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های اجتماعی، اوقات فراغت، خلق و خو، تمرکز، ارتباط، 
تاثیر گذارد)9-8(. فعالیت جنسی و کیفیت کلی زندگی 
فعالیت  دارای  و  بوده  گیاهی  ترکیبات  ها  فیتواستروژن 
درازمدت  در  ترکیبات  این  سالمت  و  هستند  استروژنی 
غیراستروئیدی  ترکیبات  است)10(.آن ها  شده  شناخته 
هستند. این ترکیبات گیاهی دارای اثرات استروژنی و آنتی 
 ،)Isoflavon(ایزوفالون دسته  به سه  و  استروژنی هستند 
بندی  تقسیم   )Lignan(لیگنان کومستان)Coumestan(و 
هستند  ای  ثانویه  های  متابولیت  آن ها  می شوند)5(. 
ایجاد  داران  مهره  در  بیولوژیک  های  پاسخ  میتوانند  که 
بتا ی  و  آلفا  استروژنی  گیرنده های  به  اتصال  با  و  کنند 
غشای سلول، عملکرد استروژن های درون زاد را تقلید 
استروژن در  زمانی که سطح  ها  آن  کنند)11(.  تعدیل  یا 
استروژنی هستند،  آنتی  اثر  دارای  باالست،  گردش خون 
اثر  است،  کم  گردش  در  استروژن  سطح  که  زمانی  اما 
آنتی  خاصیت  دارای  همچنین  دارند)12(.  استروژنی 
اکسیدانی و ضد التهابی هستند و فعالیت و بیان آنزیم های 
بدین  و  دهند)13(،  می  افزایش  را  اکسیدان  آنتی  دفاعی 
شبیه  عملکردی  و  ساختمانی  نظر  از  که  هستند  صورت 
اثراتی شبیه استروژن را  اینکه  17بتا استرول هستند و یا 
ترکیبات یک  این  استروژنی  ایجاد می نمایند)14(.قدرت 
است  شده  براورده  استرادیول  هزارم  ده  یک  تا  هزارم 
و  بوده  صناعی  های  استروژن  منفی  اثرات  فاقد  ولی 
و  پستان  سرطان  بروز  از  جلوگیری  سبب  ترکیبات  این 
بیماری های قلبی و عروقی می شود)15(.فیتواستروژن ها 
میوه جات  گیاهان،  از  بسیاری  تعداد  در  طبیعی  طور  به 
پنج  قرمز،  شبدر  سویا،  مانند  دارند  وجود  سبزیجات  و 
سویا،  رازک.پروتئین  و   )Vitex agnus-Castu(انگشتی
 Genistein حاوی فیتواستروژن هایی نظیر ایزوفالون های

یائسگی پدیده ای است که در زندگی همه ی زنان اتفاق می افتد. 
در این فرایند زنان به دوران جدیدی از زندگی پا  میگذارند که همراه 

باعالئم و عوارض متعددی است)1(. برپایه ی تعریف سازمان بهداشت 
جهانی، یائسگی عبارت است از قطع عادت ماهیانه در زنان که به دلیل 

توقف فولیکوالر تخمدان روی می دهد و به پایان یافتن دوران باروری در 
زن می انجامد. بدین ترتیب هرگاه زن حداقل دوازده ماه قطع قاعدگی 
)بدون ارتباط با حاملگی، شیردهی و یا سایر اختالالت هورمونی( داشته 

باشد، یائسه تلقی می شود)2(. یائسگی در اثر کاهش استروژن رخ 
می دهد.تحقیقات نشان داده است که استروژن به گونه ای مشخص 
فراوانی شدت حمالت یائسگی را بهبود می بخشد و عموما فراوانی و 

شدت حمالت آن را کاهش می دهد)3(. درمان آن به سه دسته کلی شامل 
هورمون درمانی، دارو درمانی غیر هورمونی و درمان های جایگزینی تقسیم 

می شود)4(. در بین درمان های جایگزینی، فیتو استروژن ها جایگاه 

ویژه ای دارند و به کرات برای درمان عالئم یائسگی پیشنهاد می شود)5(.

متوسط سن یائسگی 51/4 سال است. یائسگی بازتابی از 
تخلیه کامل یا به طور تقریبی کامل فولیکول های تخمدان 
است که منجرب به هیپواستروژنمی و افزایش غلظت هورمون 
 ) Follicle-stimulating hormone یا FSH ( محرک فولیکول
می شود)6(. یائسگی با عالئم بسیاری همراه است که اغلب 
آن ها در نتیجه کاهش استروژن رخ می دهند. برخی عالئم 
عبارت است از : گرگرفتگی، اختالالت خواب، افسردگی و 
کاهش  شناختی،  عملکرد  اختالل  واژن،  خشکی  اضطراب، 
تراکم استخوان و بیماری های قلبی و عروقی هستند)7(.که 
البته شایع ترین و آزار دهنده ترین این عالئم گرگرفتگی است، 
بررسی هادر این زمینه نشان می دهد که این حالت می تواند 
احساس خوب و سالم بودن را برهم زند و مشکالت اجتماعی 
و حرفه ای برای زنان ایجاد نماید. گرگرفتگی سبب کاهش 
کیفیت خواب به صورت بیدار شدن های مکرر و خستگی 
باعث تحریک پذیری و  این خود ممکن است  می شود و 
اختالل توجه و دقت و اختالل حافظه شود و برکار، فعالیت 
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ایزوفالون  حاوی  قرمز،  شبدر  است)12(.   Daidzein و 
 Daidzein  ،  Biochanin A  ،Formononetin نظیر  هایی 
متصل  استروژن  های  گیرنده  به  که  است   Genistein و 
میشوند. ولی میتوانند واکنش های آگونیستی و آنتاگونیستی 
از خود  بافت هدف  به  بسته  را  استروژن  با جزئی  ضعیف 

نشان دهند)11(.
است  گیاهی   )Vitex agnus-Castus(انگشتی پنج  گیاه 
شود.  می  یافت  آسیایی  و  ای  مدیترانه  های  کشور  در  که 
ویتاگنوس عصاره خشک میوه ی رسیده ی این گیاه است 
که به صورت قرص و قطره ی خوراکی در فارکوپه ی ایران 
باری  مطالعات مختلف  در  ویتاگنوس  از  است.  قرار گرفته 
درمان اختالالت قاعدگی و سندروم پیش از قاعدگی به علت 

دارا بودن خواص استروژنی استفاده شده است)7(.
Prenylnarin-  رازک گیاهی از خانواده شاهدانه و حاوی

genin است و قوی ترین فیتواستروژنی است که تا به امروز 

شناخته شده است. اثر رازک بر روی بانوان نشان دار شده 
مصرف قرص رازک باعث کاهش زودرس یائسگی در زنان 
پست منوپوز شده است . در این مطالعه هیچ گونه عارضه 

جانبی گزارش نشده است)16(.

نتیجه گیری
برای  جایگزینی  و  گیاهی  های  مکمل  و  دارو  از  امروزه 
مورد  بیشتر  یائسکی  جمل  از  مختلف  های  بیماری  درمان 
نداشتن  علت  به  گیاهی  های  دارو  گیرد.  می  قرار  استفاده 
به دارو های  بودن عوارض جانبی نسبت  بودن  اندک  یا  و 
فیتواستروژن ها  اند.  شیمیایی و سنتتیک حائز اهمیت شده 
عملکرد.  و  ساختار  همان  با  هستند  گیاهی  های  استروژن 
به  ها  ایزوفالون  که  است  شده  داده  نشان  ها  درپژوهش 
لحاظ ساختاری مشابه استروژن درون زاد و به علت توانایی 
منحصر  استروژنیک  آنتی  و  استروژنیک  اثرات  برای  ها  آن 
را  درمانی  هورمون  جانبی  عوارض  نیز  و  هستند  فرد  به 
ندارند. سرانجام برای پایش سالمت زنان و ارتقای کیفیت 
زندگی آن ها در دوران یائسگی، فیتواستروژن ها برای بهبود 
آن  از  پس  و  یائسگی  دوران  حوالی  در  یائسگی  عوارض 
می تواند به عنوان یک درمان پیشنهادی مد نظر قرار گیرد. به 
این امید که میزان کیفیت زندگی زنان در این دوران حساس 

زندگی ارتقا یابد.


