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مقدمه :کمبود کلسیم و منیزیم ،یکی از عوامل مطرح در افزایش میزان خونریزی همراه با دیسمنوره می باشد .با توجه
به نیافتن مطالعه مداخلهای در این زمینه ،مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مصرف کلسیم به تنهایی و ترکیب آن با
منیزیم بر میزان و طول مدت خونریزی قاعدگی انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال  1321بر روی  63دانشجوی مبتال به دیسمنوره اولیه
متوسط تا شدید در تبریز انجام شد .افراد به طور تصادفی در سه گروه دریافتکننده قرصهای کلسیم به تنهایی،
ترکیب کلسیم و منیزیم و پالسبو قرار گرفتند .میزان و مدت خونریزی طی دو ماه قبل از مداخله و دو ماه مداخله بر
اساس چارت هیگام محاسبه شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )13و
آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف ،Levene ،آنالیز واریانس یک طرفه ،آزمون  ANCOVAو تی زوجی انجام شد.
میزان  pکمتر از  1/15معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :پس از مداخله ،میانگین میزان خونریزی و طول مدت خونریزی در افراد گروه کلسیم -منیزیم به طور
معنیداری کمتر از گروه پالسبو بود (به ترتیب  .)p=1/116 ،p=1/112میانگین میزان خونریزی در گروه کلسیم تفاوت
معنیداری با گروه پالسبو نداشت ( )p=1/22ولی طول مدت خونریزی به طور معنیداری کمتر بود (.)p=1/110
نتیجهگیری :مصرف ترکیب کلسیم و منیزیم در کاهش میزان و طول مدت خونریزی قاعدگی در افراد مبتال به
دیسمنوره اولیه مفید میباشد .این مطالعه تأثیر معنیدار کلسیم به تنهایی در کاهش میزان خونریزی قاعدگی را نشان
نداد.
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بر اساس بررسیهای انجام شده ،مطالعه حاضر اولین
مطالعه مداخلهای در این زمینه میباشد که با هدف
تعیین تأثیر مصرف کلسیم به تنهایی و ترکیب آن با
منیزیم بر دو پیامد میزان و طول مدت خونریزی قاعدگی
با مقایسه هر یک از این گروهها با گروه دریافتکننده
پالسبو انجام گرفت.
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دیسمنوره اولیه ،به انقباضات دردناک عضالت رحمی
اطالق میشود که طی روزهای قاعدگی بروز میکند و
یکی از مشکالت شایع زنان میباشد ( .)1ساخت و ترشح
بیش از حد پروستاگالندینها ،فرضیهای است که به
دلیل ارتباط مستقیم آن با افزایش شدت درد قاعدگی،
بیش از سایر علل دیسمنوره اولیه مورد تأیید قرار گرفته
است .احتمال میرود عالئم دیسمنوره از جمله افزایش
میزان خونریزی نیز مربوط به آزاد شدن باالی
پروستاگالندینها طی قاعدگی در این افراد باشد (.)2
حدود سه چهارم ( )%01زنان کم خون ،دچار کم خونی
ناشی از فقر آهن میباشند و از شایعترین دالیل آن ،زیاد
بودن میزان خونریزی قاعدگی میباشد .این مشکل می-
تواند کیفیت زندگی زنان را کاهش داده و تهدیدی برای
زندگی فردی -اجتماعی آنان محسوب شود ( .)3ارتباط
وضعیت کلسیم و سیکل قاعدگی ،از دیرباز توجه محققین
را به خود جلب کرده است .مشخص شده است که اختالل
در تنظیم کلسیم میتواند زمینهساز بروز و تشدید نشانه-
های سندرم پیش از قاعدگی باشد .منیزیم نیز با دخالت
در متابولیسم کلسیم و تنظیم هورمونهای مربوطه ،می-
تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد (.)1
مطالعات نشان دادهاند که بیشتر موارد سندرم پیش از
قاعدگی در اثر اختالالت هورمونی اتفاق میافتد و کمبود
منیزیم ،یکی از علل زمینهساز این اختالالت است و
سطح منیزیم سلولی در زنان مبتال به این سندرم و افراد
مبتال به دیسمنوره اولیه ،پایینتر از زنانی است که مبتال
به این عارضه نیستند ( .)5همچنین در مطالعه سیفرت و
همکاران ( )1292که با هدف بررسی تأثیر مصرف مکمل
منیزیم بر شدت درد قاعدگی انجام شد ،به کاهش میزان
پروستاگالندین در خون قاعدگی افراد مصرفکننده
منیزیم اشاره شد ( .)6از آنجایی که غلظت سرمی کلسیم
و منیزیم در فاز لوتئال پایین میآید ( ،)9 ،0لذا به نظر
میرسد مصرف مکمل کلسیم و منیزیم در این دوران
احتماالً میتواند از طریق کاهش سطح پروستاگالندینها،
باعث کاهش میزان خونریزی قاعدگی در افراد مبتال به
دیسمنوره شود.

روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده دوسوکور با سه
بازوی موازی در سال  1321بر روی  63دختر دانشجوی
ساکن در دو خوابگاه علوم پزشکی و یک خوابگاه غیر
پزشکی شهر تبریز انجام شد .پس از تأیید مطالعه توسط
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی تبریز (کد  )2191و
ثبت عنوان در مرکز کارآزمایی بالینی ایران (کد
 )IRCT201202013706N10نمونهگیری انجام
شد .تعداد نمونه با استفاده از نرم افزار ( STATAنسخه
 )2/2و با در نظر گرفتن میانگین  50و انحراف معیار
 11/5سیسی برای میزان خونریزی قاعدگی بر اساس
نتایج مطالعه اولیه و سطح اطمینان  %25و قدرت ،%91
جهت تشخیص حداقل  %21کاهش در میزان خونریزی،
 19نفر برای هر گروه محاسبه شد که با احتمال %15
افت نمونه 21 ،نفر برای هر گروه در نظر گرفته شد.
جهت انتخاب واحدهای پژوهش ،پژوهشگر ابتدا با
مراجعه به اطاق دانشجویان در خوابگاهها ،اهداف و روش
مطالعه را به دانشجویان توضیح داد و به افرادی که
داوطلب شرکت در مطالعه بوده و به سؤال پژوهشگر،
مبنی بر داشتن قاعدگی دردناک پاسخ مثبت دادند،
پرسشنامه انتخاب نمونه داده شد .این پرسشنامه شامل
سؤاالتی بود که افراد حائز شرایط مطالعه را مشخص می
کرد .معیارهای ورود به مطالعه شامل :داشتن قاعدگی
های منظم ،ابتالء به دیسمنوره اولیه متوسط یا شدید
(نمره شدت درد قاعدگی  5تا  2از محدوده نمره  1تا
 ،)11نداشتن شرح حال مشخصی از بیماریهای مزمن،
مجرد بودن ،عدم استفاده از داروهای ضد بارداری
خوراکی ،عدم درد قاعدگی در کل مدت خونریزی
قاعدگی و عدم لکهبینی در اواسط سیکل بود.
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Intraclass Correlation Coefficient

3

3
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 91نفر از افراد حائز شرایط پس از تکمیل فرم رضایت
آگاهانه وارد مرحله پیگیری اولیه قبل از مداخله شدند و
از آنها خواسته شد که میزان خونریزی ماهانه و شدت
درد خود را طی دو سیکل قاعدگی متوالی قبل از مداخله
در فرم ویژه ثبت کنند .از بین این افراد 63 ،نفری که
همکاری خوبی داشتند و فرمها را به طور دقیق تکمیل
کرده و متمایل به ادامه شرکت در مطالعه بودند ،به طور
تصادفی در گروههای مورد مطالعه تخصیص داده شدند.
جهت تعیین شدت درد قاعدگی ،از مقیاس آنالوگ بصری
( 1)VASو جهت تعیین میزان و طول مدت خونریزی
قاعدگی ،از نمودار تصویری مربوط به میزان خونریزی
قاعدگی ( 2)PBLACاستفاده شد .این نمودار جدولی
است که در ردیف افقی ،تعداد روزهای قاعدگی و در
ردیف عمودی آن ،پدهای آغشته به خون در سه درجه
خفیف ،متوسط و شدید و دفع لختهها را نشان میدهد.
برای درجههای خفیف آغشتگی ضریب یک ،درجه
متوسط ضریب  ،5آغشتگی کامل پد به خون ضریب ،21
برای دفع هر لخته کوچک امتیاز  1و برای هر لخته
بزرگ امتیاز  5در نظر گرفته شده است .افراد پس از هر
بار تعویض پد ،در ردیف مربوط به همان روز از قاعدگی
جدول بر حسب میزان آغشتگی پدها به خون یک
عالمت (×) میزنند .در پایان قاعدگی ،هر عالمت را در
ضریب مربوطه ضرب و اعداد به دست آمده را با هم
جمع کرده و نمره کلی محاسبه میشد ( .)2این روش،
یک روش اندازهگیری نیمه کمی با یک سیستم
امتیازبندی میباشد که ارتباط قوی با آزمایش آلکالین
هماتین (استاندارد طالیی اندازهگیری میزان خونریزی
قاعدگی) دارد (.)11( )r=1/910
در مطالعه حاضر جهت تعیین اعتبار علمی پرسشنامهها
از روش اعتبار محتوا استفاده شد؛ به این صورت که
پرسشنامهها توسط یک تیم پژوهشی تنظیم شد و سپس
توسط  11نفر از اساتید دانشکده پرستاری -مامایی و
علوم پزشکی تبریز مورد بررسی قرار گرفت و اصالحات
الزم بر اساس بازخورد کسب شده انجام شد .نمودار
تصویری مربوط به میزان خونریزی قاعدگی ،توسط 11

Visual Analog Scale
Pictorial Blood Loss Assessment Chart

نفر از واحدهای پژوهش در دو دوره قاعدگی پشت سر
هم تکمیل و ضریب پایایی نمره حاصل از آن بر اساس
( ICC 3ضریب همبستگی درون ردهای) ()r=1/01
تعیین شد .از افراد خواسته شد که از مسکن و سایر
روشهای دارویی و غیر دارویی جهت کاهش درد
قاعدگی استفاده نکنند و در صورت نیاز ،فقط از
ایبوپروفن  111میلی گرمی که در اختیارشان قرار داده
شده بود ،استفاده کنند .همچنین پدهای مصرفی یکسان
در بین افراد شرکتکننده جهت مصرف  1سیکل
قاعدگی مورد مطالعه توزیع شد.
قرصهای ترکیبی با سختی و فرسایش مناسب ،حاوی
 311میلیگرم منیزیم استارات و  611میلیگرم کربنات
کلسیم ،الکتوز و میکروکریستالین سلولز؛ قرصهای
کلسیم به تنهایی حاوی  611میلیگرم کربنات کلسیم،
الکتوز و میکروکریستالین سلولز؛ و قرصهای پالسبو
حاوی الکتوز و میکروکریستالین سلولز بودند .تمام قرص
ها از نظر رنگ ،شکل و اندازه مشابه بودند و تحت نظر
همکار داروساز در آزمایشگاه فیزیک و شیمیایی دانشکده
داروسازی تبریز ساخته شدند.
توالی تخصیص از اعداد تصادفی کامپیوتری و از طریق
بلوکبندی  6و  2تایی با نسبت تخصیص  1:1:1مشخص
شد 11 .عدد قرص کلسیم -منیزیم ،کلسیم به تنهایی یا
پالسبو (برای مصرف  2سیکل هر نفر) به ترتیب توالی
تخصیص در پاکتهای مشابه به ترتیب شمارهگذاری
شده بستهبندی شد .تعیین توالی تخصیص و آمادهسازی
پاکتها توسط فرد غیر درگیر در جمعآوری و تجزیه و
تحلیلکننده دادهها انجام گرفت .به این ترتیب فرد
مصرفکننده ،تجویز کننده ،جمعآوریکننده دادهها و
تجزیه و تحلیلکننده دادهها از نوع مداخله دریافتی
مطلع نبودند.
پاکتهای حاوی قرص و فرمهای جمعآوری دادهها به
ترتیب کد اولیه اختصاص داده شده به هر فرد در اختیار
شرکت کنندگان قرار داده شد و توضیحات کتبی و
شفاهی در مورد طریقه مصرف قرصها و تکمیل کردن
فرمها به آنها داده شد .از آنها خواسته شد که از روز 15
سیکل قاعدگی تا زمان برطرف شدن درد قاعدگی در
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سیکل بعدی ،روزانه  1عدد از قرصها را استفاده کرده و
مصرف قرصها را در محل مربوطه در پرسشنامه عالمت
بزنند.
دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری
( SPSSنسخه  )13مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابتدا شرایط آزمون از جمله طبیعی بودن توزیع میزان و
طول مدت خونریزی قاعدگی با آزمون کولموگروف
اسمیرنوف و هموژن بودن واریانس آنها در گروهها با
آزمون  Leveneبررسی شد که این شرایط برقرار بود.
سپس جهت مقایسه اختالف بین گروهها از نظر این
متغیرها ،قبل از مداخله از آزمون آماری آنالیز واریانس
یک طرفه و بعد از مداخله از آزمون آماری
( ANCOVAبا تعدیل مقادیر پایه) و جهت مقایسه
قبل و بعد از مداخله در هر یک از گروهها از آزمون تی
زوجی استفاده شد .جهت تعدیل اثر مقایسههای چندگانه
بر میزان خطای  αاز روش  Sidakاستفاده شد .میزان p
کمتر از  1/15معنیدار در نظر گرفته شد.

یافتهها
در این مطالعه مشخصات فردی -اجتماعی و باروری افراد
شرکتکننده در سه گروه مصرفکننده ترکیب کلسیم-
منیزیم ،کلسیم به تنهایی و پالسبو همسان بود .حدود
دو سوم ( )%60افراد در محدوده سنی  19-21سال قرار
داشتند و حدود سه چهارم آنها ( )%02شاخص توده
بدنی طبیعی داشتند .حدود یک چهارم ( )%26افراد،
فعالیت منظم ورزشی داشتند .درد قاعدگی در بیش از
نیمی از افراد ( )%52قبل از شروع خونریزی قاعدگی
شروع شده و در بیش از سه چهارم آنها ( 1-2 ،)%90روز
پس از آن کاهش مییافت .سن منارک در  05درصد
نمونهها 11-13 ،سالگی بود .میانگین شدت درد قاعدگی
افراد  ،5/5±2/2طول مدت خونریزی قاعدگی 5/2±1/5
روز و میزان خونریزی  50/1±11/6بود .میزان خونریزی
در حدود نیمی از افراد ( ،)%15بیش از  61سیسی
برآورد شد (جدول .)1

جدول  -1مشخصات پایهای شرکتکنندگان به تفکیك گروههای مورد مطالعه
گروه
کلسیم -منیزیم

گروه کلسیم

گروه پالسبو

کل

سطح معنی
*
داری

مشخصات فردی -اجتماعی و
قاعدگی
سن (سال)Mean (SD) ،

(21/2 )2/1

(21/3 )2/5

(21/2 )2/2

(21/1 )2/2

1/913

شاخص توده بدنی (کیلوگرم/متر
مربع)Mean (SD) ،

(22/3 )2/9

داشتن فعالیت ورزشی منظم
زمان شروع درد قاعدگی
زمان کاهش درد پس از شروع
خونریزی
سن منارک (سال)

(1 )%21

(0 )%35

(5 )21%

(16 )%26

قبل از شروع خونریزی قاعدگی

(11 )%55

(11 )%55

(11 )%60

(36 )%52

همزمان با شروع خونریزی قاعدگی

(9 )%11

(5 )%25

(5 )%21

(19 )%22

بعد از شروع خونریزی قاعدگی

(1 )%5

(1 )%21

(2 )%2

(0 )%12

 1-2روز بعد

(16 )%91

(19 )%21

(12 )%21/5

(53 )%90

 2-3روز بعد

(1 )%21

(2 )%11

(2 )%2/5

(9 )%13

11-13

(11 )%01

(16 )%91

(16 )%06

(16 )%05

 11و باالتر

(6 )%31

(1 )%21

(5 )%21

(15 )%25

)Mean (SD

(12/2 )1/3

(12/2 )1/2

(13/1 )1/5

(13/1 )%1

(6/1 )2/3

(5/2 )2/1

(5/1 )2/2

(5/5 )2/2

 6و کمتر

(15 )%05

(16 )%91

(19 )%96

(12 )%91

باالتر ار 6

(5 )%25

(1 )%21

(3 )%11

(12 )%21

حداکثر -حداقل

5/1-0/1

5/1-6/5

5/1-0/1

5/1-0/1

کمتر از 51

(1 )%21

(5 )%25

(9 )%39

(10 )%29

52-51

(1 )%21

(6 )%31

(6 )%22

(16 )%20

62-61

(0 )%30

(5 )%25

(5 )%21

(10 )%29

شدت درد قاعدگی** (،)11-1
)Mean (SD
طول مدت خونریزی قاعدگی
**
(روز)

میزان خونریزی قاعدگی (سی
**
سی)

(23/5 )3/6

(21/3 )2/1

(22/3 )3/1

 01و باالتر

(1 )%21

(1 )%21

(2 )%11

(11 )%10

حداکثر -حداقل

13/1 -06/1

11/5 -93/1

35/1 -01/1

35/1 -93/1

4

1/151
1/591
1/53

1/32

1/09
1/53
1/19

1/31

*  pدر مورد متغیرهای کیفی با استفاده از آزمون کای دو و در متغیرهای کمی با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه محاسبه شده است.
** میانگین دو دوره قبل از مداخله

 -21/3سیسی ،فاصله اطمینان  -11/2 :%25تا -29/1؛
 .)p>1/111همچنین کاهش معنیداری در طول مدت
خونریزی هم در مقایسه بین گروهی (میانگین تفاوت:
 -1/1روز ،فاصله اطمینان  -1/1 :%25تا -1/0؛
 )p=1/116و هم در مقایسه درون گروهی (میانگین
تفاوت -1/0 :روز ،فاصله اطمینان  -1/1 :%25تا-1/1؛
 )p>1/111وجود داشت (جدول .)2

در افراد مصرفکننده ترکیب کلسیم و منیزیم متوسط
میزان خونریزی قاعدگی بعد از مداخله به طور معنی
داری کمتر از افراد گروه پالسبو بود (میانگین تفاوت:
 ،-12/2فاصله اطمینان  -2/5 :%25تا -21/0؛
 .)p=1/112در این گروه متوسط میزان خونریزی
قاعدگی بعد از مداخله در مقایسه با قبل از مداخله نیز
به طور معنیداری کاهش یافته بود (میانگین تفاوت:

جدول  -2مقایسه میانگین امتیازات میزان خونریزی قاعدگی و طول مدت قاعدگی* در گروههای دریافت کننده کلسیم -منیزیم ،کلسیم به
تنهایی با گروه دریافت کننده پالسبو
گروه کلسیم منیزیم
میانگین ±انحراف معیار

گروه کلسیم
میانگین ±انحراف
معیار

گروه پالسبو
میانگین ±انحراف
معیار

مقایسه
سه
گروه p

)MD (%95 CI

قبل از مداخله

(52/0 )11/0

(50/9 )12/2

(53/6 )11/1

1/31

---

---

بعد از مداخله

(39/1 )11/6

(13/5 )11/9

(10/0 )13/1

1/112

()-21/0، -2/5
-12/2

1/112

مقایسه قبل و بعد از
‡
مداخله

(-21/3 )-29/1، -11 /2
<1/111

(-11/3 )-12/1، -2/0
<1/111

(-6/9 )-13/1، -1/1
1/11

پیامد مورد بررسی

میزان خونریزی
قاعدگی (سی
سی)

طول مدت
خونریزی قاعدگی
(روز)

مقایسه گروه کلسیم منیزیم با
†
پالسبو
p1

مقایسه گروه کلسیم با پالسبو
MD (%95
)CI
--()-15/9 ، 3/2
-6/3

p2
--1/22

قبل از مداخله

(6/1 )1/5

(5/2 )1/5

(5/9 )1/5

1/22

---

---

---

---

بعد از مداخله

(5/3 )1/5

(5/3 )1/5

(5/0 )1/1

1/13

(-1/1 )-1/0، -1/1

/116
1

()-1/6، -1/1
-1/1

1/110

مقایسه قبل و بعد از
مداخله

(-1/0 )-1/1، -1/1
<1/111

(-1/5 )-1/0، -1/3
<1/111

(-1/1 )-1/3، -1/1
1/10

* میانگین دو سیکل قبل و دو سیکل بعد از مداخله ،میزان خونریزی قاعدگی بر اساس چارت هیگام برآورد شده است.
†با استفاده از آزمون آنووا یک طرفه برای مقایسه بین گروهها قبل از مداخله و  ANCOVAبعد از مداخله با تعدیل اثر مقادیر پایه و تعدیل خطای  ɑبرای
مقایسه چندگانه با روش Sidak
‡ نتایج آزمون تی زوجی ،سطر اول نشان دهنده تفاوت میانگین (فاصله اطمینان  )%25و سطر دوم نشاندهنده میزان  pمقایسه قبل و بعد از مداخله در هر گروه

 )p=1/110و هم د ر مقایسه با قبل از مداخله (میانگین
تفاوت -1/5 :روز ،فاصله اطمینان  -1/3 :%25تا -1/0؛
 )p>1/111وجود داشت (جدول .)2

در افراد مصرفکننده کلسیم به تنهایی میزان خونریزی
قاعدگی در مقایسه با قبل از مداخله به طور معنیداری
کاهش یافته بود (میانگین تفاوت -11/3 :سیسی،
فاصله اطمینان  -2/0 :%25تا -12/1؛  ،)p>1/111اگر
چه میزان خونریزی قاعدگی بعد از مداخله در این گروه
در مقایسه با گروه پالسبو کمتر بود ،ولی این تفاوت از
نظر آماری معنیدار نبود (میانگین تفاوت ،-6/3 :فاصله
اطمینان  -15/9 :%25تا 3/2؛  .)p=1/22در این گروه
در مرحله بعد از مداخله کاهش معنیداری در طول
مدت خونریزی هم در مقایسه با گروه پالسبو (میانگین
تفاوت -1/1 :روز ،فاصله اطمینان  -1/1 :%25تا -1/6؛

بحث
در مطالعه حاضر مصرف ترکیب کلسیم و منیزیم؛ هم در
مقایسه با قبل از مداخله و هم در مقایسه با گروه پالسبو،
تأثیر مثبتی در کاهش میزان و طول مدت خونریزی
قاعدگی داشت .همچنین مصرف کلسیم به تنهایی باعث
کاهش معنی داری در طول مدت خونریزی هم در
مقایسه با قبل از مداخله و هم در مقایسه با گروه پالسبو
شد .در گروه کلسیم به تنهایی میانگین میزان خونریزی
5

 مصرف کلسیم به تنهایی و ترکیب آن با منیزیم بر میزان و طول مدت خونریزی قاعدگی

دادهها بیانگر (درصد) تعداد میباشد ،مگر در مواردی که عنوان دیگر مشخص شده باشد :Mean (SD) ،میانگین (انحراف معیار)

 دکتر سکینه محمد علیزاده چرندابی و همکاران

با سندرم پیش از قاعدگی از جمله درد و عالئم مربوط به
تغییرات خلقی نشان داده شده است ( ،)25 ،21در حالی
که در کارآزمایی بالینی والکر و همکاران ( )1229که بر
روی  39فرد مبتال به سندرم پیش از قاعدگی متوسط
انجام شد ،مصرف روزانه  211میلیگرم منیزیم ،توانست
تنها یکی از  6نشانه سندرم پیش از قاعدگی (احتباس
آب در دومین ماه درمان) را کاهش دهد .اما هیچ تأثیر
خاصی در رابطه با عالئم خلقی گزارش نشد (.)26
همچنین در برخی مطالعات انجام گرفته در این زمینه،
تأثیر مثبت منیزیم در کاهش شدت درد قاعدگی نشان
داده شده است (.)29 ،20 ،6
در مطالعه حاضر متوسط میزان خونریزی قاعدگی در
افراد مصرف کننده کلسیم به تنهایی در مقایسه با گروه
پالسبو کمتر بود ولی این تفاوت از نظر آماری معنیدار
نبود .این امر ممکن است مربوط به کمی تعداد نمونه و
پایین بودن قدرت مطالعه در مقایسه بین این گروهها
باشد .آنالیز آماری نیز نشان داد که قدرت مشاهده شده
در این مقایسه  1/361بود ،در حالی که قدرت مشاهده
شده در زمینه مقایسه بین گروه مصرف کننده کلسیم و
منیزیم و گروه پالسبو  1/963بود .بنابراین با توجه به
نتایج این مطالعه نمیتوان در مورد تأثیر کلسیم به
تنهایی بر میزان خونریزی قاعدگی در افراد مبتال به
دیسمنوره اولیه قضاوت دقیقی کرد .جهت قضاوت در این
زمینه ،انجام مطالعه با تعداد نمونه بیشتر توصیه میشود.
مطالعه حاضر بر روی دانشجویان خوابگاهی مبتال به
دیسمنوره اولیه انجام شد و افراد ،بدون در نظر گرفتن
میزان خونریزی قاعدگی وارد مطالعه شدند .با توجه به
شیوع نسبتاً باالی کمبود دریافت مواد معدنی در
دانشجویان خوابگاهی ( ،)22احتماالً نتایج آن قابل تعمیم
به سایر گروهها نباشد ،لذا پیشنهاد میشود تأثیر این
مکملها در سایر گروهها و همچنین در افراد مبتال به
منوراژی نیز مورد بررسی قرار گیرد .همچنین در مطالعه
حاضر ،پیگیری بعد از قطع مداخله وجود نداشت .با
چنین پیگیریهایی در مطالعات بعدی میتوان در مورد
تداوم اثر مداخله قضاوت نمود .به دلیل محدودیتهای
مالی در این مطالعه ،میزان پروستاگالندینهای خون و
همچنین میزان اوپیوئیدهای داخلی بدن طی درمان

قاعدگی بعد از مداخله در مقایسه با قبل از مداخله
کاهش معنیداری یافته بود ،ولی در مقایسه با گروه
کنترل اگر چه میزان خونریزی قاعدگی کمتر بود ولی
این تفاوت از نظر آماری معنیدار نبود.
افزایش پروستاگالندینها ،از دالیل اصلی مطرح در ایجاد
درد و برخی عالئم همراه شونده با آن از جمله خونریزی
زیاد میباشند ( .)1چون پروستاگالندینهای  E2و F2α
باعث افزایش جریان خون رحم میشوند و از طرفی
پروستاگالندینهای  ،E2گشاد کننده عروق میباشند ،لذا
متوسط میزان خونریزی قاعدگی در افراد مبتال به
دیسمنوره اولیه بیشتر میباشد ( .)11در مطالعه حاضر
نیز مقدار خونریزی قاعدگی در مرحله قبل از مداخله به
طور متوسط  50میلیلیتر بود که بیش از میزان متوسط
خونریزی در چرخه عادی قاعدگی ( 31-11میلیلیتر در
هر سیکل ( ))1میباشد.
بر اساس بررسی های انجام شده ،مطالعهای در زمینه
تأثیر کلسیم و منیزیم بر میزان و طول مدت خونریزی
قاعدگی منتشر نشده است .با این حال مطالعاتی در مورد
اثرات درمانی سایر روشهای طب مکمل مانند کاربرد
ویتامین  )11-12( Eو عسل ( )15در این زمینه وجود
دارد .نتایج این مطالعات حاکی از تأثیر معنیدار این مواد
بر کاهش میزان خونریزی قاعدگی میباشند و از علل
احتمالی چنین تأثیری نیز کاهش سنتز پروستاگالندین-
ها مطرح شده است که مکانیسم آن میتواند با اثر
ترکیب کلسیم و منیزیم در مطالعه حاضر همسو باشد.
مطالعات مروری انجام گرفته ،بیانگر عدم امکان قضاوت
دقیق در مورد تأثیر کلسیم و منیزیم بر دیسمنوره و
سندرم پیش از قاعدگی به دلیل عدم وجود شواهد کافی
با کیفیت باال در این زمینه میباشند ( .)19-16با این
حال نتایج اغلب کارآزماییهای بالینی ،نشانگر تأثیر
مثبت آنها میباشند .دو مطالعه انجام شده توسط تیس
جاکوبس و همکاران ( )1292 ،1229و مطالعه اخالقی و
همکاران ( ،)2113قنبری و همکاران ( )2112و
پورمحسن و همکاران ( ،)2111تأثیر مثبت کلسیم بر
شدت عالئم سندرم پیش از قاعدگی را نشان دادند (-12
 .)23در برخی مطالعات تأثیر مثبت مصرف مکمل
منیزیم در نیمه دوم سیکل قاعدگی بر نشانههای مرتبط
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، ولی با توجه به پایین بودن قدرت مطالعه.مفید میباشد
.نمیتوان در مورد تأثیر کلسیم به تنهایی قضاوت نمود
 با توجه به نیافتن مطالعات قبلی در این،در عین حال
- انجام مطالعات بیشتر در این زمینه بر روی گروه،زمینه
های دیگر از افراد جهت استفاده عمومی از نتایج این
.تحقیق در بالین ضروری به نظر میرسد

 پیشنهاد میشود در مطالعات،مورد بررسی قرار نگرفت
بعدی جهت پی بردن به مکانیسم اثر احتمالی این
. چنین اندازهگیریهایی مد نظر قرار گیرد،مکملها
با توجه به تأثیر معنیدار ترکیب کلسیم و منیزیم بر
کاهش میزان و مدت خونریزی قاعدگی و عدم گزارش
هیچگونه عارضه جانبی توسط افراد شرکتکننده در
 احتماالً استفاده از این ترکیب در افراد مبتال به،مطالعه
،دیسمنوره اولیه بتواند با کاهش میزان خونریزی قاعدگی
به ارتقاء سالمت آنان و در نهایت ارتقاء سالمت و اقتصاد
 بیحالی، زیرا مشکالتی مانند خستگی،جامعه کمک کند
و کم خونی ناشی از فقر آهن که معموالً به دنبال
 باعث کاهش توانایی و،خونریزی زیاد عارض میشود
.کارآیی زنان در این دوران از زندگی آنان میشود

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل قسمتی از پایاننامه دانشجویی
کارشناسی ارشد مامایی میباشد که در مرکز کارآزمایی
IRCT201202013706N10 بالینی ایران با کد
ثبت و در شورای اخالق دانشگاه علوم پزشکی تبریز با
 به1321/11/16  در مورخ2191 کد اخالق شماره
 بدین وسیله از تمام دانشجویانی که در.تصویب رسید
 تشکر و قدردانی،این کارآزمایی بالینی مشارکت داشتند
.میشود

نتیجهگیری
مصرف ترکیب کلسیم و منیزیم در کاهش میزان و طول
مدت خونریزی قاعدگی در افراد مبتال به دیسمنوره اولیه
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