
آشنايی با بيماريهای احشايی



 سالمت اعضای بدن به سالمت مزاج و صحت عملکرد معده
.وابسته است

  برخی حکما معده را ازجمله اعضای رئيسه برشمرده اند.

 اندام های بدن " عضو مشارک "معده



:  عالئم مشترک در سوء مزاج های ساده معده
 معده سبک
 ادرار صاف و رقيق
 چنانچه پس ازخوردن غذای سالم ،بيمار را به قی وادار کنيم ،در قی

بيمار خلطی از اخالط بدن مشاهده نمی شود 



 خلطی(عالئم مشترک در سوء مزاج های مادی معده:(
 سنگينی معده
نفخ و قراقر
بول ثخين غليظ
 ، چنانچه پس لز خوردن غذای سالم ،بيمار را به قی وادار می کنيم

.خلطی از اخالط بدن مشاهده می شود
 غثيان قويترين عالمت سوء مزاج مادی است



 تشنگی مفرط
  هضم قوی
  خشکی دهان
  التهاب معده
انتفاع از مبردات
 کمی اشتها
 مصرف خوراکی های حار يا قرار گرفتن در هوای گرم قبل از

ابتال
 غذاهای سرد و غليظ مانند کله پاچه به خوبی  هضم می شود



 تلخی دهان
 غثيان
 و بول ) مدفوع( قی، براز خروج صفرا در
بدبو و تيز غذا، آروغ صرفبعد از خانی آروغ د
 احساس بوی ماهی گنديده و مغز های فاسد شده مثل مغز گردو
 زردی بول و براز
  معده بعد از صرف غذا گزش فم



 بی مزگی طعم دهان
 کثرت ترشح لعاب دهان به خصوص هنگام گرسنگی
 کثرت غثيان
 تغيير طعم غذای مصرف شده به نموست و عفوصت



 ميل شديد به غذا
 نفخ زياد
معده ) حرقت (سوزش
 به ويژه زمانی که بيمار گرسنه باشد )ترش کردن (حموضت معده
 ترشی ايی که سبب کند شدن دندان ها (قی مکرر حامض مضرس

)می شود
بقيه عاليم غلبه سودا



  کمی اشتها
  کمی عطش
 با قی  خروج بلغم
  ميل به مصرف غذاهای خشک که در آن حدت و حرافت بود
  نفخ و تمدد و غثيان بعد از خوردن غذا
  احساس راحتی پس از آروغ
  تخمه
  زيادی آب دهان به ويژه وقت خواب
  قی بلغمی



 استاز اعضای رئيسه

 کبد معدن روح طبيعی و قوای طبيعی است

 تبديل کيلوس معدی به کيموس : مهم کبدوظيفه



 زرد و رنگين ادرار
 التهاب و تب و احتراق خون
سردرد زياد
يبوست
 گرم بدون احساس درد : ملمس کبد
عاليم پوستی
 خشونتدارای : زبان
عطش شديد
 اشتهای کم
تضرر از گرمی بخشها و انتفاع از سردی بخشها



 رقيق  ادرار سفيد
گاهی رطب مايل به سفيدی و گاهی خشک، کم و بی بو و : مدفوع

کم بو
 هاو لب سفيدی زبان
 بی رونقی رنگ چهره که گاه سياه مايل به سبزی است و گاه زرد

به پسته ایمايل 
 و عسر جريان آن کم خونی
 کثرت بلغم
عطش کم
 گرسنگی مفرط



سطح  با سوزش، بدبو، وجود چربی در )سرخ يا زرد(رنگين : ادرار
ادرار

 گرم ملمس کليه
  زياد تشنگی
تکرر ادرار و گاهی بی اختياری ادراری
 به هنگام ادرار ادرار حرارت در مجرای احساس
ميل جنسی زياد
 تسکين عاليم با ضمادات سرد بر روی کلبه
 حار ( از ادويه دارای طبيعت گرم تضرر(
 تقدم تناول اغذيه و رياضت مفرط و تعب و خواب بر فرش گرم



سفيد ) : ادرار(قاروره
 سفيد چهره رنگ
 سرد کليه ملمس
 ضعف و انحنای پشت پيران وجود
کاهش ميل جنسی
 تشنگی عدم
 تضرر از سردی
تقدم سبب سردمزاج



 موجب رحم، است ابتالی مکرر زنان به بيماری های ابن سينا معتقد
.شود می پيدايش ضعف کبد 

 داردتنگاتنگی با برخی اندام های ديگر به ويژه مغز رحم رابطه  .

حکما برای رحم چهل و يک بيماری ذکر کرده اند.



روش اول تشخيص سوء مزاج رحم
 پنبه ای ( به بيمار توصيه شود هنگام خواب ،قطعه ای پارچه کتانی

پس از .در زهدان قرار دهد و صبح خارج و در سايه خشک کند) 
خشک شده پارچه ، از روی اثر رنگی که برپارچه مشاهده می شود 

.می توان نوع مزاج رحم را به شرح زير تعيين کرد 
 رنگ سرخ دليل غلبه خون بر رحم
رنگ سفيد دليل غلبه بلغم بر رحم
رنگ زرد دليل غلبه صفرا بر رحم
رنگ سياه، سبز يا کبود دليل غلبه سودا بر رحم



عاليم سوء مزاج گرم 
 خون حيض ، غليظ سرخ رنگ يا سياه ، و بد بو است  .
 لب بيمار خشک است.
 موهای روييده در ناحيه شرمگاهی بسيار زياد است.
 در بيمار ديده می شود ) خفقان ( طپش غير طبيعی قلب.
 ملمس بدن بيمار گرم است.
 ادرار در ايام طهر و پاکی رنگين است.



عاليم سوء مزاج سرد رحم

 ثانويه يا خون قاعدگي كم، رقيق و سفيد) آمنوره(احتباس طمث
  ايام طهر و پاکی طوالنی
 اين افراد به مصرف غذاهای سرد و غليظ عادت دارند.
است  کموهای ناحيه شرمگاهی کم و تن.
ادرار بيمار در در ايام طهر و پاکی کم رنگ است



 تر رحمعاليم سوء مزاج

 و رقيق است قاعدگی زياد خون.
 زياد رحم و تری فم ) ترشحات " ( سيالن " در اين بيماران همواره

.رحم مشاهده می شود 
 سابقه سقط در سه ماهه اول بارداری در آنان وجود دارد.



 رحمعاليم سوء مزاج  خشک

 خونريزی ايام حيض کم است مقدار در اين افراد.
 رحمی کمی ترشحات
 مقاربت دردناک(آميزشی اندام خشکی(
 هزال ( الغری عام بدن(



مفاصلاوجاع 
)دردهای مفصلی(



عالمت اوجاع مفاصل ناشی از سوء مزاج ساده 

  درد به تدريج و اندک اندک اشتداد پيدا می کند
 سنگينیبدون
بدون ورم
 در نوع بارد، سرد، و و در نوع آن، گرم، ملمس در نوع حار

خشکی ملمس احساس می شود يابس، 



دمویمفاصل ناشی از سوء مزاج عاليم اوجاع 
 عاليم غلبه خون
 رنگ اندام سرخ
 دردهای ضربانی
احساس تمدد در عضو
 ملمس محل وجع به شدت حار
 اندام ورم در و انتفاخ



صفراویمفاصل ناشی از سوء مزاج عاليم اوجاع 

 رنگ عضو زرد
درد و التهاب شديد
تشنگی زياد
ادرار بسيار زرد رنگ
 احساس درد نزديک به ظاهر جلد
تشديد درد با گرما و تسکين با سردی



بلغمیمفاصل ناشی از سوء مزاج عاليم اوجاع 
 در مفصلو سنگينی احساس ثقل
 رنگ اندام سفيد
 نرم و منبسط ورم
ملمس اندام سرد
 عمق اندام و درد متمايل  به عرض
 ادرار بيمار غليظ و سفيد
تشديد با سردی و تسکين با گرما
بيشتر مفاصل نيمه راست بدن درگير است



سوداویمفاصل ناشی از سوء مزاج عاليم اوجاع 
 ورم صلب
 رنگ آن تيره و متمايل به کبودی
 جلد بيمار خشک
 نبض بيمار صلب و بطی ء و متفاوت
 سايرعاليم غلبه سودا
بيشتر مفاصل نيمه چپ بدن درگير است
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