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های جنسی از جمله استروژن، پروژسترون و تستوسترون از جمله اختالالتی است اختالالت ناشی از هورمون :مقدمه

خود در کنار اثرات درمانی، های شیمیایی بکارگیری داروها و هورمون. شوندهای متعددی میایجاد بیماری باعثکه 

با توجه به رویکرد سازمان جهانی بهداشت به . ها خواهند شد های ثانویه خطرناکی از جمله سرطانبروز بیماری باعث

ثر واقع ؤتواند بسیار منترل اختالالت هورمونی میهای ایمن گیاهی در کهای سنتی و مکمل، بکارگیری درمان طب

های ناشی از های گیاهی مفید در درمان بیماریبرخی درمانو معرفی مطالعه مطالعه مروری حاضر با هدف . شود

 .انجام شد های جنسیاختالالت هورمون

ن، پروژسترون، تستوسترون و های اختالالت اندوکرینی، استروژمقاالت مروری با استفاده از کلیدواژه :كارروش

 google scholar و pubmed ،scopus،SIDهای تاکنون در پایگاه 1190در بازه زمانی سال  های گیاهی     درمان

مالک پذیرش مقاالت، بیان حداقل یک درمان گیاهی در کنترل سه هورمون مورد نظر . مورد جستجو قرار گرفتند

ها مقاله که ارتباط مستقیم درمان گیاهی با هورمون 19مقاله پیدا شد که از این بین حدود  213حدود  ،در کل. بود

مقاله که عالوه بر  53مقاله، حدود  19سپس از این . دادند، جدا شدندرا مورد بررسی قرار می( نه فقط بیماری)

بودند، انتخاب شده و در این مقاله مروری مورد بحث چگونگی اثر گیاهان، مکانیسم اثر را نیز مورد مطالعه قرار داده 

  .قرار گرفتند

برای استروژن؛  kudzuو red clover سویا،های جنسی  ترین منابع گیاهی هورمون از جمله مهم :هایافته

Bupleurum ،Rehmannia  وPassiflora  برای پروژسترون وShatavari ،Damiana  وAshwagandha 

 .باشد میبرای تستوسترون 

های توانند به عنوان داروی انتخابی ایمن در کنترل مشکالت و بیماریهای گیاهی میدرمان برخی :یریگیجهنت

 .مطرح باشند جنسیهای ناشی از هورمون
 

 های جنسی، استروژن، پروژسترون، تستوسترون، درمان گیاهی اختالالت هورمون :یدیكلمات كل
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 مقدمه
آوران شیمیایی هستند که در اکثر موارد  ها پیام هورمون

های ها، غدد آدرنال و سایر بافتبیضهها، از تخمدان

های متفاوت ت گرفته و اثرشان را در مکانأریز نش درون

ها های خونی و سایر بافتمانند مغز، قلب، استخوان، رگ

ها ها از طرق متفاوتی پیام هورمونسلول. کننداعمال می

. دهندکنند و به آنها پاسخ میرا دریافت می

مصارف ( ها یگزینی هورموندرمان جا)تراپی  هورمون

ترین آنها در زنان یائسه  متفاوتی دارد که از جمله مهم

به معنای پاسخ سلولی به  Endocrineواژه . (1)است 

ریز دورتر نشأت  های درونهورمونی است که از سلول

به معنی پاسخ سلولی به هورمونی  Autocrine.گیرد می

نتز شود مانند ساست که از خود سلول ترشح می

 Paracrine.استروژن از آندروژن در داخل بافت پستان

به معنی پاسخ سلولی به پیامی است که از بافت مجاور 

-که بافت پستان، آندروژن نشأت گرفته است مانند زمانی

کند و آنها را به منظور تحت ها را به استروژن تبدیل می

-پاسخ. کند های مجاور، ترشح میثیر قرار دادن سلولأت

هایی که از خارج از اندام و به خصوص از منابع گیاهی 

. شوند شناخته می Phytocrine گیرند به نام نشأت می

اعمال فیتوکرینی به دو دسته آگونیستی و آنتاگونیستی 

شود که توانایی افزایش و یا بلوکه کردن تقسیم می

ها بر اصل دیگری که فیتوکرین. هورمون مدنظر را دارند

شوند، راهی است که بر مبنای بندی می قسیممبنای آن ت

بدین معنا که  ؛کنندها اثرشان را اعمال میآن فیتوکرین

شوند، برخی هورمونی متصل می گیرندهبرخی از آنها به 

شوند و ها میافزایش توانایی بدن در سنتز هورمون باعث

. کننداز آنها نیز اعمال مهم هورمونی را تقلید می برخی

ها به سه بندی، فیتوکرین این نحوه تقسیم بر اساس

ها و ها، فیتوهورمونوژنیکسدسته اولیه فیتوهورمون

(. 2) شوندبندی می مقلدهای هورمونی تقسیم

ها اجزاء گیاهی هستند که ساختاری مانند فیتوهورمون

ها با واژه عمومی فیتوهورمون. ها دارندهورمون

 های گیرندهه به شوند کها نیز شناخته میفیتواستروژن

بندی  شوند و معیار دیگری در تقسیماستروژنی متصل می

ها و ها شامل فیتوپروژسترونسایر فیتوهورمون. آنهاست

های  گیرندهند که به ترتیب بر روی باشها میفیتوآندروژن

گروهی از فیتو . گذارندپروژسترونی و آندروژنی اثر می

شوند  وژنی متصل میهای آندر گیرندهها به آنتی آندروژن

-فیتواستروژن. شوندیک پاسخ آنتاگونیستی می باعثو 

اند شامل  مورد شناسایی قرار گرفته هایی که اخیراً

های متفاوتی مانند جنیستئین و دیدزئین از ایزوفالون

 red clover و فورمونونتین حاصل از Aسویا، بیوکانین

 kudzu متوکسی پورارین از -3و پورارین و 

(Peuraria lobate )ها فیتوهورمونوژنیکس. باشند می

ها گیاهانی هستند که توانایی بدن را در تولید هورمون

این گیاهان ممکن است دارای اثر . دهندافزایش می

افزایش تولید  باعثمستقیم بر روی بافت هدف باشند و 

یا ممکن است  و هورمون در بافت اندوکرینی خاص شوند

آدرنال و یا محور  -هیپوفیز - بر روی محور هیپوتاالموس

 باعثگنادوتروپین اثر بگذارند و  -هیپوفیز-هیپوتاالموس

یا  های آدرنوتروفیک وافزایش اثر یا عملکرد هورمون

از لحاظ بالینی، از جمله . گنادوتروفیک شوند

توان به انواع های ارزشمند میفیتوهورمونوژنیکس

وژسترونی و آندروژنی آنها اشاره کرد که به ترتیب پر

-افزایش تولید پروژسترون و آندروژن اندوژن می باعث

ها، انواع تقلید های فیتوکریناز انواع گروه ییک. شوند

اینها گیاهانی هستند که . کننده هورمونی هستند

مقلدهای . کنندعملکرد یک یا چند هورمون را تقلید می

اثر فیزیوژیک مشابه هورمونی را که  هورمونی دقیقاً

برای  این مواد الزاماً. کنند، دارندعملکردش را تقلید می

این مواد . ندارند  گیرندهایجاد اثرشان نیاز به اتصال به 

صورت بالینی به منظور هدف قرار دادن عملکرد  هب

سترون، پروژسترون و استروژن بدون اتصال به وتست

  (.1-3)گیرد اده قرار میآنها، مورد استف گیرنده

اغلب اوقات اختالالت اندوکرینی بر اساس سطح 

با این وجود با اینکه درصد . شوندهورمونی شناسایی می

باز هم  ،زیادی از بیماران سطح هورمونی نرمالی دارند

ای از اختالالت هورمونی در آنها مشاهده  عالئم برجسته

مت انسولینی برای مثال زمانی که مفهوم مقاو .شودمی

نشان داد که عالوه بر سطح هورمون،  ،مطرح شد

. باشدچگونگی پاسخ فیزیولوژیک به هورمون نیز مهم می

هایی که بین پاسخ آزمایشگاه و عالئم بیماران ناسازگاری

مبتال به منوپوز، آندروپوز و یا سندروم تخمدان پلی 



 

21 

 

09 


 

ون
رم

هو
د 

كر
مل

 ع
ود

هب
ر ب

 د
ی

مان
در

اه 
گی

 
ی

س
جن

ی 
ها

 

 

گاه با مفاهیمی  ،شودمی مشاهده (PCOS) کیستیک

ها حساسیت یا مقاومت سلولی نسبت به هورمونهمچون 

بنابراین واژه عملکرد هورمونی تنها . قابل توجیه هستند

بلکه درک پیام  ،به سطح آن هورمون بستگی ندارد

 هورمون و پاسخ فیزیولوژیکی حاصله نیز بسیار مهم است

های طب سنتی و طب  امروزه استفاده از ظرفیت(. 4-3)

درمان بسیاری از اختالالت مطرح مکمل برای کنترل یا 

مشکالت  ءشده است که بسیاری از این اختالالت جز

رایج بوده و در عین حال در طب نوین برای آنها درمان 

از آن جمله (. 5-12) ای وجود ندارد ثر یا قانع کنندهؤم

بر ( 6)و گیاه گلرنگ ( 5)توان به اثرات گیاه کبر  می

ثر بر ؤدارویی مخونی، گیاهان  ایه لختهانحالل 

ثر بر چاقی ؤهای گیاهی م ، درمان(9)های کبد  بیماری

های شایع  های گیاهی مطرح در بیماری ، درمان(9)

های  ، درمان(10)ید ئ، کارایی مقل در همور(1)اطفال 

اثر معجون لبوب در  و (11)ثر بر یبوست ؤگیاهی م

رسد بتوان اشاره کرد و به نظر می( 12)ناباروری مردان 

ثر بر اختالالت هورمونی به ؤبر روی گیاهان ممطالعه ا ب

کمک نیز ها  کنترل و یا درمان برخی از این بیماری

هدف معرفی برخی حاضر با مطالعه . شایانی نمود

های ناشی از های گیاهی مفید در درمان بیماری درمان

 .شدهای جنسی انجام اختالالت هورمون
 

 كارروش
های اختالالت استفاده از کلیدواژهمقاالت مروری با 

، استروژن (endocrine disorder)اندوکرینی 

(estrogen) پروژسترون ،(progesterone) ،

های گیاهی و درمان (testosterone)تستوسترون 

(herbal medicine botanicals ) در بازه زمانی سال

، pubmed ،scopusهای تاکنون در پایگاه 1190

SID  وgoogle scholar مورد جستجو قرار گرفتند .

درمان گیاه یا مالک پذیرش مقاالت، بیان حداقل یک 

در . بودسه هورمون مورد نظر  اختالالت گیاهی در کنترل

 19مقاله پیدا شد که از این بین حدود  213حدود  ،کل

نه )ها مقاله که ارتباط مستقیم درمان گیاهی با هورمون

. قرار دادند، جدا شدند را مورد بررسی( فقط بیماری

مقاله که عالوه بر  53مقاله، حدود  19سپس از این 

در تمام مداخالت آزمایشگاهی، ) چگونگی اثر گیاهان

را نیز مورد مطالعه  آنها ، مکانیسم اثر(موشی و انسانی

 از پس مقاالت در نهایت. ندقرار داده بودند، انتخاب شد

 چه روی بر گیاهی درمان اینکه حسب بر استخراج،

و در این  شده بندی تقسیم است، بوده اثرگذار هورمونی

ارزیابی کیفی این . مقاله مروری مورد بحث قرار گرفتند

مقاالت در مقاالت بالینی با توجه به رعایت قوانین 

Consort  در شیوه نوشتار مقاله و در مطالعات پایه، با

لیز های معتبر آنالیز دستگاهی در آنابکارگیری تکنیک

 .مواد مؤثره انجام گرفت
 

 ها یافته
های گیاهی، کاربردهای بالینی متعددی در رفع  وراد

های  ورادبرای مثال، . ریز دارند اختالالت غدد درون

مین أتوانند ت گیاهی در حال حاضر وجود دارند که می

ثیرگذاری خود أکننده نیازهای استروژنی باشند که برای ت

بیشتر . استروژن نیاز نداردهای همیشه به گیرنده

داروهایی که به لحاظ عملکردی از استروژن تقلید 

های دیگر را نیز در پاسخ به استروژن کنند، بافت می

های گیاهی حمایت کننده از  درمان. کنندپشتیبانی می

ها، منجر به افزایش تولید پروژسترون عملکرد پروژسترون

ضد  ،لتهابیدرونی و به دنبال آن ایجاد خواص ضد ا

آلرژیک و اجزاء آنتی اتو ایمنی شده و نیز عملکرد رحم، 

شناختی را  -قلب و عروق، استخوان و سیستم عصبی

های گیاهی حمایت  درمان. کنند تقلید و پشتیبانی می

کننده از عملکرد تستوسترون منجر به افزایش تولید 

تستوسترون درونی و عملکردهای آنابولیک شده و اثرات 

گیاهان  .(1-4) کنندتحریکی تستوسترون را تقلید می

 1ها در جدول مورد استفاده در حفظ عملکرد هورمون

 .نشان داده شده اند
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  هاهورمون عملكرد حفظ در استفاده مورد گیاهان -1 جدول
 

 نام علمی نام

اثر استروژنی، 

پروژسترونی، 

 تستوسترونی

 رفرانس شواهد تحقیقاتی مکانیسم اثر

 Pueraria) سویا
lobata) kudzu 

-مهار آنژیوژنز و محافظت در برابر آسیب استروژنی

-های اکسیداتیو به عنوان آنتی اکسیدان

 ها عمل کنند

توانایی کاهش عالئم یائسگی و 

حمایت از حفظ تراکم استخوان و 

در محافظت از سیستم قلبی 

 سیستم ایمنی بدن، عروقی،

اویس و همکاران 

(2015( )1) 

مک آلیستر و همکاران 

(1199 )(2) 

هیکی و همکاران 

(2012) (3) 

استرومیر و همکاران 

(2005) (4) 

 شبدر قرمز
Trifolium 

pretense) استروژنی 

 Cimicifuga)  سیاه کوهش

racemosa) 
 استروژنی

های ثیر دائمی بر گیرندهأبدون ت

 استروژن،

ثری عالئم یائسگی ؤبه طور م

مانند تعریق شبانه، گرگرفتگی، 

پذیری، تپش  بی خوابی، تحریک

 .دهد قلب و سردرد کاهش می

 مریم گلی
(Salvia 

officinalis) 
 استروژنی

های به دلیل اتصال آن به گیرنده

 بنزودیازپین در بافت مغز/کمپلکس گابا

درمان گرگرفتگی و کاهش 

از حد تعریق در تعریق بیش 

روز و شب و اثرات مثبت در 

سیستم عصبی شامل بهبود 

 بخشی آن حافظه و آرام

هسیه و همکاران 

(2001) (13) 

 (2004)لی و همکاران 

(14) 
Schisandra (Schisandra 

chinensis) 
 استروژنی

های ثیر بر سروتونین و گیرندهأبه ت
GABA 

 عملکرد حمایتی

های   گیرندهتوانایی آن در فعال کردن 

 گشادی عروقی ناشی از استروژن و بروز

 اکسید نیتریک

توانایی آن در مدیریت عالئم 

قلبی عروقی به ویژه عالئمی 

 که در ارتباط با یائسگی

 Vaccinium) میوه قره قاط

macrocarpon) 
 استروژنی

تقلید فعالیت آنتی اکسیدانی استروژنی 

 و یا تقلید از استرادیول گیرندهمستقل از 

ها و در حفاظت از عملکرد نورون

بهبود وضعیت شناختی مغز و 

 همچنین سالمت قلب و عروق

 (2002) رید و همکاران

(15) 

Bacopa  (Bacopa 

monniera) 
 استروژنی

های اکسیدانی که از ویژگی خواص آنتی

باشد و با تقلیدی آن از استروژن می

 استروژنی مرتبط نیستند های گیرنده

 بهبود عملکرد سیستم عصبی
روسو و همکاران 

(2005) (16) 

Don Quai Angelica 

sinensis 

 

 های گیرندهتوانایی اتصال ضعیف به 

با خاصیت سنتی خود در  استروژن و احتماالً

این فیتواستروژن، خواص . لغزنده سازی واژن

افزایش  باعثمشابه استروژن مانند آنچه 

 .دهد شود، نشان نمیضخامت آندومتر می

 
 (2001)لیو و همکاران 

(19) 

 استروژنی
ناشی از عملکرد تقلیدی آن از 

 .های استروژنی است ویژگی
 عمل افزایش تشکیل استخوان

 (2003)ساسا و همکاران 

(19) 

Bupleurum (Bupleurum 

falcatum)  
 پروژسترون

از جمله مواد ) saikogenin Aتوانائی 

 ACTHدر افزایش ( ثره آنؤم
 

چنگ و همکاران 

(1196) (20) 

 saikogenin عملکردهای ضد التهابی

A  از عملکرد ضد التهابی پروژسترون

نیز یک  Bupleurum. کند تقلید می

ی پروژسترون در یمقلد عملکردی توانا

 .کاهش عالئم آسم است

 
پارک و همکاران 

(2002) (21) 

Rehmannia (Rehmannia 

glutinosa)  

 
-هیپوفیز-هیپوتاالموس اثرات آن برمحور

 .باشد آدرنال می
 

 (1199) ژا و همکاران

(22)  

 پروژسترون

عالوه بر تقلید از پروژسترون در تحریک 

ها، فعالیت استئوبالستیک

 .کند استئوکالستیک را نیز مهار می

 
 (2003)اوه و همکاران 

(23) 

 
 Coleus 

forskohli 
 پروژسترون

های تولید اثر مستقیم بر روی بافت

 .پروژسترون دارد
 

بن شلومو و همکاران 

(2003) (24) 

های تقلیدی پروژسترونی در ایجاد  ویژگی

اثرات ضد فشار خونی و ضد حساسیتی 

 .دهد را نشان می

 

لیندنر و همکاران 

(1199)(25) 

کروتنر و همکاران 

(1195) (26) 

Passiflora (Passiflora 

incarnata) 
 benzoflavone (BZF)ناشی از اثر  

اثرات ضد آسمی، ضد اضطرابی 

 بخش بودن و آرام

داوان و همکاران 

(2002) (29) 
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 پروژسترون

( GABA)Aهای فعال ساختن گیرنده

های آگونیستی  از ویژگی تقلیددر 

GABA)A )پروژسترون 

 اثر ضد اضطرابی
لنسل و همکاران 

(1119) (29) 

 Vitex agmus یا پنج انگشت اثلق 

castus  
 

-های مربوط به گیرندهتحریک بیان ژن

های پروژسترونی و یا توانایی آن در از 

بین بردن نقایصی است که در سنتز 

 پروژسترون لوتئال وجود دارد

 

 (2001)لیو و همکاران 

(21) 

مایلویز و همکاران 

(1113) (30) 

 گل صد تومانی
 

Paeonia 

lactiflora 
 پروژسترون

-اعمال اثرش بر محور هیپوتاالموس 

هیپوفیز و همچنین فعال کردن عملکرد 

 هاتخمدان

 درمان دیسمنوره و منوراژی
کویاما و همکاران 

(1199) (31) 

-اثرات افزایش عملکرد شناختی و ویژگی

 .های آنتی اکسیدانی قابل توجهی دارد
 

واتانب و همکاران 

(1119) (32) 

 Dioscorea سیب زمینی وحشی

villosa 

 

diosgenin  موجود در این گیاه باعث

شود که در آن  ریلکس شدن عروق کرونر می

های استروژن یا پروژسترونی نقشی گیرنده

 .ندارند

خواص ضد اسپاسم و ضد 

 التهابی

 (2004)او و همکاران 

(33) 

 سترونژپرو
عملکردی پروژسترون باعث یک مقلد 

 اختالل عملکرد اتونومیک

کاهش عالئم وازوموتور مانند 

 گرگرفتگی و عرق شبانه

پریست و همکاران 

(1192) (34) 

 Asparagus) مارچوبه

racemosus) 
 تستوسترون

 در ناتوانی جنسی عملکردی مشابه با استیل کولین
گویال و همکاران 

(2003) (35) 

 

فعالیت تطابقی، ضداسترسی و 

در  Shatavariتحریک ایمنی 

مطالعات حیوانی اعتبار سنجی 

شده است و توانایی این گیاه 

در محافظت آنتی اکسیدانی از 

 .بافت عصبی ثابت شده است

پاریهار و همکاران 

(2004) (36) 

Damiana 
(Turnera 

diffusa) 

تقلید 

 تستوسترون

همراه های ارکتایل به افزایش بافت

 خواص وازودیالتوری آن

در طب سنتی به عنوان داروی 

 مقوی غرایز جنسی

ناتیژن و همکاران 

(2003) (39) 

 علف هرز بز شاخی
Epimedium 
sagittatum 

  

به طور سنتی در تقویت 

اختالل خستگی و افزایش میل 

 جنسی

( 1115)لیااو و همکاران 

(39) 

 

 cGMP-specific PDE5 مهار کننده

که در پاسخ جنسی هر دو جنس زن و 

 .ثر استؤمرد م

 
 (2000)مااو و همکاران 

(31) 

 

خواص آنتاگونیستی گلوکوکورتیکوئیدی 

آن ممکن است اجازه دهد که عملکرد 

 .آندروژنی آن به طور نسبی افزایش یابد

 
 (1116)وو و همکاران 

(40) 

Maca Lepidium 

meyenii 

مقلد 

 تستوسترون

 

باروری و بهبود میل افزایش 

 هر دو جنس مرد و جنسی در

 زن

گونزالس و همکاران 

(2001) (41) 

آگونیست  neuroactive آلکالوئیدهای

 .باشندقوی سروتونین می

افزایش باروری و بهبود میل 

 هر دو جنس مرد و جنسی در

 .زن

 بهبود عملکرد مکانیسم

Larginine- nitric oxide 

مک کی و همکاران 

(2004) (42) 

Mucana 
(Mucuna 

pruriens)  
 تستوسترون

در حضور  l-dopaعملکردهای جنسی 

که  صورتی هیابد بتستوسترون افزایش می

فعالیت آگونیستی آندروژن از خود نشان 

 .دهدمی

 مقوی غرایز جنسی که در طب

Ayurvedic  برای هر دو

جنس مرد و زن با میل جنسی 

کم و برای زنان در حین 

 .شوداستفاده مییائسگی 

هاروی و همکاران 

(1199) (43) 

هوریتا و همکاران 

(1119)(44) 

 خارخاسک
(Tribulus 

terrestris)  
 تستوسترون

آندروژنی  مطالعات حیوانی خواص

 .اند خارخاسک را نشان داده

در طب آیورودا است که مقوی 

 .شودباروری در نظر گرفته می

گاتامن و همکاران 

(2002) (45) 

-افزایش آزادسازی نیتریک اکساید می

ید توانایی آن در عمل به عنوان ؤتواند م

 .داروی مقوی غرایز جنسی باشد

 
گاتامن و همکاران 

(2003) (49) 

Ashwagandha  Withania ( 2003)یوون و همکاران مورد استفاده در طب  معموالًهای تحریکی از  افزایش ترشح هورمون تستوسترون
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somnifera های بینابینی و اثرات شبه سلول

تحریک نیتریت تستوسترونی و نیز 

 اکساید سنتتاز

به عنوان مقوی ( استآیورودا 

 غرایز جنسی

(49) 

-به دلیل فعالیت) ضد استرسی خواص

گابا که تقلیدی ضد اضطرابی های 

( کند گابا عمل می های گیرندهمستقل از 

 .ممکن است کمک کننده باشد

 
و همکاران  مهتا( 41)

1111 

 نخل اره ای
Serenoa 

repens 

مهار فعالیت 

اضافی 

 تستوسترون

آلفا ردوکتاز ناشی از وجود  5مهار اثرات 

مقادیر زیاد اسیدهای چرب آزاد و بتا 

 سیتسترول

 خواص ضد التهابی

پراگر و و همکاران 

(2002) (51) 

 (52)دوک و همکاران

 Foeniculum رازیانه

vulgare 

مهار فعالیت 

اضافی 

 تستوسترون

 

طور سنتی به عنوان یک  هب

آنتی آندروژن، خواص ضد 

 التهابی و ضد هیرسوتیسم

جاویدنیا و همکاران 

(2003) (54) 

 Urtica dioica گزنه

مهار فعالیت 

اضافی 

 تستوسترون

 (52) دوک و همکاران آنتی آندروژنیک 

  
اثرات ضد هیپرگلیسمیک و 

 ضد التهابی

بنوهام و همکاران 

(2003 )(55) 

Holy Basil (Ocimum 
sanctum) 

مهار فعالیت 

اضافی 

 تستوسترون

 
آنتی آندروژنی اختصاصی در 

 های حساس به آندروژن بافت

 کانتاک و همکاران

(1112) (56) 

  

های  بخشی و ویژگی خواص آرام

ضد استرسی در مقابله با مواد 

 توکسیک و تحریکات جانبی

سکینا و همکاران 

(1110)(59) 

  

های ضد التهابی، ضد ویژگی

هیپرگلیسمیک و ضد 

 هیپرلیپیدمی

 (2000)کِلم و همکاران 

(59) 

گودوانی و همکاران 

(1199) (51) 

 شنبلیله
Trigonella 

foenum-
graecum 

مهار فعالیت 

اضافی 

 تستوسترون

 

های ضد آندروژنی و  فعالیت

ی کاهش کلسترول توتال، یتوانا

LDL، VLDL  و تری

 گلیسرید

شارما و همکاران 

(1110)(60) 

  
خواص ضد هیپرگلیسمیک و 

 ضد التهابی

گوپتا و همکاران 

(2001) (61) 

 

 های گیاهیبنابر آنچه گفته شد، سه دسته مهم از درمان

 :شوندمعرفی می و مکانیسم آنها

  ثر بر عملكرد استروژنؤم یاهانگ. 1

: گیاهان مهم در حفظ عملکرد مطلوب استروژن شامل -

و شبدر قرمز است که توانایی کاهش عالئم یائسگی  سویا

این  .را دارندو حمایت از حفظ تراکم استخوان 

ها همچنین ممکن است در محافظت از فیتواستروژن

ر آنژیوژنز و سیستم قلبی عروقی، سیستم ایمنی بدن، مها

های اکسیداتیو به عنوان آنتی محافظت در برابر آسیب

 .(1-3) ها عمل کننداکسیدان

ثری عالئم ؤبه طور مکوهش سیاه  دوزهای درمانی -

خوابی،  یائسگی مانند تعریق شبانه، گرگرفتگی، بی

ثیر دائمی أپذیری، تپش قلب و سردرد را بدون ت تحریک

 .(4)د ندهمیهای استروژن کاهش بر گیرنده

مریم گلی حاوی مواد فیتواستروژنی است که به طور  -

ثر در درمان گرگرفتگی و کاهش تعریق در تعریق ؤم

اثرات مثبت  .شودبیش از حد روز و شب استفاده می

مریم گلی در سیستم عصبی شامل بهبود حافظه و 

های بخشی آن، به دلیل اتصال آن به گیرنده آرام

یازپین در بافت مغز نسبت داده شده بنزود/کمپلکس گابا

  .(1-2) است

ثیر أممکن است به ت Schisandra عملکرد حمایتی -

در . مرتبط باشد GABAهای بر سروتونین و گیرنده

حالی که توانایی آن در مدیریت عالئم قلبی عروقی به 

ویژه عالئمی که در ارتباط با یائسگی است، ممکن است 

 های استروژن و بروزردن گیرندهبه توانایی آن در فعال ک
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. اکسید نیتریک باشد گشادی عروقی ناشی از

های  ممکن است ویژگی Schisandraبنابراین

فیتواستروژنی نشان دهد و یک اثر مقلدی استروژن در 

داشته باشد GABA سروتونین وهای  گیرندهتقابل با 

(14 ،13.) 

ها و نوروندر حفاظت از عملکرد  توانایی میوه قره قاط -

بهبود وضعیت شناختی مغز و همچنین سالمت قلب و 

عروق، مربوط به تقلید فعالیت آنتی اکسیدانی استروژنی 

 (. 15) و یا تقلید از استرادیول است  گیرندهمستقل از 

که  Bacopaدر حال حاضر، خواص آنتی اکسیدانی  -

شود، برگرفته از بهبود عملکرد سیستم عصبی می باعث

باشد و با های تقلیدی آن از استروژن میویژگی

 (.16)استروژنی مرتبط نیستند های  گیرنده

توانایی اتصال ضعیف به  Don Quai از آنجا که -

طور به نظر  ممکن است این ،استروژن را دارد های گیرنده

با خاصیت سنتی خود  آید که این فیتواستروژن احتماالً

این فیتواستروژن، . تثیرگذار اسأسازی واژن، ت در لغزنده

افزایش ضخامت  باعثخواص مشابه استروژن مانند آنچه 

عمل افزایش (. 19)دهد  شود، نشان نمیآندومتر می

 Donاز اجزاء )تشکیل استخوان توسط فرولیک اسید 

Quai )های  ناشی از عملکرد تقلیدی آن از ویژگی

 (.19)استروژنی است 

مطلوب  به منظور حفظ عملكرد یدرمان یاهگ. 2

 پروژسترون

ترشح پروژسترونی از تخمدان در طول  آنجا که اساساًاز 

فاز فولیکوالر چرخه قاعدگی وجود ندارد، فاز فولیکولی 

نشان دهنده میزان پایه فیزیولوژیک تولید پروژسترون 

با توجه به اینکه غدد  .توسط غدد فوق کلیوی است

ر زنان، آدرنال قادر به حفظ سطح پروژسترون فولیکولی د

باشند، غدد آدرنال می( پره منوپوزال)قبل از یائسگی 

سالم قادر به حفظ سطح پروژسترون فولیکولی در زنان، 

که  ییگیاهان دارو .باشنددوران یائسگی نیز می بعد از

دارای اثرات عملکرد پروژسترونی دارند شامل گیاهان 

 فرآیند تولید هورمون سالم است که درمقلد پروژسترونی 

از غده آدرنال به عنوان منبع اولیه پروژسترون بعد از 

  (.11) قاعدگی نقش دارند

سطح پروژسترون را افزایش  ACTHاز آنجا که  -

 Bupleurumگیاه مقلد پروژسترونی  دهد، عملکرد می

ثره ؤاز جمله مواد م) A سایکوژنین ییمنتسب به توانا

عملکردهای ضد (. 20)است  ACTHدر افزایش ( آن

از عملکرد ضد التهابی پروژسترون  A سایکوژنین التهابی

نیز یک مقلد عملکردی  Bupleurum .کند تقلید می

  (.21)ی پروژسترون در کاهش عالئم آسم است یتوانا

به  که احتماالً پروژسترونی مقلد های انتسابیویژگی -

Rehmannia ناشی از اثرات  ،شود اختصاص داده می

باشد  آدرنال می -هیپوفیز -هیپوتاالموس محور آن بر

(22 )Rehmannia  عالوه بر تقلید از پروژسترون در

ها، فعالیت استئوکالستیک را نیز تحریک استئوبالستیک

به عنوان جزء فعال فورسکولین  (.23)کند  مهار می

های اثر مستقیم بر روی بافت Coleus forskohliiگیاه

های  نیز ویژگی فورسکولین (.24)لید پروژسترون دارد تو

تقلیدی پروژسترونی در ایجاد اثرات ضد فشار خونی و 

  (.25-26)دهد  ضد حساسیتی را نشان می

مانند  Passiflora تقلید پروژسترونی گیاههای  ویژگی -

 ،بخش بودن بروز اثرات ضد آسمی، ضد اضطرابی و آرام

  جدا شده از بنزوفالون (BZF) ممکن است ناشی از اثر

اثر ضد اضطرابی فالونوئید موجود  (.29)باشد  این گیاه

در  A(GABA) هایدر گیاه به فعال ساختن گیرنده

 A (GABA)های آگونیستی  از ویژگی تقلید

  (.29)پروژسترون ربط داده شده است 

به عنوان اثلق یا پنچ انگشت استفاده سنتی از داروی  -

افزایش دهنده پروژسترون ممکن است ناشی از یک گیاه 

های های مربوط به گیرندهدر تحریک بیان ژن آنتوانایی 

پروژسترونی و یا توانایی آن در از بین بردن نقایصی است 

 (. 30، 21)که در سنتز پروژسترون لوتئال وجود دارد 

اثرات گل صد تومانی در درمان دیسمنوره و منوراژی  -

هیپوفیز و  -اثرش بر محور هیپوتاالموس  ناشی از اعمال

 (.31)باشد ها میهمچنین فعال کردن عملکرد تخمدان

اثر مفید آن  دلیلهرچند در ابتدا استفاده از این گیاه به 

گل صد . فراهم ساختن سالمت رحم بوده است در

تومانی همچنین اثرات افزایش عملکرد شناختی و 

 (.32)جهی دارد های آنتی اکسیدانی قابل توویژگی
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زمینی وحشی  خواص ضد اسپاسم و ضد التهابی سیب -

در بسیاری از مسیرها مشابه پروژسترون تقلید شده 

در نظر  پروژسترونیهرچند به طور سنتی این گیاه  .است

دهد که های اخیر نشان میگرفته شده است، اما یافته

موجود در این گیاه باعث ریلکس شدن عروق  دیوسژنین

های استروژن یا شود که در آن گیرنده ر میکرون

از لحاظ تاریخی،  (.33)پروژسترونی نقشی ندارند 

اش در ریلکس به توانایی Dioscorea های فعالیت

کردن سیستم عصبی خودکار نسبت داده شده است، 

بنابراین کاهش عالئم وازوموتور مانند گرگرفتگی و عرق 

ونومیک هستند، شبانه که مربوط به اختالل عملکرد ات

تصدیق کننده عمل آن به عنوان یک مقلد عملکردی 

 (.34)پروژسترون است 

به منظور حفظ عملكرد مطلوب  یدرمان یاهگ .3

 تستوسترون

ترین ویژگی تستوسترون چیست،  ال شود که مهمؤاگر س

امروزه اکثر بیماران به نقش آن در عملکرد مطلوب 

های  درمان .کنند جنسی در هر دو جنس اشاره می

ثر در بهبود عملکرد تستوسترون نه تنها به ؤگیاهی م

بلکه قادرند سایر  ،کنندعملکرد مطلوب جنسی کمک می

عملکردهای مهم تستوسترون از جمله افزایش انطباق با 

که  زا را نیز در هر دو جنس بهبود ببخشد شرایط استرس

 .در پایین به آن پرداخته خواهد شد

مارچوبه در ناتوانی جنسی، عملکردی  استفاده سنتی از -

فعالیت (. 35)دهد  مشابه با استیل کولین را نشان می

در  مارچوبهاسترسی و تحریک ایمنی  تطابقی، ضد

مطالعات حیوانی اعتبارسنجی شده است و توانایی این 

گیاه در محافظت آنتی اکسیدانی از بافت عصبی ثابت 

 (.36)شده است 

- Damiana ای در طب سنتی به  هبه طور گسترد

یک . عنوان داروی مقوی غرایز جنسی استفاده شده است

 ویژگی تأیید شده در مطالعات حیوانی این است که

Damiana  این  .کندبه عنوان محرک جنسی عمل می

های ارکتایل به همراه خواص توانایی به افزایش بافت

که هیچ تعاملی  از آنجایی .وازودیالتوری آن مرتبط است

شود  با گیرنده آندروژن مستند نشده است، پیشنهاد می

وابسته به خاصیت تقلیدی آن از  Damiana که عملکرد

 (.39) باشدتستوسترون می

شود، نامیده می "علف هرز بز شاخی"اپیمدیوم که نیز  -

به طور سنتی در تقویت اختالل خستگی و افزایش میل 

عملکرد جنسی و  یمدیوماپ. شده استجنسی استفاده می

های مزمن را کیفیت زندگی بیماران مبتال به بیماری

منسوب است  یمدیوماثرات اپ(. 39)بخشد بهبود می

 cGMP- specific PDE5  ، مهار کننده icariinبه

ثر است ؤکه در پاسخ جنسی هر دو جنس زن و مرد م

اگرچه اپیمدیوم اثرات آندروژنی قابل اثبات ندارد،  (.31)

اص آنتاگونیستی گلوکوکورتیکوئیدی آن ممکن ولی خو

است اجازه دهد که عملکرد آندروژنی آن به طور نسبی 

  (.40)افزایش یابد 

در افزایش باروری   Maca های اثبات شده گیاهتوانایی -

زن، مربوط  هر دو جنس مرد و و بهبود میل جنسی در

 (.41) های هیپوفیز یا گنادال نیستبه تغییر در هورمون

 ممکن است به حضور Maca های ویژگی

 آلکالوئیدهای) مربوط باشد تتراهیدروبتاکربولینز

آگونیست قوی  موجود در شکالت و کاکائو که نورواکتیو

الرژنین  بهبود عملکرد مکانیسم .باشندسروتونین می

در . نسبت داده شده است Maca نیز بهنیتروکساید 

 (. 42) مقلد تستوسترون است Maca بهترین حالت

- Mucana  به عنوان داروی مقوی غرایز جنسی که در

برای هر دو جنس مرد و زن با میل جنسی  آیروودا طب

شود، کم و برای زنان در حین یائسگی استفاده می

های افزایش قابل توجهی در رفتار .شناخته شده است

 نسبت داده شده است که از اجزاء L-dopa جنسی به

Mucuna  عملکردهای جنسی  (.43)باشد میl-dopa 

که  صورتی هب ؛یابددر حضور تستوسترون افزایش می

 (. 44)دهد فعالیت آگونیستی آندروژن از خود نشان می

گیاه دیگر مورد استفاده در طب آیورودا  خارخاسک -

هرچند . شوداست که مقوی باروری در نظر گرفته می

نشان  آندروژنی خارخاسک را مطالعات حیوانی خواص

دهد ، مطالعات انسانی پس از آن نشان می(45)اند  داده

نه که ساپونین و استروئیدهای متعلق به خارخاسک، 

طور مستقیم و نه غیر مستقیم خواص افزایش  هب

افزایش آزادسازی  در توانایی (.46)آندروژنی ندارند 
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ید توانایی آن در عمل به ؤتواند منیتریک اکساید می

 (.49)باشد  یجنس یزغرا یمقو یعنوان دارو

- Ashwagandha (ًمورد استفاده در طب  که معموال

در نظر گرفته به عنوان مقوی غرایز جنسی ( استآیورودا 

افزایش ترشح  دلیلاین خاصیت آن به . شود می

های بینابینی و اثرات شبه های تحریکی از سلول هورمون

-تاز میتستوسترونی و نیز تحریک نیتریت اکساید سنت

های  به دلیل فعالیت) ضد استرسی خواص(. 49)باشد 

گابا  های گیرندهگابا که مستقل از تقلیدی ضد اضطرابی 

 (.41)ممکن است کمک کننده باشد ( کند عمل می

 تستوسترون یاضاف یتمهار فعال یاهیگ یها درمان. 4

از زنان را درگیر  %10که )ها افزایش بیش از حد آندروژن

به  ءابتال خطرباعث قرار گرفتن این زنان در ( کرده ست

ها و دیس لیپیدمی، سرطان مقاومت به انسولین، دیابت،

 (.50)شود  های قلبی عروقی میبیماری

های گیاهی کالسی از ترکیبات گیاهی  آنتی آندروژن

باعث  ،آلفا ردوکتاز 5هستند که اغلب از طریق مهار آنزیم 

ها یا کاهش فعالیت  کاهش حساسیت بافتی به آندروژن

شوند که این عمل، تبدیل تستوسترون به آندروژنی می

. دهد کاهش می های آندروژنیک را دی هیدروتستوسترون

اسیدهای چرب آزاد ناشی از وجود  این اعمال احتماالً

همچون پالمیتیک اسید و استئاریک اسید و نیز 

ها  باشد که همه این یتوسترول میفیتواسترول بتا س

  (.51)آلفا ردوکتاز را دارند  5فعالیت مهارکنندگی آنزیم 

پالمیتیک اسید، استئاریک )این سه ترکیب نامبرده -

نخل  در سه گیاه( اسید و فیتواسترول بتا سیتوسترول

  (.52)وجود دارند  Holy Basilای، شنبلیله و اره

به مهار اثرات  ای نخل ارههای آنتی آندروژنیک  ویژگی -

آلفا ردوکتاز ناشی از وجود مقادیر زیاد اسیدهای چرب  5

خواص ضد  .شود نسبت داده مییتوسترول آزاد و بتا س

 (.53)توجه است  مورد نیزای ارهنخل التهابی 

آندروژن در  طور سنتی به عنوان یک آنتی هکه ب ،رازیانه -

شود، دارای خواص ضد التهابی و ضد  نظر گرفته می

وجود پالمیتیک اسید و بتا  دلیلهیرسوتیسم به 

 (. 54)باشد سیتسترول می

 دلیلممکن است به خواص آنتی آندروژنیک گزنه  -

وجود پالمیتیک اسید و سایر اسیدهای چرب آزاد از 

قبیل اولئیک اسید، لینولئیک اسید و لینولنیک اسید 

هیپرگلیسمیک و ضد التهابی گزنه  اثرات ضد(. 52)باشد 

 (. 55)اثبات شده است 

- Holy Basil  یک اثر آنتی آندروژنی اختصاصی در

 (. 56)دهد  های حساس به آندروژن نشان می بافت

. شناخته شده است Holy Basil بخشی خواص آرام

های ضد استرسی در  همچنین این گیاه دارای ویژگی

(. 59)باشد تحریکات جانبی میمقابله با مواد توکسیک و 

های ضد سایر خواص این گیاه نیز از جمله ویژگی

التهابی، ضد هیپرگلیسمیک و ضد هیپرلیپیدمی ثابت 

  (.59-51)شده است 

های ضد آندروژنی ناشی از بتا  عالیتف شنبلیله -

سترول، پالمیتیک اسید و استئاریک اسید و وسیت

 ،LDLل، ی کاهش کلسترول توتایهمچنین توانا

VLDL  د یعالوه بر فوا(. 60)و تری گلیسرید را دارد

فوق، خواص ضد هیپرگلیسمیک و ضد التهابی آن نیز 

 (.61)مورد توجه است 

 کنونی، مطالعات در تراپی هورمون اینکه به توجه با

 ،هاسکته انواع جمله از خطرناکی و زیاد عوارض

 سردرد، کلورکتال، و تخمدان پستان،های  سرطان

 را آندومتریوز و واژینال خونریزی تهوع، خلقی، تغییرات

استفاده از منابع  بنابراین، (3، 62) است شده سبب

 خطربلکه  ،ثر باشدؤتواند مها نه تنها میهورمون یعیطب

کاهش  یاربس نیزعوارض خطرناک را  یناز ا یاریبروز بس

های هورمون ،همانطور که گفته شد ینا بر عالوه .دهدمی

ها، یتوهورمونبه سه دسته ف یاهیگ

 یبند یمتقس یهورمون یها و مقلدها یتوهورمونوژنیکسف

اثر خود  یخاص یسممکان یقشوند که هر دسته از طرمی

تنها  ی،تراپ در هورمون که یکنند، در حالرا اعمال می

 یارشود و عوارض بسمی یگزینهورمون مورد نظر جا

  .شودتر ظاهر می برجسته
 

 یریگیجهنت
ریز با گیاه درمانی به  های غدد درون مدیریت بیماری

های درمانی غیر هورمونی در دهد که راه پزشکان اجازه می

های نامطلوب استروژن، پروژسترون و مواجهه با وضعیت

ترین منابع گیاهی  از جمله مهم .داشته باشند آندروژن
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برای  kudzuو  red clover سویا،های جنسی  هورمون

 Passifloraو  Bupleurum ،Rehmanniaاستروژن؛ 

و  Shatavari ،Damianaبرای پروژسترون و 

Ashwagandha باشد برای تستوسترون می. 

تراپی دارای عوارض جانبی  از آنجایی که هورمون

افزایش آگاهی از نحوه عملکرد گیاهان باشد، متعددی می

پروژسترون، های آندروژن، استروژن و بر روی هورمون

این اجازه را به ما خواهد داد که در اختالالت عملکردی 

های بیشتری جهت اصالح بدون  ریز، انتخاب غدد درون

ها با هدف افزایش کیفیت زندگی استفاده از هورمون

 . داشته باشیم
 

 تشكر و قدردانی
این مطالعه با حمایت مالی دانشکده طب سنتی و مکمل 

( معاونت پژوهشی)مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

وسیله از تمام افرادی که ما را در انجام  بدین .گرفت انجام

 .شود این مطالعه یاری کردند، تشکر و قدردانی می
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