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  مقاله پژوهشی

  

  
 1391 ، تابستان2پژوهشی طب مکمل، شماره –فصلنامه علمی 

 

سال  50 – 60تاثیر عصاره جینکو بیلوبا بر فعالیت جنسی زنان یائسه   
  

  3، حمید حقانی*2، سیمین تعاونی1مینا امیري پبدنی

 .کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی البرز .1
 امایی، کارشناس ارشد آموزش پزشکی، عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو موسسه طب اسالمی، مکمل و مطالعات تاریخ پزشکی. کارشناس ارشد م .2

 .دانشجوي دکتري آمار، عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران .3
 

  09/12/1391پذیرش:تاریخ     15/08/1391تاریخ دریافت: 

 چکیده
بسیاري از زنان در دوران یائسگی دستخوش تغییراتی می شوند که بخشی از این تغییـرات در اثـر کـاهش جریـان خـون کـه       : مقدمه

ثانویه به کاهش استروژن می باشد، ایجاد می شود. این تغییرات ممکن است موجب کـاهش فعالیـت جنسـی در آنـان گـردد. هـدف از       
  ساله بود. 50 – 60وهش تعیین تاثیر عصاره جینکوبیلوبا بر فعالیت جنسی زنان یائسه انجام این پژ

ا  تصادفی کنترل شده به همراه کارآزمایی این درمواد و روش ها:  ه  سـاله  50ــ 60 سـالم  داوطلـب  زن 80 دارونمـا،  ـب  مرکـز  سـه  ـب
فرم تهیه شـده رضـایت نامـه     کنندگان شرکت. نمودند تشرک مطالعه در و نموده مراجعه تهران پزشکی علوم دانشگاه درمانی بهداشتی

 گیـري  انـدازه  ابـزار . نمودنـد  دریافـت  یا دارونما جینکوبیلوبا کپسول گرم میلی 120ـ240 ماه یک آگاهانه را تکمیل نموده و سپس مدت
 سـنجش  و بعد از مداخله مـورد قبل  را زنان جنسی فعالیت آن از بخشی که بود ساباتسبرگ جنسی عملکرد گیري اندازه مقیاس مطالعه،

  .شدند تحلیل و تجزیه ویتنی آزمون هاي دقیق فیشر، تی مستقل و من از استفاده با شده آوري جمع هاي داده در نهایت .داد قرار
 9/45زن ( 29در  یائسـگی سـال قـرار داشـتند. سـن      52تـا   50درصد) در محدوده سـنی   6/42(زن یائسه مورد پژوهش  27 ها: یافته
 داري معنـی  آمـاري  تفاوت جنسی فعالیت میزان نظر از دارونما و بیلوبا جینکو دوگروه مداخله، انجام از بعدسال یا بیشتر بود.  50)، درصد

   ندادند. نشان را
نتایج نشاندهنده عـدم تـاثیر آن بـر میـزان فعالیـت       ،میل جنسی زنان اثر بخشی مکمل گیاهی جینکو بیلوبا بر وجود باگیري:  نتیجه

بسیاري از مکمل هاي گیاهی بدنبال مصرف طوالنی ظاهر می گـردد، توصـیه مـی     نسی آنان بوده است. با توجه به اینکه اثر بخشیج
 شود در مطالعات بعدي این گیاه به مدت طوالنی تر استفاده شود.

  .مکمل گیاهی، جینکوبیلوبا، فعالیت جنسی، یائسگی: واژه ها کلید
  

E.mail:staavoni14@yahoo.com  *نویسنده مسئول:
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  :مقدمه
بـه میـزان یـک     2030جمعیت زنان یائسه در جهان تـا سـال   

رقـم   ایـن شود میکه تخمین زده  )1میلیارد نفر خواهد رسید (
د    ،درصـد  50حـدود   2015تا سـال   در سـال   ).2(افـزایش یاـب

سـاله   45 -60درصد از جمعیت ایران را زنـان   87/13، 1385
دگی     . )3تشکیل دادند ( بسیاري از زنـان در ایـن مرحلـه از زـن

). گرچـه  5و  4( کنندمیخود عوارض شروع یائسگی را تجربه 
با گذشت زمان پیشرفت هـاي زیـادي در زمینـه پیشـگیري و     
ه نظـر مـی رسـد       درمان مسائل یائسگی وجود داشته اسـت، ـب
آنچه در این راستا کمتر مورد توجه قرار داشته، روابط جنسی و 

ط جنسـی   6آن باشد (مشکالت  ) و این در حالی است که رواـب
بخـش مهمـی از سـالمت و حــس رفـاه و بهزیسـتی زنــان را      

 از متأثر میتواند یائسگی در جنسی روابط .)7تشکیل می دهد (
 اجتمـاعی،  و فـردي  هـاي  ویژگـی  عوامل فیزیولوژیک، برخـی 

باشـد و پـرداختن بـه     جنسـی  دانش کاهش و مشکالت روانی
بهبود روابط جنسی در زنان منجر می گـردد. در  این مسایل به 
که از نظر جنسی فعـال هسـتند، آتروفـی واژن     زنان یائسه اي

 ). ماسـترز و 8مـی باشـد (   1کمتر از زنان فاقد فعالیت جنسـی 
نیز وجود فعالیت جنسـی را در زنـان یائسـه و حتـی     2 جانسون

   ).9( مسن ضروري می دانند
کمتـر   به روابط جنسی خود یائسگی بعد از زنانی که در دوران

د، نسـبت بـه دیگـر      اهمیت داده و فعالیت جنسی کمتري دارـن
زنان عالوه بر اینکه دچار خشکی و آتروفی واژن و متعاقب آن 

می شوند، از نظر خلقی نیز کناره گیـر   3نزدیکی جنسی دردناك
   ).8تر می باشند(

در گذشـته، درمـان انتخـابی بـراي      4هورمون درمانی جایگزین
وده اسـت   ب نتـایج یـک مطالعـه    ). 10( هبود عالیم یائسـگی ـب

ان   57/8که فقط  نشان داد 1380ایرانی در سال   درصـد از زـن
 ).4کننـد ( استفاده می هورمونی هاي جایگزینییائسه از درمان

                                                             
1 Sexual activity  
2  Masters & johnson 
3  Dyspareunia  
4 hormone replacement therapy (HRT)  

علــی رغــم منــافع هورمــون درمــانی در زنــان یائســه، نتــایج  
ا ایـن روش هـ   مطالعات پیشگامان زنان نشان داده اسـت کـه  

موجـب شـده    )، ایـن امـر  8ممکن است کامال بی ضرر نباشد (
هـا  پژوهشگران در جستجوي داروهایی مشابه هورمـون است، 

  .)11( باشند ولی با عوارض کمتري از آنها
یکی از روش هاي درمانی مـی باشـد    5طب مکمل و جایگزین

که امروزه به شکل روز افزون به خصوص در میان زنان یائسه 
). سازمان بهداشت جهـانی،  12قرار گرفته است ( مورد استفاده

طب مکمل و جایگزین را به عنوان روشهایی که ممکن اسـت  
  ). 13در بهبود عالیم یائسگی موثر باشد، توصیه نموده است (

) 14مـی باشـد (   6یکی از روش هاي طب مکمل گیاه درمـانی 
که عموماً در میان زنان یائسه، به منظور رفع عالئـم یائسـگی   

 ). از جمله ترکیبات گیاهی کـه 15رد استفاده قرار می گیرد (مو
ان یائسـه جهـت     داراي فعالیت استروژنی بوده و به ویژه در زـن
ــوان       ــی ت ــردد، م ــی گ ــتفاده م ــگی اس ــم یائس ــود عالئ بهب

ه جـاي        7 هافیتواستروژن ام بـرد کـه در برخـی از مـوارد ـب را ـن
در دهه ). 16درمان هاي جایگزینی هورمونی به کار می روند (

ي اخیر استفاده از فیتواستروژن ها محبوبیت زیادي را در میـان  
) و 17به بدست آورده اسـت (  زنان یائسه، به ویژه زنان آسیایی

رژیم غذایی حاوي فیتواستروژن ها در ایـن زنـان شـدت بـروز     
عصـارة جینکـو   ). 8عالیم یائسگی را در آنها کاهش می دهد (

جریـان خـون را تسـهیل    ژن به عنـوان یـک فیتواسـترو    8بیلوبا
و بر روي سیستم هاي نیتریک اکسید و بافت نرم تـاثیر   نموده

ضـروري مـی   هـا  ها در پاسخ جنسـی خـانم  دارد که این فرایند
بر عملکـرد جنسـی   باشند، لذا ممکن است این مکمل گیاهی، 

 در سال9اوح و چانگ که ايدر مطالعه ).18( موثر باشدها خانم
ا انجـام     تعیی به منظور 2004 ن فعالیـت اسـتروژنی جینکوبیلوـب

هـاي  دادند، متوجه شدند که ترکیبـات اصـلی جینکـو فعالیـت    

                                                             
5  Complementary & Alternative Medicine  
6  Herbal therapy 
7 Phytoestrogens 
8 Gikgo Biloba Extract 
9  Oh & Chung 
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تـوان از آن بـه عنـوان درمـان     ضعیف استروژنی داشـته و مـی  
اي در مطالعههمچنین ). 19جایگزینی هورمونی استفاده نمود (

ه  انجام دادند، مصرف  1کوهن و بارتلیک که   120-240روزاـن
ود     جینکو بیلوبامیلی گرم  باعث بهبود عملکرد جنسـی شـده ـب

)18( .  
 از پـس  جنسـی  فعالیت میزان هدف ما در این پژوهش بررسی

  جینکوبیلوبا در زنان یائسه سالم بود. گیاه عصاره مصرف
  :ها روشمواد و 

ا گـروه      کارآزمایی از نوع مطالعۀ این بالینی تصـادفی همـراه ـب
 علـوم  دانشـگاه  اخالق تهکمی تأیید از پس کنترل می باشد که

 سالۀ 50ـ 60 یائسه زن 80 )، تعداد12026تهران (کد  پزشکی
داده  شـرکت  مطالعـه  در 1389ــ 1390هـاي  سال طی در سالم
 تحـت  درمـانی  و بهداشتی مراکز شامل پژوهش محیط. شدند

 .بود تهران پزشکی علوم دانشگاه پوشش
 ل،سـا  50ــ  60 سـن  داشتن شامل؛ مطالعه به ورود معیارهاي

 هورمـون  مصـرف  عـدم  یائسـگی،  زمـان  از سال یک گذشتن
 زن روانـی  یـا   جسمی بیماري هرگونه فقدان جایگزین، درمانی

 داشـتن  و نوشتن و خواندن سواد حداقل بودن دارا همسرش، و
. بـود  مداخله زمان ماه یک طول در جنسی رابطه بار دو حداقل

 دیگر يدارو هرگونه مصرف شامل؛ مطالعه از خروج معیارهاي
 عـدم ( جینکوبیلوبا هاي کپسول نامنظم مصرف مطالعه، طی در

 هـاي  بیمـاري  ،)بیشـتر  یا هفته یک مدت به ها کپسول مصرف
 مـاه  یـک  طـی  در جنسی رابطه بار دو حداقل نداشتن و جدي

  .  بود مداخله
 هـاي  زمینـه  در شـده  انجـام  تحقیقـات  به توجه حجم نمونه با

 فـرض  با و% 80 آزمون وانت و% 95 اطمینان سطح با و مشابه
نمـره   10 حداقل افزایش باعث بیلوبا جینکو کپسول تاثیر اینکه

 از پـس  شـود،  پژوهش مورد واحدهاي جنسی تغییر در عملکرد
 گـروه  هـر  در نفـر  30 نمونـه  ذیـل حجـم   فرمول در دادن قرار

                                                             
1  Cohen & Bartlik 

ه احتمـال ریـزش      ) نفر 60 جمعاً( ا توجـه ـب برآورد گردید که ـب
 نفر در نظر گرفته شد.  40نمونه براي هر گروه 

 
 

 
در این کارآزمایی بالینی سه سویه کور کنترل شده بـه همـراه   

میلـــی گـــرم کپســـول  120 – 240گــروه دارونمـــا، تـــاثیر  
 جینکوبیلوبا بر روي فعالیت جنسی زنـان بررسـی گردیـد. هـر    

 گیـاه  هاي برگ عصاره گرم میلی 60 حاوي جینکوبیلوبا کپسول
 اول هفتـه  در پـژوهش  مـورد  هـاي  ونـه نم کـه  بود جینکوبیلوبا

ه  بایست می ) گـرم  میلـی  120 معـادل (عـدد کپسـول    دو روزاـن
ه  کـه  صـورتی  در سـپس . نمایند مصرف  120 میـزان  هـا  نموـن

ه  می نمودند،  تحمل را گرم میلی  معـادل ( کپسـول  چهـار  روزاـن
  .  نمودند می دریافت) گرم میلی 240

به کپسـول  همچنین کپسول هاي دارونما ظاهري کـامال مشـا  
هاي جینکو بیلوبا داشت. سپس کپسـول هـا در بطـري هـاي     

از آنجـایی کـه    .قرار داده شـد  Bو  A کامال مشابه با کدهاي
مطالعه سه سویه کور بود فقط داروساز از محتویات بطـري هـا   

    .مطلع بود
پژوهشــگر پــس از توضــیح در مــورد اهــداف و روش اجــراي  

ي مـورد پـژوهش و اخـذ    مطالعه به مسئولین مراکز و نمونه ها
رضایت آگاهانه از آنها به صورت تصادفی آنان را بـه دو گـروه   

ه روش  انتخاب نمونهجینکو بیلوبا و دارونما تخصیص داد.  ها ـب
ه روش تصـادفی و بـه       مستمر صـورت گرفـت   ه هـا ـب و نموـن
 گروه آزمون و دارونمـا قـرار گرفتنـد.    2صورت قرعه کشی در 

کشیدن قرعه یکی از کـارت هـاي   با نفر اول بدین ترتیب که 
A  یاB   را انتخاب نموده و بر این اساس یکی از بطري هـاي
B یا A  را که هریک از آنها حاوي کپسول هاي جینکو بیلوبا



 91، تابستان)3(پیاپی 2شماره، 2دوره        طب مکمل                                                                                                 

 

151 

میـان در   افراد بصورت یک درۀ . بقییا دارونما بود انتخاب نمود
   .داده شدندقرار  دارونماگروه آزمون و 

 بخـش . بـود  بخـش  دو شامل مطالعه این در استفاده مورد ابزار
ه  فـردي  مشخصات به مربوط که اي پرسشنامه اول  هـاي  نموـن

 دفعــات قاعـدگی،  آخـرین  سـن  ســن، شـامل؛  پـژوهش  مـورد 
 اشـتغال،  وضـعیت  تحصیالت، وضعیت ماه، در جنسی نزدیکی

زار،  دوم بخش. بود اقتصادي وضعیت و همسر، سن  مقیـاس  اـب
بخشـی از آن   که بود 1ساباتسبرگ جنسی عملکرد گیري اندازه

ــت وضــعیت ــورد را جنســی فعالی ــابی م ــرار ارزی ــار .داد ق  اعتب
 گـارات  وسـیله  به 1995 سال در علمی ابزار اعتماد و محتوایی

 کرونبـاخ  آلفـاي  ضـریب  و شد انجام انگلستان در 2همکاران و
 در ابـزار  ایـن  ترجمۀ پایایی و روایی). 20( بود 95/0 پرسشنامه

 وسـیله  بـه  1384 و 1378 هـاي  سـال  در ایران در مطالعه چند
  ). 22و  21(شد  تعیین همکاران و تعاونی

سوال بسته به صورت مقیاس لیکرت  12 این پرسشنامه داراي
سوال آن وضعیت عملکـرد جنسـی    6که  اي می باشدگزینه 5

جنسی، فعالیـت جنسـی،   به روابط  هاي مختلف میلرا از جنبه
ذت از رو    و  ارگاسـم ابـط جنسـی،   رضایت از روابـط جنسـی، ـل

سوال دیگر تغییرات آن  6و ماه گذشتهاهمیت روابط جنسی در 
مـورد بررسـی قـرار مـی     (قبل از یائسگی) را نسبت به گذشته

منظور از عملکرد جنسی در این مطالعه مجمـوع نمـرات    دهد.
 4و  3جنبه هاي مختلف عملکرد جنسی مـی باشـد. سـواالت    

میزان فعالیت  3ه که سوال مربوط به میزان فعالیت جنسی بود
میزان فعالیـت جنسـی    4جنسی را در طی ماه گذشته و سوال 

در را در مقایسه با دوران قبل از یائسـگی را نشـان مـی دهـد.     
و  3، 2، 1، 0نمـرات   سواالت با امتیاز دادن نحوة امتیازدهی به

 تبـدیل شـد.   100هر یک از سواالت در نهایت به  .می باشد 4
را به صورت خیلی زیـاد پاسـخ    3ردي که سوال به طور مثال ف

و فعالیـت   4تـرین نمـره یعنـی    نمرة وي از این سوال بـاال  داد،
نمرات هر یک از سواالت جداگانـه و   بود. 100جنسی این فرد 

                                                             
1  Sabbatsberg Sexual Rating Scale (SSRS) 
2  Garatt et al  

 مقطـع  دو در پرسشـنامه  محاسـبه گردیـد. ایـن    100بر مبناي 
ه  مداخلـه  ماه یک اتمام از بعد دوم بار براي و مداخله از قبل  ـب

  . شد تکمیل شرایط واجد هاي نمونه وسیله
 ساباتسـبرگ  گیـري  انـدازه  مقیاس و فردي اطالعات پرسشنامه

 کلیـه . گردیـد  تکمیـل  ها نمونه وسیله به مطالعه اول مرحله در
 صـورت  به و کرده دریافت را بیلوبا جینکو هاي کپسول ها نمونه

 فنـی تل هـاي  پیگیري در. شد انجام تلفنی هاي پیگیري هفتگی
 تـا  مصـرف  میـزان  بنـابراین  نشد، گزارش اي عارضه نوع هیچ
 .یافـت  افـزایش ) گرم میلی 240( کپسول چهار روزانه ماه پایان

 شـدند،  داده شـرکت  مطالعـه  در که پژوهش مورد نمونۀ 80 از
 مـورد  و نمـوده  کامـل  را مطالعـه  پروتکـل  موفقیـت  با زن 63

 ایـن  در نمونـه  ریـزش  بنابراین. گرفتند قرار نهایی هاي بررسی
عدم نزدیکی بـه   شامل؛ نمونه افت علل. بود درصد 21مطالعه 

نفـر)،  1نفـر)، فـوت همسـر (    3تعداد حداقل یـک بـار در مـاه (   
نفـر)، تشـخیص اخیـر     3تشخیص اخیر دیابت در طی مطالعه (

نفــر)، مصــرف  2نفــر)، مصــرف آســپرین ( 2فشــارخون بــاال (
 نفر) بـود. پـس   6ما (نامنظم کپسول هاي جینکو بیلوبا یا دارون

 فـوق  درمـانی  و بهداشـتی  مراکز به مجدداً ها نمونه ماه یک از
 جنسـی  عملکـرد  گیري اندازه مقیاس پرسشنامۀ و کرده مراجعه

رم افـزار      . نمودنـد  تکمیـل  را  SPSSداده هـا بـا اسـتفاده از ـن
از آزمـون   مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار داده شـد و     16ویرایش 

  قل و من ویتنی استفاده گردید.  هاي دقیق فیشر، تی مست
  :هایافته

ــروه    ــژوهش در دو گ ــان مــورد پ ویژگــی هــاي فــردي زن
نشــان داده  2و  1در جــداول شــماره  جینکوبیلوبــا و دارونمــا

درصـد) در   6/42(نفـر از افـراد مـورد پـژوهش      27 شده است.
  سال قرار داشتند. 52تا  50محدوده سنی 

قبــل از انجــام نتــایج آزمــون تــی مســتقل نشــان داد کــه 
مداخله دو گروه جیکوبیلوبا و دارونمـا از نظـر متغیـر هـاي     
دموگرافیک تفاوت آماري معنـی داري نداشـتند. همچنـین    
آزمون مـن ویتنـی نشـانگر آن بـود کـه دو گـروه از نظـر        
میزان فعالیت جنسی قبل از انجـام مداخلـه تفـاوت معنـی     
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مــن نتــایج آزمــون داري نداشــتند. بعــد از انجــام مداخلــه 
ویتنی نشان داد که بین دو گـروه جینکـو بیلوبـا و دارونمـا     
از نظر میزان فعالیـت جنسـی تفـاوت آمـاري معنـی داري      
وجـود نداشــت. بــه عبــارت دیگــر فعالیــت جنســی بعــد از  
مصرف جینکو بیلوبا افزایش نیافتـه اسـت. (جـدول شـماره     

همچنین نتیجه آزمون من ویتنی نشـان داد کـه میـزان     )3
ی زنان نسبت به قبل از یائسـگی نیـز بـین دو    فعالیت جنس

 )4گروه تفاوت آماري معنی داري نداشت. (جدول شـماره  

همچنــین آزمــون فــوق نشــانگر تفــاوت معنــی دار میــل   
    ).=02/0pبود( جنسی در دو گروه جینکو بیلوبا و دارونما

  :بحث
 – 60 یائسـه  زنـان  در جنسـی  فعالیت میزان در مطالعه حاضر

جینکوبیلوبا مـورد بررسـی    گیاه عصاره مصرف از ساله پس 50
  قرار گرفت.

با توجه به اینکه نتایج نشان دهنده عدم تفـاوت آمـاري معنـی    
دار بین دو گروه جینکو بیلوبا و دارونمـا قبـل از انجـام مداخلـه     

بنابراین می توان چنـین گـزارش نمـود کـه دو گـروه از       ،بودند
قبل از مداخلـه   نظر ویژگی هاي فردي و میزان فعالیت جنسی

  همگن بوده اند.
نتـایج مطالعــه حاضــر نشـان داد، مصــرف خــوراکی کپســول    

جینکوبیلوبا موجب بهبود میل جنسی شد، در حالی که موجـب  
افزایش دفعات فعالیت جنسی در زنـان یائسـه نگردیـد. ایتـو و     

طی یک کارآزمایی بالینی دو سـوکور نشـان دادنـد     1همکاران
کــه حــاوي عصــارة  2ژیــن مــاکسکــه اســتفاده از مکمــل آر

هـا   آرژینین، مولتی ویتامین -جینکوبیلوبا، جینسینگ، دامیانا، ال
هفتـه رضـایت جنسـی، میـل      4باشد، بعد از  و مواد معدنی می

ــم و    ــت جنســی، ارگاس ــات فعالی جنســی، خشــکی واژن، دفع
مطالعـه حاضـر   در ). 23را بهبود بخشید ( حساسیت کلیتوریس

نیز همانند مطالعه ایتو و همکاران مصرف جینکوبیلوبا موجـب  
بهبود میل جنسی گردید، در حالی کـه بـر خـالف آن دفعـات     

                                                             
1  Ito et al 
2  Argin Max 

دلیل این تفـاوت ممکـن اسـت     فعالیت جنسی را افزایش نداد.
اثربخشی بیشتر سایر ترکیبات آرژین ماکس بر عملکرد جنسی 

  نسی گردیده است.باشد که موجب افزایش دفعات فعالیت ج
انجـام شـد،    2006همچنین در مطالعۀ دیگري کـه در سـال    

تأثیر مکمل حاوي جینکوبیلوبا به همراه سایر ترکیبات مکمـل  
مـواد   و هـا  ویتامین مولتی دامیانا، آرژینین، ال مانند جینسینگ،

معدنی بر روي زنان واقع در دورة قبل، حول و حوش و بعـد از  
ان   نتای یائسگی بررسی شد. ج مطالعۀ فوق نشان داد کـه در زـن

ر روي میـل        قبل از سن یائسگی ایـن مکمـل تـاثیر مثبتـی ـب
جنسی، رضایت جنسـی، تعـداد دفعـات میـل جنسـی و تعـداد       

چنـین در زنـان حـول و حـوش      دارد. هم دفعات فعالیت جنسی
یائسگی نیز دفعات نزدیکی جنسـی، رضـایت جنسـی افـزایش     

ان    و خشکی واژن کاهش یافته  یافته بود. در مطالعـۀ فـوق زـن
داري را در  یائسه پس از مصرف مکمل بهبود اندك، ولی معنی

). هرچند در مطالعـه فـوق   24میل جنسی خود گزارش نمودند(
ی     جینکوبیلوبا به همراه سایر ترکیبات مکمل مصـرف شـد، وـل
همانند مطالعۀ حاضر بهبود میل جنسی مشاهده شد در حـالی  

دفعات فعالیـت جنسـی را افـزایش    که بر خالف مطالعه حاضر 
  نداد.

 نیز در طی یک کارآزمایی بالینی که بـر روي  کوهن و بارتلیک
د،     65زن و مرد با دامنـه سـنی کمتـر از     63 سـال انجـام دادـن

گرم عصاره جینکوبیلوبا  میلی 120ـ240نشان دادند که مصرف 
در درمان اختالالت عملکرد جنسی متعاقب مصـرف داروهـاي   

  ).18باشد( مؤثر می ضد افسردگی
علی رغم اینکه برخی از مطالعات نشـان دهنـده تـاثیر مثبـت     
جینکو بیلوبا بر فعالیت جنسی مـی باشـند، برخـی از مطالعـات     

در کارآزمـایی  هیچگونه بهبودي را گزارش ننموده اند، چنانچه 
ر روي     3بالینی انجام شده توسط ویتلی  24در انگلسـتان کـه ـب

میلـی گـرم    240انجام شد، مصرف  ساله 18 – 65زن و مرد 
). 25عصاره جینکوبیلوبا موجب بهبود فعالیت جنسـی نگردیـد (  

                                                             
3  Whitley  
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نتایج مطالعه حاضر نیز همانند مطالعه ویتلی نشان دهنده عدم 
با توجه به وجـود   تاثیر جینکوبیلوبا بر فعالیت جنسی بوده است.

تناقض در مطالعات انجام شـده در زمینـه اثـر بخشـی جینکـو      
بر فعالیت جنسی زنان توصـیه مـی شـود کـه تحقیقـات       بیلوبا

  بیشتري در این زمینه صورت پذیرد.
د هماننـد          با وجود اینکـه طـب مکمـل و جـایگزین مـی تواـن

ر ابعـاد مختلـف عملکـرد         ا اثـر ـب هورمون درمانی جـایگزین ـب
ان   جنسی از جمله میل جنسی موجب بهبود فعالیت جنسی زـن

سـول گیـاهی جینکـو بیلوبـا     یائسه گردد، در مطالعه حاضـر کپ 
  تاثیر چندانی بر بهبود فعالیت جنسی زنان یائسه نداشت. 

  گیري:نتیجه
میـل جنسـی    اثر بخشی مکمل گیاهی جینکو بیلوبا بر وجود با

نتایج نشاندهنده عدم تـاثیر آن در افـزایش    زنان مورد پژوهش،
ه اینکـه اثـر      ا توجـه ـب میزان فعالیت جنسی آنان بوده است. ـب

دنبـال مصــرف  ه بسـیاري از مکمـل هـاي گیـاهی بـ      بخشـی 
طوالنی ظاهر می گردد، توصیه می شـود در مطالعـات بعـدي    

  این گیاه به مدت طوالنی تر استفاده شود.
  و قدردانی: تشکر

پژوهش حاضر استخراج شده از پایان نامـه مقطـع کارشناسـی    
طــرح تحقیقـاتی مصــوب معاونــت پژوهشــی   ارشـد مامــایی و 
باشـد. طـرح    ) مـی  12026 شکی تهران (کـد: دانشگاه علوم پز

 5  با کـد  مرکز کارآزمایی هاي بالینی ایرانپژوهشی فوق در 
N201010192172 .ثبت گردیده است  



 و همکاران مینا امیري پبدنی.                                                                                                                      ...تاثیر عصاره جینکو بیلوبا بر 

 

154 

  ویژگی هاي دموگرافیک کمی زنان مورد پژوهش در دو گروه جینکوبیلوبا و دارونما - 1جدول 
 P- Value دارونما جینکو بیلوبا  مشخصات

 0/48 3/3 ± 54/2 3/5 ± 53/6  سن
 0/13 2/9 ± 49/0 5/3 ± 47/3 سن آخرین قاعدگی

 2/5 ± 3/3 تعداد دفعات نزدیکی جنسی در ماه
 

3/2 ± 2/6 
 

0/91 

 6/9 ± 60/3 4/4 ± 58/5 سن همسر
 

0/22 

      
  ویژگی هاي دموگرافیک کیفی زنان مورد پژوهش در دو گروه جینکوبیلوبا و دارونما  -2جدول 

 مشخصات
کوبیلوباجین  P- value دارونما 

 فراوانی (درصد) فراوانی (درصد)

33/0  
 سطح تحصیالت

) 11 (29) 9 آکادمیک 4/34 ) 

) 16 دیپلم 6/51 ) 10 ( 2/31 ) 

) 3 راهنمایی 7/9 ) 5 ( 6/15 ) 

) 3 ابتدایی 7/9 ) )8/18 (6  

 وضعیت اشتغال

) 23 خانه دار 2/74 ) 21 ( 6/65 ) 

79/0 ) 3 شاغل  7/9 ) 4 ( 5/12 ) 

7) 9/21(  5) 1/16( باز نشسته  

 سطح تحصیالت همسر

 

) 14 آکادمیک 2/45 ) 14 ( 8/43 ) 

66/0  
) 13 دیپلم 9/41 ) 10 ( 2/31 ) 

) 1 راهنمایی 2/3 ) 2 ( 2/6 ) 

  6 )8/18(  3 )7/9( ابتدایی

 وضعیت اقتصادي

 

) 8 خوب 8/25 ) 8 (25) 

99/0 ) 21 متوسط  7/67 ) 20 ( 5/62 ) 

  4)5/12(  4 )5/6( ضعیف
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  مقایسه میزان فعالیت جنسی قبل و یک ماه بعد از مداخله، در دو گروه آزمون و دارونما  -3جدول 
      قبل از مداخله    بعد از مداخله

 میزان فعالیت جنسی جینکو بیلوبا دارونما جینکوبیلوبا دارونما
وانی(درصد ) فرا (درصد ) فراوانی (درصد ) فراوانی در ماه گذشته  (درصد ) فراوانی 

 بسیار کم یا هیچ (25/8) 8 (18/8) 6 (6/4) 2 (12/5) 4
 کم (25/8) 8 (31/2) 10 (38/7) 12 (37/5) 12
 متوسط (48/4) 15 (46/9) 15 (45/2) 14 (46/9) 15
 زیاد (0) 0 (3/1) 1 (9/7) 3 (3/1) 1
 جمع (100) 31 (100) 32 (100) 31 (100) 32

P = 0/44 P = 0/64 نتایج آزمون 
 
 

 و آزمون گروه دو در مداخله از یک ماه بعد و قبل  یائسگی، از قبل با مقایسه در جنسی رضایت میزان مقایسه  -4 جدول
 دارونما

  قبل از مداخله بعد از مداخله

  میزان فعالیت جنسی در  جینکو بیلوبا دارونما جینکوبیلوبا دارونما

صد ) فراوانی(در مقایسه با قبل از یائسگی  (درصد ) فراوانی (درصد ) فراوانی (درصد ) فراوانی 

 بسیار کمتر (25/8) 8 (25/0) 8 (9/7) 3 (25) 8

 کمتر (45/2) 14 (46/9) 15 (58/1) 18 (40/6) 13

 بدون تغییر (29/0) 9 (25/0) 8 (25/8) 8 (25) 8

 بیشتر (0) 0 (3/1) 1 (6/4) 2 (9/4) 3

 جمع (100) 31 (100) 32 (100) 31 (100) 32

P = 0/57 P = 0/95 نتایج آزمون 
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Abstract: 
Introduction: Many women in menopause have changed that part of these changes cause 
by decreased blood flow which is secondary to decreased estrogen. These changes may 
result in decreased their sexual activity. The aim of this study was to assess the effect of 
Ginkgo biloba extract (GBE) on sexual activity in 50 – 60 years menopausal women. 
Methods: In this Randomized placebo-controlled trial 80 healthy female volunteers aged 
60 – 50 years, attending three health-care centers of Tehran University of Medical 
Sciences (TUMS), were enrolled. The participants provided written informed consent and 
then received GBE at a dose of 120–240 mg (n = 40) or placebo (n = 40) daily for 30 
days. The instrument of this study was the Sabbatsberg Sexual Rating Scale (SSRS) 
which the part of it evaluate sexual activity before and after intervention. Finally, the 
results were analyzed by using Fisher exact test, Independent samples- t test and Mann-
Whitney Test. 
Result: 27 menopausal women (45.2 %) were in the 50 – 52 year group. Menopause age 
in the 29 women (45/9) was 50 years or more. After intervention, sexual activity had no 
significant difference between the two groups of Ginkgo biloba and placebo. 
Conclusion: Despite the effectiveness of the herbal supplement Ginkgo biloba in sexual 
desire in women, the results showed no effect on their sexual activity. With regard to the 
efficacy of many herbal supplements may appear after prolonged use, it is recommended 
that the next studies assess the effect of prolonged use of this plant. 
Key words: Herbal supplement, Ginkgo biloba, sexual activity, menopause. 
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