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دوره بیست و سوم ،شماره  ،3صفحه ،85-85 :خرداد ماه 5311

تأثیر رایحهدرمانی با مریمگلی بر کیفیت خواب زنان
یائسه
سوسن حیدرپور ،1فروزان شریفیپور ،*2دکتر نادر سالاری
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دکترای بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.

خلاصه

تاریخ دریافت 1318/12/11 :تاریخ پذیرش1311/13/10 :
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مقدمه :اختلالات خواب ،یکی از شایعترین مشکلات زنان یائسه است که میتواند منجر به کاهش کیفیت زندگی آنان
شود .لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر رایحه مریمگلی بر کیفیت خواب زنان یائسه انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال  1318بر روی  01زن یائسه مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه انجام شد .افراد بهطور تصادفی در دو گروه  31نفره آزمون و کنترل قرار گرفتند .گروه
مداخله بهمدت  3شب متوالی در یک هفته ،بهمدت یک ماه  2قطره از اسانس مریمگلی را که در یک قطره چکان وجود
داشت را بر روی یک گلوله پنبهای به صورت آویز گردنی که از قبل آماده شده ،چکانده و قبل از خواب مورد استشمام
قرار داده و بعد از بیدار شدن از خواب آن را از گردن خارج میکردند .گروه کنترل نیز از دارونما بهروش مشابه استفاده
کردند .قبل و بعد از مداخله پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ توسط هر دو گروه تکمیل شد .تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )21و آزمونهای کای دو ،کولموگروف اسمیرنوف ،تی مستقل ،ویلکاکسون و
منویتنی انجام شد .میزان  pکمتر از  1/10معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین نمره کلی کیفیت خواب قبل از مداخله در دو گروه یکسان بود ( ،)p=1/111اما پس از مداخله،
میانگین نمره کلی کیفیت خواب در گروه رایحه درمانی  3±1/05بود که در مقایسه با گروه کنترل (،)5/13±1/33
کاهش معنی داری یافت ( )p>1/111و رایحه درمانی به بهبود کیفیت خواب گروه مداخله منجر شد.
نتیجهگیری :رایحهدرمانی با اسانس مریمگلی در بهبود کیفیت خواب زنان یائسه تأثیر بسزایی دارد ،لذا با توجه به وجود
اختلال خواب در زنان یائسه ،پیشنهاد میشود این روش بهعنوان یک روش مفید در بهبود کیفیت خواب زنان یائسه و
ارتقای سلامت آنها استفاده شود.
کلمات کلیدی :رایحه ،کیفیت خواب ،گیاهان دارویی ،مریمگلی ،یائسگی
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رختخواب را بعد از یائسگی گزارش کردهاند (.)0
همچنین با افزایش سن زنان ،خواب آنها سبکتر میشود
و گرگرفتگی و تعریق شبانه نیز این مشکلات را تشدید
میکند ( .)5منیزیوم که آرامش عضلانی و کاهش تعریق
در طول شب را ایجاد میکند ،در نتیجه کاهش سطح
استروژن ،کاهش مییابد و نیز میزان کم استروژن موجب
افت میزان سروتونین شده و در نتیجه آن میزان ملاتونین
که برای خواب اساسی است ،کاهش مییابد (.)0
درمانهای طبی که جهت مشکلات خواب مورد استفاده
قرار میگیرند شامل هورمون درمانی و استفاده از
داروهای آرامبخش میباشند ( .)8هورموندرمانی که یکی
از روشهای درمانی اختلال خواب ناشی از یائسگی است،
گرگرفتگی ناشی از یائسگی را در عرض  2هفته برطرف
کرده و منجر به بهبود الگوهای خواب میشود ( ،)1با
اینحال عوارضی مانند سرطان پستان ،لختههای خونی،
سکته و بیماری قلبی را بهطور فزایندهای افزایش میدهد
( .)11داروهای آرامبخش و خوابآور نیز بهعنوان گزینه
درمانی مطرح میشوند و عوارضی زیانبار از قبیل تشدید
اختلال خواب ،خواب آلودگی ،خشکی دهان و یبوست را
در افراد میانسال و مسن بهوجود میآورند ( .)11در
مقابل ،درمانهای مکمل مختلفی از جمله
موسیقیدرمانی ،لمسدرمانی ،رایحهدرمانی ،آرامسازی،
یوگا ،طب سوزنی و گیاهان دارویی برای رفع مشکلات
خواب زنان یائسه ارائه شده است که کمهزینهتر و فاقد
عوارض جانبی بوده و یا عوارض اندکی دارند ( .)8یکی از
این درمانها ،رایحه درمانی است که اجرای آن ساده،
بیخطر و نسبتا کمهزینه است ( .)12رایحهدرمانی به
استفاده از روغنهای فرار یا عصاره استخراج شده از
گیاهان معطر برای اهداف درمانی گفته میشود .یکی از
روشهای رایحهدرمانی ،استنشاق اسانس مورد نظر از
طریق استعمال اسانس روی لباس یا بالشت فرد میباشد
( .)13تعدادی از اسانسهای معطر گیاهی موجود در
آروما مانند رازیانه ،گلپر ،مریمگلی ،بهار نارنج،
اسطوخودوس و گل شمعدانی دارای فیتواستروژن با فعال
کردن سلولهای عصبی ،مرکز بویایی نوروترانسمیترهای
متفاوت (آنددورفین ،نورادرنالین و سروتونین) آزاد می-
کنند که با تأثیر بر احساسات انسان میتوانند در کاهش
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در دهههای اخیر با توجه به پیشرفتهای علم پزشکی و
افزایش امید به زندگی در سطح جهان ،تعداد بیشماری
از زنان وارد دوران یائسگی میشوند .این در حالی است
که در قرن  15فقط  %28زنان به سن یائسگی
میرسیدند .بر اساس آمارهای ارائه شده ،در سال 1111
در جهان تعداد  705میلیون نفر از زنان یائسه زندگی
میکردند ،درحالی که امروزه در برخی جوامع تا  %10از
زنان به این مرحله تکاملی زندگی وارد میشوند (.)1
پیشبینی شده این جمعیت در سال  2131به میزان یک
میلیارد و  211هزار نفر با افزایش سالانه  75میلیون
مورد جدید در سال خواهد رسید ( .)2بر اساس مستدات
سالنامه آماری کشور ،ایران در سال  1311دارای
 8011111زن بین  70-07ساله بوده که حدود
 %11/33جمعیت را شامل میشده است (.)3
چندین سال قبل از رخ دادن یائسگی ،میزان تولید
استرادیول و پروژسترون علیرغم وقوع سیکلهای توأم
با تخمکگذاری ،کاهش پیدا میکند .کاهش فعالیت
فولیکول تخمدان ،بازخورد منفی مهار استرادیول بر روی
سیستم هیپوتالاموس -هیپوفیز را کاهش میدهد و به
افزایش تدریجی هورمون محرک فولیکول (1)FSH
منجر میشود ( .)7بهدلیل کاهش سطح هورمونهای
بدن در دوران یائسگی ،زنان دچار تغییرات زیادی از
جمله گرگرفتگی ،تعریق شبانه ،تپش قلب ،سردرد،
گیجی ،خستگی و تحریکپذیری میشوند .در این میان
یکی از شایعترین مشکلات ،اختلال خواب میباشد .این
علائم میتواند بهصورت ناراحتی جزئی تا بروز علائم
شدید و ناتوانکننده در افراد مختلف ظهور نماید ( .)0بر
اساس گزارش مؤسسه بینالمللی خواب (،2)NSF
اختلال خواب مرتبط به یائسگی لزوما میزان خواب را
کاهش نمیدهد ،بلکه به کیفیت خواب لطمه وارد می-
سازد .بسیاری از زنان مشکلات خواب را در مرحله
یائسگی بیش از دورههای دیگر تجربه کردهاند و %01
زنان علائم بیخوابی مانند بیدار شدنهای مکرر ،دیر به
خواب رفتن و بیدار ماندن بیش از نیم ساعت در
1 Follicle-stimulating

hormone
sleep foundation

2 National
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علائم کلیماتریک مانند گرگرفتگی ،اختلالات خواب،
اختلالات جنسی و افسردگی مؤثر باشند ( .)10 ،17یکی
از انواع رایحهها که خاصیت آرامبخشی دارد و زیاد مورد
استفاده قرار میگیرد ،رایحه مریمگلی با نامهای علمی
رایج ( )Sage / Salvia Officinalisمیباشد که
بهعنوان یک گیاه شفابخش و خوشبو شهرت دارد و
گیاهی است علفی و چند ساله ،به ارتفاع 31-01
سانتیمتر و دارای ظاهر پرپشت میباشد ( .)10مریمگلی
باارزشترین گیاه دارویی متعلق به خانواده نعناعیان
( )Labiataeاست که استفاده درمانی آن به زمانهای
خیلی دور برمیگردد .از اسانس آن در صنایع عطرسازی
و صنایع غذایی (بهعنوان چاشنی و طعمدهنده) و صنایع
دارویی استفادههای زیادی میشود ( .)15از آنجایی که
عوارض یائسگی به کمبود استروژن نسبت داده میشود،
بهنظر میرسد که استفاده از فیتواستروژنها یا
استروژنهای گیاهی در کاهش برخی علائم یائسگی مؤثر
باشند ( .)18فیتواستروژنها یا استروژنهای گیاهی،
گیاهانی غیراستروئیدی با اجزای ساختمانی شامل
فنلهای هتروسیکلیک هستند که خاصیت استروژنی
دارند ،ولی ساختمان استروژنی ندارند و میتوانند روی
گیرندههای بتااستروژن شبیه  15بتا استرادیول عمل
کنند ( .)11مریمگلی جزء این دسته از گیاهان است که
بهعنوان یک گیاه دارویی در طب ایران قدمت بسیار
طولانی دارد .تحقیقات اخیر خواص آنتیبیوتیک،
آنتیاسپاسمودیک ،ضد اضطراب و آرامبخشی ،ضد قارچ،
آنتیتوکسیک ،هیپوگلیسمیک ،ضد تعریق و استروژنیک
این گیاه را تأیید کردهاند (.)21
نتایج مطالعه غلامعلیان و همکاران ( )2110نشان داد که
رایحهدرمانی با اسطوخودوس ،کیفیت خواب زنان یائسه
را بهبود میبخشد ( .)21نتایج مطالعه صادقی و همکاران
( )2113نشان داد که عصاره مریمگلی تعداد دفعات
گرگرفتگی زنان یائسه را بهطور قابل ملاحظهای کاهش
میدهد ( .)22مطالعه دلئو و همکاران ( )1118نشان داد
ترکیب عصاره برگهای گیاه مریمگلی با علف یونجه،
باعث کاهش علائم یائسگی میشود ( .)23مطالعه
اریکسون ( )1117نشان داد که استفاده از لاوندر و
مریمگلی بهصورت کمپرس سرد روی پیشانی ،باعث

روشکار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوگروهی دوسوکور
در سال  1318بر روی  01زن یائسه مراجعه کننده به
مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه انجام شد .این
مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با کد اخلاق
 IR.KUMS.REC.13157237به تصویب رسیده و
بالینی
کارآزمایی
کد
دارای
 IRCT21101725125033N7میباشد .معیارهای
ورود به مطالعه شامل :گذشتن حداقل یکسال از زمان
آخرین قاعدگی ،کسب نمره کیفیت خواب  0و بالاتر بر
اساس پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ ،نداشتن سابقه
رنیت آلرژیک و مشکلات تنفسی شناخته شده مانند
آسم ،عدم ابتلاء به بیماریهای جسمی و روانی ،عدم
مصرف دارو ،دخانیات و الکل بود .معیارهای خروج از
مطالعه نیز شامل :پیدایش هرگونه بیماری جسمی و
روانی در طول انجام مطالعه که باعث اختلال خواب شود،
پیدایش تغییر قابل توجه شرایط خواب بهصورت غیرقابل
پیشبینی (طلاق ،فوت و مسافرت) ،حساسیت به رایحه
مریمگلی در طی مطالعه و عدم اجرای برنامه بهمدت
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 تأثیر رایحه مریمگلی بر کیفیت خواب

کاهش درد و خستگی میشود و به تجدید قوا کمک
میکند ( .)27نتایج مطالعه شریفیپور و همکاران
( )2115نشان داد که که رایحهدرمانی با اسانس
مریمگلی موجب کاهش سطح اضطراب زایمان میشود
( .)20در مطالعه عبدالهی و همکاران (،)2115
رایحهدرمانی با بهارنارنج باعث بهبود کیفیت خواب در
مبتلایان به دیابت نوع دو شد ( .)20وی و همکار
( )2111در تحقیق خود یافتند رایحهدرمانی همانند
دارودرمانی و حتی بهتر از آن ،در درمان اختلالات خواب
مؤثر و مفید است (.)25
با توجه به اهمیت نقش مراقبین بهداشتی در آموزش
بهداشت و تمایل زیاد افراد یائسه و میانسال به استفاده از
مکملهای گیاهی و همچنین با توجه به اینکه در
جستجوهای بهعمل آمده توسط پژوهشگر مطالعهای در
زمینه تأثیر رایحه مریمگلی بر کیفیت خواب زنان یائسه
یافت نشد ،مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر رایحهدرمانی
مریمگلی بر کیفیت خواب زنان یائسه انجام شد.
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برمیداشت و بدینترتیب نحوه تخصیص تصادفی بیماران
به هر یک از گروهها تعیین شد (بدون آنکه
شرکتکنندگان در کارآزمایی از ماهیت اعداد  1یا  2در
نوع مداخلهای که تخصیص داده شده ،مطلع باشند) .به
هر دو گروه آموزش رایحهدرمانی ارائه شد .گروه مداخله
بهمدت  3شب متوالی در یک هفته ،بهمدت یکماه 2
قطره از اسانس مریمگلی که در یک قطره چکان وجود
داشت را بر روی یک گلوله پنبهای بهصورت آویز گردنی
که از قبل آماده شده بود ،چکانده و قبل از خواب مورد
استشمام قرار دادند (بهمدت  8ساعت) و بعد از بیدار
شدن از خواب آن را از گردن خارج میکردند .گروه
کنترل نیز از دارونما که حاوی آب مقطر بود ،به روش
مشابه استفاده میکردند .اسانس مریمگلی مورد نیاز برای
انجام مطالعه از مرکز تحقیقات دارویی وارث کاشان با
غلظت  %11خریداری و پس از تأیید آن توسط دانشکده
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مورد استفاده
قرار گرفت .جهت نظارت بر انجام صحیح رایحهدرمانی،
پژوهشگر هر هفته نحوه انجام رایحهدرمانی را از طریق
تماس تلفنی با واحدهای پژوهشی کنترل میکرد و در
صورت عدم استفاده بهمدت یک هفته و یا داشتن هر
یک از شرایط خروج از مطالعه ،آنها را از مطالعه خارج
میکرد .از نمونهها خواسته شد که هرگونه مشکل
بهدنبال مصرف اسانس مریمگلی را اطلاع دهند و در
صورت نیاز به مصرف دارو و یا تمایل به خروج از مطالعه،
رایحهدرمانی را قطع کنند .در مرحله بعدی پژوهش که
بعد از گذشت یکماه از مداخله صورت گرفت ،بار دیگر از
نمونهها درخواست شد تا به مرکز مراجعه و پرسشنامه
پیتزبرگ را تکمیل کنند .جهت جمعآوری اطلاعات از
پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه کیفیت خواب
پیتزبرگ استفاده شد .پرسشنامه اطلاعات فردی شامل
سن ،سن یائسگی ،طول مدت یائسگی ،میزان درآمد
ماهیانه ،میزان تحصیلات و تعداد فرزندان میباشد.
پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ ( 1)PSQIیک
پرسشنامه استاندارد برای تعیین کیفیت خواب است که
بهصورت خودگزارشی کیفیت خواب را بررسی میکند.
این پرسشنامه دارای  1سؤال است ،اما چون سؤال ،0

حداکثر یک هفته در طول مطالعه بود .حجم نمونه بر
اساس فرمول تعیین حجم نمونه و با در نظر گرفتن
ضریب اطمینان  ،%10توان آزمون  %11و بر اساس نمره
کلی کیفیت خواب زنان یائسه مطالعه غلامعلیان و
همکاران ( )21( )2110محاسبه شد .حداقل حجم نمونه
مورد نیاز در این مطالعه برای هر یک از دو گروه مداخله
و کنترل  7نفر میباشد ،اما با توجه به امکان مواجهه با
ریزش در بین شرکتکنندگان در طی مراحل این
مطالعه ،بهمیزان  %11نیز برای حجم نمونه اضافه در نظر
گرفته شد ،لذا حداقل تعداد نمونه مورد نیاز در این
مطالعه برای هر یک از دو گروه مداخله و کنترل  0نفر
(در مجموع  11نفر) میباشد ،ولی با توجه به اینکه بهتر
است در هر گروه حداقل  31نفر در نظر گرفته شود ،در
مجموع تعداد نمونه  01نفر (در هر گروه  31نفر) در نظر
گرفته شد.
پس از تصویب مطالعه در شورای پژوهشی و اخذ تأییدیه
از کمیته اخلاق ،ابتدا جغرافیای شهر کرمانشاه بر اساس
وضعیت اقتصادی -اجتماعی به  7منطقه (طبقه)
جغرافیایی تقسیم شد که این مناطق تمام  21مرکز
بهداشتی درمانی شهر را در برمیگیرند .از بین مراکز
بهداشتی درمانی هر منطقه ،یک درمانگاه بهصورت
تصادفی انتخاب شد .از درمانگاههای منتخب به روش در
دسترس از میان زنان یائسهای که از پرسشنامه کیفیت
خواب نمره مساوی و بالاتر از  0کسب میکردند ،تعداد
نمونه مورد نیاز (مطابق میزان سهمیه هر درمانگاه بر
اساس جمعیت تحت پوشش آن) انتخاب شد .پس از
تکمیل فرم رضایتنامه آگاهانه توسط افراد واجد شرایط
ورود به مطالعه ،پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و
پیتزبرگ تکمیل شد .سپس نمونهها بهصورت تصادفی
ساده به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند؛
بدینصورت که  01کارت که از نظر شکل ظاهری
همسان بودند تهیه و بر روی  31تا از آنها عدد یا کد 1
که مشخص کننده گروه مداخله (اسانس مریم گلی) و
روی  31تای دیگر از آنها عدد یا کد  2که مشخص
کننده گروه کنترل (آب مقطر) بود ،نوشته شد .سپس هر
فرد واجد شرایط ورود به مطالعه بهطور تصادفی یکی از
این کارتها را که کدها روی آن نوشته شده بود را
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خود شامل  11سؤال فرعی است ،بنابراین کل پرسشنامه
دارای  11سؤال است که در یک طیف لیکرت  7درجهای
از  1تا  3نمرهگذاری میشود .پرسشنامه دارای 5
زیرمقیاس است که شامل :کیفیت ذهنی خواب ،تأخیر
در به خواب رفتن ،مدت زمان خواب ،میزان بازدهی
خواب ،اختلالات خواب ،استفاده از داروهای خوابآور و
اختلالات عملکردی روزانه است .جمع نمره کل بین  1تا
 21است و نمره  0و بیشتر نشان میدهد که فرد مشکل
خواب دارد ( .)28اعتبار علمی این پرسشنامه از طریق
روایی محتوا سنجیده شده است و در جمعیت ایرانی
مورد تأیید قرار گرفته است .حساسیت  ،%111ویژگی
 %13و آلفای کرونباخ  %81برای نسخه فارسی این
پرسشنامه گزارش شده است ( .)21پایایی این پرسشنامه
نیز در تحقیقات مختلف سنجیده شده است (.)31
همچنین پایایی آن توسط فرهی مقدم و همکاران
( )2112با ضریب آلفای کرونباخ  1/55تأیید شده است
( .)31دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار
آماری ( SPSSنسخه  )21و آزمونهای کای دو،

یافتهها
در این مطالعه  01نفر ( 31نفر در گروه آزمون و  31نفر
در گروه کنترل) از زنان یائسه شرکت داشتند .در طول
مطالعه هیج یک از افراد انجام رایحهدرمانی را قطع نکرده
بودند .بر اساس نتایج تی مستقل ،میانگین سنی در گروه
آزمون  01/13±0/11سال و در گروه کنترل
 01/33±5/21سال ( ،)p=1/00میانگین سن یائسگی در
گروه آزمون  71/03 ±7/81سال و در گروه کنترل
 71/0±3/70سال ( )p=1/20و طول مدت یائسگی در
گروه آزمون  11/20±8/15سال و در گروه کنترل
 11/33±5/80سال ( )p=1/11بود که اختلاف آماری
معنیداری وجود نداشت .سایر توصیف نمونهها در جدول
 1آمده است.

جدول  -1مشخصات فردی واحدهای پژوهش به تفكیك گروه
گروه مداخله
تعداد (درصد)

گروه کنترل
تعداد (درصد)

زیر دیپلم

)10/05( 0

)31/1( 1

دیپلم

)30/00( 11

)70/05( 17

دانشگاهی

)70/05( 17

)23/33( 5

1-2

)78/7( 17

)01/1( 10

مشخصات فردی

سطح تحصیلات
تعداد فرزند

درآمد ماهیانه

 3و بیشتر

)01/0( 10

)01/1( 10

کمتر و مساوی  3میلیون

)03/33( 11

)50/05( 23

بیشتر از  3میلیون

)30/05( 11

)23/33( 5

سطح معنیداری

*

p=1/17

p=1/51
p=1/20

* آزمون کای دو

کنترل  5/13±1/33بود که بر اساس نتایج آزمون
منویتنی بعد از مداخله میانگین نمره کلی کیفیت خواب
در دو گروه تفاوت آماری معنیداری با هم داشت
( .)p>1/111بر اساس نتایج آماری ویلکاکسون ،تفاوت
آماری معنیداری بین میانگین نمره کیفیت خواب قبل و
بعد از مداخله در گروه کنترل وجود نداشت ( ،)p=1/1اما
در گروه مداخله تفاوت آماری معنیداری بین میانگین
نمره کیفیت خواب قبل و بعد از مداخله وجود داشت
(( )p>1/111جدول  .)2این یافته نشان میدهد که

تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که میانگین نمره کلی
کیفیت خواب بعد از آروماتراپی با مریمگلی بهطور
معنیداری کاهش یافت ( .)p>1/111قبل از مداخله
میانگین نمره کلی کیفیت خواب در گروه آزمون
 8/13±1/118و در گروه کنترل  5/0±1/05بود که بر
اساس نتایج آزمون منویتنی قبل از مداخله بین دو گروه
از نظر نمره کلی کیفیت خواب تفاوت آماری معنیداری
وجود نداشت ( .)p=1/111بعد از مداخله میانگین نمره
کلی کیفیت خواب در گروه آزمون  3±1/05و در گروه
11
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کولموگروف اسمیرنوف ،تی مستقل ،ویلکاکسون و
منویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .میزان p
کمتر از  1/10معنیدار در نظر گرفته شد.

احتمالی عوارض جانبی بررسی شدند و عارضه جدی در
مشارکتکنندگان مشاهده نگردید.

رایحه مریمگلی میتواند باعث بهبود کیفیت خواب زنان
یائسه شود .تمامی نمونههای پژوهش از نظر بروز
 سوسن حیدرپور و همكاران

جدول  -2مق ایسه میانگین و انحراف معیار نمره کلی کیفیت خواب زنان یائسه در دو گروه قبل و بعد از مداخله
گروه
متغیر
نمره کیفیت خواب قبل از مداخله
نمره کیفیت خواب بعد از مداخله
سطح معنیداری

گروه مداخله ( 31نفر)

گروه کنترل ( 31نفر)

میانگین ±انحراف معیار

میانگین ±انحراف معیار

8/13±1/118
3±1/05
**
p>1/111

5/0±1/05
5/13±1/33
**
p=1/1

سطح معنیداری
*

p=1/111
p>1/111

*

* آزمون منویتنی ** ،آزمون ویلکاکسون

کیفیت خواب  50زنان یائسه بررسی شد ( .)21گروه
آزمون بهمدت  3شب متوالی در یک هفته ،بهمدت یک
ماه  2قطره از اسانس اسطوخودوس را بر روی یک گلوله
پنبهای چکانده و قبل از خواب تا بعد از بیدار شدن از
خواب آن را مورد استشمام قرار داده و گروه کنترل نیز از
دارونما که حاوی آب مقطر بود را به همان ترتیب گروه
آزمون استفاده میکردند .یافتهها نشان داد که میانگین
نمره کل کیفیت خواب در شروع مطالعه تفاوت معناداری
نداشت ،اما در پایان مطالعه تفاوت معناداری بین
میانگین نمره کل کیفیت خواب گروه مداخله و گروه
کنترل مشاهده شد ( .)p<1/111نتیجه نهایی این
مطالعه حاکی از آن بود که رایحهدرمانی میتواند تأثیر
مثبتی در بهبود کیفیت خواب زنان یائسه داشته باشد
( )21که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت ،هرچند
در این مطالعه گروه مداخله از رایحه اسطوخودوس و
گروه کنترل از آب مقطر استفاده کرده بودند.
در مطالعه صادقی و همکاران ( )2113که به بررسی
تأثیر عصاره مریمگلی (خوراکی) بر گرگرفتگی زنان یائسه
بر روی  87زن یائسه مراجعهکننده به مرکز بهداشتی و
درمانی شماره  1لاهیجان پرداختند ،به گروه مداخله و
کنترل بهترتیب روزانه یک کپسول  111میلیگرمی
عصاره مریمگلی و دارونما بهمدت  8هفته داده شد.
یافتهها نشان داد که دو گروه از نظر میانگین تعداد
گرگرفتگی قبل از مداخله همسان بودند .پس از  8هفته
مداخله میانگین گرگرفتگی در هر دو گروه کاهش یافت،
اما این کاهش در گروه مداخله (مریمگلی) از نظر آماری
بهطور معناداری مشهودتر بود ( .)p=1/117در آخر
محققین نتیجهگیری نمودند که میتوان از مریمگلی در

بحث
در این مطالعه تأثیر رایحه مریمگلی بر روی کیفیت
خواب زنان یائسه مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده
شد که استفاده از اسانس مریمگلی میتواند کیفیت
خواب زنان یائسه را بهبود بخشد .مولین و همکاران
( )2113بیان کردند که یکی از مهمترین دلایل اختلال
خواب در دوران یائسگی ،کاهش سطح هورمونهای
جنسی است .همچنین تغییرات جسمی و روانی وابسته
به هورمونها نیز میتواند باعث اختلال خواب در این
سنین شود ( .)32مریمگلی دارای ترکیبات دیترپن
فلاونوئید ،اسیدهای فنولیک و تانن و مادهای به نام توژان
میباشد .همچنین دارای خواص ضدعفونی کننده و
آنتیاکسیدانهای غنی از کلسیم ،پتاسیم ،منیزیم و روی
است و گشاد کننده عروق میباشد .مکانیسم احتمالی
تأثیر مریمگلی ممکن اسـت به اسپاسمولیتیک بودن و
خاصیت آنتیاکسیدانی آنها مرتبط باشد ( .)33مطالعه
حاضر با نتایج مطالعات قبلی که به بررسی تأثیر رایحه
درمانی بر روی کیفیت خواب زنان میانسال ،کیفیت
خواب زنان و مردان جوان و کیفیت خواب بیماران قلبی
پرداخته بودند ( )37-30همخوانی داشت .اعتقاد بر این
است که بوی ناشی از آروماها ،سلولهای عصبی بویایی را
فعال میکند که نتیجه آن تحریک سیستم لیمبیک
است .بسته به نوع آروما ،سلولهای عصبی،
نوروترانسمیترهای متفاوتی آزاد میکنند .این
نوروترانسمیترها شامل :آنکفالین ،آندورفین ،نورآدرنالین و
سروتونین میباشند ( .)35در مطالعه غلامعلیان و
همکاران ( )2110تأثیر رایحهدرمانی با اسطوخودوس بر
15

رایحهدرمانی با مریمگلی در بهبود کیفیت خواب زنان
یائسه تأثیر بسزایی دارد ،لذا با توجه به شیوع بالای
اختلال خواب در زنان یائسه و نیز اینکه رایحهدرمانی
روشی مفید و کمهزینه است ،پیشنهاد میشود این روش
به عنوان یک روش مفید در بهبود کیفیت خواب زنان
یائسه و ارتقای سلامت آنها استفاده شود.

تشكر و قدردانی
این مقاله حاصل طرح پژوهشی است که با حمایت مالی
معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
انجام شد و در کمیته اخلاق دانشگاه با شماره
 IR.KUMS.REC.13157237تأیید و در پایگاه
شماره
به
ایران
بالینی
کارآزمایی
 IRCT21101725125033N7به ثبت رسیده است.
بدینوسیله از سرکار خانم پریسا شاداب کارشناس ارشد
مامایی و تمام همکارانی که ما را در این پژوهش یاری
نمودند از جمله پرسنل محترم مرکز بهداشت شهرستان
کرمانشاه و نمونههای شرکتکننده در پژوهش ،تشکر و
قدردانی میشود.
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تخفیف دفعات گرگرفتگی زنان یائسه استفاده نمود
( .)22در مطالعه صادقی و همکاران ( )2113تأثیر عصاره
خوراکی مریمگلی بر گرگرفتکی زنان یائسه بررسی شد،
ولی در مطالعه حاضر پژوهشگران به بررسی تأثیر رایحه
مریمگلی بر روی کیفیت خواب این زنان پرداختند (.)22
در مطالعه بومر و همکاران ( )2111که با هدف تعیین
اثربخشی و ایمنی مصرف عصاره مریمگلی بر گرگرفتگی
زنان یائسه و سایر علائم کلیماکتریک بر روی  51زن
یائسه در سویس انجام گرفت ،نمره کل تعداد گرگرفتگی
در  %01نمونهها طی  7هفته و  %07نمونهها طی  8هفته
کاهش یافت .اختلالات جسمانی (اختلالات ادراری و
تناسلی) بهمیزان قابل توجهی کاهش یافت (.)p=1/111
نتایج حاکی از آن بود که عصاره مریمگلی در کاهش
گرگرفتگی و علائم یائسگی نقش بسزایی دارد ( .)38در
مطالعه حاضر نیز تأثیر عصاره خوراکی مریمگلی بر
گرگرفتکی زنان یائسه بررسی شد .از مهمترین نقاط
ضعف این مطالعه ،عدم تشخیص بیماریهایی که
میتواند بر وضعیت خواب تأثیر بگذارد ،عدم بررسی علت
و مدت زمان گذشته از شروع اختلالات خواب و عدم
سنجش مواد غذایی مصرفی پیش از خواب بود.
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