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 ها دارد.ای در درمان بیماریدر طب سنتی ایران گیاه بومادران مصارف گسترده :مقدمه

های زنان و مقایسه آن با بندی نظرات حکمای طب سنتی ایران در مورد این گیاه در حوزه بیماریهدف از این مطالعه جمع هدف:
 باشد.مطالعات اخیر می

های های زنان، از منابع اصلی طب سنتی طی قرندر این مطالعه مروری، مصارف درمانی بومادران در بیماری :روش بررسی
مطالعات بالینی، حیوانی و برون تنی  Achillea millefoliumآوری و با استفاده از کلید واژه جمعهجری قمری چهارم تا چهاردهم 

جستجو و از میان موارد غیرتکراری، مقاالت مرتبط با Google scholar و  PubMed ،Scopusهای علمی شامل در پایگاه
 د.شهای زنان انتخاب و اطالعات به دست آمده با نظرات حکمای طب سنتی ایران مقایسه بیماری

های زنان مانند اختالل قاعدگی، تسهیل زایمان، کاهش بومادران در طب سنتی ایران جهت درمان انواع بیماری :نتایج
های دهانه رحم و کنترل عفونت رحم توصیه شده است. در مطالعات اخیر ترکییات شیمیایی این گیاه شناسایی شده و چسبندگی

آثار درمانی این گیاه و مواد مؤثره آن بر کیست تخمدان، تنظیم سیکل قاعدگی و کاهش دردهای قاعدگی گزارش شده است. 
ها و بهبود و ترمیم زخم مورد بررسی قرار گرفته ی و قارچ این گیاه در کنترل عفونتهمچنین در مطالعات متعددی اثرات ضد باکتر

 های آدنوکارسینوم تخمدان گزارش شده است.و از سوی دیگر اثرات عصاره این گیاه در محافظت رحم و مهار تکثیر سلول

رسد این گیاه مطالعات نوین انجام شده به نظر می توجه به کاربردهای متعدد بومادران در طب سنتی ایران و با گیری:نتیجه
 ای پژوهشی و درمانی مورد استفاده قرار بگیرد.های زنان به عنوان ایدههای متعدد بیماریتواند در حوزهمی
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 مقدمه

امروزه استفاده از گیاهان دارویی در کنترل و درمان 
های مختلف حوزهها و طراحی داروهای جدید در بیماری

های زنان و پزشکی رو به افزایش است. از جمله در بیماری
های طبیعی در زایمان گرایش زیادی به استفاده از فرآورده

 .[1]بیماران گزارش شده است 
دالیل متعددی از جمله، عدم تأثیرگذاری داروهای کنونی، 

عوارض جانبی، تمایل بیماران به  وجودبروز مقاومت دارویی، 
های طبیعی، دسترسی و هزینه کمتر عامل استفاده از فرآورده

مر باعث شده که باشند. این اگرایش به درمان های طبیعی می
های آنان به عنوان تحقیقات بر روی گیاهان دارویی و فرآورده

 .[2-4] های پژوهشی در مراکز تحقیقاتی باشدیکی از اولویت
طب سنتی ایران از جمله مکاتب طبی با قدمت بیش از هزار 

قرون وسطی و عصر طالیی  اوایلر که د [5]باشد سال می
شکوفایی دین اسالم، رونق چشمگیری پیدا نمود و به عنوان 

 9الگوی مکاتب طبی از اوایل قرون وسطی تا عصر رنسانس )قرن 
های و امروزه نیز در حوزه [6]پس از میالد( مطرح بوده  17الی 

 .[7]باشد ها مورد توجه میمختلف پیشگیری و درمان بیماری
سینا و مانند قانون ابن  ایراندر منابع مکتوب طب سنتی 

های زنان در فصول مستقل مورد بحث الحاوی رازی، بیماری
های زنان شناسی، عالئم و درمان بیماریقرار گرفته و سبب
. یکی از گیاهان پرکاربرد در بسیاری [8، 9]توصیف شده است 

های زنان در این های شرح داده شده در فصل بیماریاز بیماری
 ها، گیاه بومادران است. کتاب

در .Achillea millefolium L بومادران با نام علمی 
های مختلف و کشورهای اروپایی و آسیایی جهت فرهنگ

و  [10]گرفته درمان امراض متعددی مورد استفاده قرار می
سال قبل بر می 3000تاریخچه کشت و مصرف این گیاه به 

 .[11]گردد 
ماالریا، هپاتیت و امراض کبدی، آرتریت، نقرس، امراض 

دهنده، اگزما، پسوریازیس، اختالالت قاعدگی، خونریزی
امراض عفونی، پنومونی، آنفلوآنزا و سرفه از جمله مصارف 

باشند که در مطالعات امروزی به آن درمانی بومادران می
 های مختلفی به . به صورت کلی روش[12]پرداخته شده است 

 

صورت سنتی و بومی در مناطق مختلف دنیا برای استفاده از 
های آبی و گیاه بومادران طراحی و کاربرد دارد مانند عصاره

از عصاره الکلی و دمنوش  اروپایی. در کشورهای [13]الکلی 
اده بومادران جهت مشکالت گوارشی، کبدی و دیابت استف

. همچنین مطالعات متعددی در زمینه بررسی آثار [14]شود می
اکسیدان، ضد التهاب و ضد میکروب آن انجام ضد تومور، آنتی

. از خاصیت ضد التهابی آن به صورت موضعی [15] شده است
 .[16]شود برای مشکالت پوستی و مخاطی استفاده می

آوری کاربردهای درمانی گیاه ، جمعحاضرهدف از مطالعه 
های زنان از دیگاه حکمای طب بیماری بومادران در حوزه

های نوین در تحقیقات صورت سنتی ایران و مقایسه آن با یافته
 باشد.گرفته بر این گیاه می

 
 هاروش و مواد

 گیاه درمانی مصارف مروری، مطالعه این انجام جهت
منابع طب سنتی ایران  از زنان، هایبیماری حوزه در بومادران

و  ه.ق(، تدبیر الحبالی 313شامل کتاب الحاوی )زکریای رازی 
 380 صحتهم )احمد ابن محمد بلدی حفظ و و الصبیان االطفال

 384 اهوازی مجوسی عباس بن ه. ق(، کامل الصناعه )علی
ه.ق(، قانون  4 قرن )اخوینى ه.ق(، هدایة المتعلمین فی الطب

ه.ق(، ذخیره خوارزمشاهی )اسماعیل  428فی الطب )ابن سینا 
 األغذیة )ابن و األدویة لمفردات ه.ق(، الجامع 531جرجانی 

ه. ق(، الشامل فی الصناعة الطبیة )ابن نفیس، على  646بیطار 
تنکابنی  مؤمن (، تحفه المومنین )محمده. ق 687 بن ابى حزم

قرابادین کبیر، خالصه الحکمه و مخزن االدویه ه.ق(، 11قرن 
ه.ق( و محیط اعظم و اکسیر اعظم  12)عقیلی خراسانی قرن 

 از استفاده با د. سپسش آوریه.ق( جمع 1320)اعظم خان 
 و تنی برون کلینیکی، موارد Achillea millefolium واژه کلید

 علمی هایپایگاه بومادران از بر گیاه شده انجام آزمایشگاهی
 Google scholarو   PubMed, Medline, Scopusشامل

های زنان پس از د و سپس مقاالت مرتبط با بیماریش جستجو
 به اطالعات حذف موارد تکراری مورد مطالعه قرار گرفته و

 د.ش مقایسه طب سنتی ایران حکمای نظرات با آمده دست
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 نتایج
های متعددی به عنوان ایران بیماری سنتیدر منابع طب 

امراض مختص زنان مطرح شده که شامل: اختالالت باروری 
)نازایی، سقط، زایمان سخت، زایمان پوچ(، اختالالت قاعدگی 
)افزایش یا کاهش زمان و حجم خونریزی، درد در زمان 
قاعدگی(، بروز زخم و جراحات رحمی، عفونت رحم، خارش 

وبت رحم، تغییر در مکان رحم مانند و سوزش، ترشحات و رط
، 17، 18]باشد زدگی، ورم و سرطان رحم میپروالپس و بیرون

9 ،8]. 
 
 

 

یکی از گیاهانی که در اکثر موارد فوق اثرات درمانی آن مورد 
حکمای طب سنتی ایران قرار گرفته است، گیاه بومادران توجه 

 منظر از بومادران یا (. برنجاسف، قیصوم1باشد )نمودار شماره می
 مصرف بوده و خشك و گرم طبیعت با گیاهی طب سنتی ایران،

 حکمای توسط گوارش دستگاه هایکرم درمان جهت گیاه این
 آن موضعی مصرف همچنین .است شده تجربه طب سنتی ایران

 آلودگی، رفع خواب عملکرد مغز، تقویت سردرد، اقسام جهت
 خون احتباس ادراری و احتباس سینه، درد زکام، و بینی گرفتگی
 .[19]دارد  کاربرد قاعدگی

 

 های زنان از نظر طب سنتی ایرانکاربردهای بومادران در بیماری -1نمودار شماره 
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های زنان از نظر طب سنتی کاربردهای بومادران در بیماری

 ایران

 باروری )معین حمل(: -1

ایران، ناباروری و علل آن تحت عنوان  سنتیدر متون طب 
اند. ای را به خود اختصاص دادههای جداگانهسرفصل «عقر»

حکمای طب سنتی ایران علل مختلفی را برای ناباروری ذکر 
ترین علت، از بین رفتن اعتدال اند و در این میان شایعنموده

مزاج رحم است که باعث اختالل در عملکرد رحم و مختل 
. بر این اساس برخی [20]شود شدن استقرار نطفه در رحم می

حکمای طب سنتی ایران استعمال شیاف واژینال به صورت 
ترکیبی از پودر بومادران و عسل را در افزایش باروری مفید 

. بومادران به علت رایحه و قدرت اثر، در صورت [21]دانند می
مصرف به صورت بخور یا جوشانده در ناحیه پرینه و یا 
شستشوی پرینه با آب حاصل از جوشاندن آن بعد از مقاربت، 

. یکی دیگر از [22]تواند به استقرار نطفه در رحم کمك کند می
علل نازایی در طب سنتی ایران، بروز تنگی و چسبندگی در 
ناحیه سرویکس )انضمام فم رحم( است که مانع نفوذ منی به 

طور که ذکر شد مصرف بومادارن به شود، همانیسمت رحم م
تواند موجب بهبود این روش شیاف یا شستشوی واژینال می

 .[17]علت و ناباروری ناشی از آن شود 
 

تسهیل زایمان و خروج باقیمانده آن )مخرج مشیمیه و  -2

 فع عُسر والدت(جنین و ر
به صورت موضعی حکمای طب سنتی ایران از گیاه بومادران 

)جوشانده یا ضماد( و بخور به دهانه رحم به عنوان دارویی برای 
نمودند. تر جنین و جفت استفاده میتسهیل زایمان و خروج راحت

کننده انسداد و تنگی بومادران به عنوان داروی گشاینده و برطرف
دهانه رحم )سرویکس( معرفی شده است. از طرفی همانطور که 

کننده مواد و رطوبات گرد آمده در رحم آور و خارجذکر شد قاعده
و دهانه است و به همین دلیل مصرف آن در دوره بارداری ممنوع 

های ذکر شده رسد که بومادران با مکانیسماست. به نظر می
موجب تسهیل زایمان و دفع بقایای حاملگی و جفت از رحم 

 .[17، 23، 24]باشد می

 

 احتباس قاعدگی  -3
 عادت منظم برقراری به ایویژه توجه ایرانی طب حکمای

داشتند. از نظر آنان کاهش  قاعدگی خون موقع به دفع و ماهیانه
تواند عوارض متعددی از جمله سرگیجه، یا قطع قاعدگی می

عروقی را در پی  -سردرد، ضعف هاضمه و مشکالت قلبی
. از جمله مواردی که در متون طب سنتی ایران [18]داشته باشد 

باشد استفاده از در زمینه برقراری خون قاعدگی مورد توجه می
گیاه بومادران به صورت خوراکی، موضعی به صورت جوشانده 
یا ضماد بر ناحیه زیر شکم و عانه و شستشوی واژینال با 

 .[17، 18، 25]عصاره آن است 
 

 )قرحه( رحم زخم -4
طب سنتی ایران علل مختلفی برای زخم رحم ذکر شده  در

های ناشی از زایمان است از جمله عوامل خارجی مانند ضربه
های داخل سخت و عوامل داخلی مانند سرباز کردن ورم

کننده در رحم. درد رحمی یا حضور مواد عفونی یا تحریك
دهانه رحم، خروج خون، چرک و مایعات بدبو از رحم از 

. [8]و شکایات ذکر شده برای این بیماری است  الماتجمله ع
های انجام شده عالئم قرحه رحم در طب سنتی طی بررسی

تواند معادل سرویسیت مزمن و هرپس ژنیتالیا در ایران می
بومادران یکی  . در طب سنتی ایران[26]مرحله اولسراتیو باشد 

انواع  بخصوصهای رحمی فایده برای درمان زخماز گیاهان پر
نحوه مصرف گیاه بومادران  چرکی و عفونی آن معرفی شده و

در این بیماری به صورت نشستن داخل جوشانده حاصل از 
این گیاه )آبزن( یا قرار دادن شیاف حامل عصاره این گیاه در 

های باشد. برخی از حکما برای زخمداخل واژن )حمول( می
ناحیه واژن و پرینه، قرار دادن پودر خشك حاصل از خاکستر 

 .[17، 23]اند توصیه کرده بومادران را روی زخم
 

 تنگی سرویکس و دهانه رحم -5

انضمام دهانه رحم به معنای استنوز یا تنگی دهانه رحم 
و از علل آن تغییر قوام و مزاج  [27]باشد )سرویکس( می

 دهانه رحم و رویش گوشت زائد ناشی از التیام زخم این ناحیه 
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. از [17]و در نتیجه ایجاد تنگی یا انسداد در سرویکس است 
نظر حکمای طب سنتی ایران نوشیدن جوشانده بومادران و 
همچنین شیاف واژینال یا شستشوی ناحیه پرینه با عصاره این 

های دهانه گیاه برای رفع صالبت و سفتی، انقباض و چسبندگی
 .[8، 17]رحم مفید است 

 

 عفونت و ترشحات رحم -6

یکی از مباحثی که ذیل امراض زنان به آن پرداخته شده 
باشد که معادل خروج هرگونه ترشح می «سیالن رحم»مبحث 

از رحم غیر از ایام قاعدگی است و به دو دسته طبیعی و 
شود. یکی از علل سیالن رحم غیرطبیعی، غیرطبیعی تقسیم می

تجمع غیرطبیعی هریك از اخالط چهارگانه )دم، صفرا، سودا یا 
ساز نوعی از تواند زمینهبلغم( در رحم است که هر کدام می

. اطبای طب سنتی ایران [28]دستگاه تناسلی باشد  هایعفونت
های خاص نواع عفونت رحمی، درمانجهت درمان هر یك از ا

های آنان نمودند. یکی از انتخابو مناسب آن نوع را تجویز می
با هدف کاهش رطوبات و ترشحات رحمی، گیاه بومادران بوده 
است. شستشوی واژینال با عصاره گیاه بومادران موجب تسهیل 

. همچنین از [19]در تخلیه عفونت و ترشحات رحمی است 
خاصیت درمانی این گیاه جهت دفع مواد داخل رحم در دوره 

بردند. آنان اعتقاد داشتند که دوش واژینال نفاس بهره می
)حقنه( با جوشانده بومادران باعث کمك در خروج مواد 

 .[17]شود محتبس در رحم می
 

 ورم رحم -7

هر گونه افزایش حجم و تجمع ماده در بافت در طب 
بر اساس نوع ماده ایجادکننده شود که ایرانی ورم محسوب می

رسد ورم رحم در طب سنتی انواع مختلفی دارد. به نظر می
ایران معادل امراض متعددی در طب رایج باشد، از جمله 

های تخمدان، تومور و سرطان رحم و فیبروم، پولیپ، کیست
. استفاده موضعی از گیاه بومادارن جهت بهبود [26] تخمدان

و همچنین ضماد آن در ناحیه خاصره و  [19]اورام دهانه رحم 
 .[9، 17]ده است کمر توصیه ش

 

 وجع( رحمدرد ) -8

است که منظور از درد رحم، درد لگن با منشأ ژنیکولوژیك 
. وجع شودلگن، کمر، عانه و کشاله ران احساس می ناحیه در

رحم در طب سنتی ایران علل مختلفی دارد از جمله شقاق، 
. از [26]های رحم زخم، انواع اورام، سرطان و سوء مزاج

آنجایی که در طب سنتی ایران درمان بر حسب علت بیماری 
ها است و از گیاهانی که طبیعت گرم دارند جهت درمان بیماری

شود، در صورتی که منشا درد با سوءمزاج سرد استفاده می
رحمی سردی باشد نشستن در آب جوشانده بومادارن یا 

جوشانده آن باعث کاستن از  شستشوی ناحیه عانه و پرینه با
 .[17]درد رحم خواهد شد 

 

 رحم ضعف -9

گیاه بومادران به دلیل کاهش رطوبات، بهبود قوام، گردش 
خون و تغذیه رحم موجب تقویت رحم و ممانعت از ایجاد و 
پذیرش مواد مضر بیماری زا در عضو گشته و به همین سبب 

کننده عملکرد و بافت عضو، به عنوان یکی از گیاهان تقویت
شته است. پس از اتمام درمان و پاکسازی نیز موردتوجه قرار دا

برای حصول این هدف ضماد موضعی این گیاه بر روی عضو 
 .[29]توصیه شده است 

 

 مطالعات نوین: دیدگاه از بومادران
Achillea millefolium  از خانوادهAsteraceae  گیاهی

کند. جنس متر رشد میسانتی 50است چند ساله که تا 
Achillea  گونه دارد و بیشتر در نیمکره شمالی 100بیش از
و بومی مناطق اروپایی و غرب آسیاست.  [30]شود یافت می

در مناطق چمنزار و کم درخت  بومادران در فصل بهار و اکثراً
روید و بخش مورد استفاده، که آب و هوای معتدلی دارند می

باشد. در اکثر کشورها از جمله انگلستان، های این گیاه میگل
آلمان، جنوب آمریکا و ترکیه به عنوان ادویه یا داروی گیاهی 

 .[15، 31-34]شود مصرف می
ها، آلکالوئیدها، مواد و ترکیبات متعددی از جمله ترپن

 ها، آمینواسید و ها، کومارین، ساپونین، استرول، ویتامینتانن
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. [35]اسیدهای چرب در گیاه بومادران شناسایی شده است 
ترکیبات فنولی موجود در گیاه بومادران شامل فالونوئیدها و 

دهنده لی تشکیلفنولوکربنیك اسیدها جزو ترکیبات فعال و اص
ول خاصیت ضد التهابی، ضد ئباشند که مسبومادران می

)جدول شماره  [36-38]آن هستند میکروبی و سیتوتوکسیسیتی 
 ها وها و فالونولامل فالون(. فالونوئیدهای بومادران ش1

-Apigenin ،Apigenin-7-Oگلیکوزیدهای آنان مانند 

glucoside ،Luteolin ،Luteolin-7-O-glucoside  و
Rutin بیشترین فالونوئید در برگ و گل این [39]باشند می .
ای نشان داده است که . مطالعه[40]است  Naringinگیاه 

 عصاره آبی و الکلی گیاه بومادران به علت خاصیت 
hydrogen peroxide scavenging  و مهارکنندگی قوی لیپید

اکسیدان مورد تواند به عنوان یك گیاه آنتییداز میپراکس
ای . همچنین در مطالعه[40، 41]مصارف دارویی قرار گیرد 

مشابه عصاره آبی بومادران اثرات محافظتی بر ساختارهای 
های آزاد حاصل از ژنومی در مقابل آسیب های رادیکال

 .[42] های انسانی را نشان داده استدریافت اشعه بر لنفوسیت
 Humanاز سوی دیگر پروتئازهای متعددی مانند 

neutrophil elastase (HNE)  وmatrix 

metalloproteinases (MMPs) یندهای التهابی در بروز فرآ
واسطه تأثیر بر عملکرد االستین و سایر مؤثر هستند که ب

توانند فرآیند ترمیم زخم و بهبود های خارج سلولی میپروتئین
ای که در . در مطالعه[43، 44]تأثیر قرار دهند  التهاب را تحت

تنی جهت بررسی اثرات ضدالتهابی عصاره تام گیاه محیط برون
بومادران انجام گرفت، اثرات مهاری عصاره بومادران و 
فالونوئیدهای مستخرج از آن بر دو آنزیم فوق گزارش شده 

 .[14]است 
در مطالعات متعددی اثرات گیاه بومادران در قالب عصاره 

های زنان فرآورده تام در حوزه بیماریآبی، الکلی، اسانس و 
 (.2مورد بررسی قرار گرفته است )جدول شماره 

همچنین مطالعات اخیر نقش گیاه بومادران را در درمان 
"Overactive pelvic Floor"  نشان داده است. بومادران با

خاصیت گشادکنندگی عروق و شل کردن عضالت کف لگن 
 ضد . مکانیسم[65]شود موجب کاهش عالئم این بیماری می

 .گرددبرمی آن کولینرژیکی آنتی خاصیت به بومادران اسپاسمی
در واقع فالونوئیدهای بومادران با مهار کانال کلسیمی باعث 

تا حدی که  [66]شوند کاهش سطح کلسیم داخل سلولی می
کنندگی کانال کلسیم اند خاصیت مهاربرخی مطالعات نشان داده

ای . در مطالعه[67]در بومادران با وراپامیل قابل مقایسه است 
که بر روی ترکیبات فالونوئیدی بومادران انجام شده است، 

Quercetin،Luteolin   وApigenin  بیشترین اثرات ضد
 .[13] اسپاسمی را نشان داده است

 

  [10، 41، 45] مواد مؤثره بومادراناثرات گزارش شده از  -1 شماره جدول

 ردیف خواص ماده مؤثره

Thymol, Carvacrol, Apigenin, luteolin 1 اثرات آنتی اکسیدانی 

Luteolin 2 خاصیت ضد التهابی 

Apigenin, luteolin, Naringin 3 خاصیت استروژنیك 

Terpinolene, Camphor 4 خاصیت آنتی باکتریال 

Chlorogenic acid, Salicylic acid, Pyrocatechol 5 خاصیت آنتی پارازیت 

Achimillic acids 6 خاصیت آنتی تومور 

 

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

71
72

04
.2

01
9.

18
.7

2.
28

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
p.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2717204.2019.18.72.28.5
http://jmp.ir/article-1-1945-fa.html


 هجدهم، دوره چهارم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 

 1398شماره مسلسل هفتاد و دوم، پاييز 

 

ذاکری و همكاران   

 

311  

 های زناناثرات گیاه بومادران مرتبط با بیماری -2جدول شماره 

 نتایج نوع فرآورده سال نوع مطالعه عنوان

 قاعدگی
ی بالینییکارآزما نوشدم 2015   .[46]شدت درد نسبت به پالسبو  ↓ 
ی بالینییکارآزما  .[47]شدت درد قاعدگی در مقایسه با مفنامیك اسید  ↓ عصاره هیدروالکلی 2017 

داناثرات محافظتی بر تخم  2017 حیوانی/ گونه موش 
عصاره آبی و 

 اسانس
های تخمدانی موش در مقابل اثرات مخرب اثر حفاظتی بر فولیکول

 .[48]سم آفت کش گیاهی آترزین 

 - 2015 کارآزمائی بالینی تخمدان پلی کیستیك
درد قاعدگی و تنظیم میزان خونریزی پریود در ↓سایز فولیکول، ↑

 .PCOD [49]زنان مبتال به 

اثرات هورمونی 
 )استروژنیك(

یعصاره آبی و الکل 2007 برون تن  
و  Apigeninتحریك رسپتور آلفا و بتای استروژن توسط 

luteolin ترین ترکیبات اندام هوایی گیاه بومادران به عنوان فعال
[50]. 

اثرات 
آنتی 
 تومور

آدنوکارسینوم 
 تخمدان

فالونویید  2009 برون تن
Apigenin 

های سرطانی آدنوکارسینومای تخمدان روند رشد و تکثیر سلول ↓
[51]. 

تانکارسینوم پس  عصاره اتانولی 2010 برون تن 
 Breast ductalاثر سیتوتوکسیك بر سلولهای سرطانی 

carcinoma [52]. 
ه کارسینوم دهان

 رحم
 .[53]( Helaرشد رده سلولی سرطان سرویکس ) ↓ عصاره کلروفورمی 2009 برون تنی

 
 ضد التهاب و ترمیم زخم

 

 .[54]در خرگوش  زخم ↓ عصاره هیدروالکلی 2002 حیوانی/خرگوش

ی بالینییکارآزما  عصاره هیدروالکلی 2017 
درد ناحیه پرینه، ادم، اریتم و اکیموز ناحیه زخم اپیزیوتومی  ↓

[55]. 
ی بالینییکارآزما  .[56]شقاق و التهاب نیپل توسط ژل گیاهی موضعی  ↓ تنتور 2016 

 - 2003 حیوانی عوارض در ایام بارداری
 ↑وزن جنین و  ↓خونرسانی و غذارسانی از جفت به جنین،  ↓

کنندگی عضالت وزن جفت حاصل از اثرات ضد اسپاسمی و شل
 .[57]تونیسیته عروق  ↓صاف و 

 اثرات ضد میکروب

 اسانس 2015 برون تنی
 Penicilliumو Aspergillus nigerرشد دوگونه قارچ  ↓

hirsutum [58]. 

 2017 برون تنی
 عصاره

 هیدروالکلی
 و Spergillus fumigates قارچ دوگونه رشد روند ↓

Aspergillus niger [59]. 
 .[60] ها درماتوفیت رشد ↓ اسانس 2011 برون تنی

 اسانس 2003 برون تنی

 Streptococcus pneumoniae, Clostridiumرشد ↓

perfringens, Candida albicans, Mycobacterium 

smegmatis, Acinetobacter Lwoffii و Candida krusei 
[61]. 

الکلی عصاره 2008 برون تنی  
 استاف جمله از زخم کنندهعفونی هایمیکروارگانیسم برخی رشد↓

 .[62] سیلینپنی با آرئوس در مقایسه

 2005 برون تنی
اسانس و عصاره 

 الکلی
 .[63]های کاندیدا رشد کلونی ↓

آبی عصاره 2016 حیوانی/ موش اثرات محافظتی در رحم  
↑non-enzymatic redused glutathione (GSH) 73 میزان به% 

 .[64] اکسیدانیآنتی و اثرات رحم بافت و حفاظت رحم بافت در

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

71
72

04
.2

01
9.

18
.7

2.
28

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
p.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2717204.2019.18.72.28.5
http://jmp.ir/article-1-1945-fa.html


 

 

 ... بومادرانکاربردهای درماني گياه 

 

411  

 بحث 
بررسی منابع مکتوب طب سنتی ایران نشان داده است گیاه 

ی یکی از پرکاربردترین گیاهان دارویداروئی بومادران به عنوان 
های زنان مصرف داشته و در بهبود عملکرد در اکثر بیماری

رحم با رویکرد ایجاد آمادگی پیش از بارداری، تسریع و تسهیل 
داری مورد توجه بوده زایمان و کاهش عوارض پس از بار

های قاعدگی با کیفیت و میزان است. همچنین در برقراری دوره
د. از سوی دیگر استفاده از این گیاه در شمناسب تجویز می

کنترل عفونت، التهابات و زخم رحم نیز شاخص و چشمگیر 
که حکیم زکریای رازی در توصیف گیاه  بوده به طوری

 البلنجاسف جید »ده است که: آور «الحاوی»بومادران در کتاب 
برنجاسف برای زخم های رحم »به این معنی که « لقروح الرحم

 .[9]« بسیار نیك است
های مطرح در کتب طب سنتی ایران در زمینه تطبیق بیماری

توان و نامگذاری نوین مطالعاتی انجام شده و طبق آن می
 ولوواژینیت، سالپنژیت و اندومتریت را معادل عفونت )فضالت 

 

 

تناسلی را معادل زخم  مزمن و هرپس رحمی(، سرویسیت
دگی )قرحه(، الیگومنوره و آمنوره را معادل احتباس قاع

)طمث( و دیستوشی را معادل زایمان سخت )عسرالوالدت( در 
های گوناگون که مصرف بومادران به شیوه [26، 68]نظر گرفت 

 ها توصیه شده است.در این بیماری
در حوزه اثرات عصاره بومادران در بهبود زخم مطالعات 

ای حیوانی اثرات متعددی انجام شده به عنوان مثال در مطالعه
های ان خوراکی در کاهش عوارض و بهبود زخمبومادر

گوارشی ثانویه به اتانول گزارش شده است و موجب کاهش 
های گوارشی مزمن شده است که این فرآیند به اثرات زخم

آنتی اکسیدانی و ضد التهابی این گیاه نسبت داده شده است 
های زنان مطالعات محدودتر اما در حوزه بیماری .[70، 71]

یشگاهی و د باتوجه به شواهد آزماشوبوده که پیشنهاد می
تری در این حوزه های بالینی وسیعیمطالعات موجود، کارآزمای

 انجام گیرد.

 های زنان از منظر طب سنتی ایران و مطالعات نوینمقایسه کاربردهای درمانی بومادران در حوزه بیماری -3 شماره جدول

 مطالعات نوین طب سنتی عنوان ردیف
 ــــــــ [22]کمك به استقرار نطفه  بارروی )معین حمل( 1

 رحم( قرحه) زخم 2
آبزن، شیاف واژینال، قرار دادن پودر 
حاصل از سوزاندن بومادارن در ناحیه 

  [17، 23]پرینه باعث بهبود زخم رحم 

کاهش درد ناحیه پرینه، ادم، اریتم و اکیموز ناحیه زخم 
 [55]اپیزیوتومی 

3 
 خروج و زایمان تسهیل

 آن باقیمانده
تر جنین و تسهیل زایمان و خروج راحت

  [17، 23، 24]جفت 
توسین و کنترل انقباض رحم و بروز خواص مشابه اکسی

 [69]خونریزی رحمی پس از زایمان کنترل 

 قاعدگی 4
 برقراری خون قاعدگی و رفع حبس آن

[25 ،28 ،17]  
  [47-49]کاهش درد قاعدگی 

5 
 دهانه و سرویکس تنگی

 رحم
رفع صالبت و سفتی، انقباض و 

 ________ [17]های دهانه رحم چسبندگی

  [58-63]های مختلف قارچ و باکتری کاهش و مهار رشد سویه [19]کاهش عفونت و ترشحات رحم  عفونت رحم 6

 ورم رحم 7
بهبود اورام دهانه رحم به صورت مصرف 

 [19]موضعی 
های سرطانی آدنوکارسینومای کاهش روند رشد و تکثیر سلول

 [53]، کاهش رشد رده سلولی سرطان سرویکس [51]تخمدان 

 درد )وجع( رحم 8
کاهش درد رحم از طریق شستشوی 

 [17]ناحیه عانه و پرینه با جوشانده گیاه 
 [65]های لگنی از طریق بهبود گردش خون رحمی کاهش درد

 تقویت رحم 9
تقویت رحم و ممانعت از پذیرش 

 [29]رطوبات مضر 
 non-enzymatic reduced glutathione (GSH) افزایش
 [64]به عنوان فاکتور محافظتی رحم  رحم بافت در
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و  مطابقت ندارد خاصی بیماری با رایج طب نفخ رحم در
هایی ایدیوپاتیك بیماری علل از بخشی کننده توجیه تواندمی

 .[26]ازجمله درد رحم و درد لگن در زنان باشد 
بومادران هم در جوامع بومی و محلی و هم امروزه نیز گیاه 

های زنان ای در حوزه بیماریدر تحقیقات علمی جایگاه ویژه
که در تحقیقات انجام شده در منطقه تبریز  داراست. به طوری

مردم بومی منطقه گیاه بومادران را به عنوان درمانی برای کیست 
 .[72]شناسند تخمدان و سرطان رحم می

همچنین آنچه حکمای طب سنتی ایران در توصیف 
رسانی اند مانند افزایش خونعملکرد رحمی بومادران شرح داده

و گشایش در مجاری رحم با خاصیت آنتی اسپاسمودیك و 
ده عروقی مواد کننگشادکننده عضالت ناحیه لگن و اثرات شل

( بر روی عروق قابل تطبیق Apigeninو  Luteolinمؤثره آن )
تواند نهایت با بهبود گردش خون رحمی میو در [73]باشد می

. این نکته [65]ثر باشد ؤدر کاهش درد های لگنی زنان نیز م
تواند در زنان پس از زایمان حائز اهمیت است که بومادران می

توسین رفتار انقباضی نشان داده و با بروز خواص مشابه اکسی
و کنترل انقباض رحم موجب کنترل خونریزی رحمی شود 

ه مصرف چای د کش، به طوری که در مطالعات اثبات [69]
بومادران پس از زایمان باعث برگشت رحم به سایز قبلی و 

آلمان نیز  E. همچنین کمسیون [74]کنترل خونریزی است 
معتقد است که استفاده موضعی از جوشانده بومادران جهت 

 .[37] باشددردهای لگنی ناشی از احتقان رحم مفید می
از سوی دیگر شناسایی ترکیبات دارای خاصیت فیتواستروژن 

توانند آثار محافظتی این گیاه در گیاه بومادران می Apigeninمانند 
های وابسته های پستان و سایر بدخیمیرا جهت مقابله با بدخیمی

که در سال  . به طوری[75، 76]به هورمون حائز اهمیت گرداند 
میتوژنیك و مهار رشد میالدی برای اولین بار خاصیت آنتی 1986

Apigenin رت و همکارانش در های بدخیم توسط بدر سلول
 .[77]های حیوانی نشان داده شد مدل

های یکی دیگر از خواص و افعال مهم بومادران در بیماری
باشد کنندگی زخم این گیاه میزنان اثرات ضد التهابی و ترمیم

و کاهش زمینه  [61]کنندگی که در کنار اثرات ضدعفونی [55]
به یکی از پرکاربردترین گیاهان در حوزه  [78]عفونت رحمی 

ن تبدیل شده های عفونی زنان در منابع طب سنتی ایرابیماری
 .[79]است 

های از دیدگاه طب سنتی و طب مدرن برخی بیماری
ساز و مستعدکننده رحم تواند زمینهرحمی مانند عفونت می

برای ابتال به بیماری دیگری مانند ناباروری یا عدم قاعدگی 
، چنانچه سبب اولیه عدم باروری [8، 17، 27] دشوطبیعی 

وجود برودت و رطوبت نامناسب، عفونت رحم، تغییر قوام و 
ان به عنوان چسبندگی دهانه رحم تشخیص داده شود، بومادر

، 24، 79]گیرد یکی از گیاهان پرکاربرد، مورد تأکید قرار می
22 ،19 ،17.] 

نکته مهم اینکه در کنار اثرات مثبت این گیاه در عملکرد 
هایی نیز در مصرف آن از های تناسلی بانوان محدودیتارگان

ترین ممنوعیت، دیدگاه طب سنتی عنوان شده است که مهم
باشد. چراکه از ن گیاه در زمان بارداری میپرهیز از مصرف ای

نظر حکمای طب سنتی مصرف این گیاه به هر شکل در 
. [17]د شوتواند موجب بروز و ظهور سقط جنین بارداری می

این نکته در سایر مکاتب درمانی و بومی نیز مورد توجه بوده و در 
در بارداری اشاره شده اکثر منابع به ممنوعیت مصرف بومادران 

ها از بومادران به عنوان . همچنین در برخی فرهنگ[80]است 
. در این حوزه، [81]نمودند داروی مسقط جنین استفاده می

مطالعات نوین نیز نشان داده است مصرف این گیاه در زمان 
های موشتواند اثرات سوء در وزن و سایز تخمدانبارداری می

کننده این گیاه داشته باشد. ان مصرفهای ماده متولد شده از مادر
و استرادیول در نوزادان ماده کاهش  FSH, LHهمچنین سطح 

. برخی مطالعات آثار سوء این گیاه در [82]واضحی داشته است 
ترتیب که ده بدینارگان های جنسی موش نر را نیز گزارش کر

 تجویز عصاره آبی بومادران در دوز
g/kg/d 2/1 های به صورت خوراکی باعث افزایش تعداد اسپرم

. همچنین تجویز عصاره اتانولی [83]غیرنرمال در موش شده بود 
ران در موش باردار موجب کاهش وزن جنین و افزایش وزن بوماد

  .[57]جفت در مقایسه با گروه کنترل شده بود 
های نر اثرات محافظتی عصاره یك مطالعه در موشالبته 

آبی گیاه بومادران در مقابل اثرات توکسیك داروی 
های تناسلی موش مورد ارزیابی قرار سیکلوسپورین بر ارگان
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گرفته که در نتایج حاصل از آن، گروه کنترل نسبت به گروه 
کننده عصاره به صورت معناداری دچار کاهش وزن در دریافت
ارگان تناسلی، کاهش تعداد و حرکات اسپرم و افزایش  بدن و

 .[84]اند تعداد اسپرم مرده یا غیرطبیعی بوده
به استثناء محدودیت مصرف بومادران در ایام بارداری که 
در هر دو دیدگاه طب سنتی ایران و مطالعات رایج ممنوع شده 

خطر بودن مصرف گیاه بومادران در میزان است، ایمنی و بی
تنی مورد مطالعه قرار مختلف و مطالعات متعدد حیوانی و برون

اند بدون عارضه بودن این گیاه را نشان داده گرفته که عموماً
. در مطالعات انجام شده بومادران در میزان ذکر شده [15]

عوارض سیتوتوکسیك، ژنوتوکسیك و مرگ و میر از خود 
معدودی به دنبال تماس پوستی با گیاه  بروز نداده است. موارد

خشك بومادران درماتیت آلرژیك را گزارش دادند اما تجویز 
در محصوالت پوستی، آثار  درصد 1و  04/0عصاره آبی 

 .[85]زایی از خود بروز نداد آلرژیك و حساسیت
 

 گیرینتیجه
 و درمان عدم عوارض زنان، هایبیماری شیوع به توجه با
 که موضوع این به توجه با و همچنیندارویی  مقاوت ایجاد

 اثرات با جدید داروهای تولید و طراحی به علمی جوامع اقبال
 دارویی گیاهان یافته، کمتر افزایش عوارض و بیشتر دارویی
 تولید و تحقیق جهت توجه مورد منابع از یکی مختلف مناطق
 تجربیات به دسترسی امکان به توجه . با[7] باشندمی دارو

 گیاهان از استفاده طب سنتی در حکمای مستند و مدون بالینی،
 بتوان رسدمی نظر به ها،بیماری درمان و کنترل جهت دارویی

 نوینی هایروش طب سنتی به طراحی مکتوب منابع بررسی با
یافت. گیاه بومادران ازجمله  دست درمان و عالیم در کنترل

کاربردهای متعدد آن در گیاهان بومی ایران است که باتوجه به 
های زنان و زایمان و مطالعات نوین انجام گرفته در بیماری

تواند در جهت تشخیص مواد مؤثره و مکانیسم اثرات آن، می
 های آتی مورد توجه قرار گیرد.طراحی پژوهش

 

 تشکر و قدردانی
های مرکز تحقیقات طب سنتی و بدینوسیله از حمایت

ه علوم پزشکی بابل تقدیر و تاریخ علوم پزشکی دانشگا
 شود.قدردانی می
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Abstract  
 

Background: In Persian medicine (PM), Achillea millefolium L. has a wide range of 

applications in the treatment of several diseases. 

Objective: The aim of this study is to introduce the viewpoints of PM scholars about this herb 

in the field of female diseases and to compare them with the recent studies. 

Methods: In this review study, therapeutic applications of Achillea millefolium in the field of 

female diseases were collected from credible Persian medical sources from 4th to 14th lunar 

centuries then current scientific databases such as PubMed and Google scholar were searched 

by using key world Achillea millefolium for collecting the findings of clinical, experimental and 

in vitro studies about this herb in the field of obstetrics and gynecology to compared to the PM 

scholars' viewpoints. 

Results: In PM, Achillea millefolium is recommended for treatment various female 

reproductive diseases such as menstrual disorders, facilitating labor, reducing adhesions of 

cervix, controlling uterine infections. In recent studies, therapeutic effects of this herb on 

ovarian cyst, menstrual cycle regulation and dysmenorrhea have been reported. Also, in several 

studies, the antibacterial and antifungal effects of this plant on controlling infections have been 

investigated; as well the extract of this plant has been effective in inhibiting the proliferation of 

ovarian adenocarcinoma cells. 

Conclusion: Considering the extensive uses of Achillea millefolium reflected in PM and recent 

studies, it seems that this plant can be used in many fields of female diseases to provide ideas for 

research and therapy. 
 

Keywords: Achillea millefolium, Female disease, Herbal medicines, Persian Medicine 
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