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 دانشکده پزشکی

 گروه طب سنتی

 

  .Ph.Dدکترای تخصصی نامه جهت اخذ درجه پایان

 رشته طب سنتی

 

 عنوان

 تبیین عرق النَّسا  و بررسی اثر تقلیل غذا در درد سیاتیکی

  

 د راهنمااتیاس

 دکتر میربهرام صفری -ناصری محسن دکتر 

 د مشاوراتیاس

 دکتر سعید قوام زاده -فرزانه غفاری دکتر 

 

 دانشجو

 آی سان نوزاد

 39 بهمن ماه
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کلیه حقوق اعم از چاپ، تکثیر، نسخه برداری، ترجمه، اقتباس و .... از نتایج 

 این طرح تحقیقاتی برای دانشگاه شاهد محفوظ است. 

 ذکر مأخذ بالمانع است.نقل مطالب با 
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 بزرگوارم،  پدر و مادر

 که همه محبت اند و ایثار؛

 

 

 ، دوست و همراهی صبورهمسر مهربانم

 که در تمامی مراحل یاور و راهنمایم بود؛
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 اساتید محترم راهنما و مشاور

 

 طب سنتی و دانشکده پزشکی دانشگاه شاهدو کادر ارجمند گروه 
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 کیدهچ

درد سیاتیکی از مشکالت مهم بهداشتی است و در  مقدمه و هدف:

میباشد و « عرق النَّسا»متون طب سنتی ایران تقریبا معادل با 

درمانهایی ساده مثل کاهش غذا برای آن معرفی شده است. برای 

توضیحات کامل درک صحیح این درمانهای ساده؛ با جمع آوری 

بیماری از بخشهای مختلف منابع، تبیین کاملی از عرق النَّسا 

ارایه و تاثیر کاهش غذا بصورت بالینی در حیوان و انسان 

 آزموده شد.

این پایان نامه شامل سه بخش اساسی است که روش اجرا:  

کتابخانه ای تبیین عرق النَّسا، مطالعه  عبارتند از مطالعه

در کالری دریافتی روزانه  %93ررسی اثر کاهش بالینی حیوانی ب

روز بر التهاب توسط تست فرمالین و اندازه گیری  8به مدت 

متوالی وزن و حجم پای موشها و مطالعه مداخله ای انسانی که 

کیلوکالری( در طی یک ماه  1233دریافتی )رژیم اثر کاهش کالری 

موریس -الندرا با پرسشنامه های شدت درد مک گیل و ناتوانی رو

 بررسی میکند. 63و  93، 15در ابتدای مطالعه، روز 

مطالب مربوط به معرفی درد سیاتیکی و اصول پیشگیری  ها:یافته

آناتومی تطبیقی لگن در طب سنتی و طب مدرن و  و درمان آن و

نیز اصول حفظ الصحه موثر در پیشگیری از درد سیاتیکی از فصول 

با دید نوین تحلیل شد. در مطالعه مختلف منابع جمع آوری شده و 

حیوانی؛ حجم پای موشها در گروه مداخله از روز سوم کاهش معنی 

و علیرغم افزایش میلی لیتر( 5622در مقایسه با  5669داری داشت )

در  (.p-value<0.05کاهش حجم ادامه داشت) 6وزن موشها از بعد روز 

در  5638±2637مطالعه انسانی نیز کاهش نمرات تستهای مک گیل)

(در 3685±9629در برابر 6677±9636موریس )-( و روالند8646±9667برابر 

 .(p-value<0.001گروه مداخله معنی دار تر از گروه کنترل بود)

با توجه به نقش التهاب در ایجاد درد عرق النَّسا گیری:نتیجه

میتواند بعنوان  التهاب، کاهش غذابر بهبود  و تاثیر کاهش غذا

 یکی از درمانهای بی عارضه در این افراد درنظر گرفته شود.

 : عرق النَّسا، کاهش غذا، طب سنتی ایرانکلید واژه
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 « طب سنتی ایران، تعریف و اهمیت آن»  مقدمه: .1-1

ایران کشوری است پهناور با تاریخی چند هزار ساله که دارای 

ذخیره ای غنی و با ارزش از فرهنگ و علم و اخالق است. در 

قلمرو طب و طبابت نیز در سالهایی نه چندان دور پیشرو جهان 

چون جرجانی، رازی، علم بوده است. در سالهایی که دانشمندانی 

ابن سینا و دیگر بزرگان، سردمدار این علم بودند و ایران و 

ایرانی را مفتخر به داشتن چنین پیشینه ای کردند مکتب طب 

سنتی ایران، دانشی است آمیخته با هنر و فراست و ذخیره ای 

است گرد آمده از اهالی حکمت خسروانی سرزمین آریا و حکمت 

ربه در طول سالیان حیات بشر آزموده شده یونانی که با محک تج

 .(1)است

متاسفانه این علم ناب برای مدتها محصور در کتابخانه ها و 

غافل از توجه محققین قرار گرفته بود؛ که خوشبختانه در سالهای 

اخیر سعی فراوانی در جهت جبران این غفلت، در حال انجام است. 

نوین است و هم  طب سنتی ایران، یکی از پایه های اصلی طب

اکنون نیز طب جدید در حال اجرای بخش های زیادی از آن است  

ولی در عین حال بسیاری از جنبه های آن همچنان دست نخورده 

باقی مانده که مطمئنا با مطالعه عمیق آنها می توان قدم 

 بزرگی در راستای کمک به بهبود وضعیت سالمتی انسانها برداشت.
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آگاهی از علوم و تجربیات اطباء پیشین،  طبیب ایرانی باید با

به تمدن و علوم کنونی جهان غرب توجه کند و با دقت تمام آنچه 

که به حال جامعه ایرانی مفید است، اخذ نماید و آنچه که الزم 

نمی داند، کنار بگذارد. در غیر اینصورت؛ یعنی اگر اطباء 

دانش آنان امروزی پشت پا به خدمات اطباء سلف زنند و زحمات و 

را نادیده انگارند قطعا رابطه خود را با گذشتگان قطع نموده 

و در حقیقت فرزندانی خواهند بود که با پدران خود قهر کرده 

آنان را بر باد داده اند و این مطمئنا اند و میراث گرانقدر 

 (.2)به سودشان نخواهد بود

به با توجه به زاویه دید و دیدگاه متفاوت طب سنتي ایران 

مقوله سالمت و بیماري، جستجو در منابع طب سنتي ایران براي 

یافتن راهكارهایي متفاوت با طب رایج براي پیشگیري و درمان 

بیماري ها و گشودن دریچه اي نو در برخورد با این مشكل مي 

 تواند راهگشا باشد
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 . بیان مسئله 1-2

عرق »یکی از مباحث بسیار مهم مورد توجه در منابع طب سنتی، 

است که با گذشت سال ها هنوز اهمیت بالینی خود را از « النَّسا

 دست نداده است. 

« درد سیاتیکی»امروزه نیز معادل تقریبی عرق النَّسا؛ یعنی 

از شایعترین شکایات و علل مراجعه بیماران به کلینیک های 

پزشکان در رشته های مختلف از جمله روماتولوژی، ارتوپدی و 

 اعصاب می باشد. جراحی مغز و

با توجه به کاربرد درمانهایی  هدف از این مطالعه این است که

ساده و بی عارضه در طب سنتی ایران؛ همانند کاربرد تقلیل یا 

کاهش غذا در درمان عرق النَّسا، تاثیر آن را در مورد یکی از 

مشکالت بهداشتی و سالمتی جامعه امروز، که در طب نوین درد 

 ن را بررسی کنیم.آسیاتیک نامیده می شود بکار گیریم و اثر 

عوارض لت انتخاب سیاتالژی، شیوع باالی آن در بین افراد و ع

 است.بیماران  طرفجانبی داروهای متداول و بعضا عدم تحمل از 

در منابع اصیل طب سنتی ایران؛ با توجه به دیدگاه متفاوت آن 

به بیماری ها در مقایسه با طب نوین، تکیه اصلی بر پیشگیری 

ثر موارد به اصالح روش زندگی و درمانهای ساده ای است که در اک

 بسنده میکند.
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در جامعه مدرن امروز با توجه به شیوه زندگی افراد و عادات 

غلط غذایی، رفتاری، اجتماعی و شغلی افراد؛ کمر درد شایع 

سال و دومین علت مراجعه  45ترین علت ناتوانی در افراد زیر 

کبار در درصد مردم حداقل ی 83به پزشک محسوب می گردد. حدود 

درصد  43و   درد یا پشت درد را تجربه می کنندطول عمر خود کمر 

مردم عالیم درد سیاتیکی را نیز همراه با کمر درد بیان 

 .(4میکنند)

طبق آمار، شکایات موسکولواسکلتال، شایعترین علت مراجعه 

ن شکایات، بیماران به پزشک می باشند که  شایع ترین تظاهر ای

پشت است و در بیش از نیمی از کمردردها  عالیم درد کمر و درد 

 .(5درد سیاتیکی وجود دارد)

 . است بیلیون 133تنها در امریکا، ساالنه حدود هزینه کمر درد، 

از حضور افراد در محل ، از بین عللی که مانع 2336در سال 

درصد به درد های سیاتیکی مربوط بوده 62کارشان میگردند، 

 .(9)است

طب سنتی ایران مطالب در فصل بندی های خاصی مرتب در منابع  

شده اند و در نتیجه برای فردی ناآشنا و یا کم آشنا به این 

متون درک صحیح و کامل مطالب یک بیماری بسیار دشوار است؛ و 

برای افراد آشنا به این کتب نیز بررسی کامل و جامع یک بیماری 

 یازمند است.از قسمتهای مختلف یک کتاب به وقت بسیار ن

به همین دلیل نیاز برای جمع آوری مطالب مربوط به معرفی 

بیماری، علل ایجاد کننده آن، دالیل عضوی بیماری و روش های 

پیشگیری و درمان بیماریها وجود دارد که در این مطالعه هدف 

 ما بر روی عرق النَّسا  متمرکز است.
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یر کاهش غذا در زمینه مطالعه بالینی نیز، با هدف بررسی تاث

بر درد سیاتیک در بیماران مبتال به درد سیاتیکی مزمن مطالعه 

انسانی طراحی شد؛ تا تمام جوانب این روش درمانی و نتایج آن 

 بصورت مفصل مشخص گردد.

با توجه به نقش مهم التهاب در ایجاد عرق النَّسا در منابع طب 

العه سنتی ایران و الزام انجام مطالعه حیوانی قبل از مط

انسانی؛ بخش بالینی تحقیق ما در دو مرحله مطالعه حیوانی و 

 انسانی انجام گرفت. 
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 . اهداف پژوهش1-3

 . هدف كلي1-3-1

اثر تقلیل تعیین تبیین عرق النَّسا از منابع اصیل طب سنتی و 

 غذا در درمان درد سیاتیکی

 ف فرعیا. اهد1-3-2

  تعریف عرق النَّسا در طب سنتی ایران 

  تبیین اسباب و علل ایجاد کننده عرق النَّسا در طب سنتی

 ایران

 تبیین دالیل و عالیم بیماری عرق النَّسا در طب سنتی ایران 

  تبیین انواع معالجات جهت درمان عرق النَّسا در طب سنتی

 ایران

  التهاب ایجاد شده در موشهاتعیین اثر تقلیل غذا 

  سیاتیکیدر درمان درد تعیین اثر تقلیل غذا 

  



 

27 

 

 های پژوهشپرسش 1-4

 فرضیه اصلی 1-4-1

تقلیل غذا بر شدت درد سیاتیکی و میزان ناتوانی حاصل از آن 

 موثر است

 های فرعیپرسش 1-4-2 

 .تعریف عرق النَّسا در طب سنتی ایران چیست؟1

.اسباب و علل ایجاد کننده عرق النَّسا در طب سنتی ایران 2

 شامل کدام موارد است؟

.دالیل و عالیم بیماری عرق النَّسا در طب سنتی ایران کدام 9

 موارد هستند؟

.انواع معالجات جهت درمان عرق النَّسا در طب سنتی ایران 4

 شامل کدام موارد هستند؟

.آیا تقلیل غذا بر کاهش التهاب ایجاد شده در موش ها موثر 5

 است؟

 درد سیاتیکی موثر است؟ درمان.آیا تقلیل غذا بر 6
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 اهمیت و ضرورت پژوهش 1-5

با توجه به تفاوت در نگاه به بیماری و علل ایجاد کننده آن 

در طب جدید و طب قدیم؛ و توجه بیش از حد به درمانهای جراحی 

حداقل در سطح جامعه، بر آن شدیم تا با تبیین درستی از عرق 

النَّسا و بررسی علل بروز این بیماری در درجه اول قدمی در جهت 

اهش شیوع آن برداریم و در درجه بعد با مقایسه دیدگاه های ک

طب سنتی و طب جدید و استفاده از روش های درمانی مطرح شده 

در منابع اصیل طب قدیم که بصورت عمده بر روی تصحیح روش 

زندگی تکیه دارد و نه بر روش های دارویی و دستی و جراخی؛ 

 نیم.روش درمانی نوینی برای درمان آن معرفی ک

در واقع ما در این مطالعه قصد داریم یکی از مشکالت مهم 

بهداشتی یعنی دردهای سیاتیکی را با درمان غیر دارویی و غیر 

جراحی یعنی کاهش غذای دریافتی بهبود بخشیم و این کار از نظر 

عدم استفاده از انواع داروها که مطمئنا بهمراه عوارض بسیاری 

 قتصادی بسیار ارزشمند است.هستند و نیز تاثیرات مهم ا

 

 مبانی نظری 1-5-1

این پژوهش بر اساس نظرات بزرگان طب سنتی ایران همچون ابن 

سینا و کتاب قانون پایه گذاری شده است و از جهت نظری گامی 

در جهت مستند نمودن منابع طب سنتی ایران محسوب میگردد و نیز 

سنتی ایران  تاییدی بر این که کاهش غذا در منابع معتبر طب

مهری  علت بیو متاسفانه به  است ملی توضیح داده شدهبصورت کا

انجام شده به این کتب؛ در حال حاضر طب مدرن معتقد است که 

و میتوان با  (6)معرفی شده است 1395این روش درمانی در سال 

 این مطالعه در جهت دفاع از طب غنی سنتی ایران قدم برداشت.
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 مبانی عملی 1-5-2

مهم ترین مبانی علمی این مطالعه در واقع معرفی مجدد روش 

کاهش غذا است تا بتوان در درمان بیمارانی که از دردهای 

سیاتیکی رنج میبرند؛ بدون استفاده از دارو و جراحی به ایشان 

 کمک کرد.

 

 های عملیاتی متغیرهای پژوهش. تعریف1-6

به تفصیل توضیح  1-1متغییرهای مطالعه بالینی در جدول شماره 

 داده شده است.

این متغییرها شامل سن و جنس، درد سیاتیکی، میزان ناتوانی 

 بیمار و کالری، حساسیت موضعی و درد و وزن می باشند.
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 متغیر های مطالعه 1-1جدول 

عنوان 

 متغیر

  کیفي کمي نوع متغیر

 

 

 تعریف
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 سال پرسشنامه     *     * سن

 مونث/مذکر پرسشنامه   *       * جنس

درد 

سیاتیکی 

 مزمن

 *  

  

*    

درد سیاتیکی ای 

که بیش از سه 

ماه طول کشیده 

 باشد

 ماه پرسشنامه

کاهش 

 كالري
  * 

  

*    

میزان انرژی 

دریافتی از 

 طریق غذا

غذاي با توجه به  

مصرفي توسط بیمار 

 درطول شبانه روز

 نسبتي

حساسیت 

 موضعي
 *  

  

  *  

دردی که در 

هنگام انجام 

تست الزک ایجاد 

 میگردد

معاینه بالیني)تست 

 الزك(
 اسمي

میزان 

ناتواني 

 بیمار

 *  

  

   * 

نمره ای که فرد 

از پرسشنامه 

موریس -روالند

 اخذ میکند

پرسشنامه 

روالندموریس تكمیل 

بیمار ونمره  توسط

 دهي توسط مجري طرح

 ترتیبي

  *  درد

  

   * 

نمره ای که فرد 

از پرسشنامه مک 

 گیل اخذ میکند

VAS ترتیبي 

 نسبتی (kgترازو ) وزن بیمار    *     * وزن
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 . نوآوری پژوهش1-7

هر چند امروزه از روش درمانی کاهش غذا یا همان کاهش کالری 

انواع بیماریها استفاده  و پیشگیری از دریافتی در درمان

در درمان دردهای بصورت خاص  به تنهایی و میشود اما این روش

 به کار نرفته است.بدون نیاز به جراحی سیاتیکی 

بر اساس  نوآوری مطالعه ما در معرفی روش درمانی کاهش غذا

است. روش درمانی دردهای سیاتیکی  درمنابع طب سنتی ایران 

روشی است که بدون هزینه درمانی و بدون عوارض کاهش غذا، 

جانبی بوده و با تغییری جزیی در شیوه زندگی فرد، در جهت 

بهداشتی شایع به  تبهبود وضعیت سالمتی جامعه و درمان مشکال

 راحتی میتوان از آن استفاده کرد.

تاکنون درمانهای پیشنهادی برای مشکل شایع درد سیاتیک، 

شامل روشهای مختلف جراحی، دارو درمانی، تزریق اپیدورال 

استرویید، فیزیوتراپی و نهایتا تغییر در سطح فعالیت بیمار 

بوده است و روش درمانی تغییر یا کاهش در میزان کالری دریافتی 

وین و برگرفته از و تاثیر آن بر شدت درد سیاتیک؛ روشی ن

 منابع طب سنتی ایران میباشد. 
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 فصل دوم

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
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 . مقدمه2-1

طب در لغت به معنی »تعاریف مختلفی برای طب در کتب آمده است. 

اصالح و حذق است؛ و به اصطالِح اطبا علمی است که با آن، احوال 

 .(7)«بررسی می گرددبدن انسان از حیثیت صحت و مرض 

یکی از بهترین تعریف ها از طب و پزشکی را می توان در کتاب 

بجشکی )پزشکی( پیشه ای بود که »هدایه المتعلمین دید: 

تندرستی آدمیان را نگاه دارد و چون رفته بود باز آرد، از 

. این کتاب اولین کتاب طبی به زبان پارسی (8)«روی علم و عمل

م هجری نگاشته شده و این چنین تعریف جامع است که در قرن چهار

و در عین حال مختصری از پزشکی، نشان از عمق دانش این 

 بزرگواران است.

ذخیره خوارزمشاهی خود به نام   همچنین جرجانی در کتاب ارزشمند

طب صناعتی است که طبیب بوسیله آن متوجه »چنین می فرماید: 

تندرست باشند، آن را تندرستی و بیماری مردم می گردد و اگر 

حفظ می کند و اگر بیمار گشته اند با تدابیر صواب ایشان را 

به حال تندرستی باز می گرداند. این تدابیر صواب همان عالج 

  .(3)«است، در واقع عالج برگرداندن بدن به حال طبیعی خود است
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 علم طب به دو بخش تقسیم می شود: طب نظری و طب عملی. 

دانشی است که چگونگی عملکرد و تغییرات بدن و  الف(طب نظری؛

عوامل موثر بر آن را که منجر به سالمتی یا بیماری می شود را 

اسباب و -2امور طبیعیه، -1بررسی می کند و شامل سه بخش است: 

 عالیم دالیل و-3علل و 

ب( طب عملی؛ دانشی است که برای حفظ سالمتی یا بازگرداندن آن 

دارو درمانی -2تدابیر -1شامل سه بخش است: به کار می روند و 

 اعمال دستی.-9و 

میباشد و تدابیر غذا مهم تدابیر شامل تدابیر صحی و مرضی 

 ترین بخش تدابیر میباشد.

در واقع طب عملی شامل حفظ الصحه )یا همان تدابیر حفظ سالمتی( 

و معالجات )تدابیر مرضی، دارو درمانی و اعمال دستی( می 

  .(1)گردد

ابوعلی سینا در بحث کلیات عالج در کتاب قانون چنین میفرماید: 

معالجه با سه روش انجام میگردد: تدبیر و تغذیه، استفاده »

 «.از دارو و روش های دستی و یداوی

منظور از تدبیر، دخل و تصرف در اموری آمده که فرد بصورت 

د عادی در زندگی خود انجام می دهد که غذا یکی ازآنها می باش

(13). 

در واقع، مراد از تدبیر در اینجا تصرف در اسباب ضروری و غیر 

ضروری است. اسباب یا سته ضروري، شش اصل ضروری حفظ سالمتی 

هستند که شامل هوا، خوردنیها و آشامیدنی ها، خواب و بیداري، 

روشهای پاکسازی بدن، حركت و سكون بدني و اعراض نفساني 

 .(7)است
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طب سنتی ایران در حفظ سالمتی و جلوگیری از در کل تالش مکتب 

بیمار شدن میباشد. بنابر این در قدم اول الزم است فرد، مزاج 

ذاتی خود را بشناسد و ببیند به کدام طیف مزاجی نزدیکتر است 

. روش (11)و روش زندگی خود را متناسب با آن طیف تنظیم کند

در درمان و  زندگی و تغییراتی که در آن داده میشود نقش مهمی

 پیشگیری از بیماریها ایفا میکند.

 

 مکتب طب سنتی ایران 2-2 

های طب مکمل و ترین شاخهمکتب طب سنتی ایران یکی از غني

جایگزین است و امروزه به غیر از ایران در بعضی از کشورهای 

جهان از جمله کشورهای عربی، یونان، هندوستان و غیره نیز 

به عنوان یک مکتب کامل، پویا،  1ایران شود. طب سنتياستفاده می

 .شودعلمی و با مبانی فکری آزموده شده شناخته می

داند و به مکتب طب سنتی ایران جهان هستی را یک نظام احسن می

اعتقاد دارد که پزشک  نگرد وعنوان آفریدۀ خالق حکیم می آن به

باید درک صحیحی از جهان هستی پیدا کند به همین دلیل باید 

عالوه بر پزشکی، به علوم مختلف احاطه و تسلط داشته باشد؛ از 

 نامد.این جهت او را "حکیم" می

داند که سالمتی جامعه را حفظ همچنین پزشک موفق را پزشکی می

ها با آموزش روش صحیح نماید. طب سنتی بر پیشگیری از بیماری

زندگی تاکید دارد واعتقاد دارد که با این تدبیر تعداد 

 .(12)ماران و مصرف دارو کاهش خواهد یافتبی

                                                           
1 Traditional Iranian Medicine (TIM) 



 

96 

 

سال قبل میرسد،  13333ریشه های مکتب طب سنتی ایران به بیش از 

طب سنتی ایران قبل از طب »طبق نقل سیریل الگود مورخ پزشکی: 

یونانی وجود داشته است و ایرانیان اصول آن چیزی را که طب 

یونانی نامیده شد، به یونانیان تعلیم دادند و در ایران قدیم 

 « بود. وضعیت طب پیشرفته تر از آشور

آثار مکتوب و نظریات ستارگان طب سنتی ایران مانند ابن سینا، 

علی بن عباس اهوازی، ابن ابی الصادق نیشابوری، سید اسماعیل 

جرجانی و عمادالدین محمود شیرازی حدود هشت قرن محور آموزش 

 و درمان دانشگاه های پزشکی طب در غرب و شرق جهان بود.

احیاء طب سنتی ایران و توسعه منطقی الزم است با ژرف نگری جهت 

آن کوشید. در ذیل به اختصار دالیل لزوم احیای طب سنتی ایران 

 و برنامه صحیح در رابطه با توسعه منطقی آن ذکر خواهد گردید.

ها ها، محور تشخیص و درمان بیماریطب سنتی ایران، در طی قرن

این طب در بسیاری از کشورهای جهان بخصوص ایران بوده است. 

میراث پربار پزشکی قدیم ایران است که در قالب کتب و نسخ 

تدوین گشته و حاوی اصول دقیق علمی و عملی پزشکی بوده است. 

اصول این مکتب به طور کامل در تالیفات پزشکان و دانشمندانی 

که اغلب آنها شهرتی جهانی دارند مشهود است. این آثار علمی 

  .باشدهمچنان موجود میهای بزرگ جهان در کتابخانه

کند که یک پدیده سابقه چند هزار ساله طب سنتی ایران ثابت می

توان گفت طب ایران قبل از طب یونان نوظهور نیست. لذا می

بنیاد گردیده است و این ایرانیان بودند که اصول آن چیزی را 

که طب یونانی نامیده شده به یونانیان تعلیم دادند. قابل 

" در یکی از معتبرترین کتب پزشکی  2ه "طب یونانیتوجه است ک

                                                           
Unani Medicine 2 
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گونه تعریف شده است: "سیستم درمانی شرقی برگرفته رایج این

شده از طب پارسی و مورد استفاده در جوامع اسالمی است که با 

 . (19)شود" نیز شناخته می 3عنوان حکمت

 

 تعریف طب سنتی 2-3

منظور جامه عمل بهسال پیش  93از حدود  سازمان جهاني بهداشت

« 2333بهداشت براي همه تا سال » ، یعني:پوشیدن به شعار خود

 2توسعه طب سنتي را مورد توجه قرار داده است. این تصمیم بر 

اول عدم دسترسي بسیاري از افراد به خدمات  است.پایه استوار 

درصد جمعیت  83اولیه بهداشتي درماني كه در بعضي كشورها تا 

هاي طب جدید بخصوص رضایت از درمانود و دوم عدمشرا شامل مي

 هاي مزمن و عوارض جانبي داروهاي شیمیایيبیماري بدر با

 .میباشد

ي در یهاهبیانی سازمان جهاني بهداشت 1378به این دلیل درسال 

طور طب سنتي به كه در آن، دكرزمینه توسعه طب سنتي منتشر 

مجموعه تمامي علوم نظري و » تعریف شده است: گونهخالصه این

هاي جسمي، عملي كه در تشخیص طبي، پیشگیري و درمان بیماري

گفتاري  صورترود و بهكار ميهاي اجتماعي بهذهني یا ناهنجاري

  «یا نوشتاري از نسلي به نسل دیگرانتقال یافته باشد

میالدی با تجدید نظر، طب سنتی را این گونه تعریف  2333در سال 

های طب سنتی ای کلی است که هم به سیستم"طب سنتی واژهنمود: 

عربی و هم  –مانند طب سنتی چین، آیورودای هند و طب یونانی

 شود.به انواع مختلف طب بومی اطالق می

                                                           
Hikmat 3 
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های طب سنتی شامل دارودرمانی )استفاده از گیاهان درمان

های غیر دارویی )مانند دارویی، اجزای حیوانی و معدنی( و روش

باشد. در مجموع های روحی روانی، طب سوزنی، ماساژ( میدرمان

شامل کلیه اقدامات بهداشتی، رویکردها، اطالعات و باورهایی 

که به اشکال مختلف دارویی و غیر دارویی، برای حفظ سالمتی و 

روند. ها به کار میهمچنین درمان، تشخیص و پیشگیری از بیماری

از سنت یک کشور یا در بطن سیستم در صورتی که این اعمال جزئی 

ها خدمات پزشکی رسمی آن کشور نباشد و سیستم خدمات پزشکی آن

های بر پایه طب نوین استوار باشد؛ به جای واژه طب سنتی، واژه

 .(14)رود"مکمل، جایگزین، غیرمتعارف یا موازی به کار می

 

علل پیشرفت و ترویج طب سنتی از دیدگاه سازمان  2-4

 بهداشتجهانی 

هاي طب سنتي، مكمل و جایگزین قابلیت آن را دارند كه درمان

براي بهتر ساختن نظام مراقبت سالمت در بسیاري از كشورها كمك 

 كننده باشند.

البته بایستی این نکته را متذکر شد که براي ارتقاء شیوه 

هاي طب سنتي، مبتني بر شواهد درباره تاثیر بسیاري از درمان

 هاي بیشتري مورد نیاز است. مكمل و جایگزین پژوهش

نگرد و تاکید دارد که طب سنتی با دیدی کلی به بدن میالف(

بدن و روان  بیماری نتیجه عدم تعادل و توازن در کل سیستم

انسان است. در این دیدگاه درمان حل محور بیمار و نه بیماری؛ 

 میباشد.
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شود، ازآنجاکه طب سنتی جزئی از فرهنگ مردم محسوب میب( 

های وارداتی دارد. طب سنتی مزایای خاصی نسبت به تمامی سیستم

از قدیم، سیستم بهداشتی درمانی خود مردم، بوده است و به 

 شود.توسط آنان به خوبی پذیرفته میهمین دلیل 

 

طب سنتی از جمله روش های قابل حصول و در دسترس، امن و ج(

 دارای توجیه اقتصادی است و به همین دلیل یکی از مطمئن

ها برای رسیدن به پوشش بهداشتی برای همه جهانیان ترین راه

 .(14)تواند باشدمی
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 دالیل لزوم احیای طب سنتی ایران: 2-5

 نقش اقتصادی 2-5-1

 1343پس از عزم ملي در چین براي بازگشت به طب سنتي خود در سال

، هم اكنون طب سنتي 1351و تشكیل آكادمي طب سنتي چین در سال 

درصد خدمات بهداشتي درماني را در این كشور برعهده 43چین 

مركز تحقیقات طب سنتي  173دانشگاه طب سنتي و 93دارد. در چین 

  وجود دارد.

در بیش تر كشورهاي توسعه یافته نیز طب سنتي و مكمل توسط 

 تعداد فراواني از افراد این جوامع پذیرفته شده است؛ 

درصد مردم فرانسه  75درصد جمعیت كانادا و  73به طوري كه 

 حداقل یك مرتبه در سال از خدمات طب مكمل بهره مي برند. 

نتي و مكاتب در ایران، آمار دقیق میزان استفاده از طب س

در  1973مختلف طب مكمل مشخص نیست، ولي مطالعه اي كه در سال

 6265سال گذشته  5نشان داد كه در طي  شهر اصفهان انجام شده

درصد از افراد حداقل یك بار از روش هاي طب جایگزین استفاده 

 5/3و 6/76كرده اند و استفاده از گیاهان دارویي و حجامت با 

تر از روش هاي دیگر مورد توجه بوده است. درصد به ترتیب بیش 

میلیارد ریا 7حدود  1976در ایران فروش داروهاي گیاهي در سال

 میلیارد ریا ل رسیده است. 97به  1983ل بوده که در سال 

با توجه به اینکه بیش از نیمی از مراجعات به پزشكان نیاز 

به تجویز دارو ندارد، اگر از روش هاي درماني دیگر استفاده 

كنیم مصرف داروهاي شیمیایي كاهش یافته مي توانیم با صدور 

دارو به خارج، كشور را در مسیر پر سودي قرار دهیم و از این 

زیرا داروهاي شیمیایي هر طریق وابستگي خود را نیز كم كنیم، 
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روز جدیدتر و قطعا گران تر مي شوند. در حالي كه كشور ما 

خاستگاه طب سنتي است و انواع گونه هاي گیاهي با خواص دارویي 

فراوان و تنوع و كیفیت باال، سرمایه هاي با ارزش ما محسوب 

 .(14)می شوند

 

 دسترسی آسان و ارزان قیمت2-5-2

وها تنوع بسیار زیاد داشته، معموال برای در طب سنتی ایران دار

یک بیماری، داروهای متعددی وجود دارد. داروها غالبًا مواد 

در محیط  -شامل مواد گیاهي، معدني و حیواني  -در دسترس 

اطراف محل زندگي هستند و معمواًل نسبت به داروهاي شیمیایي 

ینه قیمت كم تري دارند. داروهاي مزبور معموال با پرداخت هز

اي نسبتًا جزئی در همان منطقه قابل دسترسي است و با هزینه 

 .سرسام آور داروهاي شیمیایي قابل مقایسه نیست

كه از این میان مي توان به مواردي مانند سیب، انگور، سركه، 

ماش، نخود، نارنج، لیمو، گندم ، جو، بابونه، گشنیز، سیاه 

 .(14)هستند دانه، كنجد، زیتون در این زمینه جالب توجه

 

 . تکیه بر جنبه های اخالقی2-5-3

طب سنتي ایران به طور كلي ریشه در تاریخ و فرهنگ این مرز و 

بوم دارد و به عنوان وسیله اي براي ارتزاق كم تر مطرح بوده 

است. این مشعلداران علم و اخالق بشري به دانشمندان پیش از 

خود احترام فراوان قائل بودند و گرچه در بسیاري مواقع نظرهاي 

مي كشیدند، ولي صحیح    ه نقد علمي اساتید قبل از خود را ب

در آثار خود منبع و مرجع سخنان خود را به منظور بزرگداشت 

 اساتید فن بیان مي داشتند.
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شیخ الرئیس عقاید و روش هاي درماني پیشینیانش را توأم با 

نظر و برداشت هاي شخصي به گونه اي روشن نگاشته و هرگونه 

قدم به دست آورده به دستور یا نسخه مفیدي را كه از پزشكان م

 نام آنان در كتاب خود درج كرده است. 

به همین جهت كتاب قانون بي اندازه مورد توجه و اعتماد اهل 

فن قرار گرفت، به طوري كه در مقایسه آن با كتب پزشكي و 

آثاري كه بعد از ابن سینا نگارش یافت همه بر تفوق و برتري 

ان بیماري ها ي سخت، ر این اثر ارزنده اعتراف كرده و در درم

أي و دستورات این پزشك عالي مقام را دلیل و راهنماي عملیات 

خود قرار داده اند. متاسفانه اكثر شاگردان غربي این مكتب 

بزرگ، احترام اساتید خود را نگاه نداشتند و ضمن استفاده هاي 

 .(14)ع این مكتب طبي را به سخره گرفتندفراوان بدون ذكر مناب

 

 دستیابی به داروها و روش های جدید 2-5-4

استفاده از تجارب سنتي احتمال كشف مواد مؤثر دارویي را تا 

درصد افزایش مي دهد، در حالي كه این میزان در پژوهش هاي  43

 درصد است. 1اتفاقي فقط 

داروهایي مانند كانابینوییدها، وینكریستین، آرتمیزینین ، 

-، كانتاریدین، و اسپینالاپیوئیدها و كلشیسین، پیلوكارپین

زد )اولین داروي ضد سرطان گیاهي منشأ گرفته از طب سنتي 

ایران كه براساس تجربیات مرحوم حكیم آنالویي مجوز كاربرد 

آن در درمان آدنوكارسینوماي معده مرحله چهار به تصویب وزارت 

بهداشت و درمان رسیده است( و یا روش هایي مانند طب سوزني، 

استفاده از سوند به منظور تزریق اولین عمومي و  روش بیهوشي

دارو و همچنین خارج نمودن ادرار احتباس یافته، چگونگي خارج 
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كردن جنین با هیدروسفالي ایجادكننده دیستوشي و استفاده از 

مارپیچ مبرد در استخراج اسانس توسط ابن سینا، استفاده از 

ده از پروتز سیم طال براي ثابت كردن دندان متحرك و استفا

دنداني تراشیده از دندان گاو شواهدي غیر قابل انكار بر این 

 مطلب هستند.

طب سنتي ایران كه ثمره تجربه هاي گسترده دانشمندان و حكماي 

این سرزمین طي قرون و اعصار متمادي است، توانایي ارائه راه 

حل در بعضي از بیماري هایي را كه امروزه طب جدید در برخورد 

ن ها ناتوان است ویا در بسیاري موارد تنها به درمان با آ

 .(14)عالمتي بسنده مي كند دارا است
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 مفهوم مزاج در طب سنتی ایران 2-6

مزاج در طب سنتی ایران، مفهومی کلیدی در تعریف سالمت و بیماری 

انسان و نقطة عطف فیزیوپاتولوژی بیماریها است و به زبان 

جان، هر موجودی اعم از جاندار و بیساده بر پایه این فلسفه، 

از ترکیب ارکان به عنوان مواد اولیه با کیفیتهای متفاوت و 

های مختلف تشکیل شده است. در این تعریف، مزاج و درصد به نسبت

باشد همانطور که ترکیبی هیچ دو انسانی با یکدیگر یکسان نمی

 .(12)اثر انگشت هیچ دو فردی یکسان نیست

اسماعیل جرجانی نیز در کتاب ذخیرة خوارزمشاهی حکیم سید 

هر تنی را مزاجی و اعتدالی خاّصه است و از »... نویسد: می

چندین هزار خلق که خدای تعالی آفریده است، هرگز دو تن به 

یک مزاج، راستاراست نبوده است و نباشد و همچنین مردمان هر 

 .(3)«ستو هر هوایی را مزاجی و اعتدالی خاّصه ااقلیمی 

بندی بالینی و در حقیقت بر اساس این نظریه، در یک طبقه

مانند فنوتیپی، افراد سالم و بیمار با در نظر گرفتن عالیمی 

و روحی، رنگ چهره، حرارت بدن، خصوصیات نبض، وضعیت جسمی 

 گیرند.مختلف قرار می هایکیفیت مواد دفعی در گروه

هیل در تفکیک خصوصیات بندی، آموزش و تسمنظور از این دسته 

سازی، افرادی را که از نظر فنوتیپی و افراد است تا با ساده

خصوصیات کلی بیشترین شباهت به یکدیگر دارند در یک گروه قرار 

ها بر اساس مسائل ژنتیک به دهند و امروزه دلیل این شباهت

 سادگی قابل درک هستند.

زاج فرد رخ در این دیدگاه در هر بیماری، تغییر خاصی در م

بندی شده قابل تشخیص و دهد که طبق یکسری اصول مدون و طبقهمی

  .(12)افتراق است
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 طب مکمل و جایگزین 2-7

های تشخیصی و درمانی است که با تفکر ای از روشطب مکمل مجموعه

. اغلب این (15)های بهداشتی رایج تفاوت داردحاکم بر سیستم

ها تاریخچه بسیار طوالنی و حتی چند هزار ساله دارند که روش

براساس دریافت ها، باورها و تجربیات هر فرهنگی به آن دست 

 .(16)است شدهیافته و به کار برده

جهت حفظ سالمت و درمان  4امروزه استفاده از طب مکمل و جایگزین

 13بیماری، رو به گسترش است و موارد مراجعه به طب مکمل در 

 .(17)سال اخیر از تعداد مراجعین به طب رایج پیشی گرفته است

افراد برای درمان  %83در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، 

کنند و در کشورهای های طب سنتی عمل میو یا بهبود سالمتی به روش

که اال، استفاده از طب مکمل افزایش یافته به طوریبا درآمد ب

. (15و16)اند افراد استفاده از طب مکمل را گزارش نموده %65تا 

تواند همخوانی بیشتر از دالیل افزایش گرایش به طب مکمل، می

های مربوط به زندگی، سالمت و بهبودی و رویکرد این طب با ارزش

 .(18)مبتنی بر پیشگیری باشد

ز طب رایج به خصوص در زمان با وجود رضایت اکثر بیماران ا

ابتال به بیماری حاد یا موارد اورژانسی، اما بیماران جهت 

های مزمن یا مسائل مربوط به سبک بهبود سالمتی، درمان بیماری

 .(12)آورندزندگی، به طب مکمل روی می

های درمان نشده، یا رغم موفقیت چشمگیر طب رایج، بیماريعلی

بخصوص موارد مزمن در آن بسیار دیده حتي ناكافي درمان شده 

دهد. شود. طب سنتی و مکمل به بیماران قدرت انتخاب سالمتي ميمی

                                                           
(CAM)Complementary and Alternative Medicine 4 



 

46 

 

تر ضررتر و مطمئنهای آنها ذاتاً بياین باور وجود دارد كه درمان

های طب رایج هستند و در تشخیص و درمان با یك نگاه از درمان

 . (16)کندكل نگر به بیمار نظر می

ای دارند و اکثر ی طب مکمل و جایگزین طیف گستردهرویکردها

های آن ارزش گنجاندن در طبابت حال حاضر را دارند. البته روش

گاهًا برخی از این رویکردها بالقوه خطرناک یا غیرموثر 

گیرند. باشند و در غیاب هرگونه مستنداتی انجام میمی

وصیه پزشکان ها اغلب زنان هستند و معموالً بدون تکنندهدریافت

 .(17)کنندهای درمانی را انتخاب میخود این گزینه

مشکل اصلی، عدم اطالع اکثر پزشکان از این حیطه و همچنین پیشی 

گرفتن تقاضای بیماران به طب مکمل، از آموزش آن به دانشجویان 

 پزشکی، دستیاران و پزشکان است.

انجام  های پزشکی یادر نتیجه بیماران بدون آن که از توصیه

هر دو درمان توسط یک فرد واحد سود ببرند، خود در مورد 

کنند. انجام تمام گیری می استفاده از طب مکمل تصمیم

که مضر رسانند و حذف آنهایی هایی که به بیمار سود میدرمان

شود. لذا برای کاهش فاصله بین باشند باعث بهبود طبابت میمی

اندارد باید تحقیقات بیشتر و های بیماران و طبابت استخواسته

 .(17)آموزش این رویکردها در دانشگاه های پزشکی انجام گیرد
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 کاهش دریافت کالری از نظر طب مدرن 2-8

 مقدمه2-8-1

و مدرن امروز، مقدار متوسط غذای مصرفی   در دنیای پیشرفته

 .(13)افراد نسبت به نسلهای قبل افزایش یافته است

محدودیت دریافت کالری به میزان کمتر از  کاهش غذا، بصورت

حدی که باعث ایجاد سوءتغذیه میگردد، به عنوان روشی در کمک 

 به درمان بیماریها مطرح است.

متاسفانه به علت کم توجهی و بعضا بی توجهی به منابع غنی 

طب سنتی ایران، این پیشینه تاریخی انکار شده و حتی منابع 

سال است که تحقیقات جدید اثر  83 طب کالسیک معتقدند که تنها

این مداخله ساده در افزایش طول عمر و کاهش بروز بیماریهای 

 .(23)وابسته به سن را نشان داده است

، شیوه ای آزموده شده به  محدودیت کنترل شده دریافت کالری

روش تجربی است که پیدایش طیف وسیعی از بیماریها نظیرانواع 

یهای کلیوی و قلبی عروقی، بیماریهای نئوپالسم، دیابت، بیمار

اتوایمیون، از دست رفتن نورونها درجریان پیری را در گونه 

 .(21)های متنوعی ازحیوانات به تأخیر می اندازد
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 تعریف کاهش غذا از دیدگاه طب کالسیک 2-8-2

یا همان عنوان امروزی آن « کاهش غذا»در طب کالسیک در مورد 

نسبت به دریافت قبلی   calorie restriction (CR)یعنی محدودیت کالری 

ایجاد  فرد یا مقدار غذای متوسط همان تیپ بدنی، که منجر به

سوء تغذیه نگردد، مطالعات بسیاری شده و نتایج خوبی حاصل شده 

 است.

«CR » به عنوان تنها مداخله غیر ژنتیکی که باعث به تاخیر

 .(22)ستانداختن روند پیری می شود، معرفی شده ا

در مقاالت مختلف برای این مقدار کاهش در کالری دریافتی، 

مقادیر مختلفی ذکر شده است، برای مثال در مطالعه ای در سال 

درصد می دانستند که باعث افزایش  93این کاهش را معادل 1386

. اما در مقاله (29)درصدی در طول عمر افراد شده بود 43تا  93

درصدی نیز به اندازه کاهش 8کاهش  حتی 2334ای دیگر در سال 

 .(24)درصدی موثر دانسته اند43

نوع رژیم غذایی   کاهش کالری دریافتی در قالب دو

 ( تعریف شده است.CRON(و کرون )Okinawaاوکیناوا)

از جزیره ای در ژاپن اقتباس « اوکیناوا»نام برنامه غذایی  

 شده است که ساکنین این جزیره باالترین طول عمر را در بین 

کمتر از  ٪23ساکنان کره زمین دارا هستند؛ رژیم غذایی آنها 

سبزیجات زرد و  ٪93متوسط کالری مصرفی مردم ژاپن بوده، حاوی 

 .(25)سبز است

امه غذایی مقوی با کالری  بسیار پایین یک برن« رژیم کرون»

. نام (21)و همکارانش تدوین گردیده است Walfordاست که توسط 
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رژیم کرون مخفف محدودیت غذایی با قابلیت تغذیه مناسب 

 ( Calorie Restriction with Optimal nutritionاست.)

در تحقیقات بالینی، بعضا محدودیت دریافت کالری بصورت کاهش 

ه غذا با گرسنگی متناوب، یعنی یک روز باغذای کمتر و روزان

 .(26)یک روز بیشتر تعریف شده است

 

 اثرات کاهش غذا 2-8-3

تحقیقات نشان داده است که کاهش غذا متوسط طول عمر را در 

جوندگان افزایش داده و روند پیری را در میمون ها کند کرده 

. کاهش کالری در انسانها منجر به تغییرات متابولیک (27-28)است

، تنظیم متابولیسم گلوکز LDLمثل کاهش سطح تری گلیسرید، کاهش 

با تقویت پاسخ دهی سلولها به انسولین و نیز کاهش بروز 

 .(23)اترواسکلروز می گردد

در مدلهای تجربی، کاهش تغذیه مقاومت نورونهای مغز را در 

آلزایمر، پارکینسون، هانتینگتون و سکته  بیماری هایی همانند

 مغزی افزایش می دهد.

در آزمایشات بالینی نیز اثربخشی این مداخله در بهبود حافظه 

. همچنین برخی مطالعات اثر سودمند (93)نشان داده شده است

کاهش غذا در حفاظت از نورونها بعد از ترومای مغزی و نیز 

آسیب ایسکمیک قلب در موش  بهبود عملکرد قلب وآنژیوژنز پس از

 . (91-92)را نشان می دهند ها

کاهش غذا حتی بدون کاهش وزن، متوسط عمر را در انسان طوالنی 

 . (21)می کند
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 مکانیسم های تأثیر کاهش غذا 2-8-4

مکانیسم های قابل توضیح در اثرات کاهش غذا؛ کاهش روند 

مکانیسمهای مولکولی همچون آسیب ایسکمیک، آسیب 

 اگزایتوتوکسیسیتی، آسیب اکسیداتیو و التهاب  می باشند.

نوعی  آسیب نورونی در اثر تجمع اسید « اگزایتوتوکسیسیتی» 

آمینه ها در بافت عصبی است؛ که می تواند منجر به افزایش 

میزان کلسیم و سدیم در داخل سلول و در نتیجه فعال شدن 

و موجب از بین آنزیمهای پروتئاز، کیناز و اندونوکلئاز شده 

 .(99)رفتن نورون ها گردد

آسیب ناشی از رادیکالهای آزاد شامل آنیون « آسیب اکسیداتیو»

سوپراکسید، رادیکال هیدروکسیل و نیتروس اکسید می باشد که 

منشأ تولیدشان در میتوکندری است و مسئول آپوپتوز یا نابودی 

 .(94-95)برنامه ریزی شده سلول  وایجاد روند  التهاب هستند

نیز به دنبال آسیب بافتی، سیتوکین های « التهاب»در روند 

التهابی مثل اینترلوکین ها و فاکتور نکروز بافتی آزاد می 

 .(96)شود که مسئول اثرات تخریبی و بازسازی هستند

نیز یک بخش اساسی از پاسخ تطابق سلولی دربرابر « اتوفاژی»

استرس است که هومئوستاز را تأمین می کند؛ این ابزار از طریق 

تجزیه و بازیابی مجدد اجزای سلولها و از بین بردن پروتئین 

های کهنه و ارگانل های سلولی است.  فعالیت اتوفاژیک در عرض 

یر هوموژن به حداکثر می رسد ساعت پس از گرسنگی به صورت غ 48

هفته باال باقی می ماند. این امر از طریق مهار  9و حدود 

mTOR(mammalian target of rapamycin) که نوعی کیناز است انجام می

 .(97-98)شود
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اتوفاژی، یک مکانیسم سلولی حفاظت از بازیافت پروتئین است 

شود. اتوفاژی  که می تواند به مرگ سلولی برنامه ریزی شده منجر 

 را می توان در اثر گرسنگی و کمبود اکسیژن نیز دید.

در زمینه های خاص، مانند محرومیت از مواد مغذی، فعالیت 

اتوفاژیک به سرعت سازگاری پیدا کرده؛ همچنین می تواند 

فعالیت پروتئین های آسیب دیده ای که ممکن است سمی باشند و 

 .(93)حدود کندیا باعث مرگ آپوپتوتیک گردند را م

اتوفاژی به طور چشمگیری در پاسخ به گرسنگی نقش ایفا 

در گرسنگی، اتوفاژی اجازه می دهد تا حاصل بازیافت  میکند. 

اجزای داخل سلولی به یک منبع داخلی برای بلوک های ساختمان 

ماکرومولکولی تبدیل شود که برای حفظ عملکرد سوخت و ساز 

 سلولی بسیار مهم است.

بنابراین، اتوفاژی را میتوان تضمین کننده بقا و کاهش دهنده 

آسیب دانست که در زمینه سرطان همانند یک شمشیر دو لبه ایفای 

 .(21)نقش میکند

اتوفاژی روند منظم تغییر و تبدیل اجزای سلولی بر پایه 

کاتابولیسم ارگانل های آسیب دیده و پروتئین های غیر مصرفی 

. نقص در روند اتوفاژی (43)لیزوزوم ها می باشداز طریق عملکرد 

دارای عواقب جدی بوده و پیوستگی تام با پیری سلول، بیماری 

های نورودژنراتیو، کانسر، میوپاتی و کاردیومیوپاتی 

 .(41)دارد
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 پیشینه در داخل کشور: 2-9 

در زمینه بررسی اثر کاهش کالری دریافتی بر بهبود روند 

التهاب، در داخل کشور مطالعه مشابهی انجام نشده است. اما 

بر درک درد انجام دریافتی اثرات کاهش کالری در مورد بررسی 

 شده است.

اثرات محدودیت غذایی  منتشر شد، 2312در یک مطالعه که در سال 

در مورد درد انجام شده بود بررسی دریافتی بر تست فرمالین که 

شده و طی آن کاهش کالری دریافتی باعث افزایش درک درد شده و 

در مورد  تفاوت واضح و معنا داری در فاز مزمن تست فرمالین

 (42)مشهود بود. درد

 

 رانیا از خارج در نهیشیپ 2-11

بررسی مقاالت مشابه در دو زمینه مطالعه بالینی حیوانی و 

در هیچکدام از مشابهی کامال هر چند مطالعه انسانی انجام شد. 

در مورد بررسی اثر کاهش کالری دریافتی بر این دو مطالعه و 

 مشاهده نشد اما در مطالعات خارج از کشوربهبود روند التهاب 

در متنوعی در مورد بررسی اثرات کاهش کالری دریافتی مطالعات 

 .وجود داردمورد پیشگیری از بیماریهای مختلف 

اثرات ضد درد کاهش کالری دریافتی طی  2335برای مثال در سال  

ژیم طوالنی مدت با تست فرمالین مورد آزمایش قرار گرفت که ر

  .(49بصورت معنی داری باعث کاهش درک درد شد)

انجام شد برای اولین بار  2338در مطالعه ای دیگر که در سال 

نشان داده شد که کاهش کالری دریافتی باعث به تاخیر انداختن 
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در رت ها و کاهش بروز بیماری های مرتبط با سن روند پیری 

  .(23میگردد)

نشان داده شد که عالوه بر رت ها، کاهش کالری  2312سپس در سال 

نیز باعث افزایش طول عمر میگردد در این  در انسانها دریافتی

مطالعه چنین توضیح داده شده است که در حال حاضر تنها مداخله 

عمر آن به صورت قطعی اثبات شده غیر ژنتیکی که افزایش طول 

است، کاهش کالری دریافتی بصورت طوالنی مدت است. حتی این  

کاهش اگر بصورت دوره ای و کوتاه مدت باشد نیز اثرات مشابه 

 .(44)کاهش کالری برای مدت طوالنی را داشته است

درصدی  43رت با کاهش  944بر روی  2331در  مطالعه ای که در سال 

ریافتی آنها انجام شد و با القاء سکته قلبی با در کالری د

دقیقه نشان دادند  15انسداد شریان نزولی قدامی کرونری به مدت 

که واکنش التهابی در پاسخ به سکته قلبی در گروه با کاهش 

 .(45)به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکند  کالری،

باعث کاهش میزان بروز  کاهش کالری دریافتی، می تواند

بیماریهای کاردیوواسکوالر و سرطان ها می شود. معموال این کاهش 

ن از درصد انجام میشود. اما می توا 43الی  93کالری به میزان 

در صدی کالری و یا حتی کاهش به صورت یک روز در  25تا  8کاهش 

نتایج اخیر آزمایشگاهی نشان داده است  میان نیز استفاده کرد.

درصد کاهش کالری نیز، اثرات مفیدی بر فاکتورهای  8که حتی 

 .(46)درصدی می باشد 43التهابی دارد و تقریبا مشابه کاهش 

بیمار غیر دیابتی  19در یک مطالعه پایلوت،  2333در سال همچنین 

 4حمله نقرس در طی  2سال، که هر کدام حداقل  53با متوسط سن 

درصد  43کیلو کالری با  1633ه گذشته داشتند تحت رژیم غذایی ما
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هفته   16درصد چربی به مدت  93درصد پروتین و  93کربوهیدرات، 

قرار گرفتند. نتیجه چنین بود که وزن بیماران، میزان رخ دادن 

بار در ماه به  2هش پیدا کرد و حمالت از کا  TGو  LDLحمالت، سطح

 .(47)در ماه رسیدند 366

همان تقلیل غذا به عنوان هرچند گفته شد که کاهش کالری یا 

یکی از اساسی ترین ارکان درمان در طب سنتی ایران زمین مطرح 

بوده است اما متاسفانه تقریبا در تمام مقاالتی که بررسی و 

مربوط  1395مطالعه شدند اولین اشاره به این موضوع را به سال 

 .(6)می دانند

مقاالت متعددی در مورد منافع کاهش کالری در زمینه های مختلف 

وجود دارد؛ این کار باعث بهبود وضعیت سالمتی و افزایش طول 

 افراد میگردد.عمر 

را شناسایی کرده اند که میتواند در   SIR2مطالعات جدید ژن 

این اثرات نقش داشته باشد؛ همچنین کاهش کالری دریافتی، باعث 

افزایش متابولیسم، افزایش مقاومت در برابر استرس می گردد. 

در برخی انواع موش که به بیماری های نرودژنراتیوی مثل 

مبتال بودند، از دست دادن سلول های عصبی پارکینسون و آلزایمر 

 .(48)وابسته به سن نیز کاهش یافت

مطالعه بر روی موش ها ثابت کرده که کاهش کالری روند پیری 

را کند کرده و به طور قابل توجهی بروز بدخیمی ها را کاهش 

می دهد. در این مطالعه ثابت شده است که کاهش کالری دریافتی، 

 CRP, TNF, تاثیر واضحی بر کاهش سطح فاکتور های التهابی همچون 

a این اثرات معموال در اثر کاهش  د.تری یدو تیرونین وجود دار

در صدی دریافت چربی و پروتین و کربوهیدرات نسبت به حالت  43

 .(43)معمول رخ می دهد
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هفته، باعث کاهش بروز  4کالری به مدت  63تا  43همچنین کاهش 

بیماری های اتوایمیون و سرطان ها و پیری شده و فاکتور های 

 کاهش آن، مفید اثرات دیگر از التهابی را واضحا کاهش می دهد و

 .(53)باشد می پروتینوری

و در دانشگاه میشیگان  2311که در سال  در یک گزارش موردی 

ساله ای بود و از درد مزمن پشت  52گزارش شد، بیماری که مرد 

ز نظر کالری دریافتی به یک رژیم کاهش یافته ا شکایت داشت با

 .(51)درصد، بهبودی قابل توجهی پیدا کرد 13میزان 
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 مقدمه: 3-1

با توجه به اینکه مطالعه ما شامل بخش تبیین و مطالعه بالینی 

حیوانی و انسانی می باشد؛ روش پژوهش هر بخش نیز بصورت مجزا 

 میشود.توضیح داده 

 

 بخش تبیین عرق النَّسا  3-2

روش ما در بخش تبیین این تحقیق، جمع آوری مطالب مربوط به 

عرق النَّسا از بخش های مختلف منابع اصیل طب سنتی بود؛ زیرا 

در این منابع مطالب بصورت خاصی و در فصل های مجزا توضیح 

 داده شده است و به عنوان مثال مباحث مربوط به مبانی عضوی

یک بیماری در جایی و مطالب مربوط به اصول حفظ الصحه مرتبط 

با آن در جای دیگری کامل توضیح داده شده است و برای درک 

کامل درمان بیماری نیز باید بخش های دیگری از منابع حتما 

مطالعه گردند. در واقع هدف ما جمع آوری این مطالب در یک جا 

 و تحلیل آنها با دید امروزی بود.

با جستجو  ایران وش ما آنالیز محتوایی متون اصیل طب سنتیر

بود و « اوجاع مفصلی»و نیز « عرق النسا»در مورد واژه های 

سپس با انتخاب مطالب مربوط به کلیات بیماری و اسباب و علل 
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و نیز درمان عرق النسا، مطالب بصورت بهم پیوسته و منسجم در 

 یک جا گردآوری شد.

 

 نی حیوانیمطالعه بالی 3-3

 روش پژوهش 3-3-1

بر روی دو است که ( experimental studyاین مطالعه یک تحقیق تجربی )

 انجام شد.گروه از موش ها 

 

 جامعه پژوهش 3-3-2

گرم برای  273تا  223( با وزن در محدوده Rattus rattusموش های نر )

تزریق فرمالین در کف پایشان جهت ایجاد التهاب و بررسی اثر 

 کاهش کالری دریافتی بر بهبود این التهاب

 

 گیری و حجم نمونهروش نمونه 3-3-3

گرم و سن  153تا  133( با وزن در محدوده Rattus rattusموش نر ) 29

هفته از حیوانخانه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه  6تا  5

محیطی  گرم برسند در 273تا  223و تا زمانی که به وزن  شدتهیه 

 .درجه سانتیگراد نگهداشته شدند 22تا  23دمای  با 

موش نمونه خونی گرفته شده و برای آزمایشگاه  5ابتدا از 

فرستاده شد و این اعداد بعنوان میزان پایه فاکتور های خونی 

 به تمام موش ها تعمیم داده شد.
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تایی تقسیم شدند و گروه کنترل یه  3سپس موش ها به دو گروه 

ر از حد نیاز روزانه دسترسی داشت ولی گروه میزان غذای بیشت

درصدی دریافت غذا  93تحت محدودیت مطابق مقاالت مشابه مداخله، 

  .(46)قرار گرفتند

طول مدت مطالعه بر اساس سایر مطالعات انجام شده برای بررسی 

 (.13)روز تعیین شد 8میزان التهاب توسط تست فرمالین، به مدت 

برای تعیین میزان نیاز غذای روزانه موش ها برای مدت یک هفته 

ابتدا مقدار زیادی غذا در هر قفس قرار داده شد و در صبح روز 

بعد مقدار باقیماند اندازه گرفته شده و از مقدار غذایی که 

 کسر شد. شده بود،ابتدا در اختیار موش ها قرار داده 

سپس با محاسبه میانگین این اعداد در طی این هفت روز به 

که معادل  مصرف غذای روزانه موش ها پی برده شدمتوسط مقدار 

درصد از  93گرم به ازای هر رت بود و برای گروه مداخله  15

گرم در نظر  1365ای هر موش این مقدار کسر شد و در واقع بر

رل به مقدار غذایی در حالی که موش های گروه کنت گرفته شد؛

 گرم در روز دسترسی داشتند. 15بیش از 

 

 هاابزار گردآوری داده3-3-4

ابزار جمع آوری اطالعات شامل توزین روزانه موش ها و نیز 

اندازه گیری حجم پای موش ها بود. در انتهای مطالعه نیز 

فاکتور های خونی فوق الذکر با ارسال نمونه خون موش ها به 

 اندازه گیری شد.آزمایشگاه 
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 هاآوری دادهروش جمع 3-3-5

موش به عنوان نمونه و جهت تعمیم به  5در ابتدای مطالعه از 

میلی لیتر اخذ شد تا  2باقی موش ها نمونه خونی به مقدار 

مقدار فاکتور های خونی بصورت پایه در اختیار بوده و امکان 

بودند از مقایسه برایمان فراهم باشد. این فاکتورها عبارت 

ESR  ,  CRP   وتعداد پالکت و گلبول های سفید و قرمز و سطح

هموگلوبین که با روش های معمول آزمایشگاهی اندازه گیری 

 شدند. 

موش ها به دو گروه تقسیم شده و ابتدا حجم پای هر دو گروه 

اندازه گیری شد؛ سپس در هر دو گروه تزریق فرمالین در کف 

میلی لیتر  3635ل انسولین و به مقدار پایشان توسط سرنگ استری

انجام شد. مجددا بعد از گذشت یک ساعت حجم  %265از فرمالین 

 پای موش ها اندازه گیری شد. 

روز مطالعه؛ هر دو گروه موش ها بصورت روزانه و  8سپس در طی 

توسط یک محقق ثابت و در یک ساعت مشخص در روز توزین شده و 

تر اندازه گیری شد. در این روش با حجم پایشان توسط پلتیسموم

وارد کردن پای موش در داخل ستونی از جیوه و با محاسبه حجم 

 .(52)جابه جا شده به حجم پای موش پی برده میشود

در انتهای مطالعه نیز نمونه خونی از تمام موش ها اخذ شده و 

 برای اندازه گیری به آزمایشگاه فرستاده شد.
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 هاتحلیل دادهروش تجزیه و  3-3-6

 .توصیف متغیر های کمی با میانگین و انحراف معیار انجام شد

 Repeatedتست آماري بكار رفته آنالیز اندازه گیري هاي مكرر )

Measures analysis( بود و برای گروه های مستقل تست تی)independent 

samples t test.استفاده شد ) 

شدند و در تمام این تجزیه آنالیز  spss(V18.0)سپس با نرم افزار 

 معنی دار در نظر گرفته شد. p-value<0.05تحلیل ها سطح 
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 مطالعه بالینی انسانی: 3-4

 روش پژوهش 3-4-1

بیمار که  36این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی 

تایی تقسیم شدند و برای گروه  48به دو گروه کنترل و مداخله 

کیلو کالری در  1233کالری کاهش یافته )مداخله رژیم غذایی با 

روز( برای یک ماه تجویز شد تا تاثیر آن بر شدت درد و میزان 

ناتوانی بیماران مبتال به سیاتیک مزمن با گروه کنترل که بدون 

 هیچ تغییری در رژیم غذایی شان مقایسه شدند.

بر اساس مطالعات قبلی که روش کاهش کالری را برای درمان 

تا  533بیماریهای مختلف استفده کرده اند از رژیم های حتی 

کیلو کالری استفاده شده  1233کیلو کالری و نهایتا تا  333

که بر اساس نظر مشاور متخصص تغذیه و نیز کمیته  (؛48و45)بود

کیلو کالری حداقل میزان  1233اخالق محترم دانشگاه چون رژیم 

ای تغذیه ای میتوان از آن رژیمی است که بدون نیاز به مکمل ه

استفاده کرد و امکان تداخل این مکمل ها در نتیجه حاصل از 

کیلو  1233طرح وجود دارد؛ در نتیجه تصمیم بر استفاده از رژیم 

 کالری در روز گرفته شد.

 

 جامعه پژوهش 3-4-2

بیماران مبتال به درد سیاتیکی مزمن )بیشتر از سه ماه( مراجعه 

 درمانگاه آموزشی بیمارستان امام خمینی )ره( ارومیهکننده به 
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 گیری و حجم نمونهروش نمونه 3-4-3

بیمار محاسبه 36ابتدا حجم نمونه طرح بااستفاده از فرمول زیر

 گردید:

n= 
z2 p(1−p)

d2 

 

 میباشد. d=1/3و p=5/3و  α=35/3كه در آن 

سیاتیکی بیمار مبتال به درد  134در این مطالعه بالینی ابتدا 

مزمن که بیشتر از سه ماه طول کشیده بود و  از بهمن ماه سال 

به درمانگاه آموزشی بیمارستان امام  32تا بهمن ماه سال  31

 خمینی ارومیه مراجعه کرده بودند؛ انتخاب شدند.

درمانی -بیمارستان امام خمینی )ره(ارومیه جزء مراکز آموزشی

ترومای استان  ارجاعیرکز دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بوده و م

 آذربایجان غربی محسوب میگردد.

این بیماران بنا به نظر ارتوپد معالج شان نیاز به درمانهای 

 حمایتی و غیر جراحی داشتند.

نفر از طرح خارج شدند که علت خروج از  8بیمار،  134از این 

 9نفر( و ترک دوره ) 5طرح بعلت عدم رعایت صحیح رژیم غذایی)

 (1-9بیمار باقی مانده وارد طرح شدند. )شکل 36د و نفر( بو

مورد تایید کمیته اخالق دانشگاه  41/168152این مطالعه تحت شماره 

 شاهد قرار گرفت و مجوز شروع طرح اخذ شد.

بیماران بوسیله نرم افزار به دو گروه مشابه از نظر سن و جنس 

تقسیم شدند. برای بیماران گروه مورد مداخله برای مدت یک ماه 
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کیلو کالری( که توسط  1233رژیم غذایی با کالری کاهش یافته )

 متخصص تغذیه تنظیم شده بود؛ تجویز گشت.

م غذایی بیماران هر سه روز یکبار از نظر نحوه رعایت رژی

 بوسیله تماس تلفنی و پیام کوتاه پیگیری شدند.
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CONSORT 2010 Flow Diagram 
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در مورد گروه کنترل؛ هیچ تغییری در نحوه تغذیه بیماران 

 شیوه قبل از ورود به طرح ادامه یافت.اعمال نشد و بهمان 

بیمار در طی دوره یک ماهه طرح؛ دوز مشابه داروی  36تمام 

میلی گرم(،  233ضدالتهاب غیر استروییدی )سلکوکسیب 

 B1 (933میلی گرم سه بار در روز( و ویتامین  253متوکاربامول )

 میلی گرم روزانه( دریافت کردند.

توزین شده و پرسشنامه مربوط به در ابتدای طرح تمام بیماران 

اطالعات شخصی، فرم مزاج عام و فرم مزاج خاص، پرسشنامه شدت 

 موریس تکمیل شد.-درد مک گیل و میزان ناتوانی روالند

بعد از شروع طرح  63و  93و  15سپس بیماران مجددا در روز های 

مجددا ویزیت شده و وزن و نمره پرسشنامه شدت درد مک گیل و 

 موریس برایشان ثبت شد.-اتوانی روالندمیزان ن

در بیشتر مطالعاتی که بر روی درد های سیاتیکی انجام گرفته 

 اند از این دو پرسشنامه استفاده میگردد.

پرسشنامه مک گیل شامل سه بخش است که دو بخش آن حاوی سواالتی 

برای بررسی دقیق   VASاست که از فرد پرسیده میشود و یک بخش 

 رد.شدت درد دا

موریس نیز در مورد اندازه گیری میزان -پرسشنامه روالند

سوال  17شامل ناتوانی حاصل از یک بیماری خاص بکار می رود 

و درصورت  1است که برای هر سوال در صورت پاسخ بلی، نمره 

متغیر  17تا  3پاسخ خیر، نمره صفر تعلق میگیرد و نمره فرد از 

 .است
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 Inclusion criteria): (مطالعه:معیارهای ورود به  3-4-4

بیمارانی وارد طرح شدند که معیارهای ورود به طرح را دارا 

 آورده شده اند.1-3بودند و این معیار ها در جدول شماره 

 

 معیارهای ورود به طرح 1-3جدول 

 معیار های ورود به طرح

(درد سیاتیکی نیازمند درمان غیر 1

 جراحی با تایید ارتوپد معالج وی

 سال 06تا  52(سن بین 4

(درد کمر طول کشیده بمدت بیش از 5

 سه ماه

تا  52(شاخص توده بدنی بین 2

46 (kg/m2) 

کیلوگرم  0(وزن ثابت )کمتر از 3

 ماه گذشته( 0تغییر وزن در طی 

 (ارتباط کالمی و درکی مطلوب0

 

؛ از آنجا که رژیم غذایی 43تا  25در مورد شاخص توده بدنی بین 

اینکه  کیلو کالری باعث کاهش وزن افراد میگردد؛ و احتمال 1233

نرمال و  BMIدر فرد با ( underweightفرد دچار کاهش وزن شدن )

بدون اضافه وزن وجود دارد؛ بنا به نظر کمیته اخالق محترم 

در  معیار ورودبعنوان  BMI<40>25دانشگاه برای ورود به طرح 

  نظر گرفته شد.
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 خروج از طرح:معیار های  3-4-5

را دارا بودند و در  5-3بیمارانی که شرایط ذکر شده در جدول 

 واقع معیارهای خروج از طرح را داشتند از طرح خارج شدند.

 

 معیار های خروج از طرح 5-3جدول 

 

 

  

 معیارهای خروج از طرح

(سایر بیماری های ستون فقرات نیازمند 0 (ابتال به بدخیمی1

 جراحی

-قلبی(بیماریهای 5

 عروقی

 (سابقه جراحی ستون فقرات7

 (حاملگی8 (بیماریهای تنفسی3

(بیماری عفونی 4

 فعال

 (شیردهی9

(مشکالت روان 2

 شناختی

 (دریافت درمان همزمان16
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 فصل چهارم

 های پژوهشیافته
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 . مقدمه4-1

با توجه به اینکه این پایان نامه، شامل سه بخش اصلی تبیین 

مطالعه بالینی بر روی حیوان و مطالعه بالینی بر روی و 

انسان است؛ یافته های پژوهش نیز در سه بخش و بصورت جداگانه 

 تحت همین عناوین ارایه می گردد.

 

 بخش تبیین: 4-2

یافته های مربوط به بخش تبیین که با توجه به اهداف پژوهش 

 در سرفصل های جدا توضیح داده میشود.

این قسمت نوعی بررسی کتابخانه ایی بود که با روش ما در 

جستجوی واژه عرق النسا در منابع معتبر طب سنتی ایران از 

قبیل قانون ابن سینا انجام گرفت؛ ما در این بررسی ها 

متوجه شدیم که این بیماری در دسته درد های مفصلی قرار 

 گرفته است.

ست: دردی در واقع تعریف عرق النسا در منابع به اینصورت ا

مفصلی که بصورت درد لگنی شروع شده و تا زانو و مچ پا و 

 حتی تا انگشتان پا تیر می کشد آمده است.

ضروری به نظر « عرق النَّسا»در نتیجه برای پرداختن جامع به 

میرسد که با توجه به تعریف عرق النسا که نوعی درد آمده 



 

71 

 

طب سنتی در « وجع»است؛از توضیحاتی درباره واژه درد یا 

شروع کنیم و سپس با توجه به اینکه عرق النَّسا در منابع طب 

سنتی ایران به عنوان بخشی از درد های مفصلی آمده است؛ به 

مقدماتی از دردهای مفصلی اشاره شده و سپس وارد مبحث عرق 

النَّسا شویم و بیماری را تعریف نموده، اسباب و علل و عالیم 

 داده میشود.آن و سپس درمان آن توضیح 

همچنین برای واضح تر شدن مطلب تشریح و آناتومی ناحیه لگن 

از منابع طب سنتی و مدرن مطالعه شده و با هم مقایسه شد و 

 اختالفات و تشابهات به صراحت مشخص گردید.

عالوه بر اهداف مشخص شده در پروپوزال، به منظور درک بهتر 

ن؛ به توضیحاتی عرق النَّسا و مقایسه آن با مطالب طب مدر

درباره درد سیاتیکی پرداخته و سپس تشخیص افتراقی های درد 

 سیاتیک در طب مدرن نیز در ادامه مطلب آورده میشود.

با توجه به مطالعه بالینی حیوانی و انسانی ما؛ که در مورد 

بررسی اثرات کاهش غذا بر التهاب و درد سیاتیکی است؛ 

ب سنتی آورده شده و سپس توضیحاتی در مورد کلیات غذا در ط

با تمرکز بیشتر بر کتاب قانون به توضیحاتی در مورد کاهش 

 غذا در منابع طب سنتی ایران می پردازیم.
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 واژه شناسی عرق النَّسا : 4-2-1

تشکیل شده است. « َنسا»و « ِعرق»عرق النَّسا از دو واژه عربی 

گ آمده به معنی ر« الِعرق»واژه  منجد الطالبدر لغت نامه 

 .(59)است و جمع آن ُعروق است

چنین توضیح داده شده: رگی « النَّسا»در کتاب بحر الجواهر 

 .(54)است که از مفصل ورک )ران( تا پاشنه ادامه دارد

این واژه حتی در کتاب هدایه المتعلمین که اولین کتاب طبی 

به زبان پارسی است ودر قرن چهارم هجری نگاشته شده نیز، 

 .(55)کامل توضیح داده شده استبصورت 

نام وریدی در اندام تحتانی نیز « عرق النسا»همچنین واژه 

می باشد اما این بیماری هیچ ارتباطی به درگیری این ورید 

ندارد؛ در واقع تنها به علت تشابه مسیر درد در بیماری 

عرق النسا با مسیر ورید نسا این نام بر آن گذارده شده و 

 با ورید ندارد.ارتباط دیگری 

 

 تعریف عرق النسا 4-2-2

ابن سینا می فرمایند که عرق النسا از دسته دردهای مفصلی 

با ازمان این درد به است که بصورت درد لگنی شروع شده و 

از پشت ران به سمت پایین تیر عرق النسا تبدیل میشود. درد 

ممکن است تا زانو و  مدت زمان طول کشیدنمی کشد و در صورت 

در اثر این درد،  مچ پا و حتی تا انگشتان پا تیر بکشد.

 اندام تحتانی و مخصوصا ران بیمار الغر میشود.

در صورت بروز این مشکل، بیمار به سختی خم و راست میشود و 

سعی میکند در حالت کمی خم شده قرار گیرد که این حالت با 
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حال باعث در رفتگی سر  اینکه درد را کمتر میکند؛ در عین

 .(56)استخوان ران می گردد

اسباب و علل ایجاد کننده عرق النسا به جز تفاوت های جزیی، 

 مشابه با درد های مفصلی میباشند. 

با توجه به تعریف فوق توضیحاتی درباره دردهای مفصلی و 

 درد لگنی ضروری به نظر میرسد.

 

 درد از نظر طب سنتی ایران : 4-2-3

پرداختن به موضوع دردهای مفصلی، می بایستی ابتدا برای 

بطور مختصری به تعریف درد از دیدگاه طب سنتی ایران پرداخته 

 شود.

یکی از حاالت غیر طبیعی ای است که برای بدن « وجع»درد یا 

انسان رخ می دهد و دو علت دارد، که شامل سوءمزاج مختلف 

 . (57)گی( میباشد)تغییر مزاج ناگهانی( و تفرق اتصال )گسست

می توان این جمله را چنین توضیح داد که حس درد با حسی که 

با ما منافات دارد، درک می شود و این منافات در دو حالت 

یا همان « سوء مزاج مختلف»رخ می دهد؛ که یکی از آنها 

 تغییر مزاج ناگهانی است.

منظور از سوء مزاج مختلف در طب سنتی ایران، مزاجی است که 

هنوز تبدیل به مزاج اصلی فرد نشده است؛ در واقع مزاجی که 

از حالت اصلی خود سردتر و یا گرمتر شده و این تغییر و 

 منافات درک شده و ما درد را حس می کنیم.
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اگر تغییر مزاجی که ایجاد شده به مزاج اصلی فرد تبدیل 

شود و در واقع سوء مزاج متفق برای او رخ دهد دیگر منافاتی 

 اریم که ایجاد درد کند.ند

بایستی به این نکته اشاره کرد که تمام سوء مزاج های مختلف 

ایجاد درد نمی کنند بلکه سوءمزاج های سرد و گرم به صورت 

بالذات و سوء مزاج خشک، بالعرض ایجاد درد می کنند؛ سوء 

 مزاج َرطب یا تر درد نمی دهد.

ت دوم یعنی نحوه ایجاد درد توسط سوء مزاج خشک وارد حال

تفرق اتصال و یا همان گسستگی می شود، به این صورت که سوء 

مزاج خشک باعث ایجاد قبض شده و در نتیجه تفرق اتصال رخ 

 .(57)می دهد

 

 درد مفصلی 4-2-4

در منابع طب سنتی ایران، بیماری های اعضاء ظاهری و 

اعضاءاطراف )منظور دست و پا میباشد( شامل دو دسته اصلی 

 هستند:

الف( مشکل در ظاهر و موقعیت عضو: شامل مشکالتی در صفاق، 

 ناف، فتق و داء الفیل )الفانتیازیس(

ب( درد اندام ها: که خود شامل وجع الظهر )درد پشت که درد 

در عضالت و تاندونهاست(، وجع الخاصره، وجع المفاصل و عرق 

 النسا و نقرس می باشند.

ق میافتد، به طور کلی با اینکه هر دردی که در مفاصل اتفا

درد مفصلی یا وجع المفاصل نامیده میشود؛ در عین حال برخی 

 از این درد ها بطور خاص، نیز نامگذاری میگردند.
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برای مثال درد مفصل ورک یا همان مفصل هیپ را وجع الورک  

می نامند و اگر این درد از سمت خارجي ران به سمت پایین 

«  عرق النَّسا»تان پا برسد فرود آمده و گاهی تا به انگش

 نامیده میشود.

درد مفصل کعب یا همان مچ پا ممکن است که انگشت شست پا را 

  .(58)گویند« نقرس»در گیر کند که در آنصورت به آن 

توضیح این مطلب الزم به نظر میرسد که منظور از مفصل ورک 

( است و منظور از َکعب، مفصل مچ پا hipهمان مفصل لگن )

 د.میباش

« وجع الرکبه»به درد مفصلي كه در زانوها حادث شود نیز 

 .(53)اطالق می شده است

 

 درد لگنی: 4-2-5

این درد فقط در ناحیه لگن احساس می گردد؛ اگر به ناحیه 

پایین تر از لگن امتداد پیدا کند، به آن عرق النسا گفته 

 میشود.

علت آن در اکثر موارد ضعف در این مفصل است که به علت 

مواردی چون نشستن بر جای سفت، ضربه دیدن و سوار کاری های 

 طوالنی مدت رخ میدهد. 

 درد مفصلی باعث ضعیف و الغر شدن مفصل درگیر میشود.

دردهای مفصلی در صورت درمان و قطع شدن ماده ایجاد کننده 

اما عرق النسا و نقرس مستثنی  درد، به سرعت عود نمی کند.

هستند و حتی در صورت درمان با کوچکترین دلیلی مجددا عود 

 .(56)میکند
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اسباب و علل این دردها، بسیار مشابه با اسباب و علل دردهای 

مفصلی است. تفاوت های جزیی وجود دارد که به آنها اشاره 

 خواهد شد.

 

 اسباب و علل کلی دردهای مفصلی: 4-2-6

متون معتبر طب سنتی ایران در مبحث اسباب و علل درد های در 

 مفصلی به موارد زیر اشاره شده است:

الف( سبب منفعل: که در واقع علت عضو قابل یا همان مفاصل 

 میباشد شامل سه مورد زیر است:

 )سرد( ضعف به علت سوءمزاج مستحکم مخصوصا بارد -1

 ضعف در خلقت و نه به علت دلیل مزاجی-2

 جذب حرارت زیاد مخصوصا در اثر حرکت-9

 

ب( علت درد به علت اسباب خارجی: که به علت وضعیت و محل قرار 

گیری عضو، مواد بصورت طبیعی به سوی آن حرکت میکنند و بهمین 

 دلیل در پاها درد بیشتر است.
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 ج( علت فاعلی: شامل علل مزاجی و ماده ردیئه می باشد

کل بدن و یا سوء مزاج در اعضاء ریسه مزاجی: شامل سوء مزاج -1

 می باشد.

به علت ماده ردیئه: که در اکثر موارد بلغم به همراه صفرا  -2

 است و در درجات بعد دم و صفرا و ندرتا سودا است.

تدابیر قبلی، غذا های مولد آن خلط خاص، ورزش در هنگام  2-1

 جماع در هنگام سیری، حمام در هنگام سیری سیری، 

 زله ها و زکامن 2-2

معالجه قولنج: که روده ها تقویت شده و فضوالت معمولی را  2-9

 دفع کرده و نپذیرند

 ضعف در هضم  2-4

 سکون و بی حرکتی زیاد؛ ترک ورزش  2-5

 جماع زیاد 2-6

و نوشیدن شراب زیاد در  استفاده زیاد از مشروبات الکلی  2-7

 گرسنگی و قبل از غذا

سازی بدن، در فردی که به آنها عادت شدن راههای پاکقطع  2-8

قطع شدن پریودها، قطع خونریزی از مقعد و ترک  داشته است مثل

 فصد و اسهالی که به آن عادت داشته است.

 خستگی و ضربه  2-3

ضعف قوا مخصوصا در افراد پیر و مبتالیان به بیماری مزمن  2-13

 (94)و ناقهین

 خالصه شده است. 1-4اسباب کلی دردهای مفصلی در جدول 
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 اسباب کلی اوجاع مفصلی1-4جدول 

 

اجتماع و انصباب ماده در  ضعف مفصل

 مفصل

سوء مزاج مستحکم )خصوصا  -1

 بارد(

 ضعف مفصل در خلقت -2

 فعالیت و خستگی زیاد -9

 ضربه و افتادن -4

محل قرار گیری مفصل  -5

)قرار گرفتن آن زیر 

اعضای دیگر و حرکت مواد 

 بالطبع به سوی آن(

 سکونبی حرکتی و  -1

ترک ورزش و یا فعالیتی  -2

 که به آن عادت داشته

 ضعف هضم -9

عدم رعایت صحیح غذا  -4

 خوردن

نوشیدن شراب و الکل به  -5

 افراط

ورزش و نزدیکی بعد از  -6

 غذا

نوشیدن آب در حمام و  -7

 ناشتا و وسط حمام

 استحمام با شکم پر -8

 زکام و نزله زیاد -3

ترک راههای پاکسازی  -13

بدن که به آنها عادت 

 داشته است

 کات بیش از حدحر -11
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 اسباب و علل عرق النسا و درد لگنی: 4-2-7

همان موارد ذکر شده در اسباب و علل دردهای مفصلی در اینجا 

 نیز نقش دارند و تنها تفاوت های جزیی وجود دارد:

در اینجا در بیشتر موارد ماده خام موثر است و از درد رحمی 

مواد گرم و یا امتال مزمن ناشی میگردد. همچنین ممکن است از 

عروق لگنی از دم و یا ورم های باطنی در عمق که بصورت ورم 

 مفصلی دیگری تظاهر پیدا نکرده اند نیز ناشی شود.

این مواد در عرق النسا در اکثر موارد در مفصل بوده و باعث 

تحلیل رفتن عصب عریض )عصب سیاتیک( میگردند و در هنگام درد 

 ه محل مفصل دردناک ریخته میشود.این مواد از تمام بدن ب

همچنین ممکن است که مواد بدون اینکه در مفصل باشند فقط در 

عصب جمع شوند. در بسیاری از موارد اتفاق میافتد که موادی 

از جنس رطوبت مخاطی در استابولوم، جمع شده و باعث سست شدن 

لیگامان مابین سر فمور و استابولوم )لیگامان ترس( شده و در 

تیجه حالتی برای سر فمور ایجاد شود که به سرعت دررفته و ن

 .(56)(subluxation) مجددا جا بیفتد

 

معموال دردهای مفصلی و مخصوصا عرق النسا بسیار شدید هستند 

 که به علت موارد ذیل میباشد:

اوال فضاي داخل مفاصل بسیار ضیق و تنگ است که در نتیجه مواد، 

پس باعث ایجاد تمدد )کشیدگی( و درد فضایي براي توسعه ندارند 

 مي شوند كه این تمدد و کشیدگی  شدید است.

همچنین اعصاب زیادي به مفاصل وارد مي شوند، پس حس بسیار  

قوي ای وجود دارد كه نسبت به درد واكنش شدیدتري ایجاد مي 

 .(58)شود
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به دلیل صالبت اجزاي تشكیل دهنده مفاصل و نیز احاطه مفاصل 

اطات و وترها؛ مواد به راحتي از مفاصل تحلیل نمي رود توسط رب

و دفع نمي شود و این ساختار باعث سختي دفع فضوالت از این عضو 

مي شود؛ در نتیجه دفع فضوالت و تحلیل آنها به حركت؛ كه از 

 جمله اسباب تحلیل است، وابسته می باشد.

ن آن به علت حرارت ضعیف این عضو )مفصل( كه ناشي از تشکیل شد

از اجزاي با مزاج سرد و خشك؛ و نیز دوري آنها از قلب است، 

 .(53)استفراغ)دفع( مواد از آنها بسیار ضعیف صورت میگیرد
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بررسی تطبیقی و مقایسه ای آناتومی لگن در منابع  4-2-8

 طب سنتی و طب مدرن:

جهت درک بهتر عرق النسا و مسیر درد آن، بررسی آناتومی ناحیه 

بع اصیل طب سنتی، با تاکید بیشتر بر روی قانون لگن در منا

ابن سینا انجام شده و سپس با متون طب مدرن مقایسه شد و 

 تشابهات و اختالفات آنها مشخص شد.

به همین منظور به ترتیب استخوانها، عضالت و سپس اعصاب و 

شریانها و وریدهای این ناحیه از هر دو سری منابع توضیح داده 

 می شود.

توجه به عدم امکان استفاده از روش های بررسی پیشرفته و با 

حتی تشریح در طب سنتی ایران، احتمال اشتباه در دانسته های 

این بزرگواران در مورد مبحث تشریح وجود دارد و قصد ما در 

این بخش بررسی دقیق این اطالعات بدون هرگونه تعصبی میباشد و 

ته های آنها به صراحت در صورت وجود خطا و اشتباهی در دانس

 به آن اشاره خواهد شد.

 

 بررسی استخوانهای ناحیه لگن: 4-2-8-1

جهت بررسی استخوانهای ناحیه لگن، مهره های ساکروم و کوکسیکس 

 و استخوان فمور شرح داده میشود.

 

 فقرات عجز: -1

شامل سه مهره است که بزرگترین فقرات بدن هستند و عریض تر  

از بقیه می باشند. بر خالف مهره های باالتر، از سوراخ آنها 

عصب به سمت دو طرف جدا نشده بلکه به سمت پایین آمده و وارد 
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قدام و خلف میشود زیرا مفصل ورک )لگن( در این محل قرار دارد 

. این مهره ها مشابه مهره های و مانع خارج شدن در عرض میشود

 .(63)کمری میباشند

 

 

 استخوان عجز )ساکروم( 1-4شکل 

 

عجز همان استخوان ساکروم )یا استخوان خاجی( میباشد که برخالف 

متن فوق شامل پنج مهره ساکرال بوده که معموال به همدیگر جوش 

خورده اند و نسبت به مهره های کمری عریض تر بود و زوائد 

عرضی آنها به همدیگر متصل میباشد؛ در هر سمت ساکروم چهار 

ا ریشه های عصبی ساکرال خارج عدد فورامن وجود دارد که از آنه

میگردد و مطابق متن قانون بر خالف ریشه ههای عصبی لومبار که 
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ابتدا مسیر عرضی را طی میکنند بصورت عمودی و رو به پایین 

 (1-4خارج میشوند. )شکل

این مهره ها بیشترین تشابه را با مهره های کمری دارند و 

 .(61)رال میباشداختالف آنها در بهم چسبیدگی مهره های ساک

 

 عصعص: -2

مشخص است، عصعص سه تا مهره غضروفی و  2-4همانطور که در شکل 

از نظر طب مدرن، عصعص همان (63)سه مهره غیر غضروفی دارد

کوکسیکس است؛ و از جوش خوردن چهار )گاهی سه یا پنج( مهره 

دنبالچه ایی تشکیل شده است که انتهایی ترین بخش ستون فقرات 

 .(61(دهدرا تشکیل می

 

 

 استخوان عصعص )کوکسیکس( 2-4شکل 
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 استخوانهای عانه: -9

در بررسی هایی که در متون معتبر طب سنتی انجام دادیم؛ چنین 

با دو کاربرد مورد استفاده « عانه»به نظر میرسد که واژه 

قرار میگرفته است؛ بدین صورت که در بعضی مواقع منظور از 

( و در بعضی موارد منظور pelvic bonesعانه کل استخوانهای لگن )

(بوده که نیاز به دقت pubisیک اسنخوان خاص یعنی استخوان عانه )

فراوان و درک صحیح مطلب دارد و قضاوت دقیق با توجه به جمالت 

 قبل و بعد دارد.

در مجاورت استخوان ساکروم و  در دو طرف آن دو استخوان وجود 

و چپ را تشکیل میدهند دارد که مفاصل واقعی ساکروایلیک راست 

و در واقع همانند اساس و پایه برای استخوانهای باالتر از آن 

 .(62هستند)

 

 

 استخوانهای لگن 9-4شکل 
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استخوانهای عانه )در اینجا منظور استخوانهای لگن است( شامل 

 مشخص شده است: 9-4چهار جزء هستند که در شکل 

 ایلیومدر قسمت خارجی: حرقفه یا خاصره یا همان  -1

 در قسمت قدام: استخوان عانه یا پوبیس -2

 در قسمت خلف: استخوان ورک یا ایسکیوم -9

در قسمت پایین و داخل: استابولوم یا حق الفخذ که سر  -4

 (4-4شکل .(63استخوان ران در آن قرار میگیرد)

 

 مفصل ران 4-4شکل 
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 استخوان ران: -4

استخوان اولین استخوان اندام تحتانی ران است که بزرگترین 

 بدن است.

در سمت خارج و قدام محدب است و در سمت داخل و خلف مقعر است 

 تا امکان نشستن و راه رفتن میسر گردد.

اگر این انحناها نبود اوال اعصاب و عروق در سمت بیرونی و در 

معرض آسیب قرار میگرفتند و ثانیا فاصلی زانوها از هم کم شده 

 (5-4ی شد. )شکلو راه رفتن و حفظ تعادل مشکل م

 

 

 استخوان ران 5-4شکل
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اندام تحتانی از دو نظر بسیار مفید است که حفظ ثبات و تعادل 

بوسیله مچ پا به پایین پا و حرکت به کمک ران و ساق 

 .(63)میباشد

در سمت فوقانی استخوان ران، گردن ران قرار دارد که به مهره 

در حقه ورک  بزرگ استخوان ران )سر فمور( متصل است و آن

 )استابولوم( قرار میگیرد و مفصل هیپ را تشکیل میدهد.

پایین تر از گردن ران دو استخوانک است که سمت بیرونی بزرگتر 

 است 

اشاره فوق به زواید تروکانتر بزرگ در سمت لترال پروگزیمال 

 .(69روکانتر کوچک در سمت مدیال است)فمور و ت
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  تشریح اعصاب: 4-2-8-2

در کل اعصاب نخاعی سی و یک جفت و یک تک عصب آمده اند، که 

شامل هشت زوج گردنی، دوازده جفت در پشت، پنج جفت در کمر و 

سه زوج در استخوان عجز و سه زوج در استخوان دنبالچه و یک 

 تک عصب که از پایین دنبالچه جدا میشود. 

فت همه اعصاب نخاعی کمری که شامل پنج عصب هستند؛ بصورت ج

خارج شده و یک شاخه از آنها به سمت پشت رفته و یک شاخه شان 

 به عضالت شکم، عصب میدهد.

از این پنج جفت عصب؛ به سه تای فوقانی، یک شاخه عصبی که از 

 دماغ پایین می آید می پیوندد.

از دو عصب تحتانی شاخه ای بزرگ جدا شده و به ساق ها میرود 

شاخه ای از اولین عصب عجز به که انشعابی از زوج سوم کمری و 

پیوندند؛ البته این دو عصب یعنی زوج سوم کمری و زوج  آن می

اول عجزی از مفصل ران فراتر نمی روند اما شاخه بزرگی که از 

دو عصب کمری جداشده بود به ساق رفته و اعصاب ران و اندام 

 .(63)تحتانی از آن منشا میگیرد

 

 اعصاب عجز و عصعص:

عصاب شش جفت و یک تک عصب هستند که سه تا از مهره در کل این ا

 های عجز خارج میشوند.

جفت اول خارج شده از عجز در باال توضیح داده شد که به شاخه 

ای از عصب چهار و پنج کمری که به ساق میرود می پیوندد؛ اما 

باقی اعصاب عجز و عصعص به عضالت قضیب و مثانه و رحم و غشاء 

   .(63ز عجز منشا گرفته اند عصب میدهد)شکم و عضالتی که ا
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 شبکه عصبی لومبوساکرال 6-4شکل 
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تعداد ریشه های عصبی نخاعی، در متون طب جدید شامل سی جفت و 

یک تک عصب است که مشتمل بر هشت زوج گردنی، دوازده زوج 

توراسیک و پنج زوج کمری و پنج زوج ساکرال و یک عصب انتهایی 

یا کوکسیژیال میباشد. در حالیکه در متن به نام دنبالچه ای 

 فوق به جای پنج ریشه ساکرال به شش زوج اشاره شده است.

اشاره به زوج خارج شدن اعصاب در واقع توضیح راموس دورسال و 

 ونترال هر کدام از ریشه های کمری میباشد.

منظور از عصب مغزی در واقع زنجیره سمپاتیک میباشد که در سطح 

ها از باال به پایین قرار گرفته و تا سطح مهره قدامی مهره 

 سوم کمری با ریشه های نخاعی ادغام میگردد.

توضیحات فوق شاخه های عصبی مربوط به شبکه ساکرال میباشد که 

با ترکیب ریشه های عصبی چهارم و پنجم کمری و سه ریشه فوقانی 

ساکرال ایجاد عصب سیاتیک را میکند. اشاره به عصبی که تا 

احیه ساق پیدا میکند و عمدتا از ریشه های چهارم و پنجم ن

کمری نشات میگیرد در واقع عصب پرونئال مشترک میباشد که جزیی 

از عصب سیاتیک است و اشاره به شاخه کوچکتری که از مفصل ران 

 (6-4پایین تر نمی آید مربوط به عصب ابتراتور میباشد. )شکل

از آنها که در ایجاد عصب ریشه های ساکرال به جز شاخه هایی 

سیاتیک شرکت میکنند، بقیه در عصب دهی عضالت لگن، احشاء لگن 

شامل رکتوم، مثانه و اسفنگتر های موجود در لگن و پوست ناحیه 

 .(62پرینه شرکت میکنند)
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 شریانها:  4-2-8-3

در هر اندام تحتانی از شریان نازل شاخه ای میرسد که در ران 

خارجی میدهند و خارجی نیز کمی میل به داخل  انشعابات داخلی و

دارد و به عضالت آن منطقه شریان میدهند و یک شاخه بزرگ از 

آن به ما بین انگشت شست و اشاره شاخه میدهد و این شریانها 

 .(63بهمراه ورید و در زیر آن هستند)

 

منظور از شریان نازل آئورت شکمی است و شاخه ای که در اندام 

دو بخش داخلی و خارجی تقسیم میشود؛ در واقع همان  تحتانی به

شریان فمورال است که انشعابات آن عبارتند از شریان فمورال 

 عمقی و پوپلتئال.

شریان فمورال عمقی با شاخه هایی فرعی به نام شریانهای سوراخ 

-4( به عضالت ناحیه ران خونرسانی میکنند.)شکلperforatingکننده )

7) 

ال که در واقع ادامه شریان فمورال میباشد به شریان پوپلیتئ

پایین اندام امتداد پیدا کرده و به دو شاخه مهم شریان تیبیال 

قدامی و شریان تیبیال خلفی تقسیم میگردد که به ترتیب به 

عضالت قدام و خلف ساق خونرسانی میکنند و در انتهای اندام به 

و شرایین بین باریک ترین حد خود رسیده و قوس های کف پایی 

انگشتان پا را ایجاد میکنند که به درستی در متن فوق به آن 

 .(69)اشاره شده است
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 شرایین اندام تحتانی 7-4شکل 
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 وریدها: 4-2-8-4

شاخه ای از اجوف نازل در قدام ران جدا می شود که در عمق، 

از قسمت داخلی به سمت پایین ران می رود و بعد از این که در 

مسیر خود، به چندین ورید دیگر در عمق ران تقسیم شد و  ادامه

-1سپس به باالی زانو رسیده و به سه انشعاب، تقسیم می شود: 

در قسمت میانی که به عضالت داخلی و خارجی ساق شاخه می دهد. 

در باالی استخوان درشت نی )تیبیا( از آن جدا شده و به سمت -2

و بصورت انحنا دار از  در قسمت داخلی ساق-9پاشنه می رود. 

 کنار درشت نی به پاشنه می رسد و آن را صافن می نامند.

از هر یک از این عروق در قسمت قدم )منظوراز مچ به پایینِ پا 

شاخه جدا می شود، که دو تای آنها به دور نازک نی می  4است( 

گردند؛ یکی از سمت خارجی و یکی از سمت داخلی و در باال و 

می شود و دو تای دیگر یکی در قدام و یکی در  پایین پا پخش

 .(63خلف به  دور درشت نی می چرخند)

 

در متون طب سنتی ایران شبکه های سطحی و عمقی وریدی اندام 

تحتانی بصورت یکجا آورده شده است و تفکیکی بین این دو قائل 

 نشده اند.

ولی در کل ورید اصلی ای که از پروگزیمال اندام تحتانی به 

پایین می آید، ورید فمورال است که بعد از دریافت شاخه هایی 

در مسیر خود تا ناحیه زانو به سه شاخه قید شده در باال که 

شامل ورید آنتریور تیبیال، ورید پوستریور تیبیال و ورید 

پرونئال تقسیم میگردد که در واقع شبکه وریدی عمقی اندام 

 (8-4تحتانی را تشکیل میدهند. )شکل
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ید صافن، در واقع جزیی از شبکه وریدی سطحی اندام تحتانی ور

است که بعد از دریافت شاخه های وریدی دیگر سطحی در پروگزیمال 

ران با ورید فمورال یکی شده و ورید ایلیاک خارجی را تشکیل 

 .(61)میدهند

 

 

وریدهای اندام تحتانی 8-4شکل   
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تشریح ناحیه لگن 2-4جدول   

 تشریح ناحیه لگن

 طب سنتی طب مدرن

مهره 5   
 

 مهره های ساکروم

 
 

مهره 3   
 

 فقرات عجز
عریض تر از مهره های 

 کمری
عریض تر از مهره های 

 کمری

خروج اعصاب بصورت 

 عرضی
خروج اعصاب بصورت 

 عرضی

مهره 5تا  3جوش خوردن  مهره  3مهره غضروفی و  3 مهره های کوکسیکس 

 غیر غضروفی
 فقرات عصعص

  ایلیوم
 pelvicاستخوانهای 

  خاصره
 عانه پوبیس استخوانهای عانه

 ورک ایسکیوم

 حق الفخذ استابولوم
  بزرگترین استخوان بدن

 

 استخوان ران )فمور(

  بزرگترین استخوان بدن
 

 استخوان ران
 در سمت خارج و قدام؛ محدب در سمت خارج و قدام؛ محدب

سمت داخل و خلف مقعردر  در سمت داخل و خلف؛ مقعر  

جفت و یک تک عصب 33  
تا آورده  5ریشه های ساکرال 

 شده اند

جفت و یک تک عصب33 اعصاب  

تا آورده  6ریشه های ساکرال 

 شده اند

 

 اعصاب

در متون طب سنتی ایران، به درستی به شریان آئورت شکمی و فمورال و شاخه های آن و پوبلیته 

شرایین بین انگشتی اشاره شده استآل و حتی قوس های کف پایی و   

 شریان ها

 وریدها در متون طب سنتی ایران، شبکه های سطحی و عمقی وریدی اندام تحتانی یکجا آورده شده اند
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 عضالت ران: 4-2-8-5

بزرگترین عضالت ران در ابتدا عضالت باسطه و سپس قابضه میباشند؛ 

که مهم ترین حرکات ران با کمک آنها است و عضالت باسطه از 

 قابضه هم مهم تر است زیرا بلند شدن با کمک آن است 

همچنین ران عضالت دیگری نیز دارد که عبارتند از: عضالت مبعده 

 و مقربه و مدبره 

 

 عضالت باسطه:

لف(بزرگترین عضله بدن که بر روی استخوانهای لگن قرار ا

دارد  و از پشت و داخل استخوان ران را پوشانده و به 

 زانو میرسد.

عضالت آن منشاهای مختلفی دارد و با توجه به این منشاهای 

 مختلف، اعمال مختلفی دارند:

از سمت پایین استخوان لگن منشا میگیرد و استخوان  -1

 اخل میکشدران را به سمت د

منشا کمی باالتری دارد و فقط ران را به سمت باال  -2

 میکشد

منشا کمی باالتر دارد که ران را به سمت باال و داخل  -9

 میکشد

 منشا از لگن دارد و ران را مستقیم میکشد -4
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ب(عضله ای که از سمت خلف مفصل لگن را میپوشاند و سه 

ایلیوم  راس دارد و دو وتر دارد. این راس ها از خاصره و

و کوکسیکس منشا میگیرد و وتر ها به تروکانتر بزرگ 

 میچسبند.

ج(عضله سوم از روی کل خاصره شروع شده و به تروکانتر 

 بزرگ وصل شده و کم کم به سمت داخل میرود

د(عضله چهارم نیز مشابه عضله باال بوده؛ ولی به پایین 

 تروکانتر کوچک میچسبد و از پایین استخوان خاصره شروع

 میشود

ه(عضله پنجم از پایین استخوان لگن شروع شده و به سمت 

 .(63خلف رفته و ران را به سمت خلف و داخل میکشد)

 

 

 

 عضالت سطحی خلف لگن 3-4شکل 
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منظور از عضالت باسطه، عضالت اکستانسور است. مطالب فوق عضالت 

ناحیه گلوتئال را شرح میدهند که وظیفه عمده آنها اکستنشن 

 وظایف فرعی آنها ابداکشن و روتیشن مفصل هیپ میباشدهیپ و 

مورد اول اشاره به عضله گلوتئوس ماکزیموس دارد که پهن ترین 

  insertionعضله بدن محسوب میگردد و نکته جالب توجه این است که 

عضله را تا ناحیه زانو توصیف کرده است که در واقع 

اکزیموس در ناحیه عضله گلوتئوس م insertionایلیوتیبیال باند 

فوقانی ران میباشد و ادامه مسیر آن تا ناحیه زانو در متون 

آناتومی فعلی جزئی از گلوتئوس ماکزیموس محسوب نمی گردد.)شکل 

4-3) 

وظایف اصلی عضله گلوتئوس ماکزیموس اکستنشن و راست کردن هیپ 

و چرخش خارجی هیپ میباشد. همچنانکه فیبرهای مختلف این عضله 

متن فوق بر اساس عملکرد جدا کرده اند، فیبرهای فوقانی را در 

این عضله باعث ابداکشن ران، فیبرهای تحتانی باعث ادداکشن 

ران و بخش انتهایی عضله به ایلیوتیبیال باند متصل می گردد 

باعث اکستنشن زانو و صاف نگه داشتن تنه بر روی اندام میگردد 

رفتن از پله ها کمک  و حین برخاستن از وضعیت نشسته و باال

 .(69)میکند

عضله دوم در واقع عضله گلوتئوس مدیوس می باشد که سطح خلفی 

مفصل هیپ را پوشانده و از سطح خلفی ایلیوم منشا میگیرد. به 

علت نزدیکی منشا عضالت گلوتئوس ماکزیموس و گلوتئوس مدیوس در 

متن قانون منشا این عضله را همانند گلوتئوس ماکزیموس از 

ایلیوم، ساکروم و کوکسیکس شرح داده اند و سر دیستال این 

 عضله به درستی به تروکانتر بزرگ میچسبد.
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عضله سوم اشاره به عضله گلوتئوس مینیموس دارد که از سطح 

خلفی ایلیوم منشا گرفته و در مسیر عضالت قبلی به تروکانتر 

 بزرگ  و کپسول مفصلی هیپ متصل میگردد.

چهارم و پنجم، مسیر توضیح داده شده قابل انطباق در مورد عضله 

دقیق با عضله خاصی نبوده و میتواند منظور هر یک از عضالت 

 .(62)همسترینگ یا ادداکتورهای هیپ باشد

 

 محل اتصاالت عضالت عمقی خلف لگن 13-4شکل 
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 عضالت قابضه ) فلکسور( چهار تا هستند:

به سمت داخل خم  اولین عضله از دسته این عضالت، ران را -1

میکنند و از دو منشا شروع میشود که یکی از مهره های 

کمری است و دیگری از استخوان خاصره و به تروکانترکوچک 

 متصل میگردد

عضله دوم از عانه به قسمت پایین تروکانتر کوچک متصل  -2

 میشود

عضله سوم هم مشابه عضله دوم است، ولی کمی اریب تر است  -9

 آید و تا زانو پایین می

عضله چهارم از سر استخوان فمور و تا ساق آمده و ساق را  -4

 .(63بهمراه ران خم میکند)

 

عضله اول اشاره به عضله ایلیوپسواس دارد که از زواید عرضی 

مهره های کمری منشا گرفته در پایین به تروکانتر کوچک می 

 چسبد

عضله دوم در واقع اشاره به عضله ادداکتور برویس که از 

ایسکیوم منشا گرفته و کمی پایین تر از تروکانتر کوچک به 

 قسمت داخلی فمور می چسبد

عضله سوم ادداکتور ماگنوس است که در پایین به باالی اپی 

 کندیل مدیال فمور میشود که در ناحیه زانو اتصال مییابد

عضله چهارم در واقع عضالت همسترینگ است که از ایسکیوم منشا 

ین زانو را رد کرده به ساق اتصال گرفته و در پای

 (11-4و  13-4)شکل.(69دارند)



 

131 

 

 

 محل اتصاالت قدام لگن 11-4شکل 

عضالت مبعده و مقربه: عضالت باسطه و قابضه توضیح داده شده در 

 بخش های باالیی این وظایف را نیز به عهده دارند.

که هر یک از آنها  عضالت مدیرتان )چرخاننده( ران دو تا هستند؛

 ران را به سمت خود میچرخاند.

 از سمت خارجی استخوان عانه -1

 (63)از داخل استخوان عانه -2
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این عضالت همان عضالت روتاتور هستند. عضله ای که از قدام لگن، 

از شاخ فوقانی پوبیس منشا گرفته و به خط پکتینه آل در ناحیه 

تحتانی تروکانتر کوچک فمور اتصال می یابد، عضله پکتینئوس 

ده میشود که وظیفه آن چرخش داخلی هیپ میباشد و در کنار نامی

 آن باعث ادداکشن و فلکشن هیپ میگردد.

 

 

عضالت عمقی خلف لگن 12-4شکل   
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اکسترنال روتاتورهای مفصل هیپ برخالف متن قانون شامل پنج 

عضله به نام های پریفورمیس، اوبتراتور اینترنوس، ژملوس 

 کوادراتوس فموریس میباشند.فوقانی، ژملوس تحتانی و 

این عضالت از سطح خلفی لگن در ناحیه ایسکیوم و ساکروم و 

فورامن ابتراتور منشا گرفته و به سطح خلفی تروکانتر بزرگ 

( و وظیف اصلی آنها چزخش خارجی مفصل 12-4اتصال می یابند)شکل

( نامیده short rotatorsهیپ بوده و در مجموع روتاتورهای کوتاه )

 .(61وند)میش

در مطالعه کتاب ارزشمند قانون و سایر متون اصیل طب سنتی 

ایران متوجه میشویم که علی رغم اشاره دقیق به مبدا و منشا 

(، نامگذاری فقط بر اساس دسته عضالنی صورت origin , insetionعضالت )

گرفته است؛ شاید اگر نام خاصی برای هر عضله گذارده میشد؛ 

دنیا این عضالت با نامهای ایرانی شناخته امروز و در سراسر 

 میشدند.
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 انواع عرق النسا از دید گاه طب سنتی ایران 4-2-9

را میتوان از نظر وجود یا عدم وجود ورم در آن به  عرق النسا

دو دسته تقسیم کرد: درد های ساده و مادی. درد های ساده یا 

ساذج، بدون ورم هستند و درد های مادی، در آنها ورم وجود 

  دارد.

در نوع ساده صرفا غلبه كیفیات سردي، گرمي و یا خشكي منجر 

د و دیگر ماده بیماري به ایجاد درد مفصلي )وجع مفصل( مي گرد

 زا )اخالط چهارگانه و یا ریح( در ایجاد بیماري دخالتي ندارند.

نوع نخستین، سوء مزاج ساده )گرم یا سرد یا خشک( است که در 

تمام بدن و یا در مفاصل اتفاق می افتد. عالمت ساده آن، این 

است که به تدریج و اندک اندک پدید آمده و بدون ثقل و سنگینی 

 .(53)رم و تغییر رنگ باشدو تو

یا خشک بودن پوست محل دردناک  به ترتیب بر گرم،   گرم، سرد و

سرد و یا خشکی آن سوء مزاج ساده داللت می کند؛ در واقع نوع 

ساده با توجه به كیفیت غالب به زیر گروه هایي تقسیم مي شوند 

 که عبارتند از :سرد، گرم و خشک.

در مفصل با علل مختلف منجر به در سوء مزاج گرم، غلبه گرمي 

گرمي و التهاب مفصل و در نتیجه ایجاد درد مي شود و در سوء 

مزاج سرد غلبه سردي در مفصل موجب جمود و خشكي مفصل شده و 

 باعث ایجاد درد مي شود.

در نوع سوء مزاج خشك، خشکی موجب انقباض و جمع شدگي بافت 

لت به علت انقباضي مفصلي شده و ایجاد درد مي كند. در این حا

كه در بافت مفصلي ایجاد مي شود بین این بافت و بافت اطراف 

 گسستگي )تفرق اتصال( رخ مي دهد. 
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در نوع سرد، این تفرق در خود بافت مفصلي به واسطه التهاب و 

 .(64)در نوع گرم در بین مفصل و بافت اطراف، گسستگي رخ مي دهد

از افزایش مقدار خون  نوع دوم؛ آن که دموی باشد و در واقع

پدید آید و عالمت آن سرخی موضع درد است و بهمراه درد شدید 

می باشد؛ اما گرمی پوست محل نوع دموی برخالف نوع صفراوی، 

 سوزان و شدید نیست.

همچنین مزاج فرد گرم و تر است، بدن او گوشتی و سن او میانسال 

 است، این نوع اکثرا در فصل بهار رخ می دهد.

سو م؛ آن که از صفرای خالص و یا خون صفراوی باشد. احتمال نوع 

وقوع وجع مفاصل و نقرس حاصل از صفرای خالص به نسبت بقیه 

 انواع کمتر است؛

عالمت این نوع، رنگ زرد محل درد، درد بسیار شدید و سرعت نبض 

 و ادرار پر رنگ است.

ی این نوع بیشتر در افرادی رخ می دهد که بدنی ضعیف و مزاج

 گرم و خشک دارند. 

نوع چهارم؛ آن که از بلغم ایجاد شود. عالمت آن سنگینی محل 

 درد است و نیز در ملمس حرارت نداریم.

احتمال مادی بودن دردها بیشتر از ساده بودن آنهاست و ماده 

مطرح شده در این درد ها در گوشت اطراف مفصل وجود دارد که 

میکند اما به اعصاب و  گاهی به سمت رباط ها نیز نفوذ پیدا

 .(53)وترها نمیرسد

اسباب و علل و مکانیسم های ایجاد دردهای مفصلی و عرق  

 آمده است. 9-4النسا در جدول 
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 (65جدول اسباب و علل و مکانیسم دردهای مفصلی) 9-4جدول 

 مكانیسم سبب و عامل مستعدكننده

 ضعف مفاصل: -الف

سوء مزاج مستحكم )خصوصا نوع 

 سرد(

 

 ضعف مفصل در خلقت

 

 

خستگي و تعب زیاد یا مداوم 

 وارده به مفصل

 

 وضعیت قرارگیري مفاصل

 

وقتي عضوي از اعتدال مزاج طبیعي خود 

خارج شود دچار سوء مزاج شده و سوء 

 مزاج باعث ضعیف شدن عضو مي شود.

مفصل در بدو خلقت به دالیلي از قبیل 

بدشكلي)دفورمیتي(، نداشتن استحكام 

 ار ضعف باشد.الزم دچ

 

خستگي و زحمت  زیاد یا مداوم وارد 

 شده به مفصل باعث ضعف عضو مي شود.

 

مفاصلي كه پایین تر قرار مي گیرند هم 

به دلیل فشار وارده اعضاي دیگر به 

مفاصل زیرین و هم حركت طبیعي مواد 

زائد بدن از باال به پایین خود باعث 

تشدید ضعف مفصل و ریزش و تجمع مواد 

 م در مفاصل زیرین مي شود.مزاح

افزایش ماده بیماري زا  -ب

 در بدن و ریزش آن در مفصل:

ِدَعت)آرامش و کم تحرکی( و 

 سكون

 

 

كساني كه كم تحرك باشند به مرور در 

بدن آنها مواد زائد تجمع یافته و طبق 
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 ترك ریاضت معتاد

 

 

 ضعف هضم

 

 

 

 

سوء تدبیر درخوردن و 

 آشامیدن

 تداخل طعام

 تناول اغذیه غلیظه

خوردن غذاهای ناموافق به 

 غیر ترتیب

 تواتر ُتخَِمه 

 شرب شراب به افراط 

نوشیدن آب در حمام، ناشتا و 

 وسط خواب )نیمه شب(

 

قاعده كلي ابتدا این تجمع در اعضاي 

 ضعیف حادث مي شود.

مواد زائد و مزاحم از طریق ورزش، دفع 

مي شود و ترك آن باعث تجمع در بدن و 

 خصوصا عضو ضعیف مي شود.

 

ضعف هضم باعث ایجاد اخالط غیرطبیعي شده 

این اخالط غیر طبیعي باعث بروز  و

 بیماري خصوصا در اعضاي ضعیف مي شوند.

 

عدم رعایت آداب صحیح خوردن و آشامیدن 

متناسب با مزاج فرد، مزاج سن، مزاج 

فصل، توانایي هضم و ... باعث اختالل 

در هضم مواد خورده شده و اختالل در 

جذب و طبعا تولید اخالط ناصالح و حدوث 

بیماري مي شود. كه از موارد مهم سوء 

تدبیر در خوردن و آشامیدن به تداخل 

اي با هضم هاي متفاوت، در خوردني ه

خوردن غذاهاي غلیظ كه هم هضم آنها 

سنگین است و هم تولید مواد زائد آنها 

بیشتر است، خوردن غذاهاي ناسازگار با 

هم و عدم رعایت در ترتیب خوردن غذاها 

با تفاوت هضمي هر یك، روهم خوري 

غذاهاي مختلف كه باعث فساد هضم مي 
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ورزش و جماع بعد از طعام و 

 قبل از هضم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استحمام بر شكم سیر

 

 

 4وزکام 9كثرت نزله

 

 ترك استفراغات معتاد

 

 

 

و وسط  شود، نوشیدن آب در حمام، ناشتا

 خواب نام برد.

طبیعت مدبره بدن)سیستم هوشمند( از 

هضم معدي غافل مي شود و به امور دیگري 

مي پردازد فلذا به دلیل نقص در هضم و 

تولید اخالط ناصالح و مواد زائد بیشتر، 

زمینه را براي ریزش مواد و بروز 

 بیماري مفصلي زیاد مي كند.

 

 

از  با توجه به گرمی حمام، شیفت حرارت

داخل به خارج صورت گرفته و کاهش حرارت 

سیستم گوارش و اختالل هضم را موجب می 

 شود.

در طب سنتي ایران نزله و زكام یكي از 

راه هاي ریزش مواد به اعضاي دیگر بدن 

 از جمله مفاصل تلقي مي شود.

كساني كه به طور عادتي به دفع مواد 

زائد بدن از یكي از طرق استفراغ)اعم 

اد قي، اسهال، فصد، حجامت، از ایج

ماساژ و دلك و امثالهم( هر از چند 

گاه اقدام مي كنند وقتي بنا به دالیلي 

ترك آن عادت مي كنند، تجمع این مواد 

زائد در بدن و بالطبع ریزش آن در 

اعضاي ضعیف كه مي تواند یكي از این 
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 حركات بدنیه و نفسانیه

اعضا مفاصل باشد اتفاق افتاده و باعث 

 د.بروز بیماري مفصلي مي شو

 

مي تواند باعث تحرك و غلیان اخالط و 

مواد زائد در بدن شده و متعاقب آن 

ریزش آنها به اعضاي ضعیف اتفاق بیفتد 

 و باعث بروز بیماري مفصلي شود.
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 درمان عرق النَّسا  : 4-2-11

درمان عرق النَّسا در کتب طب سنتی بسیار مشابه با درمان وجع 

است و فقط تفاوتهایی جزیی در مفاصل و وجع الورک معرفی شده 

 درمان ها وجود دارد.

بصورت کلی درمان در طب سنتی ایران در سه مرحله صورت میگیرد 

که عبارتند از تدبیر و تغذیه و سپس استفاده از داروها و در 

مرحله سوم اعمال یداوی یا همان کارهای دستی که در هر بیماری 

 بسته به نوع آن انتخاب میگردد.

ست كه قبل از هر کار دقت کنیم که این ماده از کجا به واجب ا

مفصل می ریزد و نوع آن ماده چیست؟ و آیا آن ماده هنوز در 

حال ریختن به مفصل است  یا خیر؟ اگر هنوز در حال ریختن 

باشد، درمان با قطع آنچه در حال ریزش است و ممانعت از ریزش 

 قبول نكند.آن انجام می شود، تا عضو دیگر آن ماده را 

درمان عرق النَّسا را می توان از روی عالیم هم انجام داد: اگر 

عالمت خون ظاهر باشد و مانعی برای فصد نداشتیم؛ بایستی فصد 

 کنیم. به نظر جالینوس فصد صافن از عرق النَّسا مفیدتر است.

اگر عالمت بلغم پیدا بود، ابتدا برای تسکین درد با دارو هایی 

نیستند مثل تخم کتان و بابونه و روغن شوید ضماد که زیاد گرم 

 .(53)می کنیم

به بیمارانی که ورزش و فعالیت شدید بدنی قبلی خود را کنار 

 گذاشته؛ توصیه می کنیم که مجددا شروع به ورزش کند.

این درمان کامال مطابق با توصیه های طب مدرن در درمان درد 

سیاتیکی نیز میباشد؛ به طوری که استراحت بیش از دو تا سه 
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روز را جایز ندانسته و بالفاصله توصیه به فعالیت و از سر 

 گیری فعالیت متداول گذشته بیمار را میکند.

گر مزمن باید به سرعت به درمان این درد پرداخته شود، زیرا ا

شود، شدیدتر شده و اندام تحتانی به سبب درد، دچار لنگش می 

 گردد.

حتی ممکن است که پای و زانو تغییر شکل بدهند. که در واقع 

اشاره به آتروفی عضالنی و نقایص عصبی ماندگار اندام تحتانی 

 و به دنبال ان دفرمیتی اندام را متذکر میشود.

د بوده و بارها اثبات شده از دستوراتی که بسیار مورد تایی

 است، حمام با آب گرم و خوردن غذای رطوبت بخش است.

اگر درد خیلی شدید بود با روغن شوید و روغن ُگل و روغن کنجد 

 گرم می مالیم تا درد ساکن شود. 

یکی دیگر از درمان های وجع مفاصل، گرسنه نگاه داشتن بیمار 

زا، از بدن کم شده است. زیرا با گرسنه ماندن، ماده بیماری 

 و احتمال دوباره جمع شدنش کمتر می گردد.

روز، روزه نگاه داشت یا فرد  2-9در واقع بایستی بیمار را 

 . (66)کمتر غذا بخورد که اثر بهتری از درمان خواهد دید
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 . درد سیاتیکی ازنظر طب مدرن4-3

 مقدمه 4-3-1

از کار و بار درد سیاتیک یک مشکل شایع است که علت عمده غیبت 

مالی بر خدمات سالمت است. در جامعه مدرن امروز با توجه به 

شیوه زندگی افراد و عادات غلط غذایی، رفتاری، اجتماعی و 

شغلی افراد، درد پشت شایع ترین علت ناتوانی در افراد زیر 

 83سال و دومین علت مراجعه به پزشک محسوب می گردد. حدود  45

در طول عمر خود کمر درد یا پشت درد  درصد مردم حداقل یکبار

 را تجربه می کنند.

طبق آمار، شکایات موسکولواسکلتال، شایع ترین علت مراجعه 

بیماران به پزشک می باشند که  شایع ترین تظاهر این شکایات، 

 درد کمر و درد پشت است.

 254حدود  ساالنهاختالالت موسکولواسکلتال، تنها در امریکا، 

بیلیون آن  133هزینه دربردارد؛ که از این مقدار بیلیون دالر 

درصد عللی را که مانع  62، 2336در سال  مربوط به کمر درد است.

از حضور افراد در محل کارشان شده است، به درد های سیاتیکی 

 .(9)مربوط بوده است

 

 تشریح عصب سیاتیک: 4-3-2

ستون فقرات از اجزای مختلف و متعددی تشکیل شده است که هر 

یک از آنها می تواند آسیب دیده و سبب کمر درد شود. درد پشت 

در نتیجه فشار مکانیکی یا آسیب دیدن ستون مهره ها ایجاد می 

شود ولی معموال از شدت آن کاسته می شود؛ اگر کمر درد برای 
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باشد بایستی بررسی های دقیق  مدت طوالنی باقی بماند و یا شدید

 تری صورت گیرد.

از مهم ترین موارد عامل درد پشت می توان به کمر درد غیر 

 اختصاصی، بیرون زدگی دیسک، درد سیاتیک و آرتروز اشاره کرد.

درد سیاتیکی بصورت درد در مسیر عصب سیاتیک می باشد که از 

ران و ساق قسمت تحتانی کمر شروع شده و تا لگن و عضالت خلف 

ادامه می یابد و بعضا حتی به انگشتان پا نیز تیر می کشد. 

 .(9)این درد معموال بصورت یکطرفه پائین می آید

از لحاظ آناتومیک، عصب سیاتیک مهم ترین و بزرگ ترین عصب بدن 

 9و2و1( و L4,5کمری ) 5و4است، که از نخاع و از ریشه های عصبی 

 د. ( سرچشمه می گیرS1,2,3ساکرال )

این عصب بعد از اینکه از شیار سیاتیک لگن عبور کرد، از بین 

عضالت در پشت ران پایین آمده و باالی زانو به دو شاخه پرونئال 

 265تا  2و تیبیال تقسیم می گردد. این عصب قطری در حدود 

سانتی متر دارد )به اندازه انگشت سبابه( و تمام عضالت ساق، 

 (19-4. )شکل (93)می کندپا و خلف ران را عصب دهی 
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 مسیر عصب سیاتیک 19-4شکل 

 

هرگونه فشار یا آسیب وارده به عصب سیاتیک، از محل ریشه های 

عصبی تا انتهای مسیر آن باعث ایجاد عالیمی همچون درد و بی 

 حسی در ساق و سایر عضالت عصب دهی شده توسط عصب سیاتیک میگردد.

سیاتیک، ناشی از بیرون زدگی درد انتشاری در مسیر توزیع عصب 

یک یا چند دیسک کمر مهره ای، به کرات رخ داده و اغلب ناتوان 

تا  19کننده است. بروز این بیماری در طول عمر یک فرد حدود 

 درصد تخمین زده میشود. 43

خوشبختانه، این درد در اکثر موارد خود به خود و یا با یک  

. با این حال، ممکن است مسکن ساده و فیزیوتراپی رفع میگردند

مزمن شده، مقاومت به درمان پیدا کرده و عوارض اجتماعی و 

 اقتصادی فراوانی را ایجاد کند.
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عوامل اپیدمیولوژیک موثر در میزان بروز درد سیاتیک شامل 

افزایش قد، سن، زمینه ژنتیکی، پیاده روی، دویدن و مشاغل 

 فیزیکی خاص، از جمله رانندگی می باشند. 

د سیاتیک بعنوان یک نورالژی، دردی است که در مسیر توزیع در

عصب سیاتیک ایجاد میشود و از یک  آسیب در خود عصب ناشی می 

 گردد.

درد رادیکوالر نیز به این شکل توضیح داده میشود که درد درک 

شده در یک اندام یا تنه فرد، ناشی از فعال سازی نابجای 

های آن و مکانیسم های دیگر  الیاف آوران اعصاب نخاعی و ریشه

 .(67)نوروپاتیک می باشد 

با توجه به این تعاریف، درد سیاتیک یک درد رادیکوالر است و 

جزء بیماری های دستگاه عصبی محیطی قرار می گیرد. این درد 

در طول پای فرد و در امتداد توزیع عصب سیاتیک احساس میشود. 

در طول  ٪ 43تا٪19روز درد سیاتیک یک بیماری نسبتا شایع با ب

 .(68)عمر افراد است

 

 اپیدمیولوژی : 4-3-3

برخی از عوامل محیطی و ذاتی بر بروز و شیوع درد  سیاتیک  

موثرند و شامل جنس، عادات بدن، تعداد حاملگی، سن، عوامل 

 . (63)میباشند  ژنتیکی، شغل و عوامل زیست محیطی

سال  یک عامل  64تا  53قد فرد ممکن است در مردان در گروه سنی 

 خطر محسوب گردد.

سالگی  23بروز سیاتیک وابسته به سن است و به ندرت قبل از 

دیده میشود. حداکثر بروز بیماری در دهه پنجم بوده و بعد از 
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آن نیز کاهش پیدا میکند اگرچه بیشتر موارد بیرون زدگی های  

سد، افزایش رخ می دهد اما به نظر میر   L4/5 ,  L5/S1دیسک  ها در 

 .(73)گردد  L2/3 و یا  L3/4سن باعث افزایش نسبی بروز در سطح 

فعالیت هایی مانند راه رفتن، آهسته دویدن نیز ممکن است بروز 

سیاتیک را تحت تاثیر قرار دهد. فعالیت بدنی و نوع شغل فرد 

 نیز در میزان بروز موثر است.

تنباکو باعث برای تاثیر سیگار چندین فرضیه وجود دارد مثال 

اختالل در تعادل متابولیک دیسک های بین مهره ای میگردد و یا 

سرفه باعث افزایش قابل مالحظه فشار داخل دیسک میشود، همچنین 

 . (71)اثر فیبرینولیتیک نیز از تنباکو پیشنهاد شده است

بروز عالیمی همچون ایجاد بی حسی در کشاله ران، ناتوانی در 

و نیز ضعف شدید در پاها، نشانه آن است  کنترل مثانه یا روده

 حتماال عصب آسیب بیشتری دیده است.که ا

اگر درد به تدریج و در طول ماه ها ایجاد شده و بدون ارتباط 

با حرکت بر شدت آن افزوده شود و بویژه اگر با کاهش وزن و 

مشکالت دیگر همراه بود، مشکل جدی تر است و می تواند منشا 

عفونی داشته باشد و بایستی بررسی های دقیق تری تومورال و یا 

 انجام گیرد.

این دردها می توانند حاد، تحت حاد و یا مزمن باشد. درد حاد 

بصورت ناگهانی شروع شده و هفته ها بطول می انجامد. شایع 

 ترین فرم درد سیاتیکی همین نوع حاد می باشد.

مزمن که می ماه طول می کشند و دردهای  9دردهای تحت حاد تا 

ماه  9توانند بصورت نگهانی یا به تدریج شروع شوند؛ بیشتر از 

 .(72)طول می کشند
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 فیزیوپاتولوژی کمردرد: 4-3-4

در منابع طب مدرن برای ایجاد کمر درد فاکتورهایی معرفی شده 

 مشخص شده اند. 4-4اند. این فاکتورها در جدول شماره 

ت خاص؛ بر عهده دیسک های نقش اصلی در ایجاد درد سیاتیکی بصور

 بین مهره ای میباشد.

التهاب نیز نقش مهمی در ایجاد درد دارد و باعث می شود که 

( که یک آنزیم مهم در التهاب ها میباشد PLA2) 2سطح فسفولیپاز 

نیز   B2، ترومبوکسانB4افزایش پیدا کند. همچنین سطح لکوترین

در دیسک هایی که به منظور تسکین درد درآورده شده بودند باال 

 .گزارش شد

اثرات مکانیکی تحت فشار قرار گرفتن ریشه های عصبی نیز در 

 . (79)ایجاد این درد نقش دارند
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 فاکتورهای موثر بر کمر درد 4-4جدول 

فاکتورهای موثر در  ردیف

 کمر درد

 عوامل ژنتیک 1

 خستگی 2

 سن 9

 جنس 4

 سیگار 5

 سطح تحصیالت پایین 6

 وضعیت اقتصادی 7

 وضعیت سایکولوژیک 8

مسایل مربوط به  3

شغل فرد مثل استرس 

های شغلی و نارضایتی 

 شغلی
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از نظر طب مدرن سیر طبیعی بیماری بدین صورت است که اکثر 

بیماران مبتال به درد سیاتیک حاد به درمانهای عالمتی پاسخ 

  .هرچند بعضی از موارد به عمل جراحی نیاز پیدا میکنندمیدهند، 

در افراد  .درصد موارد به درد مزمن تبدیل میشوند 43تا  13حدود 

بدون عالمت بیرون زدگی دیسک نسبتا شایع است. اکثر موارد 

سیاتیک خود محدود شونده است و به درمانهای حمایتی جواب 

 میدهند. 

درد، دیسک های بین مهره ای هرچند در پاتوفیزیولوژی این 

نقش اصلی را دارند، اما ماهیت دقیق رابطه بین دیسک، عصب و 

 درد هنوز مشخص نیست.

شواهد موجود نشان می دهد که نوکلیوس پولپوس محرک یک پاسخ 

 التهابی قوی در ریشه عصب سیاتیک بوده و باعث درد میشود.

التهاب،  مدارک و شواهد نیز وجود دارد که نشان می دهد که

عوامل ایمنی غیر طبیعی و تغییر شکل مکانیکی عصب برای ایجاد 

درد نقش دارند. با این حال بیرون زدگی؛ تنها علت درد سیاتیک 

 نیست و سایر علل نیز نباید فراموش گردند.

خوشبختانه، در اکثر موارد درد سیاتیک خود محدود شونده است 

این حال، برخی از  و این درد ظرف چند ماه رفع میگردد. با

موارد پیشرفت کرده، به حالت مزمن تبدیل شده و متاسفانه 

 .(74)درمان را بسیار سخت میکنند

برای تشخیص درد سیاتیک بررسی کامل سابقه بیمار و معاینه 

بالینی بسیار مهم است. هر چند نمی توان بصورت دقیق تحت فشار 

ی مثل تست الزک بودن عصب را بررسی کرد اما می توان با حرکات

 این شرایط را ایجاد کرد.
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نام یک تست بالینی است که معموال در تشخیص هرنی « الزک» 

دیسک بین مهره ای از آن استفاده میشود. انجام تست الزک به 

این صورت است که بیمار به پشت خوابیده و پزشک بدون اینکه 

د. در زانو را خم کنده تمام ساق و ران بیمار را به باال میبر

صوتیکه باال بردن پای بیمار تا شصت درجه، موجب بروز درد 

 (14-4تیرکشنده در ساق شود تست الزک مثبت تلقی میشود.)شکل 

البته تست الزک مثبت همیشه نشانه وجود هرنی یا فتق دیسک 

 . (9)نیست ولی در اکثر بیماران مبتال به هرنی دیسک مثبت میشود

 

 

 

 

 تست الزکنحوه انجام  14-4شکل 
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 درمان درد های سیاتیکی: 4-3-5

به منظور درمان دردهای سیاتیکی یکسری  توصیه ها مثل سعی 

در ایستادن و نشستن صحیح، تنظیم ارتفاع میز و صندلی، استفاده 

از کفش مناسب، کم کردن وزن و کوتاه کردن زمان رانندگی، 

سر بسیار استفاده از تشک نسبتا سفت و قرار دادن یک بالش زیر 

 مفید میباشند.

در کنار موارد فوق؛ فیزیوتراپی، تمرینات خاص ورزشی و نیز 

)داروهای ضدالتهاب غیر NSAIDs استفاده از داروهای مسکن مثل 

استروئیدی( و نیز گاها شل کننده های عضالنی، ضد تشنج ها، ضد 

افسردگی ها و کورتیکواستروئید های خوراکی کوتاه مدت و بعضا 

 نیز استفاده می شود.جراحی 

تزریق اپیدورال استرویید همچنان یک درمان موثر برای مرحله 

حاد درد محسوب میگردد. با این حال، این سوال که آیا این 

تزریق، یک اثر مستقیم دارد و یا بعلت جذب سیستمیک دارو از 

فضای اپیدورال و عروق آن منطقه باعث بهبود میشود همچنان بی 

 .(9)تجواب مانده اس
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 تشخیص های افتراقی درد سیاتیک 4-4

از ناحیه کمر به ناحیه  ، به دردی اطالق میگردد کهدرد سیاتیک

اگر چه فتق دیسک کمری  .(75)باسن و اندام تحتانی تیر می کشد

علت شایع درد سیاتیک میباشد، روشهای رادیولوژیک  و 

الکتروفیزیولوژیک جدید علل بالقوه دیگری برای درد سیاتیک 

 .(76)آورده شده اند5-4وجدول  15-4کرده اند که در شکل  معرفی

 

  شماتیک تشخیص افتراقی های درد سیاتیک 15-4شکل 
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 اصلی درد سیاتیکی تشخیص افتراقی های 5-4جدول

 

 ردیف تشخیص افتراقی

 
 ضایعات اعصاب محیطی

1 

 
 ضایعات شبکه لومبوساکرال

2 

 
 ضایعات ریشه های عصبی لومبوساکرال

3 

 
 ضایعات عروقی اسپاینال

4 

 
 ضایعات اعصاب مرکزی فوقانی

 

5 

 
 (ASO)لنگش عروقی ثانویه به بیماری انسدادی آترواسکلروتیک 

6 

 
 مفصل هیپمشکالت 

7 

 
 درد ارجاعی

8 
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 ضایعات اعصاب محیطی 4-4-1

 entrapmentنروپاتی ناشی از گیر کردن عصب ) 4-4-1-1

neuropathy) 

درد یا پارستزی به علت فشار بر عصب در هر نقطه ای از مسیر 

. (76)آن؛ ویژگی بارز نروپاتی ناشی از گیر کردن عصب میباشد

اعصاب فمورال، در زیر لیگامان نروپاتی ناشی از گیر کردن 

اینگویینال، فشار بر عصب ایلیواینگویینال در حین فلکشن هیپ، 

درگیری عصب ایلیوهایپوگاستریک در ناحیه فوقانی خارجی ران، 

 meralgiaخارجی در ناحیه فوقانی ران )-درگیری عصب فمورال جلدی

paresthetica(77)( به تفصیل در متون علمی توضیح داده شده است. 

گیر کردن عصب سیاتیک در هر نقطه ای از مسیر آن ممکن است 

باعث ضعف در حرکات زانو و مچ پا و انگشتان گردد. همچنین 

ممکن است همراه با بی حسی یا گز گز در سطح خلفی ران، اطراف 

 .(78)ساق، پاشنه و کف پا گردد

فموریس فیبروز عضالنی ناشی از مصرف پنتازوسین در عضالت بای سپس 

( در بیماران مبتال Bakersو سمی ممبرانوس و همچنین کیست بیکر )

به روماتویید آرتریت از علل فشار بر عصب سیاتیک در ناحیه 

 .(73)زانو میباشد

گیر کردن عصب سیاتیک در ناحیه لگن بر اساس فشار عضله 

پریفورمیس، سندرم پریفورمیس نامیده میشود که با عالمت درد 

 .(83)تشار به ران و ساق و کف پا تظاهر میکندباسن با ان

در بیماران با فلکشن کنتراکچر هیپ که به طور ثانویه دچار 

افزایش لوردوز ناحیه کمری میگردند امکان درگیری عصب سیاتیک 
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در ناحیه سیاتیک ناچ توسط عضالت اکسترنال روتاتور هیپ وجود 

 دارد.

رستزی تیر کشنده در فشار مزمن بر عصب پرونئال موجب درد و پا

سطح قدامی خارجی ساق و دورسال پا میگردد. این فشار در هر 

نقطه ای از مسیر آن شامل زانو و در مجاورت سر فیبوال و یا 

در طول ساق و یا مچ پا اتفاق می افتد که ممکن است با ضغف 

عضالنی و اختالل در دورسی فلکشن مچ پا و انگشتان همراه 

 .(81)باشد

عصب تیبیال که با درد سوزشی کف پا و انگشتان تظاهر در گیری 

میکند ممکن است در ناحیه زانو در فضای پوپلیتال در اثر 

هایپرتروفی تاندون گاستروکنمیوس، کیست بیکر و یا فیبروز 

کپسول مفصلی و یا در ناحیه مچ پا )سندرم تونل تارس( رخ 

 .(82)دهد

 

 تروما 4-4-1-2

متعددی برای آسیب اعصاب محیطی شناسایی علل تروماتیک بالقوه 

(، له lacerationشده اند که شامل آسیب مستقیم در اثر پارگی )

(، ایسکمی ناشی از فشار، traction(، کشیدگی عصب )contusionشدگی )

آسیب حرارتی همانند آسیب ناشی از حرارت سیمان ارتوپدی در 

اشی از تزریق تعویض کامل مفصل ران(، آسیب الکتریکی و آسیب ن

 عضالنی میباشد.

( causalgiaاینگونه آسیب های عصبی معموال به همراه درد سوزشی )

 .(89)در دوران بهبودی می باشند
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 نروپاتی ایسکمیک 4-4-1-3

ضایعات عروقی که موجب نروپاتی ایسکمیک میگردند بطور کلی به 

 دو دسته زیر تقسیم می شوند:

)حاد یا مزمن( در اثر آمبولی،  بیماری های شرایین بزرگ الف( 

ترومای دیواره عروق، تزریق داخل شریانی داروهای توکسیک یا 

 آترواسکلروزیس

بیماریهای شرایین کوچک در اثر بیماری هایی همچون دیابت، ب( 

آرتریت، آمیلوییدوز و همچنین بیماریهای مربوط به غلظت خون 

(blood viscosity disorders) 

است عصب را در هر نقطه ای از مسیر آن شامل این وضعیت ممکن 

شبکه لومبوساکرال، ریشه های لومبوساکرال، یا اعصاب محیطی 

گرفتار کند؛ که با درد اندام تحتانی با طبیعت سوزشی همراه 

 .(9)به آن اطالق میگردد« نوریت ایسکمیک»بوده که واژه 

 

 فشار بر عصب در اثر تومور 4-4-1-4

لیپوم در مجاورت عصب پرونئال مشترک در  گانگلیون کیست و یا

ناحیه زانو و یا عصب تیبیال خلفی در ناحیه مچ پا از علل 

 فشار بر این اعصاب میباشند.

تومورهای استخوانی لگن مانند همانژیوم پری سایتوما می 

توانند باعث فشار بر عصب سیاتیک در سیاتیک ناچ گشته و 

 سیاتالژیا را تقلید کنند.

عالوه بر تومورهای اکسترانورال فوق، یک سری تومورهای 

اینترانورال نیز جزء علل درد سیاتیک می باشند که شامل 



 

127 

 

شوانوما، نروفیبروما، همانژیوما، همانژیوبالستوما، 

 .(84)گانگلیونروما میباشند

 

 سایر نروپاتی ها 4-4-1-5

عنوان آسیب اعصاب محیطی ممکن است در اثر کمبودهای تغذیه ای )ب

مثال بری بری، کاشکسی(، مسمومیت ها )سرب، الکل( و یا بیماری 

های متابولیکی )هایپر تیروییدیسم، اورمی و نارسایی کبدی( 

 دیده شود.

عفونت از علل نادر نروپاتی میباشد که در بیماری جذام و ایدز 

 به صورت کامل توصیف شده است.

خیص های افتراقی یکسری بیماری های نرولوژیک دیگر نیز جزء تش

درد سیاتیک می باشند؛ که از آن جمله گیلن باره، پلی 

رادیکولوپاتی لومبوساکرال پیشرونده حاد، منونروپاتی 

مولتیپلکس و نروپاتی پلی رادیکوالر التهابی دمیلینیزان را 

 .(85)میتوان نام برد

 

 .ضایعات شبکه لومبوساکرال4-4-2

 تومورها و آنوریسم ها 4-4-2-1

تومورهای غالف عصبی همانند شوانوما و یا تومورهای احشاء شکمی 

و لگنی مثل فیبروم های بزرگ رحمی، فیبوسارکوم رحم، لیومیوم 

ها و تومرهای بدخیم پل تحتانی کلیه و لنفوم خلف صفاقی و 

کارسینوم هایی مانند کانسر پروستات و گردن رحم و مولتیپل 
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فشار بر شبکه لومبوساکرال  میلوما و اندومتریوز لگنی از علل

 میباشند.

آنوریسم آئورت شکمی و شرایین لگنی نیز میتوانند موجب فشار 

 .(86)بر شبکه لومبوساکرال گردند

 

 آسیب ناشی از رادیاسیون 4-4-2-2

رادیاسیون جهت درمان تومورهای شکمی و لگنی میتواند باعث 

و ضعف و آسیب شبکه لومبوساکرال گشته و ایجاد درد رادیکولر 

 .(87)بی حسی اندام نمایند

 

 تروما 4-4-2-3

شبکه لومبوساکرال اغلب در اثر شکستگی های لگنی که همراه با 

 بیند. آسیب های احشایی است آسیب می

هماتوم خلف صفاقی و ایلیوپسواس مخصوصا در بیماران دچار 

اختالل انعقادی باعث آسیب شبکه لومبوساکرال می گردد. از سایر 

تروماتیک شبکه لومبوساکرال میتوان آسیب ناشی از گلوله علل 

 .(88)و چاقو را نام برد

 

 عفونت 4-4-2-4

آبسه ایلیاکوس و ایلیوپسواس میتوانند با درد کمر و سیاتیکا 

 .(83)بروز پیدا کنند
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 پلکسوپاتی ایسکمیک: 4-4-2-5

بیماری انسدادی مزمن عروق کوچک می تواند باعث اختال کارکرد 

در شبکه لومبوساکرال گردند)پلی رادیکولوپلکسوپاتی  عصبی

 .(33)دیابتی(

 ضایعات ریشه های عصبی لومبوساکرال: 4-4-3

این ضایعات شامل ضایعات اکسترا و اینترادورال میباشد که در 

 بصورت واضحی مشخص شده اند. 16-4شکل 

 ضایعات اکسترادورال: 4-4-3-1

 الف( فتق )هرنی( دیسک کمری

 ها ب( تومور

 ج( لیپوماتوز اپیدورال اسپاینال

 د( عفونت

 (fasetه( کیست سینوویال و کیست گانگلیونی نزدیک مفاصل فاست)

 و( تنگی کانال نخاعی

 ز(اسپوندیلولیستزیس

 (31)ح( کیست مننژیال اینترا اسپاینال

 ضایعات اینترادورال: 4-4-3-2

 الف( تومورهای اینترادورال

 (32)ب( ضایعات التهابی و عفونی

  



 

193 

 

 

  شماتیک ضایعات اینترا و اکسترادورال ستون فقرات 16-4شکل 
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 .ضایعات عروقی اسپاینال4-4-4

 الف( مالفورماسیون های عروقی

 ب(هماتوم خودبخودی اپیدورال

 (39)ج(واریس عالمت دار اپیدورال لومبار

 

 .ضایعات اعصاب مرکزی فوقانی4-4-5

انسدادی .لنگش عروقی ثانویه به بیماری 4-4-6

 (ASOآترواسکلروتیک )

 .درد ارجاعی:4-4-7

درد ارجاعی ناشی از ساختار های مزودرمال همانند لیگامان ها، 

پریوست استخوانها، کپسول مفصلی و آنولوس فیبروزوس نیز 

 .(34)میتوانند درد سیاتیک را تقلید نمایند
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غذا در طب سنتی ایران  4-5  

 سنتی ایراناصطالحات تغذیه در طب  4-5-1

حکما با انجام آزمایشات مختلف و کسب تجربیات فراوان طی 

قرن های متمادی غذاها را بر اساس میزان غذاییت و مواد زاید 

و نوع خلط تولیدی که هر یک با اصطالح خاصی در طب سنتی ایران 

معرفی می گردد؛ به انواع مختلفی طبقه بندی کرده اند. توضیح 

از این اصطالحات این تقسیم بندی به شرح مختصری در مورد برخی 

 زیر است:

 

 غذای لطیف 4-5-1-1

غذایی که مواد زاید آن کم بوده، وقتی بدن روی آن اثر 

میکند، به سرعت هضم شده و مورد استفاده اندام ها قرار می 

گیرد؛ این غذاها برای افرادی که به تازگی از بیماری بهبود 

 .(35)یافته اند مناسب است

 

 غذای کثیف 4-5-1-2

از ریشه تکاثف و به معنی درهم فشرده است. بدن برای استفاده 

از این غذاها باید زحمت زیادی بکشد تا آن را آماده مصرف در 

اندام ها نماید و مواد زاید آنها هم زیاد است. این دسته از 

غذاها برای افرادی که کار سنگین بدنی دارند مثل ورزشکاران 

اسب است؛ چون اگر این افراد غذای لطیف بخورند و کشاورزان من

 .(35)سریع تحلیل می رود
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 غذای معتدل 4-5-1-3

برای افراد با مزاج معتدل و فعالیت متوسط مناسب است و از 

از نظر هضم و جذب نسبت به لطیف و کثیف حالت بینابینی 

 .(35)دارد

 

 غذای صالح الکیموس 4-5-1-4

غذاها خون طبیعی صافی به وجود می در اثر هضم این دسته از 

آید و اخالط دیگر به قدر احتیاج تولید می شوند. این دسته از 

 .(35)مواد غذایی کیموس خوبی تولید میکنند؛ مانند آبگوشت

 

 غذای فاسد الکیموس یا ردی الکیموس 4-5-1-5

غذاهایی که اخالط غیر معتدل از آنها حاصل میشوند و در صورتی 

زیاد و مکرر از آنها استفده شود باعث بیماری که با مقدار 

 .(35)میگردند

 

 غذای کثیر الغذا 4-5-1-6

غذایی که مقدار زیادی خلط ایجاد میکند و در صورت هضم، 

انرژی زیادی تولید کرده و بدن مدت قابل توجهی از مصرف غذای 

 .(35)مجدد بی نیاز است
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 غذای قلیل الغذا 4-5-1-7

 .(35)کمتری دارد و در واقع فقط شکم پرکن استغذایی که انرژی 

 

 غذای متوسط الغذا 4-5-1-8

 .(35(مابین کثیر الغذا و قلیل الغذا می باشد

 

 تقسیم بندی غذا ها در طب سنتی ایران 4-5-2

نوع تقسیم میگردند  18بر اساس اصطالحات فوق الذکر غذاها به 

اند. میزان بهمراه مثال آورده شده  6-4که در جدول شماره 

-4گرم از این مثالها نیز در جدول شماره  133کالری موجود در 

 .(36)آورده شده اند 7
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 گانه غذاها در طب سنتی ایران18تقسیم بندی  6-4جدول شماره 

 مثال نوع غذا ردیف

لطیف صالح الکیموس  1

 کثیرالغذا

زرده تخم مرغ نیم برشت.گوشت 

 پرندگان.گوشت کبک

الکیموس قلیل لطیف صالح  2

 الغذا

 انار. سیب. کاهو

لطیف صالح الکیموس  9

 متوسط الغذا

 نان گندم خوب )جید(

کثیف صالح الکیموس کثیر  4

 الغذا

 تخم مرغ نیمرو، گوشت گوسفند

کثیف صالح الکیموس قلیل  5

 الغذا

 پنیر تازه

کثیف صالح الکیموس  6

 متوسط الغذا

 گوشت گوساله

معتدل صالح الکیموس  7

 کثیر الغذا

 گوشت بره یکساله

معتدل صالح الکیموس  8

 قلیل الغذا

 شلغم

معتدل صالح الکیموس  3

 متوسط الغذا

 گوشت بچه شتر

لطیف فاسد الکیموس کثیر  13

 الغذا

 جگر سفید، بچه کبوتر



 

196 

 

لطیف فاسد الکیموس قلیل  11

 الغذا

 ترب. پیاز و هر چه تند و تیز

لطیف فاسد الکیموس  12

 الغذامتوسط 

نان تخمیر نشده و بد پخته 

 شده )فطیر( 

کثیف فاسد الکیموس کثیر  19

 الغذا

 گوشت گاو. سوسیس و کالباس

کثیف فاسد الکیموس قلیل  14

 الغذا

 گوشت مانده )قدید(. بادمجان

کثیف فاسد الکیموس  15

 متوسط الغذا

 اقسام کلم بستانی

معتدل فاسد الکیموس  16

 کثیر الغذا

 )کلم قمری(کلم رومی 

معتدل فاسد الکیموس  17

 قلیل الغذا

 زردک )هویج ایرانی(

معتدل فاسد الکیموس  18

 متوسط الغذا

 ماهی خشک کرده و دودی
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گرم  133مقایسه کالری غذاها با میزان غذاییت آنها )کالری  7-4جدول 

 از هر کدام از مواد غذایی آورده شده است(

 دسته کثیر الغذا متوسط الغذادسته  دسته قلیل الغذا

مواد 

 غذایی

میزان 

 کالری

مواد 

 غذایی

میزان 

 کالری

مواد 

 غذایی

میزان 

 کالری

 18862 کبک 263 نان گندم 68618 انار

زرده تخم  176647 ماهی خشک 98 پیاز

 مرغ

94965 

 11263 جگر سفید 29699 کلم رومی 26461 پنیر تازه

گوشت  17 ترب

 گوساله

 22658 کلم قمری 239

گوشت  86 گوشت شتر 83677 زردک

 گوسفند

175 

 94365 گوشت گاو   48629 سیب

 298 بره   93631 شلغم

 92162 کباب   18 کاهو

گوشت 

 مانده

گوشت    632686

 مرغابی

23164 

 223 کبوتر بچه   93634 بادمجان
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 تقلیل غذا از دیدگاه طب سنتی ایران 4-6

 مقدمه 4-6-1

مکتب علمی غنی و ارزشمندی است که برای  طب سنتی ایران،

درمان بیماری ها فقط دارو را موثر نمیداند؛ بلکه برای تغذیه 

ابن سینا معتقد است: معالجه با سه  نیز اهمیت خاصی قایل است.

روش انجام میگردد: تغییر در شش اصل ضروری برای زندگی بخصوص 

ستی. او تغذیه، استفاده از دارو و  بکار گیری روش های د

جایگاه درمان با غذا را قبل از درمان با دارو و استفاده از 

 .(13)( می داندmanipulationمانیپوالسیون )

شش اصل ضروری برای درمان مطرح شده در فوق و حفظ سالمتی 

توسط ابن سینا شامل هوا، خوردنی ها و آشامیدنی ها، خواب و 

بدني و مسایل بیداري، روش های پاکسازی بدن، حركت و سكون 

روحی است و ابن سینا در بین آنها توجه خاصی به روشهای غذایی 

 . (7)دارد و بر آن تاکید می کند

ابن سینا مداخله در تغذیه را به چهار دسته کاهش غذا، منع 

غذا، افزایش غذا و تغییر در برنامه غذایی طبقه بندی می 

 .(13)نماید

سالمتی و درمان با توجه به اهمیت کاهش غذا برای حفظ 

بیماریها، مطالعه ایی به روش کتابخانه ای در کتاب  قانون 

ابن سینا انجام گرفت و سپس مطالب مرتبط با آن از منابع طب 

 .مدرن استخراج و مورد بررسی قرار گرفت
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 کاهش غذا در طب سنتی ایران 4-6-2

از دیدگاه ابن سینا کاهش غذا به سه روش انجام می گیرد؛ که 

ل کم کردن کمیت و مقدار غذا، کم کردن کیفیت آن که در شام

واقع همان تجویز غذاهای با کالری پایین میباشد و یا کاهش 

 غذا به هر دو روش با هم میباشد.

در تعیین مقدار کاهش غذا بایستی توان بیمار، نوع بیماری، 

مدت بیماری، مراحل بیماری، وضعیت بدنی، سن، محل سکونت و فصل 

 رد توجه قرار گیرد.سال مو

در بالغین و سالمندان به دلیل سردی و خشکی مزاج، مصرف 

مواد در بدن کمتر است و نیاز به انرژی کمتری دارند،  لذا 

نسبت به نوجوانان وکودکان کاهش غذا بیشتر مورد توجه است. 

ابن سینا در مورد غذای اشخاص سالمند معتقد است که الزم است 

را به مقدار کم و بر اساس قوت و ضعف سالمندان غذای خود 

 هضمشان، در چند نوبت میل کنند.

در مناطق سردسیر و فصول سرد بایستی کاهش غذای کمتری نسبت  

 به فصول گرم و مناطق گرمسیری داده شود.

میزان کاهش غذا مورد توجه تعیین ای که در مهمترین مسئله

اگر توان فرد ابن سینا است توان و انرژی بیمار می باشد؛ 

ناکافی باشد در هر شرایطی حتی در اوج بیماری، تغذیه بایستی 

 .(13)بصورت کامل باشد
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در کتاب قانون سه نوع کاهش غذا توضیح داده شده است که 

 عبارتند از:

 

 کاهش کیفیت غذا 4-6-2-1

ابن سینا در شرایطی که امتال رخ داده است )یعنی بدن فرد 

است( و در عین حال فرد اشتهای خوبی  انباشته از مواید زاید

نیز دارد و تمایل به خوردن غذا دارد؛ چنین توصیه می فرماید 

که از غذاهایی با کیفیت غذایی پایین و کالری کم و حجم زیاد 

استفاده شود. چنین غذاهایی شامل میوه ها و سبزیجات  و سو پ 

زاید  های رقیق  می باشد. هدف از این نوع تجویز، کاهش مواد

 . (13)بدن و کاهش وزن بدن می باشد

 

 کاهش کمیت غذا 4-6-2-2

در شرایطی که نیاز به تقویت قوای فرد است مثال در مورد 

بیماری که در دوران نقاهت بسر میبرد، یا کودکی که در دوران 

رشد به سر می برد ولی دستگاه گوارش فرد قابلیت هضم غذاهای 

بنا به توصیه ابن سینا بایستی سنگین و پرکالری را ندارد؛ 

از غذاهایی باحجم کم و پرکالری و مغذی استفاده کرد. غذاهایی 

مانند زرده تخم مرغ عسلی و غذای تهیه شده از جوجه خروس و 

یا آب گوشت بدست آمده از گوشت گوسفند یک ساله و یا حریره 

 بادام میباشد.

فرد غذا  این نوع تغذیه به علت کاهش حجم غذا موجب می شود

را بهتر و با صرف انرژی کمتری هضم کند و از طرفی به علت 

 .(13)کیفیت باالی غذای تجویز شده قوای او تقویت می گردد
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 کاهش کیفیت و کمیت غذا 4-6-2-3

اگر فرد هم دچار ضعف باشد و هم اشتهای خوبی ندارشته باشد 

 و از طرف دیگر بدنی انباشته از مواد زاید داشته باشد؛ در

این شرایط ابتدا بایستی هضم بیمار را بهبود داد و از غذاهای 

 .(13)با کیفیت باال و حجم پایین استفاده کرد

 

 توجه به مرحله بیماری 4-6-3

از نظر ابن سینا بایستی در تجویز غذاها به بیماری باید 

توجه داشت. تقلیل غذا در بیماری های حاد، بیشتر از بیماری 

گیرد، زیرا در بیماری های مزمن بعلت کاهش های مزمن صورت می 

قوای تدریجی بدن، توجه اصلی بر روی حفظ قوای فرد است. در 

کتاب قانون چنین آمده است: در اکثر موارد برای درمان بیمار 

 های حاد از کاهش غذا استفاده میشود.

در مراحل ابتدایی بیماری های حاد، مقدار غذای فرد کاهش 

بایستی این کار را در حد اعتدال انجام داد؛ داده میشود، اما 

و در مراحل پایانی بیماری، کاهش غذا با شدت بیشتری صورت 

 گیرد.

در بیماری های مزمن، نبایستی کاهش شدید غذا و حتی کاهش 

متوسط صورت پذیرد، بلکه  تنها در مراحل پایانی، می توان 

 کاهش متوسط غذا را انجام داد.

ر در طی بیماری، نشانگر این است که قدرت الغر شدن سریع بیما

تحلیل قوای بیماری قوی است و غذا بایستی با شدت کمتری کاهش 

  .(13)داده شود

  



 

142 

 

 مطالعه بالینی حیوانی . 4-7

در ابتدای مطالعه موش های هر دو گروه مورد مداخله و کنترل 

 توزین شدند. متوسط وزن موش ها در گروه مورد مداخله 

 گرم بود. 12.28±252.22گرم و در گروه کنترل  250.11±29.25

با توجه به بررسی های آماری انجام شده مشخص شد که کاهش وزن 

در گروه مداخله از گروه کنترل چشمگیر تر بود و این تفاوت 

 (. 17-4()شکلp<0.001) معنی دار نیز بود

 

 

 تغییرات وزن موش ها در طی مطالعه بر حسب گرم.  17-4شکل 

موشهای هر دو گروه در ابتدای مطالعه به دنبال تزریق فرمالین دچار 

کاهش وزن شدند؛ گروه مورد در نتیجه ادامه کاهش کالری دریافتی در 

( p-value<0.05به معنی ) :*دچار بیشترین کاهش وزن شدند.  6و5روزهای 

 میباشد؛ که از روز سوم مطالعه اختالف دو گروه معنی دار شده است. 
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همچنین حجم پای موش ها نیز به روش پلتیسمومتری اندازه گیری 

 0.67±4.97شد که متوسط حجم پای موش ها در گروه مورد مداخله 

 میلی لیتر بود.0.58±4.56 میلی لیتر و در گروه کنترل 

کاهش حجم پا در گروه مداخله بعد از روز سوم شدت یافت و 

p=0.001  نشان داده شده است. در مقاالت  18-4بود که در شکل

بیشترین میزان حجم در گروه کنترل را با  %53مشابه رسیدن به 

گروه مورد مقایسه کرده و در مورد بهبود روند التهاب از روی 

 آن تصمیم گیری شده است.

بیشترین حجم در گروه  %53ما نیز رسیدن به این در مطالعه 

رخ داد؛ در شرایطی که در گروه مورد در روز  7کنترل در روز 

 به این میزان رسیده شد. 4

 

 متوسط حجم پای موشها بر حسب میلی لیتر مکعب در طی مطالعه.18-4شکل

در هر دو گروه بیشترین افزایش حجم را از روز دوم بعد تزریق داریم و 

سپس در هر دو گروه حجم شروع به کاهش میکند.  به معنی رسیدن به حجم 

بیشترین افزایش حجم در گروه کنترل است که در گروه مورد بسیار %53معادل 

و  p-value<0.05به معنی : سریع تر از گروه کنترل به آن حجم رسیده اند. *

 معنی دار بودن اختالف دو گروه است.
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حجم و وزن در گروه مورد نیز با هم همچنین درصد تغییرات 

نمایش داده شده است. همچنان که  13-4مقایسه شده و در شکل 

کامال مشخص است کاهش حجم اتفاق افتاده در گروه مورد با کاهش 

وزن رابطه خطی ندارد و حتی علیرغم افزایش وزن رخ داده در 

د روزهای انتهایی مطالعه، همچنان کاهش حجم ادامه دارد و درص

کاهش حجم به شدت بیشتر از کاهش وزن بوده و نسبت به گروه 

از روز دوم در مورد حجم و از روز سوم هکنترل در همان روز، 

  )سطح معنی داری. در مورد وزن اختالف معنی داری وجود داشت

p-value< 0.05) 

 

 

 

 تغییرات حجم پا و وزن موشهای گروه مورد 13-4شکل

به منحنی تغییرات وزن نمایانگر این موضوع است شیب تند کاهش حجم نسبت 

که کاهش حجم فقط به کاهش وزن موشها مربوط نبوده و اثر ضدالتهابی کاهش 

غذا کامال مشخص است. تغییرات وزن از روز دوم و تغییرات حجم از روز سوم 

نسبت به گروه کنترل معنی دار بوده و حتی از روز ششم با اینکه وزن رو 

معنی   pvalue<0.05و *: n=9ست، حجم پا همچنان روبه کاهش دارد. )به افزایش ا

 دار در نظر گرفته شده است.(                                                                                  
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سطح فاکتورهای خونی دو گروه مورد مطالعه در ابتدا و انتهای 

 شده است. خالصه 8-4مطالعه در جدول شماره

ESR  اندازه گیری شده در ابتدا و انتهای مطالعه بین دو گروه

 CRP(. هرچند تعداد موش های با p=0.001اختالفی معنی دار داشت )

مثبت در گروه کنترل بیشتر از گروه مورد بود اما این اختالف 

 معنی دار نبود.

 

سطح فاکتور های خونی در ابتدا و انتهای مطالعه 8-4جدول   

 CRP (+) ESR PLT Hb RBC WBC فاکتورهای خونی        

 7.12±28.50 7.53±30.15 14.12±56.50 558.50±2234.00 1.75±7.00 (0) 0 ابتدای مطالعه

انتهای 

 مطالعه

 (11.1) 1 مورد

 

14.00±1.55 5023.00±558.11 132.60±14.73 74.69±8.30 58.80±6.53 

 7.24±65.20 7.77±70.01 13.83±124.50 551.43±4963.22 2.89±29.00 (33.3) 3  کنترل

P value* 0.58 0.001** 0.38 0.42 0.59 0.19 

از فاکتورهای خونی اندازه گیری شده در ابتدا و انتهای مطالعه ، تنها 

 بین دو گروه معنی دار بود.ESRتفاوت 

 CRPپروتین واکنشی:C(C-reactive protein،)ESR اریتروسیت ها :میزان سدیمان

(Erythrocyte sedimentation rate ،)PLT( 10*3:تعداد پالکت ها ،)Hb سطح هموگلوبین:

(mg/dL) 

RBC(10*6:تعداد گلبولهای قرمز،)WBC( 10*6:تعداد گلبولهای سفید) 

 انحراف معیار و درصد آمده است. ±داده ها بر اساس میانگین

*:p-value   در انتهای مطالعه است.گروه مورد و کنترل مقایسه بین 

:** P value<0.05 است دار معنی. 
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 مطالعه بالینی انسانی 4-8

در ابتدای مطالعه، اطالعات مربوط به جنسیت، سن، وزن، سطح 

و استعمال سیگار هر دو گروه مورد مداخله   5BMIیالت و نیز صتح

آورده شده است.  13-4و  3-4و کنترل ثبت شد که در جدول شماره 

گروه از نظر متغیرهای فوق الذکر اختالف معنی داری دو 

  نداشتند.

متوسط وزن دو گروه مداخله و کنترل را در طی مطالعه در شکل 

موریس -و متوسط نمره این دو گروه در پرسشنامه های روالند 4-23

)میزان ناتوانی( و پرسشنامه مک گیل )شدت درد( در جدول 

 مشاهده میکنیم. 11-4شماره

 

متوسط وزن گروه مداخله و کنترل در طی مطالعه. گروه مورد در  23-4شکل

یک ماه رژیم غذایی با کالری کاهش یافته دچار کاهش وزن شدند ولی بعد 

از این مدت مجددا وزنشان افزایش پیدا کرد. در کل روند تغییرات وزن 

 دو گروه در طی این مدت اختالف معنی داری با هم نداشت.

 

                                                           
5 BMI: Body Mass Index 
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در گروه مداخله و کنترل در طی مطالعه.  SFMPQمتوسط نمره تست  21-4شکل

در گروه مداخله کاهش واضحی وجود دارد که اختالف آن نسبت به گروه کنترل 

 p-value<0.05*: اختالف معنی داردرمعنی دار بود.

SFMPQ= Short-form McGill pain questionnaire( گیل مک درد شده خالصه پرسشنامه)  

 

 

 
موریس گروه مداخله و کنترل در طی مطالعه. -متوسط نمره تست روالند 22-4شکل

در گروه مداخله کاهش واضحی وجود دارد که اختالف آن نسبت به گروه کنترل 

.*: اختالف معنی داردر معنی دار بود. p-value<0.05 

RMDQ:Roland-Morris disability questionnaire موریسناتوانی روالند  پرسشنامه   
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سپس با استفاده از پرسشنامه های مزاج عام)پیوست ج( و مزاج 

خاص درد مفصلی)پیوست د( مزاج تمام بیماران مشخص شد. توزیع 

فراوانی نوع مزاج عام و مزاج خاص افراد شرکت کننده در طرح 

 آمده است. 19-4و  12-4در جداول شماره 

بیشترین مزاج عام می بینیم؛  12-4همچنان که در جدول شماره 

بود؛ بیشترین نوع مزاج « گرم و خشک»در گروه مداخله از نوع 

عام در بین زنان و نیز در بین مردان گروه مداخله؛ از نوع 

 بود.« گرم و خشک»

در گروه کنترل بیشترین نوع مزاج عام در کل گروه از دو نوع 

نفر بود؛ اما در  14هر کدام با « سرد و خشک»و « گرم و تر»

و در بین مردان « سرد و خشک»بین زنان گروه کنترل، مزاج عام 

 بیشترین تعداد را داشتند.« گرم و تر»گروه کنترل، مزاج عام 

به تفصیل آمده  19-4توزیع فراوانی مزاج خاص در جدول شماره 

 است؛ ما در این طرح، مزاج خاص درد مفصلی را در نظر گرفتیم.

نفر از نوع  14داخله با بیشترین مزاج خاص در کل گروه م

بود؛ در گروه کنترل نیز بیشترین نوع مزاج « صفراوی + بلغمی»

 بود.« صفراوی + بلغمی»نفر از نوع  15خاص با 

بیشترین مزاج خاص هم در زنان و هم در مردان گروه مداخله از 

بود؛ اما در گروه کنترل با اینکه « صفراوی + بلغمی»نوع 

« صفراوی + بلغمی»تعلق به مزاج خاص بیشترین مزاج خاص زنان م

شایع تر از بقیه مزاج « بلغمی»بود در بین مردان مزاج خاص 

 ها بود.

کیلو کالری در  1233در طی یک ماه که برای گروه مداخله رژیم 

( اما در طی دوره p=0.01روز تجویز شد، کاهش وزن معنی دار بود )
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ت کاهش وزن دو دو ماهه مطالعه تفاوت معنی دار نبود. تغییرا

 نشان داده شده است. 23-4گروه در شکل شماره 

کیلو کالری  1233در واقع بعد از پایان دوره یک ماهه رژیم 

 مجددا وزن افراد گروه مداخله افزایش یافته است.

تغییرات مربوط به نمرات این دو تست به ترتیب در شکلهای 

ین تغییرات بصورت منحنی آورده شده است. ا 22-4و  21-4شماره 

 (p<0.001اختالف معنی داری با هم داشتند. )

بیماران گروه مورد انجام گرفته؛  multivariateهمچنین در بررسی 

تایی تقسیم شدند و  24از نظر میزان افزایش وزن به دو دسته 

بیماری که بیشترین کاهش وزن را  24متوسط افزایش وزن در 

ی که کاهش وزن کمتری کیلوگرم و در گروه 2677داشتند معادل 

 کیلوگرم بود. 262داشتند معادل 

موریس در روز -میزان کاهش نمره تست مک گیل و نیز تست روالند

ام ) پایان یک ماه رژیم غذایی با کالری کاهش یافته( در 93

این دو گروه نسبت به ابتدای مطالعه اختالف معنی داری با هم 

 نداشتند.

که این بهبود در درد و ناتوانی  این موضوع نشان دهنده این است

درد سیاتیکی در این بیماران که اختالف معنی داری با گروه 

کنترل داشت ارتباط مستقیمی با میزان کاهش وزن بیماران 

 ندارد. 
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اطالعات شخصی )دموگرافیک(جمعیت مورد مطالعه3-4جدول  

 

(48مورد )تعداد= مشخصات (48کنترل )تعداد=   p-value 

 0.84 (56.3) 27 (58.3) 28 مرد جنس

 (43.8) 21 (41.7) 20 زن

 0.80 (60-24) 10.46±40.21 (59-26) 10.66±39.67 سن )سال(

 شاخص توده بدنی

 )کیلوگرم بر متر مربع(

28.43±3.50 (25-37.5) 27.97±2.98 (25-35.10) 0.49 

 0.86 (16.7) 8 (18.8) 9 بیسواد تحصیالت

 (27.1) 13 (20.8) 10 تا دیپلم

 (18.8) 9 (16.7) 8 دیپلم

 (37.5) 18 (43.8) 21 دانشگاه

 0.83 (35.4) 17 (37.5) 18 استعمال سیگار

 
جمعیت مورد مطالعه ما، از نظر مشخصات دموگرافیک اختالف معنی داری 

 با هم نداشتند.

 انحراف معیار و درصد آمده است.±داده ها بر اساس میانگین

P value<0.05 .معنی دار است 
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توزیع شاخص توده بدنی گروه مداخله و کنترل 13-4جدول   

  گروه کنترل گروه مورد

 مرد زن جمع مرد زن جمع

*91 

(64658%)  

*22 

(45689%)  

*3 

(18675%)  
 

*97 

(77638%)  

*22 

(45689%)  

 

15* 

(91625%) 

2363-25   

 

 

شاخص 

 توده بدنی

)BMI( 

12 

(25%)  

9 

(6625%)  

3* 

 (18675%) 

 

 

13 

(23689%)  

4 

(8699%)  

6 

(1265%)  

9463-93  

5 

(13641%)  

2 

(4616%)  

9 

(6625%)  

1 

(2638%)  

1 

(2638%)  

- 43-95  

تعداد و درصد هر محدوده از شاخص توده بدنی در دو گروه و هر جنس 

بصورت مجزا آورده شده است. در گروههای مورد و مداخله در کل بیشترین 

 بود.  93تا  25تعداد شاخص توده بدنی متعلق به 

 بیشترین تعداد در آن نوع شاخص توده بدنی=*

 

 

 

-مک گیل و روالند متوسط مقدار وزن، نمره تست 11-4جدول شماره 

  موریس در طی مطالعه در هر دو گروه مداخله و کنترل

 روز ابتدای مطالعه متغیر

ام 15  

 روز

ام 93  

 روز

ام 63  

p-value* 

 وزن

 (کیلوگرم )

 0.59 13.62±74.59 13.44±73.29 13.69±74.34 13.94±75.36 مورد

 10.48±72.92 10.63±73.21 10.58±72.72 10.53±72.40 کنترل

 نمره

SFMPQ 

 

 **0.001> 2.93±5.98 2.38±7.06 1.75±8.52 1.97±9.94 مورد

 3.67±8.46 2.79±8.60 1.66±8.71 1.97±8.54 کنترل

 نمره

RMDQ 

 **0.001> 3.06±6.77 2.71±7.50 1.97±8.60 2.33±9.71 مورد

 3.32±9.85 2.94±9.94 2.29±9.98 2.20±10.00 کنترل

ماه اختالف معنی داری با هم نداشت؛ نمرات  2تغییرات وزن دو گروه در طی 

موریس در طی این دو ماه اختالف معنی دار با هم -تست های مک گیل و روالند

  انحراف معیار آمده است. ±داشتند. داده ها بر اساس میانگین 

*=p-value   روند تغییر نمرات هر تست در طی مطالعه دو گروه را مقایسه

 میکند

**=P value<0.05 .معنی دار است 

RMDQ:Roland-Morris disability questionnaire ناتوانی روالند موریس( )پرسشنامه  

SFMPQ= Short-form McGill pain questionnaire( گیل مک درد شده خالصه )پرسشنامه  



 

152 

 

توزیع فراوانی نوع مزاج عام  12-4جدول شماره   

 گروه کنترل گروه مداخله
 

 مرد زن جمع مرد زن جمع

6 

(1265%)  

5 

(13641%)  

1 

(2638%)  

7 

(14658%)  

4 

(8699%)  

9 

(6625%)  

سرد و 

 تر

 

 

 

نوع 

مزاج 

 عام

13 

(23682%)  

5 

(13641%)  

5 

(13641%)  

*14 

(23616%)  

  *3 

(18675%)  

5 

(13641%)  

سرد و 

 خشک

6 

(1265%)  

2 

(4616%)  

4 

(8699%)  

*14 

(23616%)  

6 

(1265%)  

*8 

(16666%)  

گرم و 

 تر

*18 

(9765%)  

*3 

(18675%)  

*3 

(18675%)  

3 

(18675%)  

5 

(13641%)  

4 

(8699%)  

گرم و 

 خشک

8 

(16666%)  

5 

(13641%)  

9 

(6625%)  

4 

(8699%)  

 

9 

(6625%)  

1 

(2638%)  

 معتدل

در این جدول توزیع فراوانی هر یک از مزاجهای عام بر حسب جنسیت بصورت 

مجزا آورده شده است. بیشترین تعداد در گروه کنترل متعلق به دو مزاج 

عام سرد و خشک و گرم و تر بود و در گروه مورد بیشترین تعداد متعلق به 

 مزاج عام گرم و خشک بود. 

 بیشترین تعداد در آن نوع مزاج عام =*
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توزیع فراوانی مزاج خاص )درد مفصلی( در گروه  19-4جدول شماره

 مداخله و کنترل

  گروه کنترل گروه مداخله

 مرد زن جمع مرد زن جمع

7 

(14658%)  

5 

(13641%)  

2 

(4616%)  

7 

(14658%)  

4 

(8699%)  

 

9 

(6625%)  

  صفراوی+دموی

 

 

*14 نوع مزاج خاص  

(23616%)  

8*  

(16666%)  

6*  

(1265%)  

15*  

(91625%)  

11*  

(22631%)  

4 

(8.33%) 

 صفراوی+بلغمی

6 

(1265%)  

9 

(6.25%) 

9 

(6.25%) 

5 

(10.41%) 

9 

(6.25%) 

 صفراوی 2

8 

(16666%)  

9 

(6.25%) 

5 

(10.41%) 

8 

(16666%)  

9 

(6.25%) 

5 

(10.41%) 

 سوداوی

13 

(23689%)  

5 

(10.41%) 

5 

(10.41%) 

11 

(22631%)  

5 

(10.41%) 

6*  

(1265%)  

 بلغمی

2 

(4616%)  

1 

(2638%)  

1 

(2638%)  

11 

(22631%)  

- 1 

(2638%)  

 دموی

9 

(6.25%) 

2 

(4616%)  

1 

(2638%)  

1 

(2638%)  

1 

(2638%)  

 معتدل -

در این جدول توزیع فراوانی هر یک از مزاجهای خاص )درد مفصلی( بر حسب 

جنسیت بصورت مجزا آورده شده است. بیشترین تعداد در گروه کنترل و مورد 

 متعلق به مزاج خاص صفراوی+بلغمی بود. 

 بیشترین تعداد در آن نوع مزاج خاص =*

 

 

 

 

 



 

154 

 

 

 

 

 

 

 فصل  پنجم

 هاگیری و پیشنهادبحث، نتیجه
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 . مقدمه5-1

با توجه به سه قسمت اصلی پایان نامه، مطالب مربوط به بحث 

 و نتیجه گیری نیز در سه بخش مجزا ارایه میگردد. 

 

 

بررسی متون )با هدف تبیین عرق النَّسا از دیدگاه  5-2

 طب سنتی ایران(

بررسی متون مرجع و معتبر طب سنتی ایران و مقایسه آن با طب 

 دمی کند که تعریف و اسباب و علل عرق النَّسا و در کالسیک روشن

سیاتیکی؛ با اینکه در بسیاری از نکات با هم تطابق دارند اما 

در عین حال در برخی نکات نیز نمی توان آن را با هم منطبق 

 دانست.

عمده ترین علت این عدم تطابق را می توان در این موضوع دانست 

پایه معاینه و اصول فلسفی که در طب سنتی ایران مطالب بر 

بوده؛ اما در طب مدرن و با توجه به پیشرفت فوق العاده در 

تکنولوژی های تصویر برداری و معاینات دقیق به مطالب بسیار 

 دقیق و جزییات آن میتوان دست یافت. 
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با توجه به توضیحات مفصل و جامعی که در زمینه درد های مفصلی 

در عین حال در نظر داشتن عدم  در کتب طب سنتی ایران آمده و

امکان دسترسی به انواع روشهای پارا کلینیکی و کمک تشخیصی 

در گذشته، به راحتی میتوان به این مطلب اذعان داشت که حکمای 

بزرگ ایران زمین از چه ظن بالینی صحیح و دقیقی برخوردار 

بوده اند. ایشان به مطالبی دست پیدا کرده بودند که حتی با 

سالها نه تنها رد نشده اند بلکه به زیبایی قابل توضیح  گذشت

 میباشند.

در منابع طب جدید اکثرا شیوه برخورد با درد های مفصلی بدین 

گونه است که در توضیح نوع خاصی از درد؛ از جمله درد با 

درگیری یک مفصل و یا درگیری چند مفصل بصورت همزمان و در 

این عالمت در آنها وجود دارد همان جا به بیماری های خاصی که 

 به عنوان تشخیص افتراقی اشاره شده است.

ولی در منابع طب سنتی ایران، می بینیم که به توصیف کامل آن 

عالمت و توضیح نحوه و علت ایجاد آن پرداخته شده است و در 

واقع با دو نوع دسته بندی درد از نظر ساده و مادی مواجهیم؛ 

از دسته بندی؛ یعنی از نظر علل اصلی  همچنین با یک نوع دیگر

و عارضی نیز مواجهیم و در واقع به توضیح کامل انواع درد های 

مفصلی پرداخته شده است؛ که خود دلیل دیگری بر کل نگر بودن 

این مکتب علمی غنی است و با روش حس گرایانه و جزء نگر طب 

 مدرن متفاوت است. 

ه های پژوهشی این مطالعه در این قسمت ما سعی میکنیم که یافت

در زمینه تبیین که جمع آوری مطالب از فصل های مختلف منابع 

اصیل طب سنتی ایران بوده است را موشکافانه تر بررسی کنیم؛ 

یعنی هر عبارت این متون را به دقت بررسی کرده و سپس با در 
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نظر گرفتن مطالب طب مدرن مرتبط با آن؛ نتیجه گیری های حاصل 

 بیاوریم.شده را 

این مطالب در سه بخش بصورت بررسی تطبیقی و مقایسه ای تعریف 

عرق النسا، اسباب و علل و اصول حفظ الصحه موثر در پیشگیری 

 و درمان آن آورده میشود. 

 

بررسی تطبیقی و مقایسه ای تعریف عرق النسا در  5-2-1

 متون طب سنتی و طب مدرن

 متون طب سنتی در مورد عرق النسا    اولین عبارتی که در

ذکر شده است این است که عرق النسا جزء درد های مفصلی 

 است.

در حالیکه متون طب مدرن شایع ترین علت درد سیاتیک را 

ناشی از بیرون زدگی دیسک میداند و در واقع نوعی نورالژی 

 محسوب میشود.

به البته در کتاب قانون عالوه بر درد مفصلی، ابن سینا 

این نکته به دقت اشاره می کند که ممکن است بدون بروز 

مشکلی در مفصل هیپ و فقط با درگیری عصب سیاتیک نیز ممکن 

است این درد بروز کند؛ اما تکیه اصلی در طب سنتی بر 

 درد مفصلی و در طب مدرن بر نورالژی بودن این درد است. 

ای تصویر هر چند امروزه با پیشرفت های حاصل شده در روش ه

برداری تشخیص افتراقی های دیگری نیز برای درد سیاتیک مطرح 

 شده است.

در منابع جدید جراحی ستون فقرات، درد سیاتیکی بعنوان یک 

( مطرح شده و این نشانه بالینی ممکن است در symptom) عالمت

زمینه علل بسیار متنوعی ایجاد گردد که از علل موکد در متون 
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طب سنتی علت مفصلی )مفصل هیپ( میباشد که اتفاقا در متون طب 

مدرن از علل سیاتیکا غیر از مسایل مربوط به دیسک و فشار بر 

عصب سیاتیک در تمام طول مسیر آن به منشا مفصلی پدید آورنده 

چنین دردی به خوبی اشاره شده است؛ چنانچه مبحث جدیدی به نام 

ابل درد سیاتیک و مشکالت مفصل هیپ ارتباط متق  hip-spineسندرم 

 را شرح میدهد.

 

  النسا به اینصورت آمده است که درد از مسیر درد در عرق

پشت ران به سمت پایین تیر می کشد و در صورت مزمن شدن 

ممکن است تا زانو و مچ پا و حتی تا انگشتان پا تیر 

 بکشد.

یک در طب مدرن، درد سیاتیکی بصورت درد در مسیر عصب سیات

و قسمت تحتانی کمر شروع شده و  (backمی باشد که از پشت )

تا لگن و عضالت خلف ران و ساق ادامه می یابد و بعضا حتی 

اشاره به انگشتان در مسیر  به انگشتان پا نیز تیر می کشد.

درد عرق النَّسا  تایید بیشتری بر تطابق آن با درد سیاتیکی 

 است.

ستون فقرات کمری که سیاتالژیا درد های ناشی از بیماریهای 

نامیده میشوند  مخصوصا اگر از مشکالت دیسک های بین مهره 

ای نشات گرفته باشند، در ناحیه پاها بسیار شدید تر از 

 .(37)ناحیه تحتانی کمری احساس میگردد

این الگوی انتشار درد در واقع مربوط به تحریک ریشه های 

ساکرال میباشد که  و ریشه اول 5، 4عصبی تحتانی کمری 

شایعترین ریشه های در گیر در دردهای رادیکولر کمری 

 .(9)میباشند که با درد ران و ساق مشخص میگردد
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در واقع منشا درد در طب سنتی و مدرن متفاوت است چون در 

طب سنتی از ناحیه لگن و در طب مدرن از ناحیه پشت و کمر 

 مشابه است.آمده است. اما ادامه مسیر درد در هر دو 

 

  در متون طب سنتی آمده است که، در اثر این درد، اندام

تحتانی و مخصوصا ران بیمار الغر میشود؛ منظور از این 

همان آتروفی عضالت ساق و ران به دنبال یک جمله میتواند 

درد سیاتیک طول کشیده درمان نشده باشد. الغری اندام 

درد سیاتیک طول تحتانی و ران منطبق با آتروفی عضالنی در 

 ( عضالت مربوطه میباشد.denervationکشیده به علت دنرویشن )

 

  در ادامه مبحث برای مثال در کتاب قانون چنین آمده است

که بیمار به سختی خم و راست میشود و سعی میکند در حالت 

کمی خم شده قرار گیرد که این حالت با اینکه درد را کمتر 

رفتگی سر استخوان ران می  میکند؛ در عین حال باعث در

 گردد.

درد سیاتیک طول کشیده موجب ناپایداری در مفصل هیپ میگردد 

که در متن قانون بخوبی توضیح داده شده است. البته 

ناپایداری مفصل هیپ و درد سیاتیک ، رابطه علت و معلولی 

دوطرفه دارند و هر کدام میتواند مقدمه ایجاد حالت دیگر 

 .(94)شوند

ای که به ناپایداری مفصل هیپ و دررفتگی آن در ارتباط اشاره 

با درد عرق النسا شده است به این شکل قابل تفسیر است که 

دررفتگی درمان نشده مفصل هیپ ممکن است با مهاجرت فوقانی 

(migration سر فمور باعث فشار مکانیکال یا کشیدگی عصب سیاتیک )
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اد کوتاهی در اندام و متعاقبا درد سیاتیک گردد و یا با ایج

تحتانی در سمت مبتال باعث انحراف و اختالل باالنس در ستون 

فقرات کمری شده و با ایجاد فشار بر ریشه های عصب سیاتیک 

 موجب درد سیاتیک گردد.

شاهد قوی بالینی بر این موضوع آتروفی عضالنی در اندام تحتانی 

 یباشد.درمان نشده م DDHمبتال در تقریبا تمامی بیماران 

عضالت گلوتئال که ابداکتور اصلی مفصل هیپ و پایدار کننده آن 

( که جزئی از عصب سیاتیک میباشد؛ L5هستند از ریشه پنجم کمری )

عصب میگیرند و در درد سیاتیک مزمن اختالل عصب رسانی این عضله 

 باعث ناپایداری مفصل هیپ و لنگش میگردد. 

کرد ابداکتورهای هیپ بکار تست ترندلنبرگ که برای ارزیابی عمل

میرود نیز با این جمله مطابقت دارد. در تست ترندلنبرگ به 

مریض گفته میشود که در حالت ایستاده یک پایش را از زمین 

بلند کند؛ و در اثر عملکرد صحیح گلوتئال سمت مقابل، لگن در 

در صورت ضعف عضله . سمتی که پا را بلند کرد ه است، باال میرود

گلوتئال لگن در سمتی که پا از زمین بلند شده افتادگی پیدا 

 .(9)میکند

 

  دردهای مفصلی در صورت درمان و قطع شدن ماده ایجاد

کننده درد، به سرعت عود نمی کند. اما عرق النسا و 

نقرس مستثنی هستند و حتی در صورت درمان با کوچکترین 

درد ؛ در طب مدرن نیز (94)دلیلی مجددا عود میکند

سیاتیکی معموال عالمتی درمان شده و ممکن است در طی سال 

 .(9)چندین بار عود کند
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  در طب سنتی ایران عرق النسا یک بیماری موروثی محسوب

میگردد؛ دژنراسیون دیسک که از عوامل زمینه ای و مهم 

 درد سیاتیکی میباشد زمینه ژنتیکی ثابت شده دارد.

 

 ین مفصل است که به علت علت آن در اکثر موارد ضعف در ا

مواردی چون نشستن بر جای سفت، ضربه دیدن و سوار کاری 

های طوالنی مدت رخ میدهد. در متون طب مدرن نیز به 

درستی به این موارد اشاره شده است؛ برای مثال 

سوارکاری طوالنی مدت در مقاالت امروزی بصورت رانندگی 

 .(38)طوالنی مدت آمده است

 

  سینا در ایجاد بیماری عرق النسا یا مفصل از نظر ابن

درگیر است و سپس باعث تحلیل رفتن عصب عریض )عصب 

سیاتیک( میگردد و یا بدون درگیری مفصل فقط عصب درگیر 

است و در حالت دیگر رطوبت مخاطی در حق الفخذ 

)استابولوم( باعث شل شدن رباط مابین زایده استخوان 

گردد؛ عرق النسا در ران )سر فمور( و استابولوم می

بیشتر موارد در سمت چپ رخ میدهد و درد بسیار شدید تر 

 .(56می باشد)

اشاره به منشا مفصلی و منشا عصبی عرق النسا در واقع توضیح 

 تشخیص های افتراقی سیاتیکا است. 

  در متون طب سنتی ایران، درد در سمت چپ شدید تر عنوان

شده است؛ امروزه نیز منابع طب مدرن معتقدند که شیوع 

DDH  .یا همان دیسپالزی های لگن در سمت چپ شایع تر است 
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.بررسی تطبیقی و مقایسه ای اسباب و علل عرق 5-2-2

 النسا در متون طب سنتی و مدرن

منابع اصیل طب سنتی ایران علی  با توجه به مطالب آمده در

 4الخصوص در قانون ابن سینا، علل ایجاد کننده عرق النسا به 

 گروه تقسیم شده است که عبارتند از:

علت عضو درگیر؛ که شامل سوءمزاج مستحکم سرد، ضعف در -1

 خلقت و جذب حرارت شدید میباشد.

 ضعف در خلقت را میتوان با همراهی ناهنجاری های مادرزادی

(congenital anomalies در ستون فقرات و اندام ها مثل دیسپالزی یا )

 اسکولیوز مادرزادی با درد های سیاتیکی اشاره کرد.

وضعیت قرار گیری عضو نیز علت دیگری است که در قانون به -2

آن اشاره شده است؛ در منابع طب جدید نیز شایع ترین سطح 

که پایین ترین سطح دیسک  آمده است L4-5درگیر در دیسکوپاتی ها 

 بدن میباشد.

یسه )مغز، قلب ئسوءمزاج کل بدن و یا سوءمزاج اعضاءر-9

ومعده( بعنوان علل فاعلی آمده اند؛ در طب مدرن نیز به همراهی 

افسردگی با دردهای سیاتیکی اشاره شده است و حتی چنین آمده 

است که معاینه کمردرد از چهره شروع میشود و در صورت عدم 

درمان وضعیت روانی بیمار درمان درد سیاتیک با شکست مواجه 

 میشود.

ابن سینا معتقد است که بعضی علل با ایجاد ماده موجب درد -4

میشوند. برای مثال تدابیر قبلی که باعث تولید بلغم شده اند؛ 

همانند مصرف زیاد فست فود ها که در طب مدرن نیز در درمان 

 ود.کمردرد خوردن آنها منع میش



 

169 

 

 

  یک نکته مهم دیگر که جدا کننده درد های مفصلی از نظر

طب سنتی ایران است، وجود و یا عدم وجود ورم است که در 

نبود ورم درد ساده بوده و از کیفیت سرد یا گرم و یا 

خشک ناشی می گردد و در صورت وجود ورم که حالت شایع تری 

بندی نیز می باشد، درد مادی محسوب شده و وارد تقسیم 

  (.56)خاص آن می گردد

این اهمیت را در الگوریتم های منابع داخلی در طب نوین 

نیز در مورد وجود و یا عدم وجود التهاب بخوبی می توان 

 .(33)دید

 

  فضای مفصلی برای راحت تر شدن حرکت مفاصل، وسیع آفریده

شده و رطوبتی نرم در آن قرار داده شده که حرکت را آسان 

از ساییده شدن استخوانها بر هم جلوگیری و  تر می کند و

 .(53)مانع از خشک شدن وترها و رباطها می گردد

در منابع جدید نیز این مطالب تایید شده است و چنین آمده 

است که مایع مفصلی یا سینویال با ایجاد سطوح لغزنده در 

داخل مفصل باعث تسهیل حرکات مفصلی و کاهش اصطکاک بین 

می گردد. درصورت ایجاد آرتروز این مایع به سطوح غضروفی 

میزان زیادی کاهش یافته و اثر محافظتی فوق الذکر از 

 .(133)بین رفته، باعث فرسایش سطوح مفصلی می شود

 

  در اثر انجام حرکات، حرارت تولید می شود. همین حرارت

خود میتواند عاملی برای از بین بردن رطوبات باشد. چون 

پیوندها قدرت هاضمه ندارند هر خلطی که در آنها تولید 

شود هضم نشده و آنجا خواهد ماند. )در طب سنتی ایران 
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چهار نوع هضم ذکر شده است: هضم معدی، هضم کبدی، هضم 

 وقی، هضم عضوی. منظور از هضم در اینجا هضم عضوی است(عر

 

این قدرت هاضمه پایین در طب مدرن به این صورت توجیه و 

تایید می گردد که یکی از علل زمینه ساز بیماریهای مفصلی 

قدرت پایین فاگوسیتوز بافتهای تشکیل دهنده مفصل و مابع 

خصوصَا مفصلی و کم عروق بودن فضای مفصلی می باشد، که م

در عفونت های مفصلی )آرتریت سپتیک( عمده مفاصل، درمان 

قطعی با آرتروتومی و شستشوی مفصلی و خارج کردن دبری ها 

از داخل مفصل انجام می گیرد و این قدرت فاگوسیتوز در 

برخی بیماریها مانند روماتوئید آرتریت کاهش بیشتری نیز 

 .(131)می یابد

 

  ،در کتاب شرح اسباب چنین آمده است که درد در مفاصل

معموال شدید است و برای این شدت علل زیر را میتوان در 

 نظر گرفت: 

در منابع مربوط به بیماری های داخلی نیز، درد 

استئوآرتریت که شایع ترین فرم آرتریت یا همان درد مفصلی 

ماران است اشاره شده و یکی از علل درد مفصلی در این بی

 . (58)افیوژن مفصلی و کشیدگی کپسول مفصلی است

این موضوع با جریان خون و سیرکولیشن ضعیف مفاصل در طب 

 مدرن همخوانی دارد. 

همچنان که در درمان عفونت های مفصلی به علت نفوذ ضعیف  

آنتی بیوتیکها به فضای مفصلی توصیه به آرتروتومی و 

 .(9شستشوی باز فضای مفصلی میشود)
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علت کلی درد مفصلی ضعف مفصل و اجتماع و انصباب ماده در مفصل 

است. که هر یک از آنها جداگانه و بصورت مفصل در ادامه خواهد 

 آمد.

ضعف مفصل از سوء مزاج مستحکم، فعالیت زیاد و یا ضربه ناشی 

میگردد. عضو ممکن است به علت بروز سوء مزاج ضعیف شده باشد 

باشد و یا بدون اینکه مشکل مزاجی  مخصوصا اگر سوء مزاج سرد

داشته باشیم فقط ضعف در خلقت عضو ضعف رخ داده باشد. این سوء 

مزاج میتواند در کل بدن رخ دهد و یا فقط در اعضای رییسه رخ 

 دهد. منظور ازاعضاء رییسه، قلب و مغز و کبد است.

فعالیت زیاد و استفاده بیش از حد از مفاصل در منابع طب مدرن 

مهم ترین عامل ایجاد کننده درد های مفصلی مخصوصا در  نیز

 استئوآرتریت بعد از اضافه وزن، آورده شده است.

همچنین به ضربه نیز بخوبی در کتب رفرنس طب مدرن ، اشاره شده 

است و چنین آمده که ضربات هم از طریق آسیب های آناتومیک می 

با ایجاد تواند مفاصل را مستعد درد های مفصلی کند و نیز 

  .(19نکروز آواسکوالر ایجاد درد می کند)

 آمده است. 1-5موارد مطابقت داده شده با طب مدرن در جدول 

برای مثال در زمینه سوءمزاج خاص در عضو رییسه ای مثل مغز؛ 

از شایع ترین بیماریهای حوزه اعصاب و روان که با کمردرد 

استرس که شیوع  مرتبط میباشند عبارتند از افسردگی و اضطراب و

 .(9بسیار باالیی در جوامع مختلف دارند)

همچنین در مورد همراهی کمر درد با زکام و نزله، در منابع 

 commonطب داخلی در بخشی که به عالیم سرماخوردگی و آنفلوانزا )
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cold اشاره می شود؛ عالیمی مثل درد منتشر عضالنی، کمردرد و )

 .(19خستگی و بی اشتهایی آمده اند)

در مورد بی حرکتی و ترک ورزش میتوان تطابق با طب مدرن را 

در شیوع باالی کمردرد در بچه های بی تحرک و بالغین با فعالیت 

 .(9)بدنی اندک دانست

رابطه جنسی بیش از حد نیز به کرات در منابع طب جدید و 

مقاالت مورد اشاره قرار گرفته است.اینکه ابن سینا معتقد بوده 

ضعف قوا باعث کمر درد میگردد نیز با شیوع باالی کمر اند که 

 درد در سنین باال همخوانی دارد.

 

  در درد لگنی و عرق النسا، همه اسباب و علل موثر در

ایجاد دردهای مفصلی نقش دارند؛ اما در بیشتر موارد 

ماده خام موثر است و از درد رحمی مزمن ناشی میگردد. 

همچنین ممکن است از مواد گرم و امتال عروق لگنی از دم 

و یا ورم های باطنی در عمق که بصورت ورم مفصلی دیگری 

 پیدا نکرده اند نیز ناشی شود.  تظاهر

منظور از این ورم های باطنی؛ دسته ایی از ورم ها 

میباشند که در ظاهر و در جلد شاید عالمت خاصی نداشته 

 باشند. 

ورم ها بر اساس تظاهراتشان به دو دسته تقسیم میشوند: 

 ظاهری و باطنی. 

در ورم های باطنی ممکن است مواد انتقال پیدا کند، 

 انتقال دو نوع است:این 

انتقال خوب که از عضوی شریف )مهم، عضو رییسه( به عضو  -1

غیر شریف صورت میگیرد؛ مثال مواد از مغز به پشت گوش 

 منتقل شود
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انتقال بد که از عضوی به یک عضو شریف  تر منتقل شود؛  -2

مثال در بیماری ذات الجنب مواد به قلب منتقل شود و یا 

 دند. باعث ایجاد ذات الریه گر

این انتقالها باعث عالمات خاصی میگردند؛ اگر انتقال به 

سمت پایین باشد به صورت تمدد و کشیدگی و سنگینی در 

ناحیه دنده ها تظاهر می یابد و اگر به سمت باال انتقال 

 یابد بصورت تنگی نفی تظاهر می یابد. 

در کل موادیکه باعث ایجاد ورم میگردند شامل اخالط اربعه 

یت و ریح می باشند. ورم ها یا گرم هستند و یا سرد و مائ

 و هر یک از آنها طبقه بندی خاصی دارند. 

 ورم ها را میتوان به دو دسته گرم و غیر گرم تقسیم کرد.

 ورم گرم: 

 فقط از دم )فلغمونی( یا فقط از صفرا )جمره( -1

 از ماده ایی دیگر که خودش گرم باشد -2

 از عفونت -9

 

 

 ورم غیر گرم: 

 سودا: مثل سرطاناز  -1

 بلغمی: مثل ورم رخو -2

 مایی: مثل استسقا -9

 (132)ریحی: مثل تهبج و نفخه -4
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در این قسمت منظور ورم های باطنی ایجاد شده از مواد 

گرم منظور میباشند و مواردیکه در این ناحیه مطرح می 

شود میتواند بصورت ورم رحم ، کلیه و مثانه  و روده ها 

بایستی حتما در ارزیابی و  و حتی آپاندیسیت باشد که

( درد لگنی و عرق النسا حتما مدنظر manageبرخورد با )

 قرار گرفته شوند.

از مثال های مربوط به درگیری رحم می توان به بیماریهای 

( و اندومتریوزیس اشاره کرد که هر دوی PIDالتهابی لگن )

آنها تظاهرات درد سیاتیکی و درد لگنی برایشان ذکر شده 

  .(139)است

در کتاب تاجیان که جزء منابع معتبر ارتوپدی می باشد؛ 

(جزء تشخیص های IBDنیز بیماری های التهابی روده )

 .(134)افتراقی کمر درد آمده است

در مورد درگیری کلیه و مثانه، مقاالت متعددی در مورد 

ارتباط قوی مابین پیلونفریت و پروستاتیت و تظاهرات آن 

 .(135)درد سیاتیک وجود داردبصورت درد لگنی و 

-5برخی از علل کمر درد در طب سنتی و طب مدرن، در جدول 

 در کنار هم آورده شده است. 1
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 مطابقت برخی از علل کمردرد در متون طب سنتی و مدرن  1-5جدول 

 

 علت درد مفصلی واژه طب سنتی مثال در طب مدرن

 شیوع باالی کمر درد در

آنومالی های مادرزادی ستون 

 CDHفقرات و اندامها مثل 

  ضعف در خلقت

شایع ترین سطح درگیر در 

 L4-L5دیسکوپاتی فقرات دیسک 

 میباشد

 اسباب خارجی وضعیت و محل قرار گیری عضو

 

همراهی سردرد و افسردگی با 

 درد های مفصلی

 

 

 سوء مزاج عضو رییسه

 )مغز، قلب، معده(

 

با همراهی آرتریت 

 بیماریهای قلبی مثل

 تب روماتیسمی

 بیماری های متابولیک مثل

 آدیسون ؛ بیماری سلیاک

پرهیز از خوردن فست فود در 

 کمر درد

تولید ماده ای که درد ایجاد  تدابیر قبلی )بلغم زاها(

 می کند

رابطه کمر درد و 

 سرماخوردگی

 نزله و زکام

رابطه انتروپاتی ها و کمر 

 درد

قولنج و تقویت روده  معالجه

 ها

در بچه ها و افراد بی تحرک 

 کمردرد بیشتر رخ میدهد

 بی حرکتی و ترک ورزش

افزایش دردهای مفصلی بعد 

 از یائسگی

 قطع استفراغات معتاده

در رفرنس های طب مدرن نیز 

 اشاره شده است

 نوشیدن الکل

در رفرنس های طب مدرن نیز 

 اشاره شده است

 جماع زیاد

 ضربه و افتادن کمر درد بعد از تروما

شیوع باالی کمر درد در سنین 

 باال

 ضعف در قوا
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بررسی تطبیقی و مقایسه ای تاثیرات اصول حفظ  5-2-3

 الصحه بر عرق النسا در متون طب سنتی و طب مدرن

در درمان و پیشگیری از بروز درد های مفصلی و کمر دردها اصول 

مدنظر قرار گیرد. اصول حفظ الصحه، شش حفظ الصحه نیز بایستی 

 اصل مهم و ضروری در حفظ تندرستی و سالمت افراد می باشند.

همچنین در طب سنتی ایران برای ایجاد بیماری، اسبابی ذکر شده 

است که هر یک از این اصول ششگانه حفظ سالمتی میتواند از طریق 

 این اسباب نیز، قابل توضیح باشد.

طریق ایجاد بیماری میکنند که عبارتند از این اسباب از سه 

 ایجاد سوءمزاج، مرض ترکیب و تفرق اتصال.

ایجاد سوء مزاج از طریق عوامل مسخنه )گرم کننده(، مبرده 

)سرد کننده(، مرطبه )مرطوب کننده( و مجففه )خشک کننده( 

واردی است که برهم زننده شکل ممیباشد. منظور از مرض ترکیب، 

خاص است مثال مجرایی را تنگ یا گشاد میکنند  و یا حالت عضوی

و منظور از تفرق اتصال، عللی است که اتصاالت موجود در بین 

 اعضا را بر هم می زنند.

اولین اصل در اصول ششگانه حفظ سالمتی هوا است؛ سایر موارد 

عبارتند از خوردنی ها و آشامیدنی ها؛ خواب و بیداري، روش 

 سكون بدني و مسایل روحی است. های پاکسازی بدن، حركت و

در منابع اصلی طب مدرن، در اکثر موارد به جزئیات مربوط به 

شیوه زندگی در جهت درمان و پیشگیری از کمردرد اشاره نشده و 

تنها به بحث های کلی پرداخته شده است. با مطالعه کامل منابع 

 طب سنتی و طب مدرن موارد زیر استنتاج شد.

  



 

171 

 

 .هوا:5-2-3-1

یکی از مباحث مورد تاکید در طب سنتی ایران، تاثیر هوا به 

عنوان یکی از سته ضروریه یا همان شش اصل مهم حفظ سالمتی 

میباشد. هوا یکی از ارکان تشکیل دهنده بدن است و از سایر 

اسباب به بدن نزدیکتر بوده و بدن نیز به او محتاجتر می 

 باشد.

ارت غریزی بسیار سرد مزاج آن در مقایسه با مزاج روح وحر

 است.انواع هوا بر بدن انسان اثرات متفاوتی دارند.

هر فصلی مزاج خاص خود را دارد؛ مزاج بهار گرم و تر بوده و 

مزاج تابستان گرم و خشک است. مزاج پاییز سرد و خشک و مزاج 

زمستان سرد و تر است. بنا به مزاج فصل ها و مزاج بیماری های 

فصول بیماری خاصی شایع تر است. در مورد  مختلف، در هر یک از

درد های مفصلی، این درد ها در دو فصل بهار و پاییز شایع تر 

 است.

 همچنین برخورد با هوای سرد باعث شروع و تشدید کمردرد میگردد

در مطالعات جدید نیز اثرات هوا بر روی کمر درد بررسی شده 

بیمار مبتال به  34است. بعنوان مثال در مطالعه ایی که بر روی 

کمر درد انجام شد متوجه شدند که تغییرات آب و هوا بر روی 

درک و حساسیت بیمار نسبت به درد موثر است. این مطالعه در 

 .(136)سه فصل بهار و تابستان و پاییز ادامه داشت
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همچنین مواردی که به نظر میرسد به علت عدم رعایت صحیح اصول 

 ر درد شده اند عبارتند از:صحیح هوا باعث افزایش کم

 نشستن در جای سرد و نمناک و تکیه دادن به دیوار گچی-1

 خوابیدن روی زمین یا کاشی سرد بدون زیرانداز مناسب-2

قرار گرفتن در معرض مستقیم هوای سرد مثل خوابیدن در مقابل -9

 کولر

نداشتن پوشش مناسب برای ناحیه لگن؛ مثل استفاده زیاد از -4

 بانواندامن در 

نداشتن پوشش مناسب برای ناحیه کمر؛ مثل پوشیدن بلوز های -5

و عدم   کوتاه و شلوارهای فاق کوتاه و بیرون ماندن ناحیه کمر

 استفاده از شال در ناحیه کمر علی الخصوص در فصول سرد

پابرهنه راه رفتن روی سرامیک و سنگ و کف منازل که پوشش -6

 جوراب یا روفرشی(مناسب ندارند)عدم استفاده از 

زندگی در و نیز  باالی ساختمانهابسیار زندگی در طبقات -7

 زیرزمین

 استعمال مواد مخدر مثل تریاک-8

 نوشیدن آب سرد و خنک بعد از ورزش شدید-3

 پریدن در آب سرد-13

به نظر میرسد موارد ذکر شده در مورد هوا از طریق عوامل 

رده )علل سرد کننده( ایجاد کننده سوءمزاج، مخصوصا اسباب مب

موثر باشند. از بین اسباب مبرده، در اینجا نوع برخورد با 

همچنین نوشیدن آب سرد یا استعمال  سردی بالفعل موثر است.

 مواد مخدر از طریق سردی بالقوه موثر میباشند.
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 .خوردنی ها و آشامیدنی ها:5-2-3-2

داده  در بخش تغذیه در طب سنتی ایران بصورت مفصلی توضیحات

 شد.

این تاثیرات را به صورت مفصلی مخصوصا در مورد بررسی  کاهش 

کالری دریافتی و یا روزه داری بر انواع بیماری ها و درد ها 

 میتوان در متون طب مدرن دید.

همچنین افزایش شیوع کمر درد در افرادیکه افزایش وزن دارند 

 دلیل دیگری برای تایید این تاثیر است.

فود ها، غذاهای تولید کننده اخالط بلغمی مثل خوردن فست -1

ماکارونی و ساالد الویه، کله پاچه و آش کشک میتوانند باعث 

 ایجاد و تشدید درد کمری گردند.

نحوه غذا خوردن فرد نیز جزء عوامل موثر محسوب میگردد؛ -2

مخصوصا اگر شخصی پرخوری، روهم خوردن و ریزه خواری داشته 

 ست غذاخوردن را رعایت نکرده باشد.باشد و نیز ترتیب در

 استفاده زیاد از ترشیجات مخصوصا در فصل سرما-9

از نوشیدنی ها نیز نقش الکل از تاثیرات مهمی است که در -4

 متون طب سنتی و طب مدرن به درستی به آن اشاره شده است.

 عدم رعایت اصول نوشیدن صحیح آب -5

ه شب در صورت برخاستن از جمله نوشیدن آب در حمام و یا در نیم

 از خواب؛ نوشیدن آب ناشتا

این موارد منطبق با عوامل دیگری از ایجاد سوءمزاج سرد هستند 

که در واقع برخورد با سردی بالقوه میباشد؛ که خوردن غذاهای 

 سردی زا جزء مثالهای این دسته میباشد.
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 .خواب و بیداری5-2-3-3

هم از طریق تاثیر بی خواب زیاد و به دنبال آن بی حرکتی که 

حرکتی و هم از طریق ایجاد سرما و رطوبت زیاد میتواند باعث 

 تشدید کمردرد گردند.

برای مثال خوابیدن زیاد در طی روز خود میتواند عاملی مهم  

 به شمار آید.

همچنین در منابع طب سنتی ایران به این نکته نیز اشاره شده 

 غذا خوردن بخوابد.است که نبایستی فرد بالفاصله بعد از 

در منابع طب مدرن چنین آمده است که در بیماران مبتال به 

سیاتیکا، استراحت مطلق بیش از دو تا سه روز توصیه نمی گردد 

 .(9)چرا که باعث ازمان کمردرد میشود

خواب زیاد از طریق سکون مفرط میتواند جزء علل ایجاد کننده 

 م بندی شود.سوءمزاج سرد یا همان عوامل مبرده تقسی

همچنین بی خوابی نیز از  علل ایجاد درد سیاتیکی میتواند 

محسوب گردد که با مکانیسم حرکت مفرط و در واقع هدر دادن 

 حرارت، موجب ایجاد سردی میگردد.
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 .روش های پاکسازی بدن5-2-3-4

قطع روش های پاکسازی در فردی که به آن روش خاص عادت 

این روشها، می تواند باعث  داشته است و یا تغییرات در

ایجاد کمر درد گردد و بایستی حتما در درمان کمردرد و 

 یا پیشگیری از آن مد نظر قرار گیرد.

 برای مثال:

 یانه فردیائسگی و قطع خونریزی های ماه -1

 ترک فصد در فردی که به آن عادت داشته است -2

 ترک حجامت در فردی که به آن عادت داشته است -9

و قطع خونریزی از محل آن نیز میتواند  درمان هموروئید -4

 بر کمر درد موثر باشند.

 فردی که به عمد احتباس ادراری ایجاد کند-6

 فردی که دچار احتباس ادراری بصورت بیماری شده است.-7

 فردی که به عمد احتباس مدفوع ایجاد کند.-8

 فردی که دچار یبوست شده است.-3

های مهم در پاکسازی موارد فوق موجب قطع شدن یکی از راه

بدن میگردند و از این طریق میتوانند جزء علل ایجاد 

 کننده دردهای لگنی و عرق النسا محسوب گردند. 

 (PIDبیماری های التهابی رحم ) -5

این دسته از بیماریها را میتوان در دسته ورم ها 

محسوب کرد که ورم احشاء لگن علی الخصوص رحم در کتاب 

 کننده عرق النسا آورده شده اند. قانون جزء علل ایجاد
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.حركت و سكون بدني5-2-3-5  

زیاده روی در کارهای بدنی مثل طناب کشیدن و حمل کردن -1

 بارهای سنگین 

نزدیکی جنسی بیش از حد نیز میتواند عاملی در ایجاد  -2

 کمر درد باشد.

در عین حال بی حرکتی بیش از حد و سکون زیاد نیز عامل -9

 اد کمر درد محسوب می گردد.مهمی در ایج

حتی در متون طب مدرن نیز این نکته به درستی تایید شده 

و چنین آمده که شیوع کمردرد در بچه ها و افراد کم تحرک 

 بیشتر است.

افتادن و ضربه خوردن به ناحیه کمر نیز از دالیل ایجاد -4

 کمر درد میباشد.

ن و نشستن در وضعیت نامناسب ستون فقرات در کارمندا -6

 پشت میز نشینان 

فعالیت های شغلی بسیار سنگین و فراتر از تحمل  -7

 فیزیولوژیک بدن از علل دیگر کمردرد می باشد

حرکت بیش از حد و یا حرکات سنگین باعث از دست رفتن 

حرارت بدن و در نتیجه جزء علل مبرده از طریق ایجاد سوء 

 مزاج سرد میباشند.

سردی و رطوبت زا گشته و بی حرکتی نیز باعث تجمع مواد 

 از این طریق جزء علل مبرده قرار میگیرد.

همچنین افتادن و ضربه خوردن جزء دسته عوامل تفرق اتصال 

 نیز محسوب میگردند.
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 .مسایل روحی5-2-3-6
 

درگیری ذهنی و مسایل و مشکالت روحی به شدت تاثیر گذار در -1

 کمر درد میباشند.

خود میتوانند بصورت کمردرد تظاهر عالوه بر اینکه این مسایل 

کنند؛ همچنین بدون مداوا و رفع این مشکالت امکان بهبودی کامل 

 کمردرد وجود ندارد

اضطراب و استرس بیش از حد میتواند باعث اسپاسم های عضالنی -2

 گشته و درنتیجه باعث عرق النَّسا  گردد.

ب میگردد افسردگی نیز جزء آن دسته از بیماری های روانی محسو-9

که عالوه بر اینکه میتواند بصورت کمر درد و درد سیاتیکی 

تظاهر پیدا کند همچنین بدون درمان آن امکان درمان کامل و 

 حصول بهبودی درد سیاتیکی وجود ندارد.

نداشتن رضایت شغلی از علل شایع کمردرد در افراد فعال  -4

 جامعه میباشد.

دانش آموزان و دانشجویان  افت تحصیلی و سوءمدیریت آموزشی در-5

روانی و تظاهرات کمردرد می -با تاثیرات سایکولوژیک و روحی

 گردد.

 ازدواج و طالق -6

و ایجاد سردی بالتبع  این مسایل نیز سبب تحلیل رفتن حرارت

 آن میگردند.
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 نتیجه گیری 5-2-4

بطور کلی عرق النسا در متون طب سنتی منطبق با درد سیاتیک 

( محسوب میگردد و مسیر درد خاصی  symptom) عالمتمیباشد؛ که یک 

 که برای هر دو توضیح داده شده همانند یکدیگر است.

این نشانه بالینی ممکن است در زمینه علل بسیار متنوعی ایجاد 

علت مفصلی )مفصل هیپ(  گردد که از علل موکد در متون طب سنتی

میباشد که اتفاقا در متون طب مدرن از علل سیاتیکا غیر از 

مسایل مربوط به دیسک و فشار بر عصب سیاتیک در تمام طول مسیر 

آن به منشا مفصلی پدید آورنده چنین دردی به خوبی اشاره شده 

ارتباط متقابل   hip-spineاست؛ چنانچه مبحث جدیدی به نام سندرم 

 سیاتیک و مشکالت مفصل هیپ را شرح میدهد. درد

بعنوان مثال اشاره ای که به ناپایداری مفصل هیپ و دررفتگی 

آن در ارتباط با درد عرق النسا شده است به این شکل قابل 

تفسیر است که دررفتگی درمان نشده مفصل هیپ ممکن است با 

یا ( سر فمور باعث فشار مکانیکال migrationمهاجرت فوقانی )

کشیدگی عصب سیاتیک و متعاقبا درد سیاتیک گردد و یا با ایجاد 

کوتاهی در اندام تحتانی در سمت مبتال باعث انحراف و اختالل 

باالنس در ستون فقرات کمری شده و با ایجاد فشار بر ریشه های 

 عصب سیاتیک موجب درد سیاتیک گردد.

شاهد قوی بالینی بر این موضوع آتروفی عضالنی در اندام تحتانی 

 درمان نشده میباشد. DDHمبتال در تقریبا تمامی بیماران 

 

بروز عالیمی مثل بی حسی در کشاله ران، ناتوانی در کنترل 

مثانه یا روده و نیز ضعف شدید در پاها، نشانه آن است که 

ین مطالب با ارتباطی که احتماال عصب آسیب بیشتری دیده است. ا
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ابن سینا برای قطع راههای پاکسازی با ایجاد عرق النسا قایل 

 است همخوانی دارد.

مسیر توضیح داده شده درد عرق النسا کامال با طب مدرن مطابقت 

 دارد.

الغری اندام تحتانی و ران منطبق با آتروفی عضالنی در درد 

( عضالت مربوطه denervationسیاتیک طول کشیده به علت دنرویشن )

 میباشد.

عضالت گلوتئال که ابداکتور اصلی مفصل هیپ و پایدار کننده آن 

( که جزئی از عصب سیاتیک میباشد؛ L5هستند از ریشه پنجم کمری )

عصب میگیرند و در درد سیاتیک مزمن اختالل عصب رسانی این عضله 

 باعث ناپایداری مفصل هیپ و لنگش میگردد. 

گ که برای ارزیابی عملکرد ابداکتورهای هیپ بکار تست ترندلنبر

میرود نیز با این جمله مطابقت دارد. در تست ترندلنبرگ به 

مریض گفته میشود که در حالت ایستاده یک پایش را از زمین 

بلند کند؛ و در اثر عملکرد صحیح گلوتئال سمت مقابل، لگن در 

ر صورت ضعف سمتی که پا را بلند کرد ه است، باال میرود و د

عضله گلوتئال لگن در سمتی که پا از زمین بلند شده افتادگی 

 پیدا میکند.

درد سیاتیکی معموال عالمتی درمان شده و ممکن است در طی سال 

 چندین بار عود کند.

دژنراسیون دیسک که از عوامل زمینه ای و مهم درد سیاتیکی 

 میباشد زمینه ژنتیکی ثابت شده دارد.

اشاره به منشا مفصلی و منشا عصبی عرق النسا در واقع توضیح 

 تشخیص های افتراقی سیاتیکا است. 
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درد سیاتیک طول کشیده با مکانیسم شرح داده شده در باال موجب 

ناپایداری در مفصل هیپ میگردد که در متن قانون بخوبی توضیح 

 داده شده است. البته ناپایداری مفصل هیپ و درد سیاتیک ،

رابطه علت و معلولی دوطرفه دارند و هر کدام میتواند مقدمه 

 ایجاد حالت دیگر شوند.
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 بحث و نتیجه گیری مطالعه بالینی حیوانی 5-3

در این طرح بالینی انجام گرفته بر روی موش ها؛  مشخص شد که 

درصدی در دریافت کالری روزانه تاثیر مهمی بر تسریع  93کاهش 

ناشی از تزریق فرمالین به کف پای موش و روند کاهش التهاب 

 موش ها دارد.   ESRسطح 

با توجه به اینکه التهاب های حاد و مزمن نقش مهمی در بین 

مشکالت بهداشتی در سراسر جهان دارند که در اکثر موارد در 

نهایت برای درمان آنها مجبور به استفاده از انواع و اقسام 

گلوکوکورتیکویید ها و ضد التهاب های داروهای شیمیایی نظیر 

( هستیم؛ همچنین بسیاری از این داروها NSAIDsغیر استروییدی )

مخصوصا در صورت استفاده مزمن با عوارض جدی ای همراه هستند 

در برخی از مطالعات اثر ضد التهاب  گیاهان دارویی نظیر (33)

 روغن شوید و زرشک و گزنه و سداب بررسی شده است.

ین عالوه بر گیاهان دارویی موثر بر التهاب؛ در متون طب همچن

بصورت « کاهش غذا»سنتی ایران به خوبی و به درستی به تاثیر 

کاهش کیفیت و یا کاهش کمیت و نیز کاهش هر دو جنبه غذا اشاره 

 شده است.

با اینکه در طب جدید اعتقاد بر این است که معرفی اثر ضد 

نسبت داده میشود؛   McCayو  1395التهاب کاهش کالری به سال 

اما در متون و منابع معتبر طب سنتی ایران از قرن ها قبل به 

 .(6)این تاثیر اشاره مستقیم شده است

این تاثیر ضدالتهابی در اثر کاهش غذای دریافتی را میتوان 

التهاب خفیف  .(137)با توجه به نقش امتال در التهاب توضیح داد

 TNF- αو  6با سطح باالی مدیاتورهای التهابی نظیر اینترلوکین

 همراه است و کاهش انرژی دریافتی منجر به کاهش التهاب میگردد.
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ثابت شده است که رژیم های غذایی کوتاه مدت میتواند منجر به 

 8و6کاهش سیتوکین های التهابی نظیر اینترلوکین های 

 .(138)گردد

کاهش دریافت غذا در مطالعات بسیاری و بر روی  اثرات مفید

بیماری های  همچنین پیری، بیماری های متابولیک، سرطانها و

 عروقی و نرودژنراتیو ثابت شده است.-قلبی

هر چند برخی از مطالعات تاثیر کاهش دریافت کالری بصورت دوره 

های طوالنی مدت را بر روی تقویت سیستم ایمنی و بهبود پاسخ 

نشان داده اند اما تاثیر دوره های کوتاه مدت  Tهای  سلول

  .(133)کاهش کالری بر روی سیستم ایمنی هنوز مشخص نیست

روز کاهش دریافت کالری بر کاهش  8در این تحقیق بالینی تاثیر 

حجم پای موشها بررسی شد؛ به موازات کاهش حجم، کاهش وزن رخ 

نترل معنی دار داده در گروه مداخله، در مقایسه با گروه ک

 بود.

یکی از توضیحاتی که میتوان برای تاثیر کاهش کالری بر التهاب 

داد از طریق تاثیر آن بر چاقی است. اعتقاد بر این است که 

چاقی بر تعداد، عملکرد و توزیع سلولهای ایمنی موثر است. 

 .(113)افزایش بافت چربی معموال با التهاب خفیف همراه است

مثبت داشتند در گروه   CRPدر مطالعه ما تعداد موش هایی که 

مورد از گروه کنترل بیشتر بود؛ هرچند این اختالف معنی دار 

نبود که این نبود اختالف معنا دار را میتوان با جمعیت کم 

مورد مطالعه مرتبط دانست  و شاید در مطالعه ایی با حجم 

 ارتر باشد.نمونه بیشتر مقایسه این اختالف معنی د

 فاکتور این که باشد علت این به میتواندهمچنین این موضوع 

 در و میرود باال بیشتری سرعت با التهابی فاکتورهای بین در

 در و سرعت با سپس و میرسد خود مقدار حداکثر به روز 2 عرض
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 موضوع این و میگردد باز خود طبیعی میزان به روز 7 عرض

 زیرا باشد گروه دو بین دار معنی اختالف عدم گر توجیه میتواند

سطح این فاکتور به حد طبیعی برگشته  گروه دو هر در واقع در

 است.

با توجه به یافته های علمی موجود؛ مکانیسم دقیق تاثیر 

ضدالتهابی کاهش کالری روشن نیست؛ و به احتمال قوی این تاثیر 

ند. از طریق چندین روش و مکانیسم مرتبط با هم ایفای نقش میک

دانشمندان اخیرا بر این باورند که دریافت بیش از حد انرژی 

 .در بدن با ایجاد التهاب مزمن همراه است

در هر صورت پاتوفیزیولوژی دقیق ارتباط مابین کاهش کالری و 

اثر ضد التهاب آن از نظر کلینیکال و استفاده از آن در درمان 

ات موجود بین این اهمیت از ارتباط .بیماریها بسیار مهم است

، افزایش فشارخون و  2التهاب و بیماری هایی مثل دیابت تیپ

تصلب شرایین و آسم منشا میگیرد و بهمین دلیل درک این اثرات 

 .(111)بسیار مهم است

در مجموع این مطالعه نشان میدهد که تغذیه موش ها با غذایی 

روز؛ در  8درصد  به مدت  93با کالری کاهش یافته به میزان 

مقایسه با موش هایی که بصورت آزاد و بدون محدودیت به غذا 

دسترسی داشتند نقش مهمی در کاهش التهاب داشته و در بررسی 

هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که این نکته تاکنون در 

 مقاالت بررسی نشده بود.
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 بالینی انسانی هحث و نتیجه گیری مطالعب 5-4

بیمار مبتال به درد  36بر روی  دراین کارآزمایی بالینی، که

سیاتیک مزمن )طول کشیده برای بیش از سه ماه( اثر کاهش غذا 

بصورت کاهش در میزان کالری دریافتی بر روی شدت درد و میزان 

 ناتوانی بیماران بررسی شد.

در طب سنتی ایران روش کاهش غذا برای بسیاری از بیماریها 

است. در منابع جدید نیز بعنوان یک روش درمانی مهم ذکر شده 

کاهش کالری دریافتی جزء روشهای درمانی مهم محسوب میگردد و 

اثر آن بر روی بسیاری از بیماریها و حتی به تاخیر انداختن 

روند پیری مورد مطالعه قرار گرفته است؛ ما در بررسی متون 

انجام شده به مطالعه مشابهی که برای بیماران نیازمند درمان 

فقط روش کاهش کالری بدون روش هایی همچون ورزش و  غیر جراحی

فیزیوتراپی استفاده شده باشد برنخوردیم و از این رو این 

 مطالعه برای بررسی صرفا کاهش غذا طراحی شد.

همچنان که در بخش بحث و نتیجه گیری مطالعه حیوانی اشاره شد؛ 

در منابع طب مدرن به اشتباه معرفی کاهش کالری دریافتی را 

 .(6منتسب میدانند) 1395در سال   McCayبه 

در حالیکه این روش درمانی، قرن ها قبل در کتب معتبر طب سنتی 

در منابع ارزشمند به تفصیل توضیح داده شده است؛ برای مثال 

طب سنتی ایران از جمله کتاب ارزشمند قانون ابن سینا چنین 

برخی بیماری آمده است که گرسنه نگاه داشتن بیماران مبتال به 

ها نظیر دردهای مفصلی؛ با جلوگیری از تجمع مواد ایجاد کننده 

 درد، در کاهش درد موثر است.
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طب سنتی ایران معتقد است که همچنان که غذا برای حیات انسان 

الزم است؛ میتواند یا صرف بیش از حد توان و انرژی فرد در جهت 

 (.13هضم آن، باعث تضعیف بیمار گردد)

طب سنتی ایران به خوبی به این موضوع اشاره شده  در منابع

است و روش های متعددی در زمینه دخالت در نحوه تغذیه فرد در 

جهت درمان او توضیح داده شده است. این روش ها شامل منع، 

کاهش و افزایش میزان غذای فرد در بیماری ها و شرایط مختلف 

علی الخصوص است. چرا که از نظر ابن سینا با تلطیف غذا و 

 کاهش آن می توان به درمان بسیاری از بیماری ها پرداخت.

همچنین ابن سینا در موارد بسیاری به منافع روزه که نوعی 

کاهش میزان غذای دریافتی محسوب می گردد نیز اشاره کرده است. 

روزه  ،به عنوان مثال در بحث درمان تب ها و برخی انواع سردرد

 .(7)اشاره شده است

بحث غذا تنها تأکید بر کالری تولیدی نمی تواند موثر در 

باشد؛ روش قدما در استفاده از خواص مختلف غذاها در حفظ 

اعتدال فرد سالم و جبران انحراف از معیارهای سالمت و رضایت 

در بیماران، از نکات ارزشمندی است که طب امروز برای توفیق 

 خود به شدت بدان نیازمند است.

ات بسیاری در مورد بررسی اثر روش های غیر اخیرا مطالع

دارویی نظیر استراحت و درمانهای فیزیکی بر روی کمر درد 

 .انجام میگیرد

در بررسی متون انجام شده مطالعه مشابهی که در مورد تاثیر 

رژیم غذایی بر بیمارانی که کاندید درمانهای حمایتی هستند 

ه چاقی می توان برخی از پژوهشگران معتقدند ک مشاهده نشد.
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برای تایید این نظر قاعدتا ؛ باعث تشدید دردهای سیاتیکی گردد

 (.111-112کاهش وزن بایستی موجب بهبود درد مبتالیان گردد)

کیلو کالری )رژیم با کالری پایین  1233بهمین منظور یک رژیم 

6LCD  (   برای مدت یک ماه برای بیمارانی که از درد های سیاتیکی

  مزمن رنج میبردند و نیازمند درمان جراحی نیستند؛ تجویز شد

 و با گروه کنترل مقایسه شدند.

حتی   LCDبا توجه به یافته های ما در این طرح، رژیم غذایی 

برای مدت کوتاهی منجر به کاهش وزن  و بهبود شدت درد و میزان 

 وانی معنی داری در مقایسه با گروه کنترل شد.نات

در مطالعاتی که بر روی دردهای سیاتیکی انجام میشود درد و 

 .(119میزان ناتوانی از متغیر های بسیار مهم به شمار میروند)

بررسی متون انجام شده نشان میدهد که تاثیر رژیم غذایی با 

 .کالری پایین بر روی استئوآرتریت موثر است

ترین علتی که در دردهای سیاتیکی در نظر گرفته میشود  اصلی

 (114).فشار وارده بر ریشه های عصبی لومبوساکرال است

هرچند مکانیسم دقیقی که طی آن چاقی باعث تشدید درد سیاتیکی 

می گردد ناشناخته است اما تا حدودی قابل توجیه است. چاقی 

زادسازی با التهاب خفیفی همراه است که بصورت افزایش آ

مدیاتورها از بافت چربی مشخص می گردد. این التهاب و ماندگاری 

آن منجر به درد سیاتیکی می گردد. انتظار میرود که کاهش وزن 

 .(115و بافت چربی اضافه اثر تسکینی بر روی درد داشته باشد)

سطح سرمی لپتین با چاقی و پیشرفت استئوآرتریت مرتبط است و 

ات برای لپتین در پاتوژنز درد سیاتیکی حتی بسیاری از مطالع

 نیز نقش مهمی قایل شده اند.

                                                           
6 LCD: Low Calorie Diet 
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مکانیسم محتمل دیگر نقش آن در کند کردن روند بهبود دیسک های 

صدمه دیده است. امروزه ثابت شده است که در بیماران چاق 

 .ابندی ناتوانی های مرتبط با پشت دیرتر بهبود می

در افراد چاق و با شاخص  همچنین احتمال بیرون زدگی مجدد دیسک

( ارتباط مستقیمی وجود دارد و در نتیجه BMIتوده بدنی باال )

بهبود وضعیت تغذیه از این راه نیز میتواند با دردهای سیاتیکی 

 (.116مرتبط باشد)

این مطالعه نشان داد که رژیم با کالری کاهش یافته حتی برای 

موثر است؛ هرچند یک ماه در شدت درد و میزان ناتوانی بیماران 

 مکانیسم دقیق این تاثیر هنوز بصورت کامل مشخص نیست.

برای بررسی این موضوع که آیا این کاهش درد تنها به علت اثر 

کاهش کالری دریافتی بر وزن بیماران بوده است و کاهش وزن تا 

در مورد  multivariateچه حد برکاهش درد موثر بوده است؛ بررسی 

 انجام گرفت. میزان کاهش وزن و کاهش شدت درد و ناتوانی

با توجه به اینکه در بین بیماران گروه مورد که بر اساس 

میزان کاهش وزنشان صورت گرفته بود؛ میزان کاهش نمره تست مک 

ام )پایان یک ماه رژیم 93موریس در روز -گیل و نیز تست روالند

نسبت به ابتدای مطالعه اختالف غذایی با کالری کاهش یافته( 

معنی داری با هم نداشتند می توان چنین نتیجه گرفت که این 

بهبود در درد و ناتوانی درد سیاتیکی در این بیماران که 

اختالف معنی داری با گروه کنترل داشت؛ ارتباط مستقیمی با 

 میزان کاهش وزن بیماران ندارد. 

صول ششگانه حفظ سالمتی که نتیجه گیری؛ از آنجایی که از بین ا

به تفصیل در مورد پیشگیری و حتی درمان درد سیاتیک در بخش 

بحث و نتیجه گیری این پایان نامه آورده شد؛ تغذیه نقش بسیار 

مهمی را ایفا میکند و به راحتی قابل درک توسط عموم افراد 

جامعه است و آموزش دادن آن نیز میسر است و با توجه به تاثیر 
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غذا برشدت درد و میزان ناتوانی که در این مطالعه مورد کاهش 

بررسی قرار گرفت؛ می توان چنین نتیجه گیری کرد که آموزش 

اصول تغذیه بر پایه منابع طب سنتی ایران هم میتواند در 

پیشگیری از درد سیاتیک بسیار موثر باشد و هم اینکه در درمان 

 واقع شود.  و بهبود دادن درد در بیماران مبتال مفید 
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 . پیشنهادهای حاصل از پژوهش5-5

به نظر میرسد مطالعه هر چه دقیق تر این گنجینه ها با تقسیم 

بندی های کارآمد تر در زمینه درد سیاتیک و عرق النسا، بتواند 

راه گشای بسیاری از معضالت امروز طب نوین در جهت درمان و 

همنوع کمک شایانی پیشگیری از آن باشد و به ما در خدمت به 

 خواهد نمود.

(؛ ایده های دیگری 42در کنار مقاالت مستخرج از این پایان نامه)

که میتواند راهگشای مطالعات بعدی توسط اینجانب یا همکاران 

 باشد عبارتند از:

 بررسی انطباقی آناتومی فقرات و لگن در متون طب سنتی ایران -1

ه های عصبی در متون طب بررسی انطباقی آناتومی نخاع و ریش -2

 سنتی ایران

بررسی درمانهای پیشنهادی در متون طب سنتی ایران در آسیب  -9

 های تروماتیک و دژنراتیو ستون فقرات

بررسی بیماری های مادرزادی ماسکولواسکلتال همانند  -4

اسکولیوز و دررفتگی مادرزادی هیپ در متون طب سنتی ایران و 

 این متون شیوه های درمانی موجود در

 

همچنین می توان براساس نتیجه حاصل از مطالعه ما؛ در کنار 

روشهای رایج درمانی برای درد سیاتیک توصیه به کاهش غذا به 

 عنوان یک روش موثر و بی عارضه در این بیماران نمود.
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 های آتی. پیشنهاد برای پژوهش5-6

روی  متاسفانه علی رغم مطالعات فراوانی که در حد مقاالت بر

کاهش غذا انجام شده است؛ امروزه در کتاب ها و روش های بالینی 

 رایج کاهش غذا آنچنان که باید مورد استفاده قرار نمی گیرد.

توجه به اصول عملی توضیح داده شده توسط بزرگان طب سنتی 

ایران و بصورت خاص، ابن سینا می تواند بابی مهم در پیشگیری 

بیماری ها بگشاید و راهکاری کامال بدون از بروز و نیز درمان 

 عارضه در اختیارمان قرار دهد.

این موضوع نیز مستلزم مطالعات فراوان بالینی در زمینه های 

مختلفی است که بصورت مستند و کامال علمی بتوانیم از منابع 

غنی طب سنتی ایران دفاع کنیم و با بکار گیری این موارد 

بیماری هایی باشیم که در حال حاضر راهگشای درمان بسیاری از 

 درمان موثری ندارند و یا درمانهای پر عارضه ای دارند.

با توجه به توصیه های ذکر شده در منابع طب سنتی مخصوصا 

کتاب قانون ابن سینا می توان تاثیر این روش درمانی را در 

سایر بیماری های موسکولواسکلتال مانند آرتروز زانو، نقرس و 

 یماری های التهابی مفاصل در پژوهش های آتی آزمود.سایر ب

هر چند مطالعه ما تنها بر اساس مطالعات مشابه و برای بررسی 

اثر روش کاهش غذا بر التهاب ناشی از تزریق فرمالین بود؛ اما 

می توان در مطالعات مشابه بعدی با اضافه کردن آزمون رفتاری 

ش خاص بر درد را نیز موشها؛ سنجش همزمان میزان تاثیر آن رو

در کنار تاثیر آن بر التهاب سنجید تا به نتایج کامل تری 

 رسیده و مطالعه جامع تر باشد.

همچنین اضافه کردن اندازه گیری حجم پای سالم در مطالعات 

حیوانی بعدی به مقایسه راحت تر کمک میکند. استفاده از دو 
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درد سیاتیکی یا چند  نوع رژیم غذایی و مقایسه اثر آنها بر 

در مطالعات بعدی نیز به کامل تر شدن نتیجه گیری ها کمک 

 میکند.
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 موریس-پیوست الف(پرسشنامه روالند

آیا به علت درد شدید تان مدت زمان  – 1

 زیادی را در خانه می گذرانید؟

 خیر بله

آیا برای کمتر شدن دردتان دایما  - 2

 بایستی موقعیت تان را تغییر دهید؟

 خیر بله

آیا به خاطر درد پشت تان به  - 3

 آهستگی راه می روید؟

 خیر بله

آیا فعالیت روزمره تان کاهش پیدا  - 4

 کرده است؟

 خیر بله

آیا برای بلند شدن از مبل، از  - 5

 دسته آن استفاده می کنید؟

 خیر بله

آیا در اثر درد تان مجبور به  - 6

 استراحت می باشید؟

 خیر بله

آیا برای باال رفتن از پله ها، از  - 7

 نرده استفاده می کنید؟

 خیر بله

آیا برای انجام کارهای روزمره  - 8

 تان، به کمک دیگران احتیاج دارید؟

 خیر بله

آیا مدت زمانی که قادر به سرپا  - 9

 بودید، کاهش پیدا کرده است؟ایستادن 

 خیر بله

آیا پشت تان اغلب اوقات دردناک  -11

 است؟

 خیر بله

آیا غلت زدن در تختخواب برای تان  -11

 سخت شده است؟

 خیر بله

آیا پوشیدن جوراب برای تان مشکل  -12

 شده است؟

 خیر بله

آیا اشتهایتان در اثر شدت درد  -13

 کاهش پیدا کره است؟

 خیر بله

آیا مسافتی که قادر به پیاده روی -14

 بوده اید کاهش پیدا کرده است؟

 خیر بله

آیا طول زمان خواب تان کاهش یافته  -15

 است؟

 خیر بله

آیا در اثر درد تان حساس و عصبی  -16

 شده اید؟

 خیر بله

آیا مدت زمان بستری بودن در بستر  -17

 تان افزایش یافته است؟

 خیر بله
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 پرسشنامه مک گیل:( ب
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 ج( پرسشنامه مزاج عام:

 

اصاًل صدق  موضوع 

 کند نمی

(-1 

 امتیاز(

درحد 

 اعتدال

(0 

امتیاز

) 

کاماًل صدق 

 کند می

امتیاز1+)

) 

وقتی  اطرافیان دست من را لمس می کنند  1

 کنند احساس گرمی می

- - - 

نسبت به همساالنم بازوهایی عضالنی و  2

 محکم دارم

- - - 

موهایم نسبت به همساالنم سریع رشد  3

 کند می

- - - 

 - - - رنگ موهایم سیاه و تیره است 4

 - - - برم از هوای خنک و فصل زمستان لّذت می 5

 - - - شوم خیلی سریع و زود عصبانی می 6

نسبت به اطرافیان کارهایم را با سرعت  7

 دهم و با شتاب انجام می

- - - 

دیگران خیلی شجاع و جسور در مقایسه با  8

 هستم

- - - 

نسبت به اطرافیان سریع حرف می زنم و  9

 آدم پرحرفی هستم.

- - - 

    جمع بندی

  عدد گرمی

اصاًل صدق  موضوع 

 کند نمی

(-1 

 امتیاز(

درحد 

 اعتدال

(0 

امتیاز

) 

کاماًل صدق 

 کند می

امتیاز1+)

) 

کنند  وقتی اطرافیان دست من را لمس می 1

 کنند سردی میاحساس 

- - - 

نسبت به همساالنم بازوهایی شل و آویزان  2

 دارم.

- - - 

موهایم نسبت به همساالنم کند و آهسته  3

 کند رشد می

- - - 

 - - - رنگ موهایم سفید و بور است 4

 - - - برم از هوای گرم و فصل تابستان لّذت می 5

 - - - شوم خیلی دیر عصبانی می 6

اطرافیان کارهایم را با کندی نسبت به  7

 دهم و به آرامی انجام می

- - - 

 - - - در مقایسه با دیگران خیلی محتاط هستم 8

نسبت به اطرافیان کم حرف بوده و آرام  9

 زنم و کند حرف می

   

    جمع بندی

  عدد سردی
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اصاًل صدق  موضوع 

 کند نمی

(-1 

 امتیاز(

درحد 1

 اعتدال

(0 

امتیاز

) 

کامالً 

صدق 

 کند می

امتی1+)

 از(

 - - - پوست بدنم خیلی نرم و لطیف است 1

 - - - نسبت به اطرافیان هیکلی درشت دارم. 2

    برم. از هوای خشک و بدون رطوبت لذت می 3

 - - - موهایم ضخیم است 4

 - - - انعطاف پذیر بوده، سخت گیر نیستم . 5

 - - - شوم اگر عصبانی شوم، زود آرام می 6

اگرمحدودیت زمانی جهت خواب نداشته  7

 باشم زیاد می خوابم

- - - 

کم حافظه هستم و مطالب را فراموش  8

 کنم می

- - - 

    جمع بندی

  عدد تری

اصاًل صدق  موضوع 

 کند نمی

(-1 

 امتیاز(

درحد 1

 اعتدال

(0 

امتیاز

) 

کامالً 

صدق 

 کند می

امتی1+)

 از(

 - - - پوست بدنم خیلی خشک و زبر است 1

 - - - فردی الغر هستم 2

 - - - موهایم خیلی نازک است 3

 - - - از هوای دارای رطوبت لذت می برم. 4

 - - - انعطاف پذیر نبوده و سخت گیر هستم . 5

 - - - شوم اگر عصبانی شوم، دیر آرام می 6

اگرمحدودیت زمانی جهت خواب نداشته  7

 باشم، کم می خوابم

- - - 

خوبی دارم و مطالب را زود به حافظه  8

 یاد می آورم

- - - 
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 د( پرسشنامه مزاج خاص:

  سوء مزاج مادی
سوء 

مزاج 

 ساده
 

 عالیم اوجاع مفاصل
 دموی صفراوی بلغمی سوداوی ریحی ترکیبی 

نحوه شروع  - 1 ناگهانی       

 تدریجی   درد

جابجایی  - 2 بله       

 خیر        محل درد

احساس  - 3 بله       

 خیر        کشیدگی

تغییر رنگ  - 4 سرخ          

 در محل درد

 

 

 کبود         

 خیر         

دمای محل  - 5 گرمتر         

دردناک نسبت 

 به سایر بدن
 هم دما         

سوزشی بودن  - 6 بله         

 خیر          درد

تشدید درد  – 7 بله         

 خیر          با تعویض لباس

درد در  – 9و 8  تشدید         

 تخفیف          هوای سرد

درد در  -11و11 تشدید         

 تخفیف          هوای گرم

ورم  – 13و  12 انتفاخی         

 غایر          محل

 خیر         

شدت درد – 14 کم           

 متوسط         

 شدید         
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 سوء مزاج مادی سوء مزاج ساده عالیم اوجاع مفصلی

 ترکیبی ریحی سوداوی بلغمی صفراوی دموی خشک سرد گرم

ورم  – 16و  15

 محل درد

          غایر

          رخو

          خیر

انتفاخ محل  – 17

 درد

          بله

          خیر

ضربان محل  – 18

 درد

          بله

          خیر

19 –
 التهابدرمحلدرد

التهاب 

 واقعی

         

احساس 

 التهاب

         

بدون 

 التهاب

         

رنگ محل  – 21

 درد

همرنگ 

 بدن

         

کمی 

 حمرت

         

حمرت 

 شدید

         

          کبود

          صلب نبض بیمار – 21

          معتدل

          نرم

تدابیر ما  – 22

 تقدم

ترک ریاضت 

 معتاد

وجود سوء  زکام و نزله ضربه یا سقطه

 مزاج مادی

تعب 

 کثیر)شغل( 

ترک  ضعف هضم سوء تدابیر :

 استفراغات

          جمع بندی :
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 کیلوکالری: 0011ه( رژیم غذایی 

 بسمه تعالی

 

 آورده شده را انتخاب کنید« یا » توانید یکی از موارد را که با برای هر وعده غذایی می 

 

 صبحانه 

دو کف  دست نان بربری      یالیوان ماکارونی پخته    3/2  یانصف سیب زمینی  متوسط پخته    یادو برش نان تست      -1

 11برش  4   یاعدد نان سوخاری    4 یادو کف دست نان سنگک ) کف دست منظور بدون احتساب انگشتان است (      یا

 سانت نان لواش 11در 

 

 دو و نیم لیوان ماست کم چرب  یادو لیوان شیر   -2

 

قاشق غذاخوری  2 یاعدد گردو  2  یاعدد بادام    6  یایک قاشق چایخوری پنیر خامه ای     یایک قاشق چای خوری کره   -3

 عدد شیرینی 1 یاقاشق غذا خوری مربا   1 یاخامه  

 

 آب بدون قند و شکر به دلخواه یاچای   -4

  

 

 میان وعده

   یایک  کف  دست نان بربری      یالیوان ماکارونی پخته    3/1  یایک چهارم  سیب زمینی پخته    یایک برش نان تست     -1

 11در  11برش  2   یاعدد نان سوخاری   2 یایک  کف دست نان سنگک ) کف دست منظور بدون احتساب انگشتان است ( 

 سانت نان لواش

 آب به دلخواه یابهمراه چای    -2

 

 نهار

سه  کف  دست نان بربری      یایک لیوان ماکارونی پخته      یاسه چهارم  سیب زمینی پخته   یاسه  برش نان تست     - 1

در  11برش  6   یاعدد نان سوخاری   6 یاسه  کف دست نان سنگک ) کف دست منظور بدون احتساب انگشتان است (     یا

 سانت نان لواش 11
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 2 یا گردو  عدد 2 یاعدد بادام    9  یایک و نیم قاشق چایخوری پنیر خامه ای      یایک و نیم  قاشق چای خوری  کره    -2

 شیرینی عدد 1 یا  مربا خوری غذا قاشق 1 یا خامه  غذاخوری قاشق

 یانخود   یایک  لیوان لوبیا    یاقوطی کبریت (    2پنیر ) به اندازه   یامرغ    یاماهی    یاگرم گوشت  قرمز   61  -3
 عدس پخته 

 سبزیجات برگ سبز و ساالد بدون سس ) کاهو ، کلم ، گوجه فرنگی و خیار و پیاز و آب لیموی تازه ( به دلخواه -4

 چای و آب بدون قند و شکر به دلخواه

 میان وعده

 مثل سیب یا پرتقالیک عدد میوه 

 نصف لیوان آب میوه 

 یک سوم لیوان میوه خشک شده مثل کشمش

 شام

دو    یادو کف  دست نان بربری      یالیوان ماکارونی پخته    3/2  یانصف سیب زمینی پخته    یادو برش نان تست     - 1

 11در  11برش  4   یاان سوخاری   عدد ن 4 یاکف دست نان سنگک ) کف دست منظور بدون احتساب انگشتان است (  

 سانت نان لواش

 قاشق 2 یا گردو عدد 2  یاعدد بادام    6  یایک قاشق چایخوری پنیر خامه ای     یایک قاشق چای خوری کره   - 2

 شیرینی عدد 1 یا مربا  خوری غذا قاشق 1 یا خامه  غذاخوری

 گوجه فرنگی و خیار و پیاز و آب لیموی تازه ( به دلخواهسبزیجات برگ سبز و ساالد بدون سس ) کاهو ، کلم ،  - 3

 نخود  پخته  یاپخته     لوبیا لیوان  یک یا(    کبریت قوطی 2 اندازه به)  پنیر یا   مرغ یا ماهی  یا قرمز  گوشت گرم 61  -4

 پخته عدس یا

 چای و آب بدون قند و شکر به دلخواه - 5
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 و( رضایت نامه ورود به طرح:

 هوالشافی

اینجانب................................ بدین وسیله 

بررسي موافقت خود را جهت شرکت در پروژه پژوهشی تحت عنوان 

به سرپرستی دكتر  اثر کاهش کالری دریافتی بر درد سیاتیکی،

محسن ناصری )متخصص فارماکولوژی و عضو هیئت علمي دانشکده 

آن که در درمانگاه ارتوپدی  پزشکی( با آگاهی از اثرات احتمالی

 بیمارستان امام ارومیه، انجام می گیرد اعالم می دارم.

به اینجانب توضیح داده شد که اثر این روش، بر من مورد مطالعه 

قرار خواهد گرفت و می بایست در طی دوره و بعد از آن در این 

 مرکز، حضور یابم.

ات اینجانب و در این تحقیق به سئوال هایی  که در مورد خصوصی

 عالئم مختلف دستگاه های بدن می شود جواب خواهم داد.

این تحقیق ممکن است برای من فایده فوری نداشته باشد ولی 

برای آشنایی با اثر روش مورد پژوهش و فواید احتمالی آن در 

 سایر بیماران موثر خواهد بود.

نه کلیه اطالعاتی که از من گرفته می شود و نیز نام من محرما

)مکتوب( باقی خواهد ماند و نتایج تحقیق ها به صورت کلی گروه 

مورد مداخله مطالعه منتشر می گردد و نتایج فردی بدون ذکر 

نام عرضه خواهد شد. ضمنًا اطالع دارم که هزینه دارو و کلیه 

آزمایشها و معاینات از اعتبار مربوط به طرح تحقیقاتی توسط 

 شد.معاونت پژوهشی پرداخت خواهد 

پژوهشگر کلیه سئوال های اینجانب را پاسخ داده و به من تفهیم 

شده است هر لحظه مایل باشم می توانم از ادامه شرکت در پژوهش 

خودداری کنم و این خودداری، در تشخیص و درمان بیماریهای من 

اثر منفی نخواهد داشت. لذا من موافقت خود را با شرکت در این 

ا ذکر این مطلب که این موافقت، مانع پژوهش اعالم می کنم. ب

از اقدامات قانونی در مقابل دانشگاه، بیمارستان، پژهشگر و 

 -در صورتی که عمل خالف یا روش غیر انسانی انجام شود-کارمندان

 نخواهد بود.

 آدرس محل سکونت و شماره تماس فرد مورد مطالعه:

 وم(امضاء و اثر انگشت شرکت کننده/ولی/ قیم )در صورت لز

 امضاء مجری پروژهنام و 

 تاریخ 
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 بیانیه مسئول تحقیق:

 

 
شرکت کننده/ولی/ قیم را از طبیعت روند اینجانب به طور کامل 

فوق و درمان مورد استفاده و خطرهای ممکن آگاه نموده ام. من 

به تمام سئوال ها در نهایت توان خود پاسخ داده ام و در 

اینجانب آینده نیز در مورد همین پژوهش پاسخگو خواهم بود. 

ر شرکت کننده را از هر تغییری در خطرها و مزایای احتمالی د

طول دوره مطالعاتی یا اطالعاتی که به تمایل شرکت کننده جهت 

ادامه درمان در این مطالعه بستگی خواهد داشت آگاه خواهم 

 نمود.

 
 نشانی و شماره تماس فرد مسئول:
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 ز(فرم جمع بندی اطالعات هر بیمار:

 بسمه تعالی

گروه مورد       شماره پرونده بیمار :

  مطالعه:

 سن :       جنسیت : 

 وزن : 

 الف ( در ابتدای مطالعه :

 ام  15ب ( در انتهای روز 

 ام 31ج ( در انتهای روز 

 ام 61د ( در انتهای روز 

 نتیجه مزاج عام :

 نتیجه مزاج خاص :

 موریس:-نمره روالند   نمره پرسشنامه موریس :

 الف(   الف ( در ابتدای مطالعه :

 ب(   ام:15ب ( در انتهای روز 

 ج(   ام: 31انتهای روز ج ( در 

 د(   ام: 61د ( در انتهای روز 

 نحوه انجام رژیم :

 

 مشکالت حین مطالعه در صورت بروز  :

 

  توصیه ها و موارد خاص :
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Abstract: 

Background and aims: Sciatic pain is one of the most important health 

problems all over the world and it is roughly equivalent to "Erg Al Nassa" in 

traditional Iranian Medicine (TIM) and simple treatments such as reducing food 

and Calorie Restriction (CR) has been introduced for it in TIM references. To 

understand this simple treatment, we decided to explain "Erg Al Nassa” in TIM 

references and then examined this treatment in rat and human model trials. 

Methods: Firstly, we searched "Erg Al Nassa” in the most famous TIM 

references and then classified their contents into four sections: definition, etiology, 

signs and symptoms, and cures. In the next step, clinical study was conducted as an 

experimental rat model to evaluate the effect of CR on inflammation induced by 

formalin injection. Third part of our study was a clinical trial and conducted to 

assess effect of CR for one month on pain severity and disability in chronic sciatic 

pain. All patients were asked to complete McGill (SFMPQ) and Roland-Morris 

(RMDQ) Questionnaire at baseline, 15th, 30th and 60th day of study. 

Results: Explanation of Erg Al Nasaa and anatomy of pelvic region and 

principles of prevention of sciatic pain through TIM references was classified. In 

Rat model experimental study, decline of rat paw volume in case group was 

significant after 3d day (5.63 vs. 5.22 ml) and although the weight of rat was 

increasing after 6th day of study but the paw volume was decreasing (p-

value<0.05). In clinical trial study decreasing of SFMPQ ( 2637±5638  vs. 

9667±8646 ) and RMDQ ( 9636±6677 vs. 9629±3685 ) in case group was significant 

versus control group (p-value <0.001). 

Conclusion: Considering the role of inflammation in causing pain and Erg Al 

Nasaa and effect of calorie restriction on reducing it, CR can be considered as an 

effective treatment in these patients. 

Keywords: Erg Al Nassa, Food reduction, Traditional Iranian Medicine 
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