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  :چكیده

اين بیماري . گاستريت به التھاب بافت مخاط معده اطالق مي شوددر طب جديد  :مقدمه

در طب . ن گاستريت حاد و مزمن مي باشندآعوامل و انواع گوناگوني دارد ولي مھمترين انواع 

. سنتي ايران به گاستريت به عنوان ورم ھاي معده اشاره شده كه انواع و داليل مختلفي دارد

معده در طب سنتي ايران پرداخته  ھاي ورمانواع مختلف  در اين مقاله به بررسي درمانھاي

  .مي شود

طب مرجع كتب  ورم ھاي معده و درمانھاي آنھا در برخي ازشامل جستجوي : روش كار

مي باشد كه مباحث مربوط نتي ايران شامل قانون،  طب اكبري و معالجات عقیلي س

مربوط به عالئم و نشانه ھاي ورم نتايج . میشودو به زبان امروزي خالصه و نگارش استخراج 

  .ھا و نیز مھمترين درمانھاي آنھا از ديدگاه طب سنتي ايران خالصه و ارائه خواھد شد

گاستريت به التھاب بافت معده اطالق مي شود كه با عالئمي نظیر درد و سوزش  :يافته ھا

و بررسي تشخیص اين بیماري با اندوسكوپي مخاط معده و نیز بیوپسي . مشخص مي شود

در طب سنتي ايران . پاتولوژيك بافت معده براي تشخیص نوع و علت بیماري صورت میگیرد

نوع كلي میباشد كه در  ٤داراي گاستريت با اصطالح كلي اورام معده مطرح شده است كه 

و لي داراي عالئم اختصاصي نیز مي باشند  معده وجود داردو سوزش ھمه آنھا عالمت درد 

كه به علت صفرا يا خون مي باشد  ٢و١ورم معده نوع .  آنھا به كار مي رود كه براي تشخیص

ورم ( را ورم سخت و غلیظ معده ٤را ورم سرد بلغمي و نوع  ٣را ورم گرم معده ، نوع 

برخي تدابیر كلي حفظ الصحه در اورام معده وجود دارد كه مھمترين آنھا  .مي نامند )سوداوي

ھمچنین عدم خوردن آب به  . و قي آور ھاستھل ھاي قوي تاكید بر عدم استفاده از مس

و نوشیدن در ورم ھاي گرم و تنھايي و مخلوط كردن آن با گالب يا رب میوه ھا يا آب كاسني 

  .افراد مبتال به ورم سرد بلغمي توصیه شده استعرق باديان يا آب عسل ھمراه آب براي 

 سپس خوردن آب انارين فصد باسلیق و ٢و١نوع ورمھاي مھمترين درمانھاي بكار برده شده در 

استفاده از ادويه  و آب غوره و شربت بنفشه و نیلوفر و آب كاسني و )انار ترش و انار شیرين(

خوردن و ضماد كردن و ) الشعیر ءما(آب جواستفاده از تنھا كاھش غذا و .معطر و قابض است 

جمله تاج ريزي، فلوس و تركیبات مركبه ديگر از مواد كاھنده حرارت مثال آب كاسني، آب انار، 

در ابتدا   .كه منشا آن رطوبت، بد ھضمي و كم تحركي استنیز  ٣ورم نوع .. است اين درمانھا

استفاده از غذاي و كاھش غذا و  با خوردن ماءاالصول و ترياق اربعه بلغم) پخته شدن(نضج 

بیشتر انتقال از ورمھاي  كه)اويسود( و غلیظ ورم نوع سختدر . شده است ملطف توصیه



درمان . و افكار رديه وجود دارداحساس سختي و سفتي ورم در لمس و قبض زياد  ديگر است،

استفاده از ادويه ملین و   سپس نضج ماده سودا با مراعات مزاج فرد و اين نوع ورم نیز ابتدا با

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

ونوشیدن شیر شتر بچه دار در اين  فلوسو )رازيانه و كرفس و كاسني و كبر دريشه ھايي مانن

  .است مفید ورم 

در طب سنتي ايران گاستريت با نام اورام معده معرفي شده است كه داراي  :نتیجه گیري

انواع مختلف مي باشد و در ھمه آنھا سوزش معده و دردھاي خفیف تا متوسط و شديد وجود 

در درمان ھمه انواع اورام  قابضبه ھمراه داروھاي  تحلیل برنده ورماستفاده از داروھاي . دارد

مچنین عدم استفاده از مسھل ھاي قوي و قي دادن نیز در ھ. معده پیشنھاد شده است

اين مقاله مي تواند مقدمه اي براي تحقیقات بیشتر بر روي . اورام معده ضروري است

روشھاي  با استفاده از طب سنتي ايران و ارائه نتايج با استفاده ازموثر بر گاستريت  درمانھاي

  .اين بیماري باشد و ارائه داروھاي جديد به متخصصین جديد علمي

  ، گیاھان داروييمعدهطب سنتي، ايران، گاستريت، ورم، : كلید واژه ھا

  

  :مقدمه - ١

عوامل ايجاد كننده گاستريت بسیار . گاستريت به التھاب بافت مخاط معده اطالق مي شود 

، ويژگیھاي بافت )حاد و مزمن(اين بیماري بر اساس طول دوره بیماري.متنوع ھستند

پراكندگي آناتومیك يا مكانیسم ھاي پاتولوژيك پیشنھادي تقسیم بندي مي شناختي، 

گاستريت مي تواند باعث ايجاد بیماريھاي ثانويه مھمي مانند زخمھاي معده و دئودنال .شود

ھاي گاستريت مھمترين علت  .اولیه، آدنوكارسینوماي معده و لمفوماي اولیه معدي شود

و مشكالت  (NSAIDs)اروھاي ضد التھاب غیر استرويیديشامل عفونت ھلیكوباكتر پیلوري، د

در طب  .درمان انواع گاستريت به علت يا عوامل بوجود آورنده آن بستگي دارد .اتوايمیون است

جديد با توجه به علل بوجود آورنده اين بیماري به طور كلي اقدامات دارويي زير توصیه مي 

  :شود

  ترشح اسید معده مي شونداستفاده از داروھايي كه باعث كاھش - ١

 مصرف داروھايي كه اسیديته معده را كاھش مي دھند- ٢

 مصرف داروھاي ضد اسپاسم عضالت صاف دستگاه گوارش- ٣

 در صورت اثبات عامل ھلیكوباكتر پیلوري درمانھاي آنتي بیوتیكي الزم- ٤

 مصرف داروھاي كاھنده تھوع و استفراغ- ٥

  )٣-١(غذاھاي محرك ورم معدهاصالح عادات غذايي شامل پرھیز از - ٦

ترين عالمت ھمم در طب سنتي ايران از گاستريت با نام ورمھاي معده نام برده شده كه كه

آنھا درد معده است كه با وجود رعايت موارد الزم به طول مي انجامد و به چند نوع تقسیم 

با .باشدمي شود كه شامل ورم گرم معده، ورم سرد بلغمي و ورم سخت و غلیظ معده مي 

با استفاده از برخي از  توجه به شیوع و اھمیت گاستريت در زندگي امروز در اين مقاله



م و نشانه ھاي  ورم معده و توصیه ھاي غذايي و به بررسي عالئ مھمترين منابع طب سنتي،

   .مي پردازيمدر طب سنتي ايران درمان  انھا  دارويي براي

  :روش كار- ٢

در اين مطالعه به جستجوي بیماري گاستريت با نام ورم معده  در كتابھاي قانون، طب اكبري و 

معادلھاي . معالجات عقیلي كه از مھمترين كتب طب سنتي ايران ھستند پرداخته مي شود

امروزي برخي لغات و نیز نامھاي گیاھان دارويي با استفاده از كتب مربوط به مصطلحات طب 

نتايج حاصل شامل عالئم بیماري، انواع آن و روشھاي تشخیص . ستخراج شدسنتي ايران ا

  .خالصه خواھند شدجمع آوري شده و  ،آنھا و مھمترين درمانھاي دارويي

  :يافته ھا- ٣

  :تدابیر حفظ الصحه براي معده ٣- ١

به طور كلي در طب سنتي ايران تدابیر شامل تدابیر در زمان سالمت فرد و يا تدابیر در يك 

در خصوص تدابیر زمان سالمتي، به برخي از مھمترين نكات در . بیماري خاص مي باشد

  :خصوص حفظ سالمت معده در متون طب سنتي اشاره مي شود

 معده مركز بیماريھا و سالمت بدن است - ١

 پرھیز از خوردن غذاي جديد پیش از ھضم غذاي قبلي و پرھیز از پرخوري - ٢

ساعت فاصله الزم  ٢يا  ١(بالفاصله پس از غذا يا میوهپرھیز از خوردن آب ھمراه غذا يا  - ٣

 )است

 پرھیز از جماع پس از خوردن غذا و پري شكم - ٤

پرھیز از تناول غذا قبل از اشتھاي واقعي به غذا و دست كشیدن از غذا قبل از سیري  - ٥

 كامل

 پرھیز از خوردن چند غذاي مختلف در يك وعده غذايي - ٦

اه رفتن به قرار گرفتن غذا در قعر معده كمك چند قدم ر(سكون و آرامش پس از غذا - ٧

 )  ٦- ٤)(مي كند

 

گاستريت در (يكي از بیماريھايي كه ممكن است معده به آن دچار شود، اورام معده

معده  ھاي تمام انواع ورم. نوع اصلي مي باشد ٤كه داراي مي باشد ) طب امروزي

  . به طول مي انجامند معموال ھمراه با درد ھستند كه با وجود رعايت موارد الزم

  

  :و عالئم آنھا انواع ورمھاي معده ٣- ٢

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

در برخي كتب طب سنتي ايران ورم ھاي نوع دموي و صفراوي را به نام ورم گرم معده 

اگر از نوع اگر ورم گرم از نوع دموي باشد به آن فلغموني معده و . طبقه بندي مي كنند

در ھر دو نوع ورم گرم تب و سوزش . صفراوي باشد به آن حمره معدي گفته مي شود

و التھاب در موضع معده وجود دارد و نیز داراي برخي عالئم اختصاصي نیز مي باشند 

  .آورده شده است ١كه در جدول 

  :ورم سرد بلغمي معده - ٣نوع 

در اين ورم تب شديد و . تمنشا اين ورم رطوبت و بد ھضمي و كمي حركت اس

  ).١جدول (وسوسه و التھاب وجود ندارد 



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

اين ورم ممكن است خودسرانه در معده ايجااد شود و يا ورم گرم در صورت ادامه يافتن 

  به آن تبديل شود

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

  

  :كلي حفظ الصحه در اورام معدهتدابیر  ٣- ٣

  در تمامي اورام معده به پرھیز از استفاده از مسھل ھاي قوي تاكید شده است - ١

  در اورام معده به پرھیز از استفاده از داروھاي قي آور تاكید شده است- ٢

 .به كار بردن داروھاي قابض به ھمراه داروھاي بازدارنده بايد ھمراه باھم باشد- ٣

در ورم ھاي گرم معده توصیه  )آب جو( الشعیر ءان غذا و اكتفا كردن به ماكاھش میز- ٤

 شده است

عدم نوشیدن آب سرد و مخلوط كردن آب با گالب يا رب میوه ھا در ورم ھاي گرم - ٥

 .معده توصیه شده است

 .كاھش میزان غذا و استفاده از غذاھاي ملطف در ورم سرد بلغمي مفید است- ٦

چون منشا اين ورم عالوه (در ورم سرد بلغمي مناسب است  تحرك بدني و ورزش- ٧

 )بر رطوبت كم تحركي است

يا سكنجبین  به جاي نوشیدن آب در ورم سرد بلغمي از عرق باديان يا آب عسل- ٨

 )٨- ٤( .ھمراه آب استفاده شود عسلي

  

  :در طب سنتي ايران درمان ورم ھاي معده٣- ٤

  :درمان ورم گرم معده ٣-٤- ١

يكي از وريدھاي اصلي دست در ( معالجه اين نوع ورم زدن رگ باسلیق قدم اول در

و در ) صفراوي گرفتن خون زياد در نوع دموي و خون كم در(است  )قسمت داخلي آرنج

پس از آن براي جلوگیري از انصباب معده و . از حجامت استفاده شود صورت منع فصد،

ا آبغوره و شراب بنفشه و نیلوفر و جمع و قبض معده از از آب انارين و قرص طباشیر ي

ھمچنین خوردن آب كاسني كه مغز فلوس خیار شنبر را در . آب كاسني استفاده شود

آن حل كرده باشند با كمي روغن بادام مناسب است و گاھي كمي ھلیله در آن 

  بريزند كه عالوه بر قوت مسھله قابض نیز ھست

اين ورم استفاده از داروھاي بازدارنده  ابن سینا معتقد است كه اولین كار در معالجه

. است مثال ضمادي از به، پوست كدو، خرفه، آرد جو و مانند اينھا را بر معده گذاشتن

موادي كه باعث استفراغ (عدم استعمال مسھل ھاي قوي يا بكاربردن مواد قي آور

حلوايي  بخش مانند جو و ماش و كدو لینتاستفاده از غذاھا و مواد و تنھا ) مي شوند

در اين ورم مھم با كاسني و كمي افسنتین  و داروھاي ملین مثل خیار چنبر دارويي

  است

باشند استفاده كرد ) گیرندگي(در اين ورم بايد از ادويه معطر كه داراي قدرت قبض

و پس از سه روز آرد جو  مامیثا بر ورم معده ضماد كنند  مانندصندل، آب بستان افروز و 

  يا آب كاسني ضماد كنند و خطمي با گالب

اگر درد معده خیلي شديد بود بزر خیار چنبر را با آب سرد يا برفاب بخورند يا نبات در آب 

  .يا آب كاسني بخورند و حل كنند

به خوردن آب كاسني تاجريزي  و  ، )روز ٧حتي پس از (تا زمانیكه حرارت در معده است

افزودن . روز قرص گل، افسنتین و مصطكي افزوده شود ٧و پس از  ادامه دھند هكاكن

  .آب رازيانه و كرفس ھم مناسب است



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

در صورت ادامه يافتن مصطكي و . نارس، گالب قند، آب آلو بخارا و افشره كاسني باشد

  .اضافه شودھم  افسنتین

نرم شد براي تحلیل بردن ورم ضماد مصطكي و  آرام شد و ورم  وقتي التھاب معده

  .سكنجبین بخورداز نوشیدنیھا از استفاده شود و در اين مدت  افسنتین

  روغن بادام شیرين استعمال شود و خیار چنبر دارويي با آب رازيانه، كرفس

داروھاي معطر (رم و داروي گیرندهدر تحلیل بردن ورم تجويز داروي سست كننده و

مصطكي، گل داروھايي كه قابض معطر ھستند مانندتجويز : بايد با ھم باشد )قابض

محمدي، مازو، گلنار و روغن ھايي مانند روغن به، مصطكي، روغن سنبل رومي، 

   .مناسب است روغن سیب و روغن زيتون كال

معالجه ورم بكار مي برند نیز بھتر  مرھمھايي كه در در تابستان و در آغاز پیدايش ورم

  است روغن گل، سیب ، به و روغن زيتون كال داشته باشد

در فصل زمستان بھتر است از روغن سنبل رومي، روغن شبت و روغن بابونه، روغن 

  ).٨و٧و٤( سوسن و مصطكي استفاده شود

  :معدهورم ھاي گرم ضمادھاي مناسب براي 

  :ورمضماد مناسب در ابتداي پیدايش 

ولي اگر شكم روان است استعمال (، موم و روغن بنفشه اكلیل الملكسوسن،  ريشه

  )و پس از تعديل شكم استفاده شود نشود

و خطمي به میزان مساوي  اكلیل الملكاز بابونه، گلنار، بزر كتان، : اكلیل الملكضماد 

  .مخلوط كرده و بر معده گذارند

د، گور گیاه و مقل كه در شراب حل كنند ، سعصبرموم، روغن سنبل رومي، مصطكي، 

را با اين اگر بیمار اسھال بود بايد از افشره غوره يا افسنتین يا ھردو . و مرھم سازند

  دارو مخلوط كنند

در انتھاي ورم كه رو به انحطاط گذاشته باشد از دواھاي تحلیل برنده و سست كننده 

و سعد و بابونه و آرد جو بر معده مانند خطمي و شنبلیله و بزر كتان و سنبل الطیب 

  ضماد كنند

در ورم صفرايي بايد اول داروھاي بسیار سردي بخش را ضماد كنند و آنھا را با صندل و 

از . آب جو را با آب انار بر آتش جوشانده و بنوشند. كافور و گل محمدي مخلوط كنند

بخورند و نزديك  پس از چند روز آب كاسني و تاجريزي. گوشت خرچنگ استفاده كنند 

  به فروكش كردن ورم كمي رازيانه با آب كاسني و تاجريزي مخلوط كنند

  

  :ملین مناسب در ابتداي پیدايش ورم گرم معده

روز  ٧، روغن بادام و روغن كدو كه تا عصاره تاج ريزي ، آب كاسني، مغز خیار چنبر

  ).٨و٧و٤( خورده شود

  

  :درمان ورم سرد بلغمي ٣-٤- ٢

بیخ (اين نوع ورم بايد به نضج بلغم اقدام كرد مثال استفاده از ماء االصولابتدا در 

براي تلطیف و نضج و  )كاسني و باديان و مھك و تخم باديان جوشانده با گلقند بخورند

  از ترياق اربعه و مثروديطوس استفاده شود: بلغم و تقويت

با يكديگر  قابض معطردر اين ورم نیز بايد حتما داروھاي تحلیل برنده و داروھاي 

  .استعمال شوند



ھمراه با تب ورم و اگر ) شاه زيره(بھترين غذا نخوداب با كمي دارچین و فلفل و كرويا

  .  و كلم پخته باشند چغندرنباشد شورباي مرغ كه در آن 

آب كرفس و آب رازيانه ، بورك و : از جمله داروھاي تحلیل برنده خوب براي ورم سرد بلغمي

م شیرين را با ھم بنوشند و پس از آن روغن كرچك و روغن بادام شیرين را ھمراه با روغن بادا

اگر طبیعت فرد قبض بود از مغز . بخورند) و ريشه رازيانه اكلیل الملكاز ( اكلیل الملكآب پز 

  فلوس خیار شنبر در آب پز زوفا حل كرده و بخورنديا نقیع صبر بخورند

  : ضماد

  ده بمالندسركه به مع روغن گل با 

خاكستر درخت انگور و سعد و اذخر و سنبل با سركه مخلوط كرده نیم گرم بر معده 

  ضماد كنند

  روغن سنبل رومي، روغن سنبل مخلوط با مر و زيره سیاه و كرماني

  ر، كلم و روغن زيتوندمارچوبه، لبالب، روغن بادام شیرين، چغن

  

مسھل از فلوس در طبیخ زوفا حل : اسھالاستفراغ ماده با : اگر ورم بلغمي ادامه يافت

  ).٨و٧و٤( ده شودكرده و با نقیع صبر استفا

 

  :درمان ورم سوداوي ٣-٤- ٣

مثال درمزاج گرم آب باديان . در ابتداي معالجه بايد نضج ماده با مراعات مزاج صورت گیرد

روغن اگر حرارت نباشد از .ھمراه با آب كرفس و فلوس و كمي روغن بادام داده شود

  استفاده شود )ماء االصول( كرچك و آب ريشه ھا

  استفاده كردجھت اسھال پس از نضج تام میتوان از ايارجات كبار 

ادويه ملین و تحلیل برنده و معطر و كمي قابض بايد صورت گیرد  ضماد كردن معده با 

عفران با شنبلیله و سنبل و میعه و تخم كتان و بابونه و مغز قرطم و افسنتین و ز: مثال

  آب كلم و پیه ماكیان و مغز ساق گاو و روغن زيتون و شمع ضماد كنند

در . بخورند متوالي روز همثقال روغن كرچك با آب پز خیار شنبر يا آب ريشه ھا تا س ٣

  ورم مزمن قرص سنبل مفید است

  شیر شتر بچه دار در اين ورم بسیار سودمند است

ريشه كبر، رازيانه كرفس و (را در آب ريشه ھاروغن كرچك، آب پز خیار چنبر دارويي 

  در ھم چالنده و بھم زده بخورند) كاسني

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

  ).٨و٧و٤(كنند

  

  :بحث و نتیجه گیري- ٤

گاستريت به التھاب بافت معده اطالق مي شود كه با عالئمي نظیر درد و سوزش 

تشخیص اين بیماري با اندوسكوپي مخاط معده و نیز بیوپسي و . مي شود مشخص

  .بررسي پاتولوژيك بافت معده براي تشخیص نوع و علت بیماري صورت میگیرد

كه از جمله  در طب سنتي ايران گاستريت با نام اورام معده معرفي شده است

بیماري گاستريت طب بیماريھاي شناخته شده در طب سنتي ايران بوده و عالئم آن با 

داراي انواع مختلف  در طب سنتي ايران اورام معده. جديد به میزان زيادي مطابقت دارد

، ورم سرد بلغمي و )ورم ھاي دموي و صفراوي(كه به صورت ورم گرم معده مي باشد



و در ھمه آنھا سوزش معده و  ورم سخت و غلیظ سوداوي طبقه بندي مي شوند

استفاده از داروھاي تحلیل برنده ورم به . و شديد وجود دارددردھاي خفیف تا متوسط 

. در درمان ھمه انواع اورام معده پیشنھاد شده است قابض معطرھمراه داروھاي 

قي نیز در اورام معده ضروري پرھیز از ھمچنین عدم استفاده از مسھل ھاي قوي و 

روھاي خوراكي يا ضماد براي درمان ورمھاي معده در طب سنتي ايران از انواع دا. است

كردني بر معده و نیز پرھیزات تغذيه اي مانند كاھش میزان غذا و يا خوردن غذاھاي 

برخي از گیاھان مورد استفاده در درمان اثر بخشي . ملطف استفاده شده است

بعنوان مثال . گاستريت در طب سنتي ايران با مطالعات جديد نیز به اثبات رسیده است

 ايجاد كننده علیه ھلیكوباكتر پیلوري كه يكي از مھمترين عوامل اثرات مصطكي بر

ھمچنین كرفس نیز اثرات ضد باكتري قابل . )٩( گاستريت است تايید شده است

كه مي تواند عامل موثري در  توجھي بر علیه ھلیكوباكتر از خود نشان داده است

رازيانه نیز اثرات ضد میكروب و ضد  .)١٠(درمان گاستريتھاي با عامل ھلیكو باكتر باشد

 .)١١(التھاب خوبي از خود نشان داده و بر روي میكروب ھلیكوباكتر نیز موثر بوده است

انواع مختلف در طب جديد نیز درمانھاي مشخص دارويي و غیر دارويي براي درمان 

 نكته مھم در درمانھاي. گاستريت وجود دارد كه اصولي متفاوت با طب سنتي دارد

سنتي ورمھاي معده استفاده از داروھا به شكل موضعي بوده كه در محل ورم و درد 

از طرفي اصالح مزاج معده براي درمان اين . ضماد مي شده است) خلف يا قدام(معده

اين مقاله مي تواند مقدمه اي براي تحقیقات بیشتر بر . ورمھا صورت مي گرفته است

طب سنتي درمانھاي با استفاده از  انیسم اثر آنھاو مك روي درمانھاي موثر بر گاستريت

ايران و ارائه نتايج با استفاده از روشھاي جديد علمي و ارائه داروھاي جديد به 

  .متخصصین اين بیماري باشد

  

  

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

  

  

عالمت ھاي   انواع ورم معده
  معدي

ساير نشانه 
  ھاي غیر معدي

ورم گرم دموي و 
  صفراوي

درد معده و 
التھاب شديد و 
سوزش شديد 
در معده ھمراه 

با سنگیني 
معده و درد 

مانند فرو رفتن 
  *سوزن

  تب مداوم
  كاھش شھوت

  قي و كرب
زبان و دھان زرد 

  يا سرخ
دست و پا 

در حالت (سرد
  )شديد

ورم سرد 
  بلغمي

درد معده 
ھمیشگي 
حتي ھنگام 

  خوابیدن
نرمي ورم معده 

نفخ معده  و

  زيادي آب دھان
  تب خفیف

  برآمدگي صورت
  سفیدي زبان
رنگ چھره 

  طوسي



بدون سختي 
معده و بد 

و  ھضمي
كاھش 

  اشتھاي طعام

  تشنگي كم
  

ورم سخت و 
  )سوداوي(غلیظ

سخت و صلب 
بودن معده در 
لمس و قبض 

  زياد

  تنگي نفس
  افكار رديه

  خشكي چشم
  الغر شدن
تغییر رنگ 

  پوست
  

اگر میزان سنگیني معده و قرمزي زياد باشد بیشتر علت ورم گرم از خون است و اگر سوزش *

  .زياد باشد بیشتر از صفرا استو زردي زبان معده و تشنگي 
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