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 بررسي علل و درمان نفخ از منظر طب سنتي ايران

 
 د، فرهاد جعفريج، بهزاد جديري*ب، الهام عمارتكارالفزهره مرتجي

 
 طب سنتي، دانشگاه شاهد، تهران يار تخصصي طب سنتي ايران، دانشكدةدست الف

 طب سنتي، دانشگاه شاهد، تهران  استاديار طب سنتي ايران، دانشكدة ب
 پزشكي، دانشگاه شاهد، تهران دانشكدة استاديار داخلي، ج

 پزشكي، دانشگاه شاهد، تهران بهداشت و پزشكي اجتماعي، دانشكدة استاديار د
 

 چكيده
توجه به شيوع و روند رو به افزايش نفخ و مشخص نبودن علت نفخ در طب جديد، درمان مناسب براي اين مشـكل هنـوز موجـود نيسـت. در      با سابقه و هدف:
هاي پيشـنهادي بـراي آن چيسـت؟ ايـن مطالعـه       و درمان شود ميشوند كه از منظر طب ايراني، چه عللي براي ايجاد نفخ عنوان  االت مطرح ميين سؤاين شرايط ا

 االت فوق انجام شده است.پاسخگويي به سؤ منظور به
هـاي نفـخ، ايـن مـوارد بررسـي و       راني و معتبر در مورد علل و درمـان طب اي هاي كتاباي انجام گرفته و با مراجعه به  صورت كتابخانه تحقيق به ها: مواد و روش

 گزارش شده است.
 ، امـروزه هاي هريك جداگانه عنوان شده است. اين موارد در منابع طب سنتي ايران، اسباب و علل متنوع و متعددي براي ايجاد نفخ بيان شده و درمان گيري: نتيجه

درمان براي نفخ، ضروري اسـت   ةشناسي و ارائ عدم موفقيت طب جديد در مورد سبب . نظر بههستند مبتال به نفخ ي بيمارانكارگيري برا هبه خوبي قابل انطباق و ب
 مورد بررسي تجربي قرار گيرد.   ،هاي مناسب براي آن هاي طب ايراني براي تعيين علل نفخ و درمان توصيه

 .ت، معدهنفخ، طب سنتي ايران، اسباب و علل، معالجا ها: كليدواژه
 

 
 
 
 
 

 مقدمه:
هايي است كه بر كيفيت زندگي بيماران  نفخ يكي از عالمت

نفـخ يـك   و براي بيمار پردردسـر اسـت.    گذارد ميزيادي  تأثير
عنـوان افـزايش قابـل ديـد در قطـر       بـه  عالمت ذهني است كـه 

توسـط خـود بيمـار سـنجيده      اغلـب و  شود ميشكمي تعريف 
شيدگي در شـكم حـس   صورت احساس ك همچنين به .شود مي

 .)1( شده و افزايش قطر شكمي هم در آن گزارش شده است
شــايع در افــراد در هــر ســني و  صــورت بــهايــن عالمــت 

هاي عملكـردي دسـتگاه گـوارش ديـده      خصوص در بيماري هب
افـراد نفـخ را تجربـه    درصد  30-10. در جمعيت سالم شود مي
درصـد   90 بين بيمـاران گوارشـي   اما شيوع آن در )2( اند كرده

 65. شـود  مـي بوده است. همچنين در زنان بيشتر از مردان ديده 
متوسط تا شديد توصيف كـرده   بيماران شدت بيماري رادرصد 

انـد.   هـاي روزانـه دانسـته    فعاليت ةكنند درصد آن را مختل 54و 
از بيماران براي نفـخ خـود دارو مصـرف    درصد  43 طور همين

 دنبال درماني براي آن هستند. اين عالمت معمـوالً  كرده و يا به
 .)3( آيد وجود مي هبعد از غذا يا اواخر روز ب

علت عدم وجـود پـاتوفيزيولوژي مشـخص، درمـان ايـن       هب
هـاي متعـددي بـراي     رماند .)4( بيماران هنوز مورد بحث است

هـاي   نفخ پيشنهاد و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. درمـان      
هـا،   هـا، پروكينتيـك   هـا، پروبيوتيـك   بيوتيـك  دارويي مانند آنتـي 

و داروهاي ضد افسردگي مورد  اپيوئيدها، داروهاي ضد اسپاسم
انـد. اثـر بخشـي ضـعيف و ناكـافي،       بـاليني قـرار گرفتـه    تجربة

، عدم توانايي در ارزيابي پاسخ درمـاني و  عوارض جانبي متعدد
نتايج درماني متناقض از داليلي هستند كه نياز به بررسي بيشـتر  

 .)7-5( كنند هاي جديد را ايجاد مي و جستجو براي درمان
توجه به گرايش جهاني به طب مكمـل، يكـي از بهتـرين    با 

روي منـابع طـب سـنتي ايـران      تحقيق بـر  و  يها، بررس انتخاب
 است.
 

 96خرداد : افتيدر خيتار
 96آذر تاريخ پذيرش: 
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 ها: مواد و روش
اين مطالعه يك بررسي مـروري اسـت و بـر اسـاس منـابع      

قانون، خالصـه   مختلف طب سنتي ايران در ادوار مختلف مانند
الحكمه، اكسير اعظم، االغراض الطبيـه، كامـل الصـناعه، شـرح     

 هـاي  درمـان  در مورد نفخ و االسباب و العالمات و طب اكبري
واژگان نفخ، نفخه، معده بادناك، ارائه شده، انجام شده و با كليد

ريح، ريح نافخه، ابخره، ريح بخاريـه، دم شـدن شـكم و معـده     
افـزار جـامع    گرفته است. در اين راستا از نرم مورد بررسي قرار

 نور نيز بهره گرفته شده است.  
 

 ها و بحث: يافته
 تعريف نفخ در طب سنتي ايران:

طب سـنتي بـه دم شـدن شـكم و معـده       هاي كتابنفخ در 
وجـود نفـخ توسـط خـود      .)10-8( بادناك تعريف شده اسـت 

صـورت افـزايش قطـر شـكمي      بـه  بيمار سنجيده شـده و غالبـاً  
براي سايرين محسـوس باشـد يـا     تواند ميكه  شود ميتوصيف 

 .)11( نباشد
 نفخ در طب سنتي ايران: ةكنندايجاد تبيين اسباب و علل

عامـل اصـلي    3توان به  نفخ را مي ةكننداسباب اصلي ايجاد
القول  مرجع بر اين سه عامل متفق هاي كتابمي تقسيم كرد. تما

ند از حرارت معده، غذا و اخـالط  ا هستند. اين سه عامل عبارت
رت غريـزي  حرارت معـده همـان حـرا    ءموجود در معده. منشا
كـه   م غذا را بر عهـده دارد. در صـورتي  است كه عمل مهم هض

طـور كامـل نضـج     هغذا را ب تواند مياين حرارت ضعيف باشد ن
كند. بايد دقت كنيم عـدم   نتيجه توليد ريح نافخه مي بدهد و در

صـورت   وجود حرارت، نفخ ايجاد نخواهـد كـرد زيـرا در ايـن    
 هـا  بافتاد. برخي از كتعمل هضم و نضج اتفاق نخواهد ا اصالً

از اين ضعف حرارت معده تحت عنوان سوءمزاج بـارد سـاذج   
 .)12 ،10-8( اند ياد كرده

عامل بعدي غذاي خورده شده است. چهـار ويژگـي بـراي    
. در ابتدا زيـاد بـودن مقـدار غـذا اسـت كـه       شود ميغذا عنوان 

ـ  در جوف  تواند مين طـور كامـل    همعده گنجايش پيدا كـرده و ب
كند. مـورد دوم زيـاد بـودن     هضم شود و بنابراين ايجاد نفخ مي

مقدار رطوبت جوهري غـذا در غـذاهايي ماننـد كـدو و خيـار      
ايجـاد   تواند مياست كه اين رطوبت زياد در مواجهه با حرارت 

نفخ كند. عامل بعـدي داشـتن رطوبـت غريبـه اسـت. رطوبـت       
بتي است كه جـزو جـوهر غـذا نشـده و در فرآينـد      غريبه، رطو

شوند  ايجاد نفخ كند. غذاهايي كه نفاخ ناميده مي تواند مينضج 
. در )12 ،10-8( مانند لوبيا، داراي همين رطوبت غريبه هسـتند 

بو باشد كـه موجـب تنفـر طبيعـت از آن     آخر، غذا بدرنگ و بد
 .)10-8( كند نميهاضمه آن را به درستي هضم  قواي شده و

هايي در معده است كه در اصطالح،  عامل سوم وجود خلط
كنند. اين اخالط ممكـن اسـت    هاي معده را ايجاد مي سوءمزاج

بلغم، سودا يا قسمي از صـفراي غيـر طبيعـي (صـفراي محيـه)      
 شوند ها موجب نفخ در معده مي نواع اين سوءمزاجباشند. تمام ا

)10-8، 12(. 
عالوه بر اين سه مورد، عوامل جانبي ديگـري را هـم    قانون

نوشيدن آب زياد بعد از غـذا،   كند. مثالً در ايجاد نفخ مطرح مي
طور سرماي  يا انجام حركات نامناسب بدني بعد از غذا و همين

 موجب ضعيف شدن حرارت غريزي شود تواند ميخارجي كه 
)12(. 

تشخيصي براي نوع خلط موجود در معده در جدول  عالئم
 آمده است. 1

 تشخيص نوع خلط موجود در معده: -1جدول
 عالئم نوع خلط
 )12 ،9 ،8( و خباثت نفساني اشتهاي زياد، همراه با افكار ردئ نفخ زياد، مزاج يبوستي، درد حوالي طحال بعد از خوردن غذا، همراه با سوداوي
 )12 ،8( وجود لذع و حرقت در معده، كاهش اشتهاي غذا، زردي رنگ ادرار صفراوي
 )12 ،9 ،8( معده ، بدون حرقت و لذع در  نآب دهان زياد، نرمي پوست، مزاج روا بلغمي
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 تبيين معالجات نفخ در طب سنتي ايران:
ر درمـان نفـخ، در   مـورد اسـتفاده د   داروهاي مفرده و مركبة

در مواردي كه علت ايجاد نفخ، وجـود   اند. ليست شده 2جدول 

مزاج، نفـخ را  د، درمـان آن سـوء  خلط در معده و سوءمزاج باش
 هم درمان خواهد كرد.

 
 داروهاي مورد استفاده در نفخ معده: -2جدول 

 داروي توصيه شده علت نفخ
تمريخ با روغن غار يا خروع كه در آن نانخواه، كاشم و كمون يا سداب، بذر سداب، حب الغار، انجدان و سياليوس جوشيده.  سردي معده

 )12( ا. طبيخ خولنجانه حقنه با همين روغن
 )8( جلنجبين، مطبوخ زيره، جوارش پونه و باديان، سفوف انيسون و زيره، شربت نانخواه

خوشبو به غذا، روغن  نفل و خولنجان و گشنيز خشك و زيرةجوارش عود و كمون، مرباهاي گرم، اضافه كردن دارچين و قر
 )10( مصطكي و سوسن بر معده

 )12( شجرينا، قنداذيقون، نانخواه، حب المنتن. اسفنج آغشته به سركه انجدان روي معده سوداوي نفخة
 )8( معجون عشبه، حب حلتيت و مقل، حب منتن، سفوف زراوند مدحرج و تخم شبت، مطبوخ زوفا

 )10( قي منظور بهترب و سكنجبين اسهال، آب شبت و  منظور بهمطبوخ افتيمون 
تكميد با سركه كه در آن سداب و تخم كرفس و مرزنگوش و دوقو و حب الغار و شبت و بابونه و جعده جوشيده، معجون حب 

 )9( ، گوارش كندر، گوارش انگدان، حب سكبينجالغار، معجون ابهل
ارش انجدان، جوارش كموني، حب حلتيت، مطبوخ انيسون، جلنجبين با انيسون، مصطكي با شهد، نانخواه با سركه يا زيت، جو بلغمي نفخة

 )8( حب سفوف زيره، سفوف انيسون، سفوف نعناع، معجون كاسر ريح
 )10( هاي گرم ف، طبيخ شبت  ترب براي قي، جوارشطبيخ تخم ترب و خردل براي تلطي

 )8( خرفه كرر، شربت اجاص، شربت حصرم و شيرةه، ضماد سفرجل، شربت ورد مشربت بنفش صفراوي نفخة
 )10( قي، ايارج فيقرا، شربت جالينوس منظور بهسكنگبين با آب 

غذاي زياد يا رطب 
 يا نفاخ

ريحاني، جوارش كموني و صعتر، تمريخ با آبي كه در آن كمون و بابونه جوشيده، ايارج، باديان و مصطكي و گلقند و  شراب
 )8( عرقيات، جوارش انجدان

 )9( حقنه تيز، ماليدن روغن سداب و جندبيدستر و فطراساليون و زيره و حب الغار روي فم معده خيلي غليظ ةماد
زيره و دارچين و كرويا و سعتر و سير و انگدان همراه غذا، حقنه با زيره و باديان و تخم كرفس و دوقو و كاشم و جندبيدستر،  كلي صورت به

 )9( و سعتر و مرزنگوش و مصطكيشربت جالب گرم با انيسون 
 

 تدابير طب سنتي ايران در نفخ:

در طب سنتي ايران براي بازگرداندن سـالمتي و حفـظ آن،   
شش اصل عنوان شده است. اين شش اصل  دستوراتي در قالب

ها، آب و هوا، حركـت و سـكون،    ها و آَشاميدني شامل خوردني
. اسـت خواب و بيداري، احتباس و استفراغ و اعراض نفسـاني  

هاي سبك زندگي در قالب شش اصل ضـروري در نفـخ    توصيه
 معده به شرح ذيل است:

 

 آب و هوا: 
ز هـواي سـرد حفـظ    در فصل پاييز و زمستان بايد خود را ا

موجب ضعيف شدن حرارت  تواند ميكند زيرا سرماي خارجي 

در فصـل زمسـتان،    .)12( غريزي معده شده و نفخ ايجـاد كنـد  
تـر   حرارت بدني به سمت داخـل رفتـه، بنـابراين هضـم قـوي     

توان از غذاهاي غليظ يا مقادير زيادتر غذا استفاده  و مي شود مي
بهترين هضـم را انجـام دهـد. در فصـل      تواند ميكند و هاضمه 

تابستان، برعكس باال، بايد از غـذاهاي لطيـف و در ميـزان كـم     
استفاده كند. ميزان و نوع غذا در فصـول بهـار و پـاييز بايـد در     

 حد اعتدال باشد. 
 

 فعاليت بدني:

به فرآيند هضم كمك  تواند ميسكون بدني به ميزان معتدل 
، موجـب ضـعف حـرارت    كند ولي سكون بدني بـيش از حـد  
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كند. حركت بـدني مختصـر    غريزي شده و هضم را ضعيف مي
تـا بـراي    شـود  مـي قبل از غذا موجب تقويت حرارت غريـزي  

هضم غذا آماده باشد. همچنين حركت بدني آرام و بـه اعتـدال   
بعد از خوردن غذا، به عبور غذا از دستگاه گوارش كمك كـرده  

 و موجب افزايش حرارت خواهد شد.
مـان محسـوب   معت نوعي حركت بـدني و نفسـاني توأ  مجا

ساعت بعد  3تا  2دودا . بهترين زمان براي مجامعت، حشود مي
زماني است كه سـر دل   غذايي بوده و اصطالحاً از صرف وعدة

سبك شده باشد. انجام نزديكي بالفاصله بعد از غذا يا در زمان 
خالي بودن معده، موجب صرف قـواي بـدني در ايـن حركـت     

و بـا ايـن    كنـد  يد شده، عمل هضم غذا را دچار نقصان مـي شد
 شود.   مكانيسم، نفخ ايجاد مي

 

 خواب و بيداري:
خواب مناسب، كمك خوبي براي هضم غذا است. بهتـرين  
فعاليت هضم و نضج در دستگاه گوارش در طي خـواب شـب   

از  تواند ميافتد. بنابراين رعايت قوانين خواب مناسب،  اتفاق مي
 ند از:ا جلوگيري كند. اين قوانين عبارت بروز نفخ

 با شكم خالي نخوابد.
 فرد بيداري بيش از حد تحمل نكند.

 خواب در شب اتفاق بيفتد و در روز نخوابد.
د كـه در  اي فاصله داشـته باشـ   زمان شام و خواب، به اندازه

 وقت خواب، سر معده سبك شده باشد.
 

 اعراض نفساني:

با ضـعف   تواند ميد يا مكرر اعراض يا حاالت نفساني شدي
حرارت غريزي موجـب ضـعف هاضـمه و ايجـاد نفـخ شـود.       
حاالت نفساني موجب حركت روح به داخل يا خـارج از بـدن   

شـوند.   طريق موجب تحليل حرارت غريزي مي هستند و به اين
بنــابراين فــرد بايــد همــواره آرامــش را مــدنظر قــرار داده و از 

 هيجانات شديد و زياد دوري كند.
 

 احتباس و استفراغ:

احتباس به معناي نگه داشتن مواد در درون بدن و اسـتفراغ  
به معناي خارج كردن مواد از بدن است. استفراغ بـيش از حـد   

موجـب سـردي و خشـكي بـدن شـده و حـرارت را        تواند مي
طور غير مستقيم عمل هضـم را مختـل كنـد.     هضعيف كرده و ب

مواد، همين اثر را خواهد احتباس بيش از حد هم با تجمع زياد 
 داشت.  

 

 ها: ها و آشاميدني خوردني
ة صحيح و درمان از طريق غـذا  در طب سنتي ايران بر تغذي

آنجـا كـه حكـيم بـزرگ ايرانـي،       كيد فراواني شده اسـت تـا  تأ
ترين تـدبير درمـاني را اصـالح يـا      زكرياي رازي، مهم بنمحمد

 .)13( داند تجويز رژيم غذايي مي
 غذا نخورد. واقعي نشده  تا گرسنه و تشنة
زيـادي   ياد و عطش مفرط، به يكبـاره مقـدار  در گرسنگي ز

 غذا و آب نخورد و ننوشد.
ظرف غـذاي هـركس جلـوي روي او باشـد و بـه چـپ و       

 راست متمايل نشود.
 هاي خود را كوچك بردارد. لقمه

 هر لقمه را خوب و كامل بجود و سپس ببلعد.
 اي بخورد.   غذا را به آرامي و بدون هيچ عجله

دست  ،وقتي كه هنوز مقداري از ميل به غذا در او باقيمانده
 از خوردن بكشد و سير نخورد.

 درهم خوري نكند.
 زند، وعدة تا وقتي سر معده از غذا سنگين است و آروغ مي

 بعدي را نخورد. 
خورده شـوند: آب سـرد و نـان     هم بااين مواد غذايي نبايد 

هـم، دو   ذاي نفاخ بـا زمان، دو غ گرم، دو غذاي سرد يا گرم هم
هم،  هم، دو غذاي غليظ با هم، دو غذاي قابض با غذاي لزج با

خوردن سركه بعد از برنج، خـوردن ماسـت همـراه يـا بعـد از      
ترب، خوردن ماست بعـد از مـاهي، خـوردن گوشـت مـرغ بـا       

دن شير با گوشت مرغ يـا مـاهي، خـوردن    رماست و ماهي، خو
وسـفند، خـوردن سـركه بـا     گ ةانار و حليم، خوردن انگور با كل

عدس يا ماش، خوردن خربزه با عسل يا انبه، خوردن مـويز بـا   
اي شور، خوردن آب سرد بعـد از  عسل، خوردن آب گرم با غذ

 تازه يا حلوا يا غذاي گرم و شيرين.  ميوة
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روي و پرخـوري، روز بعـدي را از غــذا    در صـورت زيـاده  
ـ    طـور كامـل    هامساك كند تا هاضمه بتواند غـذاي روز قبـل را ب

 هضم كرده و نضج دهد. 

 غذايي بايد از يك نوع غـذا اسـتفاده كنـد. در    در هر وعدة
صورت وجود دو نوع غذاي لطيف و غليظ، ابتداي غذاي غليظ 
را بخورد و بعد غذاي لطيف را بخورد. همچنين غذاي شـيرين  

 ديگر را بخورد. ةرا بايد ابتدا خورده و بعد غذاي با مز
ا به ميزان زياد و مداوم استفاده نكند زيرا يك طعم غذايي ر

هـا بـه    موجب ضعف هاضمه خواهد شـد. بايـد از تمـام طعـم    
 تناوب استفاده كند. 

زماني كه فرد از سن جواني گذشت، بايـد مقـداري غـذاي    
طور  خود را كم كند زيرا همراه با افزايش سن، تمام قوا و همين

 روند.  هاضمه، رو به ضعف مي قوة
ها ممنوع اسـت: بالفاصـله بعـد از     در اين زمان آب خوردن

بيدار شدن از خواب، بالفاصله بعد از جماع، بالفاصـله بعـد از   
حركات زياد بدني يا ورزش زياد، بالفاصـله بعـد از حمـام يـا     

خـالي بـوده باشـد،     اگر حمام با معـدة  خصوص بهدرون حمام 
يـن  ناشتا و زماني كه معده خالي از غذاست. اگـر تشـنگي در ا  

زمان خيلي زياد بود، بايد ميزان كم آب را مضمضه كند يا چند 
 اي مكيده و فرو برد. قطره

آب گرم بعد از غذاي شور و آب سرد بعـد از غـذاي گـرم    
 ممنوع است.  

هـم   هاي ديگر را با نهر، آب چاه و آبنبايد آب باران، آب 
 يرا هركدام غلظت خاصـي دارنـد و بـا   مخلوط كرده و بنوشد ز

 ردن آنها باعث نفخ معده خواهد شد. هم خو
 ها را نبايد وسط غذا يا بالفاصله بعد از غذا بخورد نوشيدني

)14(. 

 پرهيز از غذاهاي غليظ
باقال، حليم و كله پاچه، گوشـت گـاو بـا سـركه، گوشـت       
دار، گوشت گاو، جوزابات چرب، گوشت گاو و سـيراب   چربي

و قريص، غـذاهاي   و شيردان آن، نان فطير، كله پاچه، مصوص
هـاي بريـان، مـاهي     تهيه شده از آرد و نشاسته، بـرنج، گوشـت  

بزرگ، لوزينه، قطائف، خشـكنانات، فتيـت، زالبيـه، عصـيده و     
مغزها، غذاهاي شيرين، حلـواي زردك تهيـه شـده از نشاسـته،     

هـاي   خصوص غليظ، گوشت هعدس با سركه، جگر، پنير، شير ب
ـ    ر و مـاهي غلـيظ،   ر و شـت غليظ مانند گوشت گاو مـاده و بـز ن

هـاي لـزج، نـان لـزج و خـام، حلـواي لـزج،         برنج، فـالوده شير
خام و شفتالوي خـام و   هاي خام و عسرالهضم مانند سيب ميوه

   .مرغ بسيار پخته، حصرميه، سماقيه گالبي، تخم

 پرهيز از غذاهاي نفاخ و ترش

ــف  ــذاهاي ملط ــتفاده از غ ــودآ :اس ــير بنخ ــرطم،  ةو ش ق
ب با زيره رم مانند زيره و شبت، نخودآجات گ ب با ادويهنخودآ

ب با روغن زيتون يا روغن كنجد و زيره و روغن گردو، نخودآ
لطـف ماننـد   يا كرويا يا دارچين و آويشـن، غـذاهاي مسـخن م   
ب بـا زيـت   قاليا و مطنجنات، نخودآب با روغن خردل، نخودآ

الخضـرا،   الـبطم و حبـه   غسيل و خولنجان و عسل به مغـز حـب  
بره با نخود بسـيار و كمـي شـبت،     ة، زيرباج شيرين، پاچرهمزو

مرغ با آب نخود و روغن گردو و خردل، زيرباج تهيـه شـده از   
انـار و   ةسركه و نخود و زعفران و شكر، پونه، ماهي شور و قلي

غذاهايي كه خردل دارنـد، غـذاهايي كـه در آنهـا از آويشـن و      
ره با نخود و مزو خردل و فلفل و سير و پياز استفاده شده باشد،

و كرويـا و زنيـان و دارچـين،     مغز بادام و مغز قـرطم بـا فلفـل   
ب، زيرباج و مويز و نخودآب با گوشت جوجه، شورباي نخودآ

بادام و اسفناج. ةماش با شير ةرانجير، مزو 

در صورت نرمي مزاج، استفاده از غـذاهاي خشـك لطيـف    
 مانند كباب پرندگان.

ح ماننـد مربـاي شـقاقل، دارچـين،     هاي ريا استفاده از محلل
نعناع، مرباي گردو با عسل، آويشـن، كـرفس، كنگـر، چلغـوزه،     

 زيره و انيسون.

كم رطوبت استفاده شـود   در نفخ ناشي از بلغم، از غذاهاي
 پرندگان و گوشت سرخ شده. مانند سينة

در نفخ ناشي از صفرا، اسـتفاده از غـذاهاي مسـكن صـفرا     
 .)15( راتت نياز استفاده از مزومانند زيرباجات و در صور

 
 گيري: نتيجه

هاي پيشنهادي براي نفـخ   شده و درمان با بررسي علل عنوان
يابيم كه درصد زيـادي از مـوارد نفـخ بـا اصـالح سـبك        درمي

زندگي بيمار قابل برطرف شدن هستند. تغييرات سبك زندگي، 
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ات زيـادي  تـأثير ه و آسان بودن، مواردي هستند كه در عين ساد
گذارنـد. مـوارد بسـياري هـم بـا       ها از جمله نفخ مـي  بر بيماري

هاي بسيار ساده مانند افزودن زيره و دارچـين بـه غـذا از     درمان
تمامي داروهاي عنوان شـده   شود ميبين خواهند رفت. پيشنهاد 

براي درمان نفخ به كارآزمـايي بـاليني گذاشـته شـود تـا بتـوان       
عارضه و ارزان و در دسترس از ميان ايـن مـوارد    هاي كم ندرما

 انتخاب كرده و در اختيار بيماران قرار داد.
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