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(عج)درمانگاه طب ایرانی بیمارستان بقیه اهلل األعظم 

گروه آموزش طب سنتی

دانشکده پزشکی

دکتر احمدرضا شریفی



z

ماری های میتواند سیستم ایمنی را در برابر بیورزش با شدت متوسط شواهد قوی وجود دارد که 

زی نیم خصوصا در شرایط سخت قرنطینه توصیه به انجام ورزش رو(. 2, 1)عفونی و کانسر تقویت کند 

.  ساعت ضروری است

تند : ائروبیک مانند تمرینهای متوسط. قویترین مداخله غیر دارویی جهت افزایش ایمنی ورزش است

(jogging)دویدن در جا-شنا -دوچرخه سواری-راه رفتن

1. Chowdhury MA, Hossain N, Kashem MA, Shahid MA, Alam A. Immune 

response in COVID-19: A review. Journal of Infection and Public Health. 2020

2. Moazzen N, Imani B, Aelami M, Khoushkhui M, Kianifar H, Ahanchian H. 

How to Boost Your Immune System Against Coronavirus Infection? The Archives of 

Bone and Joint Surgery. 2020;8(supplement 1)



z

- با فعال کردن شبکه عصبیبادکش-

نی ایمنی موجب تنظیم سیستم ایم-غددی

موضعی میشود
 Cupping regulates local immunomodulation to activate neuralendocrine-

immune worknet

 Complementary Therapies in Clinical Practice



z

اثراتحیوانیمطالعهیکدر
لمددر:شددادهنشانکاردیوپروتکتیو

reperfusion injury

 Cardiac Effects of Cupping: Myocardial Infarction, Arrhythmias, Heart 

Rate and Mean Arterial Blood Pressure in the Rat Heart
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-گازهایتبادلدربادکشمثبتاثرات

درینگبافرسیستمافزایشدلیلبهتنفسی

موضعیخونگردشافزایش
 Effect of Cupping Therapy on Respiratory Gas Exchange in Trained 

Endurance Runners
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لهای افزایش میکروسیرکوالسیون و افزایش ترمیم سلو
اندوتلیال و تسریع آنژیوژنز و گرانوالسیون

 -Progress of researches on the mechanism of 

cupping therapy
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کاپینگ/ بادکش 

1-ضد درد -2.  اثرات آنتی نوسیسپتیو دارد
DNICاحتماال از طریق سیستم  و سیستم ,

لیمبیک
 1- Comparison of the effects of muscle stretching exercises and cupping 

therapy on pain thresholds, cervical range of motion and angle: a cross-over 

study

 2- The medical perspective of cupping therapy: Effects and mechanisms of 

action



z
وفمختلنامهایبهمختلفطبیمکاتبوجهانمختلفمناطقدرماساژ

الفارماسیوتیکانقالبازپسکهاست(Bayat)شدهثبتمتفاوتسبکهای

وانعنبهامروزه.شدکمرنگترآندرمانینقشمیالدی40دههدارویییا

استگرفتهقرارعمومیاقبالموردمجددمکمل،طبازبخشی

(Tiffany)هایبیماریدرماساژاثربخشیمورددرزیادیمطالعاتو

.استشدهانجاممختلف



z عضالنیدردهایرویبرماساژمفیدتاثیر((EdzardErnst) (Furlan،

Shay)اضطرابواسترسسردرد، Beider)،درافسردگیوبیخوابی

Tiffany)استشدهدادهنشانمکررمتعددمطالعات Field) .

رویربمثبتیتاثیراتماساژانجامکهاستدسترسدرمتعددیشواهد

(Field-1998)(Earnst)داردایمنیسیستم (Cassilet)مطالعهمانند

رلوکیناینتمالحظهقابلکاهشباهمراههالکوسیتدمارژیناسیونکهای

,IL–1ßالتهابیپیشهای IL-2, IL-4, IL-5, IL6, IL-10, IL-13و

نشانسطحیمالشبامقایسهدرسوئدیماساژازپسرااینترفرونگاما

Rapaport))استداده
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نوزوبالینیشرایطبهبودبردیگرعالوهایمطالعهدر

وNK((Jocelynسلولهایسیتوتوکسیسیتیافزایشگیری،

(Miguel)خونگردشدرآنهاتعدادافزایش / (Earnst)

انیدرمماساژسرطانیبیمارانرویمطالعهچنددرهمچنین

استشدهNKسلولهایوهالنفوسیتافزایشموجب

(Krohn)(Hernandez)



z یاثرکاهندگوواگفعالیتافزایشماساژدرمطرحهایمکانیسمازیکی

بهبودوAVPوکورتیزولکاهشآدرنال،–هیپوفیز-هیپوتاالموسمحوربر

واگعصبیسیستمفعالیتافزایش.(Field-1998)استاسترسبهواکنش

وتهیجانادرزیستیورفتاریتنظیمیخوددربحرانیمکانیسمیک

(Porges)استرفتارها

AVP: Arginine Vasopressin
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وسروتونینافزایشازافزونیروزشواهدهمچنین

هکاستشدهدادهنشانماساژبدنبالکورتیزولکاهش

یکندممطرحمنفیاحساساتوهیجاناتدرآنرابودنمفید

(Field- 2010) & (Ironson- 2010)



z

ریویعملکردبهبودجهتقویشواهدی(Field & Henteleff )(Abdel Fattah) (Xiaoe)کودکانآسمدر

Janice)استشدهدیدهدرمانیماساژازپسریویمزمنهایبیماریدرنیزو E Beeken).مطالعهیک

بهبتالمکودکانریویعملکردبهبوددردرمانیماساژبالینیهایکارآزماییبررسیجهتمندنظاممروری

Ke-Lin)استدهشثبترا19-کووید Zhou)

داردوجودکورونابهمبتالبستریوبدحالبیماراندرمیوپاتیونوروپاتیازشواهدیهمچنین(Anna

Estraneo)طبقهایمیوپاتدرچهوهانوروپاتیدرچهنیزعضالنی-عصبیعملکردبهبوددرماساژانجامکه

Cunningham))(Nباشدمؤثرمیتواندمتعددمطالعات Izgu ) (A SMITH).
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(پنومونی)ذات الریه 

بیماریحادمرحلهدر

کرداستفادهزیرهایخوراکیوغذاهاازتوانمیگرممزاجیاباالتبوجودصورتدر-الف:

کدوباجوآش:صبحروزهر-1-الف

(دیابتعدمصورتدر)نباتوگالبواسفرزه-2-الف

زیادادویهازاستفادهبدونکدوباقلمکارشلهآشیاماشآش-3-الف

وطبعینتلیجهتنیلوفرترنجبینفلوسبابونهبنفشهخطمیتخمعنابجوشانده-4-الف

.میشودانجامبیماریابتدایدرپاکسازی





z
ئدزاموادجلبمانعتاشودانجاماقدامیاستالزمبیماریابتدایمرحلهدر-5-الف

بهبنفشهغنرویابنفشهگلمانندگیاهانیازمیتوانمنظوراینبهشدریهسمتبهبیشتر

.کرداستفادهموضعیصورت

یلتحلداروهایاستالزمبیماریعالئمشدنبیشتریاتزایدمرحلهدر-6-الف

.کرداستفادهبابونهروغنیابابونهمانندزائدموادبرنده

درواستزائدموادازریهپاکسازیموجبکدوآبوسکنجبینترکیب-7-الف

.استشدهاکیدتوصیهمورداین

شوداستفادهاسفرزهلعابازتبوباالتنفستعدادصورتدر-8-الف.

ردسآب.داردمصرفمنعکاسنی(ریهالتهابوباالتب)بیمارینوعایندر-9-الف

.کرداستفادهنبایدنیز
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پایینتببازیادریویترشحاتوجودصورتدر-ب:

وطبعینتلیجهتنیلوفرترنجبینفلوسبابونهبنفشهخطمیتخمعنابجوشانده-1-ب

.میشودانجامبیماریابتدایدرپاکسازی

شتربیزائدموادجلبمانعتاشودانجاماقدامیاستالزمبیماریابتدایمرحلهدر-2-ب

موضعیصورتهببنفشهروغنیابنفشهگلمانندگیاهانیازمیتوانمنظوراینبهشدریهسمتبه

.کرداستفاده



z

(تبکاهش)بیماریتزایدمرحلهازبعد:

شنبلیلهوانجیرزوفا،جوشانده-3-ب

شوداضافهبادامروغنامکانصورتدروباقاالآبباگندمکمیوجوآش-4-ب.

غوزهانبیانشیرینزوفاکرفسبزر:ریویزیادترشحاتوجودصورتدر-5-ب

.استاستفادهقابلگزنهو(حلتیت)



z یاریویخونریزیبهمنجرریویالتهابوجودصورتدر-ج

ءما.شودمیانجامحجامتامکانعدمصورتدروفصدهموپتیزی

(سلعباسرخگل)گلقند،(آبباکندهپوستجو)طبیالشعیر

تخم:ریهدرخونوجودعالئموسرفهوجودصورتدر-1-ج

جوآشدرشدهپختهکاهوتخمکاهو،



z

تعدیل میزان غذا-

به تفاوت افرادتوجه : پرخوری  پرهیز از -

Tempramentتوجه به موضوع : تعدیل کیفیت غذایی -

پرهیز از درهم خوری و ریزه خواری-

پرهیز از مواد غذایی غلیظ و دیرهضم مانند غذاهای خمیری، سرخ کردنی، چربْ ، قارچْ ، گوشت گاوْ-

محدود کردن مصرف تخم مرغ آب پز، ماکارانی و موارد مشابه، گوشت گاو و گوساله-



z

استفاده از فراورده های طبیعی دارویی بعد یا قبل از غذا: تقویت قوای هاضمه-

تعدیل مزاج، رب سیب، رب به: تقویت عملکرد معده-

رعایت اصول نوشیدن آب، رفع کبد چرب:تقویت عملکرد کبد-

پرهیز از مصرف خوراکیهای محرک مانند خیارشور، بادمجان، انواع سسها-



z

و عملکرد دفعی مناسبconstipationرفع 

استفاده متعادل از لینت دهنده های شکمی

استفاده از غذاهای مناسب
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:سالمغذاییرژیم

مولتیندمانهاییریزمغذیمناسبمقادیرحاویکهمعتدلغذاییرژیمداشتن

افزایشبایمناسبرابطهباشد"روی"و"سیویتامین"مانندامالحوهاویتامین

سرخگلندمانفالوونوییدهاازسرشارگیاهانمصرفهمچنین.داردایمنیسطح

(Rosa damascene)باشدنیسایتوکایطوفانکنندهپیشگیریمیتواند.

سی،ویتامینی،دویتامینیاریمکملکردگیرینتیجهمیتوانامروزبهتاآنچه

برایقویشواهدهنوز.میشودتوصیهکمبودصورتدرالخصوصعلیرویو

.نداردوجودویرالعفونتکاهشبرایهابیوتیکپرهوهاپروبیوتیکتجویز
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خواب متعادل و بهنگام

یشروع خواب بعد از نماز عشاء یا قبل از نیمه شب شرع: نماز عشاء / نماز خفتن

رعایت آداب صحیح خواب

خوابیدن به پهلوی راست

رعایت فاصله زمانی وعده غذایی و خواب

غذای زودهضم و متعادل/ عدم ترک شام

نقش خواب متعادل در تقویت قوای مغزی و هاضمه



z

استفاده از بوهای خوش و عطرهای طبیعی متناسب با فرد-

تقویت عملکرد مغزی

پرهیز از مصرف زیاد چای یا قهوه

تقویت عملکرد ریه-

طبیتنفس طبی، بادکش، ماساژ 

درمان سینوزیت و آلرژی-



z

پادزهر معدنی، حیوانی: انواع ترکیبات پادزهر

آبلیمو و عسل یا شکر طبیعی

آب سیب و زرشک و لیمو در گرم مزاجان

سیر و انجیر و گردو و سداب در سردمزاجان

مشاوره سالمت توسط پزشک اختصاصی حفظ سالمت
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اصول ششگانه ضروری برای حفظ سالمت

اصول حفظ سالمت در شرایط و سنین خاص
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موفق باشید

 (عج)بقیه اهلل االعظم ایرانی بیمارستان درمانگاه طب


