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 در درمان عالئم گوارشي ديسمنوره اوليه B6 بررسي اثر درماني ويتامين
 ۱۳۸۷ - ۱۳۸۴ دختران جوان در شهرستان يزد در سال

 ۲ معصومه نقشي جوزشري ،* ۱ ليلي سخاوت دكتر

 ، يزد، ايران دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ، استاديار گروه زنان و زايمان . ۱
 ، يزد، ايران دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ، شهيد صدوقي بيمارستان آموزشي كارشناس مامايي، . ۲

 ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۸ : تاريخ پذيرش مقاله ۱۳۸۸ / ۷ / ۹ : تاريخ دريافت
۱ 

 گوارشي مشكالت گفته مي شود؛ و گاهي با جسمي هاي دردناك قاعدگي بدون علت ديسمنوره اوليه به كرامپ : مقدمه
 مثـل  تهـوع و بر درمـان  اخـتالالت گوارشـي B6 اين مطالعه اثر ويتامين در . است استفراغ همراه خصوص تهوع و به

 . استفراغ همراه با ديسمنوره اوليه بررسي شده است
 سـال ۱۱ - ۱۷ دختـران جـوان در گـروه سـني تصادفي روي دوسوكور ي شاهد - اين مطالعه به صورت مورد : كار روش

 شهيد صدوقي يزد مراجعه كرده بودند، آموزشي زنان بيمارستان ه به درمانگا كه مراجعه كننده با شكايت ديسمنوره اوليه
 . ديسمنوره انتخاب و به دو گروه تقسيم شدند ه با عالئم گوارشي به همرا نفر ۱۸۰ . انجام شد ۱۳۸۷ - ۱۳۸۵ هاي ل در سا

 زلوتئال به مدت در فا ) ميلي گرمي ۵۰ كپسول ۲ ( B6 گرم  ويتامين ميلي ۱۰۰ ، روزانه ) نفر B6 ) ۹۰ ويتامين به گروه
 ماه ۳ به همان شكل وبه همان طريق به مدت ) نشاسته ( كپسول دارو نما ۲ ، روزانه ) نفر ۹۰ ( نما سه ماه و به گروه دارو

 هاي مجذور كاي و آزمون ) ۱۱ نسخه ( SPSS داده ها پس از جمع آوري اطالعات با استفاده از نرم افزار آماري . داده شد
 . شد تجزيه و تحليل و تي مستقل

 ). =p ۰ / ۰۰۱ ( باعث كاهش تهوع موقع قاعدگي شدند % ۴۰ ، و دارو نما به ميزان % ۸۲ / ۲ به ميزان B ويتامين : ها يافته
 ها در هيچ يك از گروه . ) =p ۰ / ۰۰۱ ( بود % ۲۶ / ۶ و % ۶۴ / ۴ كه اين ميزان براي استفراغ موقع قاعدگي به ترتيب درصورتي

 . عارضه دارويي ديده نشد
 . اوليه بكار رود ديسمنوره گوارشي عاليم جهت درمان مؤثر عنوان دارويي مي تواند به B6 تامين وي : گيري نتيجه

 B6 ويتامين ؛ اختالالت گوارشي ؛ ديسمنوره اوليه : كلمات كليدي

 ؛ ن بخـــش زنـــان و زايمـــا ، شـــي شـــهيد صـــدوقي ز بيمارســـتان آمو ، صـــفاييه ، يـــزد ؛ ليلـــي ســـخاوت دكتـــر : ول مكاتبـــات ؤ نويســـنده مســـ *
 l_sekhavat@yahoo.com : پست الكترونيك ؛ ) ۰۳۵۱ ( ۸۲۲۴۰۰۱ : تلفن
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 مقدمه
 شـود ها دردناك قاعدگي گفته مـي سمنوره به كرامپ ي د

 يـا انـدكي قبـل از شـروع قاعـدگي ايجـاد درآغاز و كه
 آن را از دفعـاتي خانمها درجـات و ۸۰ % حدود . شود مي

 ). ۱ ( كننـد خـود تجربـه مـي در طـول دوران بـاروري
 : شـود ديسمنوره از لحاظ باليني به دو دسته تقسيم مي

 ديسمنوره اوليه به قاعـدگي دردنـاك بـدون وجـود - ۱
 ديسـمنوره ثانويـه بـه - ۲ . اختالل لگني اطالق مي گردد

 آنـدومتريوز، ( گنـي قاعدگي دردناك در حضور بيماري ل
 علـت ). ۲ ( شـود اطالق مي ) ميوم، پوليپ آندومتر و غيره

 ديسمنوره اوليه افزايش سنتز پروستاگالندين هـا اسـت
 كه از آندومتر رحم در طي دوران قاعـدگي ترشـح مـي

 هـا بـه نوبـه خـود باعـث اين پروستاگالندين ). ۳ ( شوند
 هاي مجاور مي انقباض عضالت صاف در بسياري از بافت

 انقباض عضالت صاف رحمي باعث ايجاد دردهاي . شوند
 كــوليكي، اسپاســموديك و دردهــاي مشــابه زايمــان در
 قسمت تحتاني شكم و درد كمر مي شود كـه مشخصـه

 ها همچنين باعث ترشح پروستاگالندين . ديسمنوره است
 روده اي مي شـود - انقباض عضالت صاف دستگاه معدي

 بـا ديسـمنوره اوليـه بنابراين يكي از عالئـم همـراه ). ۳ (
 صورت تهوع و اسـتفراغ اسـت كـه اختالالت گوارشي به

 علت آن را اسپاسم عضالت معدي و روده اي در هنگـام
 ). ۴ ( دانند شروع قاعدگي مي

 آنزيم اصلي در متابوليسـم محلول در آب وكو B6 ويتامين
 ي ضروري اسـت هاي آمينه ها و اسيد ، كربوهيدرات ها چربي

 سـازي، ي مختلـف بـدن از جملـه خـون هـا كه در فعاليـت
 هـاي سيسـتم عصـبي ها و فعاليـت متابوليسم كربوهيدرات

 . مركزي و سيسـتم عضـالني عصـبي و غيـره شـركت دارد
چون در فعاليتهاي عصـبي و تونـوس عضـالت نقـش دارد

 تواند روي ديسمنوره كه اختاللي براثر انقباض عضـالت مي
 سط بندر انجـام در مطالعه اي كه تو . صاف است مؤثر باشد

 در درمان تهوع همـراه بـا اسـتفراغ B6 شد نقش ويتامين
 از طرفـي ايـن مـاده بـه ). ۵ . ( حاملگي مؤثر گزارش شـد

ــا داكســالمين بــه عنــوان يكــي از  علــت قابليــت اتصــال ب
 شـود  و ثر در اسـتفراغ حـاملگي اسـتفاده مـي ؤ درمانهاي م

 الت تواند به طور انتخابي در برطرف كردن انقباض عضـ مي
 كه ويتـامين ضمن اين ). ۶ ( ثر باشد ؤ صاف دستگاه گوارش م

B6 گونـه هـيچ هاي مورد اسـتفاده در ايـن رابطـه، در دوز 

 كنون مطالعات انجـام شـده در تا ). ۵ ( عارضه جانبي ندارد
 جهت درمان ديسـمنوره و B6 مورد استفاده از ويتامين

 لق، بـي خـوابي و عاليم همراه آن مثل سردرد، تغيير خ
 و تا بـه حـال مطالعـه اي در ) ۷ ، ۸ ( اب بوده است اضطر

ــامين ــم B6 مــورد اســتفاده از ويت  جهــت درمــان عالي
 توجه با . گوارشي همراه با ديسمنوره صورت نگرفته است

 به شيوع و اهميت و مكانيسم ايجـاد ديسـمنوره، واهميـت
  خصوص موارد اسـتفراغ كـه مـي ه اختالالت گوارشي آن ب

 متابوليسمي شود، از طرفي نيـاز تواند باعث ايجاد مشكالت
 ضـمن و به طور متنـاوب اسـتفاده شـود بايد به دارويي كه

 ثر بودن، ارزان و استفاده آن آسان باشد، ايـن مطالعـه بـا ؤ م
ــامين ــر ويت ــود اخــتالالت B6 هــدف بررســي اث روي بهب

 . گوارشي در ديسمنوره اوليه انجام گرفت

 روش كار
 سـوكور اليني دو اين مطالعه بـه روش كـار آزمـايي بـ

 ۱۳۸۷ - ۱۳۸۵ به طور تصادفي در سـال شاهدي - مورد
 ســال كــه بــه علــت ۱۱ - ۱۷ مــراجعين در ســنين ميـان

ــاه ــه درمانگ ــمنوره ب ــان و ديس ــتان زن ــان بيمارس  زايم
 در ، مراجعـه نمـوده بودنـد آموزشي شهيد صدوقي يزد،
 ابتدا شـرح حـال دقيـق از . شهرستان يزد صورت گرفت

 آن گرفته وسپس در مورد وجـود نوع ديسمنوره و مدت
 تعـداد دفعـات ( عاليم گوارشي  مثـل تهـوع و اسـتفراغ

 . شــد ال ؤ هــا ســ از آن ) اســتفراغ در روز و شــدت تهــوع
 شدت تهوع براي آنهـا توضـيح داده شـد و از روي خـط

 ها خواسته شد كـه ميـزان كش شماره بندي شده از آن
 اري در مورد سابقه بيمـ مراجعين از . شدت را بيان كنند

 خاص و مصرف دارو و عادات غذايي ايشان پرسيده شـد
 سپس از تمام بيماران ابتدا سونوگرافي شـكمي جهـت و

 هاي لگن و احتمال ديسـمنوره ثانويـه انجـام رد بيماري
شد و در صورت منفي بودن  سونوگرافي نحوه مطالعه و

 هـا اسـتفاده آن بـراي درمـان ي كه از داروي جديد اين
 بـا . شـد گرفتـه ها آن رضايت و ه شد داد توضيح ميشود

 و % ۹۵ درجـه اطمينـان بـا توجه بـه مطالعـات قبلـي و
 تعــداد مــورد نيــاز بــراي هــر گــروه % ۵ ميــزان خطــاي

 نفر محاسبه شده بود كـه بـا احتمـال حـذف ۸۰ مطالعه
 نفـر در نظـر ۹۰ براي هر گـروه ، موارد در حين مطالعه

 رايط و به اين ترتيب از بـين افـراد واجـد شـ گرفته شد
بـا تصادفي به صورت بيماران نفر انتخاب و سپس ۱۸۰
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 روش زوج و فرد و استفاده از جدول اعداد بـه دو گـروه
 تقسـيم ) نفر ۹۰ ( و گروه دارونما ) نفر B6 ) ۹۰ ويتامين

 بـه مـدت سـه مـاه در B6 بـه گـروه ويتـامين . شدند
 از روز پــانزدهم ســيكل قاعــدگي تــا شــروع ( فازلوتئــال

 ميلـي ۵۰ كپسـول ۲ ( گـرم ميلـي ۱۰۰ روزانه ) قاعدگي
 به صورت دو بار در روز و به گـروه B6 ويتامين ) گرمي

 دارونما  به همان طريق روزي دو كپسول هم شكل كـه
 بـراي هـر دو گـروه . داده شد ند، از نشاسته پر شده بود

 هـا احتمال وجود عوارض دارويي شرح داده شـد و از آن
 . جعه نمايند خواسته شد كه در صورت بروز عوارض مرا

 كـاهش دفعـات ( گـروه دو ماه نتيجه درمان هـر ۳ بعد از
 و ميـزان ) استفراغ و شدت تهوع در هنگام شـروع قاعـدگي

 ميزان رضايتمندي بيماران مـورد مطالعـه عوارض دارويي و
 داده ها پس از جمـع آوري اطالعـات . و بررسي قرار گرفت

 مجذور هاي تست به كمك ) ۱۱ نسخه ( SPSS با نرم افزار
 . شد ناليز واريانس تجزيه و تحليل آ ، تي مستقل و كاي

 نتايج
 نفر مراجعـه كننـده بـه علـت ديسـمنوره در سـال ۳۱۰ از

ــا ۱۸۰ ، ۱۳۸۷ - ۱۳۸۴ ــراه ب ــتفراغ هم ــوع و اس ــر از ته  نف

 هـر . ديسمنوره شكايت داشتند و مورد مطالعه قرار گرفتند
 بيشترين گـروه سـني را . از نظر سن يكسان بودند گروه دو

 ۱ - ۲ مـدت به اكثر بيماران . داد تشكيل مي ۱۳ – ۱۵ گروه
 اكثـر در تهـوع شـدت . بردنـد سال از ديسمنوره رنـج مـي

 نفر دچـار اسـتفراغ ۱۰۴ از اين تعداد . بود متوسط بيماران
 بـار در روز ۱ - ۲ طـور متوسـط ه آن ب تواتر شدند كه نيز مي

 وگرافي تمام بيماران طبيعي بود و در هيچ يـك از سون . بود
 ). ۱ جدول ( موارد مشكل ارگانيك وجود نداشت

 . نتيجه درمان را بعد از سه ماه نشان مي دهد ۲ جدول
 مصـرف از بعد %) ۸۲ / ۲ ( نفر ۷۴ تهوع موقع قاعدگي در

 كـه ايـن ميـزان در بهبود يافت در صورتي B6 ويتامين
 بهبـودي ). =p ۰ / ۰۰۱ ( ود بـ %) ۴۰ ( نفر ۵۸ گروه دارونما

 نفـر B6 ۵۸ استفراغ موقع قاعـدگي در گـروه ويتـامين
ــا %) ۶۴ / ۴ ( ــروه دارو نم ــر ۲۴ و در گ ــود % ) ۲۶ / ۶ ( نف  ب
) ۰۰۱ / ۰ p= .( نفـر ۶۲ ميزان رضايت بيمـاران از درمـان 
 در %) ۳۱ / ۱ ( نفـر ۲۸ و B6 در گروه ويتـامين %) ۶۸ / ۹ (

 تحـت دوگروه هيچ از در ). =p ۰ / ۰۰۱ ( گروه دارونما بود
 . درمان عارضه داروئي ديده نشد

 هنگام ورود به مطالعه در و خصوصيات عالئم گوارشي بر حسب سن مبتال به ديسمنوره اوليه توزيع فراواني بيماران - ۱ جدول
 P value گروه دارو نما B6 گروه ويتامين مشخصات

 مدت وجود عالئم بر حسب سال
 (%) تعداد

 كمتر از يكسال
 ل سا ۱ - ۲

 سال و بيشتر ۳

۲۸ ) ۱ / ۳۱ ( 
۴۱ ) ۶ / ۴۵ ( 
۲۱ ) ۳ / ۲۳ ( 

۲۳ ) ۶ / ۲۵ ( 
۴۵ ) ۵۰ ( 
۳۲ ) ۴ / ۳۵ ( 

۴ / ۰ 

 استفراغ تواتر
 (%) تعداد

 ندارد
 با ر ۱ - ۲

 بار و بيشتر ۳

۳۷ ) ۱ / ۴۱ ( 
۳۱ ) ۵ / ۳۴ ( 
۲۲ ) ۴ / ۲۴ ( 

۳۹ ) ۳ / ۴۳ ( 
۳۳ ) ۷ / ۳۶ ( 
۱۸ ) ۲۰ ( 

۳ / ۰ 

 شدت تهوع
 (%) تعداد

 خفيف
 متوسط
 شديد

۱۸ ) ۲۰ ( 
۴۲ ) ۷ / ۴۶ ( 
۳۰ ) ۳ / ۳۳ ( 

۲۲ ) ۴ / ۲۴ ( 
۴۷ ) ۲ / ۵۲ ( 
۲۱ ) ۳ / ۲۳ ( 

۰۹ / ۰ 

 شدت تهوع بر حسب اندازه گيري با
 خط كش

۰ / ۰۹ ۴ / ۸ ± ۱ / ۹ ۵ / ۴ ± ۱ / ۲ ) انحراف معيار ± ميانگين (



♦
 

كتر
 د

وت
سخا

ي 
 ليل

كار
هم

 و 

۲۸ 

 بحث
 B6 بررسي اثر درمـاني ويتـامين حاضر با هدف مطالعه

 بر عالئم گوارشـي ديسـمنوره اوليـه در دختـران جـوان
 اين مطالعه نشان داد كه عالئم گوارشي نتايج . انجام شد

 B6 همراه ديسمنوره اوليه با ويتامين ) تهوع و استفراغ (
 گرچه ميزان بهبودي تهوع بيشتر بـود ولـي . بهبود يافت

 ورت گرفتـه و نتـايج صـ درمان استفراغ نيـز بـه خـوبي
 . چشمگير است

 در B6 مطالعات متعددي در رابطه با  تاثير ويتامين اخيرا
 . ئم و عوارض ديسمنوره اوليه انجام شده است كاهش عال

 عده اي . گرچه نتايج اين مطالعات ضد و نقيض است
 باعث بهبودي عالئم B6 معتقد هستند كه ويتامين

 ). ۷ - ۸ ( ديسمنوره اوليه مثل اضطراب و سردرد مي شود
 در مورد موثر بودن ويتامين و همكارانش فرنچ در حاليكه

B6 البته مطالعه . ) ۹ ( منفي دارند در درمان ديسمنوره نظر 
 وي در مورد بررسي و درمان ديسمنوره هم اوليه و هم
 ثانويه است ، در صورتيكه ديسمنوره ثانويه ممكن است به
 علت ارگانيك باشد و نياز به درمان هاي خاص خود را

 عده اي نيز علت رد اين دارو در درمان ديسمنوره را . دارد
 و به مدت طوالني B6 مين نياز به دوز هاي باالي ويتا

 در درمان ديسمنوره ذكر ) تمام طول سيكل قاعدگي (
 و همكارانش با تجويز دوره مرته از طرفي ). ۱۰ ( كرده اند

 هاي و كوتاه مدت اين دارو نيز به نتايح درماني مطلوب
 و همكارانش بر اين باورند كه هادسون ). ۸ ( رسيده اند

 ويتامين د و دادن هاي قاعدگي منشا خلقي دارن استفراغ
B6 با اثر بر روي عالئم خلقي مي تواند باعث بهبودي 

 ). ۱۱ ( عالئم گوارشي هنگام قاعدگي شود
 با وجود مطالعات متعددي كه در مورد تاثير ويتامين

B6 در كنترل و درمان ديسمنوره شده است، بيشتر 
 تاثير اين دارو را بر روي عالئم خلقي و درد بوده و تا به

 مورد تاثير اين دارو بر عالئم گوارشي همراه حال در
 در حاليكه از . ديسمنوره نحقيقي صورت نگرفته است

 اين دارو به عنوان يكي از دارو هاي خط اول در درمان
تي ح ). ۱۲ - ۱۴ ( استفراغ حاملگي استفاده ميشود

 مطالعاتي انجام گرفته كه  اين دارو را در درمان استفراغ
 ). ۱۵ ( مفيد دانسته است بعد از اعمال جراحي نيز

 گيري نتيجه
 تجويز آن و بي عارضه و كم هزينه است B6 ويتامين

 در فاز لوتئال سيكل قاعدگي جهت درمان عالئم
 . شود پيشنهاد مي اوليه گوارشي ديسمنوره

 تشكر و قدرداني
 هـاي دانشـگاه درمانگـاه تمامي كاركنان وسيله از ين ا ه ب

 بـه ء انگـاه خـاتم االنبيـا درم ه ويـژه ب يزد شهيد صدوقي
 كمك و همكاري در به انجام رسيدن اين تحقيـق خاطر

 . شود قدرداني مي
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