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  مقاله پژوهشی
   

 

  1393بهار  ،1پژوهشی طب مکمل، شماره –فصلنامه علمی 
 

 بررسی تأثیر مصرف توکلیجه بر درد ناشی از دیسمنورة اولیه

 
 3، مژگان ترکمنی3، مینا حاجیلو مهاجران*2، انسیه جنابی1فاطمه شبیري

  ري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران.هاي بهداشت مادر و کودك دانشکدة پرستادانشیار، عضو مرکز تحقیقات مراقبت .1
  مربی، کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تویسرکان.  .2
 کارشناس مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تویسرکان. .3

  
  21/03/93 تاریخ پذیرش:   15/10/92 تاریخ دریافت:

  چکیده
درصد از زنان به آن  60-93ترین اختالالت در زنان است به طوري که بین شایعقاعدگی دردناك یا دیسمنوره یکی از  مقدمه:

شود. هدف از این باشند. جهت درمان آن در سراسر جهان از داروهاي مسکن، گیاهان دارویی و ماساژدرمانی استفاده میمبتال می
 باشد.مطالعه بررسی تأثیر مصرف گیاه توکلیجه بر درد دوران قاعدگی می

این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که جهت تعیین اثر نوشیدن توکلیجه بر بهبود درد قاعدگی در  ها:و روش مواد
-بین دانشجویان دانشگاه آزاد تویسرکان انجام شده است. در این مطالعه با رعایت اخالق در پژوهش، دانشجویان به روش نمونه

نفر) تقسیم شدند. در گروه مداخله و کنترل، به افراد، دو روز قبل از  45رل (هر گروه گیري تصادفی به دو گروه مداخله و کنت
ماه  3شد و درمان براي مدت به صورت دم کرده داده  کنترلگرم گیاه توکلیجه و  10بار  3روز اول قاعدگی روزي  3قاعدگی و 

 Visualمقیاس دیداري (گیري درد در این مطالعه زهد. ابزار انداماه بعد از مداخله ثبت ش 3و  1 ،یافت. نتایج قبل از مداخلهادامه 
Analog Scale( افزاربا استفاده از نرم بود. تجزیه و تحلیل آماري spss  دو و کاي تی مستقل هاي آماريآزمونو  16نسخۀ

  شد. انجام
داري سبت به گروه کنترل ارتباط معنیماه پس از مصرف توکلیجه ن 3و  1شدت درد در گروه مداخله پس از گذشت  ها:یافته

 )؛ بدین معنی که با مصرف توکلیجه شدت درد کاهش یافت. =001/0P( داشته است

رسد که مصرف توکلیجه بر تسکین درد قاعدگی مؤثر است و استفاده از نتایج این مطالعه به نظر می با توجه به گیري:نتیجه
  ین داروهاي شیمیایی و عوارض ناشی از آن شود.تواند جایگزاین داروي گیاهی احتماالً می

  توکلیجه.، دیسمنورة اولیه، درد ها:کلیدواژه
  E.mail: en.jenabi@yahoo.com نویسنده مسئول:   *
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  مقدمه:
 ترین اختالالتیکی از شایع» قاعدگی دردناك یا دیسمنوره«
باشد است که با دردهاي عضالنی در شکم همراه می زنان در
). قاعدگی دردناك به انواع دیسـمنورة اولیـه و ثانویـه    3-1(

شود. در دیسمنورة اولیه مشکل خاصی در دستگاه تقسیم می
زمان با تناسلی زن وجود ندارد و درد، چند ساعت قبل و یا هم

روز به  3تا  2شود و حداکثر شروع خونریزي قاعدگی آغاز می
البـاً در اثـر   انجامد در حالی که دیسمنورة ثانویـه غ طول می

 5-7شود و درد آن معموالً هاي لگن ایجاد میوجود بیماري
اي ممکن است عالئم روز تداوم دارد و بر حسب علت زمینه

 ). 4،5( داشته باشددیگري نیز 
 گـذاري  تخمـک  بـا  همراه هايقاعدگی در دیسمنوره، درد در

شود. کیفیت درد کولیکی یا کرامپی در خط وسط و دیده می
عانه بوده و گاهی به قسمت تحتانی پشـت و کشـالۀ    باالي

). عالئم مختلفی نظیر تهوع، اسـتفراغ،  6یابد (ران انتشار می
سردرد ممکن پذیري و اشتهایی، اسهال، خستگی، تحریکبی

است با درد همـراه باشـد. دیسـمنورة اولیـه بـا افـزایش وزن و       
  ).4زایمان طبیعی ممکن است بهبود یابد (

رد افزایش سطح پروستاگالندین در بدن است که دلیل این د 
ناشی از انقباض عضالت رحمی، ایسکمی رحمی و افـزایش  

باشد که در نهایت منجر بـه درد  حساسیت فیبرهاي درد می
  ). 7شود (لگنی می

جهت درمان دیسمنوره از داروهاي مسکن ماننـد مفنامیـک    
-استفاده میاسید، بروفن و ...، گیاهان دارویی و ماساژدرمانی 

) و اغلـب زنـان، از چنـدین روش بـراي تسـکین      5-8شود (
کنند که شامل استراحت، ورزش کردن، دیسمنوره استفاده می

مصرف دارو، استفاده از پارچه گرم، چاي و گیاهـان دارویـی   
). یکی از گیاهان دارویی که جهت تسکین دیسمنوره 9است (

  ).10کلیجه است (گیرد توبه طور سنتی مورد استفاده قرار می
 1توکلیجه یا پنبۀ کوهی با نام علمی استاکیس الوانـدولیفولیا 

هاي ایران، از جملـه کـوه الونـد در    باشد که در دامنۀ کوهمی
شـود. همچنـین در دامنـۀ    استان همدان، به وفور یافت مـی 

هاي مازندران، گیالن، آذربایجان و ارتفاعات هاي استانکوه
                                                             

1 Stachys. Lavandulifolia 

. طبـق تحقیقـات بـه عمـل آمـده،      شـود البرز نیز دیده مـی 
). 11مکانیسم اثر توکلیجه سرکوب پروسـتاگالندین اسـت (  

بخش اعصاب اسـت.  این گیاه از تیرة گیاهان معطر و آرامش
هاي ریز صـورتی  اي از گلگل این گیاه که به صورت سنبله

هـایی بـا رنـگ    رنگ مایل به سرخ است، در میان کاسبرگ
  ). 10رار دارد (اي و پشمالو قسبز روشن نقره

آور بـوده و داراي  انگیـز و شـادي  گل این گیاه، مفرح، نشـاط 
ویـژه دردهـاي مفصـلی، رماتیسـمی،     خاصیت ضـد درد بـه  

سردرد، سرگیجه و دردهاي عصبی است. مصرف ایـن گیـاه   
زایـی و  سازد و به علت انـرژي خستگی ذهنی را برطرف می

لگی در حوصـ تواند براي رفع خستگی و بـی انگیزي مینشاط
بـه  هـا  افراد افسرده مورد استفاده قرار گیرد. عـالوه بـر ایـن   

) و از 11چاي کوهی اشـتهاآور و مـدر مالیـم اسـت (    شکل 
هاي گذشته جهت تسکین درد ناشی از قاعـدگی و درد  زمان

شـده  زانو به طور سنتی در مناطق کوهسـتانی اسـتفاده مـی   
  ). 12است (

ایـران، نتـایج نشـان     در مطالعۀ الفتی و همکاران، در کشـور 
داده است که مصرف گیاه توکلیجه سبب تسکین درد دوران 

). اما این مطالعه کارآزمـایی بـالینی دو   12شود (قاعدگی می
بـراي مقایسـۀ دو گـروه اسـتفاده      کنتـرل سو کور نبوده و از 

  نشده است.
در مطالعۀ خانوي و همکاران، نتایج نشان داد کـه اثـر ضـد    

جه مشابه ایندومتاسـین بـا دوز بـاال بـوده     التهابی گیاه توکلی
  ).13است (

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر گیاه توکلیجه بر بهبـود درد  
باشد تا با استفاده از نتایج آن شـاید  دوران قاعدگی اولیه می

  بتوان به اثرات این گیاه بر تسکین دیسمنوره پرداخت.  
  :هامواد و روش

و بـه   1390است که در سـال   نیاین مطالعه یک کارآزمایی بالی
جامعۀ پـژوهش را دانشـجویان دانشـگاه    ماه انجام شد.  4مدت 

آزاد اسالمی واحد تویسـرکان در دو رشـتۀ پرسـتاري و مامـایی     
در ابتـدا هـدف پـژوهش بـراي دانشـجویان       دادنـد تشکیل می

معیار ورود به مطالعه شـامل مبـتال بـودن بـه     توضیح داده شد. 
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رّد بودن و تمایل به شرکت در مطالعـه بـود   دیسمنورة اولیه، مج
و معیار خروج از مطالعه نیـز شـامل ابـتال بـه بیمـاري خـاص،       

) و اجبـار  1-3هاي قاعدگی نامنظم و دیسمنورة خفیـف ( سیکل
جهـت  به مصرف دارو در ارتباط بـا دیسـمنوره بـود. همچنـین     

افتراق دیسمنورة اولیه از دیسمنورة ثانویه از همۀ افراد شـرح  
ل دقیق گرفته شد و سونوگرافی رحم و ضمائم درخواست حا

  گردید. 
 در بـا  و نمونه تعیین حجم فرمول از استفاده با حجم نمونه

 و 80٪آزمـون   تـوان  و ٪95اطمینـان   ضریب گرفتن نظر
نفـر و در   50 حـداقل  گروه هر در نمونه، افت ٪10 احتمال

  نفر برآورد گردید. 100مجموع 
 هايتصادفی بلوکه (بلوك انندسازيگیري از همبراي نمونه

 تصـادفی،  جـدول اعـداد   اسـاس  بـر  شد. استفاده تایی) 4
 بلوك هر ) درI،P ( هانمونه شده بین کدگذاري هايپاکت
بـه   گیـري نمونـه  بـراي  طـرح،  گیرنمونه همکار شد. توزیع

چـک   پرستاري و مامایی مراجعه کـرد و  کالس دانشجویان
 شده بود، طراحی پژوهش دواح انتخاب براي که را لیستی

 دردنـاك قـرار   هايقاعدگی به مبتال دانشجویان اختیار در
-شـده، نمونـه  کامـل  هايلیست چک آوريجمع از داد. بعد

مشخص شدند  بودند طرح در شرکت شرایط واجد که هایی
تمایل  که دانشجویانی از نظر، مورد نمونۀ حجم اندازة به و
  شد. دعوت همکاري براي داشتند مطالعه در شرکت به

) قـرار  I) و توکلیجه ( P( کنترلگروه  دو در هانمونه سپس
گرفتند. همچنین از دانشجویان خواسته شد کـه در صـورت   

نامـۀ کتبـی را   تمایل، در پـژوهش شـرکت کننـد و رضـایت    
  تکمیل و امضا نمایند.

روز اول دوران  3به گروه مداخله دو روز قبـل از قاعـدگی و   
بار از پودر گل گیـاه بـه    3روز) هر روز  5 قاعدگی (مجموعاً

کرده در یـک لیـوان آب   گرم گل گیاه دم 10کرده (روش دم
-ماه درمان ادامـه مـی   3شد که براي مدت جوش) داده می
فنجان). در گروه کنتـرل   3روز و هر روز  15یافت (مجموعاً 

(به شکل پـودر نشاسـته) اسـتفاده گردیـد. جهـت       کنترلاز 
امه از روش اعتبار محتوا و جهت پایایی آن از نروایی پرسش

 1ها قبل از مطالعه، نامهآزمون مجدد استفاده گردید. پرسش

ماه بعد از مطالعه به وسیلۀ دانشجویان در هـر دو گـروه    3و 
تکمیل گردید. در این مطالعه براي اثبات همگـون بـودن دو   
گروه مداخله و کنترل از آزمـون کـاي دو و جهـت بررسـی     

مـاه و مقایسـۀ    3و  1ثیر درمان دیسمنوره پس از گذشـت  تأ
 آن با گروه کنترل از تی مستقل استفاده شد.

 :هایافته

نفـر در گـروه    45نفـر در گـروه مداخلـه و     45در این مطالعـه،  
نفـر بـه دلیـل     5کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. در هـر گـروه   

 .عدم تمایل جهت شرکت در مطالعـه از پـژوهش خـارج شـدند    
در جـدول   مداخله و کنتـرل  گروه اجتماعی –مشخصات فردي 

نشان داده شده است. آزمون مجـذور کـاي نشـان داد     1شمارة 
داري وجـود  آمـاري معنـی   ختالفکه بین مشخصات دو گروه ا

  نداشته و دو گروه همگون بودند.
میانگین و انحراف معیار نمرات درد در دو گـروه مداخلـه و    

ه، یـک و سـه مـاه پـس از مطالعـه در      کنترل قبل از مطالعـ 
نمایش داده شده اسـت. طبـق آزمـون تـی      2جدول شمارة 

مستقل نمره درد در گروه مداخله پس از گذشت یک و سـه  
دار ماه از مصرف چاي توکلیجه نسبت به گروه کنترل معنـی 

در ایـن مطالعـه در بـین دانشـجویان      ).2بوده است (جدول 
 یافت نشد. اي کنندة توکلیجه عارضهمصرف

 :بحث

این مطالعه جهت بررسی تأثیر توکلیجه بر بهبود دیسـمنورة  
ماه پـس از مصـرف آن در بـین دانشـجویان      3و  1اولیه در 

دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان انجـام شـده اسـت و نتـایج     
 کنتـرل دهد که مصرف گیاه توکلیجه در مقایسه با نشان می

  یان شده است. سبب تسکین دیسمنورة اولیه در دانشجو
هـاي انجـام گرفتـه در متـون علمـی، مطالعــات      در بررسـی 

محدودي در ارتبـاط بـا مصـرف گیـاه توکلیجـه بـر بهبـود        
دیسمنورة اولیه مشاهده شد. در مطالعۀ الفتی و همکـاران در  

نشان داده شده است که مصرف گیاه توکلیجـه   2011سال 
ســبب کــاهش دیســمنورة اولیــه، خســتگی و تهــوع دوران  

اعدگی شد. اما تأثیري بر کـاهش اسـتفراغ نداشـته اسـت     ق
) که تأثیر این گیاه بر دیسمنورة اولیه مشابه با نتایج این 12(

  تحقیق است.
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، نشـان داده  2005در مطالعۀ خـانوي و همکـاران در سـال    
شده است که اثر ضد التهابی گیاه توکلیجه شبیه دوز بـاالي  

دهندة اثر ضد التهابی و ضـد  ایندومتاسین می باشد که نشان
باشد. البته این مطالعـه بـر روي رت انجـام    درد این گیاه می

بیشـتري   شده و براي تعمیم آن به انسان نیاز بـه مطالعـات  
  ).13( می باشد

نفر از  50، بر روي 2012مطالعۀ میرابی و همکاران در سال 
گرم از گیاه  5دانشجویان مجرد نشان داد که مصرف روزانۀ 

سیکل می توانـد   2روز اول قاعدگی به مدت  3توکلیجه در 
گیـري در ایـن   شدت و مدت درد قاعدگی را به طـور چشـم  

  ).14افراد کاهش دهد (
متون به جز دو مطالعـه ذکـر شـده بـر روي انسـان،       در بررسی

مطالعۀ دیگري در ایـن زمینـه صـورت نگرفتـه اسـت و مقالـه       
هـاي معتبـر الکترونیکـی    موافق یا مخالفی در این باره در پایگاه

  المللی نداشته است.  داخلی و بین
جا که بیشترین علت احتمالی دیسمنوره، ترشح بیش از از آن

مــی باشــد و غلظــت آنــدومتري    حــد پروســتاگالندین  
با شدت دیسمنوره ارتبـاط دارد   E2 , F2αن پروستاگالندی

هـاي انجـام شـده گیاهـان خـانوادة      و با توجـه بـه بررسـی   
کننـد  توکلیجه احتماالً از تولید پروستاگالندین جلوگیري می

توان این داروي گیاهی را بـراي کـاهش درد دوران   پس می
  قاعدگی مصرف نمود.

ه اینکه در این مطالعه و تحقیقـات مشـابه در ایـن    با توجه ب
اي در بین دانشـجویان یافـت نشـده    گونه عارضهزمینه هیچ

ــن دارو احتمــاالً مــی  ــد جــایاســت، اســتفاده از ای گزین توان
یدي گردد. به این دلیـل کـه   ئداروهاي ضد التهاب غیراسترو

هـاي گوارشـی،   با عوارضی مانند ناراحتیداروهاي شیمیایی 

استفراغ و سوء هاضمه همراه اند. همچنین عوارضـی   تهوع،
خـوابی، واکـنش   مانند زخم معـده، سـرگیجه، سـر درد، بـی    

حساسیتی، عوارض خونی و کبدي، وزوز گوش، دپرسـیون و  
عوارض کلیوي نیز همراه با مصرف این داروها گزارش شده 

گردد که در زمینۀ مصرف بنابراین پیشنهاد می ).12،15است (
در کشورهاي دیگـر و   لیجه مطالعات تکمیلی بیشترگیاه توک

    با حجم نمونۀ بیشتري انجام گیرد.
  :گیرينتیجه

با توجه به نتایج این مطالعه گیاه توکلیجـه در بهبـود شـدت    
توان با جایگزینی این مؤثر است و احتماالً می دیسمنورة اولیه

داروي گیاهی جهت تسکین دیسـمنوره از کـاربرد داروهـاي    
  یی ضد التهابی و عوارض ناشی از آن کاست.شیمیا

  تقدیر و تشکر:
ــایی و در اینجــا از همکــاري هــاي ارزنــده دانشــجویان مام

پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان کـه صـمیمانه بـا    
جانب همکاري داشتند، تشکر و قدردانی مـی کـنم. الزم   این

 بــه ذکــر اســـت کــه پـــژوهش مــورد نظـــر بــا کـــد     
3N201312318360 هاي بالینی ایـران  ر مرکز کارآزمایید

  به ثبت رسیده است.
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اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان در دو گروه مداخله و  -توزیع فراوانی مشخصات فردي  :1 شمارة جدول
 کنترل

    

  گروه
  

 مشخصات

  مداخلهگروه 
)45 =n ( 

 میانگین ±انحراف معیار 

  کنترلگروه 
)45 =n (  
 میانگین ±معیار انحراف 

52/22 سن (سال) ±  18/2  14/22 ± 31/2  
36/13  سنّ منارك ± 52/1  15/13 ± 24/1  

BMI 
)Kg/m2(  85/22 ± 50/1  13/23 ± 31/1  

  

  

  
  میانگین نمرات درد در دو گروه مداخله و کنترل قبل از مطالعه، یک و سه ماه پس از مطالعهمقایسۀ : 2جدول

  گروه
 نمرة درد

  مداخله
)45 (n=  

 میانگین ±عیار انحراف م

  کنترل
)45 (n=  

 میانگین ±انحراف معیار 
P-value 

  قبل از مطالعه
 ماه بعد 1
 ماه بعد 3

82/1± 99/7  
10/1± 10/5 
51/1±  02/4 

81/1± 30/7  
31/1± 82/7 
64/1± 10/7 

32/0  
001/0 
001/0 
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Abstract 
Introduction: Dysmenorrhea is one of the most common disorders in women, of 
which 60-93% of women suffer. The treatment of this disorder all over the world is 
using pain-killers, consuming herbal medicines and massage therapy. The aim of this 
study is to investigate the effects of Stachys Lavandulifolia on pain relief in women 
with primary dysmenorrhea. 
Methods: The present study is a clinical research which has been conducted with the 
aim to investigate the effects of Stachys  Lavandulifolia in menstrual pain relief in 
female students of Toyserkan Azad University being randomly selected. The students 
were randomly divided into control and experimental groups; each containing 45 
students. Initially, the participants of intervention and control groups were requested to 
drink Stachys Lavandulifolia and placebo respectively at a dose of 10 gram, 3 times a 
day at the interval of 2 days before and 3 days after the menstruation period; 
continuing for 3 months. The results were registered before the intervention and 1& 3 
months after the intervention. The pain measurement instrument in this research was 
Visual Analog Scale. Independent t-test and X2 were utilized in order to analyze the 
collected data. 
Results: The findings showed a meaningful difference regarding pain severity in 
intervention group after 1 & 3 months of Stachys Lavandulifolia consumption 
comparing with control group (p=0/001); as the pain reduced after Stachys 
lavandulifolia consumption. 
Conclusion: The results of the present study revealed that Stachys Lavandulifolia is 
effective in reducing menstruation pain and can be a fine alternative to chemical 
medicines and their side-effects.  
Key words: Pain, Dysmenorrheal, Stachys Lavandulifolia. 
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