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 نیو طب نو یرانیا یطب سنت دگاهیاز د یقاعدگ ادیز یزیمبتال به خونر مارانیدر درمان ب هینقش تغذ

 
 3آبادی زهره فیض، 2، فاطمه رودی1مژده خدابخش

 
 

چکیده

ترین علل مراجعه زنان به مراکز  شود. یکی از شایع نامیده می« افراط طمث»خونریزی زیاد رحمی در زمان قاعدگی که در طب سنتی ایرانی تحت عنوان  مقدمه:

ها در طب رایج نیز اثبات شده  آنی خونریزی  ای توصیه شده در منابع طب ایرانی که اثرات کاهنده های تغذیه ی دستور ی حاضر، با هدف ارایه باشد. مطالعه درمانی می
 .است، طراجی و اجرا گردید

با واژگان کلیدی  Magiranو  Pubmed ،Scopusهای الکترونیک مانند  ی دوم، پایگاه این مطالعه، منابع طب سنتی ایرانی و در مرحله ی اول در مرحله ها: روش

«Menoragia» ،«Hypermenorrhea» ،«برداری از  مورد بررسی قرار گرفتند. پس از فیش« های غذایی مکمل»و « تغذیه»، «رحمیخونریزی زیاد »، «افراط طمث
 .های حاصل مورد تحلیل قرار گرفتند بندی شدند و داده ها استخراج و طبقه ها و تفاوت این منابع، شباهت

گوشت، انار، به و سماق برای کاهش خونریزی در بیماران مبتال به  ی مرغ، عدس، عصاره ی تخم هایی مانند زرده از دیدگاه طب سنتی ایرانی، خوراکی ها: یافته

 .سازی و ضد فیبرینولیتیک تعدادی از این غذاها را اثبات کرده است اکسیدانی، خون شوند و مطالعات جدید اثرات ضد التهاب، آنتی خونریزی زیاد قاعدگی تجویز می

 .تواند به ارتقای سالمتی زنان کمک شایانی نماید های رایج، می بیماران مبتال به خونریزی زیاد قاعدگی در کنار درمانی غذایی مناسب برای  تدوین برنامه گیری: نتیجه

 ها، طب سنتی ایرانی منوراژی، رژیم غذایی، مکمل ه،هیپرمنور واژگان کلیدی:

 
و  یرانیا یطب سنت دگاهیاز د یقاعدگ ادیز یزیمبتال به خونر مارانیدر درمان ب هینقش تغذ .آبادی زهره خدابخش مژده، رودی فاطمه، فیض ارجاع:

 7612-7629(: 278) 96؛ 7931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . نیطب نو

 

 مقدمه

هویی   خونریزی غیر طبیعی رحمی که طیف وسیعی از انواع خوونریزی 

 Abnormal uterine bleedingگیورد  بوه واووا      رحمی را در برمی

(AUB) دالیل گونویگو  از ممهوه وو      ( که به 1-2)شود  تعریف می

ومووود توویتو وری در رحووت و اخوو  ال   حوویمه،ی  گووراری  تخموو 

درصو    12خونریزی غیر طبیعی رحوت  وهو    شود.  انعقیدی ایجید می

ول ؤمس  حیل نیو در و ده  مرامعه زنی  به م خصصین را تشکیل می

در  یمویر یب نیا وعیش .(3-4) رود یشمیر م  به هی یس رک ومیدو سو  ه

درصو  گوزار     11-33 نیبو  یمهین وعیدرص  و ش 9/22-5/3 را یا

 یوو Heavy menstrual bleeding (HMB ) .(1  5) شوو ا اسوو 

اخو  ل   ییو در  ،ون   یتویتو ور  چیبیش  که بی هو  یم زنی  عیمشکل شی

اخوو  ل بووی  نیووا .(6-7) سوو یهمووراا ن یوموووم ی دهاوو ا یزیخووونر

( در زنوی   ی قیو گی در هر دورا یس یس 08از  ش ری)ب یدیز یزیخونر

 یطوالن یزیخونر ییو  یدیز یزیخونر  فیتعر نیدر ا .شود یم فیتعر

 ییو و   ور ی  یهیم 08از  شیب یقیو گ یزیخونر. (0) اس   اگاجین ا ش

شود.  یم  اینیم Hypermenorrheaاس  و  یعیر طبیروز غ 7از  شیب

Metrorrhagia دو  نیدر هوور زمووی  بوو یزیاسوو  کووه خووونر یزمووین

در  یزیوقوووع خووونر Menometrorrhagiaف وو . بیاتفووی   یقیووو گ

و  یدیو زدفعی  بی  یماورا وقوع قیو گ یماظت و ته ریفواصل و زمی  غ

اتیو وری خونریزی زیید رحت در  .اس  روز 24 ر از کم یفواصل زمین

 Federation of gynecology and obstetricsباو ی   سیسو ت دسو ه  

(FIGOشووووووووووویمل  ) Polyp  Adenomyosis  Leiomyoma  

Malignancy  وHyperplasia     کوه بوه اخ صویرPALM  و نووی  دارد

Coagulopathy  Ovulatory dysfunction  Endometrial  
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Iatrogenic  وNot yet classified    که بوه اخ صویرCOEIN   نیمیو ا

 . (9)بیشا   شود  می می

مخ هوف از دالیول م فویوتی    خونریزی غیر طبیعی رحت در سواین  

هی  به دورا  قبل از بهوغ  حووا ی بهووغ     با ی گیرد. این تقسیت ماشأ می

بع  از بهوغ تی حوا ی سن ییئسو،ی و بعو  از دورا  ییئسو،ی تقسویت     

توان  به وه  فق ا  اسو رور     هیی قبل از بهوغ  می شود. خونریزی می

وهول   روئی  بیشو . مست خیرمی  ترومی  تومور تخم ا  و سیرکو  بوت

گوراری  مصورد داروهویی     خونریزی حوا ی بهوغ شیمل و   تخمو  

هی و مشک   بیرداری اس . در زموی    ض  بیرداری خوراکی  وفون 

 مصرد داروهیی ض  بویرداری خووراکی    گراری  بهوغ بی و   تخم 

اخ  ال  آن وکریای  تو یپ و میو  و در حوا ی ییئسو،ی    هی  وفون 

هیپورت زی آنو وم ر  سورطی      تو یوپ و میوو     گوراری   تخمو  و   

آیا . بعو    سرویکیل و آن وم ر  از ممهه وهل شییع خونریزی به حسیب می

هورمو  درمینی و سورطی  آنو وم ر     از ییئس،ی  آتروفی واریایل و آن وم ر 

بور   .(18)توانا  از وهل خونریزی غیر طبیعی رحموی مسسووب شوون      می

هویی   هیی م فیوتی نیز بورای خوونریزی   مخ هف  درمی  اسیس این وهل

شوود کوه اغهوا شویمل هورموو        غیر طبیعی رحمی در نظر گرف ه می

درمینی  داروهیی ض  ا  هیب غیر اس روئی ی  کورتیر  وسوییل داخول   

ی  وونوررس رول  ترانسیمی  اسی   ابهیشن آنو وم ر   رحمی آزاد کاا ا

 .(4)بیشا   و هیس رک ومی می

هیی رن یکوی  توأریر تیریوه بور      بیوشیمی و تیشرف  بیو وری وهت 

دهاو  و     روی م یبو یست و مسیرهیی م یبو یکی بیوشیمیییی را نشی  می

هوی در آ  از   بیشا  که ریزمیری به دنبیل شایخ  مسیرهییی در ب   می

آموزد کوه   کاا . تیریه  در واقع به می می شکهی به شکل دی،ر تیییر می

هویی   توان  موما بیمیری شود یی زمیاه ی و مشک تی میه چه وضعی 

 .(11)ایجید ی  زن گی سی ت را برای می فراهت آورد 

در ایورا  و وووار     Hypermenorrheaبی تومه به شیوع زیید 

گیری  آ  نظیر آنمی فقر آهن  و یمی همچو  درد و خس ،ی و گوشه

از ام میع که بیوث کویهش کیفیو  زنو گی زنوی  در سواین بویروری       

شود و از طرفی  ووار  زیید داروهیی هورموونی میناو  سوردرد      می

افزایش خطور ترومبوآمبوو ی و حووادر وورو  میوزی و نیوز وموود        

ی  اروهوویی هورمووونی در افووراد بووی سوویبقه    مماوویوو  مصوورد د 

هیی ورو  میوزی و کرونور  اخو  ال  کبو ی       ترومبوآمبو ی  بیمیری

سویل  می،ور   فشویر     35هیپر یپی می  مصرد کاا گی  سوی،یر بویالی   

ی صفرا و ووار  زیید هیس رک ومی  هیی کیسه خو   دییب  و بیمیری

  تومه ویوها بوه   به واوا  ی  مراحی بزرگ و بهبود طوالنی م   آ 

 اص ح تیریه و بررسی بیش ر نقش آ  در درمی  این بیمیری ضوروری  

 رس . به نظر می

هوی  اصو ح    در طا سا ی ایرانی نیز او ین ق   در درمی  بیمویری 

ترین رکن به حسیب  بیش  که در این میی   تیریه مهت سب  زن گی می

ایرانوی در درموی     ی طوا  ی هزار سوی ه  بی تومه به سیبقه .(12)آی   می

هیی مخ هف نظیر خونریزی زیید رحوت  تسقیوو و بررسوی در     بیمیری

سویای ماطقوی بوه نظور      تجربیی  حکمیی مشهوری میناو  رازی و ابون  

هیی غرایی تجویز  رس . ه د از انجی  این تهوهش  بررسی دس ور می

 بررسوی ش ا در درمی  خونریزی زیید رحت توسط حکمویی ایرانوی و   

 .مطی عی  م ی  بودهیی  ییف ه

 

 ها روش

ی مروری سویدا انجوی  شو . در ایون      ی حیضر  در قی ا مطی عه مطی عه

ای بر اسیس مایبع طا سا ی ایورا  و   بخش از مطی عه  تسقیو ک یبخینه

طا رایج انجی  ش . بی ه د دق  بیش ر در کیر  مایبع اس خراج ش ا  

در م وو  طوا    هیی مسو جو  توسط دو مرورگر ارزییبی ش .کهی  وارا

کثور   »  «رحوت    یافوراط سو  »  «ضیح»  «افراط طمث»سا ی شیمل 

طوا سوا ی   »و  «غوزار  ا طموث  »  «د  ا طمث»  «درور طمث»  «طمث

 بود.« ایرانی

 Pubmed  Scopusهیی مس جو در مایبع م ی  میناو    کهی  وارا

  «Menorrhagia»  «Hypermenorrhea»شووووووووویمل  Magiran و

«Herbal medicine»  «Polymenorrhea«  «Nutrient»  

«Abnormal uterine bleeding (AUB»)  «Supplementary » و

«Heavy menstrual bleeding (HMB») .بود 

مس جو در چا  مرحهه انجی  ش . اب  ا در مایبع طا سا ی ایرانی 

ی    ا سوویوی )رازی(  یخیوورا(سوویای شوویمل ا قووینو  فووی ا طووا )ابوون 

  ابن    کیمل ا صایوه ا طبیه )وهیویل مرمینی()سی  اسمیخوارزمشیهی 

وبیس مجوسی(  طا اکبری )مسم اکبر ارزانی دههوی(  اکسیر اوظوت  

حکویت  (  شورح اسوبیب و ا ع موی  )   حکیت مسم  اوظت خی  چش ی)

(  قرابیدین قیدری )مسم  اکبر شویا ارزانوی(    بن وو  کرمینیانفیس 

)سوی     قرابیدین کبیر شیرازی()سی  مسم حسین وقیهی مخز  االدویه 

( بی اس فیدا از وارگی  کهی ی مربووط و در  مسم حسین وقیهی شیرازی

افزار طوا نوور    مس جو انجی  ش . نر  5/1ی  افزار طا نور نسخه نر 

افزار ا ک رونیکوی بوی قیبهیو  مسو جوی فیرسوی و وربوی در        ی  نر 

س جوی دس ی تع ادی از مایبع طا سا ی ایرا  و مایبع دی،ر اس . م

ی بع  انجی  ش . مس جو در مایبع طا  ای در مرحهه در مایبع ک یبخینه

هویی اط وویتی    گف ه در تیی،یا رایج نیز بی اس فیدا از کهی  وارگی  تیش

به  SIDو  Scopus  Pubmed  Google scholar  Magiran همینا 

 رو  ا ک رونیکی انجی  ش .

هی اسو خراج   هی و تفیو  یه برداری از این مایبع  شب تس از فیش

هویی مخ هوف    آوری ش ا در بخوش  و اط وی  ممعبا ی ش   و طبقه

 .یکر گردی 
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 ها افتهی

از دی گیا طا سا ی ایرانی  مزاج به کیفی  حیصل از ترکیوا وایصور   

شوود. سووم موزاج در     ی آتش  آب  هووا و خویگ گف وه موی     چهیرگینه

خیرج ش ا بیش .  مواردی اس  که مزاج شخص از حی   طبیعی خود

ب ین ترتیا  چهیر سوم مزاج گر   سورد  مرطووب و خشو  وموود     

دارد. در سوم مزاج گر   و یمی همچو  نبض سریع  رنو  سورو و   

خوورد. در سووم    یی زرد چهرا  تشا،ی زیید و ب   گر  بوه چشوت موی   

رن   نبض کا   احسیس خسو ،ی بو و  وهو       مزاج سرد  ادرار کت

شود. در سوم مزاج مرطووب    بیش ر دی ا میب   سرد و هضت ضعیف 

هی و م فوع نور  وموود دارد. در سووم موزاج      آبریز  دهی   ور  ته 

شوود. بوی توموه بوه ایون       خوابی و الغری بیش ر دیو ا موی   خش   کت

توضیسی   به وهل ایجید خونریزی رحمی و نیز درمی  آ  از دیو گیا  

 شود. طا سا ی ایرانی ترداخ ه می

ی خونریزی زیاد رحمی از دیددااه بد     کننده ( علل ایجاد1

در مایبع طا سا ی ایرانی  وهل خونریزی زیوید رحموی    سنتی ایرانی:

شود. در وهل رحمی  به دو دس ه اخ  ل در رحت یی در خو  تقسیت می

 هوویی رحووت  ضووعف رحووت بووه د یوول ضووربه  سووقوط از بهاوو ی  زخووت

(Falling from hight    زایمی  سوخ  و انوواع سووم موزاج  )    هوی موموا

(. در وهول خوونی  دالیهوی    13-14)خونریزی زیوید رحموی خواهو  شو      

همچو  زییدی بیش ر از ح  خو  و یی شرایط غیر طبیعی در خوو  )میناو    

 رقیو ش   بیش از ح  خو  یی انواع سوم مزاج( مطرح ش ا اس .

در طا  ی:نرایب  ا درخونریزی زیاد رحمی اصول درمان ( 2

هی بر سه اصل اس وار اس  که شویمل اصو ح    ایرانی  درمی  در تمی  بیمیری

در  (.12  15-19)شوود   سب  زن گی  درمی  دارویی و اومیل یو اوی موی  

ی  گینوه )سو ه   ی اص ح سوب  زنو گی توموه بوه اصوول شوش       زمیاه

حرکو  و سوکو       ی نیو آشویم  یخوردنضروریه( شیمل آب و هوا  

هویی ورودی و خروموی بو   )میناو  تعریوو و       راا  روحیهیجینی  

گینوه    و خواب و بیو اری الز  اسو . در بوین اصوول شوش      (قیو گی

ای برخووردار اسو  توی     تیریه به واوا  خط اول درمی  از اهمی  ویها

به معی جه   اگر معی جه بی غرا ممکن اس »گوی :  ای که رازی می ان ازا

بوه درموی  بوی      مفرد ممکن اسو   یبی داروبی دارو نپرداز و اگر درمی  

 .(28)« مرکا اق ا  نکن یدارو

 یفو  االنبویم  و یو در ک ویب و  بعهیاصو  یابن اب زین ،رید یدر سخا

 تیاگور حکو  »:  یگو یم یراز یییبن زکراطبقی  االطبیم از قول مسم  

 یا  ایتسوا   یریکویر بسو    بی غرا ب و  دارو درموی  کاو    بیمیر را ب وان 

بیوی    یبن سع  بهخو ا احم   یابوز  ،رید ی م. در ک«انجی  دادا اس 

از   یو نبی  اسو   ف یدایبه دارو اتفی  ن یجیکه ش   اح ی میدام»: کا  می

  انسوی  هسو ا    ع یطببر خ د  تمی  داروهیچرا که  ؛آ  اس فیدا شود

 .(21)« انسی  اس  ع یطب مشیبهغرا  یام

کوه مویی،زین موواد    اسو    یخووردن از دی گیا طا سا ی ایرانی  غرا

 یبقوی  شوود و بوه رشو  و نموو      ی بو   موی   مصرد ش ا و از دس  رف وه 

 یرانو یمایبع طا ا طور که در همی . (22) کا  ینوع کم  م یشخص و بقی

 مویر یب   یوتصورد در خوورد  و آشویم    ریتو ب   به کرا  تکرار ش ا اس 

ه رسی  کو  ضروری به نظر می  نیبایبرا .بیش  یم میرا یق   در درمی  ب نیاو 

دوبویرا   ین،ویه  یبخش مهت درمین نیبه اخونریزی زیید رحمی  ی در مقو ه

 مویر یب غورای  ی مویر یب وهول بسو ه بوه    یرانو یا یحکمی  گیایاز د .تیا ازیب

 یگیهیو  د نیچاو  خونریزی زیید رحموی نیوز  م فیو  خواه  بود. در مورد 

و  همچوو  وو س  زرشو     ییغوراهی  خوورد   بوه  هیومود دارد و توصو 

 (.23) ش ا اس  یسمی  و ترشهییی همچو   اس فیدا از چیشای

دیدااه ( هرم غذایی پیشنهادی برای خونریزی زیاد رحمی از 3

ی بو   از ایون    هی  چ،ون،ی اسو فیدا  تیریه  وهت ریز میری ب  ایرانی:

. یکوی از  (11)مواد و ارتبیط بین رریت غرایی  س م ی و بیمویری اسو    

هویی تیریوه  توموه بوه غورا و نقوش آ  در        هیی درمی  در درمین،یا تییه

در دانوش   .(24)بیشو    س م ی و مراقب  و تییش بیمیرا  از این نظر می

ف دی،ری از ت ابیر غرایی بی نی  هور  غورایی مواموه    امروزی  بی تعری

شوکل اسو     یهرم ی(  نمودارFood pyramid) ییهر  غرا هس یت.

بوه   یسو  یبی ییکوه از هور گوروا غورا     ییغورا  ی اهیبه زا یکه در آ   م

هور    نینخسو   صور  روزانه مصرد شوود  نشوی  دادا شو ا اسو .    

وزار   .(25-26) در سوووئ  ما شوور شوو    1974در سوویل   ییغوورا

هر  »بی نی   یهرم 1992سیل  در زین کییآمر ی م س ا یال یا یکشیورز

 گردی  یروزرسین به 2885هر  در سیل  نیما شر کرد. ا« راهامی ییغرا

 (. 27) ش  نی،زیمی« بشقیب من» بی زین 2811و در سیل 

ی او ویو    سیالد و میوا در بویالترین درموه   در این هر   سبزی 

در  بیشو .  تیس ی و بورنج موی   سیا زمیای  از آ   نی   قرار دارن  و بع 

مورغ  حبوبوی  و    ی م ول شیر  میس   تایر  گوش   میهی  تخت میینه

هوی   ان . در نوگ این هر  نیز دو گروا چربی و روغن غ   قرار گرف ه

 (. 27کاا  ) و غراهیی حیوی شکر  نم  و چربی بیال خودنمییی می

ا ایرانی بر اسویس وهو  خوونریزی    بی ومود این که در مایبع ط

هیی غرایی م اووی ارایه ش ا اسو  کوه    هی و رریت زیید قیو گی درمی 

به صور  مفصل به آ  ترداخ ه خواه  ش ؛ ی  رریت غرایی مش رگ 

ی موارد خونریزی زیید قیو گی بی هو د تقویو  بیمویر بوی      برای همه

رحوت نیوز   سیز و کیهش خونریزی زیوید   رریت غرایی حیوی مواد خو 

بشقیب غرایی بورای بیمویرا  مبو   بوه     »شود که تس  واوا   ارایه می

در قی ا ی  هر  غرایی طراحی شو ا اسو    « خونریزی زیید قیو گی

(. الز  به توضیح اس  که گییهوی  گهاویر  موورد  زنجبیول و     1)شکل 

نیمه به صور  کیرآزمییی بی یای موورد توهوهش    بیرها  در قی ا تییی 

هوی در کویهش خوونریزی قیوو گی بوه       ان  و تأریر مثبو  آ   قرار گرف ه

 .اربی  رسی ا اس 
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 هرم غذایی پیشنهادی برای خونریزی زیاد رحمی از دیدااه . 1شکل 

 (23) ب  ایرانی

 

ی تیشاهیدی مسققین این تهوهش برای تیریوه   به طور کهی  برنیمه

در بیمیرا  مب   به خونریزی زیید رحت بور اسویس وهو  بیمویری بوه      

 (:20-31)شود  شش دس ه تقسیت می

نوع خهط در ب   وموود   4گروا اول: بر اسیس م و  طا ایرانی  

زموی   بیشو . در   دارد که شیمل د  )خوو (  صوفرا  بهیوت و سوودا موی     

س م ی  این چهیر خهط بیی  در حیل تعیدل بیشا  و افزایش هر کو ا   

هی ووارضی ایجید خواه  کرد. اگر خوونریزی بوه وهو  زیویدی      از آ 

بو      یهوی  رگ یو برآمو گ  ریمیناو  تو   ییهوی  نشینهخو  در ب   )بی 

 یبو    احسویس خسو ،    یایرن  چهرا و زبی   احسیس سا، یسرخ

خوروج خوو  از     یآ وودگ  و خوواب  یزای  خمیب ن  یب و  انجی  فعی 

 ( رو دهووو   آب انووویر مقعووو  ییووو ثوووه و   یاووویمیناووو  ب یمواضوووع

(Punica granatum (  زرشوو  )Berberis vulgaris  ترشووو  )

(Rumex acetosa( ریووووواس  )Rheum palmatum بووووه  ) 

(Cydonia oblonga( سووویا  )Malus domestica غوووورا  )

(VitisVinifera( برنج  )Oryza sativa(  سمی  )Rhus coriaria  )

( و Portulaca oleraceaآب سوورد  غوورای توور   تخووت خرفووه )  

 (Coriandrum sativum(  گشوایز ) Papaver somniferumخشخی  )

 شود. ( توصیه میLactuca sativaو کیهو )

 سوودا و  صوفرا   د  ) چهیرگینوه  اخ ط سا ی  طا گروا دو : در

 سویخ ه ( خشوکی  توری و  گرموی   سردی ) چهیرگینه کیفیی  از( بهیت

برای  خورد  می به هت کیفیی  در تعیدل هی  بیمیری برخی در شون ؛ می

 کوه  ییب  می افزایش تری کیفی  فقط اس   تر و سرد که بهیت در مثیل

هوییی   ی رطوبو  )بوی نشوینه    شود. در غهبوه  می رطوب  ی غهبه به ماجر

مینا  سفی ی رن  چهرا و زبی   سفی ی رنو  ادرار  مو فوع شول و    

شکل  وو   احسویس تشوا،ی( توصویه بوه کویهش حجوت غورا و          بی

 نوشووی نی و نیووز اسوو فیدا از گوشوو  ترنوو گی  بووه همووراا زیوورا      

(Carum carvi( و زنجبیوول )Zingiber officinale بووی نخوووداب )

(Cicer arietinum   ش ا اسو . نخووداب  شویمل )   دارچوین   نخوود 

 صوور   در و زی وو   روغون  نمو    تیویز   زوفورا    سییا  فهفل برنج 

 بپزد. آرا  سیو  5-4 که چربی ب و  میهیچه تکه ی  تمییل

 نویقص  حرار  ارر ایرانی طا م و  بر اسیس گروا سو : وفون 

 و نویقص  حورار   ویمول  دو حقیقو    در اسو .  مرطووب  ی بر مویدا 

در صور  ومود وفونو  و زخوت    .بیش  می وفون  سیز زمیاه رطوب 

در رحت  گوش  ترن گی  به صور  بریی  ش ا و نیز نخود و دارچین 

(Cinnamomum verum ( و بوورنج و ووو س )Lens Culinaris )

 شود. تجویز می

هییی مینا  بواسویر )تو یوپ(    گروا چهیر : در صور  ومود تودا

گوش  برا و بزغی ه به همراا سمی  و ایجوید  یاو  طبوع بوی     در رحت  

 .(15) شود ی تخ ه توصیه می میوا

گروا تاجت: در صور  ضعف قو  در بیمیر  اس فیدا از گوشو   

 بریی  ش ا به همراا گشایز تأکی  ش ا اس .

ی زیوید از موواد    گروا ششت: در صورتی که بیمیر به د یل اس فیدا

طیف  میدا( و ح   )تیزی میدا( خو  شو ا  غرایی گر  دچیر رق  ) 

(  Piper nigrumبیش   ترهیز از مصرد این مواد گور  میناو  فهفول )   

 (.20-31)شود  دارچین و شیریای توصیه می

برخی مفردا  شییع در مایبع طوا سوا ی ایرانوی کوه در درموی       

ی ایرانوی ییفو     بیمیرا  خونریزی قیوو گی کویربرد دارد و در سوفرا   

آم ا اس . این مفردا  شیمل سومی   زرشو      1ر م ول شود  د می

بیشا  که بی تکرار زیید در مایبع طوا   سیا  و س  به  انیر و غورا می

هی در درمی  خونریزی زیید زمی  قیو گی نوی  بوردا    سا ی ایرانی از آ 

(. در طا نوین نیز مقیال  زییدی در توضیح مواد 20-31)ش ا اس  

فاوول    هی توینن  تهوی   ی آ  ا اس  که از ممههی این مفردا  آم  مؤررا

 .(32-30)بیش    یزین و همیگهوتیاین می

ای بددد  ندددویر در درمدددان   هدددای تهذیددد  ( توصدددی 4

Hypermenorrhea :   بر اسیس مس جوی انجی  ش ا در ماویبع طوا

ی داروهویی   رایج  درمی  خونریزی غیر طبیعی رحوت  بیشو ر بور تییوه    

و مطی عوی  انو کی در ارتبویط بوی      هیی مراحی اس  شیمیییی و رو 

گیری و کا رل این بیمیری انجوی  شو ا اسو . بوی      نقش تیریه در تیش

هویی وموومی در بیمویرا  بوی      تووا  توصویه   بررسی این مطی عی   موی 

هیی مخ هف کا رل خوونریزی بوه    خونریزی زیید رحمی را بی مکینیست

 چا  دس ه تقسیت کرد:

هویی   ی مع نی آهن در تو یو  مجو د گهبوول    میدا :خو  تو ی  -1

. و وا بر این که خوونریزی افوزایش ییف وه    (39-48)قرمز مؤرر اس  

توانو    گردد  کمبود موزمن آهون نیوز موی     سبا کت خونی فقر آهن می

هیی غیر طبیعی رحت گردد. باویبراین  مصورد    سبا تش ی  خونریزی

 می اس .  مواد غرایی غای از آهن در این افراد امر مه
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 ی ایرانی . مفردات شایع در درمان خونریزی زیاد قاعدای در منابع ب  سنتی ایرانی با توج  ب  سفره1جدول 

 ردیف مفرده نام علمی در طب نوین مواد مؤثره کتاب مرجع طب ایرانی

 --قانون -ابن بیطار -اکسیر اعظم

 مخزن -الحاوی

Tannins Rhus coriaria (32) 1 سماق 

 Antihistaminic and Anticholinergic activity ی ناصریه تحفه -طب اکبری

Antioxidant activities 
Berberis vulgaris (33) 2 زرشک 

 3 سیب Polyphenolic composition Malus domestica (33) ی ناصریه تحفه -طب اکبری

 3 عدس Hemagglutinin a lysine Lens culinaris (35) اکسیر اعظم -تذکره أولی األلباب

 Kaempferol and quercetin مخزن -الحاوی -قانون -اختیارات
Polyphenolic composition, Antioxidant activity 

Cydonia oblonga (38) 5 به 

 -قانون -اختیارات بدیعی -اغراض

 مخزن -الحاوی

Antioxidants 

β-carotene 
Punica granatum (36) 6 انار 

 7 غوره Antioxidant activity Vitis vinifera (37) الطب نفایس -التقسیم و التشجیر
 The role of nutrition in the treatment of patients with Heavy Menstrual Bleeding from the perspective of Traditional Iranian Medicine and 

modern medicine 

 

توانو  سوبا    نیوز موی   Cزمی  ماویبع غاوی از وی ویمین     مصرد هت

. تأمین مایبع کیفی روی )که (41)بیمیرا  گردد  افزایش مرب آهن در

مایبع غای آ  گوش   میهی   بایی   حبوبوی   غو   کیمول و م،ور     

و غرای دارای تروتئین بیال  سبا افزایش مورب ایون واصور     هس ا (

 .(42)شود  می
)که ماویبع غاوی آ     Cمواد غرایی حیوی وی یمین  زخت: ترمیت -2

هی هس ا ( بی مکینیست ترمیت زخوت در   میوا و سبزیجی  و گوش  ان ا 

 (Platago Major. بیرهاو  ) (39)مهیر کرد  خونریزی مؤرر هسو ا   

سویکیری هی  ترتاوئیو هی     شیمل امزای فعیل از ممهه ف ونوئی هی  تهوی 

ایون مهو     بیش ؛ بوه    یپی هی  گهیکوزی  ایری وئی  و اسی  کیفئی  می

توان  بی تسریع ترمیت بویف ی در درموی  خوونریزی و ا  هویب موورد       می

 .(43)اس فیدا قرار گیرد 

هیی دخیول در مسویرهیی    فراهت کرد  ریز میری :خو  انعقید -3

مورغ و   )که مایبع غاوی آ  گوشو   تخوت    Kانعقید خو  نظیر وی یمین 

و کهسویت بورای کویهش خوونریزی      Cگییهی  سبز هسو ا (  وی ویمین   

 .(39)بیش   ضروری می

ی ا  هویب: تعویدل    مواد کیهش دهاو ا  ا  هیب: ی دها ا کیهش -4

 Dدر رریوت غورایی  وی ویمین     3به ام،ی  6نسب  اسی هیی چرب ام،ی 

)کوه   Aمرغ و م،ور هسو ا (  وی ویمین     ی تخت )که مایبع غای آ  زردا

هویی حویوی    یج خوی   میووا  مرغ  چربوی شویر  هوو    مایبع غای آ  تخت

)فووال     Bهیی گروا  بیشا (  وی یمین کیروتاوئی  نظیر زردگ و به می

B2  B6  وB12    هوی    ( )که مایبع غای آ  غ   کیمول و م،ور  گوشو

مرغ  گوشو  و ماویبع غاوی     غ   کیمل  سبزیجی   میزهی  شیر  تخت

فوال  شیمل حبوبی  خش   م،ور  سوبزیجی  سوبز و آب ترتقویل     

هس ا (  کهسیت )که مایبع غای آ   بایی   ریواس  سبزیجی  سوبز بوه   

  روی و مایوزیت  خصوص اسفایج  غ   کیمل و گوش  گیو هسو ا ( 

هی و میزهی و سبزیجی  بورگ   )در مایبع غرایی مینا  غ   کیمل  دانه

 (.39  42)بیشا   سبز( می

دس رسووی به وور دسوو ،یا گوووار  در درییفوو  کیروتاوئیوو هیی   

مرغ به خصووص فسوفیتی یل    مرغ  فسفو یپی هیی مومود در تخت تخت

هوی در کویهش    کو ین و مواد غرایی زیس  فعیل آ  از ممهه توروتئین 

. مصورد زنجبیول بوی مهویر سوا ز      (44)رسو    ا  هیب مؤرر به نظر موی 

هی  سبا مهیر فرایا هیی ا  هویبی و همچاوین  کویهش     تروس یگ ن ین

ی  . بیرها  دارای ارورا  تورمیت کااو ا   (41)شود  خونریزی رحمی می

زخت بی اررا  ضو  ا  هویبی وضو  میکروبوی اسو . در واقوع  وموود        

یص در بیرها  مزم اصهی و مهت در ایجید ارر تورمیت  هیی خ فاول تهی

 گیوووویا مووووورد   .(45-47)کااوووو گی در ایوووون گیوووویا اسوووو    

(Myrtus communis و گوول انوویر نیووز دارای خووواص بیو وووری و )

 (.40-49)بیش   اررا  ض  ا  هیبی می

هیی رحموی اسو ؛ بوه       ی  ویمل دخیل در خونریزیAوی یمین 

نسب  بوه افوراد سوی ت     Menoragiaی طوری که سطح آ  در بیمیرا  ب

کیهش ییف ه اس  و تأمین مایبع کیفی از آ  در حفظ س م ی و بهبوود  

 .(41)و یت بیمیرا  اهمی  دارد 

مطی عی  انجی  ش ا افوزایش اح مویل وفونو  در     :وفون  رفع -5

ان . همچاوین  افوزایش درییفو      افراد چی  و کت تسرگ را گزار  کردا

هویی سویدا  ا کول و کووال بوی افوزایش خطور ووود          کربوهیو را  شکر  

هیی وار  همراهی دارد. افزایش درییف  غراهیی اسی ی و سویر   وفون 

(Allium sativum        در کیهش و یوت مورتبط بوی وفونو  موؤرر اسو )

فون،ویل خوود    سپ ی  و آن ی . بیرها   مورد و گل انیر بی اررا  آن ی(58)

 .(40-49  51)هی نقش داش ه بیشا   توانا  در رفع وفون  می

فاوو ی    انیر بوه د یول وموود موواد تهوی      ایمای: سیس ت تقوی  -6

توانو  دارای خوواص بهبوود ومهکورد      و فی واسو رور  موی   Cوی یمین 
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ایمای  کیهش اس رس اکسی اتیو  کیهش ووامل ا  هیبی و تورمیت زخوت   

همچوووو   یی هییماوسووویکیر(. بیرهاووو   دارای 49  52-54)بیشووو  

  یهمچوو  اسو   یی هییسویکیر  یو راماوز  تهو  هوزیفروک وز  گهوکز  گز

   یو و او ئ  یو او ئیچورب همچوو      یهی یگیالک وی   اسو   و  یتک 

  یو ارگین ی هییاسو    یو ترتاوئ  ی وئیریا ی هییکوزیگه  هی یف ونوئ

 وتن کویر -شویمل ب وی   هی نی یمیو   یاس  یو ب روئ  یاس  یمینا  فومیر

  م اووع  بوی  یترک نیو ا .بیشو   یمو  A نی ویم یو تورو و   یاسکورب  یاس

 بوه  یایو گ نیو در ا یم ع د  یو وریب یهی  یموما ش ا اس  که فعی 

و سووورطی  خوووواص ضووو   هوووی  آ  ی اربوووی  برسووو که از ممهوووه

 .(45) بیش  یم  ا یاکس یو آن ی یتوریمونوم یا

هوی   بیوف ونوئی هیی مومود در سبزی: ورو  شکاا گی کیهش -7

توانا  بی کویهش   هی )مینا گی س  بهوبری  سیا و بروکهی(  می و میوا

هی شوون  و سوبا کویهش     شکاا گی ورو  موما اس سکی  م ار آ 

 .(55)خونریزی گردن  

 

 بحث

ی نقوش تیریوه در    ی حیضر  برای او ین بیر بوه بسوث دربویرا    مطی عه

ی یو  هور  غورایی     طور ماسجت و بی ارایه خونریزی زیید قیو گی به

تیشاهیدی ترداخ . وهل خونریزی رحمی زیید در طا ایرانی به طوور  

ی رطوب   وفون  و زخت رحت   خ صه به زییدی خو  در ب    غهبه

شون . اگر چه  هیی رحمی و ضعف قوای بیمیر تقسیت می ومود تو یپ

شود  اموی یو     میهیی اخ صیصی توصیه  بر اسیس وه  بیمیری درمی 

سیز و غوراهییی کوه    دس ورا عمل کهی بی رویکرد مصرد غراهیی خو 

هی اسو فیدا از   ترین آ  ی خونریزی شون   ومود دارد که مهت مینع ادامه

 (  روغووون نیرگیووول  Rosa Domesticaروغووون گووول سووورو )  

(Cocos Nuciferaزردا  ) ی  موورغ وسووهی  کبوویب  وصوویرا  ی تخووت

شیر غای ش ا بی آهن  برنج  انیر  هوویج    گوش  تر  ش ا بی سمی  

 (.20-31)به و گشایز اس  

اتیو وری خونریزی زیوید رحموی در طوا نووین شویمل تو یوپ        

آدنومیوووز   یومیووو   هیپوورت زی و بوو خیمی  کوآگو وتوویتی  اخوو  ل  

ومهکوورد تخموو ا   وهوول آنوو وم رییل  اییترورنیوو  و سووییر وهوول     

هویی   این وهول مخ هوف  درموی     . بر اسیس(1)با ی ش ا اس   تقسیت

هویی غیور طبیعوی رحموی در نظور گرف وه        مخ هفی نیز برای خونریزی

شود که اغها شیمل هورمو  درمینی  داروهویی ضو  ا  هویب غیور      می

ی  وونوررس رول   اس روئی ی  کورتیر  وسییل داخل رحمی آزاد کاا ا

. بی تومه (4)بیش   ترانسیمی  اسی   ابهیشن آن وم ر و هیس رک ومی می

رسو    هیی درمینی و ووار  ایون داروهوی  بوه نظور موی      به مس ودی 

ی اغهوا   هیی بومی ایرا  که در رریت غرایی روزانه آشاییی بی خوراکی

توان  در کیهش خونریزی قیو گی موؤرر بیشو      افراد ومود دارد و می

در کایر طا رایج اررا  کیرگشییی داش ه بیش . بورای مثویل  بوه چاو      

 از این مواد غرایی اشیرا خواه  ش .مورد 

در مایبع طا ایرانی  افزود  سمی  به تموی  غوراهیی فورد دچویر     

خونریزی زیید قیو گی  توصیه ش ا اس . در طا نوین  ایون مفوردا   

و قیبض بر روی رحوت دارد   Astrigentبیش  که اررا   حیوی تینن می

 .(32)و از خونریزی بیش ر آ  مهوگیری نمیی  

  غوورا  به  انویر و  ا یزرش   س مومود در ی رراؤاز مواد م یکی

توان   که می اس  یا  هیب ییتورهییم  یهی کاا ا مهیر و هی  ا یاکس یآن 

هیی سویا و بوه  شویی      فاول نقش مهمی را در درمی  داش ه بیش . تهی

بی ارراتی مشیبه داروهیی ض  ا  هیب غیر اس روئی ی  ب وانا  بی کویهش  

 .(33-34  36-30)ه کیهش خونریزی کم  کاا  ا  هیب ب

داروهوویی ضوو  ا  هوویب غیوور اسوو روئی ی مهوووی سوویخ        

 دها . گیرن  و دفع خو  قیو گی را کیهش می هی را می تروس یگ ن ین

)ماقوبض   A2هی ممکون اسو  تعویدل بوین ترومبوکسوی        همچاین  آ 

و تروس یسویکهین   ی تجموع ت ک وی(   ی وروقی و افزایش دها ا کاا ا

. (56)ی وروقی و مهیرگر تجمع ت ک ی( را به هت بزناو    )گشید کاا ا

بی تومه به ومود مواد ض  ا  هیبی در زرش   سیا  به  انیر و غوورا   

 ریو ضو  ا  هویب غ  داروهویی  بوه   هیشوب  ینقشو   او توان یمو هوی   ا این میو

ووار   ازرا  میریفرد ب  حیل نی  و در واکا یدر ب   بیز ی ئیاس رو

 هسو یز همچوو  تهووع  سوردرد  آکاوه و ک     یض  ا  هویب  یداروهی یدیز

 .ن،ه دارن  امی  در یوروق -یقهب یهی یمیریو ب یصفراو

ترانکسیمی  اسی   یو  داروی ضو  فیبریاو ی یو  اسو  کوه در      

این دارو  به طور قیبول   شود. درمی  خونریزی زیید قیو گی تجویز می

 کا  بر روی ت سمیاور  مس ود می هیی اتصیل  یزین را برگش  مسل

. یکوی  (57)ی فیبرین اسو    ی این فرایا   مهوگیری از تجزیه و ن یجه

بیشو  و   هیی مومود در وو س همویگهوتیاین  یوزین موی     از مواد مؤررا

ی اررا  مفیو  وو س    توان  تومیه کاا ا رود همین میدا می اح میل می

 ه  بررسوی بیشو ر ایون    . ا ب(35)در درمی  خونریزی زیید رحمی بیش  

مووزم فعوویل در ووو س و چ،ووون،ی نقووش آ  در کوویهش خووونریزی  

خطور و موؤرر و ارزا     ای نوین در درمی  بوی  توان  دریچه قیو گی  می

 قیم  خونریزی زیید رحمی ب،شیی .

دس ورهیی غرایی کهی کوه حکمویی طوا ایرانوی بورای کویهش       

کاا    توصیه میخونریزی در تمی  بیمیرا  دچیر خونریزی زیید رحمی 

اسو فیدا از غورای مقووی و زود     ل یو روغن نیرگ روغن گل وبیر  از 

ی  مورغ وسوهی  کبوویب  مویما هست )وصوویرا    ی تخووت هضوت میناو  زردا  

گوش ( تر  ش ا بی سمی   شیر غای ش ا بی آهن  برنج  انیر  هویج  

 ییهور  غورا   . بور ایون اسویس    (20-31)بیشا   به  زردگ و گشایز می

مب   بوه خوونریزی    میرا یتمی  ب یبرا مسققین این تهوهشی شاهیدیت

 آم ا اس . 1زیید رحمی در شکل 
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هیی غرایی یی ت وین ی  رریوت غورایی حویوی     اس فیدا از مکمل

فیبریاو ی یو     سویز  ضو  ا  هویب  آن وی     هییی بی ارورا  خوو    خوراکی

ی زخوت بو و  داشو ن وووار  داروهویی       اکسی ا   تورمیت کااو ا   آن ی

ی بسییر کم ر و تریر  بیش ر از سووی بیمویرا  بوه     هورمونی و بی هزیاه

شوود  کمو     د یل این که بیش ر به واوا  غرا به مویی دارو تجوویز موی   

 زییدی به بهبود س م  زنی  مب   به خونریزی زیید رحمی خواه  کرد.

 

 تشکر و قدردانی

تخصصوی طوا   ی مقطع دک ری  نیمه این مطی عه  قسم ی از ن ییج تییی 
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بیش . ب ین وسیهه  از معیون  مس ر  تهوهشوی ایون    تزشکی مشه  می

دانش،یا و همچاین  اس یدا  گرانق ر که راهامویی موی در ایون مطی عوه     

 .گردد بودن   تشکر و ق ردانی می
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Abstract 

Background: Heavy menstrual bleeding during menstruation or hypermenorrhea or menorrhagia, which is 

called "Efrate Tams" in Traditional Iranian Medicine, is one of the most common causes of visiting health 

centers by women. The present study aimed to provide nutritional guidelines recommended in the Traditional 

Iranian Medicine for this complaint which their effects on bleeding regulatory pathways are also proven in 

conventional medicine.  

Methods: In first phase of this study, we conducted a review with a focus on the sources of Traditional Iranian 

Medicine; in second phase, electronic databases of PubMed, Scopus, and Magiran were studied with the key 

words of "Menorrhagia", "Hypermenorrhea", "Efrate Tams", "Heavy Menstrual Bleeding", "Nutrition", and 

“Food supplements”. Similarities and differences of our search results were extracted and classified, and the 

resulting data were analyzed. 

Findings: From the perspective of Traditional Iranian Medicine, foods such as egg yolk, lentils, meat extracts, 

pomegranate, quinceand, and Sumac are prescribed to reduce bleeding in patients with menorrhagia, and new 

studies have demonstrated anti-inflammatory, anti-oxidant, hematopoietic, and anti-fibrinolytic effects of some 

of these foods. 

Conclusion: Designing an appropriate diet for women with menorrhagia, along with common treatments, may 

help promoting health states of these patients. 
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