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Abstract 

Background: Heavy menstrual bleeding has a negative impact on quality of life. In this study, 
the effect of hydroalcoholic extract of capsella bursa pastoris on menorrhagia is evaluated. 

Materials and Methods: This clinical trial was carried out on 90 women with complaint of 
heavy menstrual bleeding. Samples, after a control cycle of primary bleeding, were randomly divided 
to capsella bursa pastoris and control groups. Both groups were subjected to mefenamic acid treatment 
with 500 mg every 8 hours, from the first day to the end of bleeding, up to seven days, for two 
consecutive cycles. In capsella bursa pastoris group, in addition to mefenamic acid, capsella bursa 
pastoris capsule 500 mg every12 hours, from the first day to the end of bleeding, up to seven days, was 
prescribed. In control group, instead of capsella bursa pastoris capsules,it,s placebo was prescribed 
with the same order. Data were checked and compared before and after treatment using SPSS 
software.  

Results: The average amount of bleeding reduced in capsella bursa pastoris group from 135.27 
in control cycle to 69.13 in third cycle and in control group reduced from 133.91 to 75.44 in third 
cycle(p<0.001). The average duration of bleeding was reduced in capsella bursa pastoris group from 
7.38 in control cycle to 5.40 in third cycle and in control group was reduced from 6.91 to 5.31 in third 
cycle(p<0.001). 

Conclusion: It seems that the extract of capsella bursa pastoris can be effective in reducing the 
amount and duration of bleeding in women of reproductive age with heavy menstrual bleeding.  
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 مقاله پژوهشی                                                                                                                   مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك
 86-94، 1395، فروردین )106شماره پیاپی  (1، شماره 19                                                                                   سال                                     

  

 منوراژي بر کشیش کیسه هیدروالکلی عصاره ثیرأت بررسی
  

  4بخش چاي سمیرا ،3مجاب فراز ،2کشاورز زهره ،*2کریمان نورالسادات ،1نافع مهدیس

  

 .ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه باروري، بهداشت و مامایی گروه مامایی، ارشد کارشناسی دانشجوي -1

 .ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه باروري، بهداشت و مامایی گروه استادیار، -2

 .ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه فارماکوگنوزي، گروه استاد، -3

  .، ایرانتهران بهشتی، شهید دانشگاه زیستی، آمار گروه زیستی، آمار دکتراي دانشجوي -4
  

 23/10/94:  تاریخ پذیرش13/4/94 :تاریخ دریافت
 

 چکیده
 هعصار ثیرأت بررسی جهت حاضر مطالعه .دارد منفی ثیرأت زندگی کیفیت روي قاعدگی سنگین ریزي خون :هدف و زمینه

 .است گرفته انجام منوراژي بر کشیش کیسه هیدروالکلی
 از پس ها نمونه .شد انجام قاعدگی شدید ریزي خون شکایت با زنان از نفر 90روي ،بالینی کارآزمایی این :ها روش و مواد
 ،گروه ود هر براي .گرفتند قرار کنترل و کشیش کیسه گروه دو در تصادفی طور به ریزي، خون میزان کنترل سیکل یک
 سیکل دو براي روز 7 مدت به حداکثر و آن اتمام تا قاعدگی اول روز از ساعت 8 هر اسید مفنامیک کپسول گرم میلی 500

 از ساعت12 هر کشیش کیسه کپسول گرم میلی 500 ،اسید مفنامیک بر عالوه کشیش کیسه گروه در .شد تجویز متوالی
 همان با آن پالسبوي کشیش کیسه کپسول جاي به کنترل گروه در .شد جویزت روز 7 مدت به حداکثر آن اتمام تا اول روز

  . مقایسه شدندSPSS افزار نرم ها قبل و بعد از درمان با استفاده از داده .شد تجویز دستور
 در و سیکل سومین در 13/69 به کنترل سیکل در 27/135 از کشیش کیسه گروه در ریزي خون میزان میانگین :ها یافته

 مدت طول میانگین ).>001/0p(یافت کاهش سیکل سومین در 44/75 به کنترل سیکل در 91/133 از شاهد هگرو
 سیکل در 91/6 از شاهد گروه در و سیکل سومین در 40/5 به کنترل سیکل در 38/7 از کشیش کیسه گروه در ریزي خون

  ).>001/0p(یافت کاهش سیکل سومین در 31/5 به کنترل
 باروري سنین زنان در قاعدگی ریزي خون مدت و میزان کاهش در کشیش کیسه عصاره رسد می ظرن به :گیري نتیجه

   .است موثر قاعدگی شدید ریزي خون به مبتال
 بلک پی چارت منوراژي، اسید، مفنامیک کشیش، کیسه :کلیدي واژگان
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 مقدمه
 طی که سنگین قاعدگی هاي سیکل به منوراژي

 طوالنی یا )سی سی 80 از بیش( یافته افزایش ریزي خون آن
 منوراژي .)1(گردد می اطالق )روز 7 مساوي یا بیشتر( شده

 را زنان صصینمتخ به مراجعه علت درصد 20 مجموع در
 بین مختلف مطالعات در منوراژي شیوع .)2(دهد می تشکیل

 بیشتر سن افزایش با که شده گزارش درصد 13تا  9
 18 که زند می تخمین جهانی بهداشت سازمان .)3(شود می

 .)4(هستند منوراژي به مبتال جهان سراسر در زن میلیون
 لسا در را آمریکایی زن میلیون 10 حدود در منوراژي

 از یکی و دارند سال 50تا  40 زنان این بیشتر .کند می گرفتار
 هیسترکتومی سالگی 60 از قبل سنین در آمریکا در زن 3 هر
 این درصد 50 حداقل در اصلی مشکل منوراژي و شود می

 میر و مرگ افزایش سبب منوراژي چه اگر .)5(است زنان
 شامل یاجتماع و روانی-جسمی هايپیامد اما ،شود نمی زنان

 هزینه افزایش و زندگی کیفیت کاهش آهن، فقر آنمی
 با آهن فقر آنمی .)6-8(بردارد در را پزشکی خدمات
 سردرد، پذیري، تحریک خستگی، ضعف، چون عالیمی

  .)9(است همراه فعالیت توانایی کاهش و پریدگی رنگ
 اقدامات و تدابیر مختلف، ملل سنتی طب در

 کار به قاعدگی سنگین هاي ریزي خون درمان براي متنوعی
 طب دارویی، گیاهان از استفاده شامل که است رفته می

 داروهاي مصرف .)10(باشد می غیره و فشاردرمانی سوزنی،
 قبول مورد عمده طور به و داشته طوالنی تاریخچه گیاهی
  .)11(باشد می جامعه

 Capsella bursa علمی نام با کشیش کیسه گیاه

pastoris استیل کولین، تانن، چون ختلفیم مواد حاوي 
 استرول، چرب، اسیدهاي آمینواسیدها، فالونوئیدها، کولین،
 بتاکاروتن، پتاسیم، کلسیم، آسکوربیک، اسید تیامین،
 نشان مطالعات .)13 ،12(باشد می آهن و نیاسین ،k ویتامین

 توسیک، اکسی هاي فعالیت داراي کشیش کیسه که اند داده
 روي بر گیاه این .)14(باشد یم ضدالتهابی و ضدزخم
 افزایش را آن انقباض و گذارد می اثر رحم صاف عضالت

 صورت به و است خون آورنده بند اثر وداراي دهد می

 یا و قاعدگی سنگین هاي ریزي خون درمان در خوراکی
 ،5(رود می کار به قاعدگی دوره از خارج رحمی ریزي خون

 استفاده مزمن نوراژيم درمان براي قدیم در گیاه این .)12
 درمان براي گیاه این گویند می اروپایی شناسان گیاه .شد می

 .است مفید بسیار رحمی هاي فیبروم از ناشی هاي ریزي خون
 به گیاه این اروپا در جهانی جنگ طی و نوزدهم قرن در

 و رحمی هاي ریزي خون درمان براي ارگوت عنوان
  .)15(شد می استفاده زایمان از بعد هاي ریزي خون

 کیسه گیاه اثر زمینه در پژوهش عدم به توجه با
 ثیرأت تعیین هدف با حاضر مطالعه منوراژي، بر کشیش
 منوراژي بر کشیش کیسه گیاه هیدروالکلی عصاره کپسول

 دانشگاه به وابسته زنان هاي درمانگاه به ه کنندگانمراجع در
  .دش انجام 1392-1393 سال در بهشتی شهید پزشکی علوم

 
  ها روش و مواد

 کارآزمایی نوع از  تصادفی- شاهديمطالعه این
 مبتال بیماران  برروي1393 تا 1392 بوده که در سال بالینی

 زنان هاي درمانگاه به کننده مراجعه منوراژي به
 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه به وابسته هاي بیمارستان

 دانشگاه اخالق کمیته توسط 143صورت گرفت و با شماره 
 کد با وتأیید شد  بهشتی شهید پزشکی علوم

13N201410034529  در مرکز کارآزمایی بالینی ثبت
  .گردید

 بر منوراژي به ابتال شامل پژوهش به ورود شرایط
 PBLAC)Pictorial blood loss چارت اساس

assessment chart(، شاخص توده سال، 45تا  18 سن 
 ،IUD نداشتن منظم، گیقاعد هاي سیکل ،5/18-9/29 بدنی
 بر موثر سیستمیک شده شناخته هاي بیماري به ابتال عدم

 شده شناخته هاي بیماري به ابتال عدم قاعدگی، ریزي خون
 سندروم واژینال، فعال هاي عفونت آن، سابقه یا لگن التهابی

 عدم تخمدان، فانکشنال هاي کیست کیستیک، پلی تخمدان
 عدم و آینده ماه 3 طی رد حاملگی به تصمیم یا حاملگی

 پاپ نداشتن خاص، داروي مصرف به نیاز عدم شیردهی،
 به حساسیت سابقه نداشتن  وغیرطبیعی سونوگرافی یا اسمیر

  .بود دارویی گیاهان
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 هر ایجاد شامل  نیزمطالعه از خروج معیارهاي
 مدت در بارداري بروز افراد، در داروها به حساسیت گونه

 عدم شده، تجویز درمانی صحیح وهشی رعایت عدم مطالعه،
 اجبار و خاص بیماري بروز مطالعه، در شرکت ادامه به تمایل

 داروي گونه هر مصرف مطالعه، حین در دارو مصرف به
 حین در قاعدگی ریزي خون بر موثر شیمیایی یا گیاهی
 به نیاز و نزدیکان فوت مانند خاص اي حادثه بروز مطالعه،

  .بود جراحی عمل
 شامل پژوهش این در ها داده ردآوريگ ابزار

 مامایی، و جمعیت شناختی مشخصات( اطالعاتی هاي فرم
 دارو مصرف نحوه بررسی مطالعه، به ورود معیارهاي بررسی

 بررسی  ودرمان پذیرش و رضایت میزان بررسی بیماران، در
 اعتبار بررسی جهت .بود متر و وزنه ،)دارویی عوارض

 و محتوا اعتبار از ،PBLAC چارت و اطالعاتی هاي فرم
 سکا مارك ترازوي از متر، و وزنه اعتبار بررسی جهت

 الیکا مارك ارتجاع قابل غیر فلزي متر و ایران ساخت
 پایایی بررسی جهت .شد استفاده ایتالیا کشور ساخت

 جهت .شد استفاده مجدد آزمون روش از اطالعاتی، هاي فرم
 از نفر ده ختیارا در چارت ،PBLAC چارت پایایی بررسی
 ساعت دو کنند، پر را آن ستون یک تا گرفت قرار بیماران

 ستون معادل دیگري، چارت در تا شد خواسته آنان از بعد
 ضریب و محاسبه امتیازات سپس .کنند پر را اول چارت

 و 8/0 بستگی هم ضریب .گردید بررسی ها آن بین بستگی هم
 وزنه ابتدا ترازو، یپایای تعیین جهت .بود قبول مورد باالتر
 کارخانه سفارش طبق و شد توزین آن با کیلویی دو شاهد

 استاندارد وزنه همان با توزین بار ده هر از پس سازنده
 ارتجاع قابل غیر فلزي متر از متر، پایایی براي .گردید کالیبره
  .شد استفاده

 شرح منوراژي دلیل به کننده مراجعه زنان از ابتدا
 مطالعه به ورود شرایط واجد افراد به .شد گرفته کامل حال
 یک طی منوراژي ییدأت جهت PBLAC چارت عدد یک

 نوار از تا شد خواسته زنان از .شد داده قاعدگی سیکل
 نمودار .کنند استفاده بالدار و متوسط سایز ریز پنبه بهداشتی
 تعداد افقی ردیف در که است جدولی PBLAC تصویري

 به آغشته پدهاي آن عمودي فردی در و قاعدگی روزهاي
 .دهد می نشان شدید و متوسط خفیف، درجه سه در را خون
 و پنج ضریب متوسط درجه یک، ضریب خفیف درجه براي

 در بیست ضریب )خون به پد کامل آغشتگی( شدید درجه
 بر پد، تعویض بار هر از بعد زنان .است شده گرفته نظر

 در مودار،ن درون خون، به پدها آغشتگی میزان حسب
 .زدند می عالمت قاعدگی از روز همان به مربوط هاي خانه

 و ضرب مربوطه ضریب در عالمت هر قاعدگی پایان در
 محاسبه کلی نمره و جمع هم با آمده دست به اعداد

 100 از کمتر نمره و منوراژي بیشتر یا 100 نمره .گردید می
 با روش این .شد گرفته نظر در طبیعی ریزي خون

 روش یک درصد 89 بودن اختصاصی و درصد 86یتحساس
 نرمال قاعدگی ریزي خون از منوراژي کردن جدا در موثر
  .)16(است

 ها جدول ،شفاهی و کتبی آموزش از پس بیماران
 تحویل و کرده تکمیل قاعدگی سیکل یک طی را

 PBLAC ، 100 نمره که صورتی در و دادند می گر پژوهش
 مشخصات نامه پرسش و دهش مطالعه وارد بود بیشتر یا

 تکمیل آنان براي مامایی سوابق و جمعیت شناختی
 نرم از استفاده با تصادفی، انتساب روش به افراد .گردید می

 .گرفتند قرار شاهد و تجربی گروه دو از یکی در اکسل افزار
 اختیار در PBLACجدول و دارو مصرف نحوه فرم دو

  .گرفت قرار بیماران
 بازار از 1392 ماه آذرماه رد کشیش کیسه گیاه

 روستاهاي از گیاه این .شد خریداري )عطاري( تبریز دارویی
 در هویت تایید از پس .بود هشد آوري جمع تبریز اطراف

 بهشتی شهید داروسازي دانشکده شناسی گیاه آزمایشگاه
 و گیري عصاره درجه 96 الکل در خیساندن روش به تهران،
 صفر سایز هاي کپسول در و مخلوط نشاسته پودر با سپس
 کشیش کیسه عصاره گرم میلی 320 حاوي کپسول هر .پرشد

 و کشیش کیسه هاي کپسول .بود )گیاه گرم میلی 5/2 معادل(
 شدند تهیه مشابه کامال دوز و رنگ اندازه، شکل، در پالسبو

 گر پژوهش اختیار در B و A کد با بسته در هاي پاکت در و
 تصادفی طوره ب که شد داده توضیح نبیمارا به .ندگرفت قرار
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 خواهند قرار کنترل یا کشیش کیسه گروه دو از یکی در
 و کشیش کیسه گیاه که است توضیح به الزم .گرفت
 اسید مفنامیک کپسول .دبودن خاصی بوي فاقد ها کپسول

 به ناژو، ایران داروسازي شرکت ساخت گرمی میلی 250
 براي 1228102738 ثبت شماره و066 ساخت سري شماره

  .گردید تهیه بیماران
 منظور بدین .شد انجام وکورس سه روش به مطالعه

 تجویز داروهاي ماهیت از آمار مشاور و گر پژوهش بیماران،
 دو هر افراد براي .نداشتند اطالعی ها آزمودنی براي شده

 ساعت 8 هر اسید مفنامیک گرمی میلی 250 کپسول دو گروه
 و آن اتمام تا قاعدگی اول روز از )روز در کپسول شش(

 .شد تجویز متوالی سیکل دو براي روز 7 مدت به حداکثر
 دو اسید مفنامیک بر عالوه کشیش کیسه گروه افراد براي

 )روز در کپسول چهار( ساعت12 هر کشیش کیسه کپسول
 گرم 10 با برابر کشیش، کیسه عصاره گرم میلی 920 معادل(

 حداکثر آن اتمام تا قاعدگی اول روز از )کشیش کیسه گیاه
 کپسول جاي به کنترل گروه براي .شد تجویز روز 7 مدت به

 تجویز دستور همان با کشیش کیسه پالسبوي کشیش کیسه
  .شد

 و PBLAC جدول بیماران قاعدگی، سیکل طی در
 تحویل و نمودند تکمیل را دارو مصرف نحوه نامه پرسش

 مشکل گونه ربروزه مورد در آنان از .دادند گر پژوهش
 عدم و داروها منظم مصرف صورت در .شد سوال احتمالی

 قبلی سیکل مراحل همانند درمانی دوم سیکل مشکل، بروز
 پذیرش و رضایت میزان نامه پرسش یک سپس .شد تکرار
 .گردید تکمیل آنان براي دارویی عوارض فرم و درمان

 نظر در با .شد انجام هدف بر مبتنی روش به گیري نمونه
 وتوان 6/0، اندازه اثر 05/0داري  سطح معنی گرفتن
 نظر در با .شد نفرتعیین 90 نمونه تعداد حداقل ،80/0آزمون
 گرفته نظر در نفر 108 درصد، 20 ریزش احتمال گرفتن

 SPSS افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه جهت .ندشد
 توزیع جداول شامل توصیفی، آمار هاي روش و 20نسخه 

 هاي آزمون و معیار انحراف و میانگین هاي شاخص و فراوانی

 هاي گیري اندازه واریانس تحلیل اسکوئر، کاي مستقل، تی
 .شد استفاده ویتنی من و مکرر

  
  ها یافته

 از نفر 108 .گرفتند قرار بررسی مورد نفر 130 ابتدا
 چارت و شده انتخاب پژوهش واحد عنوان به آنان

PBLAC اختیار در قاعدگی یزير خون میزان بررسی براي 
 به نفر 4 اولیه، بررسی سیکل یک از پس .گرفت قرار آنان
تکمیل  دلیل به نفر 2 آنان، در منوراژي ییدأت عدم دلیل

 از شرکت ادامه به تمایل عدم دلیل به نفر 2 و فرم ناقص
 گروه دو از یکی در باقیمانده افراد و شدند خارج مطالعه
 افراد از نفر 100 ترتیب بدین .گرفتند قرار شاهد و تجربی

 نفر 50( نمودند دریافت دارو و شدند مطالعه وارد منوراژیک
  2تجربی، گروه از درمان، اولیه سیکل از بعد ).گروه هر در
تکمیل  دلیل به نفر 1 داروها، نامنظم مصرف دلیل به نفر

 کنترل گروه از و معده تحریک دلیل به نفر 1 ها، فرم ناقص
 نامنظم مصرف دلیل به نفر 1 معده، تحریک دلیل به نفر 2 نیز

 گروه از درمان دوم سیکل در .شدند خارج مطالعه از داروها
 خارج مطالعه از داروها نامنظم مصرف دلیل به نفر 1 تجربی
 نامنظم مصرف دلیل به نفر 2 نیز کنترل گروه از و گردید
 يرو بر پژوهش این نهایت در .شدند خارج مطالعه از داروها

 .شد انجام منوراژیک افراد از نفر 90
 سطح سن، نظر از گروه دو که داد نشان نتایج

 و زایمان تعداد هل،أت وضعیت مسکن، وضعیت تحصیالت،
 نداشتند داري معنی آماري تفاوت منوراژي خانوادگی سابقه

 از گروه دو .بودند همگن شده ذکر فاکتورهاي لحاظ از و
 آماري اختالف و ودندنب همگن بدنی توده شاخص نظر

 به ).=008/0p(داشت وجود ها آن میانگین بین داري معنی
 بیشتر داري یمعن صورت به کنترل گروه میانگین که طوري

 احتمالی اثر بررسی منظور به .بود کشیش کیسه گروه از
 گر، مخدوش عنوان به درمان اثر روي بر بدنی توده شاخص

 و  نمودهمدل اردو کووریت یک عنوان به را متغیر این
 هاي تحلیل از یک هیچ در  کهکردیم تحلیل
 آن اثر ،کوواریانس تحلیل و تکراري هاي گیري اندازه

 ثیرأت بر متغیر این که معنی این به ؛)<05/0p(نشد دار یمعن
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 اسید مفنامیک و کشیش کیسه هیدروالکلی عصاره کپسول
 در حاضر افراد بیشتر .نداشت داري یمعن اثر منوراژي بر

 سابقه داراي کشیش، کیسه و کنترل گروه دو هر در مطالعه
 و کنترل گروه در درصد 0/60( ندبود منوراژي خانوادگی

 ریمتغ نظر از گروه دو ).کشیش کیسه گروه در درصد 8/57
 داري یمعن اختالف و بوده همگن منوراژي یخانوادگ سابقه

  ).1 جدول(نداشت وجود ها آن بین
  

 حـسب  بر مطالعه مورد افراد فراوانی وزیعت و مقایسه .1جدول
 گـروه  دو در مامـایی  و جمعیت شـناختی   مشخصات از تعدادي

  کنترل و کشیش کیسه
گروه کیسه 

  کشیش
45=n 

  گروه کنترل
45=n 

  متغیر

انحراف 
  میانگین±معیار

انحراف 
  میانگین±معیار

  آزمون

   مستقلtآزمون   22/27±89/4  56/27 ±89/3  سن
722/0p= 

ده شاخص تو
کیلوگرم (بدنی 

  )بر متر مربع

  آزمون من ویتنی  52/2±22/24  01/2±92/22
008/0p=   

  آزمون من ویتنی  311/0±79/0  2/0±55/0  تعداد بارداري
692/0p= 

  آزمون من ویتنی  24/0±64/0  13/0±46/0  تعداد زایمان
338/0p= 

  
 امتیاز از استفاده با قاعدگی ریزي خون میزان

PBLAC، صورت به و گروه دو بین داخله،م از پس و قبل 
 میزان که داد نشان نتایج .شد مقایسه گروهی درون
 کاهش گروه دو هر در قاعدگی ریزي خون
 در قاعدگی ریزي خون کاهش میزان ).>001/0p(یافت
 کنترل گروه از بیشتر کشیش کیسه کروه

  ).2 جدول)(=036/0p(بود
  

ی واحـدهاي  ریزي قاعدگ  مقایسه میانگین میزان خون   . 2جدول  
مورد پژوهش قبل از درمان، دوره اول و دوره دوم بعد از درمان             

  در دو گروه کیسه کشیش و کنترل
  گروه

امتیاز 
PBLAC 

گروه کیسه 
 n=45کشیش
انحراف ±میانگین

  معیار

 n=45گروه کنترل
انحراف ±میانگین

 معیار

نتیجه مقایسه 
بین گروهی 
آزمون اندازه 
گیري هاي 

  مکرر
  p=797/0  91/133±61/20  27/135±57/28  ماه اول
  p=351/0  64/90±58/13  49/87±00/18  ماه دوم
  ماه سوم

نتیجه مقایسه 
  درون گروهی

90/17±13/69  
001/0<p  

)1-2 ،1-3 ،2-3(  

62/8±44/75  
001/0<p  

)1-2 ،1-3 ،2-3(  

036/0=p  

 هر در قاعدگی ریزي خون روزهاي تعداد میانگین
 کاهش درمان از قبل به نسبت درمان از پس گروه دو

 لحاظ از گروه دو در کاهش این میزان ،)>p/001(یافت
  .)1 نمودار(نداد نشان را داري معنی تفاوت آماري

  

  
ریزي قاعدگی زنان مورد  مقایسه تعداد روزهاي خون. 1نمودار

مطالعه، قبل از درمان، دوره اول، دوره دوم بعد از درمان در دو 
  گروه کنترل و کیسه کشیش 

  
  دردرمان از رضایت ین میزانب که داد نشان جنتای

 به ،)p>001/0(دارد وجود داري یمعن اختالف گروه دو
 کیسه گروه در درمان از مندي رضایت میزان که طوري

 گروه در(بود کنترل گروه از بیشتر داري معنی طور به کشیش
 و راضی درصد 1/51 و راضی بسیار درصد 40 کشیش کیسه

 راضی درصد 60 و راضی بسیار درصد 2/2 کنترل گروه در
   ).بودند

ه ب شده ایجاد عارضه بیشترین ها یافته اساس بر
 گروه در درصد 7/46( بود گوارشی عوارض درمان، دنبال
 مصرف به که )کنترل گروه در درصد 6/55 و کشیش کیسه

 به توجه با .شد مربوط می گروه دو هر در اسید مفنامیک
 و پژوهش این در گروه دو هر در اسید مفنامیک مصرف

 گفت توان می کشیش کیسه گروه در عوارض افزایش عدم
 نکرده ایجاد خاصی عارضه کشیش کیسه پژوهش این در که

 عوارض سایر و) =832/0p( گوارشی عوارض میزان .است
)1=p( درمان از پس کنترل و کشیش کیسه گروه دو در 



 و همکارانبررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی کیسه کشیش بر منوراژي                                                                                                    مهدیس نافع 

  92                                                                                                1395 فروردین ،1 شماره ، نوزدهمسال اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

 حساسیت اه گروه از یک هیچ در .نداشت داري معنی تفاوت
  .نشد گزارش مصرفی داروهاي به
  

  بحث
 هیدروالکلی عصاره که داد نشان ها یافته بررسی

 مقدار کاهش در کشیش کیسه گیاه هوایی هاي قسمت
 موثر ایدیوپاتیک منوراژي درمان در  وقاعدگی ریزي خون

 بررسی زمینه در اي مطالعه تاکنون که این به توجه با .باشد می
 بحث در است، نشده انجام منوراژي بر کشیش کیسه اثر

 یا اثر مکانیسم با گیاهان یا داروها( مشابه مطالعات از حاضر
 استفاده )مشابه پاتولوژي با هایی بیماري و مشابه موثره مواد

  .گردید
 موثره مواد حاوي کشیش کیسه گیاه عصاره

  واسترول کولین، استیل کولین، تانن، جمله از متعددي
 کنترل در طریقی به کدام هر که )13(باشد می فالونوئیدها

 خاصیت با ها آناز  برخی .دارند نقش منوراژي
 پروسه کنترل طریق از خود ضدالتهابی و اکسیدانی آنتی

 طریق از برخی و رحم در انقباض ایجاد با برخی التهاب،
 مشارکت منوراژي کنترل در هورمونی اثرات اعمال

 کشیش کیسه گیاه که ندا داده نشان مطالعات .نمایند می
  .)14(باشد می انقباضی و ضدالتهابی هاي فعالیت داراي

 عصاره ،همکاران و سورتیجی مطالعه در
 ریزي خون میزان اسید مفنامیک و گزنه هیدروالکلی

 طور به گزنه گروه در کاهش این و دادند کاهش را قاعدگی
 نیز کشیش کیسه .)17(بود کنترل گروه از بیشتر داري معنی
 رسد می نظر به و است ضدالتهابی خاصیت داراي گزنه مانند

 .ددگر می واقع موثر منوراژي درمان در مشابه مکانیسم با که
 هر در قاعدگی ریزي خون روزهاي تعداد حاضر مطالعه در
 در داري معنی طور به کاهش این و یافت کاهش گروه دو

   .بود بیشتر کشیش کیسه گروه
 داروهاي که داد نشان انهمکار و لتابی مطالعه

 در را قاعدگی شدید ریزي خون ،استروئیدي غیر ضدالتهابی
میزان  نیز حاضر پژوهش در .دهند می کاهش پالسبو با قیاس

 کنندگان مصرف( ریزي قاعدگی در گروه کنترل خون
  .)18(یافت کاهش ،)پالسبو و اسید مفنامیک

 کـشیش  کیـسه  گیاه در موجود  موثره مواد از تانن
 ایجاد به قادر و بوده ها فنول پلی از اغلب ها تانن .)12(باشد  یم

ــاض ــضالت در انقب ــاف ع ــی ص ــند م ــب .)19(باش ــنتی ط  ،س
 خـون  جریـان  افزایش براي عاملی را رحم بودن هایپوتونیک

 توانـد  مـی  رحم تونیسیته بهبود معتقد است   و شناخته قاعدگی
 .نمایـد  کمـک  قاعـدگی  خـون  جریان شدن تنظیم و نرمال به

استفاده  رحم کننده منقبض گیاهان از به همین علت است که    
 هـاي  مکانیـسم  از یکـی  رسـد  می نظر به از این رو   .)5(شود  می

 انقبـاض  ایجاد کشیش، کیسه توسط منوراژي کنترل احتمالی
  .باشد رحم صاف عضالت در

 کـه  شـد  داده نـشان  همکـاران  و مجاهـد  مطالعه در
 اکـسی  و رطب کننده مصرف گروه در ریزي خون مقدار که

 بود گروهی از کمتر زایمان از بعد ساعت دو پایان در توسین
در این مطالعـه    . شد تجویز توسین اکسی ها  آن براي فقط که
 جملـه  از انقبـاض  کننـده  ایجـاد  موثره مواد وجود بهچنین   هم

 نقـش  رحـم  انقباضـات  در که است شده اشاره رطب در تانن
  .)11(دندار

 کـه  شـد  داده نـشان  همکـاران  و مـزاري  مطالعه در
 درمـان  در اسـید  ترانکـسامیک  و فارسی گلنار گیاهی داروي

 و قاعـدگی  ریـزي  خـون  کـاهش  باعث منوراژي به مبتال زنان
 دارا واسـطه  به گلنار .دوش می قاعدگی ریزي خون مدت طول
 درمـان  در تانن جمله از انقباض کننده ایجاد موثره مواد بودن

 .)20(است دهش واقع موثر منوراژي

 مـصرف  کـه  داد نشان همکاران و مهدویان مطالعه
 اکــسی تجــویز بــا مقایــسه در خــوراکی شــوید تخــم عــصاره
 بعـد  ریـزي  خون بیشتر کاهش سبب تواند می عضالنی توسین

 داراي که است گیاهانی جمله از شوید تخم .گردد زایمان از
 صـاف  عـضالت  بر انقباضی خاصیت و باشد  می آنتول و تانن
  .)19(دارد مرح

 نوع چندین حاوي کشیش کیسه هوایی هاي اندام
 خاصیت داراي آن واسطهه ب که است فالونوئید

 گیاه که رسد می نظر به .)13(باشد می قوي اکسیدانی آنتی
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 کاهش سبب تواند می نیز مکانیسم این با کشیش کیسه
 نشان همکاران و صفري مطالعه .گردد قاعدگی ریزي خون

 میزان کاهش در اسید مفنامیک حد در E نویتامی که داد
  .)21(باشد می موثر قاعدگی ریزي خون

 در هـا  نمونـه  کلیه براي اسید مفنامیک تجویز علت
 اول خـط  عنـوان ه  بـ  NSAIDS شده شناخته اثر پژوهش، این

 درمـان  از هـا  نمونـه  نکـردن  محروم و )22(منوراژي در درمان
 انتخـاب  علت اما .باشد می اخالقی مسائل رعایت و استاندارد
 جهــت )درمــانی مداخلــه عنــوانه بــ( کــشیش کیــسه عــصاره
 آن خـواص  از شواهدي وجود منوراژي، بر آن ثیرأت سنجش

 در بیمـار  گفتـه  بـه  نمـودن  بسنده .ست ا بیماري این کنترل در
 از پـژوهش،  ایـن  در مـا  مدنظر هاي بیماري به ابتال عدم مورد

  .باشد می آن هاي محدودیت
  

  گیري نتیجه
 که دهد می نشان پژوهش این از حاصل نتایج

 میزان کاهش سبب کشیش کیسه هیدروالکلی عصاره
 با .شود می منوراژي به مبتال زنان در قاعدگی ریزي خون
 نظر از که( خاص اي عارضه کشیش کیسه که این به توجه

 از این رو ،است نکرده ایجاد )باشد شده دار معنی آماري
 داروي یک عنوان به کشیش سهکی گیاه شود می پیشنهاد

 متداول درمان با مقایسه در مستقل طور به عارضه کم و موثر
 قرار مورداستفاده بعدي بالینی هاي کارآزمایی مطالعات براي
  .گیرد

  
  قدردانی و تشکر

 ارشد کارشناسی نامه پایان قالب در پژوهش این
 کیسه هیدروالکلی عصاره ثیرأت بررسی« عنوان با مامایی

 از وسیله بدین .است شده انجام »منوراژي بر شکشی
 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه محترم اساتید و نمسئوال

 چنین از  همو نمودند همراهی را ما مطالعه این انجام در که
 به را کشیش کیسه گیاه کپسول تهیه که داروسازي دانشکده

 ه و نیز از بیماران شرکت کننده در این مطالعگرفتند عهده
 انجام در که است ذکر به الزم .گردد می قدردانی و تشکر

 نگردیده دریافت مالی کمک منبعی هیچ از پژوهش این
  .است
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