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مقدمه :اختالالت خواب ،یکی از شکایات شایع دوران یائسگی میباشد .امروزه افراد مبتال تمایل بیشتری به استفاده
از طب مکمل و جایگزین برای درمان خود دارند .مطالعه حاضر با هدف بررسی کارآزماییهای بالینی انجام شده در
زمینه استفاده از گیاهان دارویی در درمان اختالالت خواب دوران یائسگی در ایران انجام شد.
روشکار :در این مطالعه مروری نقلی پایگاههای داده ،Pubmed ،Google Scholar ،Magiran ،Irandoc ،SID
 cochrane library ،Scopusو Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literatureبا
کلید واژههای فارسی منوپوز ،یائسگی ،عوارض منوپوز ،اختالالت خواب ،گیاهان دارویی ،کارآزمایی بالینی و کلید واژههای
انگلیسی  Menopause symptom ،Clinical trials ،Medicinal plants ،Menopauseو Sleep disorder
مورد جستجو قرار گرفتند .از متن کامل  32مقاله بین سالهای  2000-220جهت نگارش مقاله حاضر استفاده شد.
یافتهها :در این مطالعه  9کارآزمایی بالینی جهت بهبود اختالالت خواب زنان یائسه توسط داروهای گیاهی ارزیابی
شد .گیاهان مورد ارزیابی شامل گیاه والرین ( 3مطالعه) ،گیاه بادرنجبویه ( 2مطالعه) ،گیاه بابونه ( 1مطالعه) ،گیاه
علف چای ( 1مطالعه) ،گیاه ملیس ( 1مطالعه) و گیاه اسطوخودوس ( 1مطالعه) بودند .جهت ارزیابی اختالالت خواب
از شاخص کیفیت خواب پیترزبورگ استفاده شد .دادهها نشان داد که گیاهان دارویی باعث بهبود اختالالت خواب در
زنان یائسه میگردد.
نتیجهگیری :گیاهان دارویی میتوانند بر روی اختالالت خواب دوران یائسگی مؤثر باشند و با توجه به عوارض
هورمون درمانی ،میتوان از این گیاهان بهعنوان جایگزین هورمون درمانی در زنان یائسه و خصوصاً آن دسته از زنانی
که منع مصرف هورمون درمانی دارند ،استفاده نمود.
کلمات کلیدی :اختالالت خواب ،داروهای گیاهی ،یائسگی
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مقدمه
یائسگی یک رویداد فیزیولوژیکی بسیار مهم در زندگی
زنان محسوب میشود که میتواند اثرات جسمی و
روحی -روانی مختلفی بر روی زندگی زنان داشته باشد
( .)1یکی از شکایات شایع دوران یائسگی ،اختالالت
خواب میباشد؛ بهطوریکه نزدیک به یک سوم زنان
سنین  40-64سال این اختالالت را تجربه میکنند (.)2
این اختالالت شامل دشواری در به خواب رفتن یا ادامه
خواب ،بیدار شدن از خواب به دفعات زیاد و خواب
کمکیفیت میباشند (.)3
علت اختالالت خواب در زنان یائسه چندعاملی بوده و
میتواند عالوه بر تغییرات هورمونی ،ناشی از روند پیر
شدن نیز باشد ()5 ،4؛ بهطوریکه نتایج مطالعه پیرسون
و همکاران ( )2006نشان داد که با افزایش سن ،شیوع
این اختالالت افزایش مییابد و در سن  45-54سالگی
به اوج خود میرسد و در سنین  65-84سالگی به میزان
کمی کاهش یافته و مجدداً در سنین بعد از  85سالگی
افزایش مییابد ( .)6همچنین عوامل خطر مختلفی نیز
میتواند بر روی اختالالت خواب در دوران یائسگی مؤثر
باشند که از این میان میتوان به نارسایی قلبی ،اضطراب
و افسردگی ،بیماریهای طبی ،فاکتورهای رفتاری و
روانی -اجتماعی و الگوی اولیه خواب اشاره کرد (.)8 ،7
خواب کافی و کیفیت خوب آن بر روی سالمتی افراد
مؤثر است .خواب ناکافی میتواند سبب اضافه وزن ،چاقی
مرکزی ،مقاومت به انسولین و در نهایت ابتالء به دیابت
شود ( .)9عالوه بر این کیفیت نامناسب خواب ،میتواند
بر روی سالمت روان زنان اثر گذاشته و همچنین سبب
بروز عوارضی چون اختالالت قلبی ،متابولیکی و عصبی-
شناختی شود (.)10 ،8
علیرغم اهمیت شناخت و درمان اختالالت خواب در
زنان میانسال ،مطالعات نسبتاً معدودی تأثیر درمانهای
هورمونی و غیرهورمونی بر اختالالت خواب را بررسی
کرده و یافتههای متناقضی را گزارش کردهاند (.)11
همچنین اگرچه برخی درمانهای دارویی مؤثر برای این
اختالالت در دسترس هستند ،اما استفاده از آنها بهعلت
نگرانی در مورد اثربخشی طوالنیمدت ،وابستگی و
عوارض جانبی ناشی از آنها محدود شده است ( .)12به

روشکار
سوال مطالعه حاضر بر این اساس است که کدامیک از
گیاهان دارویی در درمان اختالالت خواب زنان یائسه
مؤثر هستند؟ سپس این مطالعه با جستجو در پایگاههای
اطالعاتی در دسترس همانند ،Irandoc ،SID
،Pubmed ،Google Scholar ،Magiran
 cochrane library ،Scopusو Cumulative
Index to Nursing and Allied Health
 Literatureبا استفاده از کلیدواژههای منتخب Mesh
شامل :منوپوز ،یائسگی ،عوارض منوپوز ،اختالل خواب،
Complementary and alternative medicine
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1

 تأثیر گیاهان دارویی در درمان اختالالت خواب دوران یائسگی

همین دلیل امروزه افراد مبتال ،تمایل بیشتری به استفاده
از طب مکمل و جایگزین ( 1)CAMبرای درمان خود
دارند .نتایج مطالعه پیرسون و همکاران ( )2006نشان
داد که مهمترین دلیل استفاده افراد مبتال به بیخوابی یا
اختالالت خواب ،عالقه آنها به استفاده از این داروها بوده
است و همچنین دومین علت ،تصور مفیدتر بودن ترکیب
روشهای مکمل و جایگزین با یک درمان معمولی بوده
است (.)6
یکی از شاخههای طب مکمل و جایگزین ،استفاده از
داروهای گیاهی میباشد .داروهای گیاهی که به استفاده
از گیاهان یا مواد گیاهی حاصل از گیاهان برای اهداف
درمانی اشاره دارد ،مدتهاست که برای درمان طیف
وسیعی از اختالالت خواب استفاده میشوند و اکثریت
افرادی که از درمانهای گیاهی و ریلکسیشن برای درمان
این اختالل استفاده کردند ،این نوع درمانها را نتیجه
بخش گزارش کردهاند (.)13 ،6
با توجه به شیوع باالی استفاده از گیاهان دارویی در زنان
ایرانی و از طرفی کمبود اطالعات و شواهد بالینی در
دسترس در مورد اثر گیاهان مختلف مورد استفاده در
درمان اختالالت خواب در دوران یائسگی و لزوم ارائه
خدمات با کیفیت باال از سوی پزشکان و تیم بهداشتی
کشور ،لذا مطالعه حاضر با هدف خالصه کردن تحلیل
کارآزماییهای بالینی انجام شده در این زمینه و بررسی
ایمنی و کارایی انواع گیاهان دارویی مورد استفاده در
ایران انجام شد (.)15 ،14

 دکتر هدیه ریاضی و همكاران

مقاالت را برای شناسایی مطالعات بیشتر جستجو کردند.
در این مطالعه مروری ،محدودیت زبانی وجود داشت و
تنها مقاالت فارسی و انگلیسی جستجو شدند .با جستجو
در پایگاه دادهها و دریافت مطالعات مرتبط از سال
 2000-2020تا مرحله اشباع مطالعات یعنی دریافت
مطالعات تکراری که با وارد کردن به نرمافزار اندنوت
حذف آنها انجام شد ،مقاالت مرتبط انتخاب شدند
(نمودار .)1

گیاهان دارویی ،کارآزمایی بالینی در جستجوی فارسی و
کلید واژههای انگلیسی Medicinal ،Menopause
Menopause
،Clinical trials ،plants
 symptomو  Sleep disorderدر جستجوی
انگلیسی انجام شد .در قسمت Limitپایگاه اطالعاتی
 Scopusمحدود به کشور  Iranشد؛ به اینترتیب کل
مقاالت ایرانی موجود بهدست آمد .در قسمت Limit
پایگاه اطالعاتی  PubMedمحدود به کارآزمایی بالینی
شد .برای جستجوی بیشتر ،نویسندگان لیست رفرنس

نمودار  -1روند وارد کردن و خارج کردن مقاالت

این مطالعه مروری شامل مقاالتی بودند که عدم امکان
دسترسی به متن کامل مقاله وجود داشت ،نتایج
غیرمرتبط مقاالت ،مداخله همزمان چند داروی گیاهی
در یک گروه درمانی و گروه شاهد با هورموندرمانی بود.
پس از مطالعه خالصه مقاله و سپس متن کامل مقاالتی
که وارد این مطالعه مروری شدند ،دادههای مورد نیاز
جهت نگارش این مقاله مروری استخراج شدند .در نهایت
همه دادههای استخراج شده طبقهبندی و به شکل مقاله
کامل گزارش گردید.

معیارهای ورود به این مطالعه شامل تمامی مطالعاتی
بودند که با کلید واژههای نامبرده استخراج شدند و باید
به سؤال پژوهشی محقق در مورد چهار آیتم ()PICO
پاسخ میدادند .این سؤاالت شامل جامعه پژوهش (زنان
یائسه) ،نوع مطالعه (مداخلهای و نوع مداخالت مرتبط با
اختالالت خواب در یائسگی که جهت درمان از روش
خوراکی گیاهان دارویی استفاده شود) ،گروه مقایسه
(زنان یائسه بدون مداخله) و پیامد (بهبود اختالل خواب
با ابزار کیفیت خواب پیتزبورگ) بود .معیارهای خروج
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یافتهها
در این مطالعه 160 ،خالصه مقاله و متن کامل مرور
شده و در نهایت از متن کامل  32مقاله جهت نگارش
مقاله حاضر استفاده شد .جهت ارزیابی اختالالت خواب

جدول  -1کارآزماییهای انجام شده در زمینه داروهای گیاهی مؤثر بر اختالالت خواب یائسگی
نویسنده /سال/
رفرنس

روش کار

گروه مداخله

گروه کنترل

نتایج

اکباتانی و
همکاران ()2011
()17

کارآزمایی بالینی
تصادفی همراه با
شاهد

کپسول خوراکی سدامین
حاوی  530میلیگرم
عصاره ریشه سنبلالطیب

پالسبو حاوی 50
میلیگرم نشاسته

کپسول سدامین در بین  7حیطه اختالالت خواب،
در  6حیطه بعد از مداخله تغییر معنیدار ایجاد کرد
(.)p=0/001

تعاونی و همکاران
()21( )2012

کارآزمایی بالینی
تصادفی همراه با
شاهد

کپسول خوراکی بادرنجبویه
حاوی  250میلیگرم
عصاره خشک بادرنجبویه

پالسبو حاوی  50میلی
گرم نشاسته

کپسول خوراکی بادرنجبویه منجر به بهبود معنیدار
اختالل خواب بعد از مداخله در گروه مداخله شد
(.)p=0/001

کارآزمایی بالینی دو
سوکور

کپسول بابونه حاوی 400
میلیگرم عصاره بابونه  2بار
در روز

بدون مداخله

بین میانگین نمره کیفیت خواب در دو گروه مداخله
و کنترل بعد از مداخله اختالف آماری معنیداری
وجود داشت (.)p=0/001

خیرخواه و
همکاران ()2014
()24

کارآزمایی بالینی

روزانه  2کپسول 450
میلیگرمی حاوی عصاره
علف چای  2بار در روز

روزانه  2کپسول
نشاسته بهمدت  8هفته

بهبود در وضعیت خواب بهترتیب با حداقل کاهش
نمره اختالل خواب به میزان  3و  6نمره در گروه
مداخله پس از  4و  8هفته مشاهده شد
(.)p<0/001

اکباتانی و
همکاران ()2012
()18

کارآزمایی بالینی
سهسوکور

کپسول خوراکی سدامین
حاوی  530میلیگرم
عصاره ریشه والرین روزانه
صبح و شب و هر بار 1
کپسول برای  1ماه

کپسول دارونما حاوی
 50میلیگرم نشاسته
به همان ترتیب

شیرازی و
همکاران ()2016
()25

کارآزمایی بالینی
دوسوکور با کنترل
دارونما

روزانه  600میلیگرم
ملیس و گروه دوم 20
میلیگرم سیتالوپرام در
هفته اول و سپس افزایش
دوز  30میلیگرم

گروه سوم دارونما روزانه

اگرچه بهبود اختالل خواب در هر سه گروه درمانی
نسبت به قبل درمان مشاهده شد ،در گروه ملیس
تفاوت معناداری در بهبود کیفیت خواب نسبت به
دو گروه دیگر مشاهده شد ( ،)p<0/001همچنین
افزایش تمایل مصرف ملیس نسبت به سیتالوپرام و
دارونما وجود داشت.

جوکار و همکاران
()19( )2016

کارآزمایی بالینی

گروه  1با والرین و گروه 2
استفاده از ریلکسیشن

گروه ( 3کنترل) که
پالسبو دریافت کردند

بین گروه والرین و ریلکسیشن با گروه کنترل تفاوت
میانگین نمره خواب قبل و بعد از مداخله وجود
داشت.

تعاونی و همکاران
()22( )2013

کارآزمایی بالینی
سهسوکور

گروه مداخله با والرین/
بادرنجبویه

پالسبو

بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر کیفیت خواب
اختالف معنادار مشاهده شد.

کمالیفر و
همکاران ()2018
()27

کارآزمایی بالینی
سهسوکور

کپسولهای 500
میلیگرمی حاوی پودر گل
پرتقال تلخ یا گل
اسطوخودوس 2 ،بار در روز
بعد از صبحانه و شام
بهمدت  8هفته

گروه کنترل
کپسولهای نشاسته
 500میلیگرمی را 2
بار در روز بعد از
صبحانه و شام بهمدت
 8هفته دریافت کردند.

تفاوت معنیداری بین گروهها در میانگین نمره
خواب پس از  8درمان مشاهده شد (.)p<0/001
همچنین پرتقال تلخ و اسطوخودوس بهطور
قابلتوجهی میانگین نمره خواب را نسبت به گروه
کنترل بهبود بخشیدند (بهترتیب ،p<0/001
.)p=0/003

عباسی نیا و
همکاران
()23( )2016
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در نمره اختالل خواب و رضایت مصرف تنها
بالفاصله بعد از مصرف والرین بین دو گروه مداخله
وکنترل تفاوت معنیداری مشاهده شد و بعد از  1و
 6ماه پس از قطع مصرف هیچ تفاوت آماری معنی
داری بین دو گروه مشاهده نشد.

 تأثیر گیاهان دارویی در درمان اختالالت خواب دوران یائسگی

از شاخص کیفیت خواب پیترزبورگ استفاده شد.
مشخصات کلی و دادههای هر یک از مطالعات در
جدول  1ارائه شده است.

 دکتر هدیه ریاضی و همكاران

 .3.1گیاه والرین (سنبلالطیب)

 .3.5ملیس

والرین از ریشه والر بهمعنای زیبا و سالم گرفته شده
است ( .)16گیاه فیتواستروژنی والرین دارای خواص
آرامشبخش و ضداضطراب بوده و بهطور وسیعی
بدینمنظور در فرانسه استفاده میشود .مطالعات
مختلف نشان دادهاند که شیوع اختالل خواب با مصرف
داروی گیاه سنبلالطیب میتواند حیطههای مختلفی از
اختالالت خواب را بهبود ببخشد (.)17-19

ترکیب گیاهی ملیس (ترکیبی از گیاه بادرنجبویه و
میوه رازیانه) خواص شناخته شدهای بر سیستم عصبی
و اختالالت خواب دارد .در مطالعات انجام شده،
اثربخشی داروی ترکیبی از بادرنجبویه و رازیانه در
بهبود کیفیت ذهنی خواب بهطور قابل توجهی بیشتر از
سیتالوپرام و پالسبو بهدست آمد که نشاندهنده این
است که از نظر خود بیماران کیفیت خواب آنها پس از
مصرف دارو بهتر شده است (.)25

گیاه بادرنجبویه ( )Melissa officinalis L.متعلق
به تیره نعناعیان است .سرزمین اصلی آن نواحی
مدیترانه ،جنوب و مرکز اروپا ،آسیای صغیر و ایران
میباشد .این گیاه برای درمان ناراحتیهای اعصاب،
مداوای بیماریهای معده ،قلبی و رودهای که منشأ
عصبی دارند ،استفاده میشود ( .)20یکی از شایعترین
گیاهان در درمان اختالالت خواب نیز بادرنجبویه
میباشد که بهتنهایی یا در ترکیب با گیاهان دیگر
استفاده میگردد .مطالعات نشان دادهاند که از گیاه
بادرنجبویه میتوان در کاهش عالئم اختالالت خواب در
دوران یائسگی استفاده نمود (.)22 ،21

 .3.6اسطوخودوس

 .3.2بادرنجبویه

اسطوخودوس با نام انگلیسی  Lavenderو نام علمی
 angustifolia Lavandulaاز خانواده نعنا
( )Labiateaeمیباشد (نمدیان) .اسطوخودوس گیاهی
معطر ،علفی و همیشه سرسبز است و دارای خواص ضد
باکتری ،ضد قارچی ،ضد نفخ و شل کنندگی عضالت و
بیدردی است .از جمله مواد مؤثره موجود در ترکیب
این گیاه میتوان به لینالول و لینالیل استات اشاره کرد
که لینالول با اثر بر روی گیرندههای گاما آمنیوبوتیریک
اسید در سیستم عصبی مرکزی بهعنوان یک آرامبخش
عمل میکند .لینالیل استات نیز دارای عملکرد
نارکوتیک است ( .)26براساس مطالعات ،با توجه به اثر
مثبت اسطوخودوس بر کیفیت خواب زنان یائسه
میتوان از آن در بهبود کیفیت خواب چنین زنانی
استفاده نمود (.)27

 .3.3بابونه
یکی از گیاهانی که در طب سنتی بهعنوان آرامبخش و
کمککننده در خواب بهکار رفته است ،بابونه با نام
علمی  Chamaemelum nobileمیباشد .این گیاه
خودرو از خانواده گیاهان کاسنی میباشد و از گلهای
آن بهصورت خشک شده یا اسانس برای درمان
بیماریها استفاده میشود .با توجه به تأثیر این دارو در
مطالعات کارآزمایی انجام شده بر روی اختالالت خواب،
میتوان از این دارو بهعنوان درمان مکمل در عوارض
یائسگی استفاده نمود (.)23

بحث
امروزه استفاده از گیاهان دارویی بهعنوان جانشین یا
مکمل داروهای سنتزی مؤثر بر عالئم و عوارض یائسگی
مطرح میباشد .افزایش تقاضا برای داروهان گیاهی در
سراسر جهان وجود دارد .این مطالعه مروری با هدف
ارزیابی تأثیر گیاهان دارویی در بهبود اختالالت خواب
زنان یائسه انجام شد .از نتایج بهدست آمده میتوان
تحلیل نمود که گیاهان دارویی شامل والرین،
بادرنجبویه ،بابونه ،علف چای ،ملیس و اسطوخودوس
که در مطالعات کارآزمایی بالینی بر روی جمعیت زنان
یائسه ایرانی انجام شده است ،باعث بهبود اختالالت
خواب در زنان یائسه شده است .اثربخشی گیاهان
داروی بر اختالالت خواب در زنان یائسه میتواند ناشی

 .3.4علف چای
گیاه علف چای خاصیت فیتواستروژن دارد و حاوی
فالنوئید است که در درمان اختالالت خواب ناشی از
یائسگی مؤثر بهنظر میرسد .با توجه به تأثیر این دارو
در مطالعات کارآزمایی انجام شده بر روی عالئم
اختالالت خواب ،میتوان از این داروی گیاهی بهعنوان
درمان مکمل در درمان اختالالت خواب ناشی از
عوارض یائسگی استفاده نمود (.)24
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از تأثیر غیرمستقیم در بهبود افسردگی ،عالئم وازوموتور
یا مشکالت جنسی زنان در این دوره باشد ( .)28یکی
از بحرانیترین مراحل زندگی هر زن ،دوران یائسگی
است .با توجه به تغییرات هورمونی که زنان یائسه در
این دوران آن را تجربه میکنند ،کیفیت زندگی آنها
تحت تأثیر قرار میگیرد ( .)29یکی از این مسائل مهم
تأثیرگذار بر کیفیت زندگی زنان یائسه ،الگوی خواب
آنها است که تحت تأثیر تغییرات این دوران قرار
میگیرد ( .)30بر اساس جستجوی انجام شده،
مطالعهای در ایران که بهصورت مروری ،گیاهان دارویی
را بر اختالالت خواب زنان یائسه ارزیابی کند ،یافت
نشد .در مطالعه سیستماتیک و متآنالیز نجفی و
همکاران ( )2018که با هدف ارزیابی آروماتراپی بر
کیفیت خواب و ساعت خواب در زنان پرهمنوپوز و پس
از منوپوز انجام شد ،رایحهدرمانی با اسطوخودوس
بهصورت تنها و یا در ترکیب با سایر گیاهان دارویی،
تأثیر مثبتی در بهبود کیفیت خواب زنان پرهمنوپوز و
پس از منوپوز داشت ،ولی بر ساعت خواب در این زنان
تأثیری مشاهده نشد .چهار مطالعه وارد شده به این
مطالعه مروری در زمینه روش آروماتراپی و ترکیب ماده
آروماتراپی متنوع بودند که نتیجه این مطالعه با مطالعه
حاضر همسو بود ( .)31مطالعه خدیوزاده و همکاران
( )2018با هدف ارزیابی درمانهای گیاهی در مدیریت
بیخوابی زنان قبل و بعد از یائسگی بهصورت
سیستماتیک و متاآنالیز انجام شد .بر اساس نتایج
بهدست آمده از این مطالعه مروری با گیاهان دارویی
پوست پین ،شیساندرا ،والرین ،اسطوخودوس ،شنبلیله،
سویا و شبدر قرمز مورد استفاده در  12مطالعه
کارآزمایی بالینی وارد شده؛ نشان داد که برخی
داروهای گیاهی مانند شبدر قرمز ،اسطوخودوس و
عصاره پوست درخت پین ،دارای اثرات کاهشدهنده در
اختالالت خواب هستند .همچنین پس از مصرف 530
میلیگرم والرین  2بار در روز بهمدت  1ماه ،اثرات
آماری معنیداری در مورد کیفیت خواب زنان یائسه
مشاهده شد ( .)32نتیجه مطالعه خدیوزاده و همکاران
نیز همسو با مطالعه حاضر میباشد .البته در مطالعه
مروری حاضر پایگاههای اطالعاتی بیشتری مورد

نتیجهگیری
مروری بر مداخالت نشان میدهد که گیاهان دارویی،
تأثیر بسیار زیادی بر اختالالت خواب دوران یائسگی
دارند .از آنجایی که عوارض یائسگی منجر به مشکالت
تهدیدکننده سالمتی و مصرف بودجه سیستمهای
بهداشتی میشود ،و با توجه به قابل پیشگیری بودن
عوارض یائسگی با استفاده از داروهای گیاهی که در
ایران به فراوانی یافت میشود و عوارض هورمون درمانی
در بسیاری از افراد ،میتوان از این گیاهان بهعنوان
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جستجو قرار گرفت و هدف مطالعه حاضر تمرکز بر
گیاهان دارویی رایج در ایران بود؛ بهعالوه در مطالعه
مروری خدیوزاده ،مطالعات با انواع ابزارهای ارزیابی
اختالل خواب وارد شدند ،در حالیکه در مطالعه حاضر
تنها از یک ابزار کیفیت خواب استفاده شد .در مطالعه
سیستماتیک و متاآنالیز لیچ و همکار ( )2015که در
زمینه تأثیر طب گیاهی (والرین ،کاوا ،بابونه و وولینگ)
بر اختالالت خواب با  14مطالعه شامل  1602نفر با
اختالالت خواب انجام شد ،استفاده از درمان گیاهی،
تأثیری در طول مدت خواب و کیفیت خواب نداشت .در
این مطالعه محدودیت سنی لحاظ نشده و در زنان و
مردان انجام شده بود که نتیجه آن با مطالعه حاضر
متفاوت بود (.)13
از نقاط قوت این مطالعه میتوان به این مطلب اشاره
کرد که این مطالعه با توجه به اینکه همه گیاهان
دارویی موجود و در دسترس در ایران را مرور کرده
است ،در نتیجه بهراحتی میتواند در دسترس مراقبین
سالمت جهت استفاده در بالین قرار بگیرد .بهدلیل تنوع
در نوع مداخله و نبود تعداد کافی مطالعه در هر
مداخله ،امکان انجام مطالعه بهصورت سیستماتیک و
متاآنالیز وجود نداشت که این امر از محدودیتهای
مطالعه حاضر بود .با توجه به ضرورت حفﻆ سالمت
زنان و ارتقاء کیفیت زندگی آنها در دوران پس از
یائسگی ،نتایج این پژوهش میتواند راهگشای
پژوهشهای بعدی در زمینه استفاده از داروهای گیاهی
و یا سایر داروهای جایگزین غیرهورمونی و نیز طب
مکمل باشد.

.جایگزین هورمون درمانی در زنان یائسه استفاده نمود
2  یا1 به عالوه با توجه به اینکه در مورد هر گیاه تنها
 توصیه میشود در ارتباط با انواع،مقاله وجود داشت
گیاهان دارویی و همچنین در ارتباط با گیاهان نامبرده
 مطالعات مداخلهای بیشتری صورت،شده در تحقیق
 بهعالوه عوارض گیاهان دارویی در درمان.گیرد
اختالالت خواب زنان یائسه در مطالعات نشان داده

تشكر و قدردانی
بدینوسیله از کمیته تحقیقات دانشجویی و معاونت
،محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی
.تشکر و قدردانی میشود
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