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بررسی تأثیر ویتاگنوس بر سندرم پیش از قاعدگی
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مربی گروه مامایی ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز ،اهواز ،ایران.
مربی گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
کارشناس ارشد روان پرست اری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
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مقدمه :سندرم پیش از قاعدگی ،شایع ترین نشانگان در زنان است .با توجه به ظهور دوره ای و عود کننده مجموعه
ای از عالئم فیزیکی و روانی سندرم پیش از قاعدگی و عوارضی که بر عملکرد تحصیلی ،روابط اجتماعی و خانوادگی
افراد می گذارد ،مطالعه حاضر با هدف تعیین تأ ثیر گیاه ویتاگنوس بر سندرم پیش از قاعدگی انجام شد.
روش کار :این مطالعه تجربی دوسوکور در سال  1333بر روی  22دانشجوی دختر مقیم در خوابگاه دانشگاه شهید
چمران اهواز که مبتال به سندرم پیش از قاعدگی بودند ،انجام شد .افراد به طور تصادفی در دو گروه  36نفری آزمون
و گواه قرار گرفتند .به گروه آزمون ،قطره خوراکی ویتاگنوس به مقدار  44قطره روزانه به مدت سه سیکل قاعدگی و
به گروه گواه ،دارونما داده شد .گردآوری داده ها به روش مصاحبه و ابزار آن شامل پرسشنامه و برگه ثبت وقایع روزانه
قاعدگی و درجه بندی عالئم بود .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )12و روش
های آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی مطلق و نسبی) و آزمون های تی مستقل و کای دو انجام شد.
میزان  pکمتر از  4/40معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :میانگین نمره گذاری مجموع عالئم فیزیکی سندرم پیش از قاعدگی بین دو گروه طی سیکل دوم و سوم
درمانی اختالف معنی داری داشت ( .)p>4/441همچنین میانگین نمره گذاری مجموع عالئم روحی سندرم پیش از
قاعدگی بین دو گروه فقط طی سیکل دوم و سوم درمانی تفاوت معنی داری داشت ( .)p>4/40میانگین طول مدت
سندرم پیش از قاعدگی بین دو گروه طی سیکل دوم و سوم درمانی اختالف معنی داری داشت (.)p>4/41
نتیجه گیری :مصرف گیاه ویتاگنوس بیش از یک سیکل قاعدگی ،در کاهش عالئم و طول مدت سندرم پیش از
قاعدگی مؤثر است.
کلمات کلیدی :داروی گیاهی ،سندرم پیش از قاعدگی ،ویتاگنوس
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ویتامین های  A ،B1 ،B6یا مواد معدنی مانند منیزیم
و کلسیم ،ترشح بیش از حد پروالکتین و اختالالت
مربوط به پروستاگالندین ها می باشد (.)3 ،2 ،1
درمان سندرم پیش از قاعدگی شامل :درمان های غیر
دارویی و درمان های دارویی (شیمیایی و گیاهی)
است ( .)14 ،1درمان های غیر دارویی به صورت
ورزش منظم (حداقل  34دقیقه ،اکثر روزهای هفته)،
خواب کافی ،کاهش فعاالنه استرس ،تمدد اعصاب و
استراحت (تمرینات تنفسی ،یوگا) ،ماساژ درمانی ،رژیم
غذایی متعادل ( رژیم غنی از کربوهیدرات های پیچیده
و کلسیم ،کاهش مصرف چربی ،نمک و شکر) ،حذف
مصرف کافئین و الکل و کاهش مصرف سیگار می
باشد .داروهای شیمیایی شامل :داروهای پیشگیری از
تخمک گذاری ،داروهای ضد افسردگی مانند
فلوکستین ،داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی مانند
مفنامیک اسید ،دیورتیک ها (مانند اسپیرونوالکتون)،
آگونیست هورمون های آزاد کننده گنادوتروپین
(نافارلین ،لوپرولید) ،ویتامین  ،B6مکمل کلسیم و
ویتامین  Eمی باشد ( .)11 ،14از جمله داروهای
گیاهی که برای درمان سندرم پیش از قاعدگی
استفاده می شود می توان به روغن گل پامچال و گیاه
ویتاگنوس اشاره کرد (.)14
قطره گیاهی ویتاگنوس ،ترکیبی برگرفته از گیاه
ویتکس (گیاه پنج انگشت ،گیاه زنان) است .گیاه پنج
انگشت با نام علمی  vitex agnus castusو از
خانواده وربناسه می باشد .این گیاه شامل مخلوطی از
گلیکوزیدهای ایریدوئید ،فالونوئید و ترکیباتی مشابه
به ساختار هورمون های جنسی است ( .)12این گیاه
بومی نواحی مدیترانه ای ،آسیای مرکزی ،ایتالیا ،آلمان
و ایران نیز می باشد و دارای سابقه طوالنی در گیاه
درمانی و طب سنتی اکثر نقاط جهان است .الکندی و
سمرقندی دو دانشمند ایرانی در حدود  544سال
قبل ،آن را به عنوان بهبود دهنده بیماری های زنان
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سندرم پیش از قاعدگی ،شایع ترین نشانگان در زنان و
شامل وقوع دوره ای و عود کننده مجموعه ای از عالئم
جسمی ،روحی و رفتاری است که شدت آن ممکن
است به اندازه ای باشد که بر فعالیت ها و رفتارهای
خانوادگی ،اجتماعی یا شغلی فرد تأثیر بگذارد و عالئم
آن  2-3روز بعد از قاعدگی از بین می رود (.)1-3
عالئم سندرم پیش از قاعدگی را می توان به عالئم
فیزیکی و عالئم عاطفی و روانی تقسیم کرد .شکایات
فیزیکی شامل حساسیت و دردناکی پستان ها ،نفخ
شکم ،درد شکمی ،احساس افزایش وزن ،ادم ،سردرد،
کمردرد ،تهوع ،تغییر وضعیت اجابت مزاج ،آکنه و
عالئم روانی شامل تحریک پذیری ،اضطراب ،عصبی
بودن ،افسردگی ،احساس خستگی مفرط و ضعف،
تغییرات خلق و خوی ،گیج بودن ،تغییر الگوی خواب
و تغییر اشتها می باشد ( .)4 ،1این عالئم از شخصی
به شخص دیگر متفاوت است ،ولی تقریباً در تمام
سیکل ها ثابت می باشد (.)0
فراوانی سندرم پیش از قاعدگی در قاره اروپا ،%44
آفریقا  ،%50آسیا  %46و آمریکای جنوبی  %64گزارش
شده است ( .)6کیائو و همکاران ( )2412در چین
فراوانی سندرم قبل از قاعدگی را در جامعه پژوهش
خود  %21ذکر کردند ( .)2در شهر ارومیه ،شدت ابتال
به سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان  64/6درصد
خفیف 20/2 ،درصد متوسط و در  14/2درصد آن ها
شدید گزارش گردید ( .)4در مطالعه رمضانی و همکاران
( )2412در تهران %02/3 ،نمونه ها مبتال به سندرم
پیش از قاعدگی و  %34/0مبتالیان به این سندرم ،دچار
فرم شدید این بیماری بودند (.)5
علت سندرم پیش از قاعدگی ناشناخته است .فرضیه
های متعددی در مورد علت سندرم پیش از قاعدگی
پیشنهاد شده اند که شامل :افزایش میزان استروژن،
کاهش میزان پروژسترون ،تغییر نسبت استروژن به
پروژسترون ،افزایش فعالیت آلدوسترون ،افزایش
فعالیت رنین  -آنژیوتانسین ،اختالل در ترشح
اوپیوئیدهای 1داخلی ،هایپوگلیسمی 2بدون علت ،کمبود
Opioid

معرفی کردند .در سال  1356محققین آمریکایی و
کانادایی داروی گیاهی ویتکس را به عنوان ترکیبی
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گیاهی و به منظور متعادل کننده هورمون های بدن
زنان و رفع اختالالت قاعدگی و یائسگی به بازار دارویی
عرضه کردند .در ایران از سال  ،1320دارویی به نام
ویتاگنوس تولید و به بازار دارویی ایران عرضه شد.
عوارض جانبی این دارو بسیار کم و شامل اختالالت
مختصر دستگاه گوارش ،راش های پوستی مختصر و
خارش در  %2از مصرف کنندگان می باشد (.)14 ،13
آزمایشات نشان داده اند که فالونوئید جدا شده از
عصاره پنج انگشت به عنوان فعال ترین فیتو استروژن
انتخابی پنج انگشت برای گیرنده استروژن می باشد.
افزون بر این فالونوئیدها قادر به جلوگیری از
پراکسیداسیون اسیدهای آراشیدونیک می باشند
( .)12در مطالعه اسکلنبرگ ( )2441که در زمینه
تأ ثیر ویتاگنوس در درمان سندرم پیش از قاعدگی
انجام شد ،عالئم تحریک پذیری ،نوسان خلق،
عصبانیت ،سردرد و حساسیت و دردناکی پستان در
گروه ویتاگنوس نسبت به دارونما بهبود قابل توجهی
داشت ( )p>4/441اما بر عالمت نفخ اثری نداشت .در
مطالعه مذکور میزان پاسخگویی برای گروه مورد %02
و برای گروه شاهد  %24بود ( .)10در مطالعه موموادا و
همکاران ( )2414که در زمینه تأثیر پنج انگشت بر
سندرم پیش از قاعدگی در زنان چینی با کنترل
دارونما انجام شد ،در پایان ماه سوم درمان ،عالئم
تحریک پذیری ،خلق افسرده ،عصبانیت ،سردرد ،نفخ،
پری پستان و خستگی در گروه مورد به طور معنی
داری کاهش یافت و میزان پاسخگویی به عالئم %31
گزارش شد ( .)16در مطالعه ترنر و همکار ()1333
بهبودی در طی سیکل اول درمان با ویتاگنوس در
مبتالیان به سندرم پیش از قاعدگی گزارش شد که با
ثبات نسبی در طی دو سیکل بعدی دوام داشت .از
آنجایی که این روال در گروه دارونما نیز رخ داد،
مشخص شد که این بهبودی اثر اختصاصی گیاه نبود
( .)12در مطالعه زمانی و همکاران ( )2412گیاه پنج

روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1333
بر روی  22دختر مقیم در خوابگاه دانشگاه شهید
چمران که مبتال به سندرم پیش از قاعدگی بودند ،در
اهواز انجام شد .دلیل انتخاب خوابگاه شهید چمران به
عنوان محیط پژوهش ،تعداد زیاد دانشجویان و در
دسترس بودن آن ها و پاسخگویی دقیق تر آن ها به
پرسشنامه بود .دانشجویان در صورت داشتن رضایت
جهت شرکت در پژوهش ،وارد مطالعه شدند و به آن
ها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه خواهد ماند.
گردآوری اطالعات به روش مصاحبه و ابزار آن شامل:
پرسشنامه مشخصات فردی ،پرسشنامه استاندارد
روسیگنول و بونلندر و برگه ثبت وقایع روزانه قاعدگی

انگشت بر عالئم سردرد ،عصبانیت ،تحریک پذیری،
افسردگی ،نفخ شکم و حساسیت پستان در مقایسه با
دارونما مؤ ثرتر بود و آن را به عنوان درمانی قابل
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 تاثیر ویتاگنوس بر سندرم پیش از قاعدگی

تحمل برای سندرم پیش از قاعدگی خفیف و متوسط
در نظر گرفتند (.)15
با توجه به اینکه یکی از علل سندرم پیش از قاعدگی
افزایش نسبت استروژن به پروژسترون بوده و تأثیر
منفی بر غلظت اندورفین دارد؛ بنابراین فیتواستروژن
های موجود در گیاه ویتاگنوس می توانند به محل
های گیرنده استروژن باند شده و در نتیجه باعث
کاهش اثرات استروژن شود که این کاهش با توجه به
توانایی اندورفین برای طبیعی کردن یا بهبود خلق
مهم قابل توجه است (.)13،12
گیاه درمانی ،با اعالم ممنوعیت سازمان جهانی
بهداشت مبنی بر عدم استفاده از رنگ ها و اسانس
های سنتتیک و عوارض جانبی داروهای مصنوعی در
سال های اخیر ،باعث رونق کشت و صنعت گیاهان
دارویی شده است ( .)13استفاده از گیاهان دارویی در
جهان رو به افزایش است .از آنجایی که گیاه
ویتاگنوس با تأثیر بر غده هیپوفیز می تواند باعث
تنظیم هورمون های زنان شده و اثراتی همانند
هورمون های شیمیایی ولی بدون عوارض جانبی آن ها
ایجاد کند( ،)3مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر
قطره ویتاگنوس بر عالئم جسمی و روحی سندرم
پیش از قاعدگی انجام شد.
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ویتاگنوس با مقدار  44قطره در روز (معادل  54میلی
گرم عصاره خشک گیاه پنج انگشت) برای سه سیکل
قاعدگی متوالی و به گروه دیگر دارونما داده شد.
دارونما توسط همکار طرح (دکتر داروساز) ساخته شد.
مواد مؤثره گیاه پنج انگشت به طور دقیق تعیین نشده
1
است ،ولی عصاره این گیاه حاوی فالنوئیدها
(کاستیسین ،)2ایریدوئید 3گگلیکوزید( 4آکوبین 0و
آگنوزید )6و روغن های فرار می باشد.
به واحد های پژوهش پرسشنامه ثبت عالئم روزانه
قاعدگی داده شد و از آن ها خواسته شد که پرسشنامه
مذکور را هر شب در ساعت معینی در ستون مربوط به
همان روز تکمیل کنند و عالئم را آن چنان که در طی
 24ساعت گذشته احساس کرده اند ،درجه بندی و
یادداشت کنند .هر دو هفته یک بار با نمونه ها از
طریق تماس تلفنی و بازدید ماهانه ارتباط برقرار می
شد 11 .نفر به دلیل عوارض جانبی دارو و یا عدم
تکمیل پرسشنامه از مطالعه خارج شدند .در نهایت 61
نفر تا پایان در مطالعه شرکت داشتند ( 34نفر در
گروه مورد و  31نفر در گروه شاهد).
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری
( SPSSنسخه  )12و روش های آمار توصیفی
(میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی مطلق و نسبی) و
آزمون های تی مستقل و کای دو انجام شد .میزان p
کمتر از  4/40معنی دار در نظر گرفته شد.

و درجه بندی عالئم بود .به منظور تعیین اعتبار علمی
پرسشنامه ها از روش اعتبار محتوا و جهت تعیین
پایایی ابزار گردآوری داده ها از روش مشاهده همزمان
استفاده شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :دانشجویان دختر
مبتال به سندرم پیش از قاعدگی با سیکل قاعدگی
منظم و معیارهای خروج از مطالعه شامل :روان درمانی
همراه (ابتالء به بیماری های روانی و سابقه مصرف
داروهای روانپزشکی) ،شیردهی ،استفاده همزمان از
هورمون های جنسی ،مصرف همزمان مکمل هایی
مانند کلسیم و ویتامین  B6و  ،Eوجود استرس طی
سه ماهه اخیر مانند فوت نزدیکان ،ازدواج و یا عمل
جراحی و استفاده از داروهای خاص از جمله
آنتاگونیست های دوپامین بود.
روش کار بدین صورت بود که ابتدا  134نفر از افراد،
پرسشنامه استاندارد روسیگنول و بونلندر را تکمیل
کردند .معیارهای اندازه گیری این پرسشنامه شامل:
خفیف (امتیاز  ،)2-16متوسط (امتیاز  ،)12-20شدید
(امتیاز  )26-33و بیشتر از آن خیلی شدید بود .در
ارزیابی اولیه  144نفر از واحد های پژوهش حذف
شدند و  34نفر که امتیاز متوسط  -شدید ()12-33
داشتند و مایل به مصرف دارو بودند ،برای مرحله دوم
غربالگری پذیرفته شدند که به آن ها پرسشنامه تقویم
ثبت عالئم روزانه قاعدگی داده شد و اشخاص آن را
برای دو سیکل قاعدگی متوالی تکمیل کردند .به نمونه
ها توضیحات کافی در مورد نحوه پر کردن جدول ثبت
عالئم داده شد .این تقویم قبالً توسط موتورال
اعتباریابی شده بود که شامل  22عالمت با معیار 4
درجه ای؛ وجود ندارد ( ،)4خفیف ( ،)1متوسط ( )2و
شدید ( )3می باشد ( .)24 ،2معیار تشخیصی سندرم
پیش از قاعدگی با معیار انجمن روانپزشکان آمریکا و
مؤسسه ملی بهداشت روانی مطابقت دارد .اگر فرد طی
دو سیکل غربالگری شده ،معیار فوق الذکر را نداشت،

یافته ها
در این مطالعه میانگین سن واحدهای پژوهش در
گروه مورد  24/5سال و در گروه شاهد  24/33سال
( )p=4/332و میانگین سن شروع قاعد گی در گروه
مورد  12/3و در گروه شاهد  13/40سال ()p=4/423
بود .میانگین طول مدت سیکل قاعدگی درگروه مورد
 23روز و در گروه شاهد  25/5روز ( .)p=4/652بود
که دو گروه از نظر سن ،سن شروع قاعدگی و طول

از مطالعه حذف می شد .بعد از غربالگری دو سیکل،
 22نفر که تمام معیارهای پذیرش را داشتند ،در فاز
درمانی وارد شدند .افراد به طور تصادفی به دو گروه
شاهد و مورد تقسیم شدند .به یک گروه قطره خوراکی

1

Flavonoid
Castisin
3
Iridoied
4
Glycozid
5
Acubin
6
Agnosid
2

4

مدت سیکل قاعدگی همگن بودند .میانگین مدت
خونریزی قاعدگی در گروه مورد  0/3روز و در گروه
شاهد  6روز می باشد که بین دو گروه تفاوت آماری
پیدا نشد ( .)p=4/533در این مطالعه 11 ،نفرحذف
شدندکه علل آن شامل عوارض جانبی ( 2نفر در گروه
مورد بعلت خارش و بثورات پوستی ـ سرگیجه و  1نفر
در گروه شاهد بدلیل درد معده واسهال) و عدم تکمیل
پرسشنامه ( 3نفر در گروه مورد و  4نفر در گروه
شاهد) و مصرف داروی خوراکی پیشگیری از بارداری
( 1نفر در گروه مورد) بودند .دو گروه مورد و شاهد از
نظر میانگین نمره گذاری مجموع عالئم فیزیکی

جدول شماره  -1میانگین و انحراف معیار و مقایسه میانگین های نمره گذاری مجموع عالئم فیزیكی سندرم پیش از قاعدگی قبل
و بعد از درمان بین گروه مورد و شاهد
گروه

شاهد

مورد

سطح معنی داری

نمره مجموع عالئم فیزیکی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

قبل از درمان

40/312

24/425

44/430

15/046

4/265

سیکل اول درمان

36/24

12/64

44/34

15/04

4/223

سیکل دوم درمان

24/04

3/00

32/34

16/52

4/444

سیکل سوم درمان

14/44

0/13

34/54

14/24

4/444

سه سیکل درمانی

62/14

31/22

113/60

43/63

4/444

میانگین نمره گذاری عالئم روحی سندرم پیش از
قاعدگی در سه سیکل درمانی با هم تفاوت معنی داری
نداشتند ( .)p<4/40ولی میانگین نمره گذاری مجموع
عالئم روحی سندرم پیش از قاعدگی طی سیکل دوم و
سوم درمانی بین دو گروه مورد و شاهد اختالف آماری
معنی داری را نشان داد (( )p>4/40جدول .)2

دو گروه مورد و شاهد از نظر میانگین نمره گذاری
مجموع عالئم روحی سندرم پیش از قاعدگی قبل از
درمان اختالف معنی داری نداشتند (.)p<4/40
همچنین میانگین نمره گذاری این عالئم بین دو گروه
مذکور طی سیکل اول درمانی ،تفاوت معنی داری
نداشت ( .)p<4/40دو گروه مورد و شاهد از نظر

جدول شماره  -2میانگین و انحراف معیار و مقایسه میانگین های نمره گذاری مجموع عالئم روحی سندرم پیش از قاعدگی قبل
و بعد از درمان بین گروه مورد و شاهد
گروه

شاهد

مورد

سطح معنی داری

نمره مجموع عالئم روحی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

قبل از درمان

31/462

42/026

26/140

24/433

4/455

سیکل اول درمان

63/62

36/62

60/32

21/25

4/634

سیکل دوم درمان

43/22

24/34

00/60

12/40

4/425

سیکل سوم درمان
سه سیکل درمانی

22/52
130/54

12/33
23/04

44/23
166/32

16/15
02/53

4/444
4/421
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سندرم پیش از قاعدگی به طور کلی در سه سیکل
درمانی با هم تفاوت آماری معنی داری داشتند
( .)p>4/441نمره گذاری مجموع عالئم فیزیکی
سندرم پیش از قاعدگی بین گروه مورد و شاهد ،قبل
از درمان و طی سیکل اول درمانی اختالف معنی داری
نداشت ( .)p<4/40میانگین نمره گذاری مجموع
عالئم فیزیکی سندرم پیش از قاعدگی بین دو گروه
مورد و شاهد طی سیکل دوم درمانی و همچنین
سیکل سوم درمانی اختالف آماری معنی داری را نشان
داد (( )p>4/441جدول .)1

 پروانه موسوی و همكاران

پیش از قاعدگی بین دو گروه مورد و شاهد در سیکل
های مختلف ،فقط طی سیکل دوم و سوم درمانی
اختالف معنی دار بود (( )p>4/41جدول .)3

دو گروه مورد و شاهد از نظر میانگین طول مدت
سندرم پیش از قاعدگی ،به طور کلی در سه سیکل
درمانی با هم اختالف معنی داری داشتند (.)p>4/441
همچنین در مقایسه میانگین های طول مدت سندرم

جدول شماره  3ـ میانگین و انحراف معیار و مقایسه میانگین های طول مدت سندرم پیش از قاعدگی قبل و بعد از درمان بین
گروه مورد و شاهد
مورد

گروه
طول مدت سندرم پیش از قاعدگی

شاهد

سطح معنی داری

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

قبل از درمان

5/353

1/150

5/313

1/126

4/534

سیکل اول درمان

5/65

1/22

5/21

1/13

4/532

سیکل دوم درمان
سیکل سوم درمان

2/22
0/23

1/44
1/34

5/32
2/22

1/14
1/23

4/442
4/444

سه سیکل درمانی

21/12

3/06

24/54

3/33

4/444

از درمان داشتند ،در حالی که فقط  %20/5افراد در
گروه شاهد %04 ،کاهش در نمره عالئم روحی سندرم
قبل از قاعدگی در مقایسه با قبل از درمان داشتند که
بر اساس آزمون آماری کای دو ،دو گروه مورد و شاهد
از نظر میزان پاسخگو یی به درمان عالئم روحی سندرم
پیش از قاعدگی طی سیکل سوم درمانی تفاوت معنی
داری داشتند (.)p>4/441

در تحقیق حاضر ،میزان پاسخگویی افراد به درمان به
معنی  04درصد کاهش در نمره کلی مجموع عالئم
فیزیکی پس از درمان در مقایسه با قبل از درمان می
باشد که بر اساس تحقیق اسکلنبرگ تدوین شده است
( )14در گروه شاهد ،هیچکدام از افراد  04درصد
کاهش در نمره عالئم فیزیکی در هر یک از سیکل های
درمانی در مقایسه با قبل از درمان نداشتند ولی در
گروه مورد (ویتاگنوس)  26/2درصد افراد طی سیکل
دوم درمانی و همه افراد طی سیکل سوم درمانی 04
درصد کاهش در نمره کلی مجموع عالئم فیزیکی در
مقایسه با قبل از درمان داشتند.
در مطالعه اسکلنبرگ ( )2441در گروه شاهد،
هیچکدام از افراد  %04کاهش در نمره عالئم فیزیکی در
هر یک از سیکل های درمانی در مقایسه با قبل از
درمان نداشتند ،ولی در گروه مورد (ویتاگنوس)%26/2 ،
افراد طی سیکل دوم درمانی و همه افراد طی سیکل
سوم درمانی  %04کاهش در نمره عالئم فیزیکی در
مقایسه با قبل از درمان داشتند (.)10
همچنین در این پژوهش میزان پاسخگویی دو گروه
مورد و شاهد به درمان عالئم روحی سندرم پیش از
قاعدگی طی سه سیکل درمانی به این صورت بود که
در سیکل دوم %66/2 ،افراد در گروه مورد و طی سیکل
سوم ،تمام افراد در گروه مورد  %04کاهش در نمره
ع الئم روحی سندرم پیش از قاعدگی در مقایسه با قبل

بحث
در این مطالعه دو گروه مورد و شاهد از نظر میانگین
نمره گذاری مجموع عالئم فیزیکی سندرم پیش از
قاعدگی در سه سیکل درمانی با هم تفاوت آماری معنی
داری داشتند ( .)p>4/441همچنین دو گروه مورد و
شاهد از نظر میانگین نمره گذاری مجموع عالئم
فیزیکی سندرم پیش از قاعدگی ،فقط طی سیکل دوم و
سوم درمانی اختالف آماری معنی داری داشتند
()p>4/441؛ به این معنا که نمره عالئم فیزیکی سندرم
پیش از قاعدگی طی سیکل دوم و سوم درمانی در گروه
مورد در مقایسه با گروه دارونما کاهش یافته بود؛ به
طوری که اختالف میانگین نمره عالئم فیزیکی طی
سیکل دوم در گروه مورد  20/3و در گروه شاهد 6/0
نمره نسبت به قبل از درمان و طی سیکل سوم در گروه
مورد  30/0و در گروه شاهد  3/6نمره نسبت به قبل از
درمان کاهش یافته بود .در مطالعه اسکلنبرگ ()2441
6

درمان و طی سیکل سوم در گروه مورد  65/6و در گروه
شاهد  31/5کاهش یافته بود.
چنانچه تحقیق ترنر و میلز مشخص کرد ویتاگنوس و
دارونما روی نمره گذاری کلی عالئم مربوط به گروه خلق

دوم و سوم درمانی در گروه ویتاگنوس در مقایسه با
گروه دارونما به طور معنی داری کاهش یافته بود؛ به
طوری که میانگین طول مدت سندرم پیش از قاعدگی
در گروه مورد از  5/3روز قبل از درمان به  0/2روز طی
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افراد مبتال به سندرم پیش از قاعدگی که ویتاگنوس
دریافت کردند ،بهبود قابل توجهی در عالئم فیزیکی در
مقایسه با گروه گیرنده دارونما داشتند (،10( )p>4/441
 .)21در این راستا ،مطالعه لین لین و همکاران ()2414
با عنوان تاثیر گیاه پنج انگشت بر سندرم پیش از
قاعدگی متوسط تا شدید در چین نشان داد که این
گیاه بر عالئم فیزیکی سندرم پیش از قاعدگی و به
خصوص بر عالئم فیزیکی مرتیط با احتباس مایعات از
جمله حساسیت و دردناکی پستان ها و ادم موثر می
باشد ( .)22ولی مطالعه ترنر و همکار ( )1333نشان داد
که تأثیر ویتاگنوس و دارونما بر روی عالئم مربوط به
گروه درد و احتباس آب (عالئم فیزیکی مطالعه حاضر)
مشابه می باشد ( .)12علت تفاوت بین مطالعه ترنر و
سایر مطالعات می تواند ناشی از اختالف در مقدار دارو،
روش تهیه دارو و دارونما باشد؛ به طوری که در دو
مطالعه اسکلنبرگ ،مقدار ویتاگنوس  24میلی گرم
عصاره خالص میوه ویتاگنوس بود و در مطالعه ترنر،
دارو به صورت قرص  344میلی گرمی تهیه شده از
ویتاگنوس پودر شده و دارونما از سویا تهیه شده بود،
اما در مطالعه حاضر دوز دارو  54میلی گرم عصاره میوه
ویتاگنوس بود.
در این مطالعه میانگین نمره گذاری عالئم روحی
سندرم پیش از قاعدگی در گروه مورد شاهد به طور
کلی در سه سیکل درمانی با هم تفاوت معنی داری
نداشت ( .)p<4/40ولی میانگین دو گروه مورد و شاهد
از نظر نمره گذاری مجموع عالئم روحی سندرم پیش از
قاعدگی طی سیکل دوم و سوم درمانی اختالف آماری
معنی داری داشتند ( ،)p>4/40به این معنا که
میانگین نمره عالئم روحی سندرم پیش از قاعدگی طی
سیکل دوم و سوم درمانی در گروه مورد در مقایسه با
گروه شاهد کاهش قابل توجهی داشت؛ به طوری که
میانگین نمره عالئم روحی طی سیکل دوم در گروه
مورد  45/2و در گروه شاهد  24/6نسبت به قبل از

منفی (عالئم روحی) تاثیر دارد که مانند پژوهش حاضر
می باشد ( .)16( )p<4/40اما در مطالعه اسکلنبرگ
( )2441عالئم روحی در گروه ویتاگنوس نسبت به گروه
دارونما بهبود قابل توجهی نشان داد (.)10( )p>4/441
در این زمینه در مطالعه موموادا و همکاران ( )2414در
مورد تأثیر گیاه پنج انگشت بر سندرم پیش از قاعدگی
در زنان چینی با کنترل دارونما ،در پایان ماه سوم درمان،
میزان پاسخگویی به عالئم روحی مانند تحریک پذیری،
خلق افسرده و عصبانیت  %31بود ( .)16پاسخ نمونه ها
را به دارونما را می توان اینگونه توجیه کرد هرگونه
تغییری که باعث شود افراد کنترل بیشتری بر زندگی
خود پیدا کنند ،دارای تأثیر مثبت بر روی سندرم پیش
از قاعدگی است (.)23
همچنین مطالعه آتماکا و همکاران ( )2443در مورد
مقایسه تأثیر فلوکستین و ویتاگنوس در درمان سندرم
پیش از قاعدگی نشان داد که اگرچه فلوکسیتن برای
عالئم روانی مؤثرتر است ،ولی عصاره ویتاگنوس عالئم
فیزیکی سندرم پیش از قاعدگی را کاهش می دهد
( )24و با توجه به اینکه مجموع عالئم روحی سندرم
پیش از قاعدگی بین دو گروه مورد و شاهد به طور کلی
در سه سیکل درمانی تفاوت معنی داری نداشت
(( )p=4/421و عدد  pبسیار نزدیک به  4/40می
باشد) ،می توان گفت که به طور کلی بین میانگین نمره
گذاری مجموع عالئم روحی سندرم پیش از قاعدگی در
سه سیکل درمانی در دو گروه مورد و شاهد تفاوتی
وجود داشت ولی از نظر آماری معنی دار نبود.
در مطالعه حاضر ،میانگین طول مدت سندرم پیش از
قاعدگی بین گروه مورد و شاهد ،به طور کلی در سه
سیکل درمانی اختالف معنی داری داشت (.)p>4/441
همچنین میانگین طول مدت سندرم پیش از قاعدگی
بین دو گروه مورد و شاهد فقط طی سیکل دوم و سوم
درمانی اختالف معنی داری داشت ()p>4/41؛ به این
معنا که مدت سندرم پیش از قاعدگی فقط طی سیکل

 پروانه موسوی و همكاران

( .)p>4/441به طور کلی مکانیسم عملکرد گیاه پنج
انگشت در درمان عالئم جسمی و روحی سندرم پیش از
قاعدگی مشخص نیست ،اما چندین تئوری وجود دارد.
ممکن است عصاره این گیاه در باند شدن به
رسپتورهای اوپیوئید و اندورفین و فالونوئید های فعال
کننده نرون ها نقشی داشته باشد که در این صورت می
تواند نقشی در کاهش عالئم خلقی سندرم پیش از
قاعدگی داشته باشد ( .)23آزمایش ها نشان داده است
که فالونوئید جدا شده از عصاره پنج انگشت به عنوان
فعال ترین فیتواستروژن انتخابی پنج انگشت برای
گیرنده استروژن می باشد .افزون بر این ،فالونوئیدها
قادر به جلوگیری از پراکسیداسیون اسید های
آراشیدونیک هستند (.)12،23
از محدودیت های این پژوهش  ،تفاوت های فردی نمونه
ها از نظر اجتماعی و فرهنگی بود که از طریق انتخاب
تصادفی در دو گروه تا حدی کنترل شد .از دیگر
محدودیت های مطالعه این است که از صحت پاسخ افراد
در تکمیل پرسشنامه و برگه ثبت عالئم روزانه قاعدگی
اطالع دقیقی در دست نیست که البته پژوهشگر با
توضیح کامل منافع این پژوهش برای فرد و جامعه ،سعی
در جلب همکاری واحدهای مورد پژوهش نمود.

سیکل سوم درمانی و در گروه شاهد از  5/3روز قبل از
درمان به  2/2روز طی سیکل سوم درمانی کاهش یافته
بود .در این مورد براون ( )2411می نویسد بهبود عالئم
سندرم پیش از قاعدگی با گیاه ویتاگنوس به طور
متوسط بعد از  20/0روز شروع می شود ( ،)24در
مطالعه برگر و همکاران ( )2444در مورد تأثیر گیاه
ویتاگنوس بر سندرم پیش از قاعدگی بدون گروه
کنترل ،تعداد روزها با عالئم سندرم پیش از قاعدگی از
 2/0روز به  6روز کاهش یافت (.)20( )p>4/441
در مطالعه حاضر ،میزان پاسخگویی افراد به درمان به
معنی  %04کاهش در نمره عالئم فیزیکی هر یک از
سیکل های درمانی در مقایسه با قبل از درمان می
باشد که بر اساس تحقیق اسکلنبرگ تدوین شده است
( )10و بر طبق آن هیچکدام از افراد گروه شاهد ،به
درمان پاسخ ندادند ولی در گروه مورد (ویتاگنوس)
 26/2درصد افراد طی سیکل دوم درمانی و همه افراد
طی سیکل سوم درمانی به درمان پاسخ دادند.
اسکلنبرگ و همکاران ( )2441میزان پاسخگویی نمونه
ها را به گیاه ویتاگنوس و دارونما بعد از سه سیکل
درمان سندرم پیش از قاعدگی ،به ترتیب  02درصد و
 24درصد ذکر کرده اند ( )10که به نظر می رسد علت
تفاوت بین این مطالعه و مطالعه حاضر ،مقدار دارو و
شکل دارو باشد که در تحقیق اسکلنبرگ قرص 24
میلی گرمی عصاره ویتاگنوس یا دارونما به نمونه ها
داده می شد ولی در مطالعه حاضر ،نمونه ها  54میلی
گرم عصاره ویتاگنوس به صورت قطره خوراکی یا
دارونما دریافت می کردند.
براساس نتایج این پژوهش ،در سیکل دوم  66/2درصد
افراد در گروه مورد و طی سیکل سوم تمامی افراد در
گروه مورد کاهشی معادل  04درصد در نمره عالئم
روحی سندرم پی ش از قاعدگی در مقایسه با قبل از
درمان داشتند .در حالی که فقط  20/5درصد افراد در
گروه شاهد 04 ،درصد کاهش در نمره عالئم روحی

نتیجه گیری
یافته های پژوهش بیانگر آن است که مصرف
ویتاگنوس بیش از یک سیکل قاعدگی ،می تواند عالئم
جسمی ،روحی و مدت سندرم پیش از قاعدگی را
کاهش دهد .بنابراین در کنار سایر آموزش های الزم
مانند ورزش منظم و رژیم غذایی متعادل (یعنی کاهش
میزان کربوهیدرات و افزایش میزان پروتئین رژیم
غذایی) ،حذف مصرف کافئین و خواب کافی و کاهش
استرس و با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،قطره خوراکی
ویتاگنوس می تواند به عنوان دارویی موثر با اثرات
فیتواستروژن خود ،مورد استفاده قرار گیرد.

سندرم قبل از قاعدگی در مقایسه با قبل از درمان
داشتند که مقایسه میزان پاسخگویی افراد به درمان
عالئم روحی سندرم پیش از قاعدگی طی سیکل سوم
درمانی در دو گروه تفاوت معنی داری را نشان داد

تشكر و قدردانی
این مقاله منتج از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم
پروانه موسوی می باشد .بدین وسیله از حمایت مالی و
8

 تاثیر ویتاگنوس بر سندرم پیش از قاعدگی

.) تشکر و قدردانی می شود225 پژوهشی (با شماره

معنوی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز در تصویب و تأمین اعتبار این طرح
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