
 
 

 

 140 

Medicinal Plants Used in Treatment of Vaginal Atrophy in  

Postmenopausal Women: A Systematic Review  
 
 

Maharam Asgharpoor1,  

Fatemeh Hadizadeh-Talasaz2,  

Roghaye Rahmani2 

 
1 MSc Student in Midwifery, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, 

Gonabad, Iran 
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Faculty of Medicine, Social Development and Health Promotion Research Center,   

 Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran 

 
 

(Received October 6, 2020 ; Accepted January 11, 2021)
 

 

Abstract 

 

Background and purpose: Volvovaginal atrophy is a common and progressive complication in 

menopausal women, affecting their daily life activities, sexual health, and quality of life. Hormone 

therapy is associated with some problems and many women prefer herbal medicine to reduce the 

symptoms. This systematic review aimed to explore the effect of medicinal plants on treatment of vaginal 

atrophy in postmenopausal women 

Materials and methods: Electronic databases, including Scopus, Pubmed, Web of Science, 

Science Direct, SID, Magiran and Google Scholar search engine were searched by two researchers 

independently. The following keywords were used in English and Persian: Herbal Medicine, Medicinal 

Plants, vagina, Atrophy, Postmenopausal Period, Clinical Trial, and relevant articles published until 

December 2020 were selected. The CONSORT 2010 checklist was used to assess the quality of studies 

and those with score 18 or higher entered this systematic review. 

Results: Out of 747 articles, 12 clinical trials were investigated in current review. These articles 

studied seven medicinal plants (chamomile, licorice, fennel, Pueraria mirifica, flaxseed, black cohosh, 

and red clover). Herbal products can have beneficial effects on reducing the symptoms of vaginal atrophy 

in postmenopausal women. 

Conclusion: Medicinal plants containing phytoestrogens can be considered as a treatment of 

choice for improving vaginal atrophy and a suitable alternative to chemical drugs following further 

studies that prove their efficacy. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (411-411)   4999سال     اسفند    491شماره     سي امدوره 

 414      4999سفند ، ا 491دوره سي ام، شماره   مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                                  

 مــروری

 گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان آتروفی واژن زنان یائسه: 

 یک مطالعه مروری نظام مند
 

       1محرم اصغرپور

        2فاطمه هادیزاده طالساز

 2رقیه رحمانی

 چكیده
 روزمیر  هیا فعالشی  بیور  هی  بیر رونیه  رر زنیان یاه ی و پیش  عوارض شایع از یکی واژن آتروفی و هدف: سابقه

هیا  خیان  از گذارر. با توج  ب  خطرات هورمون ررمیانی، ب یشار زنان تاثشر می زنهگی هشفش  و جن ی سالم  هگی،زن

عات انجام شه  باشنه. لذا مطالع  حاضر با ههف مرور سش تماتشک مطالها  گشاهی برا  رفع عاله  میرنبال ررمان  ب یاه  
 انجام شه.تروفی واژن زنان یاه   آرر ررمان گشاهان رارویی رر رابط  با تاثشر 

، Scopus، Pubmed، Web of science ،Science direct ،SID هیا  االالعیاتیج یتجو رر پایایا  هاا:مواد و روش
Magiran  وGoogle scholar  هیا  انادش ییبیا اسیتفار  از هدشیه واژ Herbal Medicine ،Medicinal Plants ،vagina، 

Atrophy، Postmenopausal Period، Clinical Trial  یاه یای، آتروفیی واژن، الی   هیا  فارسیی منوپیوز،و هدشیه واژ
الور م تقل و بهون محهوری  زمانی تیا رسیامبر گشاهی، گشاهان رارویی و هارازمایی بالشنی توسط رو نفر از پژوهشاران ب 

استفار  و مطالعیاتی هی   0202  هان رت انجام شه. جه  ارزیابی هشفش  مقاالت وارر شه  ب  مطالع ، از چک لش  0202
 تر راشتنه، وارر مطالع  شهنه.و یا بش  01نمر  

 گشاهیان نیوع 7 شیامل بیالشنی هارآزمیایی 00مقال  ب  رس  آمه  از پایایا  هیا  االالعیاتی،  747از مجموع  :یافته ها
گرفتنیه.  قیرار بررسیی سشا  و شبهر قرمز( میورر رارویی )بابون ، ششرین بشان، رازیان ، پشوراریا مشریفشکا، بذر هتان، هوهوش

مطدیوبی  تواننه رر هاه  عاله  آتروفی واژن رر زنان یاه   از تیثثشرها  گشاهی مینتایج مطالعات نشان رارنه ه  فرآورر 
 برخوررار باشنه.

 هیافشتواسیتروژن حیاو  راروییی ، گشاهیانهیافی تاثشرگیذار  صیورت رر تر وبش مطالعیات  انجامب  رنبال استنتاج: 
 .باشنهی ششمشای بیرا  راروها  مناسبی جایازین و بهبور آتروفی واژن برا  انتخابی ررمان یک عنوان ب  تواننهمی

 

 آتروفی، واژن، منوپوز، هدشماهتریک، گشاهان رارویی، هارازمایی بالشنی واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
  واژینشی و( VVA)ولوواژینیال آتروفی واژن، آتروفی

 آتروفشییک هیی  بیی  آن سیینهرم اررار  تناسییدی یاه ییای

((Genitourinary Syndrome Of Menopause:GSM 

  یزنان یاه رر  ایعیوارض شیع از شور، یکیه  گفت  می
 

  :Shahnazhadizadeh@yahoo.comE-mial          رانشکه  پزشکی، گنابار رانشاا  عدوم پزشکی گنابار -طالساز مولف مسئول: فاطمه هادیزاده

 ایران رانشجو  هارشناسی ارشه مامایی، همشت  تحقشقات رانشجویی، رانشکه  پزشکی، رانشاا  عدوم پزشکی گنابار، گنابار،. 0

 ایرانم ، رانشاا  عدوم پزشکی گنابار، گنابار، گرو  مامایی، رانشکه  پزشکی، مرهز تحقشقات توسع  اجتماعی و ارتقا  سال ،استاریار. 0

 :  00/02/0911تاریخ تصوی  :                 00/7/0911تاریخ ارجاع جه  اصالحات :            01/7/0911 تاریخ رریاف 
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 ائسهیواژن زنان  يدر درمان آتروف یيدارو هانایگ
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 هاه  با ارتباط رر استروژن سطح هاه  بور  ه  ناشی از

  . عالهی(0،0)باشیهمیی البشعیی پشیر  و تخمهان عمدکرر

تحرییک/  واژن، خشیکی شیامل VVA بیا میرتبط اصدی

واژن رر  لغزنیهگی هاه  واژن، یا ولو خارش/ سوزش

 با فعالشی  ناراحتی یا مقارب  رررناک جن ی، فعالش  الی

 تکیرر سیوزش اررار، مقاربی ، از بعه خونریز  جن ی،

 ها  اصیدییافت  .اس  اررار اختشار بی و فوری  اررار/

VVA بیشن از االستش شت ، هاه  ،رالوب  هاه  شامل 

 شیکننهگی واژن، پرییهگی رنی  ها  واژن،چشن رفتن

 پیروالپ  برآمهگی مهخل پششابرا ، پتشی،/ فششر/ باف 

 بقاییا  رفتن بشن از لبشا  هوچک، تحدشل ،اررار مجرا 

 .(9)اررار  اسی  مکیرر رسیتاا  عفون  و بکارت پرر 

VVA ًقیرار تثثشر تح  را یاه   زنان از ررصه 12 تقریبا 

ب   (،9)اس  متفاوت ب شار VVA عاله  ششوع .(0)رههمی

( و پ  از ییک 0202ا  رر ایتالشا )الور  ه  رر مطالع 

ررصییه،  20-27واژن  سییال از یاه ییای، شییشوع خشییکی

ررصه،  41واژن  ررصه، سوزش 1/27مقارب  رررناک 

ررصیه بیور   01و ریزور  )تکیرر و فوریی  رر اررار( 

 .(4)اس 

 VVA ،72(، شییشوع 0201ا  رر اسیاانشا )العی رر مط

ررصه زنان آزار رهنه  بیور.  70ررصه بور  و عاله  رر 

ررصه  4/91ررصه زنان از عاله  آزاررهنه  تناسدی،  72

ررصیه زنیان از  97زنان از عاله  آزار رهنیه  اررار  و 

 VVAعاله  آزاررهنه  اررار  و تناسدی شاهی بورنیه. 

ا  رارر بی  الیور  رونه هش  پش  تح  تاثشر پشر ، ما

 عاله  شهت (، ششوع و0201ا  رر اساانشا )ه  رر مطالع 

 بیش  یاه ای مهت با ها خان  رر ها  یاه اینشان  و

و ییا سیال  1 میهت یاه یای با زنان تر ازبش  سال، 1 از

 بی  هی  اسی  میزمن بشمیار  ییک VVA (.9)بیور تره 

 (.0)رارر فرر  مهیری  ب  نشاز نشافت  و بهبور خور خور 

 زنیهگی تههیههننیه  VVA از ناشی بالشنی عاله  گرچ 

 تیثثشر (،0)نشیور ررمیان هیافی انهاز  ب  اگر اما ،(1)نش  

  زنییهگی، روزمییر  هییا فعالشیی  بییر تییوجهی قابییل منفییی

 

( هم ییرش و)زنییان  زنییهگی وهشفشیی  (1)جن ییی سییالم 

 نایی میهیری  و هیافی تشیخش  بنیابراین .(0،1)گذاررمی

 خواهیه همک زنان این زنهگی هشفش  بهبور ب  بشمار 

و ضیرورت  رغ  ماهش  پش  رونه  بشمار عدی (.9)هرر

 مشییاور  و بییرا  یاه یی  زنییان از ، امییا ب ییشار (9)ررمییان

 01 فقییط نکییرر  و مراجعیی  زنییان بیی  متخصیی  معالجیی 

 .(9)باشنهب  رنبال ررمان می هاخان  از ررصه

هیا  روش :شیامل VVA بیرا  ررمیانی ها گزین 

 غشیر هیا روش ،(واژینیال اسیتروژن) (HRT)0هورمونی

و ( هیا  واژنهننیه مرالیو  و هاهننه روان) هورمونی

البق استانهاررها  بیشن . (2-1)ه تنهها  جایازین ررمان

 عالهی  هاه  برا  ررماناول خط  المددی پذیرفت  شه ،

VVA هیا هننیه  مرالیو  و هیاهننیه روان شیامل بایه 

 مینم  جن یی فعالشی  همچنیشن و هورمیونی غشیر واژنی

ررمیان  از اسیتفار  ب  قارر ها خان  از ب شار  .(1،02)باشه

و بنابراین  (0)ترسنهآن می از مصرف و یا نبور  هورمونی

 آتروفیی از ،0جیایازین از الی  استفار  با هننهسعی می

 رر مکمیل و گشیاهی الی  از یابنه. اسیتفار  رهایی واژن

 یافتیی  افییزای  گذشییت  رهیی  الییی هشییورها از  ب ییشار

 الیی  صیینع  رر هییررن هزینیی  اسییترالشا، رر .(00)اسیی 

 از تیربش  برابر چهار تقریباً ((CAM 9جایازین و مکمل

 رر. اسی  معمیولی ررمیانی هورمیون بیرا  هررن هزین 

 رر جشی  از خیار  پرراخی  رالر 12 وجیور با آمریکا،

 از زییار  عیهارت هیاربران، سیوم ییک مشیان رر ما  یک

 ییک عنیوان بی  را CAM ،(ررصیه 12) رهنهگان پاسخ

-12حیهور  .(00)رنههر ارشگز صرف  ب  مقرون رویکرر

بییرا   هییا  جییایازینررصییه از زنییان یاه یی  از ررمییان 71

ها  هننه. رر بشن ررمانررمان عاله  یاه ای استفار  می

 ترهشبییات گشاهییان، بییشن رر و گشییا  ررمییانی ،جییایازین

 جایایا  )اسیتروژن شیبش  حاو  ترهشبات(تروژنی فشتواس

 توصییش  یاه ییای عالهیی  ررمییان جهیی  و رارنییه خاصییی

از گشاهان رارویی بررسی شیه  بیر آتروفیی  (.09)انهشه 

                                                 
1. Hormone Replacement Therapy 

2. Alternative medicine 

3. Complementary and alternative medicine 
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 و همکاران محرم اصغرپور     
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 مــروری

 

شیبهر قرمیز، رازیانی ، بابونی ، هوهیوش توان ب  واژن می

اشیار   سشا ، پشوراریا مشریفشکا، ششرین بشیان و بیذر هتیان

( هیی  بیی  0201. رر یییک مطالعیی  رر ایییران )(04-01)هییرر

بررسییی تییاثشر هییرم واژینییال بابونیی  و رر مطالعیی  ریاییر 

بیر هرم واژینال شیشرین بشیان ه  ب  بررسی تاثشر ( 0201)

آتروفییی واژن پرراختیی  شییه، محققییشن رر مطالعیی  خییور 

اله  گشر  هررنه ه  این گشاهان موج  هاه  عنتشج 

ا  رر نتایج مطالعی  .(04،01)شونهذهنی آتروفی وازن می

پشورارییا ( نشز نشیان رار هی  ژل واژینیال 0207بانکوک )

 موج  بهبور عاله  ذهنی و آزمایشااهی آتروفیی مشریفشکا

 واشیناتن غربیی رر یک مطالع  رر ایال  .(07)شورواژن می

تدشیوم واژن نهاشیت  (، هوهوش سشا  تاثشر  بر اپی0227)

عاله  اررار  تناسیدی و از جمدی  ه  جا از آن .(02)اس 

مراجعی  زنیان بیرا  رریافی   آتروفی واژن یکی از عدل

و نمر ب  این هی  تقاضیا  یاه ای اس  مراقب  رر روران

با توج  بی   برا  گشاهان رارویی رر حال افزای  اس  و

 ب  تواننهمی هافشتواستروژن حاو  رارویی نآن ه  گشاها

بهبور آتروفیی واژن، رر  برا  انتخابی ررمان یک عنوان

مطالعیات جهییه  نمر ب  این ه  تاهنون،نمر گرفت  شونه و 

بر بهبیور آتروفیی  رارویی گشاهان تثثشر زمشن  رر و متعهر 

بنیه  واژن انجام شه  ولی اخشرا مطالع  مرور  جه  جمع

جیویی رر زمیان محققیشن، شناسیایی   منمیور صیرف ها بآن

رسیی  آوررن نتشجیی  روشیین بییرا  خالهییا  عدمییی و بیی 

، لیذا مطالعی  متخصصشن و پژوهشاران انجیام نشیه  اسی 

حاضر با ههف مرور نمام منه بر مطالعات انجام شیه  رر 

رابط  با تاثشرگشاهان رارویی رر ررمیان آتروفیی واژن رر 

 زنان یاه   انجام شه.
 

 مواد و روش ها
 مطالعییات رهیییگییزارش سش ییت  از مطالعیی  رر اییین

 اسییتفار  (PRISMA) 0متاآنییالشز و مییرور سش ییتماتشک

 روش مراحیل پروتکیل، تمیامی ایین ب  توج  با .(02)شه

هشفیی  ارزیابی مطالعات، انتخا  ج تجو، شامل: تحقشق

                                                 
1. Preferred reporting items for systematic reviews and meta- analyses 

 توسط هاو تحدشل و تف شر یافت  هارار  مقاالت، استخرا 

 صیورت هی  از م تقل صورت ب  پژوهشاران از نفر رو

 آمیه  رسی  بی نتیایج رر اخیتالف ررصیورت گرف  و

 قرار گرف . بررسی مورر سوم پژوهشار توسط

 
 استراتژ  ج تجو

رسییتشابی بیی  مقییاالت رر اییین مقالیی  مییرور  جهیی  

، Scopus االالعییاتیهییا  مییرتبط، ج ییتجو رر پایاییا 

Pubmed ،Web of science ،Science direct ،SID ،

Magiran   و همچنشن موتور ج تجوGoogle scholar 

، Herbal Medicineها  انادش ی با استفار  از هدشه واژ 

Medicinal Plants، Alternative Medicine، vagina، 

Atrophy، Atrophic Vaginitis ،Vaginal PH، 

Postmenopausal Period، Clinical Trial  هیا و هدشهواژ 

آتروفیی، آتروفیی واژن،  یاه ای، واژن، نوپوز،فارسی م

الیی  گشییاهی، گشاهییان رارویییی و هارازمییایی بییالشنی بیی  

و  ”AND“تنهایی و یا ب  صورت ترهشبی با عمدارهیا  

“OR توسط رو  0202، بهون محهوری  زمانی تا رسامبر

نفر از پژوهشاران ب  الور م تقل انجام شه. مقاالتی هی  

هیهاف فرعیی تیاثشر گشاهیان با ههف اصدی ییا یکیی از ا

( رر ررمییییان آتروفییییی واژن Interventionرارویییییی )

(Outcome)   رر زنیییان یاه ییی(Patient/Participants) 

 انجام شه  بورنه، مورر بررسی قرار گرفتنه.
 

 معشارها  ورور و خرو 
معشارها  ورور مقاالت بی  مطالعی  شیامل: مقیاالت 

الشنی، یاه یای فارسی و یا انادش یی زبیان، هارازمیایی بی

البشعی، استفار  از گشاهان رارویی، بررسی حیهاقل ییک 

یییا چنییه مییورر از عالهیی  ذهنییی )سییوزش واژن، خییارش 

واژن، اح ییاخ خشییکی واژن، مقاربیی  رررنییاک( و یییا 

واژن، بدوغ سیدولی( آتروفیی واژن و  PHآزمایشااهی )

ارزییابی آتروفییی واژن بییا ابیزار مناسیی  بییور. معشارهییا  

ع  نشز شامل عهم رسترسیی بی  میتن هامیل خرو  از مطال
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ها مقال ، مقاالت هوتا ، مقاالت مرور ، چکشه  همای 

 و مطالعات حشوانی بور.

 

 انتخا  مطالعات
مقال  بازیابی شه ه  از بشن  747رر ج تجو  اولش ، 

مقالیی   Pubmed ،71مقالیی  مربییوط بیی  پایاییا   71آنهییا 

مقال  Web of science ،02مقال  از Science direct ،4از

 مقال  از Google Scholar ،91 از مقال  Scopus ،129از 

Magiran  مقالییی  از پایایییا  01و SID  بازییییابی شیییهنه

مقالی  یافی  شیه  از  747(. از مجمیوع 0شمار   ریتصو)

مقال  بی  عدی  تکیرار  بیورن  00 ها  االالعاتی،پایاا 

مقالی  ریایر  791حذف شهنه. سیا  عنیوان و چکشیه  

مقالی  بی  رلشیل غشیر میرتبط بیورن  721ی گرریه و بررس

مقال  برا  بررسی متن هامل مقال  باقی  92حذف شه  و 

رلشیل نهاشیتن معشارهیا  ورور و نشیز  مقال  بی 01مانهنه. 

براساخ معشارهیا  خیرو ، از مطالعی  خیار  شیهنه. رر 

مقالی  وارر مرحدی  ارزییابی هشفیی شیهنه هی   00نهای  

ناس  بور  و وارر مطالع  شیهنه. همای رارا  هشفش  م

فرآینه انتخا  مطالعات رر فدوچیارت هان یورت نشیان 

 (.0شمار   تصویررار  شه  اس  )

 ارزیابی هشفش  مقاالت
ارزیییابی هشفشیی  مقییاالت وارر شییه  بیی  مطالعیی  بییا 

 CONSORTاستفار  از آخرین وییرای  چیک لش ی  

آییت  بیرا   01انجام شه. این چک لش ی  رارا   2010

بخ  شامل: عنوان و خالصی ، مقهمی ، روش  2ارزیابی 

بیا توجی  بی   باشه.اجرا، نتایج، بحث و سایراالالعات می

ها رارا  چنه سوال بی  عنیوان زییر این ه  برخی از آیت 

سییوال بییرا   97مجموعیی  ه ییتنه، بنییابراین رر مجمییوع 

 ها  مقال  وجور رارر.ارزیابی هل بخ 

اسیتفار  از ایین چیک  نحو  امتشازرهی ب  مقاالت با

لش   استانهارر ب  این صورت بور ه  رر صورت اشار  

ب  آیت  مورر نمر رر مقال  نمر  یک و رر صیورت عیهم 

. (07،01)شیهاشار ، نمر  صفر برا  آیت  رر نمرگرفت  می

 97و  2حهاقل و حهاهثر نمر  رر این چک لش   ب  ترتش  

تر از حهاهثر یا بش  ررصه 71باشه. مطالعات رارا  می

 ، مطالعیات"با هشفش  بیاال"امتشاز(  ≤ 07نمر  قابل رستشابی )

( بی  عنیوان 01-02)امتشیاز  ررصیه 71تیا  12با نمر  بیشن 

 ررصیه 12تیر از ، و مطالعات با نمر  پایشن"هشفش  متوسط"

رر نمیر گرفتی   "هشفش  ضعشف"امتشاز( ب  عنوان  ≥ 07)

 وارر مطالع  تر،و یا بش  01ر  یاالت با نمی. مق(01)هیشهن

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 فدوچارت ج تجو  مقاالت :1شماره  تصویر

 حذف مقاالت با توج  ب  معشارها  ورور و خرو 

(01n=) 

مقاالت ب  رس  آمه  از الریق ج تجو رر 

 (=747nپایاا  ها  رار  ها )

 منابع ریار  رس  آمه  از  مقاالت ب

(2 n=) 

 (=791n)بررسی عنوان/ چکشه  مقاالت 

 (=721nحذف مقاالت غشر مرتبط )

 (=00n) حذف مقاالت تکرار 

 (=n 92)بررسی متن هامل مقاالت 

 

 (=00n)ارزیابی هشفش  مقاالت 

 (=00n)مقاالت وارر شه  رر مطالع  مرور  

 چک رر 01از تر  ه حذف مقاالت با توج  ب  نمر  

 (  =n 2لش   هان رت )
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 مــروری

 

 شهنه. بررسی هشفش  مقاالت توسط هیر رو نوی ینه  مقالی 

صورت اختالف نمر با بحث و یا مشورت انجام شه و رر

شه. نتیایج جماع حاصل میبا نفر سوم و بررسی مجهر، ا

 0حاصل از ارزیابی هشفشی  مقیاالت رر جیهول شیمار  

 شور.مشاهه  می
 

 استخرا  رار  ها
 قبیل از چک لش   یک ها  مورر نشاز توسطرار 

 استخرا  از مقاالت شه  و توسط رو نوی نه  مقال  تهش 

سیال انتشیار،  نوی نه  اول، ها شامل: نامگرریه. این رار 

 گرو  مهاخد ، نمون ، حج  مطالع ، روش ع ،مطال مکان

سینج  نتیایج، و عیوارض جیانبی  مقشاخ گرو  هنترل،

هر اختالف نمر رر مورر مقالی   .(0 بورنه )جهول شمار 

ها  فوق رر بشن رو نوی نه ، پ  از بحیث بیا هی  و بیا 

 پژوهشار سوم و رسشهن ب  اجماع برالرف شه.
 

 یافته ها
نوع از  7مقال  شامل  00 رر این مقال  مرور ، تعهار

نفیر میورر بررسیی  0241گشاهان رارویی با حج  نمونی  

مقالیی  بیی  زبییان  0مقالیی ،  00قرارگرفتنییه هیی  ازمجمییوع 

مقال  ب  زبان انادش ی بور. رر مقاالت راخل  02فارسی و 

 0میورر(، رازیانی  )0مورر(، ششرین بشیان ) 0شه ، بابون  )

میورر(،  9ش سیشا  )مورر(، هوهیو 0مورر(، شبهر قرمز )

میورر  ،میورر( 0مشریفشکا )پشوراریا مورر( و 0بذر هتان )

تعهار مطالعات انجام  ترینش بررسی قرار گرفت  اس . ب

ان رازیان ، شبهر قرمز، هوهوش سیشا  شه  رر مورر گشاه

. اهثر مقاالت از نوع هارآزمیایی بورمشریفشکا پشوراریا و 

 سیایر رر ،مقالی بالشنی رو سوهور بیور  و بجیز رر ییک 

 بررسی بور. جه  شه  پالسبو استفار  گرو  مقاالت از

بر بهبیور  آتروفیی واژن،  گشاهی ها هارآیی فرآورر 

مطالعی  فقیط از  7مطالع  فقط از عالهی  ذهنیی، رر  0رر 

مطالع  از هر رو عاله  ذهنی  9عاله  آزمایشااهی و رر 

ت الیول و آزمایشااهی استفار  شه  بور. رر این مطالعیا

هفتی  تیا ییک سیال متغشیر بیور. اهثیر  1میهت ررمیان از 

مطالعات وارر شه  رارا  اثربخشی مثب  بورنه. بررسیی 

مطالعات نشان رار هی  تمیامی گشاهیان وارر شیه  رارا  

انه. مطالعات بررسی شیه  رر خواص فشتواستروژنی بور 

انه و گشاهان مورر بررسی و خالص  شه 0 شمار  جهول

 ها رر ذیل شرح رار  شه  اس .آن موار مؤثر 

 
 (Chamomila) بابون  -0

گشیاهی از  0بابون  با نام عدمی ماتریکاریا چامومیایال

 نیوع . رو(04)باشیهمیی 9ییا گیل سیتار  0خانوار  مرهبان

  رو هیر. اسی  1آلمیانی و 4رومیی آن شامل بابونی  اصدی

  گشرنییه،مییی قییرار اسییتفار  مییورر سیینتی الیی  رر نییوع

 متییهاول ب ییشار پزشییکی عدییوم رر نیآلمییا نییوع گرچیی 

 ترهشبییات اصییدی ایین گشییا  شییامل: اسییشهها  (.92)اسی 

 هییا چربییی چییر ، اسییشهها  سییاهاریهها،پدییی آمشنیی ،

  ترپنوهشیییهها، فالونوهشیییهها معیییهنی، میییوار اساسیییی،

ه تنه.  1هاهومارین و 1پاتولتشن ،7هوهرستشن ،2)آپی ژنشن

 اسیتروژنی لش و از جمد  فالونوهشهها فعا هافشتواستروژن

مطالع  ب اک  .(92،90)هننهبابون  را توجش  می عصار  رر

( بییر رو  بابونیی  نشییان رار هیی  ژل 0201و همکییاران )

هیا  ذهنیی آتروفیی واژینال بابون  باعیث هیاه  نشیان 

 .(04)شورواژن می
 

 (Licoriceششرین بشان) -0
از  02گدبیرا ششرین بشان گشاهی با نام عدمی گد شریزا

. (90)و بومی مناالق مهیتران  ا  اس  00خانوار  نخوریان

 رر مهی  غیذایی و راروییی ترهشبات بورن رارا واسط  ب 

 رر (.99)اهمشیی  اسیی  حییاهز رنشییا رر آن ریییزوم و ریشیی 

مرهیز  و غیر  شیرق، شیمال، تمیام رر تقریبیاً نشیز ایران

  رارا  انیبش رینیشش  یریش ور.یشمی یاف  وروف ب  هشور

                                                 
1. Matricaria Chamomila  

2. Compositate  

3. Astraceae  

4. Roman Chamomile (Chamaemelum nobile) 

5. German Chamomile (Chamomilla recutita) 

6. Apigenin,  

7. Quercetin 

8. Patuletin 

9. Coumarins 

10. Galsirizagelbra 

11. Fabaceae  
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 ویژگی مقاالت وارر شه  ب  مطالع  :1ه جدول شمار
 

 نوی نه / سال/
 رفرن 

 مکان
 گرو  هنترل گرو  مهاخد  حج  نمون  روش هار مطالع 

 روز /
 عوارض جانبی نتایج مقشاخ متغشر مورر مطالع  مهت ررمان

 هشفش  
 مقال 

 ب اک

 همکاران و

(0201)/(04) 

 هارآزمایی بالشنی گتونه

 تصارفی رو سو هور

 نفر 12

 نفر رر هر گرو ( 90)

 %1: ژل واژینال بابون  0گرو  

 : هرم واژینال استروژن0گرو  

گرم  0 هفت  اول هر ش  0 ژل واژینال رارونما

 0هفتییی  بعیییه   02 و رر

)بی   ش  رر هفت ، 0 گرم،

 هفت ( 00مهت 

نشان  ها  ذهنی آتروفیی 

خیارش، واژن )خشکی، 

سوزش واژن، ررر هناام 

 مقارب (

 مقشاخ نشان  ها 

 ذهنی آتروفی واژن

ها   ها  ذهنی آتروفی واژن رر گرو  نشان 
ررمانی ژل بابون  و هیرم واژینیال اسیتروژن 
 رر مقای   با گرو  رارونما ب  صورت معنیی

امییا بییشن  (P<220/2)رار  بهبییور یافیی  
ی گرو  استروژن و بابون  تفاوت آمار  معن

 رار  مشاهه  نشه.

 خو  سوزش

 صارقی

 و همکاران

(0201)/(01) 

 هارآزمایی بالشنی ایذ 

 تصارفی رو سوهور

 نفر 72

 نفر رر هرگرو ( 91)

هرم واژینال  %0هرم واژینال ششرین بشان 

 رارونما

 1 هر ش  یک اپدشکیاتور

بیی   گرمییی راخییل واژن،

 هفت  1مهت 

نشان  ها  ذهنی آتروفیی 

واژن )خشکی، خیارش، 

سوزش واژن، ررر هناام 

 مقارب (

 مقشاخ نشان  ها 

 ی واژنذهنی آتروف

ب  رنبال مصرف هرم واژینیال شیشرین بشیان 
نشان  هیا  ذهنیی آتروفیی واژن ن یب  بی  
شییروع مطالعیی  و گییرو  رارونمییا بصییورت 

 .(P < 220/2)معنی رار  هاه  یاف  

 خو  گزارش نشه 

 غضنفرپور

 و همکاران

(0207)/(02) 

 هارآزمایی بالشنی مشهه

 تصارفی رو سو هور

 نفر 22

 نفر رر هرگرو ( 92)

 ها یییول خیییوراهی رازیانییی :

 رازیان  )بی  همیرا  ٪92حاو  

 مشدییی گییرم آنشتییول( 00-07

 همرا  با روغن آفتابارران

 ها ول خوراهی

 رارونما )حاو 

 روغن آفتابارران(

 00ب  مهت  روز  س  بار،

 هفت 

سدول ها   شاخ  بدوغ

ررج  بدوغ سیدول  ن،واژ

 واژن PH ها  واژن،

 اسمشر واژن،

 سنجPHهاغذ 

گرچ  شیاخ  بدیوغ سیدول هیا  واژن و 
ررجیی  بدییوغ رر هییر رو گییرو  رازیانیی  و 
رارونمییا رر پایییان مطالعیی  ن ییب  بیی  ابتییها 
 تغششییرات آمییار  معنییی رار  نشییان رار

(220/2 > P)  اما این تفاوت بشن رو گرو ،
رر پاییان مطالعی   .(P=24/2(معنی رار نبور 
واژن رر رو گرو  بهون  PHن ب  ب  ابتها، 

تغششر مانه  و تفاوت معنی رار  رر ررون و 
 ( وجور نهاش . =P 00/2بشن گرو  ها )

 تکرر اررار،  

 ثورات پوستی، 

 لک  بشنی

 خو 

 سووان وش 

 و همکاران

(0207)/ (07) 

 هارآزمایی بالشنی بانکوک

تصارفی یک سو 

 هور

 نفر 10

 نفر رر هرگرو ( 40)

 

ژل واژینیال پاورارییا  :0گیرو  

)حیاو  پیروپشدن  %2مشریفشکا 

مییییوار  گدشکییییول و بییییهون

 ناههارنه (

: هرم واژینال استروژن 0گرو  

 هونژوگ 

- 

 

 هفتیی    اول هییر شیی  0

 02و رر  گرم واژینیال1/2

 گییرم 1/2 هفتیی    بعییه 

ب  مهت  س  ش  رر هفت ،

 هفت  00

 واژن آتروفی عاله  ذهنی

)خشییییکی، خییییارش، 

سوزش واژن، ررر هناام 

شاخ  بدیوغ  مقارب (،

امتشیاز سدول هیا  واژن، 

 ررج  بنه  الهتوباسشل

 ارزیابی پرسشنام 

 نشان  ها  واژن،

 اسمشر واژن،

 رن  آمشز  ترشحات

  واژن و مشاهه 

 زیر مشکروسکوپ

رر  00عاله  ذهنی آتروفیی واژن رر هفتی  
هیر رو گیرو  هیاه  معنیی رار  راشی  

(21/2 >P)   و بشن رو گرو  تفاوت آمار
(.شاخ  P>21/2نهاش ) وجور معنارار 

رر هیر رو گیرو   00بدوغ واژینال رر هفتی  
ررمانی ب  الور معنیی رار  افیزای  یافی  

(21/2>P)  و این افزای  ررگرو  استروژن
مطالع   پایان (.ررP<21/2)ررمانی بششتر بور

 گیرو  رو بیشن بنه  الهتوباسیشدوخ ررج 
 (.p=00/2نهاش ) رار  معنی آمار  تفاوت

 خو  -

 یارعدشزار  

 و همکاران

(0202)/ (01) 

 هارآزمایی بالشنی اهواز

 تصارفی رو سو هور

 نفر 22

 نفر رر هر گرو ( 92)

 

هرم واژینال  % 1هرم واژینال رازیان  

 رارونما

 شبی یک اپدشکاتور،

 هفت  1ب  مهت 

عالهیی  ذهنییی آتروفییی 

ش، واژن )خشکی، خیار

سوزش واژن، ررر هناام 

شاخ  بدیوغ  مقارب (،

ررجی   سدول ها  واژن،

 واژن PH بدوغ،

 پرسشنام  خورسنجی

 ررج  ا ، 4

 اسمشر واژن،

 سنج واژن PHهاغذ 

نشان  هیا  ذهنیی آتروفیی واژن رر گیرو  
رازیانیی  رر مقای یی  بییا گییرو  رارونمییا بیی  

 < 21/2صورت معنی رار  بهبور یاف  ) 

P). دول ها  واژن و ررج  شاخ  بدوغ س
بدوغ رر گرو  رازیان  ن ب  رارونما تفاوت 

رر گیرو   . (P< 220/2)معنارار  راشی  
ن یب   واژن رر پاییان مطالعی  PHرازیان ، 

ب  ابتها و ن یب  بی  گیرو  رارونمیا تفیاوت 
 .(P< 220/2)معنی رار  راش  

 خو  --

 هولی 

 و همکاران

(0200)/(01) 

 هارآزمایی بالشنی برزیل

 تصارفی

 نفر 71

 (0نفر گرو   01)

 (0نفر گرو   00)

 (9نفر گرو   01)

 

 ml : ها ول خوراهی0گرو  

عصار  بذر هتان )حاو   122

ml 12 )لشانان 

 : تخیی  هتییان هامییل0گییرو  

 لشانان( ml 091)حاو  

 ها ول خوراهی

ml 122 رارونما 

 )حاو  هالژن(

 0گرو   ها ول، 0روز  
 غییییذا روز  رو قاشییییق

تخیی   گییرم( 12خییور  )
 هتان هامل مخدوط با ششر،

 ماس  یا آ  مشو ، صیبح
 وعییه  اولییشن از قبییل هییا

 ما  2ب  مهت  غذایی

رر پایان مطالع  بشن گرو  ها از لحاظ ررج   اسمشر واژن ررج  بدوغ سدولی واژن
بدوغ سدول هیا  واژن تفیاوت معنیی رار  

 (.P>21/2)وجور نهاش  

 عوارض گوارشی 

 ماننه: نفخ شک  

 ات اع شک  و

 (0)رر گرو  

 خو 

 ریه 

 و همکاران

(0221)/(02) 

 هارآزمایی بالشنی واشناتن

 تصارفی رو سو هور

 نفر 909

 گرو ( 1)

 هوهوش سشا  :0گرو  
 گشییا  : ترهشیی  چنییه0گییرو  
  )شامل: هوهوش سشا ، رارویی
 بیورون، پنج اناشی ، یونج ،

هییامدشریوم  جن ییشن  زنانیی ،
 ر،روسی جو بشان، ششرین ،لوتئو
 سشبر  جشن ن  و انار،

 گشییا  :  ترهشیی  چنییه9گیرو  
 با رژی  غذایی سویا رارویی
 : هورمون ررمانی4گرو  

 یک بار رر روز رارونما

 ما  00ب  مهت 

شییاخ  بدییوغ سییدولی 

 واژن، خشکی واژن

واژن و  ررصه هاه  سدول ها  پارابیازال اسمشر واژن
رر گییرو  هورمیون ررمییانی  خشیکی واژن
 بیور  و بیشن آن رو بششیتر میان ب  ب  رارون

(. P<21/2راش )وجور رار   معنی تفاوت
 ترهشی  چنیههوهوش سشا  ب  تنهایی یا بیا 

رژیی  سیویا هیش  ب  همیرا  یا رارویی  گشا 
ررصییه سییدول هییا  پارابییازال تییاثشر  بییر 

(1/2=P(و خشکی واژن )1/2=P )ش .نها 

 خو  -

 چون  

 و همکاران

(0227)/(00) 

 شنیهارآزمایی بال هر 

 تصارفی رو سو هور

 نفر 77

 نفر ررگرو  ررمان( 40)

 نفر رر گرو  رارونما( 91)

 mlقرص ترهشبیی خیوراهی 

حاو  هوهیوش سیشا  و  024

 گل راعی

 قرص خوراهی

 رارونما

بیی   روز  یییک قییرص،

 هفت  00مهت 

شییدخ  بدییوغ سییدولی 

 واژن

گرچ  رر پایان مطالع ، ن یب  سیدول هیا   اسمشر واژن
مان ن یب  بی  رارونمیا سطحی رر گرو  رر

افزای  یافت  بور، اما بشن گرو  هیا از لحیاظ 
بدوغ سدول هیا  واژن تفیاوت معنیی رار  

 وجور نهاش 

 شکایات رستاا  

 گوارش

 خو 

 مانونا  

 و همکاران

(0227)/(00) 

 هارآزمایی بالشنی بانکوک

 تصارفی رو سو هور

 نفر 70

 نفر رر س  گرو  رریاف  10)

 (ریفشکاپشوراریا مشها ول 

 نفر رر گرو  پالسبو( 02)

 ml 02:  ها ییییول 0گییییرو  

  خوراهی پشوراریا مشریفشکا

 ml 92:  ها ییییول 0گییییرو  

 خوراهی پشوراریا مشریفشکا

 ml 12:  ها ییییول 9گییییرو  

 خوراهی  پشوراریا مشریفشکا

 ها ول خوراهی

 رارونما

بیرا   روز  یک ها ول

 هفت  04

 تناسییدی–-عالهیی  اررا 
 ،)خشکی واژن، سوزش
تکییرر اررار، سش ییتش ، 
  مقاربییییی  رررنیییییاک،
بییی اختشییار  استرسییی(، 
شییاخ  سییالم  واژن 
)رالوبیی ، حجیی  مییایع، 
االستش یییشت (،  شیییاخ  
  بدییییوغ سیییییدولی واژن،

PH واژن 

 پرسشنام  نشان  ها 

 ،تناسدی–اررا  

 ظاهر واژن، اسمشر واژن،

 سنج واژن PHهاغذ 

رر تناسییدی  -گرچیی  بهبییور عالهیی  اررار 
هاخدی  مشیاهه  شیه، امیا بجیز گرو  ها  م

تفاوت بشن گرو   (P<21/2خشکی واژن )
رر  هیا  مهاخدی  و هنتیرل معنیی رار نبیور.

واژن و  PH، پشورارییییا مشریفشکیییاگیییرو  
شییاخ  سییالم  واژن رر پایییان مطالعیی  
ن یب  بی  ابتیها و ن یب  بی  گیرو  رارونمیا 

 .(P<21/2)تفییاوت معنییی رار  راشیی  
گیرو   شاخ  بدیوغ سیدول هیا  واژن رر

، ن ب  ب  رارونمیا تفیاوت پشوراریا مشریفشکا
 . (P <21/2)معنارار  راش  

 ح اسش  

 پ تان ها، 

 سرگشج ، 

 حال  تهوع

 خو 

 ووتک 

 و همکاران 

(0222)/(09) 

 هارآزمایی بالشنی آلمان

 هنترل شه 

 تصارفی رو سو هور

 نفر 10

 نفر رر گرو  هوهوش سشا ( 01)

 نفر رر گرو  رارونما ( 01)

نفر رر گرو  استروژن  01)

 هونژوگ (

گرو  اول: ها یول خیوراهی 

 مشدی گرم 02سشا   هوهوش

 : ها یییول خیییوراهی0گیییرو  

مشدیی  9/2هونژوگی   اسیتروژن

 گرم

 ها ول خوراهی

 رارونما

 روز  رو عیییهر ها یییول

 هفت  00بمهت 

شاخ  بدوغ سدول ها  

 واژن

ررمییان بییا اسییتروژن هونژوگیی  ن ییب  بیی   اسمشر واژن
و هوهییوش سییشا  ( >2220/2P) رارونمییا

(221/2 P=  بطور قابیل تیوجهی افیزای )
ررمیان بیا  سدول ها  سطحی را نشیان رار 

هوهیوش سییشا  ن ییب  بیی  رارونمییا انییههی 
افییزای  سییدول هییا  سییطحی را نشییان رار 

(2140/2 P=) 

 سرررر،

 سرگشج ، 

 فشارخون باال

 خو 

 هشهالاو 

 و همکاران 

(0221)/(04) 

 ی بالشنیهارآزمای سانتشاگو

 تصارفی رو سو هور

 ها ول خوراهی شبهر قرمز نفر رر رو گرو  19

 ایزوفالوین( ml 42)حاو  

 ها ول خوراهی

 رارونما

 12رو بیییار رر روز بیییرا  
بعه از رور  استراح   روز
روز  12افرار برا  روز ، 7

مخییالف را  ریاییر ررمییان
)رر  رریافییییی  هررنیییییه

 روز( 012مجموع

)خشییکی  عالهیی  ذهنییی

ری ییییییییاارونی(،  واژن،

شییاخ  بدییوغ سییدولی 

 واژن

رر پایان مطالع  بشن گرو  ها از لحاظ عاله   اسمشر واژن

ذهنی و بدوغ سدول ها  واژن تفاوت معنی 

 (.>21/2Pرار  وجور راش  )

 خو  --

 نای  

 و همکاران

(0111)/(01) 

 هارآزمایی بالشنی استرالشا

 تصارفی رو سو هور

 نفر 97
 ( ml42نفر رر گرو   00)
 (ml 022نفر رر گرو   09)
 نفر رر گرو  پالسبو ( 00)

 ml 42: قیییییرص 0گیییییرو  
خییوراهی )حییاو   پرومن ییشل

  عصار  شبهر قرمز(،
 ml 022: قییییرص 0گییییرو  
 خوراهی پرومن شل

 قرص خوراهی

 رارونما

 00بیییار رر روز بیییرا   4

 هفت 

 ررج  بدوغ سدولی واژن،

PH واژن 

 اسمشر واژن،

 سنج واژن PHهاغذ 

 

واژن رر هیر سی   PHدوغ سدولی و ررج  ب
مشدیی گرمیی و  022مشدی گرمی، 42گرو  

رارونمییا رر پایییان مطالعیی  ن ییب  بیی  ابتییها 
تغششییرات آمییار  معنییی رار  نشییان نییهار 

(21/2<P.) 

 متوسط گزارش نشه 
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 و همکاران محرم اصغرپور     

 411      4999سفند ، ا 491ام، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                      دوره سي              

 مــروری

 

 

 فالونوهشیهها، قنیهها  مختدیف، نمشیر متعهر  ترهشبات

 هیا ن اسیا نشاست ، و صمغ اسشهها  آمشن ، ها،استرول

 .باشییهمییی هییاسییاپونشن و هومییارینی روغنییی، ترهشبییات

 ا (، اسییشهحدقیی  1 تییرپن)تییر  0سییاپونشن تییرینعمییه 

 تیرینازمعیروف (.99)باشیهمی 9یا گدش ریزین 0گدش ریزیک

تیوان ایزوفالونوهشهها  موجور رر ریش  ششرین بشان میی

 گالبیییرن، ترهشبییات گالبریییهین، گدش ییروزو فییالون،

 .(90)ونوتتشن و ایزولشکوپریتشن را نیام بیررگالبرول، فورم

ها ه  از اجزا  هدشه  این گشا  اسی ، عامیل ایزوفالون

ایجار اثرات استروژنی ششرین بشان اس . مطالع  صیارقی 

( بیر رو  شیشرین بشیان نشیان رار هی  0201و همکاران )

هرم واژینیال شیشرین بشیان باعیث هیاه  عالهی  ذهنیی 

 .(01)گرررآتروفی واژن رر زنان یاه   می
 

  (Fennelرازیان  ) -9
از  4رازیانی  گشیاهی بیا نیام عدمیی فونوهدیوم ولاییار

 ترهشبیات حیاو  گشیا  ایین .(94)اسی  1خانوار  چتریان

 و 1فالونوهشه گدشکوزیهها ) 7فالونوهشهها شامل 2فندشک

 اسیشهها  فنولشک، اسشهها  ،(1فالونوهشه ها آگدشکون

 .(91)اسی  هاتانن و هاهومارین ،02سشنامشک هشهروه ی

 و لشانییان جمدیی  از هییا فشتواسییتروژن از سرشییار رازیانیی 

 (.94)اس  ایزوفالون

( نشیان 0207) نتایج مطالع  غضینفرپور و همکیاران

 رار ه  ها ول خوراهی رازیان  تاثشر مثبتیی رر آتروفیی 
 

 .(02)واژن رر خان  ها  یاه   نهاشت  اس 

( 0202رر نتییایج مطالعیی  یییارعدشزار  و همکییاران )

 مشخ  شه ه  هرم واژینال رازیان  باعیث ایجیار تغششیرات

رار  رر شییاخ  و ررجیی  بدییوغ سییدولی واژن و معنییی

 .(01)واژن و بهبور آتروفی واژن شه  اس  PHهمچنشن 
 

                                                 
1. Triterpenoid saponin           

2. Glycyrrhizic acid    

3. Glycyrrhizin 

4. Foneniculum vulgar 

5. Apiaceae 

6. Phenolic compounds 

7. Flavonoids 

8. Flavonoid glycosides 

9. Flavonoid aglycones 

10. Hydroxycinnamic acids 

 (Pueraria mirificaپشوراریا مشریفشکا ) -4
 و 00خانوار  با قالهشان ب  یک گشا  بومی تایدنه متعدق

 از خییوبی هیی  منبییع (00)اسیی  00زیرخییانوار  نخورهییا

عصییار  پشوراریییا  اصییدی اجییزا . اسیی  هییافشتواسییتروژن

 04رهوه ی مشروسیترول و 09از: مشروسترول عبارتنه مشریفشکا

 )قیو  اسیتراریول مشاب  ولیمولک ساختارها  رارا  ه 

مطالعی  مانونیا  و  .(07،00)ه یتنه اسیتروژن( شکل ترین

( نشان رار ه  ها ول خوراهی پشوراریا 0227همکاران )

مشریفشکا باعث بهبور خشکی واژن، افزای  بدیوغ سیدول 

واژن  PHها  واژن، بهبور شاخ  سالم  واژن، تغششیر 

. همچنیشن (00)و رر نتشج  بهبور آتروفی واژن شه  اسی 

( مشیخ  شیه هی  0207رر مطالع  سووان و همکاران )

ژل واژینال پشوراریا مشریفشکا باعیث ایجیار بهبیور عالهی  

  بدیوغ سیدولی واژن شیه  ذهنی آتروفی واژن و شیاخ

 .(07)اس 
 

 (flaxseedبذر هتان ) -1
از  01الینیوم یوستشش یشمشوم بذر هتان بیا نیام عدمیی

 بشیواوژیکی آن فعیال ترهشبیات. اسی  02لشناسی خانوار  

 یکی .(92)اس  فشبر و لشانان اسشه، لشنولنشک آلفا شامل:

. (01)ه تنه هالشانان ها،فشتواستروژن ترین شه شناخت  از

 هتانبذر  ها شانانل ه  رار نشان آزمایشااهی مطالعات

 آروماتیاز P450 سیشتوهروم آنزی  فعالش  ب  الورمتوسط

 مهیار ( رااسیتروژن بی  هیاآنیهروژن تبهیل هننهةت ریع)

 07 فعالشی  هتیان بذر ها لشانان این، بر عالو . هننهمی

 هی  هایی )آنزی  رهشهروژنازها استروهشه بتا هشهروه ی

 تنمش  رارنه(، را نق  استرون و استراریول بشن تعارل رر

( نشیان رار 0200. مطالع  هولی و همکاران )(97)هننهمی

ها  شر  رر بدوغ سدوله  ها ول خوراهی بذر هتان تاث

 .(01)واژن نهاش 

 

                                                 
11. Leguminosae 

12. Papilionodeae   

13. Miroestrol    

14. Deoxymiroestrol 

15. Linum usitatissimum  

16. Linaceae 
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 ائسهیواژن زنان  يدر درمان آتروف یيدارو هانایگ
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 ((Black cohoshهوهوش سشا  -2
هوهییوش سییشا  گشییاهی بییا نییام عدمییی سییشمشفوگا 

 . ریییزوم،(91)اسیی  0از خییانوار  آاللاییان (09)0راسشم ییا

ترهشبیات اصیدی ایین  .(00،91)اسی  گشا  رارویی ق م 

 4فنولشک اسشهها  ،9تریترپن گشا  شامل: گدشکوزیهها 

 ،7هافالونوهشیه ،(2فوهشنولشیک اسیشه ،1ایزوفرلشک اسشه)

بیر اسیاخ نتیایج  .(42)ه یتنه 1هیاتیانن فرار و ها روغن

 متصیل اسیتروژن گشرنه  آلفا ب  سشا  هوهوش مطالعات،

 آنیهومتر و واژن اپشتدشیوم بی  اسی  ممکین امیا شور،نمی

 هننیه تعیهیل ییک عنیوان ب  اس  ممکن و شور متصل

 .(02)هنه عمل انتخابی استروژن گشرنه 

( نشیان رار هیی  0227مطالعی  چونی  و همکییاران )

هیا  گرچ  قرص خوراهی هوهوش سشا ، ن ب  سیدول

سطحی واژن را افزای  رار، ولی تاثشر  بر شاخ  بدوغ 

. مطالعیی  ریییه و همکییاران (00)هییا  واژن نهاشیی سییدول

بی  ( نشان رار ه  قرص خوراهی هوهیوش سیشا  0221)

رژیی  بی  همیرا  یا رارویی  گشا  ترهش  چنهتنهایی یا با 

هیا  پارابیازال واژن و ررصه سیدول ش  تاثشر  برسویا ه

. رر مطالعی  ووتی  و (02)ش واژن نها همچنشن خشکی

 (، ها ول خوراهی هوهوش سشا  ن یب 0222همکاران )

هیا  رار  رر سیدولب  رارونما افیزای  انیهک و معنیی

 (.09)سطحی را نشان رار
 

 (Red cloverشبهر قرمز) -7
 از خیانوار  1لشیوم پیرنتن شبهر قرمز با نام عدمی تریفو

اس . شبهر قرمز از جمد  گشاهان فشتواستروژن  02بقوالت

هایی نمشر: گدشکوزییهها  رار بور  ه  حاو  ایزوفالون

 04و فرمییوننتشن A09 ، بشوهییانشن00، رایییهزین00جشن ییتشن

                                                 
1. Cimifuga  racemosa 

2. Ranunculaceae 

3. Triterpene  glycosides   

4. phenolic acids 

5. Isoferulic acid 

6. Fukinolic acid 

7. Flavonoids 

8. Tannins 

9. Trifolium pratense 

10. Fabaceae 

11. Genistein glycosides 

12. Daidzein  

13. Biochanin A   

14. formononetin      

دش ، شاین گشا  رارا  امیالح معیهنی ماننیه سی .(40)اس 

 ز، رو ، م ،منشزی ، منان آهن، ف فر، گوگرر، پتاسش ،

مطالعی  هشیهالاو و  .(40)باشهسر ، نشکل و هوبال  می

( نشان رار ه  ها یول خیوراهی شیبهر 0221همکاران )

هییا  واژن قرمییز باعییث افییزای  شییاخ  بدییوغ سییدول

( بشیانار آن 0111همکاران ) . مطالع  نای  و(04)شورمی

بور ه  قرص خوراهی شبهر قرمز رر ررج  بدوغ سدولی 

 .(01)واژن تثثشر  نهاش  PHواژن و 

 

 بحث
مطالع  میرور  حاضیر بیا هیهف بررسیی مطالعیات 

انجام شه  رر رابط  بیا تیاثشر گشاهیان راروییی بیر بهبیور 

ی و آزمایشیااهی آتروفیی واژن زنیان یاه ی  عاله  ذهنی

مرور  بر مطالعیات انجیام شیه  نشیان رار  انجام گرف .

ه  تمامی گشاهان وارر شه  رارا  خواص فشتواستروژنی 

انه و همچنشن اهثر این گشاهان، سب  بهبور آتروفی بور 

 بهتیرین از یکیی ررمیانی انه. گرچ  اسیتروژنواژن شه 

اس ،  ولووژینال عاله  رفع ا بر شه  شناخت  ها روش

 ررمیانی هورمیون از توجهی قابل خطرات اخشر اما مطالعات

 سیکت  عروقیی، قدبیی ها بشمار  مشزان افزای  جمد  از

 نشیان را پ تان سرالان و ترومبوآمبولشک بشمار  مغز ،

 جهیان سراسیر استروژن رر فعدی . مصرف(07)اس  رار 

 میورر رر نارانیو  اس  یافت  هاه  چشماشر  الرز ب 

 هیا ررمان ب  عالق  افزای  ب  منجر سوءاستروژن اثرات

 هیاه  برا  هافشتواستروژن از استفار  ویژ  ب  جایازین

 . جه  بهبور آتروفی واژن،(00)اس  شه  یاه ای شهت

 عیوارض باشه، صرف  ب  مقرون آل اس  ه ایه  رژیمی

 و باشییه آسییان آن مییهیری  هنییه، ایجییار همییی جییانبی

 رفیع بیرا  ههفمنه ها انهام رو  بر انتخابی مدکرر ع

باشیییه. بیییهین منمیییور  راشیییت  فشزیولیییوژیکی نشازهیییا 

 هیا. فشتواستروژن(04)ها انتخا  مناسبی ه تنهفشتواستروژن

 مشتقترهشباتی گشاهی  (49)(گشاهان یونانی هدم  از فشتو؛)

 گشییاهی گونیی  922 از بییش  هیی  رر (04)ه ییتنه گشییا  از

  .(49)شونهمی  افی ،مختدف
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 رو نوع گشرنه  اسیتروژن رر ررون سیدول وجیور رارر:

 Estrogen receptor α: ERα)  استروژن آلفیا )گشرنه 

   .Estrogen receptor β: ERβ(44))و گشرنه  استروژن بتا )

 عمیل سیدولی تکثشیر رر آلفیا اسیتروژن ها گشرنه 

 زآپوپتیو م یئول ،بتیا هیا گشرنه  ه  حالی رر هننه،می

ضییعشفی بیی   رارا  هییافشتواسییتروژن. (41)ه ییتنه سییدولی

هیا  بتیا ها  آلفا و ب  الیرز محکمیی بی  گشرنیه گشرنه 

 (Organ- specificمتصل شه  و رارا  اثرات ویژ  اعضیاء )

 هیا رارا  اثیراتاز باف  ه تنه، ب  این ترتش  ه  رر بعضی

آگونش تی و رر بعضی ریار رارا  اثیرات آنتاگونش یتی 

 رر سیطح اسیتروژن ه  . ب  عبارت ریار زمانی(44)اشنهبمی

 استروژنی ه یتنهاثرات آنتی رارا  باال اس ، خون گررش

اما زمانی ه  سطح استروژن رر گررش خون ه  اسی ، 

 هیافشتواسیتروژن انتخیابی اتصیال (.09)هاثرات استروژنی رارن

 اثیرات تیا رهیهمی ، اجاز (ERβ) استروژن گشرنه  بتا ب 

 عروقییی قدبییی سش ییت  و مغییز اسییتخوان، واژن، بییر مثبتییی

 باشنه، نهاشت  پ تان و رح  رو  تاثشر  هش  ولی راشت 

 بیرا  عیالی جیایازین بی  را هاآن بنابراین این خاصش ،

 پرخطیر زنان برا  ویژ  ب  هنه،می تبهیل هورمون تراپی

 .(04)با هورمون ررمانی مخالف ه تنه ه  ه انی و

 ضیه خاصیش  رارا  هدیی الیوربی  هیافشتواستروژن

 بی  هورمیون رهنه پاسخ ها سرالان رو  بر پرولشفراتشو

 هیاآن از استفار  رو،این از ه تنه، انهومتر ها نسرالا ماننه

 (.01،42،47)شورمی گرفت  نمر ایمن رر آنهومتر برا 

 مشییاب  ،عمدکییرر و سییاختار ها از نمییرفشتواسییتروژن

 ،(01،44)ا استراریول( ه یتنهبت 07زن ) البشعی ها استروژن

 از تیرضیعشف ب یشار هیاآن اسیتروژنی فعالش  حال،این با

  .(01)اس  زا ررون ها استروژن فعالش 

 الریق از اول ررج  رر را خور اثرات هافشتواستروژن

 اثیر و هننیهمیی اعمیال اسیتروژن هیا گشرنیه  ب  اتصال

 ب یشار هاآن استروژنی رارنه و فعالش  ضعشفی استروژنی

 رر و اسی  زاررون هیا اسیتروژن فعالشی  از تر ضعشف

 هیاباف  از برخی رر هااستروژن اثرات اس  ممکن واقع

 هیا گشرنیه  بیا تعامل بر عالو . هننه تضار یا م هور را

 غدمیی  تواننییهمییی همچنییشن هییافشتواسییتروژن اسییتروژن،

 برخیی هیررن غشرفعیال یا اتصال با را زا ررون ها استروژن

 اسیتروهشه هشهروه یی بتیا07 سیولفاتاز، ماننیه هیا،نزی آ

 .هننییه تنمییش  سولفوتران یفراز و آروماتییاز رهشیهروژناز،

 ییا اتصال با اس  ممکن نشز هافشتواستروژن این، بر عالو 

 متصل شونه  ب  گدوبیولشن جن ی هورمون سنتز تحریک

(Sex hormone binding globuline: SHBGبیر ،) مشیزان 

 تیثثشر جن ی ها هورمون (Bioavailability) تیزی فراهمی

رر مرور  بر مطالعات انجام شیه ، مطالعی   .(01)باذارنه

 ،(02،00،09)رر زمشن  استفار  از هوهوش سیشا  بیا سی  مطالعی 

( 0221تر ازسایر موارر بور. مطالع  ریه و همکاران )بش 

بی    مصرف قرص خیوراهی هوهیوش سیشا  نشان رار ه

رژیی  بی  همیرا  یا رارویی  گشا  ترهش  چنه تنهایی یا با

ها  ررصه سدول هش  تاثشر  بر ما ، 00برا  مهت سویا 

. (02)شیی واژن نها پارابییازال واژن و همچنییشن خشییکی

هییا  اییین مطالعیی  رر راسییتا  مطالعیی  چونیی  و یافتیی 

ه  گرچی  قیرص  ( اس  ه  نشان رارنه0227همکاران )

میا ،  9خوراهی هوهوش سشا  ب  همرا  گل راعی بعه از 

هییا  سییطحی واژن را افییزای  رار، ولییی ن ییب  سییدول

. (00)هیا  واژن نهاشی تاثشر  بر شیاخ  بدیوغ سیدول

هیا  مطالعی  هیا  ایین رو مطالعی  بیر خیالف یافتی یافت 

( اس  ه  نتشجی  گرفتنیه هی  0222ووت  و همکاران )

ما   9وراهی هوهوش سشا  برا  مهت مصرف ها ول خ

ها  سیطحی رار  رر سدولسب  افزای  انهک و معنی

. لذا با توج  ب  وجور تنیاق  رر نتیایج ایین (09)شورمی

تر  اس . ضمن این هی  مطالعات، نشاز ب  مطالعات بش 

نشاز اس  رر صورت امکان تیاثشر سیایر اشیکال راروییی 

رر بهبیور آتروفیی گشا  و از جمد  مصیرف واژینیال نشیز 

 واژن بررسی شور.

بر بهبیور   (PM) پشوراریا مشرفشکاتاثشر مطالع  رر رو 

رر مطالعی  سیوان وش و  (.07،00)واژن تایشه گرریهآتروفی 

 پشوراریا مشریفشکیاواژینال (، مصرف ژل 0207) همکاران

 بیر هونژوگی  اسیتروژن انیهاز  هفتی ، بی  00مهت برا  

 سوزش، ررر، خشکی، جمد  از ذهنی آتروفی واژن عاله 
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 PMهمچنیشن . بیور میوثر مقاربی  رررنیاک و ترشحات

باعث افزای  شیاخ  بدیوغ واژینیال شیه  بیور گرچی  

 .(07)بور هونژوگ  تر از استروژنتاثشرش ه 

(، مصیییرف 0227مطالعییی  مانونیییا  و همکیییاران ) رر

میا ،  2بیرا  میهت  خوراهی پشورارییا مشریفشکیا ها ول

واژن، و افزای   PHژن، هاه  سب  هاه  خشکی وا

ها  واژن )یعنی هاه  سیدول هیا  شاخ  بدوغ سدول

هیا  مشیانی و سیطحی( شیه  پارابازال و افیزای  سیدول

رسه این گشا  رر بهبور آتروفی گرچ  ب  نمر می .(00)بور

 شور رر مطالعیات آتیی تیاثشرموثر باشه، اما توصش  می واژن

این گشا  با سایر گشاهان موثر مقای   شور و تاثشر اشیکال 

رارویی گشاهان رر بهبور آتروفی واژن نشز مقای ی  شیور. 

رر نتایج مطالعاتی ه  ب  بررسی تاثشرگشا  رازیان  و شبهر 

و  (02،01)قرمز بر بهبور آتروفی واژن پرراختی  شیه  بیور

هرههام رارا  رو مطالع  بورنه، تناق  وجور راش ، ب  

(، 0207ه  ررمطالع  غضنفرپور و همکاران )این صورت

بیار رر روز و بیرا   9مصرف ها ول خیوراهی رازیانی  

واژن نهاشیی . اگرچیی   PHهفتیی  تییاثشر  بییر  00مییهت 

شاخ  و ررج  بدوغ رر پایان مطالعی  بهبیور یافی ، امیا 

هیا  . یافتی (02)تی با گرو  رارونما نهاش این تاثشر تفاو

غضنفرپور و همکاران با مطالعی  ییارعدشزار  و همکیاران 

( تناق  راش . ب  ایین ترتشی  هی  ییارعدشزار  و 0202)

همکاران رر مطالع  خور نتشج  گرفتنه ه  مصرف هیرم 

هفت  سب  هاه   1ها و برا  مهت واژینال رازیان  ش 

)خشیکی، خیارش، سیوزش  عاله  ذهنیی آتروفیی واژن

واژن، ررر هناام مقارب (، بهبور ررصیه و ررجی  بدیوغ 

ن یب   شیه  و واژن PHسدولی واژن و همچنشن هیاه  

. ایین یافتی  رر (01)رار  راشی یب  رارونما تفیاوت معنی

( اسی  هی  رر 0201راستا  مطالعی  نجیار و همکیاران )

 ررر مطالع  خور نتشج  گرفتنه ه  هرم واژینال رازیان  بر

از جمدی  اثیرات  (.94)یاه   تیاثشر رارر زنان مقارب  حشن

 و مخیاط رر آ  راشیتن نای  و هیررن مرالو  رازیان ،

 هننیهگیمرالیو  لشنولئشیک، عامیل اسیشه .اس  پوس 

 را تشیکشل رازیانی  عصیار  ررصه 1/14 ه  اس  رازیان 

توانه مصیرف عد  این تفاوت رر نتایج می .(01)رههمی

صیورت خیوراهی و واژینیال شیا  و بی اشکال متفاوت گ

. از مقای یی  رو مطالعیی  غضیینفرپور و یییارعدشزار  باشییه

 موضیعی تجیویز هنایام رازیان  ه  گرف  نتشج  توانمی

 تیثثشر مقای ی  بیرا . اسی  راشیت  تر بش  مثب  اثرات

 مطالعیات باییه واژن آتروفی بر موضعی و رهانی رازیان 

 .شور انجام تر بش 

جمد  گشاهیان فشتواسیتروژن رار بیور   شبهر قرمز از

مطالعاتی ه  بی  رر نتایج  .(40)ه  حاو  ایزوفالون اس 

بررسییی تاثشرگشییا  شییبهر قرمییز بییر بهبییور آتروفییی واژن 

رو مطالع  بور، تنیاق  وجیور  پرراخت  شه  بور و رارا 

راشیی ، بیی  اییین صییورت هیی  رر مطالعیی  هشییهالاو و 

شیبهر قرمیز (، مصرف ها ول خوراهی 0221همکاران)

هیا  واژن ما  تیاثشر مثبتیی بیر بدیوغ سیدول 9برا  مهت 

 همکیاران نایی  ورر حالی هی  رر مطالعی     (04)راش 

حیاو  شیبهر  (، مصرف قرص خوراهی پرومن یشل0111)

هیا  واژن و ما  تاثشر  بر بدوغ سیدول 9قرمز برا  مهت 

PH  (، 0229همکاران )لشما و  . رر مطالع (01)واژن نهاش

 منجیر یاه ی  زنیان رر ایزوفالون واژینال مصرف روزان  ژل

 رر تیوجهی قابیل افیزای  و واژن آتروفیی عالهی  بهبور ب 

 .(41)ها  واژن شهسدول بدوغ ررج 

( 0201رر مطالع  میرور  غضینفرپور و همکیاران )

رو  ررمیان  ها  موضعی بره  با ههف تاثشر ایزوفالون

زمایی بالشنی آهار 4عاله  واژینال زنان منوپوز و بر رو  

 رر موضیعی ها ایزوفالون انجام شه، نتایج نشان رار ه 

 .(41)ه تنه ( مؤثرMVررج  بدوغ واژن ) بهبور

رر نتایج مطالعاتی ه  ب  بررسی تاثشر گشاهانی نمشیر 

ام ، هرهیهبشان، و بیذرهتان پرراختی  بورنیهبابون ، ششرین

 رارا  یک مطالع  بورنه.

( نشییان رار هیی  0201مطالعیی  ب ییاک و همکییاران )

انهاز  هرم  ما  ب  9مصرف ژل واژینال بابون  برا  مهت 

هیا  ذهنیی هونژوگی  رر بهبیور نشیان  استروژن واژینال

آتروفییی واژن )خشییکی، خییارش، سییوزش واژن و ررر 

 .(04)هناام مقارب ( رر زنان یاه   موثر بور
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(، مصرف هیرم 0201رر مطالع  صارقی و همکاران )

ما  باعث هاه  عاله   0واژینال ششرین بشان برا  مهت 

 انخیحاجی رحش  .(01)رر زنان یاه   شه ذهنی آتروفی واژن

( رر هنه ه  ب  بررسی تیاثشر خاصیش  0209و همکاران )

استروژنشک ششرین بشیان رر مقای ی  بیا سیایر گشاهیان بیر 

عاله  یاه ای پرراختنه، ششرین بشان را ب  عد  خاصش  

تر ن ب  بی  سیایر استروژنشک باالتر و رر عشن حال ایمن

 (.12)گشاهان، رر هنترل عاله  یاه ای پششنهار نمورنه

(، مصییرف 0200العیی  هییولی و همکییاران )رر مط

ما ، تیاثشر  بیر  2ها ول خوراهی بذر هتان برا  مهت 

 .(01)ها  واژن نهاش بدوغ سدول تدشوم واژن و ررج اپی

با توجی  بی  تعیهار هی  مقیاالت، جهی  هیاربرر عمدیی 

 ورر نشاز اس .تر  م، مطالعات بش گشاهان فوق

نتشج  هدی بهس  آمه  از مرور مطالعیات موجیور، 

تمیامی گشاهیان وارر شیه  رارا  حاهی از آن اس  ه  

 مشییاب  بییا عمدکییرر  خییواص فشتواسییتروژنی بییور  و

 ب یشار حیال، و رر عیشن (01،44)بهن البشعی ها  استروژن

گرچی  برخیی  .(01)هننیهآن ها فعالش  میی از تر ضعشف

مثبتی بیر آتروفیی واژن راشیتنه، امیا نتیایج گشاهان، تاثشر 

مطالعات رر برخی ریار، متناق  بیور هی  ایین تنیاق  

 هیا فشتواستروژن ممکن اس  ب  این رلشل باشه ه  مقهار

 برراش ، زمان هرر ، رشه آن رر گشا  ه  محدی ب  ب ت 

همچنیشن  .(00)اس  متفاوت غشر  و هوایی و آ  شرایط

 از تفاوت رر روش مصیرف، این تناق ، ممکن اس  ناشی

باشیه.  گشاهیان رر موجور ها فشتواستروژن نوع و مقهار

 اثیر تیربیش  شناسایی برا  ه  گرررمی بنابراین پششنهار

 بیا ریایر  مطالعیات آتروفیی واژن، بیر هیافشتواستروژن

 صیورت تیروسیشع زمانی رر باز  تر وبش  تعهار مقاالت

 گشاهی رارو  جانبی عوارض رر برخی مقاالت، .پذیرر

 باشه،اهمش  می قابل ب شار، م ئد  این ه  بور نشه  ذهر

 توانیهمیی رارو  ششمشایی ماننه نشز گشاهی رارو  یک زیرا

 روی بی استفار  ه  اس  شه  مشخ  و باشه خطرناک

 محصیوالت وییژ گشاهی ب  محصوالت از نشه  هنترل و

 مکنم یاه ای رمان عاله ر جه  هافشتواستروژن رارا 

 از ب یشار  زییرا بشانیهازر، خطر ب  را فرارا سالم  اس 

 .(10)شونهنمی تهش  ششو  استانهارر ب  گشاهی ها عصار 

ها  این مطالع  این بیور هی  بی  از جمد  محهوری 

گشا ، امکان شیرایط  رلشل تعهار ه  مقاالت رر مورر هر

بالشنی هافی جه  هاربرر عمدی برا  هر یک از گشاهان 

گشاهیان و  زییار نهاش . همچنیشن بی  رلشیل تنیوع وجور

تعهار ه  مقال  رر مورر هر گشا ، ناهماونی الول میهت 

ررمییان، روز متفییاوت گشاهییان  زمییان مییهت مطالعییات و

 وجییور متاآنییالشز انجییام رارویییی مییورر اسییتفار ، امکییان

 احتمیال هی  راشی  نمیر رر بایه ریار الرف از نهاش .

لیذا احتمیال  و تیر بیور بش  مثب  نتایج با مقاالت انتشار

 رارر. وجور (Publication Bias) انتشار سوگشر 

رر مشان گشاهان مورر بررسی و حاو  فشتواستروژن، 

مطالع  رر زمشن  استفار  از هوهوش سشا  با سی  مطالعی  و 

همچنشن پشوراریا مشرفشکا، رازیان ، و شبهر قرمز هر ههام 

ر بور ه  بجیز پشورارییا تر از سایر مواربا رو مطالع ، بش 

مشرفشکا، نتایج سایر مطالعات با یکهیار متناق  بور. لذا 

توان از پشورارییا مشرفشکیا بی  عنیوان گشیاهی میوثر رر می

بهبور آتروفی واژن نام برر. ب  عد  ناهافی بیورن تعیهار 

مطالعات رر برخی از گشاهان و همچنیشن وجیور تنیاق  

بیالشنی هیافی جهی  رر نتایج برخی از مقاالت، شیواهه 

هاربرر عمدی برا  هر ییک از گشاهیان وجیور نهاشیت  و 

توان رر میورر هیر ییک از ایین گشاهیان اظهیار نمیر نمی

شور هی  جهی  بررسیی تیاثشر قطعی هرر. لذا توصش  می

تر  صورت گشرر و همچنیشن رر گشاهان، مطالعات بش 

مطالعات ب  مقای   تاثشر این گشاهان نشز پرراختی  شیور و 

شکال مختدف رارویی و عوارض جیانبی رر اسیتفار  از ا

مطالعییات  انجیام از بعیهاین گشاهان نشیز بررسیی گیررر. 

رر ررمان  هافی تاثشرگذار  راشتن ررصورت ،موررنشیاز

 جیایازین تواننهرارویی می گشاهیان  آتروفی واژن، این

 .باشنهی ششمشای بیرا  راروها  مناسبی
 

 سپاسگزاری
 الیرح پژوهشیی مصیو  رانشیاا   این مقال  حاصل
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باشیه هی  میی  A-10-1660-5عدوم پزشکی گنابار با هه

با حمای  مالی معاون  پژوهشی این رانشاا  انجام شیه. 

وسیشد  از حمایی  میالی معاونی  محتیرم پژوهشیی بهین

 شور.رانشاا  عدوم پزشکی گنابار، تشکر و قهررانی می
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