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بررسی مقایسهای بذرکتان و روغن گلمغربی با
ویتامین  Eبر شدت ماستالژی دورهای زنان
فرزانه جعفرنژاد ،1الهام ادیب مقدم ،*2دکتر سید احمد امامی ،3دکتر آزاده ساکی،4
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دکتر مریم حامی ،5دکتر عطیه محمدزاده وطنچی
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مربی گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استاد گروه فارماکوگنوزی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشیار گروه داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران

خالصه

تاریخ دریافت 1335/33/11 :تاریخ پذیرش1335/36/30 :

مقدمه :بذرکتان ،روغن گلمغربی و ویتامین  Eاز درمانهای خط اول ماستالژی دورهای هستند ،اما اینکه تأثیر کدام
بر شدت ماستالژی دورهای بیشتر است ،گزارش نشده است .لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر درمانی بذرکتان و
روغنگلمغربی با ویتامین  Eبر شدت ماستالژی دورهای زنان انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال  1334بر روی  33بیمار مبتال به ماستالژی دورهای
مراجعهکننده به درمانگاه زنان بیمارستان قائم (عج) مشهد و یا دانشجوی خانم ساکن در خوابگاههای دانشگاه علوم
پزشکی مشهد انجام شد .بیماران به طور تصادفی در سه گروه  33نفره شامل گروه بذرکتان (روزانه  33گرم پودر بذر-
کتان) ،کپسول روغن گل مغربی (روزانه  2عدد کپسول  1333میلیگرم) و ویتامین ( Eروزانه یک عدد کپسول 433
واحدی) به مدت دو دوره قاعدگی قرار گرفتند .در ابتدا و انتهای هر دو دوره مداخله شدت ماستالژی با استفاده از
مقیاس تطابق دیداری اندازهگیری شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )16و آزمونهای
کای اسکوئر ،فریدمن ،دقیق فیشر و آنالیز واریانس یکطرفه انجام شد .میزان  pکمتر از  3/35معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :میانه شدت درد پستان در هر سه گروه بذرکتان ،روغن گلمغربی و ویتامین  Eنسبت به قبل از مداخله
کاهش یافت ،ولی به طور کلی سه گروه از نظر میانه شدت درد پستان قبل از مداخله ( ،)p=3/773یک ماه بعد از
مداخله ( )p=3/303و  2ماه بعد از مداخله ( )p=3/764تفاوت معنیداری نداشتند.
نتیجهگیری :مصرف بذر کتان ،روغن گلمغربی یا ویتامین  Eهر سه منجر به کاهش شدت درد پستان میشود و
این کاهش در هر سه گروه به یک اندازه است.
کلمات کلیدی :بذرکتان ،روغن گلمغربی ،ماستودینی ،ویتامین E
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مقدمه
ماستالژی ،شایعترین اختالل خوشخیم پستان در زنان
سنین باروری است که منجر به مشاوره با افرادی آگاه از
جمله ماما میشود ( .)2 ،1سه الگوی بالینی متفاوت
ماستالژی شامل دورهای ،غیر دورهای و خارج پستانی
هستند ( .)3در بین انواع ماستالژی ،ماستالژی دورهای
شایعترین نوع بوده و حدوداً در  %03زنان مشاهده میشود
و اغلب به صورت حساسیت غیر طبیعی و سنگینی
خستهکننده پستان توصیف میشود ( .)4شیوع ماستالژی
دورهای در خارج از کشور بین  %41-63گزارش شده
است .تنها مطالعه انجام گرفته در ایران که شیوع
ماستالژی دورهای را گزارش کرده ،مطالعه شارمی ()2333
است که شیوع آن را در زنان شاغل  %23/1و در زنان
غیرشاغل  %23/7و به طور کلی در یک چهارم زنان سنین
باروری گزارش کرده است ( .)5ماستالژی بر فعالیتهای
جسمی ،روانی و کاری ،زندگی جنسی و روابط خانوادگی
تأثیر گذاشته ،کارایی و اعتماد به نفس افراد مبتال را
کاهش داده و حتی منجر به یأس و ناامیدی میشود.
گاهی اوقات درد به حدی شدید است که مانع از انجام
کارهای روزانه فرد میشود و بر کیفیت زندگی او تأثیر
منفی میگذارد ( .)6اتیولوژی اصلی ماستالژی دورهای
شناخته نشده است ،اما شروع آن در فاز لوتئال میتواند
نشانگر تحریک هورمونی پارانشیم پستانی باشد .علل
شناخته شده هورمونی شامل :افزایش استروژن ،افزایش
پروالکتین ،کاهش پروژسترون و عدم تعادل در نسبت
استروژن به پروژسترون است ( .)0 ،7 ،4 ،1علل
غیرهورمونی شامل :عوامل تغذیهای مانند دریافت بیش از
حد کافئین و رژیم پرچرب ،کمبود اسیدهای چرب
ضروری و در نتیجه آن افزایش تولید پروستاگالندینهای
منجر به درد پستانی ،احتباس غیر طبیعی مایعات ،و
علل روانی و دارویی میباشند ( .)3-11همچنین نقش
مکانیسمهای التهابی از جمله افزایش سطوح
بیومارکرهای التهابی مانند اینترلوکینهای  6و  1آلفا و
فاکتور نکروز تومور آلفا نیز مطرح میباشند (.)4
درمانهای موجود جهت ماستالژی دورهای شامل آموزش
و اطمینانبخشی ،استفاده از سوتین مناسب و درمانهای
دارویی هورمونی و غیرهورمونی هستند (.)12-14
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متأسفانه عوارض جانبی ناشی از مصرف کوتاه مدت یا
طوالنی مدت داروهای هورمونی ،استفاده از آنها را به
عنوان خط اول درمان محدود کرده است و انتخاب
مناسبترین دارو به علت عدم توافق نظر بر انتخاب
مؤثرترین روش دشوار است ( .)16 ،15اما مکملهای
گیاهی و غذایی به دلیل طبیعی بودن و عوارض جانبی
اندک به عنوان درمانهای جایگزین محسوب شده و
طرفداران بیشتری دارند ( .)17 ،16در هر حال ،تأثیر
داروهای گیاهی هنوز تحت بررسی بوده و نیازمند
تحقیقات بیشتر است (.)10
کمبود اسیدهای چرب ضروری در حساسیت بیش از حد
اپیتلیوم پستانی به هورمونهای در گردش نقش دارد.
در زنان مبتال به ماستالژی ،سطوح پالسمایی اسیدهای
چرب ضروری گامالینولئیک اسید و پیشسازهای رده
پروستانوئید پروستاگالندین  Eپایین هستند .از این رو
مکملهای حاوی گامالینولنیک اسید مانند روغن گل
مغربی که رایجترین داروی غیر استروئیدی تجویزی
گزارش شده است ،میتواند در درمان این سندرم نقش
داشته باشد ( .)13 ،16بر اساس مطالعه فتحیزاده و
همکاران ( )2333مصرف روغن گل مغربی در مقایسه با
ویتامین  Eتأثیر بسزایی بر ماستالژی دورهای دارد
( .)10( )p<3/35در حالیکه پروتی و همکاران ()2313
مصرف ویتامین  ،Eروغن گل مغربی و یا هر دو را در
بهبود ماستالژی دورهای مؤثر دانستند ( .)16در مطالعه
اینگرام و همکاران ( )2332که تأثیر ایزوفالونها را در
درمان ماستالژی دورهای بررسی کردند ،نشان داده شد
که ایزوفالونها به عنوان زیرگروهی از فیتواستروژنها ،در
زنان در دوران قبل از یائسگی به عنوان آنتاگونیست
استروژن عمل کرده و میتواند درمانی ساده و مؤثر و
بدون عوارض جانبی در ماستالژی دورهای باشد (.)23
بذر کتان حاوی مقادیر زیادی از فیتواستروژن لیگنان
بوده و خاصیت آنتیاکسیدان دارد ،فعالیت آنزیم آروماتاز
را مهار کرده ،در نتیجه منجر به کاهش تولید استروژن
میشود و از این طریق در پیشگیری از سرطانهای
وابسته به استروژن مانند سرطان پستان نقش دارد (.)1
ساختار شیمیایی لیگنان مشابه استرادیول و تعدیل-
کنندههای انتخابی گیرنده استروژن از جمله تاموکسیفن

 فرزانه جعفرنژاد و همكاران

است که در درمان ماستالژی به کار میروند ( .)22 ،21از
این رو ،بذرکتان به عنوان اولین خط درمانی ماستالژی
دورهای که میتواند عالئم آن را بسیار بهبود بخشد،
گزارش شده است ( .)23این گیاه با نام علمی
 Linumusittatissimumحاوی برخی اسیدهای
چرب ضروری غیر اشباع بوده که موجب سنتز اسید
چرب امگا 3-میشود .وجود اسیدهای چرب امگا 3-و
امگا 6-منجر به کاهش تولید برخی متابولیتهای
آراشیدونات و افزایش سطح ایکوزانوئیدهای کمتر التهابی
میشود که ایکوزانوئیدهای مشتق شده از امگا 3-در
مقایسه با امگا ،6-خاصیت التهابی کمتر و حتی خاصیت
ضد التهاب دارند ( .)24-26 ،1مطالعه وزیری و همکاران
( )2314نشان داد که بذر کتان در کاهش شدت
ماستالژی مؤثرتر از اسید چرب امگا )p<3/3331( 3-و
اسید چرب امگا 3-نیز مؤثرتر از نان گندم (دارونما) است
( .)1( )p=3/333در مطالعه روزولویچ و همکاران
( )2336دو سوکور با گروه کنترل دارونما نیز ،بعد از
مصرف روزانه  25گرم بذر کتان ،بهبود قابل توجهی در
ماستالژی دورهای شدید نشان داده شد (.)27
رایجترین ویتامین مورد استفاده در درمان ماستالژی،
ویتامین  Eاست ( .)20 ،16 ،15 ،2ویتامین  Eبه دلیل
خاصیت خاصیت آنتیاکسیدانی ،از روند لیپواکسیژناز و
سیکلواکسیژناز جلوگیری کرده و از اکسیداسیون
اسیدهای چرب غیر اشباع و در نتیجه از تشکیل
پروستاگالندینها جلوگیری میکند و با افزایش
اوپیوئیدهای داخلی بدن موجب افزایش تحمل فرد
نسبت به درد و کاهش آن میشود ( .)23در مطالعه
جعفرنژاد و همکاران ( )2313ویتامین  Eجایگزین
مناسب سایر درمانهای پرعارضه ماستالژی گزارش شده
است ( .)26در مطالعه الفتی و همکاران ( )2336که تأثیر
 2و  4ماهه ویتامین  Eرا بر شدت ماستالژی بررسی
کردند ،نشان داده شد که ویتامین  Eمیتواند جایگزین
مناسبی برای سایر درمانهای دارویی ماستالژی باشد
( .)33با توجه به آن که هر سه داروی گل مغربی ،بذر
کتان و ویتامین  Eبه عنوان اولین خطهای درمانی
ماستالژی دورهای معرفی شدهاند ،مطالعه حاضر با هدف
مقایسه این  3دارو بر شدت ماستالژی دورهای انجام شد.

روشکار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال  1334بر
روی  33زن  10-45ساله مراجعه کننده به مرکز
آموزشی -پژوهشی و درمانی قائم (عج) و نیز دانشجویان
ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.
حجم نمونه بر اساس نتایج حاصل از مطالعات "مقایسه
تأثیر مکمل کتان و اسید چرب امگا 3-بر ماستالژی
دورهای" و "تأثیر گل مغربی و ویتاگنوس بر ماستالژی
دورهای در مقایسه با ویتامین  "Eو "ویتامین  Eو روغن
گل مغربی در اداره ماستالژی دورهای" که در آنها
میانگین شدت درد پستان به ترتیب ،3/66±2/51
 4/51±3/00و  4/40±1/1گزارش شده است و با در نظر
گرفتن توان  %03و ضریب اطمینان  27 ،%35نفر در هر
گروه و در مجموع  01نفر به دست آمد ( .)17 ،6 ،1با
توجه به این که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده و به
مدت  2ماه پیگیری داشت ،بر اساس مطالعات مشابه نرخ
ریزش  %13در نظر گرفته شد و در نتیجه حجم نمونه در
کل  33نفر و در هر گروه  33نفر محاسبه شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :رضایت آگاهانه ،درد
دورهای پستان به مدت  5روز یا بیشتر در فاز لوتئال به
مدت  2سیکل قاعدگی ،شدت ماستالژی دورهای بر
اساس مقیاس تطابق دیداری  4یا بیشتر در سیکل
قبلی ،داشتن شاخص توده بدنی باالی  13و کمتر از
 23کیلوگرم بر متر مربع ،عدم استفاده از هرگونه داروی
گیاهی یا شیمیایی جهت درد دورهای پستان در طول
 3ماه گذشته ،سیکلهای قاعدگی منظم  21-35روز،
عدم مشاهده هرگونه مورد غیر طبیعی در معاینه بالینی
پستان ،نداشتن سابقه سرطان پستان یا هرگونه توده
پستانی در خود یا اقوام درجه اول ،عدم سابقه تومور و
سرطان در ارگانهای دیگر ،عدم سابقه جراحی پستان
و تزریق ژل به پستان و نداشتن یبوست بود .افراد در
صورت بارداری ،مصرف هرگونه داروی هورمونی از
جمله قرصهای خوراکی جلوگیری از بارداری ،تجربه
وقایع غیرمنتظره در طول مطالعه ،ایجاد حساسیت یا
عدم تحمل مکملها و عوارض جانبی دارویی در حین
مطالعه و عدم مصرف دارو به مدت  3روز مداوم یا 5
روز متناوب از مطالعه حذف میشدند.
01

پس از کسب مجوز از کمیته اخالق و هماهنگی با
درمانگاه زنان بیمارستان آموزشی قائم (عج) و اداره
خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،نمونهگیری
آغاز شد .تصادفیسازی بر اساس محیط پژوهش صورت
گرفت؛ بدین صورت که بر اساس جدول اعداد تصادفی
مشخص شد که در بیمارستان و هرکدام از خوابگاهها
کدام مداخله انجام گیرد و سپس انتخاب نمونهها به
صورت آسان و مبتنی بر هدف صورت گرفت .بیمارستان
قائم (عج) و خوابگاه قائم در گروه کتان ،خوابگاه
بهارستان یک و سه ،در گروه کپسول ویتامین  Eو
دانشجویان ساکن در خوابگاه بهارستان دو و چهار ،در
گروه کپسول روغن گل مغربی قرار گرفتند .در مرحله
اول فرم مصاحبه شماره ( 1فرم انتخاب واحد پژوهش)
توسط افرادی که از درد دورهای پستان شاکی بودند،
تکمیل شد و سپس بر اساس فرم معاینه شماره ،1
معاینه بالینی پستان توسط پژوهشگر به عمل آمد و
شدت درد در سیکل قبل بر اساس مقیاس تطابق
دیداری از آنها پرسیده شد و در صورت دارا بودن
معیارهای ورود ،افراد به عنوان واحد پژوهش در نظر
گرفته شدند .در مرحله بعد پس از ارائه توضیح در مورد
تحقیق و پرکردن فرم رضایتنامه توسط افراد پژوهش،
فرم مصاحبه شماره ( 2مشخصات واحد پژوهش در بدو
ورود به مطالعه) توسط واحدهای پژوهش تکمیل شد.
سپس به تمامی گروهها در مورد نحوه مصرف داروها ،از
طریق چهره به چهره توضیحات الزم داده شد و از افراد
خواسته شد که تا قبل از آغاز مداخله از اقدامات
محافظهکارانهای چون استفاده از سوتینهای مناسب
سود ببرند .سپس مداخله با آغاز سیکل قاعدگی افراد
آغاز شد؛ بدین صورت که اگر حداقل  5روز درد  4و یا
باالتر بر اساس مقیاس تطابق دیداری داشتند و این درد
در  2سیکل قبلی نیز تکرار شده بود ،در یکی از  3گروه
زیر قرار گرفتند .گروه مداخله اول روزانه  33گرم پودر
بذر کتان به صورت دو بسته  15گرمی  2بار در روز،
گروه مداخله دوم روزانه  2عدد کپسول  1333میلی
گرمی روغن گل مغربی و گروه مداخله سوم روزانه 1
عدد کپسول  433واحدی ویتامین  Eبه همراه حداقل
یک لیوان آب به مدت  2سیکل قاعدگی مصرف کردند.
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بذر کتان قهوهای کشت شده در مشهد ،از عطاری تهیه و
آسیاب و پس از توزین در نایلون بستهبندی و وکیوم و به
دلیل احتمال اکسید شدن به صورت هفتگی توسط
کمک پژوهشگر در اختیار واحدهای پژوهش قرار داده
شد (در ابتدای پژوهش و انتهای هر ماه این کار توسط
پژوهشگر صورت گرفت) و از نمونهها خواسته شد که هر
بسته را در یک لیوان آب ،آبمیوه ،دوغ ،شیر ،سوپ،
ماست یا ساالد حل کرده و مصرف کنند .کپسولهای
روغن گل مغربی ساخت شرکت دارویی باریج اسانس در
بسته بندیهای  33تایی و کپسولهای ویتامین  Eکه
ساخت شرکت زهراوی بودند و ورقههای آن  13عددی
بود ،از داروخانه تهیه و به صورت ماهانه توسط پژوهشگر
در اختیار واحدهای پژوهش قرار داده شد و به منظور
آگاهی از مصرف و عدم مصرف مکملها ،با همه نمونهها
به صورت هفتگی تماس تلفنی برقرار شد .چک لیست
نحوه مصرف روزانه دارو جهت ثبت روزانه در طول هفته
و فرمهای ثبت روزانه قاعدگی و شدت درد پستان نیز به
صورت ماهانه توسط پژوهشگر در اختیار واحدهای
پژوهش قرار داده شد و در پایان هر ماه نیز بستههای
داروی مصرف شده و مصرف نشده و فرمها جمعآوری و
سپس فرم مصاحبه شماره ( 3معیارهای حذف حین
پژوهش) توسط پژوهشگر و از طریق چهره به چهره پر
شد و بر اساس آن افرادی که شرایط مطالعه را رعایت
نکرده بودند ،از مطالعه کنار گذاشته شدند.
جهت تعیین روایی تمامی فرمهای پژوهشگر ساخته،
شامل :فرم مصاحبه شماره ( 1فرم انتخاب واحد پژوهش)،
فرم معاینه شماره ( 1فرم انتخاب واحد پژوهش) ،فرم
مصاحبه شماره ( 2مشخصات واحد پژوهش در بدو ورود
به مطالعه) ،فرم مصاحبه شماره ( 3معیارهای حذف حین
پژوهش) و فرم ثبت روزانه شدت درد به روش روایی
محتوایی تعیین شد؛ به این صورت که پس از مطالعه
کتب و نشریات علمی در زمینه موضوع تحقیق ،این فرم-
ها زیر نظر استادان محترم راهنما و مشاور تهیه شد.
سپس نظرات اصالحی  13نفر از اعضای هیئت علمی و
داروسازی در آنان منظور و پس از تأیید نهایی ،فرمهای
اصلی تنظیم شد و جهت گردآوری دادهها مورد استفاده
قرار گرفت .همچنین معاینه پستانها توسط پژوهشگر
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و ویتامین Eاز نظر میانه شدت درد قبل و  1و  2ماه
بعد از درمان مقایسه شدند .در نهایت تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )16انجام
شد .جهت بررسی همسان بودن متغیرها از آزمون کای
اسکوئر و تست دقیق فیشر و آنالیز واریانس یک طرفه و
جهت تأثیر هر یک از داروها به تنهایی از آزمون
فریدمن و جهت مقایسه تأثیر داروها در  3گروه از
آزمون کروسکال والیس استفاده شد .میزان  pکمتر از
 3/35معنی دار در نظر گرفته شد.

تحت نظر استاد راهنما و متخصص زنان همکار این طرح،
روا شد .همچنین ابزار دیداری درد به دلیل استاندارد
بودن به دفعات در مقاالت داخلی و خارجی مورد استفاده
قرار گرفته و روایی آن احراز شده است.
پایایی فرم ثبت روزانه شدت درد که شامل مقیاس
تطابق دیداری میباشد ،به روش پایایی درونی با فرمول
آلفای کرونباخ تعیین شد و همبستگی میان پاسخهای
داده شده با آلفای کرونباخ  3/31مورد تأیید قرار گرفت.
سایر ابزارهای پژوهش شامل پرسشهای واضحی بود و
به کرات از واحدهای پژوهش پرسیده شد ،بنابراین
نیازی به تعیین پایایی نداشتند .در این مطالعه به
منظور سنجش شدت درد پستان ،از مقیاس تطابق
دیداری استفاده شد .مقیاس تطابق دیداری شامل یک
خط افقی است که از  3تا  133مدرج شده و  3نشانگر
بی دردی مطلق و  133نشانگر حداکثر درد است (.)23
با توجه به غیر نرمال بودن شدت درد ،در پایان مطالعه
واحدهای پژوهش در  3گروه بذرکتان ،روغن گلمغربی

یافتهها
افراد سه گروه مطالعه از نظر سن ،وضعیت تأهل ،سطح
تحصیالت ،ورزش منظم ،نوع روش پیشگیری از
بارداری ،سابقه شیردهی ،سابقه ماستالژی دورهای و
سابقه استفاده از درمان خاص جهت تسکین ماستالژی
دورهای همگن بودند (( )p≥3/35جدول .)1

جدول  -1مشخصات فردی و اجتماعی گروه های بذرکتان ،روغن گلمغربی و ویتامین  Eاز زنان مورد مطالعه مبتال به ماستالژی
دورهای
گروه
بذر کتان

متغیر

گروه سنی

وضعیت تأهل
سطح تحصیالت
شغل

ورزش منظم

روش پیشگیری از بارداری

سابقه ماستالژی دورهای

نتیجه آزمون
روغن گل مغربی

ویتامین E

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

≤25

0

26/7

12

43

16

53/3

36

43

26-35

15

53

14

46/7

12

43

41

45/6

>35

7

23/7

4

13/3

2

6/7

13

14/4

مجرد

10

63

10

63

15

53

51

56/7

متأهل

12

43

12

43

15

53

33

43/3

دیپلم

4

13/3

4

13/3

7

23/3

15

16/7

لیسانس و باالتر

26

06/7

26

06/7

23

76/7

75

03/3

خانه دار

4

13/3

6

23

13

33/3

23

22/2

شاغل

26

06/7

24

03

23

66/7

73

77/0

بلی

13

33/3

5

16/7

3

13

10

23

خیر

23

66/7

25

03/3

27

33

72

03

خیر

23

36/7

20

33/3

23

36/7

06

35/6

کاندوم

5

53

5

45/5

5

30/5

15

44/1

طبیعی

4

43

6

54/5

7

53/0

17

53

IUD
بلی

1

13

3

3

1

7/7

2

5/3

15

53

15

53

16

53/3

46

51/1

خیر

5

16/7

5

16/7

7

23/3

17

10/3

نمیدانم

13

33/3

13

33/3

7

23/3

27

33

01

*

p=3/222
**
p=3/353
p=3/665

***

p=3/407
p=3/165

p= /367

***

***

***

p=3/316

p=3/001

*

***

ماستالژی دورهای
*آزمون دقیق فیشر،

**

آنالیز واریانس،

***

خیر

23

36/7

20

33/3

23

36/7

06

35/6

آزمون کای اسکوئر

میانه (دامنه میان چارکی) شدت درد قبل از مداخله در
گروه بذرکتان ( 63 )03 ،43بود که بعد از یک ماه
مداخله به ( 43 )53 ،33و بعد از دو ماه مداخله به (،23
 33 )43کاهش یافت .در گروه روغن گلمغربی این
میزان از ( 63 )73 ،53قبل از مداخله به (53 )63 ،33
بعد از یک ماه مداخله و به ( 43 )53 ،23بعد از دو ماه
مداخله کاهش یافت .همچنین در گروه ویتامین  Eاین
میزان از ( 57 )71/25قبل از مداخله به (53 )63 ،43
بعد از یک ماه مداخله و به ( 35 )23،53بعد از دو ماه
مداخله کاهش یافت .بر اساس نتایج آزمون کروسکال
والیس ،میانه شدت درد پستان در هر سه گروه قبل از
مداخله ( ، (p=3/773یک ( )p=3/303و دو ماه بعد از
مداخله ( )p=3/764اختالف آماری معنیداری نداشت
(جدول  .)2بر اساس نتایج آزمون فریدمن در مقایسههای
درون گروهی در گروه بذر کتان ،میانه شدت درد پستان
قبل از مداخله 1 ،و  2ماه بعد از مداخله تفاوت آماری
معنیداری داشت ( .)p>3/331در گروه روغن گلمغربی
و ویتامین  Eنیز تفاوت معنیداری در میانگین شدت
درد پستان قبل 1 ،و  2ماه بعد از مداخله مشاهده شد
(( )p>3/331جدول .)2

بر اساس نتایج مطالعه ،میانگین گروه سنی در گروه
بذرکتان  33±7/33سال ،در گروه روغن گلمغربی
 27/33±5/61سال و در گروه ویتامین 27/53±6/65 E
سال بود که اختالف آماری معنیداری نداشتند
( .)p=3/222میانگین تعداد روزهای قاعدگی در گروه بذر
کتان  6/76±1/22روز ،در گروه گل مغربی 6/73±1/23
روز و در گروه ویتامین  6/46±1/13 Eروز گزارش شد.
میانگین تعداد روزهای سیکل قاعدگی نیز در گروه کتان
 20±2/57روز ،در گروه گل مغربی  20±1/00روز و در
گروه ویتامین  20/26±2/33 ،Eروز گزارش شد.
میانگین سن منارک در گروه بذرکتان 13/46±1/13
سال ،در گروه گلمغربی  12/33±1/34سال ،و در گروه
ویتامین  13/13±1/13 Eسال گزارش شد .میانگین
طول کلی مدت شیردهی در گروه بذرکتان
 24/16±7/36ماه ،در گروه گلمغربی 14/75±11/35
ماه و در گروه ویتامین  33/33±13/77 Eماه گزارش
شد .مدت زمان ابتالء به ماستالژی دورهای در گروه
بذرکتان  5/61±4/63سال ،در گروه گل مغربی 7±5/16
سال و در گروه ویتامین  0/26±6/61 Eسال گزارش شد
که در زمینه تمامی این متغیرها اختالف آماری معنی-
داری بین سه گروه مشاهده نشد.

جدول - 2میانه و دامنه میان چارکی شدت درد پستان قبل از مداخله ،یك و دو ماه بعد از مداخله بر اساس مقیاس دیداری درد در
زنان مبتال به ماستالژی دورهای به تفكیك سه گروه بذر کتان ،روغن گل مغربی و ویتامین E
گروه
متغیر

بذرکتان

روغن گلمغربی

*

(دامنه میان چارکی)
میانه
شدت درد پستان قبل از مداخله
شدت درد پستان  1ماه بعد از مداخله
شدت درد پستان  2ماه بعد از مداخله
نتیجه آزمون فریدمن

ویتامین E

(63 )43،03
(43)33،53
(33)23،43
p>3/331

تعداد
33
20
20

(دامنه میان
چارکی) میانه
(63 )53،73
(53)33،63
(43)23،53
p>3/331

* آزمون کروسکال والیس

01
13

تعداد
33
20
20

(دامنه میان
چارکی) میانه
(57 )71/25 ،43
(53)43،63
(35)23،53
p>3/331

سطح معنی داری
تعداد
33
33
33

p=3/773
p=3/303
p=3/764
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سابقه استفاده از سایر روشهای تسکین

بلی

1

3/3

2

6/7

1

3/3

4

4/4

p=1/33

*
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مداخله در کل جمعیت مورد مطالعه مشاهده شد ،اما
این تفاوت بین سه گروه پس از یک ماه مداخله
( )p=3/303و نیز پس از دو ماه مداخله از نظر آماری
معنیدار نبود .اما مقایسه شدت درد پستان قبل از
مداخله با یک ماه بعد از مداخله نشانگر کاهش معنی-
داری در گروه بذر کتان و روغن گل مغربی بود که این
کاهش در گروه ویتامین  ،Eبعد از یک ماه مصرف
معنیدار نبود .همچنین مقایسه شدت درد پستان قبل
از مداخله با دو ماه بعد از مداخله در هر سه گروه
بذرکتان ،روغن گلمغربی و ویتامین  Eمعنیدار بود .اما
مقایسه شدت درد پستان بعد از یک ماه با دو ماه
مداخله در گروه بذرکتان و ویتامین  Eمعنیدار بود ،در
حالی که در گروه گلمغربی معنیدار نبود .همچنین
تمامی نمونهها در مدت دو ماه مداخله از نظر مصرف
مسکن ،مدر و خوابآور و نیز مصرف سویا و مشتقات
آن همگن بودند.
نتایج مطالعه حاضر با مطالعه وزیری و همکاران ()2314
که بذرکتان بعد از  1و  2ماه مداخله منجر به کاهش
معنیداری در شدت ماستالژی دورهای شده بود،
همخوانی داشت ( .)1همچنین در مطالعه میرغفوروند و
همکاران ( )2315نیز شدت درد پستان در مدت دو ماه
مداخله کاهش معنیداری پیدا کرد ( .)31در مطالعه
فتحی زاده و همکاران ( )2333شدت درد دورهای پستان
قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه روغن گل مغربی و
ویتامین  Eکاهش معنیداری پیدا کرد ،اما روغن گل
مغربی در کاهش شدت درد بهتر از ویتامین  Eبود که
این نتایج با مطالعه حاضر همخوانی نداشت ( .)10در
صورتی که در مطالعه الوندیپور ( )2313روغن گل
مغربی و ویتامین  Eدارای اثرات درمانی مشابهی در
کاهش شدت دردهای پستانی بودند و با نتایج مطالعه
حاضر همخوانی داشت ( .)32مطالعه پروتی و همکاران
( )2313نیز نشان داد که مصرف روغن گل مغربی،
ویتامین  Eیا ترکیب این دو در کاهش ماستالژی دورهای
مؤثر است ( ،)16در حالی که مطالعه گویال ()2335
نشان داد که مصرف روغن گل مغربی با یا بدون آنتی -
اکسیدانها تفاوت معنیداری با مصرف پالسبو نداشته
است که علت تفاوت نتایج با مطالعه حاضر احتماالً به

همچنین میانه شدت درد پستان بر اساس مقیاس
دیداری درد در گروه بذر کتان در مرحله قبل از مداخله
با یک ماه بعد از مداخله ( ،)p=3/332قبل از مداخله با
دو ماه پس از مداخله ( )p>3/331و نیز یک ماه بعد از
مداخله با دو ماه پس از مداخله ( )p=3/315تفاوت
آماری معنیداری داشت .در گروه روغن گل مغربی ،میانه
شدت درد پستان قبل از مداخله با یک ماه بعد از مداخله
( )p=3/333و قبل از مداخله با دو ماه پس از مداخله
( )p>3/331تفاوت آماری معنیداری داشت ،اما یک ماه
بعد از مداخله با دو ماه پس از مداخله ()p=3/350
تفاوت آماری معنیداری نداشت .در گروه ویتامین ،E
میانه شدت درد پستان در مرحله قبل از مداخله با یک
ماه بعد از مداخله اختالف آماری معنیداری نداشت
( .)p=3/212اما مقایسه شدت درد پستان قبل از مداخله
با دو ماه پس از مداخله ( )p>3/331و نیز یک ماه بعد از
مداخله با دو ماه پس از مداخله ( )p=3/335تفاوت
آماری معنیداری داشت.
در طول  2ماه مداخله 03 ،نفر ( )%32/2افراد در هفته
اول 05 ،نفر ( )%30/0افراد در هفته دوم 04 ،نفر
( )%37/7افراد در هفته سوم 05 ،نفر ( )%30/0افراد در
هفته چهارم و  06نفر ( )%133افراد در هفتههای پنجم،
ششم ،هفتم و هشتم فاقد هرگونه عارضه دارویی بودند.
به عبارت دیگر در طول  2ماه مداخله 5 ،نفر در گروه
بذرکتان و  5نفر در گروه روغن گلمغربی عوارض جانبی
دارویی را گزارش کردند و عوارض گزارش شده در گروه
بذرکتان شامل :اسهال ،درد معده و تهوع و در گروه
روغن گلمغربی ،تهوع ،خواب آلودگی ،چاقی و سردرد
بودند .به طور کلی سه گروه از نظر عوارض دارویی تفاوت
آماری معنیداری با یکدیگر نداشتند (.)p≤3/35

بحث
در مطالعه حاضر ،تأثیر بذر کتان بر شدت ماستالژی
دورهای از روغن گل مغربی و ویتامین  Eبیشتر نبود.
سه گروه در ابتدای مطالعه از نظر شدت درد پستان
اختالف آماری معنیداری نداشتند .در این مطالعه
کاهش معنیداری در شدت درد پستان در هر سه گروه
بذر کتان ،روغن گل مغربی و ویتامین  Eدر مدت  2ماه
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 بر شدت ماستالژی دورهایE  روغن گل مغربی با ویتامین، مقایسه بذر کتان

 نتایج نشان داد که.تفاوت آماری معنیداری با هم ندارند
زمان تأثیر بذر کتان و روغن گل مغربی کوتاهتر از
 بود و با یک دوره مصرف بر شدت درد پستانE ویتامین
 با دو ماه مصرف برE  در حالی که ویتامین،اثر گذاشت
.شدت درد پستان تأثیر گذاشت

دوزهای متفاوت دارویی مورد استفاده مربوط میشود
.)33(
 کنترل برخی عوامل،از محدودیتهای این مطالعه
-تأثیرگذار بر شدت درد پستان مانند خصوصیات روحی
 آستانه تحمل.روانی و تفاوتهای شخصیتی دشوار بود
درد در همه افراد یکسان نبود که از محدودیتهای
 همچنین به دلیل مسائل اخالقی.مطلق مطالعه است
-بررسی و تشخیص درد دورهای پستان به صورت گذشته
نگر انجام شده و صحت اظهارات واحدهای پژوهش
 پیشنهاد میشود که.مالک انتخاب قرار داده شده است
 بر ماستالژی غیرE تأثیر بذرکتان و گلمغربی با ویتامین
.دورهای و نیز عالئم سندرم قبل از قاعدگی نیز انجام گیرد

تشكر و قدردانی
این مطالعه منتج از پایاننامه کارشناسی ارشد مامایی
مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد است که با شماره
 در مرکزIRCT2015072123281N1  و343535
 بدین وسیله از شورای.کارآزمایی بالینی ثبت شده است
محترم پژوهشی و کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
مشهد و دانشکده پرستاری و مامایی مشهد و همچنین
از واحدهای پژوهش که در انجام این مطالعه همکاری
. تشکر و قدردانی میشود،کردند

نتیجهگیری
 روغن گل مغربی و،مصرف هر سه داروی بذر کتان
 در کاهش شدت درد پستان مؤثر بوده وE ویتامین
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