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و ايران، سال او طب سنّيمجلّه 1389 زمستان،چهارميل، شمارهتي اسالم

 تي ايرانسردرد مشاركتي معدي در منابع طب سنّ

جوسي بمنصوره تقا،*الفمنصور كشاورز،الفد محمد باقر فضل

الف
 طب سنّتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايراني دانشكده

ب
 دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران، گروه نورولوژي

 چكيده

مييكي از انواع سردرد در كتب ست از سردردي كـه علّـتا عبارت،سردرد مشاركتي معده. باشد طب سنّتي ايران، سردرد مشاركتي معده

و گردن نميي ايجاد آن اختالالت ناحيه  و بيماري باشد، سر . شـود هاي آن موجب ايجاد حس درد در سر مـي بلكه اختالالت عملكرد معده

، ايـن)IHS(المللي سـردرد بندي انجمن بين با توجه به اينكه در طبقه. تالالت معده دارددرمان اين نوع سردرد وابستگي كامل به درمان اخ

در بررسي اين مطالعه، جهت نوع سردرد تعريف نشده است، لذا و عاليـم آن معتبرتـرين كتـب جايگاه سردرد مشاركتي معده، علل، انواع

ا. طراحي گرديد مرجع طب سنّتي ايران،   ماننـد،اي بوده كه با بررسي كتب مرجع طب سـنّتيز نوع روش كتابخانهروش كار در اين تحقيق

و العالمات انجام پذيرفته اسـتي قانون در طب، ذخيره در بررسـي. خوارزمشاهي، الحاوي، اكسير اعظم، معالجات عقيلي، شرح االسباب

و گوارشي  و تعريف شده جايگاه بسيا،انجام يافته مشخص شد كه سردرد با منشاء اختالالت معدي درر روشن و اي در اين مراجـع داشـته

:سردرد مشاركتي معده در اين كتب به انواع زير تقسيم شده است. تمامي كتب مذكور در بحث سردرد به آن پرداخته شده است

و سوداوي(ي معده سردرد ناشي از سوء مزاجات ماد-2سردرد ناشي از سوء مزاج ساده معده،-1 از-3،)صفراوي، بلغمي  سردرد ناشي

و نفخ معده ضـعف قـسمت( سردرد ناشي از ضعف فـم معـده-5،)بخاري( در معدهها بخار سردرد ناشي از توليد-4،)ريحي(توليد باد

و راهكارهاي درماني هر يك از انواع فوق نيز به دقّت مورد اشاره قرار گرفته است.)فوقاني معده  به اين ترتيب مـشخص. در ضمن عاليم

و تعريف شده،گردد كه اين نوع سردرد برخالف طب رايج، در طب سنّتي ايران مي و طبيبان ايراني به خوبي جايگاه بسيار روشن اي داشته

و به درمان آن مي .اند پرداخته با آن آشنا بوده

 سردرد مشاركتي معده، طب سنّتي ايران،معده،ردردس:واژگان كليدي

 مقدمه
).1(باشـد تـرين شـكايات پزشـكي مـيعسردرد يكي از شاي

ي ميليـارد حملـه4/1 ميليون نفر در سراسر جهان از 240ساليانه

با توجه به اهميت سردرد، شيوع فـراوان).2(برند سردرد رنج مي

و علـل ايجـاد كننـده،  و تنوع بسيار از نظـر تظـاهرات بـاليني آن

از)IHS(المللـي سـردرد انجمن بـين   نـوع 100، آن را بـه بـيش

و تقـسيم).3(بنـدي كـرده اسـت تقـسيم بنـدي غيـر تنـوع زيـاد

كاربردي آن در بالين بيمار سبب شده است كـه جهـت كـاربردي 

و درمان، مـؤلفين منـابع معتبـر طـب  نمودن آن در امر تشخيص

ونجديد از قبيل نورولوژي آدامز، امي  نيترعيشا، ...ف، هاريسون

 چند عنـوان مهـم گـردآوريي انواع سردردها را در زير مجموعه

آن نمايند كه البته اساس تقسيم ها نيز در بعضي موارد با هـم بندي
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 سردرد مشاركتي معدي

و ايران طب سنّي مجلّه/ 384  تي اسالم

بنـدي پـاتولوژي بيمـاري گاهي اسـاس تقـسيم. باشديممتفاوت

ب،)4(است نه اتيولوژي آن  يي اسـتهايماريباساسر زماني هم

در مـوارد.)5،1(باشـديمـ كه سردرد يكي از تظاهرات باليني آن 

بد و مـزمني اساس پروسهر يگري  بيماري به حاد، تحـت حـاد

مــوارد هــم بــ)6،1( بــسياري از اســاس تظــاهرات بــالينيرو در

حتّـي در مـواردي كـه ظـاهراً بـه).5،1(بندي شده اسـت تقسيم

و مـثالً سـردرد را  و علّت شناسي سردرد پرداخته شده اتيولوژي

، بـه نـد ماينيمتظاهري از يك بيماري خاص يا سيستميك عنوان 

و حتّي اتيولوژي خود بيمـاري شوديمپاتولوژي سردرد پرداخته

 گفـت تـوانيم كلّي به طور).5،1(باشديمي نيز ناشناختهانهيزم

در بحث سردرد در طب كنوني، در اكثر قريب بـه اتفـاق مـوارد،

و  و فرضـياتاهيپااتيولوژي حقيقي ي آن ناشـناخته بـاقي مانـده

.گردديماد متعددي پيشنه

بنـدي سـردردها، وع زيـاد تقـسيم رغـم تنّـ از سوي ديگر علـي

شهاآني درمانيها پروتكل يبـه طـور اهت بسياري دارنـدب با هم

ي هـا گـروه درمـان از چنـد داروي اصـلي در زيـري محـدوده كه

ــشتقات آن، ضــد و م ــاميني ــسردگداروهــاي ارگوت و آرام هــاياف

ــا بخــش ــي ه ــاي ضــد اپ و داروه ــايي عــصبي و داروه ــسي لپ

و ايـن)5،1-6(رودينمـي كلـسيمي فراتـر هـا كانـالي مهاركننده

 نـديآيمـي درماني در حقيقت، درمان عالمتي به حسابها پروتكل

در. سـردرديي ايجـاد كننـده هـاشهيـرو نه درمان واقعي گـذري

و تجربيـات فـراوان كلينيكـي  و منابع مربوطـه رغـم علـي،مباحث

وي به خوبي نشان دهنده، بسيارييي داروها شرفتيپ  ايـن نقيـصه

. باشـديمـ ضعف عمده در مبحث درمان سـردرد در طـب جديـد

آني بنابراين ضروري است كه به مقوله و مباحث پيرامـون  سردرد

ياشهيـرديدگاهي كه به صـورت. از ديدگاه ديگري هم نگريست

و در زمينـه و عوامل آن پرداختـه و علل ان درمـي به بحث سردرد

 ايـن ديـدگاه. اسـت نمودههيي درماني بسيار متنوعي اراها پروتكل

تي در مكتـب طـب سـنّ.باشـديمتي ايران متعلق به مكتب طب سنّ

يي ايران از كلمه صداع به معنـي. شده استاد سردرد با لفظ صداع

و رنجي است كه در اعضاء متعلق به سر ادراك  .شوديمدرد

س بهنّسردرد در منابع معتبر طب  نوع عمده تقـسيم28تي ايران

و درمـاني كـامالً است شده  كه همگي از نظر معيارهاي تشخيصي

 به صـورت هر نوع از سردردي در زير مجموعه. باشنديمكاربردي

و سـپس معيارهـاي مفصل ابتدا به علل ايجاد كننده پرداختـه شـده

و در انتها   بـه صـورتي درمـاني هـا پروتكـل تشخيصي ذكر شده

و پي در پي گفته شده استت در. والي منظم مراحل درماني مـذكور

و عوامل سردرد پي نموجهت ريشه كن  . ريزي شده اسـت دن علل

و اي است كـه العاده فوقي امتيازاشهيراين مباحث مستدل، منطقي

و تجربيـات هـزاران مكتب طب سنّ  تي ايران از آن برخوردار بـوده

.روديمكاربردي بودن آن به شماري محكم برايا پشتوانه، ساله

در بيشتر موارد، مراحل درمان در هر نوع با توجه به عوامـل آن

كها گونهبا نوع ديگر متفاوت بوده به   پروتكـل درمـاني توانينمي

 چرا كه ممكـن اسـت،يك نوع را در درمان نوع ديگر به كار بست

و چه بسا باعث تشديد بيماري گـردد ه عنـوانبـ. عارضه ساز شده

اسـاس معيارهـاير مثال درمان سـردردي كـه منـشاء ايجـاد آن بـ

 بلغمـي در سـري تي، توليد يا افـزايش مـاده تشخيصي در طب سنّ 

ي با درمان سردردي كه منشاء آن توليـد يـا افـزايش مـاده باشديم

و گاهاً متضاد ي كـها گونه به باشديمصفراوي است كامالً متفاوت

درد صـفراوي در سـردرد بلغمـي اشـتباهاً اگر پروتكل درماني سـر

ي تـشديد توليـد يـا افـزايش مـاده موجبمورد استفاده قرار گيرد 

و در نهايت تشديد سردرد بلغمي و اين امر گردديمبلغمي در سر

و علـلي طب سنّاشهير نگرشي نشان دهنده تي به مبحث سردرد

.باشديمو عوامل آن 

م كتـب، سـردرد مـشاركتي يكي از انواع سـردردها در ايـن

به اين معنـي اسـت كـه. باشديم مشاركت در طب سنتي ايران

عامل ايجاد كننده بيماري در خود عضو نبـوده بلكـه در عـضو 

كه بين اين دو عضو ارتباطات خـاص عـصبي، باشديمديگري 

و بـر همـين اسـاس سـردرد. وجـود دارد ... عروقي، مجرايـي

كه علت واقع  ي ايجـاد آن در سيـستم مشاركتي، سردردي است

يكي از و اعصاب نبوده بلكه در ي داخلـيها ارگانمركزي مغز

و اين اختالل در آن ارگـان، از طريـق ارتباطـات باشديمديگر

.گردديمموجود باعث سردرد

 سـردردهاآننيتر مهمسردرد مشاركتي داراي انواعي است كه

ركتي كبـدي، مشاركتي معدي، سردرد مشاركتي رحمي، سردرد مشا

و  در. باشـديمـ ... سردرد مشاركتي طحالي، سردرد مشاكتي كليوي

 سردرد مشاركتي باشديماين ميان آنچه موضوع تحقيق اين مطالعه

و ي هـايمـاريبمعدي است يعني سردردي كـه در اثـر اخـتالالت
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و همكارانجو فضل

385/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

و در حقيقت درمان ايـن اخـتالالت منجـر بـه شوديممعده ايجاد

ش .دبهبود سردرد خواهد

 نـوع سـردردنيتـر مهـمونيتـرعيشـا سردرد مشاركتي معده

و مهـم توانيممشاركتي بوده بلكه  گفت جزو يكي از علـل شـايع

ايـن نـوع سـردرد در كتـب. باشـديمـ در بين همه انواع سردردها

و در جايگـاه خـود بـه  مرجع طب سنتي ايران مـورد بحـث بـوده

و عاليم  و عوامل ي درمـاني هـا پروتكلو تفصيل به انواع آن، علل

و ايـن در حـالي هر نوع به صورت جداگانه پرداختـه شـده اسـت

ـ است كـه در تقـسيم بنـدي انجمـن  و ديگـر المللـنيب ي سـردرد

و داخلي طب جديـد بـه كـل از آن غفلـت رفرانسهاي نورولوژي

و تنها اشاره به دو نوع سردرد شده است : شده

كـه ربطـي بـه( يكي سـردرد ناشـي از بعـضي مـواد غـذايي

را) اختالالت گوارشي ندارد  و ديگري سـردرد روزه داري كـه آن

. داننديمهم در اثر تغييرات هموستازي

ي هـا ژورنـالي كه در مقـاالت مـرتبطا گستردهدر جستجوي

خارجي صورت گرفت موارد محدودي به دست آمد كه مطالعـات

الت باليني انجـام شـده در آن بـه بررسـي همراهـي شـيوع اخـتال 

و احتمال عامليت  ي گوارشـيهايماريبگوارشي با سردرد پرداخته

 بـه ايـن شـرحهاآن؛ تعدادي از اند كردهرا در ايجاد سر درد مطرح

: است

ــهدر ــالا مطالع ــه در س ــط 1998ي ك و  Gosbarria توس

همكارانش بر روي بيمـاران سـردردي مبـتال بـه هليكـو بـاكتر

كه با ريـشه كنـي هليكوبـاكتر پيلوري انجام شد مشاهده گردي  د

و عاليم سردرد%17در  كامـل ناپديـدبه طور بيماران حمالت

و در و عود حمالت%69شد بيماران باقي مانده، شدت، مدت

).7(سردرد كاهش يافت 

 بـر Spierings EL كـه توسـط 2002در مطالعـه دوم در سـال

د مـشاهده رفالكس انجام شـ عاليمروي بيماراني ميگرني همراه با

و بـا درمـان منـشاء شد كـه بـا شـروع رفالكـس سـردرد شـروع

).8(رفالكس، سردرد نيز بهبود يافت 

Spiering EL 3 همچنين در مقاله ديگـري در همـان سـال بـه

بيمار سردردي اشاره كرده است كه مشكل رفالكس، ديـس پيـسي

و با درمان اين مشكالت، سردرد آنـان نيـز درمـان  و يبوست داشته

).9( شده يا رو به بهبودي نهاده است

ي كـه بـرا مطالعـهو همكارانش با Hwang HS 2008در سال

و درد اپي گاستر انجام دادنـد58روي  كودك مبتال به سردرد اوليه

و%64متوجه شدند كه در مبتاليان به سـردرد%53بيماران ميگرني

.)10(تنشي با تجويز آنتي اسيد، سردرد ناپديد شد 

ــين در ســال همكــارانشو Aamodt AH، 2008هــم چن

و پيوسـتگي 43782ي رويا مطالعه و ارتبـاط  نفـر انجـام داده

و يبوسـت بـا سـردردهاي ، اسـهال شكايات رفالكـس، تهـوع

از. ميگرني را بررسي كردند  ي پيشنهادي در پايانهاهيفرضيكي

كه ممكن است مـشكالت گوارشـي منجـر اين بررسي اين بود

).11( سردرد شوند به

ــه ديگــري و  Dong-Gyan Han توســط2009در مطالع

Chang-Ju Lee  ي فانكـشنال هـايماريب، به همراهي مكررGI 

و گفته شده كـه و هـا اسـتفراغ با سردرد اشاره شده ي دوره اي

دردهاي راجعـه شـكمي در كودكـان بعـداً بـه سـمت ميگـرن

ي هـايمـاريب كـهددهيمو در نهايت پيشنهاد كنديمپيشرفت 

و دردهـاي ارجـاعي احشايي با تحريك سيستم پاراسـمپاتيكي

).12(شونديمپاراسمپاتيكي باعث سردرد 

بنابراين با توجه به غفلت بزرگي كه طـب جديـد از ايـن نـوع

و  و با عنايت به پرداختن سـيع بـه آن در منـابع كهـن سردرد داشته

ري در اين منابع، اصـول، اين مطالعه بر آن شده كه با گذ طب ايران 

و پزشكان محترم قرار دهد . مهم اين مبحث را در اختيار محققين

 سردرد مشاركتي معده در كتب مرجع طب سنتي ايران

ابن سينا در كتاب قانون در طب گفته است كه سردرد گاهـاً بـا

وديآيم به وجودمشاركت اعضاي ديگر  ( مانند معده ......13.(

، اعـضاي مـشارك مغـزنيتـر مهمآوري كرده كه هم چنين ياد

البته در جاي ديگر اشاره كرده است كه هميشه)14(باشديممعده

 گوارشـي بـا سـردرد، دليـل بـر سـردرد بـا منـشاء عاليمهمراهي 

 بلكه ممكـن اسـت سـردرد بـه خـاطر باشدينمي معدههايماريب

يستي مشكالت سيستم عصبي مركزي ايجاد گردد كه بين اين دو با

).15(افتراق داده شود 

در اكسير اعظم هم به وجود سردرد با منشاء اعضاي ديگر كـه

).16(با مغز ارتباط عصبي دارند مانند معده اشاره شده است 

سـيد اســماعيل جرجــاني در كتــاب ذخيــره خوارزمــشاهي در
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 سردرد مشاركتي معدي

و ايران طب سنّي مجلّه/ 386  تي اسالم

 به انواع سـردرد مـشاركتي معـده همـراه بـا 330 تا 328صفحات

).17(ي آن پرداخته استها درمانو عاليم

ــث ــاوي در اول بح ــاب الح ــاي رازي در كت ــد زكري محم

 كـه بـه كنـديمـ سردرد، اشاره به نوعي از سردرد با منشأ معده 

و گزنده در دهانه معده ايجاد و گردديمعلت توليد اخالط تلخ

و صـبح عالمت آن تشديد سردرد در وقت خالي بـودن معـده

).18(باشديمناشتا 

و العالمـات ضـمن نفيس بن عوض كرماني در شرح االسباب

بــه  ســردرد مـشاركتي معـده علــت آن را اتـصال معـده اشـاره بـه

و به خـاطر محـازاتها پرده هـم(ي مغز به واسطه عصب مربوطه

را) مسير بودن  و به علت عصب بسيار حساسي كـه درد آن با مغز

).19(دانديم فرستديماز معده به سمت مغز 

محمد حسين عقيلي خراساني در معالجـات عقيلـي سيد

و انـواع آن پرداختـه  در فصل دوم به سردرد مشاركتي معده

).20(است 

و  آن در منـابع طبـي عاليـم انواع سردرد مشاركتي معده

:تي ايرانسنّ

در كتب مرجع طب سنتي ايـران، در تقـسيم بنـدي انـواع

ولي در يك سردرد مشاركتي معده اندك تفاوتي مشاهده شده 

 نـوع تقـسيم7 بـه معـده جمع بندي كلي، سـردرد مـشاركتي 

و شوديم بهيهاشهير كه اساس اين تقسيم بندي بر پايه علل

ادامـه، ضـمن پـرداختن بـهرد. باشديم آورنده سردرد وجود

و اصول درماني هر نوع نيز با ذكر منبع عاليم نوع، علل،7اين

ت عاليمدر بحث. گردديمارائه شخيص قابل ذكر است كـهو

 گوارشي مذكور عاليمشاخصه مشاركتي بودن سردرد، وجود 

و همراه سردرد . باشديمقبل

 سوء مزاج كه بعـداً از كلمهقبل از شروع، الزم است در مورد

سوء مـزاج يـك. آن به دفعات ياد خواهد شد، توضيح داده شود

ا  ز عضو خاص در طب سنتي به معنـاي حـصول كيفيتـي خـارج

و مـادي2 كـه بـه باشديماعتدال در مزاج آن عضو  نـوع سـاده

سوء مزاج ساده به ايـن معناسـت كـه در ايجـاد. شوديمتقسيم

وزايماريبسوء مزاج، وجود ماده  ي تغيير دهنـده دخـالتي نـدارد

، خـشكي اين سوء مزاج در اثر عواملي كه كيفيات گرمي، سردي

آبدهديمو رطوبت را تغيير  سـوء.شـوديمـو هوا ايجاد مانند

ي تغييـر دهنـدهزايماريبمزاج مادي هم در اثر دخالت يك ماده 

).21(گردديمايجاد

 سردرد ناشي از سوء مزاج ساده معده-1

گرمـي،( عوامل موثر تغيير دهنده كيفيات مزاج معده:علت•

ماننـد خـوردن دارو يـا غـذاي) سردي، خشكي، يا رطوبت 

 كـه حـرارت معـده را بـه شـدت افـزايش گرم كننده مـزاج 

. دهديم

و:عاليم•  تشديد سردرد به هنگام سنگين شدن معـده از غـذا

 كاهش سردرد با سبك شدن معده

 ضعف معده عاليم ساير-

و برگرداندن مزاج معده بـه حالـت:درمان•  اصالح حال معده

).22،20( آورنده به وجودطبيعي بر اساس علت

از-2  سوء مزاج مادي صفراوي معده سردرد ناشي

كها مادهصفرا. توليد يا افزايش ماده صفرا در معده:علت ي است

و از اين طريق باعـث ايجـاد و خشكي بوده داراي كيفيت گرمي

و عملكرد معده  . گردديمآسيب در بافت

احساس حالـت دل بهـم خـوردگي كـه مقدمـه تهـوع: عاليم•

، دل آشـوب، كـم).22،20،17،14(و نه خـود تهـوع باشديم

ــا ضــعف هــضم ، بــدي هــضم ي ــا بــي اشــتهايي اشــتهايي ي

)20،17،14 (، ــده ــيچش مع ــان، پ ــي ده ــشم، تلخ ، زردي چ

،)22،20،17( از استفراغ صـفراوي بعدتشنگي، تسكين سردرد

و تسكين آن بعـد از و ناشتا شدت سر درد به هنگام گرسنگي

، آروغ بدبو)14،20(سيري  .)20(، سوزش سر دل

و سپس تقويت مغز ساز پاك: درمان• ي معده از ماده صفراوي

ــب ــاني مناسـ ــدابير درمـ ــق تـ ــده از طريـ ــت معـ و تقويـ

)23،22،20،17.(

 سردرد ناشي از سوء مزاج مادي بلغمي در معده-3

توليد يا افزايش ماده بلغم در معده كه داراي خاصيت:تعلّ•

و رطوبت  . باشديمسردي

 هـضم غـذا در معـده قبـل از وقـوعي عـدمها نشانه:عاليم•

، سردرد، آروغ ترش، نفـخ معـده، زيـادي آب دهـان، تهـوع
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و همكارانجو فضل

387/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

و تخفيف دهنده،،انواع سردرد مشاركتي معده.1جدول  اختصاصي عاليمعوامل تشديدكننده
انواع سردرد

 مشاركتي معده
 ساير عاليم اختصاصي عوامل تخفيف دهنده عوامل تشديد كننده

 سردرد ضعف فم معده
 بودن معدهيو خاليگرسنگ

زيروادهيپ  آفتابري ناشتا
بديا بوهاستشمام

و خوردن صبحانه به موقعي از گرسنگزيپره
يو عـصبي از عوامل محرك مغززي پره

بديو بوها

 سردرد در صبح ناشتا
يسردرد به هنگام گرسنگ

سردرد از بخارات معده

)يسردرد بخار(

 بخارزاي از مصرف غذاهازيپره بخارزايغذاها
زي گـشني داراي دارو بـاتي از ترك استفاده

 مصرف غذابعد از

 گوشيصدا
جهيسرگ

 ضرباندارسردرد
كشاحساس و ريدگي درد هاشهي در  چشم

ر  در معدهاحيسردرد از

ر( )يحيسردرد

 نفاخيغذاها
 معدهنفخ

 نفاخي از غذاهازيپره
و درمان نفخ معدهيريجلوگ

و نفخ  سردرد بعد ازدرد معده
 سردرد بعد از درد معدهنيتسك

سردرد از سوء مزاج

 معدهي صفراويماد

يي وعده غذاريو تاخيگرسنگ
 مولد صفرايو داروهاغذاها

و غـذاهاي از خالزيپره ي گذاشتن معـده
 صفرازا
 از صفرابرهااستفاده

ــسك ــادهنيت ــتفراغ م ــد از اس ــردرد بع  س
يصفراو

ي، شدت تشنگ دهانيتلخ
 چشميزرد

سردرد از سوء مزاج

 معدهي بلغميماد

ـ غذاخوردن درحد متعادل  از شتريـباي
 حد متعادل

 ضعف هاضمه معده
زايغذاها  بلغم

و گرسنگيخال ي بودن معده
 معدهتيتقو

 خواب
ي سردرد بعد از استفراغ ماده بلغمنيتسك

ي ترشحات بزاقياديز

سردرد از سوء مزاج

 معدهي سوداويماد

 استرس
يو عوامل آزار دهنده عصبيافسردگ
 سودازاي از غذاهااستفاده

يش عصبآرام
و موادغذايي از مواد غذازيپره  آمادهيي سودازا

ي سردرد بعد از استفراغ ماده سوداونيتسك

 كاذب به غذايشتها
 سردلسوزش

سردرد از سوء مزاج

 ساده معده

يپرخور
 مضعف معدهعوامل

يكم خور
 كننده معدهتي تقوعوامل

 معدهينيسردرد به هنگام سنگ

،)22،20،17(تسكين سـردرد بعـد از اسـتفراغ مـاده بلغمـي

و عـدم هـضم و گرسنگي كم، سـوء هـضم احساس تشنگي

غذا، خروج رطوبت تـرش يـا شـور يـا بـي مـزه بـه هنگـام 

و خـالي استفراغ، تسكين سردرد  و گرسـنگي  هنگام خـواب

و پري معده و تشديد آن به هنگام سيري ).20(بودن معده

و تقويـت معـده از ساز پاك:درمان• ي معـده از مـاده بلغمـي

).22،20،17-23(طريق تدابير درماني مناسب

: سردرد ناشي از سوء مزاج مادي سوداوي معده-4

 كه خاصيت سردي توليد يا افزايش ماده سودا در معده:علت•

. داردو خشكي

، تـسكين)اشتهاي كاذب( سوزش معده، زيادي اشتها:عاليم•

، آروغ تـرش)22،20(سردرد بعد از استفراغ ماده سـوداوي

 عاليـم، مزاج سـوداوي عاليم،)20(، ترشي دهان)20،17(

).17( ماليخوليا

و سـپس تقويـت ساز پاك:درمان• ي معده از مـاده سـوداوي

.)22،20،17-23(معده

و ريـح( سردرد ناشي از وجود رياح-5 رياح جمع ريح بوده

در) باشديمبه معني باد  :معدهو نفخ

كه:تعلّ• ت مواد غـذايي به علّ توانديمتوليد يا افزايش رياح

. نفاخ يا ضعف حرارت طبيعي معده صورت بگيرد

و تسكين سردرد بعـد: عاليم• وجود درد معده قبل از سردرد

ت  سكين درد معده، شروع سردرد از قـسمت قـدامي فـرق از

سر، تسكين سردرد بعد از برطرف شدن نفخ معـده، شـدت 

).22،20،17(سردرد بعد از غذاهاي نفاخ 
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 سردرد مشاركتي معدي

و ايران طب سنّي مجلّه/ 388  تي اسالم

د: درمان و پرهيز از خوردن غـذاهاي نفـاخ، رمـان نفـخ معـده

و،برطرف كردن رياح  جلوگيري از صـعود ريـاح بـه سـمت سـر

ــل  ــق پروتك ــده از طري ــت مع ــه تقوي ــاني مربوط ــاي درم -23(ه

22،20،17(.

 در معدهها بخار سردرد ناشي از توليد-6

،زار غـذايي بخـاد در معده ناشي از مـواها بخارتوليد:علت•

. سوء مزاج گرم معده

، غذاهايي هـستند كـه در اثـرر منظور از مواد غذايي بخا( زا

و تحت  و انفعاالت هضم معدي تو حرارت معـدهريتأثفعل ليـد،

 بـا صـعود بـه سـمت مغـز موجـبها بخارو اينندينمايمبخار 

و تيزگردنديمسردرد ). مانند سير، پياز، فلفل، سبزيجات تند

، كـم اشـتهايي، سـوءزار سردرد با غـذاهاي بخـا:عاليم•

هاضمه، ضعف هاضمه، احساس حالت تهـوع، احـساس

،، احـساس صـدا در گـوش هـا چـشم كشيدگي در ريشه 

ــردرد ضــربا ــرگيجهنس ــدون دار، س ــديد ب ــردرد ش ، س

د ).20(سرر احساس سنگيني

 در معـده از طريـق عـدم هـا بخارجلوگيري از توليد: درمان•

و درمان سوء مـزاجر مصرف غذا يا داروي بخا يا نـهيزمزا

ازها بخارمعده، ممانعت از صعود  از معـده بـه سـمت سـر

).23،20(طريق تدابير مربوطه

ض-7 و فوقـا يك سـوم(عف فم معده سردرد ناشي از ني معـده

و شدت ادراكات حسي در فم معده) محل اتصال معده به مري

 ضعف فم معده به علل مختلف كه در ايـن حالـت-1:تعلّ•

و ضـعيف بـوده فاقـد قـدرت عـضالنيو فم معده سـست

ي هـا رنـدهيگ پايين آمدن آستانه تحريك-2. باشديممناسب 

 سريعاً از هر محرك داخلـيودشيمحسي فم معده كه باعث

. يا خارجي اثر پذيرند

ت سردرد به هنگام بيدار شدن از خواب شروع يا شد:عاليم•

 هاي انتخابي انواع سردرد مشاركتي معدي درمان.2 جدول

 هاي مهم منتخبي از درمان انواع سر درد مشاركتي معدي رديف

 اصالح سوء مزاج معده بر اساس نوع سوء مزاج سردرد ناشي از سوء مزاج ساده1

 سردرد ناشي از خلط صفرا در معده2
و آب گرم يا ماهي تازهايجاد استفرا-1 غ به وسيله سكنجبين
 خوردن نان خيسانده در آب انار يا آب ليمو-2
، رب انار-3  رب به

 سردرد ناشي از خلط بلغم در معده3
و ريشه شيرين بيان با سكنجبين عسلي-1  ايجاد استفراغ به وسيله جوشانده شويد در آب
ام-2 و آن تقويت معده با مرباي هليله، گلقند  ثال
از-3 و مانند آن ساز پاك بعد ي معده، استفاده از جوارش كموني

 هاي ساخته شده از هليله سياه، بسفايج، اسطوخودس افتيمون وغاريقون جوشانده افتيمون، حب ناشي از خلط سودا در معدهسر درد4

 سردرد ناشي از رياح در معده5
 ايجاد استفراغ به وسيله روغن بيدانجير-1
 جوارش كموني يا جوارش فوتنجي يا معجون كاسرالرياح-2
 مالش روغن مصطكي بر معده-3

 در معدهها بخار ناشي از سردرد6
 اطريفل گشنيزي-1
 شيره تخم كاسني در عرق شاه تره با نبات-2
آن-3 و مانند  شربت بنفشه، ترشك، ليمو، آلبالو

 سردرد ناشي از ضعف فم معده7
 خيسانده شده در آب انار، آب غوره، آب ليمو خوردن نان-1
با-2  برابر شكر هنگام خواب2 مصطكي
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و همكارانجو فضل

389/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

و در صبح ناشتا، شروع يا تشديد سردرد به هنگام گرسـنگي

و تأخير وقـت وعـده غـذايي  ،)22،20،17(خالي بودن معده

و نـاراحتي بـا  محركهـايي كـهنيتـر كـم ايجاد حالت انزجار

و سـردرد بـا ، احساس حالـت تهـوع مطابق ميل فرد نباشد

، شروع يا تشديد سـردرد وقتـي)20،17(استشمام بوهاي بد 

).20(كه در حالت ناشتا زير آفتاب راه برود

و تقويـت فـم: درمان• پاكسازي معده از عوامل مضعف معده

).23،22،20،17(مربوطه هاي درماني طريق پروتكل معده از

 عاليم پاتوگونوميك سردرد.1شكل

و نتيجه :گيري بحث
بندي با مرور مطالب، اختالف نظر اندكي در انواع تقسيم

ها البته گاهاً اين تفاوت. گرددسردرد مشاركتي معده مشاهده مي

كه دانشمند محترمي چند دسته از انواع ناشي از اين است

آورده يك نوعي سردرد مشاركتي معده را در زير مجموعه

و علّت بيماري داراي نقاط مشتركي با  است كه از نظر ريشه

سه گونهدرآنگونه كه ابن سينا در قانون. باشندهم مي ي طب،

و سوادوي را در زير مجموعه  نوع سردردي صفراوي، بلغمي

يا اينكه در جايي ديگر سيد. خلطي معده گنجانده است

و خوارزمشاهيي اسماعيل جرجاني در ذخيره ، انواع بخاري

آني ريحي را در زير مجموعه و عاليم  سردرد ريحي گنجانده

با مرور انواع سردرد مشاركتي معده،. را يكجا ذكر كرده است

كه نوع خلطي با منشاء معده مشترك در بين مشاهده مي شود

ميي همه و منابع مورد تحقيق و علل به آن باشد كه همگي

و درمان سردرد ناشي از ضعف. اند پرداختههاي مربوطه عاليم

 كتب ذكري فم معده نيز به جز كتاب قانون در طب در بقيه

به ذكر است كه در مطالعه(شده است ي راهنماي البته الزم

يكي از كلينيك كه از طرف محقق در هاي خصوصي مقطعي

 نفر از مراجعين سردرد اين كلينيك صورت40سردرد در بين 

م نشاء ضعف فم معده در بين انواع سردرد گرفت، سردرد با

از شايع%70مشاركتي معده با شيوع باالي  ترين نوع اين دسته

كه جهت اثبات قطعي آن نياز به تحقيقات دقيق تر سردردها بود

ميو وسيع  تشخيصي هم چنانكه ذكر شد شاخصه). باشدتر

اين نوع سردرد، وجود عاليم ياد شده قبل از شروع يا تشديد

و همراه با آن مي ولي با توجه به مزمن بودن. باشدسردرد

ها ممكن است در طول زمان، الگوي بسياري از اين سردرد

به اين معنا كه در ابتداي شروع. عاليم آن تغيير كرده باشد

و سپس به صورتسردردها امكان تحقق اين عاليم   اوليه

و حدوث سردرد وجود داشته است ولي با گذشت زمان

تحكيم سردرد وجود عاليم گوارشي قبل از سردرد ديگر 

و ممكن است همچنان سهم عمده اي از سردردها الزامي نيست

و حال آنكه اين  و اختالالت گوارشي باشد مربوط به معده

. عاليم الزاماً قبل از شروع سردردهاي فعلي وجود نداشته باشد

دهاي همچنين ممكن است با گذشت زمان در اين گونه سردر

و ايجاد  ناشي از اختالالت معده، بعد از پايدار شدن سردرد

و اعصاب مركزي، بيماري هاي سوء مزاج در سيستم مغزي

معده خودبخود يا با درمان در طول زمان بهبود يابند ولي 

سر(سردرد همچنان  باقي) به علّت پايدار شدن سوء مزاج در

به عنوان يك سر كه در اينصورت فعالً بدون(درد اصلي بماند

مي) مشاركت معده .شودتلقي

و اثبات اين فرضيه از طريق انجام تحقيقات باليني البته تشخيص

هاي ها همراه با عاليم بيماري بيشتر در مراجعيني كه سردرد آن

و مداخله . درماني، امكان پذير خواهد بودي معده است

كه بدون ترديد وجود سرد رد با اين مطالعه نشانگر آن است

يكي از انواع سردردهاي مهم در منابع منشاء بيماري هاي معده

كه در منابع انجمن  و المللنيبطب سنّتي ايران است ي سردرد

و صرفاً از نوعي ديگر مراجع طب جديد اشاره اي به آن نشده

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 سردرد مشاركتي معدي

و ايران طب سنّي مجلّه/ 390  تي اسالم

كه بواسطه  بعضي از مواد غذايي ايجاد يا تشديدي سردرد

به ميان آمده است مي .شود نامي

و شيوع احتماالً باالي آن، به نظر مي رسد توجه به اين نوع

و باليني در زمينه مي ي تواند مبناي بسياري از تحقيقات پايه

و مداخالت درماني گردد كه در نهايت باعث توليد سردرد

و حل مشكالت درماني بسياري از  علم در اين مقوله

.گرددمراجعين سردرد مي

و تشكّ رتقدير
پ  دانشگاه علومي محترم دانشكده طب سنتدي از اساتانيادر

ايپزشـك  خــودي هــايي راهنمـا بــا مطالعـهنيــ تهــران كـه در

و قـدردانياري را سندگانينو .ميـ را داري نمودند كمال تـشكر
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