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)sesamum indicum(  پژوهش حاضر  آن،ضرر بودن دانه بیو مصرف متعارف با توجه به .باشددردي میو ضدداراي اثرات ضدالتهابی

انجام نسال دانشگاه علوم پزشکی رفسنجا 18-25دانشجویان دختر بر دیسمنوره اولیه درتأثیر مصرف دانه کنجد بررسیمنظورهب

.شد

انشگاه علوم ساکن خوابگاه د مبتال به دیسمنورهسال18-25دانشجوي دختر 24تعداد  ،در این کارآزمایی بالینی:هامواد و روش

گرم  15روز بعد از قاعدگی هر روز مقدار  3روز قبل تا  2این افراد از .شدندانتخاب بندي طبقهتصادفی  روشبه  پزشکی رفسنجان

دوره با مصرف دانه کنجد 2شدت دیسمنوره در این افراد در یک دوره قاعدگی بدون مصرف دانه کنجد و .د مصرف نمودندکنج

Visual(یداريشاخص آنالوگ دتوسط  Analog Scale; VAS(و با آوري نامه جمعرسشاطالعات قاعدگی توسط پ.شدگیري اندازه

.هاي مکرر یک طرفه تحلیل شدگیريواریانس اندازه ياستفاده از آنالیز

نشان داد که شدت درد نتایج  .سال بود 60/21±43/2در این پژوهش میانگین و انحراف معیار سنی دانشجویان مورد بررسی :هایافته
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رسد با توجه به بدون عارضه بنابراین به نظر می.در این تحقیق دانه کنجد باعث بهبود شدت دیسمنوره اولیه گردید:گیرينتیجه

.می توان در کنار داروهاي مسکن شیمیایی از دانه کنجد جهت کاهش درد ناشی از دیسمنوره استفاده نمود بودن دانه کنجد،
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مقدمه

بسیار شایع ناشـی از انقباضـات    عارضه دیسمنوره اولیه یک

دردناك بدون اختالالت پاتولوژیک در طی قاعـدگی اسـت کـه    

ال از اولـین قاعـدگی بـا شـروع     سـ  2با گذشت حـدود   معموالً

روز قبل  2از  و معموالً]1[نمایدبروز میگذاري در زنان تخمک

دیسـمنوره بـه   .]1[دامه داردروز بعد از آن ا 2-3از قاعدگی تا 

در دیسـمنوره اولیـه   ؛ شـود دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم مـی 

کـه دیسـمنوره   شود، در حالیهیچ اختالل لگنی مشاهده نمی

.]2[قاعدگی دردنـاك تـوأم بـا اخـتالالت لگنـی اسـت      ثانویه،

انقباضات دردناك کولیکی تمرکز بیشتري در قسـمت میـانی و   

و ممکن است تا قسمت تحتانی پشت و]3[پایینی شکم دارند

].3[کشاله ران منتشر شوند

ی از جمله تهوع، استفراغ،شایعدیسمنوره اولیه با عالئم 

پذیري، سرگیجه، اشتهایی، سردرد، اسهال، تحریکبی

باعث اً که نهایت]3-5[افسردگی و عالئم عصبی همراه است

انجام طبق تحقیقات .شوداختالل در کیفیت زندگی فرد می

مدرسه و محل کار بوده و  ازدیسمنوره علت شایع غیبت  ،شده

میلیون ساعت کاري و از لحاظ 600از این طریق باعث اتالف 

این عارضه ].6-7[شودمیلیون دالر در آمریکا می 2اقتصادي 

.]8[شناخته شده استدر آمریکا ی لبه عنوان یک مشکل م

متعدد  در مطالعاتگزارشات مربوط به شیوع دیسمنوره اولیه 

ساله شیوع  17_24اي در زنان متغیر است و در طی مطالعه

شیوع دیسمنوره در جوامع مختلف .اندذکر کرده %94آن را تا 

گزارش شده %73در ایران درصد متغیر است و 90تا 50از

].9-10[است

هاافزایش تولید پروستاگالندینعلت اصلی درد قاعدگی 

اضات رحمی و حساسیت فیبرهاي درد و که باعث انقباست 

رسانی به رحم شده و دردهاي لگنی را ایجاد کاهش خون

بنابراین براي درمان دیسمنوره باید غلظت .کندمی

به منظور درمان ].11[ها را کاهش دادپروستاگالندین

ز جمله، اشودمختلفی استفاده می هايروشدیسمنوره از 

هاي مسکن مانند مفنامیک اسید و توان به استفاده از دارومی

دارچین، رازیانه، بابونه، بروفن، گیاهان دارویی مختلف از قبیل

درمانی، ورزش، استفاده از چنین ماساژهمیشه بهار و هم

پارچه گرم، هیپنوتیسم، یوگا، طب سوزنی، استفاده از 

داروهاي ضدالتهابی غیر استروئیدي، داروهاي ها،ویتامین

بارداري و داروهاي مهارکننده پروستاگالندین گیري از پیش

اشاره  ،شوندسنتتاز که سبب کاهش عالئم دیسمنوره می

-کمکداروهاي شیمیاییاین که با توجه به  ].12،1-14[دکر

-مانند آسیباي منوره عوارض ناخواستهکننده به درمان دیس

، در نتیجه براي دنآوردر فرد به وجود می هاي کبدي و کلیوي

].15[شوندداروهاي گیاهی ترجیح داده میش این عوارض کاه

پیوسته گلبرگهاي اي دولپهاست از رده گیاه علفیکنجد

اسـت و   این گیـاه یـک سـاله   .کنجدها استتیرهکه سردسته 

، گیاه بومی گیاه کنجد.]16[باشدمیارتفاعش بالغ بر یک متر 

در منـاطق گـرم زمـین بـه خصـوص در       معموالً و ایران نیست

دهنده قنـد  این گیاه کاهش.رویدآفریقا و جنوب غرب آسیا می

.باشـد و کلسترول و بازکننده عروق و افزایش دهنده شـیر مـی  

روغن کنجد به علت پایداري زیاد به عنوان حالل در داروسازي 

اسـید   ،Eویتـامین  این روغن حـاوي  ]17،1[شوداستفاده می

.باشـد و لسـیتین مـی   اولئیک، اسید لینولئیک، اسید پالمتیک

رژیم غذایی حاوي این اسیدهاي چرب و فسفولیپیدهاي مفیـد  

ی، پـوکی  هـا ماننـد لوپـوس، شـیزوفرن    براي برخـی از بیمـاري  

گزارشات نشان داده کـه ایـن   .ستااستخوان و افسردگی مفید 

را هایی مثل استیل کولین استراز اسیدهاي چرب فعالیت آنزیم

ــی  ــدیل مـ ــم تعـ ــد و هـ ــکین درد  کنـ ــث تسـ ــین باعـ چنـ

فراوانــی مفیــد آثــاردارايکنجــد .]17[شــود مــی

ضـدالتهابی، بـه خاصـیت  تـوان مـی جملـه آن ازکهباشدمی

پراکسیداسـیون مهـار کلسترول،مقدارواکسیداسیونکاهش

DNAسـمی  موتاسـیون برابـر درلیپیدي و افـزایش مقاومـت  

.]18[اشاره کرد

-موجــود در دانــه کنجــد باعــث افــزایش آنتــی Eویتـامین 

ش هــاي التهــابی و ایمنــی، کــاههــا، تعــدیل واســطهاکسـیدان 

ــیونپ ــرآورده  راکسیداس ــدي و ف ــاي لیپی ــک  ه ــاي آتروژنی ه

طبق تحقیقـات انجـام شـده دانـه کنجـد و      .]19-20[شودمی

التهابی هاي حاصل از آن مانند ارده داراي خاصیت ضدفرآورده

یک مطالعـه پژوهشـگران دریافتنـد کـه مصـرف      در .باشندمی

توانـد بـه کـاهش درد قاعـدگی و سـایر      هاي کنجد میفراورده

پژوهشگران دیگر دریافتنـد   ]1[عوارض ناشی از آن کمک کند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87
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ها قادر است با تـأثیر بـر   که رژیم غذایی حاوي کنجد در موش

.]17[ها اثر ضددردي ایجاد کندمتابولیسم پروستاگالندین

باالي دیسمنوره در ایران و عوارض زیادي  شیوعبه  توجهبا

ضـرر بـودن دانـه    د و بـی نـ کنکه داروهاي شیمیایی ایجاد مـی 

استفاده از فـرآورده هـاي کنجـد از    و با توجه به این کهکنجد

جمله ارده باعث کاهش شدت دیسمنوره اولیه و عوارض ناشـی  

یر تـأث  بررسـی  پـژوهش هدف از این ،این اختالل شده استاز

دانشـجویان دختـر  بـر دیسـمنوره اولیـه در   مصرف دانه کنجد

.باشدن میدانشگاه علوم پزشکی رفسنجا

هامواد و روش

و در ســایت  بــودآزمــایی بــالینی رایــن پــژوهش از نــوع کا

www.irct.ir کـد  باIRCT201505241061N25   بـه ثبـت

 کلیـه دانشـجویان دختـر   معه پژوهشجا در این مطالعه .رسید

1392پزشکی رفسنجان در سـال  دانشگاه علوم ساکن خوابگاه

ــه.بودنــد ســال، 18-25ســن مطالعــه شــاملشــرایط ورود ب

و سـکونت در  به دیسـمنوره اولیـه    ءقاعدگی منظم، تجرد، ابتال

حساسـیت بـه   و معیارهـاي خـروج از مطالعـه شـامل    خوابگاه 

استروئیدي، استفاده از داروهاي ضـد  داروهاي ضد التهابی غیر

هـاي لگنـی و   هـاي تناسـلی، سـابقه جراحـی    بارداري، بیماري

غیرطبیعـی  شکمی، تومور، عالئمی مثل خارش، سوزش، ترشح

واژن و شرایط روحی نامناسب مثل فوت بستگان درجه یک یـا  

].22،21،1[بوددر شش ماه اخیر جدایی والدین

در  1390اران در سـال  حیـدري و همکـ  بر اساس مطالعـه 

و بـا اسـتفاده از   ]1[ی جندي شاپور اهـواز کدانشگاه علوم پزش

کــوکران رابطــه 
2
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 dZZ
n  05/0بــا=α

ــی داري ( ــطح معن ــون  (β=10/0و)%5س ــوان آزم و%)90ت

692/1d) بـــرآورد انحـــراف معیـــار تغییـــرات شـــدت

،)سال 18-25در دختران مجرد  ،دورهدر فاصله دو ، دیسمنوره

1)در فاصـله دو  ، حداقل اختالف در میانگین کاهش درد

نفـر   25بـه تعـداد   )که از نظر بالینی حایز اهمیت اسـت دوره

.بندي انتخاب شدندتعیین گردید که به روش تصادفی طبقه

براي ایـن منظـور لیسـت تمـام دانشـجویان دختـر سـاکن        

خوابگاه را تهیه کرده و بر اساس نسبت دانشجویان هـر رشـته،   

کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و    (اي براي هـر مقطـع   سهمیه

سـپس  .در نظـر گرفتـه شـد   )دکتراي پزشکی و دندانپزشـکی 

از بـین دختـران   بـه طـور تصـادفی    نمونه تعیین شـده،  تعداد 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه     .گردیـد انتخاب دانشجو در هر رشته، 

برابر تعداد نمونه  3،از هر مقطعدر نظر گرفته شده عداد افراد ت

مورد نیاز بودند تا در صورتی که فرد انتخاب شده واجد شرایط 

ورود به مطالعه نبود و یا تمایل به شرکت در مطالعـه نداشـت،   

افراد بـا میـل خـود و بـا      .جایگزین شودبه تصادف فرد دیگري 

العه شدند و تعـدادي از افـراد   نامه وارد مطپرکردن فرم رضایت

در اواسط مطالعه به دلیل عـدم تمایـل بـه ادامـه همکـاري از      

هـا تـا پایـان مطالعـه    نفـر از نمونـه   24.مطالعه خـارج شـدند  

ــاري  ــتند همک ــه  الزم را داش ــن مطالع ــه ای ــایی ک و از آن ج

بایست فقط در فصل پاییز انجام شود امکان جایگزینی فـرد  می

.دیگر وجود نداشت

جـنس و گونـه آن    وخریداري )با پوست(کنجدکامل دانه 

)sesamum indicum(شناسی دانشـکده  توسط کارشناس گیاه

15هـاي  بسته سپس.گردیدکشاورزي دانشگاه ولیعصر تعیین

 15بسـته   10تحـت مطالعـه   افـراد بـه .شدگرمی از آن تهیه 

 3روز قبـل تـا    2از  دگردیو در خواست شد ه گرمی کنجد داد

بسـته   1از شـروع قاعـدگی هـر روز     )روز 5به مـدت  (وز بعدر

جهـت اطمینـان از   ].1[دوره مصـرف کننـد   2کنجد به مـدت  

بل از شروع دوره روز ق 4،توسط افرادمصرف روزانه دانه کنجد

هـا قـرار داده و   کنجـد را در اختیـار آن  هايدوم قاعدگی بسته

هـا  یـز بـا آن  چند روز قبل از شروع دوره سـوم ن  ،وريآبراي یاد

.ته شدتماس گرف

دلیـل انتخـاب ایـن    ؛ سه ماه فصل پـاییز بـود   مطالعهزمان 

یر آب و هوا بر شدت دیسمنوره بود زیرا در یحذف اثر تغ فصل،

در آب و هــوا مشــاهدهايمالحظــهیــر قابــلیایــن ســه مــاه تغ

 گرفتانجامدر سه دوره متوالی قاعدگی این پژوهش .شودنمی

اعدگی عدم مصرف دانه کنجـد و دو دوره که شامل یک دوره ق

افـراد در  .بـود  گرم دانه کنجد در روزهاي ذکر شده 15مصرف 

هر سه دوره با توجه به نیـاز خـود بـه منظـور کـاهش شـدت       

اسـتفاده   مفنامیـک اسـید  هاي از قرص ستندتواندیسمنوره می

دو روز قبـل از شـروع   (روزهاي مشخص شدهکنند و در پایان

وشـدت درد )قاعـدگی ، روز سـوم  قاعدگیروز  ، اولینقاعدگی

هـاي مصـرف   در پایان هر روز و هر دوره تعداد قرص چنینهم

http://www.irct.ir/
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شـامل سـن، مقطـع تحصـیلی،     هشده و سایر اطالعات مربوطـ 

، طـول سـیکل قاعـدگی، تعـداد روزهـاي      قاعـدگی طول مدت 

.کردندیادداشت مربوطه نامهپرسشدر  دیسمنوره را

شاخص آنالوگ اساس منوره بر شدت دیسبه منظور مقایسه

Visual(دیـداري   Analog Scale; VAS(  ایـن  .، اسـتفاده شـد

مـی باشـد عـدد صـفر      10وسیله داراي درجه بندي از صفر تا 

نشان دهنده حداکثر  10نشان دهنده عدم احساس درد و عدد 

در ایـن  .دردي است کـه شـخص خـود احسـاس کـرده اسـت      

بنـدي بـه شـدت    درجه پژوهش فرد مورد مطالعه بر اساس این

.درد خود نمره داد

آوري بـه  هـا پـس از جمـع   نامـه در پایان، اطالعـات پرسـش  

و توسـط متخصـص    شد 20نسخه SPSSافزار ترتیب وارد نرم

نتـایج بـراي متغیرهـاي کمـی بـه      .مورد آنالیز قرار گرفت آمار

براي متغیرهاي کیفی بـه  و"میانگین±انحراف معیار "صورت 

شـدت  به منظور مقایسـه .گزارش شد "تعداد )درصد("صورت 

Visual(شاخص آنالوگ دیداري اساس دیسمنوره بر  Analog

Scale; VASدر سـه دوره  مسکن مصـرفی  هايعداد قرصت و ،

یـک طرفـه   هاي مکررگیرياندازهمورد بررسی از تحلیل پراش

)One-way Repeated Measures ANOVA( اســتفاده شــد.

Pairedآزمون مقایسات زوجـی از  انجام چنین به منظور هم t-

test  با اصالح بونفرونی)Bonferroni Correction( استفاده شد

ــیه   ( ــون فرض ــوع اول در آزم ــاي ن ــاهش خط ــور ک ــه منظ .)ب

بـه تعـداد کـل    )05/0(داري اولیـه  معنی که سطح معنیبدین

-تقسیم و سـطح معنـی  )سه مقایسه دوتایی(مقایسات دوتایی 

به طوري که در آزمـون  .در نظر گرفته شد 017/0داري جدید 

تالف بود، اخـ  p≥ 017/0ار مقایسات زوجی در صورتی که مقد

.شدمیدار در نظر گرفته از لحاظ آماري معنی

ها یافته

میانگین و انحراف معیـار سـنی دانشـجویان مـورد بررسـی      

ــودســال 43/2±60/21 در مقطــع %)50(نفــر  12تعــداد .ب

نفر  9و  در مقطع کارشناسی ارشد%)5/12(نفر 3کارشناسی، 

مشغول به )پزشکیپزشکی و دندان(در مقطع دکترا %)5/37(

میـانگین و  ، طـول سـه دوره مـورد بررسـی    در .تحصیل بودند

و یا بـه عبـارتی فاصـله بـین      قاعدگیانحراف معیار طول دوره 

26-35محــدوده در(روز13/30±38/2شــروع دو قاعــدگی 

ــاي   و )روز ــداد روزه ــار تع ــراف معی ــانگین و انح ــدگیمی قاع

.روز بود)5-10در محدوده (روز04/1±96/6

شـدت  ها نشان داد الگوي تغییرات میانگین متغیرهاي یافته

چنـین  درد در روز اول و سوم، تعـداد قـرص در روز اول و هـم   

تعداد قرص در پایان دوره، مشابه بوده به طوري کـه از شـروع   

داري ه تا پایان دوره سوم به طور یکنواخـت و معنـی  اولین دور

داد الگـوي   نشـان چنـین نتـایج   هـم .)>05/0P(کاهش یافـت  

تغییرات میانگین متغیرهاي تعداد روزهاي دیسـمنوره، شـدت   

هـاي  دیسمنوره در دو روز قبل از شروع قاعدگی و تعداد قرص

مقایسـه در چنـین  و هـم  کـل مصرفی در روز دوم قاعدگی، در 

آمـاري  هاي اول و دوم و هم چنین اول و سوم تفاوت دوره بین

هـاي دوم و  دورهاما این تفاوت در مقایسهداري نشان دادمعنی

).1جدول (.دار نبودسوم معنی

هـاي  به عالوه در این پژوهش مشخص شد که تعداد قـرص 

هـا داراي  بـین دوره مصرفی در روز سـوم قاعـدگی در مقایسـه   

با اعمال اصالح بـونفرونی،  اما ، )P=036/0(بود دارتفاوت معنی

.مشاهده نشـد دار در هیچ یک از مقایسات دوتایی تفاوت معنی

هـاي مصـرفی در روزهـاي قبـل از     تفاوت میانگین تعداد قرص

).1جدول (دار نبودیشروع قاعدگی نیز از نظر آماري معن
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ی در طی سه دوره قاعدگی در دانشجویان ساکن خوابگاه هاي مصرفمقایسه میانگین شدت دیسمنوره و تعداد قرص -1جدول 

)n=24(دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

P-value

و دوم دوره

سوم

P-value

و اول دوره

سوم

P-value

دوم و اول دوره

P-value

کل

دوره سوم

±انحراف معیار 

میانگین

دوم دوره

±انحراف معیار 

میانگین

اول دوره

±انحراف معیار 

ینمیانگ

رمتغی

558/0 *< 001/0 *< 001/0 *< 001/0 88/1±63/2 79/2 ± 84/1 21/4 ± 50/1
ــاي   ــداد روزهـــ تعـــ

دیسمنوره

896/0 *< 001/0 *< 001/0 *< 001/0 92/1 ± 91/1 88/1 ± 99/1 83/3 ± 37/2
شدت درد در روز قبل

)VASبر اساس (

005/0* *< 001/0 *< 001/0 *< 001/0 73/4 ± 59/2 92/5 ± 62/2 56/8 ± 12/2
شدت درد در روز اول

)VASبر اساس (

004/0* *< 001/0 *< 001/0 *< 001/0 13/2 ± 71/2 71/2 ± 91/2 50/5 ± 72/2
شدت درد در روز سوم

)VASبر اساس (

--- --- --- * 083/0 04/0 ± 20/0 04/0 ± 20/0 17/0 ± 38/0
تعـــداد قـــرص دو روز 

)عدد(قبل

--- --- --- 593/0 17/0 ± 48/0 25/0 ± 61/0 29/0 ± 46/0
تعــداد قــرص یــک روز 

)عدد(قبل

001/0* *< 001/0 *< 001/0 *< 001/0 88/0 ± 19/1 08/2 ± 56/1
69/1±21/3 تعداد قرص در روز اول

)عدد(

185/0 *< 001/0 * 002/0 *< 001/0 29/0 ± 62/0 54/0 ± 10/1 50/1±22/1
تعـــداد قـــرص در روز 

)عدد(دوم

328/0 030/0 047/0 * 036/0 08/0 ± 28/0 13/0 ± 45/0 50/0±93/0
تعـــداد قـــرص در روز 

)عدد(سوم

*< 001/0 *< 001/0 *002/0 *< 001/0 38/1 ± 95/1 08/3 ± 67/2 75/3±21/5
ــرص در   ــل ق ــداد ک تع

)عدد(دورهپایان

Repeated(هاي مکرر گیريتحلیل پراش با اندازهآزمون  Measures ANOVA(

*05/0 ≤P در مقایسه سه دوره(دار معنی(،017/0 ≤Pدار معنی)در مقایسه دو دوره(

بحث

دیسـمنوره دانشـجویان در یـک    در این مطالعه شـدت درد  

ه مصـرف دانـه   دوره قاعدگی بدون مصرف دانه کنجد و دو دور

گیري شد و مشاهده شد که در صورت مصرف دانه کنجد اندازه

رفی در پایـان هـر   د قـرص مصـ  کنجد شدت دیسمنوره و تعـدا 

کـه  بـا توجـه بـه ایـن    .یابدداري کاهش میدوره به طور معنی

اي و شـرایط آب و  هاي مـورد بررسـی در شـرایط تغذیـه    نمونه

هوایی یکسان قرار داشتند و شـدت درد هـر فـرد در هـر دوره     

هـاي دیگـر مقایسـه    مصرف کنجد با شدت دیسمنوره در دوره

ت دیسمنوره را به مصرف دانـه  شده است، می توان کاهش شد

.کنجد نسبت داد

به واسطه ترکیباتش داراي خواص متعددي مـی  کنجددانه

ها باعث تغییـر در  اسیدهاي چرب ضروري و مشتقات آن.باشد

و تغییر  آزاد سازي و بازجذب نوروترانسمیترها و هدایت عصبی

-در مطالعـه  و همکاران Olfati.]22[شوندمیدر مکانیسم درد 

ایی حـاوي روغـن کنجـد در تمـام     بیان کردند که رژیم غذي ا

ایـن رژیـم حـاوي     کنـد؛ میدردي ایجاد هاي آزمایشی بیگروه

ــ ــوداســیدهاي چــرب غی در پژوهشــی دیگــر .]22[ر اشــباع ب

Mohammadpoor   و همکاران نشان دادند که روغن کنجد بـه

ــباع و       ــر اش ــرب غی ــید چ ــاالیی اس ــادیر ب ــود مق ــل وج دلی

توانـد برخـی عملکردهـاي    یی مانند لسـیتین مـی  فسفولیپیدها

دردي در فیزیولوژیک بـدن را تغییـر دهـد و باعـث ایجـاد بـی      

ــوش ــود م ــگاهی ش ــاي آزمایش ــه .]17[ه وHeidariدر مطالع
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هـاي کنجـد   وردهآثیر ارده که یکی از فرأهمکاران که بر روي ت

دانشـجوي دختــر صــورت   60اسـت بــر شـدت دیســمنوره در   

صـبحانه غنـی شـده بـا ارده در مقایسـه بـا        اثر دریافت ،گرفت

نتـایج نشـان داد مصـرف ارده    .شـد صبحانه معمولی سـنجیده  

ــی   ــه م ــمنوره اولی ــاهش درد دیس ــث ک ــودباع وVafa.]1[ش

نشـان دادنـد کـه روغـن کنجـد موجـب بهبـود        همکاران نیـز  

هاي چربی خـون، کـاهش پراکسیداسـیون لیپیـدي و     پروفایل

ایعه آترواسکلروزیس در افراد هایپرکلسترومی متعاقباً کاهش ض

.]23[شودمی

Farajzadeh همکاران نیز گزارش کردند کـه ارده باعـث   و

ایـن  .دوشـ مـی هـاي صـحرایی   کاهش چربـی خـون در مـوش   

هاي محققان مقادیر باالي اسیدهاي چرب غیراشباع، پلی فنول

یـل  موجود در کنجد را یکی از دال Eآنتی اکسیدانی و ویتامین 

.]24[دانند ایجاد این اثرات مفید می

دردي دانـه کنجــد مطالعـات زیــادي   عـالوه بـر اثــرات ضـد   

ثیر داروهاي گیاهی مختلف بر میزان درد دیسمنوره أپیرامون ت

یک مطالعه توصیفی و همکاران در  Salehian.انجام شده است

دانشــجوي مشــغول بــه تحصــیل در دانشــگاه   1080بــر روي 

دانشــجویان از درصــد از  9/68ه کردنــد کــه مشــاهدایرانشــهر 

بـراي  )غیـره  آویشن، رازیانه، زیـره، زعفـران و  (گیاهان دارویی

وAkhavan].25[ردنـد ککاهش درد دیسـمنوره اسـتفاده مـی   

بررســی تــأثیر دارچــین بــر شــدت  ه منظــوربــهمکــارن نیــز 

ـ  ؛ پژوهشی انجام دادند دیسمنوره  ،دسـت آمـده  ه طبق نتـایج ب

].21[گردیـد هش شـدت دیسـمنوره اولیـه    دارچین باعـث کـا  

عصاره رازیانه باعـث  و همکاران نیز نشان داد Delaramهمطالع

و همکـارن نیـز    Olfati.]26[شـود ش شدت دیسمنوره میکاه

 بر روي اثرات پودر چاي وحشی بر دیسـمنوره انجـام  پژوهشی 

تسـکین  پودر چاي دم کـرده باعـث   و نتیجه گرفتند که  دادند

ــی دیســمنوره اول ــان م ــه در زن ــودی وKhodakarami].22[ش

اثربخشــی داروي گیــاهی در پژوهشــی بــه مطالعــههمکــاران 

و کپسول مفنامیک اسید بـر شـدت   )کرفس، زعفران، انیسون(

نتایج گـزارش شـده داروي گیـاهی    طبق.دیسمنوره پرداختند

بـر  ].14[شـت تري بـر کـاهش درد دیسـمنوره دا   تأثیر مناسب

سنبل الطیب و همکاران Jenabiپژوهشاساس نتایج حاصل از 

تواند جایگزین مفنامیـک  و می بودهمؤثردر بهبود درد قاعدگی 

].27[اسید شود

در این پژوهش با توجه به این که این مطالعه بایـد در سـه   

ها در پایان در صورت ریزش نمونه ،شدماه فصل پاییز انجام می

با توجه بـه   .نداشتمطالعه امکان جایگزینی فرد یا افراد وجود 

این محدودیت در ابتداي مطالعـه تعـداد بیشـتري نمونـه وارد     

با توجه به نتایج به دست آمـده در ایـن مطالعـه    .شدندمطالعه 

تـري در مـورد فوایـد دانـه     گستردهشود تحقیقات پیشنهاد می

چنـین جـا   هـم .هاي حاصل از آن انجام شـود وردهآکنجد و فر

گیـري مقـدار فاکتورهـاي درد    اندازهدارد در مطالعات بعدي با 

ها مکانیسم کاهش درد توسط دانه کنجـد  مثل پروستاگالندین

.به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد

در این تحقیق دانه کنجد باعث بهبود شـدت  :گیرينتیجه

هاي مصرفی در چنین کاهش تعداد قرصدیسمنوره اولیه و هم

وجـه بـه بـدون عارضـه     بنابراین بـا ت .طی روزهاي قاعدگی شد

تـوان دانـه   مـی به منظور کـاهش دیسـمنوره   ،بودن دانه کنجد

.استفاده نمودنیز  داروهاي مسکن شیمیاییدر کنار کنجد را 

تشکر و قدردانی

مقاله فوق نتیجه طـرح تحقیقـاتی مصـوب دانشـگاه علـوم      

از حمایت مالی معاونت  وسیلهبدین.باشدپزشکی رفسنجان می

چنـین از دانشـجویان محتـرم    هـم و انشـگاه  محترم پژوهشی د

ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشـکی رفسـنجان کـه در انجـام     

.آیدبه عمل میتشکراین طرح ما را یاري کردند
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Introduction:Dysmenorrhea is a very common disorder among young women, and includes

symptoms such as pain and aniety. Sesame with scientific name of sesamum indicum has anti-

agonal and anti-pain effects. Considering the routine and harmless consumption of sesame seeds,

this research aimed to study the effect of consuming sesame (sesamum indicum) on primary

dysmenorrhea in 18-25 year old female students at Rafsanjan University of Medical Sciences
(RUMS)

Materials and Methods: In this clinical trial, 24 female students with dysmenorrhea in dormitory

of RUMS were selected using stratified random sampling. Two days before and 3 days after the

menstruation they consumed 15 grams of sesame seeds every day. Severity of dysmenorrhea was

measured by Visual Analog Scale (VAS) in one period without consuming sesame and 2 periods

with consuming sesame. Data was collected by questionnaires and was analyzed using one-way

repeated measures ANOVA.

Results: The mean and standard deviation of age of students was 21.60±2.43 years. Results showed

that pain of dysmenorrhea and amount of consuming sedatives were statistically decreased in

periods with the consumption of sesame (P<0.05).

Conclusion: In this research, sesame seeds caused an improvement in the pain of primary

dysmenorrhea. Therefore, regarding harmless effect of sesame seeds, in order to alleviate the

severity of dysmenorrhea sesame seeds may be used along with chemical sedatives.
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