
بيماري هاي مفاصل از ديدگاه طب سنتي ايران

طب سنتی کل نگر و تابع قوانین است
 دکتر مسعود مختاری

دستیار تخصصی طب ایرانی 
دانشکده طب ایرانی و مکمل

يا  مزاجي  واقع طب  در  ايران  طب سنتي 
اخالطي است و قاعدتا در بررسي سالمت 
و بيماري در انسان به عالئم مزاجي و غلبه 
اخالط چهارگانه )دم، صفرا، بلغم و سودا( 
توجه خاصی مي شود. البته در بيماري هاي 
ساختمانی )سوءهيئت  اختالالت  مفصلي 
تركيب مفاصل( و صدمات منجر به پارگی 
يا كشيدگی اجزای مفصل مانند دررفتگي، 
شكستگي، پارگي رباط ها و تاندون ها نيز 

اهميت خاصي دارد. 

سوءمزاج ها  انواع  سبب شناسی،  منظر  از 
عامل بیماری محسوب می  شود که البته این 
سوءمزاج ها در زمینه ضعف مفصل و ازدیاد 
اخالط در بدن باعث این مرض می شوند و 
ضعف مفصل خود ناشی از عوامل متعدد از 
جمله ضعف سرشتی، ضربه و فعالیت زیاد 

و... است. 
بر این اساس، درمانگر طب سنتی با شناخت 

دقیق و عمیق اسباب و علل و عالئم باید ضمن 
تشخیص درست بیماری در اولین گام نسبت 

به رفع علت بیماری تالش کرده و سپس سایر 
تدابیر درمانی را لحاظ کند. 

بیماری های  از جمله  بیماری ها  از   بسیاری 
مفاصل به دلیل رعایت نکردن شیوه درست 
زندگی که در طب سنتی تحت عنوان سته 
ضروریه یاد می شود، ایجاد می شود بنابراین 
شناسایی  ضمن  باید  نیز  بیماری  درمان  در 
تدابیر غلط نسبت به اصالح آنها اقدام شود. 
می شود  انجام  دارویی  تدابیر  بعدی  گام  در 
که از داروهای ساده، مثال یک غذای خاص 
شروع می شود و در موارد ضروری حسب 
تشخیص درمانگر، داروهای مرکب یا قوی 
داده خواهد  شد. اعمال یداوی مانند حجامت، 
فصد و... نیز ممکن است برحسب ضرورت 
اعمال شود. نکته مهم این است که طب سنتی 
کل نگر و تابع قوانین خاصی است بنابراین 

هر بیمار نسخه  درمانی ویژه خود را دارد. 

بيماری های  مساعد كننده  عوامل  برخی 
مفاصل از منظر طب سنتی ايران را می توان 

چنين برشمرد:
به  وارده  مداوم  یا  زیاد  فشار  و  خستگي 

مفصل که مفصل را دچار ضعف می کند. 

کم تحرکي و سکون 
ترك ورزش ها و فعالیت های جسمانی که 
مدت ها در حال انجام بوده اند، مثال ورزشکار 

حرفه ای ورزش را کنار بگذارد. 
هضم: ناشی از رعایت  نکردن اصول درست 
خوردن و آشامیدن از جمله نجویدن غذا و 
سریع خوردن، خوردن غذاهای نامتجانس در 
لبنیات(،  و  غذایی)میوه، گوشت  وعده  یک 
رعایت نکردن فاصله مناسب بین وعده ها و 
ریزه خواری، مصرف مایعات زیاد همراه غذا 
یا روی غذا، پرخوری و دراز کشیدن یا فعالیت 

شدید بالفاصله بعد از غذا و...
آب به خصوص آب سرد در حمام، ناشتا، 
وسط خواب و بالفاصله بعد از فعالیت شدید 

بدنی و جنسی
جنسی بالفاصله بعد از غذا  )بدترین عامل( 

خشم، اضطراب و... 
مثل  حلقی  پشت  نزله )ترشحات 
سینوزیت های مزمن( که در طب سنتی از آن 
یاد  سخت  بیماری های  از  بسیاری  مادر  به 

می شود.

 دکتر هدا عزیزی
دکترای تخصصی بالینی طب سوزنی از چین، 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مرکز طب 
سوزنی بیمارستان امام رضا )ع(، مشهد

استئوآرتريت يكی از عوامل اصلی درد و محدوديت عملكرد 
است كه درمان های كمی برای آن ايمن و موثر هستند. »طب 
سوزنی« به عنوان يكی از كهن ترين شيوه های درمان در درد 
مزمن دارای آثار بالينی است كه در طول زمان تداوم دارند. 
البته رويكرد چندرشته ای به مديريت درد بيماران استئوآرتريت 

با تمركز بر تركيب چند درمان غيردارويی مناسب است. 

طب سوزنی می تواند پس از 8 هفته مقداری بهبود در درد 

و عملکرد فیزیکی افراد دچار استئوآرتریت زانو، لگن و 
دست ایجاد کند که این اثر ممکن است تا 6 ماه تداوم داشته 
باشد. در کمردرد مزمن، طب سوزنی می تواند به تنهایی یا 
به عنوان یک درمان افزوده شده به دیگر درمان های معمول 
کمردرد مفید باشد و تداوم اثر آن حداقل تا 3 ماه مشاهده 
شده است. در درد گردن و شانه نیز طب سوزنی قابل توصیه 
است. درد گردن معموال پاسخ سریع و رضایت بخشی به 
یا  از پری آرتریت  ناشی  طب سوزنی می دهد. درد شانه 
به طب  نیز پاسخ خوبی  کپسولیت چسبنده )شانه یخ زده( 

سوزنی می دهد. 
 با توجه به اینکه اگر طب سوزنی توسط متخصص انجام 
شود، بسیار کم خطرتر از داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی 

است و با توجه به عدم نیاز به دوز روزانه، طب سوزنی 
ضدالتهاب  داروهای  برای  مناسبی  جایگزین  می توان  را 

غیراستروئیدی دانست.

افزایش  و  سرما  فصل  شروع  با 
سرفه، به خصوص سرفه هایی که با 
خلط غلیظ و لزج همراه است یکی 
از درمان های خانگی مفید استفاده از 
شلغم است. شلغم گیاهی علفی و 
دوساله با ریشه های متورم است. این 
ریشه ها که ما آن را به نام »شلغم« 

می شناسیم، به رنگ های سفید، سفید با لک های گلی یا بنفش، سبز، زرد  
یا گلی مایل به قرمز هستند. این گیاه از خانواده خردل است. نام مشهور 
آن در متون طب سنتی »شلجم« است و در انگلیسی به آن Turnip می گویند. بخش های 
مورداستفاده گیاه ریشه، برگ و تخم است که ما بیشتر از ریشه آن استفاده می کنیم. طبیعت 
آن گرم و تر در درجه دوم است. این گیاه غذاییت باالیی دارد. در افرادی که سرفه می کنند و 
سرفه آنها همراه با خلط غلیظ و لزج و چسبنده است، مفید خواهد بود. شلغم ملین سینه است 
و در گلودرد، غرغره با آب آن ضمن داشتن خواص ضدباکتری و ضدویروسی درد گلو را هم 
کاهش می دهد. در افرادی که یبوست دارند برای برطرف کردن یبوست سودمند است. این 
گیاه اشتها آور است و در مردانی که تعداد اسپرم آنها در آزمایش اسپرموگرام شمارش پایینی 
دارد می تواند در جهت افزایش تعداد اسپرم اثرگذار باشد. شلغم در درمان نقرس و کاهش 
میزان اسید اوریک موثر است بنابراین در طب ایرانی پختن آن با گوشت توصیه شده است. 
در سرماخوردگی ها خوردن سوپ جو همراه با سبزیجاتی مانند گشنیز، هویج و جعفری با 
شلغم بسیار مفید است. با استفاده از بخور شلغم آبپز یا بخارپز می توانید به التیام سردرد ناشی 
از سرماخوردگی کمک کرده و ریه ها و مجاری تنفسی را از خلط های مسدودکننده پاکیزه کنید. 
به این طریق سینوس ها باز می شود و گرفتگی بینی رفع خواهد شد. همچنین می توانید شلغم 
خام یا پخته را رنده یا له کنید و با عسل بخورید. برای رفع سرماخوردگی کودکان می توانید در 
شلغم حفره ای ایجاد کنید و در آن مقداری عسل بریزید و روی آن را بپوشانید. پس از مدتی، 
آب شیرینی از اختالط عسل و آب شلغم ایجاد می شود که به عنوان یک شربت شیرین و 
مقوی سیستم ایمنی برای کودکان آثار درمانی مطلوبی دارد. استفاده از شلغم به صورت ضماد 

و مرهم برای درمان التهاب کورك، آبسه و زخم ها هم بسیار مفید است. 

مشخصات شلغم خوب برای مصرف خوراکی انسان
شلغم باید سفت و توپر باشد، در غیر این صورت کهنه است و اگر مصرف شود، ممکن 

است نفخ ایجاد کند. 
پوست شلغم باید براق، شفاف و صاف باشد

شلغم باید سنگین و درون آن روشن و شفاف باشد. 
شلغم های کوچک کمی شیرین تر هستند. 

شلغم های بزرگ تر موثرترند. 
از مضرات های ریشه شلغم در طب سنتی دیرهضم بودن و ایجاد نفخ و گاز به خصوص در 
معده های با هضم ضعیف است که برای برطرف کردن این عوارض می توان از فلفل و زیره 

و خوراکی های شیرین استفاده کرد. 

آرتروز را باید شایع ترین بیماری مفصلی و مهم ترین  
ناتوانی بشر دانست. به طور کلی آرتروز،  عامل 
بیماری افراد مسن شناخته می شود زیرا مفاصل نیز 
مانند دیگر اندام های بدن با افزایش سن در معرض 
تحلیل و تغییر هستند. پس باید سن را مهم ترین و 
اصلی ترین عامل ابتال به آرتروز برشمرد. از آنجا که 
ابتال به این بیماری معموال با محدودیت حرکت و 
درد در اندام گرفتار همراه است، شناخت عوامل 

زمینه ساز بسیار اهمیت دارد. 
آرتروز به طور معمول 4 ناحیه بدن را درگیر می کند که شایع ترین 
مفصل زانو است و پس از آن باید به ستون فقرات  )گردن، کمر و 
پشت(، ران و دست ها اشاره کرد. اگر آرتروز در بقیه مفاصل بدن 
ظاهر شود معموال ثانویه به بیماری های دیگری است و آرتروز اولیه 

غالبا در آنها دیده نمی شود. 

تناسب اندام؛ راهکار موثر پیشگیری از بیماری
گرچه عواملی مانند سن و زمینه ژنتیک افراد را در ابتال به آرتروز 
نمی توان تغییر داد، برخی عوامل به کمک تغییر شیوه زندگی قابل کنترل 
هستند و از این طریق می توان روند شدت و پیشرفت بیماری را 

کاهش داد. 
یکی از این عوامل قابل اصالح که تاثیر جدی در بروز آرتروز دارد، 
»وزن« است چراکه فشار مضاعفی بر مفاصل وارد می شود و تاثیر 
برای  توصیه  اولین  رو،  از همین  داشت.  بیشتری خواهد  تخریبی 
پیشگیری از این بیماری، کنترل وزن و حفظ تناسب اندام است. 
بر این اساس، افرادی که نمایه توده بدنی )BMI( آنها تا 25 است، 
وزن ایده آلی دارند  )البته به جز الغری های مفرط( و بیش از این 
میزان فرد دچار افزایش وزن است و فرد با نمایه توده بدنی باالی 

30 چاق محسوب می شود. 
عادات زندگی در بروز آرتروز در این اندام ها دخیل است. به عنوان 
مثال باال رفتن مداوم از پله ها در طول سال ها می تواند سبب آسیب ها 
و ضربه های کوچک مکرر در مفصل زانو  شود که چنین آسیب هایی 
زمینه تخریب مفصل و ابتال به آرتروز را تشدید می کند. البته ضربه های 
غیرقابل پیشگیری ناشی از زمین خوردن، شکستگی، ترمیم نشدن و... 
نیز باعث فشار مضاعف و نامتعادل بر مفاصل می شود که همین عدم 
فشار در محور یکسان عاملی در بروز آرتروز خواهد بود. همچنین 
زمانی که شکستگی خوب جوش نخورد، فشار به طور مستقیم و 
یکسان به کل مفصل وارد نمی شود، درنتیجه تحلیل مفصل در بخشی 

که فشار بیشتری را تحمل کرده، تشدید می شود. 
ورزش یکی از بهترین توصیه ها برای مبتالیان به آرتروز است چراکه 
موجب جلوگیری از پیشرفت و تخریب مفاصل و بروز عالئم بیماری 
می شود،  تقویت عضالت  باعث  تمرینات ورزشی  انجام  می شود. 
درنتیجه بخشی از فشار وارد بر مفصل توسط عضله گرفته می شود 

و تخریب مفصل روند کندتری خواهد داشت.
بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند به دلیل ابتال به آرتروز نباید 
تحرك و ورزش داشته باشند، در حالی که انجام چنین تمریناتی در 
حد قابل قبول و برنامه مناسب با روند تدریجی افزایش مدت تمرین 
منجر به افزایش توده عضالنی اطراف مفصل می شود که نقش مهمی 

در جلوگیری از ابتال و پیشرفت آرتروز خواهد داشت. 
البته تمرینات ورزشی باید متناسب با وضعیت هر مفصل انتخاب 
شود که خوشبختانه در حال حاضر چنین برنامه هایی در سایت های 
معتبر علمی مانند انجمن توانبخشی ایران، انجمن روماتولوژی ایران 
و انجمن ارتوپدی ایران توسط پزشکان متخصص در اختیار عموم 
مردم قرار گرفته که با گنجاندن آنها در برنامه زندگی می توان روند 

این بیماری ناتوان کننده ای را به تعویق انداخت و کاهش داد.
قابل توجهی در  نقش مهم و  پیشگیرانه  به توصیه های  قطعا توجه 
کاهش شدت آرتروز دارد و این امکان را  به فرد می دهد تا بتواند 
در طول زندگی به امور شخصی خود رسیدگی کند و وابسته به 

دیگران نشود.

طب مکمل

 مطبخ ایرانی

زندگی سالم

 دکتر علی 
غالمپور

دستیار تخصصی 
طب ایرانی  

دانشکده طب

 دکتر علیرضا 
رجایی

فوق تخصص 
روماتولوژی

طب سوزنی؛ راهکاری تخصصی و موثر بر دردهای مفصلی

این هفته؛ شلغم
مزاج در لغت به معنای درهم آمیختن است. از دیدگاه طب سنتی 
مزاج از ترکیب 4 رکن تشکیل شده و اختالف مقدار این عناصر 
با یکدیگر باعث تفاوت مزاج ها خواهد شد. با این تعریف در 
جهان آفرینش طیف گسترده ای از مزاج خواهیم داشت تا جایی 
که نمی توان گفت مزاج دو شخص کامال با یکدیگر یکسان است 
ولی حکمای طب سنتی مزاج را به 9 طبقه و گروه کلی تقسیم 
کرده اند. چنانچه بدن فردی از مقادیر متناسب خاك، آب، هوا و 
آتش ترکیب شده باشد مزاج فرد معتدل خواهد شد و اگر یک 
یا دو عنصر و کیفیت های مربوط به آنها برتری داشته باشند مزاج 

غیرمعتدل ایجاد خواهدشد. به این ترتیب مزاج های متصور عبارت خواهند بود از:
یک مزاج معتدل و 8 مزاج غیرمعتدل )گرم، سرد، تر، خشک، گرم و تر، گرم و خشک، 
سردوتر، سردوخشک( پیش از اینکه هر فردی بتواند مزاج خود را تشخیص دهد، 

الزم است مرحله به مرحله آن را معرفی کرد. 
مثال1: آقای الف

در بدن آقای الف، میزان هر 4 رکن تشکیل دهنده بدن با یکدیگر برابر است:
آتش )گرم و خشک( + هوا  )گرم و تر( + آب  )سرد و تر( + خاك  )سرد و خشک( 
= گرمی آتش با سردی آب و  تری هوا و با خشکی خاك خنثی می شود و حاصل 
ترکیب ارکان به این صورت، مزاجی می شود که نه گرم است، نه سرد و در واقع در 
گرمی و سردی معتدل است. همچنین نه تر است، نه خشک و در  تری و خشکی 

نیز معتدل است. چنین مزاجی را در طب سنتی مزاج »معتدل حقیقی« می گوییم.
مثال2: خانم ب

در بدن خانم ب، دو رکن هوا و آتش بیشتر از آب و خاك وجود دارند: 
هوا  )گرم و تر( + آتش  )گرم و خشک( + آب  )سرد و تر( + خاك  )سرد و خشک( 
= گرمی و سردی و  تری و خشکی ارکان با هم خنثی می شوند اما میزان هوا و آتش 
در بدن بیشتر از بقیه است و مقداری گرمی و  تری و نیز مقداری گرمی و خشکی 
اضافه می ماند. در نهایت  تری هوا هم با خشکی آتش خنثی می شود و مزاج حاصل 
از لحاظ  تری و خشکی معتدل خواهدشد اما گرمی هوا به گرمی آتش اضافه می شود 
و یک مزاج گرم به وجود می آید و نوع مزاج  »گرم و در  تری و خشکی معتدل« 

می شود که برای سهولت نامگذاری، آن را »مزاج گرم« می نامیم. 
مثال3: آقای پ 

در بدن آقای پ، رکن خاك بیشتر از بقیه ارکان 
وجود دارد:

هوا  )گرم و تر( + آتش  )گرم و خشک( + آب  
)سرد و تر( + خاك  )سرد و خشک( = گرمی و 
سردی و  تری و خشکی ارکان با هم خنثی می شوند 
اما  خاك از بقیه ارکان در بدن بیشتر است و در 
انتها کمی سردی و خشکی اضافه می ماند و مزاج 

حاصل، »سرد و خشک« نامیده می شود. 

شناخت مزاج

 دکتر 
حمیدرضا 

حسین زاده،
متخصص طب 

سنتی ایرانی

ارکان مزاج؛ آب، آتش، خاک و هوا 

آرتروز هیچ مانعی برای ورزش 
نیست!

بیماری های 
مفاصل به دلیل 

رعایت نکردن 
شیوه درست 
زندگی که در 

طب سنتی تحت 
عنوان سته 
ضروریه یاد 

می شود، ایجاد 
می شود بنابراین 
در درمان بیماری 

نیز باید ضمن 
شناسایی تدابیر 

غلط نسبت به 
اصالح آنها اقدام 

شود

21طب ایرانی    شماره ششصدونود ونه  بیست ودو دی نودوهفت

ت
الم

 س
مه

ه نا
هفت

ع: 
منب
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