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  چكيده
  . باشد مي IUD ترين عوارض جانبي شايعافزايش خونريزي قاعدگي يكي از  :مقدمه
بر سبز و مفناميك اسيد   هير زيرتأث  هبا توجه به گرايش عمومي به استفاده از داروهاي گياهي اين پژوهش با هدف مقايس :هدف

  .انجام گرفت IUDكنندگان  خونريزي قاعدگي مصرف
نفـر از زنـان داراي    100بـر روي   باشد كـه  مي سه سوكور و متقاطع ،كارآزمايي باليني تصادفياز نوع اين مطالعه  :روش بررسي

IUD،  ايـن  . انجام شـد  ،معيارهاي ورود به مطالعه بودند مركز بهداشتي درماني منتخب شهرستان كرج كه داراي 6مراجعه كننده به
كننـدگان بـا اسـتفاده از     در مرحله اول در طول يك سيكل ميزان خونريزي قاعدگي تمامي شـركت : دش پژوهش در سه مرحله اجرا

  طـي   شـدند و  زيره سبز تقسـيم  صورت تصادفي به دو گروه مفناميك اسيد وه در مرحله دوم افراد بگيري شد،  جدول هيگام اندازه
جابجا شـدن داروهـا    در مرحله سوم براي هريك از افراد، روش درماني گروه مقابل با. را دريافت كردند ها سيكل متوالي كپسول 2

سـيكل بـا اسـتفاده از جـدول هيگـام       5ميزان خونريزي و طول مدت قاعدگي در طول اين . براي دو سيكل متوالي ديگر تكرار شد
باشد مصـرف   ساعت مي 8تا  6ساعت و در كپسول مفناميك اسيد  24سبز   هثير زيرأوجه به اينكه حداكثر زمان تبا ت. گيري شد اندازه

  اسـكوئر و فيشـر،    هـاي كـاي   در پايان نتـايج بـا آزمـون    .هاي بعدي نخواهد گذاشت روز خونريزي قاعدگي اثري بر دوره 7آن در 
  .دشزوج، ويلكاكسون تجزيه و تحليل   تي

  هكنند بود كه اين ميزان پس از مداخله در گروه دريافت 26/154 ± 08/60قبل از درمان خونريزي قاعدگي  نگين امتيازامي :نتايج
داري را بعد از  معنيرسيد كه كاهش  8/105 ± 56/40سبز به  ى هزير ى هكنند و در گروه مصرف 68/106 ± 38/45 مفناميك اسيد به

  .داري نداشت يدو گروه اختالف معن ى هاين كاهش در مقايس .)>p 001/0(مداخله در هر دو گروه نشان داد 
ثري ؤطور مه ب مشابه مفناميك اسيد وتواند مقدار خونريزي قاعدگي را  سبز مي ى اين مطالعه نشان داد كه كپسول زيره :گيري نتيجه

  .توصيه نمود IUDگان كنند مصرف را در تخفيف خونريزي قاعدگي در آن بتوان رسد نظر ميه لذا ب كاهش دهد،
  

  اسيد ، مفناميكخونريزي قاعدگيى سبز،  زيره دي،.يو.آي :واژگان گل
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  مقدمه
به عنوان  IUDهاي گوناگون تنظيم خانواده،  از ميان روش
با قابليت  كم هزينه، طوالني اثر هاي مطمئن، يكي از روش

كه بيش از  طوريه ب. باشد مورد توجه مي برگشت سريع بسيار
 بر .]1[ كنند ميليون نفر در سراسر جهان از آن استفاده مي 153

ميزان  1389اساس آمار وزارت بهداشت و درمان در سال 
بوده كه اين ميزان در  درصد 13/8 در ايران IUDاستفاده از 

درصد  47/8درصد و در استان البرز  62/10استان تهران 
ي نيز داراي عوارض جانب IUDاما  .]2[ گزارش شده است

زايش خونريزي اف ترين آنها شايع باشد كه يكي از متعددي مي
در يك مطالعه، شيوع خونريزي  .]3[ باشد قاعدگي مي

گزارش شده  درصد 5/48غيرطبيعي در سال اول جايگذاري 
 5 – 15به همين دليل در طول سال اول جايگذاري  .]4[ است
يك  نتيجه. ]3[ كنند را قطع مي IUDزنان استفاده از  درصد

هاي متوالي، ميزان تجمعي  پژوهش نشان داد كه در طي سال
سال  5از  درصد و بعد 33تا  22سال به  3پس از  IUDخروج 

در يك مطالعه ميانگين  .]5[ يابد درصد سال افزايش مي 60به 
 ماه 9/29 ± 88/27در ايران  IUDطول مدت استفاده از 

نكته است يد اين ؤمطالعات مختلف م. ]6[ است شده گزارش
، IUDترين علت عدم تداوم استفاده از  يكي از شايع كه

به منــظور كاهش عـــوارض جانبــي . ]7[ باشد خونريزي مي
IUD از جمله  درمان با داروهاي ضد التهاب غير استروئيــدي

اما اين داروها داراي . ]8[ شود توصــيه مي مفناميك اسيد
ص با بروز اختالالت عوارض جانبي نسبتاً زيادي بوده بخصو

عالوه  .]9[ باشند هاي كليوي همراه مي دستگاه گوارش و آسيب
ثر ؤاين گرچه درمان كلي با استفاده از رويكرد مرسوم م بر
 20 - 25 ها تقريباً هنوز هم ميزان شكست اين درمان، باشد مي

هاي  لذا بسياري از بيماران در جستجوي درمان .باشد درصد مي
هاي  هاي اخير از ميان روش در سال. ]10[ آيند جايگزين بر مي

گياهي بسيار مورد توجه قرار گرفته  مختلف طبِ مكمل، طبِ
اين اشتياق عمومي و گرايش به استفاده از داروهاي . است

گياهي و همچنين تنوع بسيار زياد گياهان دارويي در ايران، 
از پژوهشگران زيادي را به سمت تحقيق درباره اثرات استفاده 

  .]11[ اين داروها سوق داده است

  

جهت بررسي اثرات داروهاي گياهي بر كاهش 
صورت گرفته است، از  هاي زنان مطالعات اندكي خونريزي

 Gonghuan :جمله اثرات داروهاي گياهي مختلف مانند

zhixue وSanqi Qiancao وXiaoyan zhixue   در چين، بر
نتايج  IUDان گكنند روي خونريزي قاعدگي در مصرف

 ثير ويتاگنوسأمطلوبي به همراه داشته است، در ايران نيز ت
بابونه بر روي خونريزي  و )تهيه شده از گياه پنج انگشت(

قاعدگي و افشره زيره سبز و شويد بر روي خونريزي پس از 
از ميان گياهان  .]12 – 18[ اند زايمان مورد پژوهش قرار گرفته

توجه به ساير اثرات  سبز با زيره، انقباضات عضالني ثر برؤم
 .آن مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته است مفيد
له سا ، گياهي يكcuminum cyminumسبز با نام علمي  هزير

كمي سوزاننده  وع، با طعم تند وبا بوي بسيار معطر، قوي و مطب
اين گياه بومي مصر بوده اما در نقاط مختلف ايران يافت . است
قسمت مورد استفاده اين گياه، ميوه يا بذر . ]19، 20[ شود مي

از ميان تركيبات . باشد اسانس مي درصد 5آن بوده كه حاوي 
 نام كارونبه  (Terpen) نوعي ترپنموجود در اسانس اين گياه 

(Karven) يا ميرسن (Myrcene)ليمونن ، (Limonen) و 
  .]21[ ودش ديده مي (β- Pinene) پينن و بتا (α- Pinene) آلفا

اند كه آلفا و بتا پينن خاصيت ضدالتهابي  مطالعات نشان داده
ها  داشته و كارون و ليمونن نيز با اثرات ناشي از پروستاگالندين

در منابع طب سنتي ايران به اين گياه توجه  .]22[ كنند مقابله مي
االدويه ذكر شده  طوري كه در كتاب مخزنه زيادي شده است ب

آن با روغن زيتون از طريق واژن از كه مصرف مخلوط 
در طب . ]21[كند  خونريزي زياد قاعدگي جلوگيري مي

امروزي اين گياه در درمان سوء هاضمه، نفخ، قاعدگي دردناك 
آور  و به عنوان افزاينده شير مادر، مسكن، ضداسپاسم و قاعده

آيد كه زيره در تنظيم  به نظر مي. ]23 – 25[رود  به كار مي
 قشي دوگانه دارد و هم در درمان آمنوره و هم درقاعدگي ن

لذا در تركيب با  ].26[ ثر استؤكاهش خونريزي قاعدگي م
ساير گياهان جهت درمان منوراژي، متروراژي و آمنوره مورد 

 .]27 - 29[استفاده قرارگرفته است 

در منابع  و خوراكي است زيره يك ادويه غير سمي و
ر نشده و همچنين تداخل موجود عوارض جانبي براي آن ذك
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رجبي نائيني و همكاران   

 

دارويي از مصرف همزمان گياه و داروها گزارش نشده است 
دسترسي به اين گياه در اقصي نقاط  با توجه به اينكه .]25 ،30[

باشد و در طب سنتي و پزشكي  ايران با قيمتي مناسب ميسر مي
 بنابراين. گيرد طور وسيعي مورد استفاده قرار ميه مدرن ب
و مفناميك  ثير كپسول زيره سبزأت مقايسهف با هدفوق تحقيق 
 .انجام شد IUDكنندگان  خونريزي قاعدگي در مصرف بر اسيد

  

  ها مواد و روش
 و اين پژوهش به صورت يك كارآزمايي تصادفي سه سوكور

جهت تعيين حجم نمونه از فرمول  .دشاز نوع متقاطع طراحي 
 5داري  عنيد كه در سطح مشمربوط به مطالعات متقاطع استفاده 

ريزش درصد  15و با احتساب  درصد 80درصد و توان آزمون 
زن  100ترتيب  بدين. ]16[ دشنفر  100گروه شامل  نمونه هر

مركز بهداشتي درماني  6به  1391 كه در پاييز سال IUDداراي 
 .مطالعه شركت نمودند منتخب شهرستان كرج مراجعه كردند، در

 يپژوهش دانشگاه علوم پزشكاين مطالعه در كميته اخالق در 
 N4 201208106284 با شماره كد و يد قرار گرفتأيتهران مورد ت

  .در سايت كارآزمايي باليني ثبت شد
جدول تصويري هيگام  پرسشنامه و اين پژوهش از دو در

از روش اعتبار محتوا ها  جهت روايي پرسشنامه .دشاستفاده 
ستاندارد بوده يك جدول ا جدول تصويري هيگام .استفاده شد

يد شده أيدرصد آن ت 80كه حساسيت و اختصاصي بودن باالي 
 .]15، 31[ و در مطالعات مختلف پايايي آن سنجيده شده است

اين نمودار جدولي است كه در رديف افقي تعداد روزهاي 
قاعدگي و در رديف عمودي آن پدهاي آغشته به خون را در 

براي درجه . دهد سه درجه خفيف، متوسط و شديد نشان مي
خفيف ضريب يك، درجه متوسط ضريب پنج و آغشتگي كامل 

صورت دفع  در پد به خون، ضريب بيست در نظر گرفته شده،
حالت جريان آزاد خون نيز ضريب پنج  لخته ضريب پنج و در

 مادران پس از هربار تعويض پد، .]34[ دشو استفاده مي
يا جريان آزاد  برحسب ميزان آغشتگي پدها به خون، دفع لخته

عالمت فرم،  درمربوط به همان روز از قاعدگي  محلخون، در 
در پايان قاعدگي هر عالمت را در ضريب مربوطه  .ددنز مي

را جمع كرده و نمره كلي  به دست آمدهضرب و اعداد 
  .شد محاسبه مي

مادران داراي  :معيارهاي ورود به پژوهش عبارت بود از
IUD  مسيT380  سال از جايگذاري آن گذشته  3 ماه تا 6كه

نوع مسكن گياهي  باشد، عدم استفاده از داروهاي هورموني، هر
 48ثر بر خونريزي قاعدگي از ؤيا شيميايي و ساير داروهاي م

قاعدگي، عدم ابتال به  7ساعت قبل از شروع قاعدگي تا روز 
هاي مشخص گوارشي، كبدي، كليوي، قلبي، عروقي،  بيماري

هاي  هاي دستگاه تناسلي و توده د، عفونتعصبي و تيروئي
عدم حساسيت به زيره سبز  مشخص لگني، شكمي و تناسلي و

معيارهاي خروج نيز  .التهاب غير استروئيدي داروهاي ضد و
دليل، عدم  عدم تمايل مادر به ادامه مصرف دارو به هر :شامل

 مصرف داروهاي هورموني يا مصرف دارو طبق دستورالعمل،
 .علت بود دي به هر.يو.خروج آي ين پژوهش ومسكن در ح
گيري بدين صورت انجام گرفت كه در ابتدا از بين  روش نمونه

صورت ه مركز ب 6ليست مراكز بهداشتي درماني شهرستان كرج 
انتخاب واحدهاي . دشتصادفي ساده و به قيد قرعه انتخاب 

گيري آسان  مورد پژوهش در مراكز منتخب به صورت نمونه
كننده به مراكز  مادران مراجعه. انجام گرفت) ترسدر دس(

منتخب در صورت تمايل به شركت در مطالعه جهت تأييد دارا 
باليني شده و  هبودن معيار ورود به مطالعه توسط پزشك معاين

واژن و  محقق تحت معاينه دودستي و مشاهده سپس توسط
پس از تأييد سالمت  .گرفتند سرويكس با اسپكولوم قرار

و عدم وجود مشكالت تناسلي واضح،  IUDمي و محل عمو
چگونگي تكميل جدول تصويري هيگام و نحوة مصرف 

بعد دو  هدر مرحل. صحيح دارو به ايشان آموزش داده شد
  .دشپرسشنامه تكميل 

الزم به ذكر است كه در ابتداي مطالعه همگي ايشان فرم 
يگام جدول تصويري ه. آگاهانه را امضاء كردند هنام رضايت

 و براي ثبت ميزان خونريزي قاعدگي به ايشان تحويل داده شد
از مادران خواسته شد تا در طول قاعدگي از نوارهاي بهداشتي 
مارك ماي ليدي با سايز بزرگ و بالدار كه در اختيار آنان 

  .استفاده نمايند ،قرارداده شد
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مرحله اول شامل  .اين پژوهش در سه مرحله انجام گرفت
قاعدگي بود كه واحدهاي مورد مطالعه ميزان  يك سيكل

خونريزي قاعدگي خود را در جدول هيگام هر روزه 
خونريزي قاعدگي  امتيازكردند و در پايان  گذاري مي عالمت

صورت ه ها ب در مرحله دوم نمونه .دش ايشان محاسبه مي
  گروه  تخصيص تصادفي و يك به يك به قيد قرعه به دو

گروه  گروه، يكي از دو(بندي شدند  هطبق Bو  A) نفره 50(
هر مادر  )كننده داروي روتين ديگري گروه دريافت مداخله و

داروها در شكل  كرد، دريافت مي Bيا A  با كد داروي خود را
محقق  و محتويات آن براي بيمار و ظاهري كامالً مشابه بودند

ها توسط دانشكده داروسازي دانشگاه علوم  كپسول. نامعلوم بود
نوع داروي دريافتي تنها براي سازنده . دشپزشكي تهران تهيه 

نوع محتواي  از متخصص آمار بيماران و ،محقق و مشخص بود
ان در طول دو سيكل متوالي، مادر .ها اطالعي نداشتند كپسول
هاي مشابه  يا كپسول و گرمي زيره سبز ميلي 500هاي  كپسول
وع قاعدگي تا پايان را از شر گرم مفناميك اسيد ميلي 250حاوي 

 نمودند مصرف مي كپسول 2قاعدگي هر هشت ساعت  7روز 
در مرحله سوم براي دو سيكل متوالي ديگر همين . ]8، 32[

در پايان هر  .روش درمان با جابجا شدن داروها مجدداً تكرار شد
سيكل جدول هيگام تكميل شده از واحدهاي مورد مطالعه 

 24 ثير زيره سبزأزمان ت ه حداكثربا توجه به اينك .دش دريافت مي
ساعت تعيين شده و  8 تا 6و در مورد مفناميك اسيد نيز  ساعت

مصرف اين ، دشروز از اين داروها استفاده  7در هر سيكل 
در . ]9، 32، 33[ ثير نداشتأهاي بعدي ت داروها بر سيكل

 100. ماه بود 5مجموع، طول مدت پژوهش براي هر نمونه 
نمونه در گروه داروي معمول  100مداخله و نمونه در گروه 

كنندگان در طول مطالعه  شركت. تحت مطالعه قرار گرفتند
تا در صورت بروز هرگونه  همحقق بود تحت نظر پزشك و

 100در پايان از ميان . عارضه جانبي اقدامات الزم صورت گيرد
ر به علت عدم نف 4واجد شرايط شركت در اين پژوهش،  هنمون

نفر به دليل تغيير محل سكونت از  3ح دارو و مصرف صحي
نمونه در هر گروه  93مطالعه خارج شدند و در نهايت بر روي 

  .تحليل انجام گرفت

آناليز قرار  مورد 15نسخه  spssافزار  توسط نرم ها داده
 زوج، تي هاي كاي اسكوئروفيشر، گرفت و با استفاده از آزمون

 5ها  داري آزمون معنيسطح . تحليل شد ويلكاكسون تجزيه و
  .درصد در نظر گرفته شد

  

 نتايج
 تعداد ميانگين سال، 71/29 ± 33/6ميانگين سني افراد 

   گذاري IUD مدت ميانگين ،98/1 ± 1 ها بارداري
   قاعدگي خونريزي مدت طول ميانگين ماه، 81/17 ± 28/10
   قاعدگي هاي سيكل فاصله ميانگين و روز 69/7 ± 34/2
  .بود روز 32/26 ± 6/4

به متقاطع بودن نوع مطالعه افراد شركت كننده در  توجهبا 
هر دو گروه كپسول زيره سبز و مفناميك اسيد مشابه بوده و از 
نظر همه متغيرهاي مستقل و مخدوش كننده به جز نوع دارو 

  .همگن بودند
اساس آزمون كاي اسكوئر و تست دقيق فيشر بين  بر

زان خونريزي قاعدگي پس از مشخصات دموگرافيك افراد و مي
ميــانگين  .درمان با دو دارو ارتباط معناداري وجود نداشت

بود  26/154 ± 08/60قبل از درمان خونريزي قاعدگي  امتياز
مفناميك  هكنند كه اين ميزان پس از مداخله در گروه دريافت

سبز  هزير هكنند و در گروه مصرف 68/106 ± 38/45 اسيد به
داري را بعد از  يرسيد كه كاهش معن 8/105 ± 56/40به 

در مقايسه  .)>p 001/0(مداخله در هر دو گروه نشان داد 
روزهاي قاعدگي، اين كاهش در هر دو گروه در روزهاي اول 

دار بوده اما در روزهاي پنجم تا هفتم  يتا چهارم قاعدگي معن
  .)1 جدول شماره( دار نبود يمعنقاعدگي اين كاهش از نظر آماري 

 ،ي كپسول زيره سبز و مفناميك اسيددر مقايسه دو دارو
داري در كاهش ميزان خونريزي قاعدگي  اختالف آماري معني

جدول ( سيكل درمان، بين دو دارو مشاهده نشد 2 پس از
كاهش خونريزي (ميزان كاهش امتياز جدول هيگام  ).2شماره 
   پس از دو سيكل درمان با كپسول زيره سبز )قاعدگي

  امتياز و در گروه مفناميك اسيد  46/48 ± 67/40
 شده تعيين فرض پيش به توجه با كه بود امتياز 58/47 ± 1/36
 در پژوهش بودن دار معني بر مبني نمونه حجم فرمول در
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، اثرات قاعدگي خونريزي ميزان از امتياز 10 كاهش صورت
اين دو دارو در كاهش خونريزي قاعدگي از نظر آماري 

باشــد اما در مقايســـه دو دارو اختالف آماري  مي دار معني
  .)=p 84/0(داري مشاهده نشد  يمعن

  
  حسب روزهاي قاعدگي بر سيكل درمان در دو گروه زيره سبز و مفناميك اسيد 2از  قبل و پس مقايسه امتياز جدول هيگام -1جدول شماره 

  ها گروه
 
 

  روزهاي قاعدگي

 نتيجه آزمون امتياز جدول هيگام

 قبل از درمان
پس از درمان با زيره 

 سبز
پس از درمان با 
 مفناميك اسيد

سيكل پس از  قبل و دو
  درمان با زيره سبز

سيكل پس از  قبل و دو
  درمان با مفناميك اسيد

28/15±89/17 روز اول قاعدگي  11/10±63/9  76/9±97/9  Wilcoxon 
p=0.001 

Wilcoxon 
p=0.01 

  

25/36±86/26 روز دوم قاعدگي  1/15±37/23  8/15±16/24  
Paired-sample T test 
p<0.001 
df=92 
t=5.58

Wilcoxon 
p<0.001 

  

85/42±72/27 روز سوم قاعدگي  58/17±83/29  15/16±94/28  
Paired-sample T  test 
p<0.001 
df=92 
t=5.68

Paired-sample T  test 
p<0.001 
df=92 
t=6.06 

  

08/28±04/23 روز چهارم قاعدگي  2/14±21  54/15±95/20  
Paired-sample T  test 
p=0.001 
df=92 
t=3.45

Paired-sample T  test 
p=0.001 
df=92 
t=3.59 

  

49/15±96/16 روز پنجم قاعدگي  75/11±3/12  61/11±85/12  Wilcoxon 
p=0.17

Wilcoxon 
p=0.45 

  

03/9±34/15 روز ششم قاعدگي  38/7±26/6  73/8±34/6  Wilcoxon 
p=0.22

Wilcoxon 
p=0.31 

  

85/4±44/13 روز هفتم قاعدگي  23/4±74/2  8/4±11/3  Wilcoxon 
p=0.8 

Wilcoxon 
p=0.74 

  

كل مدت خونريزي 
 قاعدگي

08/60±26/154  56/40±8/105  38/45±68/106  
Paired-sample T  test 
p<0.001 
df=92 
t=11.49

Paired-sample T  test 
p<0.001 
df=92 
t=12.7 
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  حسب روزهاي قاعدگي بر سيكل درمان در دو گروه زيره سبز و مفناميك اسيد 2از  مقايسه امتياز جدول هيگام پس -2جدول شماره 

  ها گروه
 

  روزهاي قاعدگي

امتياز جدول هيگام
 نتيجه آزمون

 پس از درمان با مفناميك اسيد پس از درمان با زيره سبز

ز اول قاعدگيرو  11/10±63/9  76/9±97/9  Wilcoxon 
p=0.68 

37/23±1/15 روز دوم قاعدگي  8/15±16/24  Wilcoxon 
p=0.83 

83/29±58/17 روز سوم قاعدگي  15/16±94/28  
Paired-sample T  test 
p=0.47 
df=92 
t=0.71 

21±2/14 روز چهارم قاعدگي  54/15±95/20  
Paired-sample T  test 
p=0.97 
df=92 
t=0.03 

3/12±75/11 روز پنجم قاعدگي  61/11±85/12  Wilcoxon 
p=0.89 

26/6±38/7 روز ششم قاعدگي  73/8±34/6  Wilcoxon 
p=0.80 

74/2±23/4 روز هفتم قاعدگي  8/4±11/3  Wilcoxon 
p=0.62 

8/105±56/40 كل مدت خونريزي قاعدگي  38/45±68/106  
Paired-sample T  test 
p=0.62 
df=92 
t=0.29 

  
  بحث

گرم كپسول  3نتايج اين مطالعه نشان داد كه مصرف روزانه 
تواند خونريزي قاعدگي ناشي از  روز مي 7زيره سبز به مدت 

IUD  گرم  ميلي 1500را به ميزان مشابه با مصرف روزانه
گرچه در مورد مصرف تركيبات . مفناميك اسيد كاهش دهد

ودي ي شي آيگياهي به منظور كاهش خونريزي قاعدگي نا
چندين  اما. مطالعات اندكي در جهان صورت گرفته است

پژوهش بر روي حيوانات آزمايشگاهي در كشور چين انجام 
 همكارانش تركيب گياهي به نام و (Shen)شن  .گرفته است

Sanqi Qiancao  را در درمان متروراژي ناشي ازIUD  در  
  

  

ان داد كه اين ها مورد مطالعه قرار دادند و نتايج نش خرگوش
تواند منجر به كاهش ويسكوزيته خون و  تركيب گياهي مي

بهبود جريان خون شده و در درمان خونريزي قاعدگي متعاقب 
 (lie)لي  نتايج تحقيق همچنين. ]12[ ثر باشدؤم IUDگذاردن 

  نشان داد كه داروي گياهي  و همكارانش نيز
Gonghuan zhixue  وضعيت با افزايش جريان خون و بهبود

هاي اندوتليال و عضالت صاف عروق اسپيرال  تغذيه سلول
تواند  ها مي هاي التهابي اندومتر خرگوش كاهش سلول رحم و

باعث تصحيح عملكرد انقباضي عروق اسپيرال آندومتر و 
  .]13[ دشو IUDكنندگان  توقف خونريزي در مصرف
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و همكارانش بر روي تركيب  (Ren) رِن نتيجه پژوهش
اثرات ضدالتهاب و هموستاتيك اين  Xiaoyan zhixue گياهي

آن را در درمان منوراژي ناشي  نيز اثرات مثبت يد كرد وأيدارو را ت
نتايج اين سه مطالعه نشان داد . ]14[ ها نشان داد در موش IUDاز 

توانند در كاهش خونريزي قاعدگي ناشي  كه داروهاي گياهي مي
  .باشد نتايج پژوهش ما مييدي بر أيثر باشند كه تؤاز آيودي م

حجازي و همكاران به بررسي تأثير مصرف در ايران نيز 
 هسبز در مقايسه با مصرف روزان هگرم زير ميلي 3000روزانة 

از  نفر 72روز بر روي  7گرم ايبوپروفن به مدت  ميلي 600
اين مطالعه نشان . اوليه پرداختند هدانشجويان مبتال به ديسمنور

رو به يك ميزان مشابه باعث كاهش درد و داد كه هر دو دا
مدرس و همكاران به بررسي . ]32[ اند خونريزي قاعدگي شده

مقايسه با مصرف  گرم بابونه در ميلي 1600ثير مصرف روزانه أت
گرم مفناميك اسيد به مدت سه روز بر  ميلي 1000روزانه 

بتال به ديسمنوره اوليه خونريزي قاعدگي دانشجويان م
اين مطالعه نشان داد كه هر دو دارو به يك ميزان  .پرداختند

اما روند  ند،خونريزي قاعدگي شد حجم كلي باعث كاهش
همچنين . ]16[كاهشي بابونه با مفناميك اسيد متفاوت بود 

شبيري و همكاران نيز در دانشجويان مبتال به ديسمنوره اوليه، 
قطره ويتاگنوس را با مصرف  40اثرات مصرف صبحگاهي 

مورد ، روز 4گرم مفناميك اسيد به مدت  ميلي 750انه روز
و مشاهده نمودند كه هر دو دارو به يك  دادند پژوهش قرار

به  .]15[ ثر بوده استؤميزان بر كاهش خونريزي قاعدگي م
داروهاي گياهي مانند بابونه وويتاگنوس  رسد كه ساير نظر مي

 .اند مل نمودهنيز در مقايسه با مفناميك اسيد مشابه زيره سبز ع
پژوهش مشابه با نتايج مطالعه ما  سههاي هر  يافته به همين دليل

  .باشند مي
از طرفي در مطالعه فاضلي و اسماعيلي كه اثرات افشره 
زيره سبز و دارونما را بر خونريزي پس از زايمان مورد مطالعه 

نوبت  3قطره افشره زيزه سبز يا دارونما را در  40و  قرار دادند
دقيقه پس از قطع سرم به مادران سزارين شده  20 اصلهبه ف

داري از نظر ميزان خونريزي در   يتجويز نمودند، اختالف معن
رسد دليل تناقض در  به نظر مي. ]17[ گروه مشاهده نشد دو

مدت زمان و  نتايج، شدندار ن هاي اين پژوهش و يا معني يافته

دارويي زيره  همچنين شكل ،مقدار مصرف داروي مورد استفاده
بوده زيرا در اين مطالعه زيره به صورت افشره مصرف شده 

بودن بيماران،  ناشتابه علت  همچنين در مطالعه آنان، .است
افشره زيره سبز در ساعت اول پس از زايمان تجويز نشد و تنها 

در  .دشدقيقه توسط مادران دريافت  40سه دوز دارو در فاصله 
  گرم بوده و هر  ميلي 1000ز دارو كه در مطالعه ما دو حالي

 .ساعت مصرف شده بود 8

ها تحريك تشكيل  وديي مكانيسم اثر تمام آي
التهاب موضعي و  پروستاگالندين در داخل رحم و ايجاد

از طرفي اين التهاب و انقباض  .باشد انقباض عضالت صاف مي
يعني IUD  ترين عارضه جانبي عضالت صاف باعث شايع

تواند منجر به خروج  د كه ميشو قاعدگي مي افزايش خونريزي
از ميان تركيبات موجود در اسانس  .]3[ دشو IUDزودهنگام 
آلفا و  نام كارون يا ميرسن، ليمونن ونوعي ترپن به  زيره سبز

اند كه آلفا و بتا  مطالعات نشان داده. ]21[شود  پينن ديده مي بتا
نن نيز با اثرات التهابي داشته و كارون و ليمو پينن خاصيت ضد

 ثيرأبنابراين ت .]22[ كنند ها مقابله مي ناشي از پروستاگالندين
كنندگان  مصرف دركپسول زيره سبز بر خونريزي قاعدگي 

IUD بهبود عملكرد  تواند از طريق كاهش التهاب و مي
  .عضالت رحمي اعمال شده باشد

ن درما دو گروه، ما تقريباً نيمي از مادران در هر هدر مطالع
كنندگان  رضايت شركت هدهند را عالي توصيف كردند كه نشان

يك از  ضمناً هيچ. باشد از مصرف دارو و نتيجه درمان مي
با . مادران عارضه جانبي خاصي را با مصرف دارو ذكر نكردند

هاي اين پژوهش و مطالعات مشابه و بدون  توجه به يافته
شود كه اثر  پيشنهاد مي، عارضه بودن مصرف كپسول زيره سبز

هاي زنان در موارد  بخشي اين دارو در كاهش ساير خونريزي
يد نتايج اين مطالعه أيتا در صورت ت دشوبررسي  نيزمشابه 

ش ادويه متداول به منظور كاه بتوان از اين گياه بومي و
 .خونريزي قاعدگي استفاده نمود

 

  گيري نتيجه
اند مقدار تو مطالعه حاضر نشان داد كه كپسول زيره سبز مي

 .كاهش دهد IUDخونريزي قاعدگي را در مصرف كنندگان 
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توان  تر مي تحقيقات وسيع بايد اين نتايج أيلذا در صورت ت
استفاده از اين گياه ارزان و بدون عارضه را در درمان 

  .توصيه نمود IUDهاي ناشي از  خونريزي

  
  قدرداني تشكر و

طرح  و رشدنامه كارشناسي ا اين مطالعه بخشي از پايان
تحقيقاتي مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 

  يد أيو مورد ت 28/02/91مورخ  18241تهران با شماره قرارداد 
  

 11/4/91مورخ  91/د/579/130كميته اخالق با شماره مجوز 
در سايت  N4 201208106284 با شماره كد است، و

ين دانشگاه كارآزمايي باليني ثبت شده است و با حمايت مالي ا
وسيله از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم  بدين .انجام شده است

 جناب آقاي دكتر پزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي البرز،
راد تكنسين  آقاي هادي صالحي عباس رحيمي فروشاني،

همكاران شاغل در مراكز بهداشتي  دانشكده داروسازي،
كنندگان  ه شركتشهرستان كرج به ويژه خانم يلدا عبدي و كلي

  .شود در اين طرح تشكر و قدرداني مي
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Abstract 
 

Background: Unusual menstrual bleeding is one of the most common side effects of IUD. 
Objective: Considering public enthusiasm to the use of herbal medicine, this study conducted to 
compare the effects of cumin and mefenamic acid capsules on menstrual bleeding in IUD users. 
Methods: This crossover triple-blind randomized clnical trial study was performed on 100 IUD 
users who came to 6 health centers in Karaj. Research took place in three stages. In the first stage 
menstrual bleeding was measured by using Hygam table. In the second stage all participants were 
randomly allocated to mefenamic acid and cumin groups. They took capsules for two consecutive 
cycle. In the third stage each research unit received the same treatment of the opposite group with 
replacing the medicine for two more consecutive cycle. Menstrual bleeding was assessed by using 
Hygam table for 5 cycle. Considering that the maximum efficacy time for cumin was 24 hours and 
for Mefenamic acid was6 to 8 hours, the use of drugs in 7 days during menstruation, had no effect 
on subsequent cycles. Data, was analyse by Chi-square and Fisher's exact test, paired t-test, 
Wilcoxon. 
Results: The mean of menstrual bleeding was 154.26±60.08 and after treatment was 106.68±45.38 
and 105.8±40.56 in the mefenamic acid and cumin groups. There was a significant difference in 
decrease of pain intensity in both groups (p<0.001). There wasn’t a significant difference in 
decrease of pain intensity between two groups. 
Conclusion: This study showed that cumin same as mefenamic acid capsules can decrease 
menstrual bleeding effectively. Therefore it is recommended to use it in the treatment of menstrual 
bleeding in IUD users. 
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