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  مقدمه

  انـدومتر ترشـحی    اي دوره  ، ریـزش  طبیعـی   قاعدگی

و   تولیــد اســترادیول  در اثــر کـاهش   کـه   اســت  رحـم 

 دهد می  زرد، رخ  جسم  پسرفت  علت  به  پروژسترون

]1[ .   

  تـرین  از شـایع   ، یکـی  دردنـاك   یا قاعـدگی   دیسمنوره

 %50از   بـیش   کـه   است  زنان  هاي در بیماري  مشکالت

  . ]2[ کنند می  را تجربه  آن  زنان

حضـور    بـدون  دردنـاك   ، قاعـدگی  اولیـه   دیسـمنوره 

از   و در بـیش  ]1[ باشـد  مـی   لگنـی   پاتولوژیک  بیماري

  گـذاري  با تخمک  همراه  هاي در سیکل  غبالزنان  90%

  چکیده

  شایع  و علتدیده می شود   گذاري با تخمک  همراه  هاي در سیکل  بالغزنان  %90از   در بیش  اولیه  دیسمنوره :زمینه و هدف

د امـا  نشیمیایی متعددي جهت درمان دیسمنوره اولیه بکار برده می شـو امروزه داروهاي  .کار است  و محل  از مدرسه  غیبت

دارچـین در طـب سـنتی بعنـوان     . دارنـد گیاهان دارویی در طـب سـنتی جایگـاه ویـژه اي      .هریک عوارض خاص خود را دارد

ـ      .دوکاهش دهنده درد قاعدگی استفاده می شـ  ضد التهاب و ضد اسپاسم، ،مسکن نیرودهنده، ایـن  اثیرات بـا توجـه بـه ایـن ت

  . انجام شد آن با  همراه  سیستمیک  عالیم و اولیه  دیسمنوره  تاثیر دارچین بر شدت  تعیینمطالعه با هدف 

گـروه   نفـر  26( نفر بطور تصادفی 47 که تعدادبود سوکور سه   بالینی  کارآزمایی  از نوع  مطالعه  یک  پژوهش  این :کارروش 

 .مورد مطالعه قرار گرفتنـد  )دریافت کننده کپسول دارونما و نفر گروه شاهد 21 چین،دریافت کننده کپسول دار آزمایش و

عالیم سیستمیک همراه با دیسمنوره از سیستم معیار چنـد   درد و جهت ارزیابی شدت .ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود

  هـت تجزیـه و تحلیـل داده هـا از نـرم افـزار      ج .متوالی پیگیري شـدند   دو سیکل  نمونه ها در طی .بعدي گفتاري استفاده شد

SPSS   .، من ویتنی و آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیري مکرر استفاده شدبا آزمون فریدمن 16

بر طبـق یافتـه هـاي ایـن پـژوهش      . بود) 29/21و شاهد  69/20آزمایش (سال  96/20 ± 92/1 میانگین سن افراد :یافته ها

قبـل از درمـان بـه      14/2در سیکل دوم و در گروه شـاهد از   04/1قبل از درمان به  15/2ز شدت درد در گروه آزمایش ا

و شـاهد از نظـر شـدت درد اخـتالف آمـاري معنـی داري مشـاهده شـد          آزمایشبین دو گروه . در سیکل دوم رسید 67/1

)001/0p< .(ل از درمان کاهش پیدا کردهمچنین مجموع نمرات شدت کل عالیم سیستمیک همراه با دیسمنوره نسبت به قب .

  .اما این کاهش از لحاظ آماري بین دو گروه آزمایش و شاهد معنی دار نبود

در رابطه با تاثیر دارچین بر عالیـم سیسـتمیک   . دارچین می تواند باعث بهبود شدت درد دیسمنوره اولیه شود :نتیجه گیري

براي حصول اطمینان و اظهار نظر  ع تر، با تعداد نمونه هاي بیشتربنظر می رسد انجام مطالعات وسی همراه با دیسمنوره اولیه

. قطعی ضروري است

یاهان داروییگ، دیسمنوره اولیه ،دارچین :کلیديکلمات 
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ایـران نیـز شـیوع دیسـمنوره      در. ]3[ باشـد  می  شایع

  شـایع   علت  دیسمنوره. ]4[ ذکر شده است% 72اولیه 

از این طریـق   و باشد کار می  و محل  از مدرسه  غیبت

از نظر اقتصـادي   میلیون ساعت کاري در سال و 600

  .]5[ هدر می روددر آمریکا بیلیون دالر در سال  2

  ناشـناخته   اولیـه   ایجاد دیسـمنوره   قطعی  علت  اگرچه 

در مـورد علـت ایجـاد     اما تئوري مـورد قبـول   ، است

هاي  دیسمنوره اولیه، تولید بیش از حد پروستاگلندین

جهـت   لـذا درمـان آن بایـد در    اندومتري می باشد،

کاهش دادن تولید پروسـتاگلندین هـا طـرح ریـزي     

  . ]6[ شود

عالوه بر تحریک انقباضات رحمی، پروسـتاگلندین هـا   

روده  می توانند باعث انقباض عضالت صاف بـرونش، 

 ،)آسـم ( در نتیجه  به انقباض برونش وق شده وعر و

با توجه به این . ]1[ هیپرتانسیون منجر شوند اسهال و

  صـاف   عضـالت   انقبـاض   سـبب   نکته که پروستاگلندین

شـود،   مـی  و ایجاد درد اسپاسمودیک و کـولیکی   رحم

  اسپاسمولیتیک  خاصیت  که  از دارویی  استفاده  بنابراین

  هـاي  امـروزه روش . موثر می باشدباشد نیز   داشته

مختلفی جهت درمـان دیسـمنوره     اي و تغذیه  درمانی

  غیـر تهـاجمی    هاي روش  ، از جمله اولیه بکار می رود

، تنس درمانی  روان مانند
1
ها و نیز  از ویتامین  ، استفاده 

 مهار  از داروهاي  همانند استفاده  دارویی  هاي درمان

 ضــــدالتهابی  داروهــــاي ، پروســــتاگلندین  کننــــده

 بـارداري  از  جلـوگیري هـاي    قرص و  غیراستروئیدي 

  . ]7[  می باشد خوراکی 

بر   عالوه  از هر دارویی  استفاده  که  نکته  این  به  با توجه

همـراه   را نیز بـه   اي ناخواسته  ، اثرات درمانی  تأثیرات

ت داروهـاي  و همچنین در حال حاضر علم بسم دارد 

بهـره گیـري از برخـی از     لذا ،یشرفت نمودهگیاهی پ

گیاهان در کنار داروهاي شیمیایی می تواند به درمان 

  داروهـاي   در ایـران . ها کمـک کنـد   بعضی از بیماري

بکـار    یسـمنوره د  درمـان   جهـت   زیـادي   سنتی  گیاهی

                                               
1 Tens

همیشه بهار  بابونه، رازیانه، دارچین،  روند، از قبیل می

  . ]8[ غیره و

م زیالنیکومموسینامو  علمی  ا نامب  دارچین
3

  از خانواده 

،  دارچـین   مورد استفاده  قسمت. ]9[باشد  می  برگ بو

پوست شاخه درخت کـه بـه رنـگ قهـوه اي اسـت و      

ها توسط بخار  تقطیر پوست و برگاسانس حاصل از

دارچـــین در طـــب ســـنتی بعنـــوان . ]10،9[ اســـت

اهش ضد التهاب وکـ  ضد اسپاسم، ،مسکن نیرودهنده،

  . ]11[ دهنده درد قاعدگی استفاده می شود

یــک مــاده  تـانن،  موســیالژ، دارچـین داراي آمیــدون، 

اسـانس و   سـینامومین،  قنـد،  اکسـاالت کلسـیم،   رنگی،

اثر فیزیولوژیکی آن مربوط به اسـانس و   .رزین است

  . ]10[ تانن است

سانس است و ا سینامالدئیداصلی اسانس دارچین  ءجز

سـینامالدئید و  % 55-57حـاوي  حاصل از پوسـت آن  

ــده   % 18-5 ــزارش ش ــد و گ ــی باش ــول م ــه  اوژن ک

 .اسـت سینامالدئید سبب اثـر ضداسپاسـمی دارچـین    

ــنتز   ــد از بیوسـ همچنـــین اوژنـــول نیـــز مـــی توانـ

 .التهاب موثر باشد پروستاگلندین جلوگیري کند و بر

تحقیقات داروشناسی و سم شناسی خطر بخصوصی را 

   .]12[ ان نشان نمی دهدبراي مصرف دارچین در انس

تاکنون پژوهشی در مورد اثر دارچین بر دیسـمنوره  

 .اولیه و عالیم سیستمیک همراه گزارش نشـده اسـت  

درد   تاثیر دارچین بر شدت  این مطالعه با هدف تعیین

اولیه و مقایسه   با دیسمنوره  همراه  سیستمیک  عالیم و

ارچـین و  با د  از درمان  و پس  عالیم قبل درد و شدت

 مــورد و شــاهد، در دانشــجویان  دارونمــا در گــروه

  .انجام شد 1386دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال 

  

  کار روش

سه   بالینی  کارآزمایی  از نوع  مطالعه  یک  پژوهش  این 

داده هـا از یـک طـرح دو گروهـی      .باشد سوکور می

 گروه دریافت کننده دارچـین یـا گـروه آزمـایش و    (

                                               
3 Cinnamomum zeylanicum



1388 پاییز ، سومشماره  نهم،دوره                                                        مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل      206 

در طـی   )فت کننده دارونما یا گروه شاهدگروه دریا

این   پژوهش  جامعه .نددو سیکل درمانی بدست آمد

در   دختـر مجـرد سـاکن     دانشـجویان   مطالعه را کلیه

  داراي  کـه دانشگاه علوم پزشـکی گـیالن     هاي خوابگاه

تا شدید طبـق سیسـتم     متوسط  با درجات  دیسمنوره

  ورود به  رهايمعیار چند بعدي گفتاري بودند و معیا

ــد را داشــته مطالعــه  فرمــول . مــی دهــدتشــکیل ، ان

ــه ــري نمون  گی
2)/(

2)(2

SE

ZZ
n

 
 ــود ــرایط  ب ش

  :ورود به پژوهش به شرح زیر بود

  سـال و سـاکن   18ـ   30  سنی  ي ـ مجرد، در محدوده

  .باشنددانشگاه علوم پزشکی گیالن   هاي در خوابگاه

  اولیـه   و دیسمنوره  ممنظ  قاعدگی  هاي سیکل  ـ داراي

ــا شــدید، طبــق  متوســط  بــا شــدت ــار مع  سیســتم  ت ی

  .گفتاري باشند  چندبعدي

نباشند   شده  تهشناخ  مزمن  بیماري  هیچگونه  به ـ مبتال

  ).غیره و  دیابت(

  غیرطبیعـی   و ترشـح   ، خـارش  مانند سوزش  ـ عالیمی

  .نداشته باشند  واژن

و تومـور    ، فیبـروم  لگنـی   التهـابی   هاي بیماري  ـ سابقه

  .نداشته باشند

  .نباشند  خاصی  داروهاي  مصرف  ـ مجبور به

  بسـتگان   ، فـوت  والـدین   جـدایی (زا  اسـترس   عوامل -

  .اخیر نداشته باشند  ماه  در شش)  یک  درجه

حاضـــر،   در پـــژوهش  اطالعـــات  ابـــزار گـــردآوري

شامل مشخصـات   1 شماره  پرسشنامه .بود  پرسشنامه

  ها و وضعیت شدت عالیـم  نمونه  دموگرافیک  ي وفرد

  از درمـان   با دیسمنوره بود که قبل  همراه  سیستمیک

   .گردید  تکمیل  پژوهش  واحدهاي  توسط

تیار که همراه با پاکت دارو در اخ 2  شماره  پرسشنامه

ــد   ــرار داده ش ــژوهش ق ــدهاي پ ــر  واح ــتمل ب ، مش

عالیــم   درد و مشخصــات و درجــه بنــدي شــدت   

مــان بــا تمیک همــراه بــا دیســمنوره پــس از درســسی

داروي مورد پژوهش بود، که در طی سیکل قاعدگی 

در  توسط واحدهاي مورد پژوهش تکمیـل گردیـد و  

اعتبـار   تعیـین   جهـت  .دو سیکل متوالی پیگیـري شـد  
1

 

اعتبـار محتــوا و    ســنجش  ، از روش علمـی پرسشـنامه  

 پایایی  بررسی  جهت
2

جـدد م  از آزمـون   پرسشـنامه  
3

 

  . شد  استفاده

در ابتدا رضایتنامه کتبی توسط افراد مـورد پـژوهش   

توسـط   1تکمیل گردیـده سـپس پرسشـنامه شـماره     

که موافقت خـود را بـراي شـرکت در طـرح      افرادي

که واجد کلیه  اعالم نموده بودند تکمیل شد و افرادي

مشخصات واحدهاي مورد پـژوهش در ایـن تحقیـق    

   .وارد مطالعه شدند بودند،

شـده    از پودر پوسـت گیـاه اسـتفاده     پژوهش  در این

بـا کـد     پاکـت   هـا یـک   از نمونه  هر یک  سپس به است

بـه گـروه   ( شد  داده  مشابه  بندي بسته و در  مشخص

میلی گـرم پـودر    420  حاوي گیاهی  آزمایش کپسول

الزم  ).کپسول حاوي دارونما به گروه شاهد و دارچین 

 بیخبر بودن پژوهش، سوسه ه توجه ب به ذکر است با

از  و آمـارگر  پژوهشـگر  پـژوهش و  واحدهاي مورد

اطال عـات   .استفاده اطالعی نداشتند نوع داروي مورد

الزم در مورد نحوه مصـرف دارو توسـط پژوهشـگر    

بصورت شفاهی و کتبی بـه هـر یـک از افـراد مـورد      

درد یـا    شروع  دارو از روز اول. پژوهش ارائه گردید

، دو  دو عـدد صـبح  (کپسـول   عدد 5  روزانه،  قاعدگی

ــب  ــدد ش ــر و یکع ــدد ظه ــی ) ع ــه  در ط   روز اول  س

متـوالی    دو سـیکل   و در طـی  تجویز گردیـد   قاعدگی

   .پیگیري شد

نیـز در   2  ي شـماره   دارو، پرسشـنامه   با پاکت  همراه

  شـد تـا در طـی     قـرار داده   پژوهش  اختیار واحدهاي

ــیکل ــانی  س ــدگی  ي در دوره  درم ــل  آن  قاع   را تکمی

  وي  پژوهشـگر آنهـا را بـه     ي مراجعـه   و هنگام  نموده

  دوم  ســیکل  جهــت  بعــدي  در مرحلــه .دهنــد  تحویــل

در  .تکرار گردیـد   قبلی  همانند سیکل  ، مراحل درمانی

 مرتب مصرف نمودنـد و که داروها را نا پایان افرادي

                                               
1 Validity
2 Reliability 
3 Test-re-Test
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یا یکی  و کپسول در روز استفاده نمودند 4یا کمتر از 

از شرایط حضور در مطالعـه را نداشـتند از پـژوهش    

نفـر در   26(نفر  47در انتهاي پژوهش  .حذف شدند

ــاقی  )نفــر در گــروه شــاهد 21 گــروه آزمــایش و ب

   .ماندند

عالیــم  درد و در ایـن مطالعـه جهــت ارزیـابی شـدت    

سیستمیک همراه با دیسمنوره از سیستم معیـار چنـد   

درجه  4 این سیستم شامل .بعدي گفتاري استفاده شد

درجه صفر حاکی از عـدم وجـود قاعـدگی     .می باشد

دردناك بوده، درجه یک شدت عالیم خفیـف، درجـه   

درجـه سـه شـدت عالیـم      دو شدت عالیم متوسـط و 

  و تحلیـل   تجزیـه   جهـت   پژوهش  در این .شدید است

از . شـد   اسـتفاده  16نسخه SPSSافزار  ها، از نرم داده

  توزیـع   جـدول   شـامل   که  توصیفی  يآمار  روش هاي

باشـد،   معیار مـی   و انحراف  میانگین  و شاخص  فراوانی

  استفاده  مطالعه افراد مورد  هاي ویژگی توصیف   جهت

  . گردید

ابتدا بـا  ) نرمال نبودن(اي بودن پاسخ  با توجه به رتبه

روش هاي آمـاري ناپـارامتري، شـدت درد و عالیـم     

یسـمنوره بـین سـه سـیکل بـا      سیستمیک همـراه بـا د  

آزمون فریدمن مقایسـه و پاسـخ هـا بـین دو گـروه      

. مورد و شاهد با آزمون زوجی من ویتنی انجام شـد 

  هاي گیري با اندازه  از آزمون آنالیز واریانس در ادامه 

مکرر
2

متغیرهـا    تفـاوت هـا و مقایسـه     بررسـی   جهت 

  . شد  استفاده

  

  یافته ها

 96/20 ± 92/1 گین سن افـراد نتایج نشان داد که میان

مقایسـه  . بود)  29/21و شاهد  69/20آزمایش (سال 

سن منارك و شاخص  دو گروه نشان داد از نظر سن،

توده بدنی تفاوت آماري معنی داري بـین دو گـروه   

  .وجود نداشت

                                               
2  Repeated measurement

بر طبق یافته هاي این پژوهش شدت درد در گـروه  

ل در سـیک  04/1قبل از درمـان بـه    15/2از  آزمایش

قبـل از درمـان بـه      14/2دوم و در گروه شـاهد از  

  ).1نمودار ( در سیکل دوم رسید 67/1

2.15

1 1.04

1.52
1.67

2.14

0

0.5

1

1.5

2

2.5

قبل از درمان  سیکل اول پس
از درمان 

سیکل دوم پس
از درمان 

آزمایش شاھد

تغییرات میانگین شدت درد قبل و پس از درمان با دارچین . 1نمودار 
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در هر دو گروه نسبت به قبـل از درمـان   شدت درد 

 آزمـایش ولـی ایـن کـاهش در گـروه      کاهش داشت،

شدت درد در دوره هـاي   از نظر آماري، .بیشتر بود

قبل از درمان و سیکل اول و دوم پـس از درمـان در   

اختالف معنی داري را نشان  p >001/0 هر دو گروه با

و  آزمـایش آزمون آماري بـین گـروه   همچنین  .داد

اخـتالف   p >001/0شاهد از نظر شـدت درد نیـز بـا    

بعـد از سـیکل دوم درمـان     .نشـان داد  را معنی داري

و در گروه % 6/34 افراد بدون درد در گروه دارچین

    . گزارش شد% 5/9دارونما 

شـاهد پـس از درمـان،     در هر دو گروه آزمـایش و 

میانگین شدت عالیم سیستمیک همراه نسبت به قبـل  

همچنـین  ). p >001/0( کـاهش پیـدا نمـود    از درمان

میانگین مجموع کل نمرات شـدت عالیـم سیسـتمیک    

همراه با دیسـمنوره نیـز نسـبت بـه قبـل از درمـان       

ایــن کــاهش در گــروه  و )p >001/0( کــاهش یافــت

آزمایش بیشتر مشهود بود، اما ایـن کـاهش از لحـاظ    

 شاهد معنا دار نبـود  آماري بین دو گروه آزمایش و

  .)2 رنمودا(
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درمان

شاھد

مورد 

  
  

مقایسه مجموع نمرات کل عالیم سیستمیک همراه، قبـل از  . 2نمودار 

درمان، سیکل اول و دوم بعد از درمان در دو گروه آزمایش و شاهد، 

  1386دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

  

  ث حب

  انقبـاض   سـبب   ندینبا توجه به این نکته که پروستاگال

ــالت ــاف  عض ــم  ص ــاد درد   رح ــمودیک و و ایج اسپاس

  کـه   از دارویـی   اسـتفاده   شـود، بنـابراین   مـی  کـولیکی 

ــیت ــمولیتیک  خاص ــته  اسپاس ــوثر    داش ــز م ــد نی              باش

  .می باشد

نتایج این پژوهش نشان داد که شـدت درد قاعـدگی   

اشـته  دبعد از درمان در دو گروه اختالف معنی داري 

شـدت  بنـابراین احتمـاال دارچـین سـبب بهبـود       .است

در تحقیـق حاضـر افـراد     .دیسمنوره اولیه مـی شـود  

بدون درد بعد از سیکل دوم درمان در گروه دارچین 

در . گــزارش شــد% 5/9و در گــروه دارونمــا % 6/34

مقایسه با نتایج پژوهش حجازي و همکاران بـا هـدف   

مقایسه زیره سبز و ایبوپروفن بر شدت درد و عالیم 

درد بعد از سـیکل  افراد بدون  سیستمیک دیسمنوره،

بوده % 45و ایبوپروفن % 44دوم در گروه زیره سبز 

بر این اساس بنظر میرسد که دارچین نیز . ]13[ است

می تواند تقریبا در حـد زیـره سـبز و ایبـوپروفن در     

در  .بهبود شدت درد دیسـمنوره اولیـه مـوثر باشـد    

مقایسه با تحقیقی کـه زهرانـی و همکـاران بـا هـدف      

صاره رازیانـه و دارونمـا در دو گـروه    مقایسه تاثیر ع

از افـراد در   %1/76 آزمایش و شـاهد انجـام دادنـد،   

 دردي کامـل رسـیدند   بـی  گروه عصاره رازیانـه بـه  

که در مقایسه با گروه دارچـین در ایـن تحقیـق     ]14[

بنظر می رسد عصاره رازیانه درصد بیشتري از افراد 

% 2نس در مقایسه با اسا .دردي کامل رساند را به بی

دردي کامل رسیدند  از افراد به بی% 2/35رازیانه که 

بنظر می رسد دارچین نیـز در ایـن تحقیـق در     ]15[

ــف  % 2حــد اســانس  ــد ســبب تخفی ــه مــی توان رازیان

  .دیسمنوره اولیه گردد

نتایج این پژوهش در رابطه با عالیم سیستمیک همراه 

دارونما سبب  نشان داد که داروي گیاهی دارچین و

میانگین مجموع نمرات شدت کل عالیم  کاهش

سیستمیک همراه با دیسمنوره نسبت به قبل از 

اما این کاهش از لحاظ ). >001/0p( درمان شدند

. شاهد معنا دار نبود و آزمایشآماري بین دو گروه 

ممکن است این احتمال در نظر گرفته شود که با 

با تعداد نمونه  تر و انجام مطالعه در سطح وسیع

شاید این  تر و بررسی بیش از دو سیکل متوالی،بیش

 در مقایسه با .تفاوت از لحاظ آماري معنا دار گردد

نشان داد، در مورد  که رازیانه% 2اسانس  نتایج تحقیق

هاي درمان با دارونما  متغیر شدت خستگی بین گروه

ولی در  ،)=087/0p( یک حالت مرزي وجود داشت

ه تفاوت آماري مورد سایر عالیم سیستمیک همرا

گروه دارونما  هاي درمانی و معنا دار بین گروه

ولی میانگین شدت کل عالیم سیستمیک  مشاهده نشد

شاهد اختالف آماري همراه بین دو گروه آزمایش و

05/0p( معنا دار وجود داشت رسد  بنظر می ،]12[ )>

از  یخستگی ناشرازیانه در تخفیف % 2اسانس 

چین باشد ولی درباره دیسمنوره موثرتر از دار

. تخفیف سایر عالیم تقریبا در یک سطح می باشند

همچنین در مقایسه با پژوهشی که حجازي و 

 با هدف مقایسه اثر زیره سبز 1382همکاران در سال 

پروفن بر شدت دیسمنوره اولیه و عالیم و ایبو

رسد  ، بنظر می]13[ سیستمیک همراه انجام دادند

در بهبود عالیم  زیره سبزپروفن و احتماالً ایبو

موثرتر از دارچین  سیستمیک همراه با دیسمنوره

در مقایسه با تحقیقی که زهرانی و  .واقع شدند

عصاره رازیانه و  بنظر می رسد همکاران انجام دادند،
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و سبب کاهش مجموع میانگین شدت دارچین هر د

ز نظر آماري بین اعالیم سیستمیک همراه شدند که 

 .]14[ یش و شاهد معنی دار نبودروه آزماگدو 

 در ها نمونه  گفته  به نمودن اکتفا محدودیت پژوهش

.بوددارو   مرتب  مصرف  مورد نحوه

در این پژوهش عوارض در ارتباط با مصرف دارچین 

بنــابراین بنظــر مــی رســد بــا انجــام . مشــاهده نشــد

مطالعات وسـیع تـر، بـا تعـداد نمونـه هـاي بیشـتر و        

ــوان از پیگیــري بــیش از د و ســیکل متــوالی، شــاید بت

ــم     ــه و عالی ــمنوره اولی ــود دیس ــت بهب ــین جه دارچ

  .سیستمیک همراه با آن استفاده نمود

  

  نتیجه گیري

با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد دارچـین  

. سبب بهبود شدت درد دیسمنوره اولیه می شود
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