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 دهيچک

 شـود  يمـ  روزانه محسـوب  يها تيفعالاختالل در انجام  ياز علل اصل يکياست و  يدختران جوان از قاعدگ تيشکا نيتر عيشا سمنورهيد :نه و هدفيزمش يپ

 .باشد يم سمنورهيبر شدت و مدت د يو روغن ماه B1 نيتاميو يدرمان ريتأث يپژوهش بررس نيهدف ا

انجام  هيشهرستان اروم يرستانينفر از دانش آموزان دب ۲۴۰ يبود که به صورت دوسوکور بر رو يتصادف ينيبال ييمطالعه از نوع کارآزما نيا: روش کارمواد و 

 يلـ يم B1، ۱۰۰ نيتـام يشدند به گروه اول قرص و ميگروه کنترل تقس کيو  يسه گروه تجرب ينفر ۶۰به چهار گروه  يگرفت دانش آموزان به صورت تصادف

 يدر ط. و به گروه کنترل پالسبو داده شد يروغن ماه و کپسول B1 نيتاميقرص و بيترک و گروه سوم گرمي ميلي ۵۰۰ يکپسول روغن ماه دومه گرو ،يگرم

و مدت  VAS اريماه پس از مصرف داروها و سرانجام دو ماه پس از مصرف مداوم، شدت درد با استفاده از مع کيمورد نظر و  يها درماناز دادن  شيسه مرحله پ

  ديل گرديه و تحليتجز  SPSS16و سپس با نرم افزار  شد يريگ اندازه Cox اريمع زآن با استفاده ا

 مـورد  هـر سـه  از گروه کنترل کمتر بـود و در   داري معنيبه طور م شدت درد در گروه اول، گروه دوم و گروه سو نيانگيدو ماه بعد از شروع درمان م :ها افتهي

)۰.۰۰۰ =p( د موار امداشت و در تم داري معنيبا گروه کنترل کاهش  سهيدر ماه اول و دوم در مقا يجربت يها گروه در زيبود طول مدت درد ن)p<0/05( بود  

 يداروها پذيري تحملز يو ن سمنورهيروغن ماهي بر کاهش شدت و طول مدت د و کپسول B1بودن مصرف ويتامين  اثربخشبا توجه به  :گيري نتيجهبحث و 

  .باشد پر عارضه يهادارو ساير يبه جا ين مناسبيگزيجا تواند يم ادشدهي ياز داروهااستفاده  رسد يماد شده به نظر ي
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  مقدمه

همزمـان   کـاهش  يجـه در نت يا درد دوران قاعـدگ يـ سمنوره يد

به علت انقباض بيش از حد رحم به علت افـزايش  جريان خون رحم 

 يتحتـان  يچـون درد نـواح   يکه با عالئم گردد ميجاد يوازوپرسين ا

و کمـر، عالئـم    يانـدام تحتـان   يشکم همراه با انتشار به سطح پشـت 

وع آن يهمـراه اسـت شـ   د ، تب و سردريمانند تهوع، خستگ يعموم

چـون   يو عـوامل شتر بـوده  يب يسه سال اول شروع قاعدگ يط

، اضطراب، يو افسردگ يترشح قاعدگ يزان بااليمان، ميعدم زا

عالئــم  بــر شــدتکـاهش وزن   يگار، تــالش بــرايدن ســيکشـ 

 ۷۲تـا   ۱۲ن يو ب يرمتغسمنوره يمدت زمان د) ۱( يرگذارندتأث

 ۹۰تا  ۵۰ن يوع آن در جوامع مختلف بيش )۲(د باش يمساعت 

 نفر  ۷تا  ۵ زن ۱۰که از هر  يا گونهدرصد ذکر شده است به 
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از افـراد   درصـد  ۵۰در  نماينـد  يمـ را تجربه  يدرد دوران قاعدگ

 ۱۰ز يـ ن تعـداد ن يـ و از ا گـردد  يمـ ن دردها هر مـاه تکـرار   يمذکور ا

بـه   گردنـد  يمـ ن مدت مواجـه  يا يشديد در ط يدرصدشان با دردها

ده از يآمار رس .)۳(د ستنيروزانه ن يها تيفعالکه قادر به انجام  ينحو

از  يا تجربـه  يرانـ يزنـان ا  درصد ۱/۸۶تا  ۷۴از آن است  يران حاکيا

سال  ۱۵ر يسمنوره در دختران زيوع ديش .سمنوره را دارنديد يدردها

گزارش شده اسـت   درصد ۸/۶۳سال  ۱۵-۱۹و در سن  درصد ۱/۵۲

ن افراد شدت درد مانع از حضور فرد در مدرسه ياز ا درصد ۱۰ که در

روزانـه   يهـا  تيفعالاختالل در عملکرد  منجر بها محل کار گشته و ي

ـ  يجسم مشکالتکه اين امر عالوه بر بروز  )۴(د گرد ميفرد   يو روان

 يداروهـا ) ۵(د دار يسوئ ريتأثنيز  ير اعضاء خانواده ويدر فرد، بر سا

جهـت   ييدارو هاي فراورده ترين رايججزو  يدياستروئريضد التهاب غ

از آن است کـه   يقات حاکياما تحق باشند يمسمنوره يکاهش عالئم د

دارنـد لـذا    يدر پ يمتعدد ياد شده عوارض گوارشي يمصرف داروها

ـ  ييغـذا  هـاي  مکمـل  ينيگزين در تالش جهـت جـا  يامروزه محقق ا ي

  ).۶(د باشن يمجهت رفع مشکل  يياهان دارويگ

 يها تيفعال که در باشد مي در آب ني محلوليتاميو B1 نيتاميو 

 ،هـا  دراتيـ کربوه سـم ي، متابوليسـاز  خـون  جملـه  از بـدن  مختلـف 

تونـوس   و يعصب يعضالن ستميس،يمرکز يعصب ستميس يها تيفعال

قات مختلـف  ياد شده، تحقيدارد عالوه بر موارد  ينقش مهم عضالت

و  يرحمـ  عضـالت  انقبـاض  در کـاهش  B1ن يتـام يو ريتـأث از  يحاک

ن يـ انگر ايـ قات بين تحقين ايهمچن باشد يم سمنورهيکاهش عالئم د

 B1 نيتـام يمـدت و  يش از حد و طـوالن يت است که مصرف بيواقع

ق ادرار يآن از طر ينداشته و مقدار اضاف يدرپ يعارضه جانب گونه چيه

  .)۷( گردد مي دفع

د يـ ق توليـ طراست که از  ييغذا هاي مکملز جزو ين يروغن ماه

موجب کـاهش   ها پروستاگالندينيسم لبر متابو ن و با اثريکليپرستاسا

کـاهش   جهيدر نتو  يسکميا و کاهش يومتر و عروق رحميانقباض م

 يها کپسول به صورت يروغن ماه) ۸-۱۰( گردد يمسمنوره يعالئم د

   متأسـفانه امـا  ) ۱۱(د وجـود دار  يـي در بـازار دارو  يگرمـ  يليم ۵۰۰

ت اسـت کـه   يـ ن واقعيانگر ايقات بيادشده تحقي يايام مزارغم تميعل

 يدرمـان  راتيتـأث در مـورد   يکـاف  يژه جوانـان آگـاه  ياکثر افراد به و

سـمنوره  ياز د يبر شدت و مدت درد ناشـ  يو روغن ماه B1ن يتاميو

 طور به غيراستروئيدی يش از داروهايمشکل خوع جهت رف نداشته و

بـه   يو سرانجام پس از مدت نديمان يمنسخه استفاده  گسترده و بدون

 يغلـط حـاکم بـر جامعـه داروهـا      يا باورهاي يعلت مشکالت گوارش

رنـج   يدوران قاعـدگ  يمذکور را قطـع نمـوده و همچنـان از دردهـا    

و  يسـمنوره و اثـرات اقتصـاد   يد يوع بـاال يبا توجه به ش؛ لذا برند يم

نـه  يزممحدود در  يران و آگاهيت ايز جوان بودن جمعين آن و يروان

 ين پـژوهش ضـرور  يانجام ا يو روغن ماه B1ن يتاميو ياثرات درمان

  .رسيد ميبه نظر 

  

  ها روشمواد و 

باليني تصادفي دوسوکور بود که بـر   کارآزمايياين مطالعه از نوع 

ه کـه بـه   يـ شهرسـتان اروم  يرستانينفر از دانش آموزان دب ۲۴۰ يرو

 به توجه با نمونه حجم. انتخاب شده بودند انجام گرفت يشکل تصادف

  .ديبرآورد گرد درصد ۹۵ اطمينان سطح با مطالعات مشابه

سه گروه  ينفر ۶۰به چهار گروه ن در مرحله نخست دانش آموزا

روغن مـاهي و   کپسولدوم ه گرو ،B1تجربه گروه اول قرص ويتامين 

 يـک روغـن مـاهي و    و کپسول B1قرص ويتامين  بيترک گروه سوم

و  يگرمـ  يليم صد کي B1نيتاميو يدارو. تقسيم شدند کنترلگروه 

 يبرا. بود Seven seasشرکت  يگرم يليم ۵۰۰ يکپسول روغن ماه

ک يـ گـروه سـوم    يگروه اول و دوم هر مورد به صـورت مجـزا و بـرا   

بـه افـراد    .شـد  يمداده  ۱Bن يتاميک قرص ويو  يکپسول روغن ماه

 شـد  يمـ آرد برنج داده  يشرکت کننده در گروه پالسبو، کپسول حاو
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پژوهش گفته شده  يبه واحدها .ل پر شده بودنديط استريکه در شرا

ک عدد يا روز بعد آن دارو را به صورت روزانه ي يزيخونر با شروعبود 

  .مصرف کنند

 يزيمربوط به خـونر  ياحساس درد شکم سمنورهين ديينحوه تع

جهت سنجش شدت و بود  ها نمونهدر  يزيم شروع خونريدن عاليو د

درجـه بنـدي شـده     ۱۰از صفر تـا   که (VAS)استاندارد  ابزاردرد از 

اس يمق يثبت شدت و مدت درد بر رو يچگونگ. دياست استفاده گرد

ار افـراد مـورد   يـ ن معيـ آموزش داده شد بـر اسـاس ا   يسنجش بصر

 اريـ از معبراي سـنجش مـدت درد   . م شدنديتقسه مطالعه به سه گرو

Cox Menstrual Scale ار افراد مـورد  ين معياس ابر اس. شد استفاده

يا مساوي نيم ساعت،  کمتردرد  ،عدم وجود درد(مطالعه به پنج گروه 

م يتقسـ ) ساعت، چند ساعت، و درد به مدت چند روز ۱کمتر از  درد

 ديـ گرد يق پرسشنامه بررسـ يهمچنين مشخصات افراد از طر. شدند

جهت شرکت  يت پدر دانش آموز و خود ويقبل از انجام پژوهش رضا

معاونت محتـرم پژوهشـي    يسپس با هماهنگ؛ در پژوهش گرفته شد

 مخصـوص  سـاعات  در طـرح  انيـ اروميـه مجر  پزشکيدانشگاه علوم 

بـه   سـمنوره يد به افراد مبتال کيتفک و مصاحبه شده جهت هماهنگ

 يک تصـادف يمراجعه و به تفک هيمدرسه منتخب شهرستان اروم چهار

پرداختنـد   کنتـرل گروه  يکو  يسه گروه تجرب ينفر ۶۰چهار گروه 

هـر گـروه    يجهت استفاده دو ماهه بـرا  يمورد بررس يسپس داروها

پــيش از دادن   ســه مرحلــه، ميــزان و مــدت درد در. ديــز گرديتجــو

ماه پس از مصرف و سرانجام دو  يکمورد نظر و دارونما و  يها درمان

پـس از   هـا  داده. ماه مصرف مداوم داروها و دارونما اندازه گيـري شـد  

. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتنـد  SPSS16با استفاده از  آوري جمع

روغن ماهي و مصرف  کپسول ،B1قرص ويتامين  ريتأثجهت بررسي 

بر درد ديسمنوره از  يروغن ماه کپسولو  B1همزمان قرص ويتامين

 پـژوهش،  يمشکل اخالقـ  در مورد. دياستفاده گرد ANOVAآزمون 

ت نامـه  ينشگاه کسب شـد و فـرم رضـا   ته اخالق دايمجوز الزم از کم

د به دانـش آمـوزان اجـازه    يل گرديتکم ها نمونهن و خود يتوسط والد

ن از يهمچن. داده شد يل به همکاريدر صورت عدم تما يعدم همکار

 حتماًمصرف کردند  مسکنخواسته شد که اگر از شدت درد  ها نمونه

 يش در زمـان سه هر فرد با خودين حال هدف ما مقاياطالع دهند با ا

  .کرد ينمما را مصرف  يبود که داروها

  

  ها افتهي

مطالعه در گرو ه پالسبو  مورد افراد يسن نيانگين مطالعه ميدر ا

 نيانگيـ سـال بـود م   ۳۴/۲ يماريو مدت ب ۶/۱۳منارک  سن ،۲/۱۵

 ۴/۱۳ يقاعدگ سن ،۰۹/۱۵ يبيمطالعه در گرو ه ترک مورد افراد يسن

مطالعه در گروه روغن  مورد افراد يسن نيانگيبود م ۲ يماريو مدت ب

 نيانگيبود م ۱۱/۲ يماريو مدت ب ۸۶/۱۲منارک  سن ،۲۷/۱۵ يماه

منـارک   سـن  ،B1 ۹۶/۱۴ن يتـام يمطالعه در گروه و مورد افراد يسن

بــود کــه اخــتالف مشــاهده شــده در  ۲۸/۲ يمــاريو مــدت ب ۱/۱۳

 . نبود دار معني ياز نظر آمار يمورد بررس هاي گروه

 کپسولو گروه  درصد B1 ۵۳در گروه ويتامين  يقاعدگت يوضع

و گـروه کنتـرل    درصـد  ۵۲ يبـ يگروه ترک ،درصد ۵/۴۹روغن ماهي 

از نظـر حضـور در    هـا  گـروه سه ين مقايمنظم بود همچن درصد ۶/۵۱

 B1 ۵۸ويتامين  در گروهنشان داد که  يدوران قاعدگ يمدرسه در ط

 ۴۹ يبـ يروه ترکگـ  ،درصـد  ۵/۴۲روغن ماهي  کپسولو گروه  درصد

در  ياول قاعـدگ  يروزهـا  يدر طـ  درصد ۳/۵۳و گروه کنترل  درصد

 دار معنـي  يمدرسه حضور نداشتند اختالف مشاهده شده از نظر آمار

  .نبود

منظم  يقاعدگداراي  )%۶۱( يواحدهاي پژوهش اکثر يکل به طور

 ن درديـ ا و انـد  شـده  ياز قاعدگ يدرد ناش دچارکه  %)۸۳/۲۲( بودند

 ياکثـر افـراد مـورد بررسـ     .اسـت  م حضور در مدرسه شـده باعث عد

ـ  ينماز مسکن استفاده  يدر هنگام قاعدگ %)۴۲/۶۱( وضـعيت  د کردن
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در %) ۹۲/۳۶( پژوهشـي  ياکثـر واحـدها   در يقاعدگ زمان شروع درد

  .بوده است يزمان قاعدگ يحوال

بدو مورد مطالعه در  يها گروهشدت و مدت درد  ۱جدول شماره 

  .کند يمسه يک و دو ماه بعد از درمان را مقاي ،هورود به مطالع

افـت کننـده پالسـبو    يدرد در گـروه در  شـدت  نيانگيـ سه ميمقا

ک ماه و دو مـاه بعـد از درمـان    يورود به مطالعه،  يدر ابتدا) دارونما(

درد  سه طول مدتيمقا) =۷۹/۰p(د نشان ندا يآمار دار معنياختالف 

از نبـود اخـتالف    يشـده حـاک  اد يـ اد شده در فواصـل  يز در گروه ين

  .)=۳۲/۰p(د بو يآمار دار معني

  ک و دو ماه بعد از درماني ،بدو ورود به مطالعهمورد مطالعه در  يها گروهسه شدت و مدت درد يمقا ):۱(جدول شماره 

  

ورود  يدر ابتدا B1ن يتاميدرد در گروه و شدت نيانگيسه ميمقا

را  يآمـار  دار معنيک ماه و دو ماه بعد از درمان اختالف يمطالعه،  به

ـ  در گـروه ز يـ درد ن طول مـدت ) =p ۰۰۰/۰(نشان داد  اد شـده در  ي

 شدت) =p ۰۰۴/۰(ت اختالف داش داري معنياد شده به طور يفواصل 

ورود بـه مطالعـه،    يدر ابتدا يافت کننده روغن ماهيدرد در گروه در

 يآمار دار معني و اختالف يريگ درمان اندازهاز  ک ماه و دو ماه بعدي

ـ  در گـروه ز يـ درد ن طول مدت )=۰۱۸/۰p(داد را نشان  اد شـده در  ي

 )=۰۰۸/۰p(ت داشـ اخـتالف   داري معنـي اد شـده بـه طـور    يفواصل 

 .)۱جدول (

ماه اول و  ،ورود به مطالعه يشدت درد در ابتدا يبيدر گروه ترک

در ز يـ ن درد طـول مـدت   )=۰۰۰/۰p(ت داش داري معنيدوم اختالف 

داشـت   يآمـار  دار معنـي اد شده در فواصـل مـذکور اخـتالف    ي گروه

)۰۰۰/۰p=( ) ۱جدول.(  

 سه شدت و مدت درديمقا

  p-value  نيانگيم  ±اريانحراف مع يدر سه فاصله زمان
 سه شدت و مدت درديمقا

 يفاصله زمان در سه
  p-value نيانگيم  ±اريانحراف مع

  ۱افت کننده ويتامين بيدر گروهشدت درد در 

۰۰۰/۰ p=  

  يافت کننده روغن ماهيدر گروهشدت درد در 

۰۱۸/۰ p=  
 ۵۹/۷ ±۱۵/۲  بدو ورود به مطالعه ۴۹/۷ ±۰۶/۲  بدو ورود به مطالعه

 ۲۲/۵ ±۹۶/۱ نک ماه بعد از درماي ۱۱/۴ ±۷۳/۱  ک ماه بعد از درماني

 ۱۴/۳ ±۴۲/۱  دو ماه بعد از درمان ۳۸/۲ ±۵۰/۱  دو ماه بعد از درمان

 ۱افت کننده ويتامين بيدر گروهمدت درد در 

۰۰۴/۰ p=  

  يروغن ماهه افت کننديدر گروهمدت درد در 

۰۰۸/۰ p=  
  ۰/۱۱ ± ۷/۸۶  بدو ورود به مطالعه  ۹۸/۳۷ ±۱/۴۶  بدو ورود به مطالعه

  ۲۱/۷ ± ۲۳/۲۷ ک ماه بعد از درماني ۲۲۵/۲۰± ۲۴/۷۵  درمان ک ماه بعد ازي

  ۱۶/۹۸ ± ۱۹/۴۳  دو ماه بعد از درمان ۲۶/۲۲ ±۱۷/۸۱   دو ماه بعد از درمان

  افت کننده پالسبويدر گروهشدت درد در 

۷۹/۰ p=  

  

 يبيافت کننده ترکيدر گروهشدت درد در 

۰۰۰/۰ p=  
 ۳۹/۷ ±۰۲/۱ ود به مطالعهبدو ور  ۴۹/۷ ±۰۶/۲  بدو ورود به مطالعه

 ۰۱/۴ ±۲۰/۱  ک ماه بعد از درماني ۱/۷۳±۶/۸۱  ک ماه بعد از درماني

 ۲۹/۲ ±۷۹/۱  دو ماه بعد از درمان  ۲/۵۰±۷/۲۸  دو ماه بعد از درمان

 افت کننده پالسبويدر گروهمدت درد در 

۳۲/۰ p=  

 يبيافت کننده ترکيدر گروهمدت درد در 

۰۰۰/۰ p=  
 ۰۲/۳۸ ±۱۱/۲۷  بدو ورود به مطالعه ۴۵/۳۸ ±۷/۳۷ مطالعهبدو ورود به 

 ۳۶/۱۱ ±۲۰/۳۳  ک ماه بعد از درماني ۳۲/۲۵ ± ۳۶/۴۶  ک ماه بعد از درماني

 ۵۶/۷۲ ± ۴۱/۹۱  دو ماه بعد از درمان ۳۸/۲۴ ± ۳۷/۷۶  دو ماه بعد از درمان
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مـورد مطالعـه    هـاي  گـروه شدت و مدت درد در  ۲جدول شماره 

 .دهد يمنشان  يرا در سه فاصله زمان و گروه کنترل يتجرب

از  يو دو مـاه پـس از مصـرف دارو حـاک    ک يسه شدت درد يمقا

 B1ويتامين  يتجرب گروهدر هر سه  يآمار دار معنيختالف و کاهش ا

 هر سه و دربود  دارونماسه با يدر مقا يبيروغن ماهي و ترک و کپسول

  .)۲جدول (د بو)=۰۰۰/۰p(مورد 

  

  يدر سه فاصله زمان و گروه کنترل يمورد مطالعه تجرب هاي گروهسه شدت و مدت درد در يمقا ):۲(جدول شماره 

با گـروه کنتـرل    يتجرب هاي گروهز در يسه طول مدت درد نيمقا

 دار معنـي اهش از اختالف و ک يو دو ماه پس از مصرف دارو حاکک ي

مــوارد  يمــذکور بــود و در تمــام هــاي گــروهمــدت درد در  يآمــار

)۰۵/۰p< (د بو)۲جدول.(  

  يريجه گيو نت بحث

مدت  منارک، ، سنيسن نيانگياز نظر م ها گروهبا توجه به تشابه 

سـه  يبـت از مدرسـه مقا  يز مدت زمـان غ يو ن منظم يقاعدگ ،يماريب

داروها  ريتأثح در مورد يوت صحر و امکان قضايبا هم امکان پذ ها گروه

مورد  هاي گروهن يمدت درد ب سهيمقا

  مطالعه

  يدر سه فاصله زمان دارونما و   

اريانحراف مع ± 

نيانگيم  
p-value 

مورد  يها گروهن يسه شدت درد بيمقا

  مطالعه

  يدر سه فاصله زمان دارونما و   

اريانحراف مع ± 

نيانگيم  
p-value 

 

 

يگروه روغن ماه  

 

 

مطالعهه بدو ورود ب  

 گروه کنترل
۳۷/۱۶ ± ۳۰/۱۱ 

۳۸/۴۵ ± ۳۷/۷ 
p= ۸۳/۰   

 

گروه روغن 

يماه  

 

 

مطالعهه بدو ورود ب  

 گروه کنترل
۷/۵۹±۲/۱۵ 

۷/۴۹±۲/۰۶ 
p= ۷۹/۰  

ک ماه بعد از درماني  

 گروه کنترل
۲۳/۲۷ ± ۲۱/۷ 

۳۶/۴۶ ± ۳۲/۲۵ 
p= ۰۰۴/۰  

ک ماه بعد از ي

 درمان

 گروه کنترل

۵/۲۲±۱/۹۶ 

۶/۸۱±۱/۷۳ 
p= ۰۰۰/۰  

 دو ماه بعد از درمان

نترلگروه ک  

۱۹/۴۳ ± ۱۶/۹۸ 

۳۷/۷۶ ±۳۸/۴۲ 
p= ۰۰۷/۰  

 دو ماه بعد از درمان

 گروه کنترل

۳/۱۴±۱/۴۲ 

۷/۲۸±۲/۵۰ 
p= ۰۰۰/۰  

يبيگروه ترک  

 

 بدو ورود به مطالعه

 گروه کنترل

۳۸/۰۲± ۲۷/۱۱ 

۳۸/۴۵ ± ۳۷/۷ 
p= ۶۱/۰  

يبيگروه ترک  

 

 بدو ورود به مطالعه

 گروه کنترل

۷/۳۹±۱/۰۲ 

۷/۴۹±۲/۰۶ 
p= ۷۱/۰  

ک ماه بعد از درماني  

 گروه کنترل
۲۰/۳۳ ± ۳۶/۱۱ 

۳۶/۴۶ ± ۳۲/۲۵ 
p= ۰۱۳/۰  

ک ماه بعد از ي

 درمان

 گروه کنترل

۴/۰۱± ۱/۲۰ 

۶/۸۱±۱/۷۳ 
p= ۰۰۰/۰  

 دو ماه بعد از درمان

 گروه کنترل
۱۴/۹۱ ± ۵۶/۷۲ 

۳۷/۷۶+۴۲/۳۸  
p= ۰۰۸/۰  

 دو ماه بعد از درمان

 گروه کنترل
۲/۲۹±۱/۷۹ 

۷/۲۸±۲/۵۰ 
p= ۰۰۰/۰  

ن يتاميروه وگ

۱ب  

 

مطالعهه بدو ورود ب  

 گروه کنترل

۳۷/۹۸ ± ۴۶/۱ 

۳۸/۴۵ ± ۳۷/۷ 
p= ۸۴/۰  

ن يتاميگروه و

۱ب  

 

مطالعهه بدو ورود ب  

 گروه کنترل

۷/۴۹±۲/۰۶ 

۷/۴۹±۲/۰۶ 
p=0/۶۳ 

ک ماه بعد از درماني  

 گروه کنترل
۲۴/۷۵ ± ۲۰/۲۵ 

۳۶/۴۶ ± ۳۲/۲۵ 
p= ۰۳۶/۰  

ک ماه بعد از ي

 درمان

 گروه کنترل

۴/۱۱±۱/۷۳ 

۶/۸۱±۱/۷۳ 
p= ۰۰۰/۰  

 دو ماه بعد از درمان

 گروه کنترل
۱۷/۸۱ ± ۳۷/۷ 

۳۷/۷۶ ± ۳۸/۴۲  
p= ۰۳۷/۰  

 دو ماه بعد از درمان

 گروه کنترل
۲/۳۸±۱/۵۰ 

۷/۲۸±۲/۵۰ 
p= ۰۰۰/۰  
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ا تحـت درمـان بـ    هـاي  گـروه  سه شـدت درد در يمقا .ر بوديامکان پذ

ک و دو مـاه  يـ و با پالسب يبيترک ،روغن ماهي و کپسول B1ويتامين 

از تفـاوت   يحـاک  (VAS)تست استاندارد  ازاز درمان با استفاده  پس

 ،ماهي روغن و کپسول B1ويتامين  يها گروهشدت درد در  دار معني

از  کيـ هر سه با گروه پالسبو و کاهش شدت درد در يدر مقا يبيترک

 يو مورفلسون يسه با گروه پالسبو داشت ويدر مقاه اد شدي يها گروه

بـر کـاهش    يمصـرف روغـن مـاه    يدرمـان  ريتـأث  اي مطالعـه  يز طين

در شـهر   ۱۳۸۰کـه در سـال    اي مطالعه) ۱۴(د افتنيسمنوره را دريد

بر کـاش شـدت    B1ن يتاميو ريتأثاز  يز حاکيهمدان صورت گرفت ن

ن يهمچنــ )۱۳(دارد  يخـوان  هـم ج مطالعــه مـا  يدرد دارد کـه بـا نتـا   

Wilson روغن  ريتأثبه  يقيتحق يط ۲۰۰۱ز در سال يو همکارانش ن

ـ يبر کاهش درد د يماه ج ين جهـت نتـا  يـ بردنـد کـه از ا   يسمنوره پ

و  ييغمـا يعه ن مطاليهمچن) ۱۴(ماست مطالعه مذکور مشابه مطالعه 

بر کاهش شدت  يروغن ماه ريتأثاز  يز حاکيهمکارانش در زاهدان ن

  .)۱۵( باشد يمسمنوره يدرد د

قرار گرفت طول  ين مطالعه مورد بررسيز که در اين يگريعامل د

افـت کننـده   يگـروه در  هر سـه مدت درد بود که طول مدت درد در 

ـ  يبـ يروغن مـاهي و ترک  ،B1ويتامين  ز درمـان  ک و دو مـاه پـس ا  ي

ورود بـه   ينسـبت بـه ابتـدا    يريو کـاهش چشـمگ   دار معنياختالف 

از  يز حـاک يـ ن ۱۳۸۴و همکـارانش در   يمطالعه زمـان . مطالعه داشت

مـاه بعـد از    ۲ يسمنوره طـ يبر کاهش طول درد د يروغن ماه ريتأث

کـه مصـرف    هج نشـان داد ينتا يمشابه مطالعه در )۱۶(ت درمان داش

 ۶۰بر کاهش طول مدت درد داشـته و   يريچشمگ ريتأث يروغن ماه

و  يمطالعه زمان .)۴(د بودن يمصرف کنندگان از مصرف آن راض درصد

و همکـارانش   گوچالـه  ن مطالعهيو همچن )۱۶(ن نش در همدااهمکار

در  )۱۳(ت بـوده اسـ   B1 نيتـام يعارضه بودن مصـرف و  ياز ب يحاک

ج يبـه نتـا   بـا توجـه  . افت نشدي يعارضه جانب گونه چيهز يمطالعه ما ن

بر شـدت   B1ن يتاميو ريتأثدر ارتباط با  يو آقامحمد يمطالعه زعفر

 نيتاميمشخص شد که شدت درد قبل و بعد از مصرف و يدرد قاعدگ

B1  ۰۰۰/۰(داشت  داري معنياختالفp= (يدرصد بهبود که يطور 

و در ماه سـوم   درصد ۶/۵۶در ماه دوم  درصد ۱/۲۱کامل در ماه اول 

 يانگر بهبـود يـ ن مطالعه گخال و همکاران بيهمچن .بود درصد ۱/۷۱

 ۸۷در مـاه دوم و   درصـد  ۶/۵۷ ،در مـاه اول  درصد ۸/۱۸کامل افراد 

 دارد يخـوان  هـم جـه مطالعـه حاضـر    يدر ماه سوم بود که با نت درصد

ق يـ در هند مطالعه مشابه انجام شد در آن تحق ۱۹۹۶در سال . )۱۷(

ز شد که در يتجو B1ن يتاميوه يسمنوره اوليخانم مبتال به د ۵۵۶به 

بـا   يا سـه يمقان مطالعـه  يـ در ا يولد يحاصل گرد يبهبود درصد ۸۷

   .)۱۳( گر صورت نگرفته بوديد يچ دارويه

را بـه مـدت    Eن يتاميگرم و يليم ۵۰۰روزانه  در مطالعه ای که

 يلـ يم ۱۰۰بـا  ) يروز بعد از شروع قاعدگ دوقبل و  روز سه(روز  پنج

سـه  يمقا يروز قبـل از قاعـدگ   ۱۵بـه مـدت    B1 نيتاميگرم روزانه و

 درصـد  ۵۱و  B1ن يتـام يبـا مصـرف و   يبهبـود  درصـد  ۸۲کردند و 

ج مطالعه يسه نتايبا مقا. ديمشاهده گرد Eن يتاميبا مصرف و يبهبود

 B1ن يتـام يو يگفت کـه اثـر درمـان    توان يمگر يحاضر با مطالعات د

ز و ينـاچ  B1ن يتـام يعارضـه و  کـه  يحـال بوبروفن اسـت در  يمشابه ا

سـت کـه   ا ار بـاال يبوبروفن بسيا ييعوارض دارو يصفر است ول يباًتقر

  .)۱۷(د گرد يممار يگاه باعث قطع مصرف دارو توسط ب

مشخص شد که مصرف روغن  ۲۰۱۰سالا در يدر مطالعه مقدم ن

کمـر و درد شـکم    ير درد قسمت تحتـان يکاهش چشمگث باع يماه

سـک  ين مکمـل ر يـ ت کـه ا اسـ  ين در حاليو ا) >۰۵/۰p(ت شده اس

بـا مصـرف مکمـل    ) ۱۸(د بوبروفن داريا يسه با دارويدر مقا يکمتر

ده شده اسـت کـه   يد آکنه و تهوع ديمانند تشد يعوارض يروغن ماه

از يـ ن يشتريمطالعات ب ياثبات اثرات سودمند و مضر روغن ماه يبرا

 ۱۰۰ن مطالعه اشاره شده است که مصرف روزانه ين در اياست همچن

ت سمنوره مـوثر اسـ  يدر درمان د درصد ۸۷تا  b1ن يتاميو گرم يليم

)۱۹.(   



  ، مهرزاد صدقياني، مدينه جاسمي، دکتر آرام فيضي، سامره اقتدار، مريم مسگرزاده، مرضيه ابراهيمينادر آقاخاني
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 و کپسـول  B1مصـرف ويتـامين    ريتـأث انگر يـ ن مطالعه بيج اينتا

ــر کــاهش شــدت و طــول مــدت د  ز يــســمنوره و نيروغــن مــاهي ب

مصرف کننـدگان   ياد شده از سوي يت داروهايو مقبول پذيري تحمل

 ين مناسبيگزيجا توانند يم ادشدهي يداروها رسد مياست لذا به نظر 

  .باشد )يدياستروئ ريغ يها التهابضد ( جيرا يها درمان يبه جا

  تقدير و تشکر 

معاونت محترم  ،ه شرکت کنندگان در مطالعهياز کل يلهوس ينبد

کـه مـا را در    يافـراد  يـه و کله يـ اروم يدانشگاه علوم پزشک يپژوهش

ن يـ ا يت مـال يـ ماح .ميينمـا  يمـ نمودند تشکر  يارين طرح يا ياجرا

ه بـوده  يـ اروم يدانشگاه علوم پزشـک  يپژوهشعهده معاونت  پروژه به

ب يبه تصو يقاتيو بر اساس مقررات مربوطه به عنوان طرح تحقاست 

  .ده استين مرکز رسيا
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