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 چكيده
ترين اختالل عملكردي روده است كه با درد عودكنندة شكم و با تغيير در شكل يا تعداد موارد دفع همراه است.  پذير شايع سندرم رودة تحريكسابقه و هدف: 

هاي  هاي مرتبط با سبك زندگي و درمان منظور استفاده از توصيه پذير گزارش شده است. به اثربخشي طب سنتي و مكمل در بهبود عالئم سندرم رودة تحريك
پذير در طب ايراني  هاي متناظر سندرم رودة تحريك هاي متناظر بيماري در طب ايراني يافت شوند. هدف از اين مطالعه، يافتن واژه الزم است واژه طب ايراني،

 است.
مشترك انتخاب شدند. برداري و موارد  ها، فيش ترين بيماري وجو و نزديك پذير در منابع طب ايراني جست عالئم اصلي سندرم رودة تحريكها:  مواد و روش

هاي مرتبط با طب  پذير با كليدواژه بررسي شدند. همچنين سندرم رودة تحريك ROME IVها ليست شده و از نظر تطابق با معيارهاي  سپس اسباب اين بيماري
متخصص  3پذير و  سندرم رودة تحريك متخصص طب ايراني با سابقة مطالعه در 5وجو شدند. تمام مراحل با نظارت  هاي اطالعاتي جست ايراني در پايگاه

 گوارش انجام شد.
پذير دارند. مغص با  مغص و قولنج دو بيماري هستند كه با داشتن عالمت درد شكمي و تغيير وضعيت دفع، بيشترين مشابهت را با سندرم رودة تحريك ها: يافته

 ، حذف شدند.ROME IVبودن و عدم تطابق با  دليل غيرعملكردي ج بهيا بدون اسهال و قولنج با يبوست همراه است. برخي از اسباب مغص و قولن
) بيشتر با مغص، و نوع با IBS-Dدهد، نوع با عالمت غالب اسهال ( )، نشان ميIBSپذير ( هاي سندرم رودة تحريك بررسي تعاريف زيرگروه گيري: نتيجه

هاي اين مقاله، مطالعات  پذير با يافته هاي سندرم رودة تحريك سي ارتباط انواع زيرگروه) بيشتر با قولنج مرتبط هستند. براي بررIBS-Cعالمت غالب يبوست (
 شود. ) توصيه ميCross sectionalتكميلي مقطعي (

 يبوست، اسهالپذير، طب ايراني،  سندرم رودة تحريك ها: كليدواژه
 

 

 :مقدمه
پذير يكي از اختالالت شايع دستگاه  تحريك ةسندرم رود

در برخي است كه  ترين بيماري عملكردي روده ايعو ش گوارش
درصد از جمعيت عمومي به آن  45مناطق ميزان ابتال تا 

سندرم ناشي از عوامل متعدد است اين  ).1گزارش شده است (
كه با ايجاد تغيير در ساختار و عملكرد دستگاه گوارش منجر به 

شود. ژنتيك، وقايع  يمايجاد عالمت و شدت آن در بيمار 
شناختي، رژيم غذايي،  هاي روان زا در زندگي، ويژگي استرس

اختالالت حركتي دستگاه گوارش، افزايش حساسيت احشايي 

ها، تغيير عملكردي سروتونين،  يا اختالل در پردازش حس
اختالل در عملكرد سيستم عصبي مركزي و محور 

آدرنال، فلور ميكروبي روده، ابتال به  -هيپوفيز -هيپوتاالموس
هاي روده، تغيير در پاسخ سيستم ايمني، تغيير در  خي عفونتبر

نفوذپذيري مخاط روده و سوءجذب اسيدهاي صفراوي از 
پذير هستند  در سندرم رودة تحريك شده شناختههاي  يسممكان

)4-2.(  
 دفع وضعيت با كه عودكننده شكمي دردهاي با اختالل اين

  قوام و روزانه دفع موارد تعداد در تغيير با است و مرتبط بيمار

 99شهريور  :افتيدر خيتار
 99دي  تاريخ پذيرش:
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، مبهم، منتشر و اغلب IBSدرد شكم در  .باشد مي همراه مدفوع
چند  شود؛ هر در قسمت پايين و وسط شكم احساس مي

كند. بر اساس  ندرت بيمار با درد لوكاليزه مراجعه مي به
ROME IV المللي در ارائة معيارهاي تشخيصي،  (كميتة بين

هاي عملكردي دستگاه  ي يمارعالئم، پاتوفيزيولوژي و درمان ب
پذير بايد  گوارش)، براي تشخيص سندرم رودة تحريك

 معيارهاي زير وجود داشته باشد:
مدت يك روز در  درد عودكنندة شكم حداقل به �

ماه قبل و تداوم  6ماه اخير (شروع عالئم حداقل از  3هفته در 
 ماه اخير) 3عالئم حداقل در 

 :وجود دو يا بيشتر از عالئم زير �

 ارتباط درد شكم با دفع بيمار �

 تغيير در تعداد موارد دفع �

 تغيير در شكل مدفوع �

)، وجود Bloatingساير عالئم همراه مانند احساس نفخ (
)، زور زدن Mucus in fecesموكوس در مدفوع (

)Straining( ،) نياز اورژانسي به دفعUrgency و احساس (
صورت  وانند بهت ) ميIncomplete evacuationدفع ناكامل (

زمان وجود داشته باشند. همراهي با عالئم سوءهاضمه مانند  هم
سوزش سردل، درد اپيگاستر، سيري زودرس، احساس پري 

اي مانند  بعد از غذاخوردن و تهوع، و عالئم خارج روده
فيبروميالژي، خستگي مزمن، سردرد ميگرني، تپش قلب، درد 

اضطراب و  قفسة سينه، گرگرفتگي، اختالالت خواب،
افسردگي، مشكالت تنفسي و طعم و بوي بد دهان گزارش 

عالمت اصلي سندرم رودة  ROME IIIشده است. نفخ در 
، ROME IVآمد ولي در معيارهاي  شمار مي پذير به تحريك

 شود. رغم شيوع باال فقط يك عالمت همراه محسوب مي علي
 Bristol formبر اساس شكل مدفوع در فرم بريستول (

stool scaleهاي اصلي  پذير به زيرگروه )، سندرم رودة تحريك
 ): 1شود (شكل شمارة  زير تقسيم مي

 
 

 . فرم بريستول1شكل

پذير با عالمت غالب اسهال  سندرم رودة تحريك �
)Irritable bowel syndrome diarrhea predominant: 

IBS-D فردي كه درد شكمي مرتبط با دفع را دارد، شكل :(

 6هاي  درصد از موارد دفع مشابه شماره 25وع در بيش از مدف
درصد از موارد مشابه 25فرم مدفوع بريستول و كمتر از  7و 

 فرم مدفوع بريستول است. 2و  1هاي  شماره
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پذير با عالمت غالب يبوست  سندرم رودة تحريك �
)Irritable bowel syndrome constipation: IBS-C 

predominant(: رد شكمي مرتبط با دفع را دارد، فردي كه د
درصد از موارد دفع مشابه  25شكل مدفوع در بيش از 

درصد از  25فرم مدفوع بريستول و كمتر از  2و  1هاي  شماره
 فرم مدفوع بريستول است. 7و  6هاي  موارد مشابه شماره

پذير با عالمت اسهال و  سندرم رودة تحريك �
 :Irritable bowel syndrome mixed typeيبوست با هم (

IBS-M فردي كه درد شكمي مرتبط با دفع را دارد، شكل :(
 6هاي  درصد از موارد دفع مشابه شماره 25مدفوع در كمتر از 

درصد از موارد مشابه  25فرم مدفوع بريستول و كمتر از  7و 
 فرم مدفوع بريستول است. 2و  1هاي  شماره

 Unclassifiedنشده ( بندي پذير طبقه سندرم رودة تحريك

irritable bowel syndrome: IBS-U فردي كه درد :(
شكمي مرتبط با دفع را دارد ولي براساس فرم مدفوع بريستول 

 ).5-7گيرد ( كدام از سه گروه اصلي فوق قرار نمي در هيچ
مطالعات متعدد اثربخشي طب سنتي و مكمل در سندرم 

ها  اين درماناند. اثربخشي  پذير را گزارش نموده رودة تحريك
در تعديل حركات روده و بهبود عالئم بيماران در مقايسه با 
داروهاي پروكينتيك مانند سيزاپرايد در مطالعات متعدد گزارش 

مقاله، نشان  70شده است. همچنين مرور سيستماتيك بيش از 
هاي رايج در  داد كه استفاده از طب سنتي همراه با درمان

تنهايي در بهبود عالئم سندرم رودة  بههاي رايج  مقايسه با درمان
 ). 8-11طور معنادار مؤثرتر است ( پذير به تحريك

ها در  بندي بيماري ها و طبقه توجه به تفاوت كليدواژه با
پزشكي رايج و طب ايراني، يافتن موارد مشابه در استخراج 

عبارت ديگر،  كاربردي مطالب طب ايراني اهميت بسيار دارد. به
خراج مواردي مانند تدابير خاص سبك زندگي يا قبل از است

هاي گياهي و اعمال يداوي در هر بيماري در راستاي  درمان
هاي متناظر طب ايراني  اهداف پژوهشي يا درماني بايد كليدواژه

ها يا  تواند در سطوح مختلف مانند بيماري تبيين شوند. تبيين مي
پذير  تحريك اسباب و علل آنها انجام شود. واژة سندرم رودة

 توان معادل دقيقي  سادگي نمي در طب ايراني نامفهوم است و به

هاي متناظر  براي آن يافت. هدف از اين مطالعه، يافتن واژه
پذير از نظر عالئم و با درنظر گرفتن  سندرم رودة تحريك

 پاتوفيزيولوژي اين سندرم در منابع طب ايراني است.
 ها:  مواد و روش

هاي مشابه  ترين كليدواژه ترين و دقيق كبراي يافتن نزدي
پذير در طب ايراني، مراحل زير انجام شد  سندرم رودة تحريك

منظور  ذكر است كه به پردازيم. الزم به اختصار به آنها مي كه به
هاي شخصي از مطالب  دليل برداشت كاهش درصد اشتباه به

ط هاي هر مرحله توس منابع طب ايراني در بخش تبيين، يافته
نفر متخصص طب ايراني كه سابقة مطالعه  5تيمي متشكل از 

پذير داشتند، نقد و بررسي شد و  در زمينة سندرم رودة تحريك
شدن، ساير مراحل ادامه يافت. همچنين مراحل  پس از نهايي

تخصص  تطبيق عالئم بيماري توسط سه نفر از اساتيد فوق
 گوارش و كبد تأييد شد.

ف دقيق بيماري و عالئم آن در مرحلة اول: بررسي تعري
هاي عملكردي دستگاه گوارش  آخرين منابع طب رايج؛ بيماري
پذير با معيارهاي دقيق رم  مانند سندرم رودة تحريك

)ROMEشوند. مالك كار در تبيين سندرم رودة  ) تعريف مي
قرار گرفت سپس  )ROME IV( 4ي رم معيارهاپذير،  تحريك

 و ليست شد.عالئم اصلي بيماري استخراج 
مرحلة دوم: در اين مرحله عالئم اصلي سندرم رودة 

پذير مانند درد شكمي همراه با تغيير وضعيت اجابت  تحريك
 اكسير قانون، اكبري، طبمزاج در منابع اصيل طب ايراني مانند 

از نظر نوع  الصناعه كامل  و حاوي خوارزمشاهي، ذخيرة اعظم،
ي با عالمت مشابه ها وجو و تمامي بيماري بيماري جست

 برداري شدند.  فيش
شده، با  هاي يافت مرحلة سوم: در اين مرحله عناوين بيماي

پذير تطابق داده  در سندرم رودة تحريك ROME IVمعيارهاي 
شدند. براساس اين معيارها، تمامي مواردي كه درد مزمن 
شكمي مرتبط با تغيير وضعيت دفع بيمار كه علت متابوليك يا 

شده نداشته باشد، انتخاب و ساير موارد با  شناختهسيستميك 
 دليل حذف شدند.
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هاي مشابه با سندرم  مرحلة چهارم: در اين مرحله بيماري
 500افزار نور كه حاوي بيش از  پذير، در نرم رودة تحريك

كتاب فارسي و عربي در دسترس طب ايراني است، از نظر 
قرارگرفته و وجو  عالئم همراه و اسباب بيماري مورد جست

برداري شد. موارد مشترك پس از حذف موارد تكراري و  فيش
مواردي كه در تناقض با منابع اصيل طب ايراني بودند، وارد 

 ).1مرحلة بعد شدند (نمودار شمارة 
منظور يافتن مستندات موجود به  مرحلة پنجم: در نهايت به

در  پذير هاي با موضوع سندرم رودة تحريك نامه بررسي پايان
طب ايراني و مقاالت فارسي با موضوع تبيين اين بيماري 

وجوي  پرداختيم. جهت بررسي ساير موارد، با جست

 Persian"با  "Irritable Bowel Syndrome"هاي  كليدواژه

medicine")  يا"Traditional Iranian medicine" يا ،
"Traditional Persian medicine"( هاي اطالعاتي  در پايگاه

 SID PubMed, Scopus, Cochrain, Web ofانند م

science, ScienceDirect,  و همچنين با استفاده از
، Google Scholarوجوگري مانند  موتورهاي جست

مقاله يافت شد. پس از  128در مرحلة اول وجو كرديم.  جست
حذف مطالعات كارآزمايي باليني، مروري غيرمرتبط و موارد 

 6باقي ماند. همچنين تعداد  الة مرتبطمق 16تعداد تكراري، 
 ). 2نامة مرتبط يافت شد (نمودار شماره  پايان
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 ها: يافته

وارشي اي از عالئم گ پذير مجموعه سندرم رودة تحريك
اي است و معادل دقيقي در  روده مرتبط با روده و عالئم خارج

شود. با توجه به تفاوت  طب ايراني براي آن يافت نمي
ها در طب ايراني و طب رايج، احتمال  بندي بيماري تقسيم

متناظر بودن بيش از يك بيماري در طب ايراني با يك سندرم 
وجود دارد.  هاي متفاوت است طب رايج كه داراي زيرشاخه

پذير بر اساس تعريف بيماري  عالئم اصلي سندرم رودة تحريك
، شامل درد عودكنندة شكم همراه با ROME IVدر معيارهاي 

). براي يافتن 5-7تغيير تعداد موارد و قوام دفع است (
ترين متناظر در طب ايراني، عالئم درد و تغيير وضعيت  نزديك

وجو كرديم.  ي جستاجابت مزاج را در منابع طب ايران
هايي  هايي مانند مغص و قولنج با درد شكم و بيماري بيماري

االمعاء، حصر بطن، انواع اسهال و زحير  مانند خلفه، ذرب، زلق 
 مرتبط با تغيير وضعيت دفع يافت شدند.

 هاي همراه با عالمت درد شكم در طب ايراني: بيماري �

 هاست. مغص: به معناي وجود درد در روده �
ها همراه با سختي يا عدم اجابت مزاج  ج: درد رودهقولن �

 است.

 هاي همراه با تغيير وضعيت اجابت مزاج: بيماري �

، زحير، ءاالمعا هاي با تظاهر اسهال: ذرب، زلق  بيماري �
 باالدوار، اسهال كبدي اسهال كائن 

، قبض بطن، بطن حصرهاي با تظاهر يبوست:  بيماري �
طبيعت، حبس بطـن،  اعتقال بطن، احتباس ثفل، احتباس

 ).13-21( امسـاك بطـن و بسـتن شـكم

االمعاء و انواع اسهال كبدي هرچند با  خلفه، ذرب، زلق 
دليل اينكه درد شكمي عالمت  اسهال همراهي دارند ولي به

هاي عملكردي دستگاه  اصلي آنها نيست، بيشتر با ساير بيماري
از انواع  گوارش مانند اسهال عملكردي مشابهت دارند. برخي

اي (كائن باالدوار) ممكن است از لحاظ  هاي دوره اسهال
اي قوام مدفوع در ظاهر با سندرم رودة  تغييرات دوره

) تشابه داشته باشد، ولي بر IBS-Mپذير نوع مخلوط ( تحريك
اساس تعريف اين نوع اسهال، هر نوبت اسهال كه ممكن است 

كشد و در فاصلة  همراه با دلپيچه باشد دو تا سه روز طول مي
كه شرط تشخيص  هر دوره، بيمار بدون عالمت است. درحالي

مدت سه ماه  پذير وجود عالئم حداقل به سندرم رودة تحريك
ها در مغص كمتر از درد در قولنج  متناوب است. درد روده

 ).14-16، 2( تواند با يا بدون اسهال باشد است و مي
ست و بر خالف المعده ا ذرب اسهال دائمي شكم و زلق 

هيضه كه بيماري حاد است، ذرب ماهيتي مزمن دارد و درمان 
آن دشوارتر است. حصر بطن نيز بيشترين مشابهت را با 
يبوست عملكردي دارد و در صورت بروز درد، با عنوان 

هاي ارگانيك مورد بررسي  عالمت هشداردهنده و ذيل يبوست
 ).15، 14، 2گيرند ( قرار مي

روده (ركتوم) و  ئم پيچش در ناحية راستزحير نيز با عال
درد و سوزش مقعد همراه است كه با تعريف سندرم رودة 

رسد معادل انواع  نظر مي پذير تشابهي ندارد و به تحريك
 هاي عملكردي يا ارگانيك باشد. پروكتيت

حصر بطن نيز بيشترين مشابهت را با يبوست عملكردي 
عالمت هشداردهنده و دارد و درصورت بروز درد، با عنوان 

، 14، 2گيرند ( هاي ارگانيك مورد بررسي قرار مي ذيل يبوست
17.( 

ترين عالمت تشخيصي  با توجه به اينكه درد شكمي مهم
هايي كه درد  پذير است، بيماري جهت سندرم رودة تحريك

شكمي عالمت اصلي آنها نيست، حذف شدند و فقط دو گزينة 
كمي همراه با تغيير وضعيت مغص و قولنج كه در آنها درد ش

ها  اجابت مزاج بود، از نظر اسباب و علل و تطابق زيرگروه
 ).1مورد بررسي بيشتر قرار گرفتند (جدول شمارة 
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پذير در طب رايج و طب ايراني . مقايسة عالئم سندرم رودة تحريك1جدول

 عالئم اصلي
 طب ايراني طب رايج

 قولنج مغص پذير سندرم رودة تحريك
 دارد دارد دارد درد شكم

 ندارد با يا بدون اسهال )IBS-Mيا  IBS-Dدارد (زيرشاخة  تغيير وضعيت اجابت مزاج (اسهال)
تغيير وضعيت اجابت مزاج 

 (يبوست)
 دارد دارد (خيلي نادر) )IBS-Mيا  IBS-Cدارد (زيرشاخة 

 
 

 

 اسباب مغص در طب ايراني �

بند شدن باد غليظ در علل مغص در طب ايراني عبارتند از: 
امعاء ناشي از خلط خام، ريزش صفرا بر امعاء، سوءمزاج گرم 
ساده، بلغم بورقي شور، سوداوي، چسبيدن خلط خام غليظ 

هاي  بلغمي در احشاء، گير كردن مدفوع خشك در روده، كرم
 روده، مغص ناشي از مصرف داروهاي مسهل.

 اسباب قولنج در طب ايراني �
ايراني عبارتند از: قولنج ناشي از بلغم  اسباب قولنج در طب

غليظ زجاجي، قولنج ريحي سوداوي، قولنج ورمي (اورام 
دموي، صفراوي، بلغمي، صلب سوداوي)، قولنج التوايي و 

المقدار، كاهش مايعات  فتقي، قولنج ثفلي (غذاي خشك يا قليل
دنبال اسهال يا ادرار، تحليل بدن ناشي از گرماي هوا يا  بدن به

ب زياد، حس امعاء ناشي از سوءمزاج بارد مفرط يا مصرف تع
مواد مخدر، ايجاد انسداد در مسير ريزش صفرا به روده، وجود 
كرم يا انگل در روده، ضعف كولون)، قولنج صفراوي (نادر)، 
قولنج ناشي از مشاركت ساير اعضاء (ورم مثانه، ورم كليه، ورم 

 ). 23، 22، 19، 15، 14كبد و طحال و حجاب، رحم) (
 گيري: بحث و نتيجه

در بررسي بيشتر جهت تطبيق اسباب مغص و قولنج با 
توجه  پذير نكات زير قابل هاي سندرم رودة تحريك زيرگروه

 است: 

مغص ناشي از گيركردن مدفوع خشك و مصرف داروهاي 
ها و  مسهل با توجه به حاد بودن و مغص ناشي از انگل

لكردي بودن از اسباب مرتبط هاي روده با توجه به غيرعم كرم
شوند. با توجه به  پذير حذف مي با سندرم رودة تحريك

هاي سادة روده  رسد سوءمزاج نظر مي بودن بيماري، به مزمن
كمتر شايع باشند و انتظار داريم با طوالني شدن بيماري و 

هاي مادي تبديل شوند. سوءمزاج  ايجاد ضعف، به سوءمزاج
طب ايراني با عنوان سبب قولنج ذكر سوداوي در بيشتر منابع 

 شده است. 
تواند همراه با مدفوع اسهالي، با قوام طبيعي يا  مغص مي

، اكسير اعظمخان در كتاب  حتي يبوست باشد. حكيم اعظم
داند،  درمان مغص شديد بدون اسهال را مانند درمان قولنج مي

كه بدون اسهال باشد،  مگر مغص صفراوي كه درصورتي
). مغص ريحي ناشي 23، 22، 19، 14كشنده است ( خطرناك و

از خلط بلغمي خام و غليظ است و عالج مشابه خلط خام 
تواند با يا بدون اسهال باشد.  بلغمي دارد. اين نوع مغص مي

شود  بلغم شور از آميختن بلغم رقيق با صفراي تلخ حاصل مي
 هاي بلغم است كه بيشتر با ترين قسمت ترين و خشك و از گرم

قولنج ناشي از صفرا نادر و كشنده است.  باشد. نزله مرتبط مي
، 16، 15، 14صفرا بيشتر با مغص همراه با اسهال مرتبط است (

). مطالعات متعدد ارتباط بين سوءجذب صفرا و سندرم 19
) را گزارش IBS-Dپذير با عالمت غالب اسهال ( رودة تحريك

 ).2) (جدول شمارة 25، 24اند ( كرده
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 هاي مادي مسبب مغص و قولنج و ارتباط با وضعيت دفع بيمار . خالصة سوءمزاج2دولج

 وضعيت دفعي نوع خلط مسبب بيماري نوع بيماري
 اسهال صفرا مغص
 با يا بدون اسهال بلغم مالح مغص
 با يا بدون اسهال بلغم غليظ خام مغص
 با يا بدون اسهال ريح غليظ مغص
 بوستي بلغم غليظ زجاجي قولنج
 يبوست بلغم غليظ لزج قولنج
 يبوست سودا قولنج
 يبوست ريح سوداوي قولنج

 
شدن واضح مسير روده  قولنج ورمي با توجه به شرط تنگ

هاي ناشي از فتق، كرم و انگل، انسداد در  ناشي از ورم، قولنج
مسير صفرا، مصرف داروهاي مخدر، مشاركت ساير اعضاء 

اي غيرعملكردي هستند. قولنج ناشي ه بيشتر شبيه ساير كوليت
آبي، غذاي خشك يا اندك يا گرما و خستگي زياد معموالً  از كم

رفتن حس روده ناشي از  مدت هستند. ازبين حاد و كوتاه
سوءمزاج مفرط سرد را بيشتر در علل غيرعملكردي مانند 

هاي عملكردي  كنيم. در بيماري نوروپاتي ديابتي مشاهده مي
طور كامل از  شود ولي به حركات روده كند مي دستگاه گوارش،

، 2رود. قولنج ناشي از صفرا نادر گزارش شده است ( بين نمي

). در بررسي علل قولنج نيز، انواع قولنج ناشي از 22، 15، 14
بلغم غليظ زجاجي و ريح سوداوي بيشترين تشابه را با سندرم 

 پذير دارند. رودة تحريك
رسد،  نظر مي ، بهIBSهاي  با بررسي تعاريف زيرگروه

پذير با عالمت غالب اسهال بيشتر با مغص  سندرم رودة تحريك
هاي صفراوي، ريح غليظ، بلغم غليظ يا بلغم  ناشي از سوءمزاج

پذير با عالمت غالب  شور مرتبط است و سندرم رودة تحريك
هاي بلغم غليظ  يبوست بيشتر با قولنج ناشي از سوءمزاج

) 26، 15، 14، 2وي مرتبط هستند (زجاجي يا ريحي سودا
 ).3(جدول شمارة 

 
 پذير در طب ايراني هاي سندرم رودة تحريك . خالصة تبيين زيرگروه3جدول

 پذير در طب ايراني هاي سندرم رودة تحريك خالصة تبيين زيرگروه
پذير با عالمت غالب  سندرم رودة تحريك
 )IBS-Cيبوست (

غالب  پذير با عالمت سندرم رودة تحريك
 )IBS-Dاسهال (

پذير با عالمت مخلوط  سندرم رودة تحريك
)IBS-M, IBS-U( 

 مغص ناشي از بلغم غليظ (زجاجي يا لزج) مغص صفراوي قولنج ناشي از بلغم غليظ (زجاجي يا لزج)
 بلغم غليظ خاممغص ناشي از ريح غليظ يا  مغص ناشي از ريح غليظ يا بلغم غليظ خام قولنج ناشي از ريح سوداوي يا سودا

 مغص ناشي از بلغم شور مغص ناشي از بلغم شور 
 

ها در طب رايج و  بندي بيماري با توجه به تفاوت تقسيم
تواند با طيفي از  طب ايراني، يك بيماري در طب رايج مي

ها در طب ايراني مشابهت داشته باشد. در تطبيق  بيماري
توجه به شواهد منابع ها، با  با انواع سوءمزاج IBSهاي  زيرگروه

تر ذكر شد و  هاي شايع طب ايراني و مقاالت اخير، سوءمزاج

ها نيست. جهت بررسي  اين نشانة عدم ارتباط ساير سوءمزاج
هاي سندرم رودة  ها با زيرگروه ارتباط انواع سوءمزاج

) Cross sectionalپذير، مطالعات تكميلي مقطعي ( تحريك
 .شود توصيه مي
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17. Jurjani SI. Al-Aghraḍ al-Ṭibbiyah wa al-Mabahith al-Alaiyah. Tehran: University of Tehran; 2005. [In 
Persian]. 
18. Arzani MA. Tibb-i Akbari (Akbari's Medicine). Qom: Jalal al-Din Publications; 2008. [In Persian]. 
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