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چکیده
مقدمه :بیخوابی یکی از شایعترین اختالالت خواب است که میتواند بر روی خلق،
هوشیاری ،حافظه ،امنیت و عملکرد روزانه فرد تأثیر بگذارد .در حال حاضر متداولترین
داروها در درمان بیخوابی گروه بنزودیازپینها میباشند که شیوع عوارض جانبی در این
گروه مانند اختالالت شناختی ،وابستگی به دارو و برگشت عالئم بیماری پس از قطع
مصرف دارو استفاده از این داروها را محدود میکند ،این امر لزوم بکارگیری درمانهای
کارآمدتر را ضروری میسازد .در طب سنتی ایران نیز به مقوله بیخوابی و درمانهای آن
به طور گستردهای پرداخته شده است .در این مطالعه مفردات مؤثر بر بیخوابی در منابع
طب سنتی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش :این تحقیق ،یک مطالعه کتابخانهای و بررسی متون میباشد .در این مطالعه
مفردات دارویی مؤثر در درمان بیخوابی ،در  6کتاب مرجع داروشناسی طب سنتی شامل
«االبنیه عن حقایق االدویه»« ،القانون فی الطب»« ،ریاض االدویه»« ،تذکره داوود انطاکی»،
«تحفه حکیم مؤمن» و «مخزن االدویه» جستجو شد .این مطالعه در چند مرحله (یافتن
 -1دانشکده طب سنتی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -2گروه داروسازی سنتی ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 -3مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی شاهد ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 -4مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی شاهد ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
*(نویسنده مسؤول)
نشانی الکترونیکیjaliasl@yahoo.com :
نوع مقاله :مروری
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واژگان کلیدی ،جستجو در منابع ،تهیه لیست واحد ،یافتن مترادفات ،دستهبندی ،جمعبندی و
امتیازدهی ،مرتبسازی بر حسب امتیاز کسبشده) انجام شد.
یافتهها 22 :مفرده دارویی مطرح در درمان بیخوابی یافت شد که  22مفرده
منشأ گیاهی و  3مفرده منشأ حیوانی دارند .این مفردات به ترتیب امتیاز کسبشده ،در
جدولی مرتب شدند ،بیشترین امتیاز کسبشده مربوط به کاهو ،بنفشه و کدو بود که اثرات
خوابآوری یا آرامبخشی این گیاهان در مطالعات حیوانی یا انسانی به اثبات رسیده است.
مفردات دارویي مؤثر در درمان بيخوابي در طب سنتي ایراني

بحث و نتیجهگیری :لیست مفردات دارویی حاصلشده در این مطالعه ،میتواند
زمینهساز انجام مطالعات بالینی آینده برای ساخت داروهای جدید و مؤثر در درمان بیخوابی
باشد.

واژگان کلیدی:
بیخوابی ،طب سنتی ایران ،گیاهان خوابآور

 / 15فصلنامه تاریخ پزشكي

سال هفتم ،شماره بیستوسوم ،تابستان 4931

مقدمه
خواب یکی از مهمترین چرخههای شبانهروزی و یک الگوی پیچیده زیست
شناختی است و بیخوابی از جمله شایعترین اختالالت خواب میباشد که به صورت
اشکال در شروع یا دوام خواب یا فقدان خواب نیروبخش و خستگیزدا مطرح
میشود .اختالالت خواب عموماً موجب خوابآلودگی وسیع روزانه میشود که
میتواند بر روی خُلق ،هوشیاری ،حافظه ،امنیت و عملکرد روزانه فرد تأثیر بگذارد
متفاوت است ،ولی در کل %33افراد جامعه ،بیخوابی را در مقطعی از زندگی خود
گزارش میکنند و  %13افراد به صورت مداوم و مزمن از بیخوابی رنج میبرند (.)2
این در حالی است که شیوع بیخوابی در ایران بر اساس مطالعه انجامشده در افراد
باالی  12سال در سال  %23 ،1321گزارش شده است ( .)3با توجه به شیوع باالی
بیخوابی در کشور ما نسبت به دیگر کشورها و با توجه به عوارض فراوان بیخوابی
مانند خستگی و کسالت روزانه ،خوابآلودگی در طول روز ،اشکال در تمرکز و تفکر،
اختالل حافظه ،بیقراری و تحریکپذیری ،افزایش اختالالت اضطرابی و افسردگی،
عملکرد نامناسب اجتماعی یا شغلی ،کاهش انگیزه یا انرژی ،افزایش خطر وقوع
تصادفات رانندگی و حوادث صنعتی و همچنین صرف هزینههای سنگین در درمان
این بیماری و عوارض ناشی از داروها ،اهمیت بررسی این موضوع و استفاده از
درمانهای کمعارضهتر در درمان بیخوابی بیشتر میشود (.)3
در حال حاضر از متداولترین درمانهای بیخوابی میتوان از گروه بنزودیازپینها
نام برد که به عنوان خوابآور استفاده میشود .شیوع عوارض جانبی این گروه
دارویی مانند اختالالت شناختی ،خوابآلودگی روزانه ،سرگیجه ،سردرد ،کندی
حرکات ،وابستگی به مصرف دارو و برگشت عالئم بیماری پس از قطع مصرف دارو

زهره فیضآبادی ،فاطمه علي اصل ،مرضیه قرائتي ،ژاله علي اصل

( .)1از نظر آماری شیوع بیخوابی در مطالعات انجامشده در کشورهای مختلف
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و همچنین محدودیت مصرف آنها در برخی موارد مانند حاملگی ،بیماریهای
کبدی ،کلیوی و ریوی ( 4 ،2و  )2اهمیت استفاده از داروهای گیاهی با هزینه و
عوارض کمتر را واضحتر میکند ،اما متأسفانه علیرغم افزایش عالقه عمومی به
درمانهای مکمل و جایگزین ،تنها در یک مقاله مروری درمانهای مکمل مؤثر بر
بیخوابی شامل داروهای گیاهی ،رژیمهای تغذیهای ،طب سوزنی ،طب فشاری،
یوگا ،تایچی ،ماساژ ،آروماتراپی و هومیوپاتی بررسی شدهاند ،ولی بسیاری از این
مفردات دارویي مؤثر در درمان بيخوابي در طب سنتي ایراني

مطالعات به دلیل فقدان دقت روششناختی کافی یا حجم نمونه کوچک یا شرایط
کنترلی ناکافی قابل ارزیابی نبودند ( )6و در مطالعه مروری دیگری که آخوندزاده و
همکارانش ،گیاهان دارویی مورد استفاده در اختالالت خواب را بررسی نمودند ،به
این نتیجه رسیدند که اطالعات مربوط به اثربخشی ،مصرف اغلب داروهای گیاهی
در اختالالت خواب اندک میباشد ( .)1به عبارتی کارآزماییهای بالینی متعدد با
حجم نمونه کافی و روششناسی درست الزم است تا اثربخشی یک گیاه و عوارض
جانبی احتمالی آن شناسایی شود .با توجه به ریشه دههزارساله طب سنتی ایران
( ،)2تحقیق در متون طب سنتی ،برای یافتن داروی جدید منطقی به نظر میرسد،
زیرا توجه به تجارب سنتی احتمال کشف داروی مؤثر را تا  %43افزایش داده در
صورتی که این میزان در پژوهشهای اتفاقی فقط  %1است ( .)3سابقه طوالنی
مصرف گیاهان دارویی در متون معتبر طب سنتی ایران یکی از راهکارهای یافتن
داروهای جایگزین در این زمینه است ،لذا برای یافتن داروهای جدید در درمان
بیخوابی ،میتوان منابع طب سنتی ایران را با این هدف جستجو کرد .در این
مطالعه مفردات دارویی که در منابع طب سنتی ایران در حدود ده قرن متوالی
مورد استفاده قرار گرفتهاند ،جمعآوری و اولویتبندی گردیدهاند.
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روش
این تحقیق ،یک مطالعه کتابخانهای و بر اساس بررسی متون است .برای این
مطالعه از  6مرجع از مهمترین کتابهای طب سنتی استفاده شده است .کتابها
به شکلی انتخاب شدند که دورههای مختلف تاریخی را پوشش دادهاند ،به طوری
که کتاب «االبنیه عن حقایق االدویه» ابومنصور موفق هروی ( )13از قرن 4
هجری قمری« ،القانون فی الطب» ابن سینا ( )11از قرن  2هجری قمری« ،ریاض
الجامع للعجب العجاب» داوود بن عمر انطاکی ( )13از قرن  13هجری قمری،
«تحفه المؤمنین» حکیم مؤمن تنکابنی ( )14از قرن  11هجری قمری و «مخزن
االدویه» حکیم محمدحسین عقیلی خراسانی ( )12از اواخر قرن  12هجری قمری
انتخاب شدند.
دو کتاب «القانون فی الطب» و «تذکره اولی االلباب» به زبان عربی بوده و چهار
کتاب «االبنیه عن حقایق االدویه»« ،ریاض االدویه»« ،تحفه المؤمنین»« ،مخزن
االدویه» به زبان فارسی هستند .از نظر موقعیت مکانی و جغرافیایی نویسندگان
کتب «تحفه المؤمنین» و «القانون فی الطب» در ایران و نگارنده «مخزن االدویه»
و «ریاض االدویه» در هندوستان و نویسنده «تذکره اولی االلباب» در مصر
کتابهای خود را نگاشتهاند.
1ـ مراحل انجام کار
این مطالعه مشابه مطالعات قبلی محققان مظفرپور و همکاران در  2مرحله
انجام شد (:)16

زهره فیضآبادی ،فاطمه علي اصل ،مرضیه قرائتي ،ژاله علي اصل

االدویه» یوسفی هروی ( )12از قرن نهم هجری قمری« ،تذکره اولی االلباب و
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1ـ یافتن واژگان کلیدی :با جستجو در کتابهای معالجات و مفردات واژههای
کلیدی در ارتباط با داروهای خوابآور مشخص شد و واژگان کلیدی زیر مورد
استفاده قرار گرفت :خواب ،بیخوابی ،خوابآور ،نوم ،منوم ،ینوم ،سهر.
2ـ جستجو در منابع :با جستجوی کتابهای منبع مطالعه ،مفرداتی که
خاصیت درمان بیخوابی برای آنها ذکر شده بود ،همراه با جمالتی که مستقیم یا
غیر مستقیم بر این امر داللت داشت ،در هر کتاب به صورت مجزا یادداشت شد.
مفردات دارویي مؤثر در درمان بيخوابي در طب سنتي ایراني

3ـ تهیه لیست واحد :پس از جستجو در کتابها ،تمام مفردات پیداشده در
 6کتاب ،در یک مجموعه مرتب شد.
4ـ یافتن مترادفات :از آنجا که گاهی مفردات دارویی در طی قرون و در
مناطق مختلف ،به اسامی متفاوتی خوانده میشدند ،اسامی مترادف هر مفرده ،با
جستجو در کتابهای مرجع گیاهشناسی و مفردات دارویی ،پیدا شد ،سپس اسامی
مشابه حذف شد.
2ـ دستهبندی :پس از یکیکردن مترادفات و پایان جستجو در تمامی کتابها،
مفردات به ترتیب حروف الفبا در جدولی مرتب شدند.
6ـ بازنگری :مفرداتی که با واژگان کلیدی ذکرشده فقط در یک کتاب یافت
شده بودند ،مجدداً در سه کتاب دیگر جستجو شدند تا اگر به صورت غیر مستقیم
اشارهای در خود داشتند در این مرحله یافت شوند.
1ـ امتیازدهی :بر اساس معیارهایی که در جدول  1آمده است امتیازدهی به
مفردات انجام شد .نمونهای از چگونگی امتیازدهی در جدول  2آمده است.
2ـ مرتبکردن :پس از جمعبندی نمرات ،مفردات دارویی به ترتیب امتیاز
کسبشده اولویتبندی شدند و پس از استخراج نام علمی آنها از روی کتاب شرح
تطبیقی گیاهان دارویی کهن ( )11در جدولی مرتب شدند (جدول  .)3در نهایت
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پس از جمعآوری کل مفردات خوابآور از کتابهای مورد مطالعه طبیعت آنها از
روی کتاب «مخزن االدویه» مشخص شد ،سپس مکانیسم خوابآوری تعدادی از
این گیاهان از روی کتاب «الشامل» مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها
چهل و پنج مفرده خوابآور از این شش کتاب مرجع استخراج شد که در
عدد مفرده خوابآور شامل سه مفرده حیوانی ماست ،پنیر ،شیر زنان (شیر مادری
که فرزند دختر به دنیا آورده است) و  22مفرده گیاهی شامل اذخر ،ایرسا ،اشنه،
احریض ،بادام ،بنفشه ،چای خطایی ،چوب چینی ،زعفران ،سوسن ،شوید ،شوکران،
شیلم ،شاهسفرم ،صبر ،کاکنج ،کاهو ،کدو ،کلم ،گشنیز ،گل سرخ ،الله نعمانی،
مر ،مو و نیلوفر به دست آمد ( ،)13-12که نامهای علمی گیاهان با استفاده از
کتاب شرح تطبیقی استخراج شد ( .)11از ذکر مفرداتی که نام علمی مشخصی
نداشتند خودداری گردید .در بین این کتابهای مرجع نیز بیشترین ذکر مفردات
خوابآور در کتاب «مخزن االدویه» بوده است .فراوانی توزیع ذکر مفردات خوابآور
در کتابهای مرجع بررسیشده در جدول  4آمده است و فراوانی انواع مزاج
مفردات در جدول  2آمده است.

زهره فیضآبادی ،فاطمه علي اصل ،مرضیه قرائتي ،ژاله علي اصل

این مطالعه مفردات مسبت و مخدر از مطالعه حذف شدند .در نهایت تعداد 22
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نتیجهگیری
مفردات دارویی خوابآور حاصل از این مطالعه دارای مزاجهای متفاوت هستند.
از آنجایی که عامل ایجاد خواب رطوبت است هر عاملی که باعث افزایش رطوبت
در دماغ شود منوم است و به دلیل همین افزایش رطوبت ،خواب در اطفال بیشتر
از جوانان و در زنان بیشتر از مردان است و هرچه مزاج دماغ به سمت خشکی
برود نه تنها نیاز به خواب کمتر میشود ،بلکه استعداد ابتال به بیخوابی نیز بیشتر
مفردات دارویي مؤثر در درمان بيخوابي در طب سنتي ایراني

میشود ( ،)12اما همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میگردد بسیاری از
گیاهان خوابآور مزاج گرم و خشک یا سرد و خشک دارند که شاید در ظاهر
مخالف مکانیسم رطوبتبخشی دماغ برای خواب باشد ،اما در واقع با روش دیگری
روند خواب را سرعت میبخشند ،مثالً مخدرات که به عنوان داروی خط آخر
تجویز میشوند نه تنها مرطب نیستند ،بلکه سرد و خشک بوده و به دلیل شدت
برودت مانع حرکت روح نفسانی در دماغ شده و در القای خواب مؤثرند (.)12

قرشی در کتاب «الشامل» با دقت تمام ،اسباب القای خواب را در ذیل تعدادی از
مفردات خوابآور شرح داده است که به آن اشاره خواهیم کرد (:)13
1ـ مفرداتی که خودشان رطوبت دارند و باعث احداث رطوبت در دماغ
میشوند و این رطوبت در مسیر اعصاب باعث سستی آنها و انطباق مجاری روی
هم میشوند ،مانند بنفشه ( ،)23کدو ( ،)21کاهو ( )22و نیلوفر (.)23
2ـ مفرداتی که به دلیل داشتن حرارت باعث سیالن رطوبات در دماغ شده و
احداث خواب میکنند ،مانند اذخر ( ،)24ایرسا ( ،)22بادام ( )26و کلم (.)21
3ـ مفرداتی که به علت شدت برودت ،روح نفسانی را غلیظ کرده و مانع
حرکت آن میشوند ،مانند گشنیز (.)22
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4ـ مفرداتی که باعث صعود بخارات مائی به سمت دماغ میشوند و با تغلیظ
روح و ترطیب دماغ القای خواب میکنند ،مانند زعفران ( ،)23مر ( )33و شوید (.)31
از آنجا که درمان در طب سنتی جنبه اختصاصی برای هر فرد دارد میتوان
با توجه به کیفیت و خصوصیت هر کدام از این مفردات و متناسب با مزاج هر فرد
از آنها استفاده کرد ،مثالً میتوان از مفردات سرد و تر در درمان بیخوابی ناشی
از سوء مزاج خشک یا گرم و خشک ساده دماغ استفاده کرد یا از مفرداتی که
مسن بهره برد یا از مفرداتی که خاصیت پاکسازی دماغ دارند در بیخوابیهای
ناشی از سوء مزاجات مادی در دماغ استفاده کرد .نکته مهمی که وجود دارد شیوه
مصرف این مفردات دارویی است که باید به آن توجه کرد .یکی از راههای مصرف
دارو ،استعمال دارو از راه بینی (سعوط) است که به وفور توسط حکمای طب
سنتی در درمان بیخوابی توصیه شدهاست و باعث جذب سریعتر دارو و حذف
عوارض گوارشی ناشی از مصرف خوراکی دارو میشود (.)32
در این مطالعه برای تطبیق بهتر ،اسامی علمی این مفردات گیاهی از کتاب
شرح تطبیقی گیاهان دارویی کهن استخراج و ارائه شده است .بر اساس این
نامهای علمی جستجویی در منابع الکترونیک برای یافتن مطالعاتی مرتبط با اثر
خوابآوری این گیاهان انجام شد .مطالعات بالینی در گیاهان بنفشه معطر ( )33و
کاهو ( )34تأثیر مثبت این گیاهان را در بهبود خواب در انسان نشان دادهاند .اثرات
آرامبخشی و خوابآوری تعدادی دیگر از این گیاهان ،مانند اذخر ( ،)32زعفران
( 36و  ،)31شوید ( ،)32بادام ( ،)33گشنیز ( ،)43نیلوفر ( ،)41کدو ( )42و ریحان
( )43در مطالعات حیوانی به اثبات رسیده است .تحقیقات بیشتری برای بررسی
اثربخشی دیگر گیاهان به دستآمده از این مطالعه در زمینه بیخوابی توصیه میگردد.
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جدول  :1معیارهای امتیازدهی به مفردات درباره اثر خوابآوری
گفتههای حکما

ارزش قراردادی

منوم ،خواب آور ،تنویم ،مفید در سهر

+

منوم قوی ،تنویم قوی ،بیعدیل در تنویم ،خوابآور

++

قوی ،مفید در سهر مفرط و کثیرالسهر

مفردات دارویي مؤثر در درمان بيخوابي در طب سنتي ایراني

جدول  :2نمونه الگوی تشکیل جدول و امتیازدهی به مفردات دارویی خوابآور
نام مفرده

صبر

نام دیگر

صبا

قانون
مخزن االدویه

احریض
گل کافشه،
کاجیره

کرنب
کلم ،قنبیط

ــ

ــ

هو منوم

منوم مجفف بیلذغ

منضج و محلل با

سعوط عصاره آن منقی

خصوصاً مغسول آن

قوت قابضه و منوم

دماغ و منوم است

منضج با قوت

منوم ومانع صعود بخار

قابضه و منوم

به دماغ است

ــ

تحفهالمؤمنین

ــ

تذکره داوود انطاکی

ــ

ــ

األبنیه عن حقائقاألدویه

ــ

ــ

خواب آورد

ریاض االدویه

ــ

ــ

ــ

امتیاز

1

2

4
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جدول  :3مفردات دارویی مؤثر بر بیخوابی که به ترتیب ،امتیاز مرتب شده است
1

خس

سرد و تر

2

Lactuca sativa L.

2

بنفشه

سرد وتر

2

Viola odorata L.

3

قرع

سرد و تر

2

Cucurbita moschata

4

زعفران

گرم و خشک

6

Crocus sativus L.

2

اشنه

گرم وخشک

2

Muscus arboreus L.

6

مر

گرم و خشک

2

Commiphora myrrha Engl

1

نیلوفر

سرد و تر

2

Nymphaea alba L.

2

شوکران

سرد و خشک

4

Conium maculatum L.

3

کزبره

سرد و خشک

4

Coridrum sativum L.

13

کرنب

گرم و خشک

4

Brassica oleracea L.

11

شیلم

گرم و خشک

3

Lolium temulentum L.

12

لوز

گرم و تر

3

Amygdalus dulcuis L.

13

ایرسا

گرم وخشک

3

Iris germanica L.

14

احریض

گرم و خشک

2

Carthamus tinctorios L.

12

جبن

سرد و تر

2

Cheese

16

چای خطایی

گرم و خشک

2

Camelia sinensis L.

11

چوب چینی

گرم وتر

2

Smilax china L.

12

کاکنج

سرد و خشک

2

Physalis alkakengi L.

13

الله نعمانی

گرم و تر

2

Anemone coronaria L.

23

لبن النساء

سرد و تر

2

Woman milk

21

مو

گرم و خشک

2

Valeriana tuberos L.

22

اذخر

گرم و خشک

2

)Cymbopogon martinii (Roxb.

23

سوسن

گرم و خشک

1

Iris florentina L.

24

شوید

گرم و خشک

1

Anethum graveolens L.

22

شاهسفرم

گرم و خشک

1

Ocimum basilicum L.

26

صبر

گرم وخشک

1

Aleo vera (L.) Burm.f

21

لبن الحامض

سرد و تر

1

Yogurt

22

ورد احمر

سرد و خشک

1

Rosa damascene Mill.
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ردیف

نام مفرده

مزاج مفرده

نمره

نام علمی
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جدول  :4فراوانی ذکر مفردات منوم در کتب مرجع مورد مطالعه

مفردات دارویي مؤثر در درمان بيخوابي در طب سنتي ایراني

نام کتاب

تعداد مفرده ذکرشده

مخزن االدویه

24

تحفه المؤمنین

23

القانون فی الطب

12

األبنیه عن حقائق األدویه

1

ریاض االدویه

6

تذکره اولی االلباب والجامع للعجب و العجاب

3

جدول  :5فراوانی انواع مزاج مفردات خوابآور
مزاج
فراوانی انواع مزاج در
مفردات خوابآور

گرم و خشک

گرم و تر

سرد و تر

سرد و خشک

14

3

1

4
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Abstract
Introduction: Insomnia is a common sleep disorder that can
affect the mood, alertness, memory, security and daily functioning.
Currently, the most commonly used drugs in the treatment of
insomnia are the benzodiazepines, whose incidence of adverse events,
such as cognitive disorders, drug dependence and reversal of
symptoms after discontinuation restricts their use. This necessitates
the need for more efficient treatments. In Iranian traditional medicine,
insomnia and its therapies are widely discussed. In this study, it is
revised the effect of materia medica on insomnia in traditional
medicine.
Method: This study is a library and literature review. The
effective drugs in treating insomnia are searched in six reference
books on pharmacology of traditional medicine, including The Canon
of medicine, Alabnie an haghayegh al Advie, Reyaz al Advie, Tazkare
Davood Antaki, Tohfat Al-momenin and Makhzan-al-advie. The
study is performed in several stages (finding keywords, searching for
resources, and preparation of lists, finding synonyms, classifying,
summarizing and rating the results by scores).
Results: 28 materia medica were found to the treat insomnia,
among which 25 cases had a plant origin and the rest were of animal
origin. The results of this study are sorted in a table based on their
score of effectiveness. The highest scores found to correspond to
Lactuca sativa L., Viola odorata and Cucurbita moschata whose
sedative and hypnotic effects have been shown in animal or human
studies.
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Discussion & Conclusion: The obtained results showed that
materia medica can help to conduct future clinical trials to obtain new
drugs which are effective in insomnia treatment.
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