
42  59اره مسلسل ـــ ، شم 1390 بهار ، 1دهم ، شماره هج دوره           مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان     
  

  

  مقاله پژوهشي
  

  ثير عصاره گياه خوشاريزه و رازيانه بر ديسمنوره اوليهأمقايسه ت
    

  **زهرا صادقيان ،* معصومه دل آرام
  

 IRCT: 138810263078N1                                                                                             15/10/89:   ،  پذيرش    22/8/89  :دريافت 
  

  :چكيده
در ايـن راسـتا روشـهاي    .  درصد از زنان داراي دوره هاي قاعدگي منظم ديده مـي شـود       5 در    تقريباً ديسمنوره: مقدمه و هدف    

مطالعه حاضـر  از هدف .  انتخاب داروهايي با عوارض جانبي كمتر ، ترجيح داده مي شود            درماني متفاوتي مطرح شده اند و مسلماً      
  . عصاره گياه خوشاريزه و رازيانه بر ديسمنوره اوليه بود مقايسه تاثير

 دانشجوي مجرد داراي ديسمنوره اوليه متوسط تا شديد در دانشگاه علـوم پزشـكي               60 اين كار آزمايي باليني بر روي        :روش كار   
شـدت  . يانه قرار گرفتند      دريافت كننده عصاره خوشاريزه و راز      ي نفر 30افراد بطور تصادفي در دو گروه       . شهر كرد انجام شد     

ديسمنوره با استفاده از ابزار سنجش شدت درد در مدت دو سيكل قبل و دو سـيكل  بعـد از مـصرف دارو مـورد بررسـي قـرار                          
 و ضـريب همبـستگي پيرسـون        مجـذور كـاي    و آزمونهاي تي مـستقل ،        SPSS جهت تجزيه و تحليل اطالعات از نرم افزار          .گرفت  

  . از نظر آماري معني دار در نظر گرفته شد P>05/0استفاده و ميزان 
 ميانگين شدت درد در مدت  دو سيكل قبل از شروع درمان  در دو گروه تفاوت معنـي داري نداشـت  ، امـا در مـدت دو                               :نتايج  

هر چند كـه ايـن كـاهش        . سيكل بعد از شروع درمان ، مشخص شد كه هر دو دارو توانسته اند شدت ديسمنوره را كاهش دهند                    
در دريافت كنندگان عصاره خوشـاريزه كمتـر از گروهـي بـود كـه عـصاره رازيانـه دريافـت كـرده بودنـد و تفـاوت معنـي دار                               

  ). P>001/0(بود
 عصاره گياهان خوشاريزه و رازيانه توانستند در طول درمان شدت ديسمنوره را كاهش دهند و تاثير رازيانه در اين                    :نتيجه نهايي   

  .استفاده از عصاره گياه رازيانه در جهت كاهش ديسمنوره پيشنهاد مي گردد . ه بودمورد بيشتر از خوشاريز
  
  

 قاعدگي دردناك/  رازيانه/ خوشاريزه  :كليد واژه ها

   

  :مقدمه 
ديسمنوره يا قاعـدگي دردنـاك بـسيار شـايع بـوده و                   

 درصــد زنــان درجــاتي از آن را تجربــه كــرده و 50حــدود 
 روز در هـر مـاه بعلـت آن          1-3ي   درصد آنان بـرا    1حدود  

ديـسمنوره بـه دو دسـته اوليـه و ثانويـه            .ناتوان مي شوند    
در حالت اول درد معمـوال چنـد سـاعت          . تقسيم مي شود    

قبل و يا درست بعد از شـروع دوره قاعـدگي اغـاز شـده و                
ــشد   48 -72 ــي ك ــول م ــاعت ط ــت  .  س ــيح عل در توض

نوره ديسمنوره اوليه مشكل خاصي مطرح نشده امـا ديـسم      
ثانويه يك قاعدگي دردناك به همـراه پـاتولوژي زمينـه اي       

ــردد      ــي گ ــد م ــق تائي ــه دقي ــا معاين ــه ب ــت ك   .)1،2(اس
  

 سال اول پس از شروع      1-2اوليه معموال در     ديسمنوره     
 هنگامي كه تخمك گذاري برقرار مي شود ، بروز           قاعدگي ، 

 سـال  20و )  سـال 13-19(كرده و بيشتر در سن نوجواني     
 35پـس از    آن   زندگي رخ مـي دهـد و ميـزان شـيوع             اول

 وجـود ديـسمنوره     ).3(سالگي بطور بارزي كاهش مي يابـد      
يكي از عوامل اصلي مختل كننده كيفيت زندگي و فعاليت          

 اگر با عالئمي مثل ، خصوصاًاجتماعي زنان جوان مي باشد   
حوصـلگي،   سردرد، خستگي، تهوع و استفراغ ، اسهال ، بي        

 علـت  ديـسمنوره  ).4،5(ضالني  همراه باشدلرز وگرفتگي ع
 طريـق  اين از و باشد مي كار محل و مدرسه از غيبت شايع

  اقتـصادي  نظـر  از و سـال  در كـاري  سـاعت  ميليـون  600
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  )masoumehdelaram@yahoo.com(شهركرد دانشگاه علوم پزشكي  دانشكده پرستاري و مامايياستاديار گروه مامائي *

  ستاري دانشگاه علوم پزشكي شهركردكارشناس پر **
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 لـذا ) 3(رود مـي  هـدر  به امريكا در ساله هر دالر ميليارد 2

 مطـرح  زنانـه  مـشكل  عنوان يك به  ديسمنوره تنها امروزه

 مـشكلي  جامعـه   وري بهـره  بر تأثير علت به بلكه  نيست ؛

علت ايجـاد درد و عالئـم ديگـر     ).6(شناخته مي شود ملي
همراه با ديسمنوره ،افزايش ميـزان پروسـتاگلندينها بـويژه          

بنــابراين درمــان ايــن  )7( مــي باشــدF2aپروســتاگلندين 
  .مشكل اساسي بسيار مهم است

متنوعي  و كنترل ديسمنوره، روشهاي    درمان براي امروزه    
مطرح شده است كه مـي تـوان بـه مـوادي مثـل گرمـاي                

مكمـل روغـن    ،   Eموضعي، گياه درماني ، تيامين، ويتامين     
) ENS( ماهي ، طب سوزني و تحريك عصب از راه پوسـت          

از جمله موثرترين ايـن روشـها ، داروهـاي          ). 8(اشاره نمود 
 80مهار كننده سنتز پروستاگلندين هستند كه در حـدود          

از جمله ايـن داروهـا      ). 1،8(رد تاثير گذار هستند   درصد موا 
مي توان به مفناميك اسيد و ايبـوپروفن اشـاره نمـود كـه              

شيميايي داراي عوارض جانبي متعددي  همانند همه داروها
درماني، داروهاي گيـاهي     از روشهاي نوين طبيعي   . هستند

هستند كه از سالها پيش براي درمان تعدادي از بيماريهاي          
نند سندروم پيش از قاعدگي، قاعدگي هاي نامنظم،    زنان ما 

  ). 9(عالئم يائسگي و دردهاي قاعدگي پيشنهاد شده اند
كه بطور سنتي و بصورت جوشانده در  از جمله گياهاني     

درمان اختالالت قاعدگي از جمله ديسمنوره كـاربرد دارد ،          
 ايـن . باشـد  مي) Echinophora-platyloba(گياه خوشاريزه 

از خانواده چتريان و از گياهان انحصاري ايران بـوده و           گياه  
بعنوان چاشني غذايي و معطر كردن غذا مورد استفاده قرار          
مي گيرد و به نامهاي محلي خوشـاروز ، خوشـاريزه ، تيـغ              

پراكندگي رويش ايـن گيـاه      . توراغ و كشندر معروف است      
بيشتر در منطقه مديترانه بوده و چهار گونه از ايـن جـنس         

ــران وجــود داردد ــدروالكلي و اســانس. ر اي ــار هي ــاه  آث گي
بررسي ) RAT(خوشاريزه روي انقباض ايلئوم جدا شده رت      

شده و نتايج نشان داده است كه عصاره اين گياه مي توانـد     
اثر ضد قارچي عصاره     ).10(انقباض عضالت را كاهش دهد    

خوشاريزه بر تعـدادي از درماتوفيتهـاي شـايع نيـز توسـط          
 يافتـه هـاي ايـن       ،و همكاران بررسي شـده اسـت      آويژگان  

 و  50 ،   35مطالعه نشان مي دهد  كه استفاده از غلظتهاي          
 ميلي گرم در ميلي ليتر اين عصاره مـي توانـد عليـه              150

 شوئن الين و وركوزوم به نحـو        درماتوفيتهاي تريكوفيتون ،  
  ).11(مطلوبي موثر باشد

  ي در درمانـــي كه بطور سنتـــيكي ديگر از گياهان      

  
. باشد مي مي شود، گياه رازيانه    گرفته بكار قاعدگي اختالالت

اين گياه با نام علمي فونيكولوم ولگـار از خـانواده چتريـان             
همچنين داراي اثرات ضد التهاب ، ضد اسپاسم ،         ) 12(بوده

و ضد درد است و بـا اثـر          باد شكن، مدر ، خلط آور ، ملين       
ر ضايعات گوارشي موثر مـي      اكسيدان ، د   ضد زخم و آنتي   

همچنين براي درمان نـاراحتي هـاي عـصبي مـورد           . باشد  
 بسياري از پژوهـشگران     ).13-15(استفاده قرار گرفته است   

اثرات رازيانه را روي دستگاه تناسـلي جـنس مـاده و غـدد              
پستاني ، به خواص استروژني آنتول موجود در اسـانس آن           

رهـاي آنتـول    نسبت مي دهند و معتقـد هـستند كـه پليم          
  مانند دي آنتول و فتوآنتول بعنـوان فيتـو اسـتروژن عمـل             

ــد  ــي نماين ــاه  ). 15(م ــن گي ــي از  اي ــمهاي ناش   در اسپاس
اكــسي توســين و پروســتاگلندين اثــرات ضــد درد و ضــد  
اسپاسم داشته و ميزان خروج خون قاعـدگي را در فاصـله            
زماني كوتاهتري تسهيل مـي نمايـد كـه ايـن اثـر نيـز در                

 مطالعه اي گزارش كرده است      ) .16(د موثر است  كاهش در 
تواتر و شدت انقباضات رحمي     كه اسانس رازيانه قادر است      

  ). 17(را در رحم جدا شده موش صحرايي كاهش دهد
با توجه به اثرات ذكر شـده داروهـاي فـوق و عـوارض            

با  مطالعه   اينزياد داروهاي شيميايي در درمان ديسمنوره،       
اره گياه خوشاريزه و رازيانه بر ديسمنوره       مقايسه عص هدف  

اوليه در دانشجويان دانشگاه علـوم پزشـكي شـهر كـرد در             
  .انجام گرفت 1387سال 

  :روش كار
 از نوع كارآزمايي باليني يك سو كور بوده و مطالعهاين       

 نفـر ازدانـشجويان مجـرد سـاكن         250جامعه آن را تعـداد    
 1387 كرد در سال   خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي شهر    

 پـس از دريافـت مجـوز از         طرحدر اجراي   . تشكيل داده اند  
با  پژوهش كميته اخالق در پژوهشهاي پزشكي ، كل جامعه    

) visual analogue scale(درد سنجش بصري معيار از استفاده
 نفـر از افـرادي كـه        60مورد بررسي قرار گرفتـه و سـپس         

نوان نمونه پژوهش باالترين امتياز شدت درد را داشتند ، بع
 ابزار جمـع آوري اطالعـات ، فـرم اطالعـات            .انتخاب شدند 

فرم  اعتبار تعيين جهت. و ابزار سنجش شدت درد بود  فردي
آن  پايائي ثبت اطالعات از روش اعتبار محتوا استفاده شد و        

ابـزار  . نيز از طريق آزمون مجدد مـورد تائيـد قـرار گرفـت            
سانتيمتر 10بطولخط كشي    از عبارتست درد شدت سنجش

با اعداد صفر و ده درجه بنـدي شـده           كه ابتدا و انتهاي آن    
  ود درد و دهــنشان دهنده عدم وج است ، بنحوي كه صفر
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نشان دهنده شديدترين دردي است كه يك فرد ممكنست         
 اين ابزار استاندارد بـوده و روائـي و پايـائي آن    . تجربه كند   

   .)12،18(ت در مطالعات مختلف به اثبات رسيده اس
قبل از تجويز دارو به مدت دو ماه شدت درد واحدهاي                

مورد پژوهش سنجيده شده و سپس بطور تـصادفي بـه دو            
پس از اخـذ رضـايت نامـه        .   تقسيم شدند    ي نفر 30گروه  

 8 قطـره هـر      30(كتبي ، يك گروه عصاره گياه خوشاريزه        
ز ساعت به مدت سه روز قبل از شروع قاعدگي و در سه رو            

را بـا همـين     و گروه ديگر عصاره گياه رازيانه       ) اول قاعدگي 
الزم به ذكر اسـت كـه هـر دو دارو           . شرايط دريافت كردند    

براي بررسي  . توسط شركت باريج اسانس تهيه شده بودند        
نحوه صحيح استفاده از داروها توسط افراد ، عالوه بر تهيـه            

عـه  دستور العمل كتبـي ، از طريـق تمـاس تلفنـي و مراج             
مصرف . شدندمي  حضوري هر دو گروه بطور منظم كنترل        

دو چرخه قاعدگي ادامه يافت و در داروها به مدت دو ماه و       
در پايان هر چرخه قاعدگي از نحوه مـصرف دارو و ميـزان             
تاثير آن پرسش بعمل آمد و ميانگين مجمـوع شـدت درد            

 ماه قبل از مداخله با ميـانگين مجمـوع شـدت            2در مدت   
.  ماه پس از مداخله مـورد مقايـسه قـرار گرفـت              2درد در   
التهابي  بيماري سابقه و بيماري صرع،   مزمن بيماريهاي وجود

لگن ، مـصرف داروي خـاص و داشـتن عوامـل اسـترس زا               
واحـد هـاي مـورد      . مـي شـد   سبب خروج فـرد از مطالعـه        

پـژوهش از نــوع داروي مــصرفي اطالعــي نداشــته و نحــوه  
. شـد مي  ه آنان آموزش داده     مصرف دارو توسط پژوهشگر ب    

جهت رعايت مسائل اخالقي پژوهش از شـركت كننـدگان          
در مطالعه خواسته شد در صورتي كه درد آنهـا بـا مـصرف           
داروهاي فوق كاهش نيافت و مجبور به استفاده از روشهاي      
ديگر كاهش درد شدند ، ابراز دارند كه از تجزيه و تحليـل             

ه احتمـال ايجـاد     بـراي هـر دو گـرو      . نهايي حذف گردنـد     
عوارض دارويي شرح داده شـد و از آنهـا خواسـته شـد در               
صورت بروز هر گونه عارضه اي  به پزشك متخصص زنـان            

  . همكار طرح مراجعه كنند
  SPSS جهت تجزيـه و تحليـل داده هـا از نـرم افـزار            

كاي و ضريب   مجذور  و آزمونهاي تي مستقل،     ) 11نسخه  ( 
 از نظـر    P>05/0 شد و ميزان     همبستگي پيرسون استفاده  

  .آماري معني دار در نظر گرفته شد
  :نتايج

 كه در گروه دريافـت كننـده عـصاره گيـاه            ي نفر 30ز  ا     
   كه در گروهي نفر30 نفر و از 26خوشاريزه قرار داشتند ، 

  
 نفر تـا    28دريافت كننده عصاره گياه رازيانه قرار داشتند ،         

وصيات فردي واحد هاي    خص. پايان مطالعه همكاري كردند   
  . ارائه شده است1مورد پژوهش در دو گروه در جدول 

  
ميانگين و انحراف معيار ويژگيهاي دموگرافيك در دو : 1جدول 

  مطالعهگروه مورد 
  

    رازيانه  خوشاريزه
  

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين  
  
  Pارزش

  98/0  01/1  92/19  63/1  23/20  )سال(سن
  07/0  19/1  10/14  52/1  50/13  ناركسن م

  سن شروع
  ديسمنوره

42/14  87/1  32/15  38/1  01/0  

  اندكس
  توده بدني

65/20  70/2  85/19  59/4  60/0  

  خونريزي مدت

  قاعدگي
26/6  25/1  21/6  19/1  50/0  

  
فاصله بين قاعدگي ها ، سابقه ديسمنوره ، ميزان خونريزي          

رد قاعدگي،  قاعدگي، سابقه مصرف مسكن جهت تسكين د      
استفاده از ساير روشهاي كاهش درد ، وجود يا عدم وجـود            
بيماري زمينه اي و منظم يا نامنظم بودن سيكل قاعـدگي           

ميانگين شدت درد قاعدگي در دو      . در دو گروه مشابه بود      
سيكل قبل از شروع درمان و دو سيكل بعد از شروع درمان 

ه ، در جـدول     در دو گروه دريافت كننده خوشاريزه و رازيان       
  . ارائه شده است 2

        
ميانگين شدت درد قاعدگي قبل و پس از درمان با  :2جدول 

  عصاره خوشاروزه و رازيانه
    رازيانه  خوشاريزه

  

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين  
  
  Pارزش

ماه اول قبل از 
  مداخله

84/5  9/1  03/6  9/1  05/0> 

ماه دوم قبل از 
  مداخله

73/5  7/1  61/5  1/2  05/0>  

مجموع ماه اول و 
دوم قبل از مداخله

57/11  6/3  65/11  3/3  05/0>  

ماه اول بعد از 
  مداخله

57/4  1/1  55/3  0/1  05/0<  

ماه دوم بعد از 
  مداخله

25/4  2/1  0/3  0/1  05/0<  

مجموع ماه اول و 
دوم بعد از مداخله

82/8  4/2  65/6  4/2  05/0<  

  
مشخص ميشود كه در سيكل اول و دوم         به جدول    توجهبا  

   خوشاريزهقبل از مداخله در دو گروه دريافت كننده عصاره
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همچنين مجموع  . و رازيانه، تفاوت معني داري وجود ندارد      
ميانگين شدت درد در مدت دو سيكل قبل از شروع درمان     
در دو گروه مشابه اسـت ، امـا در پايـان سـيكل اول و دوم          

خـتالف معنـي دار اسـت و مجمـوع          پس از مداخلـه ايـن ا      
ميانگين شدت درد در پايـان دو سـيكل در گـروه رازيانـه              
كمتر از خوشاريزه است و رازيانه تاثير بيشتري در كـاهش           

البتـه هـر دو دارو      . شدت درد در طول زمان داشته اسـت         
توانسته بودند در طول درمان شدت درد را كاهش دهنـد ،            

   ).P>05/0(شاريزه بوده استاما تاثير رازيانه بيشتر از خو
از نظر مراجعه بـه پزشـك بـه علـت عـوارض جـانبي                     

داروها ، در گروه خوشـاريزه مـوردي وجـود نداشـت  و در               
گروه رازيانه هم تنها يك نفر بعلت عارضه تهوع و اسـتفراغ            
به پزشك مراجعه كرده بود  و از ايـن نظـر تفـاوت معنـي                

ايت از نوع مداخله نيز   رض. داري بين دو گروه وجود نداشت     
ارتبــاط معنــي داري بــين ســن . در دو گــروه مــشابه بــود 

واحدهاي مورد پژوهش و تاثير داروهـا و در واقـع اخـتالف     
   ). P<05/0(شدت درد وجود نداشت 

  :بحث
  از آنجائي كه ديسمنوره و سـندروم پـيش از قاعـدگي                

)PMS (        از مشكالت شايع سنين باروري هستند ، مطالعات
سيار زيـادي در رابطـه بـا بهتـرين روش درمـاني صـورت            ب

اغلب تحقيقـات انجـام شـده تـاثير داروهـاي           .گرفته است   
شيميايي از جمله داروهاي ضد التهابي غيـر اسـتروئيدي ،           

 و بنزوديازپينها را مورد بررسـي قـرار         GnRHآگونيستهاي  
 ).19(داده و تاثير مثبت گروهي را به اثبـات رسـانيده انـد            

 ، سندروم پيش از قاعدگي علت مورد در قبول وردم تئوري
 باشـد؛  مي  آندومتر هاي ندين پروستاگال ازحد بيش توليد

 نـدينها  پروسـتاگال  توليـد  كـاهش  در بايـد  آن درمـان  لـذا 

 پروسـتاگالندين هـا    با توجه بـه اينكـه  .)20(شود طراحي

 كـوليكي  دردهاي ايجاد و رحم صاف عضالت سبب انقباض

  ضداسپاسمخاصيت كه دارويي از استفاده نبنابراي ميشوند،

  . درد مفيد واقع شود كاهش در باشد ، مي تواند داشته
در ايــن پــژوهش شــدت درد قاعــدگي قبــل از شــروع      

درمان با عصاره گياه خوشاريزه و رازيانه در مدت دو سيكل 
مورد بررسي قرار گرفت و ميانگين شدت درد در پايان هـر            

پايان  در داري نداشت، اما   معني سيكل در دو گروه تفاوت     دو
. اول و دوم پس از مداخله اين اختالف معني دار بود        سيكل

با اينكه هر دو دارو توانسته بودند در طـول درمـان شـدت              
  ري درــــدرد را كاهش دهند اما عصاره رازيانه تاثير بيشت

  
 ازيانهر تأثير احتمالي مكانيسم. كاهش شدت درد داشت  

 در موجـود  آنتـول  ساختماني شباهت علت به است ممكن

 باشد كه به گيرنده هاي دو پامين متصل دوپامين با رازيانه
 توسـط  مكـانيزم  ايـن . شده و باعث كاهش درد مي شـود  

 يافته هاي ).20(شده است تائيد نيز  و همكارانالكساندرويچ
دهد  مي شده در مورد رازيانه نيز نشان انجام مطالعات ساير
رحمي  صاف عضله انقباضات مهار به قادر اين گياه  اسانس كه

 نـامور  ).15(بوده و درد را نيز كاهش مي دهد       ) Rat(در رت 
رازيانه را بـا مفناميـك      % 2و همكاران نيز كه تاثير اسانس       

كاهش ديسمنوره بررسـي كـرده بودنـد ، گـزارش            اسيد در 
 ).21(تندكردند كه هـر دو دارو در ايـن رابطـه مـوثر هـس              

مدرس نژاد و همكاران نيز تاثير رازيانه و مفناميك اسيد را           
يافتـه هـاي    ). 16(در درمان ديسمنوره مشابه دانـسته انـد       

تمام مطالعات انجام شده در مورد اثرات ضد درد رازيانه بـا            
  .مطالعه حاضر همراستا مي باشد

در مطالعه حاضر ميانگين شدت درد نه تنها در پايـان                
اول تجويز دارو نسبت به قبل از درمـان كـاهش يافتـه             ماه  

بود ، بلكه در پايان ماه دوم پس از درمان نيز ايـن كـاهش               
وجود داشت و با گذشت زمان كـاهش بيـشتري در شـدت      

در مطالعه شـاه حـسيني و همكـاران         . درد ايجاد شده بود     
نيز كه اثر قطره ويتاگنوس را بر ديـسمنوره بررسـي كـرده             

ترين اثرات درماني دارو در پايان سـيكل سـوم          بودند ، بيش  
در ايـن مطالعـه همچنـين آمـده         . درمان حاصل شده بود     

  است كه جهت رسيدن بـه اثـر قابـل قبـول دارو ، حـداقل                
   مــاه و 6ســه مــاه وقــت الزم اســت و حــد اكثــر در طــي  

خورشيدي و همكـارن نيـز       ).12(يا بيشتر حاصل مي شود    
ــ   ــد از درم ــه بع ــد ك ــرده ان ــزارش ك ــانس گ ــا اس   % 2ان ب

   درصـد افـراد بهبـود يافتـه         35رازيانه ، ديسمنوره حـدود      
  ). 22(است 

براساس يافته هاي مطالعه حاضر عصاره گياه خوشاريزه            
مطالعاتي كه تـا    . نيز در تسكين ديسمنوره موثر بوده است      

اثر ضـد   تنها به بررسي     بحال در مورد اين گياه انجام شده،      
و تـاثير   ) 11(از درماتوفيتهاي شـايع   قارچي آن بر تعدادي     

عصاره هيدروالكلي و اسانس اين گيـاه بـر روي انقباضـات            
  پرداخته انـد امـا تـا بحـال هـيچ           ) 10(ايلئوم جدا شده رت   

مطالعه اي در خصوص تاثير اين گياه بر ديـسمنوره انجـام            
صدرائي و همكـاران گـزارش كـرده انـد كـه            . نشده است     

 تزه داراي اثـرا   ري خوشـا   گياه عصاره هيدروالكلي و اسانس   
  ضد اسپاسم بر روي ايلئوم در رت مي باشد و از آنجائي كه 
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داروهاي ضد اسپاسم در درمان سندروم روده تحريك پذير         
استفاده مي شـوند ، اسـانس و عـصاره هيـدروالكلي گيـاه              

زه نيز بالقوه مي توانند براي درمان نـاراحتي هـاي           يخوشار
از آنجـائي كـه   ). 10(يد باشنداسپاسمي دستگاه گوارش مف  

عضالت رحم در انسان نيز ار نوع عضالت صاف مي باشـد ،       
 عصاره گياه خوشاريزه مـي توانـد اثـرات ضـد            پس احتماالً 

اسپاسمي خود را روي آنها نيـز اعمـال كـرده و منجـر بـه                
اثر ضد قـارچي گيـاه      . كاهش درد در زمان قاعدگي گردد       

ن نيز توسط محبـوبي و      خوشاريزه در مقايسه با آمفوتريسي    
 در ايـن بررسـي      ،همكاران مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت       

آمده است كه ساپونين موجود در اين گياه داراي اثار ضـد            
قارچي به ويژه برعليه كانديدا آلبيكنس مي باشد و اين اثر           
ضد قارچي نسبت به آمفوتريـسين كمتـر اسـت و افـزودن             

منجـر بـه افـزايش      عصاره گياه خوشاريزه به آمفوتريـسين       
  ) .23(حساسيت مخمر مي شود 

  :نتيجه نهايي
عصاره گياهان خوشاريزه و رازيانه توانـستند در طـول                

درمان ديسمنوره را كاهش دهنـد و تـاثير رازيانـه در ايـن              
استفاده از عصاره گياه رازيانه     . مورد بيشتر از خوشاريزه بود    

  .در جهت كاهش ديسمنوره پيشنهاد مي گردد

  :پاسگزاري س
 در دانشگاه   26/12/86 مورخه   558اين طرح با شماره          

بدينوسيله از معاونـت    . علوم پزشكي شهر كرد تصويب شد       
محترم پژوهشي اين دانشگاه ، شركت باريج اسانس كاشان         

ياري كردند ،   ما را   و كليه عزيزاني كه در انجام اين بررسي         
  .كمال تشكر را داريم 
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