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  19/1/97 تاريخ تصويب:                                           26/9/96تاريخ دريافت: 
  چكيده
ترين اختالالت سنين باروري بوده و با وجود شيوع باال و اهميت آن، علت دقيق و يكي از شايع قاعدگيسندرم پيش از  مقدمه:

  درمان مناسب براي آن به درستي مشخص نشده است. 
  دانه بر شدت عالئم جسماني افراد مبتال به سندرم پيش از قاعدگي انجام شد.مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير كپسول سياه هدف:

نفر از دانشجويان داراي عالئم سندرم  84بر روي  1396اين مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور در سال : بررسيوش ر
هاي دانشجويي دخترانه دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد. افراد به صورت تصادفي به دو پيش از قاعدگي ساكن در خوابگاه

روز  7از دانه سه بار در روز گرم سياهميلي 500نفره مداخله و كنترل تقسيم شدند. گروه مداخله كپسول خوراكي حاوي  42گروه 
 شرايط همان با دارونماكنترل كپسول سيكل و گروه  2به مدت  روز اول خونريزي قاعدگي 3قبل از شروع خونريزي قاعدگي تا 

افزار ها توسط نرمتجزيه و تحليل داده. شد مقايسه مداخله از قبل با مداخله دوم و اول ماه پايان در عالئم شدت .كردند دريافت
SPSS  05/0دار آماري سطح معنيانجام شد. هاي كاي دو، دقيق فيشر، آزمون من ويتني و ويلكاكسون آزمونو  23نسخه<P  در نظر

  گرفته شد.
و در پايان  83/2±01/2 اولدانه در پايان ماه از قاعدگي در گروه سياهسندرم پيش  تغييرات ميانگين شدت عالئم جسماني :نتايج

كاهش داشته است. متوسط نمرات شدت عالئم جسماني سندرم پيش از قاعدگي در نسبت به قبل از مداخله  34/3±97/1ماه دوم 
  ). >001/0P( داري كمتر از گروه كنترل استطور معنيه گروه مداخله در پايان ماه دوم ب

  دانه در كاهش شدت عالئم جسماني سندرم پيش از قاعدگي مؤثر است.كپسول سياه گيري:نتيجه
  

  دانه، سندرم پيش از قاعدگي، طب مكملسياه: واژگانگل
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  مقدمه
مثل زنان تني كه با عملكرد دستگاه توليديكي از مسائل روان

ارتباط دارد و سازمان بهداشت جهاني آن را به عنوان يك تهديد 
مورد توجه قرار داده است، بهداشت عمومي در جوامع مدرن 

 )Premenstrual Syndrome= PMS( سندرم پيش از قاعدگي
  .]1، 2[ است

ترين اختالالت سنين سندرم پيش از قاعدگي يكي از شايع
هاي قاعدگي درصد زناني كه سيكل 75باروري بوده و در 

اي و با عالئم دوره كنندمنظم دارند، ابتال به آن را گزارش مي
سندرم پيش  ].3[ شودرفتاري در زنان مشخص ميجسماني و 

روز آخر سيكل پديدار شده  7-10از قاعدگي به طور بارز در 
روز بعد از شروع خونريزي  4و رهايي از عالئم در عرض 

اي عاري از گيرد و به دنبال آن دورهقاعدگي صورت مي
  ].3، 4[ رسدعالمت فرا مي

بين كشورهاي جهان، آناليز، ايران در طبق يك مطالعه متا
  ].5[ بيشترين شيوع را از جهت سندرم پيش از قاعدگي دارد

هاي داخل كشور ميزان متفاوتي از شيوع سندرم در بررسي
درصد  5/82درصد تا  5/44پيش از قاعدگي در دانشجويان بين 

  .]6[ گزارش شده است
 20- 35پذيرترين سن براي سندرم پيش از قاعدگي، آسيب
  ].7[ دباشسالگي مي

مجموعه بسيار  ،سندرم پيش از قاعدگي در افراد مبتال به
. عالئم جسماني شايعشودديده ميمتنوعي از عالئم جسماني 

ها و تر شامل نفخ شكم، خستگي بيش از حد، حساسيت پستان
دهد. از ساير درصد موارد رخ مي 50- 90سردرد هستند كه در 

گوارشي و ادم اندام عالئم كم شيوع تر، تشنگي، آكنه، آشفتگي
  ].3[ باشدهاي تحتاني مي

 و هاپستان شكم، ناحيه در ادم قاعدگي از پيش سندرم در
درد پستان  .شودمي سردرد موجب كه گيردمي صورت هااندام

معموالً در هر زمان از  در مبتاليان به سندرم پيش از قاعدگي
اختالل درصد آنان با  50فاز لوتئال ديده شده و در بيش از 

هاي عملكرد جنسي و در شمار كمي از آنها با اختالل فعاليت
  اجتماعي و كار همراه است. در زنان مبتال به سندرم پيش از 

  ها در قاعدگي، سردردهاي شديد و طوالني و مقاوم به مسكن

  

  ].8[ ديابطي فاز لوتئال افزايش مي
هاي افراد مبتال به سندرم پيش از قاعدگي نيازمند مراقبت

هاي درماني باالتر و از ميزان غيبت سرپايي بيشتر، صرف هزينه
   ].9[ كاري باالتري برخوردارند

از اين رو سندرم پيش از قاعدگي داراي اثر قابل توجه 
ها نفر از اجتماعي، شغلي، تحصيلي و رواني بر زندگي ميليون

  ].10[ هاي آنها داردزنان (از منارك تا يائسگي) و خانواده
سندرم پيش از عالئم جسماني با وجود شيوع باالي 

قاعدگي و اهميت آن، علت دقيق آن و درمان مناسب براي آن 
  .]3، 11[ هنوز به درستي مشخص نشده است

سندرم پيش از قاعدگي با افزايش مواد  جسمانيتظاهرات 
استرس اكسيداتيو و همچنين با فعاليت بيش از حد از  و التهابي

با نوسانات  آلدوسترون و احتماالً-ژيوتانسينآن- سيستم رنين
  ].12[ هاي جنسي مرتبط استطبيعي هورمونغير

هاي درماني از جمله تغييرات شيوه زندگي، خواب روش
كافي، كاهش استرس، ورزش، ماساژ، تعديل رژيم غذايي، 

، اسپيرونوالكتون، دانازول، GnRhهاي ها، آگونيستديورتيك
هاي ويتاميني و آزاد ضروري، مكملدردها، اسيد چرب ضد

  ].13، 14[ ها، داروهاي گياهي توصيه شده استمينرال
ثري كه مورد پذيرش ؤدرمان منفرد مبا اين وجود هنوز 

  ].15، 16[ همگان باشد، تا به امروز وجود ندارد
و  كشورها بهداشتي هايمراقبت مالي بار افزايشبا توجه به 

درمان، بسياري از بيماران تمايل  جهتعدم اثربخشي داروهاي 
هاي غذايي و هاي جايگزين نظير مكملبه طب مكمل و درمان

  ].17[ هاي گياهي دارنددرمان
  ي اين گياهان، گياه سياه دانه با نام علمياز جمله

 آ از خانواده رانونكوالسه (.Nigella sativa L) »ساتيوا نايجال«
)Rununculaceae( ،كم آبي يا سفيد هايگل با است گياهي

 در كه رنگ شيري سفيد هايدانه داراي پررنگ آبي تا رنگكم
تاريخچه غني طبي و مذهبي دارد.  و شودمي سياه هوا با تماس

دانه معروف است براي درمان دانه كه به سياهدانه گياه سياه
سردرد، احتقان بيني، آسم، آلرژي، ديسمنوره، استفراغ، تب، 

ها، فشارخون، ديورتيك، چاقي، كمر درد، عفونت درد دندان،
ها، (به خصوص نفخ)، اسهال خوني، عفونت مشكالت گوارشي
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دهنده و افزايش اسپاسممحرك اشتها، افزايش توليد شير، ضد
ميانه و خاور دور استفاده مياسپرم در درمان ناباروري در خاور

  .]18، 19[ شود
تيموكينون، مواد معدني، ويتاميندانه شامل، تركيبات سياه

پروتئين، كربوهيدرات، اسيد چرب غيراشباع مانند اسيد ، ها
)، 3(امگا  ) و اسيد اولئيك، اسيدلينولنيك6(امگا  لينولئيك

 باشدفسفوليپيد، كاروتن، كلسيم، آهن، مس، روي و پتاسيم مي
]20 ،18.[  

 قبل از شروع خونريزي قاعدگي، آراكنوئيد اسيد در رحم
هاي سيكلواكسيژناز از آراكنوئيد اسيد، متابوليت يافته وافزايش 

كنند كه در روند التهاب هاي التهابي را توليد ميپروستاگالندين
نقش دارند و منجر  3تومور و اينترلوكين  يهو عامل نكروزكنند

به انقباض عروق ميومتر شده و منجر به ايسكمي، دردهاي 
نند تهوع، استفراغ، نفخ شكم و قاعدگي و عالئم گوارشي ما

  ].21[ شودسردرد مي
مهار مسيرهاي سيكلواكسيژناز و ليپواكسيژناز، از متابوليسم 

ها نمايد و توليد پروستاگالنديناسيد آراشيدونيك جلوگيري مي
عنصر فعال با استفاده از كند. سياه دانه ها را مهار ميو لكوترين

مسيرهاي سيكلواكسيژناز و با مهار ، تيموكينونخود به نام 
از آنجايي كه  دهد.ليپواكسيژناز، اثر ضدالتهابي خود را نشان مي

سندرم عالئم جسماني هاي مطرح در ايجاد يكي از مكانيسم
ها از قاعدگي، تغييرات در پاسخ دهي به پروستاگالندين پيش

از طريق كاهش توليد  ممكن است بتوانددانه است؛ سياه
از  پيشسندرم  جسماني شدت عالئم، هاپروستاگالندين

  ].4، 22[ قاعدگي را كاهش دهد
از طرفي زنان مبتال به اين سندرم دچار كمبود 

 بخصوص پستان، هاپروستاگالندين در سيستم عصبي و اندام
ترين اسيد چرب غيركه لينولئيك اسيد به عنوان عمده، هستند

متابوليسم در ممكن است اشباع موجود در روغن سياهدانه، 
  ].23[ باشدها مؤثر بافتي و ساخت پروستاگالندين

دانه براي درمان دردهاي ناشي االدويه مقدار سياهدر مخزن
  ].24[ گرم آمده است 6تا  5/1از قاعدگي 

  

) جهت درمان ديسمنوره اوليه 1394زاده و همكاران (مهني
  ].25[ دانه، استفاده كردندگرم روزانه سياه 3از 

دانه ) شربت سياه1394( ستوده و همكارانمطالعه طبق 
  ].26[ شدشدت ماستالژي سيكليك كاهش  باعث

تحقيقات به عمل آمده، عوارضي را براي مصرف سياه دانه 
   ].27[ نشان نداده است

، جزو اختالالت شايع سندرم پيش از قاعدگياز آنجايي كه 
توجه به شيوع ثير منفي دارد و با أبوده و بر عملكرد زنان ت

يك درمان  آن در دانشجويان و به منظور دستيابي به يباال
 ذكر متعدد مفيد به اثرات توجه بامناسب، كم هزينه و مؤثر و 

 ارتباط دردانه سياه بودن ثرؤم دهندهنشان كه مقاالت در شده
 از پيش سندرم زاييآسيب در كه است فرآيندهايي كنترل با

ثير أمطالعه حاضر با هدف بررسي ت ،اندشده شناخته قاعدگي
دانه بر شدت عالئم جسماني افراد مبتال به سندرم كپسول سياه

  پيش از قاعدگي انجام شد.

  
  هاروش و مواد

اين پژوهش به صورت كارآزمايي باليني تصادفي، دو 
نفر از  84بر روي  1396گروهه و دو سوكور در سال 

هاي دانشجويان مبتال به سندرم پيش از قاعدگي ساكن خوابگاه
   دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد.

مطالعه حاضر به تصويب كميته اخالق دانشگاه علوم 
رسيد،  IR.MUMS.REC.1395,484پزشكي مشهد با شماره 

كد  همچنين اين كارآزمايي باليني با
IRCT2017011131881N1 المللي ثبت ندر مركز بي

  هاي باليني ايران به ثبت رسيد. كارآزمايي
معيارهاي ورود به مطالعه شامل: تمايل جهت شركت در 

سال،  18- 35نامه آگاهانه كتبي، سن بين مطالعه، تكميل رضايت
 3-10روزه و مدت خونريزي  21- 35داشتن قاعدگي منظم 

روز، داراي سندرم پيش از قاعدگي، عدم مصرف داروهاي 
  افسردگي، بر سندرم پيش از قاعدگي، داروهاي ضد مؤثر
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استرس بارداري و هورموني، عدم وقوع حوادثهاي ضدقرص
زا مانند مرگ نزديكان طي يك سال اخير، عدم وجود بيماري 

لي و عدم مصرف هاي دستگاه تناساي خاص و بيماريزمينه
  سيگار و الكل بود.

بارداري، هرگونه درمان معيارهاي خروج از مطالعه شامل: 
مصرف نامنظم  سندرم پيش از قاعدگي، خاص جهت مداواي

دارويي، داشتن فعاليت ورزشي  دارو، بروز عوارض يا حساسيت
وقوع  افسردگي واي، مصرف داروهاي هورموني و ضدحرفه

  درمان بود. زا طي مطالعه و عدم تمايل به ادامهحادثه تنش
 مطالعهجسماني بر اساس  حجم نمونه با توجه به عالئم

كه در آن ميانگين و  ،]25[ )1394( زاده و همكارانمهني
انحراف معيار مدت درد قاعدگي در سيكل اول در روز دوم 

 دانه و مفناميك اسيد به ترتيبقاعدگي براي دو گروه سياه
 80درصد و توان  95با اطمينان  40/1±81/0و  90/0±80/0

در هر گروه  نمونه حجم تعيين فرمول از استفاده با ،درصد
  .به دست آمدنمونه  32حداقل 

درصد به  30ها براي اطمينان بيشتر و امكان ريزش نمونه
 درنمونه  42، لذا در هر گروه حداقل شدها اضافه تعداد نمونه

   .شد گرفته نظر
يد پژوهش در كميته اخالق دانشگاه و أيپژوهشگر پس از ت

دانشكده پرستاري و مامايي مشهد و نامه از با كسب معرفي
گيري و ارائه آن به مسئولين خوابگاه موردنظر اقدام به نمونه

پژوهشگر فرم تشخيص موقت ابتدا  انجام پژوهش نمود.
قرار داد تا در  دانشجويان سندرم پيش از قاعدگي در اختيار

  حضور پژوهشگر تكميل كنند.
عالمت فرم  11عالمت از  5در صورت داشتن ، افراد

 تشخيص موقت سندرم پيش از قاعدگي، وارد مطالعه شدند.
با سندرم پيش از قاعدگي نفر به دليل وجود  84تعداد  سپس

ند، سپس با شدتوجه به معيارهاي ورود و خروج مشخص 
افراد به طور تصادفي به دو گروه  PASSافزار استفاده از نرم

  تخصيص يافتند.
ه زندگي و مشخصات پرسشنامه مشخصات فردي، شيو

  قاعدگي در ابتداي پژوهش توسط واحدهاي پژوهش تكميل شد.

سپس به تمام واحدهاي پژوهش فرم تقويم رخدادهاي قبل از 
 )Calender of Premenstrual Experience= COPE( قاعدگي

سيكل  2نگر به مدت داده شد و از آنان خواسته شد به صورت آينده
  تعيين كنند.آن متوالي، روزانه شدت عالئم خود را در 

جسماني فرم تقويم رخدادهاي قبل از از عالئم  هريك
اساس مقياس چهار امتيازي ليكرت  بر، (COPE)قاعدگي 

(مقياس شدت عالئم در طول سيكل قاعدگي)، امتيازبندي مي
= 1وجود ندارد)، (عالئم  شوند. به اين صورت كه، صفر= هيچ

 = متوسط 2 (قابل توجه اما بدون ايجاد مشكل)، خفيف
(غيرقابل تحمل:  = شديد3هاي عادي)، (تداخل با فعاليت

پس از تكميل فرم  باشد.هاي عادي) ميناتوان در انجام فعاليت
دهي تقويم رخدادهاي قبل از قاعدگي، عالئم جسماني نمره

سندرم پيش از قاعدگي، با شده، سپس نمره عالئم جسماني 
. نمره عالئم شدزدن نمرات عالئم در پايان هر ماه محاسبه جمع

باشد. ميانگين شدت عالئم جسماني به مي 0-300جسماني 
 3روز قبل از قاعدگي تا  7صورت مجموع شدت عالئم از 

  .شدروز اول قاعدگي محاسبه و بر روزهاي بروز تقسيم 
پرسشنامه ، پژوهش روايي پرسشنامه انتخاب واحد

فرم و  قاعدگي مشخصات ،زندگي سبكمشخصات فردي، 
. شدثبت اطالعات دوره درمان از طريق روايي محتوي تعيين 

ا مطالعه كتب و مقاالت جديد، ها برمفبه اين ترتيب كه اين 
تن  7نظر اساتيد راهنما و مشاور تنظيم و سپس در اختيار زير

م پزشكي مشهد قرار گرفت ت علمي دانشگاه علوأاز اعضاء هي
و پس از لحاظ نمودن پيشنهادات و اصطالحات الزم، ابزار 

  نهايي مورد استفاده قرار گرفت. 
 فرم و پژوهش واحد انتخاب پرسشنامه سواالت كه آنجا از
 مطالعات در كرات به و بوده عيني درمان، دوره اطالعات ثبت

. پايايي است يدأيت مورد آنها پايايي شده، لذا تكرار متعدد
 به روش آزمون قاعدگيمشخصات  و زندگي سبكپرسشنامه 

نفر  15، به طوري كه براي تعداد شدآزمون مجدد محاسبه  - 
، شدپرسشنامه تكميل  پرسشنامه پر شد و يك هفته بعد مجدداً

  همبستگي بين سواالت قبل و بعد محاسبه شد. كمترين 
  همبستگي مربوط به متغيرهاي خواب شبانه و روزانه با 
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درصد بود و ساير متغيرها همبستگي  76/0و  73/0همبستگي 
 توسط COPE پرسشنامه روايي درصد داشتند. 90/0بيشتر از 

آن از پايايي شده است و  ييدأت ]28[ )1392( گيوشاد دادي
 كه طوري روش همساني دروني الفا كرونباخ تعيين شد، به

 مجدداً بعد ماه يك و شد پر پرسشنامه نفر 10 تعداد براي
 .شدمحاسبه  77/0و ضريب پايايي آن  شد تكميل پرسشنامه

 توسط قاعدگي از پيش سندرم موقت تشخيص فرم روايي
 از آن و پايايي است رسيده ييدأت به) 1392( همكاران و شاكري
   .شد ييدأت درصد α=78 با كرونباخ الفا دروني همساني روش

بار  2در طي اين زمان، پژوهشگر جهت يادآوري تكميل فرم، 
ها را وهش تماس تلفني برقرار كرده و آندر هفته با واحدهاي پژ

ها سيكل، پرسشنامه 2براي تكميل منظم فرم تشويق كرد. در پايان 
مشخص و پيش از قاعدگي د مبتال به سندرم افراآوري و جمع

  .شد تهيه داروها درمان، سيكل شروع با درنهايتييد شد. أت
 دانشگاه از كه است آن دانه دانه،سياه استفاده مورد قسمت

 هرباريوم در شناس،گياه توسط و شده خريداري گناباد
 شد، ييدأت 293- 0303- 1 شماره با مشهد داروسازي دانشكده
 توسط باال اكسيداسيون علت به هفته هر دانهسياه دانه سپس
 دستگاه از استفاده با و درآمده پودر صورت به برقي آسياب
. شدند پر گرميميلي 500 خالي هايكپسول كن، پر كپسول
 تحت هاكپسول پركردن و شده آسياب هايدانه و هادانه كيفيت
 دانهسياه كپسول عدد 30 درنهايت. شد انجام داروساز نظارت
  .شد داده قرار روز ده مصرف براي قوطي هر داخل

 نسبت با مخلوطي گرمميلي 500 حاوي هاييكپسول دارونما
 و دانهسياه كپسول شكل هم و همرنگ نشاسته، و الكتوز يكسان
 از استفاده با دانهسياه كپسول با مشابه دارويي، خاصيت فاقد

 دارونما كپسول عدد 30 درنهايت. شدند پر كن، پر كپسول دستگاه
  .شد داده قرار روز ده مصرف براي قوطي هر داخل

مشابه و براي محقق و بيمار  داروها در شكل ظاهري كامالً
نامشخص و تنها براي داروساز معلوم بود. كدگذاري توسط 
داروساز انجام شد. در اين مرحله نحوه مصرف داروها توسط 
پژوهشگر به افراد مورد مطالعه توضيح داده شد. به اين صورت 

و گروه ديگر  Bدانه با كد سياهمصرف كپسول  كه يك گروه
گرم روزانه ميلي 1500ميزان به  Aبا كد دارونما كپسول 

با  ساعت 8دوز هر  3گرمي در ميلي 500كپسول  3( خوراكي
روز  3روز قبل از شروع خونريزي قاعدگي تا  7) از معده پر

 دوزند. ردمصرف ك سيكل 2به مدت  اول خونريزي قاعدگي
دانه براي درمان دردهاي ناشي از مقدار سياه به توجه دانه باسياه

دانه جهت درمان مقدار سياهو  ]24[ االدويهقاعدگي در مخزن
 و ]25[ )1394زاده و همكاران (مهنيدر مطالعه ديسمنوره اوليه 

  فارماكولوژيست تعيين شد. نظر طبق
همزمان با مصرف داروها، فرم تقويم رخدادهاي قبل از 

ه شدقاعدگي، و همچنين فرم ثبت اطالعات دوره درمان تكميل 
  و در پايان به پژوهشگر تحويل دادند. 

جهت رعايت مالحظات اخالقي، در صورت عدم تسكين 
توانستند از داروي درد و هرگونه عالئم غيرقابل تحمل مي

مربوطه استفاده نمايند و نوع و ميزان داروي مصرفي را در فرم 
  تقويم رخدادهاي قبل از قاعدگي ثبت نمايند. 

كيد شد، در صورت وقوع هرگونه أبه واحدهاي پژوهش ت
عارضه در حين پژوهش، به صورت رايگان توسط پزشك 

   رفت.متخصص خانم ويزيت شده و تحت درمان قرار خواهند گ
 گردآوري، از پس هادادهآوري شد و جمع هاپرسشنامهدر پايان 
 توصيفي و آمار هايروش و 23نسخه  SPSSافزار توسط نرم

 قرار تحليل و تجزيه مورد ويلكاكسون و ويتني من هايآزمون
  در نظر گرفته شد. P>05/0دار آماري سطح معني. گرفتند

  
  نتايج
نفر به علت عدم  12كننده در پژوهش، نفر شركت 84از 

بارداري از مصرف دارو، بارداري و مصرف داروهاي ضد
 تجزيه موردنفر در هر گروه  36نهايت درمطالعه خارج شده و 

  .قرار گرفتند تحليل و
اساس آزمون كاي دو بين گروه مداخله و دارونما از نظر  بر

دليل ه ب تحصيل)، سابقه غيبت از = 095/0P( مقطع تحصيلي
)، مصرف دارو به دليل = P 514/0( مشكالت قاعدگي

براساس آزمون دقيق  )،= P 317/0( مشكالت پيش از قاعدگي
 بر)، = P 129/0( هلأوضعيت تفيشر بين دو گروه از نظر 

 شاخص توده بدنيبين دو گروه از نظر آزمون من ويتني اساس 
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)371/0(P = و فواصل عادت ماهيانه )571/0P =دت زمان )، م
داري ) تفاوت آماري معني= 104/0Pخونريزي قاعدگي (

 بروجود ندارد و دو گروه از نظر اين متغير همگن بودند. 
ناهمگن سن متغير اساس آزمون من ويتني دو گروه از لحاظ 

  ).1 شماره (جدول )= 047/0Pبودند (
آزمون من ويتني شدت عالئم جسماني قبل از بر اساس 

 داري وجود نداردمعني گروه، اختالف آماريمداخله بين دو 
)664/0P=  نشان  مداخله اول ماه در پايان). نتايج همين آزمون

داد كه عليرغم كاهش نمرات شدت عالئم جسماني در هر دو 
ه جسماني در گروه مداخله بگروه، متوسط نمرات شدت عالئم 

).  >001/0P( است دارونماداري كمتر از گروه طور معني
مقايسه متوسط نمرات شدت عالئم جسماني درگروه مداخله 
توسط آزمون ويلكاكسون نشان داد كه در مراحل قبل از 

داري ، اختالف آماري معنيمداخله اول ماه پايانمداخله و 
  ). 2شماره  ) (جدول >001/0P( وجود دارد

نشان داد  مداخله دوم ماه در پاياننتايج آزمون من ويتني 
كه عليرغم كاهش نمرات شدت عالئم جسماني در هر دو 
ه گروه، متوسط نمرات شدت عالئم جسماني در گروه مداخله ب

).  >001/0P( است دارونماداري كمتر از گروه طور معني
مقايسه متوسط نمرات شدت عالئم جسماني درگروه مداخله 

از  توسط آزمون ويلكاكسون نشان داد كه در مراحل قبل
داري ، اختالف آماري معنيمداخله دوم ماه پايانمداخله و 
  ). 3 شماره ) (جدول>001/0P( وجود دارد

كدام از عالئم جسماني سندرم پيش از  در بررسي هر
قاعدگي، نتايج اين پژوهش نشان داد از بين عالئم جسماني 

 نمرات نفخسندرم پيش از قاعدگي در پايان ماه اول 
)001/0P< ( ها اسيت پستانو حس)001/0P=(  در پايان ماه و

) =001/0P( ها، حساسيت پستان) >001/0P( نمرات نفخدوم 
گروه در گروه مداخله نسبت به  )=004/0P( و گرگرفتگي

  ).4شماره  (جدول داري داشته استكاهش آماري معني دارونما
  

  دارونما و دانه سياه گروه دو در قاعدگي تاريخچه و فردي خصوصيات -1جدول شماره 

  متغير
  گروه دارونما  دانهگروه سياه

  دارسطح معني
  ميانه) چاركي ميان دامنه(  ميانه) چاركي ميان دامنه(

  P=047/0 50/21)00/6(  00/23 )00/6(  سن
  P= 371/0  50/21) 00/2(  30/21 )00/3(  شاخص توده بدني

  P=571/0  00/28) 00/6(  50/28 )00/3(  ماهيانه عادت فواصل
  P=104/0  00/7 )00/1(  00/7 )00/1(  قاعدگي خونريزي زمان مدت

    (درصد) تعداد  (درصد) تعداد  

  )8/77( 28  )3/58( 21  مجرد  وضعيت تاهل
129/0=P  2/22( 8  )7/41( 15  متاهل(  

  مقطع تحصيلي

  )9/82( 29  )1/61( 22  كارشناسي

095/0=P  
كارشناسي 

  )4/11( 4  )3/33( 22  ارشد

  )7/5( 2  )6/5( 2  دكتري
به دليل مشكالت پيش  تحصيلسابقه غيبت از 

  از قاعدگي
  )4/19( 7  )1/11( 4  اصالً

514/0=P  6/80( 39  )9/88( 32  گاهي اوقات(  
مصرف دارو به علت مشكالت پيش از 

  قاعدگي
  )2/72( 26  )1/61( 22  بلي

317/0=P  8/27( 10  )9/38( 14  خير(  
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سياهقبل از مداخله و يك ماه پس از مداخله در گروه  »شدت عالئم جسماني سندرم پيش از قاعدگي«انحراف معيار نمرات  ميانگين و -2 شماره جدول
  دارونما و دانه

  گروه                
  متغير

    دارونما  دانهسياه
  ميانگين ±انحراف معيار  ميانگين ± انحراف معيار  1دارسطح معني

 از 
ش

م پي
در
 سن

اني
سم

م ج
عالئ

ت 
شد

گي
عد
قا

 

62/5±05/2  قبل از مداخله  44/1 ±24/5  Z= -0/434 P= 664/0  

1/25  مداخله اول ماه پايان  2/78  72/0±68/3  Z= -4/014 P< 001/0  
 اول ماه پايان و مداخله از قبل نمرات ميانگين تغييرات

 2/01  مداخله  -2/83 38/1±56/1-  Z= -2/ 766 P= 006/0  

=Z  2دارسطح معني 107/5-  
P< 001/0  

Z = 046/5-  

P< 001/0  
  

  . آزمون ويلكاكسون2، . آزمون من ويتني1

 
سياهقبل از مداخله و دو ماه پس از مداخله در گروه  »شدت عالئم جسماني سندرم پيش از قاعدگي«ميانگين وانحراف معيار نمرات  -3 شماره جدول

  دارونما و دانه
  گروه            

  متغير
  1دارسطح معني  دارونما  دانه سياه

  ميانگين ±انحراف معيار  ميانگين ±انحراف معيار

ش 
م پي

در
 سن

اني
سم

م ج
عالئ

ت 
شد

گي
عد
ز قا

ا
 

62/5±05/2  قبل از مداخله  44/1 ±24/5  
Z= 434/0-  
P= 664/0  

28/2 ±01/1  مداخله دوم ماه پايان  36/1 ±55/4  Z= - 165/6  

P< 001/0  
 دوم ماه پايان و مداخله از قبل نمرات ميانگين تغييرات

-68/0± 11/1 -34/3± 97/1  مداخله  
Z= 714/5-  

P< 001/0  

=Z  2دارسطح معني 185/5-  
P< 001/0  

Z = 267/3-  

P= 001/0  
  

 . آزمون ويلكاكسون2، . آزمون من و يتني1

 
قبل از مداخله، يك و دو ماه پس از مداخله در گروه  "شدت عالئم جسماني سندرم پيش از قاعدگي"مقايسه تفكيكي ميانگين نمره  -4شماره  جدول

  دارونما و دانه سياه
  گروه

  متغير
  دارونما  دانهسياه

  1داريسطح معن
  ميانگينانحراف معيار  ميانگينانحراف معيار

>P  -41/0±51/0  -20/1±68/0  مداخله از قبل به نسبت مداخله اول ماه پايان تغييرات  نفخ 001/0  

 >001/0P  -11/0±37/0  -46/1±72/0  مداخله از قبل به نسبت مداخله دوم ماه پايان تغييرات

  =001/0P  -51/0±70/0  -09/1±71/0  قبل از مداخله تغييرات پايان ماه اول مداخله نسبت به  هاحساسيت پستان
  =001/0P  16/0±55/0  -10/1±71/0  مداخله از قبل به تغييرات پايان ماه دوم مداخله نسبت

  =P 217/0  60/0±88/0   -64/0±86/0  مداخله از قبل به نسبت مداخله اول ماه تغييرات پايان  رفتگيگگر 
 =004/0P  36/0±83/0  -78/0±76/0  مداخله از قبل به نسبت مداخله دوم ماه پايان تغييرات

  آزمون من ويتني .1
  

071  



  ، اولدهم، دوره جهفصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1397 زمستان، شصت و نهمشماره مسلسل 

 

... ثير كپسولأبررسي ت  

 

گرگرفتگي،  سرگيجه، سردرد، نمرات در پايان ماه اول
 تپش گروه، دو هر در) پا دست،( يبوست، ورم -اسهال - تهوع
 كاهش دارونماگروه  در اشتها مداخله و افزايش گروه در قلب
 مداخله گروه بين در تغييرات اين اما است داشته داريمعني
 پايان در .است نبوده دارمعني آماري لحاظ به كنترل به نسبت

 - تهوع دارونما، سردرد، گروه دوم نمرات سرگيجه در ماه
 قلب در گروه، تپش دو هر (دست، پا) در يبوست، ورم - اسهال
 در تغييرات اين اما است داشته داريمعني كاهش مداخله گروه
 لحاظ به داريمعني تفاوت دارونما به نسبت مداخله گروه بين

  .است نداشته آماري
 دارمعني گروه دو و دوم در اول ماه پايان در آكنه نمرات

 بين دوم در ماه پايان در اشتها افزايش نمرات تغييرات و نبوده
 لحاظ به داريمعني تفاوت دارونما به نسبت مداخله گروه
  .است نداشته آماري

  
  بحث

متوسط  دارونمادر هر دو گروه مداخله و در مطالعه حاضر 
پيش از قاعدگي پس از مداخله  شدت عالئم جسماني سندرم

كاهش داشته است اما تغييرات نمرات در گروه مداخله نسبت 
 با تغييرات اين به گروه كنترل كاهش بيشتري داشته است.

دهنده افزايش اثر كاهشي در عالئم جسماني، نشانروندي 
مداخله با افزايش مدت زمان مداخله از ماه اول به ماه دوم 

  باشد.مداخله مي
دانه بوسيله محتواي اسيدهاي چرب فعاليت استروژني سياه

دانه (لينولئيك اسيد) نسبت داده شده است. سياه غيراشباع
 عالئم استروژن، در كاهشوسيله ثبات نوسانات سيكليك ب

دريافت  در تعادل عدم ].29[ ثر استؤاين سندرم مجسماني 
 و لينولنيك اسيد لينولئيك (كمبود اشباعغير چرب اسيدهاي
 شود E2نامناسب پروستاگالندين  توليد به منجر توانداسيد) مي

 كوليكي دردهاي تواندمي صاف رحم، عضله انقباض با كه
اسيد كند.  ايجاد كمر و شكم تحتاني در قسمت اسپاسموديك
 دانه باعث تنظيم سطوحاشباع در سياهچرب غير

هاي و پروستاگالندين E2 مضري مانند هايگالندينپروستا

مانند  جسمانيشوند و باعث كاهش عالئم مي E1 مفيدي مانند
يك ديورتيك دانه شود. از طرفي سياهالتهاب، تورم و درد شكم مي

حاوي مقدار زيادي پتاسيم است كه مايعات اضافي طبيعي است و 
كند و به نوبه خود برد و از احتباس آب جلوگيري ميرا از بين مي

دهد. در اين سندرم ادم در ناحيه شكم، درد پستان را كاهش مي
 گيرد كه خود موجب سردردها صورت ميها و اندامپستان
تواند باعث دني ميدانه با وجود استروژن و مواد مع. سياهشودمي

اثر ضدنفخي آن مربوط به داشتن اثر  .شودكاهش احتباس آب 
 ].30، 32[ دباشضدباكتريايي مي

) در طي پژوهش خود دريافتند 1394( ستوده و همكاران
دانه نسبت به شربت ويتاگنوس بر كاهش شدت كه شربت سياه

 درد كه آنجايي از ].26[ باشدثرتر ميؤسيكليك م درد پستان
 باشد،مي قاعدگي از پيش سندرم جسماني عالئم از يكي پستان
 دارد. همخواني ما نتايج با مطالعه اين

 كه داد نشان) 1385( همكاران و پرورده پژوهش هاييافته
 منجر و كندمي برطرف را گوارش دستگاه هاياسپاسم دانهسياه
 شودمي ايروده حركات كاهش و روده ماهيچه شدن آرام به
 اسهال، تهوع، قيبل از گوارشي هايآشفتگي كه آنجايي از ].33[

مي قاعدگي از پيش سندرم جسماني عالئم از نفخ و يبوست
  .دارد همخواني ما نتايج با مطالعه اين باشد،

التهابي فعاليت ضد) 2001( و همكاران القامدي مطالعهطبق 
تيموكينون بر دانه در ارتباط با اثر مهاري دردي سياهو ضد

مدياتورهاي اصلي التهاب از قبيل ترومبوكسان، لكوترين و 
دانه را سياه ،هاي اين پژوهشيافته باشد،ها ميپروستاگالندين

 درنمايد كه درد معرفي ميالتهاب و ضدبه عنوان داروي ضد
باشد و ثر ميؤمكاهش عالئم جسماني سندرم پيش از قاعدگي 

  ].34[ همخواني داردبا نتايج مطالعه ما 
در پژوهش ما دارونما در كاهش عالئم در پايان ماه اول 
مؤثر بود، اما در پايان ماه دوم اينگونه نبود. در مطالعه عباسي 

 ) دارونما در كاهش عالئم مؤثر نبود1391( نيا و همكاران
بهبود باليني اوليه مشاهده شده در بيماران در گروه  ].35[

  ].36[ باشدمي »اثر دارونما«به دليل  دارونما احتماالً
آمده است جهت  )2005( حسيني و همكاراندر مطالعه شاه

 6و حداكثر  3رسيدن به اثرات قابل قبول داروهاي گياهي حداقل 
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دانه كه در پژوهش ما در پايان ماه دوم سياه ].37[ ماه زمان الزم است
  قاعدگي داشته است.اثر قابل قبولي در درمان سندرم پيش از 

گونه عارضه دارويي مشاهده نشد و در اين پژوهش هيچ
ميزان رضايت مصرف دارو توسط افراد در پايان ماه دوم در 

كه در گروه كنترل  گروه مداخله افزايش پيدا كرده در حالي
  .كاهش داشت

دانه بر سياهخصوص تأثير اي دربا توجه به نبود مطالعه
بيشتر در مورد  لزوم انجام مطالعات سندرم پيش از قاعدگي،

رسد. همچنين استفاده از اين گياه دارويي ضروري به نظر مي
ثير أاي تمقايسه بررسيرابطه با  شود مطالعاتي درپيشنهاد مي
دانه با ساير داروهاي گياهي ديگر بر شدت عالئم كپسول سياه

سندرم پيش از قاعدگي انجام گيرد تا قدرت اثربخشي آن با 
  ساير داروهاي گياهي نيز مقايسه شود.

هاي از نقاط قوت اين مطالعه كورسازي بود و از محدوديت
بود هاي فردي، شخصيتي و ژنتيكي واحدهاي پژوهش تفاوتآن 

 ها تا حدي قابل كنترل بود.كه از طريق انتخاب تصادفي نمونه
پژوهشگر در ارتباط با اخذ اطالعات در مواردي چون سابقه ابتال 

هاي طبي، زنان يا رواني و مصرف دارو صحت اظهارات به بيماري
  واحد پژوهش را مورد مالك قرار داد.

 

  گيرينتيجه
  

دانه در كاهش شدت عالئم جسماني سندرم كپسول سياه
هاي باال، عدم باشد. با توجه به هزينهپيش از قاعدگي مؤثر مي

شيميايي و اثربخشي داروها براي درمان، عوارض داروهاي 
هاي جايگزين، استفاده از تمايل بيماران به طب مكمل و درمان
   كپسول سياه دانه بسيار مفيد مي باشد.

  
  تشكر و قدرداني

نامه كارشناسي ارشد مامايي با اين مقاله منتج از پايان
 حمايت مالي دانشگاه علوم پزشكي مشهد است. بدينوسيله از

پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي همكاري معاونت دانشجويي و 
 هاي بهارستان دانشگاه علوممشهد، مسئولين محترم خوابگاه

 ها كه ما را درپزشكي مشهد، دانشجويان ساكن در خوابگاه
ها ياري نمودند و مسئولين محترم دانشكده داده آوريجمع

دانشگاه علوم پزشكي مشهد تشكر و  پرستاري و مامايي
 كايك آنان از خداوند منان توفيقبراي ي شود.قدرداني مي

  روزافرون را خواهانيم.
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Abstract  
 

Background: Premenstrual syndrome is one the most common disorders of reproductive age 
and despite its high prevalence and its importance, the exact cause and the appropriate treatment 
for it are not well defined. 
Objective: The aim of this study was to determine the effect of Nigella sativa seeds capsules on 
the severity of physical symptoms in People with Premenstrual Syndrome. 
Methods: Double blind randomized clinical trial study was performed on 84 students with 
symptoms of premenstrual syndrome residing in girls' dormitories in Mashhad University of 
Medical Sciences in 1396. The subjects were divided randomly into two groups of 42 intervention 
and control groups. The intervention group received, oral capsule containing 500 mg of Nigella 
sativa seeds, three times a day from 7 days before the onset of menstrual bleeding to the first 3 
days of menstrual bleeding for 2 cycles and the control group received placebo capsules in the 
same conditions. The severity of the symptoms was compared the end of the first and second 
months of the intervention with before intervention. Data were analyzed by SPSS version 23 and 
Chi-square, Fisher exact, Mann-Whitney and Wilcoxon. The significance level was considered as 
P <0.05. 
Results: The mean of severity of physical symptoms of premenstrual syndrome at the end of the 
first month in the Nigella sativa seeds group were 2.83 ± 2.01 and at the end of the second month 
were 3.34 ± 1.97 has decreased proportion before the intervention. The mean scores of intensity of 
physical symptoms of premenstrual syndrome in the intervention group at the end of the second 
month were significantly lower than the control group (P <0.001). 
Conclusion: The Nigella sativa seeds Capsule is effective in decreasing the severity of physical 
symptoms of premenstrual syndrome. 
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