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اهمیت و روشهای درمان یبوست بارداری در طب
سنتی ایران و مقایسه آن با طب رایج
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.1
.2

*2

دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ايران.
استاديار گروه طب سنتی ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ايران.
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مقدمه :يبوست يکی از شايعترين شکايات در دوران بارداری است که درصد قابل توجهی از زنان باردار تجربهاى از
ابتالء يا تشديد آن در دوران بارداری را ذکر میکنند .در اين مقاله توصیههای مربوط به رفع يبوست در زمان بارداری
از منابع طب سنتی و پايگاههای اطالعاتی طب رايج استخراج و مقايسه شدند.
روشكار :در اين مطالعه مروری و کتابخانهای ابتدا توصیههای مربوط به يبوست بارداری از کتب مرجع و مهم طب
سنتی بررسی شد ،سپس مقاالت فارسی و انگلیسی پايگاههای ،SID ،Scopus ،PubMed ،Google scholar
 magiranو  iranmedexبا کلیدواژههای انگلیسی  constipation ،pregnancyو  constipationو
کلیدواژه های فارسی يبوست ،بارداری و ترکیب اين دو کلمه بدون ايجاد محدوديت زمانی مورد جستجو و بررسی قرار
گرفت و يافته های به دست آمده در مرحله اول که حاصل از منابع طب سنتی بودند ،با موارد به دست آمده از مقاالت
مورد مقايسه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :در طب سنتی ايران اين اعتقاد وجود دارد که رفع يبوست و استفاده از ملینات در صورت ضرورت در زمان
بارداری بسیاری از عوارض بارداری را کاهش میدهد .توصیههای مربوط به پیشگیری و درمان يبوست بارداری در
طب سنتی ايران به چند دسته قابل تقسیم هستند که شامل :توصیههای غذايی مانند مصرف سوپهای چرب،
توصیههای دارويی مانند استفاده از فلوس و گل سرخ ،توصیههای غیرخوراکی مانند پیادهروی ماليم و انما ،موارد منع
مصرف و نیازمند احتیاط مانند پرهیز از غذاهای تند و تلخ و قابض میباشد .در طب رايج نیز مانند طب سنتی ،خط
اول درمان برای درمان يبوست در زمان بارداری تغییر رژيم غذايی و سبک زندگی عنوان شده است و استفاده از دارو
تا حد امکان منع شده است.
نتیجهگیری :مسیر کلی برخورد با يبوست بارداری در منابع طب سنتی مشابه يافتههای پزشکی رايج میباشد ،ولی
جزئیات توصیههای موجود در اين منابع از سطح شواهد مطلوب برخوردار نیست .همچنین اهمیت توجه به يبوست
در کاهش عوارض مختلف بارداری در اين منابع بسیار مورد تأکید است که شايسته بررسی بیشتر میباشد.
كلمات كلیدی :بارداری ،طب سنتی ايران ،عوارض بارداری ،ملین ،يبوست
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اگرچه کرايتريای  Rome IIIبرای ارزيابی يبوستهای
مزمن کارآمد است ،ولی برای شرايط بارداری مناسب به
نظر نمیرسد؛ چراکه بیماران شکايتهايی مبنی بر
سختی دفع يا کاهش دفعات آن را در بارداری ذکر
میکنند که با اين کرايتريا قابل تطبیق نیست .يک
کرايتريای سادهتر برای تشخیص يبوست در بارداری
میتواند بهصورت کاهش دفعات دفع (کمتر از  3بار در
هفته) ،مدفوع سفت و يا سختی دفع مدفوع باشد (.)3
بیش از  %42زنان در زمان بارداری تجربهای از يبوست
دارند ،در حالی که بعضاً هیچ تجربهای از اين عارضه قبل
از بارداری نداشتهاند .البته اين مشکل در عموم مردم نیز
شايع میباشد؛ به گونهای که در برخی مطالعات آمار
ابتالء به آن را تا  %32از افراد جامعه ذکر کردهاند .زنانی
که قبل از بارداری دچار يبوست هستند عمدتاً در زمان
بارداری با تشديد اين عارضه مواجه میشوند (.)5 ،3
يبوست عالوه بر ناخوشايند بودن ،میتواند با عوارضی
مانند مگاکولون ،ضعف عمومی ،هموروئید و عوارض
پايداری همچون آسیب عصب پودندال و اختالل در
عملکرد عضالت کف لگن ناشی از فشار بیش از حد برای
دفع و حتی پروالپس يوتروواژينال همراه باشد (.)0 ،3
همچنین مطالعات نشان دادهاند زنانی که مبتال به
يبوست شديد هستند ،بیشتر در معرض جراحیهای
ژنیکولوژی هستند (.)3
در مطالعات جديد ملینها بر اساس مکانیسم اثرشان در
 5گروه دستهبندی میشوند و مطالعات کافی درباره
عوارض جانبی آنها موجود نیست (( )0جدول .)1

مقدمه
 محمدعلی زارعیان و همكاران

يبوست يکی از شايعترين بیماریهای گوارشی و
شکاياتی است که توسط گروههای مختلف سنی مطرح
میشود .اين بیماری عالوه بر تأثیرات منفی بر سبک
زندگی و عوارض جسمی ،هزينههای بسیاری نیز به بیمار
و سیستم سالمت وارد میکند .مثالً مطالعه سانچز و
همکار ( )2211در آمريکا ذکر کرده بود که اگرچه
آمارهای رسمی هزينه ساالنه درمان يبوست را 022
میلیون دالر برآورد میکنند ،ولی اين رقم بیشتر است؛
چراکه بسیاری از بیماران بدون مراجعه به سیستم
سالمت ،از ملینهای موجود در بازار استفاده میکنند
( .)1اين بیماری از عوارض شايع دوران بارداری است که
بعد از تهوع ،رتبه دوم ناخوشیهای گوارشی در زمان
بارداری را داراست .برای يبوست داليل مختلفی از جمله
مسائل تغذيهای ،تغییر در جذب و مصرف آب به ويژه در
سه ماهه سوم ،کاهش فعالیت بدنی ،مصرف مکملهای
آهن ،سبک زندگی ،بیماریهای کولون ،اختالالت
متابولیک و اختالالت نورولوژيک را برشمردهاند ،ولی
عمدهترين دلیل يبوست در زمان بارداری ،ترکیبی از
فاکتورهای هورمونی و مکانیکال است که دستگاه گوارش
را تحت تأثیر قرار میدهند ( .)5 ،2کاهش زمان ترانزيت
کولون در سه ماهه دوم و سوم بارداری که عمدتاً ناشی از
تأثیرات پروژسترون بر حرکات روده باريک و بزرگ است،
نمودی از تأثیر عوامل هورمونی در ايجاد يبوست میباشد
(.)4
يبوست با استفاده از کرايتريای  Rome IIIبه دو
سندرم :يبوست عملکردی 1و سندرم روده تحريکپذير
با غلبه يبوست 2تقسیم میشود .البته بررسی ديگری نیز
در مورد يبوست انجام میگیرد که ارزيابی زمان ترانزيت
کولونی و عملکرد آنورکتال میباشد و بر اين اساس
يبوست به سه دسته :ترانزيت طبیعی يا سندرم روده
تحريکپذير ،اختالل عملکرد پلويک و يبوست ناشی از
ترانزيت کند تقسیم میشود که دسته اول شايعتر از بقیه
میباشد (.)0

Functional constipation
constipation-predominant IBS

1
2
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مصرف در بارداری

عوارض محتمل

نوع ملین

مکانیسم اثر

مثال

عدم تأثیر در برخی بیماران
نفخ ،کرامپ ،افزايش دفع گاز
نامناسب برای رفع سريع
عالئم ()5

حجمدهندههای
مدفوع

نگه داشتن آب در کولون با
اتصال برقرار کردن با آن و
افزايش حجم و تسهیل دفع
مدفوع

پسیلیوم ،سبوس

ايمن برای مصارف طوالنی
مدت در بارداری به دلیل
نبود جذب سیستمیک و
نداشتن آسیب جنینی

نرمکنندههای
مدفوع

تحريک ترشح آب ،سديم ،کلر و
پتاسیم و مهار جذب گلوکز و
بیکربنات در ژژونوم

دوکوزات سديم يا
دوکوزات کلسیم

ايمن به دلیل نداشتن آسیب
جنینی

امکان ايجاد هیپومنیزيمی در
نوزاد با مصرف طوالنی مدت

ملینهای
لوبريکان

کاهش تنش سطحی مايعات
رودهای و در نتیجه باقی ماندن
مايع بیشتر در رودهها و تسهیل
دفع و کاهش فشار برای دفع

روغنهای معدنی

ايمن به دلیل نداشتن آسیب
جنینی
برخی مطالعات منع کردهاند
() 5

امکان اختالل در جذب
ويتامینهای محلول در چربی
از جمله ويتامین  Kو به
دنبال آن افزايش خطر
خونريزی( .مشاهدهای در اين
زمینه گزارش نشده است) ()3

ملینهای
اسموتیک

افزايش تنش اسموالر منتج به
افزايش جذب آب به مجرای
روده ،اتساع و افزايش حرکات
رودهای و دفع

نمکها (مانند
سديم کلرايد يا
پتاسیم کلرايد)،
منیزيم سولفات يا
سیترات ،سوربیتول،
الکتولوز،
پلیاتیلنگلیکول

ايمن به دلیل جذب
سیستمیک کم ،دورههای
کوتاه ،نیازمند افزايش مصرف
آب برای افزايش کارايی،
برخی مطالعات مصرف اين
دسته را در بارداری نیازمند
احتیاط دانستهاند ()5

نفخ ،احتمال ايجاد اختالل
الکترولیتی با مصرف
طوالنیمدت

ملینهای محرک

تحريک حرکات کولونی و
کاهش جذب آب از روده بزرگ

بیزاکوديل ،سنا

نیازمند احتیاط ولی جذب
سیستمیک کم ،دورههای
کوتاه ،نیازمند افزايش مصرف
آب برای افزايش کارايی ()5

کرامپ ،احتمال ايجاد
اختالل الکترولیتی ()2

روشكار

همچنین ملینهای حاوی آنتراکینون به دلیل احتمال
ايجاد ناهنجاری در جنین در بارداری منع مصرف دارند.
از ديگر ملینهايی که بايد با احتیاط مصرف شود ،روغن
کرچک است که میتواند منجر به تحريک انقباضات
رحمی زودرس شود .ملینهای نمکی اسموتیک نیز با
وجود اينکه باعث احتباس سديم میشوند ،در برخی
مطالعات مصرف کوتاه مدتشان مجاز دانسته شده است
(.)4 ،3
اگرچه ملینهای محرک تأثیر بهتری نسبت به ملینهای
حجم دهنده و ملینهای اسموتیک دارند ،ولی عوارض
جانبی آنها از جمله درد شکمی و اسهال مصرف آنها را
محدود میسازد (.)2

در اين مطالعه مروری و کتابخانهای ،ابتدا فصل تدابیر
حوامل از مقاله دوم از فن  21از کتاب سوم القانون فی
الطب ابنسینا بررسی شد و توصیههای مربوط به يبوست
در بارداری استخراج و طبقهبندی شدند .سپس مطالب
با همین موضوع از ساير کتب مرجع طب سنتی الحاوی
رازی ،ذخیره خوارزمشاهی جرجانی و طب اکبری و
مفرح القلوب حکیم ارزانی ،خالصة الحکمه عقیلی
خراسانی ،اکسیر اعظم حکیم اعظم خان و کامل الصناعه
حکیم اهوازی و برخی کتب متأخرين از جمله راز درمان
دکتر احمديه مورد بررسی قرار گرفت .همچنین
توصیههای پیرامون پیشگیری و درمان يبوست در
بارداری و اهمیت و ضرورت آن با استفاده از ترکیبی از
کلیدواژههای «يبوست»« ،حوامل»« ،1حبالی»« ،2لینت
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 روشهای درمان یبوست دوران بارداری در طب سنتی ایران

جدول  -1انواع ملینها

 محمدعلی زارعیان و همكاران

طبع»« ،1لینت مزاج»« ،4حصر بطن»« ،5عقل بطن» 0و
«قولنج» 0جمعآوری و دستهبندی شدند .در ادامه
مقاالت فارسی و انگلیسی پايگاههای Google
 magiran ،SID ،Scopus ،PubMed ،scholarو
 iranmedexبا کلیدواژههای انگلیسی ،pregnancy
 constipationو  constipationو کلیدواژههای
فارسی يبوست ،بارداری و ترکیب اين دو کلمه بدون
ايجاد محدوديت زمانی مورد جستجو و بررسی قرار
گرفت و يافتههای به دست آمده در مرحله اول که
حاصل از منابع طب سنتی بودند با موارد به دست آمده
از مقاالت مورد مقايسه و تحلیل قرار گرفتند.

حکیم ارزانی در کتاب مفرح القلوب ذکر میکند که
بسیار مشاهده شده است که دادن ملینها به زنان باردار
باعث پیشگیری از ابتالی آنان به عوارض حاملگی
میشود .همچنین او گزارشی از يک مورد بالینی بیان
کرده که زنی حامله با سابقه سه نوبت سقط در سه ماهه
سوم ،در نوبتهای قبلی حاملگی ،به او مراجعه کرده
است و در سوابق دوران حاملگی از يبوست شديد نیز رنج
میبرده است .اين زن با تجويز ملینات مناسب از ماه
ششم ،حاملگی خود را با موفقیت به پايان رسانده است
(.)12
در اهمیت توجه به وضعیت دستگاه گوارش در طب
سنتی ايران ،دکتر احمديه در کتاب راز درمان چنین
مینويسد« :بايد دانست که بیشتر بیمارىها را اختالل و
خرابى معده و تنبلى روده باعث مىشود .در ضمن هر
بیمارى نیز اشکال و اختالل در دستگاه گوارش ايجاد
مىنمايد .بنابراين بايد به دستگاه گوارش توجه نمود ،آن
را پاک کرد و به راه انداخت .آنگاه چنانچه باز بیمارى
مداومت يافت به درمان خاص آن پرداخت» .همچنین
ايشان در جايی ديگر چنین بیان میکند« :پیشینیان در
درمان بیماریها ،تخلیه روده و تصفیه مزاج را از اهم امور
شمرده و در اين کار اصرار و ابرام زياد داشتند و بقیه
معالجات را در درجات بعد قرار مىدادند .بنده نیز همین
روش را برگزيدهام؛ چون يبوست و اختالل گوارش يا
علت هر بیمارى است يا شريک و يار آن مرض».
همچنین او در جايی ديگر از شیوع يبوست در بین زنان
به ويژه در دوران بارداری صحبت به میان میآورد و آن
را در عوارض مختلف بارداری از جمله آلبومینوری دخیل
میداند و در ادامه گزارشی از يک مورد بالینی
پرهاکالمپسی شديد مطرح میکند که با تمرکز بر درمان
يبوست بهبود پیدا میکند (.)13
در مجموع برای يبوست به صورت کلی در منابع طب
سنتی 4 ،سبب عمده برشمردهاند:

یافتهها
در منابع طب سنتی ايران برای دفع و مدفوع طبیعی
ويژگیهايی برشمردهاند که شامل :قوام خمیری ،رنگ
زرد يا قهوهای روشن ،بودار بودن ولی عاری بودن از بوی
عفونت و ماندگی ،همراه نبودن دفع با سر و صدای زياد،
خروج آسان و ارادی ،فرم يکنواخت و تکهتکه نبودن،
احساس سبکی بعد از دفع ،نبودن کف همراه با مدفوع،
منظم بودن دفع و سوزش خفیف مقعد بعد از دفع
میباشد (.)12 ،0
در طب سنتی ايران اهمیت رفع يبوست در بارداری به
قدری است که استفاده از ملینات برای رفع آن در زمان
حاملگی به شدت مورد توصیه قرار گرفته و حتی نقش
لینت مزاج در کاهش اکثر عوارض حاملگی بسیار
برجسته شده است؛ مثالً بوعلی در ابتدای بحث تدبیر
کلی حوامل چنین میگويد« :يجب أن يعتنى بتلیین
طبیعتهن دائماً بما يلین باعتدال مثل اإلسفیذباجات
الدسمة» يعنی واجب است که همیشه لینت مزاج در
زنان باردار با استفاده از ملینات معتدل مانند سوپهای
چرب مورد توجه باشد» (.)11

اختالل در عملکرد دفعی روده و گازهای

رودهای :ناشی از احتباس مدفوع و باد شکم ،کمی
مدفوع ،مصرف مخدرها ،سوء مزاجهای مختلف به ويژه
سوء مزاج سرد رودهها ،کاهش ريزش صفرا به رودهها.

 1و  .2هر دو واژه به معنای «زنان باردار» يکی از ريشه «حمل» و ديگری
از ريشه «حبل»؛ pregnant women
 1و  .4هر دو واژه معنايی مخالف يبوست دارند و به معنای طبیعی بودن
دفع مدفوع می باشند؛ Normal defecation
 5و  0و  .0هر سه واژه به معنای يبوست در منابع طب سنتی استفاده
شدهاندConstipation .

00



داشتن برنامه غذايی منظم و متناسب با

اشتها (.)13 ،12

مصرف غذاهای نرم و زود هضم ()10 ،10 ،12

به دلیل ضعف هضم ناشی از حاملگی دستگاه گوارش
فرآيند هضم تا دفع غذاهای ديرهضم را طوالنی میکند و
اين امر منجر به يبوست خواهد شد (.)22

اختالل در جداره رودهها :زخم و ورم و تودهها

آشهای ساده چرب ( :)21 ،10 ،12 ،11البته

بايد توجه داشت که غذاهای چرب میتوانند سوزش سر
دل را که خود از عوارض شايع حاملگی است ،تشديد
کنند ( )2که برای رفع اين عارضه در منابع طب سنتی
توصیه شده بعد از مصرف اين غذاها ،خوراکیهای گس و
خوشبو مانند به برشته مصرف شود و يا دانه انار يا برگ
نعنا داخل دهان نگه داشته شود ( .)21البته لینت مزاج
خود از مواردی است که باعث کاهش تهوع و استفراغ
بارداری میشود ( .)22همچنین مصرف غذاهای چرب
زمانی که رطوبت مزاجی زن باردار باال است ،بايد منع
شود چون عوارض ناشی از افزايش رطوبت را تشديد
میکند ( .)10مورد ديگری که در توصیه به غذاهای
چرب بايد مدنظر داشت اين است که اگر زن باردار دچار
بیاشتهايی شده باشد ،مصرف غذاهای بسیار چرب و
بسیار شیرين بايد منع شوند (.)21

اختالل در قوای هاضمه :ناشی از سوء

مزاجهای مختلف ،تحرک شديد با فاصله کم بعد از غذا،
پرخوری و فساد هضم (.)14 ،12 ،0
درمان يبوست ابتدا متمرکز بر رفع اسباب ايجادکننده
يبوست مانند مصرف غذاهای خشک يا مخدرها است و
در ادامه بر درمان سوء مزاجهای گوارشی و غیرگوارشی
مؤثر در يبوست نیز توجه دارد .البته مجموعهای از
توصیهها برای رفع يبوست ،چه در زمان بارداری چه غیر
آن ،در منابع طب سنتی پیشنهاد شده است که در چند
دسته قابل طبقهبندی هستند که شامل :توصیههای
غذايی و دارويی برای ايجاد لینت مزاج ،ساير توصیههای
مؤثر در ايجاد لینت مزاج مانند پیادهروی ماليم ،موارد
ممنوع و نیازمند احتیاط میباشد .البته نبايد فراموش
کرد که اگر عامل يبوست سوء مزاج باشد ،نبايد از درمان
آن غافل شد .شرح دستهبندی بیان شده در باال در ادامه
آمده است .البته توصیههايی که در ادامه آمدهاند
مجموعهای از توصیههای مربوط به لینت مزاج هستند
که در بخشهای مختلف منابع پیرامون روشهای مؤثر
در ايجاد لینت مزاج يا پیشگیری از يبوست بیان شدهاند
که با توجه به موارد ممنوع در حاملگی در ذيل
توصیههای غذايی و دارويی تفکیک شدهاند.

میوههای توصیه شده در زمان بارداری نیز يا

ملین هستند ( ،)23يا به دلیل خاصیت قبض و تحريک
عملکرد دفعی گوارش که دارند اگر بعد از غذا مصرف
شوند موجب لینت مزاج میشوند؛ چنان که عقیلی
خراسانی در کتاب خالصةالحکمه ذکر کرده داروهای
دارای قبض و همچنین داروهای شیرين و ترش قوی
نیستند و سطح اثرشان محدود به معده و روده است و
لذا بايد آنها را از دسته ملینها به حساب آورد (،10
 .)24اين میوهها عبارتند از سیب ،به شیرين ،گالبی،
انار ،انجیر ،مويز (.)21 ،10 ،12

توصیههای غذایی برای ایجاد لینت مزاج:
اجتناب از مصرف غذاهای افزاينده خشکی

( )12مانند غذاهای کبابی و سرخ شده (.)15
پرهیز از غذاهای نفاخ ( )12مانند حبوبات،

سیب ،خیار ،ماست (.)15

استفاده از ترکیباتی مانند شیر و شکر ،حريره

روغن بادام ،سوپ مرغ فربه ،خورش کدو و انار دانه
(.)14

افزايش وعدههای غذا :افزايش تعداد وعدههای

غذا عالوه بر کاهش عوارضی مانند ريفالکس ،در لینت
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اختالل در قوام و کیفیت مدفوع :ناشی از

مصرف غذاهای بالقوه و بالفعل خشک مانند غذاهای
سرخکردنی و کبابی ،بلوط ،برنج ،ذرت ،سیب ترش ،سوء
مزاج گرم گوارشی و کبدی ،افزايش دفع مايعات از
مسیرهای مختلف مانند مصرف داروهای مدر و معرق،
گرمی شديد هوا ،کمخوری و کمنوشی ،غلبه سودا،
آمیزش جنسی زياد.

مزاج نیز مؤثر است؛ البته حجم وعدهها بايد متناسب با
افزايش تعداد وعدهها کاهش يابد (.)10 ،10

استفاده از سبزيجات ملین در غذاها مانند

اسفناج ،کاهو ،تره ،برگ کلم (.)14 ،12
 محمدعلی زارعیان و همكاران

گلبرگ گلسرخ را به مقدار  12گرم يا بیشتر،

بسته به نیاز ،شب در مقدارى گالب خیسانده و صبح آن
را باريک بسايند؛ به نحوی که نیازمند صاف کردن نباشد،
سپس در آب بريزند و با قند يا نبات ،شیرين کنند و سه
روز مصرف نمايند و اگر گلبرگهای تازه گلسرخ باشد،
نیاز به خیساندن ندارد و تلیین بیشتری ايجاد میکند
( .)10در کتاب مفرحالقلوب ،اين دستور بهترين دستور
ذکر شده و بیان شده که در بیشتر مزاجها و اوقات و
شهرها قابل استفاده است و خوردن آن نیز راحت است
(.)12

مصرف آب کافی ( :)12عالوه بر منابع طب

سنتی در دستورالعملهای جديد درمان يبوست در
حاملگی نیز مصرف آب کافی به ويژه يبوست مؤثر تلقی
شده است ( .)3البته در منابع طب سنتی توصیه به
افزايش مصرف آب در رفع تمام انواع يبوست مؤثر
دانسته نشده است (.)12
نوشیدن آب گرم ناشتا ( :)12اين کار عالوه

بر مؤثر بودن در لینت مزاج در کاهش تهوع و استفراغ
بارداری نیز مفید است ( .)22البته بايد دانست که
استفاده از آب گرم به منظور تأمین لینت مزاج برای
کوتاه مدت قابل توصیه است و در درازمدت منجر به
ضعف معده میشود (.)12

مصرف روزانه روغن بادام شیرين در صورت

بروز يبوست در ماه آخر بارداری (.)10

ملیّن مبارک :مؤلف میزانالطب ترکیبی را با

عنوان ملین مبارک در اين کتاب بیان کرده که بر
اساس تجربیات او در اکثر امراض باطنی و ظاهری مفید
است و با بیشتر مزاجها موافقت دارد و قابل استفاده در
زنان باردار و کودکان و سالمندان نیز میباشد و در
تبها و التهابهای گوارشی نیز قابل استفاده و بسیار
مفید است .برای تهیه ملین مبارک بايد مغز فلوس
خیارشنبر را به میزان مورد نیاز در گالب يا آب گرم
بخیسانند و بفشارند و صاف کنند و به بیمار بدهند و
اگر در بیمار عالئم التهاب و گرمی وجود داشته باشد،
آب کاسنى يا شیره تخمهاى ديگر و در صورت وجود
التهاب در رودهها عصاره تاجريزی به آن اضافه شود .اگر
بخواهند که ملیّنِ مذکور قوى شود ،بايد شیرخشت و
ترنجبین به آن اضافه کنند .شیره رازيانه ،گلقند ،عنّاب،
سپستان ،گل بنفشه ،مويز ،گاوزبان و امثال آن
میتوانند بسته به نیاز به ترکیب فوق اضافه شوند (.)20
الزم به ذکر است که در تجويز داروها رعايت مزاج و
عادت بیمار مالک امر است و لحاظ کردن آن در هر
توصیهای الزم ( .)10 ،12همچنین تجويز دارو نیازمند
مراقبت از نزديک است و صرفاً تا زمان رفع عالئم بايد
ادامه يابد (.)3

تنقالتی مانند انجیر خشک ،پسته ،بادام،

مويز ،مغز گردو با انجیر خشک ،میوههای پخته ،خربزه
رسیده شیرين قبل از غذا (.)12
توصیههای دارویی برای ایجاد لینت مزاج:

زنجبیل :عالوه بر ملین بودن در رفع تهوع

حاملگی نیز مؤثر میباشد (.)25 ،12

شیرخشت و امثال آن با مغز فلوس خیارشنبر

همراه با روغن بادام :البته در برخی افراد مصرف فلوس
باعث دلپیچه و اسهال ناخوشايندی میشود که بايد
منع شود (.)10 ،12

گلقند به تنهايی يا تمر هندی با گلقند (:)14

روش تهیه گلقند بدينصورت است که گلبرگهای
گلمحمدی را با هم وزن آن عسل يا شکر با هم ترکیب
میکنند و مدتی آن را در شرايط دمايی مناسب قرار
میدهند تا فرآيند معجون شدن را طی کند .گلقند عالوه
بر ايجاد لینت مزاج در پیشگیری از سقط ،کاهش نفخ و
تقويت دستگاه گوارش نیز نقش مؤثری دارد (.)25 ،22
ترنجبین با گالب :در کتاب خالصةالحکمه اين

ترکیب بهترين ترکیب ملین ذکر شده است که در بیشتر
مزاجها و اوقات و شهرها قابل استفاده است و خوردن آن
نیز راحت است و البته کسانی که مستعد اسهال هستند
بايد در مصرف آن احتیاط کنند (.)10 ،12

سایر توصیههای مؤثر در ایجاد لینت مزاج
ورزش سبک مانند پیادهروی ماليم :ورزش

سنگین عالوه بر افزايش خطر سقط باعث ايجاد يا تشديد
يبوست خواهد شد ( .)22ورزشهای سبک از جمله
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پیادهروی ماليم عالوه بر مؤثر بودن در لینت مزاج ،در
کاهش تهوع و استفراغ حاملگی نیز مؤثر هستند (.)22
ايجاد نظم در دفع و اجابت مزاج در هنگام

احساس دفع (.)12


(.)12

گرم نگه داشتن بدن در محیطهای خیلی سرد

گرم نگه داشتن شکم به ويژه در سرد مزاجان

(.)10 ،12

روغنمالی شکم :روغن مالی شکم گرچه در

کاهش يبوست مؤثر است ،ولی به دلیل افزايش خطر
سقط در زمان حاملگی منع دارد و تنها روغنی که در
زمان حاملگی توصیه شده ،روغن گل است که به منظور
کاهش گرفتگی عضالت پیشنهاد شده است و باعث
شلی عضالت نیست (.)22 ،11 ،12

حقنه ( :)enemaعالوه بر غذاها و داروهای

خوراکی ،تجويز داروها از طريق مقعد که در پزشکی
امروز به آن انما میگويند ،نیز در منابع طب سنتی
مجاز دانسته شده است و ذکر شده که در سالمندان،
افراد باردار و شیرده ،خصوصاً آنها که ضعف قوای
جسمی دارند ،حتىالمقدور مسهل تجويز نشود و در
صورت ضرورت اجتنابناپذير مسهالت ضعیف و ملینات
و حقنههای ملین استعمال نمايند و از داروهای قوی
اجتناب کنند (.)20

بنفشه :به دلیل مضر قلب بودن و ايجاد کرب

و بیقراری در برخی افراد و افزايش احتمال سقط،
مصرف آن در بارداری ممنوع است (.)10 ،12

ختمى :به دلیل مدرّ حیض بودن باعث

افزايش احتمال سقط جنین مىشود ،خصوصاً در زنانی
که سابقه سقط دارند يا از ضعف قوای جسمی رنج
میبرند (.)10 ،10 ،12

موارد ممنوع و نیازمند احتیاط:

مواد خوراکی خیلی سرد ( :)10خوراکیهای

بسیار سرد به صورت عموم در حاملگی منع شدهاند ،ولی
برای آنها در ايجاد يبوست نیز میتوان نقش قائل شد؛
چراکه سردی بیش از حد از يک سو ايجاد تخدير میکند
و از سوی ديگر تمام افعال از جمله قوه دافعه و قوه
هاضمه نیازمند حرارت معتدل است و مصرف
خوراکیهای بسیار سرد میتواند باعث سرکوب حرارت و
کاهش قوای دافعه و هاضمه و ايجاد يبوست شود (،11
.)25 ،22 ،14

گیاه پنیرک و مانند آن و هرچه که مضعف

قلب و معده و لغزاننده و مسقط جنین باشد در حاملگی
منع مصرف دارد (.)10 ،10

ملینها و مسهلهايی که قادرند منافذ موجود

در بافتها و عروق رحم را باز نمايند (.)10
داروهای مسهل به ويژه مسهلهای قوی :توصیه به پرهیز
از مصرف مسهل در زمان بارداری به اين دلیل است که
رحم با رودهها مشارکت و مجاورت دارد و دفع مکرر و
اسهال شديد که عارضه مسهالت قوی است ،باعث ضعف
رحم و افزايش استعداد سقط میشود .همچنین هیچ
داروى قوىاالسهالی بىسمیَّت نیست و هرچه دارای
سمیَّت است برای زن باردار منع مطلق دارد (،12 ،11
 .)20 ،10 ،10زکريای رازی خوردن داروی مسهل را از
علل بروز سقط در زنان باردار ذکر کرده است ( .)20بايد
دانست که منع مصرف مسهالت قوی هرچند برای همه
ايام بارداری است ،ولی قبل از شروع ماه چهارم و بعد از
ماه هفتم بارداری شديداً پرهیز داده شده است ،به ويژه

خوراکیهای تند و تلخ ( :)10-10 ،12مواد

تلخ و تند نیز میتوانند ايجاد خشکی و يبوست نمايند و
عمدتاً جزء مسهلهای قوی هستند و همچنین ابنسینا
هشدار داده که اين داروها میتوانند باعث سقط جنین
شوند (.)11

غذاهای قابض :اين غذاها به دلیل قبض خود

میتوانند باعث ايجاد يبوست شوند ،ولی مصرف مقدار
کم خوراکیهای قابض بعد از غذا مانند میوه به بريان
میتواند به لینت مزاج و کاهش تهوع کمک کند (.)21


پرخوری (.)22
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تخمه :تخمه حالتی از سوء هضم است که در

محاورات عامیانه برای روی همخواری نیز مورد استفاده
قرار میگیرد .اين کار عمدتاً احتمال اسهال و استفراغ را
باال میبرد که به گفته حکما در زمان حاملگی نسبت به
يبوست نیز پرعارضهتر است .ولی به دلیل ايجاد سوء
هضم و تأخیر در هضم ،میتواند منجر به کندی در دفع
فضوالت گردد (.)12

پرهیز از مصرف مخدرها :چراکه با کاهش

حرکات رودهها منجر به تشديد يبوست میشوند (.)12

 محمدعلی زارعیان و همكاران

هفتههای ابتدايی بارداری که خطر سقط در آن باالتر
است (.)21 ،10 ،12
منابع طب سنتی ايران مسهالت را بر اساس سطح
اثرشان به سه دسته تقسیم میکنند:
الف -دوای مسهل قوی :اين دسته نیازمند اصالح و
تدابیر خاص برای کاهش سمیت میباشد و سطح نفوذ
آن در بدن به اندازهای است که تا اعماق بدن نفوذ و به
رطوبتها دستاندازی میکند مانند برخی گیاهان از
جمله ماذريون و دند و خربق.
ب -دوای مسهل متوسط :تأثیر آن ضعیفتر از دسته اول
میباشد و نیازمند اصالح کمتری است ،مانند سنا که با
گلسرخ همراه میشود و هلیله و تربد که با روغن بادام
چرب میشوند.
ج -دوای ملین يا مسهل ضعیف :سطح نفوذ اين داروها
عمدتاً داخل دستگاه گوارش میباشد و برخی نیازمند
اصالح نمیباشند مانند ترنجبین و شیرخشت و برخی
محتاج اصالح هستند مانند فلوس خیارشنبر که با روغن
بادام مصرف میشود (.)25 ،24
در زمان بارداری دسته سوم يا ملینها مجاز دانسته
شدهاند و دسته اول منع مطلق شدهاند .در مورد دسته
دوم اظهار نظر مستقیمی نشده است و بايد در مصرف
آنها احتیاط نمود.
از سوی ديگر مسهالت بر اساس مزه نیز تقسیم شدهاند
که مسهالت تند و تیز يا اصطالحاً حاد در زمان حاملگی
منع شدهاند و مسهالت قابض و مالح و شیرين از دسته
ملینات به حساب آمدهاند که در بارداری مصرف آنها
مجاز دانسته شده است.
با اين وجود هر دارويی حتی مسهل ضعیف اگر شرايط
بیانشده در موارد ممنوع و مورد احتیاط را داشته باشد،
بايد در مصرف آن احتیاط نموده و حتیالمقدور از
مصرف آن خودداری نمود .همچنین حکمای طب سنتی
معتقد بودهاند داروهای مسهل چه قوی و چه ضعیف يا
همان ملین ،خالی از سمیت نیستند و هرچه تأثیر آنها
قویتر باشد ،سمیت آنها نیز بیشتر خواهد بود (.)25

پرهیز از مدرات طمث ( :)10 ،12داروهای مدر

طمث داروهايی هستند که باعث شروع خونريزی قاعدگی
میشوند ،لذا استعداد سقط جنین را افزايش میدهند.
مثالً کنجد علی رغم داشتن خاصیت لینتبخشی به دلیل
مدر طمث بودن در دوران حاملگی بايد با احتیاط مصرف
شود ( .)11البته اين داروها در هر حجمی و به هر شکلی
منع مصرف ندارند مثالً کنجد برای باز کردن قاعدگی
بايد به صورت جوشانده و در حجم مشخصی استفاده
شود ،لذا علی ابن عباس در کتاب کامل الصناعه ترکیبی
را برای ايجاد لینت مزاج معرفی کرده که در آن از کنجد
نیز استفاده شده است (.)10
کاهش میزان نزديکی به نسبت قبل از

حاملگی :افزايش نزديکی عالوه بر اينکه خطر سقط را باال
میبرد ،به دلیل افزايش تحلیل رطوبتهای بدنی و دفع
آنها باعث ايجاد يا تشديد يبوست میشود (.)22 ،14

پرهیز از استرسهای شديد و حاالت روحی-

روانی شديد مانند اندوه يا غضب مفرط :هیجانات شديد
عالوه بر تأثیر منفی بر وضعیت جنین در عملکرد دستگاه
گوارش و هضم و دفع اختالل ايجاد میکند (.)10 ،13

بحث
از نظر تعريف ،تفاوت عمدهای بین تعريف طب سنتی از
يبوست و کرايتريای رم وجود ندارد ،به جز تعداد دفعات
دفع در هفته که در کرايتريا 3 ،بار در هفته طبیعی تلقی
میشود و در طب سنتی کمتر بودن دفعات دفع از تعداد
وعدههای غذايی غیرطبیعی به شمار میآيد (.)0
در طب سنتی ايران خط اول درمان يبوست حاملگی،
تغییر سبک زندگی است که در قسمت يافتهها به
تفصیل بیان شد ( .)10در طب جديد نیز مانند طب
سنتی ،خط اول درمان برای درمان يبوست در زمان
بارداری تغییر رژيم غذايی و سبک زندگی عنوان شده
است و استفاده از دارو تا حد امکان منع شده است (،3
 .)20 ،0 ،4اين توصیهها شامل :دريافت آب کافی در طی
روز ،مصرف غذاهای با فیبر باال و افزايش فعالیتهای
جسمانی سبک میباشد ( .)0 ،5 ،4فیبرهای غذايی با

پرهیز از مصرف داروهای مدر و معرق :چراکه

با کاهش مايعات بدنی منجر به تشديد يبوست میشوند
(.)12
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آب پیوند برقرار میکنند و باعث افزايش حجم مدفوع،
نرم شدن آن و افزايش تعداد دفعات دفع خواهند شد.
البته فیبرهايی که توسط باکتریهای کولون تجزيه
شوند ،کمتر مؤثر واقع میشوند ( .)3اگرچه شواهد مؤيد
تأثیر فیبرها محدود هستند ( .)2البته برخی مطالعات
مصرف غذاهای پروبیوتیک را نیز مؤثر دانستهاند ،ولی نه
در مورد غذاهای حاوی فیبر و نه غذاهای پروبیوتیک

جدول  -2مقایسه توصیههای طب سنتی با طب جدید
نظر منابع طبی جديد

توصیه طب سنتی
توصیههای غذايی

اجتناب از مصرف غذاهای افزاينده خشکی

مشتقات آهن از نگاه منابع طب سنتی يک داروی با خاصیت خشک کنندگی باالست ( )25و
در مطالعات جديد نیز نقش مشتقات آهن در ايجاد و تشديد يبوست تأيید شده است و به
همین دلیل از توجه به تأثیر مکملهای آهن در ايجاد يبوست در بارداری نیز نبايد غافل شد
(.)5 ،3

پرهیز از غذاهای نفاخ

مطالعات جديد اين مسأله را تأيید نمیکنند؛ مثالً حبوبات علیرغم نفاخ بودن به دلیل
برخوردار بودن از میزان فیبر مناسب در رفع يبوست مؤثر هستند ( .)32با اين حال مطالعاتی
هستند که نشان داده اند مصرف غذاهای حاوی فیبر در افراد مبتال به يبوست شديد همراه با
کندی ترانزيت کولون ،باعث تشديد بیماری میشود (.)31

افزايش وعدههای غذا

در مطالعات جديد نیز مشخص شده که حرکات تونیک و کلونیک و فازيک کولون با خوردن
هر وعده غذا افزايش میيابند (.)0

داشتن برنامه غذايی منظم و متناسب با اشتها

در مطالعات جديد نیز ارتباط برنامه غذايی نامنظم با يبوست تأيید شده است (.)31

مصرف غذاهای نرم و زودهضم

مطالعهای در ژاپن نیز نتايج مشابهی در زمینه تأثیر الگوهای غذايی زودهضم مانند سوپها بر
کاهش میزان يبوست نشان دادهاند ( ،)32ولی مطالعات در اين زمینه محدود است.

آشهای ساده چرب

اگرچه مطالعات محدودی در زمینه اثرات سوپهای خاص بر يبوست وجود دارد (،)34 ،32
ولی در زمینه اثر مصرف سوپهای چرب مطالعهای يافت نشد.

میوههای چون سیب ،به شیرين ،گالبی ،انار،
انجیر ،مويز

در مورد تأثیر میوهها به عنوان يکی از منابع حاوی فیبر در درمان يبوست هنوز نظر قطعی
وجود ندارد و نتايج مطالعات ضد و نقیض است ( .)31 ،3 ،2البته فیبرها بر اساس نوعشان
تأثیرات متفاوتی بر حرکات گوارشی و حجم مدفوع دارند (.)31

ترکیباتی مانند شیر و شکر ،حريره روغن بادام،
سوپ مرغ فربه ،خورش کدو و اناردانه

در زمینه غذاهای مطرح شده يا مطالعهای وجود ندارد و يا مطالعات محدود و انگشت شمار
هستند ،مانند سوپ کدو که از غذاهايی است که در کشورهای ديگر نیز به عنوان ملین استفاده
میشود (.)34

استفاده از سبزيجات ملین در غذاها مانند اسفناج،
کاهو ،تره ،برگ کلم

در مورد تأثیر سبزيجات به عنوان يکی از منابع حاوی فیبر در درمان يبوست هنوز نظر قطعی
وجود ندارد و نتايج مطالعات ضد و نقیض است (.)31 ،3 ،2

مصرف آب کافی

در دستورالعملهای جديد درمان يبوست در حاملگی به صورت مصرف آب کافی به ويژه بعد از
مصرف وعدههای حجیم که میتواند در قالب نوشیدنیهای مختلف و حتی خوراکیهای پرآب
مانند میوهها تأمین شود ،در رفع يبوست مؤثر تلقی شده است ( .)3البته توصیه به نوشیدن
مايعات و آب بیشتر لزوماً يبوست را بهبود نمیبخشد و هنوز معیار مشخصی برای تجويز آن
وجود ندارد و بهتر است صرفاً در زمان وجود دهیدراتاسیون مانند تب يا فعالیت در مکانهای
گرم آن را توصیه کرد (.)35 ،31 ،2

نوشیدن آب گرم ناشتا

اگرچه درباره ارتباط مصرف آب و يبوست مطالعاتی وجود دارند ( ،)30 ،30ولی در زمینه اثر
مصرف آب گرم ناشتا بر يبوست مطالعهای وجود ندارد.

تنقالتی مانند انجیر خشک ،پسته ،بادام ،مويز ،مغز

اگرچه مطالعه در زمینه تأثیر برخی از اين فرآوردهها مانند انجیر ( )Ficus caricaدر حد

02

 روشهای درمان یبوست دوران بارداری در طب سنتی ایران

شواهد کافی وجود ندارد ( .)0 ،2البته همانطور که طب
جديد از درمان بیماریهای زمینهای مؤثر بر يبوست
غفلت ندارد ،در منابع طب سنتی نیز درمان سوء
مزاجهای مختلف برای رفع يبوست به خوبی مورد توجه
قرار گرفته است .مجموعه توصیههای بیان شده در منابع
طب سنتی در جدول  2با توصیههای موجود در منابع
جديد مقايسه شدهاند.

گردو با انجیر خشک ،میوههای پخته ،خربزه
رسیده شیرين قبل از غذا

قابل قبولی هستند ،ولی شواهد کافی درباره تأيید تأثیر اين فرآوردهها بر درمان يبوست وجود
ندارد و تأيید نهايی نیازمند مطالعات بیشتر میباشد (.)30
توصیههای دارويی

 محمدعلی زارعیان و همكاران

زنجبیل ()Zingiber officinale

زنجبیل تون و حرکات دودی رودهها را افزايش میدهد .در زمینه مصرف آن در بارداری نیز
کارآزمايی بالینی صورت گرفته است ،ولی مطالعات کافی نیستند (.)30

شیرخشت ( Cotoneaster numularia
 )Fisch.و امثال آن با مغز فلوس خیارشنبر
همراه با روغن بادام شیرين

شیرخشت يک گلوکومانان است و ساختار پلیساکاريدی جاذب آب دارد که نقش فیبر را بازی
میکند و از دسته ملینهای اسموتیک به حساب میآيد ( .)42در کارآزمايیهای بالینی نیز اثر
مفید شیرخشت در درمان يبوست دوران بارداری به اثبات رسیده است؛ در اين مطالعات شیرخشت
به تنهايی با دوز  4گرم روزانه يا با الکتولوز مورد استفاده قرار گرفته است و در مقايسه با درمانهای
مرسوم از جمله منیزيم هیدروکسايد بهتر و تقريباً بیعارضه بوده است (.)42 ،0

گلقند به تنهايی يا تمرهندی ( Tamarindus
 )indicaبا گلقند

درباره اثرات تمرهندی بر حرکات رودهای مطالعاتی انجام شده است ولی در زمینه امن بودن
اين دارو در حاملگی اطالعات کافی در دسترس نیست ( .)42البته تاکنون عارضه جانبی
خاصی از مصرف مقادير معمول آن گزارش نشده است (.)30

ترنجبین ( )Alhagi persarum Boissبا گالب

ترنجبین نیز يک گلوکومانان است و ساختار پلیساکاريدی جاذب آب دارد که نقش فیبر را
بازی میکند و از دسته ملینهای اسموتیک به حساب میآيد و دوز معمول آن  122میلیگرم
بر کیلوگرم روزانه میباشد (.)42

گلبرگ گلسرخ ()Rosa damascena

مطالعات مختلف ملین بودن اين فرآورده و اثر تحريکی آن بر حرکات روده را نشان دادهاند،
ولی در زمینه اثرات اين فرآورده در حاملگی مطالعه کافی وجود ندارد ( .)42البته تاکنون
عارضه جانبی خاصی از مصرف مقادير معمول اين فرآورده گزارش نشده است (.)30

مصرف روزانه روغن بادام شیرين ( Amygdalus
 )Communis Lدر ماه آخر بارداری

اثر بادام در بهبود حرکات کولونی تأيید شده است ،ولی درباره اثرات آن در بارداری مطالعهای
وجود ندارد ( .)42اگرچه تاکنون عارضه جانبی خاصی از مصرف مقادير معمول آن گزارش
نشده است (.)30

ملیّن مبارک (مغز فلوس خیارشنبر) ( Cassia
)fistula

مطالعات امروزی نیز ملین بودن اين فرآورده را به اثبات رسانده است ولی در زمینه امن بودن
اين دارو در حاملگی مطالعات کافی صورت نگرفته است و مصرف اين فرآورده که يک ملین
تحريکی است ،در باداری منع شده است ( .)42 ،30البته شکل مصرف اين فرآورده در طب
سنتی با آنچه که امروز در فیتوتراپی رواج دارد متفاوت است ،همچنین در مطالعات جديد در
مورد برخی ملینهای تحريکی مانند سنا توصیه به احتیاط در مصرف شده و منع مطلق نشده
است و مصرف کوتاه مدت آن بیعارضه تلقی شده است (.)3
ساير توصیهها

ورزش سبک مانند پیادهروی ماليم

افزايش تحرک بدنی و ورزش در برخی از افراد ممکن است در درمان يبوست مؤثر واقع شود،
ولی در همه افراد يبوست را برطرف نمیکند ( .)35 ،31 ،2البته فعالیت ورزشی متوسط در
رفع يبوستهای شديد کارآمد نیست ( .)31همچنین مطالعات نشان دادهاند که ورزشهای
سنگین میتوانند باعث تشديد يبوست در دوران بارداری شوند (.)3

ايجاد نظم در دفع و اجابت مزاج در هنگام
احساس دفع

مطالعات جديد نیز نقش نظم در دفع مدفوع را در کاهش يبوست تأيید میکنند و حتی
مطالعاتی هستند که احتباس مدفوع مزمن را با مگاکولون نسبت میدهند (.)43 ،41

گرم نگه داشتن بدن در محیطهای خیلی سرد

مطالعات جديد نیز نشان دادهاند که قرار گرفتن در هوای سرد با اختالل در عملکرد دستگاه
گوارش و يبوست همراهی دارند (.)44

گرم نگه داشتن شکم به ويژه در سردمزاجان

در زمینه تأثیر گرم نگهداشتن شکم بر بهبود حرکات روده ها و رفع يبوست مطالعات محدودی
صورت گرفته که اين کار را بر بهبود يبوست مؤثر يافته است (.)40 ،45

انما (حقنه)

انما از مواردی است که در زمان شکست درمانهای خوراکی برای درمان يبوست مورد استفاده
قرار میگیرد و داروهای ملین از طريق رکتوم وارد رودهها میشوند .انما معموالً سريع به پاسخ
درمانی میرسد ،ولی استفاده از آن برای مدت کوتاه مناسب میباشد (.)20
موارد ممنوع

مواد خوراکی خیلی سرد

در اين زمینه مطالعهای يافت نشد.

خوراکیهای تند و تلخ

در مورد اثر اين مواد بر يبوست تفاوت نظر وجود دارد ،ولی در مورد اثر اين مواد بر حرکات
دستگاه گوارش شکی نیست (.)40
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پرخوری

مطالعات جديد نیز نشان دادهاند حجم زياد غذا به ويژه در سه ماهه دوم باعث تشديد يبوست
میشود (.)3

روغنمالی شکم

در مورد اثرات روغن مالی و ماساژ شکم با روغن در رفع يبوست مطالعاتی انجام شدهاند (،40
 ،)51ولی در زمینه اثرات و عوارض روغن مالی در بارداری مطالعهای وجود ندارد.

بنفشه

به اثرات بنفشه ( )Viola Tricolorبه عنوان ملین در منابع جديد نیز اشاره شده است ،ولی
در زمینه مصرف بنفشه در بارداری منعی ذکر نشده است .البته نوع ديگری از بنفشه با نام
علمی  Viola Odorataوجود دارد که اثرات ضداسهالی دارد و البته منع مصرف در بارداری
نیز ندارد (.)30

خطمى

در منابع جديد نیز به اثرات خطمی ( )althaea officinalisبه عنوان ملین اشاره شده
است ،ولی منعی برای مصرف آن در بارداری ذکر نشده است (.)30

گیاه پنیرک

مطالعات جديد نیز وجود موسیالژ در گیاه خطمی را نشان دادهاند ،ولی منع مصرفی در
بارداری برای اين فرآورده ذکر نشده است (.)30

ملینها و مسهلهای بازکننده منافذ موجود در
بافتها و عروق رحم و مدرّ طمث

مطالعات کافی در زمینه اثرات داروهای مدر طمث ()Menstruation-Inducing Agents
در دوران بارداری انجام نشده است ( ،)52ولی روش و مقدار مصرف دارو در اثرات آن
تأثیرگذار میباشد ،مثالً رازيانه علیرغم خاصیت مدر طمث بودن ،اگر به صورت دمنوش
مصرف شود در زمان بارداری منعی ندارد (.)30

داروهای مسهل به ويژه مسهلهای قوی

البته در مطالعات جديد در مورد برخی ملینهای تحريکی مانند سنا توصیه به احتیاط در
مصرف شده و منع مطلق نشده است و مصرف کوتاهمدت آن بیعارضه تلقی شده است (.)3

پرهیز از مصرف داروهای مدر و معرق

دهیدراسیون يکی از عوارض شايع ديورتیکها يا داروهای مدر است که تشديدکننده يبوست
میباشد (.)53

پرهیز از مصرف مخدرها

ارتباط يبوست و مصرف مخدرها در طب جديد نیز شناخته شده است (.)54 ،35 ،0

کاهش میزان نزديکی به نسبت قبل از حاملگی

اگرچه مطالعاتی درباره ارتباط عملکردهای جنسی زنان باردار با يبوست صورت گرفته است
( ،)55 ،0ولی درباره نقش فعالیت جنسی در تشديد يبوست صحبتی به میان نیامده است.

پرهیز از استرسهای شديد و حاالت روحی -روانی
شديد مانند اندوه يا غضب مفرط

مطالعات جديد نیز ارتباط حاالت روحی روانی را با حرکات رودهای و يبوست تأيید میکنند
(.)50 ،50

يا امن نبودن غذاها و داروها در زمان بارداری ارزشی
بیش از پیش پیدا میکنند.
اگرچه مطالعات و شواهد موجود در زمینه تأثیر و امن
بودن داروهای جديد در زمان بارداری نسبت به
توصیههای منابع طب سنتی از سطح بهتری برخوردار
است ،ولی به دلیل محدوديت در انجام مطالعات انسانی،
هنوز شواهد کافی برای برگزيدن درمانی بر درمانهای
ديگر به صورت قطعی در اختیار قرار نمیدهد .همچنین
عمده داروهای ملین در رده  Bو  Cقرار دارند ،يعنی
مطالعات انسانی کافی در زمینه امن بودن آنها در زمان
بارداری وجود ندارد (.)5 ،2
اما نکته مهمی که درباره اهمیت رفع يبوست در منابع
طب سنتی بايد مورد توجه قرار گیرد ،اين است که حکما
معتقد بودند که عادت ماهانه و خون حیض يکی از
مسیرهای دفع مواد زائد در زنان میباشد که در زمان

با توجه به اينکه هنوز مطالعات کافی در زمینه امن بودن
داروهای مطرح شده توسط منابع طب سنتی وجود
ندارد ،در تجويز آنها بايد محتاطانه رفتار کرد (.)42 ،25
با اين حال رويکرد جديد  FDAدرباره فرآوردهها و
داروهای مورد استفاده در دوران بارداری که از ابتدای
ژوئن  2215مورد اجرا قرار گرفته است ،اهمیت موارد
بیان شده در منابع طب سنتی را افزايش میدهد؛ چراکه
در اين رويکرد جديد گزارشهای شفاهی درباره امن
بودن داروها و فرآوردهها در زمان بارداری در حال
جايگزين شدن با طبقهبندی مرسوم X ،D ،C ،B ،A
است ،زيرا اين طبقهبندی  5گانه پاسخگوی سؤاالت
مادران باردار و نیز پرسنل پزشکی در زمینه سطح امنیت
مصرف داروها در زمان بارداری نبود ( .)5با اين حساب
گزارشهای موجود در منابع طب سنتی درباره امن بودن
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غذاهای قابض

موادی که دارای اجزای قابض هستند میتوانند باعث ايجاد يبوست شوند ،ولی ساير اجزای
يک ماده خوراکی میتوانند اثری کامالً متضاد با اجزای قابض داشته باشند (.)40

باردار صورت گیرد تا عوارض و میزان تأثیر احتمالی آنها
تا حدودی روشن شود.

 محمدعلی زارعیان و همكاران

بارداری اين مسیر مسدود میشود ،لذا بايد مسیری
نزديک به مسیر رحم فعال شود تا مواد زائد از مسیر
جديد دفع شوند و اين مسیر روده بزرگ است که
نزديکترين عضو دفعی مجاور رحم است .به همین دلیل
يبوست در زمان حاملگی عالوه بر منع دفع مواد زايد
گوارشی ،مانعی پیش روی دفع مواد زائد رحمی نیز
هست و اين اتفاق باعث آزار و اذيت مادر و جنین و ايجاد
عوارض بارداری میشود ( .)22 ،14 ،11در مورد تأثیر
رفع يبوست در مقاالت نیز مواردی ذکر شده است مانند
مطالعه گويلفويل و همکاران ( )2215که به بررسی
همراهی يبوست و اختالل هذيانی ( )Delusionدر
بارداری و تأثیر رفع يبوست بر درمان اين عارضه بدون
استفاده از داروهای آنتی سايکوتیک پرداخته است (.)50
بزرگترين نقطه قوت اين مطالعه اعتبارسنجی توصیههای
طب سنتی برای رفع يبوست بر اساس شواهد بالینی و
نیز معرفی روشهای جديد برای انجام کارآزمايیهای
بالینی در جهت درمان يبوست دوران بارداری است.
نقطه ضعف اصلی اين مطالعه نیز خأل مطالعات بالینی با
سطح شواهد قابل قبول در بسیاری از موارد مطرح شده
در منابع طب سنتی است .پیشنهاد ما اين است که با
توجه به محدوديت انجام کارآزمايیهای بالینی در دوران
بارداری ،توصیهها و داروهای مطرح شده در اين مطالعه
توسط پژوهشگران مورد توجه دوباره قرار گیرند و بر اين
اساس مطالعات بالینی صورت بگیرد .همچنین با توجه
به رواج بسیاری از توصیههای طب سنتی در میان مردم
از دورانهای گذشته ،پیشنهاد میشود مطالعاتی در
زمینه میزان استفاده از اين روشهای درمانی در زنان

نتیجهگیری
اغلب توصیههای موجود در منابع طب سنتی برای درمان
يبوست بارداری ،نیازمند مطالعات بالینی استاندارد جهت
راستی آزمايی هستند ،ولی با توجه به محبوبیت
روزافزون رويکردهای يکپارچه در پزشکی و نیز معرفی
روشهای جديد تعیین امن بودن فرآوردههای بیولوژيک
و داروها در زمان بارداری ،طراحی مطالعات بالینی بر
اساس توصیههای ساده غذايی و دارويی موجود در منابع
طب سنتی با هدف دست يافتن به درمانهايی کمعارضه
و پرفايده برای رفع اين مشکل شايع منطقی به نظر
میرسد؛ چراکه درمانهای پیشنهادی منابع طب سنتی
حاصل تجربیات مکرر گذشتگان بوده است و مطالعات
نیز نشان دادهاند که اولويتدهی به درمانهای معرفی
شده در منابع طب سنتی باعث افزايش احتمال موفقیت
در رسیدن به داروهای جديد با عوارض کمتر میشود.
همچنین اهمیت توجه به يبوست در کاهش عوارض
مختلف بارداری بسیار مورد تأکید منابع طب سنتی است
که شايسته است در اين زمینه نیز مطالعات بالینی
بیشتری صورت گیرد.

تشكر و قدردانی
بدينوسیله از کارمندان کتابخانه دانشکده طب سنتی
به دلیل همکاری مناسب در طول اين مطالعه کمال
تشکر و قدردانی میشود.
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