
 

  فصلنامه گياهان دارويي

 

 
  
  

  ديسمنوره بر) lvandulifolia Stachys( چاي كوهي توكليجه ياپودر گل گياه  بررسي اثرات
  اوليه
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  13/5/88 :تاريخ تصويب                                                                                                         8/11/87: تاريخ دريافت
  چكيده
تحقيق در مورد درمان آن ضروري ) زنان( زندگي نيمي از جمعيت جهان با توجه به اهميت و شيوع ديسمنوره و اثرات آن بر :مقدمه
  .است
  . انجام شد سال25 نا 18 بر زنان سنين  اوليه توكليجه بر ديسمنورهپودر گياه  تعيين بررسي اثر اين مطالعه به منظور :هدف

 مبتال به گرم كيلو60 تا 50 ساله با وزن 18 - 25دختر در سنين  50. است باليني ه يك كار آزماياين مطالعه :روش بررسي
  گرم از10 روز بعد از شروع درد روزي سه بار 3 روز قبل تا 2پس به مدت سه سيكل متوالي  س.وارد مطالعه شدندي اوليه  ديسمنوره

 دارو قبل و بعد از مصرف .برآورد شد 1كش عيني خطبا شدت درد . مصرف كردند) تجويز سنتي(پودر گل گياه را به روش دم كرده 
 تجويز دارودنبال ه نيز ب عوارض جانبي . شدآوري عجم)  اوليه ديسمنوره( خصوص شدت و مدت درد قاعدگياطالعات الزم در

  .انجام شد و كاي دو،  تيآناليز آماري توسط تست.  پس از درمان بررسي شدگياهي
  .داري مشاهده شد دو همچنين شدت درد قبل و بعد از مصرف توكليجه اختالف آماري معني  در مدت زمان در:نتايج
و  تواند باعث تسكين درد ناشي از ديسمنوره اوليه شود فاده از توكليجه به شيوه سنتي مي پژوهش حاضر نشان داد، است:گيري نتيجه

  .شود  است كه باعث تحمل بهتر درد ميمؤثرعالوه بر الگوي درد نيز ه ب. عارضه جانبي ندارد
  ديسمنوره اوليه، توكليجه، درد: واژگان گل

                                           
1 Visual analog scale 
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  دوره دوم، م، نهفصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1389م، بهار  و چهارسي شماره مسلسل

 

... بررسي اثرات پودر گل گياه   

 

  مقدمه
الق اصطالح ديسمنوره اغلب به قاعدگي دردناك اط

اگرچه يك مقدار ناراحتي در دوران قاعدگي طبيعي . دشو مي
اطالق  دردناك در طي قاعدگي انقباضات به  ديسمنورهاست ولي

شروع  سال بعد از 1 - 2ديسمنوره، اغلب در طي  .شود مي
به وجود  شود گذاري آغاز مي كه تخمك  يعني زمانيقاعدگي

:  ديسمنوره اوليه-الف: شود  و به دو دسته تقسيم مي]1 [آيد مي
 ديسمنوره -ب. قاعدگي دردناك بدون وجود اختالل لگني

  .]2،3،4 [قاعدگي دردناك در حضور بيماري لگني: ثانويه
هاي مربوط  ترين شكايت ديسمنوره همچنين يكي از شايع

شيوع ديسمنوره در مطالعات . باشد هاي زنان نيز مي به بيماري
شيوع  بررسي در يك. ده استشمختلف، متفاوت ذكر 

 درصد 1كه  طوري ه بشده است درصد گزارش 50ديسمنوره 
 روز در 1 - 3زنان در سنين باروري به علت ديسمنوره شديد 

 در بررسي ديگري كه در .]4 [مانند مي كردن بازهر ماه از كار
ه ب. ]3 [ گزارش شده است درصد72ده شيوع آن شسوئد انجام 

 وضعيت اجتماعي، شغل طور كلي شيوع ديسمنوره تحت تأثير
ونريزي ، خ زودرس عواملي چون بلوغ.]4[ گيرد و سن قرار مي

مرغ، ميوه،  زياد و طوالني مدت، مصرف كمتر ماهي، تخم
، نداشتن سبزيجات، آجيل و حبوبات، مصرف زياد الكل، چاقي

سابقه زايمان با افزايش شيوع و شدت ديسمنوره همراه 
 موارد با  درصد50ر بيش از هاي رحمي د كرامپ] 5[. باشند مي

همراه هستند كه از  هاي سيستميك نيز يك يا چند تا از نشانه
  :توان به آن جمله مي

   درصد، اسهال 85، خستگي  درصد90 تهوع و استفراغ
  درصد45 درصد و سردرد 60اني پشت ، درد تحت درصد60

  ].6،7 [اشاره نمود
اي روحي فاكتوره :ي ديسمنوره شامل عوامل ايجاد كننده

فاكتورهاي  ،]2،6[فاكتورهاي آندوكريني  ،]6،7،8،9[و رواني 
، ]1،7،10 [طبيعي فعاليت رحميافزايش غير ،]3[ سرويكال

  .]2،9 [ها ساخت و ترشح بيش از حد پروستاگالندين
ساخت و ترشح بيش از حد  فرضيه حاضر در تحقيق
ساخت و ترشح بيش از حد  .نظر است مدها  پروستاگالندين

  اي است كه بيش از ساير علل تأييد  ها فرضيه روستاگالندينپ
  

  

هاي آندومتري  كه غلظت يياز آنجا. شده است
 با شدت ديسمنوره ارتباط  PGF2a, PGE2پروستاگالندين

  . اين نظريه، پيشنهاد شده است،دارند
هاي رحمي  اين مشخصه ديسمنوره، ايجاد كرامپ بنابر

 روز و حتي چند ساعت قبل همزمان با شروع قاعدگي يا چند
كه با ادامه قاعدگي،  طوريه باشد ب  ساعت مي72و رفع آن تا 

 PGF2a ،PGE2 يابد ضمن اينكه مقادير شدت آن كاهش مي
درمان ديسمنوره بايستي در . هم در خون قاعدگي وجود دارد

ريزي  هاي آندومتر طرح جهت كاهش توليد پروستا گالندين
، تمايل به پيشگيري از  به شدت درد و نوع درمان با توجهشود

  ].2[شود  بارداري و وجود بيماري همزمان تعيين مي
كنند  اكثر زنان موقع قاعدگي ناراحتي خفيفي را تجربه مي

ولي وقتي كه مانع كارهاي روزمره شود نياز به درمان دارويي 
رگي از نيروي انساني جامعه دليل اينكه زنان گروه بزه ب. ددار

م توجه به درمان ديسمنوره، مشكالتي را از جهت ، عدهستند
  ].10[آورد  بار ميه اجتماعي و اقتصادي براي كشور ب
نوعي پونه است كه در دامنه : 1توكليجه يا چاي كوهي

وفور يافت ه  بدر كوه الوندرويد و  هاي كشور ايران مي كوه
به مانند و آبي مايل هاي پن صورت سنبلهه هاي آن ب گل .شود مي
  ديگرهاي اندام ه بيشتر ازاثر درماني گل اين گيا.  بنفش استبه

كننده عادت ماهيانه در كننده قولنج و باز اين گياه باز .آن است
كننده سنگ مجاري ادرار و صفراوي و  زنان و متالشي

. آور و ضددرد روماتيسمي است كننده قواي جنسي و سقط افزون
صورت ه  اگر توكليجه ب.زنان باردار مجاز به خوردن آن نيستند

جوشانده مصرف شود يعني اگر جوشانده را صاف نموده و آب 
اين گياه .  گرم است10صاف شده را بخورند مقدار خوراك آن 

در غالب نواحي ايران مانند گرگان، مازندران، آذربايجان، همدان، 
آباد بختياري، نواحي  اصفهان، اراك، ارتفاعات البرز، فارس خرم

را  رويد و اهالي آن جوشانده آن مي...  ان، گيالن ومركزي اير
  .]11[كنند  مصرف مي

 با توجه به شيوع و اهميت و مكانيسم ايجاد ديسمنوره و
سنتي  طوره  بتوكليجه در مواجهه با ديسمنورهمشاهده مصرف 

                                           
1 Stachys lavandulifolia 
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  و همكارانالفتي

 

 با توجه. ايده انجام اين تحقيق شكل گرفت،  در بعضي از زنان
ند از نتوا  توكليجه ميهان خانوادههاي انجام شده گيا بررسيبه 

 دنجلوگيري كن) هاي ايجاد درد واسطه(ها  توليد پروستاگالندين
 اثرات آنها و همچنين گزارش شده است عصاره ]12[

 . دارد]16 [دردضد ]14،15 [ و ضدباكتريال]12،13 [ضدالتهابي
هاي   براي رفع درد معده و عادت ماهانهاز عصاره توكليجه

 ممكن است  توكليجهبنابراين ]11 [شود استفاده مينيز دردناك 
  . باشدمؤثري اوليه  بتواند بر ديسمنوره

  

  ها مواد و روش
  كارآزمايه باليني يك مطالعه تجربي از نوعاين تحقيق

(Before&After)نفر 50جمعيت مورد مطالعه تعداد .  است 
 گرم كيلو60 تا 50 ساله با وزن 18 - 25دختران در سنين از 
 دختران  از ميان گروهي ازكه بودند ي اوليه بتال به ديسمنورهم

 با فرض. ( انتخاب شدند1 شماره با تكميل پرسشنامهمبتال 
6/0=p كه با توجه به احتمال از آورد شد بر نفر 41 تعداد نمونه 

. )شد نمونه انجام 50 برها كار  دست دادن تعدادي از نمونه
خصوص اطالعات  در شامل سواالتي 1پرسشنامه شماره 

دموگرافيك و نظم و مدت و شدت قاعدگي بود و در 
بر موارد    كه بعد از مصرف توكليجه داده شد عالوه2پرسشنامه 

فوق سوالي در مورد عوارضي كه بعد از مصرف ايجاد شده 
گونه شكايت و   هردتوان اين عوارض مي. گنجانده شده بود

  .تاشته اسد ند قبل وجو از كهدعاليمي باش
آنها  شدت درد  آنهايي كه1با تكميل پرسشنامه شماره 

 يشتر از ببرآورد شده و مدت درد كش عيني  در خط4بيشتر از 
داراي عاليم همراه با قاعدگي مانند تهوع و  بود وروز  2

، ضعف و خستگي گيجه سردرد و سردرد،پا ،درد كمراستفراغ،
بررسي دقيق  با . جهت انجام تحقيق، در نظر گرفته شدندبودند

  .شد توسط پزشك مجري طرح ديسمنوره ثانويه رد مي
كش استاندارد است كه در  كش عيني يك خط خط

شامل يك خط افقي  .گيرد  تراپي مورد استفاده قرار مي فيزيو
دردي   مدرج شده و صفر نشانگر بي10است كه از صفر تا 

ل از باشد كه قب قابل تحمل مي نشانه درد غير10 شماره مطلق و
كش  توسط اين خط. شد استفاده براي افراد توضيح داده مي

 خستگي و تهوع و استفراغ نيز قبل بر شدت درد، شدت  عالوه
 ، قبل از انجام تحقيق.گيري شد مصرف توكليجه اندازه و بعد از

صورت سنتي استفاده ه  كه اين گياه بشدبه افراد توضيح داده 
 مطالعهوارد نامه  تن رضايتشود و افراد با ميل خود و داش مي

  .ماند نظر محفوظ مي موردافراد و اطالعات گرفته شده از شدند
 روز بعد 3 روز قبل تا 2سپس به مدت سه سيكل متوالي 

پودر گل گياه را به   گرم از10از شروع درد روزي سه بار 
العمل يكسان و  با دستور)  سنتي به روشتجويز(روش دم كرده 

 پودر گل گياه توكليجه از ].11 [نمودندنظارت دقيق مصرف 
 معتبر با سفارش قبلي تهيه يك مركز فروش گياهان دارويي

خصوص شدت   اطالعات الزم درتوكليجهبعد از مصرف  .دش
 توسط) ي اوليه ديسمنوره( حين قاعدگي و مدت درد،

و سپس اطالعات دو پرسشنامه د شآوري  جمع 2 پرسشنامه
 مقايسه و مورد t-testرنامه آزمون و ب  SPSSافزار توسط نرم

  .گرفتتجزيه و تحليل قرار 
  

  نتايج
ان قاعدگي منظم و بقيه قاعدگي زن  از درصد70نفر يا  35

   موارد  درصد52طول دوره خونريزي در . منظم داشتندنا
با  روز 46/28ميانگين مدت سيكل در افراد نمونه .  روزه بود7

 روزهاي خونريزي انگين مدت و مي61/2معيار   انحراف
  . بود26/1 روز با انحراف معيار 56/6 قاعدگي

  

 موارد  درصد28محل تجمع درد قبل از مصرف در 
   موارد كمر و  درصد22مجموع شكم و كمر و پا بود و در 

كاي دو قبل از  با آمار.  درصد موارد كمر و شكم بود22
داري از لحاظ تمركز  مداخله و بعد از مداخله تفاوت معني

  .)=000/0p و =df 63(محل درد وجود داشت 
  

 سرگيجه)  درصد8( نفر 4و عصبانيت ) درصد 12( نفر 6
  ضعف و ) درصد 4( نفر 2درد پستان و ) درصد 10( نفر 5و 
تكرر ادرار را به عنوان ) درصد 2( نفر 1لرز و ) درصد 2( نفر 1

  .ساير عاليم همراه با ديسمنوره عنوان كردند
 درصد درد 46 درصد درد متناوب و 54قبل از مصرف 
 درصد درد متناوب 68كه بعد از مصرف  مداوم داشتند در حالي

  با آماره كاي دو قبل از .  درصد درد مداوم را ذكر كردند24و 
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  دوره دوم، م، نهفصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1389م، بهار  و چهارسي شماره مسلسل

 

... بررسي اثرات پودر گل گياه   

 

   توزيع فراواني طول مدت خونريزي-1  شمارهجدول
طول دوره خونريزي 

  درصد تعداد  برحسب روز

4 3 6 
5 7 14 
6 9 18 
7 26 52 
8 2 4 
9 1 2 
10 2 4 
 100 50 جمع

  
 توزيع فراواني محل درد قبل و بعد از مصرف توكليجه -2  شمارهجدول

 محل درد  بعد از مصرف قبل از مصرف 
 درصد تعداد درصد تعداد

 50 25 22 11  شكم 
 10 5 2 1  كمر 
 2 1 - -  پا

 12 6 22 11  شكم و كمر
 2 1 16 8  شكم و پا
 4 2 4 2  كمر و پا
 2 1 2 1  پا و ساير

 4 2 28 14  شكم و كمر و پا
 2 1 2 1  ساير جاها

 2 1 2 1  شكم و كمر و پا و ساير
 90 45 100 50  جمع

  

داري از لحاظ تناوب درد  مداخله و بعد از مداخله تفاوت معني
  ).p=000/0 و =df 2(وجود داشت 

داري  ي معنيبين تناوب درد و شدت درد رابطه خط
شدت درد با احساس . )=013/0p= ،349/0r(وجود داشت 

شدت ). =027/0p= ،313/0r(داري داشت  خستگي رابطه معني
). =010/0p= ،362/0r(داري داشت  درد با استفراغ رابطه معني

، =049/0p(داري داشت  طول مدت درد با استفراغ رابطه معني
289/0r=.(  

خله و بعد از مداخله به ميانگين مدت درد قبل از مدا
با استفاده از ) 56/1 + 42/1(و ) 80/2 + 24/2(ترتيب برابر بود 

   ت درد قبل و بعد از مصرف توكليجهاز لحاظ مد t-testآزمون 
با استفاده از آزمون . )p=000/0( داري بود اختالف آماري معني

ويلكاكسون از لحاظ ميانگين رتبه شدت درد قبل و بعد از 
. )p=000/0(داري داشتند  كليجه اختالف آماري معنيمصرف تو

  . مصرف هيچ عارضه جانبي گزارش نشدبعد از
دهد توكليجه بعد از سه ماه   نشان ميبه دست آمدهنتايج 

 مدت و شدت درد ناشي از ديسمنوره مصرف باعث كاهش
  .شود اوليه مي

  
  بحث

تحقيق حاضر نشان داد استفاده از پودر گل گياه توكليجه 
تواند باعث تسكين درد ناشي از ديسمنوره  ه شيوه سنتي آن ميب

  . شود و مدت وشدت درد را كاهش دهداوليه
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  و همكارانالفتي

 

  يسه ميانگين عاليم ديسمنوره اوليه  قبل و بعد از مصرف  مقا-3جدول شماره 
ز مصرفقبل ا   بعد از مصرف 

داري سطح معني انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين  
ردمدت د  80/2  24/2  42/1  56/1  000/0  P= 

61/1 7 شدت درد   7/3  82/1  000/0   P= 
  

دهد علت ديسمنوره اوليه، افزايش   نشان ميها بررسي
ميزان اين تركيبات . هاي آندومتري است توليد پروستاگالندين
كاهش . يشتر از آندومتر پروليفراتيو استدر آندومتر ترشحي ب

، سبب تحريك عمل  مرحله لوتئالروژسترون در انتهايسطح پ
ها شده و باعث آزادسازي فسفو ليپيدها همراه  كنندگي آنزيمليز

ژناز  با توليد اسيد آراشيدونيك و فعال شدن مسير سيكلواكسي
اسپيروف نيز معتقد است كه عاليم همراه قاعدگي  ]1[شود  مي

هاي آن به  ها و متابوليت به دليل آزاد شدن پروستاگالندين
  .]3 [ن جريان خون استدرو

 در تهران بر روي اثرات 2005مارس در يك تحقيق كه در 
استاكيس هاي هوايي گياه  ي قسمت عصارهدرد  ضدوالتهابي ضد

 و لتهابيا ضداثرانجام شد نشان داد  بر موش صحرايي بزانتينا
دوز باالي مصرف  شبيه  آنmg/kg  100 - 50ضددرد

جايي كه  از آن.]12[  است)mg/kg 5 ( به مقدارايندومتاسين
استروئيدي است و مانع ايندومتاسين يك داروي ضدالتهابي غير

توان  شود مي هاي آن مي ها و متابوليت از توليد پروستا گالندين
التهاب توكليجه ممكن است  درد و ضد نتيجه گرفت كه اثر ضد

بديهي است كه جهت .  شبيه به مكانيسم اثر ايندومتاسين باشد
 .باشد ر انسان نياز به انجام تحقيقات ديگري ميتعميم ب

 در يونان بر روي اثر 2003كه در فوريه  پژوهش در يك
  دريونان انجام شد مشخص شداكسيداني گياهان معطر آنتي

Stachys sprune 15 [استاكسيداني   اثر آنتيداراي[ .
توانند از اكسيداسيون اسيد آراشيدونيك و در  ها مي اكسيدان آنتي

گونه نيز  اين. ها جلوگيري كنند هايت از توليد پروستا گالندينن
  .باشد ها مي از خانواده انوا ع استاكيس

رات  در تبريز بر روي اث2001در يك تحقيق كه در 
 Stachysي هيدروالكليك بخش روزميني التهابي عصارهضد

inflataبا دوز  mg/kg 250-50  انجام موش صحراييبر روي 
ها  ت بافتي و جلوگيري از اينفيلتراسيون نوتروفيلشد، در صدما

   تحت درمان قرار گرفته با دوز هاي صحرايي موشدر 
mg/kg 200 كه خود .]13 [كاهش قابل توجهي را نشان داد 

  .باشد التهابي اين گونه مي دهنده اثر ضد نشان
  در يونان بر روي2000 كه در ژانويه مطالعهدر يك 

 و C4 و لكوترين E2ستاگالندين جلوگيري در توليد پرو
وليد ترومبوكسان ت و هاي صحرايي موشماكروفاژهاي پريتوئن 

B2ي فالونوئيد  در انسان به وسيله Stachys candida ،
Stachys chrysantha  انجام شد نتايج تحقيقات تفاوت

ها نشان  داري را در جلوگيري از توليد پروستاگالندين  يمعن
التهاب در  درد و ضد اين دليل كه اثر ضدشايد به . ]17 [نداد

  .ها متفاوت است انواع استاكيس
 تحقيقات فوق در حيوان انجام با توجه به اينكه تمام

جه به تجربي بودن مطالعه و ، در تحقيق حاضر با توشده
هاي ناشي از مطالعه بر انسان سعي شد كه تجويز  محدوديت

ه و در انجام داروي گياهي با همان شيوه سنتي انجام شد
ابتدا ديسمنوره به . هاي علمي استفاده شود پژوهش از روش

عمل آمد تا هر يك به ه كوشش ب همه عاليم آن تفكيك شد و
  . تفكيك مورد بررسي قرار گيرد

اين گياه در نواحي گرگان و آذربايجان و همدان و 
 گرم جوشانده اين 10 رويد و  مي...و ارتفاعات البرز اصفهان و

ه ب طرف كردن درد عادت ماهانه و عاليم ديگربراي برگياه 
  .]11 [شود طور سنتي استفاده مي

از آنجايي كه عاليم ديگر همراه با درد ديسمنوره نيز به 
رسد كه  شود به نظر مي ترشح پروستاگالندين نسبت داده مي

 باشد كه مؤثراين دارو گياهي بايد بر ساير عاليم ديسمنوره هم 
ي گياهي بر شدت  اين دارو.ز مؤيد اين امر بودتحقيق حاضر ني

ر بود ولي بر استفراغ اثري و مدت درد و خستگي و تهوع مؤث
صورت توضيح داد كه شايد  توان بدين له را ميأاين مس. نداشت

  واند خود باعث ت مصرف اين دارو با اين شيوه تجويز مي
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  دوره دوم، م، نهفصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1389م، بهار  و چهارسي شماره مسلسل

 

... بررسي اثرات پودر گل گياه   

 

  

 .تحريك استفراغ شود
معني كه بعد   بود بدينمؤثرتجويز دارو بر الگوي درد نيز 

ه طور مداوم بود، به  در آنها درد باز مصرف در افرادي كه قبالً
 مؤثرصورت متناوب ظاهر شد كه خود اين امر در تحمل درد 

از نظر محل درد قبل از مصرف بيشتر در ناحيه شكم . باشد مي
صرف بيشتر محدود به و كمر و پا متمركز بود كه بعد از م

ر مدت مصرف دارو هيچ عارضه دارويي د. ناحيه شكم شد
قاعدگي و مدت دارو بر نظم .  داري مشاهده نشد معني

  .خونريزي اثري نداشت

 از اين مطالعه پيشنهاد به دست آمدهبا توجه به نتايج 
تري در مورد اين گياه دارويي انجام  شود تحقيقات وسيع مي

اهده  اين تحقيق بر اساس مش نظر به اينكه ايده انجام.گيرد
ر مواجهه استفاده سنتي از توكليجه در زنان برخي مناطق ايران د

 و يافت نشدن مقاله مشابه در جستجوي با ديسمنوره اوليه بوده
توان گفت كه نتايج اين مطالعه  ها و مجالت معتبر مي سايت

  .ه شده استيارا براي نخستين بار
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