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  1397دوم، تابستان  ي شماره، نهمسال تی اسالم و ایران، طب سّن ي مجلّه 

 منظر طب ایرانی و طب رایج سکسکه از مروري بر

 

 د، پیمان ادیبیج*، محمد مظاهريب، محمود باباییانالفهاجر احمدي
 

 ناصفهان، ایراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  ةدانشجوي پزشکی، دانشکد الف
 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ةگروه طب ایرانی، دانشکد، دکتراي تخصصی طب ایرانی ب

 نپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرا ةگروه طب ایرانی، دانشکد ،ستادیارا ج
 ان، اصفهان، ایراناستاد، مرکز تحقیقات کاربردي گوارش، دانشگاه علوم پزشکی اصفه د

 

   چکیده

درمـان سکسـکه شـامل رفـع علـت       دهد. می ثیر قرارأمتعدد کیفیت زندگی فرد را تحت ت گذراست که در موارد طوالنی یا سکسکه شکایتی رایج و سابقه و هدف:

هـا دارد.   تجربیات ارزشمندي در زمینـه درمـان بیمـاري   چندین هزار ساله  ۀبا سابق هاي طب مکمل است. طب ایرانی هاي فیزیکی، دارویی و درمان اي، درمان زمینه

 .است رایجو دستاوردهاي طب  ایرانیطب  منظراي مرور علل، تشخیص و درمان سکسکه از  هدف این مطالعه مقایسه

هـاي فـوق بـه جسـتجوي علـل،       هسازي شـد. سـپس بـا کلیـدواژ     لهاي فواق و هکهک در طب ایرانی معاد ، سکسکه با واژهتطبیقی ۀدر این مطالع ها: روشمواد و 

پـرداختیم. جهـت مقایسـه بـا      اي کامل از کتب طب ایرانی است که مجموعه افزار جامع طب سنتی و اسالمی منظر طب ایرانی در نرمتشخیص و درمان سکسکه از 

مورد جستجو قـرار گرفـت. بـراي    Google Scholar و  SID ،PubMedهاي اطالعاتی  بانکو  Hiccups ،Hiccough، Singultusهاي  با کلیدواژه رایجدستاوردهاي طب 

لیف أتـ » هـاي گیاهـان ایـران    فرهنـگ نـام  « شناسی مرجع گیاه هاي علمی جدید از توصیه شده در درمان سکسکه با نامهاي قدیمی گیاهان دارویی  سازي نام معادل

 استفاده شد. The United States Department of Agriculture and The Plantlist.org الکترونیکی اله مظفریان و پایگاه دکتر ولی

مروي، کبدي، داروها و سـموم، جراحـات نافـذ شـکمی و      -اي، سبک زندگی نادرست، علل معدي تغذیه لشامل هفت عل طب یرانیسکسکه از منظر علل  ها: یافته

رایـج تطبیـق   هاي طب  ها با یافته . این علل و درماناست دارویی و دارویی هاي غیر شامل درمانمنظر طب ایرانی هاي اعضاي دیگر است. درمان سکسکه از  بیماري

هـاي مختلـف خـوراکی،     گیاه مختلف یافت شد. ایـن داروهـا بـه روش    29، ب طب ایرانیشده است. در بررسی گیاهان دارویی توصیه شده در درمان سکسکه در کت

 شده است. می استنشاقی و موضعی استفاده

هـاي غیـر    گیري و بسـیاري از درمـان   حال اساسی دارد ولی روش برخورد، شرح تفاوت رایجها در طب ایرانی با طب  بیماري بندي اگرچه طبقه :گیري و نتیجه بحث

هی داروهـاي گیـا   .اسـت  همراهی سکسکه با ضربات نافذ شـکمی و برخـی از انـواع سـردرد    گزارش  اولین ة. این مطالعه دربرگیرنداست رایجدارویی منطبق بر طب 

 هاي بالینی فراهم کند. تحقیقاتی جهت بررسی میزان کارآمدي آنها را توسط کارآزمایی ۀتواند زمین توصیه شده براي درمان سکسکه در طب ایرانی می

  .سکسکه، طب ایرانی، طب سنتی، طب مکمل ها: کلیدواژه
 

 

 مقدمه:

ــکه ( ــدهSingultusو  Hiccups ،Hiccoughسکسـ اي  ) پدیـ

ارادي دیـافراگم و   ست و حاصل انقباض مکرر و غیراا رایج وگذر

باشد  می اي و سپس بسته شدن ناگهانی گلوت عضالت بین دنده

سکسـکه بـر    ).1بار در دقیقـه دارد (  60تا  4و فرکانسی حدود 

د، پایدار و مقاوم بـه درمـان   اساس مدت انقباض به سه گروه حا

تا چنـد   شود. در حالت حاد، سکسکه چند دقیقه بندي می طبقه

 Persistentکه سکسکه پایدار ( کشد؛ در صورتی می ساعت طول

Hiccups مقــاوم بــه درمــان  ۀســاعت و سکســک 48) بیشــتر از

طـول   بیشـتر از یـک مـاه    )Intractable Hiccupsممکن است (

خطر است که وقتی پایدار  گذرا و بی شکایتی سکسکه ).2بکشد(

اي  هـاي زمینـه   بیماريتواند حاکی از  می شود یا مقاوم به درمان

 عروقی یا گوارشی باشـد  -جدي در سیستم عصبی، ریوي، قلبی

)3.( 

درمان ناشایع هسـتند امـا در    پایدار و مقاوم به هاي سکسکه

درصـد   20بـراي مثـال    ها شیوع بیشتري دارنـد؛  برخی بیماري

یماري درصد مبتالیان به ب 10مبتالیان به بیماري پارکینسون و 

هـاي راجعـه شـکایت دارنـد.      ي از سکسـکه مرو-رفالکس معدي

مزمن یا مقاوم به درمان در بیماران با سرطان پیشرفته  ۀسکسک

هـاي   سکسـکه  ).4، 5( درصد گزارش شده است 5/4تا  9/3بین 

مزمن و مقاوم به درمان بـا ایجـاد اخـتالل در تغذیـه، خـواب و      

 ثیر قــرارأحــت تــتعــامالت اجتمــاعی کیفیــت زنــدگی فــرد را ت

دنبـال   به ها تواند منجر به عدم ترمیم زخم می همچنیندهد.  می

 ).1( سینه و شکم شود ۀهاي قفس جراحی

 97خرداد : افتیدر خیتار

 97مرداد تاریخ پذیرش: 
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 ... ایرانیمنظر طب  سکسکه از مروري بر 

 طب سّنتی اسالم و ایران ي مجّله  --- 160

شامل برطـرف کـردن    توصیه شده جهت این شکایت درمان

 اي، . در صـورت عـدم وجـود علـت زمینـه     اسـت  اي علت زمینـه 

ــا و   ــا اســتفاده از مانورهــاي فیزیکــی، داروه ــانی ب عالمــت درم

هاي  طب سوزنی، هیپنوتیزم و طب هاي طب مکمل مانند درمان

 ).2-6( شود می سنتی ملل مختلف توصیه

جربیات ارزشـمندي  چندین هزارساله، ت ۀطب ایرانی با سابق

سکسـکه  در طـب ایرانـی،   دارد.   هاي گوارشـی  بیماري ۀدر زمین

 و» فـواق « بنـدي و بـا عنـاوین    طبقـه  هـاي معـده   جزء بیمـاري 

 درمـان آن پرداختـه   هـاي  ذکـر علـل و راه   به تعریف، »هکهک«

اي بررسی علل، تشخیص و  مقایسه ۀهدف این مطالع است. شده

 است. رایجو طب  طب ایرانی منظردرمان سکسکه از 

 

 ها:  روشمواد و 

افـزار جـامع طـب سـنتی و      از نـرم ،تطبیقـی  ۀدر این مطالع

 کتـب طـب  اي کامـل از   که شامل مجموعـه  5/1 ۀاسالمی نسخ

قـانون   ،القلـوب   مفـرح  ،الطب  میزان، اکبري طبایرانی از جمله 

خوارزمشاهی، الحاوي فی الطـب   فی الطب، اکسیر اعظم، ذخیرة

منبع اصلی جهت یافتن علل و  عنوان به ،است و خالصه الحکمه

فـواق و هکهـک بـه     هـاي  استفاده و با کلیـدواژه عوامل سکسکه 

 پرداختـه شـد  هـاي درمـان آن    وي علل، تشـخیص و راه ججست

سکسـکه   ۀهاي جدید در زمین ظور مقایسه با یافتهمن ). به14-7(

 Singultusو  Hiccups ،Hiccoughهـاي   با استفاده از کلیـدواژه 

مـورد    SID،PubMed ،Google Scholarعـاتی  هـاي اطال  بانـک 

هـاي   سـازي نـام   همچنین به منظور معـادل  قرار گرفت.جستجو 

قدیمی گیاهان دارویی توصیه شده در درمان سکسـکه بـا طـب    

 »گیاهـان ایـران   هـاي  فرهنـگ نـام  «شناسی  از مرجع گیاه ایجر

 The United States لیف دکتر مظفریان و پایگاه الکترونیکـی أت

Department of Agriculture and The Plantlist.org   اسـتفاده

  ).15( شد

 ها: یافته

 سکسکه با عناوین فواق یا هکهک نام مورد بررسی،در کتب 

شود. این  می بندي هاي معده طبقه یمارياست وجزء ببرده شده 

حالت متشکل از دو حرکـت انقباضـی و انبسـاطی بافـت معـده      

تشـنجی   حرکـت انقباضـی و  اسـت.   جهت دفع مواد آزاردهنـده 

کـل بافـت    شـود و  مـی  معده شـروع  ۀبافت معده از قسمت دهان

منجر بـه  که هر عاملی  طب ایرانی از منظر گیرد. می معده را فرا

 شود، معـده سـعی در دفـع آن، بـا ایجـاد سکسـکه      اذیت معده 

معده، تجمع  ۀکند. تجمع خلط گرم با ایجاد سوزش در دهان می

اکامـل و فاسـد   یا رطوبت یا وجود خشکی در معده، هضـم ن  گاز

اتساع بـیش از حـد ایـن     مزاج سرد معده،شدن غذا به علت سوء

معـده عوامـل اذیـت     ۀدهانـ  عضو و تحریک عصب مابین کبـد و 

 معده هستند. ةکنند

دنبـال تحریـک رفلکـس     دانـیم کـه سکسـکه بـه     می امروزه

رفلکـس سکسـکه، از یـک بـازوي آوران      افتد. می سکسکه اتفاق

شامل اعصاب واگ و فرنیک به عـالوه الیـاف سـمپاتیک و یـک     

تشکیل شده است  از عصب فرنیک است وابران که عمدتاًبازوي 

قسـمت از ایـن   تحریـک هـر    .باشـد  می مغز ۀو مرکز آن در ساق

 سینه یـا شـکم منجـر بـه سکسـکه      ۀقفس گردن، قوس در سر،

ضربه یا حتی  دارو، تواند توسط عفونت، می شود. این تحریک می

 ).2، 3( اتساع احشاء ایجاد شود

د نشـو  می علل مختلفی موجب سکسکه طب ایرانی منظراز  

نادرست، علل  سبک زندگی اي، توان آنها را به علل تغذیه می که

سـموم،   و دیگـري شـامل داروهـا   علـل   و مروي، کبدي -ديمع

بنـدي   هاي اعضـاي دیگـر تقسـیم    ضربات نافذ شکمی و بیماري

م آن را نیـز  ئـ پس از ذکر هر علت، عال حکماي طب ایرانی .کرد

 ).1(جدول شماره  دنکن می ذکر

سکسکه، طبیـب از داروهـاي    ةعلل مختلف ایجادکنندبر  بنا

د، ئــعضــوي و دفــع مــواد زامختلــف گیــاهی جهــت پاکســازي 

کـرده اسـت. ایـن     هـا اسـتفاده مـی    بخشی و درمـان ورم  رطوبت

ــان  ــترگیاه ــانواد بیش ــان ةاز خ ــانApiaceae( چتری  ) و نعنایی

)Lamiaceae () 23، 24( )2جدول شماره هستند.( 
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 احمدي و همکاران          

  161 --- 1397ي دوم، تابستان  شماره، نهمسال  

 منظر طب ایرانیعلل و عالیم سکسکه از  .1جدول

 عالیم علل

همراه با سوزش سردل و آروغ با  سنگین پرخوري، خوردن غذاهاي تند یا ۀسابق اي تغذیه

 بوي غذاي خورده شده

 حمام یا خواب متعاقب تناول غذا ورزش، ترك ۀسابق سبک زندگی

 مروي -معدي

 ترش، عدم تشنگی آروغ مزاج سرد معدهسوء

 سوزش سردل، تشنگی، خشکی دهان اجتماع اخالط گرم در معده

 آروغ زیاد، احساس نفخ طبقات معده و مري در گازها تجمع

 سنگینی سر دل پر آبی دهان، تجمع رطوبت در معده

 تشنگی فراوان، خشکی پوست، الغري شدید معده ۀخشکی دهان

 اشتها معده، تب، استفراغ، کاهش درد ها و سرطان ها، زخم ورم

 بزرگی کبد ضعف شدید، و تب ورم کبد

 فرفیون، افیون، قارچ و تاجریزي مصرف ۀسابق داروها و سموم

 درد، تهوع و اسهال جراحات نافذ شکمی

 درگیر هاي عضو عالیم بیماري هاي مغزي، قلبی، ریوي بیماري

 

 :گیري و نتیجه بحث

 علل سکسکه از منظر طب ایرانی شامل موارد زیر است کـه 

از علل مهم ایجـاد  هاي طب رایج مقایسه شده است؛  با دستاورد

اي شـامل   علـل تغذیـه  حکمـاي طـب ایرانـی    سکه از منظـر  سک

ها، مصرف غـذاهاي تنـد و سـنگین و رفتارهـاي غلـط       پرخوري

و  دنبـال آشـامیدن مایعـات همـراه غـذا      غذایی مانند بلع هوا به

توانـد بـا عالیمـی ماننـد      . این حاالت میاستسریع غذاخوردن 

سوءهاضمه، احساس سـوزش سـردل و گـاهی اسـتفراغ همـراه      

ترین علـت سکسـکه، اتسـاع     جشود که رای امروزه گفته می .شود

هـاي غـذایی حجـیم یـا خـوردن       خـوردن وعـده  دنبـال   معده به

ت.همچنین غذاهاي خیلی تند و الکل نیـز  هاي گازدار اس نوشابه

 د.تواند رفلکس سکسکه را تحریک کن می

عدم رعایت اصول صحیح زندگی سالم از منظر طـب ایرانـی   

 استراحت طلبی، حمام و خواب متعاقبمانند ترك ورزش، 

باشد. ایـن مـوارد بـا     از علل احتمالی سکسکه می تناول غذا

کار کاهش حرارت بدن، افزایش رطوبـت بـدن یـا دسـتگاه     سازو

 ساز ایجـاد سکسـکه شـود.    تواند زمینه گوارش و افزایش وزن می

 باشد   دیابت نوع دو می ،جدیدیکی از علل سکسکه در مطالعات 

تحرکـی اسـت.    امل خطر این بیمـاري چـاقی و بـی   عو که از

هیجـان حـاد، اسـترس و     اخـتالالت اضـطرابی،  ، کشیدنسیگار 

 ).16( تواند موجب سکسکه شود می ترس نیز

ة ترین علـت ایجادکننـد   اصلیحکماي طب ایرانی از دیدگاه 

کـه بـه شـش قسـم      اسـت هاي معـده و مـري    بیماري سکسکه

ر معده، تجمع گازهـا در  سوءمزاج سرد معده، تجمع خلط گرم د

ـ   معـده، خشـکی    ۀطبقات معده و مري، تجمع رطوبـت در دهان

هاي معده و مـري   ها، التهابات و سرطان معده و ورم ۀشدید دهان

سوءمزاج سـرد معـده    شود. یکی از علل مهم سکسکه تقسیم می

کودکـان بیشـتر اتفـاق     این قسم در افراد پیـر، مـریض و   است؛

جدید از آمیخـتن مـواد اساسـی    شابه و کیفیت م ،مزاج افتد. می

اعضـا و   در حالـت تعـادل آن،   که استنام ارکان بدن به  ةسازند

بدن داراي بهتـرین عملکـرد هسـتند. خـروج از حالـت تعـادل       

، شود که بسته به انـواع مختلـف آن   سوءمزاج نامیده می مزاجی،

 ).17( کند یم خاصی ایجاد مئعال

معـده یـا دیگـر     د ازتوانـ  خلط گرم در معده کـه مـی   تجمع

ت بگیـرد، علـت دیگـر    أکبد یا مغـز نشـ  اعضاي بدن نظیر قلب، 

 اولیه  ةسکسکه است. خلط، جسم روان و ماد ةایجادکنند
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 طب ایرانی اسامی گیاهان دارویی توصیه شده براي درمان سکسکه در. 2جدول

 اندام مورد استفاده خانواده نام علمی نام سنتی 

 میوه Plantago psyllium L. Plantaginaceae اسفرزه 1

 صمغ Ferula asafoetida L. Apiaceae انجدان 2

 میوه Pimpinella anisum L. Apiaceae انیسون 3

 میوه Prunus amygdalus Rosaceae بادام 4

 هاي هوایی بخش Melissa officinalis L. Lamiaceae بادرنجبویه 5

 هاي هوایی بخش Viola odarata L. Violaceae بنفشه 6

 میوه Cydoniaoblonga Mill. Rosaceae به 7

 پوست درخت CinnamomumverumJ.Presl Lauraceae دارچین 8

 ریشه Rheum ribes L. Polygonaceae ریوند 9

 برگ Taxus baccata L. Taxaceae زرنب 10

 ریزوم Zingiber officinale Roscoe Zingiberaceae زنجبیل 11

 میوه Oleaeuropaea L. Oleaceae نزیتو 12

 برگ Ruta graveolens L. Rutaceae سداب 13

 ریشه Valeria nasisymbriifolium Caprifoliaceae الطیب جبلی سنبل 14

 ریشه Nardostachys jatamansi (D.Don)DC. Caprifoliaceae الطیب هندي سنبل 15

 هاي هوایی بخش Ziziphora cliniopodiodes Lam Lamiaceae مشک طرامشک 16

 شکوفه Vitis vinifera L. Vitaceae انگور ۀشکوف 17

 برگ، تخم Anethum graveolens L. Apiaceae شوید 18

 هاي هوایی بخش Mentha longifolia (L.) L. Lamiaceae فودنج 19

 ریشه Rubia Tinctorum Rubiaceae قوه 20

 .Syzygium aromaticum (L.) Merr قرنفل 21
and L.M.Perry 

Myrtaceae غنچه 

 خمتهاي هوایی،  بخش Apiumgraveolens L. Apiaceae کرفس 22

 میوه Buniumpersicum(Boiss.)B.Fedtsch Apiaceae کرویا 23

 میوه Cuminumcyminum L. Apiaceae کمون 24

 گل Rosa damascenaHerrm. Rosaceae گل سرخ 25

 رزین اولئوگم Pistacialentiscus Deaf. Anacardiaceae مصطکی 26

 میوه Trachyspermumammi (L.) Sprague Apiaceae نانخواه 27

 برگ Mentha spicata L. Lamiaceae نعنع 28

 ریزوم Acorus calamus L. Acoraceae وج 29

 

 تغییر بر روي غذا به  ۀدر نتیج که استاعضاي بدن  ةسازند

کیفیت صحیح ایـن اخـالط در سـالمتی    تعادل و  آید. وجود می

 ).18( بدن و اعضا مهم است

 تجمع گازها در طبقات معده و مري علتی دیگر اسـت. گـاز  

علت ضعف هضـم   شود به که در طب ایرانی باد یا ریح نامیده می

ممکـن اسـت    این قسم شود. و یا کاهش حرارت معده ایجاد می

ب نوشـیدن  کودکـان متعاقـ   در متعاقب خوردن غذاهاي نفـاخ و 

 ةمصرف بـیش از انـداز   افتد. افزایش وزن یا تر اتفاق فراوان شیر،

توانـد   مـی  داراي رطوبت زیاد ماننـد هندوانـه و خیـار نیـز    مواد 

 معده و ایجاد سکسکه شود. ۀموجب تجمع رطوبت در دهان

 از منظـر طـب ایرانـی   سکسـکه  مـروي   -معدي علت پنجم

تعاقب کم آبی که ممکن است م استمعده  ۀدهان خشکی شدید

هاي شدید  هاي مکرر مزمن، تب کل بدن یا معده پس از استفراغ

شـدید اتفـاق افتـد. طبـق     هاي  یا ورزش ی دق)کننده (حم الغر
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دار ماننـد سـل، برخـی     هاي مـزمن تـب   بیماري ،مطالعات جدید

ن پـانکراس) و عـوارض   برونشیال کارسینوما و سرطا( ها سرطان

د نـ توان هـاي مکـرر مـی    سـتفراغ درمـانی ماننـد ا   ناشی از شـیمی 

 ).16( دنسکسکه ایجاد کن

ــت آخــر  ــديعل ــروي  -مع ــات و  سکســکه ورمم ــا، التهاب ه

 مئـ عال که بسته به نوع بیمـاري،  هاي معده و مري است سرطان

توانـد   مـی  دانیم کـه سکسـکه   امروزه می کند. می متفاوتی ایجاد

یکـی از شــکایات بیمــار در گاســتریت، بیمــاري زخــم پپتیــک،  

ازوفاژیـت رفالکسـی    مروي و -رفالکس معدي سینوم معده،کار

 ).2و19( باشد

کبـد یکـی از اعضـاي رئیسـه      حکماي طب ایرانیاز دیدگاه 

اعضاي بدن  سایر ۀز طریق تولید مواد ضروري در تغذیااست که 

ـ  بیماري. کند نقش اساسی ایفا می ویـژه   ههاي مختلف این عضو ب

معده یا تحریک عصـب بـین    ۀفشار آوردن به دهان علت ها به ورم

تواند موجب بروز سکسکه شود. تعدادي از  می معده ۀدهان کبد و

کبـدي   هـاي  گزارش موردي، در برخی بیمـاري  مطالعات جدید

 ).20( اند نظیر هپاتیت، سکسکه را گزارش کرده

 ، علـل دیگـري ماننـد داروهـا و سـموم،     طب ایرانیاز منظر 

د موجب نتوان می ي دیگرهاي اعضا ضربات نافذ شکمی و بیماري

سـموم مختلـف ماننـد فرفیـون،      و د. داروهـا نایجاد سکسکه شو

 د.نمنجر به ایجاد سکسکه شـو  دنتوان می افیون، قارچ و تاجریزي

ها، مواد  برخی داروها مانند بنزودیازپین رایجطبق مطالعات طب 

عنـوان   د بـه نـ توان مـی  ها بیوتیک مخدر، استروئیدها و برخی آنتی

 ).16( دنسکسکه کنایجاد  ،انبیجۀ عارض

یکـی از حـاالت شـدید و مخـوف      بر کتاب طـب اکبـري   بنا

ضربات نافذ شکمی است که در مطالعـات   ،سکسکه ةکنندایجاد

 .جدید گزارش نشده است

 هـاي اعضـاي دیگـر شـامل     ، بیمـاري طـب ایرانـی  اساس بر 

ریـوي (زخـم ریـه یـا     هاي  بیماري(سنکوپ)،  هاي قلبی بیماري

هـاي مغـزي    حاجـب) و بیمـاري   ةدیافراگم (پـرد  ۀسطسل) با وا

 دنهمـراه بـا سکسـکه باشـ     دنتوان می (سرسام و سردرد شقیقه)

مـان ممکـن   مقـاوم بـه در   ۀبر مطالعات جدید سکسک بنا ).21(

اي جـدي در مغـز مثـل     هاي زمینـه  بیماري ةکنند است منعکس

ساختاري (نئوپالسـم   ۀت (مننژیت، انسفالیت) یا یک ضایععفون

خل جمجمه، مالتیپل اسـکلروز) باشـد، همچنـین اخـتالالت     دا

سـینه   ۀ(انفارکتوس میوکارد و پریکاردیت)، اختالالت قفس قلبی

 ریـه) و اخـتالالت کلیـوي    آمبـولی  نـدرت  به(پنومونی، امپیم و 

هـاي گـوش و حلـق و بینـی ماننـد رینیـت،        بیمـاري و  (اورمی)

برخـی   در اوتیت، فارنژیت و جسم خـارجی در گـوش یـا بینـی    

 ).3، 16، 22( اند طالعات همراه با سکسکه گزارش شدهم

 حکماي طـب ایرانـی  در بررسی تشخیصی سکسکه از منظر 

شده است. سبک  حال و سبک زندگی بیمار توجه خاص به شرح

 ۀ(سـّت  عنـوان شـش اصـل ضـروري زنـدگی      زندگی که از آن به

وضعیت آب و هواي منطقه، فعالیت  شود شامل می ضروریه) یاد

 رفتارهـاي خـوردن و آشـامیدن،    و استراحت، خواب و بیـداري، 

 حفظ مواد ضروري و دفع مـواد سـمی از بـدن و بهداشـت روان    

پس از بررسی سبک زندگی بیمار، وجود اختالالت معـده   .است

و ارتباط آن با اعضاي اصلی بدن شامل کبد، مغـز و قلـب مـورد    

از سـکه  جهت درمان سک طب ایرانیدر  توجه طبیب بوده است.

شـده اسـت.    می استفادهدارویی و دارویی  هاي مختلف غیر روش

هـایی ماننـد حـبس     دارویی اسـتفاده از روش  هاي غیر در درمان

آشامیدن آب خیلی سرد، ایجاد هیجان، گذاشـتن فنـدق    نفس،

هـاي   زبان بـه کـام و ورزش   ۀزبان به منظور چسباندن تندر زیر 

ویژه بـراي سـه    هاضافی بمنظور کم کردن رطوبت و گاز  شدید به

رطوبـت در معـده   تجمع  تجمع گاز و مزاج سرد معده،علت سوء

هـاي دارویـی شـامل داروهـاي      است. درمـان  مورد استفاده بوده

 ) و نعناییانApiaceae( چتریان ةاز خانواد بیشترمختلف گیاهی 

)Lamiaceae( ــت ــه روش  اس ــه ب ــوراکی،    ک ــف خ ــاي مختل ه

 سـت وضعی مورد اسـتفاده بـوده ا  ) و مدرمانی (رایحه استنشاقی

)24-23.( 

بیمـاري خاصـی در فـرد     اگـر مشـخص شـود    رایجدر طب 

سـکه  طـور بـالقوه سکسـکه ایجـاد کنـد، درمـان سک       تواند به می

یافـت  اي است. اگر هیچ علتـی   معطوف به درمان بیماري زمینه

داروهـایی ماننـد    ، درمـان تجربـی بـا مانورهـاي فیزیکـی،     نشود

هاي طـب   گاباپنتین، متوکلوپرامید، درمان ن،کلرپرومازین، بکلوف

 هاي  روش در نهایتطب سوزنی و هیپنوتیزم و  مکمل مانند

شود. مانورهـاي فیزیکـی توصـیه شـده در      می جراحی انجام

شامل حبس نفس، ایجاد مانورهاي والسالوا، آشامیدن  رایجطب 

ماسـاژ کاروتیـد، القـاي     آب خیلی سرد،کمپرس سرد بر صورت،

هاي دارویی ممکن اسـت بـا    درمان .است لقاي استفراغترس و ا

خیري، أینزي تـ دیسـک  عوارضی همچـون کـاهش فشـار خـون،    

خـوابی و آریتمـی همـراه     آلودگی، عدم تعادل، بی گیجی، خواب

 ).1، 2، 16( دنباش

هـا در طـب ایرانـی بـا مطالعـات       بندي بیمـاري  اگرچه طبقه

گیري و  حال اساسی دارد ولی روش برخورد و شرحجدید تفاوت 

هاي درمـانی   منطبق بر روش ،هاي غیر دارویی بسیاري از درمان
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هـا،   رخورد طب ایرانی در درمان بیمـاري روش ب .است رایجطب 

شناسی و سپس درمان بـر اسـاس علـت اسـت. از دیـدگاه       علت

، اولین اصـل درمـان بیمـار، اصـالح عـادات      حکماي طب ایرانی

علل ذکـر شـده بـراي     . برخیاست اي و سبک زندگی وي تغذیه

سکسکه در کتاب طب اکبري مانند سردرد شـقیقه و جراحـات   

عنـوان اولـین گـزارش ایجـاد سکسـکه       تواند بـه  می نافذ شکمی

تـوان بـا انجـام     مـی  که در این مطالعه بررسی شـد.  شودمطرح 

مطالعــات کارآزمــایی بــالینی جهــت بررســی میــزان کارآمــدي 

جهت ارتقـاي   سکسکه داروهاي گیاهی توصیه شده براي درمان

 گام برداشت. هاي درمانی روش

 تشکر و قدردانی: 

اي پزشـکی   دکتراي حرفـه  ۀنام ن مطالعه، برگرفته از پایانای

مصوب گـروه طـب ایرانـی در     396268طرح  ةعمومی به شمار

گروه طـب   وسیله، ازه این . باست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نجـام ایـن مطالعـه    در ا دریـغ  بـی  هـاي  ایرانی بـه جهـت کمـک   

 شود. می اريگذ سپاس
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