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کنندگان رازیانه به در مصرف قاعدگی خونریزي و مقدار رازیانه بر شدت رهصاــع أثیرــت

  بالینی کارآزمایی یک مطالعه: درد قاعدگیمنظور تسکین 

2*، بهناز انجذاب1بکائی مهشید

  2/12/1393 :تاریخ پذیرش                        19/5/1393: تاریخ دریافت

1
و  مرکز تحقیقات مراقبت هاي پرستاري مامایی در سالمت خانواده، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران گروه مامایی،عضو هیات علمی مربی  -

  دانشجوي دکتراي بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران
2

صدوقی یزد،  استادیار، دکتراي بهداشت باروري، گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت هاي پرستاري مامایی در سالمت خانواده، دانشگاه علوم پزشکی شهید-

Enjezabbehnaz@yahoo.com:ایمیل ، 09133577034 :تلفن، ) نویسنده مسئول( یزد، ایران 

خالصه

ثیر این گیاه بر میزان أدارد، ولی ت دبررکاقاعدگیدرد نمادر در سنتی رطوبه کهاست گیاهانی  جمله رازیانه از :مقدمه

و مقدار  تدــش رــب هــیانراز رهصاــع أثیرــت ینــتعی فدــهبا مطالعه ینا .خونریزي قاعدگی متفاوت گزارش شده است

 پزشکی علوم دانشگاه خوابگاه مقیمننشجویادا در به منظور تسکین دیسمنوره،یانه راز با نمادراز پسو قبل قاعدگیخونریزي

.گرفت انجام یزد صدوقی شهید

در دانشجویان،  از داوطلبانهنامه آگاهانه و یتپس از کسب رضا که است بالینی کارآزماییاز نوع  مطالعه این :هاروشمواد و 

مورد مطالعه قرار  تصادفی تخصیص صورته بدر یک سیکل  گواهنفر در گروه  30و در دو سیکل نفر در گروه مداخله  29نهایت 

 و مصرفی پدهاي طریق شمارش تعداد از خونریزي قاعدگی شدت د وبو پرسشنامه مطالعه یندر ا هاداده دآوريگر اربزا .گرفتند

Pictorial Blood Assessment Chartویتنی، من هاي آماريآزمونبا استفاده از ها داده. دارزیابی شt زوجی وt مستقل 

. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

جز روز اول و ه ب(مداخله قبل و بعد از مداخله  گروه در بر اساس نتایج مطالعه بین مقدار و شدت خونریزي قاعدگی :هایافته

P).</ 05(داري دیده نشدآماري معنی اختالف) جز روز پنجمه ب( و همچنین در مقایسه با گروه گواه )پنجم

 خونریزي قاعدگی  کلی میزان بر اساس مطالعه حاضر در صورت مصرف رازیانه جهت تسکین درد قاعدگی، در: گیرينتیجه

در افراد با خونریزي متوسط جهت تسکین درد قاعدگی  گیاهی داروي این از توان داري مشاهده نشده و میمعنی آماري اختالف

  .متوسط تا شدید بهره گرفت

  دیسمنوره اولیه، خونریزي ر،لگاو مفونیکولو رازیانه،: هاي کلیديواژه



بهناز انجذابو  مهشید بکائی                                                              ...   خونریزي قاعدگی شدت و مقدار عصاره رازیانه بر تأثیر 56

1393، سال 1شتم، شماره دوره ه                              سالمت جامعه                                                                                                     

مقدمه

 در سنتی رطوبه که ن دارویی استگیاها جملهرازیانه از 

 علمی منا با هگیا ینا. ]1[دارد دبررکاقاعدگیدرد نمادر

Foeniculum(رلگاو مفونیکولو Vulgare (ادهخانو از و 

   و بوده ساله دو و علفی معطر، گیاه این میباشد نچتریا

  ظاهر ساقه انتهاي در خوشه صورته ب و زرد آن هايگل

 و گبر ،یشهر ه،گیا ینا دهستفاا ردمو يها قسمت .]2[شودمی

 سپاسما ضد و بلتهاا ضد اتثرا داراي و بوده آن همیو

 از پس اول لسا 2-1در معموالً لیهاو رهیسمنود .]3[دمیباش

 و دهکر وزبر اريتخمکگذ با هايسیکل در ،قاعدگی  وعشر

   کاهش رزيبا ربطو سالگی 35 از سـپ  آن عیوـش انزـمی

 به دارویی گیاه این ایران گرچه در طب سنتی .]4[دـیابمی

هاي ولی در پژوهش ]6-5[باشدمی مطرح آور قاعده عنوان

  انجام شده بیشتر به اثرات ضد دردي آن توجه شده 

.]7-10[است

ـ  را رازیانـه  اسانس باریج دارویی شرکت تسـکین   عنـوان ه ب

 عوارض از کند؛ امامی معرفی آورو قاعدگی قاعدگی دهنده درد

 نـــ یا.]11[است شده ذکر خونریزي شدت افزایش آن جانبی

 و ینــــتوس سیــــکا  از یــــناش يهــاــــمسپاسا در  هاــــگی

 و شتهدا سپاسما  دـــ ض و درد دــض اترــثا تاگلندینــسوپر

 يکوتاهتر مانیز  لهــــفاص در را دگیــــقاع نخو وجخر انمیز

.]12[دـنماییـم تسهیل

حجـم متوسـط  بـا قاعـدگی  هـاي سـیکل دارايزناناکثر

بیشاگر مقدارخونریزي ولیهستندقاعدگیخونریزي طبیعی

  فقـرآهن   خـونی  کـم  دچـار  فـرد  کم کمباشد،لیترمیلی80از

در دختـران و   آهـن  فقر آنمی با توجه به شیوع .]13[گرددمی

و تمایل مردم به دریافت داروهـاي گیـاهی،    ،]14[زنان ایرانی 

 گیـاهی  داروهـاي  جانبی عوارض پزشکان و ماماها از است الزم

مطالعـه   .باشـند  داشـته   حیطه زنان و مامایی اطالعـات کامـل  

 تشد و تمد لطو بر یانهراز هگیا ثیرأت دهـد متون نشـان مـی  

، لـذا جهـت   ]10،15-8[متفاوت بوده است قاعدگی يخونریز

 با مطالعه یننتــایج قبلــی و یــا یــافتن نتــایج جدیــد ا تحکــیم

ت و دـــ ش رـــ ب هـــ یانراز رهصاـــ ع أثیرـــ ت ینـــ تعی فدــه

بـه  یانه راز با نمادراز پسو قبل قاعـدگی خـونریزي  مقـدار 

ــیمننشجویادا در منظــور تســکین دیســمنوره،  ــاه مق  خوابگ

.یزد طراحی شد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه

  هاروشمواد و 

پـس از اخـذ   .باشـد می از نوع کارآزمایی بالینی این مطالعه

ــوز از  ــهمج ــگاه  کمیت ــالق دانش ــن ،اخ ــه ای ــد  مطالع ــا ک ب

IRCT201107096826N2درIRCT ــد  اربزا. ثبـــت شـ

 تمشخصا شامل ايپرسشنامه تحقیق یندر ا هاداده دآوريگر

. خچه قاعدگی واحدهاي پژوهش بـود یو تار فیکاموگرد دي،فر

ــت  ــونریزي از  جهـــ ــدت خـــ ــدار و شـــ ــین مقـــ   تعیـــ

ictorial Blood Assessment Chart)PBACs(و

 همکـاران  و yattWاده شـد،  فشمارش تعداد پد مصرفی اسـت 

 تخمــین بــراي آســان روش را پیکتــوگرام از اســتفاده) 2001(

چــارتPBACs.]16[کننــد مــی معرفــی قاعــدگی خــون

نمـودار  باشـد کـه   خون از دسـت رفتـه قاعـدگی مـی     تصویري

و همکـاران در   Warrilowبار توسـط   یناول يآن برا یابیارز

این یک ابزار بصري براي بررسی  .]17[شد یمعرف 1990سال 

 بـه  وخفیف، متوسط  معیارهاي در حد درمیزان خون قاعدگی

  .است بهداشتی نوار آلوده شدت

 نیـز  بـزرگ  و کوچـک  هـاي لختـه  به چارت این در ،همچنین 

 کـم،  خون به آغشتگی با بهداشتی نوار به شود ومی داده امتیاز

 خون، به کامل آغشتگی و 5 امتیاز متوسط، آغشتگی، 1 امتیاز

هاي کوچک امتیـاز  همچنین به لخته. گیردتعلق می 20امتیاز

 50زیـر  امتیـاز  . شـود داده می 5هاي بزرگ امتیاز و به لخته 1

نشانگر خونریزي  51-100 خفیف، امتیازدهنده خونریزي نشان

به باال نمایانگر خـونریزي شـدید هنگـام     100متوسط و امتیاز 

  .باشدقاعدگی می

Higham را در افراد با  چارت یژگیو و یتو همکاران حساس

وJanssen همچنـین . اندارزیابی کرده ٪80از  یشمنوراژي ب

ــاران ــابیارز همک ــه  15آن را در  یژگــیو یت وحساســ ی مرحل

و  %9/85آن  یمثبـت و منفـ   يبدست آوردنـد و ارزش اخبـار  

عبارت بود از  مطالعه بهورودشرایط .]18[حاسبه شدم% 8/84

تـا   با شدت متوسط یهاول یسمنورهبتال به د، اسال 18-25 سن

درتنوسـک  ،)بسـتري در بیمارسـتان   بـدون نیـاز بـه   (شدید 

یـزد،   صـدوقی  شـهید  پزشـکی  علـوم  دانشگاه دخترانهخوابگاه

مـزمن بیمـاري  بهابتال عدم منظم،قاعدگیهايسیکلسابقه
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انـدومتریوز و  (زنـان  هـاي بیمـاري سـابقه  عـدم  شده،شناخته

عـدم  ،)صورت تشخیص متخصص هاي التهابی لگن دربیماري

.هـاي مـزمن  هر گونه داروي مداوم بـه دلیـل بیمـاري   مصرف

حساسیت به رازیانه، استفاده از هر  نیز مطالعه از خروج شرایط

در طول سـیکل مـورد    جز داروهاي تجویزيه داروي دیگري ب

، مصرف ناکافی و نامنظم عصاره رازیانه، عدم تمایـل بـه   بررسی

آگاهانـه،   یتبـا کسـب رضـا    .در نظـر گرفتـه شـد    ادامه درمان

دختــر مبــتال بــه دیســمنوره  دانشــجویانداوطلبانــه و کتبــی، 

دعـوت بـه   ) بـه تشـخیص متخصـص زنـان    (متوسط تا شـدید  

   .شدند شرکت در پژوهش

ها به روش آسـان از جامعـه مـورد بررسـی     روش انتخاب نمونه

 85زمـون  آدرصد و تـوان   95نمونه با سطح اعتماد  حجم. بود

در نظـر   گواهنفر در گروه  30 و مداخلهنفر در گروه  30، درصد

صـورت  ه بـ مداخله و گواه ها در گروه انتساب نمونه. گرفته شد

در افراد گروه مداخله در سیکل اول مقدار و . بودساده تصادفی 

جهت مقایسه قبـل  (شدت خونریزي طبق معیارهاي ذکر شده 

مورد بررسی قـرار گرفـت، در سـیکل    ) و بعد از مداخله با خود

شش  از زمان شروع درد هر مداخله درخواست شدروه بعد از گ

سـاخت شـرکت دارویـی    ( %2 یانهراز یقطره خوراک 25 ساعت

کـه   به علـت ایـن   .نمایندمصرف ) ایران –باریج اسانس کاشان 

بردند و دو سـو  داوطلبان از دیسمنوره متوسط تا شدید رنج می

علت طعم خاص قطره رازیانه میسر نبود، ه کور کردن مطالعه ب

در براي تسکین درد، داوطلبان اخالقی  مالحظات رعایتجهت 

-میلی 250یداس یککپسول مفنام ازتوانستند می یازصورت ن

ــز گــروه  در ایــن ســیکل از .ینــدگرمــی اســتفاده نما گــواه نی

ــر درددر صــورت درخواســت شــد  کپســول  ســاعت شــش ه

سـاخت شـرکت داروسـازي    ( گرمـی میلی 250یداس یکمفنام

نموده و هر دو گروه مقـدار و  استفاده ) ایران -داروپخش، تهران

ق معیارهـاي ذکـر شـده ثبـت نمـوده و      شدت خونریزي را طب

 اثـرات  بـه علـت   پرسشنامه مربوطه را تکمیـل نماینـد، ضـمناً   

ــر اســید مفنامیــک داروي ــدار و ب  خــونریزي، شــدت روي مق

 .شد سنجیده نیز گروه در دو مصرفی کپسول تعداد میانگین

پژوهش تـا روز  که مصرف پد در اکثر واحدهاي  با توجه به این

پنجم قاعدگی ادامه داشت، از آنها درخواست شده بود در طـی  

پنج روز اول قاعدگی به دقت چارت مورد نظر و تعداد پـدهاي  

  .مصرفی را ثبت نمایند

هـا  داده 16نسـخه   SPSSآمـاري  افـزار  با اسـتفاده از نـرم  

 بـا . مطابق با اهداف پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنـد 

میزان آن در دو گروه با  خونریزي شدتاي بودن رتبه توجه به

آزمون تعداد مسکن مصرفی با . مقایسه گردید ویتنیمنآزمون 

t زوجی وt  بـا  اخـتالف  .مـورد بررسـی قـرار گرفـت     مسـتقل 

05/0≤p دار در نظر گرفته شدمعنی.

  هایافته

پـژوهش در گـروه    يواحـدها  سـن  یانگینمطالعه م ینا در

سـن  . بـود سال  1/21±6/1 گواهو در گروه  5/21±8/1 مداخله

9/12±3/1 گواهو در گروه  5/13±2/1 منارك در گروه مداخله

 گـواه درصد و گروه  5/88در گروه مداخله . گزارش شدسالگی 

در  یقاعـدگ  یزيطـول مـدت خـونر   . بودند مجرد صددر 2/86

روز گـزارش   5/6±1/1 گـواه در گروه و  3/6±1/1 گروه مداخله

در گـروه  و  6/29±4/1 در گـروه مداخلـه   یفواصل  قاعدگ. شد

یـک نفـر از گـروه مداخلـه     . مدآدست ه وز بر 4/28±1/2 گواه

. نفـر پیگیـري شـد    29حاضر به ادامه درمان نشد و مطالعه بـا  

سـن، سـن منـارك،     یانگیننظر م پژوهش از يواحدها ینابنابر

هل در سـطح  أت یتو وضع یفواصل قاعدگ ی،طول مدت قاعدگ

 يدو گـروه از نظـر پارامترهـا    ینهمگن بوده و ب %95 یناناطم

  .یدمالحظه نگرد يدار آماریذکر شده اختالف معن

 گـروه  دو در خـونریزي  شـدت  مقایسـه  هدف اصلی تحقیق

همـانطور کـه   . بـود پس از درمان با رازیانه  گواه گروه و مداخله

از نظـر   یتنـی مـن و  يشود با توجه به آزمون آمـار یمالحظه م

 بجـز در روز پـنجم   گـواه در گـروه مداخلـه و    یزيشدت خونر

)05/0p=(، داري مشـاهده نشـد  معنـی  آماري اختالف)  جـدول

10±2هاي مصرفی در گروه مداخلـه  همچنین میانگین پد .)1

دست آمد که ه بپد در طی دوره قاعدگی  9±3 گواهو در گروه 

-داري دیده نمـی معنی آمارياز این نظر بین دو گروه اختالف 

خونریزي در گروه مداخلـه   روزانه نمرهمیانگین  همچنین. شود

 دسـت ه بـ  58±7/6 گـواه و در گـروه   3/63±5/7 درمانبعد از 

.)=421/0p( دهدداري را نشان نمیکه تفاوت معنی مدآ

 گــروه در خــونریزي شــدت هــدف دیگــر پــژوهش مقایســه

 کـه  طـور  همـان . بـوده اسـت   مداخلـه  از بعـد  و قبـل  مداخله،
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 اخـتالف  ویتنـی  من آماري آزمون به توجه با شودمی مالحظه

 سـیکل  پنجم و اول هاي روز در خونریزي شدت نظر از آماري

 پدهاي میانگین همچنین). 2جدول(خوردمی چشم به قاعدگی

10±2 درمان با عصاره رازیانـه  از قبل مداخله گروه در مصرفی

نمـره   .آمـد  بدسـت پـد   11±3 درمان از بعد گروه همین در و

و بعـد از   9/58±95/3 درمانمداخله قبل از  گروهخونریزي در 

مد که گرچه از نظر میانگین بـاالتر  آبدست  3/63±5/7 درمان

داري معنـی اختالف قبل و بعد از درمان  آماريبود ولی از نظر 

بنـدي خـونریزي   و با توجه بـه گـروه   =p)064/0(مشاهده نشد

ــب    ــره کس ــاس نم ــر اس ــدگی ب ــه  قاع ــوگرام ب ــده از پیکت ش

، )100بـاالي  (و شدید) 50-100(، متوسط)50کمتر از (خفیف

میانگین نمره کسب شده در واحـدهاي مـورد پـژوهش قبـل و     

بعد از درمان بـا رازیانـه در محـدوده خـونریزي متوسـط قـرار       

  .اندداشته

در ارزیابی تعداد میانگین کپسول مفنامیک اسـید مصـرفی   

 ه، میانگین مصـرف در گـروه مداخلـه   هاي مورد مطالعدر گروه

عدد بدست آمد کـه   24/2±33/1و در گروه گواه  07/1±18/3

  .داري را نشان ندادبه لحاظ آماري تفاوت معنی

  گواه پس از مداخله و مداخله گروه در قاعدگی سیکل مختلف هايروز در خونریزي مقایسه وضعیت -1 جدول

مداخلهگروهبررسیزمان

)29(n=

گواهگروه

)30n=(

خونریزي 

  شدید
  خونریزي خفیف  خونریزي متوسط

خونریزي 

  شدید
  خونریزي متوسط

خونریزي 

  فیفخ

pمقدار  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد

067/0)33/23(7)33/33(10)33/43(13)27(8)24(7)49(14قاعدگیاولروز

580/0)50(15)66/26(8)33/23(7)56(16)20(6)24(7قاعدگیدومروز

940/0)60(18)33/23(7)66/16(5)56(16)24(7)20(6قاعدگیسومروز

735/0)33/53(16)33/23(7)33/23(7)49(14)27(8)24(7قاعدگیچهارمروز

050/0*)45(13)56(017)31(9)62(18)7(2قاعدگیپنجمروز

 ویتنیمنآزمون   

درمان از بعد و قبل مداخله گروه در قاعدگی سیکل مختلف هايروز در خونریزي مقایسه وضعیت -2 جدول

درمانازمداخله قبلگروهبررسیزمان

)29(n=

درمانازمداخله بعدگروه

)29(n=

  خونریزي شدید
خونریزي 

  متوسط

خونریزي 

  خفیف

خونریزي 

  شدید

خونریزي 

  متوسط

خونریزي 

  خفیف

pمقدار)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد

*048/0)27(8)24(7)49(14)49(14)24(7)27(8قاعدگیاولروز

330/0)56(16)20(6)24(7)56(16)24(7)20(6قاعدگیدومروز

948/0)56(16)24(7)20(6)56(16)24(7)20(6قاعدگیسومروز

548/0)49(14)27(8)24(7)49(14)24(7)27(8قاعدگیچهارمروز

050/0)31(9)62(18)7(2)69(20)31(09قاعدگیپنجمروز

      ویتنیمنآزمون *

fig1-Pictorial blood assessment chart
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   بحث

 در گروه مداخله یمطالعه حاضر فواصل قاعدگ در

در . مدآروز بدست  4/28±1/2در گروه گواه روز و  4/1±6/29

سیکل  تمد لطو میانگین و همکاران امجدياخوان تحقیق 

 شاهدو گروه  6/24 مایشدر گروه آز نمااز در قبل قاعدگی

 میانگیننیز  خورشیدي مطالعه در .]15[آمد بدست روز 6/30

جهرمی  .]8[شد روز گزارش 29±3 قاعدگی سیکل تمد لطو

27±3را  قاعدگیسیکل  تمد لطو میانگیننیز و همکاران 

 مطالعات سایر با اخیر مطالعه نتایج .]9[ندکرد گزارش

.دارد همخوانی

 در قاعدگی خونریزي مدت طول میانگین حاضر مطالعه در

 گزارش روز 5/6±1/1 گواه گروه در و 3/6±1/1 مداخله گروه

 روزهاي میانگین) 1388( امجدي در تحقیق اخوان. شد

 گواه گروه در و 34/6ردمو گروه در نمادر از قبل قاعدگی

سایر . دارد همخوانی حاضر مطالعه با آمد که بدست روز 30/6

 قاعدگی مدت طول رويمطالعات در مورد تغییرات رازیانه 

.]15[اندنداشته بحثی

شدت  تعییندر این مطالعه  بررسی مورد اصلی فرضیه

 جزه ب البته. بود گواهخونریزي قاعدگی در گروه مداخله و 

 روزها سایر در ،در گروه مداخله پنجمدر روز  خونریزيتفاوت 

در . گزارش نشد يداراختالف معنی آمارياز نظر  گروه دو بین

 درصددواسانسمقایسههدفبا جهرمیآور  ناموهش ژپ

کننده از استفادهمورد  یکدر  اسیدمفنامیک کپسولورازیانه

اختالف  آمارياز نظر  ولی شد، گزارش شدید خونریزيرازیانه 

 مطالعه در .]9[نشد گزارشدر دو گروه  آماريدار معنی

شدت خونریزي  افزایشرازیانه با  اسانساستفاده از  خورشیدي

نیک رازیانه را ژوي اثرات فیتو استرو. بوده است همراه قاعدگی

تحقیق  دردر حالی که  .]8[علت افزایش این امر ذکر می کند

 افزایشگرچه اثرات ضد دردي رازیانه ثابت شده ولی از  آرامدل

.]19[خونریزي پس از استفاده صحبتی به میان نیامده است

را قبل امجدي وي شدت خونریزي اخوان تحقیق  در عالوهه ب

و در دو سیکل بعد از رازیانه ) متوسط( 62از استفاده از رازیانه 

بدست آورد که هر دو در حیطه  5/53و  5/56نیز به ترتیب 

گزارش  آماريدار متوسط است و از این نظر اختالف معنی

 مداخله گروه در خونریزي نمره حاضر مطالعه در .]15[نشد

آمد  بدست 58 ±7/6 گواه گروه در و 3/63±5/7 درمان از بعد

که هرچند میانگین نمره خونریزي در گروه مداخله باالتر است 

)=421/0p(باشددار نمییاما این تفاوت به لحاظ آماري معن

  . ردهمخوانی دانیز امجدي  اخوان که با مطالعه

 مداخله از قبل مداخله گروه در خونریزي میانگین نمره

 که آمد بدست 3/63±5/7 مداخله از بعد و 95/3±9/58

ولی از نظر بالینی این  بود باالتر میانگین عددي نظر از اگرچه

افزایش شدت خونریزي پس مصرف رازیانه قابل مالحظه نبوده 

 دو سیکل قبل و بعد مصرف رازیانه در آماري نیز و به لحاظ

 لعهامط در .داري را ایجاد نکرده استآماري معنی اختالف

 درمان از قبل مداخله گروه در خونریزي نمره اخوان امجدي

و سیکل دوم  5/56±7/3، سیکل اول بعد از مداخله 4±62

مطالعه  نتایج حاضر با مد کهآبدست  6/57±3بعد از مداخله 

ست ا نکته قابل توجه این، ]15[امجدي همخوانی داشتاخوان 

که در مطالعه حاضر برخالف مطالعه امجدي میانگین عددي 

تواند رازیانه افزایش یافته است که می از مصرفخونریزي پس 

  .ناشی از تفاوت حجم نمونه در دو مطالعه باشد

 خونریزي افزایش باعث رازیانه عصاره گرچه رسدمی نظر به

پنجم قاعدگی شده است اما با توجه به سطح  و اول روزهاي در

و)p=048/0(داري به دست آمدهمعنی اول روز درp=05/0در

هاي عه آماري بزرگتر و یا تعداد سیکلنیاز به جام) پنجمروز 

  .مورد بررسی بیشتر وجود داشته باشد

الزم به ذکر است که تعداد میانگین کپسول مفنامیک اسید 

و در گروه گواه  18/3±07/1 مصرفی در گروه مداخله

دار آماري در بدست آمد که هر چند تفاوت معنی 33/1±24/2

البته باید توجه داشت . دیده نشدتعداد مسکن مصرفی 

گرمی بیشتر در یک میلی 250میانگین مصرف یک کپسول 

کننده قوي در افزایش یا کاهش توجیه تواندگروه نمی

  هاي پژوهش محدودیت از نأضم .خونریزي قاعدگی باشد

 نوار فرد که مواردي درتوان به از دست رفتن خون می

 اشاره موارد سایر و استحمام مانند کندنمی استفاده بهداشتی

  .کرد

اساس مطالعه حاضر در صورت مصرف  بر :گیرينتیجه

خونریزي  کلی میزان رازیانه جهت تسکین درد قاعدگی، در

 از توانداري مشاهده نشده و میمعنی آماري اختالف قاعدگی 
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در افراد با خونریزي متوسط جهت تسکین  گیاهی داروي این

.شدید بهره گرفتدرد قاعدگی متوسط تا 

نیرداقدو تشکر 

ه شگاــنب داصوـاتی مـتحقیقح رـه طـین مقاله نتیجا 

باشد می682به شماره  شهید صدوقی یزدکی ــپزشم وــعل

هاي مالی معاونت محترم تحقیقات و که بدینوسیله از حمایت

ن نشجویاداکلیه همچنین از . گرددفناوري سپاسگزاري می

ین م انجاکه در اایی بالینی ـمرآزن کاـیه در ادـکننرکتـش

. دنی میشورداقدو شکر ـد تـندنموري اـیرا ا ـتحقیق م
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The Effects of Oral Fennel Extract on the Intensity of Menstrual

Bleeding in Relieving Dysmenorrheal:

A Randomized Clinical Trial
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Introduction: Fennel is one of the plants which have traditionally been used to treat menstrual

pain, but the impact of the plant on the amount of menstrual bleeding has been reported differently.

The aim of this study was to evaluate the effects of oral fennel drop in bleeding intensity and

menstrual pattern in students with primary dysmenorrheal.

Material and Methods: This randomized clinical trial study was performed on 29 participants

(intervention group) and 30 (control group). Informed consent was obtained from each participant.

Severity of menstrual bleeding was assessed by counting the number of pads and Pictorial Blood

Assessment Chart (PBA). Data was analyzed using SPSS software version 16. Also, statistical tests

like Mann Witney and paired t test and independent t test was used of < 0.05 was considered

statistically significant difference.

Results: The results of the study indicated no significant statistical difference between the amount

and the intensity of menstrual bleeding in the intervention group before and after the intervention.

Conclusion: Based on the results of the study using fennel extract has no significant impact on

menstrual bleeding, but can be used to relieve moderate bleeding and menstrual pain.
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