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  درد ميزان در به همراه مفناميك اسيد  Eويتامينو مفناميك اسيد مقايسه اثر 
 ديسمنوره اوليه

  

  . M.Sc.(2(، مهدي محمدي 1).M.D(، مژگان مختاري 1).M.D(، معصومه ميرتيموري 1).M.D(مينو يغمايي 
  .داشتي، درماني زاهدان، زاهدان، ايراناستاديار، گروه زنان و زايمان، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات به -1
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يـه بـه قاعـدگي    ديسـمنوره اول . هاي زنـان اسـت   ترين بيماري ديسمنوره يا قاعدگي دردناك يكي از شايع: زمينه و هدف
هـاي بـا منشـاء     پروسـتاگالندين حاصـل از  علـت آن انقباضـات رحمـي     شود و ي لگني اطالق ميبيماردردناك درغياب 

درمان متداول آن استفاده از داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي و يا داروهاي ضـد بـارداري    .ندومتر ترشحي استا
ايـن  هدف . باشد در كاهش شدت درد ديسمنوره اوليه موثر مي Eين ويتام ،براساس مطالعات موجود. باشد خوراكي مي

به منظـور   اوليهديسمنوره مفناميك اسيد در كاهش شدت درد  ه همراهب Eمقايسه اثر مفناميك اسيد و ويتامين  مطالعه 
  .نجام شداشدت درد در آنها با مفناميك اسيد به حد مطلوب نبود كاهش استفاده در افرادي كه 

مبتال سال  30مجرد كمتر از  زن  64 كه در شهر زاهدان انجام شد در اين كارآزمايي باليني دو سوكور: سيبرر روش
به صورت تصادفي در دو ، 83و  82هاي  مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان قدس زاهدان در سالبه ديسمنوره اوليه 
   Eويتـامين   بـه همـراه  و قاعدگي متوالي مفناميك اسيد به يك گروه در دجهت كاهش درد ديسمنوره . گروه قرار گرفتند

روز از دو روز قبل تا سه روز  5تا براي ، وبه گروه ديگر مفناميك اسيد و دارونما داده شد) IU400كپسول حاوي  10(
 2ابتـدا  (مفناميـك اسـيد    mg 250در دو روز اول قاعـدگي كپسـول   و بعد از قاعدگي شبي يك كپسول محتوي دارونمـا  

شدت درد براساس درك فرد از درد . نمايند  مصرف كنند و مجدداً مراجعه) ساعت يك عدد 6كپسول با هم و سپس هر 
نتـايج بـا اسـتفاده از آزمـون     . تعيين شد) mm 100 )VASقاعدگي و انتخاب عدد بازگو كنندة آن بر روي يك خط كش 

  . دار در نظر گرفته شد معني >05/0pمحاسبه و  tآماري 
  شدت درد قبل و بعد از درمان در گروهـي كـه مفناميـك اسـيد     اختالف ميانگين  آماري نشان داد كه هاي آزمون :نتايج

و در گروهـي كـه مفناميـك اسـيد و دارونمـا       100در مقيـاس   53/48±52/17دريافت كرده بودنـد   Eويتامين به همراه 
آنهـا مفناميـك اسـيد و     بـراي درد در گروهـي كـه    شـدت  بود و كـاهش  100قياس در م 94/25±21 دريافت كرده بودند

  ). >001/0p( ديگر بود تجويز شده بود بيشتر از گروه Eويتامين 
آن دسته از مبتاليان به ديسمنوره اوليه كه مصرف مفناميـك اسـيد سـبب كـاهش      حاصلبر اساس نتايج  :گيري نتيجه

  .شود پيشنهاد مي Eوام مفناميك اسيد و ويتامينشود تجويز ت نميدر آنها درد مطلوب 
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