
    

  آرتریت روماتوئیدنگرشی بر درمان گذشته  و حال                          

 

  دکتر محمد کرمی  استاد یار گروه سم شناسی و فارماکولوژی دانشکده داروسازی 

 با همکاری مرکز تحقیقات علوم داروئی

 خالصه:

که از چهار عنصر اصلی  تشکیل  بر طبق نظر قدما چهار خلط ویا مزاج در انسان وجود دارد :سابقه و هدف

شده اند به عبارتی صفرا بیشتر از عنصر آتش، دم  از هوا یا )باد(، بلغم از آب و سودا از خاک تشکیل شده 

است .به تجربه ثابت شده است بیشتر افراد بلغمی دجار بیماری روماتوئید آرترایتیس  می شوند  در متون طب 

اختالل ایمونولوژیک میدانند  که در آن سیستم کمپلمان وسایر سیستم های  ، اتیولوژی این بیماری را امروزی

و  مفاصل وسایر اعضاء رابیگانه دانسته وبه آنها حمله می کنند، آنتی بادی-ایمنی بدن، کمپلکس انتی ژن

موجب تخریب مفاص)روماتیسم( می شود  در طب امروزی درمان به ضد بوده و داروهای سرکوبگر ایمنی 

در طب  می باشد. Methotrexateمثل  Citotoxic)  ونابود کننده سلولی)NSAHDs    ،ورتون هامثل ک

 سنتی علت این بیماری را رسوب سودا در انتهای بیماری در اعضاء از جمله مفاصل می دانند.

 

ونیکی کلیه اطالعات  گرد آوری شده بر اساس منابع کتابخانه ای  الکترونیکی وغیر الکتر: مواد وروش ها

طب داخلی ،استراتژی طب سنتی قبیل وکتاب های از   فوریت های پزشکی مشتمل بر مقاالت و گزارش های 

 می باشد. هاریسون و قانون درطب بوعلی سینا 

 

 سرد های در طب سنتی درمان در درجه اول پرهیز از غذا -1به بعضی از یافته ها اشاره می شود یافته ها:

حدیث المعده بیت الداع )معده خانه همه درد ها( نیز  است .  ست ،نان بدون سبوسمانند لبنیات بخصوض ما

استفاده از داروهای گیاهی گرم و مسدود کننده مسامات )مجاری ورود سموم  -2تائید کننده همین اصل است. 

استفاده از  -3 .در گردش بدن به اعضاء(  مانند زیره ، بابونه، عسل  و داروهای مالیدنی ازقبیل بادام تلخ 

استفراغ بدن ) به هر گونه خروج   -4.مانند نمک طعام ، انواع زاج ها و سنگ جهنم داروهای غیر گیاهی 

داروهای  –داروهای ملین  -ماده از بدن را در اصطالح طب سنتی استفراغ می گویند ( مانند داروهای معرق

،حجامت همراه خونگیری ،فسد )بسته به Hot cupping) بادکش گرم ) -5 مسهل و داروهای قاعده آور 

و در نهایت برای جلوگیری از  -6.تشخیص از رگ بازیلیک یا صافن( در صورتی که بیماری مزمن شده باشد

   مع محدد خلط فاسد در بدن شد.جعود بیماری باید مانع تولید وت

 

درمان )در دسترس( برای  اگر خداوند از روی حکمت یک بیماری رابدهد از روی رحمت هفتاد   استنتاج:

فرهنگ و یا هر مکتبی به  آن مهیا می سازد . لذا  اگر درمان های متعدد برای بیماری باشد شاید هر ملت،

داشته باشد. ولی شرایط با لینی  داد معدودی از درمان توجه بیشتری عفراخور اقلیم و سلیقه های خود به ت

، امکانات در دسترس،  تصمیم  و تشخیص طبیب حاذق  را می  زمان شروع بیماری ، ادامه و انتهای بیماری

آثار زیانبار طلبد که راه هموار درمان را مهیا کند و گرنه نه طب سنتی و نه طب امروزی دور از عوارض و

 نیست و به تنهائی حل مشکل نمی کنند.

  داروهای گیاهی - غذاها ی گرم  – بلغمی -طب سنتی – روماتوئید آرترایتیس    هاي كلیدي: هواژ

 

 

 


