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   اوليهديسمنوره در درمان E اثر ويتامين يبررس
  

  ***شوكت ناظمياندكتر   **دكتر ناهيد زيرك  *دكتر فريده اخالقي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
دكتـر  : نويسنده مسؤول 

دانـشكده  ؛  فريده اخالقي 
دانـشگاه علـوم    پزشكي  
  مشهدپزشكي 

e-mail: 
akhlaghif@mums.
ac.ir 

  چكيده
 ترين مشكالت زنان و به خصوص زنـان جـوان      ديسمنوره يا قاعدگي دردناك يكي از شايع       :فزمينه و هد  

باشد ولي كيفيت زنـدگي زنـان جـوان را            البته با اين كه ديسمنوره اوليه تهديد كننده زندگي فرد نمي          . ستا
دي با توجه به هاي زيا درمان. شود تحت تأثير قرار داده و در موارد شديد سبب ناتواني و عدم كارايي مي    

در اين مطالعه   . باشد   مي Eها مصرف ويتامين      جمعيت جوان مبتال به آن پيشنهاد شده است كه يكي از آن           
  . بر ديسمنوره اوليه مورد ارزيابي قرار گرفته استEتأثير ويتامين 
ز مداخلـه در  ي قبـل و بعـد ا   ا مقايـسه  اين تحقيق آينده نگر به روش كارآزمايي باليني و از نوع :روش بررسي

.  نفر از دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي مشهد كه داراي ديسمنوره بودند، انجام گرفته است               200مورد  
اي شامل مشخصات فردي و نمودار سنجش شدت و مدت درد در حين ديسمنوره توسط آنان           ابتدا پرسشنامه 

نوره خفيـف، ديـسمنوره متوسـط و        تكميل شد و اين افراد بر اساس ميـزان شـدت درد بـه سـه گـروه ديـسم                   
 ميلي گرمي داده شد تا E 200سپس به اين دانشجويان كپسول ژالتيني ويتامين . ديسمنوره شديد تقسيم شدند

 اً روز اول آن روزانـه يـك قـرص اسـتفاده كننـد و مجـدد                3 روز قبل از شروع قاعدگي تـا         2 روز از    5به مدت   
سپس اطالعات به دست آمده . كنند دوره درمان تكميل  طي دواي حاوي تعيين مدت و شدت درد را پرسشنامه

 ، آناليز واريانس و بـا       t-student   ، Chi-Squareهاي    آوري و تغييرات مدت و شدت ديسمنوره با آزمون         جمع
  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتSPSS v. 11.5كمك نرم افزار آماري 

داراي ديـسمنوره در حـد خفيـف و    % 28.  سال قرار داشتند19ـ  26افراد مورد مطالعه در گروه سني      :ها  يافته
ميـانگين  . بردنـد   آنان ازدرجات شديد درد در هنگام عادت ماهيانـه رنـج مـي            % 12در حد متوسط بودند و      % 60

 E روز و در ماه دوم قبل از مصرف ويتـامين            E 05/2روزهاي داراي درد در ماه اول قبل از مصرف ويتامين           
از نظـر توزيـع     .  كـاهش يافـت    64/1 روز و    63/1د از مصرف به ترتيب در مـاه اول و دوم بـه               بود كه بع   08/2

 همه شركت كنندگان در روز اول       Eفراواني روزهاي داراي درد در ماه اول و ماه دوم قبل از مصرف ويتامين               
حـدود يـك پـنجم     در ماه اول حدود يك ششم از بيماران و در ماه دوم            Eبعد از مصرف ويتامين     . داشتنددرد  

 باعث تغيير شدت درد افراد شد به طوري كه اين تغيير در Eمصرف ويتامين . درد نداشتندبيماران در روز اول 
 در ماه اول و دوم در بين        Eميانگين شدت درد در قبل از مصرف ويتامين         . گيرتر بود   گروه با درد شديد چشم    

  وt-studentهــاي  آزمــون.  كــاهش يافــتEين  بعــد از مــصرف ويتــام40/3 بــود كــه بــه 18/5دانــشجويان 
Chi-Square     داري بين ميانگين روزهاي داراي درد، مدت درد و شدت درد در            او آناليز واريانس اختالف معن

  . نشان دادEماه اول و ماه دوم قبل از مصرف و بعداز مصرف ويتامين 
شـود و     اليان به ديسمنوره اوليه مي     باعث كاهش معنادار در مدت و شدت درد مبت         Eويتامين   :گيري نتيجه

  .يك روش درماني استفاده نمود و كيفيت زندگي زنان مبتال را افزايش دادتوان به عنوان  از آن مي
  

   ، دوران قاعدگي، درمان ديسمنورهEديسمنوره اوليه، ويتامين : هاي كليدي واژه
  1387 ماه اسفند:  پذيرش مقاله-  1387 ماه شهريور:  دريافت مقاله-
  

  ∗مقدمه
ــا قاعــدگي دردنــاك يكــي از  ديــسمنوره  ي

ــايع ــت   ش ــان اس ــشكالت در زن ــرين م  ).2و1 (ت
 زنـان جـوان   ترين شكايت     اوليه شايع  ديسمنوره

                                                 
  مشهددانشگاه علوم پزشكي زنان و مامايي دانشكده پزشكي گروه آموزشي دانشيار  *

  دانشگاه علوم پزشكي مشهددانشكده پزشكي  متخصص بيهوشي استاديار و **
  عموميپزشك ***

 ديـسمنوره ع  وي ش ،)3 (قاعدگي است  از اختالالت 
 و  )2-4( %90تـا 50 جوامع مختلف بـين       در اوليه
چـه   گر. )5( باشد مي% 1/86 تا   74ايران بين   در  

كننـــده زنـــدگي فـــرد اوليـــه تهديد ورهديـــسمن
باشد ولي كيفيت زندگي زنان را تحت تـأثير          مين

ســبب نــاتواني و در مــوارد شــديد قــرار داده و 

 13-19 ،1388، 1 شماره ،15دوره )حيات(مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران 
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علت ديـسمنوره اوليـه      ).6( شود ميعدم كارايي   
باشـد كـه از       ها مي   افزايش سنتز پروستاگالندين  

 E2 ها، پروسـتاگالندين  بين انواع پروستاگالندين 
ن نقش را دارد كه از آندومتر رحم بيشتري F2aو  

ــي  ــدگي ترشــح م ). 7(شــود  در طــي دوران قاع
از اسيد چربي به نـام       F2a و   E2 پروستاگالندين

بـه دنبـال   . شـود  اسيد آراشيدونيك سـاخته مـي     
تحريـــك آنـــدومتر بـــه وســـيله اســـتروژن و  
پروژسترون، ميزان توليـد پروسـتاگالندين نيـز        

هـاي    سـلول طي دوران قاعدگي    . يابد  افزايش مي 
آندومتريال ليز شده و در نتيجه پروستاگالندين       

ــح مـــي  ــدگي ترشـ ــايع قاعـ ــود در مـ ــن . شـ ايـ
ها به نوبـه خـود باعـث انقبـاض           پروستاگالندين

هاي مجـاور     عضالت صاف در بسياري از بافت     
انقباض عضالت صـاف رحمـي باعـث         .شود  مي

ايجاد دردهاي كوليكي، اسپاسموديك و دردهاي 
قـسمت تحتـاني شـكم و درد        مشابه زايمـان در     

. شـود كـه مشخـصه ديـسمنوره اسـت           كمر مـي  
تواند  انقباض رحمي ناشي از پروستاگالندين مي     

براي دقايق زيادي طـول بكـشد و ممكـن اسـت            
متـر جيـوه      ميلي 60فشار داخل رحمي بيشتر از      

زماني كـه فـشار داخـل رحـم از حـداقل            . بشود
براي مـدتي ايـن      رگي بيشتر شود و     فشار سرخ 

شود   لت طول بكشد، رحم دچار كم خوني مي       حا
هاي   كه اين كم خوني خود باعث تجمع متابوليت       

غير هوازي شده و به نوبه خود باعـث تحريـك           
 .شود  ميC هاي نوع عصب

بـسياري از مــوارد ديــسمنوره مــشابه   در
ايـن فرضـيه كـه      ) 9و8(باشـد     آنژين رحمي مـي   

ــث    ــدومتر باع ــده از آن ــتاگالندين آزاد ش پروس
هـاي    شود به وسيله بررسي     وره اوليه مي  ديسمن

از جمله اين كه غلظـت      . متعددي تأييد شده است   

ــتاگالندين ــاي  پروس ــدت درد   F2a و E2ه ــا ش ب
به طور كلي، زنـاني كـه       . ديسمنوره ارتباط دارد  

در  F2a و   E2مقادير باالتري از پروسـتاگالندين      
ــايع قاعـــدگي آن ــا وجـــود دارد درجـــات  مـ هـ

جهـت  ). 7(كننـد     جربه مـي  شديدتري از درد را ت    
هاي متنـوعي پيـشنهاد      درمانمنوره  سيدرمان د 

هـاي   دارو تـوان از   ميان  ين م يشده است كه از ا    
ــده پر اي ضــد هــ نســتاگالندين، مــسكومهاركنن

هاي جلوگيري از    قرص ،التهابي غير استروئيدي  
 TENS=Transدرمــــاني،  روان بــــارداري،

Cutaneous Nerve Stimulation  ،  اسـتفاده
 . مختلف نام برد   ياهي گ ي و داروها  اه  ن ويتامي از

مصرف ن يبارتباط به مختلف تحقيقات  در اًاخير
ــامين ــا مكانيــسم  ديــسمنوره درمــان و E ويت ب
بـــر ســـنتز  E  ويتـــاميناثـــر مهـــارياصـــلي 

 . شــده اســتياديــتوجــه زا هــ نپروســتاگالندي
 آزاد شدن اسيد آراشيدونيك را مهار  E ويتامين

ل اسـيد آراشـيدونيك بـه       همچنـين تبـدي   . كند  مي
ــتاگالندين را از ــر  پروس ــل ب ــق عم ــزيم  طري آن

كنـد     و سيكلواكسيژناز مهـار مـي      Azفسفوليپاز  
 بـر   Eويتـامين    لذا در اين تحقيق اثـر      ).11و10(

دت و مدت درد    منوره از نظر ش   سيان به د  يمبتال
  . قرار گرفته استيتحت بررس

  
  روش بررسي

وع به روش نيمه تجربي و از نـ       تحقيق  اين  
جامعـه پـژوهش     .ه اسـت  انجام گرفتـ   قبل و بعد  

شامل كليـه دانـشجويان دختـر دانـشگاه علـوم           
پزشكي شـاغل بـه تحـصيل، سـاكن خوابگـاه و            

سـال  (داراي ديسمنوره در زمان انجام مطالعـه        
حجم نمونه با توجـه بـه مطالعـات         . بود) 85-84

و احتمـال خطـاي     % 95 مشابه با سطح اطمينـان    

www.SID.ir
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هـا بـا اسـتفاده از         و نمونه نفر برآورد    200 ،5%
. گيـري در دسـترس انتخـاب شـدند          روش نمونه 

ابتال به بيماري خـاص، اجبـار    كساني كه سابقه
به مصرف دارو، وجود عاليمي ماننـد سـوزش،         

هـاي قاعـدگي نـامنظم         دوره خارش، ترشح و يا   
كنـار گذاشـته    هـا     به هنگام انتخاب نمونه   داشتند  
از د كـه    ترتيب كـار بـه ايـن صـورت بـو          . شدند

مجـرد و     اوليـه،  افرادي كه مبتال بـه ديـسمنوره      
 قبـل از تحقيـق    به شركت در مطالعه بودندمايل

 يـي درمـان دارو  در خصوص    كتبي   نامه  رضايت
ــاخــذ ــد ي م اي شــامل  نامهپرســشســپس  .گردي

و   نمــودار ســنجش شــدتومشخــصات فــردي 
شد تا هـر     ميداده   مدت درد در حين ديسمنوره    

  .دكننرا تكميل  ماه آن
جهت تعيين اعتبار ابزار پژوهشي از روش 
اعتبار محتوا استفاده شد به ايـن ترتيـب كـه بـا             

امر مشورت شد و    متخصصان  نظران و    صاحب
بـراي  . ها در پرسشنامه اعمال گرديـد      نآنظرات  

آزمـون مجـدد    تعيين روايـي ابـزار پـژوهش از         
 نفر از افـراد     10استفاده شد به اين ترتيب كه به        

دو پرسشنامه  هاي مورد مطالعه      ونهمشابه با نم  
بـا  شد تا تكميل نمايند و      با فاصله يك هفته داده      

اســتفاده از آزمــون آمــاري ضــريب همبــستگي 
  .باشد  مي94/0مشخص شد كه اين مقدار 

كننـده در     بـه افـراد شـركت     در اين تحقيق    
ــر     ــه در ه ــد ك ــوزش داده ش ــه آم دوره مطالع

 دوره ميتقـو در   درد را    ي دارا يقاعدگي، روزها 
 ده و نمودار سنجش شدتادداشت كري يقاعدگ

  بـر  دورهنامه را در طول      در پرسش  موجود درد
گـذاري    حسب شدت درد احساس شـده، عالمـت       

كـش عالمـت     اوج شدت درد را روي خط       و كنند
نامه  همـين پرسـش    بـا اسـتفاده از    سـپس   . بزنند

كـش درد،    استفاده از خط   وضعيت ديسمنوره با  
مقيــاس چنــد بعــدي مقيــاس آنــالوگ بــصري و 

 4صـفر تـا      امتياز). 12(گيري شد     اندازه گفتاري
 بـه   7 تـا    4متيـاز    خفيـف، ا   نورهبه عنوان ديـسم   
 10 تـا  7بين   متوسط و امتيازعنوان ديسمنوره

 . شديد در نظـر گرفتـه شـد        به عنوان ديسمنوره  
ــهســپس  ــا ب ــشجويان ي ــسول ژالتن دان ــيكپ  ين

ه  خوراكي داده شد تا بـ      ي واحد E 200ويتامين  
 3 روز قبل از شروع قاعدگي تا 2 روز از 5مدت 

 .ك قـرص اسـتفاده كننـد      يـ روز اول آن روزانه     
 مدت و   حاوي تعيين دو نسخه پرسشنامه    سپس  

قرار داده شد تـا طـي       آنان  در اختيار   شدت درد   
 قاعــدگي يكــي از دورهدرمــان در هــر  دوره دو
ي هــا تمــامي نمونــهبــه . كننــد هــا را تكميــل آن

در صورتي  ين مالقات گفته شد      در اول  يپژوهش
قبل از مصرف مسكن     ند،مسكن داشت ه   نياز ب  كه
مـسكن را   سـپس   كش درد را عالمت بزند و         خط

 هـا  ن پرسـشنامه  يپس از دو ماه ا     .مصرف نمايد 
ــن ــعي ــ و  يآور ز جم ــات ب ــته اطالع ــده  دس آم

استخراج و تغييرات مدت و شدت ديسمنوره بـا         
ر د Chi-Square و t-studentهــــاي  آزمــــون

مورد تجزيـه و   SPSS v.11.5 افزار آماري نرم
  .قرار گرفتتحليل 
  

  ها يافته
دختر  دانشجوي   200ن مطالعه حدود    يدر ا 

ــوم پزشــكي مــشهد  ــشگاه عل ــه  دان ــتال ب كــه مب
 و داراي عـادت ماهيانـه مـنظم          اوليـه  ديسمنوره

ن افـراد   يهمه ا .  قرار گرفتند  يبودند مورد بررس  
شتند و سـن     سال قرار دا   19-26در گروه سني    

 سالگي  17 تا   11ن  ي ب ها  آن شروع عادت ماهيانه  
سمنوره يد% 28 ان افراد مورد مطالعه   ياز م . بود
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داشتند سمنوره در حد متوسط     يد %60 وف  يخف
ــان از% 14 و ــام   آن ــات شــديد درد در هنگ درج

  .بردند ميانه رنج يعادت ماه
دو مـاه قبـل از      هـر   حداكثر مـدت درد در      

 تقريبـاً .  بـوده اسـت    روز E 5مصرف ويتـامين    
ــتال بــه       ــوم از دانــشجويان مب ــدود يــك س ح

 اوليه به طور متوسـط فقـط روز اول          ديسمنوره
 روز تمــام 5، % 3 تــا 2نــد و حــدود ا هدرد داشـت 
  .)1جدول شماره ( ندا هدرد داشت

ــل از   ــاي داراي درد قبـ ــانگين روزهـ ميـ
 بوده  روز05/2در ماه اول  Eمصرف ويتامين   

 63/1بـه    Eويتـامين   است كه بعـد از مـصرف        
 ميانگين روزهاي داراي .كاهش يافته استروز  

ــامين  در مــاه دوم  Eدرد قبــل از مــصرف ويت
 E بوده است و بعد از مـصرف ويتـامين           08/2

ــه   ــاه دوم ب ــا64/1در م ــه اســت و   ك هش يافت
داري بـين ميـانگين     اآزمون آماري اختالف معن   

 در ماه   در بين دانشجويان  روزهاي داراي درد    
ــد و اول ــاه دوم قبـــل از مـــصرف و بعـ از   مـ

جــدول ( دهــد مــينــشان  Eمــصرف ويتــامين 
حدود يك پـنجم از دانـشجويان در        . )2شماره  

 درد مـاه دوم بعــد از مـصرف ويتــامين بــدون  
ــد ــدا هش ــدر ا .ن ــي ــ توزين بررس ــي  يع فراوان

 درد در ماه اول قبل از مصرف        يدارا يروزها
همـــه كـــه دهـــد  مـــينـــشان  Eويتـــامين 

نـد و   ا  ه در روز اول درد داشـت      كننـدگان  شركت
ــدون درد     آن% 5/98 ــنجم ب ــز در روز پ ــا ني ه

 حـدود يـك     E د از مصرف ويتامين   ع ب .اند بوده
ــاران در   ــشم از بيمـ ــدون درد روز شـ اول بـ

 يفراوانــ عيــتوز .)3دول شــماره جــ( نــدا هشــد
قبل از مصرف   درد در ماه دوميدارا يروزها

كـــه همـــه  دهـــد  مـــي نـــشان E ويتـــامين
% 97گان در روز اول داراي درد و        كننـد  شركت

ــركت ــدون درد   از شـ ــنجم بـ ــدگان روز پـ كننـ
بيـشترين شـيوع درد در دو روز اول         . اند  بوده

از  بعـد  در مـاه دوم   كه  باشد   ميعادت ماهيانه   
حدود يك پنجم بيماران در      Eمصرف ويتامين   

 .)3جدول شـماره    (اند    بودهروز اول بدون درد     
% 100 داد كـه   نـشان    توزيع فراواني شدت درد   

دو مـاه   قاعدگي  كننده در روز اول      افراد شركت 
 انـد    داراي درد بـوده    E قبل از مصرف ويتامين   

ها درد متوسط تـا شـديد        آن% 80 حدود   كه در 
اما در ماه اول و دوم بعد از مصرف          ،اند  داشته

در روز  % 1/22و   %1/15  به ترتيـب   E ويتامين
ز امــاه بعــد   دودر نــد وا هاول بــدون درد شــد

درد در روز اول هــا  آن% 50مــصرف كمتــر از 
ميانگين شـدت درد     .ندا  همتوسط تا شديد داشت   

 قبل از مصرف ويتامين   هاي اول و دوم       در ماه 
E  بوده است كه بعـد      18/5ان  ين دانشجو يدر ب 

كـاهش يافتـه     40/3بـه    E از مصرف ويتـامين   
 آماري اختالف يبررس .)4جدول شماره  (است
ين شــــدت درد در داري بــــين ميــــانگامعنــــ

 قبــل و بعــد از  و دومدانــشجويان در مــاه اول
  .دهد مي نشان E مصرف ويتامين
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در بـين   Eتوزيع فراواني تعداد روزهاي داراي درد ناشي از ديسمنوره درماه اول و دوم قبل از مصرف ويتامين                   -1جدول  
  1384-85سال علوم پزشكي مشهد در دختر دانشگاه دانشجويان 

  بل از مصرفقماه دوم   بل از مصرفقماه اول   زمان
  فراواني

 درصد تعداد درصد تعداد  ي دردروزهاي دارا تعداد

1  71  7/35  73  7/36  
2  67  7/33  67  7/33  
3  45  6/22  1  6/20  
4  12  6  12  03/6  
5  4  2  6  01/3  

  100  199  100  199  جمع
  

ره در بـين دانـشجويان دانـشگاه علـوم پزشـكي مـشهد در               توزيع ميانگين روزهاي داراي درد ناشي از ديـسمنو         -2جدول  
 1384-85سال در  E هاي اول و دوم قبل و بعد از مصرف ويتامين ماه

 ماه دوم  ماه اول  زمان

  شاخص
 انحراف معيار ميانگين نحراف معيارا ميانگين  E ويتامين

  04/1  08/2  00/1  05/2  قبل از مصرف
  08/1  64/1  08/1  63/1  بعد از مصرف

  >p< 001/0p 001/0  ح معناداريسط
  

هاي اول و دوم قبل و بعد از مصرف ويتامين  توزيع فراواني تعداد روزهاي داراي درد ناشي از ديسمنوره در ماه    -3جدول  
E  1384-85در سال علوم پزشكي مشهد دانشگاه در بين دانشجويان  

  ماه دوم بعد از مصرف   مصرفقبل از دوم ماه  ماه اول بعد از مصرف  ماه اول قبل از مصرف  زمان
  فراواني

  تعداد
  روزهاي داراي درد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

0  0  0  21  6/15  0  0  43  6/21  
1  71  7/25  55  6/27  73  7/36  57  6/28  
2  67  7/33  80  3/40  67  7/33  61  7/30  
3  45  6/22  23  5/11  1  6/20  28  1/14  
4  12  6  7  5/3  12  03/6  6  01/3  
5  4  2  3  52/1  6  01/3  4  01/2  

  

 و هـاي اول  توزيع ميانگين شدت درد ناشي از ديسمنوره در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد در مـاه       -4جدول  
  1384-85سال در  E قبل و بعد از مصرف ويتامين دوم

  ماه دوم  ماه اول  زمان
  شاخص

  انحراف معيار يانگين شدت دردم انحراف معيار ميانگين شدت درد   E ويتامين

  00/2  18/5 02/2 18/5 قبل از مصرف
  34/2  40/3  25/2  40/3  بعد از مصرف
  >001/0p<  001/0p  سطح معناداري
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  گيري  و نتيجهبحث
بر  E ويتاميناثر مصرف   مطالعه  در اين   

 دانـشجوي دانـشگاه     200در   اوليـه    هديسمنور
 .گرفتمورد بررسي قرار    علوم پزشكي مشهد    

ايـن افـراد   % 60 هـا نـشان داد كـه حـدود         افتهي
ــسمنوره در حــد متوســط  داراي  و هــستند دي

 در مـاه اول و      .برند  رنج مي  شديد درد از% 12
ــامين   همــــه Eدوم قبــــل از مــــصرف ويتــ

 امـا داشـتند   كننـدگان در روز اول درد        شركت
 در مـاه اول حـدود       Eبعد از مصرف ويتامين     

ود يـك   يك ششم از بيماران و در ماه دوم حد        
 و  پنجم بيماران در روز اول بدون درد شـدند        

و  در ماه اول      نيز ميانگين روزهاي داراي درد   
 باعـث   Eمـصرف ويتـامين      .كاهش يافـت  دوم  

 ايــن تغييــر درو تغييــر شــدت درد افــراد شــد 
 به طـوري    ،گيرتر بود   گروه با درد شديد چشم    

در دو مـاه بعـد از       ايـن گـروه     كه تعداد افـراد     
يـك سـوم قبـل از مـصرف       مصرف به ميـزان     

 ،هاي مختلف  در گروه به طور كلي     .تقليل يافت 
شــدت درد بعــد از مــصرف كــاهش داشــت و  

بـه علـت    دانشجويان مورد مطالعـه     ي از   دتعدا
 گـروه بـا      به كاهش درد از گروه با درد شديد      

 بــهو از گــروه بــا درد متوســط  درد متوســط
قبـل  همچنين  . منتقل شدند گروه با درد خفيف     

كننـدگان   تمـام شـركت    Eويتـامين    از مصرف 
ــادت     ــاي ع ــل روزه ــاتي از درد را در ك درج

در % 1/15 ماهيانه داشتند كه بعـد از مـصرف       
ــاه اول و  ــاه دوم در روز اول % 1/22مـ در مـ

  . بدون درد شدندكامالً
ــتفاده از   ــورد اس ــي در م ــات مختلف مطالع

 اوليـه صـورت     همنوردر درمان ديس   E ويتامين
ــ  ي، بررســ مطالعــات ايــنهگرفتــه اســت از جمل

ــران در ســال  ييايضــ ــاران در ته  2005 و همك
آمـوز     نفر دانـش   278باشد كه در بين حدود       مي

 E  واحد ويتـامين   200مقطع دبيرستان مصرف    
يا پالسـبو را دوبـار در روز از دو روز قبـل از              
قاعدگي شروع و تا سه روز اول قاعـدگي ادامـه     

 در اين گروه مدت و شـدت درد بـراي دو          . دادند
ه نتـايج بـ   هار ماه مورد بررسي قرار گرفت       و چ 

كـه  اسـت   آن  دست آمده از اين مطالعـه بيـانگر         
ــامين ــاهش  E ويت ــث ك ــدت درد باع شــدت و م

ج به دست   يكه مشابه نتا  ) 5( شود  ميسمنوره  دي
  .باشد ميق ما يآمده از تحق

ولي در يك تحقيق ديگـر كـه در نيوزلنـد           
ر  انجام گرفت تأثيMurphy و Proctor توسط

ــر    ــبزيجات ب ــتفاده از س ــاني و اس ــم درم رژي
در .  اوليه و ثانويـه بررسـي گرديـد        هديسمنور

 E روزانه از ويتامين     هاين مطالعه تأثير استفاد   
ــان     ــوپروفن در زم ــتفاده از ايب ــراه اس ــه هم ب
قاعدگي با مـصرف ايبـوپروفن بـه تنهـايي در           

ت كـه   زمان قاعدگي مـورد مقايـسه قـرار گرفـ         
م بـين دو گـروه      ييف عال تفاوتي بين ميزان تخف   

در نهايـت در مـروري بـر         .)13(مشاهده نـشد    
ــه در  ــاالت ك ــهمق ــ2005ســال  ژانوي  ه در مجل

American Family Physician  ــاپ ــه چ  ب
واحـد   2500  روزانـه از   ه اسـتفاد  ،رسيده است 

دو روز قبــل و ســه ( روز 5 بــراي Eويتــامين 
 بسيار مؤثرتر از استفاده از      )روز اول قاعدگي  

ز در  يـ  ن Johnson .)6(ذكر شده اسـت     پالسبو  
ه ز بـ  يـ ن Eويتـامين   ق نـشان داد كـه       يـ ك تحق ي

ن يابربنا .)14( ثر استؤها م ر درماني سايخوب
ن مطالعـه   يـ با ا ر مطالعات   يج سا يسه نتا ياز مقا 

بر شدت و    Eيتامين  جه گرفت كه و   يتوان نت  مي
بــوده و ثر ؤ اوليــه مــديــسمنورهمــدت درد در 
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اهش شـدت و مـدت   در كخصوص ه آن بثير  أت
 ديـسمنوره درد در درجات خفيـف و متوسـط         

  .بارزتر است
دسـت آمـده   ه  با توجه به نتايج ب    در نهايت   

و  باعث كـاهش مـدت       Eاين فرضيه كه ويتامين     
ــه شــدت  ــان ب ــسمنورهدرد در مبتالي ــه دي  اولي

 Eتجـويز ويتـامين     و از   گردد   مييد  أي ت ،شود مي
ان يال در مبت  يدرمانروش  ك  يتوان به عنوان     مي

  .استفاده نمود
  

  تشكر و قدرداني
اين مقاله نتيجـه طـرح تحقيقـاتي مـصوب          
ــتي    ــدمات بهداش ــكي و خ ــوم پزش ــشگاه عل دان

 مـورخ   5848 به شـماره قـرارداد       مشهددرماني  
وسيله از كليه دانشجويان  بدين .باشد  مي3/7/84

 آزمـايي كننـده در ايـن كار   علوم پزشكي شـركت   
و  آوري اطالعـات   دقت تمام در جمع  باليني كه با  

را يـاري نمودنـد تـشكر و        انجام اين تحقيق مـا      
  .شود قدرداني مي
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