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: رانیدر ا یاهیو طب گ یائسگیاز  یناش یگرگرفتگ

 کیستماتیمرور س کی
 *2دکتر افسانه کرامت، 1انیمیزهرا کر

، دانشکده پرستاری مامایی ،ییدانشجو قاتیتحق تهیگروه بهداشت باروری، کم ،دکترای بهداشت باروریدانشجوی  .1

 .رانیشاهرود، شاهرود، ا یدانشگاه علوم پزشک

شاهرود،  یپزشکدانشگاه علوم شاهرود،  یدانشگاه علوم پزشکگروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری مامایی،  اریاستاد .2

 .رانیشاهرود، ا
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روی آوردن به درمان های جایگزین و تکمیلی در زمینه یائسگی و مشکالت آن با توجه به عوارض شناخته : مقدمه

مروری سیستماتیک بر مطالعه حاضر با عنوان . تا حدودی گسترش یافته است داروهای هورمونی و شیمیاییشده 

هدف از آن، تحلیل کارآزمایی های درمان های گیاهی جهت درمان گرگرفتگی ناشی از یائسگی در ایران انجام شد که 

 .ها می باشد بالینی در این زمینه و خالصه کردن آن

و مجالت  SID، IranMedex ،IranDoc ،Magiranی اطالعاتی در این مطالعه جستجو در بانک ها: روش کار

جهت . مورد ارزیابی قرار گرفتند 2213تا سال  2222ابتدای سال مقاالت از  ، همچنینداروهای گیاهی انجام گرفت

مطالعه یا بیشتر را گرفتند، وارد  3مقاالتی که بر اساس این معیار نمره . ارزیابی مقاالت از معیار جداد استفاده شد

 .تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی صورت گرفت .شدند

یا بیشتر را  3ها بر اساس معیار جداد، نمره  مورد آن 22کارآزمایی بالینی بررسی شد که  22در این مطالعه : یافته ها

مقاله شنبلیله،  2ان، مقاله شیرین بی 3مقاله در زمینه پنج انگشتی،  4مقاله در مورد سویا،  1در این بررسی . گرفتند

مقاله  1مقاله چای شمعدانی،  1مقاله مریم گلی،  1مقاله دانه کتان، 1مقاله سنبل الطیب،  1مقاله گل ساعتی،  1

در . مقاله در زمینه گیاه گل راعی انجام شده بود 2مقاله کوهوش سیاه و  1مقاله شبدر قرمز،  1مقاله مانئه،  1بادیان، 

 .نبود در این مطالعه متاآنالیز انجام امکان خاص، محصوالت و مطالعات، دوزها مدت طول یناهمگونبه دلیل نهایت 

مقاالت متعدد و با اعتبار باال هرچند . در این زمینه در ایران بسیار متنوع می باشد شده نوشته مقاالت :نتیجه گیری

و همگی نشان دهنده اثربخشی این گیاه می باشد، به نظر می رسد می توان سویا را در  نوشته شددر زمینه سویا 

 .درمان عالئم یائسگی پیشنهاد کرد
 

 ، گرگرفتگی، مرور سیستماتیک، یائسگیطب مکمل: کلمات کلیدی
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 مقدمه
امروزه . یائسگی به معنای قطع دائمی قاعدگی ها است

سال یا بیشتر از یک  32تقریباً  ،زنان ایاالت متحده

سوم عمر خود را در دوران بعد از یائسگی سپری می 

 مرحله یک را یائسگی زنان، اکثر اگرچه (.1)کنند 

 بسیار کنند، ولی شمار می تلقی خود از زندگی طبیعی

 یائسگی بعد و قبل را عدیده ای مشکالت از آنان، زیادی

  (.2)کرد  تجربه خواهند

درصد زنان حول و حوش  20وازوموتور تقریباً در عالئم 

یائسگی رخ می دهند و گرگرفتگی، علت اصلی مراجعه 

زنان جهت دریافت مراقبت در دوران یائسگی و شایع 

درصد از زنان،  02در (. 1)ترین مشکل زنان یائسه است 

سال پابرجا می ماند، اما در  0تا  4گرگرفتگی به مدت 

 10درصد موارد تا  12ال و در س 0برخی زنان بیش از 

و مکانیسم های فیزیولوژیک ( 3)سال به طول می انجامد 

 .زمینه ای آن به طور کامل شناخته نشده است

گرگرفتگی عالوه بر اینکه باعث آشفتگی زنان در محیط 

کار و اختالل فعالیت های روزانه می شود، خواب فرد را 

 (. 1)نیز بر هم می زند 

 طالیی استاندارد درمانی، یک هورمون حاضر حال در

 مورد در وجود این با است؛ وازوموتور عالئم برای درمان

 دارد؛ وجود ای فزاینده نگرانی آن، مدت کاربرد طوالنی

 از حاکی آمریکا زنان بهداشت انجمن های اخیر یافته

 نظیر درمانی هورمون از ناشی که حوادث است آن

 و پستان سرطان ریوی، آمبولی قلبی، سکته، بیماری

روی آوردن به . است آن از مزایای بیشتر عقل زوال

و تکمیلی در این زمینه تا  جایگزیندرمان های 

 (.0، 4)حدودی گسترش یافته است 

با توجه به رویش گیاهان بومی در ایران، داروهای 

گیاهی متعددی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته 

است که شامل گیاه پنج انگشتی، گل ساعتی، سویا، 

با توجه به . می باشند... سنبل الطیب، دانه کتان و 

اینکه کارآزمایی های بالینی صورت گرفته در این زمینه 

ون مطالعه ای به شکل مرور متعدد بوده و تاکن

سیستماتیک در زمینه داروهای گیاهی ایرانی مؤثر بر 

گرگرفتگی انجام نشده است، مطالعه حاضر با عنوان 

مروری سیستماتیک بر درمان های گیاهی جهت درمان 

هدف گرگرفتگی ناشی از یائسگی در ایران انجام شد که 

ینه و از آن، تحلیل کارآزمایی های بالینی در این زم

این مطالعه محدود به . می باشد آن هاخالصه کردن 

 . کارآزمایی های بالینی انجام شده در ایران می باشد
 

 روش کار
 ،SIDدر این مطالعه جستجو در بانک های اطالعاتی 

IranMedex ،IranDoc ،Magiran  و مجالت

ابتدای سال مقاالت از . داروهای گیاهی انجام گرفت

عالوه . مورد ارزیابی قرار گرفتند 2213تا سال  2222

بر این از کارخانه های سازنده داروهای گیاهی خواسته 

 .شد تا اطالعات خود را در این زمینه در اختیار بگذارند

 (.1)جهت ارزیابی مقاالت از معیار جداد استفاده شد 

این معیار، مقاالت را بر اساس احتمال وجود سوگیری 

بیماران و کورسازی بررسی در تصادفی سازی، پیگیری 

می کند که حداقل امتیاز در این معیار صفر و حداکثر 

یا بیشتر گرفتند،  3مقاالتی که نمره . می باشد 0امتیاز 

 .وارد مطالعه شدند

عدم وجود : معیارهای ورود مقاالت به مطالعه شامل

ماه گذشته، شاکی بودن از گرگرفتگی،  12قاعدگی طی 

ی طبی در حین انجام مطالعه و عدم ابتالء به بیمار

اینکه در هنگام انجام مطالعه، تحت درمان با داروی 

مصرف : معیارهای خروج از مطالعه شامل. خاصی نبودند

دارو جهت درمان گرگرفتگی مانند کلونیدین، متیل 

دوپا، بلرگال، مصرف داروی گیاهی یا رژیم غذایی خاص 

حین  جهت درمان گرگرفتگی و حساسیت به دارو در

 .مصرف بود

در این مطالعه صرفاً کارآزمایی بالینی در مورد داروهای 

شدند و مواردی که طب مکمل و  بررسیگیاهی 

جایگزین و یا داروی شیمیایی بود، از مطالعه حاضر 

در نهایت نتایج به صورت کمی و کیفی . خارج شدند

 .ارائه شد
 

 یافته ها

 22کارآزمایی بالینی بررسی شد که  22در این مطالعه 

یا بیشتر را  3بر اساس معیار جداد، نمره  آن هامورد 

مقاله  4مقاله در مورد سویا،  1در این بررسی، . گرفتند
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مقاله در مورد شیرین بیان،  3در زمینه گیاه پنج انگشتی، 

 1 مقاله در زمینه گل ساعتی، 1مقاله در مورد شنبلیله،  2

مقاله در زمینه دانه کتان،  1مقاله در زمینه سنبل الطیب، 

مقاله در زمینه چای  1مقاله در زمینه مریم گلی،  1

مقاله در زمینه  1مقاله در زمینه دانه کتان،  1شمعدانی، 

مقاله در  1، (Manhae)مقاله در زمینه مانئه  1بادیان، 

 2و  مقاله در زمینه کوهوش سیاه 1زمینه شبدر قرمز، 

 .مقاله در زمینه گیاه گل راعی انجام شده بود

مطالعه در زمینه  2یک مطالعه در زمینه شنبلیله، 

سویا، یک مطالعه در زمینه شمعدانی و یک مطالعه در 

از مقیاس  3زمینه گل راعی به دلیل گرفتن نمره زیر 

 .جداد از مطالعه حاضر حذف شدند

ن مطالعات نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیشتری

و گیاه %( 23)انجام شده در این زمینه در رابطه با سویا 

در این بررسی، اکثر . بوده است%( 14)پنج انگشتی 

مطالعات به صورت کارآزمایی بالینی همراه با گروه 

 آن هادرصد از  1/11و %( 1/20)کنترل انجام شده بود 

به شکل مقایسه قبل و بعد از درمان و یک مطالعه 

 .به شکل متقاطع بود %(2/3)

 3این کارآزمایی ها طول مدت بررسی تأثیر دارو از در 

اکثر مطالعات انجام شده . ماه طول کشیده بود 4هفته تا 

و %( 0/12)در این زمینه، دارای اثربخشی مثبت بودند 

مطالعه صورت گرفته در زمینه گل شمعدانی و  2فقط 

 .شبدر قرمز بر گرگرفتگی بی تأثیر بودند

مطالعه از این گیاهان دارویی عوارضی مانند تهوع،  4در 

 مشاهده شده بود و سایر... استفراغ، نفخ، یبوست و 

 4در . فاقد عوارض جانبی بودند%( 1/20)مطالعات 

و %( 4/14)داروی گیاهی با هورمون درمانی  ،مطالعه

 .مقایسه شده بود%( 2/3)یک مطالعه با فلوکسیتین 

ر ذیل شرح داده شده است و در گیاهان بررسی شده د

 .نیز خالصه شده اند 1جدول 

 
 

 کارآزمایی های انجام شده در زمینه داروهای گیاهی در گرگرفتگی ناشی از یائسگی -1جدول 
 

نویسنده و 

 سال
 جداد عوارض نتایج مقیاس گروه کنترل گروه تجربی نمونه پژوهش روش کار

برومندفر 

(1321) 

کارآزمایی 

بالینی 

 دوسوکور

 00تا  40زن  04

 ساله

 42قطره صبح  22

قطره شب از محلول 

گیاه پنج )ویتکس 

 روز 32تا ( انگشتی

 پالسبو
شاخص 

 کوپرمن

و  10بین شدت گرگرفتگی 

روز قبل و بعد از درمان  32

اختالف معنی داری وجود 

 داشت

 4 ذکر نشده

کاظمیان 

(1321) 

کارآزمایی 

بالینی 

 دوسوکور

 00تا  40زن  21

 ساله

 نفر ویتاگنوس 22

 42قطره صبح  22

قطره شب از محلول تا 

 روز 32

 نفر پالسبو22
شاخص 

 کوپرمن

ویتاگنوس و پاسی پی بر 

شدت گرگرفتگی موثر می 

باشند و اختالف معنی داری 

 بین این دو وجود ندارد

 4 ذکر نشده

 عباسپور

1324 

کارآزمایی 

بالینی یک 

 سوکور

نفر از  122در

دبیران یائسه 

مدارس دخترانه 

 شهر ساری

 پالسبو ویتاگنوس
شاخص 

 کوپرمن

 پالسبو مقابل در ویتاگنوس

 می گرگرفتگی کاهش باعث

 شود

 3 ذکر نشده

 تقی زاده

(1323) 

کارآزمایی 

بالینی 

 دوسوکور

 40زن یائسه  02

 سال 00تا 

قطره ویتاگنوس  42

نیم ساعت قبل از 

 ماه 3صبحانه به مدت 

 پالسبو
شاخص 

 کوپرمن

ویتاگنوس باعث کاهش 

عوارض زودرس یائسگی من 

 جمله گرگرفتگی شده است

تهوع و 

 استفراغ
3 

 سخاوت

1321-22 

کارآزمایی 

بالینی دو 

 سوکور

زن در گروه  12

 سال 41-00سنی 

برای افراد گروه سویا به 

هفته، روزانه 12مدت 

 پودر سویاگرم  22

هفته  12مدت 

گرم  22) ارونماد

 (خشک پودر نان

عداد ثبت ت

 دفعات

سویا و فرآورده های آن یکی 

از رژیم های درمانی موثر، 

کم خطر و کم هزینه جهت 

کاهش عالیم گرگرفتگی 

 .یائسگی می باشد

 بدون

 عوارض
4 

 ابراهیمی

1323-24 

کارآزمایی 

بالینی 

 دوسوکور

 یائسه زن 22

 پروتئین غذایی رژیم

 گرم 22 میزان به سویا

 12در روز به مدت 

 هفته

 گرم 22روزانه 

 خشک نان پودر

شاخص 

 کوپرمن

 گرگرفتگی کاهش در سویا

 است موثر
 4 ذکر نشده
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نویسنده و 

 سال
 جداد عوارض نتایج مقیاس گروه کنترل گروه تجربی نمونه پژوهش روش کار

 سمیعی

(1324) 

کارآزمایی 

بالینی 

 دوسوکور

با یائسگی  زن 23

 اخیر

گرم  12نفر روزانه  24

 سویا

گرم  122نفر روزانه  21

 ماه 4سویا به مدت 

نفر تحت 22

 HRTدرمان با 

شاخص 

 کوپرمن

سویا توانسته بود به اندازه 

هورمون درمانی موثر باشد و 

افزایش دوز مصرفی آن،  با

 نتایج آن هم بهتر شده بود

 3 ذکر نشده

 عباسپور

کارآزمایی 

بالینی 

 دوسوکور

خانم یائسه با 

 بار 3حداقل

متوسط  گیگرگرفت

 ساعت 24در 

گرم پودر  02روزانه 

به مدت  پروتئین سویا

 هفته 4

 پالسبو
شاخص 

 کوپرمن

شدت و تعداد دفعات 

گرگرفتگی با مصرف سویا 

 کاهش یافته

 4 ذکر نشده

ناهیدی 

(1322) 

کارآزمایی 

بالینی 

 دوسوکور

زن یائسه با  12

درجات مختلف 

 گرگرفتگی

 کپسول سه روزانه

 گرم میلی 332 حاوی

 شیرین ریشه عصاره

 هفته 4 برای بیان

 کپسول سه روزانه

 میلی 332 حاوی

نشاسته برای  گرم

 هفته 4

پرسشنامه 

مححق 

 ساخته

 تعداد کاهش در بیان شیرین

 زنان گرگرفتگی شدت و

 بود مؤثر یائسه

بدون 

 عوارض
4 

 عبدالهی

(1323) 

کارآزمایی 

بالینی 

 دوسوکور

زن یائسه در 12

 ساری

میلی گرم کپسول  202

بار در  3شیرین بیان 

 هفته 12روز به مدت 

 پالسبو
شاخص 

 کوپرمن

کپسول شیرین بیان در 

مقایسه با پالسپو باعث 

کاهش عالئم یائسگی من 

 جمله گرگرفتگی می شود

بدون 

 عوارض
0 

منتی 

1321 
 خانم یائسه 12 تجربی

رگلیس  -قرص دی 3

میلی گرم  322حاوی 

عصاره شیرین بیان به 

 هفته 12مدت 

گروه هورمون 

 درمانی
 پرسسشنامه

بیان نیز مانند  داروی شیرین

هورمون جهت درمان 

گرگرفتگی دوران یائسگی 

 موثر بوده

 بدون

 عوارض
4 

کاظمیان 

(1322) 

کارآزمایی 

بالینی 

 دوسوکور

 00تا  40زن  04

 ساله

 42قطره صبح  22

قطره شب از محلول 

 روز 32ساعتی تا گل 

 پالسبو
شاخص 

 کوپرمن

و  10بین شدت گرگرفتگی 

روز قبل و بعد از درمان  32

اختالف معنی داری وجود 

 داشت

 4 ذکر نشده

کاظمیان 

(1324) 

کارآزمایی 

بالینی 

 دوسوکور

 10تا  40زن  42

 ساله

میلی گرم  302کپسول 

( سنبل الطیب)والرین 

یک کپسول صبح یکی 

 ماه 2شب تا 

 پالسبو
شاخص 

 کوپرمن

کپسول والرین در مقایسه با 

پالسپو باعث کاهش عالئم 

یائسگی من جمله 

 گرگرفتگی می شود

 4 ذکر نشده

 باغداری

(1321) 

کارآزمایی 

بالینی 

 دوسوکور

زن مبتال به 12

 گرگرفتگی

گرم پودر دانه کتان  42

 1در دو نوبت به مدت 

 هفته

گرم  42پالسبو 

پودر گندم در دو 

 1 نوبت به مدت

 هفته

فرم ثبت 

 گرگرفتگی

پودر دانه کتان در مقایسه 

با پالسپو باعث کاهش شدت 

 گرگرفتگی می شود

یبوست، 

نفخ، اسهال 

 ...و

0 

 اکبری

(1321) 

کارآزمایی 

بالینی 

 دوسوکور

زن یائسه با  12

 شکایت گرگرفتگی

گرم شنبلیله به مدت  1

 هفته4

گرم بذر کتان  20

 هفته 4به مدت 

شاخص 

 کوپرمن

 کتان بذر و شنبلیله بذر

 گرگرفتگی شدت و تعداد

 را مطالعه مورد یائسه زنان

 است داده کاهش

بدون 

 عوارض
4 

 صادقی

(1311) 

کارآزمایی 

بالینی 

 دوسوکور

 40زن یائسه  24

 سال 12تا 

میلی  122کپسول 

گرمی مریم گلی به 

 هفته 2مدت 

 پالسبو

فرم ثبت 

تعداد 

 گرگرفتگی

 

گیاه مریم گلی در کاهش 

تعداد دفعات گرگرفتگی 

 موثر بود

 4 ذکر نشده

 ناهیدی

1324-20 

کارآزمایی 

بالینی 

 دوسوکور

 با یائسه زن 22

 گرگرفتگی شکایت

 مختلف درجات با

 حاوی کپسول 3 روزانه

 عصاره گرم میلی 122

 هفته 4 مدت به انیسون

 میلی 332 روزانه

 نشاسته گرم

 طریق از

 پرسشنامه

 و دفعات کاهش در انیسون

 یائسه زنان گرگرفتگی شدت

 است موثر

بدون 

 عوارض
4 

 هنرجو

1312 

در حال 

 انجام

کارآزمایی 

بالینی یک 

 سوکور

 40 یائسه زن 12

 سال 00 تا

 202روزانه یک کپسول 

 12مانئه تا  میلیگرمی

 هفته

گروه هورمون 

 درمانی

 هپرسشنام

امتیازدهی 

 یائسگی

 انجام حال در
 حال در

 انجام
- 
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نویسنده و 

 سال
 جداد عوارض نتایج مقیاس گروه کنترل گروه تجربی نمونه پژوهش روش کار

تعاونی 

1311 

کارآزمایی 

بالینی سه 

 سوکور

زن یائسه سالم 22

مراجعه کننده به 

 کلینیک غربالگری

 42روزانه دو کپسول 

میلی گرمی تهیه شده 

از برگهای خشک شده 

شبدر قرمز برای مدت 

 روز 32

میلی  42پسول ک

نشاسته گرمی 

 32برای مدت 

 روز

پرسشنامه 

ثبت عالئم 

 یائسگی

شبدر قرمز در مقایسه با 

دارونما به میزان قابل 

توجهی شدت نشانه های 

 وازوموتور را کاهش داد

 4 ذکر نشده

 احسان پور

 

کارآزمایی 

بالینی سه 

 سوکور

 زن یائسه 22

میلی گرم ایزوفالون  40

 2شبدر قرمز برای 

 هفته

 پالسبو
شاخص 

 کوپرمن

تفاوتی بین گروه شبدر قرمز 

و پالسبو در کیفیت زندگی 

زنان در ابعد مختلف از جمله 

 بعد گرگرفتگی نداشت

 4 ذکر نشده

 ثقفی

1322-21 

 کارآزمایی

 بالینی

 تصادفی،

نفر از زنان  22

یائسه مراجعه 

 کننده به درمانگاه

روزانه یک عدد قرص 

بلک کوهوش محتوی 

گرم ریشه خشک  0/1

 بلک کوهوشگیاه 

عدد  یک با روزانه

 21 کپسول

فلوکستین به 

 مدت ماه

 پرسشنامه

 دو هر فلوکستین و کوهش

 تعریق گرگرفتگی، درمان در

 هستند موثر شبانه

 یبوست،

سردرد،گز

 ...و گز

3 

 ابدالی

 

کارآزمایی 

بالینی سه 

 سوکور

 زن یائسه 122
عصاره مخمر گل راعی 

 هفته 2برای 
 پالسبو

شاخص 

 کوپرمن

گل راعی در رفع عالئم  گیاه

گرگرفتگی یائسگی موثر 

 است

 4 ذکر نشده

 

 :سویا

 سویا گیاه ترین فیتواستروژن ها، شده شناخته از یکی

 .دارد غذایی مصارف عموماً که باشد می

 تا است فنول یک ساختمانی، نظر از فیتواستروژن این

 برای آنتاگونسیتی و گونیستیآ اثرات و یک استروئید

 دانه (.11، 10)باشد  داشته تواند می استروژنگیرنده 

 3 آن گرم هر در که است ایزوفالون غنی منبع سویا

 مولکولی ساختمان .است موجودفیتواستروژن  گرممیلی 

 12 مولکولی شبیه ساختمان سویا فیتواستروژن

 و گیاهی پروتئین یک سویا(. 1)است  بتااسترادیول

 چربی کمی مقدار تنها و است کلسترول فاقد کامالً

 آهن، از مناسبی منبع سویا های دانه. دارد شده اشباع

 می شمار به فیبر و روی ب، کلسیم، گروه های ویتامین

  (.11، 12)روند 

مینه سویا به شرح ذیل صورت گرفته مطالعه در ز 1

 : است

، سویا با اختالف (2221)مطالعه سمیعی و همکار  در

باعث  (هورمون درمانی) HRTکمی توانسته بود همانند 

بهبود عالئم یائسگی شود که با افزایش دوز مصرفی آن، 

نتایج آن نیز بهتر شده بود؛ به گونه ای که با مصرف 

گرم، میزان بهبودی در  12ایسه با گرم سویا در مق 122

در مطالعه ابراهیمی و . (20)مشکل گرگرفتگی بیشتر بود 

مشخص شد که پودر پروتئین سویا در ( 2221)همکار 

در مطالعه  (.21)کاهش عالئم یائسگی مؤثر است 

پودر سویا در مقابل پودر نان ( 2212)سخاوت و همکار 

خشک باعث کاهش عالئم گرگرفتگی در زنان یائسه شده 

پودر ( 2221)باس پور و همکاران در مطالعه ع(. 33)بود 

پروتئین سویا باعث کاهش عالئم گرگرفتگی در زنان 

نشان ( 2212)مطالعه یاری و همکاران (. 34)شده بود 

داد که سویا در مقایسه با پالسبو، باعث کاهش عالئم 

گرگرفتگی می شود ولی این مطالعه به دلیل اینکه از 

مطالعه حاضر  را گرفته بود، از 2مقیاس جداد، نمره 

مطالعه انجذاب و در نهایت و در  (32)خارج شد 

آجیل سویا می تواند مشخص شد ( 2221)همکاران 

میان وعده ای مناسب جهت کنترل گرگرفتگی ناشی از 

از مقیاس جداد  1یائسگی باشد که این مطالعه نیز نمره 

 (.31)را گرفت و از مطالعه حاضر حذف شد 
 

 :گیاه پنج انگشتی

. گیاه پنج انگشتی از دسته فیتواستروژن ها می باشد

فیتواستروژن ها ترکیبات شبه استروژن در محصوالت 

گیاهی هستند که خواص استروژنیک و آنتی استرژنیک 

 به آن اثر دقیق مکانیسم (.1)وجود دارد  آن هادر 

 بر تأثیر با رسدمی  نظر به ولیاست  نرسیده اثبات

شدن  آزاد کاهش باعث فیز،هیپو -محور هیپوتاالموس
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 آزاد افزایش و پروالکتین هورمون محرک فولیکول و

 (.13) می شود هیپوفیز از LHشدن 

مطالعه به شرح ذیل انجام  4در زمینه گیاه پنج انگشتی 

، (2221)در مطالعه کاظمیان و همکاران  :گرفته است

گل ) 3، پاسی بی(پنج انگشتی) 2گیاه ویتاگنوس

و پالسبو با هم مقایسه شدند و مشخص شد ( ساعتی

که پنج انگشتی و پاسی بی در مقایسه با پالسبو باعث 

 (.21)شود ی کاهش عالئم گرگرفتگی در زنان یائسه م

گیاه پنج ( 2221)در مطالعه برومندفر و همکاران 

که گیاه پنج  انگشتی با پالسبو مقایسه و مشخص شد

جهت درمان  عنوان یک جایگزینانگشتی می تواند به 

در مطالعه تقی زاده و  (.22)گرگرفتگی به کار رود 

قطره  42که ویتاگنوس به صورت ( 2221)همکاران 

ماه با پالسبو مقایسه شد،  3قبل از صبحانه به مدت 

ویتاگنوس باعث کاهش عوارض زودرس یائسگی از 

در مطالعه عباس پور و (. 23)جمله گرگرفتگی شد 

که به شکل غیر تصادفی بر روی ( 2221)ن همکارا

ویتاگنوس انجام شده بود نیز مشخص شد که 

  (.30)ویتاگنوس باعث کاهش گرگرفتگی می شود 
 

 :گل ساعتی

گیاه گل . از دسته فیتواستروژن ها می باشدگل ساعتی 

ساعتی دارای خواص آرام بخشی، خواب آور، ضد 

درد  اسپاسم و ضد درد است و به طور سنتی برای

گیاه . عصبی، صرع عمومی و اسپاسم استفاده می شود

پنج انگشتی و گل ساعتی از طریق مهار آنزیم مونوآمین 

اکسیداز، منجر به افزایش سطح سروتونین در دسترس 

نقش سروتونین در ایجاد عالئم یائسگی به . می شوند

در مطالعه  (.31)طور بارزی مشخص شده است 

مشخص شد که پاسی بی ( 2221)کاظمیان و همکاران 

در مقایسه با پالسبو باعث کاهش ( گل ساعتی)

 .(24)گرگرفتگی می شود 
 

 :سنبل الطیب

ای استوار و چند ساله دارد و در  بوتهگیاهی است که 

ای  دارای ریشه. روید هایی از آسیا می اروپا و بخش

                                                 
2 Vitagnus 
3 Passion 

سانتی متر  102تا  02ای با ارتفاع بین  بوتهکوتاه و 

ریشه این گیاه در طب سنتی ایران دارای . باشد می

بخش اعصاب،  ارزش دارویی است و از آن به عنوان آرام 

درمان خواب آور، ضد تشنج، ، هضم کننده غذا و 

خواص دارویی . شود استفاده می پیچه دل  و افسردگی

ریشه سنبل الطیب از نظر طب قدیم ایران، گرم و 

 (.23)خشک است 

داروی گیاهی ( 2221)کاران در مطالعه کاظمیان و هم

پالسبو جهت درمان گرگرفتگی با ( سنبل الطیب)والرین 

مقایسه شد و مشخص شد که والرین می تواند شدید 

گرگرفتگی را کاهش دهد و جایگزین هورمون تراپی شود 

(23). 
 

 :دانه کتان

 ها می فیتواستروژن اصلی های گروه از یکی ها لیگنان

ها،  میوه نیام ها، حبوبات، مانند غذایی مواد در و باشند

 کتان یافت دانه ویژه به روغنی های دانه و سبزیجات

 (.11)می شود 

 های لیگنان که دهد می نشان آزمایشگاهی مطالعات

 402 آنزیم فعالیت متوسط به طور کتان دانه از مشتق

 "استروژن به ها آندروژن تبدیل کنندة تسریع"آروماتاز 

هیدروکسی استروئید  بتا- 12 فعالیت و داده را افزایش

 و بین استرادیول تعادل در که آنزیمی"دهیدروژناز 

  (.22)کند  می تعدیل را "دارد نقش استرون

مشخص شد که ( 2221)اری و همکاران در مطالعه باغد

هفته می تواند در  1مصرف پودر دانه کتان به مدت 

بیماران با عالئم  کاهش عالئم وازوموتور، به ویژه در

وازوموتور متوسط نسبت به آنان که عالئم بیشتر و 

 .(22)شدیدتری دارند، سودمند باشد 
 

 :شیرین بیان

 نام با بیان شیرین گیاه ها، فیتواستروژن گیاهان حاوی از

 Glycyrrhizaخانواده از Papillionaceaeعلمی 

glabra ایزوفالونوئیدهای ترین معروف از. باشد می 

 ترکیبات توان می بیان شیرین ریشه موجود در

 گالبرول، گالبرن، گلیسروزوفالون،گالبریدین، 

 است شده ادعا. برد نام را فورمونوتتین و ایزولیکوپریتین

 تا ولی می باشد استروژنی شبه اثرات دارای گیاه که این

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%DA%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%DA%86%D9%87&action=edit&redlink=1
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در محیط داخل ) In vivoاثر به صورت  حال این به

 (.2، 2)است  نشده اثبات( بدن

 مدیترانه هوای و آب با مناطق معتدله بومی دارو این

 برای که است گیاه ریشهاستفاده،  مورد بخش. است ای

 رفع و عشر معده و اثنی زخم گلو درد، سرفه، درمان

 قوی، ضد سم و ملین عنوان به و معده نفخ و التهاب

و ضد  پوستی ناراحتی رفع تشنگی، دهنده تسکین

 (.12)رود  می به کار حساسیت

مشخص شد که ( 2221)عبدالهی و همکار در مطالعه 

کپسول شیرین بیان در مقایسه با پالسبو باعث کاهش 

در (. 2)عالئم یائسگی از جمله گرگرفتگی می شود 

کپسول شیرین ( 2211)ناهیدی و همکاران مطالعه 

بیان در مقایسه با کپسول نشاسته باعث کاهش عوارض 

منتی و همکاران نتایج مطالعه (. 22)یائسگی شده بود 

بیان نیز مانند  ن داد که داروی شیرین نیز نشا (2212)

هورمون درمانی جهت درمان گرگرفتگی دوران یائسگی 

مؤثر است و می تواند به عنوان یک درمان جایگزین در 

جهت کاهش میزان گرگرفتگی خصوصاً برای کسانی که 

کنند، مورد   توانند از هورمون درمانی استفاده نمی

 .(32)استفاده قرار گیرد 
 

 :لیمریم گ

 به که هاست فیتواستروژن دیگر از یکی گلی مریم

 بسیار قدمت ایران، طب در دارویی گیاه یک عنوان

 آن از پیش سال 1222حدود  و از داشته طوالنی

 و شرقی آذربایجان در گیاه این .است شده می استفاده

 .شود می ها کاشته باغچه در ایران دیگر مناطق برخی

 اسپاسمودیک، آنتی بیوتیک، آنتی خواص اخیر تحقیقات

 توکسیک، آنتی قارچ، ضد بخشی، آرام و اضطراب ضد

 این و استروژنیک تعریق ضد ،نده قند خونآور پایین

  (.12)اند  کرده تأیید را گیاه

 و تعریق کاهش برای اروپا در سنتی طور به گلی مریم

 رفته می کار به گرگرفتگی و یائسگی از ناشی تعریق

 ای سابقه تعریق، ضد عنوان به آن و مصرف است

 (.11)دارد  دیرینه

کپسول مریم ( 2212)صادقی و همکاران در مطالعه 

گلی در مقایسه با پالسبو باعث کاهش تعداد دفعات 

 . (21)گرگرفتگی شد 

 (:انیسون)بادیان 

که آن ( Pimpinella anisumبا نام علمی ) انیسون

های بسیار  گویند، گیاهی با دانه را بادیان رومی نیز می

هایی   است و با دانه چتریانانیسون از تیره . معطر است

سبز رنگ، گالبی شکل و کوچک که قسمت فوقانی آن 

بر روی آن ( شیار 12)بوده، پنچ خط برجسته  نوک تیز

انیسون گیاه چند ساله و بلند با . کامالً مشهود است

میوه آن از دو . های زیاد استبرگ هایی دارای بریدگی 

گالبی شکل تشکیل شده است که هر ( فندقه)بخش 

بخش آن دارای قسمت بیرونی سبز و قسمت داخلی 

های   دانه. دارداست و بویی تند و معطر  کمی تیره 

انیسون به عنوان ضد درد در ناراحتی میگرن و نیز 

مصرف  عطر کننده، ضد عفونی کننده و مدربادشکن، م

عرق حاصل از تقطیر آن نیز به . سنتی داشته است

انیسون در نقاط . شود منظورهای فوق استفاده می

شود و از اقالم صادراتی  مختلف جنوب ایران کشت می

 (.32)ایران است 

 که شد مشخص( 2221)ناهیدی و همکاران  مطالعه در

 کاهش در انیسون عصاره گرمی میلی 122 کپسول

 .(32) است مؤثر یائسه زنان رگرفتگیگ شدت و دفعات
 

 :مانئه

میلی گرمی  202یک مطالعه در این زمینه با کپسول 

مانئه در مقابل هورمون درمانی در حال انجام می باشد، 

،  رم گ  ی ل ی م E 2  ن ی ام ت ، وی3-ا گ ام کپسول مانئه حاوی 

 .(32)باشد ان می  اوزب گ  ل ا و گ ده ی الونوئ د، ف ی اس  ک ی ول ف
 

 :گل شمعدانی

گل شمعدانی یا شمعدانی عطری، دارای برگ های معطر 

بوده و بوی مطبوعی دارد و مصارف دارویی متعددی 

از خواص گل شمعدانی می توان . برای آن ذکر شده است

به خاصیت آنتی بیوتیکی، تسکین دهنده اضطراب، 

عوارض قاعدگی و یائسگی، التیام زخم ها، بریدگی، 

گل شمعدانی . شیدگی اگزما و هموروئید اشاره کردخرا

حاوی اگزاالت، رزین کربوهیدرات و کلسیم فراوانی می 

 (.31)باشد 

 نمیزا به شمعدانی چای (2212) شهباززادگان مطالعه در

 گرگرفتگی جهت هفته 3 مدت به روز در فنجان دو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 عالئم کاهش باعث که چند هر و شد بررسی یائسگی

 به مطالعه این و نبود دار معنی آن تأثیر ولی شد، یائسگی

 حاضر مطالعه از جداد مقیاس از 1 نمره گرفتن دلیل

 .(31) شد حذف
 

 : شنبلیله

 سانتیمتر با گل 02تا  12گیاهی است علفی به ارتفاع 

های آن زرد  هایی منفرد و به رنگ روشن که رنگ میوه

شتر این گیاه بومی ایران بوده و در بی. ای است تا قهوه

روید و به عنوان سبزی خوراکی کاشته  نواحی ایران می

شنبلیله دارای خواص اثر تقویتی، . شود و مصرف می

ملین، اشتهاآور، خلط آور و ضد تب، محرک جریان شیر 

همچنین این گیاه حاوی . و کاهنده قند خون است

 .است D ویتامینمقادیر زیادی آهن، فسفر و 

مشخص شد که ( 2221)حکیمی و همکار در مطالعه 

مصرف دانه شنبلیله در مقابل استروژن کنژوگه باعث 

مطالعه به کاهش عالئم گرگرفتگی می شود، ولی این 

از مقیاس جداد از مطالعه  1علت دلیل گرفتن نمره 

اکبری و همکاران در مطالعه (. 32)حاضر حذف شد 

گرم  20گرم دانه شنبلیله با  1مصرف روزانه ( 2211)

دانه کتان مقایسه شده بود و نشان داد که هر دو گیاه 

 .(43)باعث کاهش عالئم گرگرفتگی می شود 
 

 :گل راعی

 چالوسو  البرزعلف چای در ایران در دامنه کوه های 

چای کوهی از نظر طب قدیم ایران، گرم و . می روید

این گیاه . دارد خشک است و خواص درمانی بسیاری

ضد کرم معده و روده است و گرفتگی صدا را باز 

رود  این گیاه برای درمان مرض کزاز به کار می. کند می

و اگر برگ آن به صورت پودر روی زخم های عمیق 

چای . کند پاشیده شود، این نوع زخم ها را درمان می

کوهی درمان کننده بیماری مننژیت است؛ درد پشت و 

کند و ضد افسردگی  کی گردن را درمان میگردن و خش

توان آن  کند، بنابراین می این گیاه اشتها را باز می. است

کسانی . را به کودکان و افراد مسن که اشتها ندارند داد

که از داروهای آسم و ضد سرماخوردگی و حساسیت 

توانند چای کوهی مصرف کنند  کنند، نمی استفاده می

ر درمان افسردگی به اثبات خاصیت این گیاه د(. 31)

رسیده و مکانیزم اثر ضد افسردگی آن از طریق مهار 

باشد  یماده مؤثره این گیاه، هایپریسین م. آنزیمی است

 اساس همین ماده استانداردهای آن نیز بر  که فرآورده

شوند و اثر ضد افسردگی گیاه نیز مربوط به  سازی می

 (.31)باشد  این ماده می

که علف چای با ( 2213)لی و همکاران عسدر مطالعه 

می توان این گل ساعتی مقایسه شد، مشخص شد که 

دو گیاه را به عنوان یک درمان جایگزین در افرادی که 

به هر دلیل قادر به استفاده از هورمون درمانی نیستند 

 2مدنظر داشت، ولی این مطالعه به دلیل گرفتن نمره 

در  (.30)ذف شد از مقیاس جداد از مطالعه حاضر ح

نیز مشخص شد که ( 2212)مطالعه ابدالی و همکاران 

این گیاه باعث کاهش عالئم گرگرفتگی در زنان می 

 .(42)شود 
 

 :شبدر قرمز

گل  .شبدر قرمز از نظر طب قدیم ایران، سرد و تر است

ایزوتریفولین  دارای مواد شیمیایی مانند تریفولین،  شبدر

این گیاه دارای امالح معدنی . و اسانس روغنی می باشد

منیزیم،  گوگرد، پتاسیم، آهن، فسفر،  مانند سلیس، 

 .سرب، نیکل و کوبالت می باشد مس، منگنز، روی،  

شبدر قرمز از جمله گیاهانی است که برای درمان 

گرگرفتگی، کاهش کلسترول، سالمت سینه و بهبود 

از دیگر فواید . شود سیستم گردش خون استفاده می

گیری  توان به جلوگیری از شکل دارویی این گیاه می

 های سرخرگی و ابتالء به سرطان های خون، پالک  لخته

شبدر قرمز منبع غنی . خیم پروستات اشاره کرد خوش

از مواد مغذی و امالح باارزشی نظیر کلسیم، کروم، 

به زنانی که . منیزیم، فسفر، پتاسیم و ویتامین ث است

شوند توصیه  در دوران یائسگی به گرگرفتگی دچار می

 (. 32) شود از این گیاه استفاده کنند می

توجهی ماده شیمیایی شبدر قرمز حاوی مقدار قابل 

ایزوفالون است که ساختاری شبیه به هورمون زنانه 

استروژن دارد و در بهبود عالئم سندرم پیش از قاعدگی 

عالوه بر این، شبدر قرمز مانعی برای . ثر استؤنیز م

هایی است که در ابتالء مردان به  فعالیت برخی آنزیم

 (.32)سرطان پروستات نقش دارند 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3
http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/red-clover.html
http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/red-clover.html


 

 


 

 س
ور

مر
ی

تم
س

ی
 ک

یدر 
سگ

ائ
 ی

 

9 

مشخص شد که  (2212)ونی و همکاران تعادر مطالعه 

شبدر قرمز در مقایسه با دارونما به میزان قابل توجهی 

شدت نشانه های وازوموتور و ناراحتی قلبی را کاهش می 

( 2212)احسان پور و همکاران در مطالعه  (.32)دهد 

مشخص شد شبدر قرمز در مقایسه با دارونما تفاوتی در 

رفتگی ایجاد نمی کند کیفیت زندگی زنان در بعد گرگ

(41). 
 

 :بلک کوهوش

بلک کوهش، گیاه بومی آمریکایی شمالی است که به 

طور گسترده و سنتی جهت درمان مشکالت زنانگی 

میالدی،  1351مورد استفاده قرار گرفته است و از سال

استفاده از آن در اروپا جهت درمان عالئم یائسگی 

تری پرپن ترکیبات این گیاه شامل . شروع شده است

گلی کوزید، اسید ایزوفولیک، اسید سالیسیلیک، تانن ها 

در آلمان، مصرف   Eکمیسیون. و ایزوفالون ها می باشد

بلک کوهوش را برای درمان دیسمنوره، عالئم سندرم 

در (. 41)پیش از قاعدگی و یائسگی تصویب کرده است 

مشخص شد که بلک ( 2213)مطالعه ثقفی و همکاران 

وکستین، هر دو در درمان گرگرفتگی و کوهوش و فل

 .(42)تعریق شبانه زنان یائسه مؤثر هستند 
 

 بحث

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر داروهای گیاهی 

اکثر مطالعات . ایرانی در درمان گرگرفتگی انجام شد

بررسی شده در این زمینه، قابل قبول و بر اساس 

را کسب  3مقیاس جداد، اکثر مقاالت نمره باالتر از 

تقریباً تمام مقاالت انجام شده در این زمینه . کردند

دارای اثربخشی مثبت بودند که شاید به این دلیل باشد 

که احتمال انتشار مقاالت با اثربخشی مثبت بیشتر 

است که خود این مسئله باعث افزایش سوگیری در 

 .انتشار می شود

در اکثر مقاالت بررسی شده، عوارض جانبی داروی 

گیاهی ذکر نشده بود که این مسئله بسیار قابل اهمیت 

می باشد، زیرا یک داروی گیاهی نیز مانند داروی 

شیمیایی می تواند خطرناک باشد و مشخص شده است 

 گیاهی محصوالت از نشده کنترل و رویه بی استفادهکه 

 درمان جهت ها دارای فیتواستروژن محصوالت ویژه به

 خطر به را افراد سالمتاست  ممکن یائسگی عالئم

 شیوه به گیاهی های از عصاره بسیاری زیرا بیاندازد،

 (. 12)نمی شوند  تهیه استاندارد

مقاالت فوق تنوع بسیار زیادی، از نظر نوع گیاه مورد 

و مقاله مطالعه داشتند و در مورد هر گیاه، تنها یک یا د

شود مطالعات بیشتر با حجم وجود دارد که پیشنهاد می 

مطالعات انجام شده در زمینه . ونه باالتر انجام گیردنم

سویا نسبت به سایر مطالعات بیشتر است و دارای اعتبار 

دارای تأثیر مثبت  آن هاقابل قبولی می باشند و اکثر 

بودند که پیشنهاد می شود زنان یائسه به استفاده از سویا 

مطالعه در  4 .جهت رفع مشکالت یائسگی ترغیب شوند

که دارای ه گیاه پنج انگشتی انجام شده بود زمین

 آن هاطراحی مناسب و اعتبار قابل قبول بودند و همه 

نشان دادند که گیاه پنج انگشتی دارای اثربخشی مثبت 

بر گرگرفتگی یائسگی می باشد که این گیاه نیز قابل 

ولی سایر داروهای گیاهی . توصیه به زنان یائسه می باشد

به دلیل وجود ... ساعتی، بادیان و  مانند شنبلیله، گل

تعداد بسیار کم مطالعه، قابل استفاده در بالین نمی 

اکثر گیاهان بررسی شده حاوی فیتواستروژن ها و . باشند

توان ن می می باشند، بنابرای آن هایا زیر گروهی از 

نتیجه گرفت که در مجموع فیتواستروژن ها در درمان 

 .گرگرفتگی مؤثر هستند

که به شکل ( 2220)العه کاشانی و همکاران در مط

مرور سیستماتیک انجام شد، مشخص شد که شواهد 

متقاعد کننده ای از داروهای گیاهی جهت درمان عالئم 

ولی در این مطالعه بانک های . یائسگی وجود ندارد

اطالعاتی ایران مورد بررسی قرار نگرفته بود و گیاهانی 

بررسی نشده ... ن بیان و مانند سویا، پنج انگشتی، شیری

که به ( 2222)همکار  مطالعه بورلی و(. 44)بودند 

صورت مرور سیستماتیک در زمینه تأثیر کوهوش سیاه 

بر عالئم یائسگی انجام شد نشان داد که شواهد قاطعی 

در ایران  (.40)در زمینه تأثیر این گیاه وجود ندارد 

ر عالئم فقط یک مطالعه در زمینه تأثیر کوهوش سیاه ب

 .یائسگی صورت گرفته است

از جمله محدودیت های مطالعه حاضر این بود که به 

دلیل حجم زیاد مقاله، امکان بررسی تأثیر درمان های 

غیر گیاهی و درمان های مکمل در یائسگی وجود 
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نداشت که پیشنهاد می شود مطالعه ای با این هدف 

بود  از جمله نقاط قوت مطالعه حاضر این. صورت گیرد

که این مطالعه برای اولین بار و صرفاً بر روی گیاهان 

بومی ایران صورت گرفته بود و در ضمن، جستجو در 

بانک های اطالعاتی همزمان توسط دو نویسنده صورت 

 .گرفت تا تمام مقاالت گردآوری شوند

نهایت ناهمگونی طول مدت مطالعات، دوزها و در 

یز در این مطالعه را محصوالت خاص، امکان انجام متاآنال

 .غیر ممکن می کند
 

 نتیجه گیری
در مطالعه حاضر که با هدف بررسی تاثیر داروهای 

گیاهی ایرانی در درمان گرگرفتگی صورت گرفت، 

مشخص شد که مقاالت انجام شده در این زمینه تنوع 

بسیار زیادی از نظر نوع گیاه مورد مطالعه داشتند و در 

یا دو مقاله وجود دارد که مورد هر گیاه، تنها یک 

پیشنهاد می شود مطالعات بیشتر با حجم نمونه باالتر 

مطالعات انجام شده در زمینه سویا نسبت به . انجام گیرد

سایر مطالعات بیشتر است و دارای اعتبار قابل قبولی می 

باشند و اکثر آن ها دارای تأثیر مثبت بودند که پیشنهاد 

اده از سویا جهت رفع می شود زنان یائسه به استف

 .مشکالت یائسگی ترغیب شوند
 

 تشكر و قدردانی
در پایان محققین الزم می دارند از همکاری و مساعدت 

مسئولین محترم کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 

جهت همکاری در جستجوی مقاالت، تشکر و قدردانی 
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