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چکیده
زمینه و هدف :با توجه به بروز عوارض متعددی مانند گرگرفتگی در زنان یائسه این مطالعه باهدف مقایسه تأثیر دو گیاه ویتاگنوس و گل مغربی از خانواده
گیاهان فیتو استروژنی بر گرگرفتگی یائسگی انجام شده است.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه کار آزمایی بالینی دو سو کور بود که بر روی  150نفر از زنان یائسه در سال  19در استان چهارمحال و بختیاری
انجامشده است .زنان شرکتکننده در این مطالعه بهطور تصادفی یکی از دو گیاه گل مغربی ،ویتاگنوس و یا دارونما را روزی دو بار به مدت یک ماه استفاده کردند.
برای سنجش گرگرفتگی پرسشنامه کوپرمن استفاده شد .در پایان یک ماه نتایج با استفاده از نرمافزار  SPSSآمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفتند.
نتایج :یافته ها نشان داد استفاده از گل مغربی در قیاس با ویتاگنوس تأثیر بسزایی در کاهش مدت و دفعات گرگرفتگی داشته است ( )P<0.001ولی در کاهش
شدت گرگرفتگی دو گیاه هیچ برتری نسبت به همدیگر نداشتند (.)p=0.6
نتیجهگیری :گیاه گل مغربی در کاهش گرگرفتگی زنان از ویتاگنوس مؤثرتر است.
کلمات کلیدی :یائسگی ،گرگرفتگی ،ویتاگنوس ،گل مغربی

مقدمه
گرگرفتگی توصیفی است از شروع ناگهانی قرمز شدن پوست
سر و گردن و قفسه سینه به همراه احساس شدید گرما در بدن
که گاهی اوقات با تعریق فراوان خاتمه مییابد .مدت آن از چند
ثانیه تا چند دقیقه و بهندرت تا یک ساعت متغیر است .ازنظر
فرکانس ممکن است بهندرت یا مکرراً هرچند دقیقه یکبار اتفاق
بیفتد ( .)1گرگرفتگی شایعترین و مشکلآفرینترین عالمت برای
زنانی است که به دوران یائسگی پا گذاشتند ( .)3 ،2در اروپا
 Palacios sنشان داد سن طبیعی یائسگی  59است ) .(9با
افزایش امید به زندگی ،زنان تقریباً یکسوم دوران زندگی خود را
در دوران یائسگی به سر میبرند ) .(5همچنین ازآنجاکه امید به
زندگی همچنان افزایش مییابد ،این بخش از جمعیت از جهان
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هم چنان در حال افزایش است ( .)6تقریباً  %80زنان در عرض 3
ماه بعد از یائسگی طبیعی یا ایجادشده توسط جراحی دچار
گرگرفتگی میشوند ( .)2گرگرفتگی میتواند سبب اختالل شدید
خواب ،اختالالت شناختی و حافظه ،اختالالت عاطفی ،اضطراب،
استرس و افسردگی شود (.)7-1
مکانیسم و فیزیولوژی دقیق گرگرفتگـی بهدرستی
شناختهنشده ،اما علت احتمالی گرگرفتگی هورمون استروژن
است که از طریق تأثیر بر هیپوتاالموس ،باعث تنظیم درجه
حرارت بدن میشود .با قطع آن ،سطح سروتونین کاهش و نـوراپی
نفـرین افزایش مییابد و منجر بـه اخـتالل در تنظیم درجه
حرارت هیپوتاالموس گشته و دمای بدن افـزایش میابد (.)10
درمانی که هماکنون برای بهبود و کاهشی عالئم گرگرفتگی به
کار گرفته میشود روش جایگزین هورمونی است که شامل درمان
با دو هورمون استروژن و پروژسترون است .از عوارض هورمون
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مقایسه تأثیر گیاه دارویي گل مغربي ) (Evening Primrose oilو ویتاگنوس ) (Vitexبر گرگرفتگي
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مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعه کار آزمایی بالینی دو سو کور بود
که بر روی  150نفر از زنان یائسه مراجعه کنده به مرکز بهداشتی
درمانی شهر دستنا (از توابع استان چهارمحال و بختیاری) از
مرداد لغایت اسفند  19انجامشده است .کلیه زنان منوپوز سالم و
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بدون مصرف هرگونه داروی هورمونی و بیماری زمینهای که جواب
پاپ اسمیر آنها ظرف یک سال گذشته سالم بوده و از گرگرفتگی
شاکی و مایل به شرکت در پژوهش بوده و حداقل سواد خواندن
و نوشتن را داشتند ،وارد مطالعه شدند .شرایط خروج از مطالعه
نیز عدم استفاده صحیح از داروها ،بروز اختالالت شدید گوارشی
و عالئم حساسیت به دارو و عدم مشارکت در تکمیل پرسشنامه
بود .حجم نمونه با استفاده از فرمول و با در نظر گرفتن مقدار
خطای  %1و توان  %10حدود  37نفر در هر گروه به دست آمد
که با در نظر گرفتن  %20ریزش نمونه  96نفر در نظر گرفته شد.
این مطالعه دو سوکور بود بدین معنی که زنان موردبررسی و فرد
ارزیابیکننده از مداخالت صورت گرفته بیاطالع بوده و برای دو
گروه مداخله (گل مغربی و ویتاگنوس) و شاهد دارو در جعبه
مشابه با برچسب کد دار استفادهشده بود .ازآنجاییکه شرکت
سازنده (باریج اسانس شهر کاشان ،کشور ایران) تمام پرلهای گل
مغربی و پالسبو (یک گرمی) را همشکل و در جعبههای همسان
با تعداد مشابه قرار داده بود و جعبهها از شماره 1 -100
کدگذاری از شرکت باریج اسانس تحویل گرفتهشده بود ،شناسایی
گل مغربی و دارونما میسر نبود .همچنین پژوهشگر جعبههایی
شبیه جعبههای پرل گل مغربی و پالسبو را تهیه نموده و به تعداد
مصرف دو بسته  15روزه نمونههای قرص ویتاگنوس را داخل
جعبهها تعبیه کرد .درنهایت  150جعبه همسان کدبندیشده از
شماره  1الی  150بود .واحدهای موردپژوهش در هنگام مراجعه
یکی از کدهای دارویی را انتخاب و مورداستفاده قرار دادند.
پژوهشگر پس از اخذ موافقتنامه کتبی از معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و کمیته اخالق ،به محیط
پژوهش مراجعه و ضمن معرفی خود به مسئولین مرکز و توجیه
کامل کارکنان مربوطه و پس از کسب رضایت کتبی از واحدهای
موردپژوهش ،توضیحات الزم درزمینهٔ اهداف و ویژگیهای
مطالعه و مراحل انجام کار را ارائه و پرسشنامه دموگرافیک و
چکلیست مصرف دارو و پرسشنامه سنجش گرگرفتگی به
واحدهای موردپژوهش تحویل داد و ضمن آموزش نحوه پر کردن
پرسشنامهها از آنان خواست تا  29ساعت آینده اولین پرسشنامه
را تکمیل و به پژوهشگر عودت نمایند .سپس از نمونهها خواسته
شد تا یکی از جعبههای صد و پنجاه گانه را انتخاب کنند .در
هرکدام از این جعبهها  30پرل و برای مصرف  15روزه تعبیهشده
بود .در هنگام تحویل ضمن توضیح نحوه مصرف (بهصورت یک
عدد صبح و یک عدد شب همراه یک لیوان آب) ،توضیحاتی نیز
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درمانی در این سن میتوان به ،تأثیر منفی روی لیپیدها و فعالیت
لیپاز ،افزایش خطر سکته مغزی ،سرطان پستان و اندومتر،
اختالالت ترومبوآمبولی ،مشکالت کبدی و آلزایمر اشاره کرد
( .)11عالوه بر عوارض پیگیریها و پیامدهای سوء درمان با این
دو هورمون ،این روش درمان نیز مانند تمام روشهای درمانی با
داروهای شیمیایی در عدهای منع مصرف داشته و گروهی راضی
به مصرف آن نیستند (.)12
با توجه به افزایش نرخ سالمندی و جمعیت زیاد خانمهای
یائسه و با توجه به مضرات بیشمار این دو هورمون پیشگیری و
درمان عوارض یائسگی ،استفاده از گیاهان طبیعی از اهمیت
ویژهای برخوردار است .از طرفی نیز گیاهان از زمانهای دور
بهوسیله زنان در فرهنگهای مختلف برای کاهش گرگرفتگی
استفاده شده است زیرا بعضی گیاهان حاوی موادی هستند که
آثاری شبیه استروژن ایجاد میکنند ( .)19 ،13فیتو استروژنها
ترکیبات شبیه استروژن در محصوالت گیاهی هستند .به نظر
میرسد فیتو استروژنها کاهنده خطر بیماریهای قلبی عروقی،
سرطانهای پستان و اندومتر ،استئوپروز و برطرفکننده عالئم
یائسگی بهویژه گرگرفتگی و پیش رفت دهنده حافظه و خلق و
الگوهای خواب است .ازجمله فیتو استروژنهای مهم گیاهی ،گیاه
گل مغربی و ویتاگنوس را میتوان نام برد .گیاه گل مغربی گیاهی
است از خانوادهی گل مغربیها که قسمتهای مختلف این گیاه
دارای آثار بهبود عالئم وازو موتور در یائسگی ،تخفیف عالمتی
پسوریازیس ،سندرم پیش از قاعدگی ,قاعدگی دردناک و مهار
تجمع پالکتی است ( .)15-17داروی ویتاگنوس نیز جهت درمان
اختالالت قاعدگی ،عالئم یائسگی ،فیبروئید ،بیماریهای
فیبروکیستیک زنان وآکنه استفاده میشود (.)18
با در نظر گرفتن اقبال عمومی برای مصرف این دو گیاه در
بهبود گرگرفتگی زنان ( ،)18 ،15بر آن شدیم تا تأثیر این دو گیاه
را در بهبود گرگرفتگی دوران یائسگی مقایسه نماییم .با امید به
اینکه نتایج این پژوهش به زنان یائسه کمک کند تا دوران یائسگی
را با آرامش بیشتری طی کنند.

مقایسه تأثیر گل مغربی و ویتاگنوس بر گرگرفتگی زنان یائسه
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نتایج
میانگین سنی کل زنان شرکتکننده در مطالعه  59/61سال و
میانگین مدتزمان گذشته از آخرین بار قاعدگی  18ماه بود.
همانگونه که در جدول  1آمده است گروههای موردمطالعه ازنظر
ویژگیهای دموگرافیک از قبیل سن ،میانگین مدتزمان گذشته
از آخرین قاعدگی ،میانگین سن منارک ،تعداد بارداری و میانگین
تعداد زایمان باهم همگن بودهاند .از نظر سطح تحصیالت نیز دو
گروه همگن بودند.

جدول  -1وضعیت مشخصات دموگرافیک شرکتکنندگان در دو گروه مطالعه در دو گروه دارو و دارونما
گروه

دارو

دارونما

مقدار p

مشخصات دموگرافیک
میانگین سن زنان یائسه (سال)

59/61±3/75

59/71±9/56

0,10

میانگین مدتزمان گذشته از

18/29±3/27

18/82±3/85

0,92

میانگین سن منارک (سال)

12/92±1/52

12/06±1/97

0,19

تعداد بارداری

5/89±1/37

5/50±1/50

0,26

میانگین تعداد زایمان

6/02±1/50

5/88±1/69

0,18

آخرین قاعدگي (ماه)
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درزمینهٔ عوارض جانبی ارائه و شماره همراه پژوهشگر در اختیار
آنها قرار داده شد تا در صورت بروز هرگونه مشکل در حین
مصرف با پژوهشگر تماس حاصل فرمایند .در این  15روز
پژوهشگر با پیگیری تلفنی و با بررسی هفتگی چکلیست از
مصرف صحیح داروها اطمینان پیدا کرد .دومین پرسشنامه پس
از اولین دوره  15روزه مصرف تکمیل و دومین جعبه حاوی دارو
یا دارونما با همان کد قبلی تحویل واحدهای موردپژوهش داده
شد و مجدداً همان مراحل پیگیری تلفنی و تکمیل چکلیست
مصرف همانند دوره اول صورت گرفت و سومین پرسشنامه در
روز  30و پس از مصرف دوره دوم دارو یا دارونما تکمیل شد.
در این پژوهش از متغیرهای میانگین سن زنان یائسه ،میانگین
مدتزمان گذشته از آخرین قاعدگی (ماه) ،تعداد بارداری،
میانگین تعداد زایمان ،تحصیالت برای سنجش اطالعات
دموگرافیک استفاده شد.
همچنین در این پژوهش جهت تعیین شدت گرگرفتگی از
ایندکس کوپرمن استفاده شد که برای چند دهه توسط کشورهای
مختلف مورداستفاده قرارگرفته است .غالباً در میان زنان غربی
زنان هندی و جمعیتهای آسیایی استفادهشده و روا و پایا است.
همچنین در ایران نیز پرسشنامه مورداستفاده قرارگرفته است
بدین ترتیب روایی و پایایی آن محرز است .در این پرسشنامه

برای سنجش شدت گرگرفتگی ،از زنان خواسته شد میزان شدت
گرگرفتگی خود را در  29ساعت گذشته برحسب شدت مشخص
کنند و در چکلیست مربوطه وارد نمایند .همچنین از آنها
خواسته شد تا در چکلیست مربوطه ،دفعات گرگرفتگی را وارد
کرده و در مقابل هر دفعه ،طول مدت گرگرفتگی را وارد نمایند.
بدین گونه میانگین تعداد و مدت گرگرفتگی در  29ساعت
گذشته محاسبه شد (.)15
اطالعات جمعآوریشده با استفاده از نرم افراز  SPSS11ثبت و
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از
تست آماری تی تست استفاده گردید در تمام آزمونها حداکثر
خطای  %5موردپذیرش قرار گرفت.

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال دهم | شماره  |1بهار 1399

طبق نتایج بهدستآمده از جدول  3با استفاده از آزمون تی
تست در شروع مطالعه اختالف آماری معنیداری بین شدت
گرگرفتگی در سه گروه (دارونما ،گل مغربی و ویتاگنوس) مشاهده
نمیشود ولی با شروع مداخله شدت گرگرفتگی هم در گروه دارو
و هم در گروه دارونما کاهش آماری بسزایی داشته است
( )P>0/001ولی دو گیاه ویتاگنوس و گل مغربی در کاستن از
شدت گرگرفتگی هیچگونه برتری نسبت به همدیگر نداشتهاند
(.)0/6

جدول  -2فراوانی شدت گرگرفتگی در هریک از واحدهای پژوهش در طول مطالعه
گل مغربي

ویتاگنوس

دارونما

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

ندارد
خفیف
متوسط
شدید
ندارد
خفیف
متوسط
شدید

0,0
)15/22(7
)32/60(15
)52/21(29
)6/51(3
)31/12(18
)97/82(22
)6/53(3

)7/81(9
)21/61(11
)31/29(20
)31/91(16
)15/72(8
)93/12(22
)37/32(11
)3/11(2

0,0
)15/11(7
)21/51(13
)59/52(29
0,0
)13/61(6
)50(22
)3/91(16

ندارد

)28/32(13

)35/32(18

0,0

خفیف
متوسط
شدید

)95/72(21
)23/11(11
)2/20(1

)37/39(11
)27/51(19
)0,0(0

)509(2
)31/81(19
)63/63(28

گروه
شدت گرگرفتگي

قبل از شروع مداخله

دو هفته بعد از شروع
مداخله

چهار هفته بعد از شروع
مداخله

جدول  -3مقایسه شدت گرگرفتگی در طول مداخله در دو گروه دارو و دارونما

قبل از شروع مداخله

دو هفته بعد از شروع مداخله

چهار هفته بعد از شروع مداخله

6312

قیاس بین گروهها

مقدار p

مقایسه بین گل مغربی و دارونما

0,152

مقایسه بین ویتاگنوس و دارونما

0,58

مقایسه بین گل مغربی و ویتاگنوس

0,9

مقایسه بین گل مغربی و دارونما

>0,001

مقایسه بین ویتاگنوس و دارونما

>0,001

مقایسه بین گل مغربی و ویتاگنوس

0,1

مقایسه بین گل مغربی و دارونما

>0,001

مقایسه بین ویتاگنوس و دارونما

>0,001

مقایسه بین گل مغربی و ویتاگنوس

0,6
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جهت بررسی همگنی اطالعات دموگرافیک از آزمونهای آماری
تی مستقل استفاده شد و نشانگر آن بود که دو گروه (دارو (گل
مغربی و ویتاگنوس) و دارونما) ازنظر اطالعات دموگرافیک با
یکدیگر تفاوت معنیداری نداشته و همگن بودند.
همانطور که از نتایج مطرحشده در جدول  2مشخص است
توزیع نمونه در هریک از گروههای موردمطالعه در ابتدا نرمال بوده
است اما با شروع مداخله فراوانی شدت گرگرفتگی در هر دو گروه
مداخله کاهش داشته است.

مقایسه تأثیر گل مغربی و ویتاگنوس بر گرگرفتگی زنان یائسه

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال دهم | شماره  | 1بهار 1399

بهاره متقی دستنائی و همکاران

ویتاگنوس نشان داده است ( >0/001در برابر  )0/002اما در
چهار هفته بعد از مداخله هر دو گیاه تأثیر یکسانی در کاستن از
میانگین تعداد دفعات گرگرفتگی داشتهاند و در کل نتایج مطالعه
نشان داد گل مغربی در کاستن از میانگین تعداد دفعات
گرگرفتگی در قیاس با ویتاگنوس بسیار مناسبتر بوده است
(.)P>0/001

جدول  -4مقایسه میانگین مدت گرگرفتگی در طول مداخله در دو گروه دارو و دارونما

قبل از شروع مداخله

دو هفته بعد از شروع مداخله

چهار هفته بعد از شروع مداخله

قیاس بین گروهها

مقدار p

مقایسه بین گل مغربی و دارونما
مقایسه بین ویتاگنوس و دارونما
مقایسه بین گل مغربی و ویتاگنوس
مقایسه بین گل مغربی و دارونما
مقایسه بین ویتاگنوس و دارونما
مقایسه بین گل مغربی و ویتاگنوس
مقایسه بین گل مغربی و دارونما
مقایسه بین ویتاگنوس و دارونما
مقایسه بین گل مغربی و ویتاگنوس

0,69
0,9
0,18
0,002
0،72
>0,001
>0,001
0,01
>0,001

جدول  -5مقایسه میانگین تعداد دفعات گرگرفتگی در طول مداخله در دو گروه دارو و دارونما

قبل از شروع مداخله

دو هفته بعد از شروع مداخله
چهار هفته بعد از شروع
مداخله

قیاس بین گروهها در تعداد دفعات

مقدار p

مقایسه بین گل مغربی و دارونما
مقایسه بین ویتاگنوس و دارونما
مقایسه بین گل مغربی و ویتاگنوس
مقایسه بین گل مغربی و دارونما
مقایسه بین ویتاگنوس و دارونما
مقایسه بین گل مغربی و ویتاگنوس
مقایسه بین گل مغربی و دارونما
مقایسه بین ویتاگنوس و دارونما
مقایسه بین گل مغربی و ویتاگنوس

0,76
0,21
0,16
>0,001
0,002
>0,001
>0,001
>0,001
>0,001

نشان داد گل مغربی در کاستن از شدت گرگرفتگی در قیاس با
ویتاگنوس بسیار مؤثرتر بوده است (.)P>0/001
طبق نتایج بهدستآمده از جدول  5با استفاده از آزمون تی
تست در شروع مطالعه اختالف آماری معنیداری بین میانگین
تعداد دفعات گرگرفتگی در سه گروه (دارونما ،گل مغربی و
ویتاگنوس) مشاهده نمیشود ولی با شروع مداخله و طی مصرف

بحث
فیتواستروژنها استروژنهای گیاهی با ساختار و عملکرد مشابه
استروژن تولیدشده در بدن ما میباشند ( .)20 ،11ازاینرو
بسیاری از زنان گیاهان خانواده فیتواستروژنی را بهعنوان مکمل
و درمان جایگزینی هورمونی در دوران یائسگی جهت بهبود عالئم
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طبق نتایج بهدستآمده از جدول  9با استفاده از آزمون تی
تست در شروع مطالعه اختالف آماری معنیداری بین مدت
گرگرفتگی در سه گروه (دارونما ،گل مغربی و ویتاگنوس) مشاهده
نمیشود ولی با شروع مداخله شدت گرگرفتگی در گروه
ویتاگنوس در قیاس با دارونما در چهار هفته بعد از مداخله
معنیدار شده است ( ،)0/01درحالیکه در گروه گل مغربی در دو
و چهار هفته پس از مداخله میانگین مدت گرگرفتگی کاهش
آماری معنیداری داشته است ( )P>0/001و در کل نتایج مطالعه

دوهفتها ی از گیاه گل مغربی و ویتاگنوس میانگین تعداد دفعات
گرگرفتگی در گروه گل مغربی کاهش بیشتری را در قیاس با
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بهطورکلی عالئم یائسگی را در زنان یائسه کاهش نمیدهد و فقط
در خصوص کاهش احساس عصبانیت و خستگی بهتر از گروه
سیتالوپرام عمل نموده است که نتایج این مطالعه در خالف
مطالعه ما بوده است و گرگرفتگی با مصرف گیاهان دارویی کاهش
نیافته است ( .)29در مطالعه عبدی و همکاران نیز که با عنوان
تأثیر گیاه رازک بر عالئم وازوموتور یائسگی؛ یک مطالعه مرور
سیستماتیک انجام شد بدین نتیجه رسیدند که گیاه رازک باعث
بهبود عالئم وازموتور یائسگی میشود و تعداد و شدت دورههای
گرگرفتگی و تعریق شبانه را کاهش میدهد که دقیقاً مانند گل
مغربی در مطالعه ما است ( .)25توجه به مطلب باال و زمان کوتاه
استفاده از گیاه و تأثیر مثبت روی گرگرفتگی میتوان برای زنان
یائسه که از گرگرفتگی شاکی بودهاند ،این گیاه را بهعنوان یک
روش غیرتهاجمی تجویز نمود .بخصوص اینکه با دز استفادهشده
در این مطالعه هیچ آثار جانبی مشاهده نشد .نقطه قوت مطالعه
حاضر دو سور کور بودن مطالعه است که تأثیر هر عامل مداخلهگر
را میتواند بهشدت کاهش دهد .از محدودیتهای مطالعه حاضر
عدم کنترل نسبی دمای محیط بود که میتوانست بر گرگرفتگی
تأثیر داشته باشد .به نظر میرسد گل مغربی و ویتاگنوس باعث
بهبود گرگرفتگی در زنان یائسه شود بااینوجود مطالعات بیشتری
نیاز است تا تأثیر این گیاهان بر بهبود گرگرفتگی زنان را به اثبات
برساند و زمان عود گرگرفتگی بعد از قطع دارو را نیز مشخص
نماید.

نتیجهگیری
بر اساس یافتههای این مطالعه استفاده از گل مغربی در بهبود
گرگرفتگی نسبت به ویتاگنوس برتری نسبی داشته است.

تشکر و قدرداني
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی به شماره  156دانشگاه علـوم
پزشـکی شهرکرد است .بدینوسیله از همکاری و مساعدت
کـسانی کـه مـا را در اجرای طرح تحقیقاتی یاری نمودند،
قدردانی به عمل میآید.

تعارض منافع
در بین نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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این دوران استفاده میکنند ( .)21از گیاهان دارای خواص
فیتواستروژنی میتوان گل مغربی و ویتاگنوس را نام برد .ما در
این مطالعه به مقایسه تأثیر گیاه گل مغربی و ویتاگنوس بر
گرگرفتگی دوران یائسگی زنان پرداختیم .نتایج مطالعه حاضر
نشان داد با مصرف روزانه گیاه گل مغربی و ویتاگنوس در دو نوبت
و به مدت یک ماه شدت ،مدت و تعداد دفعات گرگرفتگی در
قیاس با دارونما کاهش آماری معنیداری داشته است .این در
حالی است که در کاهش تعداد و مدت گرگرفتگی گیاه گل مغربی
نسبت به ویتاگنوس تأثیرگذاری بسیار بیشتری را نشان داد ولی
دو گیاه تأثیر یکسانی در کاهش شدت گرگرفتگی نشان دادند.
همچنین نتایج این مطالعه نشان داد تأثیرگذاری گل مغربی در
قیاس با ویتاگنوس طی زمان کوتاهتری از مصرف اتفاق افتاده
است .در مطالعات مختلفی تأثیر گیاهان فیتواستروژن دار بر روی
گرگرفتگی زنان یائسه سنجیده شده است .برای مثال مطالعه
ناهیدی و همکاران نشان داد استفاده از شیرینبیان ظرف مدت
 9ماه شدت و تعداد دفعات گرگرفتگی را کاهش میدهد (.)22
همچن ین کاظمیان در مطالعه خود با عنوان بررسی تأثیر والرین
بر گرگرفتگی زنان یائسه به این نتیجه رسید که استفاده از این
گیاه موجب کاهش شدت ،مدت و دفعات گرگرفتگی زنان یائسه
میشود ( .)15در مطالعه باغداری و همکاران نیز استفاده از پودر
دانه کتان منتج به کاهش شدت و مدت گرگرفتگی در زنان یائسه
تحت مطالعه شده بود ( .)23تمامی این مطالعات بامطالعه ما
همسو بودهاند و استفاده از گیاهان فیتواستروژنی منجر به کاهش
شدت ،مدت و دفعات گرگرفتگی در زنان یائسه شده است ولی
در مطالعه لوئیس و همکاران استفاده از پودر کتان منجر به
کاهش شدت و مدت گرگرفتگی نشد و با تمامی مطالعات باال
بهویژه مطالعه باغداری تناقض دارد که میتواند ناشی از استفاده
از دز کمتر ( 25میلیگرم) دارو در قیاس بامطالعه حاضر باشد
( .)15همچنین در مطالعهای که کاظمیان و همکاران با عنوان
بررسی تأثیر ویتاگنوس و پاسی پی بر گرگرفتگی دوران یائسگی
زنان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هر دو گیاه میتوانند
شدت گرگرفتگی را در زنان یائسه کاهش دهند ولی دو گیاه در
مقایسه باهم برتری خاصی دیده نشد ( .)18در مطالعهای که امین
و همکاران با عنوان مقایسه تأثیر درمانی ترکیب پودر سیاهدانه،
عصاره برگ ملیس و میوه رازیانه با داروی سیتالوپرام بر روی
کنترل عالئم یائسگی داشتند بدین نتیجه رسیدند که این گیاهان
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Abstract
Background & Objectives: Due to the numerous complications such as hot flashes in postmenopausal
women, this study aimed to compare the effects of two phytogenic herbs including Evening Primrose
oil and Vitex on hot flashes in menopause
Materials & Methods: The present study was a double blind clinical trial performed on 150
postmenopausal women in 2014 in Chaharmahal and Bakhtiari province. Women who participated
in this study randomly used one of the two flowering plants and the vitagnus tablet or placebo twice
a day for one month. Copperman's questionnaire was used to measure menopausal hot flash. At the
end of a month, the results were analyzed using descriptive and analytical statistics using SPSS
software.
Results: The results showed that the use of Primrose oil compared to vitagnus had a significant effect
on the duration and frequency of hot flashes (P <0.001). However, in reducing the intensity of hot
flashes, the two plants had no superiority compared to each other (p = 0.6).
Conclusion: Evening Primrose oil is more effective compared to Vitagnes in reducing hot flashes in
women.
Keywords: Evening Primrose oil, Vitex, hot flashes, menopause
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