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 چكيده
يكي از  باشد. هاي مزمن در جهان است و با عوارض سيستميك متعددي از جمله گوارشي همراه مي ترين بيماري ديابت شيرين جزء شايعسابقه و هدف: 

ري زودرس، نفخ و درد فوقاني شكم تهوع، استفراغ، سيبا عالئمي چون  مهمترين عوارض گوارشي ديابت، گاستروپارزي است كه با اختالل تأخير تخلية معده و
از آنجايي كه امروزه تمايل به استفاده از طب سنتي رو به گسترش است، توسعه و تطبيق آن با طب جديد ضروري است؛ لذا با توجه به نقش  شود. ميمشخص 

اساس آن بتوان به تدوين  گاستروپارزي ديابتي طراحي شد تا بر منظور بررسي مزاج افراد مبتال به  كنندة مزاج در درمان در طب سنتي ايران، اين پژوهش به تعيين
 هاي درماني اين عارضه پرداخت.  پروتكل

 ،دانشگاه علوم پزشكي مشهدتخصصي هاي  كلينيك كننده به مراجعه 2يا  1 بيماران مبتال به ديابت نوع اين پژوهش از نوع مطالعة مقطعي است. ها: مواد و روش
به دو آماري  ةجامع. تخصص گوارش وارد مطالعه شدند شناسايي و تأييد توسط فوق ، پس از1396خرداد تا  1395آبان  در فاصلة زماني ،سال 18با سن باالتر از 

 استانداردنامة  بيماران توسط پرسش شدند. گاستروپارزي  نفري بدون گاستروپارزي تقسيم 44نفري مبتال به گاستروپارزي و گروه شاهد  56گروه مورد 
و آناليز  2گروهي با آزمون كاي  ها، مقايسة بين نامة مزاج مجاهدي تعيين شد. پس از آزمون طبيعي بودن داده بررسي و مزاج آنها توسط پرسش گاستروپارزي
 قرار گرفت.  آزمايش مورد p≥05/0داري  معني سطح طرفه، با واريانس يك

 دار معني اختالف اين اما داشتند، 22/52ميانگين  با مزاج سرد افراد به نسبت كمتري گاستروپارزي نمرة 29/44 گينميان با مزاج گرم افراد كه داد نشان نتايجها:  يافته
 اختالف اين و داشتند 92/39 ميانگين با مزاج خشك افراد از باالتري گاستروپارزي نمرة 77/55 ميانگين با با مزاج تر افراد ديگر، طرف از ).=08/0p( نبود

 .)=001/0p( بود دار معني
توجه به پاتوفيزيولوژي گاستروپارزي از منظر طب  رسد با نظر مي در اين مطالعه مزاج سرد و تر بيشتر در مبتاليان به گاستروپارزي ديابتي مشاهده شد. بهنتايج: 

 ايراني، بيماران ديابتي با مزاج سرد و تر احتمال بيشتري براي ابتال به گاستروپارزي دارند.
 مزاج، گاستروپارزي، ديابت شيرين، طب ايراني ها: واژه كليد

 

 

 مقدمه:
ي مزمن جهان ها ترين بيماري جزو شايع ديابت شيرين
ي اخير شيوع و بروز آن در بسياري از ها است كه در سال

داشته است. هيپرگليسمي و  بسزاييجوامع از جمله ايران روند 
است كه  ابتة اصلي ديل متابوليسم كربوهيدرات مشخصالاخت

فقدان مطلق يا نسبي انسولين و يا مقاومت به آن  همراه با

مبتاليان به ديابت . عوارض سيستميك متعددي در باشد مي
 ، از نظريانالمبتزياد جمعيت  توجه به شود كه با مي مشاهده

 بينكند.  تحميل مي متالنظام س بر سنگينيبار اقتصادي 
ه گاستروپارزي بسيار ويژ هت گوارشي بالعوارض ديابت، مشك

معده در  ةل تأخير تخليالبااهميت است. گاستروپارزي اخت
 ئمي چون تهوع، استفراغ، كه با عالاست غياب انسداد مكانيكال 
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، 1( شود سيري زودرس، نفخ و درد فوقاني شكم مشخص مي
توجهي بر وضعيت تغذيه و كنترل  ل اثرات قابلالاين اخت). 2

گذارد بي ديگر بدن تأثير ها بر ارگان دتوان مي و قند خون دارد
د. شو ومير و ناتواني در افراد ديابتي  و باعث افزايش مرگ

 ةهم ازكاهش كيفيت زندگي در بيماران گاستروپارزي ديابتي 
ي اصلي زندگي شامل فيزيكي و عملكرد بدني، ذهني و ها جنبه

گاستروپارزي هاي بروز  ). علت3( اجتماعي مشهود است
هاي  هاي ويروسي گرفته تا بيماري ت؛ از بيماريمختلف اس

صورت ايديوپاتيك ايجاد  متابوليك و در موارد متعدد هم به
شود. حدود يك سوم از مبتاليان به گاستروپارزي، به دنبال  مي

باتوجه به شيوع  شوند. بيماري ديابت دچار اين عارضه مي
ن بيماران ايدرصد از  50تا  30ي الي ديابت در جامعه و ابتباال

به گاستروپارزي و تأثيرات منفي آن بر كيفيت زندگي، ارزيابي 
است  برخوردار باالييل از اهميت الاين اخت باليني و مراقبت از

)5-3 .( 

ها با شانس  استفاده از ظرفيت طب سنتي در درمان بيماري
ويژه در كشور ايران  نسبت خوبي در سراسر دنيا و به عمومي به

افراد جهان از طب  از درصد 72 تا 5كه  طوري بههمراه است؛ 
 ايراني، ). طب6د (كنن استفاده مي ها مكمل براي درمان بيماري

 متوالي هاي قرن در خود تجربي و علمي درخشان پيشينة با
 و اخالقي هاي جنبه بر مشتمل و نگر طبي جامع بشر، تاريخ
 زرگب دانشمندان همت به اسالمي است كه هاي آموزه و تربيتي
 حفظ هاي روش شامل كامل مكتبي عنوان به اسالمي تمدن دورة

 بر تكيه با ها بيماري درمان و شناسي، تشخيص سبب سالمتي،
 خود نسبي كمال نقطة به و يافته تدوين فردي، بين هاي تفاوت
 ).7( است رسيده

 آن درك كه است مزاج هستي نظام بر حاكم قوانينيكي از 

سازد.  مي ميسر اصول حفظ سالمتي را بهتر از يور بهره امكان
 و سالمتي تعريف در اساسي مفهوميدر طب سنتي ايران، مزاج 

شناسي و  شناسي، سبب دارد و در نشانه انسان بيماري
). بر مبناي 8ها داراي اهميت ويژه است ( بيماري فيزيولوژيپاتو

كيفيتي است كه در نتيجه كنش و واكنش بين اج مز اين مكتب
ي متضاد عناصر چهارگانه (آب، آتش، هوا و خاك) ها كيفيت

آيد. به عبارت ديگر مزاج كيفيت يكسان و جديدي  وجود مي به

است كه نتيجة تركيب شدن اركان با يكديگر و فعل و انفعال 
باشد؛ در اصطالح طبي نيز مزاج حالتي  ها در يك جسم مي آن

ني هاي جسمي و روا است در بدن كه بيانگر بخشي از ويژگي
-11(دهندة خصوصيات بدني و ذهني فرد است  انسان و شكل

و » خشك و گرم، سرد، تر« مفرد شامل نـوع مزاج چهار ).9
سـرد «، »گرم و تر«، »سـرد و تر« چهار نوع مزاج مركب شامل

وجود دارد كه هركدام از » گرم و خشـك«و » و خشـك
معتدل  مزاج.  آورند وجود مي بهها خصوصياتي را در فرد  مزاج
توان آن را  طور نسبي مي صورت حقيقي وجود ندارد اما به نيز به

از ديدگاه طب سنتي ايراني، هر  ).12-14(در نظر گرفت 
توان دو نفر را  و نمي دارد خود را فرد همزاج منحصرب انساني

زيرا  دانستهاي ظاهري، مشابه هم  شباهت حتي با وجود
تواند وجود  بدن ميهايي در مزاج هر يك از اعضاي  تفاوت

داشته باشد؛ پس شناسايي دقيق مزاج داراي اهميت خاصي 
 ). 15 ،10( است

عنوان و از لحاظ » ديابيطس« بيماري يدر منابع طب ايران
 ةكلمكالسيك دارد. طب » ديابت«شناسي تناظر بيشتري با  نشانه

ديابت از يك لغت يوناني به معناي عبور سريع مشتق شده 
شود  بيطس بيماري است كه بر كليه عارض ميديا .)16( است
محض نوشيدن آب در زمان كوتاهي از راه ادرار و  و به

 4شود. اين بيماري در طب ايراني  صورت ارادي دفع مي به
) سوءمزاج گرم مفرط كليه 1علت دارد كه عبارت است از: 

دليل ضعف قوة  است كه سبب جذب بيشتر آب شود و به
ظرفيت كليه، آب را نتواند حفظ كند و ماسكه و محدود بودن 

) سوءمزاج سرد در تمام بدن يا فقط 2سوى مثانه دفع نمايد؛  به
دليل رسيدن سرماي شديد به آن يا  تواند به در كليه، كه مي

داشتن  ) ضعف كليه و ناتواني در نگه3نوشيدن آب سرد باشد؛ 
ي ) اتساع منافذ مجار4آيد؛ و  آبي كه از كبد به سوي آن مي

 ). 17كند ( ادرار كه آب را بدون ماندگاري در آن دفع مي

عوارض ديابت در طب ايراني اشارة مستقيمي ذكر  دربارة
ها و  هاي گوارش، انواع بيماري نشده اما در سرفصل بيماري

تناظر با طيف وسيعي از مشكالت  هاي معده قابل سوءمزاج
شود،  گوارشي است. زماني كه بيماري مانند ديابت طوالني

تواند بدن را به سمت سردي پيش ببرد و با  ازمان بيماري مي
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كاهش حرارت غريزي، نقصان هضم و عدم تحليل 
هاي غريبه اتفاق بيفتد و معده مستعد ابتال به  رطوبت

هاي سرد و تر شود و عالئمي چون نفخ، آروغ، تهوع  سوءمزاج
و استفراغ، سنگيني سر دل كه درگاستروپارزي مشاهده 

 ).18شود، بروز كند ( مي
در زمينة مزاج بيماران مبتال به ديابت، تحقيقات اندكي 

توان به پژوهش ايلخاني و  انجام شده كه در اين خصوص مي
، در 1) اشاره كرد. در اين مطالعه ديابت نوع2019همكاران (

بيشتر  خشكي دارند و گرمي كودكاني كه نمرة باالتري در
 مفهوم با توان آن را ظر ميمشاهده شده است و از اين من

 ها دريافتند طب ايراني در نظر گرفت. آن در گرم يها ذيابيطس
 براي خطري عامل تواند مي در كودكان "اضافي گرماي" كه

هاي  ). با توجه به پژوهش19شود ( گرفته نظر در 1ديابت نوع
عنوان شاخصي مهم در  صورت گرفته و اهميت مزاج به

هاي طب  ها و درمان ن براي توصيههاي فردي بيمارا تفاوت
سنتي ايران، اين مطالعه به بررسي مزاج افراد مبتال به 

 پردازد. گاستروپارزي ديابتي مي
 ها: مواد و روش

 همطالعپژوهش حاضر از نوع مطالعة مقطعي است. اين 
طب ايراني و مكمل مشهد و  ةابتدا در شوراي پژوهشي دانشكد

اخالق دانشگاه  ةو كميت سپس در شوراي پژوهشي دانشگاه
 ة. جامعشد علوم پزشكي مشهد با دريافت كد اخالق تأييد

جمعيت مورد مطالعه  بودند. ديابت به المبتبيماران آماري 
در  ال بودند كهس 18ي با سن باال 2و  1يان به ديابت نوع المبت

ي ها به كلينيك ،1396خرداد تا  1395آبان  فاصلة زماني
و غدد بيمارستان آموزشي امام رضا  تخصصي ديابت، گوارش

طب ايراني و مكمل  ةو درمانگاه طب ايراني دانشكد )ع(
. تمام اين مراكز دولتي و وابسته به دانشگاه علوم مراجعه كردند

 پزشكي مشهد هستند.
 معيارهاي ورود به مطالعه

و سن  2و يا  1سال ديابت نوع  5بيماران با سابقة حداقل  �
 سال  18باالتر از 

 معيارهاي خروج از مطالعه

وجود بيماري ارگانيك در گزارش آندوسكوپي فوقاني  �
افراد با عالئم خطر مانند كاهش وزن غيرقابل توجيه، 
اودينوفاژي، ديسفاژي و سابقة خانوادگي كانسر از نوع 

 گوارشي

شواهدي از انسداد مكانيكال معده و يا روده و يا سابقة  �
معده، گاستروپالستي،  پس عمل جراحي گاستركتومي، باي

 پيلوروپالستي و واگوتومي

مبتاليان به نارسايي قلبي، نارسايي كليه، هپاتيت و نارسايي  �
 كبد

 نشده مبتاليان به اختالالت تيروييد كنترل �

 6سابقة تزريق توكسين بوتوليوم در آندوسكوپي پيلور در  �
 ماه گذشته

 بيماران تحت درمان با تحريك الكتريكي معده �

ندگان داروهايي كه سرعت تخلية معده را كاهش كن مصرف �
ها،  ، اكسناتيد، بنزوديازپينميگليتولدهند مانند آكربوز،  مي

هاي گيرنده  ها، آگونيست مهاركنندگان كانال كلسيم، ناركوتيك
اي،  حلقه هاي سه آدرنرژيك مانند كلونيدين، ضدافسردگي 2آلفا 

ر موسكاريني هاي رسپتو هاي دوپامين، آنتاگونيست آگونيست
 ها، سيكلوسپورين كولينرژيك، اكتروتايد، فنوتيازين

 كنندگان سيگار و الكل مصرف �

 حاملگي و شيردهي �

 با شناسايي و بررسي از پس بيماران مبتال به گاستروپارزي
 Gastroparesis( گاستروپارزي استاندارد نامة پرسش

Cardinal Index Symptom=GCSIو تأييد توسط ( 
 نامة پرسش .شدند وارد مطالعه ارشگو تخصص فوق

نامة انگليسي معتبر جهت  يك پرسش )GCSI( گاستروپارزي
باشد كه روايي و پايايي آن در  ارزيابي عالئم گاستروپارزي مي

). روايي و پايايي ترجمة 20مقاالت مختلف تأييد شده است (
مشابه  %85نامه نيز با ضريب توافقي  فارسي اين پرسش

بيماران با  ةكلي). 21انجام شده است ( GCSIية نامة اول پرسش
 ،ئم خطر مانند كاهش وزن غيرقابل توجيه، ديسفاژيالع

گوارشي و نيز  از نوع خانوادگي كانسر ةاودينوفاژي و سابق
ي ها سال جهت رد كردن بيماري 50افراد با سن بيش از 

ارگانيك و نيز مسائل انسدادي تحت اندوسكوپي فوقاني قرار 
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كننده  نفر افراد شركت 110توجه به معيارهاي فوق از  با .گرفتند
نفر داراي  7نفر  10نفر از مطالعه خارج شدند. از ميان اين  10

نفر  3بيماري ارگانيك در گزارش آندوسكوپي بودند و 
كردند؛ در مرحلة  داروهاي القاءكنندة تأخير تخلية استفاده مي

ة استاندارد مزاج دكتر نام وسيلة پرسش ها به آزمودني بعد مزاج
مجاهدي و دو متخصص طب سنتي ايراني مشخص شد. 
نظرات متخصصين طب سنتي جهت تكميل بهتر و رفع ابهام 

نامه نياز به مشورت داشت و  در مواردي كه سؤاالت پرسش
نامة  پذير نبود لحاظ گرديد. پرسش گيري دقيق امكان تصميم

تخصصي ايشان  نامه دكتري مزاج دكتر مجاهدي حاصل پايان
در زمينة طب ايراني است كه روايي و پايايي آن انجام شده 

تا  4/0نامه با ضريب كاپا  است. روايي و پايايي اين پرسش
مورد تأييد قرار گرفته است  71/0و ضريب كرونباخ  82/0

). حجم نمونه بر اساس تحقيقات صورت گرفته قبلي در 22(
 100تعداد  3/12نسخة   Gpowerافزار وسيلة نرم اين زمينه و به

نفر گروه  44نفر داراي گاستروپارزي و  56نفر تعيين شدند كه 
 آزمون از ها داده بودن نرمال از اطمينان مشاهده بودند. براي

 تجانس از اطمينان كسب و اسميرنوف، -كلوموگروف
 از ها داده تحليل براي درنهايت و لون آزمون از ها واريانس

 مراحل اين تمام است ذكر به الزم. شد دهاستفا 2كاي آزمون
 .شد انجام 21 نسخه SPSS افزار نرم توسط

 ها: يافته
نفر مبتال به گاستروپارزي و  56تحقيق حاضر روي تعداد 

نفر شاهد صورت گرفت. اطالعات مربوط به آمار توصيفي  44
 بود. 1در اين پژوهش به شرح جدول كنندگان شركت

 
 

كنندگان در مطالعه ركت. آمار توصيفي ش1جدول
 p معيار انحراف± ميانگين  تعداد ها گروه ها متغير

 سن
75/10 56 ديابتي گاستروپارزي  ± 59/51  

11/0  
83/9 44 ديابتي كنترل  ± 38/49  

 قد
57/155 ±  36/9 56 ديابتي گاستروپارزي  

09/0  
63/157 ±  96/8 44 ديابتي كنترل  

 وزن
67/13 56 ديابتي گاستروپارزي  ± 25/77  

12/0  
98/11 44 ديابتي كنترل  ± 73/77  

 شاخص تودة بدني
57/31 ±  32/6 56 ديابتي گاستروپارزي  

10/0  
27/30 ±  79/6 44 ديابتي كنترل  

 

مون لون معلوم زها توسط آ پس از بررسي طبيعي بودن داده
ها نرمال نبودند و از آزمون كاي اسكوآر براي  شد كه داده
 .)2ي استفاده شد (جدولبررسي آمار

بررسي آماري نشان داد عارضة گاستروپارزي در افرادي كه 
بود اما  مزاج بيشتر داراي سردي مزاج بودند نسبت به افراد گرم

همچنين عارضة  ).=06/0pاين تفاوت معنادار نبود (
 طور بودند بهگاستروپارزي در افرادي كه داراي تري مزاج 

) =001/0pبود (بيشتر مزاج  شكمعناداري نسبت به افراد خ
.)3(جدول

 2وسيلة آزمون كاي . ارتباط بين گاستروپارزي و متغير مزاج به2جدول

 گاستروپارزي

 p-value 2مقدار كاي درجة آزادي تعداد نوع متغير

 06/0 71/5 2 100 گرمي و سردي مزاج

 *001/0 58/38 2 100 تري و خشكي مزاج
 ار بودن معناداري آماري*: برقر                
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 طرفه و تي مستقل وسيلة آزمون تحليل واريانس يك هاي مزاجي به . مقايسة ميزان گاستروپارزي در گروه3جدول

 F T  p-value معيار انحراف± ميانگين  ها گروه متغير

 گاستروپارزي

 29/44 ± 71/9 مزاج گرم
74/0 75/2 08/0 

 22/52 ± 37/11 سردمزاج

 77/55 ± 34/12 اجمز تر
21/0 47/4 001/0* 

 92/39 ± 6/13 مزاج خشك

 *: برقرار بودن معناداري آماري                   
                  F :يكطرفه  واريانس تحليلANOVA 

                  T: مستقل تي آزمون 

 
استيودنت  وسيله آزمون تي گروهي به همچنين مقايسة بين

آن بود كه نمرة گاستروپارزي گروه سردمزاج با حاكي از 
مزاج بيشتر بود اما اين  نسبت به گروه گرم 9/7اختالف ميانگين 

 ) و در مقايسة گروه تر و 1تفاوت معنادار نبود (نمودار

نسبت  8/15مزاج، افراد با مزاج تر با اختالف ميانگين  خشك
ند و اين مزاج نمرة گاستروپارزي باالتري داشت به افراد خشك

 ).2اختالف معنادار بود (نمودار
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. فراواني مزاج گرم، سرد و معتدل افراد با و بدون عارضة گاستروپارزي1نمودار  
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مبتال به گاستروپارزی عدم ابتال به گاستروپارزی

تر خشک معتدل

. فراواني مزاج تر، خشك و معتدل افراد با و بدون عارضة گاستروپارز2نمودار

 حث:ب
در اين مطالعه بررسي مزاج بيماران ديابتي نشان داد كيفيت 
سردي به نسبت گرمي در بيماران مبتال به گاستروپارزي ديابتي 

لحاظ كيفيت  غلبه دارد هرچند از نظر آماري معنادار نبود. به 
طور معناداري نسبت به  تري و خشكي نيز فراواني مزاج تر به

به گاستروپارزي بيشتر بود افراد خشك مزاج در مبتاليان 
)001/0p= گاستروپارزي تأخير تخلية معده است و در متون .(

هاي  طب ايراني كاهش سرعت عبور طعام از معده در بيماري
سرد  مزاج مزاج سرد و تر ساده، سوء ساده، سوء سردمزاج  سوء

 مزاج سوء( قوة دافعه، ضعف قوة جاذبهضعف و خشك ساده، 
ضعف مزاج مادي بلغمي)،  تر ساده، سوء مزاج ساده، سوء سرد

طور مستقيم اشاره  معده و تهلهل نسج آن بهاسترخاء هضم، 
 شده است.

هاي ذكر شده عاليم گاستروپارزي بيشتر با  در بيماري
ها با غلبة كيفيت سردي و تري همراه است.  مزاج عاليم سوء

موقع غذا از معده به  همچنين ضعف معده و عدم تخلية به
ترين عالمت  اى كه شاخص ويژه قوة دافعه قواي معده بهضعف 

گاستروپارزي است ارتباط دارد. بنابراين غلبة مزاج عارضي 

ساز ضعف و  مزاج بلغم عام بدن زمينه سرد و تر و گاهي سوء
تدريج با رسوخ بلغم در سيستم  شود. به استرخاء معده مي

هضم عصبي و بافت عضالني معده، قواي معده ضعيف شده و 
كند  شود و گاستروپارزي بروز مي غذا دچار نقصان يا بطالن مي

رسد در بيماران ديابتي كه  نظر مي ). بنابراين به28-25، 17(
ها سرد و تر باشد، گاستروپارزي شيوع باالتري داشته  مزاج آن

مزاج معدة افراد مبتال به گاستروپارزي با  باشد. با بررسي سوء
زاده مشخص شد  ج معدة دكتر حسيننامة تعيين سوءمزا پرسش

اين عارضه در بيماران با سوءمزاج سرد و تر معده همراهي 
 ). 21بيشتري دارد (

تحقيقاتي كه در خصوص ديابت و مزاج صورت گرفته 
توان به پژوهش ايلخاني و همكاران  خيلي اندك است و تنها مي

ت ) اشاره كرد. اين مطالعه نشان داد احتمال شيوع دياب2019(
در كودكاني كه گرمي و خشكي باالتري در مزاج دارند  1نوع 

صورت حاد و  بيشتر در كودكان و به 1بيشتر است. ديابت نوع 
عليه  فولمينانت در قالب يك واكنش التهابي اتوايميون 

كند و اغلب كودكان الغر  هاي جزاير النگرهانس بروز مي سلول
ي در سن طفوليت و هستند كه همة اين موارد يعني بروز بيمار
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تواند تأكيد بر گرم و  جواني و وجود يك واكنش التهابي مي
خشك بودن استعداد مزاج جبلي اين افراد براي ابتال به آن 

بيشتر در بزرگساالن  2باشد. اين در حالي است كه ديابت نوع 
پژوهش  كند. در و افراد با شاخص تودة بدني باال بروز مي

در رابطه  1396همكاران در سال ديگري كه توسط محجوب و 
با بررسي اثر سقز بر عالئم گاستروپارزي بيماران ديابتي انجام 
شد مشخص شد سقز با مزاج گرم و خشك داراي اثرات 

اي در كنترل عالئم نفخ، احساس سنگيني بعد از  مالحظه قابل
غذا و سيري زودرس كه نشأت گرفته از غلبة سردي و رطوبت 

گونه توجيه كرد كه  توان اين باشد. حال مي بر معده است، مي
هاي  بيماران ديابتي با مزاج سرد و تر بيشتر مستعد سوءمزاج

بلغمي معده و بروز عالئم گاستروپارزي ديابتي بودند. در مورد 
تحقيقات نزديك به پژوهش ارائه شده در حوزة فيزيولوژي 

 توان به مزاج و ارتباط آن با فاكتورهاي مختلف بدن، مي
اشاره كرد؛ در اين مطالعه ) 1386شهابي و همكاران (پژوهش 

مزاج داراي فعاليت سيستم عصبي  افراد گرممشخص شد 
سمپاتيك محيطي بيشتر و فعاليت سيستم عصبي پاراسمپاتيك 

). همچنين واحدي 23( مزاج هستند كمتري نسبت به افراد سرد
كي هاي فيزيولوژي ) در تحقيقاتي تفاوت1397و همكاران (

هاي مختلف را بررسي كردند. در اين مطالعه مشخص شد  مزاج
ميزان پروتئين، مواد معدني، ميزان وزن عضله و درصد آن، آب 

سلولي، چربي احشايي و درصد چربي در  درون و برون
). در تعيين مزاج 24هاي مزاجي مختلف، متفاوت بود ( گروه

سي دقيق نوع انجام شده در اين مطالعه بايد اقرار كرد كه برر
مزاج در هر فرد در طب ايراني از پيچيدگي و ظرافت فراواني 
برخوردار است و در نظر گرفتن جزئيات مزاجي هر عضو به 

 و روح و جان ،جسم مؤلفاتطور دقيق و لحاظ نمودن تمام 
سزايي  تعيين نوع مزاج كلي افراد از اهميت به در كيكاي روان

ناچار جهت بيان نتايج از  برخوردار است و در اين تحقيق به

نامة مزاجي دكتر مجاهدي اكتفا شد.  زبان آماري به پرسش
ديابت يك بيماري واحد با عوارض متعدد و مختلف است و 

رسد بروز هر عارضه در هر فرد مي تواند بازتابي از  نظر مي به
عوامل محيطي و زمينة ژنتيكي و استعداد مزاج پايه و 

بدن فرد بيمار باشد لذا بررسي تك هاي مختلف در  مزاج سوء
تواند در تنظيم  تك عوارض ديابت و ارتباط مزاجي آن مي

هاي درماني طب سنتي ايراني نقش مهمي داشته باشد.  پروتكل
در اين تحقيق با بررسي گاستروپارزي و مزاج براي اولين بار 

تر  خوبي به اين مسئله پرداخته شد. هر چند مطالعات تكميلي به
 تر نيازمند است. هاي دقيق نامه معة آماري بيشتر و پرسشبا جا

 گيري: نتيجه
هاي مطالعة حاضر نشان داد مزاج افراد ديابتي با  يافته

عواض گوارشي گاستروپارزي، از لحاظ گرمي و سردي با غلبة 
لحاظ آماري معنادار نبود اما از نظر  سردي همراه بود. اگرچه به

طور معنادار بيشترين تكرار  هرطوبت و خشكي، مزاج مرطوب ب
را داشت. با توجه به پاتوفيزيولوژي گاستروپارزي از منظر طب 

توان گفت بيماران ديابتي با مزاج سرد و تر  سنتي ايران، مي
استعداد بيشتري براي ابتال به استرخاء و تهلهل معده يا 

عبارتي گاستروپارزي دارند. اطالع يافتن از مزاج افراد مبتال  به
الصحه مبتني بر نوع مزاج در  ه ديابت و تجويز اصول حفظب

كننده و خطرزاي مرتبط با  هاي تهديد كنترل هر چه بهتر فاكتور
 كننده خواهد بود. ديابت كمك

 تشكر و قدرداني:
و با كد كميتة  950153اين مقاله در راستاي طرح مصوب 

در دانشگاه علوم  IR.MUMS.REC.1395.379اخالق 
باشد. از كلية اساتيد، بيماران و پرسنل  مي پزشكي مشهد

كلينيك ديابت بيمارستان امام رضا (ع) مشهد كه ما را ياري 
 كردند كمال تشكر و قدرداني داريم.
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