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  مقاله پژوهشی

  

  
 1390زمستان ، 1ه پژوهشی طب مکمل، شمار –فصلنامه علمی 

 

  یائسگی عالیم برشمعدانی  چاي ثیرأت
 

*1سمیرا شهباززادگان
 

  .کارشناس ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .1
  

  14/11/1390 تاریخ پذیرش:    09/03/1390تاریخ دریافت: 
 چکیده
ها، باعث در زنان و وجود عوارض و مشکالت زیاد دوران یائسگی و عوارض درمان با هورمون افزایش امید به زندگی مقدمه:

و اثرات مثبت آن  شمعدانیهاي یائسه شده است. از طرفی به دلیل خواص درمانی گیاه اقداماتی جهت بهبود کیفیت زندگی خانم
انی براي خوشبو کردن چاي این مطالعه با هدف بررسی تأثیر هاي شمعدبر عالیم یائسگی و با توجه به رایج بودن استفاده از برگ

  .انجام شد یائسگی عالیم برچاي 
به صورت  نفر خانم یائسه 30 انجام شد. تعداداین مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی با طراحی قبل و بعد  :هامواد و روش

، خوابی بی ،رگرفتگیگُ ،(اضطراب ه برخی از عالیم یائسگیمورد بررسی قرار گرفتند. قبل از شروع مطالع گیري در دسترس نمونه
ند. مداخله به صورت استفاده از چاي شمعدانی به میزان دو فنجان ) در مدت یک هفته ثبت شدو سایر تپش قلبسردرد، ضعف، 

 ها داده بررسی شدند. ه)(دو هفته و سه هفته بعد از مداخل مرحله 2در  عالیم یائسگیمداخله پس از هفته بود.  3در روز به مدت 
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SPSSافزار  و با استفاده از نرمزوجی  تی آزمون و توصیفیهاي آماري  توسط روش

دار و  درصد خانه 8/95 ،واحدهاي مورد پژوهش متأهل بودند يه. همبودسال  92/49میانگین سن واحدهاي پژوهش  ها:یافته
بعد از  8/16قبل از درمان،  1/17بعد از مداخله کاهش داشت ( عالیم یائسگیي نمرهتدایی داشتند. درصد تحصیالت اب 1/80

  دار نبود.  درمان) ولی این کاهش از نظر آماري معنی
   دار نبود. شد ولی تأثیر آن معنی عالیم یائسگیچاي گل شمعدانی باعث کاهش هر چند ها نشان داد که  یافته گیري: نتیجه

  .یائسگی عالیمگل شمعدانی، چاي، طب مکمل،   :هاهکلیدواژ
  Email: samirashahbazzadegan2000@ yahoo.comنویسنده مسئول:  *
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  مقدمه:
اي از زندگی است یائسگی بیماري و ناخوشی نیست مرحله

که توقف دائمی قاعدگی به علت از دست دادن فعالیت 
ین دو مرحله از دهد و گذر بهاي تخمدانی رخ می فولیکول

هاي . متوسط سن شروع یائسگی سال)1زندگی زنان است(
زندگی است با توجه به افزایش امید به زندگی  55-48

-تقریباً یک سوم از زندگی زنان در دوران یائسگی می
). از نظر فیزیولوژیک کاهش ترشح استروژن ناشی 2گذرد(

همراه  از فقدان عملکرد فولیکولی مرتبط و با عالیم زیادي
باشـد که پیـامد دوران یائسگـی گُرگرفتگی می ). از3است(

اي برافروختگی، تعریق ناگهانی،  به صـورت اختـالالت دوره
قرمز شدن پوست سر و گردن و قفسه سینه، احساس شدید 

) و اغلـب 1یابد(گرما در بدن و با تعریق فراوان خاتمه می
فشـار در سر با لرز، تپش قلب، احساس اضطـراب، احساس 

خفگی و عدم تمرکز وصف  ،تهوع ،احساس سوختن ،و سینه
). مطالعـات ژانت کارپنتر نشان داد که گُرگرفتگی 4شود( می

 ،خواب ،اوقات فراغت ،هاي اجتماعی بر کار، فعالیت
لذت  ،هاي جنسیفعالیت ،ارتباط با دیگران ،تمرکز ،وخو خلق

) در ایاالت 5رد(گذا از زندگی و کیفیت کلی زندگی تأثیر می
 82تا  67متحده شیوع گُرگرفتگی در زنان یائسه طبیعی 

   ). 7گزارش شده است( 9/79/0) و در زنان یزدي 6درصد(
هاي موجود براي مراقبت از زنان یائسه براي اولین بار  روش

نظر به اهمیت  با درمان هورمونی آغاز شد. 1960در دهه 
زنان متقاضی ) 5(آن عوارض مختلفو هورمون درمانی 

هاي مکمل و  تر در زمینه درمانکسب اطالعات بیش
جایگزین شدند و در حال حاضر مطالعات زیادي در مورد 

با توجـه به عوارض ). 8(ها در حال انجام است این درمان
لزوم ) 9) و منع مصرف مطلق آن(5هورمـون درمانی(

ها و به خصوص  تر در مورد سایر روشهاي بیشبررسی
از داروهاي  .شودي گیاهی بیش از بیش نمایان میها روش

توان غیرتجویزي براي درمان عالیم وازوموتور می
هاي ایزوفالون، محصوالت سویا، کوهوش سیاه و  مکمل

 ).10(فالور یا گل ساعتی را نام بردگیاه پاسی  Eویتامین

به صورت طبی و  1هاي گیاه سنت جان ها و سرگل برگ
افسردگی براي رفع اضطراب براي عمدتاً به عنوان ضد 

هاي خلقی در دوران یائسگی استفاده شده  درمان نوسان
است. از گیاه دیگري که در درمان عالیم یائسگی به کار 

گیاه بومی جنوب  3توان نام برد. کاوا را می 2رفته شبدر قرمز
اقیانوس آرام براي درمان عالیم یائسگی به خصوص 

  ). 3ضطراب توصیه شده است(پذیري، بی خوابی و ا تحریک
هاي معطر بوده  داراي برگ گل عطري یا شمعدانی عطري،

 يهخانواداین گیاه متعلق به  دارد. یبوي مطبوع و
مصارف دارویی متفاوتی براي آن ذکر  بوده و 4ژرامیناسه

 خاصیت خواص گل شمعدانیاز  .)11(است شده
عوارض قاعدگی  ،اضطراب تسکین دهنده )12بیوتیکی( آنتی

، اگزما ،شیدگیخرا، بریدگی ،ها زخم ، التیامو یائسگی
ذکر  دیابت ضد و واریس ،خوابی بی، قارچ ناخنهموروئید، 

گل شمعدانی حاوي اگزاالت، رزین، شده است. 
از آن براي درمان  و فراوانی است کربوهیدرات و کلسیم

ل گ يهکرددم .کنند اسهال و التیام زخم استفاده می
شمعدانی براي درمان بسیاري از اختالالت گوارش مفید 

این  .شودبوده و باعث کاهش دردهاي ناشی از آن می
دهد و التهابات ناشی از آن نوشیدنی هموروئید را التیام می

 يهالتهاب لثه در اثر مصرف منظم دم کرد .کندرا کم می
گل شمعدانی برطرف شده و بسیاري از التهابات حلق و 

هاي  و عفونت خصوص هنگام سرماخوردگیه ودردها بگل
مصرف این نوشیدنی هنگام  .کندکاهش پیدا میتنفسی 

سینه باعث تسکین ناراحتی شده و باعث  يهدرد در قفس
هاي شدید زنانه  ریزيدر خون .شودعضالنی می آرامش

گل شمعدانی  يهنوشیدن یک تا دو فنجان از دم کرد
با توجه به ) 11-17(دهدمی را کاهش ریزيخون امکان

وجود عوارض و مشکالت و  افزایش امید به زندگی در زنان
توجه ها و لزوم  و عوارض درمان با هورمون زیاد این دوران

و همین  هاي یائسهخانمتر براي بهبود کیفیت زندگی بیش
                                                             

1 Hypericum perforratum 
2 Red clover 
3 Piper methysticum 
4 Geraminaceae 
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طور به دلیل خواص درمانی زیاد گیاه شمعدانی و با توجه 
بو هاي شمعدانی براي خوش از برگبه رایج بودن استفاده 

گل  چاي ثیرأت بررسیهدف کردن چاي این مطالعه با 
 .انجام شد یائسگی عالیم برشمعدانی 

  ها:مواد و روش
در  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی با طراحی قبل و بعد

 نفر خانم یائسه 50 انجام شد. تعداد در اردبیل 1389سال 
مورد بررسی قرار گرفتند.  ر دسترسگیري د به صورت نمونه

قبل از شروع مطالعه ها پرسشنامه بود.  ابزار گردآوري داده
، گرفتگی رگُند. عالیم شامل موارد ثبت شد عالیم یائسگی

، عصبانیت، احساس غمگینی شدید، بی خوابی بی حسی،
تپش سرگیجه، ضعف، درد عضالنی یا مفصلی، سردرد، 

هر یک از این عالیم در این باشد.  و مورمور شدن می قلب
بر اساس بدون عالمت، ضعیف،  3ي صفر تا شاخص نمره

اسـاس ایندکـس کوپرمـن)  (برگیرند.  متوسط و شدید می
که ایندکـس کوپرمن به دفعات توسط  با توجه به این

پژوهشگـران استفاده شده است و غالباً در میان زنان غربی، 
) و همچنین در ایران 18هاي آسیایی( زنان هندي و جمعیت

روا و  )19نیز این پرسشنـامه مورد استفاده قرار گرفته است(
  .باشدمی پایا

بود. داشتن سواد،  زیر موارد شامل به مطالعه ورود شرایط
عالیم  از حداقل یک سال از یائسگی آنان گذشته باشد،

یائسگی شکایت داشته باشند، در حال استفاده از هورمون 
نباشند،  خون پرفشاري سگی نباشند، دچاردرمانی در یائ

 مؤثر بر گُر گرفتگی مانند داروهاي يکننده مصرف
تیبولون  و بلرگال، نالوکسان ورالپیرید، دوپا، متیل کلونیدین،

سرطان نداشته باشند و وقوع  به ي ابتالنباشند. سابقه
 مراحل کامل توضیح پس از سال باشد. 45یائسگی بعد از 

اخذ  شرایط واجد هاي کتبی از خانم ضایتنوع تحقیق ر و
 آنان یائسگی به مربوط اطالعات و مشخصات فردي شد.

چاي زنانی که در طی پژوهش بیمـار شده یا  .ثبت گردید
از مطالعه بودند ا کامـل و صحیـح استفاده نکرده شمعدانی ر

نفر بود.  20شدند که تعداد آنان در این مطالعه  حذف
فاده از چاي شمعدانی به میزان دو مداخله به صورت است

چاي گل شمعدانی از هفته بود.  3فنجان در روز به مدت 
خوري گل در یک فنجان آب جوش مخلوط دو قاشق چاي

. اضافه کردن برگ شمعدانی معطر در بین شودتهیه می
مردم بعضی مناطق رایج است و در طب سنتی توصیه شده 

در آن در غذا استفاده ي این گیاه و حتی پوکه از جوشانده
پس از ). 20شود لذا استفاده از آن عوارض جانبی ندارد(

(دو هفته و سه هفته بعد  مرحله 2در  عالیم یائسگیمداخله 
نفر به دلیل عدم مصرف  20 بررسی شدند. از مداخله)

هاي  توسط روش ها صحیح چاي از مطالعه حذف شدند. داده
افزار  استفاده از نرم و با تی زوجی آزمون و توصیفیآماري 

SPSS 05/0 و با در نظر گرفتن≤P  مورد تجزیه و تحلیل
  . ندقرار گرفت

  ها:یافته
 يه. همبودسال  92/49میانگین سن واحدهاي پژوهش 

دار  درصد خانه 8/95 ،واحدهاي مورد پژوهش متأهل بودند
ي نمره میانگین درصد تحصیالت ابتدایی داشتند. 1/80و 

دو هفته بعد از  55/1±24/0قبل از مداخله  عالیم یائسگی
 53/1±24/0و سه هفته بعد از مداخله  53/1±22/0مداخله 

ترین  شایعداري با هم نداشتند.  به دست آمد که تفاوت معنی
با  عالیم یائسگی به ترتیب درد عضالنی و استخوانی

 56/1و احساس غمگینی  57/1گرفتگی رگُ، 03/2 میانگین
  بود.
دو هفته  11/17±3/4موع عالیم قبل از مداخله ي مجنمره

و سه هفته بعد از مداخله  83/16±2/3بعد از مداخله 
ي بود که با وجود کاهش در مجموع نمره 4/4±70/16

دار نبود.  عالیم این کاهش با آزمون تی زوجی معنی
قبل از مداخله، دو هفته بعد  عالیم یائسگیي نمره میانگین

ه بعد از مداخله به تفکیک هر یک از از مداخله و سه هفت
آورده شده است. در هیچ کدام از  1عالیم در نمودار 

  واحدهاي پژوهش عوارض جانبی خاصی دیده نشد.
  بحث:
ترین عالیم یائسگی درد عضالنی و  شایعپژوهش در این 

که این یافته  بود و احساس غمگینی گرفتگی رگُ، استخوانی
 همکاران در سبزوار است کهتوسلی و  يهمطابق با مطالع
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، درد مفاصل و مشکالت درد استخوانیرا  ترین عالیم  شایع
 .)8خوابی و گُر گرفتگی و ضعف گزارش کردند(روانی و بی

 يهکرد اي مبنی بر مصرف دمدر بررسی منابع مطالعه
 يهشمعدانی بر عالیم یائسگی به دست نیامد. در مطالع

این که شدت عالئم چاي گل شمعدانی با وجود  حاضر
دار نبود. دلیل آن را کاهش داد ولی تأثیر آن معنی یائسگی

ي چاي و یا دز احتماالٌ استفاده از فقط برگ گیاه براي تهیه
پایین بوده است. ساراسواتی و همکاران  اظهار داشتند که 

ي گل شمعدانی که در شیر در طب سنتی در آفریقا از ریشه
ها  طیف وسیعی از بیماري جوشانده شده براي درمان

شود. این محققان همچنین گزارش کردند که استفاده می
ي این گیاه براي درمان انواع ي ریشهدر کشور آلمان عصاره

). 20شود(عنوان داروي گیاهی استفاده می خوردگی بهسرما
شمعدانی در درمان برونشیت حاد  ياي از عصاره در مطالعه

ي شمعدانی استفاده شده و مشاهده گردیده که عصاره
به یک کاهش داده است  1/7شدت برونشیت را از 

همچنین اثرات سوء آن فقط در نوزادن و کودکان به 
) استیل و 21صورت مشکالت گوارشی گزارش شده است(

معدانی ش يهآن از عصار يهکه در تهیهمکاران در دارویی 
استفاده شده بود براي درمان عالیم یائسگی استفاده کردند 

). 22و نشان دادند که این دارو در درمان عالیم مؤثر بود(
بودن این گیاه در این شاید به دلیل استفاده از عصاره  مؤثر

ي هور و همکاران ماساژ با باشد. در مطالعهو دز باال می
هفته  8هفته به مدت  آروماتراپی با شمعدانی یک بار در

موجب کاهش زیاد عالیم کلیماتریک به خصوص گُر 
گرفتگی و درد شد گرچه روشن نبود که این اثرات مثبت 

). 23مربوط به ماساژ یا آروماتراپی و یا هر دو است(
ساراسواتی و همکاران همچنین بر خصوصیات ضد 

). محققان دیگر از جمله 20افسردگی شمعدانی تأکید کردند(
) گزارش کردند 25) و هوچیبگز و همکاران(24ات و بریرز(و

که شمعدانی براي درمان مشکالت قاعدگی، یائسگی و 
  احتقان پستان مؤثر است.

  گیري:  نتیجه
ترین عالیم  شایع نشان داد کهي حاضر مطالعه يها یافته

و  گرفتگی رگُ، یائسگی به ترتیب درد عضالنی و استخوانی
چاي گل شمعدانی با وجود این که و  بود احساس غمگینی

دار  را کاهش داد ولی تأثیر آن معنی یائسگیشدت عالئم 
شود به تر موضوع پیشنهاد مینبود. براي بررسی بیش

ي حاصل از گیاه ي مؤثره از عصارهمنظور افزایش ماده
هاي مختلف این گیاه از جمله ریشه و  استفاده شود و اندام

ار برده شود. همچنین براي کهاي این گیاه به گلبرگ
افزایش دقت آزمون از تعداد نمونه بیشتري در نظر گرفته 

   شود. 
  تشکر و قدردانی:

هاي شرکت کننده در مطالعه و همکارانی که از کلیه خانم
در انجام تحقیق ما را یاري نمودند تشکر و قدردانی به 

  آید.عمل می
  



  سمیرا شهباز زادگان                                                                               بر...                                                  تأثیر چاي شمعدانی 

64 

0
0.5

1
1.5
2

2.5

فتگی
 گر

گر
حسی

بی 
خوابی

بی 
صبانیت

ع
 گینی

 غم
حساس

ا
یجھ

سرگ ضعف

صلی
ا مف

ی ی
د عضالن

در
درد

سر
ش قلب

تپ
شدن

ور 
ر م

مو

ھ  قبل از مداخل

دو ھفتھ بعد از مداخلھ

سھ ھفتھ بعد از مداخلھ

   
  و پس از درمانقبل عالیم یائسگی : میانگین 1نمودار 
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Abstract 

Introduction: The increase in life expectancy in women, the presence of 
complications and hardships associated with menopause, and the side effects of 
hormonal treatment have led to endeavors for improving the quality of life in 
women during the menopause period. Due to the therapeutic properties of 
geranium and its positive effects on menopausal complications, and noticing the 
use of geranium leaves in flavoring tea, this study was done to investigate the 
effects of geranium tea on menopausal symptoms. 
Methods: This clinical trial, with a before/after design, was done on 30 
menopausal women through convenience sampling. Before conducting the study, 
some menopausal symptoms (anxiety, hot flashes, insomnia, headache, 
palpitations, lethargy, and so forth) were registered for one week. The intervention 
included consuming two cups of geranium a day for three weeks. After this period, 
menopausal symptoms were evaluated at two stages (two and three weeks after the 
intervention). Data were analyzed by descriptive statistics and paired t-test using 
SPSS software. 
Results: The subjects’ mean of age was 49.92 years and all of them were married. 
Also, 95.8% of the subjects were housewives and 80.1% of them had primary 
school education. The menopausal symptoms score showed a reduction after the 
intervention (17.1% before the intervention and 16.8% after the intervention); 
however, it was not significant. 
Conclusion: The findings of this study showed that although geranium tea 
decreases menopausal symptoms, this decrease is not significant. 
Keywords: Complementary medicine, geranium, menopausal symptoms, tea. 
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