دوره بيستم ،شماره  ،4صفحه ،44-44 :تير ماه 9346

IJOGI, Vol. 20, No. 4, pp. 44-49, July 2017

مقایسه تأثير کپسول نرم فنلين و کپسول مفناميک
اسيد بر شدت دیسمنوره اوليه
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مربی گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،قم ،ایران.
مربی گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تویسرکان ،تویسرکان ،ایران.
پژوهشگر ،مرکز تحقيقات گياهان دارویی باریج اسانس ،کاشان ،ایران.
کارشناس ارشد آمار حياتی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1316/11/11 :تاریخ پذیرش1316/14/11:

مقدمه :دیسمنوره یکی از شایعترین اختالالت زنان است که تأثير منفی بر فعاليتهای اجتماعی ،دانشگاهی و ورزشی
زنان جوان دارد .داروهای شيميایی و گياهی زیادی برای درمان آن بهکار میرود که هرکدام اثربخشی متفاوتی دارند.
در این ميان مفناميک اسيد از شایعترین داروهای شيميایی است .مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير کپسول فنيلين
که با منشأ گياهی رازیانه است ،بر شدت درد قاعدگی در دختران جوان و مقایسه آن با داروی متداول کنترل درد
قاعدگی در ایران یعنی مفناميک اسيد انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالينی دوسوکور در سال  1311بر روی  121دانشجوی دختر با درد دیسمنوره اوليه
شدید و متوسط انجام شد .دانشجویان بهصورت تصادفی به دو گروه دریافت کننده فنيلين و مفناميک اسيد تقسيم
شدند .گروهها کپسول  31ميلیگرمی فنيلين و  251ميلیگرمی مفناميک اسيد هر  6ساعت برای دو دوره از دو روز به
قاعدگی تا سه روز بعد از شروع درد دریافت کردند .دو گروه قبل از مداخالت از نظر شدت درد و مشخصات فردی همگن
بودند .شدت درد با کمک پرسشنامه استاندارد درجهبندی چند بُعدی گفتاری ارزیابی شد .تجزیه و تحليل دادهها با
استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )16و آزمونهای آناليز واریانس و مقایسه زوجی بن فرونی انجام شد .آلفای
کمتر از  1/111معنادار تعریف شد.
یافتهها :بر اساس نتایج آناليز واریانس با اندازههای تکراری ،در بيمارانی که کپسول مفناميک اسيد و فنلين مصرف
کرده بودند ،کاهش شدت درد یک ماه پس از درمان معنادار بود ( )p>1/111و تفاوت معناداری بين شدت دیسمنوره
در دو گروه دریافت کننده مفناميک اسيد و فنيلين وجود نداشت.
نتيجهگيری :فنلين و مفناميک اسيد بر روی شدت دیسمنوره تأثير دارند ،اما با توجه به عوارض کمتر فنيلين بر
سيستم گوارشی ،میتواند بهعنوان داروی مناسبی برای تسکين دیسمنوره استفاده شود.
کلمات کليدی :ایران ،دیسمنوره ،رازیانه ،قاعدگی ،مفناميک اسيد
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مقدمه
دیسمنوره یک اختالل زنانه است که  %51از خونریزی
یدهد (.)1
های قاعدگی زنان را در دنيا تحت تأثير قرار م 
علت دیسمنوره اوليه افزایش توليد پروستاگالندین
اندومتریال است ( .)2دیسمنوره اوليه به درد زمان
قاعدگی که بدون هيچ علت پاتولوژیکی است گفته می-
شود ،در حالی که دیسمنوره ثانویه به معنای خونریزی
قاعدگی دردناک بهدنبال مشکالت پاتولوژیک است.
دیسمنوره اوليه معموالً در عرض  1-2سال اول منارک
تخمکگذاری ایجاد میشود.

همزمان با شروع سيکلهای
درد در دیسمنوره اوليه معموالً چند ساعت قبل و یا بعد
از آغاز خونریزی ماهانه قاعدگی شروع میشود و ممکن
است  44-22ساعت طول بکشد ،دردی مانند درد زایمان
است که با انقباضات باالی پوبيک و دردهای پشت در
کمر (لومبوساکرال) همراه است .گاهی درد جلوی ران
بوده و با تهوع ،استفراغ و اسهال همراه است و بهندرت
منجر به سنکوپ میشود .طبيعت درد ،کوليکی است و
با درد شکمی که ناشی از مواد شيميایی یا عفونت صفاق
شکمی ایجاد میشود ،متفاوت است .درد با ماساژ شکم،
فشار متقابل و یا حرکت بدن کاهش مییابد (.)1
دیسمنوره در طب سنتی به عُسرطَمث تابعی شناخته
میشده که بدون تأخير بلوغ رخ میدهد و به معنای
خونریزی قاعدگی همراه با احساس درد و ناراحتی است
( .)3دیسمنوره از نظر اقتصادی  -اجتماعی هميشه مورد
بزرگترین علت از

توجه بوده است و از نظر پژوهشگران،
دست رفتن زمان کار و مدرسه است ،این مشکل عالوه بر
مشکالت اقتصادی ،بر روابط اجتماعی نيز تأثير میگذارد
(.)4
در ایران آمارهای مختلفی از شيوع درد زمان قاعدگی
منتشر شده است .در مطالعه مرادی ( )1114در شيراز
دیسمنوره در بين  421نفر از دانشجویان%3/45 ،
گزارش شد که در  %32موارد شدید بود ( .)5در مطالعه
کامجو ( )2111در بندرعباس ،شيوع دیسمنوره در بين
 411دانشجو با همان محدوده سنی %25/22 ،گزارش
شد ( .)6در مطالعه صادقی ( )2112در بابل با محدوده
سنی کمتر از مطالعه حاضر و در بين  411دانشآموز
دبيرستانی %52 ،از افراد دیسمنوره داشتند ( .)2در
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مطالعه فرهادی ( )2114در کاشان %21/6 ،از زنان ( )4و
در مطالعه برک ( )2112شيوع دیسمنوره در بين 141
زن  14-45ساله ایرانی در چهار استان منتخب کشور،
 %62/5گزارش شد .بر اساس این مطالعات ،شيوع
دیسمنوره در ایران باالتر از گزارش جهانی شيوع
دیسمنوره ( ،)1یعنی بيش از  %51و تقریباً  %25است.
بر اساس مطالعات انجام گرفته ،روشهای درمانی
متنوعی برای درمان دیسمنوره بهکار میرود .معموالً
برای درمان دیسمنوره از مسکنها استفاده میشود و
مسکنهای خوراکی بدون

بسياری از زنان ،خودشان را با
نسخه درمان میکنند ( .)1یکی از داروهای مورد
استفاده ،داروهای ضد التهابی غير استروئيدی هستند .در
این رابطه مرور نظاممندی از کوکران ،با عنوان "بررسی
استفاده از داروهای ضد التهابی غير استروئيدی" ،درد
دیسمنوره اوليه بهعنوان درد قاعدگی بدون علت
پاتولوژیک توصيف شده بود و نتيجه گرفته شد که
داروهای غير استروئيدی (بهجز نيفلوميک اسيد) از
پالسبو در کاهش درد مؤثرتر هستند ( .)1از جمله
مؤثرترین داروها ،داروهای مهارکننده سنتز
پروستاگالندینها هستند که در بيشتر مواد تأثيرگذار
هستند و از دارویی مانند استامينوفن مؤثرتر هستند (.)1
از جمله این داروها میتوان به مفناميک اسيد ،ایبوپروفن
و ناپروکسن اشاره کرد .این داروها همانند همه داروهای
شيميایی ،دارای عوارض جانبی متعددی هستند؛ لذا
امروزه با توجه به عوارض این داروهای شيميایی ،استفاده
از داروهای گياهی بيشتر مورد توجه درمانگران و بيماران
قرار گرفته است.
رازیانه از جمله گياهان دارویی با نام علمی فونيکولوم
ولگار ( )Foeniculum Vulgareو از خانواده چتریان
است که به طور سنتی در درمان درد قاعدگی کاربرد
دارد .ریشه ،برگ و ميوه آن اثرات ضد التهابی و ضد
اسپاسم دارد ( .)11جهت تسهيل استفاده از این گياه
کپسولهایی با نام فنيلين نيز تهيه شده است .فنلين

حاوی اسانس روغن گياه رازیانه بوده و در هر کپسول
یگرم آتنول به عنوان جزء فعال وجود دارد.
 21-22ميل 
این کپسول بيشتر برای افزایش شيردهی و درمان
دردهای قاعدگی معرفی شده است ( .)11با وجودی که

 فاطمه مومن زاده و همكاران

باعث برطرف شدن درد میگردد و درجه سه یا شدید
که فعاليت به طور واضح محدود میشود ،تأثير
مسکنها ضعيف است و عالئم دیگر مانند سردرد،

خستگی ،تهوع ،استفراغ و اسهال وجود دارد .قبل از
شروع دوره دو ماهه درمان ،پرسشنامه شماره صفر که
شامل اطالعات فردی و مشخصات وضعيت قاعدگی،
تعيين شدت درد بر اساس فرم استاندارد درجهبندی
چند بُعدی گفتاری بود ،جهت تکميل در اختيار
واحدهای پژوهش قرار گرفت.
کپسول نرم فنلين تهيه شده از شرکت دارویی باریج
اسانس همراه با کپسول مفناميک اسيد تهيه شده از
داروخانه توسط شرکت باریج اسانس در قوطیهای
مشابه بستهبندی شد تا روش کور کردن اجرا شده و
پژوهشگر و حتی نمونهها تا آغاز مصرف دارو از نوع دارو
اطالع نداشته باشند .روش مصرف دارو بر روی برچسب
قوطی نيز توضيح داده شده بود .در نهایت نمونهها به
دو گروه کپسول نرم فنلين ( 61نفر) و کپسول
مفناميک اسيد ( 61نفر) تقسيم شدند .در گروه کپسول
نرم فنلين سه روز قبل از شروع قاعدگی هر  6ساعت
ميلیگرمی ( 4عدد در روز)

یک عدد کپسول نرم 31
داده شد و تا پایان روز سوم قاعدگی ادامه یافت .درمان
به مدت  2ماه ادامه داشت (در مجموع  11روز هر روز
 4کپسول) .به افراد گروه کپسول مفناميک اسيد هر 6
یگرمی طبق همان
ساعت یک عدد کپسول  251ميل 
برنامه کپسول فنيلين داده شد .واحدهای پژوهش در
صورت ایجاد هرگونه مشکل پزشکی در جریان مطالعه
میتوانستند با پزشک مشورت کنند .همراه با

قوطیهای دارویی ،دو نسخه پرسشنامه در اختيار افراد

قرار گرفت تا در طی هر دوره خونریزی ،پس از درمان،
شدت درد را در فرمهای مربوط ثبت کنند و پس از
پایان دوره به محقق تحویل دهند .در پایان ،افرادی که
داروها را به طور مرتب مصرف نکرده بودند و یا یکی از
شرایط حضور در مطالعه را از دست دادند ،از مطالعه
حذف شدند .تجزیه و تحليل دادهها با استفاده از
نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )16و آزمونهای آناليز

واریانس و مقایسه زوجی بن فرونی انجام شد .ميزان p
کمتر از  1/15معنادار در نظر گرفته شد.

این کپسولهای درمانی میتوانند جایگزین داروی
مفناميک اسيد باشند ،اما هنوز در جامعه ایران داروی
گستردهای استفاده میشود ،لذا

مفناميک اسيد به طور
جهت تحکيم نتایج قبلی و یا یافتن نتایج جدید ،مطالعه
حاضر با هدف تعيين تأثير کپسول فنيلين بر شدت درد
قاعدگی در دختران جوان و مقایسه آن با داروی متداول
کنترل درد قاعدگی در ایران یعنی مفناميک اسيد انجام
شد.

روشکار

این مطالعه کارآزمایی بالينی دوسوکور در سال 1311
بر روی  121نفر از دانشجویان مامایی مشغول به
تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم که بر اساس
سيستم چندبُعدی گفتاری ،دارای دیسمنوره اوليه با
درجات متوسط تا شدید بودند و شرایط ورود به مطالعه
را داشتند ،انجام شد .افراد پس از کسب رضایتنامه با
روش تصادفی ساده به دو گروه دریافت کننده کپسول
مفناميک اسيد و کپسول نرم فنلين تقسيم شدند؛
بدینترتيب که در فهرست اسامی شرکتکنندگان ،به
هر شرکتکننده یک شماره تعلق گرفت و سپس
دانشجویان بر اساس جدول اعداد تصادفی به دو گروه
مساوی تقسيم شدند .معيارهای ورود به مطالعه شامل:
داشتن دیسمنوره متوسط و شدید ،سن بين 14-23
سال ،تمایل جهت شرکت در مطالعه ،قاعدگی منظم،
مجرد بودن ،عدم مصرف دارو ،عدم بارداری قبلی ،عدم
ابتالء به بيماریهای تناسلی ،عدم جراحی شکمی و
لگنی و عدم ابتالء به درد در تمام مدت سيکل بود.
جهت بررسی شدت درد از یک فرم استاندارد استفاده
شد که روایی آن در مطالعات قبلی تأیيد شده بود .فرم
مورد استفاده ،فرم استاندارد درجهبندی چند بُعدی
گفتاری بود ( )14-12که از متداولترین ابزارهای
سنجش دیسمنوره است ( .)15در این سيستم
دیسمنوره به  4درجه تقسيم میشود :درجه صفر یا
بدون قاعدگی دردناک؛ درجه یک با قاعدگی دردناک
که به ندرت به مسکن نياز دارد و به ندرت فعاليت زن
را محدود میکند؛ درجه دو یا متوسط که فعاليت روزانه
تحت تأثير قرار گرفته یا به مسکن مورد نياز است و
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 12/51±1/15بود .بر اساس آناليز واریانس با اندازههای
تکراری بر روی ميانگين شاخص درد با کنترل اثر
مخدوش کنندگی ،ميانگين شدت درد در ابتدای
مطالعه بين دو گروه اختالف آماری معناداری نداشت
(.)p=1/122

نمونههای شرکت کننده در مطالعه به پرسشنامه

تمام
شدت درد به طور کامل پاسخ دادند .ميانگين سن و
سن منارک واحدهای مورد پژوهش در گروه کپسول
نرم فنلين بهترتيب  21/41±1/41و  12/64±1/32و
در گروه کپسول مفناميک اسيد  21/35±1/31و

جدول  -1ميانگين و انحراف معيار ميانگين شدت درد در زمانهای مختلف مداخله در دو گروه
گروه

شدت درد  1ماه بعد از مداخله

شدت درد  2ماه بعد از مداخله

گروه کپسول فنلين
گروه کپسول مفناميک اسيد
سطح معنیداری

1/64±1/51
1/24± 1/66
1/34

1/64±1/52
1/55 ± 1/64
1/12

* آزمون تی مستقل

مصرف کرده بودند ،کاهش شدت درد معنادار بود
( )p>1/111و در بيمارانی که فنلين مصرف کرده
بودند نيز ميانگين شدت درد یک ماه پس از درمان
کاهش یافته بود ،اما دو ماه پس از درمان ميانگين این
کاهش معنادار نبود (( )p=1/15جدول .)2

کاهش درد در هر دو گروه بعد از درمان نسبت به قبل
از درمان معنیدار بود .بر اساس آزمون تی مستقل،
تفاوت معناداری بين شدت دیسمنوره در دو گروه
دریافت کننده مفناميک اسيد و فنيلين وجود نداشت
(( )p=1/34جدول  ،)1اما بر اساس نتایج مقایسه زوجی
بن فرونی ،در بيمارانی که کپسول مفناميک اسيد

جدول -2مقایسه زوجی تغييرات ميانگين شدت درد بر اساس زمانهای مختلف در دو گروه
ميانگين درد
(الف)
قبل از درمان
یک ماه بعد از درمان

ميانگين درد
(ب)

کپسول مفناميکاسيد

کپسول فنلين
اختالف ميانگين
(الف  -ب)

انحراف
استاندارد

سطح
معنیداری

اختالف ميانگين
(الف  -ب)

انحراف
استاندارد

سطح
معنیداری

یک ماه بعد از درمان

1/35

1/121

1/111

1/462

1/142

1/1111

دو ماه بعد از درمان

1/345

1/161

1/111

1/2

1/14

1/1111

 2ماه بعد از درمان

1/113

1/153

1/5

1/233

1/165

1/112

داروی مؤثر برای کاهش درد آن انجام شده است که با
توجه به احتمال وجود عوارض داروهای شيميایی ،مدتی
است از داروهای گياهی و یا مکملها نيز استفاده میشود
و در این زمينه مطالعاتی در بررسی اثربخشی اگنوگول
سنبلالطيب ( ،)11رازیانه،

( ،)16زیتون ( ،)12نعنا (،)14
آلوئهورا ( ،)21روغن ماهی ( )21و ویتامين )22( E

انجام شده است ،ولی شاید بتوان گفت هيچ کدام مانند
رازیانه (و یا فنيلين) اثربخشی قابل توجهی را نشان
ندادهاند.

در مطالعات موجود در رابطه با بررسی اثربخشی فنيلين
بر روی دیسمنوره ،در برخی مطالعات از قطره فنيلين و
در برخی مطالعات از کپسول نرم فنيلين برای درمان

بحث
در مطالعه حاضر پس از استفاده از کپسول مفناميک
اسيد و فنيلين ،شدت دیسمنوره در هر دو گروه کاهش
قابل توجهی داشت و بر اساس نتایج آزمون مقایسه
زوجی ،این کاهش درد در هر دو گروه استفاده کننده از
فنيلين و مفناميک اسيد ،قبل و بعد از دریافت دارو
تفاوت معناداری داشت .در گروه فنيلين با وجود کاهش
درد ،ميانگين کاهش درد در دو ماه پس از درمان نسبت
به یک ماه پس از درمان معنادار نبود ،ولی ميانگين
کاهش درد نسبت به قبل از درمان معنادار بود.
با توجه به اهميت و آسيبی که درد دیسمنوره به زنان
جوان وارد میکند ،مطالعات زیادی برای یافتن یک
44
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یافتهها


 فاطمه مومن زاده و همكاران

است ،در همه مطالعات چه آنهایی که تفاوت معناداری
در کنترل شدت درد دیسمنوره اوليه بين مفناميک
اسيد و فنيلين را گزارش کردند و چه آنهایی که تفاوت
معناداری را گزارش نکردند ،کنترل درد دیسمنوره به
طور مؤثری اتفاق افتاده بود که در برخی موارد فنيلين
حتی از مفناميک اسيد نيز بهتر توانسته بود درد را
کنترل کند.
در هيچ یک از مطالعات مورد اشاره ،فنيلين اثربخشی
کمتر معناداری نسبت به مفناميک اسيد و دیگر
داروهای ضد التهابی غيراستروئيدی نداشت که با توجه
به عوارض کمتر رازیانه و کنترل مؤثر درد ،خصوصاً
برای کسانی که عوارض گوارشی را با مصرف مفناميک
اسيد تجربه میکنند ،میتواند داروی مؤثر و کم ضرری
باشد .پيشنهاد میشود جهت اطمينان از انتخاب درست
فنيلين به جای مفناميک اسيد ،در رابطه با عوارض دارو
و مقایسه آن با داورهای غيراستروئيدی نيز مطالعهای
انجام شود.
این مطالعه شدت درد را در سه مقطع زمانی بررسی
کرده بود که میتواند بهعنوان نقطه مثبت مطالعه
کارآزمایی مطرح باشد.

دیسمنوره اوليه و یا تنها خونریزی قاعدگی ()23
استفاده شده بود .در مطالعه نظرپور ( )2112که از
قطره فنيلين و مفناميک اسيد برای درمان دیسمنوره
اوليه و خونریزی قاعدگی دانشجویان در محدوده سنی
مشابه با مطالعه حاضر با ميانگين  21سال استفاده شده
بود ،بعد از دوره اول دریافت دارو ،تفاوت معناداری در
کنترل شدت درد در سه گروه دارونما ،مفناميک اسيد و
فنيلين وجود نداشت ،اما در دوره دوم با تفاوت
معناداری شدت درد گروه دریافت کننده فنيلين کاهش
یافته بود ( .)24در مطالعه مدرسنژاد و همکار ()2116
نيز که از قطره فنيلين برای کنترل درد دیسمنوره 55
نفر از دختران دبيرستانی استفاده شده بود ،تفاوت
معناداری بين گروه دریافت کننده قطره فنيلين با
گروهی که از مفناميک اسيد استفاده کرده بودند
مشاهده نشد ،اما کاهش شدت درد در گروه فنيلين
نسبت به قبل از درمان معنادار بود ( .)14در مطالعه
جهرمی و همکاران ( )2113نيز که بر روی  61دختر
 15-24ساله که دیسمنوره اوليه متوسط تا شدید
داشتند ،در ارزیابی اثربخشی قطره فنيلين و مفناميک
اسيد ،هر دو دارو مؤثر بودند ،اما تفاوت معناداری در
اثربخشی دو دارو وجود نداشت (.)25
اما در همين حال برخی مطالعات مشابه در بررسی
ميزان اثربخشی فنيلين در شدت درد قاعدگی نتایج
متفاوتی نشان دادهاند .در مطالعه زراعتی و همکاران
( )2114نيز که بر روی  115دانشجو در محدوده سنی
مشابه با مطالعه حاضر ( 14-25سال) انجام شد ،در
ارزیابی اثربخشی مفناميک اسيد و فنيلين بر شدت درد
دیسمنوره ،فنيلين و مفناميک اسيد بر دیسمنوره مؤثر
بودند و فنيلين اثربخشی بيشتری از مفناميک اسيد
داشت (.)26
بهنظر میرسد تفاوتهای موجود در نتایج میتواند به
تفاوت سنی گروههای مورد مطالعه مرتبط باشد و
همچنين شاید با توجه به اینکه در برخی مطالعات از
قطره فنيلين استفاده شده بود ،ميزان دریافت قطره
تغيير کرده باشد .همچنين تفاوت در نتایج مطالعات
مختلف میتواند در اثر روش نمونهگيری و یا
مخدوشگرهای کنترل نشده باشد .اما آنچه مشخص


نتيجهگيری
داروی فنيلين با توجه به اثربخشی مؤثر در کنترل درد
میتواند بهعنوان یک داروی مؤثر گياهی با
دیسمنوره ،
عوارض کمتر مورد استفاده زنان جوانی که دیسمنوره
اوليه دارند قرار بگيرد و جایگزین داروهای شيميایی
همچون مفناميک اسيد شود.

تشكر و قدردانی
این مطالعه برگرفته از طرح مصوب به شماره 22122
بوده که با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
انجام شد .بدینوسيله از معاونت محترم پژوهشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم و از دانشجویانی که با
این طرح همکاری کردند و همچنين از شرکت باریج
اسانس جهت همکاری در تهيه داروی فنيلين ،تشکر و
قدردانی میشود.
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