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 يمرورمقاله 

  ي، مطالعه مروريائسگي نيدر سندرمان اختالل خواب زنان گياهان دارويي بر  ريتأث
  

  ٣*ييرضافاطمه ، ٢اينيخلجزهرا ، ١يموسو فاطمه سادات
  

  03/02/1401تاریخ پذیرش  12/03/1400تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

داروهاي مكمل استفاده  است و بسياري از زنان براي رفع آن ازيائسگي  وحوشحولدر دوران مشکالت زنان  نيترعيشااز  يکياختالل خواب  :هدف و زمينهپيش
بر  ييدارو اهانياثر گ يبررس باهدفحاضر  يلذا مطالعه مرور؛ هست ياهيدر طب مکمل، استفاده از طب گ مورداستفاده يهاروش نياز پرکاربردتر يکيكنند. مي

  .انجام شد يائسگحوالي ي اختالل خواب زنان
 Pubmed،Magiran ،Google scholar ،SID ،Scopus ،Web ofي اطالعات يهاگاهيپاشده در  هيمقاالت نما ي نقلي،مطالعه مرور ني: در اهاروشمواد و 

Science رب يمبتن يهادواژهيبا استفاده از کل ۲۰۲۱تا  ۲۰۰۰ يدر بازه زمان MeSH ازجمله herbal medicine ،Complementary Therapies،sleep 

disorders ،menopause  شاملرود به مطالعه و يارهايمع قرار گرفتند. يموردبررسفارسي اختالل خواب، يائسگي، طب مکمل و گياهان دارويي  يهادواژهيکلو 
 تيفيک ايود. مشکالت خواب و ب يسيو انگل يبه زبان فارس افتهيانتشار  ينيبال يهاکار آزماييمقاالت در  يهادواژهيدرج کلمات مورد جستجو در بخش عنوان و کل

  .مطالعه در نظر گرفته شد ياصل امديعنوان پشده در مقاله بهخواب گزارش
مقاله در مورد شبدر قرمز و  يک ا،يمقاله در مورد سو ۵جز به آمدهدستبه جي. با توجه به نتاقرار گرفت يموردبررس ينيبال کار آزمايي ۲۹مطالعه  نيدر ا :هاافتهي
  .الالت خواب گزارش کردندبر بهبود اختگياهان دارويي  ريتأثاز  يمثبت و معنادار ريمقاالت تأث ريانگشت ساپنج اهيو گ يگل راع بيمقاله در مورد ترک کي

 يائسگيختالالت خواب دوران ارا در درمان  يشبدر قرمز و گل راع ب،يالطسنبل توانيم رسديبه نظر مدر اين زمينه،  منتشرشدهتوجه به مقاالت  با :يريگجهينت
  .است يشتريبه مطالعات ب ازين يقطع يريگجهينت جهتکرد. اما  شنهاديپ

 يائسگيخواب،  ،ييدارو اهانيطب مکمل، گ: هادواژهيکل

  
 ۹۰۸-۹۱۹ ، ص۱۴۰۰، بهمن ۱۴۸درپي شماره يازدهم، پي، نوزدهممجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ۰۹۱۵۵۴۱۶۰۹۵ تلفن:، قم يدانشگاه علوم پزشک، قم: آدرس مکاتبه

Email: zkh6033@yahoo.com 

 
  

  مقدمه
حدود در سطح جهان  يبه زندگ ديام شيبا افزا رياخ يهادههدر 

که  شونديم يائسگيزنان وارد دوران  تيدرصد جمع ٩٥
و  ارديليم کي زانيبه م ٢٠٣٠در سال  تيجمع نيا شدهينيبشيپ

در سال خواهد  ديمورد جد ونيليم ٤٧ شيهزار نفر با افزا ٢٠٠
 ياديز تياهم نيسن نيتوجه به مسائل زنان در ا ني. بنابراديرس

شود که  يسبب بروز عالئم و عوارض توانديم يائسگي. )١(دارد
بر  يادورهبه اختالالت  توانيمدوران  نيمشکالت ا ازجمله

تپش  ،ي، خستگسردردشبانه، احساس اضطراب،  قيو تعر يافروختگ

                                                             
 رانيقم، قم، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،ييگروه ماما ،ييماما يمرب ١
   رانيقم، قم، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،ييبهداشت باروري، گروه ماما اريدانش ٢
 سنده مسئول)ي(نو رانيا زاهدان، زاهدان، واحد ياسالم آزاد دانشگاه ،ييماما گروه ،ييماما يمرب ٣

و اختالالت خواب اشاره نمود که اختالالت  يريپذکيتحرقلب، 
  . )۳-۱(باشديمدوران  نيمشکالت ا نيترعيشااز  يکيخواب 
انسان است که سبب  يضرور يازهايناز  يکيخواب  
. مطالعات )۲(شوديمانسان  يو جسم يروان ،يروح يدقوايتجد
درصد در  ٦٠تا  ٣٥اختالالت خواب از  وعيه شاز آن است ک يحاک

 رانيکه در ا يمطالعات بر اساس نيهمچن. )٤(است ريمتغ ائسهيزنان 
کرده  ريرا درگ ائسهيافراد  درصد٦٥اختالل خواب حدود  شدهانجام
 تيفيدارند و ک يچندعاملاختالالت اغلب منشأ  نيا. )٥, ٢, ١(است
. علل اختالالت خواب کننديمرا بدتر  يمرتبط با سالمت يزندگ

از عوامل نسبت  يادياست و به تعداد ز موردبحث يائسگيمربوط به 
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مرتبط با  يکيولوژيزيف يعيطب راتييتغ ازجملهداده شده است 
 يعصب ،يائسگيعالئم مربوط به  ،يسالمت فيسن، درک ضع شياافز

و اضطراب)، و  يافسردگ مثالعنوانبه( يبودن، استرس، عالئم خلق
و  يکيولوژيعوامل ب ن،يبر ا. عالوه يماريمشکالت مزمن همراه با ب

 يفرهنگ ،ياجتماع يروان ،ياجتماع يعوامل اقتصاد ،يکيولوژيکرونوب
داشته  يائسگيخواب و  نيمتقابل ب ينقشممکن است  زين يو نژاد
 ترسبک هاآنسن زنان، خواب  شيبا افزا نيهمچن .)٦, ٤(باشند

 زين يهورمون راتيياز تغ يشبانه ناش قيو تعر يو گرگرفتگ شوديم
. تضعيف عملکرد شناختي، )٧, ١(کنديم ديمشکالت را تشد نيا

در  بارانيزوقوع تصادفات، بروز خطا در کارها، چاقي، تغييرات 
عملکردهاي متابوليک بدن  و حتي مرگ ناشي از محروميت از 

  .)٥(باشندهايي از عوارض مستقيم اختالالت خواب ميخواب، نمونه
 اختالل خواب، ازجمله يائسگيگام در درمان عوارض  نياول 

 نيادر  يزندگ وهيمربوط به ش راتييتغ نهيآموزش و مشاوره در زم
ن خط درمان جهت درما نياول ي. هورمون درمان)٢(باشديمدوران 

ا آن و اختالل خواب همراه ب يرفع گرگرفتگ ازجمله يائسگيعوارض 
 ازجملهاز آن  يناش شدهگزارش يخطرها ت، اما به عل)٨(باشديم

 يو آثار جانب کيعوارض ترومبوآمبول ،يسکته مغز ،يقلبحمله 
از از زنان از مصرف آن سر ب ياريبس نال،يواژ يزيرخونازجمله 

ت اندك اس يروش درمان نيا مدتيطوالن رشيپذ ني. بنابرازننديم
 ياثربخش ارضمربوط به عو يهاينگرانعلت آن هم،  نيترعمدهو 

ا رو سرطان پستان  يعروق - يحوادث قلب يدرمانميرژ نياست.  ا
در  و يروش درمان نيداده است که سبب کاهش استفاده از ا شيافزا

 عالئم نيدر تسک نيگزيجا يهادرمانبه  ليتما شيمقابل، افزا
 ازجمله يگريد يدرمان يهانهيگز. البته )٩(شده است يائسگي

ب انتخابي بازجذي يهامهارکننده ييييو  نيتگاباپن ن،يديکلون
ارض با عو اي زين هادرمان نيدر دسترس هستند که ا زينسروتونين 

  .)١٠(بوده است ينسب هاآن يپاسخ درمان ايهمراه هستند و 
 ،يدرمانيقيموسازجمله  ارييمکمل بس يهادرماندر مقابل،  
 مشکالتبراي رفع  ييدارو اهانيو گ يطب سوزن وگا،ي، يسازآرام

 ايبوده و  يشده است که فاقد عوارض جانب ارائه ائسهيخواب زنان 
کمتري را شامل  يهانهيهز هاآناکثر  نيدارند، همچن يعوارض کم

 يهادرماناز  ييکايآمرنفر  ونيليم٦/١به   کي. نزد)١١(شونديم
درصد  ٧٠-٦٠که  کننديممکمل جهت رفع مشکالت خواب استفاده 

 يعيرا برطرف نموده، طب هاآنمشکالت  هامکمل نيآنان معتقدند ا
در  دهديمنشان  يجهان قاتيتحق ي. از طرفباشديمو بدون عوارض 

دارند  ييارود اهانيبه استفاده از گ شترييب ليزنان تما نيسن نيا

جهت  ياهيگ يهامکملاز  سالانيمدرصد افراد  ٥٠ کهيطوربه
در  شدهانجاممطالعات . )٣( کننديمخود استفاده  يخوابيبکنترل 

 صورتبهزنان يائسه  درصد ١٠-٢٠تنها  دهديمو امريكا نشان  اروپا
زناني  درصد ۴۰و كمتر از  کننديممنّظم از هورمون درماني استفاده 

. اندداده، مصرف آن را ادامه اندکردهرا شروع  رمانيهورمون دكه 
را خريداري  زشدهيتجوزنان هرگز نسخه  درصد ۳۳همچنين 

به  کننديمو ساير زناني كه از هورمون درماني استفاده  اندنکرده
در مورد  شدهگزارشداليلي مانند ممنوعيت مصرف و خطرات 

. )١٢(اندکرده يصناعي از ادامه مصرف آن خوددار يهاهورمون
درصد زنان  ٨,٧٥تنها  رانيدر ا شدهانجاممطالعه  کيدر  نيهمچن

 ني. بنابرا)٢(کننديمهورمون استفاده  ينيگزيجا يهاروشاز  ائسهي
 اهانيگ ژهيوبهمکمل،  يهادرمانافراد به استفاده از  ليبه علت تما

 يمطالعه مرور ،يدرمان يهاروش نياندک ا يو عوارض جانب ييدارو
بر اختالل خواب زنان  ييدارو اهانياثر گ يبررس باهدف حاضر
  .انجام شد يائسگي وحوشحول

  
  مواد و روش کار

بر  ي، مروريعنيهدف مطالعه  يمطالعه حاضر، جهت بررس در
 يائسگي وحوشحولدر اختالل خواب زنان  ييدارو اهانيگ ريتأث

 ScienceDirect, Web of ياطالعات يهابانک .دانجام ش

Science, Scopus, pubmed, Irandoc, ISC,SID, 

Magiran،Google scholar منابع مرتبط، با استفاده افتني، جهت 
جداگانه مورد جستجو  صورتبه MeSH بر يمبتن يهادواژهيکلاز 

 گرفت. انجام ٢٠٢١تا  ٢٠٠٠ يزمان جستجو در بازه نيقرار گرفتند. ا
کشور،  يدر مجالت پژوهش منتشرشده يمقاالت علم افتنيجهت 

 و SID،(Magiran( يجهاد دانشگاه ياطالعات علم گاهيپا
Google scholar يموردبررستحت پوشش تاکنون  يهاسال يط 

د ورود به مطالعه شامل درج کلمات مور يارهايمع .گرفتند رارق
 ياه¬آزماييکار مقاالت در  يهادواژهيکلجستجو در بخش عنوان و 

خواب و  بود. مشکالت يسيو انگل يبه زبان فارس افتهيانتشار ينيبال
عه مطال ياصل امديپ عنوانبهدر مقاله  شدهگزارشخواب  تيفيک اي

  .در نظر گرفته شد
  :باشديمانجام اين مطالعه مروري نقلي به شرح ذيل  يهاگام

و ملي، تعيين کلمات  يالمللنيب يهاگاهيپاجستجوي اوليه در 
پژوهش توسط گروه تحقيق، بررسي چکيده  باهدفکليدي مرتبط 

، بررسي کامل شدهمشخص يهادواژهيکلمقاالت با استفاده از 
  با هم. هاآنمقاالت و ترکيب  يهاافتهي يسازخالصهمقاالت، 
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فلوچارت انتخاب مقاالت

 يدر تمام مقاالت و گزارشات مرتبط مورداستفادهمنابع  فهرست
شد  يابيارز يشد، به شکل دست افتي کيکه در جستجوي الکترون

در اين مطالعه مرور نقلي، شود.  دايپ زين يمنابع احتمال ريتا سا
جوي يا با عملگرهاي جست ييتنهابهبا واژگان کليدي  وجوجست
شامل:  جستجو نيا يهادواژهيکلانجام گرفت.  ORو  ANDبولين 

يائسگي، اختالل خواب، کيفيت خواب، طب مکمل، گياهان دارويي 
  انگليسي يهاواژهو 

menopause, climacteric, sleep disorders, quality of 

sleep, complimentary and alternative medicin, herbal, 

valerian, soy, black kohosh, Red Clover, Hypericum 

perforatum, Passion Flower, Chamomile, Lemon 

Balm.. 
در مرحله بودند.  يو فارس يسيمنتخب به دو زبان انگل مقاالت

مطالعه يافت شد. سپس  ٧١٢ي مطالعات، وجوجستاوليه 
 ٦١٢شده پرداختندو  وجوجستپژوهشگران به بررسي مقاالت 

پس  مطالعه به دليل مرتبط نبودن با موضوع مطالعه حذف گرديد.
 دهيو چک نيمقاله بود، فهرست عناو ١٠٠مقاالت که شامل  هياز ته

بر  تيدرنها .قرار گرفت يموردبررس و متن کامل مقاالت مقاالت
 باليني انتخاب شد. کار آزمايي ٢٩، و خروجاساس معيارهاي ورود 

  :هامقاله تيفيک يابيانتخاب و ارز ارهاييمع
توسط دو جهت جلوگيري از سوگيري انتشار جستجوي مقاالت 

 دهيو چک نياز عناو يستي، لانابتدا پژوهشگر در پژوهشگر انجام شد.
 منظوربهو  هيرا ته ادشدهي ياطالعات يهابانکتمام مقاالت موجود در 

 يمستقل بررس صورتبهرا  هاآنمرتبط،  نيو انتخاب عناو نييتع
 . سپس مقاالت مرتبطه و سپس با يکديگر مقايسه کردندکرد

ورود مقاالت  ياصل اريمستقل از هم، وارد مطالعه شدند. مع صورتبه
که  ينيبال يهاکار آزماييمطالعه عبارت بودند از:  نيا بهمختلف 
و  يائسگي وحوشحول نيتنها زنان در سن هاآن موردپژوهشجامعه 
شده باشد، طب  يبررس هاآنبوده و اختالل خواب  يائسگيپس از 
انجام  يباشد و بازه زمان ييدارو اهانيگ ازجمله شدهاستفادهمکمل 

مقاالتي که حاوي  .باشد ٢٠٢١ تا ٢٠٠٠سال  نيمطالعات ب نيا
 امديپ عنوانبهمطالب تکراري بوده يا مشکالت يا کيفيت خواب را 

اصلي گزارش نکرده بودند و همچنين مقاالت ارائه شده در 
در دسترس  هاآنعلمي و نيز مقاالتي که متن کامل  يهااجالس

  نبود، از مطالعه خارج شدند.
را نداشتند، از مطالعه خارج شدند و  طيشرا نيکه ا يمقاالت

 آمدهدستبهمهم  جيانتخاب شد. نتا ينيبال کار آزمايي ٢٩ تيدرنها
انجام  يبنددستهمحتوا و  ليشد و سپس تحل يبردارشيفاز مقاالت 

مورد به دليل تکراري بودن و مرتبط نبودن با موضوع مطالعه حذف شدند. ٦١٢

مقاله مورد بررسي قرار گرفت. ١٠٠عنوان، چکيده و متن کامل  

عه شدند.ورود وارد مطال یارهایمعمطابقت با عنوان موضوع و داشتن  مقاله به دليل ٢٩ 

٧١٢اطالعاتي داخلي و خارجي:  یهاگاهیپامقاالت جستجو شده از 

فاطمه سادات موسوي، زهرا خلجي نيا، فاطمه رضايي
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همچنين مکانيسم اثر و عوارض جانبي داروهاي گياهي  .گرفت
گرفت قرار  يموردبررسدر مطالعات ذيل تحليل و  مورداستفاده

 ).١جدول (

  هايافته
استخراج  ريز جيپژوهش نتا طيمطالعه واجد شرا ٢٩ با بررسي

جهت بررسي اختالل خواب در مقاالت  مورداستفادهابزارهاي شد (
، (PSQI) پيترزبرگخواب  تيفيک اسيمق شامل آمدهدستبه

 :شاخص کوپرمن و گرين بود)
  :(officinali valerian) بيالطسنبل

مصرف را در  نيشتريب ،بيالطسنبل ياهيگ يداروها انيم در
و همکاران در مطالعه خود  ياکبتان .)١٣(درمان اختالالت خواب دارد

اختالالت خواب زنان  يهاطهيحبر  بيالطسنبل ريتأثبا عنوان" 
نشان دادند  ،)١(ساله انجام دادند ٦٠-٥٠ ائسهيزن  ١٠٠  " که ائسهي

از اختالل خواب  يمختلف يهاطهيح توانديم بيالطسنبلکه مصرف 
ماه مصرف کپسول  کيپس از  کهيطوربهرا بهبود بخشد 

 نيعدد) از ب٢ ،روزانهبيالطسنبل گرميليم٥٣٠ ي(حاونيسدام
، )>٠٠٢/٠pخواب( تيفيبهبود ک( طهيخواب در شش ح طهيهفت ح

 ،طول مدت خواب)>٠٠٠١/٠pدر به خواب رفتن( ريتأخ
(p<0.0001)٠٠٠١/٠خواب ( تي،  کفاp<(،  اختالل خواب

)٠٠٠١/٠p< () ٠١/٠و عملکرد روزانهp=  ( نيب يداريمعناختالف 
دارونما مشاهده شد  کنندگاناستفادهو  بيالطسنبلاز  کنندهاستفاده

دو  ني) بيمصرف يدارو زاني(م خواب يهاطهيحاز  يکيو تنها در 
بر اساس مقياس  پتبزبورگ وجود  يمعنادارتفاوت  گروه

  ).=١٩/٠p(داشتن
متقاطع و سه  يتصادف ينيبال کار آزمايي کيدر  نيهمچن
شدت  نيانگي، م)٥(صورت گرفت ائسهيزن  ١٤٤ يبر روسوکور که 

در  يگرميليم ٧٠٠ نيماه مصرف عصاره والر کيپس از  يخوابيب
نمرات آزمون  نيانگي، م)>٠٠٠١/٠p( افتيگروه مداخله کاهش 

 نينمرات ا نيربود،مصرف وال ٩/١٠±٦/٣پتبزبورگ در شروع مطالعه
معادل  ينيانگيبه م بياخله به ترتدآزمون را در دو فاز اول و دوم م

نمره  نيانگيکاهش داد، پس از فاز اول مداخله م ٤/٧±٣و  ٨/٧±٤/٣
 زاني) به منيوالر کنندگانمصرف( A در گروه يخوابيبشدت 

 زانيبه م B شاخص پس از فاز دوم مداخله در گروه ني،ا ٨٧/٢±٦٢/٠
 ائسهيخواب زنان  تيفيو ک تيکم جهيدرنت، افتيکاهش  ٠٢/٤±٥/٠

  .افتيبهبود  نيوالر گرميليم٧٠٠بعد از مصرف روزانه 
زن مسن  ١٦متقاطع دو سوکورکه بر  ينيبال کار آزمايي کي در

 يائسگياز  سال ٥حداقل  (که سال) ٦٩,٤±٨,١( يسن نيانگيبا م
عصاره  گرميليم ٣٠٠گذشته است) انجام گرفت مصرف  هاآن

 ازنظرهفته  ٢ساعت قبل از خواب) به مدت  مين( بيالطسنبل

 داريو ب ابخو کيفيت در به خواب رفتن، ريتأخخواب (اختالالت 
پيترزبرگ خواب  تيفيک اسياساس مق ) برشدن بعد از شروع خواب

(PSQI)  خواب شدت  اسيو مق(ISI)   با دارونما  يداريمعناختالف
  .)٣(نداشت

بر  ييدارو اهانيگ ريبا سا نيدر مورد مخلوط والر ييهاگزارش
 کيو همکاران در  يتعاون ازجملهوجود دارد  ائسهيبهبود خواب زنان 

انجام دادندمصرف  ائسهيزن  ١٠٠سه سکور بر  ينيبال کار آزمايي
 گرميليم ٨٠و  نيوالر گرميليم ١٦٠ يکپسول حاو کيروزانه 

سبب کاهش نمرات اختالل خواب از  هما کيبه مدت  هيبادرنجبو
معنا دار  يآمار ازنظرکه  افتيکاهش  ٥/٦±٤٠٩/٠به  ٩٨/١١±٤٨/٠

 .)١٤()>٠٠٠١/٠pبود (

  :(black kohosh)سياه  کوهوش
بر عالئم وازوموتور ازجمه  اهياز کوهوش س يسودمند اثرات

 ينيبال ييآزما در کارگزارش شده است.  ائسهيمشکالت خواب زنان 
با "عنوان مقايسه تأثير كوهش سياه و  )١٣٨٩و همکاران ( يثقف

از  تيشکا از زنان با نفر ٨٢بر  يائسگي"فلوكستين در درمان عالئم 
 ٥/٦نشان داد با مصرف روزانه  نتايج انجام شد، يائسگيعالئم 

مشکالت  راتييتغ نيانگيم ماه ٣به مدت  اهيکوهوش س گرميليم
و   MRS 28/1±22/1 يائسگي ينمره ده اسيمق بر اساسخواب 

) >٠١٦/٠p( ٧٢/٠±٣٣/١ نيتيفلوکس گرميليم ٢٠در گروه روزانه 
 يميانگين تغييرات عالئم جسم ازنظرافراد دو گروه  درواقع. بود
 ياختالالت خواب و دردهاي عضالن ،يعالئم گرگرفتگ موع(مج

تغييرات در گروه کوهش  نيداشتند که ا يداريمعنتفاوت اسکلتي (
 اهيکوهوش س يعوارض جانب يز طرفا )=٠٢/٠pبود (بيشتر  اهيس

  .)١٥(کمتر بود نيتينسبت به فلوکس
کوهوش  يحاو ياهيچند گ يهامخلوطدر مورد  ييهاگزارش

و همکاران در  ياستاس: ازجملهموجود است  يائسگيبر عالئم  اهيس
انجام  ائسهيزن  ٨٨ يدوسوکور که بر رو ينيبال ييکار آزما

 ١٢٨(اهي، نشان دادند که مصرف شبدر قرمز و کوهوش س)١٦(دادند
 يماه مداخله در بهبود عالئم وازوموتور (نمره ده١٢پس از  گرميليم
خواب  تيفيشاخص ک بر اساسخواب( تيفيوپرمن)و کک
 يمعنادار يآماراست اما با دارونما تفاوت  مؤثر) گرچه ترزبورگيپ

مطالعه افراد به چهار گروه شبدر قرمز،کوهوش  نيندارد.در ا
 هر گروهشدند( ميپروژسترون و دارونما تقس-استروژن بياه،ترکيس

 زانيماه مداخله کاهش در م ١٢نشان داد بعد از  هاافتهينفر). ٢٢
)، شبدر درصد٣٤( اهيصورت بود: کوهوش س نيعالئم وازوموتور به ا

پروژسترون -استروژن بي) و ترکدرصد٦٣)، دارونما(درصد٥٧قرمز(
 يهاماهخواب شبانه در  ازجمله ). عالئم وازوموتوردرصد٩٤(
٠٠٨/٠((٦p<(٩و )٠٢/٠p<(هوشکو يهاگروه نيبعد از مداخله ب 
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شدت  کهيطوربهداشت  يداريمعن يآمارتفاوت  دارونماو  اهيس
بود. اما در  دارونمااز  شتريب اهيعالئم وازوموتور در گروه گوهوش س

و دارونما تفاوت  اهيکوهوش س کنندگانمصرف نيب ١٢و  ٣ يهاماه
-استروژن بيترک کنندهمصرفنبود.تنها در گروه  يمعنادار يآمار

در شدت و تعداد عالئم وازوموتور  يتوجهقابل اهشپروژسترون ک
 .نسبت به دارونما مشاهده شد

 –صبح  يهافرمولنشان داد  ينيبال کار آزمايي کيدر  سان
است  مؤثرو اختالالت خواب  يائسگيبر بهبود عالئم  يائسگيعصر 

سويا  اه،يکوهوش س نگ،يجنس يکپسول حاو کيصبح  يهافرمول
کوهوش  يکپسول حاو کيعصر  يهافرمول سبز و يچا و عصاره

 و عصرهر صبح  صرفو رازک بود. م نيکاوا، عصاره والر ،سويا ،اهيس
خواب  تيفيماه سبب بهبود شاخص ک ٢به مدت  هاکپسول نيا
خواب، اختالالت خواب، خواب نهفته،  تيفيک طهيح ٥در  تزبورگيپ

 درصد ٤٦-١٨ زانيطول مدت خواب و عملکرد روزانه به م
 .)١٧(شوديم

  :(Red Clover)قرمز  شبدر
در بهبود  ياثرات يداده شده است که شبدر قرمز دارا نشان

  .اختالالت خواب است
با دار (شده سه سکور شاهد  يتصادف ينيبال کار آزمايي در
 گرميليم ٤٥، روزانه )٩(انجام شد ائسهيزن  ٧٢ يکه بر رو دارونما)
نشان  هاافتهيگروه مداخله داده شد  قرمز بهشبدر  شدهخشکعصاره 

 يائسگينمره کل عوارض  نيانگيم ،يگروهدرون سهيداد در مقا
هفته دوم،  انيدارونما و مداخله در پا يهاگروهدر  يخوابيب ازجمله

 (p<0/05).دارد يداريمعن يآمارششم و دهم ،تفاوت 
 ١٠٩ يکه بر رو يگريمتقاطع شاهد دار د ينيبال کار آزمايي در

با مصرف روزانه  ،)١٨(شد انجام) ١٥≥با شاخص کوپرمن يائسه ( زن
پس  گر،يدر گروه د و دارونماگروه  کيشبدر قرمز در  گرميليم ٨٠

 گريد روز ٩٠به مدت  هاگروه ييجاجابهروزه، ٧از دوره استراحت 
 اسيمق بر اساساز خواب  تيشکا ادنشان د هاافتهيگرفت و  صورت

 از مداخلهاول پس  در گروه) ١٠٠-٠(نمره  يداريسنجش د
و در گروه دوم پس از  ٢/١٦±٧/٢٥و دارونما ٥/٧٣±٣٤

مداخله و دارونما  گروهدر ، ٨/٩±٢٣و دارونما ٦/٧٠±٥/٣مداخله
و همکاران   ياستاس اما.(p<0/05)دارد يمعنادار يآماراختالف 

نشان دادند  ائسهيزن  ٨٨دو سکوربر ينيبال کار آزمايي کيدر
ماه مداخله  ١٢بعد از  ائسهيوازوموتور و خواب شبانه زنان  يهانشانه

با دارونما  سهيشبدر قرمز در مقا گرميليم ٣٩٨روزانه  با مصرف
  .)١٦(نداشت يداريمعن يآمارتفاوت 

مروري همچنين غضنفرپور و همکاران در يک مطالعه 
بررسي کارايي شبدر قرمز جهت تسکين  باهدفسيستماتيک 

گرگرفتگي و عالئم يائسگي در زنان يائسه يا پس از يائسگي انجام 
دادند، گزارش کردند که شبدر قرمز بر اختالالت خواب اثر درماني 

 .)١٩(کمي دارد

 Hypericum perforatum(stچاي (علف  يراع گل

jhon’s wrot)(  
شده  يتصادف ينيبال کار آزمايي کيو همکاران در  آکوم-آل

يائسه با عوارض  زن ٤٧بر  ي) اثر گل راعلوتيپادوسکور (
 گرميليم ٩٠٠ نشان داد که هاافتهي کردند. يرا بررس کيماکتريکال

 يزندگ تيفيماه بر بهبود ک ٣سه مرتبه در روز به مدت  يگل راع
p=0/01) مشکالت خواب و (p=0/05) به دارونما تفاوت  نسبت

 کي) در ١٣٩٢مکاران (و ه رخواهيخ ازجمله .)۲۰(ددار يداريمعن
 ٩٠٠سه سکور نشان دادند که مصرف روزانه  ينيبال کار آزمايي

عصاره  گرميليم ٤٥٠ ي(کپسول حاو يعصاره علف چا گرميليم
ماه در درمان اختالالت خواب  کيبار در روز) به مدت  ٢ يعلف چا

 (p<0/001).است  مؤثر ائسهيزنان 
 مهيمطالعه ن کي) در ٢٠١٣همکاران (و  يفهام نيهمچن

قرص پرفوران محصول راعي (نشان دادند گل  (n=30) يتجرب
در روز در هفته سوم و ششم مطالعه بر درمان  بار ٣شرکت گل دارو 

  .)05/٠p<()۱۰(است  مؤثر ائسهيزنان  يخوابيبعالئم وازوموتور و 
وجود  زين يو گل راع اهيدرباره مخلوط کوهوش س ييهاگزارش
دو سکور  ينيبال کار آزمايي کيو همکاران در  چانگ -دارد. جانگ

 يائسگي وحوشحولو  ائسهيزن  ٨٩ يدارونما) بر روکنترل (با گروه 
 يو گل راع اهيانجام شد، نشان دادند که مخلوط کوهوش س

(264mg Gynoplus) ، اهيعصاره کوهوش س تريليليم ٣٦٤شامل 
 هفته ١٢تا  ٤) در طول يگل راع شدهخشکعصاره  گرميليم ٨٤و 

سبب کاهش عالئم وازوموتور  يمعنادار يآمارمداخله، با اختالف 
، که با )٢١(شوديمکوپرمن  يبر اساس نمره ده ،يخوابيب ازجمله

و   يائسگي ينمره ده اسيو همکاران (بر اساس مق  وبلهاکي جينتا
عصاره گل  گرميليم ٧٠و  اهيکوهوش س گرميليم ٧٥/٣
  .)۲۲(دارد يخوانهم)يراع

زن  ٩٣دوسکور بر  ينيبال کار آزمايي کيو همکاران در  يد ون
در  انگشتپنج اهيو گ يگل راع بينشان دادند ترک يائسگيبا عالئم 

 ازجمله يائسگيبعد از مطالعه بر کاهش عالئم  ١٢و  ٤،٨ يهاهفته
است  مؤثرگرچه  نيگر ينمره ده اسيمشکالت خواب بر اساس مق

 .)٢٣(ندارد يداريمعن فاوتت دارونمااما نسبت به 

  :ايسو
بر  اياثر سو يبررس باهدف يمتعدد ينيبال يهاکار آزمايي

مطالعات  نيانجام شده است. در اکثر ا يائسگيمشکالت زنان در دوره 
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 يمثبت ريتأث ائسهيبر درمان اختالالت خواب زنان  ايمصرف سو
 ) مصرف٢٠١٠و همکاران ( کويلوس ازجملهگزارش نشده است. 

 اگرچه )هفته ١٦به مدت  ايسو ديزوفالونوئيا گرميليم ٩٠(مکمل 
اما  شوديم ائسهيدر زنان  يو مشکالت ادرار يسبب بهبود گرگرفتگ

) ٢٠١٧(نيهمچن .)٢٤(ستين مؤثر هاآنبر بهبود مشکالت خواب 
 زينهفته  ١٢به مدت  ايسو ديزوفالونوئيا گرميليم ١٠٠مصرف 

 ائسهيدر زنان  يو مشکالت ادرار يسبب بهبود گرگرفتگ اگرچه
 ائسهيبر درمان اختالالت خواب زنان  يمثبت ريتأثاما  شوديم

 ٤٠) گزارش شد مصرف روزانه ٢٠١٣( يگري. در مطالعه د)٢٥(ندارد
 يدهايزوفالونوئياز ا يکي( نيزيديدا گرميليم ٦٣و  ايگرم آرد سو

 ازجمله يائسگياز عالئم  کيچيهبر  يمثبت ريتأث) ايمهم سو
 ينيبال کار آزمايي جي. نتا)٢٦(ندارد ابو اختالالت خو يگرگرفتگ

  ايغالت سو يهامکملماه  ٦) نشان داد مصرف ٢٠٠٢( يگريد
بلکه  بخشدينمرا بهبود  ائسهيخواب زنان  تيفيسبب ک تنهانه

مصرف  دارونماکه  يزنان نسبت به کسان نيدر ا يخوابيبمشکل 
) ٢٠١٧همکاران ( و داوينلي حال ني. با ا)٢٧(بود شتريب کردنديم

 يايسو گرميليم ٢٠٠در مطالعه خود نشان دادند مصرف روزانه 
 يائسگيهفته سبب بهبود مشکالت دوران  ١٢شده  به مدت  ريتخم

و  يعيدر مطالعه سم ني. همچن)٢٨(شوديممشکالت خواب  ازجمله
به مقايسه اثرات گياه سويا با هورمون درماني  ) که٢٠٠٥همکاران (

 زين ايسو اهييائسگي پرداخته شد نشان دادند که گ الئمدر کاهش ع
استروژن  گرميليم ٦٢٥/٠(روزانه  يمعمول يهمچون درمان هورمون

پروژسترون ) سبب بهبود  يمدروکس گرميليم ٥/٠کونژوگه و 
ماه  ٤پس از   کهيطوربه. شوديم يائسگيمشکالت خواب در دوران 

 درصد٥٠ بيتازه و خام به ترت يايگرم سو١٠٠و  ٦٠مصرف روزانه 
 درصد٤٠ يدر مشکل خواب و با درمان هورمون يبهبود درصد٦٠و 

  .)۲۹( (p<0/05)شوديم جاديا يبهبود
بين  ياسهيمقا يامطالعهنيز  فرانسيس و همکاران

 يهادرمان عنوانبهگرده خالص  و عصارههاي سويا ايزوفالون
غيرهورموني جهت بهبود عالئم يائسگي و اختالالت خواب انجام 

که از عالئم  يعيطب يائسهزنان  يبر رو ماههششمطالعه دادند. اين 
انجام شد. سه گروه مورد  بردند،يو اختالالت خواب رنج م يائسگي

 يدو قرص در روز حاو کنندهافتيدرزن  ٥٧قرار گرفتند:  يسهمقا
 يک کنندهافتيدرزن  ٦٠ )Aگروه گرده (از عصاره  ياهيگ يداروها

زن بدون  ٤٧ )B گروه( گرميليم ٦٠ يزوفالونا يقرص در روز حاو
، تعداد روزانه (T6) ماه ٦و  (T3) ٣در  .(C گروه( يدرمان يچه

آزمون شاخص  يائسگي،عالئم  يشاخص کوپرمن برابا  يگرگرفتگ
 ها نشان داد کهيافته .شد يابيارز (PSQI) يتسبورگخواب پ يفيتک

و  )p >0/001( يدر گرگرفتگ دارييبهبود معن Bو  Aهر دو گروه 
نشان  T6به  T0و از  T3به  T0از  p >0/001شاخص کوپرمن (

مشاهده نشد،  T3در  يدرمان يهاگروه ينب دارييدادند. تفاوت معن
روزانه و بهبود بهتر  يگرگرفتگ يشترکاهش ب T6در گروه  کهيدرحال

 -٤٨,٨ يبنشان داد (به ترت Bنسبت به گروه  اشاخص کوپرمن ر
- ٪١٥,٤درصد در مقابل  -٢٤,٤درصد و  -١٨,٤درصد در مقابل 

،P<0.001شده با گرده در  درمانخواب در گروه  يفيت). بهبود ک
 -٩,٣درصد در مقابل  -٢٤,٧در سه ماه ( يزوفالونبا گروه ا يسهمقا

درصد؛  -٤,٠مقابل  ردرصد د- ٥٢,٩) و شش ماه (p<0.001درصد، 
p<0.001 .نشان داد پس از شش ماه درمان،  جينتا) مشهودتر بود

هاي سويا بهبودي هاي گرده ممکن است نسبت به ايزوفالونعصاره
يائسگي داشته باشند و خواب و عالئم مرتبط با  در اختالالتبهتري 

داروي گياهي حاصل از عصاره گرده عمدتًا زماني مؤثر است که 
  .)٣٠(ترين شکايت باشدکنندهکيفيت خواب نگران

  
  :(Chamomileبابونه ( 

 ائسهيخواب زنان  بر اختالالتاز عصاره بابونه  يسودمند اثرات
اثر  يبررس باهدفکه  ينيبال ييکار آزما کيگزارش شده است. 

 نيا جيانجام شد. نتا يائسه ١٠٦عصاره بابونه بر اختالالت خواب زنان 
عصاره  )يسيس ١٠٠قطره ( ٦٠مصرف روزانه  مطالعه نشان داد که با

خواب، زمان  ريدر تأخ يتوجهقابلهفته درمان، بهبود  ٤بابونه پس از 
و کل زمان  هايداريبشدن از خواب پس از شروع خواب، تعداد  داريب

  .)٣١(با گروه دارونما مشاهده شد سهيخواب در گروه بابونه در مقا
 ٤٠٠عصاره بابونه ( گرميليم٨٠٠مصرف روزانه  يگريدر مطالعه د

خواب  تيفيماه سبب بهبود ک کيدو بار در روز)  به مدت  گرميليم
   .)٨(شد ائسهيزن  ١١٠) در ترزبورگي(بر اساس پرسشنامه پ

  
  :(Passion Flowerساعتي ( گل

اثرات سودمند در  يدارا زين يشده است که گل ساعت گزارش
  .باشديم يائسگيبهبود مشکالت خواب در دوران 

 (n=29) يتجرب مهيمطالعه ن کيدر  و همکاران يفهام ازجمله

 ٣٠بار در روز و  ٣قطره  ١٠) يپ ي(قطره پاس ينشان دادند ساعت
 يخوابيبقطره هنگام خواب، در هفته سوم و ششم مطالعه بر کاهش 

  )١٠( (p<0/05است ( مؤثر ائسهيزنان  يو شدت گرگرفتگ
خواب  در درمان اختالالت مورداستفاده اهانياز گ گريد يکي

 اي ييتنهابهکه  باشديم )Lemon Balm( يبا نام علم هيبادرنجبو
 يبالين کار آزمايي کي. در شوديماستفاده  گريد اهانيبا گ بيدر ترک
انجام  ماه کيبه مدت  يائسگي وحوشحول نيدر سن زن ١٠٠که بر 
 ٧٠گروه  نياختالل خواب در ا زانيداد م شانن هاافتهي .)١١(گرفت

درصد ٢٠) که ترزبرگيخواب پ تيفي(توسط ابزار کباشديمدرصد 
و تنها  هيعصاره خشک بادرنجبو گرميليم ٥٠٠ کنندهمصرف افراد

خواب خود را  تيدارونما بهبود در وضع کنندگاندرصد مصرف٨
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 طهيح ٤با دارونما بر  سهيدر مقا هيبادرنجبو نينشان دادند. همچن
در به خواب رفتن،طول مدت خواب و  ريتأخخواب، تيفيخواب(ک

 طهيدو حبوده و تنها در  مؤثر) p =٠٠٠١/٠اختالل خواب(
خواب و اختالل عملکرد روزانه) با دارونما تفاوت  تيخواب(کفا

  نداشت. يداريمعن
  

در اختالالت خواب  مورداستفاده ياهيگ يهادرمان ريسا
  :يائسگيدوران 

بر   (flaxseed muffins)کتان بر اثر بذر  يمبن ييهاافتهي
ان در و همکار باغداري وجود دارد. زين ائسهياختالالت خواب زنان 

پودر  متقاطع دوسکور با عنوان "بررسي اثر ينيبال کار آزمايي کي
 زن ٦٢يائسگي"که بر  وحوشحولدانه كتان بر گرگرفتگي زنان 

 ٤٠گزارش کردند مصرف روزانه  دانجام دادن يائسگي وحوشحول
 سهير مقاهفته نمره اختالل خواب را د ٦گرم پودر دانه کتان به مدت 

  .)۳۲( (p=0.028) دهديمکاهش  يمعنادار طوربه دارونمابا 
زن يائسه جهت ارزيابي  ١٠٤نتايج يک مطالعه که بر روي 

در مديريت زنان مبتال  ®Sérélysاثربخشي و ايمني عصاره گرده 
ماه عصاره  ٣به عالئم يائسگي انجام شد نشان داد که استفاده بيش از 

 گرميليم ١٦٠با دوز دو بار در روز (که حاوي  ®Sérélysگرده 

) باعث بهبود عالئم يائسگي باشديم Eويتامين  گرميليم ٥عصاره و 
  .)٣٣( .شوديمو اختالل خواب 

جوشانده داروهاي گياهي  ريتأثبررسي  باهدفمطالعه ديگري 
 (GGLMT) طب سنتي چيني گوئيجي گانکائو لونگگو مولي تانگ

نفر انجام شد. هر  ١٦٢روي بر اختالالت خواب در زنان يائسه بر 
 Guizhi Gancao يتريليليم ٢٠٠جوشانده  کنندهشرکت

Longgu Muli Tang (GGLMT) (يک داروي گياهي چيني) را
دو بار در روز نيم ساعت بعد از ناهار و شام طي دو هفته مصرف کرد. 

پيترزبورگ کيفيت خواب با استفاده از شاخص کيفيت خواب 
)PSQIمورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که ميانگين نمرات ( 

PSQI ) فاصله اطمينان١٤/٨ ± ١٩/٣) به (٨٢/١٣ ± ٩٧/٤از ،( 

(CI) 95 ) با يادوهفتهپس از درمان ) ± ٠٥/٣، -٨٧/٤درصد 

GGLMT اين داروي گياهي عالئم را در بيماران با  .کاهش يافت
شرايط شديدتر بهبود بخشيد و سه واکنش نامطلوب دارويي 

، زخم دهان، يبوست و فوليکوليت، که کنندگانمصرفدر  شدهدهيد
از قطع درمان ناپديد مرتبط باشند و پس  GGLMT ممکن است با

اي که از اختالالت خواب نتايج نشان داد که براي زنان يائسه .شدند
ايمن و مؤثر بوده  GGLMT يادوهفتهبرند، درمان مزمن رنج مي

  .)٣٤(است
  

  در مطالعات مورداستفادهبررسي مکانيسم اثر و عوارض جانبي گياهان دارويي  ):۱جدول (
  عوارض جانبي  مکانيسم اثر  نام گياه دارويي

  (والرين) بيالطسنبل
 يهارندهيگ، باند شدن با GABAA يهارندهيگاثرگذاري روي 

1A  ۵(باشنديمتنظيم خواب  يهارندهيگآدنوزين که(  
نبي والرين بدون عارضه جا دهنديمنشان  مطالعاتاکثر 

 )۳۵, ۵(شوديمتحمل  يخوببه

  دانه کتان
 تعديل p450 ميآنزليگنان): افزايش فعاليت فيتواستروژن (

  )۳۲(هيدروکسيد دهيدروژناز بتا ۱۷ ميآنزفعاليت 

ها تنها عارضه جانبي گزارش شده در فيتواستروژن
) gastrointestinalعوارض سيستم گوارشي (

  )۳۶(باشديم

  )انگشتپنج (ويتاگنوس

 نرسيده اتاثب به آن اثر دقيق فالونوئيد): مکانيسماستروژن (فيتو 
 ،هيپوفيز هيپوتاالموس محور بر تأثير با رسديم نظر به ولي

شدن  آزاد افزايش وو پروالکتين  FSH شدن آزاد کاهش باعث
LH ٣٧(شوديم هيپوفيز از(  

 تهوع، سردرد، استفراغ، ناراحتي گوارشي، ناراحتي
, ۱۲(دستگاه تناسلي و پوستي به شکل کهير و خارش 

۲۳(  

  شبدر قرمز
 (9)اثرات استروژنيکي

  

  هيچ عارضه جديد گزارش نشده
 ،استفراغ ،تهوع عوارض خفيف عالئم گوارشي،

  )۲۱(خستگي

  ي)گل راعي (علف چا
امينو -کنترل مونو باافزايش سطح سروتونين موجود 

 )١٠(اکسيدها

 عوارض گزارش شده عوارض گوارشي خفيف، نيترعيشا
  )۳۸(خستگي ،سرگيجه

  کوهوش سياه
سرتونين فعاليت  يهارندهيگ کاهش ،نامشخصمکانيسم اصلي 

  )٢١, ١٦(سوتونرژيک

  )۱۶, ۱۵(گوارش خفيف يهاتيشکااز  ييهاگزارش
 ،سردرد است سبب: باال ممکنمصرف طوالني با دوز 

  )۱۶(سرگيجه ،استفراغ
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هيچ مورد مستندي از تداخالت دارويي وجود 
  )۱۷(ندارد

  پاسي پي)ساعتي ( گل
امينو -کنترل مونو باافزايش سطح سروتونين موجود 

  )١٠(اکسيدها

سردرد، برافروختگي،  سرگيجه، مرکزي: دستگاه عصبي
  ، سايکوزگيجي ،يزدگجانيه

 بطني، تاکي آاريتمي قلب و عروق: افزايش فشارخون،
  کاردي

  استفراغ تهوع دستگاه گوارش:
  )۱۲(و شوک کيآلرژ يهاواکنش گريو دتنفس: آسم 

  بادرنجبويه
 اين در نظريه دو ولي است نامشخص بادرنجبويه اثر مکانيسم

و گابا  يهارندهيگ روي بر بادرنجبويه ريتأث يکي دارد وجود مورد
  )١١(و آدنوزين 5HT-5α يهارندهيگ يبر رو ريتأث يگريد

براي اين دارو ذکر نشده عارضه جانبي خاصي 
 )۳۹(است

  عارضه جانبي خاصي براي اين گياه ذکر نشده است )۸(اکسيداز منوآمين مهارکننده از طريق يبخشآرام اثرات  بابونه

  سويا
نيستي و فيتو استروژن بوده و غني از ايزوفالون است. اثرات آگو

  )٢٩(داشته باشد توانديمآنتاگونيستي براي گيرنده استروژن 
  )۴۰(حساسيت پوستي و خارش

  ®Sérélysعصاره گرده 
 گرده سيتوپالسمي خالص يهاعصاره

  کاهش گرگرفتگيفعاليت غير استروژني و غير هورموني، 
عارضه جانبي خاصي براي اين گياه ذکر نشده 

  )۳۴(است
جوشانده داروهاي گياهي 

طب سنتي چيني 
گوئيجي گانکائو لونگگو 

  GGLMT) مولي تانگ

 يانگ قلب، سرکوب بيش فعالي کنندهتيتقو، بخشآراماثرات 

  بهبود کيفيت خواب
  )۳۴(زخم دهان، يبوست و فوليکوليت

  
  

  يريگجهينتبحث و 
بر اختالالت خواب زنان در  ياهيگ يداروها ريتأثمطالعه  نيدر ا

 ينيبال يهاکار آزماييبر  يمرور صورتبه يائسگي وحوشحول
 ييدارو اهانيگ ريتأث يبررس نهيدر زم يادي. مطالعات زديگرد يبررس

 نهياما در زم وازوموتور انجام شده است يهانشانهو  يفتگربر گرگ
جداگانه مطالعات محدودتر بود؛ لذا اکثر  طوربهاختالل خواب  يبررس

 يهانشانهو  يگرگرفتگکه بر  ياز مطالعات يجانب صورتبه هاافتهي
آمد. البته در  به دستانجام گرفته بود،  ائسهيوازوموتور در زنان 

ن دسته آمطالعه نبود تنها  يکه مشکالت خواب هدف اصل يمطالعات
وازوموتور را بر اساس  يهانشانهو  يفتگرکه گرگ ياز مطالعات

 يده نمره ائسه،يخواب مخصوص زنان  تيفيکوپرمن، ک يهااسيمق
پرسشنامه پژوهشگر  ايو  کلونديو يائسگي يهانشانه يده نمره ن،يگر

همه  يهاتميآاز  يکيکرده بودند (مشکالت خواب  بررسي ساخته،
 ،شدهيبررس) استفاده شد. در اکثر مقاالت باشديم هاپرسشنامه نيا

 اريمسئله بس نيذکر نشده بود که ا ياهيگ يدارو يعوارض جانب

 يمانند دارو زين ياهيگ يدارو کي راي، زباشديم تيحائز اهم
خطرناک باشد و مشخص شده است که استفاده  توانديم ييايميش
 يمحصوالت دارا ژهيوبه ياهيگ از محصوالتنشده  و کنترل هيرويب
ممکن است سالمت افراد  يائسگي الئمع ها جهت درمانتواستروژنيف

 وهيبه ش ياهيگ يهاعصارهاز  ياريرا بسيز ،ندازديب را به خطر
  .)۳۸( شوندينم هياستاندارد ته

شد. با توجه به  يبررس ينيبال کار آزمايي ٢٩مطالعه  نيا در
مقاله در مورد  کي ا،يمقاله در مورد سو ٥ جزبه آمدهدستبه جينتا

 انگشتپنج اهيو گ يگل راع بيمقاله در مورد ترک کيشبدر قرمز و 
بر بهبود مشکالت خواب گزارش  يمثبت و معنادار ريتأثمقاالت  ريسا

 جينتا ييدارو اهانيگ يهاروشاز  کيهر ريتأثکردند. لذا در مورد 
نسبت به  ايسو نهي. مطالعات انجام شده در زمباشديم ضيضدونق

اما  باشنديم ياعتبار قابل قبول يبوده و دارا شتريمطالعات ب ريسا
 ريتأث يائسگيمشکالت  ريسا اي يگرگرفتگ يگرچه بر رو هاآناکثر 
درمان اختالل خواب  يگزارش کردند اما تنها دو مقاله بر رو يمثبت

  .اثر مثبت داشتند
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رمز بودن شبدر ق دياز مف يمطالعات حاک يهاداده يطورکلبه اما
  .باشديم ائسهيبر اختالالت خواب زنان  يو گل راع

 نيشتريب بيالطسنبلشده است که  انيگرچه ب نيهمچن
 درمان ي) اما برا٢٤دارد (مصرف را در درمان اختالالت خواب 

صورت  بيالطسنبلبر  يمطالعات کم ائسهياختالالت خواب زنان 
  .گرفته است

ختالالت او بذر دانه کتان بر درمان  هيدر مورد بادرنجبو مطالعات
 يرشتيمطالعات ب شوديم شنهاديمحدود بوده و پ ائسهيخواب زنان 

  .رديصورت گ نهيزم نيدر ا
علمي با نام  انيبنيريشاستروژن،  تويف يحاو اهانيگ گريد از

(Glycyrrhiza glabra)  يمتعدد ييخواص دارو گرچه .باشديم 
) اما ٣٩است (ذکر شده  انيبرادرمان اختالالت خواب  ازجمله
نشد و  افتي ائسهيدرمان اختالل خواب در زنان  نهيدر زم يامطالعه

کرده بودند.  يبررس يبر گرگرفتگ رااثر آن  يتنها مطالعات محدود

 انيبنيريشبودن  اثربخش نهيدر زم يمطالعات شوديم شنهاديلذا پ
انجام  ائسهيبر اختالالت زنان  تواستروژنيف يحاو اهانيگ ريو سا

  .رديگ
 يداروها ريتأث يبررس باهدف: در مطالعه حاضر که يريگجهينت

صورت گرفت مشخص شد که  ائسهيبر اختالالت خواب زنان  ياهيگ
در بهبود اختالل خواب زنان  تواننديم ييدارو اهانياز گ يتعداد

 يمطالعات اثر قطع نيباشند اما به علت کم بودن تعداد ا مؤثر ائسهي
بهتر است  نياستفاده در بال يبرا و ستيهنوز مشخص ن هاآن

 نيبودن ا خطريببا در نظر گرفتن  يقو يبا طراح شتريمطالعات ب
 انجام شود. يعوارض جانب ازنظر هافراورده
  

  يقدردانتشکر و 
محتوا و نگارش  يدر طراحاز تالش تمام کساني که  لهيوسنيبد

  .شوديماين مقاله همکاري نمودند قدرداني 
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THE EFFECT OF HERBAL MEDICINE ON SLEEP DISORDER IN 
PRE/POSTMENOPAUSAL WOMEN: A NARRATIVE REVIEW 
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Abstract 
Background & Aims: Sleep disorder is one of the most common problems in pre/postmenopausal 
women and many women use complementary drugs to relieve it. One of the most widely used methods 
of complementary medicine is the use of herbal medicine; Therefore, the present narrative review study 
was conducted with the aim to evaluate the effect of herbal medicine on sleep disorder in 
pre/postmenopausal women. 
Mateials & Methods: In this narrative review study, the articles indexed in databases of Pubmed, Google 
scholar, SID, Scopus, and Web of Science were searched during 2000-2021 using the keywords based 
on MeSH such as herbal medicine, Complementary Therapies, sleep disorders, and menopause. The 
inclusion criteria included the insertion of search words in the title section and the articles' keywords in 
the clinical trials published in Persian and English. Sleep problem or sleep quality was considered as the 
main outcome of the study. 
Results: In this study, 29 clinical trials were reviewed. According to the results, except for 5 articles on 
soy, one article on red clover and one article on the combination of Hypericum perforatum, and chaste 
tree, other articles reported a positive and significant effect on improving sleep problems. 
Conclusions: According to published articles in this field, it seems that valerian, red clover, and 
hypericum perforatum can be suggested in the treatment of menopausal sleep disorders. It is necessary 
to included more future studies to find more reliable results. 
Keywords:  Complementary medicine, herbs, sleep, menopause 
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