صورت طبيعی نباشد مبتال قادر به شروع و کنترل حرکاتش بيماری پارکينسون عالئم متفاوتی دارد که از شخصی ب

دام    متفاوت است، مانند لرزش دست و پ ديگر ا گرفتگی عضالت ان ه،   ا، صورت و فک، سفتی ي ا و تن کاهش سرعت حرکات و     ه
 .اختالل تعادل و هماهنگی

  دارودرمانی

تند            محققان هنوز در پی ارزيابی سودمندی  م آن هس ان عالئ اری و درم ن بيم اگون روی کاهش سرعت پيشرفت اي اده گون د م . چن
ر  يش از مصرف ه        بهت اری پ ن بيم ه اي ان ب اد     است مبتالي وگيری از ايج رای جل ی، ب ه داروي ا      رگون اک ب ی خطرن داخالت داروي ت

ا  . شان مشورت کنند پزشک ه سلول     آسيب  از آنجايی که شواهدی در رابطه ب يداتيو ب اری پارکينسون      های اکس های عصبی در بيم
  .ها تحت بررسی قرار دارد اکسيدان  وجود دارد، مصرف آنتی

  چيست ؟ ها در درمان نقش مکمل

تند و   ميتوکندری .موجود در ميتوکندری سلول است  اکسيدان قوی يک آنتیQ10  کوآنزيم ها يک ساختار مولد انرژی در سلول هس
ؤثر است    که اختالالت عملکرد ميتوکندری بعضی از دانشمندان عقيده دارند ق کلينيکی   . ها در ايجاد پارکينسون م د،   يک تحقي جدي

ا      موجب کاهش سرعت پيشرفت اين Q10 از کوآنزيمزيادی   نشانگر آن بود که ميزان ده است ام ان ش بيماری در تعدادی از مبتالي
 .ای صورت نگرفته است تا بتوان مصرف اين ماده را به مبتاليان توصيه کرد گسترده تحقيقات درباره اين آنزيم هنوز به طور

ه    مؤثر باشد و به نظر می  های آزاد، يکالهای مغزی ناشی از راد تواند در مقابله با آسيب  نيز می E ويتامين تال ب رسد که احتمال اب
امين  آورد، اگرچه پارکينسون را پايين می  انبی کمی    E شواهد محکمی در اين زمينه وجود ندارد اما از آنجايی که ويت  عوارض ج

د   دارد، بسياری از مبتاليان به پارکينسون از اين دارو استفاده می ات . کنن ار  تحقيق دی و زغال    درب ه هن ه  ه مصرف انب و نقش    اخت
 .است  انجام گرفتن های عصبی در حال آنها در کاهش مرگ سلول

افزايش ميزان فسفوکراتين که يک منبع انرژی  کراتين يکی ديگر از ترکيبات مورد عالقه دانشمندان است زيرا اين ترکيب موجب
أثير ا   بررسی . شود   برای عضالت و مغز است، می  اره ت اده روی آسيب   درب ن م ام است      های سلول   ي . های عصبی، در حال انج

ام است     ای به نام گلوتاتيون و تأثير آن روی متابوليسم سلولی و قدرت آنتی همچنين روی ماده تحقيقات يدانی آن تحت انج هر  . اکس
ا    ت استفاده طوالنی اگرچه روش تجويز مفيد آنها، عوارض و خطرا رسند، دوی اين ترکيبات به نظر اميدوارکننده می  مدت از آنه

ازار وجود دارد     .مشخص نيست ه پارکينسون در ب ا اغلب   . داروهای متفاوتی برای مبتاليان ب ن داروه ه   اي ران و از کارخان های   گ
تفاده از  اين داروها اغلب دارای عوارض جانبی و تداخالت. متفاوتی هستند ن   دارويی با ساير داروها هستند، بنابراين قبل از اس اي

 پزشکتان بسيار مهم است داروها، مشورت با

  .اين بيماری مبتال هستند هزار نفر در اسپانيا به ١٠٠  بيش از 

االی         ٧٠   پانيا ب ه پارکينسون در اس ه ب اران مبتالب ر از      ٣۵  از  سال و نيمی   ۶۵  درصد از بيم ا کمت سال سن    ۴۵  درصد ديگر آنه
 .دارند

اری تخريب    و. شود ورد جديد ازاين بيماری دراسپانيا کشف میم ٢۵  تا  ٢٠  ساالنه بين  ين بيم تم عصبی     پارکينسون دوم ده سيس کنن
 .شود محسوب می در اسپانيا پس از بيماری آلزيمر

وز مشخص         شوند درصد مبتاليان به اين بيماری بر اثر عوامل وراثتی به آن مبتال می ١٠  تنها  ه آن هن راد ب ه اف تالی بقي و علت اب
 . شده استن
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ه   ق مطالع ای ژنتيکی و      اکنون کارشناسان برای کشف علل ديگر بروز اين بيماری در حال تحقيق از طري ادر، درمانه لولهای م س
 .نانوفناوری هستند

ن   ه اي رل         درمانهای روانی ، فيزيولوژيکی و کالم درمانی از راههای معالجه مبتاليان ب تن کنت ا از دست رف ه ب رای مقابل اری ب بيم
 . ها و دشواری در صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن است ماهيچه حرکت ، توازن و هماهنگی و سخت شدن

ا خشم      به اعتقاد متخصصان، عوارض روانی اين بيماری در افراد مختلف با يکديگر بسيار ه آن ت تال ب متفاوت است و از انکار اب
 متغيير است شود، و غضب که به افسردگی منتهی می

 .شوند در درون سلول عصبی جمع می  ۴“ تی .پی.ايی.اس“نام به رکينسون نوعی پروتئين بد، و نوعی پروتئين ديگردر پا

 .ريشه يابی و درمان بيماری مغزی پارکينسون دست يافتند ای درباره پژوهشگران ژاپنی دانشگاه کيوتو به دستاورد تازه

اده     افتن م امين “بيماری پارکينسون به علت کاهش ي روز اشکال در شبکه    “ دوپ ه    ارتباطاتی اعصاب بوجود می     در مغز و ب د ک آي
 .دارد های بدنی و نافرمانی اعصاب را به دنبال لرزش

اران         ه در سلول عصبی مغز بيم د ک تاورد دست يافتن ته می      پژوهشگران ژاپنی به اين دس د انباش ی ب ه    پارکينسون، پروتئين شود ک
 .ترشح ماده دوپامين در مغز است ميزانکارش از بين بردن سلول عصبی و کاهش 

د    آنها پيش از اين نيز در جريان بررسی: پژوهشگران گفتند ده بودن روتئين         های خود متوجه ش وعی پ د، ن روتئين ب ن پ راه اي ه هم ک
 .شوند عصبی جمع می در درون سلول  ۴“ تی .پی.ايی.اس“نام ديگر به

  .تی.پی.ايی.اس”کاری کردند که پروتيين  پارکينسونی ، با استفاده از فناوری ژنیآنها در جريان آزمايش بر روی مغز يک موش 
 .در مغز اين موش ساخته نشود ۴”

 .مشابه، سه ماه زودتر پديدار شود های به گفته آنها،اين کار موجب شد تا عوارض بيماری در اين موش نسبت به ديگر موش

روتئين   رسد که علت جمع نظر می م کردند، بهگيری از اين آزمايش اعال پژوهشگران با نتيجه ی .اس”شدن پ ی .اي ی .پ ز،   ۴”  .ت در مغ
 .است جلوگيری از فعاليت پروتيين بد بوده

 .سيستم ترشح دوپامين در مغز است پايدار کردن کار ۴”،   .تی.پی.ايی.اس”آنها گفتند که يکی از کارهای مثبت پروتيين 

روتئين   دهد دربيماران وجود دارد که نشان می هايی نمونه: پژوهشگران ژاپنی گفتند  ی .اس”پارکينسون، پ ی .اي ی .پ وده و    ۴”  .ت م ب ک
 .پروتئين بد کمک کرده است اين موضوع به تشديد فعاليت

از کردن        ه ب د ب تاورد بتوانن ن دس تفاده از اي اری پارکينسون ک     پژوهشگران ابراز اميدواری کردند، با اس ان بيم رای درم مک  راه ب
 .کنند

  

  

  

  

  

  :مراحل درمان 

ا يک    , ليوان آب جوش در قوری دم کرده  5/1قاشق غذاخوری گياه استقدوس را با  3هر روز بعد از ناهار و شام  يک استکان ي
  روز 40.قاشق چای خوری عسل ميل کنيد
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اخوری   , شير جوشيده ولرم يک ليوان  ران يک قاشق غذاخوری     , عسل يک قاشق مرب اخوری     , آب زعف , مالت يک قاشق مرب
اخوری  ودر ,بارهنگ يک قاشق مرب اخوری  4پ ل , مغز يک قاشق مرب ه جای صبحانه مي رده هر روز ب ان يک  ک عرق زني

  روز 40.شود

  روز 40.عدد پسته ميل کنيد 10 برای تقويت مغز و اعصاب هر روز يک مشت مويز با

ا           آهر صبح ناشتا يک ليوان شربت خاکشير ترنجبين که در  د ت ل کن ه صورت خنک مي ا کمی عسل ب ده را ب ب جوشيده درست ش
  روز40

  :روز بايد مصرف کند 15از فرمول زير که فرمول مسهل عام است بيمار بعد از 

ان   + گرم  25گل ختمی + گرم  50ترنجبين + گرم  50گل سرخ + گرم  50برگ سنا  رم   25تخم کت نتين  + گ  25افس
ی      , گرم    ورد نظر يک ال ار يک قاشق     2داروها را با هم مخلوط کرده و نيم کوب نمائيد و در بعد از طهر روز م ب

د    ليوان آب بجوشانيد تا يک ليوان 2غذاخوری از مخلوط فوق را با  ل کني . باقی بماند و سپس صاف کنيد و با عسل مي
د و           وان ديگر بخوري د ارام آرام يک لي ه بع د دقيق ه چن اگر با يک ليوان شکم حالت اسهالی پيدا کرد کافی است و اگر ن

ا آب و خوردن انجير و آلو بخار.اگر دچار دل پيچه شديد يک ليوان عرق نعناع را داغ کنيد و با مقداری نبات ميل کنيد
  . پز شده همراه مسهل توصيه می شود

  

  شب 120.با يک استکان آب ميل کنيد ددانه اسفن 7هر شب قبل از خواب 

  :ضماد زير را يک روز در ميان به مالج سر بيمار می بنديم 

ا  مصطکی داروها را مساوی تهيه کرده هر بار يک قاشق مربا خ , سعد کوفی , تخم خربزه , عاقرقرحا , جند بيستر  وری آن را ب
ه مدت  رده روی سر ب ر ک ومی خمي م مرغ ب ی  2زرده ی تخ ديم  4ال ا .ساعت می بن ار ب وق هر شب بيم دامات ف ا اق ان ب همزم

د و پس از          ه عطسه کردن می کن ه خود را وادار ب ن روغن  آجوشاندنی سداب و تخم گشنيز بخور داده و بالفاصله با داروی انفي
  به رخت خواب برود   بنفشه بادام در بينی بچکاند و

   .روز که اعمال فوق را بيمار انجام داد و مسهل را مصرف کرد زالو درمانی رابايد شروع کند  15بعد از 

د    10ابتدا بايد پشت هر گوش  د باي اره پشت     15عدد زالو انداخته شود و اگر پس از افتادن زالوها خون سريع بند ام د دوب روز بع
ا    , عدد زالو بياندازيد سپس يک هفته بعد  10روز بعد پشت هر دست  25. ته شود عدد زالو انداخ 10هر گوش  ان ب ر زب  3از زي

  .عدد زالوی سالم خون بگيريد و پس از دو ماه دوباره در صورت نياز فقط پشت گوش و دستها زالو انداخته شود 

  

 :پوست چين و چروک -

وه ای       واحی قه ی ن وارد حت ام خال      هنگامی آه پير می شويم، پوست ما ممكن است خشك يا چروآيده شود و در بعضی م ه ن ه ب آ
 .می ناميم، منتشر و پهن شود

مردم تمام دنيا، همه ساله، بيليون ها دالر برایِ ِآرم های ضد چروك و لوسيون های پوستی خرج می آنند تا پوستشان نرم و سالم 
  .بماند

اهش                  ا آ دازد ي أخير ان ه ت ری را ب م پي د عالي ی توان زی م ه چي د و چ ی آن روك م ا را چ ت م واملی پوس ه ع د؟چ   ده
ود    اعی خ ت ارتج اطر قابلي ه خ تين ب ای االس تند و فيبره روتئين در پوست هس اختمان اصلی پ الژن س ای آ رای (فيبره ايی ب توان

د      ) آشيدگی و قابليت بازگشت به شكل اوليه ه پوست جوانی و طراوت می دهن د طبيعی سلول های پوستی        . ب پوست خوب، پيام
  .نی اساسی نظير آمينو اسيدها، ويتامين ها و مواد معدنی ايجاد می شودجديد است آه در محيط مطلوب، مواد ساختما

اط دارد           ا سالمت فيبرهای آالژن ارتب تقيمًا ب دن پوست شما مس م مان ه     . به نظر می رسد آه چگونگی محك د آ ده دارن بعضی عقي
  .آالژن را بسازند ، به طور سالم فيبرهای Cسلول های پوستی نمی توانند بدون حمايت آافی از جانب ويتامين 
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ده و         زايش سن سبب می شود پوست چروآي به دليل اينکه پوست در معرض عوامل محيطی نظير آفتاب و استرس قرار دارد، اف
  .ضعيف شود، زيرا آه قادر نيست دوباره به طور صحيح ترميم شود

رار دارد  اليه داخلی پوست آه زير قسمت سطحی خارجی ( همچنين با پير شدن، غشاء ميانی پوست درم ق شروع  ) ترين قسمت اپي
  .به آم چربی شدن می آند

ری پوست است    90بعضی مردم گمان می آنند آه خرابی پوست بر اثر آفتاب، عامل  رفتن طوالنی مدت      . درصد پي رار گ ه ق البت
ست، آشيدگی و   در معرض اشعه ماوراء بنفش خورشيد، منجر به انهدام فيبرهای االستين در پوست شده و سبب ضعيف شدن پو   

از     . از دست دادن قابليت ارتجاعی آن می شود ام ني رای التي همچنين پوست آسان تر گسسته و آوفته می شود و به زمان بيشتری ب
  .پيدا می آند

ه سيگار گردش خون را     . پوست سيگاری ها بيشتر از غير سيگاری ها، گرايش به چروك شدن دارد به خاطر اين حقيقت است آ
  .ش می دهددر پوست آاه

اين باور وجود دارد آه راديكال های آزاد اآسيژن ، به . ديگر آلوده آننده های هوا مخصوصًا ُاُزن هميشه در اين آار دخيل هستند
  .غشاهای سلولی آسيب می رسانند، حتی با مواد ژنتيكی فعل و انفعال داشته و پيری پوست را تسريع می آنند

چين و چروك شود، همان طور آه سلول های چربی زيرين پوست احتياج به اليه سطحی   آاهش وزن سريع نيز ممكن است سبب
  دارند، آاهش اين سلول های چربی سبب می شود آه شخص الغر و ضعيف به نظر بيايد

 :درمان 

ـدا         ـرغ را ج فيده تخم م د س ام بگيري ـک قاشق سوپخوری عسل و        صـبـح هنگام پيش از آنکه حم ـا ي ـرده و آن را ب ـاشق   4/1ک ق
  .به روی صورت خود قرار دهيد چـايخوری آب هويج مخلوط کرده و

   .را بـه آب وان اضافه کنيد قاشق غذاخوری روغن زيتون ٢پيش از آنکه از وان استفاده کنيد  

ا      هـنـگام استـفـاده از کـرمـهای مـرطوب کننده دستان: ماساژ  ه ت ه ماليمت از چان ـانی   خود را بصورت حرکات مدور ب ان پيـش مي
   .کنيد مرتبه تکرار ١٢اين کار را . دستـانـتـان را به دو سوی صورتتان به پايين سر دهيد باال آورده و سپـس

ه         ر چان ـتان را از زي ـردن دستهـاي وگيری از چين و چـروک گ رای جل ار را         ب ن ک د اي اال ماساژ بدهي ايين و ب ه   ١٢بطرف پ مرتب
   .تکرار کنيد

د سيگار را ترک    ـافتن     : کني ای پوستی          سيگار کشيدن پوست را از جـريان ي اظ مويرگه طبيعی خون محروم ساخته و سبب انقب
   .اکسيژن و مواد مغذی به پوست بدن جلوگيری بعمل می آورد همچنين سيگار از رسيدن. ميگردد

ات حاصل از    کشيدن سيگار موجب کاهش اکسيژن خون می شود      . مصرف دخانيات بر روی پوست اثر منفی دارد را ترکيب ، زي
ذايی و           واد غ ن ترتيب رسيدن م ه اي د و ب مصرف دخانبات در تنفس سلولی اختالل ايجاد می کند و جريان خون را کاهش می ده

واد      . اکسيژن به سلولهای پوستی و همچنين دفع مواد زايد از پوست با اشکال مواجه می شود     سيگار کشيدن باعث آزاد سازی م
د  شيميايی می شود  ری زودرس پوست      . که ويتامين ث را تخريب می کند و در سنتز کالژن اختالل ايجاد می کن د پي ن امر رون اي

د       .را سرعت می بخشد و نوسازی سلولهای جديد را به تاخير می اندازد م مي آن ان خون را آ از . نيكوتين عروق را تنگ و جري
ت مضر است زيرا دود سيگار بر روی پوست می نشيند و تنفس طرفی حضور در محيطی که دود سيگار فراوان است برای پوس

اگر دقت کرده باشيد پوست اغلب سيگاری ها تيره و خاکستری است وضمنا دور لب آنها زودتر . آن را با مشکل مواجه می سازد
ود امين ث. از ديگران چروک می ش امين ب و ويت د ويت ای ضروری مانن امين ه دن را از جذب ويت ه باعث   مصرف الکل ب ک

عالوه بر اين الکل باعث گرفتن رطوبت از پوست می شود و پوست را     . سالمتی و زيبايی پوست ضروری هستند محروم ميکند
  .کم آب و خشک می کند

ان ميگردد      کيلو گرم نواسان ٣.۵اگر وزن بـدنـتـان مـرتـبـا بيش از  ره شما نماي ين نحو   . وزنی داشته بـاشد سرانجام روی چه بهم
ه شکل طبيعی را      سريع و بيش از اگر ی را ک ه چرب د، از     حد وزنتان کاهـش يـابـد، مـمـکن است پوست بدنتان آن الي حفظ می کن

   .پوسـتـتان نمايان می گردند خيلی سريع وزنتان را کاهش ندهيد و گرنه مجددا چين و چروک. دسـت بدهد

  :مراحل درمان 
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د   دقيقه بر روی پوست ٢٠نده شده تهيه نماييد سپس به مدت خوری عسل را با يک عدد سيب ر يک قاشق غذا صورت بماليد و بع
  .کند پوست صورت شما باز و شفافيت خاصی پيدا می.با آب ولرم بشوييد 

  :برای افزايش عضالت صورت جهت رفع چروک

  . يل کنيدهر وعده غذايی يک قاشق غذا خوری م گرم مغز بادام مخلوط کنيد و بعد از ٢٠٠گرم عسل با  ٣٠٠

ـصی   . ترش و مقداری عسل آغاز کنيد روز خود را با نوشيدن يک فنجان آب جوشيده همراه با آب ليمو  ـوشيدنی ناخال ن ن ايی   اي ه
 همچنين ليموترش بعنوان يک شستشو دهنده ماليم کبد نيز عمل می . را از بدن دفع می کند که در بـدن شـما انـبـاشتـه گـرديـده اند

  کند

کلی برای حفظ شادابی و زيبايی پوست و پيش گيری از چين و چروک و جوان ماندن به خصوص خانم ها به طور 
  .می توانند برای هر قسمت بدن که می خواهند زالو استفاده کنند 

عدد زالوی ريز زير استخوان فک  10تا  7خانم ها می توانند هر سه ماه يکبار هر بار , برای حفظ پوست صورت 
. و به جای استفاده از شامپو و صابون هر روز با مخلوط سدر و روغن زيتون و سرکه صورت را بشويند  بياندازند

ماسک دارويی زير را هر شب روی صورت بمالند و با ماسک پالستيکی روی ان را بپوشانند و حداقل يک ساعت و 
  :رت به شرح زير استنسخه ماسک صو. حداکثر تا اذان صبح صبر کنند و انگاه با آب گرم بشويند 

  گرم 60آرد باقاال 

  گرم 10ماش 

  گرم 10عدس 

  گرم 10کف دريا 

  گرم 20زاج سقيد 

  سرکه و عسل يا شير و عسل 

و اگر چربی پوست زياد است با سرکه و عسل و اگر خشکی پوست زياد است با شير و عسل .داروها را پودر کنيد 
روز از زالو درمانی صورتتان را با روغن حنظل  4الی  3ت پس از گذش.خمير کرده و هر شب روی صورت بماليد

  ماساژ دهيد تا خون رسانی افزايش يابد 

  :از فرمول زير که فرمول مسهل عام است بيمار ماهی يکبار بايد مصرف کند

ان   + گرم  25گل ختمی + گرم  50ترنجبين + گرم  50گل سرخ + گرم  50برگ سنا  رم   25تخم کت نتين  + گ  25افس
ی      ,    گرم ورد نظر يک ال ار يک قاشق     2داروها را با هم مخلوط کرده و نيم کوب نمائيد و در بعد از طهر روز م ب

د    2غذاخوری از مخلوط فوق را با  ل کني . ليوان آب بجوشانيد تا يک ليوان باقی بماند و سپس صاف کنيد و با عسل مي
د و          اگر با يک ليوان شکم حالت اسهالی پيدا کرد کافی است و  وان ديگر بخوري د ارام آرام يک لي ه بع د دقيق ه چن اگر ن

و خوردن انجير و آلو بخارا آب .اگر دچار دل پيچه شديد يک ليوان عرق نعناع را داغ کنيد و با مقداری نبات ميل کنيد
  پز شده همراه مسهل توصيه می شود
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  :اگزما  -

ه       اگزما نوعی عارضه پوستی محسوب می شود که می تواند در  دن انسان را ب د و سالمت پوست ب مدت زمانی کوتاه پيشرفت کن
ه     . است » کورک و جوش های پوستی    «واژه اگزما از زبان يونان باستان گرفته شده و به معنی . خطر بيندازد ار های ب ق آم طب

  .بزرگسال به اين عارضه مبتال می شوند 10کودک و همچنين يک نفر از هر  5دست آمده ، يک نفر از هر 

اک می             ع قرمز رنگ و دردن رد و در بيشتر مواق ه خود می گي ورم ب به هنگام ابتال به اگزما ، پوست حالت خارش ، خشکی و ت
راه             . شود ه هم ار را ب ديد شود و خونريزی از پوست بيم اک و ش ورم های پوستی بسيار دردن در برخی مواقع ممکن است اين ت

اری    اگزما می تواند در هر قسمتی ا. داشته باشد ن بيم روز اي ز بدن شيوع پيدا کند ، اما به هر حال منطقه هايی که بيشتر احتمال ب
ا می شود       ه           . برای آنها وجود دارد شامل آرنج، مچ دست و پشت زانوه ا ب ا ي ر روی صورت بچه ه ن عارضه ب ممکن است اي

  .عبارت ديگر بر روی گونه های آنها نمايان شود

د        به طور کلی دو نوع مختلف اگزما  ه ان ام گرفت وع آتوپيک ن وع اتصالی و ن ه ن وع    . تاکنون شناسايی شده است ک رين ن ولی ت معم
ام دارد        م بيشتر است آتوپيک ن ال شيوع آن ه ه خصوص         . اگزما که احتم ودکی و ب وع عارضه پوستی بيشتر در دوران ک ن ن اي

ا در عين حال ممک        د، ام روز می کن ه        زمانی که کودکان در سنين رشد قرار دارند ب د سال و رسيدن ب ن است پس از گذشت چن
ا را   . سنين بزرگسالی باز هم فرد شاهد اين بيماری باشد د و آنه ممکن است اين عارضه در بين اعضای يک خانواده نيز شيوع ياب

  .نيز مبتال کند

د پس      ا. نوع ديگری از اگزما که می توان آن را در تمامی سنين شاهد بود ، بيشتر سراغ بزرگساالن می رود اری می توان ن بيم ي
ر صابونی ، صابون      . از تماس و اتصال فرد با اشيايی که به آنها حساسيت دارد بروز کند ده های غي موادی نظير نيکل، پاک کنن

ا         . ها ، خوشبو کننده ها و غيره می توانند باعث بروز اگزما شوند د، ام دا می کن م شيوع پي اگرچه اگزما در حالت های ديگری ه
  .حال اين دو مورد از همه مهم تر بوده و می توان حالت های ديگر را نيز در اين دو بخش جای داددر عين 

د  ن عوامل   . بسياری از افرادی که به اگزما مبتال هستند بر اين باورند که برخی کارها می تواند اين بيماری را در آنها تشديد کن اي
  :اند شامل موارد زير می شود تشديد کننده بيماری که به صورت علمی هم ثابت شده

  استرس های روحی و جسمی 

  عادت ماهانه برای خانم ها 

  انواع مختلف بيماری ها 

  برخی از انواع غذاها 

  تغييرات آب و هوايی 

تفاده از آن می       ا اس راد ب ه اف پيشگيری از اگزما در افراد بسيار دشوار است ، اما در عين حال روش های گوناگونی وجود دارد ک
ان شوند    توانن اه درم انی کوت ه     . د خود را در مقابل اين عارضه ايمن کنند و به هنگام ابتال، ظرف مدت زم ايی ک آخرين بررسی ه

تافيلوکوکوس       د و اس دگی می کن راد زن در اين زمينه انجام شده نشان می دهد ، نوعی باکتری که در حالت عادی در پوست همه اف
ه           . اين بيماری محسوب می شود   نام دارد به عنوان عامل اصلی در بروز  د الي ا می توان ه اگزم تال ب ام اب ه هنگ دن پوست ب خاران

  .بيرونی پوست را از بين ببرد و راه ورود اين باکتری ها به بدن را آزاد کند

  :مراحل درمان 

  :داروهای گياهی مناسب برای درمان اگزما 

  .اگزما بگذاريد تا آنها را التيام دهددر استعمال خارجي آرد لوبيا را خمير آرده و روي زخم هاي 

  روغن ذرت براي درمان اگزما و بيماريهاي پوستي مفيد است

  .توس اگزما را برطرف مي آند براي اين آار جوشانده پوست و يا برگ درخت توس را روي زخم ها بماليد
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  .روغن بادام اگزما را رفع مي آند 

ا      آنهايي آه مبتال به اگزما هستند اگر از باد ه اگزم تال ب ه مب اطي آ ام تلخ خميري درست آنند و از آن بجاي صابون براي شستن نق
  .است استفاده آنند بزودي بهبود مي يابند 

  .اسانس بابونه مخلوط با روغن بادام براي رفع ناراحتي هاي پوستي نظير اگزما، آهير و خارش مفيد است 

ا کمی          گرم ريشه باباآدم را در دو ليوان 30تا 20مقدار  ه يک استکان ب اب حل کرده يا بجوشانيد و صبح و ظهر و شب هر دفع
  عالوه بر خوردن بايد از جوشانده يا دم کرده روزانه دو تا سه بار در محل خارش بماليد .قند تناول نماييد

ت     ر پوست مب ار را    دو استکان گياه بادرنجبويه را در يک ليوان اب جوشانده و پس از صاف کردن ، آب آن را ب ن ک د و اي ال بمالي
  .چند بار تکرار کنيد

  .در شبانه روز چند مرتبه مقداری پودر خشک حنا در بر زخم بماليد

  . دقيقه شسته و خشک کنيد 15مرتبه لعاب اسپرزه را به مواضع خارش ماليده پس از  2روزی 

ا و خارش را     , ه در نصف ليوان آب جوش هم زد, عسل يک قاشق غذاخوری , نمک يک قاشق چای خوری  هر شب محل اگزم
  .با پنبه شستشو دهيد و پس از ده دقيقه با آب ولرم شسته و خشک کنيد

  .در روز سعی شود به جای آب خوردن از کاسنی استفاده شود

ه   , ترشی و سرکه  : پرهيزات  ل و ادوي ده و سس دار     , فلف اس   , غذاهای کنسرو ش ائو  , سوسيس و کالب ابه  , کاک  تخم مرغ  , نوش
  .تخمه و آجيل و مغز گردو, بادمجان , پياز خام , سرخ کردنی , کهنه 

به طور کلی برای حفظ شادابی و زيبايی پوست و پيش گيری از چين و چروک و جوان ماندن به خصوص خانم ها 
  .می توانند برای هر قسمت بدن که می خواهند زالو استفاده کنند 

عدد زالوی ريز زير استخوان فک  10تا  7ند هر سه ماه يکبار هر بار خانم ها می توان, برای حفظ پوست صورت 
. بياندازند و به جای استفاده از شامپو و صابون هر روز با مخلوط سدر و روغن زيتون و سرکه صورت را بشويند 
عت و ماسک دارويی زير را هر شب روی صورت بمالند و با ماسک پالستيکی روی ان را بپوشانند و حداقل يک سا

  :نسخه ماسک صورت به شرح زير است. حداکثر تا اذان صبح صبر کنند و انگاه با آب گرم بشويند 

  گرم 60آرد باقاال 

  گرم 10ماش 

  گرم 10عدس 

  گرم 10کف دريا 

  گرم 20زاج سقيد 

  سرکه و عسل يا شير و عسل 

ی پوست زياد است با شير و عسل و اگر چربی پوست زياد است با سرکه و عسل و اگر خشک.داروها را پودر کنيد 
روز از زالو درمانی صورتتان را با روغن حنظل  4الی  3پس از گذشت .خمير کرده و هر شب روی صورت بماليد

  ماساژ دهيد تا خون رسانی افزايش يابد 

  :از فرمول زير که فرمول مسهل عام است بيمار ماهی يکبار بايد مصرف کند
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ان   + گرم  25گل ختمی + گرم  50ترنجبين + گرم  50گل سرخ + گرم  50برگ سنا  رم   25تخم کت نتين  + گ  25افس
ی      , گرم    ورد نظر يک ال ار يک قاشق     2داروها را با هم مخلوط کرده و نيم کوب نمائيد و در بعد از طهر روز م ب

د   ليوان آب بجوشانيد تا يک ليوان باقی بماند و سپس صاف کنيد  2غذاخوری از مخلوط فوق را با  ل کني . و با عسل مي
د و           وان ديگر بخوري د ارام آرام يک لي ه بع د دقيق ه چن اگر با يک ليوان شکم حالت اسهالی پيدا کرد کافی است و اگر ن

و خوردن انجير و آلو بخارا آب .اگر دچار دل پيچه شديد يک ليوان عرق نعناع را داغ کنيد و با مقداری نبات ميل کنيد
  ه می شودپز شده همراه مسهل توصي

ا      زالوها را روی زخم ها و نزديک ترين محل به تجمع  دازيم و ت انی را     3مواد سوداوی در پوست می ان و درم دوره جلسات زال
  .ادامه می دهيم

  

ا    . زالو درمانی يکی از روش های کم هزينه و کم دردسر برای درمان بيماری اگزما است ان اگزم ايی از درم موارد زير نمونه ه
  :نيک طب سنتی در تهران استدر يک کلي

دن  . به کلينيک مراجعه آرده است 85/1/14ساله در  23خانمی  .1 بيمار دچار واريس پای چپ و اگزما در نقاط مختلف ب
ه مدت     . شود  به خصوص ساق پاها است آه همراه خارش زياد است ، به حدی که خارش باعث زخم می    ار ب ه بيم  6ب

ه شد     زالو روی ساق  85/2/2در روز منضج داده شد و برای نامبرده  ا انداخت رده است    85/3/3در . های پ ه آ . مراجع
ا    اگزمای بدن به طور آلی بهبود يافته است ، ولی به گفته بيمار با مصرف ماده وايتكس و مواد شوينده اگزمای دست ه

  . آند مجددًا عود می

ينوزيت و حساسيت پوستی در سرتاسر       بيمار . به کلينيک مراجعه آرده است 84/12/3ساله در  30خانمی  .2 ه س تال ب مب
ه        . همه بدن خارش دارد. بدن است ده آ وم ش رژی معل ا تست های آل بيمار قبال به آلينيك آلرژی مراجعه آرده است و ب
انی      . ماده حساسيت دارد 11بيمار به  رده است و يك دوره واآسن درم داروهای ضد حساسيت متنوع زيادی مصرف آ

ه از شدت خشكی ،        نيز انجام داده ه طوری آ است ، ولی هنوز بدن خارش دارد و انگشتان دست دچار اگزما است ، ب
ديد است  . آند پوست دست ها ترك خورده و خونريزی پيدا می . پوست بيمار خشك است و از نظر گوارشی دچار نفخ ش

ا روغن  . روز منضج داده شد 5به بيمار مدت  دند     خشكی بدن ب ان ش ان حساسيت     .های مناسب درم رای درم ه   3ب مرتب
ام شد          1حجامت آلرژی ، هر ماه  دازی روی انگشتان انج و ان ای انگشتان ، زال رای اگزم ضمنا  . مرتبه توصيه شد و ب

داروهای آورتون را قطع آرده و به . بيمار مجددا مراجعه آرده است. داروی ضد نفخ گياهی هم برای بيمار تجويز شد
ی  درت مصرف م د ن ای. آن تر از   اگزم تان بيش ت % 70انگش ه اس ود يافت ار   . بهب ه بيم رژی ، ب ا و آل وارد اگزم در م

  شود داده می  داروهای گياهی و تغذيه مناسب

  

  

 

 :پروالپس رکتوم  -

ا قسمتی از مخاط راست روده   ام ي رون زدگی و خارج شدن تم ه بي وم ب روالپس رکت زرگ ( پ ای روده ب ه ) انته از ورای دريچ
د    . می شود  مقعدی خارجی اطالق ز رخ ميده د ني پروالپس رکتوم به ندرت در کودکانی که هيچگونه بيماری يا اختالل قبلی ندارن

 . سالگی رخ ميدهد و شيوع آن در سال اول زندگی باالتر است  1-4پروالپس رکتوم معموال در سنين . 

وم وجود دارد    ا      . دونوع پروالپس رکت رون زدگی مخاط روده ه وع اول فقط بي رون زدگی قسمتی از         درن ا بي ه طور کامل و ي ب
روالپس کامل     . مخاط روده ديده می شود    ا پ وع دوم ي ام ضخامت راست روده    )Procedencia( در ن ا مخاط    ( تم راه ب از ) هم

يک نوع سوم  . سانتيمتر است  2-5معموال طول قسمت بيرون زده از لبه مقعد حدود . ورای سوراخ مقعد به بيرون زده می شود 
شيوع  . پروالپس رکتوم به نام پروالپس داخلی يا پروالپس مخفی نيز وجود دارد که محتويات آن از لبه مقعدی خارج نمی شوند     

وده   . پروالپس رکتوم در اوايل کودکی شايعتر است  الش ب با بيرون زدن راست روده سطح مخاط روده با لباس زير در تماس و م
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ا               . کند  و ممکن است با سائيده شدن خونريزی دا کردن اختالل ي رده و پي را يک عالمت تلقی ک د آن وم باي روالپس رکت ا کشف پ ب
ای اسهالی ،            . بيماری زمينه ساز آن را در نظر داشته باشيم  زايش فشار داخل شکم ، بيماريه ه ساز شامل اف ن اختالالت زمين اي

روزيس  تيک فيب اری سيس زمن ، بيم ت م ی ا)  CF( يبوس ه و بعض وء تغذي تند و س ای روده ای هس ل ه   . نگ
ديد و طوالنی ،   ای ش ت ، سرفه ه زمن ، زور زدن در توال امل يبوست م د ش اال می برن ار داخل شکم را ب ه فش ايی ک اکتور ه ف

ان              15-65در . استفراغ زياد و ادرار کردن است   ه طور همزم ز ب وم ، يبوست مزمن ني روالپس رکت ه پ تال ب اران مب درصد بيم
ا      افزا. وجود دارد  وم ب روالپس رکت راوان پ يش فشار داخل شکم به علت استفراغ های پرزور و شديد ممکن است علت همراهی ف

د   ان ده تهايی عصبی و پرخوری عصبی را نش ی اش ای ب ا ،  . بيماريه روس ه ت وي ه عل ه ب زمن ک ا م اد ي هالی ح ای اس بيماريه
ند    باکتريها و يا انگل های روده ای ايجاد می شوند نيز می توانند  روالپس راست روده باش بعضی انگل های روده    . زمينه ساز پ

ای به خصوص آسکاريس و تريکورا از علل شايع پروالپس در کودکان هستند و اين ارتباط در کشورهای درحال توسعه اهميت    
ه سندرم های هموليتيک يورميک           . بيشتری دارد  تال ب ه مب رادی ک وم در اف روالپس رکت ا )  HUS( ايجاد پ سندرم های سوء     و ي

روالپس راست روده در        . جذب مانند بيماری سلياک هستند نيز گزارش شده است  اد پ ه ساز ايج ايعترين حالت زمين سوء تغذيه ش
روتئين   . مکانيزم های مختلفی برای نقش سوء تغذيه در ايجاد پروالپس رکتوم مطرح شده اند . جهان است  در سوء تغذيه کاهش پ

ه ب   دن ک ن    های خون و ب روالپس می شود يکی از اي اد پ ه ايج تعداد ب زايش اس ا و درنتيجه اف ورم و ادم در مخاط روده ه اعث ت
سوء تغذيه همچنين باعث کاهش قدرت دفاعی و ايمنی بدن و افزايش عفونتهای روده ای شده و باعث اسهال می  . مکانيزم هاست 

روالپس  ) ل ايسکيورکتا( کاهش چربی نگهدارنده اطراف راست روده . شود  نيز از عوارض سوء تغذيه بوده و فرد را به بروز پ
  . مستعد می سازد 

روالپس     20-25يک اختالل ارثی با نارسايی لوزالمعده و سوء تغذيه بوده و در )  CF( بيماری سيستيک فيبروزيس  ا پ درصد آنه
تال    . اهر اين بيماری است درصد اين موارد پروالپس رکتوم اولين عالمت تظ 50در . راست روده رخ ميدهد  ان مب ام کودک در تم

ام شود             روزيس انج اری سيستيک فيب رای بررسی بيم د تست عرق ب وم باي ه علت نارساشدن      . به پروالپس رکت اران ب ن بيم دراي
ه ناشی از             يم ک دفوع چرب و حج ور م د و عب ی رخ می ده پانکراس برای ترشح آنزيم های هضم کننده چربی ، سوء جذب چرب

ن   . ذب چربی های خوراکی است از علل زمينه ساز ايجاد پروالپس در اين بيماران است عدم ج فاکتورهای زمينه ساز ديگر دراي
ه علت سرفه های مزمن است         اری های   . بيماران برای ايجاد پروالپس شامل سوء تغذيه و يبوست و افزايش فشار شکم ب دربيم

ضعف در عضالت کف لگن ممکن است اوال نتيجه        . س راست روده ايجاد شود اسهالی حاد مانند شيگال نيز ممکن است پروالپ
داخالت و      ) بيماری نورولوژيک ( اختالالت سيستم اعصاب  ا نتيجه م ا ثاني در بيماريهای مانند صدمات نخاع يا مننگوميلوسل و ي

ا     اين عضالت نگهدارنده راست. اعمال جراحی مانند اصالح ناهنجاريهای ناحيه مقعد باشد  وده و ضعف آنه روده در محل خود ب
روالپس راست روده است     روز              . زمينه ساز بروز پ ه ب رد ب تعد کردن ف وق باعث مس وارد ف ر م ه عالوه ب فاکتورهای ديگری ک

ا و    وده ه اوی روده ، ت ت لنف رپالزی باف ابی روده ، هيپ ای الته ت ه ی ، پولي ت زخم امل کولي وند ش ی ش روالپس راست روده م پ
اری هيرشپرونگ و      بدخيمی های دوراه ، بيم ه ميان روده بزرگ ، کم کاری تيروئيد ، اختالالت بافت همبند ، سوختگی وسيع ناحي

  . سوء استفاده جنسی هستند 

ا خون     . عاليم بالينی و تظاهر پروالپس راست روده معموال کامال آشکار است  م ي يک توده قرمز تيره که ممکن است با نشت بلغ
ا  . زورزدن يا مدفوع کردن از سوراخ مقعد به بيرون رانده می شود نيز باشد هنگام  پروالپس رکتوم درد ندارد ولی ممکن است ب

ه             . يک احساس ناراحتی مختصر همراه باشد  د و سپس يک معاين دين می دهن ا وال ار ي ه بيم الی ک اری باشرح ح تشخيص اين بيم
ار در يک وضعيت نشسته و در           اگر جارفتن توده خارج شده . فيزيکی دقيق داده ميشود  د بيم د باي ه خود رخ بده به طور خود ب

ود     ات ش د اثب وراخ مقع وده از س روج ت ا خ ود ت ه ش د معاين ه زور ميزن الی ک ای راست روده ،  . ح پ ه د از پولي تالل باي ن اخ اي
ه و   . هموروئيدهای راست روده و انواژيناسيون افتراق داده شود  ان     درمان اين اختالل محافظه کاران در راستای تشخيص و درم

  . علت زمينه ای است 

ه خود رخ    . يبوست ، سيستيک فيبروزيس ، انگل های روده ای بايد تشخيص داده شده و درمان شوند  اگر جارفتن به طور خود ب
ا       . ندهد بايد جاانداختن دستی در اولين فرصت انجام شود  ه لب الش ب ه نشود باعث تماس و م ده و   اگر پروالپس جاانداخت ر ش س زي

داختن می شود      . خونريزی و زخم رخ می دهد  د از  . همچنين ايجاد تورم و ادم به علت احتقان عروقی باعث سخت شدن جاان بع
جاانداختن بايد يک معاينه انگشتی مقعد برای اطمينان از کامل بودن جاانداختن به عمل آمده و به مدت چند ساعت عضالت باسن    

  . نگه داشته شوند  با يک چسب به هم نزديک

ار آموزش داده شود       ا بيم دين ي ار            . روش جاانداختن بايد به وال رای بيم ه ای ب اری زمين ه بيم ا توجه ب ذايی مناسب ب م غ د رژي باي
برحسب بيماری زمينه ای بايد . بيمار بعد از جاانداختن می تواند به منزل رفته و نيازی به بستری کردن نيست . گذاشته می شود 

دازه  . ح داد درمان را برای بيمار توضي بايد در زمان مدفوع کردن باسن بر روی يک تکيه گاه قرار گيرد و از افزايش بيش از ان
دفوع کردن است          . فشار داخل شکم خودداری شود  ام م تفاده از صندلی مخصوص هنگ ار اس رين ک ه طور     . بهت روالپس ب اگر پ
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ته باشد     مکرر رخ داده و عود کند و يا اگر جاانداختن دستی ممکن نباشد مم روالپس   . کن است عمل جراحی ضرورت داش اگر پ
ز عمل جراحی انديکاسيون دارد                ام ضخامت جدار راست روده باشد ني رون زدگی تم تکنيک های   . به صورت کامل شامل بي

ه ساز و اختال             ای زمين ه بيماريه ين ب م آن و همچن روالپس و عالي ه شدت پ ه انتخاب آن ب الت مختلفی برای جراحی وجود دارد ک
تگی دارد    راح بس ه ج راه و تجرب م      . هم ا بلغ راه ب ون هم ع خ دی ، دف ونريزی مقع د ، خ ه مقع ود (درد موضعی در ناحي خودبخ

ته باشد باعث     ) محدودشونده  از عاليم و همچنين عوارض پروالپس بوده و اگر تماس طوالنی مدت مخاط با لباس زير وجود داش
رد راست روده   . می شود زخمی شدن ، انسداد عروقی و ايجاد لخته  وم است      )  SRU( زخم منف روالپس رکت ز از عوارض پ . ني

ه قطر             د ب ه صورت تشکيالت پوليپوئي وم محتمل است و ب روالپس رکت ز در پ انيتمتر در   5/0-5/1ايجاد پوليپ های التهابی ني س
ق سنگف     وم مطب ی تلي ا        ناحيه انتقالی و بين مخاط استوانه ای موجود در راست روده و اپ اد می شود و ب د ايج رشی موجود در مقع

د  ی کنن اهر م وم تظ ونريزی از رکت کوپی . خ ا کولونوس ايعات ب ن ض کوپی(اي وند ) رکتوسيگموئيدوس ی ش خيص داده م   . تش
يش آگهی خوب است          وارد پ ه ای بستگی دارد و در اغلب م ه     90. پيش آگهی پروالپس رکتوم به بيماری زمين ان ب درصد کودک

االی   . سالگی رخ ميدهد  6کارانه جواب مناسب داده و عود آن بندرت بعد از  درمان محافظه ده درصد کودکان مبتال که معموال ب
ه اصالح                  4 از ب داده و ني ه پاسخ ن ای محافظه کاران ه درمانه تند ب ا عضالنی هس ه اختالالت عصبی ي تال ب سال سن دارند و يا مب

ام        در صورت بروز خروج توده از مق. جراحی دارند  روالپس راست روده انج رای کشف پ ه ب د معاين عد يا خونريزی از مقعد باي
ابی شود               . شود  تند بررسی و ارزي وم هس روالپس رکت اد پ ه ساز ايج ه زمين ايی ک د بيماريه روالپس باي . درصورت اثبات وجود پ

ای رود   ا انگل ه وء جذب ي رای س دفوع ب ايش م روزيس ، آزم تيک فيب ابی سيس رای ارزي ه اعصاب و تست عرق ب ه ای ، معاين
رای سوء                د و وزن ب اری هيرشپرونگ ، بررسی ق ا بيم رای يبوست ي د ب ه انگشتی مقع ای نخاعی ، معاين عضالت برای بيماريه

اگر توده بيرون زده به طور خود بخود جا نرود بايد سريعا به روش دستی جاانداخته شود و  . تغذيه در تمام موارد انجام می شود 
ان شود     ضمن انجام در ز درم ه ای ني وع کامل     . مانهای محافظتی بايد بيماری زمين وم از ن روالپس رکت ام    ( اگرپ رون زدگی تم بي

اط و عضالت  امل مخ اری عصبی  ) ضخامت روده ش ت بيم ه عل از آن ضعف عضالت کف لگن ب ه س ل زمين ا عل د و ي  –باش
ادر    . کند بايد عمل جراحی را درنظر داشت     عضالنی و يا عمل جراحی قبلی باشد و يا پروالپس به طور مکرر عود  ل ن اگر عل

د کولونوسکوپی     ند باي زمينه سازو مستعد کننده ايجاد پروالپس رکتوم خصوصا بيماريهای روده ای و ضايعات مخاطی مطرح باش
وم       . انجام شود  روالپس رکت روز پ ه ب رد ب ده ف ت ، اسهال ، سوء   يبوس ( بايد رژيم غذايی متناسب با علت زمينه ساز و مستعد کنن

ديد و               . تجويز شود   ) جذب ، سوء تغذيه  د ورزش شکمی ، سرفه ش زايش فشار داخل شکمی است مانن ا اف ه ب املی ک د هر ع باي
رای عضالت باسن دارد      اهی ب استفراغ درمان کرده يا خودداری شود برای مدفوع کردن نيزبايد از صندلی مخصوص که تکيه گ

  . م می شود استفاده کرد و دفع باکمترين زور زدن انجا
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  :مراحل درمان 

 عدد زالو اطراف مقعد می اندازيم 7عدد زالو زير زانو می اندازيم و سپس  10عدد زالو روی پاها می اندازيم و سپس  10ابتدا 
  .روز پس از اتمام دوره زالو درمانی حجامت چهاربند می کنيم  10و 

  

  

  :الرنژيت  -

ده باشد ،     و نش کمتر کسي است که به هنگام سرماخوردگي، گرفتگي صدا را تجربه نکرده و دچار خارش و حتي دردناک شدن گل
  .اما ميان گرفتگي صداي ناشي از سرماخوردگي با بيماري الرنژيت فرق زيادي وجود دارد

د   گفته مي شود که اين التهاب» الرنژيت«به التهاب حنجره اصطالحا  عمدتا داخلي ترين اليه حنجره يعني مخاط را درگير مي کن
  .و با تغيير دادن خصوصيات آن، منجر به بروز عالئمي مي شود که شايع ترين آنها خشونت صداست

ه علت                      ا توجه ب م ممکن است ب اري ه ن بيم ا اي راه ب انه هاي هم م و نش تند، عالئ دد هس ده الرنژيت متع ل ايجادکنن ه عل از آنجا ک
به اين که گرفتگي يا تغيير ماهيت صدا در اکثريت قريب به اتفاق موارد الرنژيت وجود دارد،    با توجه . ادکننده متفاوت باشندايج

ته باشد    ودرد و   .در موارد الرنژيت ويروسي، عالئم سرماخوردگي نظير عطسه و آبريزش بيني هم ممکن است وجود داش ب، گل ت
اک شوند          . ژيت استمشکل بلع نيز از عالئم بيماري الرن ورم و دردن اوي گردن مت اري ممکن است غدد لنف ن بيم . همچنين در اي

د    ر کنن ره را درگي د حنج ي توانن تند، م رماخوردگي هس ل س ه عام ايي ک روس ه ياري از وي ه  . بس تال ب ار مب ه يک بيم امي ک هنگ
اب هاي       سرماخوردگي دچار گرفتگي صدا مي شود، در واقع ويروس ها به حنجره او حمله کرده  اد التهاب در مخاط طن ا ايج و ب

صوتي، موجب تغيير ماهيت آنها شده اند و در صورتي که تورم و التهاب پيشرفت کند، حتي ممکن است بيمار توانايي توليد صدا  
اد الرنژيت شوند           .را براي مدتي از دست بدهد د باعث ايج م مي توانن ا ه ارچ ه ي بعضي از ق و   . باکتري ها و حت ن ن ع معموال اي

ري دارد  يع ت م وس وده و عالئ ر ب اک ت ديدتر و خطرن ه طور خاص  . الرنژيت ش ه ب ره ک ت حنج وع خاص از عفون ي «يک ن اپ
وت ن عفونت » گل ام اي ر است و ن ايع ت ال ش م سن و س ان ک د، در کودک ر مي کن ي گلوتيت«را درگي اده » اپ وق الع ام دارد و ف ن

التهاب توام حنجره،  و .راه هوايي، منجر به عوارض مصيبت باري شود خطرناک است و مي تواند ظرف مدت کوتاهي با انسداد
ان مي شود      ناي و مجاري کوچک تر هوايي توسط انواع خاصي از ويروس ها باعث بروز بيماري کروپ يا خروسک در کودک

  .که در مبتاليان عالوه بر گرفتگي صدا، تنگي نفس و تنفس هاي صدادار هم مشاهده مي شود

  تعلل الرنژي

  .همه علل الرنژيت عفوني نيستند و عوامل محرک بسياري وجود دارند که مي توانند باعث التهاب حنجره و بروز الرنژيت شوند
ي   مواد سوزاننده نظير اسيدها و قلياها، با آسيب رساندن به مخاط يا حتي اليه هاي عمقي تر حنجره مي توانند باعث بروز الرنژيت

ر صحبت   شوند که در صورت شديد بود ن، عوارض دائمي بر جاي خواهد گذاشت استفاده بيش از اندازه يا نامناسب از صدا، نظي
ن   . کردن طوالني با صداي بلند، آواز خواندن با صداي بلند يا فرياد کشيدن، سبب تحريک و التهاب مخاط حنجره مي شود   اگر اي

ه         ه صورت خود ب ا استراحت صوتي برطرف مي      تحريک خفيف و کوتاه مدت باشد، معموال التهاب ب ي در     خود و ب شود، ول
ه        وارد، گرفتگي صدا ب ن م ه در اي صورت استمرار تحريک، ممکن است اختالالت ساختاري در طناب هاي صوتي ايجاد شود ک

اري،  سادگي و به صورت خود به خود بهبود پيدا نمي کند و بهبود با دوره هاي طوالني گفتار درماني و در موارد پيشرفته تر  بيم
ودي کامل حاصل نشود               دات، بهب ن تمهي ام اي ا تم ي ممکن است ب رد و حت ات يکي ديگر از    .با جراحي صورت مي گي دود دخاني

ه    . موارد تحريک کننده بروز الرنژيت است اثرات تحريکي مواد موجود در دخانيات، موجب ايجاد تغييرات وسيعي در مخاط هم
وي تصريح مي   . وليه با تورم و پرخوني مخاط و تغيير کيفيت صدا مشخص مي شود قسمت هاي حنجره مي شود که در مراحل ا

ه تارهاي صوتي توسط                : کند د در صورتي ک زايش مي ده ه سرطان حنجره را اف تال ب ال اب ات، احتم استمرار در استعمال دخاني
ن    ر اي د، در غي ته باش ود داش ه گرفتگي صدا وج ل اولي وند، ممکن است در مراح رطان درگيرش رفته   س ل پيش ا مراح صورت ت

ل الرنژيت است        . بيماري، ممکن است بيمار از وجود سرطان بي اطالع بماند ز يکي از عل ده ني يد مع . تحريک حنجره توسط اس
وع            د ن ا سطح حنجره پيشرفت کن ده ت واد برگشتي از مع ه م در مبتاليان به ريفالکس يا بيماري برگشت اسيد معده، در صورتي ک

مخاط حنجره   ). مخاط حنجره به طور خاص، نسبت به اثرات تحريکي اين اسيد حساس است  (ايجاد مي شود  خاصي از الرنژيت
به طور خاص، نسبت به اثرات تحريکي اين اسيد حساس است و عالئم آن شامل گرفتگي صدا و احساس دائمي وجود ترشح در      
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ام مي      پشت حلق است که درمان اين اختالل با تغيير سبک زندگي و رژيم غذا ده انج يد مع ده اس يي همراه با داروهاي سرکوب کنن
  .شود

ه (ها  ، باآتری) شايع(ها  ويروس: از  ناشی  اطراف  های و بافت  صوتی  تارهای  التهابو همچنين  درت   ب رژی ) ن تفاده   ، آل ا، اس يش   ه   ب
ه   الكتروليت  تعادل  از حد از صدا، اختالالت ا، ب ژه  ه ايين   سطح   وي يم   پ ردد   می   عضالنی   ضعف   باعث   هآ   پتاس اهی (گ ا  )  گ توموره

  ). ندرت به(

 :از جمله علل شايع الرنژيت اينها هستند 

   

  . سرماخوردگی يا آنفلوآنزا *

  . های ويروسی و باکتريايی عفونت *

  . برونشيت *

  . الريه ذات* 

  . آلرژی *

  . تحريک شيميايی *

  .آسيب ديدن حنجره *

  

  تشخيص بيماري

م عمومي سرماخوردگي دچار گرفتگي صدا         تشخيص الر ه متعاقب عالئ نژيت در برخي از موارد ساده است، مثال در بيماري ک
اران،     ر از بيم ال در برخي ديگ ين ح ت ويروسي نيست، در ع راي تشخيص الرنژي دام ديگري ب ه اق از ب وال ني ده است، معم ش

ا           تشخيص الرنژيت يا نوع و شدت آن کار ساده اي نيست چراکه معا ا ي ه ه ه آين از ب وده و ني بتا مشکل ب اهده حنجره، نس ينه و مش
ق  . آندوسکوپ ها و ابزار تخصصي دارد بخصوص در بيماراني که مبتال به گرفتگي طوالني مدت صدا هستند، نياز به معاينه دقي

  .و ارزيابي هاي تکميلي براي تشخيص نوع و شدت درگيري حنجره دارند

  :در طب جديد  درمان

از، استراحت و مصرف مايعات و در      درمان به عامل ايجادکننده آن بستگي دارد مثال در الرنژيت ويروسي، تنها درمان مورد ني
ز              اير عوامل محرک حنجره پرهي ي االمکان از صحبت کردن و س ز بايستي حت ار ني صورت نياز مسکن هاي ساده است که بيم

در عفونت هاي ناشي از باکتري و قارچ ها، درمان آنتي بيوتيک مناسب   : ي کنداين عضو هيات علمي دانشگاه خاطر نشان م.کند
امين          » اپي گلوتيت«است و در مواردي نظير  راي ت اي ب ذاري داخل ن ه گ وايي وجود دارد، معموال لول که خطر انسداد مجراي ه

تفاده نا    .راه هوايي مطمئن صورت مي گيرد ه       افرادي که دچار اختالالت حنجره ناشي از اس ان اولي د، درم ده ان مناسب از صدا ش
د    . عبارت است از استراحت صوتي و گفتار درماني وان مي کن ه عوارض    : دکتر پيوندي با اشاره به اين مطلب عن واردي ک در م

ن           ل توجه اي ه قاب ام جراحي ضروري است و نکت پابرجا، نظير ندول هاي مقاوم طناب هاي صوتي يا پوليپ ايجاد شده باشد، انج
تند   است  تعد عود هس در . که اين بيماري ها در صورت ادامه استفاده نامناسب از صدا، حتي در صورت درمان موفقيت آميز، مس

همه مبتاليان مصرف دخانيات بايستي متوقف شود، چون دود سيگار و دخانيات نه تنها باعث تحريک و التهاب حنجره مي شود      
 .الرنژيت را نيز مختل مي کند بلکه روند بهبود و ترميم متعاقب انواع ديگر
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  :مراحل درمان 

  .عدد زالو می اندازيم  3و در جلسه دوم زير زبان .عدد زالو می اندازيم  5روی حنجره 

  .رعايت يکی از رژيم های غذايی پاکسازی بدن حتما رعايت شود 

  

  :خار پاشنه  -

ارت   خار پاشنه ه   است   پا عب دن    از ب ده   يك   وجود آم   استخوانی   زائ
نه ه  در پاش ا آ كل  باعث  پ تن  در راه  درد و مش ی  رف ود  م ار . ش خ

نه   درد در آف. ندارد  عالمتی  پاشنه گاهی ه    پاش ا ب خود    صورت   پ
ر فشار آوردن     خودی   به ا در اث تند       ي نه هس  .عالمت های خار پاش

ه   پا آه  پاشنه  بافت  به  يا آسيب  استرس  وارد آمدن و   التهاب   منجر ب
ا می    آف   های  رباط  شدن  استخوانی نه        پ اد خار پاش شود علت ايج

  :خطر پاشنه پا عبارتند از   دهنده  افزايش  عوامل. است

    دويدن 

    طوالنی  مدت  به  ايستادن 

    چاقی 

ن ( راه رفتن زياد   ر راه    حالت   اي ر در اث تن   آمت اد    رف زي
 . )آيد  وجود می  به

 چرا خار پاشنه بوجود می آيد؟حال 

د و          ب را ندارن درت مناس ذيری و ق اف پ اق انعط ت س ی عضالت پش ی تحرک ا ب ردن و ي ت ک دون رعاي اد ب تن زي دليل راه رف ب
ال      ه دنب ابی ب از الته فشارهايی که به نيام کف پا وارد می کنند مخرب است و باعث کشيدگی و پارگيهای ظريف در آن ميشوند و ف

يا و در نتيجه آسيب بيشتر               آسيب يکسری م اهتر شدن فاش ر شدن و کوت ه باعث سفت ت د ک وادی را در منطقه آسيب جمع می کن
د    . ميشود  دا می کن تن و   .آنقدر اين سيکل معيوب تکرار می شود که در يک عکس راديولوژی شکل خار پي ام راه رف درد در هنگ

  .می کنددر اثر شدت و موارد حاد حتی در استراحت فرد را بی طاقت 

  

  :توصيه های زير برای پيشگيری از بروز خار پاشنه بايد رعايت شوند 

  . آنيد  شوند ، خودداری  پا می  به  فشار مداوم  وارد آمدن  در زمان ابتال به اين بيماری باعث  آه  فعاليت هايی  از انجام -
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  . باشد  داشته  دیيا نم  پالستيكی  بالشتك  ، يك پاشنه   در قسمت  بپوشيد آه  آفشی -

نه     موفقيت   آارانه  محافظه  اگر درمان.  است  معالجه  قابل  محافظه آارانه  معموًال خار پاشنه با درمان ود ، خار پاش ز نب ًا    آمي را غالب
دن   دليل  انو بهآمر يا ز  پايين  در قسمت  مشكالتی  وجود آمدن  خار پاشنه به  احتمالی  عوارض. آرد  معالجه  با جراحی  توان  می   لنگي

  :به روش های زير می توان خار پاشنه را درمان کرد . است  مداوم

 . شود  آم  پاشنه  خود بگذاريد تا فشار روی  در آفش  مناسب  آفی  يك 

  .شب  40هر شب موقع خواب يک قاشق چای خوری اسفند همراه يک استکان آب ميل کنيد به مدت  

  . آنيد  استفاده  پايتان  آف  مناسب  پا يا قالب  آف  قوس  حفظ  مناسب  از وسيله 

ه     3-4  دردناك ،   ناحيه  درد حاد وجود دارد ، روی  آه  در مواردی  ار ب ار در روز هر ب ه آمپرس   10-15  مدت    ب   دقيق
  . بگذاريد   يخ   سرد يا آيسه

  .ندرتًا جراحی الزم است  خار پاشنه  در آوردن  برای 

  .  درمان  پا فشار نياوريد، خصوصًا در اوايل  پاشنه  توانيد روی  می  اين بيماری هر چه قدر آه در زمان ابتال به

نه است ان خار پاش ای درم انی يکی از روش ه و درم و . زال ق زال ه از طري ار است ک ال مختصر دو بيم ر ، شرح ح وارد زي م
  :درمانی معالجه شده اند

ج می    . مراجعه آرده است 79ساله اولين مرتبه در شهريور  65خانمی  .1 ه شدت رن رد  بيمار از درد شديد پای راست ب . ب
ديد است       ه زحمت راه می رود و درد بسيار ش داد  . درد صبحگاه بيشتر است و صبح ها موقع بر خواستن از بستر ب تع

ه شد      12 تال انداخت نه مب ان ثبت   . عدد زالو اطراف پاش ار        2گزارش  در زم انی بيم و درم ه و زال ين مراجع سال از اول
  . گذرد و درد پاشنه به آلی رفع شده است و بيمار شكايتی از درد قبلی ندارد می

ای    ). آيلوگرم  90( بيمار اضافه وزن دارد . مراجعه آرده است 81/1/25ساله در تاريخ  65خانمی  .2 نه پ ديد پاش درد ش
وار   بحگاهی به حدی آه وقتی از خواب بيدار میراست دارد ، به خصوص درد شديد ص شود ، مجبور است دست به دي

تال     . بگيرد و راه برود ای مب نه پ ار مرخص شد        10اطراف پاش ه شد و بيم و انداخت ه در    . عدد زال ه بعدی آ در مراجع
ده است   است ، اظهار می 82بهمن  و ا . دارد تا به حال خوب بوده است ولی مجددًا درد ايجاد ش دازی حدود   زال سال   2ن

  . زالو اندازی در محل پاشنه شخص مبتال تكرار شد. بيمار را بهبود بخشيده است

 

  :مراحل درمان 

عدد زالوی نسبتا درشت با توجه به توان بيمار دور  10خارپاشنه به خوبی با زالو درمانی خوب می شود يک تا سه بار هر بار 
نرم شده مخلوط با سرکه ضمادی تهيه گردد  و هر پاشنه بياندازيد و هر روز با روغن کرچک مالش داده شود و با صبر زرد 

  .ح بماند هرشب روی خار پاشنه قرار دهيد تا صب

  

  

  

  :عفونت های واژينال  -

ارچی            در واژن زنان باکتريهای غير بيماری زا به طور ايی و ق ای باکتري ـروز عفونته ـان از ب ـه وجـودش ـد ک طبيعی وجود دارن
اد سوزش و خارش    (مهبل (ترشحات طبيعی واژن . ممانعت بعمل می آورد و و ايج  شفاف و يا سفيد،رقيق و يا غليظ بوده اما بی ب
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د ه طور   .نميکن ه ب وند آ رد ميش وده و باعث ازار ف د نم ا در واژن رش ورده و برخي از عفونته م خ ادل به ن تع ي در برخي اي ول
 :خالصه به معرفي اين عفونتها و راهاي درمان و پيشگيري از ابتال به انها مي پردازيم

 : خانمها را درگير مي کند) التهاب واژن (   سه نوع واژينيت

ارچي عفون   - 1 ديا ( ت ق ل) : آالمي ا در مهب د قارجه زايش رش اال ) واژن (   اف د خون ب ا قن وني ي رات هورم ت تغيي ه عل ا   ب ي
ه ترشحات        ن عفونت ترشحات واژن ب ه در اي مصرف قرصهاي ضد بارداري يا کاهش مقاومت در مقابل بيماري اتفاق مي افتد آ

ورم و درد       ا ت ه ب د آ ر مي ياب ری شکل تغيي فيد و پني واحی تناسلی س ديد -در ن ي درد حين ادرار   -خارش ش اک و حت مقاربت دردن
 و بوي خفيف همراه است  آردن

ا جوش      رم ب وثر      شيرين -درمان آن شامل کرمها يا شيافهاي مهبلي ضدقارج مي باشد همچنين استفاده از لگن اب ول ز بسيار م ني
 است

وعي انگل    ): تريکوموناسي (عفونت انگلي   - 2 ا ن ه شخص          تريکومون ق مقاربت جنسي از شخصي ب ه از طري ه اي ک تک ياخت
ا سبز    -خارش، سوزش و تورم شديد مهبل  ديگر منتقل مي شود ود خاکستری، زرد و ي اهی   -ترشحات کف آل امطبوع م وی ن درد -ب

 .حين ادرار و يا مقاربت جنسی از عاليم اين بيماري است

ه    ه ب ان مي شوند       اغل   درمان آن شامل آنتي بيوتيک خوراکي بوده آ ا يک دوز دارو درم اران ب م     . ب بيم تال ه همسر شخص مب
ا                ان ب ن درم ر اي ودگي مجدد مي شود عالوه ب اب شود چون باعث آل بايستي درمان شود و تا درمان وي بايستي از مقاربت اجتن

 .آرمهاي واژينال ضد انگل و نشستن در لگن اب ولرم با سرآه نيز مفيد است

ا              که باعث واژينوز باکتريايي مي شوند :  عفونت باکتريايي  - 3 د ب ه مي توان ل مي باشد ک ا در مهب ديد باکتريه ناشي از رشد ش
 : علت ناشناخته باشد يا از طريق مقاربت جنسي انتقال يابد از مشخصه اين نوع عفونت

 باشدالتهاب و تورم خفيف واژن مي -خارش و سوزش-بوی نامطبوع ماهی-ترشحات سفيد، خاکستری و زرد

اآتري و ضد انگل            اي ضد ب ي بيوتيكه و طي از انت ه مخل ال آ درمان آن شامل آنتي بيوتيک خوراکي يا استفاده از آرمهاي واژين
 . تا پايان درمان از مقاربت اجتناب شود. همسر بيمار هم بايستي همزمان درمان شود . است، مي باشد

 :پيشگيري

 هداشت فردي و جنسي است آه به برخي موارد ان اشاره ميشوددر اين نوع عفونتها پيشگيري شامل رعايت ب

 خشك نمودن آامل ان   و سپس  شستشوي روزانه سطح خارجي با صابون ماليم و بدون عطر

ه              دفوع ب اي م ا ميکروبه د ت ه طرف عقب شستشو نمائي و ب ل را از سمت جل هنگام شستشو پس از اجابت مزاج سطح خارجي مهب
 و حتما بعد از هر شسشو واژن خشك شود.سمت مهبل رانده نشوند 

 ساعت در بدن نماند 6-4و هر نوار بيش از .در طي دوره قاعدگي مرتبًا نوارهاي بهداشتي خود را عوض نمائيد 

زايش    استفاده خودسرانه از دوشهاي واژن ممنوع است زيرا باعث از بين رفتن باآتريها ي مفيد واژن شده و ابتال به عفونت را اف
 دمي ده

  . و غير آتاني و چسبناك استفاده نکنيد  از لباس زير مرطوب

 رعايت مسائل اخالقي واجتناب از ارتباطهاي نامشروع
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  :مراحل درمان 

  .روز 40به مدت .يک روز در ميان, بعد ز ظهرهای از دم کرده استقدوس استفاده کنيد يک ليوان 

آب جوشيده سرد شده را با عسل ( بار، با نصف ليوان آب و عسل  2حيواني استفاده نكرده و روزي هاي  يك هفته از فرآورده
  .خودشان را بشويند) طبيعي شربت آرده، يكبار صبح قبل از صبحانه، و يكبار شب قبل از خواب

ب دم آرده و با عسل، هر رازيانه، به همراه دو قاشق غذاخوري گل ختمي سفيد با سه ليوان آ) گرم100(دو قاشق مرباخوري
  .شود اين آار را دو هفته ادامه دهند ، مشكل حل مي. روز بخورند

  .عدد زالوی ريز انداخته شود 7الی  5روز بعد اطراف دهانه رحم  25عدد زالو انداخته شود و  10ابتدا روی هر پا 

  

  

  

  :بدرنگی و سياهی لب ها  -

يه لب  . ای بين بخش قرمز رنگ لب و مخاط دهان وجود دارد حاشيهموجودات فقط لب انسان است که از بين تمام   در حقيقت حاش
لب ما قرمز است و علت  . کند تان جدا می تان و از آن طرف از پوست بخش قرمز لب شما را از مخاط صورتی رنگ داخل لب , 

ه     ها رگ سرخرگ. لب وجود دارند پوستهای خونی است که در زير  آن هم رگ تند ک ايی هس دن     قلب را از  خون ه ه اعضای ب ب
  .برند می قلبرا از اعضای بدن به سمت  خونها  رگ برند و سياه می

ه     ها نيز گروه سومی از رگ بين اين دو گروه از رگ د ک ل می     خون ها وجود دارن ن دو رگ منتق ين اي ده     را ب ويرگ نامي د و م کنن
ه   پوستهای خونی در عمق کمی از  لب بسيار نازک است و مويرگ پوست. شوند می رار گرفت ن باعث می     لب شما ق د و اي شود   ان

ن رنگ    . هايتان قرمز است   بيايد و شما تصور کنيد که لب چشميشتر از ورای لب به های شما ب درون لب خونقرمزی  ع اي در واق
  .دهد ها است که لب شما را قرمز رنگ نشان می درون رگ خون

د       درون رگ خون مزی تواند قر تر باشد می های شما نازک لب پوستهر چه  ر نشان ده ر پوستی بهت ه    . های زي رادی ک ابراين اف بن
  .های قرمزتر داشته باشند توانند لب تر است می تر و نازک شان ظريف لب پوست

ن عروق    پوستهای شما موثر باشند ميزان عروق خونی زير  تواند در رنگ لب عامل ديگری که می لب شماست هر چه ميزان اي
آيد و به طبع آن رنگ   می چشمشما به   درون آنها بيشتر از روی لب خونتر باشند قرمزی  نزديک پوستبيشتر باشد و يا به سطح 

ه     حتما شما هم افراد سياه. رسد به نظر می لب شما قرمزتر رادی ک ا اف ده    پوست پوست و ي د را دي راد لب     سبزه دارن ن اف د اي شان   اي
لب و رنگ    رنگ زيادی بين قرمزی   اين افراد تيره است و تفاوت پوستاش آن است که رنگ  رسد دليل چندان قرمز به نظر نمی

از      وجود ندارد به همين دليل هر چه قدر هم رنگ لب اين افراد قرمز باشد و عروق خونی زيرپوست لب    پوست اد باشد ب شان زي
ين     پوستبنابراين اگر . قرمز نخواهد بودهم رنگ لب آنها چندان  ادی ب  پوست لب و   پوست فردی سفيدتر باشد و تفاوت رنگ زي

ر از    لب بچه. رسد اطراف دهان مشاهده شود لب فرد قرمزتر به نظر می ه نظر می    ها معموال قرمزت ل   بزرگساالن ب د دلي اش آن  آي

  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
273 

ازک  ودکانکلب  پوستاست که  ن باعث می      بسيار ن ر       است و اي ه قرمزی عروق زي ه     پوست شود ک د  چشم لب بيشتر ب از . بياي
ه عفونت    ولی اين عادت می . های قرمزتری دارند هايشان را دايما مرطوب کنند لب طرف ديگر افرادی که عادت دارند لب د ب   توان

  .گوشه لب منجر شود

يلش التهاب       لب ممکن است قرمزتر به پوستها هم  در برخی از بيماری ه دل د ک دی     لب و  پوست نظر بياي پرخونی عروق زيرجل
تواند باعث خونريزی   فراموش نکنيد لب و زبان دو بخش از بدن هستند که پر از عروق خونی هستند و بريدگی در آنها می. است

  .به همين دليل بريدگی در اين دو عضو بايد فورا بخيه زده شود و فرد به اورژانس منتقل شود. شديد شود

  :علل تغيير رنگ لب 

  خانياتاستعمال د

  برخی بيماری ها

  شيمی درمانی 

  غلبه سودا

  :اقدامات درمانی 

 .افزايش مصرف مايعات .1

 .بماليد هر شب کمی آب ليمو که خاصيت سفيد کننده دارد را قبل از خواب روی لب .2

 .رنگ لب می شود ماليدن کرم ضد آفتاب روی لب می تواند مفيد باشد زيرا نور خورشيد نيز باعث تغيير .3

ره   .4 وانی  ماليدن ک ده  حي ه   آب ش ا دنب ر رنگ لب             ي ا باعث مرطوب شدن می شود بلکه تغيي ه تنه ا ن ز   روی لب ه را ني
 .برطرف خواهد کرد

 .مفيد باشد مصرف نوشيدنی های کافئين دار و استعمال دخانيات نيز می تواند در اين امر ترک .5

 شب 120 به مدت شب پياپی سرکه انگبين يک ليوان قبل از خواب 40مصرف  .6

 روز 40هر روز صبح ناشتا يک ليوان شربت خاکشير ميل شود به مدت  .7

 :زالو درمانی  .8

بدرنگی و سياهی لب ها می تواند به علت کاهش خون رسانی و اکسيژناسيون محيط باشد که يا در اثر گرفتگی و يا تنگی عروق   
ر خون می            که با زالو درمانی ابتدا خون ). مثل افراد سيگاری(است يا غلظت خون  ه و لب پ زايش يافت ه موضع لب اف رسانی ب

ر می شود و           انی روشن ت و درم ا زال گردد و در نتيجه قرمز تر می شود و در ثانی پوست موضع اطراف لب و سطح صورت ب
ند       ه نظر می رس ر ب ا ز .کدری و تيرگی آن برطرف می شود و به همين دليل تضاد رنگی افزايش يافته و لب ها قرمز ت و  و ثالث ال

اندازی در منطقه صورت چين و چروک ها را هم برطرف کرده و پوست کشيده می شود و سايه های حاصل از چين و چروک     
 .بر طرف شده و پوست روشن تر می شود و از طرفی لب نمايان تر می شود و سرخی ان مشخص می شود

 . عدد زالو انداخته شود 7عدد زالو زير فک و آرواره ها انداخته شود و دو هفته بعد زير لب و روی چانه  7ابتدا بايد 
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   :فلبيت  -

د از   ياهرگی عبارتن ات س وارض تزريق ولی : ع اتوم، آمب يون، هم ل     اينفيلتراس ق داخ ارج از رگ، و تزري ق خ ت، تزري وا، فلبي ه
 . تزريق اشتباه درون سرخرگ از بقيه عوارض نادرتر اما به همان اندازه خطرناکتر است. سرخرگ

 فلبيت و ترومبوفلبيت

ی          ردد علل اران می گ انی بيم ه درم فلبيت يکی از عوارض جدی کاتتر گذاری وريدی است که باعث افزايش مدت بستری و هزين
ا , مدت تزريق   , محل تزريق   , طول و قطر سر سوزن    (ه باعث فلبيت می شوند عبارتند از تحريکات مکانيکی ک ل  , ) تروم عل

  ).باکتری های سطحی, آلودگی محلول و هوا ( ی و علل بيولوژيک) ت تزريق داروسرع, پی اچ محلول تزريقی ( شيميايی 

د از   م فلبيت عبارتن االی م: عالئ ه ب ق حساسيت ناحي ق , ادم , گرمی , قرمز , حل تزري ه تزري ا , درد ناحي د ه فتی وري تب و س
  .مصرف هپارين و و رقيق کردن محلول های داخل وريدی روش طب جديد برا جلوگيری و کنترل ان است .

ده   pHفلبيت التهاب ديواره رگ است که در اثر . فلبيت و تروبوفلبيت شيوع بااليی دارند د    ماده دارويی تجويز ش ه وجود می آي . ب
ای        . اما ترومبوفلبيت، التهابی است که در اثر ترومبوز ايجاد می شود ه رگه ای پشت دست، نسبت ب هر دو اين عوارض در رگه

د روز در جای خود      . آنتی کوبيتال، شايع ترند رای چن اين عوارض مشخصًا در بيماران بستری در بيمارستان که يک آنژيوکت ب
ا       .  می آيندباقی می ماند به وجود  يله در مقايسه ب ن وس ه اي در بيمارستان ها معموًال از آنژيوکت  برای تزريق استفاده می شود ک

نيدل . ( چون نيدل های فلزی برای اندوتليوم عروق حساسيت زايی کمتری دارند. نيدل های فلزی خطر فلبيت را افزايش می دهند
ان بيشتری در     -تر از سه ساعت کم -ها معموًال در تزريقات کوتاه مدت سياهرگی،  ا زم استفاده می شوند؛ در حاليکه آنژيوکت ه

رای پوست محرک باشد              .) جا می مانند د و ب اد کن د فلبيت ايج ه خودی خود می توان ز ب ده ني ز    . ماده تزريق ش المند ني اران س بيم
  .استعداد بيشتری برای ابتال به فلبيت دارند

ه مي    هاي بدن، فلبيت مي به التهاب و گرفتگي سياهرگو در کل  د آ اد،          گوين ا، چاقي زي ر واريسهاي عمقي و سطحي پ د در اث توان
اد مي   فلبيت در واقع از خود لخته .هاي طوالني مدت اختالالت انعقادي بوجود آيد حاملگي، ايستادن ه قلب و     هاي متعدد ايج د و ب آن

وط و     .آمبولي نمايدشودو ايجاد سكته قلبي و ريوي ناشي از  ها منتقل مي مغز و ريه ه مرب ايجاد درد، تورم، گرمي و حساسيت ناحي
 .توانند از عالئم بيماري فلبيت باشند سفتي مسير فلبيت و تغيير رنگ عروق مي

 

 

 

 

 

 

  :مراحل درمان 

 .عدد زالو انداخته شود  7الی  5به محل قرمزی و ادم 
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 : ) بينیبه الی تيغۀ  تجمع خون در ال( هماتوم سپتوم  -

رۀ مجزای راست       ه دو حف ی را ب تيغۀ بينی که به آن سپتوم بينی هم گفته می شود صفحۀ عمودی نازکی است که فضای داخلی بين
را   . و چپ تقسيم می کند وان آن اين تيغه پشتيبان و ساپورت کننده قسمتهای خارجی بينی بوده و وزن بينی را تحمل می کند و می ت

  .کرد به عمود يک خيمه تشبيه

ی آن استخوانی است       نيمه ی ه عقب ه غضروفی و نيم ی در هر طرف توسط مخاط       . جلويی اين تيغ ۀ بين ی   (تيغ ) پوست داخل بين
لولهای       . اين مخاط عروق تغذيه کننده بينی را در بر دارد. پوشيده می شود د عروق خونی است و س ی فاق خود غضروف تيغۀ بين

 .می شو د تغذيه می کنندغضروف بينی از موادی که از عروق خونی مخاط تراوش 

ی پوست        دون اينکه خود مخاط يعن گاهی وارد شدن ضربه به بينی ممکن است باعث پاره شدن مويرگ های مخاط سپتوم گردد ب
ده    . پوشانندۀ روی تيغۀ بينی پاره شود ی جمع ش در اين حالت خونی که از مويرگها خارج می شود بين مخاط و غضروف تيغۀ بين

 .به اين حالت هماتوم سپتوم می گويند. می شودو مدتی بعد لخته 

راه است           . هماتوم سپتوم بيشتر در کودکان ديده می شود ل توجه صورت هم ا صدمات قاب وًال ب پتوم معم اتوم س در بزرگساالن هم
ان  اّمــا در کودکان وارد آمدن ضربات نسبتًا خفيف به بينی نيز ممکن است باعث ايجاد هماتوم سپتوم شود به طوری ک   ه در کودک
  . مشاهده هماتوم سپتوم بعد از زمين خوردن، برخوردن به اشياء اطراف و دعواهای ساده کودکانه امر نادری نيست

ن          . انسداد بينی از عالئم زودرس و اوليۀ هماتوم سپتوم است ی می شود واي ه داخل بين پتوم ب هماتوم باعث برجسته شدن مخاط س
 .وم و انسداد بينی ممکن است يک طرفه و يا دو طرفه باشدهمات. امر بينی را مسدود می کند

د    اد می کن ذايی           . وجود لخته بين مخاط و تيغۀ بينی يک سد و حائلی ايج واد غ د م پتوم نمی توان ه، غضروف س ن لخت دايش اي ا پي ب
د             ين می رون دريج از ب ه ت لولهای غضروف ب د و در نتيجه س اننده اش دريافت کن دين روز   ب . الزمه را از مخاط پوش ا گذشت چن

ی سوراخ می شود        ۀ بين ين می رود و تيغ پتوم   . بتدريج قسمتی از سپتوم که خون رسانی خود را از دست داده از ب از آنجائيکه س
اد        ده زي ه آسيب دي زان غضروفی ک پشتيبان و ساپورت کنندۀ قسمت های خارجی بينی است و وزن بينی را تحمل می کند، اگر مي

ه آن باشد تيغۀ بينی قاد  ر نخواهد بود وزن بينی را تحمل کند و در نتيجه پشت بينی در ناحيۀ مربوطه فرورفتگی پيدا می کند که ب

  گفته می شود" اسبی دماغ زين

ن          ر مخاط دچار عفونت شود اي ده در زي از عوارض ديگر هماتوم سپتوم می توان از آبسۀ سپتوم نام برد؛ اگر لخته خون جمع ش
ه     بار به جای لختۀ خون اندن ب چرک در زير مخاط جمع می شود که عالوه بر اينکه به مراتب بيشتر از هماتوم احتمال آسيب رس

 .غضروف تيغه بينی را دارد، بينی نيز متورم و دردناک می شود و درجه حرارت بدن باال می رود

دا . عموًال تشخيص هماتوم سپتوم با معاينه بالينی براحتی امکان پذير استم م         انس ًا عالئ ـا غالب رين عالمت است اّمـ ی اصلی ت د بين
ی در   . ممکن است لمس بينی دردناک باشد. وارد شدن ضربه به بينی مثل کبودی و تورم بينی نيز وجود دارند در معاينه داخل بين

رده است                ی را مسدود ک ه مسير بين ده می شود ک ی يک برجستگی دي رۀ بين ا هر دو حف ا    . داخل يک ي ا گوش پ ن   اگر ب ک کن اي
 چنانچه هماتوم به آبسه تبديل شده باشد لمس بينی دردناک خواهد بود. برجستگی را لمس کنيم نرم است و فرو می رود
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 :مراحل درمان 

  اگر فرد ضعيف نبود درمان را در همان روز شروع می کنيم

  جلسه کافی است 2عدد زالو انداخته شود  يک الی  3تا  2اطراف هر بينی 

 :ناخنک چشم -

(Pterygium) 

م   فيدی چش ه از س ی است آ ك ضايعه مثلث ه(ناخنک ي م ) ملتحم ياهی چش ه(روی س ) قرني
يده می شود ه . آش دی و رگ های ملتحم يم بافت پيون د خوش خ ن ضايعه ناشی از رش اي

  .است

ه              دريج ب ه ت ه ب اد می شود آ ه ايج فيدی روی ملتحم ه صورت يك س ناخنک معموال ابتدا ب
 .يه رشد می آندسمت قرن

  .معموال رنگ ناخنك صورتی يا قرمز استبه علت وجود رگ های زياد، 

ات   .ريزش می شود اشكناخنك گاهی ملتهب می شود و باعث سوزش، خارش و  گاهی اوق
  .و تا وسط قرنيه می رسد و جلوی ديد فرد را می گيرد هم رشد زيادی می آند

اد         ه، باعث ايج ر شكل قرني ا تغيي د ب ار     آستيگماتيسم  عالوه بر اين، حتی ناخنك های آوچك تر هم می توانن راد را ت د اف شوند و دي
  .ندآن

 پيشگيری 

دگی        (UV) اشعه ی ماورای بنفش خورشيد ابی زن اطق آفت ه در من رادی آ در ايجاد ناخنک مؤثر است، بنابراين توصيه می شود اف
رد و خاك   . استفاده آنند عينك آفتابیو  آاله لبه دارمی آنند و مدت زيادی در معرض تابش آفتاب هستند، از  همچنين باد شديد و گ

  .تحريك چشم در ايجاد ناخنك مؤثر باشد ممكن است با

ام آردن      (در افرادی آه ناخنك دارند، معموال ورود آب به چشم ها ا حم باعث تحريك چشم و    ) در موقع شستن دست و صورت ي
ا  قرمز شدن چش ايجاد سوزش و  ی         . می شود  م ه ه حت د آ د دقت آنن راد باي ن اف ابراين اي بن

  .االمكان آب وارد چشم شان نشود

 :در طب کالسيک  درمان

ته باشد و باعث قرمزی و سوزش چشم        اگر ناخنك آوچك باشد و ظاهر ناخوشايندی نداش
  .ها نشود، نياز به درمان خاصی ندارد

و قرمزی چشم شود، مصرف قطره       اما اگر ناخنک گاهی ملتهب شود و موجب سوزش   
  .به صورت مكرر موجب تسكين عاليم می شود اشك مصنوعیهای 

اب شديدی ه ناخنک الته واردی آ ك دوره ی  در م م پزشك، ي ا نظر چش وان ب دارد، می ت
  .ه های استروئيدی يا ساير قطره های ضد التهابی انجام داددرمانی با قطر

اد        ا ايج ا ب د و ي ايی اهميت دارن در مورد ناخنک های بزرگ تر آه از لحاظ ظاهری و زيب
ا جراحی ناخنک را برداشت         وان ب د، می ت ده ان ه اگر   . آستيگماتيسم باعث تاری ديد ش البت

ال عود   راد       ناخنک به صورت ساده برداشته شود، احتم ه خصوص در اف اد است، ب آن زي
ده می شود          وارد عود دي د، در نيمی از م ن  . جوان و افرادی آه ناخنک ملتهب دارن در اي
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اص             ای خ تفاده از داروه ا اس ه ي د ملتحم ل پيون ی مث ای تكميل ک، از روش ه تن ناخن ر برداش الوه ب ت ع ر اس راد بهت ثال (اف م
  .در حين جراحی استفاده شود) ميتومايسين

ه     در  د قرني وق، از پيون دامات ف ناخنک های خيلی بزرگ آه وسط قرنيه را هم درگير آرده اند، ممكن است الزم باشد عالوه بر اق
  .ی اليه ای برای اصالح شكل قرنيه استفاده شود

ی   پس در مواردی آه . الزم به ذآر است آه برخی از تومورهای چشمی ممكن است در ابتدا با ناخنك اشتباه شوند ناخنك رشد خيل
  .سريعی دارد و يا مكررا عود می آند، حتما بايد به چشم پزشك مراجعه آنيم

  آب عسل و ليموترش تازه رقيق شده هر شب در چشم ها چکانده شود

ان    از زياد بر پشت خوابيدن و خواب در هنگام پری شکم و غذای غليظ و دير هضم و خيلی گرم و پياز بپرهيزند زيرا موجب زي
  .است چشم

  .وردن بيش از اندازه نمک و غذای شورپرهيز کنندخ

  .زياد بيداری و زياد خوردن در شب

  .جلوگيری از يبوست شديد

ادام             ار اگر مزاج چشم خشک باشد روغن ب ن ک رای اي رعايت حفظ محيط چشم يعنی مزاج چشم را به حالت طبيعی نگهداشتن ب
نيز  بنفشه يا روغن کدو در بينی بچکانند از سرمه من اسب نيز بکار برند اگر مزاج چشم گرم باشد اول بايد آنرا با گالب يا آب گيش

  .يا با آمله بشويند سپس سرمه مناسب بکار برند و اگر مزاج چشم تر باشد به گالب و سماق شسته سرمه کشند

  .اطراف چشم خود بماليد خارش چشم شده ايد، سفيده تخم مرغ را با نشاسته و گالب مخلوط کرده و داخل چشم و اگر دچار

  )روز 40. (صبح ناشتا يک قاشق چای خوری سياه دانه را با کمی عسل ميل کنيد

 .عدد اسپند را با يک استکان آب قبل از خواب بخورد 7شب  40اگر مزاج فرد گرم نبود به او توصيه کنيد هر شب به مدت 

ه   عدد زير پل 2 ,روز بعد 20عدد زالو پشت هر گوش و  10ابتدا  ار هر       ک هر چشم و سپس بعد از يک هفت ه کن و ب سه عدد زال
 طرف چشم بياندازيد 

 

 

  :epididymitisـ   اپيديديميت -

  
ه   است   شكل   ساختار مستطيلی  يك  اپيديديم.  اپيديديم  و عفونت  از التهاب  است  عبارت  اپيديديميت ه   آ االيی   قسمت   ب دام    ب از  هر آ

 . چسبد ها می بيضه
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 : عاليم شايع 

  
    تب. ١

  
  .  بيضه  شدن  و دردناك  ، سفت بزرگ. ٢

  
    لمس  ديگر به  بيضه  بودن  حساس  گاهی. ٣

  
    لمس  به  بيضه  هسآي  محتويات  بودن  حساس. ۴

  
  . شود ادرار می  هنگام  به  سوزش  باعث  آه  حاد پيشابراه  غالبًا التهاب. ۵

  
 )  هر دو بيضه  گاهی(ها  از بيضه  يكی  در پشت  و تورم  درد، گرمی  سريع  شروع. ۶

  
 : علل بيماری 

  
ا عفونت   پروستات   ؛ عفونت ، مثًال سوزاك است  از بدن  ديگری  در قسمت  باآتريايی  عفونت  از يك  ای معموًال عارضه ه   ؛ ي ا  مثان ي

 . ايجاد شود  بيضه  آيسه  به  آسيب  علت  باشد يا به  بيضه  در آيسه  از عفونت  ای عارضه  است  ممكن  اپيديديميت  .آليه

  
 : ش دهنده خطر عوامل افزاي

  
    پيشابراه  تنگی. ١

  
    طوالنی  مدت به  سوند ادراری  بودن. ٢

  
   ادراری  مجاری  ، يا عفونت پيشابراه  ، التهاب پروستات  حاد يا مزمن  اخير، خصوصًا التهاب  بيماری. ٣
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 :عواقب مورد انتظار 

  
 ها به ها يا ماه هفته  است  ممكن  آامل  يابد، اما بهبودی روز بهبود می 1-3  درد معموًال در عرض. شود می  خوب  معموًال با درمان

 . انجامد  طول

  
 :عوارض احتمالی 

  
  . شود درد می  بدتر شدن  باعث  مزاج  ، زيرا اجابت يبوست  گاهی. ١

  
در طب جديد موارد   اين. باشد  داده  رخ  در هر دو طرف  اپيديديميت  آه  در صورتی.  و انسداد پيشابراه  يا تنگی  عقيمی. ٢

 . دارند  جراحی  به  احتياج

  
 :در طب جديد درمان

  
  . شود می  انجام  تفحصی  جراحی  ، عمل بيضه  و نجات  قطعی  تشخيص  ندرتًا برای. ١

  
  
  . يابد  دهند ضرورت نمی  ها جواب بيوتيك آنتی  به  موارد شديد آه  برای  جراحی  دارد عمل  امكان. ٢

  
  
  . نكنيد  از گرما استفاده. قراردهيد  ملتهب  نواحی  را روی  يخ  آيسه  ، يك درد و تورم  آاهش  به  آمك  برای. ٣

  
  
  .  مسؤول  ميكروب  شناسايی  برای  پروستات  ترشحات  شتادرار و آ  آزمايش  مثل  آزمايشگاهی  های بررسی. ۴

  
  
  . گيرد  انجام  تواند در منزل معموًال می  درمان  درد و تورم  و آاهش  با عفونت  از مبارزه  است  عبارت  درمان  هدف. ۵

  
  
  آرد و آن  استفاده  نرم  حوله  از يك  وانت آار می  اين  برای. شود تا درد آمتر شود  داشته  از زير نگاه  بيضه  شود آيسه  سعی. ۶

  . قرار داد  ملتهب  پاها و زير ناحيه  را بين
  
  
قرار   ها مورد استفاده از ورزش  در بعضی  آه  و نگهدارنده  آننده محافظت  وسيله  از يك  عادی  های فعاليت  از شروع  پيش. ٧
  .نماييد  استفاده  زير نسبتًا تنگ  گيرد يا لباس می

  
 :ی تجويزی در طب جديد داروها

  
    مدفوع  های آننده نرم. ١

  
    با عفونت  مبارزه  برای  بيوتيك آنتی. ٢

  
ضد   داروهای  است  باشد ممكن  تا شديد وجود داشته  درد متوسط  آه  در مواردی.  درد خفيف  برای  يا استامينوفن  ايبوپروفن. ٣
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 . تر تجويز شوند درد قوی

  
 :فعاليت

  
  پس  ماه  يك  آنيد؛ حداقل  خودداری  جنسی  از مقاربت. آنيد  استراحت  اند، در رختخواب بهبود نيافته  ، درد و تورم تب  آه  تا وقتی

 .صبر آنيد  عاليم  آليه  آردن  از فروآش

  
 :رژيم غذايی 

  
  .  دار و آجيل سبوس  ، غالت تازه  آلو، ميوه  بخوريد، مثل  طبيعی  مسهل  ، غذاهای از يبوست  پيشگيری  برای. ١

  
  
  ادراری  دستگاه  و آزردگی  تحريك  مواد باعث  اين. آنيد  گاز دار خودداری  های ، يا نوشابه ، قهوه ، چای الكل  از خوردن. ٢
 . شوند می

  : مراحل درمان

 عدد زالوی ريز انداخته شود 7با احتياط زير بيضه و روی خود بيضه 

 

  

  

 

 

 :تقويت حافظه  -

  

  

در را د   کن رف نمايي رده و مص ل ک تکان آب ح ک اس را در ي وری از آن ا خ ق مرب ک قاش تا ي بح ناش ر روز ص ده و ه   .کوبي
  .نماييد اما کمی تلخ ميباشدهمچنين ميتوانيد آنرا در دهان گذاشته و به صورت آدامس از آن استفاده 

ذاها     . به اين مقصود کمک می کند ) صبح نسبتا زود(خوردن صبحانه در ساعات اوليه بامداد  ل در غ دارکمی زنجبي تفاده از مق اس
از    . نيز مفيد است) به جای ادويه ديگر يا همراه آنها (  ه ني ی ک ه  تالوت آيات قرآن کريم و روزه ماه مبارک رمضان نيز به داليل ب

  .بحث جداگانه دارد، در افزايش حافظه مؤثر است

ده   های بدن دفاع و آنها را تغذيه می آه از سلول) و سبزی ها  مثل ميوه(ها اآسيدان  برای تقويت حافظه، مصرف آنتی آند، پيشنهاد ش
وگيری می   آردن چربی در رگ ها همچنين از رسوب اآسيدان آنتی. است د و باعث می    های خونی جل ی       آنن ه راحت ه خون ب شوند آ
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ادی              .دجريان پيدا آند و به مغز برس  دار زي ه مق رادی آ ام شده، نشان داده است اف اروارد انج ه در دانشگاه پزشكی ه اتی آ مطالع
  .شوند آنند، آمتر دچار فراموشی و تضعيف حافظه می سبزيجات تازه استفاده می

  ))ع(تجويز اميرالمومنين علی ابن ابی طالب ( عدد مويز خورده شود  21صبح ناشتا  40

  .جلسه اين کار تکرار شود 2الی  1 .عدد زالو پشت هر گوش انداخته شود  10و افزايش خون رسانی و برای رفع گرفتگی ها 

  

  

  

  :) بی خوابی( َسهر -

  

شايد برايتان عجيب باشد،   . آن بسيار زياد است در حقيقت عوارض. نخوابيدن به اندازه کافی و يا بد خوابيدن اصًال خوب نيست
رای بی خوابی   . طرز فوق العاده ای به سالمتی، فعاليت، ايمنی شما آسيب می رساند  باشد، بهولی بی خوابی به هر دليلی که   ب

ه        استرس های زندگی روزمره می تواند توانايی خوب خوابيدن را. عوامل بسياری وجود دارد ا شايد ب د ي رار ده تحت الشعاع ق
يم   اهش ده ا ممکن است    علت کار و فعاليت زياد ساعات خواب خود را ک ه خواب را         ي ی باشيم ک دچار مشکالت جسمی و روان

اه نباشيم     مختل کرده و از اين که دچار امًال آگ ز ک م است        . کمبود خواب هستيم ني ن مسأله بسيار مه ن حال درک اي ا اي ه بی    ب ک
د        روز می کن ل اختالالت ناشناخته خواب ب د از يک خواب   . خوابی غالبًا به دالي ول روز معمولی در شب، ممکن است در ط      بع

ه       احساس خواب آلودگی نمائيد يا اين که احساس کنيد ن ک امًال از اي ا ک د، ام به هيچ وجه سر حال نبوده و نمی توانيد فعاليت کني
 .اختالل خواب هستيد يا از بی خوابی رنج می بريد، آگاه نباشيد دچار

د و فکر    ا اينکهممکن است فکر کنيد بی حالی شما فقط به علت استرس کار يا مشکالت باشد ي  اصوًال هميشه همين حالت را داري
ی            اين عدم. نمی کنيد که بايد طور ديگری باشيد اليان طوالنی ب ردم س را بسياری از م د، زي ر می کن ده ت آگاهی، وضعيت را پيچي

ديد فعاليت جسمانی و هوشياری      . بدخوابی خود را متوجه نمی شوند خوابی يا اهش خواب  ک . می شود   بی خوابی باعث کاهش ش
زان    شبانه به مدت يک ساعت و نيم فقط به مدت يک شب می تواند باعث کاهش ه مي کاهش  . درصد شود   ٣٢هوشياری روزانه ب

د دريافت اطالعات         هوشياری و خواب آلودگی روزانه بيش از حد درت تفکر و فرآين ل، ق ه و تحلي می تواند حافظه و قدرت تجزي
نتيجه رابطه صميمی شما     بد خوابی می تواند باعث بی خوابی شريک زندگی شما شده و دربی خوابی يا . کاهش دهد را به شدت

د      . را دچار مشکل کند دگی کاهش ياب د باعث عدم تمرکز در           خواب . ممکن است کيفيت زن ه می توان يش از حد روزان ودگی ب آل
رده    ن امنيت ترافيک بزرگراههای آمريکاسازما. نتيجه موقعيت شغلی شما را به مخاطره افکند هنگام انجام کار شده و در اعالم ک

ورد مرگ    ١۵۵٠هزار مورد مجروحيت و  ٧١هزار تصادف،  ١٠٠است که خواب آلودگی هنگام رانندگی، ساالنه باعث حداقل م
ثًال     گفتنی است اختالالت به وجود آمده در اثر. می شود د، م مشکالت  بی خوابی پس از شناسايی عامل و درمان آن بهبود می يابن
د       حافظه و ا کاهش می ياب داد آسيب ه الينی   . يادگيری بهبود يافته و تع ايج ب دت، نت ی       در دراز م ده ناشی از ب ان نش اختالالت درم

د      اين نتايج با. خوابی به راستی خطرناک می شوند اد و جدی همراهن ی، ايست       . بيماری های بسيار زي ه قلب اال، حمل فشار خون ب
ودکی    مشکالت روانی از جمله افسردگی و ديگر اختالالت روحی، اختالالت ذهنی، مغزی، چاقی، قلبی، سکته دگی در ک عقب مان

دن کيفيت          ايين آم ر حوادث، پ دگی در اث ی، آسيب دي ا دوران جنين م         ي ه عوارض ک دگی از جمل دگی، از دست دادن شريک زن زن
ه است   ٧تا  ۶خطر مرگ در افرادی که کمتر از  خوابی است، مطالعات نشان می دهد که . ساعت در شب می خوابند افزايش يافت

. خون باال و بيماری قلبی دارد تحقيق نيز نشان داده که کاهش زمان خواب خطر مرگ بيشتری نسبت به سيگار کشيدن، فشار يک
د يکی از عو    . افراد کهنسال است بی خوابی همچنين يکی از عوامل کليدی مرگ و مير در ين می توان امل چاقی   بی خوابی همچن

ن است     چيزی که غالب مردم درک نمی: وينکلمن مسئول مرکز بهداشت خواب دانشگاه هارواردمی گويد دکتر جان. باشد د، اي کنن
رل وزن     ه کنت يش از  . باشد  که عادت خوب خوابيدن می تواند عاملی در اجرای موفق برنام يش از      ٨۵ب وع اختالل خواب در ب ن

وًال علت           .ه استميليون آمريکايی شناسايی شد ٧٠ ه معم د ک ج می برن ی خوابی رن  ١٠حدود يک سوم آمريکايی ها از عارضه ب
ه يکی      . آنها توسط معاينات اوليه پزشکان شناخته می شوند   درصد د خروپف ک ا       اختالالت تنفسی مانن د خوابی است ب ل ب از دالي

وز تشخيص           ل آن هن ا بيشتر عل ج است، ام ه بسيار راي ده و د  وجودی ک ان نمی شوند   داده نش ا      . رم ال ب خروپف مزمن بطور مث
ز   ۴۵ .بيماری قلب و مغز مرتبط است تند  درصد آمريکايی ها دچار اين بيماری ها هستند که نيمی از آنها دچار آپنه خواب ني . هس

ردان و   ٢۴ميليون آمريکايی  ٢٠بيش از . شيوع آپنه خواب نيز با ديابت و آسم مرتبط است وعی      ٩درصد م ان دچار ن درصد زن
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تال   ۴٠خطر برای فشار خون باالست، به طوری که فشار خون  آپنه خواب همچنين يک عامل اوليه. از آپنه هستند درصد افراد مب
ان نمی شود    به آپنه اصًال ه       . تشخيص داده نشده و در نتيجه درم تال ب راد مب ه خواب در اف ؤثر آپن ان م اال     درم باعث  فشار خون ب

زايش اطالعات و وجود   . کاهش قابل توجه خطر سکته مغزی می شود اری         با اف ج، بيم ی خوابی، درد و رن رای ب ان ب واع درم ان
ا   برخی محققان معتقدند بايد با همان جديتی که. عمل، تمرکز و حافظه قابل اجتناب هستند های مختلف مرتبط با بی خوابی، نحوه ب

  .شود خدر و الکل مقابله می شود با بی خوابی نيز برخوردتأثيرات اجتماعی مصرف مواد م

  :مراحل درمان 

  ميل شود نجوشانده عناب روزی يک استکا

  شب ها هنگام خواب يک ليوان شير به همراه عسل يا خرما ميل شود

  آويشن , استقدوس , هر روز بعد از ظهرها از دم کرده ی بادرنجبويه 

ا خوری   عسل , شير جوشيده ولرم يک ليوان  اخوری        , يک قاشق مرب ور عسل يک قاشق مرب رده گل زنب ودر  , گ مغز يک    4پ
  .با هم مخلوط کرده و هر روز صبح ناشتا مصرف شود, آب زعفران يک قاشق غذاخوری , قاشق مربا خوری 

  .از ترشی جات و مقاربت زياد دوری شود

  .:شب مصرف کند 40قاشق غذاخوری به مدت  3از فرمول زير هر شب 

  .واحد سرکه را با هم ترکيب کرده و در يخچال نگاه داريد 1+ واحد عسل  2+ واحد روغن زيتون  4

د و در     ز رعايت کني در طول روز از استرس و اضطراب بی مورد پرهيز کرده و از شلوغی ها دوری کنيد و اصول تغذيه را ني
ا زود          صورت امکان از موبايل استفاده نکنيد و يا ميزان استفاده را کاه د و شب ه ل خود را خاموش کني ا موباي د و شب ه ش دهي

  .خوابيده شود و بعد از اذان صبح از خوابيدن پرهيز شود 

  صورت خود را شب ها با آب گرم بشوئيد

بيخوابی است که از حد اعتدال گذشته است و در صورتی که عامل آن خلط صفرا باشد و يا ترکيبی از اخالط گرم باشد پس  سهر 
عدد   10پشت هر گوش    , رف منضج و مسهل اخالط گرم مثل شربت خاکشير شيرخشت و پاکسازی مغز با بخور و انفيه از مص

  .عدد زالو می باشد 10عدد زالوی ريز و زالو درمانی سوم روی هر دست  5روز بعد باالی هر ابرو  20, زالو می اندازيم 

  

  

  

  :جنون  -

يک دوره کافی است  . دست و پاهاست , شناسايی خلط غالب و دفع آن و مصرف داروهای ضد جنون و زالو درمانی پشت گوش 
ار  .  وان بيم ر اساس ت از ب ورد ني داد م وی پشت گوش و دست تع ين زال ردن در فواصل ب ودی پشت گ و در محل گ داختن زال ان

ار حذف می      خون گيری در. عدد کافی است  7الی  5ضروری است که  اين قسمت خاطرات هيجان آور و مخرب از حاقظه بيم
  . شود و آرامش جای آن را خواهد گرفت

  .بنابر اين خون گيری در اين نقطه برای مبتاليان به آلزايمر مضر است 
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  : عشق  -

  .دوست داشتن شخصی يا چيزی در حد افراط , مرضی است که بيشتر جوانان را عارض می شود 

ور               د درخت مزب ه عاشق مانن د ک ذا می گوين د ل د آن را خشک می کن عشق مانند عشقه يا لبالب است که بدور درختی چون پيچي
د و چ     دموی مزاجهایحاالت اين حالت و ضع بيشتر در . خشگ و الغر می شود ل    و سوداوی به وجود می آي ون مزمن شود مث

کثرت تحرک  . بيماری ماليخوليا تظاهر می نمايد و بيمار مدام سر به زير و غمگين است و هر چه بشنود يا ببيند فراموش می کند
اهی آه کشيدن    بيخوابی، الغری و نگاه عميق و دوست داشتنی دارد تنفر از مردم و تمايل به تنهائی دارد، تبسم، اشاره با چشم و گ

موقعی که نشانه ای از محبوب می بيند يا می شنود نا منظم و تند شدن نبض مخصوصا موقعی که نام او را می شنود،  مخصوصًا
 .اگر سخن از وصل در ميان باشد نشاط و شادی و وجد اگر کالم از جدائی و فصل پيش آيد حزن و اندوه نا منظم شدن نبض

  :درمان

  .درمان آنچه در ماليخوليا گذشت چه از غذا و چه از نظر داروئی در اينجا مؤثر است

عالوه بر آنچه که گذشت از سخن خوش، اصوات پسنديده، حکايات شيرين و احاديث دلپسند و آنچه متناسب طبع او باشد، بايد 
شک نکند و اگر مجرد است ازدواج کند، او را بکار نگه دارند و مهيا و بر قرارشود و از معشوق طوری بد جلوه دهند که 

  .مرتب با او کار و مشغوليات داشته باشند

گالب را در شکر حل کرده . شربت سيب، شربت به، شربت صندل، عرق کاسنی، عرق بيدمشگ، عرق گاوزبان تجويز نمايند
خته به تدريج بدهند بيمار بايستی به کارهای بزرگ، گردش و گرم کوبيده به آن اضافه نموده در آب اسپرزه ري 10تخم ريحان 

ده گرم ( سفر مشغول دارند، روغن کدو بنفشه، نيلوفر به اطراف بدن و سر او بمالند بهترين دارو شربت بادرنجويه است 
  )بادرنجويه برای يک روز 

ترنجبين را پس ار تمييز کردن و شستن در آب  خاکشير و( بيمار هر روز صبح ناشتا يک ليوان شربت خاکشير ترنجبين ميل کند
  روز پی در پی 40) جوش ريخته و با کمی عسل تر کيب کرده و بگذاريد تا لعاب دهد و پس از خنک شدن آن را مصرف کنيد

  .زالو درمانی می باشد پشت گوش و روی دست ها زالو درمانی می شود وقتپاکسازی بدن از سودا  و پس از

  

  

  :صرع و غش  -

. امروزه انواع گوناگونی از صرع شناخته شده است . داشته است زمان بوجود آمدن انسان بر روی کره زمين صرع نيز وجود از
ام نمی          ايست که می فقط نشانه صرع يک بيماری نيست بلکه ار خود را هميشه بخوبی انج د قسمتی از مغز ک د  گوي ی مغز    .ده وقت

ن   کی از خود ايجاد میبطور طبيعی کار کند يک سری امواج الکتري ه اي د الکتريسته در مسير اعصاب مغزی        نمايد ک واج مانن ام
التی  » لپسی  اپی« . کند عبور می ا             يا صرع ح ای الکتريکی در مغز بطور مرتب و ب ن تشنجها و طوفانه ه يکسری از اي است ک

محل خود در مغز عالئم و  کتريکی بسته بهکه اين جرقه الکتريکی و طوفان ال. خودبخود ايجاد شده و خاموش شوند فاصله زمانی
ين می      وع تشنج و صرع را تعي د  ن اه صرع    . نماي ار تشنج هيچگ ار تشنج می        يکب ا سه ب ا پزشک      نيست بلکه دو ت د ت د رخ ده باي
 تشخيص صرع را مطرح نمايد
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  علل صرع

ا در اغلب          يچ علت    گاه علت صرع وجود يک اختالل ساختمانی در مغز است ام وارد ه  م
ال       . شود  خاصی يافت نمی    ه دنب تال، حمالت تشنجی ب ان مب يک محرک    در برخی از کودک

روز می ديد ب ای درخشان و ش ل نوره يچ عامل شروع حسی مث د و در برخی ديگر ه  کنن

دين علت    در صرع نشاندار حمالت ناگهانی را می. ای وجود ندارد کننده  توان در يکی از چن

امل   ه ش رد ک ده جستجو ک ناخته ش زیت ش ای خونی   ، ومورهای مغ ر رگه ه ب ايی ک بيماريه
رای . باشد و انواع سموم می گذارند می مرکزی اثر  به غير از صرع علل متعدد ديگری نيز ب

ت       ب باالس ا ت ی از آنه ه يک ود دارد ک نج وج  تش ب  ) ی از ت نج ناش   .(تش

 

  انواع صرع

کلونيک شايعتر است، بيشتر  –ها تشنجهای تونيک  در بچه. است انواع مختلفی از تشنجهای صرعی تاکنون شناخته و تعريف شده
 ) برند، صرع کوچک يا ابسانس دومين نوع شايع صرع به صرع ، از اين نوع تشنج رنج می از سه چهارم کودکان مبتال

epilepsy) ديگر انواع صرع هستند خيم از صرع موضعی يا صرع حرکتی و صرع نسبی يا پارشيال خوش. در کودکان است.  

 

  کلونيک –صرع بزرگ يا تشنج تونيک 

دهد که مناطق حرکتی مغز دچار عارضه شده  آن هنگامی رخ می. است (Grand mal) شايعترين نوع صرع ، صرع اصلی
اصلی ، قبل از آغاز حمله و غش به بيمار يک حالت  در اغلب موارد صرع. را دربردارد هوشی بی شديد و است و اسپاسمهای
 تواند به صورت روانی يا شود و می ناميده می Aura اين حالت در التين. شود خوانده می دهد که اين اخطار درونی دست می

ممکن است بوی مشخصی را حس  بيمار). روانی(و يا احساس خوشبختی يا بدبختی ) جسمی(مثل شنيدن صدايی . جسمی باشد
افتد که اين مرحله کوتاه، تونيک است که تمام  هوش می لحظه بيمار بی بعد از چند. تابد ای می کند و يا گمان کند که نور درخشنده

کلونيک است که  مرحله بعدی. شود و رنگش نيز ممکن است کبود شود شوند، تنفس بيمار قطع می و منقبض می ها متشنج ماهيچه
  .زبانش را گاز بگيرد در خالل اين مدت بيمار ممکن است. خورند اندامها تکانهای مختصری می

 

  :کلونيک به ترتيب زير است –مراحل عالئم تشنج تونيک 

 تحريک پذيری يا رفتارهای غيرعادی به مدت چند دقيقه پيش از بروز تشنج (Aura).  

  افتد و تنفس نامنظم  زمين می کشد و کودک در طی آن بيهوش شده و به ثانيه طول می 30اسپاسم و انقباض عضالت که
  .شود می

 

 اين مرحله ممکن است کودک  در. ثانيه تا چند ساعت طول بکشد 20تواند از  دامها يا صورت که میحرکات پرشی ان
  .زبانش را گاز بگيرد و کنترل مثانه يا روده را از دست بدهد

 

 و به ندرت تا ده دقيقه بيهوش باقی بماند متوقف شد، ممکن است کودک تا چند دقيقه تشنج پس از آنکه.  

  ممکن است به خواب رود دارد و سردرد هوشياری کودک معموًال گيج است وبعد از بازگشت.  

  صرع کوچک يا تشنج ابسانس
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ها شايع است که  بچه در بين. شود دچار آسيب می بی مرکزیدستگاه عص ، که در آن مناطق حسی (Petit mal) صرع کوچک
ايستد در حالی که يک حالت  متوقف کرده و ساکت می کودک بازی را. انجامد معموال تشنج آنی است و يک لحظه به طول می

 اينکه در پس صرع کوچک عبارتست از زايل شدن شعور برای مدتی کوتاه ، بدون. شود می حالی در صورتش ديده سستی و بی

. نزد کودکان و دانش آموزان است  ها اين نوع صرع يکی از شايعترين صرع. ديده شود Aura بيمار تشنج يا زمين خوردگی و يا
مدت آن حتی امکان دارد بسيار کوتاه بوده و قابل . خبر است خود بی رنگ پريده ، چشمانش به يک نقطه خيره شده و از اطراف

غير اينصورت  رود و در سه تا سيزده سالگی است که اگر درمان اصولی شود برای هميشه از بين می آن از شروع. رويت نباشد
  .در سنين باالتر به صرع بزرگ تبديل خواهد شد

 

از نشانه های بارز صرع  .توان بيان کرد را می... و  های مغزی ضربه صرع ، تومورها ، حوادث ، تصادف ، از علل اين نوع
است که ممکن است در حين حمله ، دو يا سه  آموزان دانش ان در کالس درس مشاهده کرد، نحوه نوشتن امالتو کوچک که می

  .از حمله عالوه بر رنگ پريدگی ، سستی و بی حالی ، احساس خواب به کودک دست خواهد داد پس. خط از امال را جا بيندازند

 

شود و  دهد و به فضا خيره می از دست می ثانيه هوشياری خود را 15تا  10پس در طی اين نوع حمله تشنجی ، کودک برای 
و پس از بازگشت هوشياری ، کودک چيزی از حمله خود به ياد . افتد نمی شود اما به زمين فعاليتهای معمول وی متوقف می

  .آورد نمی

 

  صرع موضعی

ابتد از يک نقطه . شود کتی ظاهر میبه صورت حر شود و تظاهرات صرعی هوشياری بيمار در اين نوع صرع مختل نمی
البته نوع ديگر . گويند به اين نوع صرع ، صرع جانسونی نيز می. گيرد را فرا می شروع شده و به تدريج ساير قسمتهای بدن

مدت حمله حدود . ماند می موضعی حرکتی بدون انتشار است که تشنج فقط در يک عضو ظاهر شده و در همان جا باقی صرع
  .طول بکشد دقيقه است ولی ممکن است در بعضی از افراد مدتها يک تا دو

 

  نوع ديگر صرع

خيم که سبب حرکات پرشی در يک سمت از صورت  پارشيال خوش لپسی است که کمتر شايع است ، صرع نسبی يا فرمی از اپی
اين  تال به يک نوع صرع است ، بادر اغلب موارد کودک مب. هوشياری نيز ممکن است مختل شود همچنين. شود يا يک اندام می

  .چند نوع مختلف است لپسی هستند که ترکيبی از دو يا تر اپی حال برخی کودکان مبتال به انواع پيچيده

 

  اقدامات اوليه در فردی که تشنج کرده

 .دهيد از بدنش قرارکلونيک شده او را به يک سمت بخوابانيد و سرش را همسطح يا پايينتر  – اگر کودک دچار يک تشنج تونيک

 

تا از گاز گرفتن زبانش جلوگيری کنيد و او را به  بر طبق اصول کمکهای اوليه بايد جسم سختی را بين دندانهای بيمار قرار داده
مواقع  در بيشتر. هرگز چيزی را با فشار ميان دندانهايش قرار ندهيد. کشد معمولی نفس می پشت خواباند و مطمئن شد که بطور

است ولی اگر تشنجات بيشتر از چند دقيقه به  شوند و بعد از آن يک دوره خواب و استراحت بعد از يک دقيقه متوقف می تشنجات
 کلونيک نداشته و نخستين –همچنين اگر کودک تاکنون يک تشنج تونيک . بيمارستان رساند طول انجامد حتما بايد بيمار را به

  .برسانيد ود، به سرعت کودک را به نزديکترين بيمارستانش باری است که به اين نوع حمله دچار می

 

. کنيد تا تشنج کامًال برطرف شود و کودک هوشيار شود در مورد ساير انواع تشنج کودک را در يک محل آرام نشانده و صبر
 دن تشنج خودداریاز زدن يا تکان دادن کودک برای متوقف کر. به او آرامش خاطر بدهيد سپس به آرامی با او صحبت کنيد و

  .کنيد

  :مراحل درمان 
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: بطور کلی پرهيز در اين مورد کامل می باشد زيرا ناپرهيزی خود باعث تجديد حمالت صرع و تشديد آنها می گردد از جمله
چيزهای سرد و حمام زياد چيزهای ترش، لبنيات، ميوه های تر، ماهی، مرغابی، کرفس و غذاهای چرب و غليظ و گوشت 

زرگ مثل گاو، شتر و کلم، شلغم، قمری، ترب، سير، پياز، باقال، عدس، فلفل، خردل، تره، کاهو، گيشنيز را نبايستی حيوانات ب
مصرف نمود و بی خوابی مفرط و خواب روز در حال پری شکم و خشم و غضب و غم و اندوه و آواز بلند و رعد و برق و 

که زمين را در زير پای خود ببيند مثل نشستن در اتومبيل که شيشه اسب سواری يا موتور سواری و سواری بر وسايل تندرو 
هايش پائين باشد که مصروع بتواند از آن به خارج نگاه کند و زياد خواندن کتاب و روزنامه و کثرت جماع و قرار گرفتن بر 

يد، نشستن در مسير باد، و رفتن بر سرمای شديد، گرمای شد. بلنديها مثال پشت بام، باالی کوه و تپه و همه وهمه زيان آور است
بلنديها و ديدن اشياء خيلی براق و گردان روشنائی زياد و بوی گوگرد، قطران، قير و نيز ديدن آبهای روان، ديدن آتش شديد، 
ت نشستن در مهتاب، بوئيدن چيزهای بدبو، خوردن زيتون، پنير، و زياد خوردن ماهی و جگر نيز بپرهيزند، نيز باعث عود حمال

ساعت از  3اين بيماران بايستی پس از . صرعی می شود اين مبحث که با تغيرات کمی تکرارشد اهميت پرهيز را می سازند
صرف غذا به خواب روند و استراحت کنند، بوئيدن بودينه، دارچين، زيره و انيسون به طور مرتب و همچنين پاشيدن داروهای 

گرم همه را نرم کوبيده  10گرم زيره کرمانی  5گرم دارچين  15پودينه . ی باشدفوق روی غذای روزانه مصرع بسيار مؤثر م
 .کمی از آن روی غذای روزانه بيمار بپاشيد

  .از جوشانده عودالصليب يا چوب حيات به جای آب بنوشند و بعد از خوردن غذا بالفاصله نخوابند

  .و ماساژ دهد قطره روغن بادام شيرين به مالج سر چکانده 5هر شب موقع خواب 

در صورت افزايش و غلبه گرمی زالو درمانی انجام می شود در پشت گوش و سپس دست ها و تکرار ان با توجه به وضع 
  .بيمار

  

  :کابوس  -

د و هر      ه کن ا را خف مبتاليان به اين بيماری شب هنگام خيال می کنند که چيزی سنگين روی بدن آنها نشسته است و می خواهد آنه
ه                چه بخواهند ل مختلفی است از آن جمل اری دارای عل ن بيم ده راحت می شوند اي دار ش ه بي ا يک دفع فرياد بکشند قادر نيستند ت

  .زيادی فشار خون با عالئمی چون سرخی صورت و چشمها و بدن و ديدن اشياء سرخ در خواب و پرخوری زياد در شب

  را مختل کندممکن است باعث بدخوابی و اضطراب شود و سالمتی شما   کابوس
  :اين عوامل ممکن است در بروز کابوس نقش داشته باشد▪ 

  .ـ خوردن غذا درست پيش از خواب که ممکن است فعاليت مغز را افزايش دهد
  .ـ هر نوع اضطراب يا استرس

  .ـ هر رويداد عمده در زندگی، از جمله مرگ عزيزان
  .ها، از جمله تب ـ بيماری
  .بی يا عالئم ترک در مصرف داروهاهای نابجا، عارضه جان ـ واکنش

  .ـ اختالالت تنفس از جمله قطع تنفس هنگام خواب
 .ـ اختالالت خواب از جمله حمله خواب

  :درمانمراحل 

ا              رد، سکنجبين، آب غوره و ي وان شروع ک اب می ت انی و زرشگ و عن دی و آلوچه ورق درمان را با خون گيری و دادن تمرهن
  .گالب بر سر بمالند و از مقدار غذای روزانه بکاهندشربت آن را ميل نمايند، 

 بلغمی مزاجکابوس با 

  .کندی حواس، کسالت و بيحالی، کثری آب دهان و بينی، سستی بدن، ديدن آب و چيزهای نمناک و تر وسبز در خواب

  خشک ميل کنندکه بايد از غذاهای گرم و 

 سوداوی  مزاجکابوس با 
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  .عالئمی چون بيخوابی، خياالت واهی و ديدن تاريکی و اشياء سياه در خواب

  .کنند که بايد از غذاهای گرم و تر استفاده 

درمان آن پاکسازی از خلط غالب که معموال سوداست و خون درمانی پشت گوش و سپس روی . عوام ان را عبد الجنه می گفتند 
  .دست ها می باشد

  

  

  : لقوه  -

وه حالت   . يا کژدهانی دهند، مانند بيماری کجی دهان های مختلف می لقوه را در موارد مختلف، نام رو و  چشم لق  پيشانی و  لب و  اب
د و   توانند چشم ن نمیگرفتگا گاهی نيز لقوه. آيد شده و روی هم نمی کوژها  ای که گاهی لب زند، به گونه را به هم می هايشان را ببندن

  .گويند همچنين به لقوه کژرويی نيز می.بر هم کشند پلک

د و         م نمياي رد و دهان کج ميشود و يک چشم به ار   اين بيماری يک حالت کشيدگی است که بيشتر يک طرف صورت را ميگي بيم
 به  اين مرض را بايد فورا مداوا کنند و انرا. نمی تواند از وسط دو لب خود فوت کند

د و ان         حال خود نگذارند ه مرض بدهن دين روز ب ه و چن د مرتب که اگر کهنه شود ديگر قابل عالج نيست بايد فورا مسهل های چن
الم        سمت از ه س ابلش را ک د بيشتر سمت مق د روغن            صورت که ناراحت است باي رم مزاج مانن ا روغن های گ ه نظر ميرسد ب ب

يده ميشود     زيتون و روغن کنجد ل کش ل    . يا روغن گرچک ماساژ بدهند چون سمت ناراحت صورت از سمت مقاب د سمت مقاب باي
ه مريض داده ش    ا  را بيشتر ماساژ داده ضمنا از مسهل های گرم مزاج مانند سنای مکی و گل سرخ و مسهل هائی نظير سنا ب ود ت

 دستگاه گوارش او از اخالط و فضوالت پاک شده و بدن بتواند به مرض غالب شود 

 صحبت رود از دست و مرض روی دهد                   لقوه چو به جانب کسی روی نهد

 باشد که از اين درد بزودی برهد                  دو سه بار بايد که خورد حب ايارج

 انگه که و را صحتش از دست پريد                 وه رسيدانکس که مر او را مرض لق

 دارند نگاه خواهد افتاد مفيد                    گر جوزبوا در دهن خود شب و روز

 بايد که بياد دارد از من اين پند                        انرا که رسد از مرض لقوه گزند

 در خانه تاريک نشيند يک چند                      همراه دوائی که ورا باشد سود

ه         تفاده شود ب در صورتيکه مرض لقوه با مصرف داروهای فوق مداوا نگردد بايد از داروهای عطسه اور و معجون گشنيزی اس
ن معجون خورده شود         ال از اي دار سه مثق د بيشتر      . طوريکه چند شب وقت خواب يا صبح به طو ر ناشتا مق راد باي ن اف غذای اي

 .های گرم مزاج مانند شقاقل عسل کباب گوسفندی و کبک يا کبوتر و ساير غذاهای مقوی باشدمربا

  :مراحل درمان 

و ) عنصل(ور و انفيه و استفاده از روغن بنفشه بادام و مالش با روغن اسقيل خاين بيماری با مصرف داروهای گياهی و اجرای ب
 10عدد زالو پشت هر گوش در جلسه اول و سپس پس از       10گذاشتن صورت هر روز نيم ساعت روی نمک داغ و قرار دادن 

ز     10از هر طرف   چانهاز زير الله گوش تا زير , روز  20عدد زالو زير زبان و دوباره پس از  3روز انداختن  وی ري عدد زال
وه ی الهی            . بياندازيد  ه حول و ق ته باشد ب اه از حدوث آن گذش ا حدود يک م که در اين صورت اگر فرد در ابتدای لقوه باشد و ي

  .بسرعت عالج خواهد يافت و اگر بيماری کهنه باشد دوره درمان طوالنی تر می شود

  

  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
288 

  :اختالج  -

شناسايی خلط غالب و دفع آن و مصرف داروهای ضد اختالج و سپس زالو درمانی روی عضوی درمان آن . پرش اندام است 
اختالج براساس نوع خلط غالب تقسيم بندی هايی دارد که می توان در مرحله اول پشت گوش ها را . که دچار اختالج شده است 

  .زالو درمانی کرد و سپس روی موضع دچار اختالج را زالو انداخت

  

  

  :تشنج  -

 عملکرد وخصوصيت دارد درمغز،اين اختالل دو تشنج عبارت است ازاختالل موقتی

 

 ناگهانی آغازميشود به صورت : اول اينکه  

 غيرارادی وغير قابل کنترل است   : دوم اينکه

 

 عاليم تشنج چيست؟

 :تشنج ميکند ممکن است شما هريک ازاين عاليم راببينيد وقتی کودکی

شماپاسخ ندهد يا بيهوش  اختالل هوشياری شوديعنی اطرافيان رانشناسد متوجه زمان ومکان نباشد،به صدازدندچار  کودک‐١
 .روی زمين بيفتد

ممکن .ظاهر شود اين حرکات ممکن است قسمتی از بدن ياتمام اعضا را درگيرکند حرکاتی غير ارادی در اعضای بدن کودک‐٢
دست يا يک پای  بيفتد،سروچشمهای کودک به يک طرف بچرخد يا اينکه فقط يکبه شدت دست وپابزند،روی زمين  است کودک

دقيقه طول ١٠طول بکشد معمو أل اين حمالت کمتر از  کودک دچار حرکات تکان دهنده شديد شودواين حالت چند ثانيه تا چنددقيقه
 .ميکشد

 .حمله کنترل ادرار خود را از دست بدهد ممکن است کودک درزمان‐٣

 .عادی نشان ميدهد مثأل بدون آنکه متوجه اطراف باشد،شروع به دويدن ميکند ودک به صورت ناگهانی رفتاری غيرگاهی ک‐۴

 ∙.نباشد است کودک برای چند لحظه به نقطه ای خيره شده ودر اين مدت متوجه اطراف ممکن‐۵

  ؟ آياهر کودکی يک بار تشنج کند،تا اخر عمر دچار حمال ت تشنج خواهد شد   

در صد کودکان در اين سنين با تب ۴-٣در نتيجه سالگی مغز کودکان به افزايش درجه حرارت بدن حساس است۵ماه تا۶سنيندر 
 شايعترين سن برای.سالگی دچار تشنج نميشوند۵اکثريت اين کودکان بعد از سن. ميشوند دچار تشنج)درجه٣٨بيش از(های شديد

تشنج ناشی ازتب بيش از يکبار اتفاق  دقيقه طول ميکشد وبندرت١٠ندثانيه تاماهگی است وزمان آن ازچ١۴-١٨تشنج ناشی از تب
  ميافتد

تحريکات عضالنی به صورت کشيدگی عضو مثل کشيده شدن دست و پا و کرامپ پا و سفت شدن عضالت ظاهر می و تشنج 
اين تشنجات دردناک گاهی اين تحريکات دردناک به علت تحريک عصب متصل به عضله می باشد . شود و بسيار دردناک است

به صورت تيک ظاهر می شود مثل تحريک عصب تری ژومو و يا تيکهای دردناک عضالنی ديگ در تشنجات عضالنی بايد 
 .متوجه بيماری کزاز بود که فوری بايستی به طبيب مراجعه و تحت درمان قرار گيرند

 

  تشنج عضالنی در مزاج بلغمی 

در مسير اعصاب به وجود می آيد و عالئمی از قبيل سنگينی بدن بخصوص )  هاضمه ای(  بلغمیدر اينجا به علت ازدياد مواد 
در موقع حرکت، کشيدگی پوست بدن، پر بودن نبض، پررنگ شدن ادرار و حاالت خواب آلودگی برای بيماری پيدا می شود و 
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ر نسوج بدن است مثال مثل رسوبات اسيداوريک در رسوبات امالح يا مواد غير طبيعی داين حاالت بيشتر در اثر به وجود آمدن 
مفاصل و نسوج و غيره يا رسوبات ديگر در عروق مغزی و يا زياد شدن چربی خون که عالئمی چون سوزش سر و کف دست 

  .و غيره ايجاد می نمايد

   

  )پرخونی ( تشنج در مزاج دموی 

  .واجب استشربت سعد مؤثر است، خون گيری الزم و پاکسازی مزاج 

  تشنج در صفراوی مزاج

  .سکنجبين، تمرهندی، آب انار مفيد است

  تشنج در مزاج سوداوی

  .مثل معالجه ازدياد سودا بايستی درمان شود

 

    :مراحل درمان 

  .قطره روغن بادام شيرين به مالج سر چکانده و ماساژ دهيد 5هر شب موقع خواب 

مخلوط کرده هر روز صبح ناشتا ميل , بارهنگ يک قاشق مرباخوری , ی عسل يک قاشق مرباخور, شير جوشيده يک ليوان 
  .شود

 40واحد سرکه را با هم مخلوط کرده و در يخچال نگهداری کنيد و هر شب به مدت  1+ واحد عسل  2+ واحد روغن زيتون  4
  .قاشق غذاخوری تناول کنيد 3شب 

  .ينی بچکانيدهر روز صبح با انفيه عطسه بزنيد و سپس روغن بنفشه در ب

, سبزيجات غير از خرفه , شيرينی جات , قره قروت , تمبر هندی , لواشک , ميوه ترش مثل آلوچه , ماست , از مصرف ترشی 
  .ماهی  پرهيز شود, گوشت گاو , چربی 

متشنج  روز بعد در مسير رگهای منتهی به عضو 20عدد زالو انداخته می شود و سپس  10ابتدا در جلسه اول پشت هر گوش 
  .انجام می شود شود و سپس روی پاها زالو درمانی

  

  

  : جرب  -

رد    ز           . ورم و درشتی چشم است که پلک ها را نيز در بر می گي و ی ري د عدد زال داختن چن د زدا ان اهی گن ا داروهای گي راه ب هم
  .اطراف پلک ها به درمان بيماری کمک می کند 

  

  :َسُبل  -

زرگ      واحی و ب ان ن پرده ای شبيه خطوط در هم بافته که مانع ديد می شود و علت ان را از امتالء سر و مغز و غلبه خون در هم
و عالج ان با مصرف داروهای گياهی و شياف معروفی به نام احمر می باشد که زالو درمانی . شدن رگ های چشم برشمرده اند 
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ا   . عدد زالوی ريز زير پلک هر چشم کافی است  3تا  2ند و با انداختن کمک شايانی به تاثير شياف احمر می ک ار را ت  3و اين ک
  .جلسه دو هفته در ميان ادامه دهيد

  

  

  :خياالت يا مگس پران  -

 مگس پران چشم چيست؟

(Floaters) 

ه يك تصوير صاف        ره شدن ب ا آس      (آيا هرگز برای تان پيش آمده است آه هنگام خي فيد ي ثال يك آاغذ س ی م متوجه ذرات  ) مان آب
ك   هرچهروند و  آوچك غبار مانندی شويد آه جلوی چشم تان باال و پايين می  وی           می پل ايه آوچك در جل ل يك س م مث از ه د ب زني

 چشم تان قرار دارند؟ 

د   می  " مگس پران"های مزاحم را اصطالحا  اين سايه  ا حرآت دادن چشم، مگس      . گوين م حرآت می      معموال ب ران ه ا    پ د، ام آن
  .توان آن را با چشم تعقيب آرد باشد، نمی چون جهت حرآت آن در خالف جهت حرآت چشم می 

 پران چيست؟ مگس 

 

دورت   مگس  ايه آ ت س ران در حقيق ه روی    پ م است آ ه چش ايع زجاجي ود در م ای موج ه
دورت  . شود افتد و به صورت يك سايه تيره ديده می   شبكيه می ا ممكن است ناشی      اين آ ه

های التهابی در زجاجيه و  های زجاجيه، جمع شدن سلول  م شدن رشته از چسبندگی و ضخي
  .يا خونريزی در داخل چشم باشد

 زجاجيه چيست؟

ه بخش اعظم     ره  داخل  زجاجيه مايع ژله مانندی شبيه سفيده تخم مرغ خام است آ  چشم آ بكيه     از( ا روی ش ر  ) پشت عدسی ت را ُپ
بكه    . دارد آند و شبكيه را در جای خودش نگه می  آرده است و به حفظ ساختمان آروی چشم آمك می  ه از يك ش ساختمان زجاجي

ه آ  اسفنجی متشكل از رشته  ه   های خيلی ظريف است آه مقادير فراوان آب و مواد محلول را در خود جای می دهد و ب ن حالت ژل
راآم     های خارجی    های موجود در زجاجيه در قسمت  رشته . ای می بخشد  ه مت ر زجاجي ه        ت بتا محكمی ب تند و اتصاالت نس ر هس ت

  .های داخلی شبكيه دارند  اليه

 شود؟  پران ايجاد می چرا مگس

زايش می      مگس د، طور   پران عارضه بسيار شايعی است و با افزايش سن، شيوع آن اف يش از   ياب ه ب ا   60ی آ راد    70ت درصد اف
  .اند پران را تجربه آرده  سال مگس  60باالی 

  شود، اما با باال رفتن سن اين رشته  ها و افراد جوان معموال بسيار ظريف است و ديده نمی  های موجود در زجاجيه در بچه  رشته
شوند آه سايه اين آدورت بر روی شبكيه به  جاد آدورت می چسبند و باعث اي  شوند و در بعضی جاها به هم می تر می   ها ضخيم

  .شود پران احساس می  صورت مگس

شوند    های محيطی زجاجيه آه به شبكيه متصل هستند، از جای خود آنده می   به عالوه در بسياری از افراد مسن، بخشی از رشته
ه   "اين حالت آه آن را  .افتند های مرآزی زجاجيه می  و به داخل بخش اد       می  " جداشدگی خلفی زجاجي رين علت ايج ايع ت د، ش نامن

  .پران است مگس 

  .شود پران می   های التهابی در زجاجيه و ايجاد مگس سبب تجمع سلول ) يتئيوو(گاهی اوقات هم وجود التهاب داخل چشمی 
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تال ب          يك علت ديگر مگس  راد مب ثال در اف ه است، م ممكن است خونريزی های      ديابت  هپران، وجود خونريزی در داخل زجاجي
   .پران ديده شود  خفيف چشمی، ابتدا به صورت يك مگس

  تر است؟  پران در چه افرادی شايع مگس

 سال  60افراد باالی 

 افراد نزديك بين 

  .دارند)جراحی آب مرواريدبه خصوص (افرادی آه سابقه جراحی چشم 

  .دارند) يووئيت(افرادی آه سابقه التهاب داخلی چشم 

 پران خطرناك است؟ يا مگسآ

ته و      .داشته اند و هيچ مشكل خاصی پيدا نكرده اند پران بسياری از افراد مدت ها مگس  مگس پرانی آه سال های سال وجود داش
  .تغيير خاصی پيدا نكرده است، معموال خطری ندارد، اما بروز مگس پران جديد می تواند ناشی از مشكالت جدی چشمی باشد

د، جداشدگ      ران جدي روز مگس پ ه خودی خود خطری         البته همان طور آه گفته شد شايع ترين علت ب ه ب ه خلفی است آ ی زجاجي
ارگی      ندارد، اما گاهی اوقات در حين جدا شدن زجاجيه، بخشی از شبكيه نيز همراه با آن آنده می  ا پ اد سوراخ ي شود و باعث ايج

  .شود آه می تواند سبب جدا شدن پرده شبكيه و مشكالت شديد بينايی شود در پرده شبكيه می 

ه مگس       پران بدون معاينه دقيق چشم پزشكی امكان  ستشخيص علت ايجاد مگ رادی آ ام اف ران   پذير نيست، بنابراين الزم است تم پ
  .پزشك معاينه شوند اند، حتما توسط چشم  جديد پيدا آرده

 

ا    های مخصوص باز می   برای انجام معاينه، ابتدا مردمك با استفاده از قطره شود و سپس ب
ه در  . شود وسايل مخصوص، زجاجيه و شبكيه معاينه می و لنزها  استفاده از در صورتی آ

وجود نداشته باشد و شبكيه سالم باشد،  " جداشدگی زجاجيه خلفی"معاينه هيچ مشكلی به جز 
رده  معموال خطری وجود ندارد و درمان  خاصی الزم نيست، اما در مواردی آه آسيبی به پ

ان          د درم ته باشد، باي شبكيه وارد شده باشد، يا خونريزی يا التهاب داخل چشمی وجود داش
  .انجام شود

ه نمی    اد مگس      گاهی با يك نوبت معاين ق ايج وان علت دقي ران را تشخيص داد    ت ن  . پ در اي
  .هفته يك بار تكرار شود تا مطمئن شويم علت خطرناآی وجود ندارد 3تا  2حالت معموال الزم است معاينه در فواصل 

ابراين در              ه آوچك می شود، بن د هفت بكيه، پس از چن ارگی ش ا پ يك نكته مهم آن است آه مگس پران حتی در صورت همراهی ب
  .عاينه آامل چشم انجام شودافرادی آه مگس پران جديد چشم داشته اند، حتی اگر خود به خود خوب شده باشند، الزم است م

 پران قابل درمان است؟ آيا مگس

ان نيست         همان طور آه قبال هم گفته شد مگس  ه درم ازی ب دارد و ني اآی ن د     . پران معموال علت خطرن وارد پس از چن ر م در اآث
  .هفته تا چند ماه، مگس پران به تدريج آوچك می شود و فرد نيز عادت می آند آه آن را ناديده بگيرد

انی    از نظر طب جديد اما در مواردی آه مگس پران با سوراخ يا پارگی پرده شبكيه همراه باشد، ممكن است  دامات درم ه اق نياز ب
  .كيه وجود داشته باشديا عمل جراحی برای جلوگيری از پارگی پرده شب ليزرمثل 

  :مراحل درمان 
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ز             گرچه علت اين بيماری از سوء عملکرد معده  وی ري د زال داختن چن ده ان ان مع ار درم ا در کن ده می باشد ام و نفوذ بخارات مع
  . کنار پلک پائينی چشم مفيد است 

  .رعايت يکی از رژيم های پاکسازی بدن برای اين بيماران ضروری است 

  

  :ضعف بينايی  -

  :مراحل درمان 

  سرمه کشيدن به چشم ها موقع خواب

  خرما و گوشت و هويج, کندر , خوردن به 

  چکاندن آب مرزنجوش يا آب ليموترش رقيق شده با آب قبال جوشيده شده به داخل چشم

  رفع يبوست با استفاده از ملينات مانند شربت خاکشير و استفاده از ميوه های گرم و تر

  سبزی که پر از آب است و يا به سبزه زار و رودخانهنگريستن به طرف 

  نگريستن به متون قرآن کريم

  مسواک زدن

  کوتاه کردن موهای زائد با نوره يا واجبين

  حنا گذاشتن

  حجامت کردن

  روز پياپی 120مصرف آب هويج به صورت ناشتا به مدن 

  خواندن ايت الکرسی

  عدم پوشيدن کفش سياه

 اول شبپرهيز از نزديکی کردن در 

کنار چشم ( روز بعد روی شقيقه های انتهای خارجی ابرو  25تا  20عدد و  10ابتدا پشت گوش ها را زالو می اندازيم هر گوش 
 .عدد زالو می اندازيم  3هر طرف ) 

 

 

  :کاهش يا باطل شدن حس بويايی  -

ه انساني است     د      . حس بويايي يکي از حسهاي پنجگان ن حس در بعضي از جان د اي ا در      ارانهر چن ادي دارد ام اهميت بسيار زي
ارم        ه چه ايي رتب ه حس بوي زوم       . اهميت را داراست   انسان در بين حس هاي پنجگان ا الزم و مل ايي تقريب حس چشايي و حس بوي

ز    يکديگرند به طوريکه فرد ذاها ني م غ رد    مبتال به کاهش حس بويائي از طع د ب ذت نخواه ايي در هر    .ل طرف نيمکره    عصب بوي
ودار  . شده و در سقف بيني پخش ميشود   قاعده مغز خارج شده و از طريق سوراخهاي ريز کف جمجمه وارد بيني مغز از ذرات ب

ا ميشوند    معلق در هوا به هنگام تنفس وارد بيني شده ته ه ته   . و به اين رشته هاي عصبي ميرسند و باعث تحريک اين رش ن رش اي
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ل مي    ها جريان ه مغز منتق د و مغز   عصبي ايجاد شده را ب وي  " کنن د  " ب ديهي . مربوطه را درک ميکن ل       ب ه هر دلي است چنانچه ب
ودار         ا تنگي شود ذرات ب داد ي ي دچار انس نفس از بين ته هاي            مسير ت ه رش ي شوند و خود را ب افي وارد بين زان ک ه مي د ب نميتوانن

ديد    . د در نتيجه حس بويائي فرد مبتال به انسداد بيني کاهش مي ياب  عصبي بويائي برسانند د انحراف ش ي و پوليپ     هر چن ه بين تيغ
ايعي   . بيني شايعترين علت کاهش حس بويايي است  بيني نيز ميتوانند باعث کاهش حس بويايي شوند اما التهاب داخل از عوامل ش

رد         که باعث التهاب داخل بيني ام ب رژي ن ا آل ي ي ين از حساسيت بين وشبختانه  خ .ميشوند ميتوان از ويروس سرماخوردگي و همچن
ددًا فضاي داخل          ي مج ورم داخل بين ائي خود را         در اين موارد با برطرف شدن التهاب و ت ار احساس بوي از ميشود و بيم ي ب بين

ادري       متاسفانه نقش  .بدست ميآورد وارد ن ي محدود نميشود و در م روس   ويروس سرماخوردگي فقط به ايجاد تورم درداخل بين وي
دان آن         در. کرده و باعث آسيب غير قابل برگشت آن ميشود   مستقيمًا به عصب بويائي حمله ا فق ايي و ي ورد کاهش حس بوي ن م اي

ه و در نتيجه          در مواردي نيز ممکن است  . دائمي خواهد بوددر بعضی مواقع  ده جمجم ه سر باعث شکستگي قاع ضربه وارده ب
دان آن   قطع شدن اعصاب بويائي شود که ان         می ت باز هم کاهش حس بويايي يا فق وارد درم ه در طب سنتی م د دائمی باشد البت وان

  .شده وجود داشته است

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مراحل درمان 

ه ترکی سر را                  انده مرزنجوش و درمن ا جوش د و ب ر غرغره کنن ا انجي ؤثر است و مر را ب را م ارج فقي خوردن ماءاالصول و اي
ق   بشويند و در بينی کشند آب چغندر آب اذان الغار،  انده آب رقي آب سداب يا آب پودينه رقيق را استنشاق کنند يا سياهدانه را جوش

ه سه             ) گرم در يک بطر 5(شده را در بينی کشند  ون ريخت ده در يک قاشق رغن زيت رم کوبي رم ن دار يک گ ه مق يا سياهدانه را ب
  .مرتبه استنشاق نمايند 4زی گرم مرزنجوش را در يک بطر آب جوشانده صاف کرده رو 5قطره در بينی بچکانند يا 

د    2داروهای بخور و عطسه اور هر شب يک بار استفاده شود و پس از اتمام روغن بنفشه يا بنفشه بادام را در بينی  قطره بچکاني
 .عدد زالو هر طرف بينی بياندازيد 2هفته يکبار  2جلسه  3و 
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  ) :شب کوری( عشا  -

  .هنگام تاريکی و شبشب کوری عبارت است از ديد مشکل در 
  

  . شبکوری يک اختالل بينايی می باشد، به طوری که ديد در تاريکی يا شب، به صورت غير عادی مختل می شود
  

تنها ديد ضعيف در شب مشکل افراد مبتال به شبکوری نيست، بلکه هنگامی که از يک محيط روشن به يک محيط کم نورتر می 
  .ان طوالنی تری نسبت به افراد معمولی دارندروند، برای تطابق ديد، نياز به زم

  
  .ديد نيز ممکن است به ميزان بسيار زيادی کاهش يابد) کنتراست(تباين و تقابل

  :علل ايجاد شبکوری
  

سلول های استوانه ای حساس به نور شبکيه، واقع ) rhodopsin" (رودوپسين"يا " رنگدانه ارغوانی"اين مساله به دليل کمبود 
  . رخ می دهد در پشت چشم

  
 retinitis(التهاب رنگدانه ای شبکيه چشم"به طور معمول، شبکوری بيشتر به علت يک بيماری چشمی به نام 

pigmentosa "(که يک بيماری ارثی می باشد، اتفاق می افتد.  
  

  . رد، کاهش يابددر برنامه ی غذايی ف Aعالوه بر اين، رنگدانه ارغوانی چشم ممکن است به دليل کاهش ميزان ويتامين 
  

  .قرار گرفتن در معرض نور شديد نيز ممکن است موجب تخليه ناگهانی ذخيره رنگدانه ارغوانی شود
  

  .نيز به وجود آيد )"گلوکوم(آب سياه"و " التهابات شبکيه و مشيميه"شبکوری ممکن است در اثر بيماری های چشمی مانند 
  :گزروفتالمی

  
در چشم ها می باشد که بافت ملتحمه چشم، خشک و غير شفاف  Aپيشرفته کمبود ويتامين فرم ) Xerophthalmia(گزروفتالمی

  .می شود
  

عالوه بر اين، توليد اشک به طور قابل مالحظه ای کاهش می . در اين بيماری چشم ها بيش از اندازه به نور حساس می شوند
اين امر منجر به ايجاد زخم و عفونت در . دست بدهند يابد و موجب می شود که چشم ها رطوبت و لغزندگی طبيعی خود را از

  .چشم ها می شود

  :مراحل درمان 

  .هر روز صبح ناشتا يک ليوان آب هويج ميل شود 

  .خون آبه آن را با يک تکه نان گرفته ميل شود . شش يا جگر سفيد بز نر را روی توری کباب کرده 

  .همراه غذا مصرف شود  اسفناج خام با مقداری ماست شيرين هم زده هر روز

عسل يک , پودر جوانه گندم يک قاشق مربا خوری , گرده گل زنبور عسل يک قاشق مربا خوری , شير جوشيده يک ليوان 
  .ساعت بعد از آن چيزی ميل نشود 1با هم مخلوط کرده به جای صبحانه ميل شود و تا , قاشق مربا خوری  

 .عدد زالو انداخته شود  3ها هر طرف  جلسه دو هفته يکبار کنار چشم و شقيقه 3
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  :خشکی بينی 

ه  کننده خشکی بينی ممکن است چيز ناراحت ان آن بسيار           ای باشد، ولی ب وارد درم اری است و در بيشتر م درت عالمت يک بيم ن
ی خورده   هائی است که برای آبريزش ب  حساسيت ترين علت خشکی بينی عوارض جانبی داروها، مخصوصًا ضد مهم. ساده است ين

دٔه مجاری       افشانه. يک ناراحتی داشتيد و حاال، ناراحتی ديگری گرفتارتان کرده است. شود می ی و برخی داروهای بازکنن های بين
ز وجود دارد      های چشمی، مسکن که در بعضی قطره(تنفسی حاوی آتروپين هم  ی ني ا، و داروهای قلب ی را خشک می   ) ه د  بين   .کنن
م ممکن است خشک شود       . يگر خشکی بينی استآب و هوا از علل شايع د ی ه د، بين   .وقتی هوا گرم شود و رطوبت آن پائين بياي

ی،           . تواند باشد همچنين خشکی بينی نشانٔه دو بيماری نادر هم می ا بين ه تنه ه در آن، ن ٔه چشم ک ه و ملتحم يکی التهاب خشک قرني
انگان ش     ها نيز خشک می بلکه دهان و چشم به روماتسمی          شوند؛ و ديگری، نش ا التهاب ش راه ب وًال هم اری معم ه يک بيم وگرن ک

  .کند مفاصل است و غدد بزاقی را گرفتار می

  
  :مراحل درمان 
صورت آب يا آب ميوه، زياد بخوريد، چون رساندن آب کافی به بدن مهم است و مرطوب کردن  مايعات، به. مايعات بخوريد

  .ها از داخل بهتر است تا از بيرون بافت
کنيد، خشکی بينی خود را به پزشک اطالع  اگر ضدحساسيت يا هر داروی حاوی آتروپين مصرف می. روهايتان را کنترل کنيددا

بهتر است فهرست تمام داروهای مصرفيتان را به پزشک نشان دهيد؛ شايد . دهيد تا مقدار آن را کم کند يا دارو را عوض کند
  .علت خشکی بينی داروی ديگری باشد

  .هر وقت الزم دانستيد، با يک افشانٔه سرم فيزيولوژيائی بينی را مرطوب کنيد. ک مصرف کنيدنم  آب
فراموش نکنيد که برای جلوگيری از رشد . با استفاده از يک دستگاه بخور، هوا اتاق را مرطوب نگاه داريد. هوا را مرطوب کنيد

  .کپک و قارچ روی دستگاه، هر روز آن را تميز کنيد
تکٔه پماد را به درون ! مراقب باشيد. کننده را در جلو بينی خشک شده يا ترک خورده بماليد کرم يا پماد نرم. پماد بزنيد با احتياط

 .الريه شوند های نفتی ممکن است باعث نوعی ذات کننده وازلين و ديگر مرطوب. شش نکشيد

  را هر روز و هر ش داخل بينی بچکانيد و داروهای دافع خلط صفرا را مصرف کنيد و روغن بنفشه يا بنفشه بادام
 . دوعدد زالوی ريز کنار بينی قرار دهيد با اين کار خشکی بينی را به نرمب و لطافت بدل می کنيد

 ا هم مثل خشکی بينی درمان می کنيمو البته زخم بينی ر

 

  :رعاف يا خون ريزی از بينی  -

. باشد بينی به علت اينکه وظيفه گرم کردن هوای دم و مرطوب نمودن آن را دارد دارای عروق خونی زيادی می
تنها درصد . آورد ايجاد ميشود اکثريت خونريزی بينی خودبخود و يا با فشار مختصری که خود بيمار به بينی وارد می

 باشد  کمی از خونريزيهای بينی نيازمند ويزيت پزشک می

  :شايع خونريزی بينی علل

  ـ ضربه به بينی١
  ـ خشکی مخاط بينی٢
  ـ فشار خون باال٣
  ـ عفونت دستگاه تنفسی۴
  ـ جسم خارجی در بينی۵
  ـ بيماريهای انعقادی خون۶

  :انواع خونريزی
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  )جلوی بينی( خونريزی قدامی -١
  )پشت بينی(خونريزی خلفی  -٢

  :تدابير درمانی در خونريزی قدامی

 حفظ نمائيد خونسردی خود را.  

 در حالت نشسته يا نيمه نشسته قرار گيرند.  

 تنه کمی به طرف جلو خم شود و دهان نيز باز باشد تا خونريزی وارد حلق و بلعيده نشود.  

 نحوه گرفتن و فشار . دقيقه به هم فشار دهيد ۵-١٠های بينی را به مدت  با انگشتان سبابه و شست خود پره
  يزی قدامی بينیدادن پره های بينی در خونِر

 از فين کردن خودداری نمائيد.  

  :مراحل درمان 

ساده ترين عامل بند آوردن خون بينی فشار نوک انگشت سبابه به قسمت گوشت بينی است اين عمل را به مدت يک 
ريع ساعت با فشار ادامه می دهند خون بند می آيد زيرا مبداء خونريزيهای بينی در همين قسمت است که به شبکه 

يا اينکه مقدار کمی . يا به وسيله يک قطعه تنزيب تميز به صورت تامپون در بينی گذارند. کسل باخ معروف است
کافور را در آب گشنيز يا کندر يا صبر زرد يا خون سياوسان يا زاج را به مقدار کم نرم سائيده در آب گشنير حل 

  .کرده با قطعه پارچه تامپون نمايند

جلسه  2عدد درمان می شود و  10با زالو درمانی پشت هر گوش به تعداد از غلبه خون باشد  خونريزی بينی چنانچه
  اين کار انجام شود 

  قطره در هر سوراخ بينی بچکانيد 2و آب تره تازه را هر روز 

  .فراموش نشود با رعايت يک از رژيم های پاکسازی بدن اصالح تغذيه و رفع خلط غالب 

  

  

  :ترک و خشکی و ورم لب  -

در اين مطلب از . شديدی نيز همراه است دردد با خشکی لب عالوه بر اين که ظاهر ناخوشايندی دارد، در برخی موار
»ehow «    کی ردن خش ين ب رای از ب انی ب د روش درم ه چن ود    ب ع ش وثر واق دواريم م ه امي ت ک ده اس اره ش ب اش   . ل

ر  ل خب تن ک ود   : م دتر نش ت ، ب ه هس عيت از آن چ ا وض د ت ز کني ان پرهي ا آب ده ب ب ردن ل يس ک   .از خ
دن    ▪  ک ش ث خش يدن باع را سيگارکش د زي ات بپرهيزي تعمال دخاني تاز اس ه  پوس تاز جمل ود  پوس ی ش ب م   .ل
عيت   ▪  ه وض ب ک ده ل راق کنن ا ب ب ي ب از رژ ل کی ل ردن خش ين ب رای از ب د رب تفاده نکني د، اس ی کن دتر م   .ا ب
د             ▪  تفاده کني ده اس رای مرطوب کردن محيط اطراف خود از دستگاه های مرطوب کنن د و ب   .آب بيشتری مصرف کني
  .برای داشتن لب های سالم الزم است Bو  Cمصرف ويتامين ▪ 

د   ▪  تفاده کني ه لب    . اگر به طور مداوم دچار ترک لب می شويد، از عسل که خاصيت ضدباکتريايی دارد، اس عسل را ب
رم       ١۵. ثانيه پس از خشک شدن کمی وازلين روی آن قرار دهيد٣٠بماليد و  ه آب ول ه آغشته ب ا گوشه حول دقيقه بعد، ب

د        ٢را روزی  کاراين . به آرامی وازلين و عسل را پاک کنيد ا نتيجه خوبی بگيري د ت ه تکرار کني   .بار به مدت يک هفت
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ه ورا را روزی ▪  ن آلوئ رد   ٢روغ ين بب ز از ب ا را ني ب ه کی ل ود، خش ر بهب الوه ب ا ع د ت ا بمالي ب ه ه ل ار ب   .ب
  .خيار را به آرامی روی لب های خشک بماليد تا تورم ناشی از خشک شدن لب تسکين پيدا کند ▪

  جلسه 3عدد زالو بياندازيد و هر هفته يکبار تکرار کنيد تا  4زير لب و روی لب هر بار جمعا *

 .هر شب ناف بيمار را با روغن کرچک يا کنجد چرب کنيد تا بهبودی کامل ادامه دهيد *

 

 

 

  :لثه يا پيوره  عفونت -

ه  های بافتبيماری پيوره يا  اير نسوج نگه     اطراف دندان، اين بيماری عفونتی است در ناحيه لث ا و س دان   ه ده دن از . دارن
ونی می       ها خونابه می پای دندان و و عف د ب ان ب د و ده وره   . دشو  آي ه  (شيوع پي وع جدی   ) التهاب لث ه ن اری    ک ری از بيم ت

. سال به نوعی به اين بيماری مبتال هستند ۴۵درصد بالغين باالی  ۵٠نزديک به . شود است با افزايش سن بيشتر می لثه
ه   مهم. ها منجر شود تواند به لق شدن و حتی افتادن دندان پيوره پيشرفته می وره، ورم لث ه باعث    ها ترين عالمت پي ست ک

ی ه م ود لث ون  ش ار خ ی دچ ه راحت ا ب دان   ه خ دن يدن ن ا کش واک زدن ي ع مس ژه موق ه وي وند؛ ب زی ش م و . ري اير عالي س
ه همچون   (ها، تجمع چرک در خط لثه  بوی تعفن دهان، نرم و حساس شدن لثه: های آن نيز عبارتند از نشانه جايی که لث

ی        خوردن لثه در فاصله، چين و چروک )گيرد گريبانی دندان را دربرمی دان و تغييرات ق شدن دن دان، ل ر از دن ای دورت
دانی است   علت پيوره مانند پوسيدگی دندان، پالک. در نحوه استقرار دندان  دا       . های دن ه تجمع پي ی پالک در خط لث وقت

اهی خون     کند باعث تحريک لثه و حساس شدن آن می  می ه گ دا می     شود ک م پي زی ه د  ري ن حالت    . کن ه اي ا   ژنژيويت ب ي
 .گويند لثه می التهاب

ای غيرقابل برداشت به نام  تر شده و ماده را هر روز با مسواک يا نخ دندان پاک نکنيد به مرور سفت ها پالکاگر اين 
يدا کند، بيماری مزمن در صورتی که پالک و جرم به زير خط لثه گسترش پ. کند ايجاد می) رسوب دندانی( جرم

شود که در  هايی ايجاد می شود و حفره ها جدا می با تحريک مزمن باکتريايی، نسج لثه به تدريج از دندان. خواهد شد
  .کند آنجا چرک تجمع پيدا می

. کند دا میهايتان بيش از پيش ادامه پي ها از دندان با گسترش پالک و جرم و تداوم تحريک بافت لثه، فرآيند کنده شدن لثه
  .گويند به اين حالت پريودونتيت يا پيوره می

در صورت عدم درمان پيوره بيماری تا . کند دارنده دندان را تخريب می در نهايت، چرک موجود بافت و استخوان نگه
  .ابدي لق شدن و افتادن دندان ادامه می

  :مراحل درمان 

چوب اراکی يا جوب درخت زيتون استفاده کنيد و يا از انگشتان  از مسواک های پالستيکی استفاده نکنيد به جای ان از 
  دست کمک بگيريد

  .و تا صبح بگذاريد باشد شب ها موقع خواب کمی عسل طبيعی روی لثه ها بماليد 

  دهان را با اب و نمک صبح ها بشوئيد

  .لثه ها را هر شب با داروهای گياهی قابض و ضدعفونی کننده مالش دهيد 

  .جلسه زالو درمانی را ادامه دهيد 3عدد زالوی ريز روی لثه های درگير بياندازيد و تا  4ر هفته ای يکبا

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
298 

  :آبسه دور لوزه  -

  .عفونت فضای دور لوزه يکی از بيماری هايی است که می تواند به صورت سلوليت و يا آبسه ايجاد شود

 ورم لوزه ها

ؤثر است     در بسياری از بيماريهای دهان و بيماريهای عفونی، لوزه  ر م ان زي ه درم . ها متورم و يا چرکين می شوند ک
د        اری زا بکار می برن ده جرم بيم مغز فلوس، ترنجبين، و آب کاسنی و آب تاجريزی را برای پاکسازی و از بين بردن

وز    ق و ل ه يا رب توت سياه و کالب و سرکه بمالند يا آمله مقشر با دوغ گاو آميخته غرغره کنند، اگر درد و سوزش حل
د خوردن    ها از بين نرفت، پوست انار، عفض، عدس، مورد و سماق را نرم کوبيده در گالب حل کرده و غرغره نماين

ر است   . آب آلو تمرهندی مفيد می باشد دستورات فوق برای کسانی که مبتال به زيادی خون و دموی مزاج باشند نافع ت
  .ضد چرک شيميائی هم استفاده شود ناگفته نماند که در ورم لوزه ها الزم است از داروهای

  مزاجصفراوی ورم لوزه ها در 

  :عالئم

  .يبوست، تلخی دهان، سوزش زبان، شدت التهاب و عطش زياد بر قراری درد لوزه ها در بلع

  :درمان

  .لوس و ترنجبين برای تنقيه و پاکسازی بدنتمرهندی، شيرخشت، يا جوشانده خيار شنبر يا ف

  :نسخه

ه و مغز          ه دان آب برگ کاسنی، آب تاجريزی، رب توت سياه، آب گشنيز، آب بارهنگ، گالب، لعاب اسپرزه، لعاب ب
  .ماءالشعير با روغن بادام و شيره خرفه مؤثر است. فلوس را می توان غرغره نمود

  مزاجورم حلق و لوزه ها در بلغمی 

  :عالئم

  .نرمی و سفيدی محل ورم، وجود درد و سوزش و دراز و شل شدن لوزه ها مثل دم موش

  :درمان

خوردن گل قند عسلی هر روز صبح و بکار بردن قرص صبر و غرغره خردل و سکنجبين مفيد است و اگر درد زياد 
د و بخور           باشد غرغ رده غرغره کنن رم حل ک ا صبر را در آب گ انده ي ويز جوش ره کمی نشادر مؤثر است، انجير و م

  .چوب شبت به لوزه ها نيز توصيه می شود

  مزاجورم در سوداوی 

  :عالئم

  ی دهانسفتی و تيرگی رنگ کام و زبان و لوزه ها، ترش

  :درمان

نبليله و    دادن افتيمون و سکنجبين و ماءالجبين الزم است و غرغره با رب توت و شيره تازه روغن بادام و لعاب تخم ش
  .قدری نمک مفيد و مؤثر می باشد
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  . اينگونه بيماران بايد آب گرم خورند و مرتبًا آب گيشنيز و آب کاهو در دهان گيرند

  )شراع الحنک ( ورم پرده حلق 

ج در    ن فل در بيماريهای ميکروبی و ويروسی و نيز بيماريهای با کتريائی پرده حلق ورم کرده گاهی فلج می شود که اي
ع       ی در موق بيماری ديفتری که به موقع معالجه نشده باشد ديده می شود و مهمترين عالئم آن خارج شدن مايعات از بين

  .بلع است

ه شود و در صورت       3دوباره زير زبان خته شود و هفته بعد عدد زالو اندا 3در جلسه اول زير زبان  و انداخت عدد زال
  .روز دوباره تکرار کنيد 20عدم بهبودی دوره فوق را بعد از 

  

  :امراض زبان و حلق  -

خناق , ورم زبان کوچک , سوزش زبان , ) که از گرمی و خشکی است( ترک خوردن زبان , بيماری های ورم زبان 
ر    , ) درد گلو (  يد و سپس زي زخم حلق  را ابتدا با داروهای منضج و مسهل خلط غالب را تخليه کنيد و به اعتدال برس

  .بار تکرار کنيد 2عدد زالئ بياندازيد و اين کار را  3تا  2زبان 

  

  :لکنت زبان -

علت لکنت زبان در طب جديد مشخص نيست لکنت زبان از نگاه طب سنتی نوعی غلبه سردی در اعصاب و 
ت و روان هست، لکنت زبان عمدتًا و بطور کلی جز در موارد استثنايی در دوران خردسالی آغاز شده و يک عضال

و شما برای بهبودی بيماريتان بايد . شود  سالگی شروع می ۴تا  ٢معموًال از سنين . پديده خاص دوران کودکی است
  : داعتماد به نفس خود را افزايش دهيد و داروهای زير را مصرف کني

  عدد ميل شود  7انجير شبی 
  روز  120صبح ناشتا يک قاشق چای خوری سياه دانه به همراه کمی عسل ميل کنيد تا 

  . جلسه يک شب در ميان بين دو کتف و خود کتف ها را بادکش گرم و خشک کنيد 7
  عدد بادام ميل شود  7هر روز قبل از ناهار 

  . گوئيدمرتبه ب 100اذکار ايام هفته را حتما روزی 
  و از عطرهای گرم مثل گل محمدی و مشک زياد استفاده کنيد 

  مزاجتان را اصالح و تغذيه تان را متناسب مزاجتان بکنيد 
  و با رعايت موارد فوق خون درمانی را يک هفته بعد از رعايت موارد فوق اغاز کنيد 

عدد زالو بياندازيد و سپس پس از  10هر گوش  ابتدا حجامت بين دو کتف و چانه را انجام دهيد و پس از دو هفته پشت
بار و هر هفته  3عدد زالو بياندازيد که اين کار را  3روز شما بايد زير زبانتان بين دو رگی که کامال مشخص اند  25

يکبار انجام دهيد و برای پانسمان کافی است يک گاز استريل زير آن بگذاريد و فشار دهيد و اگر جواب نداد به پزشک 
تا ان شاء اهللا به طور کامل مشکلتان بر . مراجعه کنيد تا فصد زير زبان برايتان انجام دهد ) رگ زدن(مسلط به فصد 

  طرف شود و در کل تغذيه خود را بيشتر ميل به غذاهای گرم دهيد و به خالق هستی توکل کنيد 
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  :درد سينه  -

  .سوداوی و دموی تقسيم می شود , راوی عالمات آن درد در ميان دو شانه و از لحاظ مزاجی به صف

. در مورد غلبه دم خونگيری از ابتدای درمان آغاز می شود و در طول درمان بنا بر تجويز و نياز تکرار خواهد شد 
  . در مزاج های ديگر خونگيری پس از شروع درمان صورت می پذيرد 

می باشد به اين ترتيب که مابين هر انگشت يک عدد  همراه با داروهای گياهی زالو درمانی پشت دست ها بين انگشتان
و اين کار . عدد زالو انداخته شود  5زالو و روی انگشت سبابه نيز يک عدد زالو بياندازيد در مجموع روی هر دست 

  .را تا دو جلسه معموال ادامه می دهيم 

  

  

  :گرفتگی آواز  -

. ی بخارا در يک پياله خيس کنيد و صبح ناشتا ميل کنيد عدد آلو 10عدد انجير زرد با  5از خشکی اگر باشد هر شب 
سپس زير چانه چند عدد زالو متناسب با توان , تا جوش بدهيد و ميل کنيد 3يا اينکه اين موارد را در يک پياله آب 

ان کنيد و عدد زالوی ريز بياندازيد و يا فصد زير زب 3روز بعد زير زبان  15) عدد  7الی  5معموال (بيمار بياندازيد 
  .در صورت نياز داروهای سعال ملين مصرف کنيد

مجددًا . ساعت در آب خيس نموده، آب آنرا در ليواني ريخته و با عسل شيرين نموده بخوريد 24نخود سفيد را به مدت 
سپس بگذاريد نخودها جوانه زده و آنها را . ساعت بعد آب آنرا با عسل بخوريد 24بر روي نخودها آب ريخته و 

 .خوانند ، براي باز شدن حنجره همين روش را انجام دهند افرادي آه مداحي و يا آواز مي. شود بخوريد، مشكل حل مي

  .و روزانه يک ليوان شربت خاکشير مصرف نمايند

  

  

  :استفراغ خون  -

در حالی اين  .عدد زالو بياندازيد  10اگر استفراغ خون با غلظت و همرا با سودای فراوان باشد روی هر دست بيمار 
  .کار را انجام دهيد که توان بيمار اجازه اين کار را بدهد

  

  :عطش مفرط  -

زالو درمانی را , با رژيم های پاکسازی بدناگر از گرمی معده يا جگر باشد همرا با اصالح مزاج و پاکسازی بدن فرد 
و همين دو د زالو می اندازيم عد 10روز بعد پشت هر گوش  10عدد زالو شروع کرده و  7از روی کبد به تعداد 

  .جلسه زالو درمانی کافيست 
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  :بيماری های طحال  -

معموال خون سوداوی در خالت غلبه و ازدياد ممکن است ورم سخت طحال , ميزان غلبه خون در نظر گرفته می شود 
عدد زالوی  10ر دست ابتدا بين انگشت سوم تا کوچک ه. دوره خونگيری با زالو انجام می شود  3.  را تقويت کند 
عدد زالو می اندازيم و در مرحله سوم  10روز بعد  روی ساعد دست چپ در قسمت داخلی آرنج  15می اندازيم و 

  .همزمان داروهای گياهی بايد مصرف شود . عدد زالو می اندازيم  7روی طحال يعنی زير دنده های سمت چپ 

  

  

  :آماس کليه و مثانه  -

 7الی  5(زالو درمانی روی ساعد دست چپ برای کليه راست و برعکس , اخالط غير از بلغم در هر مورد از غلبه 
 20و اگر هردو کليه درگير است خونگيری از هر دو ساعد خونگيری از هر دو ساعد و چنانچه عالج کامل نشد )عدد

  .عدد زالو انداخته شود  7روز بعد روی هر ساق پا 

  

  

  : ورم بيضه  -

ه و پوست بيضه      شود، بلکه تورم کيسه بيضه به خود بيضه مربوط نمی بيشتر موارد ورم رار گرفت ای است که در آن ق
ام دارد ه. ن ی          ب اد ورم م ده و ايج ايع ش ر از م اهی پ ه گ ن کيس امعلوم، اي ل ن ام دارد    دالئ ل ن ه هيدروس د ک   .کن

ی ممکن است ا      های پوست بيضه گشاد شده و ايجاد ورم می  گاهی سياهرگ ه حت د ک ن    . حساس نشود  کنن ام پزشکی اي ن
ايد، ممکن است احساس  اگر دچار واريکوسل شده. آيد نظر می حالت واريکوسل است و مانند نوعی واريس سياهرگی به

  .سنگينی يا کشيدگی پوست بيضه کنيد

اکتری  ورم پوست بيضه می اجم ب ورم ناشی از ته ه ت د، گرچ ت باش ر عفون د در اث اک است توان اًال دردن ا احتم ر  .ه ه
ديم،   . تواند التهاب اپيديديم باشد، ولی بايد از نظر امکان سرطانی بودن معاينه شود   برآمدگی روی بيضه می التهاب اپيدي

  .کند، ناشی از عفونت است های جنسی را منتقل می خورده در پشت بيضه است و سلول ای پيچ که لوله

ار      ... گرفتگی عروق تناسلی و  ,  استسقاء, ورم بيضه ها ناشی از پروستات وليکن معموال  ع آن کن رای رف می باشد ب
ا   5مصرف داروهای گياهی  ا      ) منظور کيسه بيضه   (عدد زالوی ريز زير بيضه ه از ت دازيم و در صورت ني  3می ان

   .جلسه اين کار را تکرار می کنيم

  

  

  :سوزش منی  -

ه سوم         10 روز ديگر 25الی  20عدد زالو روی هر پا بياندازيد و  10مرحله اول  د و در مرحل و بياندازي و پشت هر زان عدد زال
رد    (عدد زالو بياندازيد  10بغل کشاله ران نزديک بيضه ها هر طرف  يچ و اگر ف که اگر خود فرد می تواند اين کار را بکند که ه

ه آلت و کيسه بيضه را زي              د ک ار بگوي ه بيم د ب د باي ام ده ار را انج ن ک د و    ديگری می خواهد برای بيمار اي رار ده ر پارچه ای ق

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
302 

اله ران   , زانوهای خود را جمع کند و پاهايش را مقداری باز کند و سپس شما بين فضای بين کيسه بيضه ها و مقعد  ار کش , در کن
 .و پس از سه ماه دوباره دوره درمانی پيگيری شود)يعنی زير موضع خود پروستات اقدام به زالو گذاری بکنيد

  
 

  :دوام شق شدن آلت  -

 

سانتيمتر و  20آلت تناسلی مردان اندامی است بدون استخوان و غضروف، ولی بافت نعوظی آن از سه سيلندر به طولی حدود 
.است  سانتيمتر تشکيل شده 5/2قطر حدود   

اين سيلندرها که در کنار هم قرار گرفته در قسمت داخلی متصل به استخوانهای لگن خاصره و قسمت خارجی آن توسط پوست 
.انيده که نمای اندام تناسلی ظاهری را تشکيل می دهدپوش . 

 2( قسمت بيرونی بافت نعوظی را اگر از داخل به خارج توضيح دهيم در داخلی ترين قسمت گفته شد که از سه سيلندر طولی 
 2زير  عدد بافت اصلی نعوظ کورپوس کاورنوزوم و سومی بنام کورپوس اسپانژيوزوم که حاوی مجرای ادراری است و در

.است  سيلندر قبلی قرار گرفته  ).  
داخل سيلندرهای نعوظی بافت اسفنجی قرار گرفته که فضای زيادی را هنگام نعوظ جهت ورود خون ايجاد می کند و ديواره آن 

 .از بافت بسيار قوی و ضخيم بنام تونيکا آلبوژينه تشکيل شده است

در کنار هم قرار می گيرند تا خود شکل سيلندری واحدی را تشکيل دهد و  باکسيلندرها توسط بافت قوی ديگری بنام فاسيای 
روی آن را بافتهای نرم و لغزنده زير جلدی و پوست است که قابليت حرکت و لغزندگی بين پوست و بافت نعوظی را ايجاد می 

 .کند تا بدون کشش وفشار بر روی پوست، سايز آلت در حالت نعوظ چند برابر بزرگتر شود

 
کانيسم نعوظ م  

مکانيسم نعوظ بدين شرح است که هنگام تحريک جنسي و يا فعال شدن مکانيسم نعوظي به هر دليل، جريان خون بداخل بافت 
اسفنجي اين سيلندرها به سرعت و شدت افزايش يافته بطوري که خون ورودي، فرصت خارج شدن از طريق سياهرگها را 

ا کرده و همچون بادکنکي که بطور کامل پر باد شده باشد حجيم و سفت مي گرددسيلندرها افزايش بارز حجم پيد. ندارد . 

اين . قابليت خروج خون از سيلندرها مي گردد تا بافت آلت پر خون باقي بماند% 90سفتي ديواره سيلندرها باعث بسته شدن 
د و باتوجه به محصور بودن خون با دو ميلي متر جيوه مي رس 120فشار به باالتر از حد متوسط فشار خون فرد، يعني حدود 

بافت قوي تونيکاآلبوژينه ديواره سيلندرها و فاسياي باکس پوشاننده آنها منجر به قوام سخت و شبيه به استخواني بافت آلت تناسلي 
 .مردان درحالت نعوظ ميگردد

زالو درمانی ی توصيه می شود البته و حال جهت خروج خون های تجمع يافته در سيلندرها و بافت های اسفنجی زالو درمان 
برای درمان شکستگی آلت و تخليه خون ريزی شديدی که در زير پوست رخ داده که باعث درد و تورم شديد آلت می شود نيز 

  .کاربرد دارد 

د       3زالوها را تا  ار روی آلت تناسلی بياندازي اره داروهای          . عدد هر ب ان رفت دوب اگر آلت سست شد و نعوظ از مي
  .نعوظ آور مصرف و استعمال شود 
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  :بسته شدن خون حيض  -

يم     جلسه  3عدد و تا  7هر پا , ندازيم زالوها را زير قوزک داخلی پا و روی صافن می ا و   (.تکرار می کن داختن زال ان
  )در محل صافن برای خانم های باردار سبب سقط می شود 

 

  :خارش شديد دهانه رحم و مقعد  -

ين   گاه شدت خارش به حدی  7است که به هيچ دارويی جواب نمی دهد اطراف محل فرج و مقعد نسبت به توان بيمار ب
د    12عدد زالو بياندازيد و  10تا  ا را ر   . روز بعد تکرار کني دور زالوه ی المق ار را در     ي حت وان بيم د و ت ز انتخاب کني

شقاق رحم و زخم و , برای بواسير رحم که .مرا با زالو درمانی الزامی است همصرف داروهای گياهی . نظر بگيريد 
  .اماس رحم به همين منوال عمل می کنيم 

  

  

  : پريودهای دردناک  -

ود شروع شود و مي        . بيشتر خانمها به همراه پريودهايشان مقداري درد دارند ا آغاز پري ود ي اين درد مي تواند درست قبل از پري

د   . روز طول بکشد 1-3تواند  دازه اي ب افي           اين درد به ان ولي ک راي دور نگه داشتن و بازداشتن شما از کارهاي معم ه ب است ک

 .است

منوره  ا ديس اک ي اي دردن ظ(پريوده ا تلف ن  –ديس : ب اي  ) ه –ر  –و  –م ات پريوده ه بعضي اوق ر چ تند، اگ دي نيس والً  ج معم

  .شوندايجاد ) پرشدن تخمدانها با مايع(دردناک مي توانند دراثرعفونت يا دراثرکيست تخمدان

ن مشکل در آستر رحم       ) زيس –يو  –تري  –مِ   –دو  –ان : با تلفظ(همچنين درد مي تواند در اثر اندومتريوزيس  اد شود اي ايج

   .ايجاد مي شود

د     3عدد زالوی نسبتا درشت بياندازيد و تا  10زير قوزک داخلی پا هر کدام  ار تکرار کني ار  . بار هر ماه يکب و در چه
د     2را در قاشق غذاخوری پودر شويد خشک  2ر روز روز اول پريود ه وان بمان صاف  , ليوان آب بجوشاند تا يک لي

  .روز اول مصرف شويد را ادامه دهد 4ماه هنگام پريود در  6تا . کند و با عسل شيرين کرده سپس ميل کند 

ه م           ی ب وری چين وان آب در ق ا دو لي دام يک قاشق ب ا     آويشن شيرازی و پونه کوهی از هر ک ه دم شود وب دت سی دقيق
  .عسل، گرم گرم خورده شود

  

  

  :گرفتگی عروق تناسلی در زنان  -

ه                ردان می باشد ک انی در گرفتگی عروق تناسلی در م و درم د زال ا همانن دان ه گرفنگی عروق و ضمائم رحم و تخم
ا  (روی صافن . ممکن است باعث بسته شدن حيض و پريود دردناک و ناراحتی های ديگر شود  وزک پ ) رگهای زير ق

و      25عدد زالو و  10هر کدام  د پشت هر زان رج و جنب     25و عدد   10روز بع د دو طرف ف اله ران هر    روز بع کش
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د      يداروهای گ. عدد زالوی ريز می اندازيم 10طرف  ار اجرا کن ا بيم دن را دقيق انی   (.اهی پاک کننده اخالط ب و درم زال
  )خصص مجرب زالو درمانی باشدبرای اين بيمار حتما بايد با مشورت مت

  :سقط جنين  -

ين        ده جن ا داروهای ساقط کنن راه ب روی , در شرليطی که وجود جنين برای مادر خطرناک باشد يا جنين مرده باشد هم
ين را   10هر کدام ) زير قوزک داخلی پا (رگهای صافن  عدد زالو نسبت به توان بيمار می اندازيم و داروهای سقط جن
  .متجويز می کني

  

  

  :سوزاک  -

ا   وزاک ي ردی          س ا ف ی ب اس جنس ق تم ه از طري ت ک اربتی اس ی و مق اری جنس وعی بيم رای ادراری و ن اب مج ه الته وره ب گن
روز پس از تماس جنسی     ٢-٧می باشد در مردان  gonorrhoeae Neisseria شود و عامل آن باکتری به نام  ديگرمنتقل می

د        از مجرای ادرار خارج می شود  با فرد آلوده ترشحات چرک مانندی  زايش می ياب ز اف ع ادرار ني زان دف ام    و مي ز در هنگ و ني
ده از مج               ه ش ه صورت خون لخت ده در مجاری ب اقی مان دار ب اری ادرار مقدار کمی خون از مجاری ادرار خارج می شود و مق

 .گردد ادرار خارج می
راد جوان سنين    . اين بيماری مبتال شود است می تواند به  هر شخصی که از نظر جنسی فعال  ين   اين بيماری بيشتر در ميان اف ب

  که دارای شرکای جنسی متعددی می باشند، وجود دارد ساله و کال در بين کسانی  ٣٠-١۵، 
  :جود می باشدمو ميکروب سوزاک در زمينه های مخاطی بدن

  در زنان) واژن(،آلت تناسلی مرد ،مقعد ،گلو ،مهبل   دستگاه تناسلی
  : انتقال سوزاک از طريق تماس جنسی از جمله

  آلت تناسلی مرد به واژن
  آلت تناسلی مرد به دهان ،
  آلت تناسلی مرد به مقعد

  )واژن(دهان به مهبل 
ه    (، ازطريق عفونت چشم  تولد در طی زايمان  هنگام تولد فرزند وعبور از کانال:از مادر به کودک  تال ب نوزادان ممکن است مب

شوند که اگر به سرعت و به مقدار کافی درمان نشوند ممکن است منجر به نابينايی و کوری انان  ) عفونت گنوگوکی ملتحمه چشم
  .گردد 

  :مردان عالئم و عوارض سوزاک در
  ردترشحات چرک مانند يا خونی از آلت تناسلی م

  )سوزش(ادرار کردن دردناک 
  درد بيضه

  تورم بيضه ها است که می تواند باعث عقيم شدن مردان گردد
  : عاليم و عوارض سوزاک در زنان

  خونريزی بين دوره
  ترشحات کرم يا خونی از مهبل

  خونريزی بيش از حد در طول دوره قاعدگی
  سوزش فرج

  درد قسمت تحتانی شکم
  مقاربت دردناک

  )سوزش(دردناک ادرار کردن 
  )چرکی ، اجابت مزاج با درد و خونريزی، خارش ترشحات  يبوست، ( عفونت مقعد
  عفونت گلو

د     ی کن وذ م ز نف وم ني اه در رکت ه گ اربتی است ک ری مق اری مس ردان و درد و  , بيم ا در م ی خصوص حات چرک ترش
  .عالمت سوزش که گاه بسيار سخت می شود در زنان در واژن به صورت ترشح و گاه بدون 
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ا   , عدد زالو می اندازيم  3آلت مرد روی  ه ي انده و داروهای          15هر هفت ا جوش راه ب نم و هم ار تکرار می کي روز يکب
  شستشوی بدن و پمادهای ضد سوزاک بيماری را عالج می کند

  

  :درد مهره های گردن  -

ا       غلظت خون و رسوب مواد سوداوی خون به دليل سوء مزاج های ديرينه ی دستگاه  ا و ي انم ه ا دستگاه جنسی در خ گوارش و ي
ا و         ره ه ونی های ديسک مه اد فاصله و دگرگ اک سازی     . می شود   ... آقايان باعث ايج ا پ ان آن ب ط غالب در    15درم روزه خل

و در مرحله اول زال . به تدريج با داروهای گياهی و زالو درمانی کامال ميسر است, هضم اول و مدت دار در هضم سوم و چهرم 
د در محل حجامت اخدعين      25عدد و   10درمانی روی دست ها هر دست   داد هر طرف       , روز بع ه تع انی ب و درم عدد   10زال

  .صورت می پذيرد و در صورت لزوم برای از بين رفتن کامل درد مهره ها مجددا به همين منوال عمل می کنيم 

  

  

  :درد بين دو کتف و دست ها  -

و پشت         درد بين دو کتف و دست ها و د داختن زال ا ان ز ب وازات هر دو کتف ني ر پشت سر و عدم توانايی بلند کردن دست ها به م
عدد زالوی  10بار و هر بار  3حداقل . دست ها ع بين انگشت سوم تا انگشت کوچک به همان ترتيب که گفته شد عالج می شود 

د و هر      د    25متوسط پشت هر دست بياندازي ار آن را تکرار کني اهی و مسهالت مناسب        . روزيکب ر اينکه داروهای گي مشروط ب
ا تجويز پزشک مصرف شود       ز ب ی         . برای دفع اخالط دستگاه گوارش ني د ب تفاده کني اهی اس دون داروی گي و ب چنانچه فقط از زال

د      اره عود نماي دتی دوب ر ا         .نتيجه نخواهد بود ولی ممکن است بيماری پس از م م ت ا ک و ه داد زال ه اگر تع د ک عدد   10ز توجه کني
ر صورت    , روی هر دست باشد و يا زالو از لحاظ درشتی و ريزی متناسب با توان بيمار نباشد  م ت مثال کم تر باشد خون ريزی ک

  .می گيرد و بهبودی کامل حاصل نمی گردد 

  

  

  :درد آرنج  -

  .تکرار کنيد 2عدد زالو می اندازيم اين کار را  10تا  7زير آرنج پائين تر از محل درد 

  

  

  :درد مچ دست  -

ار   15اطراف و دور مچ دست را هر    ار تجويز می              10روز يکب رای بيم ده خون ب ق کنن دازيم و داروهای رقي و می ان عدد زال
  .با روغن کرچک و يا روغن اسقيل هر روز يا هر شب مچ دست را مالش می دهيم.کنيم

  

  :ديسک کمر  -

ره    ای استوانه ، شامل اجسام مهره ستون فقراتقسمت جلويی  ين مه دا می    ای شکلی است که توسط ديسکهای ب م ج شوند و   ای از ه
ای طو   رار می        توسط رباطه م بطور ثابت ق ار ه و و عقب در کن د  لی از جل ره   . گيرن ين مه ته     ديسکهای ب ای ، متشکل از يک هس
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ره   . شود  ژالتينی مرکزی هستند که توسط حلقه غضروفی سفتی احاطه می     ين مه رات را     4/1ای کال   ديبسکهای ب طول ستون فق
تند دهند ديسکها در ناحيه گردن و کمر که حرکت بيشتری دار تشکيل می تند و حرکت آسان      . ند، بزرگتر هس ديسکها االستيک هس

ره ی      مه ذير م ان پ ديگر امک ر روی يک تخوانی را ب ای اس ی        ه اهش م ک ک تيک ديس يت االس ن خاص زايش س ا اف د ب د کنن   .ياب

 

ده است    قسمت عقب ستون فقرات ، شامل قوسهای مهره ن قوس ،    . ای و هفت زائ ور می   نخاع و از داخل اي د  عب عمل قسمت   . کن
يله اتصاالت      رات بوس تون فق ت س اعی و تثبي رای نخ ود در مج اعی و اعصاب موج اب نخ رات ، حفاظت از طن تون فق ب س عق

  .کنند ج شده و به مناطق مربوطه خود عصب دهی میهای عصبی از بين مهره خار رشته. عضالت و رباطهاست

 علل کمر درد 

 باشد، رگ به رگ شدن کمر ناشی    تواند به صورت رگ به رگ شدن و يا شکستگی مهره می ضربه به کمر می :ضربه
ا درد باشد که در اينج ) مثال در تصادفات(از بلند کردن جسم سنگين ، افتادن به زمين يا کشيدگی ناگهانی عضالت کمر 

ی ر م ه کم دود ب د مح ره. باش تگی مه ای  شکس ا در بيماريه ديده تخوان ش وکی اس تاتيک ، مص پ رف ، سرطانهای متاس
  .های خفيف و يا حتی بدون ضربه هم ممکن است رخ دهد کورتونها و پرکاری تيروئيد و پرکاری پاراتيروئيد با ضربه

 

 شود کنند، مشخص می معموال با درد کمر که به پا انتشار پيدا می :ديسک کمری.  

 

 زايش می        :آرتروز ستون فقرات ا حرکت اف ه ب د ک ا دردی دارن راه        بيماران غالب ا سفتی و محدوديت حرکتی هم د و ب ياب
  .است

 

 دتر می  . سال هستند 40بيماران غالبا مردان زير  :اسپونديليت آنکيلوزان ا فعاليت     کمر دردی که با استراحت ب شود و ب
  .يابد مشخصه اين بيماران است تسکين می

 

 کمردردی که بالنگش کاذب همراه هست، اغلب حاکی از تنگی کانال نخاعی است :تنگی مجرای نخاعی.  

 

    ره ی مه ا  بيماريهای تخريب ا    :ه ل توموره تاتيک   (از قبي ا متاس ه ي ا،    (، عفونت   (اولي ل ماالري ايی مث و ...) و  سل عفونته
  .ها را درگير کنند توانند مهره پوکی استخوان می

 

 ات می      :درد ارجاعی از بيماريهای احشايی د باعث کمر درد     بيماريهای معده و روده و دستگاه تناسلی بعضی اوق توانن
  .ندشو

 

 اختالل  ،  افسردگی، ممکن است دچار ) ماه 3بيشتر از (بسياری از بيماران مبتال به کمر درد مزمن  :بيماريهای روانی
تفاده فيزيکی و جنسی می          ضربه . و ناخوشی روانی باشند اضطراب ه سوء اس ودکی از جمل د باعث    های روحی ک توان

  .کمر درد مزمن شود
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 های نامناسب نشستن ،   ن مبتال به درد مزمن کمر ، درد آنها مربوط به وضعيتدر بسياری از بيمارا :درد وضعيتی کمر
ده عضالت کمر    . شود که دردشان با استراحت برطرف می. باشد ايستادن و کار کردن می در اينها ورزشهای تقويت کنن

  .باشد و شکم موثر می

  :مراحل درمان 

ا طوسی رنگ می      جای به درد آمده تغيير نمیاگر ماده به وجود آورنده درد، خلط بلغمی باشد، رنگ  د و ي ابی   . شود  کن حالت الته
ی ا شدت م م و هميشگی و درد در پهن د ک ار می. ياب ر انتش ی است و کمت د، درد مخف ط سودايی باش اده سبب درد، خل ر م د اگ   .ياب

اران در صورت  ... جای درد سفت و خشک است و رنگ جای به درد آمده روشن نيست ند،     در درمان بيم ته باش ه پيوست داش ی ک
ين خاطر می    ا در             بايد پيوست آنان برطرف شود به هم رم وسيع شکم و ي ادکش گ رم، ب ا آب گ ر، خاکشير ب ون، انجي وان از زيت ت

  .نهايت از سنا و گل سرخ استفاده کرد

ع اسپاسم می     خ و       در تمام بيماران جهت تسکين درد و نرم کردن و رف ادام تل وان از ترکيب روغن ب رای ماساژ     ت اع ب اسانس نعن
  .دادن کمر استفاده کرد

ار   ها و همچنين در سودايی مزاج در بيماران گرم مزاج به خصوص صفراوی وًال از   (ها بعد از قراردادن منضج برای بيم ه معم ک
تفاده می      اع اس يله   )شود  ترکيب عسل، سرکه و عرق نعن ه وس ان ب ه فواصل       ، درم ام و ساکرال ب ا   ٣ی حجامت ع ام  رو ٧ت ز انج

ايی از      شود و همچنين می می رد و در مراحل انته تفاده ک ره گرفت   » فصد «توان از بادکش گرم سياتيک نيز اس ز به در ضمن  . ني
ؤثر      . ها پرهيز کنند بيماران بلغمی و سودايی بايد از مصرف سردی اع م خ و اسانس نعن ادام تل در بيماران بلغمی ماساژ با روغن ب

  .بوده است

ار تکرار می     25بار به فاصله هر 3عدد زالو روی محل سياتيک يا روی کعب پا می اندازيم و  10ر پا هر بار روی ه روز يکب
ارم       و و در نوبت چه يم و نوبت سوم پشت زان ار     کن د هر ب د    10اطراف چهاربن و بياندازي دد زال ا    . ع زه ديسک کمر ب الش وي م

  .تمهيدات فوق می تواند کامال اين بيماری را عالج کند

  :هفته ای سه بار اين غذاها را بخورند) از نوع حاد(کسانی که کمر درد و آرتروز دارند و ديسک 

  .، هويج، سبزيجات، ليمو ترش و روغن زيتون)يک قاشق چايخوری زنجبيل ساييده+ يک عدد پاچه گوسفند + سوپ جو (

فند           :کاهش درد ازه گوس ار گوشت ت ه ای سه ب ه جای روباکسين، هفت ته (ب ون و         )راس رش، روغن زيت و ت ا ليم د و ب اب کني را کب
  .بخوريد) ريحان، ترخون،نعناع و مرزه: سبزيجات گرم(سبزی 

  .ساعت بر روی کمر ببنديد، از پله باال و پايين نرويد و استراحت کنيد 48اين ضماد را سه بار و هر بار  :ضماد

ته     10و خمير حاصل از مخلوط کردن  سانتيمتر بريده 1به اندازه کف دست دمبه گوسفند را به ضخامت  دون هس خرمای رطب ب
ز کرده و پس از خشک شدن، ضماد را روی آن يگودی کمر را تمي. و يک قاشق مربا خوری زنجبيل ساييده را روی آن پهن کنيد

  .و يک کيسه فريزر روی آن قرار داده و با شال ببنديد) طرف خرمای آن به کمر بچسبد(گذاشته 

  

  

  :عضالت پاها الغر شدن  -

و     3روی کعب پاها يا فقط پايی که الغر شده است يا بين انگشت سوم تا انگشت کوچک حداقل  انی زال نوبت با رعايت فاصله زم
  .می اندازيم و روغن های مالشی و ساير درمان های گياهی را اجرا می کنيم 
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  :سرد شدن عضالت پاها  -

دازيم و    10وچک هر کدام روی کعب پاها يا روی انگشت سوم ا انگشت ک ار هر    3عدد زالو می ان ار تکرار می     20ب روز يکب
 کنيم

  

  

  :خون مردگی ناشی از شکستگی و الغر شدن پا پس از گچ گرفتگی  -

پائين تر از محل شکستگی زالو می اندازيم و در فواصل بين زالو درمانی مرتب پای الغر شده با روغن اسقيل يا 
  .می دهيمروغن های گرم ديگر مالش 

  

  

  :ريزش موی سر  -

ادی   ) مسهل(داروهای پاک کننده  استفاده کنيد و از مصرف غذاهايی مانند سوسيس و کالباس و نوشابه و شيرينيجات قن
د  ز کني ی پرهي ی و سرخ کردن ه  . و چرب انی روی هر قسمت ک ظ فاصله زم ا حف د و ب ا را پشت گوش بياندازي زالوه
ون   شستشوی سر فقط . د زالو بياندازيد ريزش مو بيشتر است هر بار چند عد با مخلوطی از سدر و مورد و روغن زيت

ورد سر    20بهتر است تا . و سرکه انجام شود  روز اول هر روز به حمام رفته و با سدر و روغن زيتون و سرکه و م
مقداری روناس و آرد  هفته ای يکبار. روز اين شستشوی را هر وقت حمام می روند انجام دهند  20بعد از . را بشوئيد

د و   4تا  2. نخود و قهوه و مورد به صورت پودر با زرده ی تخم مرغ خمير کرده و روی سر ببندند  ساعت صبر کنن
د  . سپس بشويند  و  . هر شب با روغن زرده ی تخم مرغ مخلوط با پودر کندش قسمت های ريخته شده را مالش دهن زال

ا      ,  ماه يکبار تکرار کنيد 3درمانی را هر  ا زرده ی تخم مرغ را هميشه ت اما داروی شستشوی سر و داروی مخلوط ب
  .رسيدن به مطلوب ادامه دهيد

  

  

  ) :ريزش ناگهانی مو (داء الثعلب  -

آلوپسي آره آتا يك علت شايع ريزش مو است و معموًال باعث ايجاد نواحي گرد طاس روي پوست سر مي شود گرچه     

 .پوست را نيز درگير آند مثل ريش، بدن، ابروها و مژه هاممكن است موهاي قسمتهاي ديگر 

اين حالت به اين دليل ايجاد مي شود آه سيستم ايمني بدن يك فرد فوليكول مو را خودي تشخيص نداده و به عنوان :علت

دن، باعث ريزش مو مي شود       ن حالت آس   . يك غريبه با آن برخورد مي آند و پاسخ ايمني ايجاد شده توسط ب يب در اي

فوليكول مو دائمي نيست اين مشكل افراد همه سنين را مي تواند درگير آند و غالبًا در بچگي شروع شده و ممكن است  

  .در خانواده و فاميل موارد آن ديده شود
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ي دارد          اي ديگر خود ايمن راي گرفتاريه ه شانس بيشتري ب فردي آه دچار آلوپسي آره آتاست نسبت به بقيه افراد جامع

ل سرايت نيست      مثل بيم اري قاب ن بيم زي باعث        . اريهاي تيروئيد، ديابت و ويتيليگو اي ًا چه چي ه دقيق دانيم آ ب، نمي اغل

ده دارد بخصوص حواد         . ايجاد اين حالت مي شود    راد استرس نقش شروع آنن راي بعضي از اف دگي،   ب ل داغدي ثي مث

  .جدايي، تصادفات

ا   (های دافع نيروهای غريبه بيماری روباه را با مصرف مسهل و منضج  نيروهای غريبه همان ويروس ها و ميکروب ه

دازيم و              ) می باشند ق دستور می ان ا طب يم و ضماد های مخصوص را روی محل ريزش موه رار می ده مورد حمله ق

رفتن   ار    مبادرت به زالو درمانی می کنيم زالو ها به تعداد کم و با فواصل کم هر چند روز يکبار و با در نظر گ وان بيم ت

  .روی محل ريزش موها می اندازيم 

  

  

  

  

  :سرخ شدن و عارضه تيرگی صورت  -

ه سزايی دارد               ا سرخی و التهاب ان نقش ب ع تيرگی ي ودن صورت و رف انی در شفاف نم و درم د  . زال ا را مانن زالوه
ي        . درمان جوش صورت به کار می بريم  يم استکان ش رده و   هر شب يک قاشق چای خوری اسفرزه را در ن ر حل ک

  .روی صورت می ماليم 

  

  

  :زگيل  -

ون و سرکه      , بيماری است ويروسی  ا سدر و روغن زيت ا    , همراه با شستشوی بدن ب ازوی خشک را ب ر  س م رکه خمي
به گونه ای پانسمان می کنيم که همواره رطوبت . ساعت يکبار عوض می کنيم  72کرده و روی زگيل می بنديم و هر 

ر از آب می شود و    . دارو تا هنگام عوض کردن کردن پانسمان باقی بماند  پس از مدتی زگيل نرم شده و اطراف آن پ
ا را ضعيف و موضع را    , د زالو قبل از گذاشتن ضماد چند عد. ريشه سست شده و به راحتی کنده می شود  ويروس ه

  .نرم می کند 
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  : سالک  -

اد   ) دانه ساليا  دانه سال: افغانستانهای رايج در  نام( ليشمانياز پوستیيا  ساَلک يک بيماری پوستی است که عامل ايج
  .باشد می ليشمانيابه نام  انگلی بيماریعامل اين . شود منتقل می انسانه ب پشه خاکیبه نام  پشهآن توسط يک نوع 

، روسيهشرقی  و جنوب قفقاز، فلسطين، ايران، عراق، عربستان، سوريه، چينسالک در کشورهای گرمسيری از جمله 
  . شايع است هندو  افغانستان، پاکستان

 :است که به دو شکل زير وجود دارد تبو  دردمدت بدون  سالک يک بيماری پوستی طوالنی

  نوع شهری يا سالک خشک

. شود گزش، ورم سرخ رنگ و بدون درد در محل گزش پيدا شده و کم کم بزرگ و زخمی میماه پس از  ٨تا  ٢حدود 
. شود ديده می پاو  دست، صورتباشد که معموًال در مناطق باز بدن مانند  متر می متر تا چند سانتی چند ميلی زخماندازه 

ان مناسب، در محل زخم يک           هبود می ماه تا يکسال ب ۶ضايعه به آهستگی و طی مدت  ه در صورت عدم درم د ک ياب
 سگ مخزن بيماری در نوع شهری انسان است و    . زند ماند که به زيبايی لطمه می فرو رفته و دائمی باقی می جوشگاه

  .تواند به عنوان مخزن عمل نمايد نيز بطوراتفاقی مبتال و می

  نوع روستايی يا سالک مرطوب

اند  های متعددی در نقاط باز بدن که مورد گزش قرار گرفته زخم) بسته به تعداد محل گزش(چند هفته پس از گزش پشه 
د و از خود جوشگاه     ماه بهبود می ۴-۶ضايعات معموًال ترشح دار و مرطوب هستند و معموًال پس از . شود ا میپيد يابن

ا می     ه ج د  آثار پوستی پايدار و نامناسبی ب ه        . گذارن دگان از جمل تايی جون اری سالک روس های   موش مخزن اصلی بيم
  باشند می صحرائی

  :پيشگيری 

تفاده شود       د اس دن در فضای آزاد از پشه بن ا و پنجره  . هنگام خوابي ز نصب       روی دره يار ري های ورودی تورهای بس
ود ود . ش ودداری ش ازل خ ور در من داری دام و طي تن خ. از نگه تن و ريخ ه و از انباش اختمانی زبال ٔه س ه و نخال اکروب

شکاف  (بهسازی محيط و ترميم محل استراحت و رشد و تکثير پشه  . کودهای حيوانی در مناطق مسکونی اجتناب شود
معدوم نمودن سگهای  . ها ر معابر خودداری گردد از رها شدن فاضالب. بطور دقيق و صحيح صورت پذيرد) ديوارها

  .به روش صحيحولگرد و مبارزه با جوندگان 

ار          ه ک رهم مخصوص سالک را ب دازيم و ضماد و م روی محل سالک که تازه شروع شده هر بار سه عدد زالو می ان
  .حتی جای سالک هم نخواهد ماند.روز فاصله می اندازيم  7تا  5معموال بين هر بار زالو درمانی . می گيريم 
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  : کهير  -

ارت   ر عب ه   کآلرژي   اختالل   از يک   است   کهي واحی    آن  مشخصه   ک ده   وجود ن راه  پوست   روی  برآم ا قرمزی    ، هم و   ب
د در هر کجای    می   اختالل  اين.  است  خارش د،    رخ  پوست   توان ه ده ا، کف   سر، لب   پوست   از جمل ا   دست   ه اً . و پ  غالب

  .پيدا کرد  آن  برای  مشخصه  دليل  توان نمی

   شايع  عاليم

 

 يا قرمز رنگ  صورتی  ضايعات  به  و تبديل  شده  ها متورم جوش  اين: زير  دار با خصوصيات خارش  های جوش  
  . متر است سانتی 1-5قطر آنها . هستند  ارند و مسطحد  کامًال مشخص  حاشيه  کهيری  ضايعات  اين. شوند می

 دهند می  تشکيل  پوست  رنگ  به  و مسطح  بزرگ  های پيوندند و پالک يکديگر می  سريعًا به  کهيری  ضايعات.  

 ه    عرض  در  است   دهند و ممکن  می  ها مرتبًا تغيير شکل يا پالک  کهيری  ضايعات  اين د دقيق د ساعت     چن ا چن   ي
  . کهير است  ، مشخص سرعت  اين  به  تغييراتی. ظاهر شوند  و دوباره  پديد شدهنا

   علل

 

  :هستند  هيستامين  رهاسازی  داليل  ترين زير شايع موارد.  مشخص  دليل  بدون  ، گاهیهيستامين  رها شدن

 آسپيرين  ايجاد کهير را دارند، از جمله  داروها توانايی  داروها؛ تقريبًا تمام  

 را  گزش اری ؛تحش ای ويروسی؛ بيم ای عفونت ه ی  ه ود ايمن ا  پروتئينمی  ديس ؛ خ روتئين(ه ود پ ای وج   ه
 ) مقدار زياد در خون  به  غيرطبيعی

 سرطان خون  خصوص  ها، به سرطان  

 ها گربه ، خصوصًا با حيوانات  مواجهه  

 شيرخواران توانند در نيز می  ساير غذاهای .صدف ، يا ، آجيلميوه ،تخم مرغ  خوردن   

 در بزرگساالن  بروز کهير شوند، اما نه  باعث   

 شايد(ها  و نگهدارنده  غذايی  افزودنی  های رنگ(  

 یقارچ ، یويروس ، ايیباکتري ( ها عفونت ( 

  :مراحل درمان 

  :اگر سرخی و گرمی زياد داشته و جوشها بيشتر باشند -
  .آب انار،آب آلوی ترش،آبغوره دمادم خورده، طبيعت را خنک و مزاج را لينت دهند

  .آبغوره و گالب يا سرکه با روغن گل سرخ بمالند.آب نيم گرم بر بدن بربزند
  .انار،آش آلو و مانند آن بخورندعدس نيم کوب با سرکه پخته،آش آبغوره،آش :غذا

  .از غذاهای شور و شيرين و چرب و مقوی پرهيز کنند
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  :اگر رنگ کهير به سفيدی زند و در شب غلبه نمايد و ديرتر بيرون ريزد -
  .به حمام گرم رفته عرق کنند

  .سبوس جو با کرفس يا تخم کرفس در سرکه جوشانده صاف نموده بمالند
  
مخصوصا اگر با سماق .ه کرده آن بر روی پوست برای درمان کهير و رفع خارش بدن مفيد استماليدن آب تره يا ل -

  .مخلوط نمايند موثرتر است
  
بار  3اين عمل در چند روز، روزی .گرم و سکنجبين در آن بريزند و مخلوط نموده ميل نمايند 75خاکشير به ميزان  -

  .تجديد شود تا بهبودی حاصل گردد
  
از دم کرده يا جوشانده شاهتره به مقدار يک استکان .در بيماريهای جلدی مانند کهير مفيد است مصرف شاهتره -

  .صبح،يک استکان عصر مدتی ادامه دهند
  
  .ماليدن آب بادرنجبويه بر روی پوست بدن،برای کهير اثر قاطع دارد -

رده و  پس از پاک سازی اخالط به خصوص صفرا و صفرای رسوبی و هر نوع خلطی که در  کنار صفرا جا خشک ک
داد       , از حالت طبيعی خارج شده و باعث ايجاد مواد حساسيت زا شده است   ه تع دا پشت گوش ب ا را ابت و ه عدد   10زال

ا    25عدد زالوی متوسط و  10روز بعد روی هر دست  25انگاه . برای هر گوش می اندازيم   10روز بعد روی هر پ
ی زود        درمان اين بي. عدد زالو می اندازيم وان عامل حساسيت زا خيل ه عن ماری به راحتی امکان پذير است و صفرا ب

رده و مدت      اه ک ه آن نگ تر از سودا ميدان را خالی می کند در حالی که طب اروپايی به عنوان يک بيماری حساسيتی ب
رد   ی بب د   ها بيمار را سرگردان نموده تا شايد يک روزی در محيط زندگی اش به مواد حساسيت زا پ و از آن دوری کن

ده علمی می      و تعجب و تعصف ما اين است که سيستم پزشکی ما به فرامين غير منطقی طب غربی به عنوان يک پدي
  .نگرد

  

  

  :ترک پاشنه پا  -

زالوها را روی محل ترک ها می , عالوه بر مصرف داروهای گياهی دافع اخالط اضافی به خصوص اخالط سوداوی 
د   15روز فاصله در نظر می گيريم يعنی  5/1و روی يک پا انداخته ايم برای هر زالو عدد زال 10اندازيم اگر  روز بع

رای   20روز بعد دوباره  25عدد زالو استفاده کرديم  20عدد زالوی ديگر می اندازيم و در صورتی که  10 و ب عدد زال
انی بعدی   در هر صورت هر تعداد زالو که به کار برديم برای . دو پا استفاده می کنيم  داد  , تعيين فاصله تا زالودرم تع
  .ضرب می کنيم  5/1کل زالوها را در عدد 

  

 

  :گزيدگی حيوانات  -

  .مرتبه تکرار می کنيم 3عدد زالو می اندازيم و تا  3مانند سالک عمل می کنيم و جای گزيدگی هر بار 
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  :بهجت  -

در  حالت طبيعی ، سيستم ايمنی با توليد آنتی بادی بدن را در مقابل عوامل مضر . بهجت يک بيماری خود ايمنی است 
دن         ه خود ب ر علي مثل ميکرب ها ، محافظت می کند اما در بيماريهای خود ايمنی اين سيستم دچار اشکال می شود و ب

بر عليه ديواره رگ ها ساخته می شود و در نتيجه عروق دچار    در بيماری بهجت آنتی بادی. آنتی بادی توليد می کند 
روز        . التهاب می شوند  ی و عوامل محيطی آن در ب ه ارث ا زمين علت بيماری بهجت هنوز ناشناخته باقی مانده است ام

به بيماری سالگی ابتال  30تا  20اين بيماری در خاورميانه ، آسيا و ژاپن شايع است ولی در سنين  .بيماری نقش دارد 
 .اما بيماری در مردان شديدتر است  زنان و مردان تقريبًا به نسبت مساوی مبتال می شوند.  شايع تر است 

  

  :عالئم  ونشانه ها 

  : چهار عالمت شايع در بيماری بهجت عبارتند از . عالئم بهجت در بيماران مختلف متفاوت است 

  آفت دهانی  .1

 دستگاه تناسلی )  دانه ( بثورات  .2

 پوستی )  دانه( بثورات  .3

 التهاب چشمی .4

 

د از   : آفت دهانی  اين عالمت تقريبًا در تمام بيماران بهجت ديده می شود و معموال قبل از عالئم ديگر شروع شده و بع
اين زخمها دردناک بوده و ممکن است از چند ميلی متر تا چند سانتی متر قطر داشته باشد . تمام عالئم از بين می رود 

ذا             .  رده و غ ان مناسب مرتب عود ک دون درم ی ب ين می رود ول امًال از ب ه ک آفت دهانی معموًال پس از يک تا دو هفت
  .خوردن را برای بيمار دشوار  می کند 

  

ورات دستگاه تناسلی     ده  می شود    : بث اران دي ردان در دستگاه تناسلی      .  در نيمی از بيم ا در م ن زخمه ايع اي محل ش
ری         . درفرج يا واژن می باشد خارجی و در زنان  وًال عود کمت ی معم تند ول اک هس ز دردن زخم های دستگاه تناسلی ني

  .ممکن است در محل التيام اين زخمها جوشگاه ايجاد شود . داشته و بهبودی آنها طوالنی است 

  

ه    ممکن است ضايعات  . انواع مختلف تظاهرات پوستی در بيماری بهجت ديده می شود : بثورات پوستی  ه شکل آکن ی ب
  .يا جوشهای چرکی پس از بلوغ و در تنه يا اندام ها ديده شود 

  

درگيری چشمی در مردان شديدتر می باشد و در قسمتهای مختلف چشم نظير قرنيه ، مشيميه و شبکيه  : التهاب چشمی 
ه اي      : ممکن است التهاب ايجاد شود که عالئم آن شامل   د است ، البت اری دي دون    درد ، قرمزی و ت اهی  ب ری گ ن درگي

ايی می شود         د و نابين ل مالحظه دي اهش قاب اری بهجت        عالمت می باشد که منجر به ک ه بيم ان ب ل مبتالي بن دلي ه هم ب
  .بايستی به صورت دوره ای توسط چشم پزشک معاينه شوند 
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ر   معموًال مفاصل زا. التهاب مفصل در بيش از نيمی از بيماران ديده می شود : درگيری مفصلی  نو ، آرنج و مچ درگي
د     . می شوند  اه         . بيماران از درد ، تورم و خشکی مفصلی شکايت می کنن د م ا چن ه ي د هفت ای مفصلی طی چن عالمته

  .کامالً  برطرف می شوند 

  

ه خون در عروق     اد لخت ياهرگها در     : ايج ويژه س ل التهاب در عروق ب ه دلي ا    16ب ه در رگ ه اران لخت درصد از بيم
ر است      می شود ايجاد ايع ت ا ش ورم ،       . که بروز آن در سياهرگ های ساق پ ر مت دام درگي ه ، ان در صورت وجود لخت

  .گرم و گاهی قرمز می شود 

  

ده می شود     : درگيری سيستم عصبی  تم  . در يک چهارم افراد مبتال به بيماری درگيری سيستم عصبی مرکزی دي سيس
ممکن . ار ، رفتارها ، احساسات و حرکات را بر عهده دارد عصبی مرکزی وظيفه پردازش اطالعات و هماهنگی افک

وع        ن ن م اي ده   می شود ، عالئ است در بيماری بهجت التهاب پرده های اطراف مغز و طناب نخاعی و يا خود مغز دي
  .التهاب شامل تب ، سردرد و سفتی گردن است و بايد اين عالئم سريعًا به پزشک گزارش شود 

  

تگاه گوا ری دس وارش  : رشی درگي تگاه گ ونريزی از دس ا خ ونی و ي هال خ م درد شکم ، اس ا عالئ ا ب ری روده ه درگي
  .همراه است 

  

وری        : درگيری سيستم تنفسی  انی ف دامات درم ه اق ه ب عمده ترين عالمت درگيری سيستم تنفسی خلط خونی می باشد ک
  .نياز دارد و بالفاصله پزشک معالج را بايد مطلع کرد 

  

  :تشخيص 

دارد           هي   اری بهجت وجود ن رای بيم امًال اختصاصی ب ا عالمت ک اری    . چگونه آزمايش تشخيصی ي ن بيم تشخيص اي
رد      افی دارد ، صورت می گي ل از  . معموًال از طريق عالئم بالينی بيمارو توسط پزشکی که با اين بيماری آشنايی ک قب

  .می شود  تشخيص نهايی ، تست های الزم برای رد کردن بيماريهای ديگر انجام

  

  :عالمتهای کليدی جهت تشخيص بيماری بهجت 

  ماه  12حداقل سه بار در طی :  آفت دهان  .1

 بثورات دستگاه تناسلی  .2

 التهاب چشمی  .3

 بثورات پوستی  .4

ام می شود      :  تست پاترژی مثبت  .5 رد       . اين تست توسط پزشک انج تفاده از سوزن استريل در پوست ف ا اس ب
ساعت مجددًا توسط  48تا  24مشکوک به بيماری بهجت سوراخ يا خراشيدگی ايجاد  می شود و پس از مدت 
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ای تشخي       د يکی از عالمته اری   پزشک مشاهده می شود و در صورت وجود واکنش پوستی می توان صی بيم
 .باشد 

  

زالوها را از پشت گوش شروع . يکی از درمانهای بسيار موثر برای کنترل التهابات بيماری بهجت زالو درمانی است 
اری   25تا  20روز بعد روی دست ها و  25تا  20. کنيد  روز بعد روی پاها زالو به همان ترتيب و تعدادی که در بيم

و     25تا  20صبر کنيد و انگاه در سه نوبت به فاصله هر ماه  3های قلبی گفتيم بياندازيد  ا زال ط روی پاه روز يکبار فق
د است        . بياندازيد  و مفي داختن زال ز ان ان نقطه ني ا   . اگر بخش خاصی مورد حمله بهجت واقع شده است در هم راه ب هم

  . زالو درمانی مصرف داروهای گياهی ضد بهجت و پاکسازی بدن از اخالط اضافی الزم است

  

  :لوپوس  -

ان  ) Lupus(لوپوس . رود کار می با عالمت اختصاری آن به پزشکیدر اين نام،  ين در زب ا      الت ی گرگ و اريتم ه معن ب
)Erythema ( ان  اين اصطالح، به. به معنی سرخی است يونانیدر زبان ی    بيماری نقص ايمنی پوست و ارگ های داخل

که فقط » کرونيکوس ديسکوئيدس. ئی. ال«تر آن  در نوع رايج. گردد است، اطالق می که منشأ آن تاکنون شناخته نشده
دد  نقش می پروانهای سرخ رنگ به شکل  شود، اکثرًا روی صورت و بينی لکه پوست می محدود به ه    . بن اد آن، ک وع ح ن

د     ارگان کند، به انجامد و بيشتر در زنان و در دهٔه سوم سنين زندگی بروز می مرگ می بهندرت  به ی مانن ه های داخل ، کلي
ز سرايت می    مفاصل و قلب د  ني روز   . نماي دار می      خون ، در )L. E(.پس از ب اعی پدي ار، عوامل دف ه     بيم ه علي ردد ک گ
ه  نابودی آنها می موجود در خون اقدام کرده و به های گلبولحفاظت کننده و  های سلول ل   پردازد و منجر ب ول تقلي های   گلب
اال       در اين مقطع، سلول. شود خون می قرمزو  سفيد ن فعل و انفع ی حاصل از اي ا  رگت، در جدارٔه  های ايمن اير   ه و س

ان دگرگونی  نقاط بدن رسوب نموده که اين خود به د  مربوطه می   های  ارگ اری مظهر        . انجام ن بيم ر، اي اده ت ان س ه زب ب
فيد   نوعی برادرکشی است که طی آن گلبول تند         -های س دن هس اعی ب تم دف ه سيس ه منزل ه ب ردن      -ک ين ب ه از ب شروع ب

کنند و در نتيجه تعداد آنها کاهش يافته و شدت بيماری را سبب  های گوناگون بدن می يکديگر و در مراحل پيشرفته بافت
اری      .شوند می ن بيم روز اي أ و عامل ب ی   گرچه منش اکنو در طب غرب ده  ت ناخته مان يکن پژوهش    ن ناش حدس   گراناست ل
ايج حاصله    . است پرتو فرابنفشيا  ويروسنوعی  احتماألزنند که عامل بروز اين بيماری  می وق، نت عالوه بر فرضيه ف

 :نيز در اين بيماری مؤثر است ژنتيکیاز آزمايشات ديگر، حاکی از اين است که عامل 

  گيرند لوپوس، بيش از ديگران در معرض ابتال قرار می يک فردِ  مبتال بهخويشاوندان درجه اول و دوم.  

 ن ال اي ه  احتم تال ب ه يک شخص مب ه  ک تال ب ٔه اول مب اوند درج داقل دارای يک خويش وس ح اری  لوپ ين بيم هم
  .است ثابت شده ١٠٪تا  ٣٪باشد، در حد  بوده

  درصد است ٢۵لوپوس  مبتال به تک تخمکی دوقلوهایآمار موجود در باره.«  

  است ۵٪لوپوس فقط  مبتال به دوقلوهای دوتخمکیآمار. 

  :عالئم لوپوس 

  خستگی ممتد و غير عادی .1
  ضعف دائمی .2
  خارش .3
  . تب که می تواند باال باشد.4
  ا به صورت ممتد از دست دادن اشته.5
  ناخواسته ) کاهش وزن (از دست دادن وزن .6
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  ريزش زياد مو .7
  خون دماغ .8
  زخم و آفت سقف دهان که با خوردن غذاهای تند می سوزد .9
  هرگونه حساسيت پوستی که بدون دليل باشد .10
  کهير .11
  زخم های پوستی .12
  درد مفاصل .13
  تورم مفاصل .14
  به هنگام صبح خشکی و سختی مفاصل .15
  درد قفسه سينه که با تنفس بيشتر می شود .16
  کمبود نفس .17
  سرفه های همراه با خونريزی .18
  سردرد های غير معمولی و ممتد .19
  سرگيجه و تهوع .20
  دردهای ممتد و متوالی شکمی .21
  ورم اندام های تحتانی .22
  پف زير چشم .23
  خون در ادرار.24

د     طبيعت اين  بيماری از نظر طب سنتی سرد است و در جنس سرد و سنين سردی و مناطق سرد بيشتر تظاهر می ياب
و پرهيز از مصرف سردی جات و مصرف گرمی   . اصالح مزاج و تنظيم تغذيه در برنامه درمانی خيلی موثر است .

  .جات توصيه می شود 

د  در کنار داروهای گياهی ضد لوپوس زالو درمانی مانند زالو  ه لوپوس    . درمانی در بيماری بهجت انجام دهي اگر حمل
  .به عضو خاصی صورت گرفته زالو درمانی در همان منطقه همراه با داروهای گياهی ضد لوپوس الزم است 

  

  

  

  :ترک اعتياد  -

ی نمايد در کنار ساير داروهای ترک اعتياد گياهی استفاده از زالو و حجامت کمک شايانی به موفقيت در ترک اعتياد م
  .و درد های پس از ترک اعتياد نيز با کمک حجامت و زالو درمانی از بين خواهند رفت 

 2+ قاشق سرکه طبيعی    1+قاشق عسل   2. (شب قبل از خواب يک ليوان سرکه انگبين بنوشند 120هر شب به مدت 
   )يک ليوان آ خنک+ قاشق عرق نعناع 

  

  

  :فشار خون 

  . شگيری و درمان به زالو درمانی نياز مبرم دارد بيماری فشار خون در دو بخش پي
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  :پيشگيری از فشار خون  -

انی است       و درم د زال ی دارن . در مرحله اول بهترين راه پيشگيری از بيماری فشار خون حتی در افرادی که زمينه ارث
ا   . روی دو پا می اندازيم عدد زالوی درشت  20به اين ترتيب که ابتدا  ا ت عدد و   7 انگشت سوم   بين قوزک خارجی پ
ا  ی پ وزک داخل ر ق ه می شود 3) صافن (زي د  25. عدد انداخت ا  10روز بع ين انگشت سوم ت دد روی هر دست ب ع

دازيم      10روز بعد  25انگشت کوچک می اندازيم و  ار دوره      .عدد زالو پشت هر گوش می ان ن ک ار اي و هر سال يکب
  .انجام شود

  

  

  :تجمع خون در اثر ضربه  -

انع حرکت طبيعی شريانها           ی جمع و م دها و عروق   , در تصادفات ممکن است خون در قسمتی از اعضای داخل وري
ده نسوج فشرده شده عالج         . ديگر شوند  رم کنن ده و ن زالو درمانی باال و پائين محل تجمع خون همراه با داروهای پزن

ام و تشخيص عروق مسدو       . اين عارضه است  ا دقت تم انی ب ردد       زالو درم ام گ د انج ا منحرف شده باي رای   . د ي ه ب ک
  . تشخيص می توان از سونوگرافی استفاده کرد

  

  

  :کانگرن يا قانقاريا  -

  

.فساد و عفونتی است که در قسمتی از ماهيچه يا استخوان پيدا شود و آن را سياه و فاسد کند ُمرِدگی سياهيا  قانقاريا   

.شود ايجاد می کلوستريديوم پرفرنژنس باکتریاين بيماری به در اثر عفونت با   

  .شود باعث آن می ها بافتها يا آسيب خوردن به  مردگی در بدن است و عفونت زخم اين بيماری يکی از انواع بافت

تصلب ( سختی رگيا  مرض قند. دهد رسانی بميرد قانقاريا رخ می هنگامی که بافت بخشی از بدن به خاطر فقدان خون
. دگی شودمر تواند باعث سياه نيز می) شرايين  

درمان اين بيماری به فراخور شدت آسيبی که بافت . عالئم شايع قانقاريا پوست آبی يا سياه، درد و ترشح بدبو است
در اثر ورود ميکروب کانگرن به نسوج بی جان يا  .تا قطع بخش مبتالی بدن متفاوت است بيوتيک آنتیديده از تجويز 
و در مراحل آخر بيمار را مواجه با کم خونی سرد نموده و . تعفن و درد شديد و التهاب ايجاد می شود , در حال مردن 

. هالک می سازد   

در اثر وارد   پيدا آند يا بافت  عفونت  زخم  شود آه ايجاد می  اريا وقتیقانق.  است  مرده  بافت  معنی  قانقاريا به
جاها عبارتند   ترين دهد، اما شايع  رخ  از بدن  ای تواند در هر نقطه قانقاريا می. شود  دچار تخريب  آسيب  آمدن

. است  شكمی  ا احشایج  ترين خطرناك.  ، و ساعد دست ، دست دست  پا، انگشتان  پا، پا، و ساق  از انگشتان
  در آن  آه  مرطوب  وجود ندارد، و نوع  باآتريايی  عفونت  در آن  آه  خشك  نوع: دارد  قانقاريا اصوًال دو نوع

  از قانقاريای  خاصی  گازدار در مورد نوع  قانقاريای  واژه. شود می  ها دچار عفونت در اثر باآتری  زخم
. رود آار می  به  مرطوب
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: عاليم شايع 

  تورم. ١

  ناحيه  شدن  حس درد يا بی. ٢

سانتيگراد   درجه 3/38تا   خفيف  تب. ٣

  مرده  های موجود در بافت  های بدبو از زخم  ترشحات. ۴

  زير آن  و استخوان  عضالت  با مردن  همراه  پوست  شدن  سياه. ۵

  فشار آورده  هوا در زير پوست  های حباب  روی  انگار آه  حالت  اين در.  پوست  آردن  و تروق  ترق. ۶
. شود می

: علل بيماری 

  جريان. يابد  آاهش  شدت  شود يا به  متوقف  از بدن  قسمت  يك  به نخو  جريان  دهد آه می  رخ  قانقاريا وقتی
: قانقاريا ايجاد شود  و در نتيجه  تواند در موارد زير متوقف می نخو

  پرفرنژانس  آلستريديوم  با باآتری  عفونت. ١

  عمقی  آننده سوراخ  های ، يا زخم ، جراحی در اثر حوادث  بافتی  آسيب. ٢

. شود  خون  جريان  قطع  باعث  آه  شدگی له. ٣

  سرخرگ  در يك  خون  لخته  تشكيل. ۴

) ها سرخرگ  ناپذير شدن و انعطاف  سفت(  شرايين  تصلب. ۵

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
319 

  مدت طوالنی  سرمازدگی. ۶

: عوامل افزايش دهنده خطر 

  شيرين  ديابت. ١

باال   سن. ٢

  خاص  بافت  در يك  آم  خون  جريان. ٣

. شود می  در خونرسانی  اختالل  باعث  ، آه سيگار آشيدن. ۴

. آند ايجاد می  اختالل  خونی  های در آار رگ  ، آه الكل  سوء مصرف. ۵

:مراحل درمان   

 2روزانه , روز  3بعد از آن به مدت , دقيقه بجوشانيد  20و , چند ساقه ريواس را خرد کرده , برای درمان قانقاريا 
.ساعت آن را بر محل زخم ضماد کنيد  

اهی شايد تنها راه عالج مورد اطمينان باشد داروهايپاکسازی مزاج بايد به دقت به کار درمان آن با زالو و داروهای گي
گرفته شود انگاه زالو درمانی روی موضع و اطراف ان با توجه به توان بيمار و قدرت خون سازی وی با تعدادی کم 

و دريافت می کنند و برخی هر عدد زال 3بعضی بيماران به عنوان مثال هر روز . ولی به طور مرتب انجام می شود 
روز يکبار تحت زالو درمانی قرار می گيرند البته هر چه فاصله زالو درمانی بيشتر باشد تعداد  15هفته و تعدادی هر 

عدد در هر  20روز فاصله ايجاد شود تعداد زالوها در نهايت می تواند به  25زالو ها در هر نوبت بيشتر شده و اگر 
.نوبت برسد   

  

  

  

  :تومورهای  مغزی  -

فند       زا ل اس دازيم     , لوها را در کنار مصرف داروهای گياهی مخصوص تومور های مغزی مث ا می ان دا روی پاه . ابت
رای   25هر سپس در صورت لزوم تکرار می کنيم و فاصله زمانی  ه هر      20روز يکبار را ب و ک عدد آن   10عدد زال

د    د رعايت می نمائي ه اي ا انداخت ا  د. را روی يک پ ا و پس از آن ب ا تشخيص پزشک روی دست ه ر مراحل بعدی ب
ت فاصله ی  ا  20رعاي د  25ت و بياندزي ا زال وی  . روز پشت گوش ه ازی ق وان خون س ار از ت ه بيم ر آنک مشروط ب

د             . برخوردار باشد  ا شروع نمائي انی را از روی پ و درم ر ان زال ه در عالج تومورهای مغزی و چه غي د ک توجه کني
فا             تقريبا تم انی ش و درم ا زال راه ب د هم وده ان تفاده نم اهی مخصوص تومورهای مغزی اس ام افرادی که از داروهای گي
دام های     . يافته اند ه ان اگر تومور مغزی در اثر مصرف داروهای گياهی بسيار کوچک شده است و آثاری از سرايت ب

ا داروهای      . م می شود   ديگر وجود ندارد زالو درمانی از موضع نزديک مثال پشت گوش ها انجا ان تومور ب اگر درم
دام های ديگر     ه      , گياهی مدت زمانی طوالنی انجام شده و بدون وجود آثار از سرايت به ان د رو ب دی کن ا رون تومور ب

ا سرعت و            ه تومور ب انی ک ا زم ابراين تنه انع است و بن کوچک شدن است بازهم انداختن زالو از موضع نزديک بالم
اک است        هيجان رو به پيش ی اطالع و بيمن دام های ديگر ب , ترفت است و يا پزشک از احتمال سرايت و متاستاز به ان

  .شروع شود) نزديک به انگشتان (بهتر است زالو درمانی از دورترين محل يعنی از روی پاها ی 
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  :آبسه دندان  -

ان نشدن     جمع شده و باعث عفونی شدن آن می دندانهايی است که در ريشه  آبسه دندان چرک شود و ممکن است در صورت درم
ی اطراف                به موقع می ق، مجاری تنفسی و حت د فضاهای اطراف حل ه فضاهای عمقی مانن دريج ب ه ت د ب د و    مغز توان دا کن راه پي

  .شوند مرگو حتی  خونو درگيری ) التهاب پرده مغز( مننژيتهای تنفسی، درگيری مغز و  موجب انسداد راه

اد التهاب در    ) پالپ دندان( مغز دندانها به  ورود ميکروب: توان چنين توضيح داد درد شديد دندان در هنگام آبسه را می باعث ايج
زايش حجم پالپ می      ع شده، باعث             . شود  پالپ شده و اين التهاب باعث اف ته واق دان در يک محفظه بس ه اينکه پالپ دن ا توجه ب ب

ه . شود می افزايش شديد فشار داخلی آن دان شروع        اين افزايش فشار، منجر به فشار آمدن به پايان ده و درد دن دان ش های عصب دن
  .شود می

  

  :مراحل درمان 

وان آب   برای عفونت ها مثًال آبسه دندان روزی سه حبه سير را به اندازه ماش خرد کرده و هر حبه را همراه با يک لي
  .يا آب عسل ميل کنند

  .بسه هر موضع يک زالو انداخته شود آو به محل های 

  

  

  

  

  

  

  :جوش های سر سياه  -

ا   ی از آنه ه خيل ی است ک ران و پسران سن بحران ی از دخت رای خيل وغ ب از بل ود   آغ دنی و پوستی خ رات ب ه تغيي ب
رات    . هستند کنند و هميشه نگران ظاهر خود حساسيت بيشتری پيدا می ر تغيي دنی،   با شروع بلوغ عالوه ب جسمی و ب

ان  ادی در پوست نوجوان رات زي اد می  تغيي ا ايج د  مخصوصا پوست صورت آنه ه چون بيشتر در معرض دي شود ک
قضاوت ظاهری است، در صورتی که پوست صورت دچار مشکالتی باشد، ممکن است سبب          ديگران و حتی عامل

   …ناراحتی نوجوان شود نگرانی و

ا را در پوست صورت     از حد باز است که می افذ پوستی بيشيکی از اين تغييرات پوستی، وجود من تواند ظاهری نازيب
 .ايجاد کند

  اين منافذ آزاردهنده

م اختالفی داشته        قبل از رسيدن به سن بلوغ منافذ پوستی در دختران و پسران ا ه ذ ب ن مناف به يک اندازه است و اگر اي
اوتی    باشند به داليل ژنتيکی است م تف ا ه د از ترشح هورمون        اما معموال ب وغ و بع د از بل ا بع د ام ا مخصوصا   ندارن  ه

ن     تقيم گذاشته و اي اثير مس ا      هورمون آندروژن، فعاليت بيشتری پيدا کرده و روی غدد چربی ت زرگ و ترشح آنه غدد ب
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ری ت  به همين دليل مردان پوست چرب  . زنان است در مردان بعد از بلوغ ترشح اين هورمون بيشتر از. شود بيشتر می
م سبب می            مهم غير از هورمون آندروژن که. دارند ی است، عوامل ژنتيکی ه وثر در غدد چرب رين عامل م ا    ت شود ت

 .اين هورمون حساسيت بيشتری پيدا کنند افراد نسبت به

  شود وقتی منافذ بسته می

ا           زرگ ي ا ب رای پوست است ام التی طبيعی ب ذ پوستی ح ه عوامل هور       مناف ا بسته ب ودن آنه ونی و استعداد   کوچک ب م
شود تا چربی بيش از حد بدن از آن خارج نشده و ترشحات در زير  پوستی باعث می اما انسداد اين منافذ. ژنتيکی است

ا جوش        پوست  رده ي اد عفونت ک د و ايج اقی بمانن تفاده        ب ابراين اس د بن ه وجود آورن واد آرايشی و    های چرکی را ب از م
ذ     ها بدون مشورت با پز بهداشتی و کرم ن مناف ان کردن اي رای پنه رای          شک ب ار درستی نيست بلکه عاملی ب ا ک ه تنه ن

 .تشديد مشکالت پوستی است

  راهی برای درمان

اهش     ق و ک م کردن تعري ی  بهترين راه کاهش دادن اندازه اين منافذ ک ابراين می      چرب دن است بن وان بخشی از    سازی ب ت
کاهش . کردنی کاهش داد با کاهش مصرف غذاهای چرب و سرخغذايی است،  سازی بدن را که تحت تاثير رژيم چربی

ونی    تعريق راه ديگری ه هورم وط ب ا و ژنتيک باشد،    برای کنترل اندازه اين منافذ است اما بخشی که مرب ر    ه ل تغيي قاب
اد    با. توان کنترل کرد چرب بودن پوست را به طور موقت و نه دايم می. نيست ه زي پوست  شستشوی به اندازه و البته ن

اد پوست سبب    . توان کمی از چربی پوست را کاهش داد می های اسيدی بار با صابون ٣تا  ٢يعنی روزی  شستشوی زي
 پس از شستشو و در فواصل صابون    . شود  بيشتر غدد چربی و در نتيجه توليد چربی بيشتر می  خشک شدن و فعاليت

ا   ٣٠با افزايش سن و بعد از . بماليد روی منافذ  با پنبه زدا استفاده کرده و های چربی توانيد از لوسيون زدن نيز می  ٣۵ت
ه خود       هورمون سالگی به طور طبيعی با کاهش فعاليت ذ خود ب ن مناف ها از شدت تعريق و توليد چربی کاسته شده و اي

 .شوند می تر کوچک

  های سرسياه جوش

ه   های جوانی در کسانی است   های سرسياه اولين قدم ايجاد جوش جوش ل        ک ه دلي وغ ب د و در سنين بل پوست چرب دارن
ای هستند که به علت تنگی منافذ پوست   های معمولی سربسته سرسياه، جوش های جوش. تغييرات هورمونی شايع هستند

ه رون تخلي ه بي ی ب وند نم وش. ش ن ج ايع اي ردان ش ده و در م ود آم ه وج ی ب ع چرب ل تجم ه دلي ا ب ر ه تند ت  .هس

وده       کومودون های سرسياه تحت عنوان جوش اد جوش ب رای ايج ام ب ين گ اکتری    های باز اول ل از اينکه ب ل و    و قب ا خل ه
ه   رج و روزن د،        ف رار دهن ه ق ورد حمل د از آن ممکن است جوش قرمز و جوش       . شوند  تشکيل می   های پوست را م بع

ه  . نمايان شود چرکی ايجاد شده حتی به شکل کيست های پوستی منجر     افزايش بيش از حد چربی به مسدود شدن روزن
رار می        ای از چربی منجر می   متعاقبا به ايجاد توده شده که وا ق ی در معرض ه ه وقت ه   شود ک رد ب ديل     گي ياه تب رنگ س

ا   در اثر افزايش هورمون. شود ها می اين جوش ها و لوازم آرايشی حتی سبب بدتر شدن استفاده از برخی کرم. شود می ه
يابند و باعث مسدود شدن روزنه و عدم   های پوست تجمع می مرده در روزنه های و عدم پاکسازی مناسب پوست، سلول

رم  . شوند می خروج چربی دازه از ک ا و ضدآفتاب   آرايش کردن زياد و استفاده بيش از ان اثير    ه م ت ا ه روز    ه ادی در ب زي
  .های سرسياه دارند انسداد منافذ و جوش

  :مراحل درمان 

ادام    ه شود   (ابتدا صورت را با صابون ب ه تهي ذا خوری آرد جو         ) از داروخان ته، پس از خشک شدن، دو قاشق غ شس
ل از خشک شدن     . دقيقه ماسک می کنيم 15تا  10و حدود ) خمير نسبتًا شل(باکمی آب خمير می کنيم  ه قب دقت شود ک

  .جوش ها از بين می روند و صورت ويتامينه می شود. ماسک، صورت شسته شود

  .جلسه دو هفته يکبار ادامه يابد  3و اين کار تا .عدد زالو انداخته شود  7الی  5و اطراف موضع درگير 

  ...و  -
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  :نتيجه گيری

برای درمان بيماری های فوق و ساير بيماری ها با زالو شما ابتدا بايد مزاج بيمار را تشخيص دهيد و به اصالح مزاج 
ه ضد و          آاو بپردازيد و غلبه و فوران خلط يا اخالط را شناسايی کنيد و  ان ب ار درم ن ک رای اي ه ب د ک روکش کني ن را ف

منضج و مسهل شما را در اين امر ياری می کند که اين دوره از يک  اصالح تغذيه توصيه می شود که البته استفاده از
دا جزوه مطرح شد توصيه می شود           روز متغير است و 120هفته تا  ه در ابت استفاده از رژيم های غذايی پاکسازی ک

  :روزه دکتر موسوی برای بيماران قلبی نيز توصيه می شود که به شرح زير است  15البته رژيم 

  :زه رو 15رژيم 

ليوان عرق شاه تره خوب را روی آتش داغ کنيد تا به حد جوش برسد     2روز صبح ها به جای صبحانه  15يک روز در ميان تا 
ه جای صبحانه             3بالفاصله روی آن  رده و ب ا عسل شيرين ک د و کمی ب د بريزي رده اي قاشق غذاخوری خاکشير که از قبل تميز ک

روز . ده و استراحت کنيد و تا ظهر هيچ چيز نحوريد مگر کمپوت خانگی يا چای کمرنگ ميل کنيد و نيم ساعت به پشت تکيه کر
رنجبين را در    3بعد  د      5/1قاشق غذاخوری ت وان اب جوش حل کني انيد و         , ي ه حد جوش برس اره روی آتش ب د و دوب صاف کني

د دستور     قاشق غذاخوری جاکشير که از قبل تميز کرده ايد بريزيد و به  3بالفاصله روی ان  اظهر مانن د و ت جای صبحانه ميل کني
در    , سبزی گشنيز (قبل عمل کنيد و يک روز در ميان به جای ناهار سوپ گشنيز و آلوی بخارا مصرف کنيد  ا برگ چغن اسفناج ي

د     ,ماهيچه گوسفند , کمی برنج , عدس ,  م طبخ کني م روی شعله مالي م دا   ) و آلوی بخارا اين موارد را با ه ع   اگر ديابت ه د موق ري
  .مصرف آش کمی آبغوره خانگی استفاده کنيد

يد طبخ    شب ها به جای شام کته گشنيز ميل کنيد يا سيراب شيردان گوسفندی و جگر سفيد گوسفند که چربی آن را کامال گرفته باش
د   ر بپرهيزي اس  , سوسيس  :  کنيد و در ان مقداری سرکه خانگی بريزيد و از مصرف مواد زي اد  , کالب ی زي ی   ,  چرب , سرخ کردن

رغ  م م اله , تخ ت گوس اندويچ , گوش واع س گ , ان ه دي ادی, ت يرينيجات قن ير و ش ه و سرش   خام
ام        د پس از اتم تفاده بکني ز و لطيف اس  15يک روز در ميان که مصرف آش گشنيز و آلو در برنامه وجود ندارد از غذاهای آب پ

  درمانی را آغاز کنيد زالووز ر

دن وی را از سموم و         که حتما توصيه می شود  د و ب ار را اصالح کني زاج بيم انی م و درم ری و زال ... قبل از خون گي
ار       15روز طول خواهد کشيد که پس از  15که حداقل دوره پاکسازی بدن پاکسازی کنيد  ه بيم روز توصيه می شود ب

  :مسهل عام خورانده شود که به شرح زير است 

ان   + گرم  25گل ختمی + گرم  50جبين ترن+ گرم  50گل سرخ + گرم  50برگ سنا  رم   25تخم کت نتين  + گ  25افس
ی      , گرم    ورد نظر يک ال ار يک قاشق     2داروها را با هم مخلوط کرده و نيم کوب نمائيد و در بعد از طهر روز م ب

د   ليوان آب بجوشانيد تا يک ليوان باقی بماند و سپس صاف کنيد و با عسل  2غذاخوری از مخلوط فوق را با  ل کني . مي
د و           وان ديگر بخوري د ارام آرام يک لي ه بع د دقيق ه چن اگر با يک ليوان شکم حالت اسهالی پيدا کرد کافی است و اگر ن

و خوردن انجير و آلو بخارا آب .اگر دچار دل پيچه شديد يک ليوان عرق نعناع را داغ کنيد و با مقداری نبات ميل کنيد
   .پز شده همراه مسهل توصيه می شود

د است      ن مفي و توصيه می شود در طول      .که البته خوردن اين مسهل هر يک ماه يکبار در تخليه سموم و پاکسازی ت
ين    15 قاشق غذاخوری عرق    2+قاشق غذاخوری عسل     2( روزه پاکسازی بدن هر شب بيمار يک ليوان سرکه انگب

  .قبل از خواب ميل کند) يل کنيدقاشق غذاخوری سرکه طبيعی را در يک ليوان آب ريخته و م 1+ نعناع 

د             دن کمک کنن ه خون سازی ب زاج ب د در طول پاکسازی واصالح م ثال مصرف روزی   . حتما بيماران باي وان   2م لي
ای خون    ) چند قاشق غذاخوری شيره انگور خالص که با آب خنک رقيق شده باشد ( شربت شيره انگور  يکی از راهه

ه        سازی قوی است که حتی در کم خونی  د خون ک ه قن تال ب اران مب رای بيم های بيماران سرطانی هم غوغا می کند و ب
ه خشک شده زرد      5عدد برگ خشک شده هلو و  5می خواهيم آنها را تحت زالو درمانی قرار دهيم هر شب  عدد برگ

ر آن اگر      5آلو و  د عالوه ب م    عدد آلو بخارا در يک کاسه آب خيس می کنيم و روز بعد بيمار تناول کن ازه ه ار ت آب ان
رای خون سازی       , ميل کند که چه بهتر  م ب د و ه ر است و اگر         . هم برای قند خون مفي ار می خوش باشد بهت ه ان البت

ه                 ابتی شيره انگور ب اران دي م خونی بيم ع ک رای رف يم ب ه آن اضافه می کن شيرين بود کمی آبغوره بی نمک خانگی ب
  .ليوان رقيق شده ان ميل شود تا قند خون کنترل گردد  3وزی درصد با سرکه ی انگور مخلوط و ر 50ميزان 
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د   , و آمادگی پس از بهبودی نسبی  و شما بايد اقدام به زالو درمانی و تجويز داروهای تخصصی بيماری مربوطه بنمائي
و در کل  .وندنبايد زالو درمانی ش و کم خون و فرسوده البته مزاج های خيلی سرد و تر .تا حداکثر نتيجه را کسب کنيد 

ام    اابتدا با تجويز منضج مناسب با طبع بيمار و رژيم های غذايی پاکس دن مسهل ع ار   , زی بدن و سپس خوران ع بيم طب
ار را       د بيم ا باي ائيم و حتم را اصالح کرده و سپس اقدام به زالو درمانی و تجويز داروهای گياهی خاص بيماری می نم

يم        از خوردن غذاهای نامناسب مزاجش پرهيز  ه خوردن غذاهای مناسب طبعش توصيه کن ه    .داده و ب دام ب و صرفا اق
  .زالو درمانی نکنيم 

وان     اران دموی مزاج البته بيم و    آنياز چندانی به طی مراحل فوق ندارند و در همان ويزيت اول می ت ا را تحت زال نه
ی     وليکن ساير مزاج ها را توصيه نمی شود مگر در حاالت او. درمانی قرار داد  ا درد خيل ا و ي رژانسی مانند سکته ه

  ...  .شديد و 

ه را دارد پس صرف              اهی و اصالح تغذي ار داروهای گي انی حکم مکمل در کن و درم ا زال اری ه ا  در بسياری از بيم  ا ب
ا لوپوس و     دی ي يکن در  ... زالو درمانی بهبودی حاصل نخواهد شد مثل بيماری ام اس يا سيروز کب اری   بول عضی بيم

  .ند واريس پا صرفا با زالو درمانی می توان به مقصود مورد نظر دست يافت ها مان

ان   ا         بيماری های مختلفی عالوه بر بيماری های فوق را می توان با زالو درم االی آنه يار ب داد بس ل تع ه دلي ه ب رد ک  , ک
انی   عصبی , پرداخته نشده است وليکن بيشتر بيماری های عروقی به تک تک آنها در اين جزوه  و درم و عفونی با زال

  .سير درمان آنها شتاب قابل توجهی خواهد داشت , 

انی   و به طور کل شايسته است محققين و زالودرمان های عزيز و گرامی عالوه بر کسب دانش پيرامون نقاط زالو درم
  .در حوزه مزاج شناسی و داروهای گياهی و بيماری شناسی به تحقيق و پژوهش بپردازند ... و 

ا  10تعداد زالو ها را از , پيران و يا انسان های خيلی ضعيف و سرد  ان ياکبرای کود ر    عدد   5 عدد ت م ت ا ک ز  ي می  ني
ثال        10ولی توصيه می شود  کاهش داد توان  ه م ار را ک ن ک يکن اي د ول د و وسط     10عدد را ريز بياندازي عدد بياندازي

ه شما      کامال کار نمک روی زالو بريزيد تا موضع را رها کند و خون از بيمار زياد نرود کاری است  ط ک تباه و غل اش
  .موضع را رها کند به انجام اين کار اصال توصيه نمی کنيم زيرا زالو بهتر است خودرا 

ثال اگر شما         5/1هر زالو تا  د م انی بعدی دور می کن د     5روز معموال فرد را از زالو درم و انداختي ی   5عدد زال  7ال
ر     ه زودت د ن يش از     . روز بعد می توانيد دوباره زالو بياندازي اخير ب يکن اگر ت ر       7ل يکن بهت دارد ول روز شد موردی ن

ژوهش های            روز انجام شود و 7است بعد از  ات و پ ق تجربي ا طب تعداد زالو های پشت هر گوش و هر دست و هر پ
  .عدد باشد که رعايت اين مسئله توصيه می شود  10استاد دکتر موسوی بايد 

ار       , اطراف مقعد , بيخ آلت , برای زالو درمانی زير بيضه ها  ه بيم ر است ب ا بهت انم ه موزش  آاطراف فرج و سينه خ
ا      داده شود تا خود ا د ب ن صورت سعی کني قدام به اين کار بکند يا همسرش برايش زالو درمانی را انجام دهد در غير اي

اط     ) ...مانند روی دست ها و پاها و مدآهمانطور که در جزوه ( ديگر زالو درمانی در نقاط  ن نق انی در اي و درم از زال
ا   د و اگر        خودداری کنيد و با تکيه بر قدرت الهی سعی در درمان فرد صرفا ب اط کني ان نق انی در هم و درم ان  زال درم

تمالی آلت و کيسه      . ن موضع زالو درمانی را انجام دهيد آنشد در حاصل  ا دس د ب اگر زير بيضه ها بود از فرد بخواهي
  ...بيضه خود را جمع کند و زير دستمال بگيرد و پاهای او را باز کنيد و سپس زالو بياندازيد و

انی در    البته بزرگانی بودکه  و درم ا زال دن    6ند که فقط ب ا    (نقطه از ب تها    –پشت گوش ه ا  –پشت دس ام  ) روی پاه تم
   .بيماری ها را درمان می کردند 

ان و            رای زن ان ب د و زن ام ندهن انی را انج و درم ردان زال رای م ان ب و توصيه اکيد می شود که مردان برای زنان و زن
دهند البته مردان برای زنان پير و يائسه در صورت عدم تحريک جنسی       اين کار طبی را انجام, مردان برای مردان 

وای   ,در نقاط روی پا و دست  م              طبق فت رای ه انی جنس مخالف ب و درم دارد و زال ار محدوديتی ن ن ک مرجع خود اي
اط          است ضرورت پيدا نخواهد کرد و کافی ن نق ه در اي د ک د و از او درخواست کني دا کني انمی را پي خاص  بر فرض خ

دا می شد و     ار   ... برای خانم بيمار زالو بياندازد و خالصه اگر همه ی شرايط طوری بود که نه خانمی پي يک زن بيم
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دا شود   , کنم در اين شرايط نکه البته فکر ( در مقابل شما بود  وای مرجع خود       !!!!) زالو هم پي ق فت ن شرايط طب در اي
من الشيطان الرجيم و پرهيز از چشم چرانی بی مورد اقدام به اين کار بنمائيد می توانيد برای آن خانم با ذکر اعوذ باهللا 

ار ميسر است             آوليکن از  ی توسط خود بيم وارد حت و در بيشتر م داختن زال ه ان ا ک داختن جنس      , نج و ان ه زال ازی ب ني
ز   آن که انجاممخالف برای هم بوجود نمی آيد زيرا زالو درمانی يک تخصص تشخيصی و تجويزی می باشد هرچند  ني

د        ام ده ار را انج ن ک د اي س پ . نيازمند تخصص است وليکن يک فرد مبتدی هم هر چند به سختی ولی باالخره می توان
اکره    ( اين امر که يک مرد برای يک زن  فانه ب ات متاس اهی اوق ه در منطق         ) گ ی و ن ه در منطق طب دازد ن و می ان زال

  . !!!!تجويز شراب برای يک بيمار سرد مزاج است و اين کار مانند دينی جايگاهی نداشته 

را         و در آخر قدر و ارزش جراح کوچک يعنی زالو را بدانيم و  يم زي انی خودداری کن و درم و پس از زال از کشتن زال
 .اين کار از حوزه ادب و اخالق انسانی خارج است و زالو را پس از طی مراحل درمان به طبيعت بازگردانيم

در مواقعی تنها راه منحصر به فرد بوده و ) حجامت , زالو درمانی , فصد (ز شيوه های خون درمانی گرچه هر کدام ا
ا در مجموع   , به عبارت ديگر نمی توان به جای رگ زدن  حجامت کرد و يا زالو نمی تواند جای حجامت را بگيرد ام

وده و    درمانیزالو در خونگيری ها , و در يک مقياس کلی که در اکثر مواقع چنين است  وثرتر ب از شيوه های ديگر م
  .از لحاظ جنبه پيشگيری نظير ندارد  حجامت

  و اهللا عالم

  

    
  
  
  

  

www.zaloo.ir  

  

  قم تهيه و تنطيم توسط پژوهشگران مرکز آموزش زالو درمانی حکيم جرجانی
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  :تصاوير نقاط زالو درمانی 
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 آرتروز زانو 
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  زالو در مانی در پشت گوش

  برای زالو اندازی در پشت گوشالبته 

  . نيازی به اصالح موی سر نيست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
331 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
332 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب



  

 
333 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :توجه 

ی      وی طب ه زال آن دسته از عالقه مندانی که تمايل دارند در اين حرفه فعاليت کنند جهت دريافت جزوات آموزشی و تهي
انی  مادگی بيشتر برای فعاليت آو ساير محصوالت سنتز شده از بزاق زالو و کسب  عضويت در   و در حوزه زالو درم

ه وبسايت   مپيرامون زالو درمانی  و همچنين برای پرسش سواالت مجمع ا     www.zaloo.irی توانند ب وده ي ه نم مراجع
  .تماس حاصل فرمايند اذان ظهر الیصبح  8از ساعت  09381160117با شماره 

  .قممجمع پژوهشگران طب سنتی حکيم جرجانی 

21/04/1390  
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  :منابع 

  / دکتر سيد محمد موسوی / کتاب خون درمانی 

  / دکتر سيد محمد موسوی / کتاب زالو درمانی 

  نشر ابتکار دانش/ استاد دکتر حسين خيرانديش / کتاب مزاج انواع 

  /مهندس جمشيد خدادادی / روز تا سالمتی  15کتاب 

  / دکتر سيادتی /  در طب سنتی و رايج کتاب زالو درمانی

 / دکتر سيد علی ابولحبيب /  2و  1شناخت طبايع جلد  

  حکيم بوعلی سينا/  1قانون در طب جلد کتاب 

  :و وبسايت های زير 

http://zaloo.ir 

http://www.tebyan.net  

http://daneshnameh.roshd.ir  

http://www.seemorgh.com  

http://www.pezeshk.us  

http://fa.wikipedia.org  

http://www.drkafili.com  

http://fa.parsiteb.com  

http://www.aftabir.com  

khorasan.com‐http://tabib  

http://shiateb.blogfa.com 

darmani.persianblog.ir‐http://giah  

  

  :توجه 

توزیع و پخش این جزوه آزاد می باشد و عالقه مندان می توانند این جزوه را در 
سایتشان جهت دانلود رایگان قرار دهند و هر گونه کپی و نشر جزوه بدون حذف 

  .بالمانع است   از نظر مجمع, آن مطا لب 
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