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عالیم وازوموتور و درمان 

و عاطفه سورتیجیام البنین زارع

کارشناسی ارشد مامایی 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

مقدمه و هدف : 

سال درگیر  50درصد زنان باالي 75عالیم وازوموتور مانند گرگرفتگی و تعریق شبانه شایعترین عالیم یائسگی می باشند. حدود 
می شوند. هدف این مطالعه بررسی موارد درمانی قابل دسترس براي درمان عالیم وازوموتور که شامل درمانهاي گیاهی ، درمان 

ر هورمونی می باشد. جایگزین هورمونی و درمانهاي غی

مواد و روشها :

انجام شد. واژه هاي انتخابی براي جستجو عالیم Pubmedو Uptodateجهت ارائه مقاله مروري حاضر ، جستجو در سایتهاي 
4مقاله بود که پس از بررسی آنها تعداد 12) و نتیجه شامل Treatment(درمان ) و Vasomotor symptomsوازوموتور(

بیشتر به موضوع پرداخته و روش کار مناسبتري داشتند انتخاب و از داده هایشان براي نگارش مقاله حاضر استفاده شد.مقاله که

یافته هاي پژوهش : 

بررسی مطالعات منتخب نشان داد که نقش درمانهاي گیاهی در درمان وازوموتور واضح نمی باشد. در زنان با عالیم خفیف قابل 
ن درمانهاي گیاهی در صورت مصرف کوتاه مدت سالم می باشند. درمان جایگزین هورمون براي زنان با عالیم توصیه می باشد. ای

متوسط تا شدید وازوموتور قابل توصیه می باشند و باید با کمترین دوز موثر و براي کوتاهترین مدت ممکن مصرف شوند. درمانهاي 
نور اپی نفرین و کلونیدین - ب سروتونین، مهارکننده هاي بازجذب سروتونینغیر هورمونی مانند مهارکننده هاي انتخابی بازجذ

ممکن است جایگزین مناسب براي زنانی که نمی توانند درمانهاي جایگزین هورمونی براي تسکین عالیم وازوموتور استفاده کنند 
باشد.

نتیجه گیري :

ترل عالیم وازوموتور نیاز به بررسی دقیق خطر و فایده هر درمان و اغلب مطالعات نشان داده اند که انتخاب درمان مناسب براي کن
نیز نیاز شخصی بیمار دارد.
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BACKGROUND and OBJECTIVE:

Vasomotor symptoms, such as hot flashes and night sweats, are the most bothersome symptoms
of menopause and affect an estimated 75% of women aged over 50 years. The purpose of this
study was to evaluate pharmacologic options available for the treatment of Vasomotor
symptoms, including herbal remedies, hormone replacement therapy, and non hormonal
therapies.

MATERIAL and METHOD:

To present this review article, researcher used Vasomotor symptoms and Treatment as key words
and searched the Google scholar, Cochrane library, Up-to-date and Pubmed sites, and the result
was 12 articles, that after study all of them carefully we selected 4 of them, and use their data in
this article.

Findings:

The role of herbal remedies in the treatment   of Vasomotor symptoms remains unclear, and
may be considered in women with mild symptoms. These  herbal remedies appear to be safe
when used for short durations. hormone replacement therapy is considered for women with
moderate – to – severe Vasomotor symptoms . hormone replacement therapy should be used at
the lowest effective dose and for the shortest duration possible. Non hormonal therapies, such as
selective serotonin reuptake inhibitors, serotonin- norepinephrine reuptake inhibitors and
clonidine may be appropriate alternatives in women who cannot or will not use hormone
replacement therapy for Vasomotor symptoms relief.

Discussion and Conclusions:

Choosing an appropriate treatment approach for the management of Vasomotor symptoms
requires careful assessment of the risk benefit ratio of each alternative ,as well as individual
patient preference.
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