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  بررسی تأثیر گیاه دارویی ویتاگنوس بر عالئم جسمی دوران یائسگی

  * بهاره متقی دستنائی
  
  
  
  
  
  
  
  
      

یائسگی، ویتاگنوس، عالئم جسمی :هاي کلیدي اژهو

  و هدف هزمین
دوران کلیماکتریک یکی از مهمترین دوران زندگی زنان 

ییرات تغشود، زیرا این دوران با نها محسوب میآو سالمتی 
در  2و1.هم فیزیکی، فیزیولوژیکی و اجتماعی همراه استم

یک پدیده جهانی براي زنان است و چیزي بین  یائسگی واقع
  زنان با عالئم یائسگی دست و پنجه نرم % 80تا % 74
این دوران از شروع اولین عالمت یائسگی شروع  5-3.کنندمی

  :چکیده
  زنان با عالئم یائسگی دست و % 80تا % 74یک پدیده جهانی براي زنان است و چیزي بین یائسگی در واقع  :زمینه و هدف

هاي قلبی و تعریق شبانه، اختالالت خواب، ناراحتی توان بهکنند، میاز عالئمی که زنان در این دوران تجربه می. کنندپنجه نرم می
که  روش جایگزین هورمونی است ،شودبه کار گرفته می این عوارض ون براي بهبودـدرمانی که هم اکن. شاره کردگرگرفتگی ا

مانند  ها،نفیتو استروژهاي هورمون درمانی استفاده از گیاهانی از خانواده زینـیکی از جایگ. وارض زیادي به دنبال داردـع
  .ویتاگنوس است

نفر از زنان یائسه انجام شده  100 مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور بود که بر روي یک حاضر پژوهش: ها مواد و روش
براي سنجش عالئم . کننده در این مطالعه قرص گیاه ویتاگنوس را روزي دو بار به مدت یک ماه استفاده کردندزنان شرکت. است

  و آمار توصیفی و تحلیلی  SPSSاه نتایج با استفاده از نرم افزار در پایان یک م. یائسگی از پرسشنامه سنجش عالئم یائسگی استفاده شد
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند )Repeatet Measure( هاي تی تست و تکرار مشاهداتآزمون[

مداخله میانگین و انحراف معیار قبل از (ها نشان داد استفاده از ویتاگنوس تأثیر بسزایی در کاهش گرگرفتگی یافته :ها یافته
میانگین و انحراف معیار قبل از مداخله (و اختالالت خواب ) 8/0±65/0و میانگین و انحراف معیار بعد از مداخله  8/0±222/3

  ). > 001/0P(در گروه دارو در قیاس با دارونما داشته است ) 05/1±73/0و میانگین و انحراف معیار بعد از مداخله  98/0±562/2

تواند به عنوان یک شان داد استفاده از ویتاگنوس درکاهش عالئم جسمی در زنان یائسه مؤثر بوده و مینتایج ن: گیـري نتیجه
  .درمان مکمل و یا جایگزین هورمونی در بهبود عالئم یائسگی در زنان استفاده شود
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در  6.کشدطول می یائسگی سال بعد از 10- 5شده و به مدت 
سال  54 یائسگیطبیعی سن  ،نشان داد Palacios sاروپا 
ماه آمنوره  12بعد از  یائسگی WHO طبق تعریف 3.است

تمرکز  یائسگیهرچند این دوران بر روي زنان . افتداتفاق می
 2.شودسال را شامل می 55- 45دارد ولی محدوده سنی بین 

زندگی یک سوم دوران  با افزایش امید به زندگی، زنان تقریباً
نجا آهم چنین از  7.برندخود را در دوران یائسگی به سر می

این بخش از ، یابدکه امید به زندگی همچنان افزایش می
از عالئمی  8.جمعیت از جهان هم چنان در حال افزایش است

قراري، بی توان بهمی ،کنندکه زنان در این دوران تجربه می
طر استئوپورز، فراموش کاري، عالئم ادراري، افزایش خ

خشکی واژن، دیسپارونیا، نوسانات اخالقی، درد مفاصل، 
نها، تپش قلب، اختالل خواب، گرگرفتگی و آعضله و سختی 

ی است از فگرگرفتگی توصی 14-12و9و2.تعریق شبانه اشاره کرد
گردن و قفسه سینه  شروع ناگهانی قرمز شدن پوست سر و

هی اوقات با به همراه احساس شدید گرما در بدن که گا
 شایعترین واز  گرگرفتگی 15.یابدتعریق فراوان خاتمه می

ترین عالئم براي زنانی هستند که به دوران فرینآمشکل 
ماه بعد از  3زنان در عرض % 80 تقریباً .یائسگی پا گذاشتند

  یائسگی طبیعی یا ایجاد شده توسط جراحی دچار گرگرفتگی 
خوابی که به دنبال  از طرف دیگر اختالل در 16.شوندمی

  گرگرفتگی در نیمه شب و یا به دنبال افزایش سن رخ 
تواند آشفتگی بسیار زیادي را براي افراد ایجاد دهد، میمی

یک سوم از دوران زندگی خود را  فردي تقریباً نماید، زیرا هر
% 75-68طبق مطالعات چیزي بین . برددر خواب به سر می

 17.برندب در این دوران رنج میزنان یائسه از اختالالت خوا
 یکدسپاسموا سینهدرد  یشافزاز ا حاکی تمطالعاهمچنین 

شروع گرگرفتگی و به مرور  لنباد به نامنظم قلب نضرباو 
  هاي قلبی و عروقی در این دوران زمان افزایش بیماري

هاي نژکه به علت کاهش استروعوارض  این 18.باشندمی
لذت  فعالیت اجتماعی، برکار و ندتوامی ،دهدن رخ میوژدران

ثیر گذاشته و احساس أاز زندگی و کیفیت کلی زندگی زنان ت
 11-9.نماید را تضعیف آنهاسالم بودن در  مفید و

کاهش عالئم  یدرمانی که هم اکنون براي بهبود و کاهش
روش جایگزین  ،شودبه کار گرفته می استروژن در زنان یائسه

ن و ژان با دو هورمون استروهورمونی است که شامل درم
همچنین ... ها ممکن است موجبنژاسترو. سترون استژپرو

 سترون در صورت ممنوعیت استفاده ازژاز خطرات تجویز پرو
ثیر أت ایجاد نفخ، توان به کاهش فعالیت روده،می نژاسترو

... اکنه و  ،پیدها و فعالیت لیپاز، درد پستانمنفی روي لی
غاز هورمون درمانی باید آیش از همچنین پ .اشاره کرد

هاي صورت گیرد به ن بررسیآو پس از  اقداماتی انجام شود
کلسترول  معاینه و ها و لگن دقیقاًطوري که هر سال پستان

گیري و و فشار خون اندازه تري گلیسیرید کلسترول، تام،
 ءعالوه بر عوارض و پیامدهاي سو 11.ماموگرافی انجام شود

هاي و هورمون که در باال گفته شد، پیگیريدرمان با این د
  این روش درمان نیز مانند تمام  .طلبدمی نیز مداوم را

اي منع مصرف هاي درمانی با داروهاي شیمیایی در عدهروش
 ندومتر شناخته شده یا مشکوك،آسرطان پستان یا ( داشته

اختالالت  خونریزي تناسلی غیرطبیعی با علل نامشخص،
و گروهی  )بیماري فعال کبدي یا کیسه صفرا ی،مبولآترومبو 

  19.ن نیستندآراضی به مصرف 
  با توجه به افزایش نرخ سالمندي و جمعیت زیاد 

هاي یائسه و با توجه به مضرات بی شمار این دو هورمون خانم
پیشگیري و درمان عوارض یائسگی با استفاده از گیاهان 

ه عالوه تحقیقات ب .اي برخوردار استهژطبیعی از اهمیت وی
هاي دیگر نشان داده شمار زنانی که سعی دارند از درمان

استفاده کنند رو به افزایش عوارض یائسگی  براي درمان
هاي دور به وسیله زنان از طرفی نیز گیاهان از زمان 20و8.است

هاي مختلف براي کاهش عوارض یائسگی استفاده در فرهنگ
ثاري آوادي هستند که زیرا بعضی گیاهان حاوي م ،شدمی

ها ترکیبات نژفیتو استرو 21-10.کنندشبیه استروژن ایجاد می
، شبیه استروژن در محصوالت گیاهی هستند که در صفرا

مدفوع انسان و حیوان شناسایی  ،خون ،مایع منی ،ادرار
ها کاهنده خطر نژرسد فیتواستروبه نظر می. اندشده

 ،ندومترآ ،پستان هايطانسر، هاي قلبی عروقیبیماري
استئوپروز و برطرف کننده عالئم یائسگی و پیشرفت دهنده 

از جمله . باشدحافظه و خلق و الگوهاي خواب می
. توان نام بردویتاگنوس را می، هاي مهم گیاهینژفیتواسترو

داروي ویتاگنوس جهت درمان اختالالت قاعدگی، عالئم 
 ...ک زنان، آکنه وهاي فیبروکیستییائسگی، فیبروئید، بیماري

  24-22و15.شوداستفاده می
با در نظر گرفتن این موضوع که اقبال عمومی براي 

باشد و با توجه به مسائلی شتر مییمصرف ترکیبات گیاهی ب
که در باال به آن اشاره کردیم، هدف از انجام مطالعه این بود 

ثیر گیاه ویتاگنوس را که از خانواده گیاهان أکه ت
دوران یائسگی بررسی نی بوده بر عالئم جسمی استروژفیتو

  .نمائیم
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  ها واد و روشـم
مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور  یک حاضر پژوهش

ده به مرکز ننفر  زنان یائسه مراجعه کن 100بود که بر روي
از توابع استان چهارمحال و ( بهداشتی درمانی شهر دستنا

و بدون  سالم هیائس کلیه زنان. انجام شده است) بختیاري
اي که جواب مصرف هرگونه داروي هورمونی و بیماري زمینه

عالئم  نها ظرف یک سال گذشته سالم بوده و ازآپاپ اسمیر 
 یائسگی شاکی و مایل به شرکت در پژوهش بوده و حداقل

شرایط . وارد مطالعه شدند نوشتن را داشتند، و خواندن سواد
یح از دارو، بروز عدم استفاده صح نیز مطالعه خروج از

اختالالت شدید گوارشی و عالئم حساسیت به دارو و عدم 
این مطالعه دو سوکور بود . مشارکت در تکمیل پرسشنامه بود

ها و واحدهاي مورد پژوهش از بدین معنی که آنالیزور داده
دو مورد دارو  اطالع بوده و براي هرمداخالت صورت گرفته بی

با برچسب کد دار استفاده شده  مشابه هاي تقریباًدر جعبه
  هاي ویتاگنوس و پالسبو را در بود و پژوهشگر قرص

ها از هاي همسان با تعداد مشابه قرار داده بود و جعبهجعبه
واحدهاي مورد پژوهش در . کد گذاري شده بود 100 - 1شماره 

هاي دارویی را انتخاب و مورد هنگام مراجعه یکی از جعبه
 نامهموافقت اخذ از پس پژوهشگر. ادندداستفاده قرار می

معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی  از کتبی
ضمن  به محیط پژوهش مراجعه و اخالق، و کمیته شهرکرد
مرکز و توجیه کامل پرسنل مربوطه  مسئولین به خود معرفی

و پس از کسب رضایت کتبی از واحدهاي مورد پژوهش، 
 مراحل و مطالعه هايویژگی و اهدافتوضیحات الزم در زمینه 

و پرسشنامه دموگرافیک و چک لیست  کار را ارائه انجام
مصرف دارو و پرسشنامه سنجش عالئم یائسگی را به 

موزش نحوه آواحدهاي مورد پژوهش تحویل داد و ضمن 
ینده آساعت  24خواست تا نان میآها از پرکردن پرسشنامه

. پژوهشگر عودت نماینداولین پرسشنامه را تکمیل و به 
هاي صدگانه شد تا یکی از جعبهها خواسته میسپس از نمونه

قرص و براي  30ها کدام از این جعبه در هر. را انتخاب کنند
در هنگام تحویل ضمن  .روزه تعبیه شده بود 15مصرف 

یک عدد  به صورت یک قرص صبح و(توضیح نحوه مصرف 
یز در زمینه عوارض توضیحاتی ن )شب همراه یک لیوان آب

جانبی ارائه و شماره همراه پژوهشگر در اختیارشان قرار داده 
شد تا در صورت بروز هرگونه مشکل در حین مصرف با 

روز پژوهشگر با  15در این . پژوهشگر تماس حاصل فرمایند
پیگیري تلفنی و با بررسی هفتگی چک لیست از مصرف 

رسشنامه پس از دومین پ. صحیح داروها اطمینان پیدا کرد
روزه مصرف تکمیل و دومین جعبه حاوي دارو  15اولین دوره 

وهش ژیا دارو نما با همان کد قبلی تحویل واحدهاي مورد پ
همان مراحل پیگیري تلفنی و تکمیل چک  و مجدداً داده شد

لیست مصرف همانند دوره اول صورت گرفت و سومین 
دارو یا  و پس از مصرف دوره دوم 30وز رپرسشنامه در 

  . دارونما تکمیل شد
 ،میانگین سن زنان یائسه در این پژوهش از متغیرهاي

، تعداد )ماه( میانگین مدت زمان گذشته از آخرین قاعدگی
بارداري، میانگین تعداد زایمان، تحصیالت براي سنجش 

  .اطالعات دموگرافیک استفاده شد
گی از ـن عالئم یائسـت تعییـش جهـن پژوهـدر ای

   ش عالئم یائسگیـار سنجـامه معیـپرسشن
Menopause Rating Scale (MSR)]([ استفاده شده است .

این ابزار خود داراي سه زیر مقیاس است و اولین بار در سال 
توسط کمیته تخصصی کشورهاي آلمانی زبان تهیه  1996

 روایی و پایایی این ابزار در کشورهاي مختلف. شده است
با محاسبه آلفا کرونباخ ...)  و ه، سوئدآلمان، انگلیس، فرانس(

در این پژوهش ویرایش . یید شده استأدر جمعیت زیاد ت
توسط تعاونی و  1390ابزار، که در سال  این انگلیسی
 ])79/0( آلفا کرونباخ[ ترجمه شده و پایایی شهمکاران

زار ـدر این اب. ورد استفاده قرار گرفتـده شده بود، مـجینس
گی ـگرگرفت: تـعالم 4ی شامل ـیائسگشدت عالئم جسمی 

تپش قلب، ( یـ، ناراحتی قلب)اتـتعداد دفع( ریق شبانهـو تع
کالت ـ، مش)زایش ضربان قلب و فشردگی قفسه سینهـاف
مشکی در به خواب رفتن، مشکل در طول خواب و ( وابـخ

درد مفاصل و ( مفصلی - و ناراحتی عضالنی) دار شدنـزود بی
روش . رد سنجش قرار گرفتمو) مشکالت رماتیسمی

ونه بود که ابتدا شدت عالئم ـاده از این ابزار بدین گـاستف
ت بر اساس میزان نارضایتمندي گزارش ـی هر عالمـجسم

به طوري که در . هاي پژوهش امتیاز دهی شدشده از نمونه
صورت عدم وجود عالمت امتیاز صفر، خفیف یک، متوسط 

سپس . ز چهار منظور شددو، شدید سه و بسیار شدید امتیا
وع امتیاز چهار عالمت گرگرفتگی و تعریق شبانه، ـمجم

ناراحتی قلبی، مشکالت خواب و ناراحتی عضالنی مفصلی 
ره صفر ـی بود که از نمـت جسمی یائسگـرف نمره عالمـمع
ر است که روش ـاین نکته قابل تذک. ان داشتـنوس 16تا 
ود ـبه روش خامه ـها در هر دو پرسشنوري دادهآردـگ

  25و18.گزارش دهی بود
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 SPSS 11 زآوري شده با استفاده از نرم افرااطالعات جمع
 و تجزیه براي. ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

هاي آماري تی تست و تکرار تست از هاداده تحلیل
 %5 خطاي حداکثر هاتمام آزمون در .مشاهدات ثبت گردید

  .گرفت قرار پذیرش مورد

  ها افتهی
خانمی که شایستگی شرکت در مطالعه را  405بین از 
نفر به دلیل نگرانی از سیف بودن و مطمئن  209 ،داشتند

نفر  100نبودن از کارامدي مداخله انصراف دادند و در نهایت 
 50نفر در گروه دارو و  50. به شرکت در مطالعه رضایت دادند

نفر به دلیل  6ه نفر در گروه دارونما که پس از شروع مداخل
ترس از عوارض جانبی و مصرف نادرست داروها کنار گذاشته 

نفر دارونما  44نفر دارو و  50شدند و در نهایت مشخص شد 
 94کنندگان در مطالعه به اند و مجموع شرکترا دریافت کرده

 . نفر رسید
میانگین سنی کل زنان شرکت کننده در مطالعه 

مان گذشته از آخرین بار سال و میانگین مدت ز 12±6/54
مده است آ 1همانگونه که در جدول  .ماه بود 18قاعدگی 

هاي دموگرافیک از قبیل هاي مورد مطالعه از نظر ویژگیگروه
، میانگین میانگین مدت زمان گذشته از آخرین قاعدگیسن، 
، تعداد بارداري و میانگین تعداد زایمان با هم مناركسن 

 دار نشدن اختالف بین دوبه معنی با توجه(اند همگن بوده
 همگونی سیربر جهت). گروه از لحاظ اطالعات دموگرافیک

 مستقل تی ريماآ يهانمواز آزفیک اموگرد تطالعاا
 تطالعاا نظر از وهگر دو که دبو آن نشانگر و شد دهستفاا
 نهمگو و شتهاند داريمعنی وتتفا یکدیگر با فیکاموگرد
  .دندبو

هاي محتلف خرده مقیاس عالئم نتایج بخش 2در جدول 
آورده شده  )MRS(یائسگی دهی جسمی پرسشنامه امتیاز 

بر اساس این نتایج قبل از مداخله طبق نتیجه آزمون . است
آماري تی تست، هر دو گروه دارو و دارو نما از نظر هر چهار 

  ماري آبحش خرده مقیاس عالئم جسمی با هم تفاوت 
 در خرده مقیاس گرگرفتگی، = 761/0P( داري نداشتندمعنی

211/0P = ،521/0 در خرده مقیاس ناراحتی قلبیP =  در
در خرده مقیاس ناراحتی  = 981/0Pخرده مقیاس خواب و 

اما پس از مداخله در بخش گرگرفتگی و تعریق ) عضالنی
هفته بعد از مداخله بر  شبانه شدت عالئم در دو و چهار

داري را در ي معنیحسب آزمون آماري تی تست کاهش آمار
 .) > 001/0P( دهد گروه دارو در قیاس با دارونما نشان می

 گذرهاي تکراري همچنین طبق نتیجه آزمون آماري اندازه
داري در کاهش عالئم هم در گروه ثیر آماري معنیأزمان نیز ت

داشته و  ) = 031/0P(و هم در گروه دارونما )  > 001/0P( دارو
  . عالئم کاسته شده است با گذشت زمان از شدت

همچنین طبق نتایج آزمون آماري تی تست در بخش 
ثیري بر بهبود أناراحتی قلبی گویا گیاه ویتاگنوس هیچ ت

  ). = 544/0P( ناراحتی قلبی زنان نداشته است
بر اساس نتایج آزمون تی تست مشکالت خواب طی 

داري چهار هفته مصرف از گیاه ویتاگنوس کاهش آماري معنی
  همچنین طبق نتیجه آزمون )  > 001/0P( اشته استد

داري در ثیر آماري معنیأهاي تکراري گذر زمان نیز تاندازه
کاهش عالئم داشته و با گذشت زمان از شدت عالئم کاسته 

  ).  > 001/0P( شده است
همچنین طبق نتیجه آزمون تی تست در بخش ناراحتی 

ثیري بر أیچ تعضالنی مفصلی نیز گویا گیاه ویتاگنوس ه
  ).= P 056/0( بهبود عالئم نداشته است

طبق نتایج به دست آمده از آزمون تی تست شدت 
هفته بعد از مداخله  ارـگی در چهـعالئم جسمی در یائس

اس با ـروه دارو در قیـداري را در گکاهش آماري معنی
ایج ـن طبق نتـهمچنی .) > 001/0P( دـده دارونما نشان می

ر ـثیأز تـراري گذر زمان نیـهاي تکاندازهآزمون آماري 
روه ـداري در کاهش عالئم جسمی یائسگی در گآماري معنی

ه شده ـدت عالئم کاستـذشت زمان از شـدارو داشته و با گ
  ). > 001/0P( است
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  و دارونما در دو گروه دارودموگرافیک شرکت کنندگان در دو گروه مطالعه ـ مقایسه میانگین توزیع مشخصات 1جدول 

  گروه
  

  مشخصات دموگرافیک

  دارو
  انحراف معیار ±میانگین 

  دارونما
  انحراف معیار ±میانگین 

  مقدار احتمال

  432/0  700/54±562/4 171/54±742/3  میانگین سن زنان یائسه
  814/0  822/18±851/3  821/18±750/3  میانگین مدت زمان گذشته از آخرین قاعدگی

  443/0  060/12±471/1  911/11±452/1  یین قاعدگاول میانگین سن

  894/0  500/5±500/1  600/5±451/1  تعداد بارداري

  519/0  881/5±644/1  781/5±600/1  میانگین تعداد زایمان

  در دو گروه دارو و دارو نما از مداخله و بعد قبلیائسگی  هاي عالئم جسمی درخرده مقیاس مقایسهـ 2جدول 

  گروه
  

  اختالالت جسمی

  ارونماد  دارو
  مقدار احتمال

  انحراف معیار ±میانگین   انحراف معیار ±میانگین 

  گرگرفتگی و تعریق شبانه

  * 761/0  182/3±81/0  222/3±8/0  قبل از شروع مداخله
  * >001/0  777/2±05/1  700/1±75/0  دوهفته بعد

  * >001/0  631/2±14/1  800/0±65/0  هفته بعد چهار
  ---  ** 031/0 ** >001/0  داريمیزان معنی

  ناراحتی قلبی

  * 211/0  681/1±7/0  900/1±96/0  قبل از شروع مداخله
  * 372/0  811/1±58/0  961/1±91/0  دوهفته بعد

  * 544/0  888/1±61/0  000/2±97/0  هفته بعد چهار
  ---  ** 671/0  ** 022/0  داريمیزان معنی

  مشکالت خواب

  *521/0  45/2±72/0  562/2±98/0  قبل از شروع مداخله
  *111/0  040/3±85/4  922/1±82/0  دوهفته بعد

  *>001/0  222/2±05/1  05/1±73/0  هفته بعد چهار
  ---  ** 311/0  ** >001/0  داريمیزان معنی

  ناراحتی عضالنی مفصلی

  * 981/0  202/3±87/0  01/3±96/0  قبل از شروع مداخله
  * 111/0  771/2±04/1  03/3±93/0  دوهفته بعد

  * 056/0  655/2±37/1  111/3±86/0  هفته بعد ارچه
  ---  ** 005/0  ** 082/0  داريمیزان معنی

  )هاي افقیردیف(اند دار، حاصل آزمون تی تست بوده* موارد 

  )هاي عموديردیف(اند بوده Repetead Measureحاصل آزمون  **موارد
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  در دو گروه دارو و دارو نما هاز مداخل و بعد قبلعالئم جسمی یائسگی ت شد مقایسهـ 3جدول 

  گروه
  

  اختالالت جسمی

  دارونما  دارو
  مقدار احتمال

  انحراف معیار ±میانگین   انحراف معیار ±میانگین 

  اختالل جسمی در یائسگی

  * 371/0  344/10±69/1  766/10±33/2  قبل شروع مداخله
  * 043/0  344/10±83/5  621/8±85/1  دو هفته بعد

  * >001/0  400/9±49/3  00/7±90/1  چهار هفته بعد

 ---  **283/0  **>001/0  میزان معنی داري

  انددار، حاصل آزمون تی تست بوده *موارد 
  اندبوده Repeated Measureحاصل آزمون  ** موارد

  
  گیـري و نتیجه بحث

هاي گیاهی با ساختار و ها استروژنفیتواستروژن
 27و26.باشنددن ما میعملکرد مشابه استروژن تولید شده در ب

از این رو بسیاري از زنان گیاهان خانواده فیتواستروژنی را به 
عنوان مکمل و درمان جایگزینی هورمونی در دوران یائسگی 

از گیاهان  28.کنندجهت بهبود عالئم این دوران استفاده می
ما . توان ویتاگنوس را نام بردداراي خواص فیتواستروژنی می

ثیر ویتاگنوس بر گرگرفتگی دوران أبه بررسی ت در این مطالعه
نتایج مطالعه حاضر نشان داد با . یائسگی زنان پرداختیم

عدد قرص ویتاگنوس در دو نوبت و به مدت  2مصرف روزانه 
یک ماه گرگرفتگی و مشکالت خواب کاهش چشگیري 

ثیري بر بهبود عملکرد أولی مصرف ویتاگنوس ت ،داشته است
مفصلی در طول این مدت  -  عضالنی قلبی و و ناراحتی

) 056/0(دار نشدن نداشته است، البته با توجه میزان معنی
با  مفصلی احتماالً -  ثیر ویتاگنوس بر ناراحتی عضالنیأت

ثیر أها و افزایش طول مدت مداخله تافزایش تعداد نمونه
 بر .شدمفصلی دیده می - مثبت این گیاه بر ناراحتی عضالنی

عالئم جسمی یائسگی در طول مصرف  3دول طبق نتایج ج
در مطالعات . ویتاگنوس روند رو به بهبودي داشته است

دار بر روي عوارض ثیر گیاهان فیتواستروژنأمختلفی ت
براي مثال مطالعه ناهیدي و . یائسگی سنجیده شده است

 4نشان داد استفاده از شیرین بیان ظرف مدت  شهمکاران
 29.دهدرگرفتگی را کاهش میماه شدت و تعداد دفعات گ

ثیر أهمچنین کاظمیان در مطالعه خود با عنوان بررسی ت

والرین بر گرگرفتگی زنان یائسه به این نتیجه رسید که 
استفاده از این گیاه موجب کاهش شدت، مدت و دفعات 

در مطالعه باغداري و  22.شودگرگرفتگی زنان یائسه می
به کاهش  منجر ه کتاننیز استفاده از پودر دان شهمکاران

شدت و مدت گرگرفتگی در زنان یائسه تحت مطالعه شده 
  اند تمامی این مطالعات با مطالعه ما همسو بوده 30.بود

  و استفاده از گیاهان فیتواستروژنی منجر به کاهش 
 ،شدت، مدت و دفعات گرگرفتگی در زنان یائسه شده است

از پودر کتان استفاده  شولی در مطالعه لوئیس و همکاران
  همچنین در  30.منجر به کاهش شدت و مدت گرگرفتگی نشد

با عنوان  شان و همکارانـري که کاظمیـاي دیگمطالعه
ثیر ویتاگنوس و پاسی پی بر گرگرفتگی دوران أبررسی ت

دند که هر ـجه رسیـام دادند به این نتیـی زنان انجـیائسگ
ان یائسه ی را در زنـدت گرگرفتگـتوانند شدو گیاه می

کاهش دهند ولی دو گیاه در مقایسه با هم برتري خاصی 
ه با مطالعه ما همسو یوده ـکه نتایج این مطالع 24دیده نشد

ثیر شبدر أروي ت بر شاونی و همکارانـدر مطالعه تع. است
بدین نتیجه ) هاو استروژنـگیاهی از خانواده فیت( قرمز

اب در زنان ت خوـود کیفیـرسیدند که این گیاه سبب بهب
اون که ـري از تعـهمچنین در مطالعه دیگ 17.است شده یائسه

گی سنجید، ـالالت خواب دوران یائسـثیر والرین را بر اختأت
  اه که آن نیز از خانواده ـاثربخشی این گی

که هر دو مطالعه با  31دـهاست، به اثبات رسیفیتواستروژن
  . اندنتایج مطالعه ما همسو بوده
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ثیر شبدر قرمز أبر روي ت شعه تعاونی و همکاراندر مطال
بدین  ،هاي قلبی دروان یائسگی انجام دادندبر روي ناراحتی

هاي نتیجه رسیدند که مصرف این گیاه سبب بهبود ناراحتی
پرسشنامه استفاده  .قلبی در قیاس با گروه کنترل شده بود

شده در این مطالعه مانند پرسشنامه مطالعه حاضر بوده 
ثیر بسزایی در کاهش أدر مطالعه ما گل مغربی ت 18.تاس

ناشی از  هاي عضالنی مفصلی داشته است که احتماالًناراحتی
در این مطالعه  32.آثار ضدالتهابی گیاه گل مغربی بوده است

ثیر و تداخل مواد غذایی أبراي خنثی کردن و جلوگیري از ت
ت روزانه از طریق ارزیابی و ثب که حاوي فیتواستروژن بود،

این متغیر  مواد غذایی مورد مصرف توسط زنان یائسه،
گر کنترل و در صورت مصرف این مواد از مطالعه مداخله

توان گفت کاهش لذا با قوت بیشتري می. شدندخارج می
ثیر فیتواستروژن موجود أشدت و تعداد گرگرفتگی به علت ت

اه با توجه به مطلب باال و زمان کوت. در ویتاگنوس است
توان ثیر مثبت روي عوارض یائسگی میأاستفاده از گیاه و ت

اند، این گیاه وارض شاکی بودهـبراي زنان یائسه که از این ع
بخصوص . را به عنوان یک وش غیر تهاجمی تجویز نمود

شده در این مطالعه هیچ آثار جانبی  استفادهمقدار اینکه با 
ر کور بودن نقطه قوت مطالعه حاضر دو سو. ده نشدـمشاه
تواند گر را میر هر عامل مداخلهـثیأه است که تـمطالع

توان به کنترل هاي مطاله حاضر میاز محدودیت. کاهش دهد
ثیر أتوانست بر گرگرفتگی تاي محیط بود که میـنسبی دم

رسد ویتاگنوس باعث بهبود عوارض به نظر می. داشته باشد
عات بیشتري نیاز شود با این وجود مطالدر زنان یائسه می

ثیر این گیاه بر بهبود این عوارض در زنان را به أاست تا ت
اثبات برساند و زمان عود مشکالت بعد از قطع دارو را نیز 

  .مشخص نماید
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Abstract: 

 
The Effect of Vitex on Somato-Vegetative Symptoms in 

Menopausal Women 

Motaghi Dastenaei B. MSC * 

(Received: 26 Sep 2017 Accepted: 17 Jan 2018) 

Introduction & Objective: In fact menopause for women is a global phenomenon and something 
between 74% and 80% of women with menopausal symptoms struggling up. The symptoms that women 
experience during this period such as sweating/flush, cardiac complaints, sleeping disorders, joint & muscle 
complaints and… Now the treatment used for this symptoms are hormone replacement that has the serious 
effects. One of the alternatives hormone therapy use plants from the family of phytoestrogens, such as the 
Vitex . 

Materials & Methods: This study was a double-blind clinical trial that was done on 100 
postmenopausal women. Women participating in the study used tab of Vitex twice a day for one month. 
Menopausal Rating Scale (MRS) questionnaire was used to assess symptoms of menopause. At the end of a 
month the results using SPSS software and descriptive and analytical statistics (repeated measures test 
andt-test) were analyzed 

Results: The findings showed that the use of Vitex effective in decreasing hot flashes and sleep 
problems complaints compared with the placebo group (P < 0.001).  

Conclusions: These results suggest that the use of Vitex effective in reducing symptom in women, 
and can be used as a supplement or hormone replacement therapy used to improve symptoms of menopause 
in women. 

Key Words: Vitex, Somato-Vegetative Symptoms, Menopausal 

*Department of Midwifery, Shahrekord University of Medical Science, Shahrekord, Iran 
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