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مقايسه اثرات زنجبيل و کورکومين در درمان سندرم قبل از قاعدگي
سميرا خياط  4و  ،2معصومه خيرخواه  ،3حامد فنائي 1و  ،*6زهرا بهبودي مقدم ،2
معصومه پورمحسن  ،4امير کسائيان

5و7

 4گروه مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 2گروه بهداشت باروري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
 3گروه مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران ،تهران ،ايران
 1مرکز تحقيقات سالمت بارداري ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ايران
 6گروه فيزيولوژي ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ايران
 5گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
 7مرکز تحقيقات بيماريهاي غيرواگير ،پژوهشكده علوم جمعيتي غدد و متابوليسم ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
(دريافت مقاله -32/3/33 :پذيرش مقاله)33/2/27 :

چكيده
زمينه :اغلب زنان در سنين باروري سندرم قبل از قاعدگي ( )PMSرا تجربه ميکنند .روشهاي مختلفي براي درمان اين سندرم مطرح
شده و مصرف گياهان دارويي يكي از اين روشها است .اين مطالعه با هدف تعيين تأثير زنجبيل و کورکومين بر شدت عاليم سندرم
قبل از قاعدگي انجام شد.
مواد و روشها :در اين کارآزمايي باليني دو سو کور 436 ،نفر از دانشجويان داراي عاليم  PMSبهصورت تصادفي به گروههاي
دريافت کننده زنجبيل ،کورکومين و دارونما تقسيم شدند .شرکت کنندگان از هفت روز قبل از قاعدگي تا  3روز پس از قاعدگي بهمدت
دادههاي قبل از مداخله و  2 ،4و  3ماه پس از مداخله توسط آزمونهاي آناليز واريانس اندازهگيريهاي مكرر و تي مستقل تجزيه و
تحليل شدند .جهت تجزيه و تحليل از نرمافزار  SPSSويرايش  48استفاده شد و ( )P>3/36معنيدار تلقي شد.

يافتهها:

ميانگين شدت عاليم سندرم قبل از قاعدگي قبل از مداخله در سه گروه مشابه بود ]( 443/2±33/7در گروه زنجبيل433/5±33/4 ،

در گروه کورکومين و  435/7±11/56در گروه دارونما) ،[P=3/73اما پس از مداخالت تفاوتهاي معنيداري بين گروهها وجود
داشت ]( 17/35 ±33/1در گروه زنجبيل 23/71±44/5 ،در گروه کورکومين و  435±18/7در گروه دارونما)  .[P˂3/3334همچنين
تفاوت معنيدار بين اثرات زنجبيل و کورکومين وجود داشت (.)P=3/338
نتيجهگيري :زنجبيل و کورکومين در کاهش شدت عاليم خلقي ،جسماني و رفتاري سندرم قبل از قاعدگي مؤثرند و اثر کورکومين
بيشتر از زنجبيل است .نتايج مطالعه حاضر زنجبيل و کورکومين را بهعنوان درمان سندرم قبل از قاعدگي پيشنهاد ميکند.
واژگان کليدي :سندرم قبل از قاعدگي ،زنجبيل ،کورکومين ،عاليم خلقي ،عاليم جسمي ،عاليم رفتاري
* زاهدان ،میدان دکتر حسابی ،دانشکده پزشکی
Email :fanaeih@yahoo.com
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 3سيكل ،روزانه دو کپسول دريافت کردند و شدت عاليم خود را توسط پرسشنامه ثبت روزانه شدت مشكالت ( ،)DRSPثبت نمودند.
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مقدمه
مشکالت زنان در سنین باروري است .سادهترين

انجام ورزش ،مکمل درمانی شامل ويتامین  ،Eويتامین

تعريف سندرم قبل از قاعدگی عبارت است از عاليم

 ،B6کلسیم درمانی ،منیزيم ،منگنز ،گیاه درمانی و

دورهاي خلقی ،جسمی و رفتاري که در روزهاي قبل

استفاده از داروهاي شیمیايی براي درمان عالئم سندرم

از خونريزي قاعدگی پديدار میشوند و با کار يا

پیش از قاعدگی پیشنهاد شده است اما درمان قطعی آن

شیوهي زندگی تداخل کرده و به دنبال آنها دورهاي

تاکنون شناسايی نشده است ( 12 ،5 ،6و .)13

عاري از عالمت فرا میرسد .اختالل ديسفوريک قبل

امروزه با توجه به عوارض جانبی داروهاي شیمیايی و

از قاعدگی و يا  2PMDDشکل شديدي از PMS

هزينههاي روز افزون مراقبتهاي بهداشتی ،کاربرد

است ( .)1-3نشانههاي اين سندرم از دو سال بعد از

طب سنتی و جايگزين روز به روز اهمیت بیشتري

منارک شروع و تا دوران يائسگی ادامه دارد (.)2

میيابد .در ايران نیز به درمانهاي گیاهی و طب سنتی،

اکثريت زنان در طول سیکل قاعدگی حداقل يکی از

توجه زيادي شده است ( 6و .)14

عالئم سندرم پیش از قاعدگی را تجربه میکنند ( 3و

زنجبیل 4يکی از داروهاي گیاهی است که براي درمان

 .)4میزان شیوع سندرم پیش از قاعدگی خفیف و

ديسمنوره استفاده میشود ( .)17نام علمی گیاه زنجبیل

متوسط در بین زنان بیش از  57درصد و نوع شديد آن

 officinale Zingiberاست ( .)16ريشه خشک شده

 3-8درصد گزارش شده است (.)7

يا تازه آن بهعنوان دارو در طب سنتی استفاده میشود

سندرم پیش از قاعدگی مسئول افزايش وقوع جرم،

( .)15بر اساس مطالعاتی که تاکنون بر روي زنجبیل

حبس به دلیل الکلیسم ،تالش براي خودکشی ،سوء

انجام شده تأثیر آن بر استفراغ ،تهوع ،پیشگیري از

رفتار در مدرسه ،غیبت از کار يا دانشگاه ،بستري شدن

بیماري مسافرت ،سرگیجه و رماتیسم نشان داده شده

در بیمارستان به دلیل حوادث و پذيرش در بیمارستان

است .زنجبیل از طريق مهار مسیرهاي سیکلو اکسیژناز

عمومی است ( 6و . )5از مشکالت زنان با سندرم

و لیپواکسیژناز از متابولیسم اسید آراشیدونیک جلوگیري

پیش از قاعدگی میتوان به اختالالت خواب،

میکند .بنابراين ممکن است اثرات ضدالتهابی آن از

ماستالژي ،3میگرن قاعدگی ،استرس و افسردگی اشاره

طريق مهار تولید پروستاگالندينها و لکوترينها

کرد ( .)8علت ايجاد سندرم قبل از قاعدگی هنوز به

صورت گیرد .بر اساس مطالعات صورت گرفته ،زنجبیل

درستی شناخته نشده است .با وجود اين ،فرضیههاي

دارويی ايمن شناخته شده است ( 15و .)18
7

مختلفی از جمله تغییرات هورمونی ،اپیويیدهاي

کورکومین با نام علمی ديفرولوئیل متان  ،جزء اصلی و

به

فعال زردچوبه است و داراي اثرات قوي آنتیاکسیدانی

پروستاگالندينها در بروز آن مطرح است (.)9-11

و ضد التهابی است ( .)19کورکومین با اثر مهار

بهعلت ناشناخته بودن علت دقیق اين سندرم،

پروستاگالندينی خود بر واکنشهاي التهابی اثر می-

درونزا،

کاتکول

آمینها

و

پاسخدهی

گذارد و بر درمان بیماريهاي التهابی ،ديابت،
1

Premenstrual syndrome
Premenstrual Dysphoric Disorder
3
Mastalgia
2

http://bpums.ac.ir

4

Ginger
5
Diferuloylmethane
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سندرم قبل از قاعدگی ( 1)PMSيکی از شايعترين

درمانهاي مختلفی از قبیل تغییر در سبک زندگی،

/ 677طب جنوب

تومورها ،بیماريهاي قلبی -عروقی ،تنفسی ،دستگاه

سال هجدهم /شماره  /3مرداد و شهريور 4331

عالئم روزانه (شامل  19عالمت از عاليم سندرم قبل
6

عصبی ،پوست ،کبد ،استخوان و عاليم يائسگی مؤثر

از قاعدگی) برگرفته از معیارهاي  DSM-IVاستفاده

شناخته شده است ( .)22به نظر میرسد کورکومین در

شد .جهت اعتبار پرسشنامهها ،از روش اعتبار محتوا

درمان افسردگی نیز مؤثر باشد .مطالعات اپیدمیولوژيک

استفاده شد .بدينترتیب که بعد از تنظیم بر اساس

نشان دادهاند افرادي که در زندگی روزمره کورکومین

کتب و مقاالت و مطالعات ساير پژوهشگران ،نظرات

مصرف میکنند عملکردهاي مغزي بهتر و توانايیهاي

اصالحی متخصصین مامايی و اساتید دانشکده

شناختی باالتري دارند (.)21

پرستاري و مامايی تهران دريافت و اعمال شد .به

مفید بودن زنجبیل و کورکومین در بیماريهاي

منظور پايايی آنها نیز از روش آلفاي کرونباخ استفاده

مختلفی نشان داده شده است ،اما تا کنون مطالعهاي در

شد .بدين ترتیب که پرسشنامهها در اختیار ده نفر از

خصوص بررسی تأثیر زنجبیل و کورکومین بر عاليم

افراد جامعه پژوهش قرار گرفت و سپس ضريب آلفاي

سندرم قبل از قاعدگی انجام نشده است .زنجبیل و

کرونباخ محاسبه گرديد ،که  87درصد براي فرم

کورکومین بر سیستم پروستاگالندينها که يکی از علل

تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی و  92درصد

مطرح در ايجاد سندرم قبل از قاعدگی است مؤثر

براي جدول ثبت عالئم روزانه بهدست آمد .همچنین

هستند و احتماالً میتوانند در بهبود عالئم  PMSنقش

اين پرسشنامهها در مطالعات بسیاري از جمله در

ايفا کنند .با توجه به مقبولیت و مقرون به صرف بودن

مطالعه عباسیان و همکاران ( )1391و مطالعه

آنها و دسترسی آسان به آنان ،اين مطالعه با هدف

پاکگوهر و همکاران ( )1384استفاده شده است

بررسی تأثیر زنجبیل و کورکومین برشدت عاليم

( 14و .)22

سندرم قبل از قاعدگی انجام شد.

معیارهاي ورود به مطالعه شامل قاعدگی منظم 21-37
روزه ،سن  18-37سال ،مجرد بودن ،نداشتن بیماري

پژوهش حاضر از نوع کارآزمايی بالینی است که

انعقادي ،ضد افسردگی و داروهاي گیاهی ،عدم سابقه

بهصورت تصادفی ،دو سوکور بر دانشجويان دختر

حساسیت به زنجبیل ،عدم مصرف هر گونه دارو

مبتال به سندرم پیش از قاعدگی ساکن در خوابگاههاي

جهت درمان سندرم پیش از قاعدگی همزمان با

دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

تحقیق ،عدم مصرف الکل يا مواد مخدر و سیگار ،عدم

اين مطالعه پس از تأيید کمیته اخالق دانشگاه علوم

مصرف کافئین و قهوه بیش از  7فنجان در روز ،عدم

پزشکی تهران با شماره مجوز /132/95د 92/و ثبت در

وقوع حوادث ناگوار در  3ماه گذشته ،عدم عمل

مرکز کارآزمايی بالینی وزارت بهداشت ( )IRCTبا

جراحی در اعضاي لگنی در  3ماه گذشته و عدم

شماره  221321212571N5انجام گرفت .دادههاي

شرکت در مطالعات ديگر بود و معیارهاي خروج از

پژوهش از ارديبهشت سال  1392بهمدت  5ماه

مطالعه بروز هر گونه عوارض يا حساسیت دارويی،

جمعآوري گرديد .جهت جمعآوري دادهها از فرم

مصرف داروي ديگر ،قطع مصرف دارو ،مصرف

تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی و جدول ثبت
6

.Forth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders of the American Psychiatric Association
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مواد و روشها

جسمانی و روانی ،عدم مصرف داروهاي هورمونی،
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ازدواج در حین مطالعه ،بینظمی قاعدگی ،خونريزي

يک ،عالئم متوسط که تا حدودي در فعالیت روزمره

نامرتب در طی مطالعه و وقوع حادثه تنشزا مانند

تداخل ايجاد کند :عدد دو ،عالئم شديد که مانع

مرگ يکی از نزديکان طی مطالعه بود .پس از اخذ

فعالیتهاي روزمره مانند غیبت از کالس درس،

مجوزهاي الزم جهت نمونهگیري ،اطالعات الزم در

خوردن مسکن شود عدد سه اندازهگیري شد .بعد از 2

خصوص نوع مطالعه ،هدف ،روش کار و نوع داروها

سیکل پرسشنامهها جمعآوري شد ،افرادي که از 5

در اختیار دانشجويان قرار گرفت .رضايتنامه آگاهانه

روز قبل از قاعدگی تا حداکثر  4روز اول قاعدگی

از دانشجويانی که تمايل به همکاري داشتند ،اخذ

حداقل  7عالمت داشتند و در بقیه سیکل بدون

گرديد .پرسشنامه فرم تشخیص موقت سندرم پیش از

عالمت بودند (حداقل نمره کسب شده  )7جهت ادامه

قاعدگی بین دانشجويانی که شرايط ورود به مطالعه را

تحقیق مبتال به بیماري در نظر گرفته شدند .مبتاليان با

داشتند ،توزيع شد و از آنان خواسته شد عالئم قبل از

استفاده از جدول اعداد تصادفی در  3گروه  37نفره

قاعدگی خود را ثبت نمايند.

تقسیم شدند (حجم نمونه توسط مشاور آمار با استفاده

دانشجويانی که حداقل  7عالمت از عالئم سندرم پیش

از فرمول تعیین حجم و در نظر گرفتن ضريب اطمینان

از قاعدگی را داشتند وارد مطالعه شدند .اطالعات

 97درصد و توان آزمون  82درصد و احتمال 12

دموگرافیک دانشجويان با پرسشنامهاي که شامل

درصد افت نمونه هر گروه حداقل  37نفر و در

مشخصات فردي بود ،جمعآوري شد و فرم ثبت

مجموع  127نفر محاسبه شده است) .سپس با

روزانه عالئم جهت تشخیص نهايی سندرم پیش از

اختصاص کدهاي  2 ،1و  3به گروهها قرعهکشی براي

قاعدگی براي دو سیکل متوالی توسط نمونهها تکمیل

انتخاب نوع مداخله در هر گروه انجام شد .نمونهها از

شد .جدول ثبت عالئم روزانه شامل عالئم خلقی (کج

 5روز قبل تا  3روز بعد از خونريزي قاعدگی ،روزانه

خلقی و بیقراري ،عصبانیت و از کوره در رفتن،

 2کپسول (گروه مصرف کننده زنجبیل ،کپسول زينتوما

نگرانی و بیحوصلگی ،افسردگی و غمگینی ،گريه

 272میلیگرمی ،گروه مصرف کننده کورکومین،

بیمورد ،احساس انزوا) ،عالئم جسمی (سردرد ،تورم

کپسول کورکومین  122میلیگرم و گروه مصرف کننده

پستانها ،کمردرد ،دل درد ،افزايش وزن ،ورم اندامها،

پالسبو ،هر کپسول حاوي  72میلیگرم نشاسته) در

درد عضالنی ،عاليم گوارشی و تهوع) و عالئم رفتاري

سیکلهاي اول ،دوم و سوم مصرف نمودند .نحوه

(احساس خستگی ،کمبود انرژي ،بیخوابی ،دشواري

کورکردن مطالعه به اين صورت بود که افراد مورد

در تمرکز ،اشتهاي زياد و پرخوري) است .در مقابل

مطالعه و محقق از نوع داروي مصرفی بیاطالع بودند

هر عالمت  37ستون جهت مشخص کردن شدت

و هر  3دارو با شکل و بستهبندي يکسان تهیه و سپس

عاليم در روزهاي سیکل قاعدگی قرار دارد .شرکت

کدگذاري شدند .به هر دانشجو سه فرم ثبت عالئم

کنندگان عاليم را با شدتهاي معین شده (با دامنه

روزانه داده شد تا حین مصرف دارو شدت عالئم خود

چهار درجه از  2تا  )3در هر ستون عالمتگذاري

را ثبت نمايند .پژوهشگر در حین مداخله از طريق

نمودند .شدت عاليم بهصورت فقدان عالئم :عدد

تماس تلفنی و سؤال در مورد نحوه صحیح مصرف
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نامرتب دارو ،شناسايی هر گونه بیماري حین مطالعه،
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دارو و تکمیل فرم از شرکت کنندگان در مورد نحوه

پیش از قاعدگی قبل و بعد از مداخله بین سه گروه از

صحیح انجام پژوهش اطمینان حاصل مینمود .در انتها

آزمون آنالیز واريانس اندازه گیريهاي تکراري و براي

فرمهاي ثبت عاليم روزانه جمعآوري گرديد و

مقايسه بین گروهی در دو گروه زنجبیل و کورکومین

پرسشنامهاي حاوي معیارهاي خروج مطالعه توسط

از آزمون آماري تی مستقل استفاده شد .مقادير  Pکمتر

شرکت کنندگان تکمیل شد .نمونههايی که داراي

از  2/27از نظر آماري معنادار در نظر گرفته شد.

معیارهاي خروج بودند ،در آنالیز آماري حذف شدند و
شدت عالئم خلقی ،جسمی و رفتاري سندرم پیش از
قاعدگی در هر سه گروه ،قبل از مداخله ،يک ماه ،دو
ماه و سه ماه بعد از مداخله با هم مقايسه شد.
آنالیز

آماري

دادهها

توسط

نرمافزار

SPSS

( )USA، Il، Chicago،SPSSIncويرايش  18انجام
شد .براي تجزيه و تحلیل دادههاي توصیفی از
میانگین ،انحراف معیار و درصد استفاده شد .براي

يافتهها
 33نفر در گروههاي زنجبیل و دارونما و  31نفر در
گروه کورکومین تا پايان مطالعه همکاري نمودند .نتايج
نشان داد که ويژگیهاي جمعیت شناختی و تاريخچه
قاعدگی گروهها اختالف معنیداري از نظر آماري
نداشتند و هر سه گروه همگن بودند (جدول . )1

مقايسه شدت عالئم خلقی ،جسمی و رفتاري سندرم
جدول  )4مقايسه مشخصات جمعيت شناختي و تاريخچه قاعدگي در دانشجويان ساکن خوابگاههاي دانشگاه
علوم پزشكي تهران در سه گروه مطالعه سال 4332
گروه
کورکومين

زنجبيل

شاهد

مشخصات نمونهها

نتيجه آزمون
آماري همگني
*

سن

24/56±3/15

24/94±3/49

27/72±3/13

P=2/42

وزن

75/77±5/4

75/29±5/29

79/12±9/69

P=2/25

قد

161/4±7/52

178/1±7/21

162/9±6/66

P=2/26

BMI

22/13±2/97

23/24±2/96

23/33 ±3/44

P=2/58

سن منارک

13/21±1/32

13/26±1/48

13/48±1/27

P=2/63

طول مدت سیکل

 28/5±1/6روز

 28/4±1/78روز

 29±1/42روز

P=2/45

طول مدت خونريزي

 7/8±1/36روز

 7/2±1/7روز

 7/3±1/46روز

P=2/72

طول مدت ابتال به PMS

 8/3±4/1سال

 8/2±4/18سال

 12/2±4/75سال

P=2/65
*

Test of Homogeneity of Variances

میانگین و انحراف معیار شدت کلی  PMSو شدت عالئم

تفاوت معنیداري نداشت ( .)P=2/59اما پس از مداخله

خلقی ،جسمی و رفتاري گروهها در جدول  2ارائه شده

زنجبیل و کورکومین توانسته بودند شدت عاليم  PMSرا

است .شدت کلی  PMSبین سه گروه قبل از مداخله

بهصورت معنیداري کاهش دهند (.)P<2/2221
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جدول  )2مقايسه تغيير شدت عالئم واحدهاي پژوهش قبل و بعد از مداخله در گروههاي آزمون و شاهد
گروه
زنجبيل

شاهد

کورکومين

عالمت

شدت کلیPMS

عالئم خلقی

عالئم جسمی

عالئم رفتاري

آزمون آناليز
واريانس
اندازهگيريهاي

انحراف

انحراف

انحراف

معيار±ميانگين

معيار±ميانگين

معيار±ميانگين

تكراري

قبل از آزمون

112/2±32/55

123/6 ±39/19

126/5±44/67

P=2/59

يک ماه پس از مداخله

71/18±32/56

73/72±22/68

127/5±47/56

P>2/2221

دو ماه پس از مداخله

49/48±33/12

42/16±19/13

125/2±72/68

P>2/2221

سه ماه پس از مداخله

45/26±33/41

29/54±11/62

126±48/54

P>2/2221

قبل از آزمون

38/95±14/16

35/32±22/37

35/42±15/35

P=2/91

يک ماه پس از مداخله

16/39±12/74

28/55±17/27

35/18±16/13

P>2/2221

دو ماه پس از مداخله

14/61±8/84

22/54±11/88

35/61±18/78

P>2/2221

سه ماه پس از مداخله

13/47±12/67

14/51±6/86

38/35±22/31

P>2/2221

قبل از آزمون

47/56±19/56

41/13±15/44

42/64±23/83

P= 2/67

يک ماه پس از مداخله

21/87±22/74

16/37±8/96

43/48±24/27

P>2/2221

دو ماه پس از مداخله

21/12±22/31

16/61±9/14

43/42±24/13

P>2/2221

سه ماه پس از مداخله

22/56±19/62

11/54±5/54

42/26±22/56

P>2/2221

قبل از آزمون

27/42±16/27

27/19±11/69

26/64±16/2

P=2/91

يک ماه پس از مداخله

12/94±12/37

8/37±6/31

27/26±15/86

P>2/2221

دو ماه پس از مداخله

13/56±13/59

4/86±3/26

26/17±19/28

P>2/2221

سه ماه پس از مداخله

12/87±13/27

3/29±2/88

27/61±18/45

P>2/2221

کورکومین بین دو گروه مداخله انجام شد (جدول

مداخله

معنیدار

 .)3شدت کلی عاليم قبل از مداخله ،پس از گذشت

نبود (.)P=2/75

 1و  2ماه از مداخله بین دو گروه مداخله اختالف

شدت عاليم جسمانی قبل از مداخله ،پس از گذشت

معنیداري نداشت (بهترتیب ،P=2/54 ،P=2/46

 1و  2ماه از مداخله بین دو گروه مداخله اختالف

 .)P=2/28اما پس از  3ماه مصرف کورکومین بهطور

معنیداري نداشت (بهترتیب ،P=2/21 ،P=2/32

معنیداري بیش از زنجبیل شدت عاليم کلی PMS

 .)P=2/26اما پس از  3ماه مداخله کورکومین به طور

را کاهش داد (.)P=2/228

معنیداري بیش از زنجبیل شدت عاليم جسمانی

شدت عاليم خلقی قبل از مداخله بین گروهها

 PMSرا کاهش داد (.)P=2/224

اختالف معنیداري نداشت ( .)P=2/5پس از گذشت

شدت عاليم رفتاري قبل از مداخله و  1ماه پس از

 1و  2ماه از مداخله ،زنجبیل بیشتر از کورکومین

مداخله بین دو گروه مداخله اختالف معنیداري

عاليم خلقی را کاهش داد (بهترتیب ،P=2/2223

نداشت (بهترتیب  .)P=2/26 ،P=2/94اما پس از

 .)P=2/22پس از  3ماه مداخله کورکومین نیز

گذشت  2و  3ماه بعد از مداخله کورکومین بهطور
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را کاهش داد (به ترتیب .)P=2/222 ،P=2/2228

معنیداري بیش از زنجبیل شدت عاليم رفتاري PMS

جدول  )3مقايسه تغيير شدت عالئم واحدهاي پژوهش قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون
گروه
زنجبيل

کورکومين

انحراف

انحراف

معيار±ميانگين

معيار±ميانگين

قبل از آزمون

112/2±32/55

123/6±39/19

P=2/46

يک ماه پس از مداخله

71/18±32/56

73/72±22/68

P=2/54

دو ماه پس از مداخله

49/48±33/12

42/16±19/13

P=2/28

سه ماه پس از مداخله

45/26±33/41

29/54±11/62

P=2/228

عالمت

شدت کلیPMS

عالئم خلقی

عالئم جسمی

عالئم رفتاري

آزمون آماري تي
مستقل

قبل از آزمون

38/95±14/16

35/32±22/37

P=2/5

يک ماه پس از مداخله

16/39±12/74

28/55±17/27

P=2/2223

دو ماه پس از مداخله

14/61±8/84

22/54±11/88

P=2/22

سه ماه پس از مداخله

13/47±12/67

14/51±6/86

P=2/75

قبل از آزمون

47/56±19/56

41/13±15/44

P=2/32

يک ماه پس از مداخله

21/87±22/74

16/37±8/96

P=2/21

دو ماه پس از مداخله

21/12±22/31

16/61±9/14

P=2/26

سه ماه پس از مداخله

22/56±19/62

11/54±5/54

P=2/224

قبل از آزمون

27/42±16/27

27/19±11/69

P=2/94

يک ماه پس از مداخله

12/94±12/37

8/37±6/31

P=2/26

دو ماه پس از مداخله

13/56±13/59

4/86±3/26

P=2/2228

سه ماه پس از مداخله

12/87±13/27

3/29±2/88

P=2/222

در گروه کورکومین  56درصد نمونهها ،در گروه زنجبیل

بحث

ادامه درمان داشتند 32.درصد واحدهاي پژوهش تأثیر

کورکومین در کاهش شدت کلی عالئم  PMSو شدت

کورکومین را عالی 41 ،درصد تأثیر آن را خوب16 ،

عالئم خلقی ،جسمی و رفتاري مؤثر میباشند .تأثیر

درصد متوسط 8 ،درصد ضعیف و  7درصد تأثیر آن را

زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ ،تهوع دوران

خیلی ضعیف ارزيابی کردند 25.درصد واحدهاي

بارداري ،سردرد میگرنی ،استئوآرتريت و ديسمنوره

پژوهش تأثیر زنجبیل را عالی 41 ،درصد تأثیر آن را

بررسی شده است ،اما تاکنون مطالعهاي در خصوص

خوب 14 ،درصد متوسط 12 ،درصد ضعیف و  8درصد

بررسی تأثیر زنجبیل و کورکومین بر شدت عاليم

تأثیر آن را خیلی ضعیف ارزيابی کردند .در اين مطالعه 1

سندرم قبل از قاعدگی انجام نشده است .مطالعه ازگلی

نفر در گروه زنجبیل دچار عارضه گوارشی (تهوع) در ماه

( )Ozgoliو همکاران ( )1386نشان داد ،زنجبیل

اول استفاده از زنجبیل شد و در گروه دارونما و

همانند ايبوپروفن و مفنامیک اسید در درمان ديسمنوره

کورکومین عارضهاي ديده نشد.
http://bpums.ac.ir
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حد پروستاگالندينها از بافت آندومتر است82 ،

در مطالعه ما با مصرف زنجبیل سردردها تسکین و

درصد موارد ديسمنوره با مصرف مهارکنندههاي

کاهش يافت .مطالعات ديگر نیز نشان دادهاند که زنجبیل

مطالعات نشان دادهاند تغییر در پاسخدهی به

مؤثر است ( .)26در زنان مبتال به سندرم پیش از قاعدگی

پروستاگالندينها يکی از مکانیسمهاي مطرح در ايجاد

طی فاز لوتئال شیوع سردردهاي شديد ،طوالنی و مقاوم

سندرم قبل از قاعدگی است ( 6 ،1و  .)24زنجبیل و

به مصرف مسکنها و داروهاي ضدالتهابی افزايش

کورکومین از طريق مهار مسیرهاي سیکلواکسیژناز و

میيابد ( 25و .)28

لیپواکسیژناز از متابولیسم اسید آراشیدونیک جلوگیري

در مطالعهاي که توسط حسینخانی و صادقی ()1388

کرده و متعاقباً باعث مهار تولید پروستاگالندينها

انجام شد ( ،)29کپسول زنجبیل ( 3کپسول در شبانه

میشوند ( 18 ،15و .)22

روز هر کدام حاوي  367میلیگرم پودر زنجبیل) در

در مطالعه حاضر نیز زنجبیل و کورکومین احتماالً از

درمان تهوع بارداري مؤثر بود .در مطالعهي مدرس و

طريق مهار تولید پروستاگالندينها در بهبود عاليم اين

همکاران ( )32( )1391نیز از کپسولهاي 722

سندرم که تعدادي از آنها (مانند کمردرد و دل درد)

میلیگرمی زنجبیل  2بار در روز بهمدت يک هفته در

با عاليم ديسمنوره مشترک میباشند ،مؤثر بوده است.

درمان تهوع و استفراغ بارداري مؤثر بود .مطالعهي

بهعلت ويژگیهاي ضدالتهابی زنجبیل و کورکومین

صفوي نايینی ( )31( )1388نشان داد استفاده از  1گرم

مصرف آنها در درمان دردهاي عضالنی و مفاصل در

پودر زنجبیل بهصورت جوشانده 1 ،ساعت قبل از

بیماران استئوآرتريت و آرتريت روماتوئید مؤثر است

مصرف قرصهاي پیشگیري از بارداري ،در کاهش

( 15و  .)27مطالعه بلکارو ( )Belcaroو همکاران

تهوع ناشی از مصرف قرصهاي پیشگیري از بارداري

( )2212بر  122بیمار استئوپروز با استفاده از قرص

مؤثر است .تهوع از عاليم  PMSاست و زنجبیل

مريوا (5حاوي  122میلیگرم کورکومین) جهت درمان

میتواند در درمان آن مفید باشد .خواص ضد تهوع

استئوآرتريت نشان داد مريوا حس درد را بهطور

زنجبیل ناشی از  –7-1هیدروکسی آلکانونها است که

معنیداري کاهش میدهد .عالوهبر اين ،اثرات منفی

در جینجرول و محصوالت مرتبط با آن يعنی

آرتريت روي فعالیت اجتماعی در گروه مريوا بهطور

شوگااولها 8وجود دارد ( 15و  .)18در مطالعه ما نیز

معناداري کاهش يافت .ساير فوايد استفاده از

شیوع و شدت عاليم گوارشی و تهوع با مصرف

کورکومین ،کاهش استفاده از داروهاي گوارشی،

زنجبیل و کورکومین کاهش يافت.

کاهش استفاده از ساير درمانها و کاهش ادم اندام

کورکومین در درمان افسردگی مؤثر است ( 21و .)32

انتهايی بود ( .)27مشابه مطالعات ذکر شده ،در مطالعه

کورکومین داراي برخی از خواص جالب توجه است

ما نیز دردهاي عضالنی ،مفاصل و ادم اندام انتهايی که

از جمله تعديل کردن سطح نوراپی نفرين ،دوپامین و

از عاليم سندرم قبل از قاعدگی میباشند با مصرف

سروتونین در مغز ،لذا نتايج کورکومین در درمان

کورکومین و زنجبیل تسکین يافت.

افسردگی ،قابل مقايسه با ايمی پرامین بوده است و

Meriva
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بهعنوان يک عامل ضد التهابی شناخته شده است.

استفاده از طب سنتی و مواد گیاهی مخصوصاً براي

خستگی مزمن يکی از عالئم اصلی نشان دهنده

افرادي که در مصرف داروهاي شیمیايی با عوارض

افسردگی است که با مصرف کورکومین در مدل

آنها روبرو میشوند و يا تمايل به استفاده از مواد

حیوانی کاهش يافته است (.)21

شیمیايی ندارند استفاده از اين داروهاي گیاهی با

مکانیسمهاي مطرح در ايجاد  PMSشامل کاهش

عوارض بسیار کم ،بسیار مفید است .از طرفی بهعلت

پروژسترون ،افزايش يا کاهش استروژن ،تغییرات نسبی

اينکه مطالعهي ديگري براي بررسی تأثیر زنجبیل و

استروژن به پروژسترون ،افزايش فعالیت آلدسترون،

کورکومین بر سندرم قبل از قاعدگی انجام نشده

افزايش فعالیت رنین -آنژيوتانسین ،افزايش فعالیت

توصیه به مطالعات بیشتر در مورد استفاده از آنها

غدهي فوق کلیه ،قطع اپیويیدهاي درونزا (اسید گاما

میشود .از محدوديتهاي اين پژوهش اتکا به گفته

آمینوبوتیريک اسید ،سروتونین و بتا آندروفین)،

دانشجويان در مورد سالمت خود ،حساسیت به

هیپوگلیسمی تحت بالینی ،تغییرات مرکزي در کاتکول

زنجبیل ،سابقه حادثه ناگوار و مصرف صحیح دارو

آمینها ،پاسخدهی به پروستاگالندينها ،کمبودهاي

توسط آنها بود که سعی شد با پیگريهاي منظم و

ويتامینی و ترشح بیش از حد پروالکتین است ( 9 ،1و

نمونهگیري تصادفی به حداقل برسند.

 .)11با توجه به اثرات کورکومین ،احتماالً اين دارو
قادر است بر مکانیسمهاي سندرم قبل از قاعدگی
مؤثر باشد و عاليم آن را تخفیف دهد .عاليم خلقی و
رفتاري از جمله افسردگی و خستگی نیز دستهاي از
عاليم سندرم قبل از قاعدگی است و کورکومین در
مطالعهي ما توانست شدت اين عاليم را بهطور
معنیداري کاهش دهد.
يافتههاي پژوهش حاضر نشان دهنده مفید بودن
زنجبیل و کورکومین در درمان سندرم قبل از قاعدگی
است در حالی که عارضهي جانبی خاصی نداشته و
و میتواند بهصورت گسترده در درمان سندرم قبل از

اين مقاله برگرفته از پاياننامه کارشناسی ارشد مامايی
سمیرا خیاط ،با حمايت مالی دانشگاه علوم پزشکی
تهران است .بدينوسیله از همکاري معاونت
دانشجويی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
مسئولین محترم خوابگاههاي وصال و گلستان 8
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشجويان ساکن در
خوابگاهها که ما را در جمعآوري دادهها ياري نمودند
و مسئولین محترم دانشکده پرستاري و مامايی دانشگاه
علوم پزشکی تهران و واحد تحقیقات گل دارو تشکر
و قدردانی میشود.
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Abstract
Background: Most women at reproductive ages experience the premenstrual syndrome (PMS). Different
methods have been suggested for the treatment of this syndrome and one of them is using herbal medicine.
This study was carried out to evaluate the effects of ginger and curcumin on severity of symptoms of PMS.
Materials and Methods: In this double-blind clinical trial, 105 students with PMS symptoms were
randomly assigned to ginger, curcumin and placebo groups. Participants received two capsules daily from
seven days before menstruation to three days after menstruation for three cycles and they recorded severity
of the symptoms by Daily Record of Severity of Problems (DRSP) questionnaire. Data of before
interventions and 1, 2 and 3 months after interventions were analyzed by repeated measurement ANOVA
and indepented t-test. SPSS-18 software was used for analyses and P<0/05 was considered significant.
Results: The mean of PMS symptoms severity were similar in three groups before the intervention [(
110/2±30/7 in ginger group, 103/6±39/1 in curcumin group and106/7±44/65 in placebo group) p=0/79],
but after interventions there were significant differences between groups [(47/06 ±33/4 in ginger group,
29/74±11/6 in curcumin group and106±48/7 in placebo group) P<0/0001]. Also, there was a significant
difference between effects of curcumin and ginger (P=0/008).
Conclusion: Ginger and curcumin are effective in reduction of severity of psychological, physical and
behavioral symptoms of PMS and the effect of curcumin is more than ginger. Results of present study
suggest curcumin and ginger as treatment for PMS.
Key Words: Premenstrual Syndrome, Ginger, Curcumin, Psychological symptoms, Physical symptoms, Behavioral
symptoms
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