
و علائم  یالتهاب یها، فاکتورها نیپروستاگلاند و،یداتیشاخص استرس اکس یبر رو دیاتانل آم لیمکمل اولئوئ ریتاث

ده دو سوکور کنترل ش ینیبال یی: کارآزمانیقزو یساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو هیاول سمنورهید

 با دارونما

 انیقیخادم حق نیدکتر حس

 یماولیه و ثانویه تقسو به دو نوع  بوده یبارور ینزنان در سن یماریب ینتر یعشا دردناک یقاعدگ یا یسمنورهدو هدف:  سابقه

تهاب و ال. باشدیم یصقابل تشخ یلگن یها یماریب یابدر غ یقاعدگ یزیخونر ینمکرر ح یدرد کرامپ یهاول یسمنورهدشود. می

اتصال به  یقطر ازکه  است یستیفعال ز یپیدلیک  یداتانل آم یلاولئوئ استرس اکسیداتیو در پاتوژنز دیسمنوره اولیه نقش دارند.

 رس اکسیداتیوو است التهاب تعادل انرژی، بدن از جمله یندهایاز فرآ یعیوس یفط رزوم آلفا د یپراکس یرفعال کننده تکث یرسپتورها

ها،  ینروستاگلاندپ یداتیو،شاخص استرس اکس یبر رو یداتانل آم یلمکمل اولئوئ یافتدر یرف تعیین تاثاین مطالعه با هدد. نقش دار

 .در دختران مبتلا به دیسمنوره اولیه انجام شد شدت دردو  یالتهاب یفاکتورها

دختر   44 ،انجام شدین قزو یدر دانشگاه علوم پزشککه شده با دارونما دو سوکور کنترل یمطالعه تصادف یندر امواد و روش کار: 

 میلی گرمی 521ید اتانل آم یلاولئوئ کپسول یک عددهفته روزانه  8شده و بمدت  یمتقس یدو گروه مساو به یهاول یسمنورهمبتلا به د

اطلاعات  یکردند. پس از جمع آور یافتدر گروه پلاسبو در دمآرد گنمیلی گرمی حاوی  521 کپسول عدد یک در گروه مداخله و

شده و  یلتکم یبدن یتساعته و فعال 24خوراک  ثبت ،درد یمقیاس دیدار های مطالعه پرسشنامه یدر ابتدا و انتها یک،دموگراف

در  MDAو  TAC یداتیواسترس اکس یمارکرهاو TNF-αو  CRP، فاکتورهای التهابی F2αو  E2 یها ینپروستاگلاند غلظت

 ییراتتغ زیآنال یو برا یزوج یون تمطالعه از آزم یهر گروه در ابتدا و انتها ییراتتغ یزآنال یشد. برا یریاندازه گ آزمایشگاه یکسان

 مستقل استفاده شد. یدو گروه از آزمون ت ینب

 دارییعنتفاوت می بدن یتو فعال ییمواد غذا یافتدر ی،تن سنج یبه لحاظ فاکتورها ، دو گروهمطالعه یدر ابتدا و انتهایافته ها: 

در گروه مداخله  TNF-αو  CRPو فاکتورهای التهابی  F2αو  E2ی ها ینغلظت پروستاگلاند یانگینمطالعه، م انتهایدر  نداشتند.

 گلاندینپروستا یغلظت ها یانگینمطالعه تفاوت در م یاندر پا همچنین، .(P<51/5داشت) یدار یمطالعه کاهش معن ینسبت به ابتدا

. به علاوه، (P<51/5ار بود)د یدر گروه مداخله نسبت به گروه دارونما معن TNF-αو  CRP یالتهاب یفاکتورهاو  F2αو  E2 یها

داشته و  یدار یمعن یشمطالعه افزا ی( در گروه مداخله نسبت به ابتداTACتام ) یدانیاکس یآنت یتظرف یانگینمطالعه م یاندر پا

 ینهمچن .(P<51/5داشت ) یدار یمطالعه کاهش معن یگروه نسبت به ابتدا این ( سرم درMDA) یدآده یغلظت مالون د یانگینم

. از طرفی (P<51/5دار بود) یمطالعه معن یاندر گروه مداخله نسبت به گروه دارونما در پا یداتیودو مارکر استرس اکس ینا ییراتتغ

از )مطالعه به طور معنی داری کاهش یافت ینسبت به ابتدا OEAدرد در گروه مصرف کننده  شدت یانگینمدر انتهای مطالعه، 

نمره درد در گروه  یانگینم. همچنین در پایان، آنالیز بین گروهی کاهش معنی داری را در (P<51/5، 25/1±22/2به  14/2±55/7

 (.P<51/5؛  15/7±77/2در مقابل   25/1±22/2)نشان دادمداخله نسبت به گروه دارونما 

مارکرهای استرس  ین ها و فاکتورهای التهابی، بهبودبر کاهش غلظت پروستاگلاند OEAاثرات  با توجه بهبحث و نتیجه گیری: 

 یکاهش استفاده از داروها یبرا یگزینجا یتواند به عنوان دارو یمکمل م یناستفاده از ا ی،درد قاعدگ اکسیداتیو و کاهش شدت

 .شود یضد التهاب معرف

 ین، التهاب، استرس اکسیداتیوپروستاگلاند دیسمنوره اولیه، اولئوئیل اتانل آمید، درد قاعدگی،کلید واژه ها: 


