فصلنامه علمي ـ پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

مقایسه تأثیر گلمغربی ،ویتاگنوس و ویتامین  Eبر افسردگی زنان :کارآزمایی بالینی
حميد مؤمني ،1اشرف صالحي ،2ابوالفضل سراجي

3

-1مربی عضو هیئت علمی ،کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران.

يافته  /دوره پانزدهم  /شماره  / 2بهار  / 92ويژه نامه گياهان دارويي

چکیده
دريافت مقاله ، 20/1/02 :پذيرش مقاله20/3/11 :
 مقدمه :شمار قابل توجهي از مردم ،برای درمان بيماریهای مختلف ،در جستجوی جااگزیگني بارای اا راگا  ،ماي باشاند.
افسردگي گكي از بيماریهاگي است که در زنان دو برابر مردان دگده ميشود و گكي از علل آن ،اختالالت هورموني مايباشاند .از
آنجا که گياهان داروگي در درمان اگن اختالالت مؤثرند؛ اگن مطالعه با هدف بررساي تایثير ساه داروی وگتااگنول ،گال مورباي و
وگتامين  Eبر افسردگي زنان مبتال به درد سينه دورهای انجام شد.
 مواد و روشها :در اگن کارآزماگي باليني 212 ،زن مبتال به ماستالژی دورهای که دارای معيارهای ورود به مطالعاه بودناد؛ باه
روش نمونهگيری آسان انتخاب و بهصورت تصادفي به سه گروه ،تقسيم شدند .در ابتدا ،سطح افسردگي بهوسيلة پرسشانامة با
سنجيده و سپس به مدت سه ماه ،در گروه اول ،داروی وگتاگنول ،در گروه دوم ،کپسول روغن گلموربي و در گروه ساوم ،وگتاامين
 Eداده شد .در پاگان مجدداً امتياز افسردگي ،سنجيده و از رگق تستهای آماری با هم مورد مقاگسه قرار گرفت.
 گافتهها :تفاوت معنيداری در سطح افسردگي بيماران ،قبل از مداخله درماني و بعد از آن ،در دو گروه گلموربي و وگتاگنول
مشاهده شد .در گروه وگتامين  ،Eتفاوت آماری معنيداری قبل از مداخله درماني و بعد از درمان ،مشاهده نشد.
 بحث و نتيجهگيری :نتاگ پژوهش ،نشان داد که دو داروی گياهي به ميیان مشابه ،باعث کاهش افسردگي شدهاند .از آنجاا
که از نظر اقتصادی مصرف داروی وگتاگنول بسيار با صرفهتر است؛ توصيه ميشود از اگن دارو در زنان مبتال به افسردگي اساتفاده
شود.

آدرس مكاتبه :اراک ،دانشگاه علوم پزشكی ،دانشكده پرستاری و مامایی

پست الكترونيكnajm54@yahoo.com :

 / 76يافته ،دوره پانزدهم ،ويژه نامه گياهان دارويي ،بهار 29

] [ Downloaded from yafte.lums.ac.ir on 2023-01-07

 واژههای کليدی :وگتاگنول ،گل موربي ،وگتامين  ،Eداروهای گياهي ،افسردگي ،درد سينة دورهای

مقایسه تأثیر گلمغربی ،ویتاگنوس و ویتامین  Eبر افسردگی زنان

داشته و ننها را بفرای داشفتن سفطح بفاالی اسفترس ،مسفتعد

مقدمه
شمار قابلتوجهی از مردم ،برای درمان بیماریهای
مختلفف  ،در جسففتجوی جففایبرینی بففرای فف رایفف ،
میباشند .از اینرو استفاده از

مؤمنی و همكاران

مكمل و جفایبرین بفه

میکند.
درمان این اختالل به ور عمده با داروهای ضد افسردگی و
مداخالت روانی -اجتماعی و در موارد شفدید اسفتفاده از شفو

ور مداوم در حال افرایش است ( .)1بهعنوان یک درمان

الكتریكی است ( .)6در بین درمانهای مكمل ،داروهای گیفاهی،

جایبرین ،داروهای گیاهی ممكفن اسفتب برتفری نسف ی

تغریه و رژیم غرایی و خصوصاً ویتامین ها نیر مورد استفاده قرار

داشته باشند و باعث به فود و ذفریرد دارویفی بیمفاران

میگیرد .در مطالعه س كتكین و همكاران ،در راستای جستجوی

شوند ( )2این در حالی است کفه گیاهفان دارویفی فاقفد

ارت اط میفان کم فود ویتفامین و افسفردگی در سفال  1331در

عوارض جان ی بوده و در بسیاری از بیماریها مفیتواننفد

ایران ،مشخص شد که در  51/13درصد نمونهها ،میفران برخفی

مؤثر واقع شوند (.)3
بیماریهای جسمی و روحفی زیفادی هسفتند کفه
افراد برای درمفان ننهفا ،رو بفه ف مكمفل و جفایبرین
نوردهاند .افسردگی ،یكی از شایعترین اختالالت روانی و

ویتامینها در خون بسیار ذایین بود ( .)3همچنین

ق دیفدگاه

جامعنبر ،تعداد زیادی از داروهای گیاهی را میتوان برای درمان
افسردگی ،تجویر کرد (.)1

1

در ایففن خصففوا ،داروهففای گیففاهی کففه دسففتباههففای

یكی از بیماریهایی است که از نظفر اقتصفادی ،هرینف

هورمونی ،ایمنی و عص ی را تقویت میکننفدب مفیتواننفد مفورد

زیادی را به سیستم بهداشتی -درمانی تحمیل مفیکنفد

توجه قرار گیرند .مصرف گیاهان دارویی میتواند به درمان علفل

( .)4ذیشبینی میشود که افسردگی در سفال  2222بفه

زمینهای ایجاد کنندة عفدم تعفادل ،کمفک نمایفد ( .)3از میفان

عنوان دومین بیماری شایع ،ذس از بیماریهفای قل فی-

گیاهان مؤثر در درمان افسردگی ،میتوان به افشرة ذرتقال ،گفل

عروقی ،قرار گیرد و  11درصد کل بیمفاریهفا را شفامل

ساعتی ،عصارة گلگاو زبان و گل راعفی اشفاره نمفود .در بعضفی

شود .تعداد م تالیان در جهان ،در هر مقطعی از زمفان،

تحقیقات ،محققان دریافتهانفد کفه بفین متابولیسفم غیر یعفی

در حدود  342میلیون نفر ،تخمین زده شده است.

اسیدهای چرب و افسردگی ،ارت اط معنفیداری وجفود دارد ،بفه

افسردگی ،نوعی اختالل خلق است کفه در نن ففرد

وری که کاهش میران اسید چرب غیفر اشف اع امبفا  ،3تفأثیر

احساس غم ،عدم لرت و دلسردی کرده و قفادر نیسفت

بسرایی در ایجاد خلق افسرده ،ایجاد دیفدگاه منففی نسف ت بفه

مسرت و خوشی را احساس نماید ( .)1شیوع افسفردگی

زندگی و خودکشی داشته است (.)5-11

از عوامل بیولوژیكی و عوامل مربوط بفه سیسفتم تولیفد

غرایی بهخصوا غراهای دریایی یافت می شفود .در میفان ایفن

مثل ننان و هورمونهفا از ق یفل قاعفدگی ،یایسفبی ،درد

1

اسففیدهای چففرب ،دوکوزاهبرانوییففکاسففید ( )DHAو ایكففوزا
2

سینه دورهای (ماسفتالیی) و غیفره باشفد .عفالوه بفر نن

ذنتانوییک اسید ( ، )EPAدو اسید چفرب بسفیار فعفال از نظفر

عوامل فرهنبی ،اجتماعی و اقتصادی مثفل درنمفد کفم،

بیولوژیک هستند .که در نبریان بهوفور یافت میشود .ذفیشسفاز

استرس ،داشتن مسئولیتهای متعفدد مثفل خانفهداری،

این دو اسید چرب ،اسید نلفا لینولئیک است که در گیاهان نیفر

مراق ت از کودکان و تعدد نقشها به عنوان مادر ،همسر،

یافففت شففده و در بففدن حففدود  12-11درصففد نن بففه  EPAو

دختر و کارمند نیفر سفهم بسفیاری در افسفردگی زنفان

1. Docosa Hexaenoic acid
2. Eicosapentaenoic Acid
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در زنان دو برابر بیشتر از مردان است که میتواند ناشی

اسففیدهای چففرب امبففا  ،3در بسففیاری از گیاهففان و مففواد

مؤمنی و همكاران

مقایسه تأثیر گلمغربی ،ویتاگنوس و ویتامین  Eبر افسردگی زنان
 DHAت دیل میشود .مدارکی دال بر تأثیر امبا  ،3روی

دارد ( )6و اینکه در سالهفای اخیفر ،توجفه خاصفی بفه منفابع

سروتونین مایع مغفری -نخفاعی و کفاهش سفطح نن ،در

سرشار از امبا  3در درمان بسیاری از امراض بهوییه بیماریهای

غشاء سلولی و ذالسمایی بیماران با اخفتالالت افسفردگی

روانففی و افسففردگی شففده اسففت ( ،)11همچنففین ،اسففتفاده از

وجود دارد (.)12

داروهای گیاهی که زنان برای مشكالت عدیفدة هورمفونی خفود

گففلمغربففی ،1گیففاهی از خففانواده ذاناسففهن و حففاوی

مصففرف مففینماینففدب ذیوهشففبر بففر نن شففد تففا ت فأثیر درمففانی

مقادیر زیادی از اسیدهای چفرب ضفروری ،شفامل اسفید

ویتاگنوس ،گلمغربی و ویتامین  Eرا در درمان افسردگی زنفان،

لینولئیک (امبا  )3و اسید گامالینولئیک است .در اغلف

مورد ارزیابی قرار دهد .از ننجا که قیمت داروی به دست نمده از

منابع ،میفران اسفید لینولیفک ایفن گیفاه تفا  32درصفد

گلمغربی بسیار بیشتر از داروی ویتاگنوس و ویتامین  Eاسفتب

گففرارد شففده اسففت .تففأثیر نن در افسففردگی ،اگرمففای

مقا یسه تفأثیر ایفن سفه ،در درمفان افسفردگی فوایفد اقتصفادی

ذوسففتی ،نلففرژی ،نرتریففت روماتوییففد ،درد سففین زنففان،

فراوانی به دن ال خواهد داشت.

سندرم ذیش از قاعدگی ،تغییرات یایسبی ،بیمفاریهفای

مواد و روشها

قل

و عروق ،سیروز ،مولتیپفل اسفكلروزیس ،فشفارخون

1

این مطالعه یک کارنزمایی بالینی تصادفی شده بود .نمونف

باال ،مشكالت سیسفتم ادراری ،سیسفتم عصف ی ،غفدد و

این ذیوهش شامل  212زن بود که به رود نمونهگیفری نسفان

نسم ذکر شده است (.)13

انتخاب و به صورت تصادفی ساده ،در سفه گفروه  32نففره قفرار

مطالعات اخیر نیر نقفش ویتفاگنوس 2را در درمفان

داده شدند .حجم نمونه بر اساس مطالعات مشفابه بفا توجفه بفه

تعدادی از اختالالت و بیماریهای زنان از جمله سفندرم

 p1=2/231و در نظر گرفتن  p2=2/46از ریق فرمول ذیل بفه

ذیش از قاعدگی ( ،)14عالیفم همفراه بفا یایسفبی (،)11

دست نمد:

دیسففمنوره ( ،)16دردهففای سففینه در زنففان و اخففتالالت
ترشح ذروالکتین را که هر کدام دلیلی بفرای اضفطراب و
افسردگی در زنان استب به اث ات رسانده است .یک قفرن
بعد از میالد ،از عصفارة گیفاه ویتفاگنوس ،جهفت درمفان
خونریری ذس از زایمان استفاده میشد ( )13و بعدها بفا
مطالعه اثر ضد ذروالکتین که از این گیفاه مشفاهده شفدب
نقش نن در درمان سندرم ذیش از قاعدگی (بفهخصفوا
منوراژی و بیماری فی روکیستیک سینه بیشتر شد (.)11
بهخصوا با مطالع ایفن کفه دارو ،نلفرژی و مسفمومیت
ایجاد نكرده و عوارض خاصی ندارد مق ولیت نن اففرایش
یافت (.)15

( 32نفر در هر گروه) در نظر گرفته شد.
این افراد از بفین زنفان دچفار ماسفتالیی مراجعفهکننفده و
تكمیل کنندة ذرسشنامه ،که دارای معیارهفای ورود بفه مطالعفه
بودند و رضایت خود را برای شرکت در ذیوهش بهصورت کت فی
اعالم نمودندب انتخاب گردیدند و ذس از معاینه توسط متخصفص
زنان از نظر عدم وجود توده و یا وجود سابق خانوادگی سفر ان
سینه ،تروما ،بیوذسی ،مورد مصاح ه و معاینفه قفرار گرفتفه و در
ذیوهش وارد شدند.

با توجه به شیوع باالی افسردگی به ویفیه در زنفان،
از ننجا که استفاده از داروهفای شفیمیایی در درمفان نن
عوارض زیادی مانند تهوع ،افرایش وزن ،بیخوابی و غیره

1. Evening Primrose Oil
)2. Vitex agnus (Agnugol
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اختالالت خلقی این سندرم) ،نفازایی زنفان ،ننفدومتریوز،

بر اساس فرمول ،حجم نمونه در مجمفوع ،برابفر  212نففر

مؤمنی و همكاران

مقایسه تأثیر گلمغربی ،ویتاگنوس و ویتامین  Eبر افسردگی زنان
در حین انجام ذیوهش ،اگفر هفر یفک از واحفدهای

یافت .این ذرسشفنامه ،دارای 21ع فارت سفؤال اسفت کفه هفر

مورد ذیوهش ،عدم رضایت خود را از ادام ذیوهش به هر

ذرسش نن چهار گرینه دارد .نزمودنیها بفا کشفیدن دایفره دور

دلیلی اعالم مینمود و یا دچار بیماری جسفمی و روانفی

شمارهای که با احساسشان در نن هفته ،متناس تفر اسفت ،بفه

خاا ،بارداری ،مصرف داروی خاا ،تغییر ندرس منفرل

سؤالها ذاسخ میدهند.

1

بدون ا الع ،عدم تكمیل یا تكمیل ناقص ذرسشنامه و یفا

ذانرده ع ارت ذرسشنامه ،مربوط به عالیم روانشفناختی و

هر یک از معیارهای خروج از مطالعه شامل وی مفیشفدب

شش ع ارت دیبر نن ،مربوط به عالیم جسمانی است .نمرة کل

از نمون ذیوهش ،حرف گردید.

افسردگی از ریق جمع نمرات بهدست نمده از تمام ع ارتها،

در ابتدا ذرسشنامه ،تكمیل و نمرة تست افسفردگی

محاس ه میشود و دامن نن بین صفر تا  63متغیر میباشد .در

بک محاس ه گردید .سپس ،واحدهای مورد ذفیوهش بفه

این ذرسشنامه ،نمرة  2-5نشان ن ودن افسردگی ،نمفرة 12-16

صورت تصادفی در سه گروه ،قفرار داده شفدند .در گفروه

نشان افسردگی ضعی  ،نمرة  13-25نشان افسردگی متوسط و

مداخل  ،قرا گیاهی ویتاگنوس (روزانه یک عدد قرا،

نمرات باالتر از  ،32گویای افسردگی شدید مفیباشفد .اعت فار و

بعففد از غففرا) و در گففروه مداخلفف  ،2کپسففول روغففن

روایی این ذرسشنامه ،در سفالهفای  1516-1516و  1531بفه

گلمغربی (روزانه سه عدد کپسول خفوراکی  122میلفی

ترتی توسط مار  ،1مندلسون 2و وارباف 3مفورد بررسفی قفرار

گرمی) و در گروه سفوم ،کپسفول ویتفامین ،400IU( E

گرفت (.)4

یک عدد روزانه) ،به مدت  3ماه داده شد.

اخیراً در مطالعفهای در دانشفباه علفوم ذرشفكی تهفران،

قابل ذکر است که در این ذیوهش ،از قرا گیفاهی

بیمارستان روزبه ،برای این نزمون روایی  2/32و ذایایی نزمفون-

ویتاگنوس ،محصول کشور ایران و ساخت شرکت دارویی

بازنزمون  2/33بهدست نمده است ( .)22در این ذیوهش ،از یک

گلدارو ،کپسفول گفلمغربفی ،محصفول کشفور کانفادا و

نفر ،نمونهگیر (خانم) ثابت نموزد دیده و توجیهشفده در مفورد

ساخت شرکت دارویفی  Webber Naturalو ویتفامین

ذیوهش (در مورد نحوة تكمیل ذرسشنامه و چبونبی راهنمفایی

 Eمحصول کشور کانادا و ساخت شرکتWn Pharma

واحدهای مورد ذیوهش و  )...استفاده شد.

استفاده شد .در ذایان ماههفای اول ،دوم و سفوم در یفک

گافتهها

دورة سه ماهه ،درج افسردگی بهوسیل ذرسشنام بفک،
مورد ارزیابی قرار گرفت.

دامن سنی واحدهای مورد ذیوهش ،بفین  13تفا  11سفال
قففرار داشففت و میففانبین سففنی  21/12±3/41سففال بففود .وزن

شامل سئواالتی در مورد سن ،سفطح تحصفیالت ،شفغل،

داشت .میانبین وزنی  61/23±3/13کیلوگرم بود .میفانبین قفد

محل سكونت و دیبر خصوصیات دموگرافیفک و قسفمت

واحدهای مفورد ذفیوهش نیفر 163/42±1/51 ،سفانتیمتر بفود.

دوم ذرسشنامه ،ذرسشنامه افسردگی بک ) (BDIبود که

نزمون کولموگروف اسمیرینوف به منظور تعیفین توزیفع نرمفال

برای سنجش سطح افسردگی نزمودنیها ،استفاده شفد.

این متغیرها ،تفاوت نماری معنفیداری را در سفه گفروه ،از نظفر

ذرسشنامه ،در ابتدا توسط نرونتیبک در ده  1562به

میانبین این متغیرهای کمی نشان نداد .از نظر میران تحصیالت

منظور سنجش و ارزیابی وجود یا عدم وجود افسردگی و
نیر شدت نن در نوجوانان و بررگساالن تهیه شده است و
در سال 1531مورد تجدید نظر و درسال  1531انتشفار
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ذرسشففنامه ،دارای دو بخففش بففود .بخففش نخسففت

واحفدهای مففورد ذفیوهش ،در دامنف  42تفا  14کیلففوگرم قففرار

مؤمنی و همكاران

مقایسه تأثیر گلمغربی ،ویتاگنوس و ویتامین  Eبر افسردگی زنان
واحدهای مورد ذیوهش ،بیشفترین فراوانفی  25/1درصفد

نزمون نماری ،اندازة تكفرار شفوندة تففاوت معنفیداری در

مربوط بفه تحصفیالت متوسفطه و کمتفرین فراوانفی 2/6

سطح افسردگی بیماران ،ق ل از مداخله درمانی و مفاههفای اول،

درصد مربوط بفه تحصفیالت راهنمفایی و کفاردانی بفود.

دوم و سففوم بعففد از شففروع درمففان ،در دو گففروه گففلمغربففی و

یافتههای ذیوهش نشان میدهند ،بیشترین فراوانی شغل

ویتفاگنوس نشفان داد (تسفت  .)Repeated Measuresولفی

واحدهای مورد ذیوهش ،مربوط بفه شفغل خانفهداری بفا

این تفاوت در گروه ویتامین  Eمعنیدار ن ود (جدول شماره .)1

 46/3درصد و کمتفرین فراوانفی مربفوط بفه شفغلهفای

همچنین نتای نشان داد میانبین نمرة افسفردگی بفک در
ماه اول بعد از درمان درگروه گفلمغربفی بفه  ،22/34±4/12در

نموزشی و کارگری با  2/6درصد بوده است.

مففاه دوم ،بففه  13/34±3/12و بففه  14/34±4/33در مففاه سففوم،

همچنففین نتففای ذففیوهش نشففان داد کففه اکثففر

کاهش یافت (جدول شماره.)1

واحدهای مفورد ذفیوهش در هفر دو گفروه ،سفاکن شفهر
بودنففد ( 35/1درصففد) .همچنففین ،بیشففترین فراوانففی

در گروه ویتاگنوس نیفر میفانبین نمفرة افسفردگی بفک از

وضعیتتأهل واحدهای مورد ذیوهش ،مربوط به متأهلین

 15/64±3/11در مفاه اول ،بفه  16/64±4/61در مفاه دوم و بفه

با  11/6درصد میباشد .نزمون کولموگروف اسفمیرینوف

 14/64±3/22در ماه سوم ،کاهش یافت (جدول.)1

به منظور تعیین توزیع نرمال این متغیرها ،تفاوت نمفاری

در گففروه ویتففامین  ،Eمیففانبین نمففرة افسففردگی بففک از

معنیداری را در سه گروه از نظر میانبین این متغیرهای

 21/42±3/14در مفاه اول بفه  22/12±3/51در مفاه دوم و بفه

کیفی نشان نداد.

 22/41±4/22در ماه سوم ،رسید که تفاوت نمفاری معنفیداری
نداشته است (جدول شماره.)1

میانبین نمرة افسردگی بفک در شفروع مطالعفه در
گففروه گففلمغربففی ،23/34±3/42در گففروه ویتففاگنوس

نزمون نمفاری  Independent Sample T testتففاوت

 22/64±3/11و در گروه ویتامین  23/14±3/11 Eبود.

نماری معنیداری را بین سه گروه ،از نظر امتیاز افسفردگی بفک

نزمونهای نماری ،تفاوت معنیداری در نمرات افسردگی

در شروع ذیوهش و ماههای اول ،دوم و سوم نشان نداد (جفدول

سه گروه ،در بدو ورود به مطالعه نشفان ندادنفد (جفدول

شماره.)1

شماره .)1
جدول  .1مقاگسة ميانزين و انحراف معيار «نمرة ب » قبل و پس از مداخله در واحدهای مورد پژوهش.
نمرة ب
گروه

مراحل بررسي
قبل از مداخله

پاگان ماه اول مداخله

پاگان ماه دوم مداخله

پاگان ماه سوم مداخله

23/34±3/42
22/64±3/11

22/34±4/12
15/64±3/11

13/34±3/12
16/64±4/61

14/34±4/33
14/64±3/22

t=4/114
P=2/111

t=3/243
P=2/236

t=3/342
P=2/311

t=3/143
P=2/351

نزمون  tمستقل

بحث و نتيجه گيری

p

p=2/221
p=2/221

نظر نماری معنیدار ن ود .در زمینف ارت فاط گفلمغربفی بفا

با توجه بفه یافتفههفای تحقیفق حاضفر ،ویتفاگنوس و

اختالالت خلقی و افسردگی ساکی و همكاران مفینویسفند:

روغن گیاه گلمغربی توانسفتند بفه یفک انفدازه در کفاهش

روغن گیاه گلمغربفی ،مفیتوانفد بفه انفدازة داروهفای ضفد

میانبین نمرة افسردگی ،موثر باشند .ولی ویتامین  Eاگرچه

افسردگی در کاهش میانبین نمرة افسردگی ،کاهش عالیفم

تا حدودی ،امتیاز افسردگی را کاهش داد ولی این کاهش از

افسردگی و به ودی عملكرد بیمفاران بفه شفكلی چشفمبیر
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گل مغربی
ویتاگنوس

آزمون R M

مؤمنی و همكاران

مقایسه تأثیر گلمغربی ،ویتاگنوس و ویتامین  Eبر افسردگی زنان
مؤثر باشد ( ،)21که با نتای ذیوهش حاضفر ،مطابقفت دارد.

حكایت میکند ( .)11بفه فوریکفه در مطالعفه نقاجفانی،

ال ته تعداد مقاالت در این زمینفه کفافی نیسفت و نیفاز بفه

ویتاگنوس بر کاهش عالیم سندرم ذفیش از قاعفدگی (نففخ

ذیوهشهای بیشتر در شرایط مختل دارد.

شكم ،درد سینه ،ادم ،افرایش وزن ،سردرد ،عالیفم روانفی و

نتای یک ذیوهش کارنزمایی بالینی بر روی  22بیمار،

 )...بسیار مؤثر بودهب و درد سینه از حدود  12درصد ق ل از

( 14نفر تحفت درمفان بفا امبفا  3و  11نففر تحفت درمفان

مداخله به حدود کمتر از  22درصد بعفد از مداخلفه تقلیفل

باروغن زیتون) نشان داد که در چهارمین هفت درمان ،افراد

یافته است .این نوع درد سینه عامل مهمفی در اضفطراب و

تحت درمان با امبفا  3امتیفاز افسفردگی کمتفری داشفتند

افسردگی زنان است (.)14

( .)22در ده اخیر ،توجه خاصی به ارت اط بین مصرف کفم

همچنففین در مطالعففه ذففا گففوهر ،ویتففاگنوس باعففث

امبا  3و بروز افسردگی در جمعیتهای مختل شده اسفت.

کاهش شفدت عالیفم جسفمانی سفندرم ذفیش از قاعفدگی

نتای اغل تحقیقات در این زمینه نیفر نشفان دادهانفد کفه

گردیففده اسففت ( .)21( )P <2/221در مطالعففهی دونالففد و

افراد با میران ذایین امبا  3خون ،بیشتر مستعد هستند کفه

براون ،3ذس از استفاده از ویتاگنوس ،در  12درصد بیمفاران

دیدگاه منفی به زندگی داشته و اخفتالالت روانفی بفه ویفیه

(م تال به سندرم ذیش از قاعدگی) ،عالیم کاهش یافته بفود

خودکشی در ننها باالتر میباشد .در مقابل ،اففراد بفا میفران

و مفیدترین اثر نن کاهش تحریکذریری ،تغییفرات خلقفی

امبا  3باالتر در خون ،کمتر تغییرات خلقفی و افسفردگی را

مثل افسردگی ،سفردرد و احسفاس درد و ذفریسفینه بفود

تجربه کردهانفد .کلفرمن 1نیفر در تحقیقفات خفود ،اففرایش

( .)26در مطالعففهی کارمایكففل ،4بعففد از مداخلففه در گففروه

افسردگی را بفا رژیفم غفرایی فقیفر از نظفر امبفا  3مفرت ط

ویتاگنوس  12درصد بیماران ،درد شفدید در دوران سفیكل

دانسته است .این درحالی است کفه بعضفی ذیوهشفبران در

ماهیانففه نداشففتند ( .)23در ذففیوهش هاالسففكا 1اسففتفاده از

تحقیقات خود هرگونه ارت اطبین مصرف امبا  3و افسردگی

محلول ویتاگنوس در مقایسه با دارونما بر مستالیی دورهای

را رد نمودهاند (.)23

مؤثر واقع شده است (.)21

سال تحت درمان با داروهای ضد افسردگی را انتخفاب و در

زنففان کففه موج ف اختالالتففی مثففل اضففطراب و افسففردگی

چهار گروه مساوی قفرار داد .گفروه اول ،یفک گفرم امبفا 3

میگردند ،نیر ذیوهشهای زیادی انجفام شفده از نن جملفه

همراه با سه کپسول ذالس و ،گروه دوم دو گرم امبفا  3و دو

میتوان به مطالعه فتحفیزاده کفه بفر روی  66زن مراجعفه

عدد کپسول ذالسف و ،گفروه سفوم  4گفرم امبفا  3و گفروه

کننده به دلیل درد یا حساسفیت سفینه انجفام شفد ،اشفاره

چهففارم 4 ،عففدد کپسففول ذالس ف و دریافففت نمودنففد .گففروه

نمود .بیماران به دو گروه تقسیم شدند .یک گروه روغن گل

مصرفکنندة یک گفرم امبفا  3به فودی قابفل مالحظفه در

مغربی روزانه  3گرم و گفروه دیبفر روزانفه  622میلفیگفرم

افسردگی نشان دادند در حالیکفه گفروه مصفرف کننفدة 4

ویتامین  Eدریافت کردند .شفدت درد بیمفاران بفه وسفیل

گرم امبا  3کمتر به ودی نشان دادند (.)24

چارت کاردی ق ل و یک ماه بعد از مداخله ارزیابی شد.

در مفففورد داروی گیفففاهی ویتفففاگنوس ،در درمفففان

نتای نشان داد که شدت درد دورهای در هر دو گفروه

بیماریهای زنان نیر ،ذیوهشهای متعددی انجام شفده کفه

کاهش عمدهای بعد از درمان داشته اسفت ( .)P <2/21بفر

تمففامی ننهففا از موفففق بففودن ایففن دارو در بر ففرف کففردن

ق یافتههای ذیوهش ،روغفن گفلمغربفی بفر شفدت درد

مشففكالت و در نتیجففه اضففطراب و افسففردگی ناشففی از نن

مؤثرتر و بهتر از ویتامین  Eبود .در این مطالعه ،هیچ یک از
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ذیت 2و همكاران ،هفتفاد نفففففر زن و مفرد 11– 32

در زمینه تأثیر روغن گلمغربی بر اختالالت هورمفونی

مؤمنی و همكاران

مقایسه تأثیر گلمغربی ،ویتاگنوس و ویتامین  Eبر افسردگی زنان
واحدهای مورد ذیوهش در هر دو گروه گلمغربی و ویتامین

نتای ذیوهش نشان داد که هفر دو گیفاه دارویفی بفه

 ،Eافرادی که شدت درد در ننها ،ق ل از مداخله بدون درد،

میران مشابه باعث کاهش افسردگی شدهاند و ایفن کفاهش

باشد ،وجود نداشته است اما بعد از مداخلفه ،در گفروه گفل

بیشتر از تأثیر ویتامین  Eبفوده اسفت .از ننجفا کفه از نظفر

مغربی 61/3 ،درصفد و در گفروه ویتفامین  26/3 ،Eدرصفد

اقتصادی مصرف داروی ویتاگنوس بسیار با صرفهتفر اسفت،

بدون درد بودهاند .از مقایس هر دو گروه چنین بر مفینیفد

توصیه میشود از این دارو در زنان م تال به افسردگی ناشی

که گل مغربی مؤثرتر بوده است (.)25

از اختالالت هورمونی نظیر ماستالیی دورهای استفاده نمود.

در مطالع ذروتی 1که دوز  1222IUدر روز ویتفامین

ال ته با توجه بفه تعفداد کفم ذفیوهشهفای مشفابه توصفیه

 Eو  3گففرم عصففارة گففل مغربففی و ترکی ف ویتففامین  Eو

میشود ،تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام گردد.

عصارة گلمغربی با هم مقایسه شدند ،نشفان داده شفد کفه

تشكر و قدرداني

ترکی این داروها با هم ،در به ود مسفتالیی دورهای تفأثیر

این ذیوهش ،برگرفته از رح تحقیقفاتی شفمارة 122

داشته است ولی با توجه به حجم نمونفهی کفم ،نتوانسفتند

مصوب معاونت محترم ذیوهشی دانشباه علوم ذرشكی ارا

نتیجهی قا عی ارایه نمایند ( .)32در حفالیکفه در مطالعف

و دارای کد اخالق  15-52-1میباشد ،ذیوهشبران بر خفود

کورشی %64 ،2در گروه دریاففت کننفدة روغفن گفلمغربفی

الزم میدانند از این معاونت محترم که در انجام ذیوهش ما

ذاسخ بالینی عمده ،بعد از  3ماه درمان داشفتند و در گفروه

را یاری نمودندب تشكر و قدردانی نمایند.

ژل موضففعی %52 ،بففوده و ایففن مطالعففه نشففان داد کففه ژل

این ذیوهش با شمارة IRCT138811283227N2

موضعی غیر استروییدی بفیضفرر و مفؤثرتر جهفت درمفان

در مرکر ث ت کارنزماییهفای بفالینی ایفران ث فت گردیفده

ماستالیی دورهای و غیر دورهای است (.)31( )P <2/221

است.

در مطالعه سعید ،3بعفد از مداخلفه ،در هفر دو گفروه
تفاوت معنیداری بین میران درد ق فل و بعفد از درمفان در
هر دو گروه بهدسفت نمفد کفه ایفن اخفتالف در گفروه دارو
(ترکی بروموکریپتین و گل مغربفی) در مقایسفه بفا گفروه
لیرر درمانی بیشتر بود (.)32
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