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کارشناس ارشد پرستاری سالمندی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
دان شجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران.
دکترای علوم تغذیه ،گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
دکترای علوم تغذیه ،مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،
یزد ،ایران.
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مقدمه :اختالل عملکرد جنسی زنان یک مشکل شایع در سراسر جهان است .گیاه خارخاسک از گذشته در درمان
ناباروری ،ناتوانی جنسی و میل جنسی پایین استفاده میشده است .مطالعاتی که تأثیر خارخاسک بر عملکرد جنسی
زنان را ارزیابی کردند ،نتایج متناقضی را گزارش کردهاند .بنابراین مطالعه حاضر با هدف مرور نظاممند مقاالت در زمینه
تأثیر گیاه خارخاسک بر اختالل عملکرد جنسی زنان به منظور تسهیل تصمیمگیری در خصوص استفاده از خارخاسک
در این راستا صورت گرفت.
روشکار :در این مطالعه مروری جهت یافتن مقاالت مرتبط ،پایگاههای داده Web of ،Scopus ،PubMed
 SID ،Magiran ،Scienceو  Google Scholarبدون محدودیت زبانی ،زمانی و موقعیت مکانی تا دسامبر 2021
با استفاده از کلید واژههای  Tribulusیا  Zygophyllaceaeجستجو شد .دو نویسنده بهطور مستقل اطالعات مقاالت
را استخراج کردند .مطالعات واجد شرایط از طریق ابزار کیفیتسنجی  Cochrane collaborationمورد ارزیابی قرار
گرفتند.
یافتهها :با استفاده از استراتژی جستجو 1367 ،مطالعه بازیابی شد 6 .مقاله واجد شرایط برای ورود به مطالعه حاضر
بودند .دادهها نشان داد که گیاه خارخاسک باعث بهبود برخی فاکتورهای مرتبط با اختالل عملکرد جنسی در زنان سنین
باروری و یائسگی شده است .در  3مطالعه ،سطوح تستوسترون مورد ارزیابی قرار گرفته بود که یافتهها حاکی از افزایش
سطح تستوسترون آزاد در زنان یائسه بود.
نتیجهگیری :مصرف خارخاسک در بهبود اختالل عملکرد جنسی زنان مؤثر است .هرچند بهدلیل محدودیت در تعداد
مطالعات ،تصمیمگیری نهایی در مورد مصرف این گیاه در درمان اختالل عملکرد جنسی زنان نیازمند بررسیهای بیشتر
و دقیقتر است.
کلمات کلیدی :اختالل عملکرد جنسی زنان ،خارخاسک ،سنین باروری ،مرور نظاممند ،یائسگی
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مقدمه
بهداشت جنسی بخش مهمی از زندگی و رفتار انسانی
است و هرگونه اختالل که منجر به ناهماهنگی گردد،
میتواند عدم رضایت از رابطه جنسی و نارسایی عملکرد
جنسی را بههمراه داشته باشد ( .)1اختالالت عملکرد
جنسی در زنان یک اختالل پزشکی بسیار شایع است که
بر روی باروری زنان تا  %41تأثیر میگذارد ( .)2منشأ
اختالالت جنسی میتواند ناشی از وضعیت بیولوژیکی،
شرایط ارگانیک ،شرایط روحی ،وضعیت اجتماعی ،شغل،
سطح تحصیالت و وضعیت اقتصادی باشد ( .)3طبق
برآوردهای صورت گرفته حدود  %43-83زنان حداقل
یکبار در طول زندگی دچار اختالالت جنسی میشوند
( .)4مطالعات انجام شده در ایران نشان داد %50-60
طالقها و  %40از خیانتها بهدلیل عدم رضایت در روابط
جنسی زوجین میباشد ( .)5رضایت از تجارب جنسی
بهعنوان جنبهای از سالمت جنسی و بهزیستی در عرصه
مراقبتهای بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است.
رضایت از رابطه جنسی مثمر ثمر ،بخش جداییناپذیر از
کیفیت زندگی افراد محسوب میشود؛ بهطوریکه نبودِ
رابطه جنسی مطلوب میتواند در سالمت فرد اختالل
ایجاد کند ،تواناییهای وی را کاهش دهد و منجر به
مشکالت زناشویی ،خانوادگی و اجتماعی شود (.)7 ،6
روابط زناشویی بهتر و رضایت بیشتر زناشویی با سبک
زندگی سالمتر ،کیفیت زندگی باالتر ،رفاه بیشتر و
سالمت جسمی و روانی بهتر مرتبط است .رضایت
زناشویی ،ثبات زناشویی ،تعهد زناشویی و نزدیکی
زناشویی بیشتر سطوح سرمی عوامل التهابی را کاهش
میدهد و در نتیجه سالمت جسمی را بهبود میبخشد
(.)8
1
اختالل عملکرد جنسی زنان ( )FSDیک مشکل شایع
در جهان است و میزان شیوع آن  %30-50گزارش شده
است .این اختالل شامل  4حوزه اصلی از جمله اختالل
میل جنسی هایپواکتیو ( ،2)HSDDاختالل
برانگیختگی ،اختالل ارگاسم و درد جنسی است (،9
 HSDD .)10شایعترین فرم  FSDاست که معموالً
Female sexual dysfunction
Hypoactive sexual desire disorder

1
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Dehydroepiandrosterone
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بهعنوان کاهش عملکرد ،کمبود تکرار تخیالت جنسی یا
تمایل به رابطه جنسی تعریف میشود (.)12 ،11
 HSDDبهطور قابل توجهی با اضطراب روانشناختی و
عاطفی همراه است و همچنین رضایت جنسی و رابطه
زناشویی را کاهش میدهد ( HSDD .)6با اختالل
برانگیختگی جنسی زنان ترکیب شده و باعث ایجاد
اختالل عالقه و تحریک جنسی در زنان میشود که
بهمعنی عدم مشارکت یا مشارکت بسیار کاهش یافته در
برقراری رابطه جنسی ،تصور یا فکر کردن در مورد
فعالیتهای جنسی ،عدم شروع رابطه جنسی با همسر،
احساس عدم لذت در هنگام شرکت در رابطه جنسی،
عدم وجود یا کاهش چشمگیر عالقه جنسی و
برانگیختگی جنسی است .این عالئم باید باعث ناراحتی
بیمار شود و بهمدت  6ماه بهصورت مداوم وجود داشته
باشد (.)13
عوامل مختلف زیستشناختی و روانشناختی در
سببشناسی  FSDمطرح شده است و عالئم آن در
افراد مختلف بهصورت متفاوتی بروز میکند (.)10
چندین گزینه درمانی برای  FSDاستفاده میشود،
هرچند شناسایی عوامل مرتبط احتمالی از جمله عوامل
جسمی و عاطفی قبل از شروع درمان مهم است.
رویکردهای درمانی شامل :مدیریت استرس و مدیریت
هرگونه مشکل ارتباطی ،درمان خشکی واژن ،دیسپارونیا
و بررسی عوارض جانبی احتمالی داروها است .استفاده از
تستوسترون بهصورت ژل ،کرم ،پماد یا بهصورت خوراکی
برای زنان ،قبل از یائسگی توصیه نمیشود .عالوه بر این
دوزهای بسیار زیاد تستوسترون ،خطر عوارض جانبی را
نیز به همراه دارد .هورمون دهیدرواپی اندرستندیون
( 3)DHEAدر بهبود عالقه و رضایت جنسی در زنان
مبتال به نارسایی آدرنال مؤثر است .با این حال ،مزایای
مصرف این مکمل در زنان با عملکرد طبیعی آدرنال
تأیید نشده است (.)14
طب گیاهی امروزه در اروپا ،آمریکا و به ویژه در
کشورهای در حال توسعه بهدلیل مقبولیت فرهنگی و
تناسب بهتر با بدن ،عوارض کمتر و غیرتهاجمی بودن،

 ناهیدالسادات حسینی و همکاران

بارِ مالی و عاطفی کمتر ،بیشتر مورد استفاده قرار
میگیرد (.)15
1
گیاه خارخاسک ( )TTمتعلق به خانواده
 Zygophyllaceaeاست و تقریباً از مناطق معتدل
جنوب اروپا و مدیترانه است ( .)16در داروشناسی چینی
از میوههای خارخاسک برای تقویت کلیهها و بهعنوان
دارویی برای بهبود سرفه ،بینایی ،خارش پوستی ،سر
درد ،سرگیجه و انسداد مجرای پستان استفاده میگردد.
همچنین از میوههای این گیاه در هند ،در درمان
ناباروری ،ناتوانی جنسی ،اختالل در نعوظ و میل جنسی
پایین استفاده میشود .در سودان نیز بهعنوان
تسکیندهنده و درمان نفریت و اختالالت التهابی
استفاده میگردد .بهعالوه از آن برای افزایش دفع اسید
اوریک در ادرار در پاکستان استفاده میشود .از
سویدیگر ریشهها و میوههای خارخاسک در افزایش
عملکرد قلبی نیز مؤثر است ( .)17قرنها از این گیاه در
طب سنتی چینی و همچنین در سیستم پزشکی هند
بهمنظور بهبود میل جنسی و عملکرد جنسی استفاده
شده است .برخی محققان این تأثیر را در خرگوشها و
پستانداران تأیید کردهاند؛ بهعنوان مثال استفاده از
خارخاسک منجر به افزایش سطح تستوسترون آزاد در
خوکچه هندی شده است .این اثرات میتواند بهدلیل
وجود ترکیباتی همچون ساپونینها و فالونوئیدها باشد
که میتوانند بر روی استروئیدهای محلول در چربی تأثیر
بگذارند ( .)16تاکنون مطالعات کارآزمایی بالینی
محدودی در زمینه بررسی تأثیر خارخاسک بر عملکرد
جنسی زنان انجام شده است .بنابراین مطالعه حاضر با
هدف مرور نظاممند مقاالت در زمینه تأثیر گیاه
خارخاسک بر اختالل عملکرد جنسی زنان بهمنظور
خالصهسازی و جمعبندی یافتههای آنها و تسهیل
تصمیمگیری در خصوص استفاده از خارخاسک در این
راستا صورت گرفت.

مند مداخالت انجام شده است ( .)18همچنین این
مطالعه براساس آیتمهای منتخب راهنمای مطالعات
مروری نظام مند و متاآنالیز ( )PRISMAگزارش شده
است (.)19
بهمنظور پیدا کردن تمامی مطالعات منتشر شده در
زمینه تأثیر خارخاسک بر اختالل عملکرد جنسی زنان،
پایگاههای اطالعاتی Web of ،Scopus ،PubMed
 SID ،Magiran ،Scienceو Google Scholar
بدون اعمال هیچگونه محدودیت زبانی ،زمانی و موقعیت
مکانی تا دسامبر  2021جستجو شدند .از کلمات کلیدی
بهدست آمده از مقاالت انجام شده در این زمینه و
همچنین از پایگاه عناوین موضوعی پزشکی ()MESH
برای جستجو در پایگاههای اطالعاتی استفاده شد که
شامل:
]("Tribulus"[Mesh] OR Tribulus*[tiab
]OR “Goathead”[tiab
OR “Puncture
]Vine"[tiab] OR “Puncture Vines”[tiab
OR “Tribulus terrestris”[tiab] OR
Tribulus
]terrestri[tiab
OR
“T.
]terrestris”[tiab
OR
]"Zygophyllaceae"[Mesh
OR
"Zygophyllaceae"[tiab] OR “Tribulus
terrestris var. bicornutus”[tiab] OR
“Tribulus terrestris var. inermis”[tiab] OR
]“Tribulus terrestris var. robustus”[tiab
OR
“Tribulus
terrestris
var.
terrestris”[tiab]) NOT ("rats"[Mesh] OR
"mice"[Mesh] OR rat* [tiab] OR
"mice"[tiab] OR "Cattle"[Mesh] OR
cattle[tiab] OR “breast milk”[tiab] OR
]cow[tiab] OR cows[tiab] OR mouse[tiab
OR in- vitro[tiab] OR in vitro[tiab] OR
]cell[tiab] OR cells[tiab] OR calves[tiab
)] OR heifers[tiab] OR animal[tiabبود.
همچنین فهرست منابع مورد استفاده در تمامی مقاالت
منتشر شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت تا
سایر منابع احتمالی نیز در مطالعه وارد شوند و از کامل
بودن منابع اطمینان حاصل شود.

مطالعه حاضر بر اساس روشهای توصیه شده در کتاب
راهنمای کاکرین ( )Cochraneبرای مرورهای نظام

معیارهای انتخاب مقاالت :پس از کامل شدن جستجو،

روشکار

Tribulus Terrestris

دو محقق بهصورت جداگانه مطالعات بهدست آمده را بر
اساس معیارهای ورود و خروج مورد بررسی قرار دادند.

1
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مطالعات بر این اساس غربالگری شدند و مطالعات
نامربوط خارج شدند .در این راستا مطالعات انتخاب شده
شامل :تمام مطالعات تجربی که به بررسی تأثیر
خارخاسک بر اختالل عملکرد جنسی زنان پرداخته
بودند ،نمونه آنها از میان زنان باالی  18سال (زنان سنین
باروری و سنین یائسگی) گرفته شده بود ،و از شکل
خالص خارخاسک برای مداخله استفاده کرده بودند.
مطالعاتی که شرکتکنندگان دارای اختالالت روحی و
روانی ،بیماریهای جسمی زمینهای و مولتی پارتنر بودند
و مطالعات مرتبط با اختالل عملکرد جنسی مردان و
مطالعات حیوانی ،از مطالعه کنار گذاشته شدند .همچنین
مطالعاتی که از ترکیب خارخاسک با سایر گیاهان دارویی
استفاده کرده بودند ،بهدلیل عدم اطمینان از تأثیر
خارخاسک بهتنهایی ،از مطالعه حذف شدند.

یافتهها
روند انتخاب مقاالت بدینصورت بود که ابتدا با استفاده
از استراتژیهای مذکور مقاالت جستجو شد .در مجموع
 1367مطالعه وارد نرمافزار  Endnoteشدند .سپس
 303مطالعه با حذف مطالعات تکراری در این نرمافزار،
حذف شدند .عنوان و چکیده مقاالت باقیمانده بررسی و
سپس متن کامل  9مطالعه مرتبط در مرحله بعد با دقت
مطالعه شد و مطالعاتی که معیار ورود را نداشتند ،حذف
شدند .در نهایت  3مورد از آنها به دالیل زیر حذف
گردید :یک مطالعه از مکمل ترکیبی خارخاسک و
تیبولون استفاده کرده بود ( .)21متن کامل یک مطالعه
در دسترس نبود ( )22و یک مطالعه نتایج تکراری
گزارش کرده بود ( )23که قبالً در مقاله دیگری منتشر
شده بود ( .)4در مجموع  6مطالعه واجد شرایط در
مطالعه مرور نظاممند حاضر وارد و کیفیتسنجی شدند.
نمودار فرآیند انتخاب مطالعات در شکل  1نشان داده
شده است.

استخراج اطالعات مقاالت :دو نویسنده بهطور مستقل
اطالعاتی را از هر مقاله استخراج کردند که شامل :نام
خانوادگی نویسنده اول ،سال انتشار ،کشور انجام مطالعه،
ویژگیهای جمعیت مورد مطالعه (تعداد شرکتکنندگان،
سن و وضعیت سالمتی) ،نوع طراحی مطالعه ،طول مدت
مطالعه ،نوع و میزان مصرف خارخاسک و نتایج مربوط به
عملکرد جنسی زنان از جمله میل جنسی ،برانگیختگی
جنسی ،مرطوب شدن واژن ،ارگاسم ،رضایت و درد
(طبق پرسشنامههای ( ،1)QS-Fپرسشنامه شاخص
عملکرد جنسی زنان ( 2)FSFIو ( 3)FIEIبود .همچنین
در مطالعاتی که عملکرد جنسی زنان از جمله میل
جنسی ،برانگیختگی جنسی ،مرطوب شدن واژن،
ارگاسم ،رضایت و درد بهصورت کامل گزارش نشده بود،
به نویسندگان مکاتبهکننده ایمیل ارسال شد و از آنها
اطالعات تکمیلی درخواست شد.
ارزیابی ریسک سوگیری مطالعات :ریسک سوگیری
مطالعات واجد شرایط در مرور نظاممند حاضر توسط دو
نویسنده از طریق ابزار Cochrane collaboration
مورد ارزیابی قرار گرفت که شامل  6حوزه :تولید توالی
کورسازی
تخصیص،
پنهانسازی
تصادفی،
شرکتکنندگان و محققین ،کورسازی ارزیابی پیامدها،
1

sexual quotient-female
female sexual function index
3
female intervention efficacy index
2
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دادههای ناقص پیامدها و گزارش انتخابی پیامدها بود .هر
حوزه با عنوان ریسک سوگیری کم ،ریسک سوگیری زیاد
و ریسک سوگیری نامعلوم مورد سنجش قرار گرفت
( .)20در نهایت جهت سنجش کیفیت کلی مطالعات از
جدول ریسک سوگیری استفاده شد .تفسیر جدول
ریسک سوگیری بهصورت خوب (ریسک کم در بیش از
 2حوزه) ،متوسط (ریسک کم در  2حوزه) و ضعیف
(ریسک کم در کمتر از  2حوزه) طبقهبندی شد.

 ناهیدالسادات حسینی و همکاران
شکل  -1نمودار فرآیند انتخاب مطالعات واجد شرایط

کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور بود ،بهجز
مطالعه گاما و همکاران ( )2014که تجربی و از نوع
کمی -کیفی بود ( .)14از  6مطالعه وارد شده 5 ،مطالعه
از فرم قرص خارخاسک با دوز  750میلیگرم روزانه
بهصورت  3قرص  250میلیگرمی بهمدت  90-120روز
استفاده کرده بودند و فقط مطالعه اختری و همکاران
( )2014از فرم شربت خارخاسک با دوز  7/5میلیگرم
روزانه بهمدت  4هفته استفاده کرده بود (.)27
خصوصیات مطالعات واجد شرایط در جدول  1ارائه شده
است.

مقاالت مورد بررسی در این مطالعه بین سالهای 2014
تا  2018به چاپ رسیده است که پنج مورد در برزیل (،4
 )24-26 ،14و یک مورد در ایران ( )27بود .میانگین
سنی زنان در این مطالعات بین  18تا  65سال بود .تعداد
شرکتکنندگان در مطالعات مختلف بین  36تا  144نفر
متغیر بود .سه مطالعه بر روی زنان سنین باروری (،14
 )27 ،24در تمام مطالعات ،شرکتکنندگان از لحاظ
بیماریهای زمینهای ،جسمی و روانی در سالمتی بودند
و در اکثریت مطالعات ،هیچگونه سابقه بیماری روانی،
سرطان پستان یا آندومتر ،دیابت ،بیماریهای قلبی -
عروقی ،کلیوی و ریوی و اوفورکتومی را نداشتند.
شرکتکنندگان از داروهای هورمونی در درمان میل
جنسی استفاده نکرده بودند و همسران آنها نیز مشکالت
جنسی نداشتند .طراحی تمام مطالعات بهصورت

یافتههای مطالعات
یافتههای مطالعات واجد شرایط بهصورت خالصه در
جدول  1ارائه شده است.
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جدول  -1خصوصیات مطالعات واجد شرایط که وارد مرور نظاممند حاضر شدند

گاما و
همکاران
()14( )2014

کمی-کیفی

پرسشنامه
FSFI

قرص
خارخاسک
 250میلیگرم

90/3

زنان سنین باروری
(باالی  18سال با
اختالل عملکرد
جنسی)

میل جنسی ،برانگیختگی
جنسی ،مرطوب شدن واژن،
رضایت ،ارگاسم و درد ،سطوح
تستوسترون آزاد و سرم

نتایج مطالعه از ایمنی و
اثربخشی عصاره
خارخاسک حمایت می
کند.

اختری و
همکاران
()27( )2014

کارآزمایی
بالینی
دوسوکور

پرسشنامه
FSFI

شربت
خارخاسک
 7/5میلیگرم

28/2

زنان مبتال به اختالل
کاهش میل جنسی در
طی سنین باروری

میل جنسی ،برانگیختگی
جنسی ،مرطوب شدن واژن،
رضایت ،ارگاسم و درد

خارخاسک باعث بهبود
 HSDDدر زنان مبتال
میشود.

گازلی
و همکاران
()25( )2014

کارآزمایی
بالینی
دوسوکور

پرسشنامه
QS-F

قرص
خارخاسک
 250میلیگرم

90/3

زنان یائسه مبتال به
اختالل عملکرد میل
جنسی

توانایی ساختن فانتزی جنسی،
میل و عالقه جنسی
کیفیت پاسخ به پیشنوازی
توانایی تحریک ،تداوم هیجان
هماهنگ با شریک زندگی،
آمادگی انزال ،وجود درد رابطه،
تمرکز روی تمایل و هیجان
جنسی ،ارگاسم ،رضایت کلی از
فعالیت جنسی

دسوزا
و همکاران
()26( )2016

کارآزمایی
بالینی
دوسوکور

پرسشنامه
 FSFIو QS-F

قرص
خارخاسک
 250میلیگرم

120/3

زنان سالم یائسه که از
نظر جنسی فعال
هستند و دچار کاهش
میل جنسی هستند.

میل جنسی ،برانگیختگی
جنسی ،مرطوب شدن واژن،
رضایت ،ارگاسم و درد ،سطوح
تستوسترون آزاد و زیست فراهم

خارخاسک در کاهش
عالئم  HSDDزنان
یائسه مؤثر است.

پوستیگو
و همکاران
()4( )2016

کارآزمایی
بالینی
دوسوکور

پرسشنامه
 SQFو FIEI

قرص
خارخاسک
 250میلیگرم

90/3

زنان مبتال به اختالل
عملکرد جنسی پس از
یائسگی

میل جنسی ،برانگیختگی
جنسی ،پیشنوازی ،راحتی و
ارگاسم

خارخاسک ممکن است
در درمان مشکالت
جنسی زنان یائسه مؤثر
باشد.

ویل
و همکاران
()24( )2017

کارآزمایی
بالینی
دوسوکور

پرسشنامه
 FSFIو QS-F

قرص
خارخاسک
 250میلیگرم

120/3

زنان مبتال به اختالل
کاهش میل جنسی در
طی سنین باروری

میل جنسی ،برانگیختگی
جنسی ،مرطوب شدن واژن،
رضایت ،ارگاسم و درد ،سطوح
تستوسترون آزاد و زیست فراهم

خارخاسک ممکن است
در درمان زنان سنین
باروری مبتال به
 HSDDمؤثر باشد.

در مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفیسازی شده دوسوکور
گازلی و همکاران ( )2014که با هدف بررسی تأثیر
خارخاسک و تیبولون بر روی زنان یائسه با اختالل
عملکرد میل جنسی در برزیل انجام شد 66 ،زن یائسه
وارد مطالعه شدند که از این تعداد 3 ،نفر بهدلیل عوارض
جانبی و  1نفر بهدنبال جدایی از همسر از مطالعه حذف
شدند .نمونهها بهصورت تصادفی و کورسازی شده در سه
گروه خارخاسک ،تیبولون و کنترل قرار گرفتند .افراد
گروه خارخاسک قرص حاوی خارخاسک 250
میلیگرمی  3بار در روز ،گروه کنترل قرص دارونما  3بار
در روز و گروه تیبولون یک عدد قرص حاوی تیبولون
 1/25میلیگرمی و  2عدد قرص دارونما بهمدت  90روز
استفاده کردند .پرسشنامه ( )QS-Fقبل و بعد از مداخله
توسط هر سه گروه تکمیل شد .آنالیز پرسشنامه QS-F
نشان داد که نمره عملکرد جنسی در گروه کنترل قبل و

خارخاسک میتواند در
درمان اختالل عملکرد
جنسی زنان پس از
یائسگی مؤثر باشد.

بعد از مداخله بهترتیب  58و  56بود که نشاندهنده
کاهش معنادار نمره عملکرد جنسی بود (،)p=0/012
ولی در گروه خارخاسک نمره عملکرد جنسی قبل و بعد
از مداخله بهترتیب  45و  69گزارش شده بود که نشان
دهنده بهبود معنادار الگوی عملکرد جنسی بود
( .)p=0/001همچنین در گروه تیبوبولون نمره عملکرد
جنسی قبل و بعد از مداخله بهترتیب  46و  84گزارش
شده بود که نشاندهنده بهبود معنادار الگوی عملکرد
جنسی بود ( .)p>0/001نتایج حاصل از این مطالعه
نشان داد که مصرف خارخاسک و تیبولون هر کدام
بهتنهایی میتواند در بهبود اختالل عملکرد جنسی زنان
پس از یائسگی مؤثر باشد (.)25
در مطالعه کمی -کیفی گاما و همکاران ( )2014که با
هدف ارزیابی بالینی عصاره خارخاسک در درمان اختالل
عملکرد جنسی زنان در برزیل بر روی  144زن سن
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نویسنده /سال
 /رفرنس

نوع طراحی
مطالعه

ابزار ارزیابی

مکمل
شکل/دوز

مدت مداخله
(روز) و چند
بار در روز

خصوصیات گروه
مداخله و کنترل

دادههای ارائه شده

نتایج

 ناهیدالسادات حسینی و همکاران

در مطالعه کارآزمایی بالینی آیندهنگر دوسوکور پوستیگو
و همکاران ( )2016که با هدف بررسی تأثیر خارخاسک
بر عملکرد جنسی زنان یائسه در برزیل بر روی  60زن
یائسه انجام شد ،نمونهها بهصورت تصادفی در دو گروه
مداخله و کنترل قرار گرفتند ،افراد گروه مداخله
خارخاسک را به شکل قرصهای  250میلیگرمی  3بار
در روز بهمدت  3ماه مصرف کردند .پرسشنامههای SQ-
 Fو  FIEIقبل و بعد از مداخله توسط شرکتکنندگان
تکمیل شد .بر اساس آنالیز پرسشنامه  ،SQ-Fمیانگین
نمره میل جنسی ،برانگیختگی جنسی ،پیشنوازی
جنسی ،راحتی جنسی و ارگاسم قبل از مداخله در دو
گروه مداخله و کنترل تفاوت معنیداری نداشت
( .)p=0/16اما  3ماه پس از مداخله ،میانگین نمره میل
جنسی ( ،)p=0/001نمره برانگیختگی جنسی
( ،)p=0/006نمره پیشنوازی ( )p=0/006و نمره راحتی
جنسی ( )p=0/008بهطور معناداری نسبت به گروه
کنترل افزایش یافته بود .هرچند در مورد متغیر ارگاسم
تفاوت معنیداری بین دو گروه پس از سه ماه مداخله
مشاهده نشد .از سوی دیگر آنالیز پرسشنامه  FIEIپس
از مداخله نشان داد که دو متغیر مرطوب شدن واژن
حین نزدیکی و پیشنوازی در گروه کنترل  %20و در
گروه مداخله  %83/3افزایش یافته بود که از نظر آماری
معنادار بود ( .)p>0/001همچنین متغیر احساس ناحیه
ژنیتال و دیگر تحریکات در حین نزدیکی در گروه کنترل
 %16/7و در گروه مداخله  %76/7افزایش داشت .متغیر
درک تغییر احساس در ناحیه تناسلی نیز در گروه کنترل
 %20و در گروه مداخله  %70افزایش داشت .عالوه بر این
متغیر درک تغییر در نزدیکی جنسی و یا دیگر تحریکات
جنسی در گروه کنترل برای  %13/3از افراد خوشایند،
برای  %56/7از افراد ناخوشایند و برای  %30از افراد
بیتفاوت گزارش شد ،درحالیکه در گروه مداخله برای
 %43/3از افراد خوشایند ،برای  %16/7از افراد ناخوشایند
و برای  %40از افراد بیتفاوت گزارش شد که نشاندهنده
اختالف آماری معنادار بین این دو گروه بود (.)p=0/003
همچنین توانایی رسیدن به ارگاسم در  %73/3از افراد
گروه مداخله بهبود داشت و در  %26/7افراد تغییری
نداشت ،درحالیکه فقط  %20افراد گروه کنترل بهبود

باروری با عالئم بالینی اختالل عملکرد جنسی انجام شد.
افراد شرکتکننده در مطالعه قرص خارخاسک 250
میلیگرمی  3بار در روز بهمدت  90روز دریافت کردند.
اثربخشی اولیه مصرف خارخاسک با پرسشنامه ()FSFI
مورد بررسی قرار گرفت و این پرسشنامه توسط افراد
شرکتکننده تکمیل شد .نتایج نشان داد که تمام
متغیرهای میل جنسی ،برانگیختگی ،ارگاسم و رضایت
بهجز مرطوب شدن واژن ( )p=0/843و درد (،)p=0/67
پس از مصرف خارخاسک بهبود معناداری داشتند
( .)p<0/0001اثربخشی ثانویه مصرف خارخاسک نیز
توسط پزشک با معیار ارزیابی بیمار و پزشک بهصورت
ضعیف ،متوسط ،خوب و خیلی خوب تعیین شد .از نظر
آماری بهبود معناداری در نمره ارزیابی بیمار و پزشک
بعد از درمان مشاهده شد ( .)p<0/0001همچنین
میانگین سطوح  DHEAبعد از مصرف خارخاسک
افزایش قابل توجهی داشت ( .)p<0/0001بعد از مصرف
خارخاسک میانگین سطوح تستوسترون سرم کاهش
داشت ،اما از نظر آماری معنادار نبود (،)p=0/284
درحالیکه کاهش معناداری در سطوح تستوسترون آزاد
رخ داد (.)14( )p<0/0001
در مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور اختری و همکاران
( )2014که با هدف بررسی تأثیر خارخاسک بر درمان
اختالل عملکرد جنسی زنان در ایران بر روی  60زن سن
باروری انجام شد ،نمونهها بهصورت تصادفی و کورسازی
شده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند .افراد در
گروه مداخله ،خارخاسک را بهشکل شربت 7/5
میلیگرمی  2بار در روز بهمدت  28روز از روز بعد از
اتمام قاعدگی استفاده کردند .پرسشنامه  FSFIقبل و
بعد از مداخله توسط هر دو گروه تکمیل شد .در گروه
مداخله تمام متغیرها از جمله میل جنسی (،)p>0/001
برانگیختگی جنسی ( ،)p=0/037مرطوب شدن واژن
( ،)p<0/001رضایت ( ،)p<0/001درد ( )p=0/041و
ارگاسم ( )p<0/001پس از مصرف خارخاسک در
مقایسه با گروه کنترل بهبود معناداری را نشان دادند،
بنابر نتایج این مطالعه ،خارخاسک میتواند منجر به
افزایش قابل توجه میل جنسی ،رضایت جنسی و رفتار
جنسی گردد (.)27
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ریسک سوگیری مطالعات
جزئیات ارزیابی ریسک سوگیری مطالعات واجد شرایط
در جدول  2و شکل  2ارائه شده است .تمام مطالعات
وارد شده از کیفیت کلی خوب برخوردار بودند .بهطور
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ارگاسم را گزارش کردند .نتایج حاصل از این مطالعه 3
ماه پس از مداخله نشان داد که مصرف خارخاسک در
درمان اختالل عملکرد جنسی زنان یائسه مؤثر است (.)4
در مطالعه کارآزمایی بالینی آیندهنگر دوسوکور دسوزا و
همکاران ( )2016که با هدف بررسی تأثیر خارخاسک بر
درمان اختالل کاهش میل جنسی زنان پس از یائسگی
بر روی  36زن یائسه در برزیل انجام شد،
شرکتکنندگان بهصورت تصادفی و کورسازی شده در
دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند .افراد در گروه
مداخله قرص خارخاسک  250میلیگرمی  3بار در روز
بهمدت  120روز استفاده کردند .پرسشنامههای QS-
Fو  FSFIتوسط هر دو گروه قبل و بعد از مداخله
تکمیل شد .آنالیز پرسشنامه  QS-Fکه مخصوص زنان
برزیلی طراحی شده بود ،نشان داد که نمره متغیرهای
میل جنسی ( ،)p>0/01برانگیختگی/مرطوب شدن واژن
( ،)p=0/02درد ( )p=0/02و ارگاسم ( )p<0/01پس از
مداخله بهبودی معنیداری داشتند ،ولی در گروه کنترل
تفاوت معناداری از لحاظ آماری مشاهده نشد
( .)p<0/05همچنین در آنالیز پرسشنامه  FSFIپس از
مداخله ،بهبود معناداری در نمره تمام متغیرهای نامبرده
بهجز متغیر مرطوب شدن واژن در هر دو گروه مداخله و
کنترل مشاهده شد ( .)p>0/05تفاوتی در سطح توتال
تستوسترون در دو گروه مداخله و کنترل ،قبل و بعد از
مطالعه وجود نداشت ( .)p=0/08هرچند سطوح
1
تستوسترون آزاد ( )p=0/04و تستوسترون زیست فراهم
( )p=0/04در گروه مداخله افزایش داشت ،ولی در گروه
کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد ( .)p=0/28نتایج
حاصل از این مطالعه نشان داد که مصرف خارخاسک
میتواند در بهبود اختالل کاهش میل جنسی زنان پس
از یائسگی مؤثر باشد (.)26
در مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور ویل و همکاران
( )2018که با هدف بررسی تأثیر خارخاسک در زنان
سنین باروری با اختالل کاهش عملکرد میل جنسی در
برزیل انجام شد 40 ،نفر شرکتکننده بهصورت تصادفی
و کورسازی شده در دو گروه مداخله و کنترل قرار
گرفتند .افراد در گروه مداخله قرص خارخاسک 250
Bioavailable

میلیگرمی  3بار در روز بهمدت  120روز استفاده کردند.
پرسشنامههای  QS-Fو  FSFIتوسط هر دو گروه قبل
و بعد از مداخله تکمیل شد .در پرسشنامه  FSFIبهبود
معناداری در متغیرهای میل جنسی (،)p<0/001
برانگیختگی جنسی ( ،)p=0/005مرطوب شدن واژن
( ،)p=0/001رضایت ( ،)p=0/001درد ( )p=0/03و
ارگاسم ( )p<0/001در گروه مداخله مشاهده شد .در
گروه کنترل همه متغیرها بهجز دو متغیر مرطوب شدن
واژن ( )p=0/093و درد ( )p=0/247افزایش معناداری
داشتند .در پرسشنامه  QS-Fتمامی متغیرهای نامبرده
در گروه مداخله پس از مصرف خارخاسک افزایش
معناداری داشتند ،درحالیکه در گروه کنترل پس از
مصرف دارونما تفاوتی در متغیرهای ذکر شده مشاهده
نشد .از سویدیگر در سطوح تستوسترون توتال قبل و
بعد از مصرف خارخاسک تغییر معناداری وجود نداشت
( .)p=0/09هرچند سطوح تستوسترون آزاد و زیست
فراهم در گروه مداخله در انتهای مطالعه افزایش
معناداری داشتند (.)24( )p=0/04
از  6مطالعهای که در باال مورد بررسی قرار گرفتند3 ،
مطالعه در مورد عوارض جانبی مداخالت گزارش داده
بودند .در مطالعه گاما و همکاران ( )2014عوارض جانبی
در حد کم تا متوسط بهصورت ناراحتی شکمی ،اتساع
شکمی ،درد شکم ،اسهال ،نفخ ،ناراحتی معده ،سردرد،
بیخوابی ،تحریکپذیری ،تهوع ،نوسانات خلقی ،کابوس،
پوست چرب ،درد پلور ،خارش و نعوظ گزارش شده بود و
در مطالعه اختری و همکاران ( )2014یک مورد کرامپ
شکمی در گروه مداخله گزارش شده بود ( .)27 ،14در
مطالعه پوستیگو و همکاران ( )2016عوارض جانبی در
گروه مداخله شامل اسهال ( ،)%13/3گیجی ( ،)%10تهوع
( )%10و عصبانیت ( )%13/3بیان شد و در گروه دارونما
نیز عوارض جانبی شامل برافروختگی صورت (،)%13/3
گیجی ( )%10و تهوع ( )%10بود که تفاوت آماری
معناداری با هم نداشتند (.)4
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خالصه در  3مطالعه ،ریسک سوگیری برای تمام
حوزهها کم بود ( .)27 ،26 ،24ریسک سوءگیری دو
مطالعه برای حوزه تولید توالی تصادفی نامعلوم بود (،4
 3 .)25مطالعه برای حوزه پنهانسازی تخصیص دارای
ریسک سوگیری نامشخص بودند ( .)25 ،14 ،4تمام
مطالعات برای حوزههای کورسازی شرکتکنندگان و

تولید توالی تصادفی
پنهانسازی تخصیص
کورسازی شرکتکنندگان و محققین
کورسازی ارزیابی پیامدها
دادههای ناقص نتیجه
گزارش انتخابی پیامدها
کیفیت کلی

محققین و گزارش انتخابی پیامدها از عنوان کمریسک
بهره بردند ( .)24-27 ،14 ،4ریسک سوگیری 3
مطالعه در حوزه کورسازی ارزیابی پیامدها نامشخص
بود ( .)25 ،14 ،4فقط در یک مطالعه در مورد دادههای
ناقص پیامدها توضیحی ارائه نشده بود (.)14

جدول  -2ارزیابی خطر سوءگیری مطالعات واجد شرایط با ابزار Cochrane
گاما و همکاران
()2014

اختری و همکاران
()2014

گازلی و همکاران
()2014

پوستیگو و همکاران
()2016

دسوزا و همکاران
()2016

ویل و همکاران
()2017

سوگیری کم
سوگیری نامعلوم
سوگیری کم
سوگیری نامعلوم
سوگیری نامعلوم
سوگیری کم
خوب

سوگیری کم
سوگیری کم
سوگیری کم
سوگیری کم
سوگیری کم
سوگیری کم
خوب

سوگیری نامعلوم
سوگیری نامعلوم
سوگیری کم
سوگیری نامعلوم
سوگیری کم
سوگیری کم
خوب

سوگیری نامعلوم
سوگیری نامعلوم
سوگیری کم
سوگیری نامعلوم
سوگیری کم
سوگیری کم
خوب

سوگیری کم
سوگیری کم
سوگیری کم
سوگیری کم
سوگیری کم
سوگیری کم
خوب

سوگیری کم
سوگیری کم
سوگیری کم
سوگیری کم
سوگیری کم
سوگیری کم
خوب

شکل  -2ارزیابی خطر سوگیری مطالعات واجد شرایط با ابزار  Cochraneبهصورت درصد

104

بحث
نتایج مرور نظاممند حاضر بر روی  6مطالعه نشان داد که
استفاده از خارخاسک ممکن است منجر به بهبود اختالل
عملکرد جنسی زنان چه در دوران سنین باروری و چه
در دوران یائسگی گردد .در تمام مطالعات ،خارخاسک به
مدت  1-4ماه در اشکال قرص یا شربت بهصورت 2-3
مرتبه در روز تجویز شد .همچنین از پرسشنامههای
 FSFI ،FIEIو  SQ-Fبرای ارزیابی عملکرد جنسی
زنان استفاده شد .بر اساس دادههای موجود در مطالعه
حاضر ،بهبود متغیرهای مرتبط با اختالل عملکرد جنسی
در زنان سنین باروری و یائسگی مشاهده شد .همچنین
 3مطالعه تغییرات سطوح تستوسترون را در زنان سنین
باروری و یائسه گزارش کردند ( .)26 ،24 ،14پس از
مصرف خارخاسک در  2مطالعه سطوح تستوسترون آزاد
و زیستفراهم هم در زنان سنین باروری و هم یائسگی
افزایش یافت ،ولی در یک مطالعه ،سطوح تستوسترون
آزاد و سرم در زنان سنین باروری کاهش یافت (،24 ،14
 .)26از سوی دیگر  3مطالعه عوارض جانبی ناشی از
مصرف خارخاسک را گزارش کردند که شایعترین عارضه
مربوط به دستگاه گوارش بود (.)27 ،14 ،4
رابطه جنسی یکی از عوامل اصلی شادکامی و رضایت
زناشویی است ( .)27سالمت جنسی زنان ،یکی از
اولویتهای سازمان جهانی بهداشت میباشد ،زیرا
عملکرد جنسی نامطلوب میتواند موجب نگرانی زوجین
نسبت به استحکام زندگی مشترک شود (.)28
سببشناسی اختالل عملکرد جنسی زنان دارای
فاکتورهای متعددی است و مهمترین دالیل شامل:
فاکتورهای بیولوژیکی ،روانشناختی جنسی و زمینهای
میباشد .عوامل بیولوژیکی شامل :اختالالت هورمونی،
اختالالت کف لگن ،مشکالت قلبی  -عروقی ،درد ،دیابت،
افسردگی ،اضطراب ،فقدان هورمونهای جنسی ناشی از
یائسگی میتواند طبیعی و یا بهعلت ناشناخته باشد
( .)29اینها از مواردی هستند که در درک و درمان
مناسب این اختالل حائز اهمیت هستند ( .)30عوامل
روانشناختی جنسی شامل :عوامل عاطفی روانی از جمله
عوامل تربیتی (جسمی ،جنسی ،عاطفی) ،تصویر بدنی،
اختالل بیزاری جنسی ،اختالالت پرخوری و اختالل
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وابستگی است .عوامل زمینهای نیز شامل :روابط عاطفی
مهم و معنیدار گذشته و فعلی ،مشکالت بین فردی
فعلی ،مشکالت بهداشتی شریک زندگی ،اختالالت
جنسی ،تحریک ناکافی ،زمینههای جنسی و عاطفی
نامطلوب میباشد ( .)29بیشترین شکایت از انواع
اختالالت جنسی گزارش شده در زنان سنین باروری
مربوط به مشکالت ارگاسم و میل جنسی میباشد و
حدود  %30از زنان آسیایی حداقل در یکی از زمینههای
رابطه جنسی خود مشکل دارند که اکثراً شامل بیمیلی
جنسی ،خشکی واژن و اختالل ارگاسم است ( .)31بعد از
یائسگی ،نازک شدن و صاف شدن دیوارههای واژن و
خشکی محیط آن سبب دیسپارونی شده و ممکن است
با سوزش ،خارش ،خونریزی و عفونت همراه باشد که
تمام این عوامل میتواند بر عملکرد جنسی زنان در
دوران یائسگی اثرگذار باشد ( .)32در مطالعه طباطبایی
چهر و همکاران ( )2018اختالل عملکرد جنسی در
دوران بعد از یائسگی  %72بود که نسبت به دوران قبل از
یائسگی ( )%38بهطور معنیداری بیشتر بود (.)33
پاتوفیزیولوژی اختالل عملکرد جنسی شامل اختاللی
چندگانه متشکل از سیستمهای نورولوژیکی ،هورمونی،
مغزی (لیمبیک و قشر مغز) و روانشناختی است .بهطور
کلی دوپامین ،استروژن ،پروژسترون و تستوسترون نقش
تحریکی در میل جنسی دارند ،درحالیکه سروتونین،
اپیوئیدها و پروالکتین نقش بازدارنده دارند .تستوسترون
اولین استروئید جنسی است که بر میل جنسی تأثیر
میگذارد و ممکن است در شروع فعالیت جنسی نقش
داشته باشد ،با اینحال ارتباط بین سطح هورمون
تستوسترون با میل جنسی در زنان هنوز مورد تردید
است ( .)34عالوه بر این کاهش سطح تستوسترون
زیستفراهم ممکن است منجر به عالئمی مرتبط با
نارسایی آندروژن گردد که باعث بروز عالئمی مانند
خستگی مداوم ،تغییر در عملکرد جنسی از جمله کاهش
میل ،کاهش قدرت پذیرش جنسی و کاهش لذت جنسی
میشود (.)35
عصاره خارخاسک ،یک محرک طبیعی هورمون لوتئینیزه
کننده ( )LHاست که به بدن عالمت میدهد تا
تستوسترون بیشتری از خود تولید کند و در واقع گفته

 ناهیدالسادات حسینی و همکاران

کردند ،اشاره کرد که این امر منجر به عدم اعتماد کافی
به نتایج شد ( .)39بنابراین در مطالعه حاضر با استفاده از
استراتژی جستجوی کامل و جامع ،مجدداً به بررسی
تأثیر خارخاسک بر اختالل عملکرد جنسی زنان پرداخته
شد.
از سوی دیگر تأثیر گیاه خارخاسک بر مقوله باروری و
تولید مثل در مردان نیز مطرح شده است .بهعنوان مثال
مطالعه متاآنالیز گودرزی و همکاران ( )2019بر روی 4
مقاله نشان داد که خارخاسک موجب افزایش غلظت
اسپرم ،بهبود شکل طبیعی اسپرم و تحرک اسپرم در
مردان شده است ( .)40با توجه به وجود سه ماده
فیتوشیمیایی فعال موجود در خارخاسک شامل دایسین،
پروتودوسین و دیوسژنین ،شواهد نشان میدهد که
پروتودیوسین با تقویت تولید تستوسترون ،باعث افزایش
سطح تستوسترون میشود .همچنین بهدنبال افزایش
سطح تستوسترون ،فرضیهای مبنی بر افزایش هورمون
آزادکننده گنادوتروپین ( )GnRHو تأثیر آن بر افزایش
اسپرم با مصرف خارخاسک مطرح شده است (.)42 ،41
نتایج مطالعات ارسیاد و همکاران ( ،)1996سیتیاوان و
همکاران ( )1996و سیالندی و همکاران ( )2012بر
روی عملکرد جنسی مردان پس از مصرف خارخاسک
نشان داد که نعوظ ،انزال و تعداد دفعات مقاربت پس از
مصرف این گیاه بهصورت معناداری افزایش یافته است
(.)43-45
این مرور نظاممند با محدودیتهایی روبهرو بود که هنگام
تفسیر نتایج باید در نظر گرفته شود .از  6مقاله وارد شده
به مطالعه حاضر 5 ،مطالعه به کشور برزیل و یک مطالعه
به کشور ایران تعلق داشت .بنابراین اطالعاتی در این
زمینه از سایر مناطق جهان در دسترس نبود .عالوه بر
این ،اکثریت مطالعات از پرسشنامه  QS-Fکه مخصوص
زنان برزیلی طراحی شده بود ،استفاده کردند .بنابراین
نتایج مطالعه حاضر باید با احتیاط به جمعیتهای دیگر
تعمیم داده شود .همچنین در تمام مطالعات جهت
ارزیابی اختالل عملکرد جنسی از پرسشنامههای
خودتفسیری استفاده شده که ممکن است تفسیر
شخصی هر فرد از هر سؤال در تفسیر نتایج مؤثر باشد .از
سوی دیگر ،مطالعات وارد شده در این مرور نظاممند در

میشود که خارخاسک تقویتکننده تستوسترون است.
همچنین این گیاه منجر به برخی اثرات محیطی نظیر
افزایش موهای شرمگاهی در برخی افراد هایپوگناد
میشود .مطالعات بالینی نشان میدهد که خارخاسک با
افزایش غلظت هورمونهایی مانند استرادیول و با تأثیر
کمی بر تستوسترون ،عملکرد باروری ،میل جنسی و
تخمکگذاری را بهبود میبخشد .با این وجود
مکانیسمهای دقیق تأثیرگذاری خارخاسک هنوز مبهم
هستند و توضیحات فعلی در بهترین حالت ،حدس و
گمان هستند ( .)36عملکرد تستوسترون ممکن است
حداقل تا حدی توسط انتقال دهندههای عصبی دوپامین
و سروتونین از طریق هیپوتاالموس و ساختارهای لیمبی
مرتبط با آن تعدیل شود .دوپامین یک انتقالدهنده
عصبی اصلی در تعدیل میل جنسی است .دوپامین باعث
افزایش میل جنسی ،احساس هیجان و تمایل به ادامه
فعالیت جنسی پس از تحریک جنسی میشود ( .)37به
نظر میرسد که ساپونینهای موجود در خارخاسک به
گیرندههای هیپوتاالموس که هورمونهای جنسی را
تشخیص میدهند ،متصل شده و این مهار رسپتورها
منجر به تفسیر اشتباه هیپوتاالموس از سطح واقعی
هورمون جنسی در بدن میشود .هیپوتاالموس برای
شروع تولید  LHسیگنال میدهد و وقتی سطح LH
افزایش مییابد ،تولید طبیعی تستوسترون نیز افزایش
مییابد (.)36
همراستا با یافتههای بهدست آمده در مطالعه حاضر،
نتایج مطالعه پاالسیوس و همکاران ( )2019که به
بررسی تأثیر مکملهای حاوی ترکیبات مختلف بر
عملکرد جنسی زنان با میل جنسی کم پرداختند ،نشان
داد که مکمل ترکیبی خارخاسک با سایر گیاهان باعث
افزایش میل جنسی زنان و سطح تستوسترون آزاد شده
است ( .)38هرچند نتایج مطالعه مروری نظاممند
مارتیمبیانکو ( )2020نشان داد که مصرف خارخاسک
بهتنهایی منجر به بهبود عملکرد جنسی زنان میگردد،
اما دارای نقاط ضعفی بود که میتوان به عدم بیان نام
پرسشنامهها بهطور کامل ،عدم بیان تمام مقاالتی که به
عوارض جانبی خارخاسک اشاره داشتند و گزارش ناقص
از مقاالتی که سطح هورمون تستوسترون را بررسی
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 با این حال مطالعات کارآزمایی بالینی بیشتر و.باشد
دقیقتری برای تدوین دستورالعمل درمانی مبتنی بر
 برای مصرف خارخاسک در درمان اختالالت،شواهد
. الزم است،عملکرد جنسی زنان

 طول دوره،زمینههایی مانند دوز داروی تجویز شده
 پرسشنامهها و امتیازبندیها تفاوتهایی داشتند،درمان
که بهدلیل محدودیت تعداد مطالعات انجام آنالیز
 در واقع بهدلیل تنوع در گزارش.زیرگروهها میسر نبود
نتایج و استفاده از روشهای مختلف برای اندازهگیری
 انجام،پیامدها و عدم گزارش میانگین و انحراف معیار
متاآنالیز بر روی دادههای حاصل از مطالعات مقدور نبود
.و فقط به مرور نظاممند بسنده شد

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمامی پژوهشگرانی که از مطالعات آنان در
 تشکر و،مطالعه مروری نظاممند حاضر استفاده شد
.قدردانی میشود
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