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باشد. در ايران شيوع باالی آمنوره ثانويه و  ترين اختالالت قاعدگی زنان در سراسر دنيا می آمنوره و اليگومنوره از شايع
های متعدد گزارش شده است. آمنوره يعنی قطع قاعدگی در سه سيکل متوالی يا قطع قاعدگی  اوليگومنوره در بررسی

دهد که تأخير در فواصل بين قاعدگی  گی نامرتب دارند و اوليگومنوره زمانی رخ میبيش از شش ماه در کسانی که قاعد
کند عوارض  روز باشد. اين بيماری با توجه به اين که دختران و زنان جوان در سنين باروری را مبتال می 33بيش از 

نمايد. طب سّنتی ايران  ئز اهمّيت میتواند در پی داشته باشد که تشخيص و درمان به موقع آن را حا ناپذيری را می جبران
های ارايه شده توسط حکمای  ای در تشخيص و درمان دارد. تئوری های ويژه باشد، ديدگاه نگر می که يک مکتب طبی کل

اند، اّما در مواردی با ژنيکولوژی مدرن مطابقت دارد. در طب سّنتی احتباس طمث  اين طب هرچند با زبان خاص بيان شده
ها بيش از دو ماه گردد يا قاعدگی کاماًل قطع شود و يا خون حيض اندک بيايد. در طب سّنتی ايران  ل بين سيکليعنی فواص

ی بيان  ی تندرستی است. بطور کلی داليل عمده اين اعتقاد وجود دارد که اگر حيض زن طبيعی و منظم باشد نشان دهنده
باشد. اين تحقيق بر آن است که  ارکتی با اعضای ديگر میشده در رابطه با احتباس طمث شامل علل رحمی و علل مش

ای نو در برخورد با اين  ی اين بيماری داشته تا شايد بتواند دريچه مروری بر ديدگاه طب سّنتی در علل و اسباب بوجود آورنده
کر است اين موضوع مشکل بگشايد و بتواند راهگشای مشکالت زنان جوان در سنين ارزشمند باروری باشد. البته شايان ذ

 طلبد.  آغاز راهی است در مواجهه با اختالالت قاعدگی با ديدگاهی متفاوت و روشن که تحقيقات بيشتری را می
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