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 :چكیده

. گاسرتیت به التهاب بافت خماط معده اطالق مي شوددر طب جدید  :مقدمه

ن آاین بیماري عوامل و انواع گوناگوني دارد ويل مهمرتین انواع 

در طب سنيت ایران به گاسرتیت به عنوان . گاسرتیت حاد و مزمن مي باشند

در این . ورم هاي معده اشاره شده كه انواع و دالیل خمتلفي دارد

معده در طب سنيت ایران  هاي ورمانواع خمتلف  مقاله به بررسي درمااي

 .پرداخته مي شود

كتب  ورم هاي معده و درمااي آا در برخي ازشامل جستجوي : روش كار

مي باشد نيت ایران شامل قانون،  طب اكربي و معاجلات عقیلي طب سمرجع 

. میشودو به زبان امروزي خالصه و نگارش كه مباحث مربوط استخراج 

مربوط به عالئم و نشانه هاي ورم ها و نیز مهمرتین درمااي نتایج 

 .آا از دیدگاه طب سنيت ایران خالصه و ارائه خواهد شد

گاسرتیت به التهاب بافت معده اطالق مي شود كه با عالئمي  :یافته ها

تشخیص این بیماري با اندوسكوپي خماط . نظري درد و سوزش مشخص مي شود

و بررسي پاتولوژیك بافت معده براي تشخیص نوع و معده و نیز بیوپسي 

در طب سنيت ایران گاسرتیت با اصطالح كلي . علت بیماري صورت میگريد

نوع كلي میباشد كه در مهه آا  ٤داراي اورام معده مطرح شده است كه 

و يل داراي عالئم اختصاصي نیز مي  معده وجود داردو سوزش عالمت درد 

كه به  ٢و١ورم معده نوع .  آا به كار مي رود باشند كه براي تشخیص

را ورم سرد  ٣علت صفرا یا خون مي باشد را ورم گرم معده ، نوع 

 .مي نامند )ورم سوداوي( را ورم سخت و غلیظ معده ٤بلغمي و نوع 

برخي تدابري كلي حفظ الصحه در اورام معده وجود دارد كه مهمرتین آا 

مهچنني عدم  . و قي آور هاستهل هاي قوي تاكید بر عدم استفاده از مس

خوردن آب به تنهایي و خملوط كردن آن با گالب یا رب میوه ها یا آب 

و نوشیدن عرق بادیان یا آب عسل مهراه آب در ورم هاي گرم و كاسين 

مهمرتین   .افراد مبتال به ورم سرد بلغمي توصیه شده استبراي 

سپس خوردن  فصد باسلیق و ٢و١نوع ورمهاي درمااي بكار برده شده در 

و آب غوره و شربت بنفشه و  )انار ترش و انار شريین( آب انارین

كاهش غذا .استفاده از ادویه معطر و قابض است  نیلوفر و آب كاسين و

خوردن و ضماد كردن مواد و ) الشعري ءما(آب جواستفاده از تنها و 

تاج ریزي، فلوس و تركیبات كاهنده حرارت مثال آب كاسين، آب انار، 



كه منشا آن نیز  ٣ورم نوع .. است مجله این درماامركبه دیگر از 

با  بلغم) پخته شدن(در ابتدا نضج   .رطوبت، بد هضمي و كم حتركي است

استفاده از غذاي ملطف و كاهش غذا و  خوردن ماءاالصول و تریاق اربعه

بیشرت انتقال از  كه)اويسود( و غلیظ ورم نوع سختدر . شده است توصیه

و افكار احساس سخيت و سفيت ورم در ملس و قبض زیاد  ورمهاي دیگر است،

نضج ماده سودا  درمان این نوع ورم نیز ابتدا با. ردیه وجود دارد

استفاده از ادویه ملني و  حتلیل برنده و  سپس با مراعات مزاج فرد و

آب (صولاال ءكرچك و مااستفاده از روغن . معطر و كمي قابض مناسب است

ونوشیدن شري  فلوسو )رازیانه و كرفس و كاسين و كرب دریشه هایي مانن

 .است مفید شرت بچه دار در این ورم 

در طب سنيت ایران گاسرتیت با نام اورام معده معريف شده  :نتیجه گريي

است كه داراي انواع خمتلف مي باشد و در مهه آا سوزش معده و دردهاي 

حتلیل برنده استفاده از داروهاي . خفیف تا متوسط و شدید وجود دارد

در درمان مهه انواع اورام معده پیشنهاد  قابضبه مهراه داروهاي  ورم

چنني عدم استفاده از مسهل هاي قوي و قي دادن نیز در مه. شده است

این مقاله مي تواند مقدمه اي براي حتقیقات . اورام معده ضروري است

با استفاده از طب سنيت ایران موثر بر گاسرتیت  درماايبیشرت بر روي 

و ارائه داروهاي  روشهاي جدید علمي و ارائه نتایج با استفاده از

 .این بیماري باشد جدید به متخصصني

  ، گیاهان دارویيمعدهطب سنيت، ایران، گاسرتیت، ورم، : كلید واژه ها

 

 :مقدمه -١

عوامل اجياد كننده . گاسرتیت به التهاب بافت خماط معده اطالق مي شود 

این بیماري بر اساس طول دوره .گاسرتیت بسیار متنوع هستند

پراكندگي آناتومیك یا ، ویژگیهاي بافت شناخيت، )حاد و مزمن(بیماري

گاسرتیت مي .مكانیسم هاي پاتولوژیك پیشنهادي تقسیم بندي مي شود

تواند باعث اجياد بیماریهاي ثانویه مهمي مانند زمخهاي معده و 

 .دئودنال اولیه، آدنوكارسینوماي معده و ملفوماي اولیه معدي شود

اروهاي ضد هاي گاسرتیت شامل عفونت هلیكوباكرت پیلوري، دمهمرتین علت 

درمان انواع  .و مشكالت اتواميیون است (NSAIDs)التهاب غري اسرتوییدي

در طب جدید  .گاسرتیت به علت یا عوامل بوجود آورنده آن بستگي دارد

با توجه به علل بوجود آورنده این بیماري به طور كلي اقدامات 

 :دارویي زیر توصیه مي شود

 ترشح اسید معده مي شونداستفاده از داروهایي كه باعث كاهش -١

 مصرف داروهایي كه اسیدیته معده را كاهش مي دهند-٢

 مصرف داروهاي ضد اسپاسم عضالت صاف دستگاه گوارش-٣

 در صورت اثبات عامل هلیكوباكرت پیلوري درمااي آنيت بیوتیكي الزم-٤

 مصرف داروهاي كاهنده هتوع و استفراغ-٥



 )٣-١(غذاهاي حمرك ورم معدهاصالح عادات غذایي شامل پرهیز از -٦

در طب سنيت ایران از گاسرتیت با نام ورمهاي معده نام برده شده كه 

رتین عالمت آا درد معده است كه با وجود رعایت موارد الزم به همم كه

طول مي اجنامد و به چند نوع تقسیم مي شود كه شامل ورم گرم معده، 

با توجه به شیوع و .باشدورم سرد بلغمي و ورم سخت و غلیظ معده مي 

با استفاده از برخي از  امهیت گاسرتیت در زندگي امروز در این مقاله

م و نشانه هاي  ورم معده و به بررسي عالئ مهمرتین منابع طب سنيت،

مي در طب سنيت ایران درمان  اا  توصیه هاي غذایي و دارویي براي

  .پردازمي

 :روش كار-٢

در این مطالعه به جستجوي بیماري گاسرتیت با نام ورم معده  در 

كتاهباي قانون، طب اكربي و معاجلات عقیلي كه از مهمرتین كتب طب سنيت 

معادهلاي امروزي برخي لغات و نیز . ایران هستند پرداخته مي شود

نامهاي گیاهان دارویي با استفاده از كتب مربوط به مصطلحات طب سنيت 

نتایج حاصل شامل عالئم بیماري، انواع آن و . ستخراج شدایران ا

خالصه مجع آوري شده و  ،روشهاي تشخیص آا و مهمرتین درمااي دارویي

 .خواهند شد

 :یافته ها-٣

 :تدابري حفظ الصحه براي معده ٣-١

به طور كلي در طب سنيت ایران تدابري شامل تدابري در زمان سالمت فرد و 

در خصوص تدابري زمان سالميت، به . بیماري خاص مي باشدیا تدابري در یك 

برخي از مهمرتین نكات در خصوص حفظ سالمت معده در متون طب سنيت اشاره 

 :مي شود

 معده مركز بیماریها و سالمت بدن است -١

پرهیز از خوردن غذاي جدید پیش از هضم غذاي قبلي و پرهیز از  -٢

 پرخوري

 ١(بالفاصله پس از غذا یا میوهپرهیز از خوردن آب مهراه غذا یا  -٣

 )ساعت فاصله الزم است ٢یا 

 پرهیز از مجاع پس از خوردن غذا و پري شكم -٤

پرهیز از تناول غذا قبل از اشتهاي واقعي به غذا و دست كشیدن  -٥

 از غذا قبل از سريي كامل

 پرهیز از خوردن چند غذاي خمتلف در یك وعده غذایي -٦

اه رفنت به قرار گرفنت غذا چند قدم ر(سكون و آرامش پس از غذا -٧

 )  ٦-٤)(در قعر معده كمك مي كند

 

یكي از بیماریهایي كه ممكن است معده به آن دچار شود، اورام 

نوع اصلي مي  ٤كه داراي مي باشد ) گاسرتیت در طب امروزي(معده

معده مهراه با درد هستند كه با وجود  هاي متام انواع ورم. باشد

 . به طول مي اجنامند معموال رعایت موارد الزم



 

 :و عالئم آا انواع ورمهاي معده ٣-٢

 :ه كه از نوع خون یا صفرا مي باشدورم گرم معد-٢و١نوع 

در برخي كتب طب سنيت ایران ورم هاي نوع دموي و صفراوي را به 

اگر ورم گرم از نوع . نام ورم گرم معده طبقه بندي مي كنند

اگر از نوع صفراوي باشد به دموي باشد به آن فلغموني معده و 

در هر دو نوع ورم گرم تب و سوزش و . آن محره معدي گفته مي شود

التهاب در موضع معده وجود دارد و نیز داراي برخي عالئم 

 .آورده شده است ١اختصاصي نیز مي باشند كه در جدول 

 :ورم سرد بلغمي معده -٣نوع 

در این ورم . تمنشا این ورم رطوبت و بد هضمي و كمي حركت اس

 ).١جدول (تب شدید و وسوسه و التهاب وجود ندارد 

 :)ورم سوداوي(ورم سخت و غلیظ معده -٤نوع 

این ورم ممكن است خودسرانه در معده اجيااد شود و یا ورم گرم 

 در صورت ادامه یافنت به آن تبدیل شود

 )٨و٧و٤(.آورده شده است ١عالئم این ورم نیز در جدول 

 

 :كلي حفظ الصحه در اورام معدهتدابري  ٣-٣

در متامي اورام معده به پرهیز از استفاده از مسهل هاي قوي  -١

 تاكید شده است

در اورام معده به پرهیز از استفاده از داروهاي قي آور -٢

 تاكید شده است

به كار بردن داروهاي قابض به مهراه داروهاي بازدارنده باید -٣

 .مهراه باهم باشد

در ورم  )آب جو( الشعري ءان غذا و اكتفا كردن به ماكاهش میز-٤

 هاي گرم معده توصیه شده است

عدم نوشیدن آب سرد و خملوط كردن آب با گالب یا رب میوه ها -٥

 .در ورم هاي گرم معده توصیه شده است

كاهش میزان غذا و استفاده از غذاهاي ملطف در ورم سرد -٦

 .بلغمي مفید است

چون منشا (در ورم سرد بلغمي مناسب است  حترك بدني و ورزش-٧

 )این ورم عالوه بر رطوبت كم حتركي است

به جاي نوشیدن آب در ورم سرد بلغمي از عرق بادیان یا آب -٨

 )٨-٤( .مهراه آب استفاده شود یا سكنجبني عسلي عسل

 

 :در طب سنيت ایران درمان ورم هاي معده٣-٤

 :درمان ورم گرم معده ٣-٤-١

یكي از وریدهاي ( معاجله این نوع ورم زدن رگ باسلیق قدم اول در

گرفنت خون زیاد در نوع (است  )اصلي دست در قسمت داخلي آرنج

از حجامت  و در صورت منع فصد،) صفراوي دموي و خون كم در

پس از آن براي جلوگريي از انصباب معده و مجع و . استفاده شود

ا آبغوره و شراب قبض معده از از آب انارین و قرص طباشري ی

مهچنني خوردن آب كاسين . بنفشه و نیلوفر و آب كاسين استفاده شود

كه مغز فلوس خیار شنرب را در آن حل كرده باشند با كمي روغن 



بادام مناسب است و گاهي كمي هلیله در آن بریزند كه عالوه بر 

 قوت مسهله قابض نیز هست

این ورم استفاده  ابن سینا معتقد است كه اولني كار در معاجله

از داروهاي بازدارنده است مثال ضمادي از به، پوست كدو، خرفه، 

عدم استعمال مسهل . آرد جو و مانند اینها را بر معده گذاشنت

موادي كه باعث استفراغ مي (هاي قوي یا بكاربردن مواد قي آور

خبش مانند جو و  لینتاستفاده از غذاها و مواد و تنها ) شوند

با  حلوایي و داروهاي ملني مثل خیار چنرب دارویي ماش و كدو

 در این ورم مهم استكاسين و كمي افسنتني 

) گريندگي(در این ورم باید از ادویه معطر كه داراي قدرت قبض

مامیثا بر   باشند استفاده كرد مانندصندل، آب بستان افروز و 

یا  و پس از سه روز آرد جو و خطمي با گالب ورم معده ضماد كنند

 آب كاسين ضماد كنند

اگر درد معده خیلي شدید بود بزر خیار چنرب را با آب سرد یا 

 .یا آب كاسين خبورند و برفاب خبورند یا نبات در آب حل كنند

به خوردن  ، )روز ٧حيت پس از (تا زمانیكه حرارت در معده است

روز قرص گل،  ٧و پس از  ادامه دهند هآب كاسين تاجریزي  و كاكن

افزودن آب رازیانه و كرفس هم . افسنتني و مصطكي افزوده شود

 .مناسب است

روز از ماش پوست كنده با سلمك، كدو با روغن  ٧غذاي بیمار تا 

بادام یا روغن زیتون نارس، گالب قند، آب آلو خبارا و افشره 

اضافه هم  افسنتنيدر صورت ادامه یافنت مصطكي و . كاسين باشد

 .شود

نرم شد براي حتلیل بردن ورم  آرام شد و ورم  وقيت التهاب معده

از نوشیدنیها استفاده شود و در این مدت  افسنتنيضماد مصطكي و 

 .سكنجبني خبورداز 

روغن بادام شريین  و خیار چنرب دارویي با آب رازیانه، كرفس

 استعمال شود

رم و داروي در حتلیل بردن ورم جتویز داروي سست كننده و

داروهایي جتویز : باید با هم باشد )داروهاي معطر قابض(گرينده

مصطكي، گل حممدي، مازو، گلنار و كه قابض معطر هستند مانند

روغن هایي مانند روغن به، مصطكي، روغن سنبل رومي، روغن سیب 

  .مناسب است و روغن زیتون كال

معاجله ورم  مرمههایي كه در در تابستان و در آغاز پیدایش ورم

بكار مي برند نیز هبرت است روغن گل، سیب ، به و روغن زیتون 

 كال داشته باشد

در فصل زمستان هبرت است از روغن سنبل رومي، روغن شبت و روغن 

 ).٨و٧و٤( بابونه، روغن سوسن و مصطكي استفاده شود

 :معدهورم هاي گرم ضمادهاي مناسب براي 

 :ورمضماد مناسب در ابتداي پیدایش 

ويل اگر شكم روان (، موم و روغن بنفشه اكلیل امللكسوسن،  ریشه

 )و پس از تعدیل شكم استفاده شود است استعمال نشود

و  اكلیل امللكاز بابونه، گلنار، بزر كتان، : اكلیل امللكضماد 

 .خطمي به میزان مساوي خملوط كرده و بر معده گذارند



د، گور گیاه و مقل كه در ، سعصربموم، روغن سنبل رومي، مصطكي، 

اگر بیمار اسهال بود باید از . شراب حل كنند و مرهم سازند

 را با این دارو خملوط كنندافشره غوره یا افسنتني یا هردو 

در انتهاي ورم كه رو به احنطاط گذاشته باشد از دواهاي حتلیل 

برنده و سست كننده مانند خطمي و شنبلیله و بزر كتان و سنبل 

 و سعد و بابونه و آرد جو بر معده ضماد كنندالطیب 

در ورم صفرایي باید اول داروهاي بسیار سردي خبش را ضماد كنند 

آب جو را با . و آا را با صندل و كافور و گل حممدي خملوط كنند

از گوشت خرچنگ استفاده . آب انار بر آتش جوشانده و بنوشند

خبورند و نزدیك به  پس از چند روز آب كاسين و تاجریزي. كنند 

 فروكش كردن ورم كمي رازیانه با آب كاسين و تاجریزي خملوط كنند

 

 :ملني مناسب در ابتداي پیدایش ورم گرم معده

، روغن بادام و روغن عصاره تاج ریزي ، آب كاسين، مغز خیار چنرب

 ).٨و٧و٤( روز خورده شود ٧كدو كه تا 

 

 :درمان ورم سرد بلغمي ٣-٤-٢

این نوع ورم باید به نضج بلغم اقدام كرد مثال ابتدا در 

بیخ كاسين و بادیان و مهك و ختم بادیان (استفاده از ماء االصول

: براي تلطیف و نضج بلغم و تقویتو  )جوشانده با گلقند خبورند

 از تریاق اربعه و مثرودیطوس استفاده شود

در این ورم نیز باید حتما داروهاي حتلیل برنده و داروهاي 

 .با یكدیگر استعمال شوند قابض معطر

و ) شاه زیره(هبرتین غذا خنوداب با كمي دارچني و فلفل و كرویا

و كلم  چغندرمهراه با تب نباشد شورباي مرغ كه در آن ورم اگر 

 .  پخته باشند

آب كرفس و آب : از مجله داروهاي حتلیل برنده خوب براي ورم سرد بلغمي

م شريین را با هم بنوشند و پس از آن رازیانه ، بورك و روغن بادا

از ( اكلیل امللكروغن كرچك و روغن بادام شريین را مهراه با آب پز 

اگر طبیعت فرد قبض بود از مغز . خبورند) و ریشه رازیانه اكلیل امللك

 فلوس خیار شنرب در آب پز زوفا حل كرده و خبورندیا نقیع صرب خبورند

 : ضماد

 ده مبالندسركه به مع روغن گل با 

خاكسرت درخت انگور و سعد و اذخر و سنبل با سركه خملوط كرده 

 نیم گرم بر معده ضماد كنند

 روغن سنبل رومي، روغن سنبل خملوط با مر و زیره سیاه و كرماني

 ر، كلم و روغن زیتوندمارچوبه، لبالب، روغن بادام شريین، چغن

 

مسهل از : اسهالاستفراغ ماده با : اگر ورم بلغمي ادامه یافت

 ده شودفلوس در طبیخ زوفا حل كرده و با نقیع صرب استفا

 ).٨و٧و٤(

 

 :درمان ورم سوداوي ٣-٤-٣



. در ابتداي معاجله باید نضج ماده با مراعات مزاج صورت گريد

مثال درمزاج گرم آب بادیان مهراه با آب كرفس و فلوس و كمي 

روغن كرچك و آب اگر حرارت نباشد از .روغن بادام داده شود

 استفاده شود )ماء االصول( ریشه ها

استفاده جهت اسهال پس از نضج تام میتوان از ایارجات كبار 

 كرد

ادویه ملني و حتلیل برنده و معطر و كمي  ضماد كردن معده با 

شنبلیله و سنبل و میعه و ختم كتان و : قابض باید صورت گريد مثال

عفران با آب كلم و پیه بابونه و مغز قرطم و افسنتني و ز

 ماكیان و مغز ساق گاو و روغن زیتون و مشع ضماد كنند

 همثقال روغن كرچك با آب پز خیار شنرب یا آب ریشه ها تا س ٣

 در ورم مزمن قرص سنبل مفید است. خبورند متوايل روز

 شري شرت بچه دار در این ورم بسیار سودمند است

ریشه (را در آب ریشه هاروغن كرچك، آب پز خیار چنرب دارویي 

 در هم چالنده و هبم زده خبورند) كرب، رازیانه كرفس و كاسين

شكوفه گور گیاه، مصطكي و پرسیاوشان را نیز با نسخه فوق مي 

 ).٨و٧و٤(توانند خملوط كنند

 

 :حبث و نتیجه گريي-٤

گاسرتیت به التهاب بافت معده اطالق مي شود كه با عالئمي نظري 

تشخیص این بیماري با اندوسكوپي خماط . مي شود درد و سوزش مشخص

معده و نیز بیوپسي و بررسي پاتولوژیك بافت معده براي تشخیص 

 .نوع و علت بیماري صورت میگريد

كه  در طب سنيت ایران گاسرتیت با نام اورام معده معريف شده است

از مجله بیماریهاي شناخته شده در طب سنيت ایران بوده و عالئم 

. بیماري گاسرتیت طب جدید به میزان زیادي مطابقت داردآن با 

كه به  داراي انواع خمتلف مي باشد در طب سنيت ایران اورام معده

، ورم سرد بلغمي و )ورم هاي دموي و صفراوي(صورت ورم گرم معده

و در مهه آا سوزش  ورم سخت و غلیظ سوداوي طبقه بندي مي شوند

استفاده از . و شدید وجود داردمعده و دردهاي خفیف تا متوسط 

در درمان  قابض معطرداروهاي حتلیل برنده ورم به مهراه داروهاي 

مهچنني عدم استفاده از . مهه انواع اورام معده پیشنهاد شده است

. قي نیز در اورام معده ضروري استپرهیز از مسهل هاي قوي و 

روهاي براي درمان ورمهاي معده در طب سنيت ایران از انواع دا

خوراكي یا ضماد كردني بر معده و نیز پرهیزات تغذیه اي مانند 

. كاهش میزان غذا و یا خوردن غذاهاي ملطف استفاده شده است

برخي از گیاهان مورد استفاده در درمان گاسرتیت در طب اثر خبشي 

بعنوان . سنيت ایران با مطالعات جدید نیز به اثبات رسیده است

علیه هلیكوباكرت پیلوري كه یكي از  مثال اثرات مصطكي بر

. )٩( گاسرتیت است تایید شده است اجياد كننده مهمرتین عوامل

مهچنني كرفس نیز اثرات ضد باكرتي قابل توجهي بر علیه هلیكوباكرت 

كه مي تواند عامل موثري در درمان  از خود نشان داده است

رازیانه نیز اثرات  .)١٠(گاسرتیتهاي با عامل هلیكو باكرت باشد

ضد میكروب و ضد التهاب خوبي از خود نشان داده و بر روي 



در طب جدید نیز  .)١١(میكروب هلیكوباكرت نیز موثر بوده است

انواع خمتلف درمااي مشخص دارویي و غري دارویي براي درمان 

نكته مهم . گاسرتیت وجود دارد كه اصويل متفاوت با طب سنيت دارد

سنيت ورمهاي معده استفاده از داروها به شكل موضعي  در درمااي

ضماد مي شده ) خلف یا قدام(بوده كه در حمل ورم و درد معده

از طريف اصالح مزاج معده براي درمان این ورمها صورت مي . است

این مقاله مي تواند مقدمه اي براي حتقیقات بیشرت . گرفته است

با  انیسم اثر آاو مك بر روي درمااي موثر بر گاسرتیت

طب سنيت ایران و ارائه نتایج با استفاده درمااي استفاده از 

از روشهاي جدید علمي و ارائه داروهاي جدید به متخصصني این 

 .بیماري باشد

 

 

  عالمتھاي معدي و غیر معدي انواع ورم ھاي معده: ١جدول 

  

  

انواع ورم 
 معده
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 معدي

سایر نشانه 
 هاي غري معدي

ورم گرم دموي 
 و صفراوي

درد معده و 
التهاب شدید 
و سوزش شدید 
در معده 
مهراه با 

سنگیين معده 
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فرو رفنت 

 *سوزن
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 كاهش شهوت
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هنگام 
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 صورت
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رنگ چهره 

 طوسي
 تشنگي كم

 

ورم سخت و 
 )سوداوي(غلیظ

سخت و صلب 
بودن معده 
در ملس و قبض 

 زیاد

 تنگي نفس
 افكار ردیه
 خشكي چشم
 الغر شدن

تغیري رنگ 
 پوست
 

اگر میزان سنگیين معده و قرمزي زیاد باشد بیشرت علت ورم گرم از خون است *

 .زیاد باشد بیشرت از صفرا استو زردي زبان و اگر سوزش معده و تشنگي 
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