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 ، تهران، ايرانو درمان نيروي انتظاميكارشناس ارشد روانشناسي باليني، معاونت بهداشت، امداد  د

 چكيده
م اي برخوردار است. شيوع عالئ علت ارتباط نزديك با ديگر اعضاي بدن از اهميت ويژه خصوص معده به در طب سنتي ايران، دستگاه گوارش بهسابقه و هدف: 

هاي گوارشي  هاي آن روز به روز در حال افزايش است. با توجه به اهميت بيماري دهند و بروز بيماري هاي گوارشي ميزان بااليي را به خود اختصاص مي بيماري
 ت. م گوارشي پرداخته شده اسعالئ برخي ازبررسي  به در اين مطالعه به بررسي سادگي، در دسترس بودن، عوارض كمتر، شيوع و خطر

منابع طب سنتي و  رخي ازدر شهر تهران انجام شده است. در اين مطالعه پس از بررسي ب 1397اين مطالعه، يك مطالعة كيفي است كه در سال  ها: مواد و روش
طب سنتي و  متر درمان دراي مبني بر بررسي عالئم از نظر ساده و در دسترس بودن درمان، عوارض، هزينة ك نامه هاي گوارشي پرسش عالئم بيماري كالسيك

نامه در اختيار سيزده نفر از اعضاي هيئت علمي طب سنتي ايران قرار  همچنين اهميت اين عالئم از نظر شيوع و ميزان خطر طراحي شد و در نهايت اين پرسش
 .تحليل شد SPSSافزار  گرفت و نتايج حاصل با استفاده از نرم

هاي گوارشي از نظر ساده بودن، در دسترس بودن، عوارض، هزينة  اد كه از نظر كلي در بين عالئم مختلف بيماريهاي اين مطالعه نشان د يافته :ها يافته
 76درصد، يبوست  75درصد، برگشت غذا  74درصد، آروغ  76هاضمه  درصد، سوء 74هاي افزايش ترشح بزاق  كمتردرمان، شيوع و ميزان خطرعاليم، عالمت

 اند. الترين درصدها را به خود اختصاص دادهدرصد با 77درصد و نفخ شكم 
طور ميانگين بيشترين اثر را در افزايش ترشح بزاق، از بين بردن بوي بد دهان،  تواند به هاي حاصل از مطالعة حاضر نشان داد كه طب سنتي مي يافتهيري: گ نتيجه
از نظر ساده بودن، در دسترس بودن درمان، عوارض، هزينة كمتر، شيوع و ميزان هاي گوارشي،  هاضمه، آروغ، يبوست و نفخ در بين عالئم مختلف بيماري سوء

 خطر داشته باشد.
 عالئم گوارشي، طب سنتي ايران، يبوستها:  كليدواژه

 

 
 :مقدمه

 و ها ها، مهارت اي از دانش طب سنتي و مكمل، مجموعه

ها و تجربيات  هايي است كه بر مبناي نظري و عقيده فعاليت
در پيشگيري، تشخيص، درمان  تأسيس شده است كهمتفاوت 

 .)1(دارد  جسمي، رواني و روحي بيماران كاربرد
 

هاي اخير، استقبال محققان و پزشكان از طب  در سال
اي كه  گونه تمام دنيا روندي رو به افزايش است. به مكمل در

ساالنه در دنيا از طب مكمل در كنار طب رايج در درمان 
. طب سنتي )3 ،2(شود  گشا استفاده مي عنوان راه بهها  بيماري

 ترين شكل از ساختار پزشكي است و در واقع  قديمي ايران
 

 98خرداد  :افتيدر خيتار
 98تير  تاريخ پذيرش: 
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قسمتي جدانشدني از زندگي جوامع مختلف ايران است. طب 
سنتي ايران با پيشينة چند صدساله، ظرفيت بااليي در زمينة 

ها دارد كه همين نكته باعث حل  درمان بيماري پيشگيري و
. در طب )4(شود  بسياري از مشكالت بهداشتي و پزشكي مي

علت ارتباط  خصوص معده به سنتي ايران دستگاه گوارش به
اي برخوردار است.  از اهميت ويژه نزديك با ديگر اعضاي بدن

هاي مهم بدن است كه سالمت بدن با  معده يكي از اندام
سالمت آن ارتباط داشته و غير از عمل هضم وظايفي همچون 

دار است  ها نيز عهده تقاضاي خوراك و ارسال آن به ساير اندام
هاي گوارشي ميزان بااليي را  . بنابراين شيوع عالئم بيماري)5(

دهند و در بين اين عالئم، سوزش سردل،  به خود اختصاص مي
مشكالت درد شكم، اسهال، يبوست، تهوع، نفخ، استفراغ و 

في نيز آمار . از طر)6(باشند  ترين عالئم مي انوركتال جزو شايع
هاي دستگاه گوارش و كبد از  دهد كه بيماري نشان مي

هاي مرگ و مير در جهان و از جمله در ايران  ترين علت شايع
ها را به خود اختصاص  درصد مرگ 10اي كه  گونه هستند. به

. )9-7(هاي آن رو به افزايش است  دهند و بروز بيماري مي
هاي گوارشي در بروز  توان گفت كه بيماري حتي مي

هاي ديگر از جمله سر درد، ميگرن و .... نيز تأثيرگذار  بيماري
 هستند.

در اين پژوهش به بررسي ساده و در دسترس بودن، 
عوارض كمتر، شيوع و خطر بررسي عوارض مختلف گوارشي 

ي و از جمله رفالكس، نفخ، اسهال، يبوست، درد مزمن شكم
 ..... پرداخته شد.

 ها: مواد و روش
در  1397اين مطالعه يك مطالعة كيفي است كه در سال 

شهر تهران انجام شده است. در اين مطالعه در گام اول براي 
هاي گوارشي از منابع طب  تهية فهرستي از عالئم بيماري

 & professional guide to signsكالسيك مانند كتاب

Symptoms, Rosen Tintinall,s emergency medicine  و (
) االسباب شرحو  قانون، طب اكبريطب سنتي مانند (كتاب 

 هاي پايگاه انگليسي و فارسي مقاالت استفاده شد. سپس
Magiran, SID, Google Scholar, Scopus, PubMed, 

Iranmedex, فارسي عالئم  و انگليسي هاي كليدواژه با

فخ، حالت تهوع و ...... مورد هاي گوارشي، يبوست، ن بيماري
جستجو قرار گرفت. سپس براي هر يك از عالئم بر پاية طب 

صورت  كالسيك و طب سنتي، تعريف مختصري تهيه و به
اي مبني بر بررسي  نامه هاي مجزايي آماده شد. پرسش كارت

 مرحلة در نامه پرسش طراحي موارد ذكرشده طراحي شد. براي

شكيل شده بود از سيزده نفر از كه ت ،خبرگان با گروه اول
متخصصان طب سنتي (پزشكاني كه داراي تخصص طب سنتي 
هستند و عالوه بر آن دورة طوالني در زمينة پزشك عمومي 

 در نامه پرسش كلي ساختار تبيين منظور به كردند) طبابت مي

نامه  اين پرسش .مشورت شد قوانين جاري باالدستي راستاي
يي محتواي آن توسط پنج نفر از ليست است كه روا يك چك

متخصصان طب سنتي مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است. 
آزمون  آزمون و پس وسيلة روش پيش ميزان پايايي ابزار نيز به

در براي اين شاخص محاسبه شد.  87/0بررسي و همبستگي 
تلف مانند خاز منابع م يهاي متعدد نامه دوم، پرسش ةمرحل

هاي دانشگاه علوم  ود در ساير دانشكدهجهاي مو نامه پرسش
هاي علوم پزشكي كشور از طريق  پزشكي تهران، دانشگاه

هاي  دانشگاهي و ساير دانشگاه ةسايت مراكز و دفاتر توسع
 آوري جمع مركز ةانخود در كتابجي و برخي منابع موجخار
 گرفت قرار بررسي مورد آوري شده هاي جمع نامه . پرسششد

 از حاصل دستاوردهاي و ها يافته به با توجه دوم نويس پيش و

سپس از هر يك از اعضا خواسته شد تا  .شد تهيه بررسي اين
مزاياي طب سنتي را از نظر ساده و در دسترس بودن درمان، 
عوارض، هزينة كمتر و همچنين اهميت اين عالئم از نظر 

 از پس انتها صورت درصد بيان كنند. در شيوع و ميزان خطر به

نتايج حاصل با استفاده از  متخصصان، نظرات آوري جمع
 تحليل شد. SPSSافزار  نرم

 ها: يافته
هاي حاصل از  تحليل داده و آوري جمع از حاصل هاي يافته

بندي  بررسي سيزده نفر از متخصصان طب سنتي و يا رتبه
هاي گوارشي از نظر سادگي، در دسترس بودن و  عالئم بيماري

ديدگاه متخصصان طب ايراني در  عوارض كمتر درمان از
ذكر شده است. در اين جدول عالوه بر ذكر درصد  1جدول 
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موارد ذكرشده (بررسي ساده بودن، در دسترس بودن، عوارض 
كمتر، شيوع و خطر بررسي عوارض مختلف گوارشي) در 
عوارض مختلف گوارشي ميانگين كل نيز بيان شده است. 

 65درصد، بوي بد دهان  74ميانگين كل افزايش بزاق دهان 
درصد، اشكال در  57باد  درصد، غم 50درصد، بلع دردناك 

 72گوارش  درصد، سوء 76درصد، سوءهاضمه  57بلعيدن 
درصد،  60درصد، ولع به مواد غيرخوراكي  74درصد، آروغ 
 75درصد، برگشت غذا  63درصد، پرخوري  68افزايش اشتها 
 55، استفراغ خوني درصد 66درصد، استفراغ  66درصد، تهوع 

درصد،  66درصد، افزايش صداي روده  77درصد، نفخ شكم 
درصد، سوزش سردل  59درصد، سكسكه  67قار و قور شكم 

درد شكم درصد، اتساع  64درصد،  54درصد، سفتي شكم  66
درصد، اسهال  68درصد، اسهال  76درصد، يبوست  65شكم 
 58خوني  درصد، مدفوع 54درصد، سندرم دامپينگ  53خوني 

درصد،  51درصد، دفع خون تيره  58درصد، دفع خون روشن 
درصد، شقاق  50زردي  -درصد، يرقان 53شدن مدفوع  رنگي
 45درصد، فيستول مخفي  58درصد، تنگي مقعد  66مقعد 

 57زدگي مقعد  درصد، بيرون 58اختياري مدفوع  درصد، بي
درصد  54روده  درصد، درد راست 61درصد، خارش مقعد 

 ست. ا
 ساده بودن درمان درطب سنتي

هاي گوارشي از نظر ساده بودن  بندي عالئم بيماري رتبه
نشان داده شده است. دراين قسمت،  1درمان در نمودار 

اند كه تا كنون ساده بودن  متخصصان طب سنتي بيان كرده
كار برده شده، در بيماراني كه عالمت  درمان طب سنتي به

اند، چند درصد  اند و درمان شده تهگوارشي مورد نظر را داش
 بوده است.

بنابراين از ديدگاه متخصصان طب سنتي، ساده بودن درمان، 
درصد، بلع  75درصد، بوي بد دهان  89بزاق دهان در افزايش 

 50درصد، اشكال در بلعيدن  53باد  درصد، غم 44دردناك 
درصد، آروغ  84درصد، سوءگوارش  80هاضمه  درصد، سوء

 67درصد، ولع به مواد غيرخوراكي  55اشتهايي  ، بيدرصد 84
درصد، برگشت  71خوري  درصد، پر 69درصد، افزايش اشتها 

درصد، استفراغ  64درصد، استفراغ  69درصد، تهوع  80غذا 

 62درصد، افزايش صداي روده  76درصد، نفخ شكم  40خوني
درصد، سوزش  53درصد، سكسكه  62درصد، قار و قور شكم 

درصد،  56درصد، درد شكم  40درصد، سفتي شكم  65سردل 
درصد،  76درصد، اسهال  80درصد، يبوست  63اتساع شكم 

درصد، مدفوع  58درصد، سندرم دامپينگ  49اسهال خوني 
درصد، دفع خون  47درصد، دفع خون روشن  52خوني 

 44زردي  -درصد، يرقان 44شدن مدفوع  درصد، رنگي 40تيره
درصد،  58درصد، تنگي مقعدي  68درصد، شقاق مقعدي 

 درصد، 54اختياري مدفوع  درصد، بي 37فيستول مخفي 

درصد و درد  74درصد، خارش مقعد  52زدگي مقعد  بيرون
  است. بوده درصد 60روده  راست

 در دسترس بودن درمان
هاي گوارشي از نظر در دسترس  بندي عالئم بيماري رتبه

ه است. دراين قسمت نشان داده شد 2بودن درمان در نمودار 
اند كه تا كنون در دسترس  متخصصان طب سنتي بيان كرده

كار برده شده، در بيماراني كه عالمت  بودن درمان طب سنتي به
اند، چند درصد  اند و درمان شده گوارشي مورد نظر را داشته

 بوده است.
بنابراين از ديدگاه متخصصان طب سنتي، در دسترس بودن 

 67درصد، بوي بد دهان  85بزاق دهان  درمان، در افزايش
درصد، اشكال در  58باد  درصد، غم 44درصد، بلع دردناك 

 82درصد، سوءگوارش  84درصد، سوءهاضمه  60بلعيدن 
درصد، ولع به مواد  65اشتهايي  درصد، بي 80درصد، آروغ 

 67درصد، پرخوري  75درصد، افزايش اشتها  71غيرخوراكي 
 71درصد، استفراغ  73صد، تهوع در 76درصد، برگشت غذا 

درصد، افزايش  84درصد، نفخ شكم  53درصد، استفراغ خوني 
درصد، سكسكه  75درصد، قار و قور شكم  67صداي روده 

درصد،  56درصد، سفتي شكم  67درصد، سوزش سردل  63
 82درصد، يبوست  68درصد، اتساع شكم  62درد شكم 

رصد، سندرم د 49درصد، اسهال خوني  76درصد، اسهال 
 درصد، دفع خون روشن 52درصد، مدفوع خوني  60دامپينگ 

 50شدن مدفوع درصد، رنگي 47درصد، دفع خون تيره 55
درصد، تنگي  68درصد، شقاق مقعد  51زردي  -درصد، يرقان

اختياري مدفوع  درصد، بي 49درصد، فيستول مخفي  60مقعد 
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درصد بوده است. 62روده  درصد و درد راست 70درصد، خارش مقعد  62زدگي مقعد  درصد، بيرون 60
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كمتر ةهزين عوارض كمتر در دسترس بودن ساده بودن عالمت گوارشي  كل خطر شيوع 

 افزايش بزاق دهان
Salivation(increase) 

89 85 89 75 66 38 74 
 بوي بد دهان
Halitosis 

75 67 76 62 64 48 65 
 بلع دردناك

Odynophagia 
44 44 54 46 38 75 50 

باد غم  
Globus hystericus 

53 58 64 54 42 68 57 
 اشكال در بلعيدن
Dysphagia 

50 60 64 60 38 68 57 
 سوءهاضمه

Dyspepsia 
80 84 85 75 76 53 76 

 سوءگوارش
Indigestion 

84 82 84 67 69 46 72 
 آروغ

Belching 
84 80 80 71 82 47 74 

اشتهايي بي  
Anorexia 

55 65 71 64 51 55 60 

 ولع به مواد غيرخوراكي
Pica 

67 71 69 58 51 47 61 
 افزايش اشتها

Polyphagia 
69 75 73 62 76 52 68 

 پرخوري
Bulimia 

71 67 71 64 58 48 63 
 برگشت غذا

Regurgitaition 
80 76 84 73 82 55 75 

 تهوع
Nausea 

69 73 80 58 64 53 66 
 استفراغ

Vomiting 
64 71 78 69 51 62 66 

 استفراغ خوني
Hematemesis 

40 53 55 64 31 85 55 
 نفخ شكم

Flatulence 
76 84 84 78 94 44 77 

 افزايش صداي روده
Bowel sound (increase) 

62 67 78 75 67 48 66 
 قار و قور شكم
Borborygmi 

62 75 80 71 71 45 67 
 سكسكه

Hiccups 
53 63 78 67 50 43 59 
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كمتر ةهزين عوارض كمتر در دسترس بودن ساده بودن عالمت گوارشي  كل خطر شيوع 

 سوزش سر دل
Heart burning 

65 67 76 71 65 52 66 
 سفتي شكم

Abdominal rigidity 
40 56 56 58 44 67 54 

 درد شكم
Abdominal pain 

56 62 65 62 64 75 64 
كماتساع ش  

Abdominal distention 
63 68 67 63 67 60 65 

 يبوست
Constipation 

80 82 80 69 89 58 76 
 اسهال

Diarrhea 
76 76 78 68 56 55 68 

 اسهال خوني
Dysentery 

49 49 60 58 29 70 53 
 سندرم دامپينگ

Dumping syndrome 
58 60 68 63 30 42 54 

 مدفوع خوني
Bloody stool 

52 52 70 64 44 65 58 
 دفع خون روشن

Hematochezia 
47 55 69 64 35 78 58 

 دفع خون تيره
Melena 

40 47 60 60 24 76 51 
شدن مدفوع رنگي  

Stool,clay_colored 
44 50 67 62 28 68 53 

زردي -يرقان  
Jaundice 

44 51 53 56 31 66 50 
 شقاق مقعدي

Anal Fissure 
68 68 82 76 56 44 66 

 تنگي مقعدي
Anal Stenosis 

58 60 69 65 35 62 58 
 فيستول مخفي
Cryptitis 

37 49 54 64 23 58 45 
اختياري مدفوع بي  

Fecal incontinence 
54 60 74 64 36 58 58 

زدگي مقعد بيرون  
Anal prolapse 

52 62 70 66 36 54 57 
 خارش مقعد

Anal pruritus 
74 70 70 62 40 48 61 

روده درد راست  
Rectal pain 

60 62 60 60 31 53 54 
 باشد (جواب داده شدة اساتيد، بر اساس درصد بيان شده است). صورت درصد مي اعداد به
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 عوارض كمتر
هاي گوارشي از نظر عوارض كمتر  بندي عالئم بيماري رتبه

نشان داده شده است. دراين قسمت،  3درمان در نمودار 
اند كه تا كنون عوارض كمتر  يان كردهمتخصصان طب سنتي ب

كار برده شده، در بيماراني كه عالمت  درمان طب سنتي به
اند، چند درصد  اند و درمان شده گوارشي مورد نظر را داشته

 بوده است.
بنابراين از ديدگاه متخصصان طب سنتي، عوارض كمتر 

 76درصد، بوي بد دهان  89بزاق دهان  درمان، در افزايش
درصد، اشكال در  54باد  درصد، غم 54بلع دردناك درصد، 
 84درصد، سوءگوارش  85درصد، سوءهاضمه  64بلعيدن 

درصد، ولع به مواد  71اشتهايي  درصد، بي 80درصد، آروغ 
 71درصد، پرخوري  73درصد، افزايش اشتها  69غيرخوراكي 

 78درصد، استفراغ  80درصد، تهوع  84درصد، برگشت غذا 
درصد، افزايش  84درصد، نفخ شكم  55غ خوني درصد، استفرا
درصد، سكسكه  80درصد، قار و قور شكم  78صداي روده 

درصد،  56درصد، سفتي شكم  76درصد، سوزش سردل  78
 80درصد، يبوست  67درصد، اتساع شكم  65درد شكم 

درصد، سندرم  60درصد، اسهال خوني  78درصد، اسهال 
درصد، دفع خون روشن  70درصد، مدفوع خوني  68دامپينگ 

 67شدن مدفوع  درصد، رنگي 60درصد، دفع خون تيره  69
درصد،  82درصد، شقاق مقعدي  53زردي  -درصد، يرقان
اختياري  درصد، بي 54درصد، فيستول مخفي  69تنگي مقعد 

 درصد، خارش مقعد 70 زدگي مقعد درصد، بيرون 74مدفوع 
ت.اس بوده درصد 60روده  درصد و درد راست 70
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 هزينة كمتر درمان
 هاي گوارشي از نظر هزينة كمتر  بندي عالئم بيماري رتبه

مت نشان داده شده است. در اين قس 4درمان در نمودار 
 اند كه تا كنون هزينة كمتر  متخصصان طب سنتي بيان كرده
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كار برده شده، در بيماراني كه عالمت  درمان طب سنتي به
اند، چند درصد  اند و درمان شده گوارشي مورد نظر را داشته

 بوده است.
بنابراين از ديدگاه متخصصان طب سنتي، هزينة كمتر 

 62بوي بد دهان درصد،  75بزاق دهان  درمان، در افزايش
درصد، اشكال در  54باد  درصد، غم 46درصد، بلع دردناك 

 67درصد، سوءگوارش  75درصد، سوءهاضمه  60بلعيدن 
درصد، ولع به مواد  64اشتهايي  درصد، بي 71درصد، آروغ 

 64درصد، پرخوري  62درصد، افزايش اشتها  58غيرخوراكي 
 69تفراغ درصد، اس 58درصد، تهوع  73درصد، برگشت غذا 

درصد، افزايش  78درصد، نفخ شكم  64درصد، استفراغ خوني 

درصد، سكسكه  71درصد، قار و قور شكم  75صداي روده 
درصد،  58درصد، سفتي شكم  71درصد، سوزش سردل  67

 69درصد، يبوست  63درصد، اتساع شكم  62درد شكم 
درصد، سندرم  58درصد، اسهال خوني  68درصد، اسهال 

درصد، دفع خون روشن  64درصد، مدفوع خوني  63دامپينگ 
 62شدن مدفوع  رنگي درصد، 60درصد، دفع خون تيره  64

درصد، تنگي  76درصد، شقاق مقعد  56زردي  -درصد، يرقان
اختياري مدفوع  درصد، بي 46درصد، فيستول مخفي  65مقعد 

 62درصد، خارش مقعد  66زدگي مقعد  درصد، بيرون 64
است. بوده درصد 60روده  درصد و درد راست
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 شيوع عالمت گوارشي

هاي گوارشي از نظر شيوع عالمت  بندي عالئم بيماري رتبه
ه شده است. در اين قسمت، نشان داد 5گوارشي در نمودار 

اند كه تا كنون شيوع عالمت  متخصصان طب سنتي بيان كرده
 كنندگان، چند درصد بوده است. گوارشي مورد نظر در مراجعه

بنابراين از ديدگاه متخصصان طب سنتي، شيوع عالمت 
 64درصد، بوي بد دهان  66بزاق دهان  گوارشي، در افزايش
درصد، اشكال در  42باد  مدرصد، غ 38درصد، بلع دردناك 

 69درصد، سوءگوارش  76درصد، سوءهاضمه  38بلعيدن 
درصد، ولع به مواد  51اشتهايي  درصد، بي 82درصد، آروغ 
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 58درصد، پرخوري  76درصد، افزايش اشتها  51غيرخوراكي 
 51درصد، استفراغ  64درصد، تهوع  82درصد، برگشت غذا 

درصد، افزايش  94كم درصد، نفخ ش 31درصد، استفراغ خوني 
درصد، سكسكه  71درصد، قار و قور شكم  67صداي روده 

درصد،  44درصد، سفتي شكم  65درصد، سوزش سردل  50
 89درصد، يبوست  67درصد، اتساع شكم  64درد شكم 

درصد، سندرم  29درصد، اسهال خوني  56درصد، اسهال 

درصد، دفع خون روشن  44درصد، مدفوع خوني  30دامپينگ 
 28شدن مدفوع  درصد، رنگي 24درصد، دفع خون تيره  35

درصد، تنگي  56درصد، شقاق مقعد  31زردي  -درصد، يرقان
شدن مدفوع  درصد، رنگي 23درصد، فيستول مخفي  35مقعد 

 40زدگي مقعد  درصد، بيرون 36اختياري مدفوع  درصد، بي 36
.است بوده درصد 31روده  درصد و درد راست

.
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 خطرعالمت گوارشيميزان 
هاي گوارشي از نظر ميزان خطر  بندي عالئم بيماري رتبه

نشان داده شده است. در اين  6عالمت گوارشي در نمودار 
اند كه تا كنون ميزان  ب سنتي بيان كردهقسمت، متخصصان ط

كنندگان، چند  خطر عالمت گوارشي مورد نظر در مراجعه
 درصد بوده است.

بنابراين از ديدگاه متخصصان طب سنتي، ميزان خطر 
درصد، بوي بد  38بزاق دهان عالمت گوارشي، در افزايش 

درصد،  68باد  درصد، غم 75درصد، بلع دردناك  48دهان 
درصد،  53درصد، سوءهاضمه  68بلعيدن  اشكال در

درصد،  55اشتهايي  درصد، بي 47درصد، آروغ  46سوءگوارش 
درصد،  52درصد، افزايش اشتها  47ولع به مواد غيرخوراكي 

درصد،  53درصد، تهوع  55درصد، برگشت غذا  48پرخوري 
 44درصد، نفخ شكم  85درصد، استفراغ خوني  62استفراغ 

45درصد، قار و قور شكم 48روده درصد، افزايش صداي
درصد، سفتي  52درصد، سوزش سردل  43درصد، سكسكه 
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درصد،  60درصد، اتساع شكم  75درصد، درد شكم  67شكم 
درصد،  70درصد، اسهال خوني  55درصد، اسهال  58يبوست 

درصد، دفع خون  65درصد، مدفوع خوني  42سندرم دامپينگ 
شدن مدفوع  درصد، رنگي 76درصد، دفع خون تيره  78روشن 

درصد،  44درصد، شقاق مقعد  66زردي  -درصد، يرقان 68
اختياري  درصد، بي 58درصد، فيستول مخفي  62تنگي مقعد 

درصد، خارش مقعد  54زدگي مقعد  بيرون درصد،  58مدفوع 
است. بوده درصد 53روده  درصد و درد راست 48
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 جمع مقادير
 هاي گوارشي از نظر جمع مقادير بندي عالئم بيماري رتبه

نشان داده شده است. از ديدگاه متخصصان طب  7در نمودار 
درصد، بوي بد  74طور ميانگين افزايش بزاق دهان  سنتي به

درصد،  57باد  درصد، غم 50درصد، بلع دردناك  65دهان 
درصد،  76درصد، سوءهاضمه  57اشكال در بلعيدن 

درصد،  60اشتهايي  درصد، بي 74درصد، آروغ  72سوءگوارش 

درصد،  68درصد، افزايش اشتها  61ولع به مواد غيرخوراكي 
رصد، د 66درصد، تهوع  75درصد، برگشت غذا  63پرخوري 
 77درصد، نفخ شكم  55درصد، استفراغ خوني  66استفراغ 

 67درصد، قار و قور شكم  66درصد، افزايش صداي روده 
درصد، سفتي  66درصد، سوزش سردل  59درصد، سكسكه 

درصد،  65درصد، اتساع شكم  64درصد، درد شكم  54شكم 
درصد،  53درصد، اسهال خوني  68درصد، اسهال  76يبوست 
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درصد، دفع خوني  58درصد، مدفوع خوني  54امپينگ سندرم د
شدن  درصد، رنگي 51درصد، دفع خوني تيره  58روشن 
 66درصد، شقاق مقعد  50زردي  -درصد، يرقان 53مدفوع 

درصد،  45فيستول مخفي  درصد، 58درصد، تنگي مقعد 

درصد،  57 زدگي مقعد درصد، بيرون 58اختياري مدفوع  بي
 بوده درصد 54روده  درد راست درصد و 61خارش مقعد 

 است.
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 گيري: بحث و نتيجه
هاي حاصل از مطالعة حاضر نشان داد كه طب سنتي  يافته

ن بيشترين اثر را در افزايش ترشح بزاق، طور ميانگي تواند به مي
از بين بردن بوي بد دهان، سوءهاضمه، آروغ، يبوست و نفخ 

هاي گوارشي از نظر ساده بودن،  در بين عالئم مختلف بيماري
در دسترس بودن درمان، عوارض، هزينة كمتر، شيوع و ميزان 

خطر داشته باشد و بيشترين درصدها را به خود اختصاص 
 دهند.

 ناشي از ها بيماري مكتب طب سنتي ايران بسياري از در

آشاميدن و اختالالت دستگاه گوارش است. به همين  خوردن و
ترين عضو  عنوان اصلي هاي معده و عالئم آن به دليل بيماري

 دستگاه گوارش از اهميت خاصي برخوردار است. يكي از اين 
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ه هاضمه است. بيش از نيمي از علل سوءهاضم عالئم سوء
اي كه  . در مطالعه)10(ريشه در يك اختالل عملكردي دارد 

انجام شده، علل  1390حيدري و همكاران درسال  توسط حاجي
را بررسي و سوءهاضمه با غلبة درد را در طب نوين  درد معده

. در مطالعة ديگر )11(و طب سنتي چين مقايسه كرده است 
را  تجمعي از درصد 15در هر زمان،  بيان شد كه سوءهاضمه

. اما بنا بر آمار ذكر شده و )12( دهد يقرار م ريثأتحت ت
هاي حاصل از اين مطالعه، طب سنتي توانست؛  يافته

 درصد) بهبود دهد. 74سوءهاضمه را به ميزان بااليي (
ست و بيش از يك ترين شكايات گوارشي ا يبوست از شايع

برند  هفتم جمعيت افراد بالغ جهان از يبوست مزمن رنج مي
ميزان شيوع اين بيماري در جوامع آسيايي كمتر  .)14 ،13(

هاي زيادي را به سيستم  نه. اين بيماري هزي)16 ،15(است 
. همچنين ميزان شيوع يبوست در )17(كند  سالمت وارد مي

 .)18(زنان دو تا سه برابر مردان است 
 بر روي 1992و همكاران كه در سال در مطالعة نيكالس 

ساله در  93تا  65هاي گوارشي و در مردان مسن  شيوع بيماري
نفر به سواالت پاسخ دادند،  38درصد از  77آمريكا انجام شد و 

 3/24شرح زير گزارش شد: عالمت درد شكمي ها به يافته
صد، در 2/14درصد، اسهال مزمن  1/24درصد، يبوست مزمن

درصد و همراهي با سندروم رودة  7/3اختياري مدفوع بي
درصد. الزم به ذكر است كه در بين  IBS( 9/10پذير ( تحريك

درصد براي  23عالئم درد شكمي، يبوست و اسهال مزمن تنها 
اند. در واقع آنقدر عالئم گوارشي  درمان مراجعه در سال داشته

رفته و مراجعه در ديد بيماران قوي نيست كه آن را جدي گ
كنندگان  . با وجود درصد بااليي از مراجعه)19(داشته باشند 

هاي مطالعة حاضر  مبتال به يبوست، طب سنتي بنا به يافته
درصد از افراد مبتال را با هزينه، عوارض، خطر  76توانست، 

كمتر و همچنين در دسترس بودن دارو و ساده بودن روش 
درماني، درمان كند. زيرا طب سنتي بر اين علم و آگاهي مبنتي 

 و سالمندان در يبوست بروز در مؤثر عوامل ت كه شناختاس
 بهبود و درمان در بسزايي اهميت عوامل اين فراواني سنجش

 از توان مي خطر عوامل حذف با و دارد مزاج آنان اجابت

 جلوگيري پذير آسيب جمعيت اين در ها مسهل روية بي مصرف

 .)20(كرد 
تهوع و استفراغ يكي ديگر از مشكالت شايع 

كنندگان گوارشي است كه در طب سنتي چهار واژة قي،  مراجعه
تهوع  .)21(تهوع، غثيان و تقلب نفس براي آن ذكر شده است 

و استفراغ موجب دريافت ناكافي مواد غذايي شده و در نتيجه 
آبي، اختالل الكتروليتي، خستگي و  موجب سوءتغذيه، كم

 6/83. تهوع و استفراغ ناشي از بارداري )22(شود  ضعف مي
 78و حالت تهوع در بيماران مبتال به ميگرن  )23(درصد 

هاي حاصل از اين مطالعه، طب  . اما طبق يافته)20( درصد بود
هاي حاضر توانست حالت تهوع و استفراغ را  سنتي بنا بر يافته

 با درصد باال درمان كند.
نفخ جزو شكايات شايع در سطح جامعه است و در حدود 

درصد از مردم  15-30درصد از مردم جوامع آسيايي،  23-15
. در بسياري از موارد علت )24(آمريكا به آن مبتال هستند 

عبارتي آن را  پاتولوژيك براي نفخ شناخته نشده است؛ به
گيرند  عنوان يك بيماري فانكشنال (عملكردي) در نظر مي به
هاي حاصل از اين مطالعه، طب سنتي  . بر اساس يافته)25(

ند.درصد) درمان ك 77توانست نفخ را با درصد باال (
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