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 چكیده 

 یكي از بیماري هاي دردناك یا دیسمنوره قاعدگي: سابقه و هدف
 سبب است كهعلت اصلي مراجعه به كلینیك هاي زنان و ع زنان شای

این مطالعه . دخرتان و زنان مي شودبراي اتالف وقت و مشكالت متعدد 
در درمان را تأثري قطره ویتاگنوس و مقایسه آن با دارومنا 

 .كند بررسي ميدیسمنوره اولیه 
وي  دانشج60در این مطالعه جتربي دو سوكور،   :ها مواد و روش

 ، مبتال به قاعدگي دردناك اولیه،دانشگاه علوم پزشكي مازندران
. دارو و دارومنا قرار گرفتند نفره 30به طور تصاديف در دو گروه 

ماه 3 به مدت دارومنا قطره ویتاگنوس و یا 40به هر گروه روزانه 
جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده . داده شد

 پایان ماه اول، دوم و سوم پس از درمان شدت استفاده شد و در
 .درد و عالئم مهراه ثبت گردید

نتایج پژوهش نشان داد كه شدت درد در گروه جتربي به : ها یافته
 . درصد كاهش یافت70میزان 

تواند به عنوان یك داروي مؤثر با  قطره ویتاگنوس مي: استنتاج
یه مورد استفاده ترین عوارض جانيب براي درمان دیسمنوره اول كم

 .قرار گريد
 

 دیسمنوره، ویتاگنوس، داروي گیاهي :هاي كلیدي  واژه
 

 مقدمه
دیسمنوره یك واژه یوناني 
براي توصیف انقباضات دردناك 
عضالت رمحي در طي قاعدگي و یكي 

هاي زنان  ترین بیماري از شایع
نیمي از دخرتان در . باشد مي

دوران قاعدگي درد خفیفي 
درصد از آا به  10دارند و 

مدت یك تا سه روز در هر ماه 
كامال  به اسرتاحت مطلق نیاز 
دارند و توانایي خود را براي 
اجنام كارهاي روزمره از دست 

دیسمنوره به عنوان . دهند مي
بزرگ ترین علت غیبت از مدرسه 

و حمل كار منجر به تلف شدن 
ها ساعت كار مفید  میلیون

 .)2،1(شود مي
الت اقتصادي، عالوه بر مشك

اعي ـدیسمنوره بر روابط اجتم
در . ذاردـگ ر ميـز تأثیـنی
ن دوران زنان براي اجنام ـای

كارهاي خانه كم حوصله هستند 
اد ـي كه اجيـو تغیريات خلق

ود روي روابط آنان با ـش مي
ر و فرزندانشان تأثري ـمهس
  ).3(گذارد مي
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: ساري  * + دانشگاه علوم پزشكي مازندران) بيمر(اعضاي هیئت علمي  كارشناس ارشد مامایي،*

  دانشكده پرستاري مامائي نسیبه-بلوار خزر
كارشناس ارشد  ***   اعضاي هیئت علمي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي هتران **

  دانشگاه علوم پزشكي مازندرانمامایي
E تاریخ 22/1/84: ات               تاریخ ارجاع جهت اصالح30/10/83: تاریخ دریافت             

 25/8/84: تصویب
گرچه . هاي زنان است بیماري

هاي خمتلف درماني  تاكنون روش
 مشكلمنظور رفع این  به

موفقیت اما پیشنهاد گردیده 
قابل توجهي در بسیاري از 

. ها حاصل نگردیده است روش
مضافًا بر این كه عوارض جانيب 
تعدادي از درمان هاي دارویي 

اید از نظر دور نگاه داشته نب
شود و تعدادي از افراد نیز 
متایل به استفاده از دارو 

 .ندارند
داروهـــاي مهـــار كننـــده 

هــا و داروهــاي  پروسـتاگلندین 
ــوني  ــاي ،)1و4و5(هورمـ  داروهـ
هـا و     ویتـامني  )6- 8(توكولیتیك  

ــذایي   ــاي غ ــل ه ــب ،)9(مكم  ط
   طــــب فــــشاري ،)10(ســــوزني

ي ها  تكنیك ،)12( آب درماني  ،)11(
ــازي و هیپ آرام ــســ وتیزم نــ

جهـــت هببـــود دیـــسمنوره ).13(
 .پیشنهاد شده است

از روش هــاي نــوین طبیعــي 
 گیـاهي اسـت    داروهايدرماني،  

كه از سال ها پیش براي درمان   
هـاي زنـان    تعدادي از بیمـاري   

 سندرم پیش از قاعدگي،   مانند؛
ــالمي   ــامنظم، ع ــاي ن قاعــدگي ه
ــدگي    ــاي قاع ــسگي و درده یائ

 .)14- 16 (ستپیشنهاد شده ا
از مجله داروهاي گیاهي كـه      
ــدگي    ــتالالت قاع ــان اخ در درم
كاربرد دارد قطـره اي گیـاهي     

و » ویتـاگنوس «با نام ژنریـك    
ــاه   ــه از گی ــر گرفت ــركیيب ب ت

گیاه پنج انگشت، گیاه  (ویتكس  
ایـن گیـاه    . مـي باشـد   ) زنان

اي، آسیاي  بومي نواحي مدیرتانه  
مركزي، ایتالیـا، آملـان و در     

باشـد و    بـومي مـي   ایران نیـز  
داراي سابقه طـوالني در گیـاه     

نقـاط  درماني و طب سنيت اكثـر    

 پزشـــكان ).17(جهـــان را دارد
ــتان   ــان باس ــت یون از آن جه

 خـونریزي  كنرتل زاميان و   تسهیل
بعـد از زاميــان اسـتفاده مــي   

ــد ــم. كردن ــدي و   ه ــنني الكن چ
مسرقندي دو دانشمند ایراني در   

 سال قبـل آن را بـه        800حدود  
هـاي    هببود دهنده بیماري  عنوان

ــرده  ــريف ك ــان مع ــد زن . )18(ان
ــان ــادائوس در آملــ  )1930(مــ

هایي از اثـرات درمـاني      گزارش
ــشار داد و   ــتكس انت ــاه وی گی
دارویي به نام آگنولیت از آن   
هتیـه منـود كــه جهـت مــصرف در    
اختالالت قاعدگي و یائسگي مورد   

  سـال استفاده مـي باشـد و در    
ي  در كتاب رمسـي داروسـاز      1996

 1986  سال در. در آملان ثبت شد   
حمققـني امریكــایي و كانــادایي  
ــه   ــتكس را ب ــاهي وی داروي گی
ــه   ــوان تــركیيب گیــاهي و ب عن
منظور متعادل كننـده هورمـون     
هاي بدن  زنان و رفع اخـتالالت    

ــدگي ــازار  قاع ــه ب ویائــسگي ب
 ).18و19(دارویي عرضه منودند

ــز  ــران نیــ  )1370(در ایــ
سي، حتقیقاتي در مورد گیاه شنا  

كشت، فارماكوگنوزي و هتیـه آن    
 1375شـــروع شـــد و از ســـال 

» ویتـاگنوس «دارویي بـه نـام     
تولیـد و بــه بـازار دارویــي   

عـوارض  . ایران ارائـه گردیـد    
جانيب ایـن دارو بـسیار كـم و      
شـامل اخــتالالت خمتـصر دســتگاه   

هاي پوسـيت خمتـصر و     گوارش، راش 
 از مـــصرف درصـــد2خـــارش در 

 ).20(كنندگان مي باشد
لعات اخري نقش ویتاگنوس    مطا

را در درمــــان تعــــدادي از 
اختالالت و بیماري هاي زنان از   
مجله سـندرم پـیش از قاعـدگي،      
عالمي مهراه با یائسگي، دردهـاي    
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ــح   ــتالالت ترشـ ــستاني و اخـ پـ
پروالكتني به اثبات رسانده است   

این گیـاه داراي    ). 28 تا   21(
اثراتـي دپامینرژیــك بــوده و  

ــصو   ــم آن و خ ــات مه صًا تركیب
اسانس گیاه بـا اثـر بـر روي      

 هیپـوفیز   –حمور هیپوتاالموسـي    
اثرات خود را اعمال مي كند و   

 و آزاد FSHســبب كــاهش ترشــح 
ــدن  ــطح  LHشـ ــزایش سـ  و افـ

در حقیقـت  . پروژسرتون مي شـود   
ــك   ــرات فیزیولوژیـــ  –اثـــ

فارماكولوژیك ایـن دارو سـبب     
مي شود كه بدن انسان به طـور    
ــزایش    ــا اف ــاهش ی ــي، ك طبیع

ــو ــد  هورم ــادل منای ني را متع
 ).25و29و30(

طالعه اي در مي كه یازآجنا
مورد اثرات ویتاگنوس بر ختفیف 

 دیسمنوره گزارش نشده درد
هدف از این مطالعه، . است

بررسي اثر قطره ویتاگنوس بر 
روي ختفیف شدت درد قاعدگي هاي 

 .دردناك اولیه مي باشد
 

 ها مواد و روش
در ایــن مطالعــه جتربــي دو 

 دانـشجوي دانـشگاه     60سوكور،  
علوم پزشكي مازندران مبتال به   

 دمينسوره اولیـه    2حداقل درجه   
ــه    ــرایط ورود ب ــد ش ــه واج ك
مطالعه بودند و از نظـر سـن،     

، اولني قاعدگيرشته حتصیلي، سن   
كیفیت و شدت دردهاي قاعدگي و   
مدت و شدت خـونریزي ماهیانـه     

 بـه طــور  ،مهـسان شـده بودنــد  
ــورد و  ــروه م ــصاديف در دو گ  ت

 .شاهد قرار گرفتند
ــات   ــع آوري اطالع ــزار مج اب

 پرسشنامه سه قسميت فـرم    :شامل
انتخـاب منونــه، فـرم مشخــصات   

ها،  دموگرافیك، تارخيچه قاعدگي  
جدول ارزیابي شدت درد و سایر   
عـالمي مهــراه بـا دیــسمنوره از   
قبیل سردرد، هتوع و اسـتفراغ،    
دفع خلته، تغیريات خلق و خوي و   

هـت سـنجش   مقیاس دیداري درد ج  
 .بودشدت درد 

بــه منظــور تعــیني اعتبــار 
ــشنامه از روش   ــي پرســ علمــ

در .  شداستفادهاعتباري حمتوي   
خصوص مقیـاس دیـداري درد الزم     
به ذكر اسـت كـه ایـن مقیـاس       

 10عبارت است از خطي به طـول        
سانيت مرت كه ابتـدا و انتـهاي     
ــفر و ده   ــداد صـ ــا اعـ آن بـ

 به حنوي كـه  بندي شده است   درجه
 10نه عدم وجود درد و      صفر نشا 

معادل شدیدترین دردي است كـه    
ایـن  . فرد ممكن است جتربه مناید  

ابزار مقیاسي استاندارد بوده   
ــيو  ــایي  و روای ــي پای آن ط

مطالعـات متفــاوت بـه اثبــات   
 ).13(رسیده است 

داروي ویتـــاگنوس مـــورد  
لـیرتي    میلي 30اي   استفاده قطره 

 درصـد عـصاره میـوه       8-9حاوي  
  گیــــــــــاه زنــــــــــان 

(Vitex Agnus Castus) در حملـــــول 
 7801هیدروالكلي با مشاره سري     

ــازي    ــوار داروس ــصول البرات حم
 دارومنـا قطـره   . بـود پورسینا  

 بـا  بوده وساخت مهني البراتوار   
ــلي   ــه اصـ ــتفاده از پایـ اسـ
ویتاگنوس و بدون اسـتفاده از    
عصاره گیاه پـنج انگـشت هتیـه      
شده و از نظر ظاهري شبیه بـه    

 .شدداروي اصلي مي با
پس از اطالع رسـاني اولیـه       
در خـصوص كلیــات طـرح و جلــب   
مهكاري افراد داوطلـب، افـراد     
واجد شرایط ورود بـه مطالعـه     
با اسـتفاده از فـرم انتخـاب      

سپس فـرم  .  شدند ، انتخاب منونه
پرسشنامه و جدول ارزیابي شدت   
ــاس   ــتفاده از مقی ــا اس درد ب
دیداري درد و عالمي مهراه با آن   

 توســط ،انقبـل از شــروع درمـ  
واحدهاي مـورد پـژوهش تكمیـل      
گردید و به هر كدام از افراد   
بر حسب زوج یا فرد بودن مشاره   

 قطره ویتـاگنوس و     6پرسشنامه  
دارومنا داده شـد و     قطره   6یا  
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 كـه از  ها توصـیه شـد    به منونه 
 قطـره از    40 قاعدگياولني روز   

 3تركیب داده شده را به مـدت        
 ماه روزانه، ممتد و صبح ناشتا  

مصرف مناینـد و از هـیچ داروي     
كمكي دیگري بـراي ختفیـف عـالمي      

. دیسمنوره اسـتفاده ننماینـد    
با توجه به این كـه ورود بـه     
این مطالعه كـامالَ  داوطلبانـه     

 افراد در خـصوص  هبوده و توجی  
طرح و درخواسـت مهكـاري صـورت      

 لذا متاس هاي مكـرر   بودگرفته  
با منونه ها نشان دهنده مـصرف    

ــنظم دارو  ــان م ــي دوره درم ط
 دوره قاعـدگي  در انتهاي   بوده

اول، دوم و سوم پس از درمـان    
ــا    ــراه ب ــالمي مه ــدت درد و ع ش
قاعدگي مـورد ارزیـابي قـرار      

 . گرفت
 جتزیه و حتلیل آماري جهت
هاي تي، تي زوج شده و  آزمون
 SPSS حتت نرم افزار دو كاي

 . شداستفاده
  

 ها یافته
 دادنتایج مطالعه نشان 

هاي گروه مورد  منونه میانگني سين
 3/22 ±4/1و شاهد به ترتیب

تفاوت  سال بود و 2/22 ±6/1و
بني دو گروه داري  معينآماري 

 1جدول مشاره . وجود نداشت
میانگني سن، سن منارك و سن 
شروع دیسمنوره را در واحدهاي 

 .مورد پژوهش نشان مي دهد
 
 
 

میانگني سن، سن منارك و  :1جدول مشاره 
هاي دو  در منونهمنوره سن شروع دیس

  گروه مورد و شاهد
 

 گروه
 میانگني

 مورد
 30n=  

 شاهد
 30n=  

P  

 سن 
 سن منارك

ســـن شــــروع  
 دیسمنوره

4/1 ± 
3/22 

1 ± 1/13 
5/1 
±1/15 

6/1 ± 
2/22 
9/0 ± 

2/13 
1 ± 4/15 

05/0 
> 
05/0 
> 
05/0 
> 

 
 

 
 نشان مي دهد 2جدول مشاره 

دو  مدت و شدت خونریزي بنيكه 
داري وجود  ت معينگروه تفاو

 ).P <05/0(ندارد
 
 

هاي  منونهتوزیع فراواني : 2جدول مشاره
 مدت و شدت مورد پژوهش برحسب

  در دو گروه مورد و شاهدخونریزي 
 

 مورد
30n=  

 شاهد
30n=  

  گروه
 فراواني

 تعداد
 )درصد(

( تعداد
 )درصد

مدت 
       )روز(خونریزي

4-3   
                                      

6-5  
                       
7 ≥  

           شدت خونریزي
 متوسط

                       
 شدید

)13(4 
)27(8 
)60(18 
)74(22 
)26(8 

)27(8  
)27(8 
)46(14 
)80(24 
)20(6 

 
 

سایر عالمي مهراه با دميسنوره     
ها  منونهقبل از شروع درمان در   

 خـستگي و بـي   ده از؛ عبارت بو 
، دفـع خلتـه     ) درصد 87(حوصلگي  

ــد73( ــوع )  درص ــد87(هت ، )درص
، اســهال )درصــد 63(اســتفراغ 

كه در دو گروه شاهد     ) درصد12(
 .و مورد مهگن بود

در دو میانگني شدت درد در 
 نداشت تفاوت معين داري گروه
هاي اول، دوم و  طي ماهاما 

 این تفاوت ،سوم بعد از درمان
 .3د، جدول مشاره شمعين دار 

 
 

مقایسه میانگني شدت  :3جدول مشاره 
در از درمان و  و بعد درد قبل

  هاي دو گروه مورد و شاهد منونه
 

  گروه
 شدت درد

 مورد 
30n=  

 شاهد
 30n=  

P  

  قبل از درمان
یك ماه پس از    

 درمان 
دو ماه پس از    

 درمان
سه ماه پس از    

 درمان

5/1 ±  
9/7 
2/1 ± 

1/3 
8/0 
±5/2 
6/0 
±3/2  

1/1 ± 
4/7 

1 ± 2/7 
1 ± 7 
8/0 ± 7 

05/0 
> 

0000 
0000 
0000 
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نتایج نشان داد كه شدت 
 60درد در اولني سیكل درمان 

 كاهش درصد كاهش یافت و این
شدت درد تا پایان ماه سوم 

.  درصد رسید70دارو، به مصرف 
كاهش درگروه  در حايل كه این

 2/1كنرتل دراولني ماه مصرف
ا پایان ماه سوم  و تبوددرصد 

كاهش  درصد 6حداكثر به میزان 
هاي پژوهش نشان  یافته. یافت

داري در  داد كه تفاوت معين
هاي با  میانگني شدت درد منونه

 قبل و 3 و 2دیسمنوره درجه 
 .بعد از درمان وجود نداشت

 كه دادنتایج نشان چنني  هم
ویتاگنوس بر بعضي از عالمي 
 ،مهراه با دیسمنوره مانند

حوصلگي، هتوع و   بي،تگيخس
استفراغ و دفع خلته اثرات 
كاهشي و ختفیفي داشته است 

)05/0 P< .( اما در خصوص اثرات
درماني آن بر اسهال و لرز 
مهراه با دیسمنوره به دلیل 

 كه هایي منونه تعداد كاهش
 . بودمشكالت فوق را ذكر كرده

 .هاي آماري اجنام نگرفت آزمون
اد چنني دو نفر از افر هم

مورد مطالعه به دلیل هتوع در 
حني مصرف دارو از مطالعه خارج 

 .شدند
  
 حبث

 داد نـشان    پژوهشهاي   یافته
 ماه درمـان    3كه ویتاگنوس طي    

مي تواند منجر به كـاهش شـدت     
 Schellenberg. دردهاي قاعدگي شود  

ــایي  )2001( ــوعي كارآزم  در ن
درمان سندرم پـیش    « دربالیين  

ه از قاعـدگي بــا عـصاره میــو  
  مـاه  3بـه مـدت     » گیاه ویتكس 

درصـد از   52كه در   مشاهده كرد   
 24 در مقایـسه بـا       موردگروه  

 عـالمي ایـن   شاهددرصد از گروه   
. )31(سندرم ختفیـف پیـدا كـرده     

 )1997(اي كه    چنني در مطالعه   هم

تأثري ویتكس را بر سندرم پـیش    
  B6از قاعــدگي بــا ویتــامني   

مقایسه منودنـد میـزان هببـودي      
دو برابر ان ویتكس  مصرف كنندگ 

 .)23( بودB6 مصرف كنندگان
رسـد نقـش اصـلي       به نظر مي  

گیاه ویتكس در درمان برخي از   
 از طریـق  ،بیماري هـاي زنـان    

هـــا  هورمــون بـــر   آنتــأثري 
كـه  ها نـشان داد   بررسي.باشد  مي

تركیبات مهم و خـصوصًا اسـانس     
ــاه ــدها   گی ــامل فالنویی ــه ش ك

ــسني( ــد )كاستیـــ ، ایروئیـــ
ني و آكـــــوب(گلیكوزیـــــدها 

هاي فرار مـي    و روغن ) آگنوزید
باشد مستقیمًا بر غده هیپوفیز   

 را ترشح مي    LHخصوص خبشي كه     هب
مناید تأثري منـوده و منجـر بـه      
افزایش سطح پروژسرتون مي گردد   
و اختالالتي كـه بـه نـوعي مـي       
تواند ناشي از افت هورمون ها   
در اواخر سیكل قاعـدگي باشـد     
و مهانند سندرم پیش از قاعدگي   

دیــــــسمنوره را تعــــــدیل 
 . )19،17(مناید مي

ــق  تــأثري ویتــاگنوس از طری
تعدیل هورمون هاي زنانـه طـي     
مطالعات دیگر نیز بـه اثبـات     

 بـر   Milewiezرسیده است مطالعه    
 زن با هیپرپروالكتینمي    52روي  

 كه ایـن تركیـب مـي     نشان داد 
تواند مقادیر پروالكتني را بـه    
اندازه هاي طبیعـي برگردانـد     

 این اثر در مطالعاتي كه   .)26(
 نیـز ها اجنام شـده   بر روي موش  

پنج (ثبات رسیده است چست بري   
آزاد شدن پـروالكتني از    ) انگشت

سلول هاي هیپوفیز را احتمـاال     
به واسطه اتصال به گرينده هاي   
دو پامني متوقف مـي منایـد كـه      
این اثر وابـسته بـه دوز مـي      

ــد ــن . )32(باش ــه در ای مطالع
ت درمــاني در تــرین اثـرا  بـیش 

پایان سیكل سوم درمـان حاصـل     
كه میانگني شـدت درد    حنوي هشده ب 

 1/3 بـه    9/7قبل از درمان از     
، )در پایان سیكل اول درمـان   (
) پایان سیكل دوم درمـان     (5/2
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ــوم  3/2و  ــیكل س ــان س  در پای
 الزم به ذكر اسـت   .درمان رسید 

روز 10گرچه اثـرات ویـتكس از       
پس از مصرف آغاز مـي شـود ويل     

رسیدن به اثر قابل قبـول   هت  ج
سه ماه وقت الزم است و حداكثر   

تـر    ماه یا بـیش    6اثر، در طي    
چـه   چنـان . )20(حاصل خواهد شـد   

 نشان  Dittmarیافته هاي مطالعه    
 كه عـالمي ناشـي از سـندرم      داد

 166پــیش از قاعــدگي بعــد از 
درصد از منونه   90روز درمان در    

 10ها به طور كامل ختفیف و در        
قي مانده نیز بعـد از   درصد با 

 روز به طور متوسـط اثـرات        25
 ).22(گردد ميهببودي ظاهر 

مطالعـه نـشان    ایـن   نتایج  
 كه این روش درمـاني سـبب     داد

كاهش هتـوع و اسـتفراغ، كـاهش      
دفع خلته و هببود تغیريات خلق و   
خـوي مهـراه بــا قاعـدگي هــاي    

ــروه   ــاك در گـ  در دارودردنـ
. مقایسه با دارومنا شـده اسـت    

نیـز نـشان داد   دیباجي  بررسي  
كه گیاه ویتكس مي تواند عـالمي    

مهراه بـا یائـسگي ماننـد گـر       
گرفتگي، بي خوابي و اضـطراب،    
خلق افسرده و سـوزش ادرار را    

 .)33(دهد كاهش به میزان زیادي
با توجه به یافته هاي این 

 كه شود ميبررسي توصیه 
تري در خصوص  مطالعات بیش

اثرات قطره ویتاگنوس بر روي 
فیف عالمي دیسمنوره و با طول خت

 تا گرددتر طراحي  درمان بیش
در صورت تأئید اثرات درماني 
مثبت آن، این تركیب كه در 

در بوده بازار دارویي موجود 
هاي دردناك مورد  درمان قاعدگي

 و نیز. توجه قرار گريد
 با توجه به شود ميپیشنهاد 

این كه تعدادي از 
كنندگان از طعم و مزه  مصرف

لخ گیاه و متعاقب آن هتوع و ت
استفراغ خفیف شاكي بوده اند 
لذا در صورت امكان تغیرياتي 
از نظر فارماكولوژي در تركیب 
فعلي داده شود تا این عارضه 

 .به حداقل برسد
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