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 8931اول، بهار  ۀ، شماردهمسال تي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّۀ  

 

های غیرطبیعی رحمی از منظر طب  از علل خونریزی تغییرات رئولوژیک خون، یکی

 سنتی ایرانی

 

، فاطمه ج، محمد غالمی فشارکیب،الف، فاطمه عمادیالف، سيد سعيد اسماعيلی صابرالفغالمرضا صلصالی

 *وظفرقندی، نفيسه الفنژاد ، سيد عباس هاشمیدالسادات دانش ، عطيهه،دنوجوان

 ی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانگروه طب سنتی ایرانی، دانشکدۀ پزشک الف
 ، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتیمرکز ت ب

 زیستی، دانشکدۀ علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانگروه آمار  ج
 ، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایرانپزشکی دانشکدۀگروه طب سنتی ایرانی،  د

 سالمت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایرانمرکز مطالعات  ه
 شاهد، تهران، ایران گروه زنان و زایمان، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه و

 چكيده
نگر ایرانی علل متعددی برای این  : خونریزی غیرطبیعی رحمی از علل شایع مراجعه به مراکز درمانی در سنین قبل از یائسگی است. طب کلسابقه و هدف

توان به دو دستۀ علل رحمی و علل خونی تقسیم کرد. علل خونی شامل تغییراتی در کیفیت و کمیت خون است که چگونگی  کند. این علل را می یان میمشکل ب

دگاه طب ای است، بررسی تغییرات خونی مسبب خونریزی رحمی از دی هدف این مقاله که یک مطالعۀ کتابخانه .کند جریان یافتن خون را دستخوش تغییر می

 باشد. قوانین حاکم بر مکانیک سیاالت میسنتی ایرانی و تبیین آن بر اساس 

 در راتییتغ علل متمرکز بر این از یسر کیشد و از آنجا که  مطالعه یرحم یعیطبریغ یزیعلل خونر رانیا یکتب معتبر طب سنتر ابتدا با جستجو د: در این مطالعه ها مواد و روش

 2310تا  2311معتبر علمی در بازه زمانی  یها گاهیبه جستجو در پا «خون یرئولوژ» و« همورئولوژی»، «یرئولوژ» یها واژهدیبا کل ،خون انیرفتار جر ۀطالعجهت م ،خون بود انیجر

   .تبیین شد یرحم طبیعی ی غیرها یزیخون و خونر انیسپس ارتباط رفتار جر پرداخته شد.

حجم آب تغییر در کیفیت خون به صورت افزایش حرارت آن و یا افزایش  ،رحمی های یکی از علل افزایش خونریزی ،از دیدگاه طب سنتی ایرانی :ها یافته

این تغییرات باعث افزایش سیالیت خون  ،باشد که براساس علم مکانیک سیاالت نسبت به سایر اجزاء آن و یا تغییر در کمیت خون به صورت پرخونی می

 .شوند می

های جدیدی را در پیشگیری و درمان این مشکل  مکانیسم ایجاد تغییرات در رئولوژی خون و ارتباط آن با خونریزی غیرطبیعی رحمی، افق : شناختگيری نتيجه

 خواهد گشود.

 طب سنتی ایرانی ،یهمورئولوژ خونریزی غیرطبیعی رحم، رئولوژی، ها: کليدواژه
 

 

 :مقدمه

 ( leedingBAbnormal Uterine) خونریزی غیرطبیعی رحمی

شود که خونریزی قاعدگی از  مواردی اطالق میبه  طبق تعریف

 زنان غیرباردار در  غیرطبیعی بوده و در ،نظم ونظر مقدار، مدت 

 

 

(. برخالف الگوی قدیمی 1) سنین قبل از یائسگی اتفاق بیافتد

که خونریزی رحمی به انواع منوراژی، متروراژی، منومتروراژی 

، FIGOبندی جدید  شد، در طبقه یتقسیم م و هیپرمنوره

بین  خونریزی غیرطبیعی رحمی دارای سه الگوی حاد، مزمن و

 89اردیبهشت  :افتیدر خیتار

 89خرداد تاریخ پذیرش: 
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حاد در  خونریزی غیرطبیعی رحمی است. سیکل قاعدگی

رود که نیاز به  می کار مواردی از خونریزی شدید رحمی به

 (.2) پزشک داشته باشدۀ مداخل

دی مربوط به موار «خونریزی شدید» ۀدر این تعریف واژ

جنسی  اجتمایی و روحی، است که کیفیت زندگی جسمی،

های  همین تعریف در ارزیابیباشد.  شدهبیمار دچار اختالل 

ولی در مطالعات تحقیقاتی که نیاز به  ؛کلینیکی کافی است

 سی روزانه و سی 03گیری است حجم بیش از ابزارهای اندازه

زی عنوان خونری روز خونریزی را به هشتیا مدت بیش از 

 (. 1-0) گیرند شدید رحمی در نظر می

های رحمی  خونریزی غیرطبیعی رحمی مزمن: به خونریزی

 ماه 0که از نظر مقدار و زمان و نظم غیرطبیعی بوده و بیش از 

 (.2) شود گفته می ادامه یابد،

عبارت : خونریزی غیرطبیعی رحمی بین سیکل قاعدگی

قاعدگی اتفاق های  هایی که در بین سیکل است از خونریزی

  (.2) افتد می

 اخیر ممکن است مقدار خونریزی زیاد نباشد ۀدر دو دست

(2.) 

درصد زنان به علت این مشکل نیاز به دریافت  03بیش از 

کنند. در این میان، خونریزی شدید  های پزشکی پیدا می درمان

تواند  رحمی عالوه بر تحمیل بار اقتصادی به فرد و جامعه، می

 های اورژانسی شود شدید و نیاز به دریافت مراقبتباعث آنمی 

(0-4.) 

 ۀبه دو دست ،های غیرطبیعی رحمی براساس علل خونریزی

  :شوند بندی می علل ساختمانی و علل غیرساختمانی طبقه

Polyps, Adenomyosis, Leiomyoma, Malignancy, 
Coagulopathy, Ovulatory dysfanction, Iatrogenic, 

Endometrial, Notclassification  
بیان  (PALM-COIEN)صورت  به که همگی به اختصار

 (. 2) شوند می

های جراحی و  ها در طب جدید شامل درمان درمان

ها گذشته از  باشد، هر کدام از این درمان های دارویی می درمان

اینکه عوارض مخصوص به خود دارد، در بسیاری از موارد 

(. از این رو امروزه در 0) دشون درمان قطعی محسوب نمی

 ۀهای بومی در زمین سراسر دنیا، اقبال عمومی به سمت آموزه

 .(0) ها چشمگیر است درمان بیماری

طب سنتی ایران با قدمتی طوالنی نگاهی متفاوت به بدن 

ها دارد و با توجه به این  انسان و اسباب و علل ایجاد بیماری

برای پیشگیری، درمان  فرد  برخوردی منحصر به، نگاه متفاوت

ها دارد. علیرغم تفاوت بارزی که در نگاه اول  و کنترل بیماری

شود، با  بین رویکرد طب سنتی ایران و طب جدید مشاهده می

اسباب و علل بیان شده در هر دو طب  دقیق درۀ مطالع

شود که حاکی از عمق نگاه حکمای ایرانی  مشترکاتی نمایان می

 است.

و بحث شده هایی که در طب سنتی ایران،  از جمله بیماری

راهکارهای درمانی زیادی برای آن بیان شده است، 

طبیعی قاعدگی است. امروزه اثر بخشی  های غیر خونریزی

ها توسط کارآزمایی های بالینی به اثبات  بسیاری از این درمان

. در این مقاله جهت درک بهتر این (0-14) رسیده است

های  بیان شده برای خونریزی علل و اسباب به ها درمان

غیرطبیعی رحمی در طب سنتی ایران با علوم جدید پرداخته 

بحث در خصوص یکی از  علت گستردگی مطلب به به و است

پردازد که تغییرات خونی هستند.  های رحمی می علل خونریزی

برای مطالعۀ تأثیر تغییرات خونی روی خونریزی باید به مطالعۀ 

ایعات در علم مکانیک پرداخت. به همین جهت، رفتار جریان م

که  «رئولوژی»مانند  ضروری استآشنایی با بسیاری از مفاهیم 

پردازد و  می ها رفتار جریان مواد و یا تغییر شکل آن ۀمطالع  به

مطالعۀ رفتار جریان خون  که به« همورئولوژی»همچنین 

 پردازد.  می
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جدیدی است که  دیدگاه ،ها و همورئولوژی ارتباط بیماری

های اخیر توجه مطالعات علمی، بیشتر به سوی آن  سال

معطوف شده است. ولی مطالعاتی که در رابطه با همورئولوژی 

های رحمی انجام شده بسیار کم بوده، فقط در یک  و بیماری

های  یهای غذایی روی خونریز مطالعه تأثیر مثبت توصیه

بیان شده است  غیرطبیعی رحمی با رویکرد به همورئولوژی

(. همچنین مطالعاتی روی ارتباط همورئولوژی با 00)

های  های شایع از جمله فشار خون، دیابت و بیماری بیمای

هدف (. 20-02های اخیر انجام شده است ) کبدی در سال

اثبات همخوانی یکی از عللی که حکما با نگاه  ،نهایی مقاله

ذکر  یبیعی رحمهای غیرط خونریزی ۀنگر و حکیمانه دربار کل

  است.  اند با به روزترین مطالب علمی امروز کرده

  :ها مواد و روش

باشد،  ای می که یک مطالعه با روش کتابخانه در این مطالعه

 متون معتبر طب سنتی ایرانی مربوط به قرون مختلف به بررسی

ارزانی،  طب اکبریسینا،  ابن قانون فی الطبمانند  پردازیم می

اکسیر سمرقندی،  شرح االسبابلی خراسانی، عقی معالجات

که در بین کتب طب سنتی ایرانی از جامعیت ناظم جهان  اعظم

افزایش علل مطالب مربوط به باشد.  باالتری برخوردار می

افراط »، «کثرت طمث»های  با کلیدواژهخونریزی قاعدگی 

سپس  استخراج شد.« افراط حیض»و « کثرت حیض»، «طمث

یکی از علل افزایش در مطالب استخراج شده که با توجه به این

در تغییرات  در طب سنتی ایران غیرطبیعی خونریزی قاعدگی

با جستجو در منابع معتبر الکترونیک از  ،بودذکر شده خون 

 ,Science Direct, Scopus, Web of Scienceجمله 

PubMed  با  2310تا  2311در بازه زمانی

 و ”Rheology”، “Hemorheology“های کلیدواژه

“Blood rheology” ثیر این تغییرات خونی در أبررسی ت  به 

 

  ن پرداخته شد.رئولوژی خو

 :ها یافته

 خونریزی غيرطبيعی از دیدگاه طب سنتی ایران  -

در طب سنتی ایران خونریزی غیرطبیعی رحم با واژۀ افراط 

طمث، به افزایش حجم خونریزی در دوران قاعدگی و یا 

شدن روزهای قاعدگی بیش از هفت روز و یا طوالنی 

(. در 10شود ) های قاعدگی اطالق می خونریزی در بین دوره

این دیدگاه خونریزی غیرطبیعی رحمی بر اساس علل به وجود 

بندی شده و برای هر گروه توصیۀ درمانی  آورنده، تقسیم

 (.10-10خاصی بیان شده است )

ای افراط طمث بیان سینا دو علل عمده بر الرئیس ابن شیخ

کند: یکی از این علل مربوط به اختالالتی است که در رحم  می

افتد و دیگری مربوط به تغییراتی است که در خون  اتفاق می

افتد. تغییرات مربوط به رحم شامل انواع زخم و  اتفاق می

آسیب در بافت رحم است که به علل مختلف بدنی و بیرونی 

مانند آن ایجاد شده و باعث مثل زایمان سخت و ضربه و 

شود.  طبیعی می خونریزی غیر ضعف بافت رحم و عروق آن و

علل مربوط به خون شامل تغییر در کیفیت و کمیت خون 

 (.10باشد ) می

های غیرطبیعی رحم را با  شاید بتوان علل رحمی خونریزی

بسیاری از علل ساختمانی بیان شده توسط طب جدید تطابق 

ت شده است که تحریک بافت اندومتر به طرق داد. امروزه ثاب

مختلف ازجمله آسیب بافت و خونریزی در دسیدوا و یا قرار 

ها و در  ها باعث بیان یک سری ژن گرفتن درمعرض هورمون

شود که آبشار انعقادی و  نتیجه ساخته شدن مدیاتورهایی می

(. تطابق 2، 1دهند ) هموستاز عروق رحم را تحت تأثیر قرار می

یق این علل رحمی که در طب سنتی ایران برای خونریزی دق

 ای  غیرطبیعی رحم بیان شده است با علل امروزی نیاز به مقاله
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بحث در خصوص تغییرات خونی که   جداگانه دارد. در اینجا به

عنوان یکی از علل مسبب خونریزی رحم در طب سنتی ایران  به

 پردازیم. بیان شده، می

 سنتی ایرانی خون از دیدگاه طب -

براساس طب سنتی ایرانی خون در حالت طبیعی دارای 

کمیت و کیفیت مشخصی است و در صورتی که از این کیفیت 

کند. کیفیات نیز چهار  و کمیت خارج شود، بیماری بروز می

ها کیفیاتی هستند که با حواس  که یک دستۀ آن دسته هستند

ات ملموس مانند شوند. در این میان به کیفی گانه درک می پنج

توجه  گرمی و سردی و تری و خشکی و غلظت و رقت بیشتر 

 (. 20شود ) می

(. در 20در این دیدگاه خون دارای کمیتی مشخص است )

که از این مقدار بیشتر شود به علت افزایش حجم  صورتی

رود. در نتیجۀ فشاری که در  خون، فشار داخل عروق باال می

عی که استعداد پارگی دارند، شود در مواض عروق ایجاد می

دهد. به این بیماری در طب سنتی ایران امتالء  خونریزی رخ می

شود. از جهت کیفیت نیز خون دارای کیفیتی گرم و  گفته می

خاطر خروج از قلب که باالترین مرتبۀ  مرطوب است. خون به

رود. خون  ترین اعضاء به شمار می گرمی را در بدن دارد از گرم

چهار خلط دم، بلغم، صفرا و سودا و همچنین  طبیعی از

مقداری آب در کنار این اخالط تشکیل شده است که هر کدام 

(. در صورت 20دهند ) درصد مشخصی از خون را تشکیل می

هم خوردن  هم خوردن میزان هریک از اجزاء خون یا به به

کیفیت هریک از اخالط، نه تنها کیفیت خون از نظر گرمی و 

کند، بلکه غلظت و رقت  کی و تری تغییر میسردی و خش

شود و همگی مسبب ایجاد انواع  خون نیز دستخوش تغییر می

ها در بدن از نگاه طب سنتی ایران هستند. تغییر در  بیماری

 کیفیت و کمیت خون یکی از علل انواع خونریزی از جمله 

 

 

 (. 20)  باشد های رحمی در مکتب طب سنتی ایران می خونریزی

 افزایش حرارت خون -

خون دارای یک میزان گرمای طبیعی است که برخی 

توانند باعث افزایش یا کاهش  ها و اختالالت در بدن می بیماری

این حرارت شوند. به افزایش حرارت خون بیش از حد طبیعی 

شود. در طب سنتی ایران افزایش  سوءمزاج گرم خون گفته می

ی افزایش حرارت خون به عنوان یکی از علل خون

های غیرطبیعی رحمی بیان شده است. تشخیص از  خونریزی

پذیر  روی خصوصیات خون دفع شده در زمان قاعدگی امکان

است. خون دفع شده، رقیق مایل به زردی و گرم و سوزاننده 

طور که گفته  (. همان10-10شود ) بوده و با سرعت خارج می

ما است. شد، یکی از عوامل کاهش ویسکوزیته باالرفتن د

علت کاهش ویسکوزیته و در  بنابراین افزایش حرارت خون به

تواند از علل خونریزی باشد.  نتیجه افزایش سیالیت خون می

اقدام مناسب در این حالت، پایین آوردن دمای خون است. با 

پایین آوردن حرارت خون از رقت آن کاسته شده و خونریزی 

 شود. کنترل می

 لت افزایش رطوبت آن افزایش رقت خون به ع -

یکی از تغییرات غیرطبیعی در خون، رقیق شدن آن به علت 

افزایش جزء آبی به مواد جامد است. به این حالت، در طب 

شود. در این مکتب  سنتی ایرانی افزایش مائیت خون گفته می

یکی از علل خونریزی زیاد رحمی، افزایش مائیت و رطوبت 

رد خون قاعدگی رقیق و بدون خون بیان شده است. در این موا

شود که در ایام  حرارت و سوزش است، این در زنانی دیده می

پاکی نیز ترشحات رحمی زیادی دارند. در این افراد عضالت 

(. 10شکمی شل هستند و شکمی مانند زن باردار دارند )

براساس علوم جدید افزایش جزء آبی با ایجاد فاصلۀ بیشتر بین 

 تر شدن خون و  هش ویسکوزیته و رواناجزاء خون باعث کا
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شود. به عبارتی افزایش جزء آبی خون  افزایش خونریزی می

باعث کاهش هماتوکریت شده که یکی از فاکتورهای مهم 

 باشد.  رئولوژیک در خون می

 افزایش کميت خون -

از دیگر علل افزایش خونریزی رحمی از منظر طب سنتی 

ساس این دیدگاه پر خونی (. بر ا10-10ایران پرخونی است )

افتد که شرح حالی از پرخوری و مصرف  در افرادی اتفاق می

کنند. آثار پرخونی  ساز و رفاه و استراحت را بیان می مواد خون

مانند گلگون بودن چهره، احساس سنگینی در بدن و پری نبض 

در بیمار وجود دارد. این افراد با دفع خون احساس راحتی 

ریزی شدید رحمی باعث اختالل در کیفیت کنند ولی خون می

(. عالئم ذکر شده برای پرخونی را 10شود ) ها می زندگی آن

توان با افزایش فشار خون و یا افزایش هماتوکریت در طب  می

که عالئم ذکر شده برای پرخونی  جدید مطابقت داد. در صورتی

را مطابق با افزایش هماتوکریت در بیمار در نظر بگیریم با 

پذیر نیست؛ زیرا هرچه  فزایش خونریزی رحمی توجیها

هماتوکریت بیشتر باشد به علت افزایش ویسکوزیته جریان 

شود. در این  یافتن خون کمتر شده و ریسک ترومبوز بیشتر می

 (.1بینی را داریم )جدول  افراد توقع ایجاد اولیگومنوره و لکه

ش فشار که این عالئم مربوط به بیماری با افزای درصورتی

پذیر  خون باشد، همراه بودن آن با خونریزی زیاد رحمی توجیه

است؛ زیرا طبق قانون پوازی میزان جریان با فشار رابطۀ 

مستقیم دارد از طرفی هرچه خون با فشار بیشتری جریان داشته 

باشد با وارد کردن فشار بیشتر به دیوارۀ عروق باعث آسیب به 

شود، مانند  قاومت میم عروق و خونریزی از نواحی کم

های مغزی و یا خونریزی از بینی که در فشار خون  خونریزی

افتد. عروق اسپیرال  ها اتفاق می باال به علت پارگی مویرگ

 رحمی هم که طی ریزش دیوارۀ رحم در سیکل قاعدگی بدون 

 

 

 (. 20آیند ) پذیر به حساب می حفاظ هستند از این نواحی آسیب

و همورئولوژی از دیدگاه مكانيک  مروری بر رئولوژی -

 سياالت

خون یک سیال است و قوانین مکانیک سیاالت در مورد آن 

کند. هر ماده، در برابر نیرویی که در جهت موازی با  صدق می

دهد؛ در  العمل نشان می آن ماده برآن وارد می شود دو عکس

که  کند و در صورتی که ماده سیال باشد جریان پیدا می صورتی

شود. به مطالعۀ رفتار جریان  ال نباشد دچار تغییر شکل میسی

شود. همورئولوژی  ها رئولوژی گفته می مواد و یا تغییر شکل آن

دانشی است که به تشریح رفتار جریان خون و تأثیر تغییرات 

(. امروزه تغییرات در 23پردازد ) اجزای خون در این رفتار می

ها را  ی بسیاری از بیماریرئولوژی خون قسمتی از فیزیوپاتولوژ

 (. 21-24دهد ) تشکیل می

بر اساس قوانین مکانیک، هرگاه نیرویی موازی بر سطح 

( یا Deformationماده بر آن وارد شود باعث تغییر )

شود. این نیروی وارده، استرس برشی  جابجایی در آن ماده می

شود و به مقدار  نامیده میShear stress) یا تنش برشی )

و در  Shear strain)ر شکل حاصله کشش برشی )تغیی

صورت ایجاد جابجایی، به جابجایی حاصله سرعت برشی یا 

گوییم  شود. زمانی که می ( اطالق میShear rateنرخ تنش )

ای زیاد است، یعنی سرعت برشی  ه سیالیت یا جریان یافتن ماد

آن ماده زیاد است. در سیاالت، مقدار مقاومتی که در برابر 

آن ماده نامیده  ۀریان یافتن ماده وجود دارد، ویسکوزیتج

عبارتی هرچه ویسکوزیته بیشتر باشد سیالیت کمتر  شود. به  می

با نسبت سرعت برشی به  ویسکوزیته مایعات برابر است.

مایعات  باشد. بر اساس قوانین رئولوژی مواد، استرس برشی می

ی تقسیم به دو دستۀ مایعات نیوتنی و مایعات غیرنیوتن

 شوند. در مایعات نیوتنی ویسکوزیته از قانون فوق به دست  می
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به نیروی جاذبۀ  برای یک ماده عددی ثابت است و و آید می

ملکولی بین اجزاء ماده ارتباط دارد. در این حالت ویسکوزیته 

کند؛ ولی در  یا استرس برشی تغییر نمی با تغییر سرعت برشی و

با تغییر سرعت  یته ثابت نیست ومایعات غیرنیوتنی ویسکوز

براین اساس مایعات غیرنیوتنی به سه  کند. برشی تغییر می

موادی که با افزایش سرعت برشی  .1شوند:  دسته تقسیم می

. 2شوند؛  شوند به عبارتی رقیق می دچار کاهش ویسکوزیته می

افزایش سرعت برشی دچار افزایش ویسکوزیته  مایعاتی که با

. مایعاتی که هر دو رفتار 0شوند؛  ارتی غلیظ میشوند به عب می

دهند. ویسکوزیته  را بسته به مقدار سرعت برشی نشان می

صرف نظر از نوع مایعات )نیوتنی و غیرنیوتنی( به دو عامل 

ساختار ماده و دما بستگی دارد. هر عاملی مانند اضافه کردن 

 موادی مثل آب که باعث کم شدن پیوستگی اجزای ماده شود

کند. افزایش دما نیز به علت دور کردن  ویسکوزیته را کم می

ها از یکدیگر باعث کم کردن ویسکوزیتۀ مایعات  مولکول

شود. در مایعات نیوتنی که ویسکوزیته ثابت است این دو،   می

که در مایعات  عوامل اصلی مؤثر بر ویسکوزیته هستند. درحالی

ی است. از آنجا که غیرنیوتنی ویسکوزیته وابسته به سرعت برش

زمان، یکی از اجزاء تشکیل دهندۀ فرمول سرعت است برای 

توان تعریف کرد. به عبارتی  این مواد ویسکوزیتۀ ثابتی نمی

 (.23کند ) های مختلف تغییر می ویسکوزیته در زمان

 تعيين ميزان سياليت خون -

خون از دو جزء مایع و جامد تشکیل شده است و رفتاری 

دهد )اگرچه در   ت غیرنیوتنی از خود بروز میمشابه سیاال

برخی مطالعات سیال نیوتنی معرفی شده است(. خون با 

شود. فاز  افزایش سرعت برشی دچار کاهش ویسکوزیته می

های قرمز در نظر گرفته  مایع خون پالسما و فاز جامد گلبول

دهد اگرچه با  شوند. پالسما رفتار سیاالت نیوتنی را بروز می می

ها رفتار غیرنیوتنی هم از آن گزارش شده است؛  ضی تکنیکبع

ولی از آنجا که ویسکوزیتۀ آن تا حدی ثابت است آگاهی از 

ها از  این تغییرات ویسکوزیته در تشخیص بسیاری از بیماری

طور مثال  های التهابی کمک کننده است. به جمله بیماری

ش ویسکوزیتۀ های فاز حاد مانند فیبرینوژن باعث افزای پروتئین

ها انتظار داریم که  شوند. بنابراین در این بیماری خون می

طور کلی افزایش ویسکوزیتۀ  سیالیت خون کمتر شود. به

(. با افزایش 23پالسما به محتوای پروتئینی آن بستگی دارد )

رونده  طور پیش سلوالریتی خون، مسیر خطی جریان خون به

بی آن بیشتر از شود و ویسکوزیتۀ نس دچار اختالل می

عنوان  شود. تأثیر سلوالریتی خون به ویسکوزیتۀ پالسما می

عامل مختل کنندۀ سیالیت خون، تنها مربوط به افزایش غلظت 

ها بستگی دارد. بدنۀ  ئولوژیک این سلول نیست، بلکه به رفتار ر

RBC پذیر است و  های قرمز( کامالً شکل های طبیعی )گلبول

کل جریان خون منطبق کنند. قابلیت تغییر توانند خود را با ش می

یکی از عوامل  (RBC deformabilityها )RBCشکل در 

 مهم کاهش ویسکوزیته در سرعت برشی باال است. 

گیرند    تحت استرس برشی قرار می هاRBCهنگامی که 

تمایل دارند در امتداد هم در یک خط مستقیم تجمع پیدا کنند 

(RBC aggregationهرچه تج .) مع بیشتر باشد ویسکوزیته

شود. با افزایش سرعت برشی این تجمع کاهش پیدا  بیشتر می

تر بسیار  ها در عروق باریک RBCاین دو خاصیت کند. می

های قرمز  چشمگیرتر است. در هماتوکریت باال تجمع گلبول

کند. هماتوکریت باال عالوه بر اینکه با افزایش  افزایش پیدا می

 شود با افزایش تجمع ویسکوزیته میغلظت باعث افزایش 

دهد. قابلیت تغییر  های قرمز نیز ویسکوزیته را افزایش می گلبول

ها دو عامل مهم رئولوژیک  ها به عالوۀ تجمع آن RBCشکل

هستند که تحت تأثیر فرآیندهای پاتوفیزیولوژیک قرار 

های سفید( در عروق بزرگ  ها )گلبول WBCگیرند. نقش می

ها نسبت به سایر اجزاء  تعداد و حجم آن به علت کم بودن
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خون چندان بارز نیست؛ اما هنگام عبور از عروق باریک ممکن 

 است ایجاد بلوک کنند. 

در مجموع سیالیت خون تحت تأثیر چهار عامل 

پالسما )که خود نیز تحت تأثیر دما، محتوای  ۀویسکوزیت

دی است(، پروتئینی، عوامل انعقادی و مواد مؤثر بر آبشار انعقا

های قرمز و فعال  های قرمز، تجمع گلبول پذیری گلبول شکل

(. الزم به ذکر است در 20-23ها قرار دارد ) WBCشدن

عنوان یکی از  مطالعۀ مشابهی، تغییرات در رئولوژی خون به

(. مطالعات انجام 20علل ایجاد فشار خون بیان شده است )

خیر به تغییرات های ا شده در رابطه با عوارض دیابت در سال

(. از دیگر مطالعات 03، 20کند ) رئولوژی خون اشاره می

های  صورت گرفته در خصوص ارتباط همورئولوژی و بیماری

های  های غذایی و خونریزی (، رابطۀ توصیه01مزمن کبدی )

باشد، که در  ( می02غیرطبیعی رحمی با دیدگاه همورئولوژی )

تأثیر چهار عامل ذکر این مطالعات میزان سیالیت خون تحت 

 گیرد. شده قرار می

طبیعی رحم در طب سنتی ایرانی با در نظر گرفتن قوانین رئولوژیکرتغییرات خونی منجر به خونریزی غی: 1جدول   

 علل خونی خونریزی رحم در طب سنتی ایرانی تغييرات رئولوژیک خون مكانيسم خونریزی

افزایش خونریزی به علت 

 افزایش سیالیت خون

رقیق شدن خون و کاهش 

 ویسکوزیته
 افزایش دما

 افزایش خونریزی به علت تغییر در کیفیت خون

 افزایش سیالیت خون
 

رقیق شدن خون و کاهش 

 ویسکوزیته

افزایش جزء آبی 

 خون

 افزایش خونریزی به علت

 پارگی عروق آسیب و
 

در صورت افزایش حجم کلی 

 خون: افزایش فشار خون
 میت خونتغییر در ک پرخونی

اولیگومنوره به علت  آمنوره و

 کاهش سیالیت

در صورت افزایش هماتوکریت به 

 افزایش ویسکوزیته تنهایی:

 

 :بحث

 را ها یماریز بطب سنتی ایران علت ایجاد بسیاری ا

(. 10داند ) میخون کیفیت و کمیت در  ایجاد شده راتییتغ

 یعلم قاتیبه تحق ازین راتییتغ نیا یعلم تفسیراگرچه 

با دانش ها  بیماری جادیو ا راتییتغ نیارتباط ا ،دارد یشتریب

های  . برای خونریزیاست پذیر هیتوج یامروز یولوژئهمور

غیرطبیعی رحمی در طب جدید و در طب سنتی ایران علل 

های غیرطبیعی  بندی خونریزی مختلفی بیان شده است. در دسته

ناخته وجود ای با علت ناش رحم در طب جدید، هنوز دسته

نگر به بدن  دارد، اما طب سنتی ایران که نگاهی جامع و کل

 های  انسان و عوامل مؤثر بر هستی او دارد، علل خونریزی

 

 

غیرطبیعی رحم را در دو دستۀ رحمی و خونی خالصه کرده 

(. علل رحمی با بسیاری از علل ذکر شده در طب 20است )

ن شده در طب سنتی پذیر است ولی علل خونی بیا جدید تطبیق

ها از  ایران افق جدیدی را در برخورد با بسیاری از خونریزی

گشاید. البته این نکته حائز  های رحمی می جمله خونریزی

های رحمی همیشه یک علت خاص  اهمیت است که خونریزی

ها مطرح  ندارند و در بسیاری از موارد چند علت برای آن

امل افزایش مقدار های رحمی ش است. علل خونی خونریزی

(. 14باشند ) خون و افزایش رقت خون به علل مختلف می

افزایش مقدار خون با عالئم افزایش فشار خون تطابق دارد. 

عامل ایجاد بسیاری از عوارض از  امروزهاگرچه فشار خون، 
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بندی علل  جمله خونریزی بیان شده است؛ ولی در تقسیم

رسد. تغییر در  ر میهای رحمی جای آن خالی به نظ خونریزی

کیفیت خون به صورت رقیق شدن یا کاهش ویسکوزیته که 

شود  باعث سهولت جریان یافتن آن در عروق مارپیچی رحم می

پذیر است؛ اما علل رقیق شدن خون که  از نظر علمی توجیه

شامل گرم شدن آن و یا افزایش جزء آبی آن است بر مبنای 

ه همین دلیل در طب طب مزاجی و خلطی بیان شده است و ب

های  (. شاید در بسیاری از بیماری20جدید جایگاهی ندارد )

انعقادی که به علت کمبود فاکتورهای انعقادی و یا فیبرینوژن یا 

های انعقادی که ناشی از  فاکتور فون ویلبراند و یا بیماری

باشد، کاهش یا افزایش ویسکوزیته و رقیق و  نارسایی کبد می

ا داشته باشیم و بتوان ارتباط دانش غلیظ شدن خون ر

همورئولوژی را که نشان دهندۀ تغییرات در ویسکوزیته و 

هایی همچون فشار خون،  باشد را با بیماری جریان خون می

های غیرطبیعی  ( و خونریزی02، 20های کبدی ) دیابت، بیماری

( که با افزایش و یا کاهش جزء مائی خون 00رحمی ذکر کرد )

نتی بیان شده است تطابق پیدا کند؛ اما این که در طب س

نگری موجود در نگاه طب  نیازی از کلی نگری باعث بی جزئی

 شود. سنتی ایران نمی

 

 

 گيری: نتيجه

های طب جدید در  که در کنار بررسی بنابراین درصورتی

های شایع و غیرطبیعی  رابطه با ارتباط همورئولوژی با بیماری

ر طب سنتی ایرانی روی این بیماری نگ رویکرد کلی رحمی، به

ای  عنایت شود، مقدمۀ دستیابی به راهکارهای درمانی تازه

جهت پیشگیری و درمان این مشکل ایجاد خواهد شد. در 

های این مطالعه ناشی از وجود مطالعات بسیار  ضمن محدودیت

های غیرطبیعی  کم بر روی ارتباط همورئولوژی با خونریزی

 باشد.  رحمی می

 ی:كر و قدردانتش

وسیله از تمامی اساتیدی که از راهنمایی آنها در این  بدین

این مقاله مستخرج از ایم کمال تشکر را داریم.  مقاله بهره برده

تبیین اثر تغذیه بر بیماری افراط طمث »نامه با عنوان  پایان

)منوراژی( در طب سنتی ایرانی و مقایسۀ مصرف خوراکی 

باشد که در  می« سید در درمان آنپوست انار و مفنامیک ا

دانشگاه علوم پزشکی شاهد، گروه طب سنتی ایرانی مصوب 

 شده است.
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