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چکیده
مقدمه :سالمندان اغلب برای دستیابی به یک خواب راحت با مشکالتی مواجهاند .بابونه به دلیل دارا بوودن خوواآ آرا بخشوی ،ممکو
است در بهبود بخشیدن به کیفیت خواب سالمندان مؤثر باشد.
هدف :تعیی تأثیر عصاره گیاه بابونه بر کیفیت خواب سالمندان ساک در خانههای سالمندان منتخب شهر اصفهان.
روش :پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی با طرح پیشآزمون و پسآزمون است .نمونه مطالعه  77نفر از سالمندان سواک در خانوههوای
سالمندان منتخب شهر اصفهان بود .شرکتکنندگان به روش نمونه گیری آسان و مستمر انتخاب شدند و به طوور تصواد ی بوه گوروههوای
مداخله و کنترل تقسیم گردیدند .گروه مداخله روزانه  2بار پس از ناهار و پس از شا عصاره خوراکی گیاه بابونه به میزان  044میلیگر بوه
صورت کپسول و به مدت  0هفته دریا ت کردنود .کیفیوت خوواب هور  2گوروه بوا اسوتفاده از پرسشونامه اسوتاندارد کیفیوت خوواب The
 Pittsburgh Sleep Quality Indexقبل و بعد از مداخله سنجیده شد .تحلیل دادهها با استفاده از نسخه  17نور ا وزار  SPSSو بوا
استفاده از آزمونهای تیزوج و تیمستقل انجا گر ت.
یافتهها :س شرکتکنندگان در پژوهش  70/314/6سال بود 33/2 .درصد از شرکتکنندگان زن بودند .میوانگی نموره کیفیوت خوواب
گروه شاهد قبل از مداخله  8/10/3و بعد از مداخله  8/20/4بود ( .)p>4/43میانگی نمره کیفیت خواب گوروه مداخلوه قبول از مداخلوه
برابر با  8/80/3و بعد از مداخله برابر با  3/43/7بود (.)P>4/441
نتیجهگیری :مصرف خوراکی عصاره گیاه بابونه خواآ آرامبخشی در خواب سالمندان دارد و می تواند در بهبود بخشیدن به کیفیت خواب
آنان مؤثر باشد.
کلیدواژهها :خواب ،سالمندان ،بابونه
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مقدمه
سالمندی رآیندی است که تما موجودات زنده از جمله انسوان
را دربرمیگیرد .پدیده سالمندی با دگرگونیهای زیستشوناختی،
سوخت و ساز ،ذهنی و عاطفی همراه است و با تغییر در نیازهای
جسمی ،روانی و اجتمواعی ورد و بوا کواهش تودریجی کوارکرد
سیستم ها ،در تما سازماندهی بدن انسان تظاهر موییابود (.)1
پژوهش ها بیانگر آن است که تغییرات مربوط به س منجور بوه
داشت خوابی سبکتور و کواهش توانوایی در بوه خوواب ر وت
میشوند (.)2
مطالعات نشان موی دهود کوه بویش از  37درصود از سوالمندان
مشکل خواب خوود را گوزارش موی کننود و قو  12درصود از
جمعیت سالمند از مشوکالت خوواب شواکی نیسوتند .همچنوی
آمارها نشانداده است که خواب با کیفیت ضعیف پس از سوردرد
و اختالالت گوارشی در رتبه سو مشکالت سالمندان قورار دارد
و یکی از شکایات شایع و دالیل مراجعه سالمندان بوه پزشوکان
میباشد (.)3
برای مقابله با اختالالت خواب ،راه های گوناگون وجود دارد .اموا
سالمندان به منظور مقابله با ای اختالالت معمووال از داروهوای
خوابآور استفاده میکنند .با ای حوال ،بسویاری از ایو داروهوا
عالوه بر ایجاد مشکالت وابستگی ،اختالالت خواب را بوه طوور
موقت کاهش می دهد و بیشتر آن ها از خواب با حرکوات سوریع
چشم که برای عملکرد ذه و تسکی تنش ها ضوروری اسوت،
میکاهند (.)0
روش های دیگری نیز بورای درموان اخوتالالت خوواب بوه کوار
میرود .آمارها نشان میدهد که با وجود پیشر تهای جدیود در
علو شیمی و داروسازی طی چند دهه اخیر ،در بیشوتر کشوورها
میزان استفاده از درمان های جایگزی به ویژه گیاه درمانی حتوی
بدون مشورت با پزشکان رو به ا زایش است (.)3
یکیاز گیاهانی که در طب سنتی به عنوان کمککننده در خواب
و آرا بخش بوهکوار ر توه اسوت ،بابونوه ( Chamaemelum
 )nobileمیباشد .بابونه به صورت سنتی در نقاط مختلف ایران
به علت داشت اثرات تب بری ،تقویوت سیسوتم هوای عصوبی و
ایمنی ،خوابآوری ،آرا بخشی و ضددردی اسوتفاده شوده اسوت
( .)6امووا بووا وجووود اسووتفاده گسووترده از بابونووه در طووب سوونتی،
تحقیقات علمی اندکی در اثبات واید آن تاکنون صوورتگر توه
است.
امووروزه کوواربرد بابونووه در سوور ه ناشووی از برونشوویت ،تووب،
سرماخوردگی ،التهاب های پوست ،دهان و گلو ،استعداد ابتال بوه
عفونت و کمک به درمان زخم هوا و سووختگی هوا در مطالعوات
بالینی تأیید شده و برای مصورف آن عارضوه ای ذکور نگردیوده
است ( .)7در زمینه تأثیر بابونه بور خوواب نیوز نتوایج مطالعواتی

همچون مطالعه  Zickو همکاران ( )2411نشانداده اسوت کوه
مصرف عصاره خوراکی بابونه تأثیری متوس بوه منظوور بهبوود
عالیم بیخوابی و عملکرد روزانه بیمواران مبوتال بوه اخوتالالت
خواب نسبت به دارونما دارد (.)8
همچنی در مطالعه  Choو همکواران ( )2413نشوانداده شوده
است کوه آرومواتراپی بوا اسوانسهوای بابونوه و اسوطوخودوس
می تواند باعث کاهش اضطراب و بهبود وضعیت خواب بیمواران
بستری در بخش های مراقبت ویژه شود ( .)3با ای حوال ،هوی
یک از پژوهش های انجا شده مشخصا به بررسی کیفیت خواب
ا راد به ویوژه سوالمندان نمویپوردازد .از ایو رو ،بوا توجوه بوه
مشکالت خواب سالمندان و اثرات بابونه ،ای امکان وجوود دارد
که عصاره ای گیاه بور کیفیوت خوواب سوالمندان موؤثر باشود.
بنابرای  ،ای پژوهش کوشش دارد تا بوه بررسوی توأثیر عصواره
گیاه بابونه بور کیفیوت خوواب سوالمندان سواک در خانوه هوای
سالمندان منتخب شهر اصفهان بپردازد.
روشها

پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی است؛ که با پویشآزموون و
پس آزمون در گروه هوای مداخلوه و کنتورل بور روی سوالمندان
ساک در خانه های سالمندان منتخب شهر اصفهان انجا گر ته
است .به ای منظور ،با استفاده از نمونه مقودماتی بوه تعوداد 14
نفر ،میوانگی و انحوراف معیوار نموره کیفیوت خوواب جمعیوت
سالمندان  7/34/2محاسبه گردید .سپس با استفاده از رموول
«تعیی حجم نمونه برای مقایسه دو گروه مسوتقل» ،بوا سوط
اطمینان  33درصد و حد خطای  ،4/43حجم نمونوه الز بورای
پژوهش  74نفر تعیی شد .اما به دلیل احتمال ریزش نمونه84 ،
نفر با مراجعه به  7خانه سالمندان منتخب ،به روش نمونه گیری
غیراحتمالی آسان (در دسترس) و بوا توجوه بوه معیارهوای ورود
گزینش گردید.
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بود از )1 :تمایل به شورکت در
مطالعه و دادن رضایت آگاهانه به انجا آن )2 .داشت س باالتر
از  64سال )3 .داشت سالمت روانی )0 .عد ابتال به هر یک از
بیماری های مشخص کبودی ،کلیووی ،آسوم ،سورطان و روانوی
تشخیص دادهشوده (بوه منظوور اطمینوان از وضوعیت سوالمتی
شرکت کنندگان از پرونده بهداشتی و درمانی مددجویان اسوتفاده
گردید) )3 .ساک بودن در یکی از خانوه هوای سوالمندان موورد
مطالعه )6 .توانایی پاسخ دادن بوه پرسوش هوای پرسشونامه)7 .
نداشت هر گونه سابقه حساسیت نسبت به بابونه و یوا ترکیبوات
آن )8 .عد مصرف مداو چای و یا عصاره بابونه در طول  6ماه
گذشته )3 .توانایی مصرف کپسول بابونه به طوور خووراکی)14 .
عد ابتال به بیماری های مربوط به خواب نظیر آپنه انسودادی و
یا سندر پاهای بیقرار )11 .عد وابستگی به هور گونوه داروی
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مهرداد عبدالهزاده و همکاران

مخدر ،مسک  ،ضدا سردگی ،خوابآور ،الکول و همچنوی عود
مصرف هپاری  ،وار اری و آسپری (به دلیل تداخل دارویوی بوا
عصاره بابونه).
همچنی دارا بودن هر کدا از شرای زیر باعث خروج واحدهای
مورد پژوهش از تحقیق میشد )1 :قطع مصورف عصواره بابونوه
توس آزمودنی به هر دلیل توا پویش از اتموا دوره مداخلوه)2 .
مصرف دارو توس مددجو مغایر با دوز تجویز شده )3 .ابوتال بوه
هر بیماری در طول دوره پژوهش کوه منجور بوه منوع مصورف
خوراکی بابونه توس رد گردد )0 .نشان دادن هر گونه واکونش
حساسیتی نسبت به بابونه حوی پوژوهش )3 .عود تمایول بوه
همکواری در طوول پوژوهش )6 .خووروج از مطالعوه بوه دالیلووی
همچون :مرگ ،بیماری و یا انتقال به مراکز دیگر.
انتخاب نمونه به صورت مستمر و تا رسیدن به حجم تعیی شده
ادامووه یا ووت .از  84شوورکت کننووده وارد شووده بووه پووژوهش بووا
قرعهکشی از بی خانه های سالمندان 04 ،نفر در گروه مداخله و
 04نفر در گروه کنترل قرار گر تند .گروههای مداخلوه و کنتورل
در مراکز جدا از هم به سور مویبردنود و بوا یکودیگر در تمواس
نبودند .از ای رو ،از نوع اقدامی که برای هر گروه انجا میشود
بیاطالع بودند.
در ای پوژوهش ،از دو پرسشونامه دادههوای وردی و شواخص
کیفیت خواب پیتزبرگ [The Pittsburgh Sleep Quality
]) Index (PSQIاستفاده شود .پرسشونامه دادههوای وردی
شووامل دادههووای دموگرا یووک مووددجو بووود؛ کووه بووه وسوویله
پژوهشگران و بوا توجوه بوه پوژوهشهوای مورتب تظویم شود.
دادههای ای ر شامل س  ،جنس ،سط تحصیالت ،وضوعیت
تأهل ،وجود یا عد وجود بیماری مزم شوناخته شوده در ورد،
مصرف داروی خواب آور و مدت اقامت مددجو در خانه سالمندان
بود.
شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ ،ابزاری اسوتاندارد بورای تعیوی
کیفیت خواب ا راد اسوت .ایو پرسشونامه توسو  Buysseو
همکاران در سوال  1388طراحوی شوده اسوت ( .)14ایو ابوزار
پرسشنامه ای خودگزارشی است؛ که کیفیوت خوواب را در طوول
یک ماه گذشته بررسی میکنود و شوامل  13پرسوش در  7بُعود
کیفیت خواب میباشد .نمره پرسشنامه بی صفر توا  21در نظور
گر ته می شوود 3 .پرسوش اصولی بدنوه پرسشونامه را تشوکیل
میدهد.
پرسشهای  1تا  0به صورت بواز ،کوتواهپاسوخ و توکجووابی و
پرسشهای  3تا  3به صورت 0جوابی و بر پایه مقیواس لیکورت
می باشد ( .)11نحوه امتیازدهی پرسشنامه به ای صوورت اسوت
که 7 :امتیاز برای مقیواسهوای «توصویف کلوی ورد از خوواب
(کیفیت ذهنی خواب)»« ،تأخیر در بوه خوواب ر وت »« ،طوول
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مدت خواب مفید»« ،کفایت خواب (نسبت طوول مودت خوواب
مفید از کل زمان سپریشده در رختخواب)»« ،اختالالت خوواب
(بیدار شدن شبانه رد)»« ،میزان داروی خوواب آور مصور ی» و
عملکرد صبحگاهی (مشکالت تجربهشده توسو ورد در طوول
روز ناشی از بدخوابی)» در نظر گر ته میشود (.)12
نمره های صوفر 2 ،1 ،و  3در هور مقیواس ،بوه ترتیوب ،بیوانگر
وضعیت طبیعی ،وجود مشکل خفیف ،متوس و شدید میباشود.
در رآیند تکمیل ای پرسشنامه ،محقق توضیحی پیرامون هدف
تحقیق و نحوه تکمیل آن به جامعه آماری ارایه میدهود .نموره
کلی پرسشنامه  3و یا بیشتر نمایوانگر نامناسوب بوودن کیفیوت
خواب است و هر چه نمره باالتر باشد؛ کیفیت خواب نیز پایی تر
است ( .)13نمره کل به  0کد وضعیتی «خوب»« ،نسبتا خوب»،
«نسبتا بد» و «بد» تقسیمبندی میشود (.)10
روایی و پایایی ای ابزار توس پژوهشگران مختلف از جملوه در
ایران در مقاالت گزارش شده است .ای پرسشنامه در ایران ابتدا
به ارسی ترجمه شده و سپس مجددا به منظور تأیید صحت آن،
به انگلیسی برگردانیده شده است ( .)13به منظوور روایوی ابوزار
ارسی از روایی محتوا استفاده شد؛ که توسو  6نفور از اسواتید
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسوگان) تأییود گردیود.
پایایی ابزار در مطالعه حاضر با روش همسوانی درونوی محاسوبه
شد؛ که ضریب آلفای کرونباخ  4/76تا  4/83به دست آمد.
اطالعات ردی مددجویان پیش از مداخله با اسوتفاده از پرونوده
مووددجویان جمووعآوری گردیوود .از آن جووایی کووه بیشووتر
شرکتکنندگان در مطالعه بیسواد ،کمسواد و یا دارای مشکالت
بینایی یا حرکتی بودند و نیز به دلیل کهولت سو  ،در برخوی
مفاهیم و پرسشهای ابزار بورای آنوان دشووار بوود؛ سوعی شود
پرسشها با زبانی ساده و قابل هم از ایشان پرسیده شوود و در
صورتی کوه در پاسوخ آنهوا ابهوامی وجوود داشوت ،پژوهشوگر
توضیحات بیشتری برای روش شدن پاسخ درخواست مینموود.
گردآوری دادههای کیفیت خواب ا راد در مرحله پیشآزمون قبل
از مداخله و برای بار دو به اصله  0هفته بعد از شروع مداخله،
با استفاده از شاخص استاندارد کیفیت خواب پیتزبرگ برای هر 2
گروه مداخله و کنترل انجا شد.
در ای پژوهش از عصاره خشک گیاه بابونه آلمانی از نوع بابونوه
شیراز به شکل کپسول خوراکی برای گروه مداخله استفاده شود.
دوز عصاره بر پایه مطالعات مشابه در نظر گر ته شود و مصورف
آن  2بار در روز پس از ناهار و پس از شا و بوه مودت  0هفتوه
ادامه یا ت ( 8و .)16-18
عصاره بابونه شیرازی با نظارت داروساز و با دوز  044میلیگور
به درون ژالتی هوای کپسوول خووراکی سواخت شورکت تولیود
ژالتی کپسول ایران تزریق شود و بوه طوور هفتگوی در اختیوار
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خانههای سالمندان قرار میگر ت .دارو بر اساس چکلیست و با
عالمت گذاری توس مسؤول دارو به مددجویان داده میشود .در
مورد گروه کنترل نیز مداخلهای انجا نگر ت.
برای توصیف نتایج پژوهش و بیان راوانی هر یک از متغیرها از
آمار توصیفی استفاده شد .برای مقایسه تفاوت میوانگی نمورات
کیفیت خواب واحد های مورد پژوهش قبول و بعود از مداخلوه از
آزمون های تی زوج و تیمستقل استفاده گردید .سوط اطمینوان
در تمامی آزمون ها  33درصد در نظور گر توه شود .برخوورداری
متغیرهووای کمووی از توزیووع طبیعووی بووا آزمووون کلموووگروف-
اسمیرنوف بررسی شد.
بوورای بررسووی همگنووی گووروههووای مداخلووه و کنتوورل از نظوور
ویژگیهای ردی از آزمونهای تیمستقل و مجذورکای استفاده
شد .برای بررسی ارتباط بی ویژگیهای ردی و کیفیت خوواب
ا راد شرکتکننده از آزمونهای آماری آنالیزواریانس یکطر ه و
تی مستقل اسوتفاده شود .همچنوی بورای محاسوبه و تجزیوه و
تحلیل دادهها ،نسخه  17نر ا زار  SPSSبه کار گر ته شد.
در انجا کلیه مراحل پژوهش به نکات اخالقی توجه شد .به ای
منظور ،پس از اخذ مجوزهای اخالقی و قوانونی از دانشوگاه آزاد
اسالمی واحد اصوفهان (خوراسوگان) ،دانشوگاه علوو پزشوکی
اصفهان و سازمان بهزیستی اصفهان ،با مراجعوه بوه خانوههوای
سالمندان تحت نظوارت بهزیسوتی و ارایوه معر وی ناموه ،طورح
پژوهشووی ،اهووداف آن و عووواری جووانبی احتمووالی و عالیووم
حساسیت برای سالمندان (ا راد  64ساله و باالتر) سواک مراکوز
مربوطه و مسؤولی مرتب بوه طوور کامول شورح داده شود و از
داوطلبان رضایت آگاهانه شرکت در پژوهش گر ته شد.

مشاور پزشک و داروساز بوه منظوور کنتورل عوواری جوانبی و
تداخالت دارویی در تموا مراحول تحقیوق در دسوترس بودنود.
ارزش های رهنگی و احترا به حقوق ا راد تحوت مطالعوه مود
نظر قرار گر ت .صودمات احتموالی پویشبینوی شود .صوداقت و
امانتداری در تمامی مراحل تحقیقات رعایت گردید.
یافتهها

در پایان 77 ،نفر از شرکتکنندگان ( 37نفر گوروه کنتورل و 04
نفر گروه مداخله) توانستند با توجه بوه معیارهوای ورود و خوروج
پووژوهش ،دوره مداخلووه را بووه پایووان برسووانند .نتووایج آزمووون
کلموگروف -اسمیرنوف نشانداد که متغیرهای مورد پوژوهش از
توزیع طبیعوی پیوروی مویکورد ( .)p>4/43مشخصوات وردی
واحدهای مورد پوژوهش و نتوایج مقایسوه همگنوی گوروههوای
کنترل و آزمون در جدول  1آورده شده است.
آزمون های آمواری مجوذورکای و تویمسوتقل اخوتالف آمواری
معنیداری بی خصوصیات ردی گوروههوای مداخلوه و کنتورل
نشوووان نوووداد .پووویش از مداخلوووه  30/3درصووود ( 02نفووور) از
شرکتکننودگان داروی خووابآور مصورف نمویکردنود و 83/1
درصد ( 60نفر) نمره کیفیت خواب نامطلوب ( 3یا باالتر) داشتند.
میانگی و انحراف معیار نمره کیفیت خواب کل واحدهای موورد
پژوهش پویش از مداخلوه برابور بوا  8/30/3بوود .میوانگی و
انحراف معیار نمره کیفیت خواب در گروه کنترل قبل از مداخلوه
 8/10/3و بعوود از مداخلووه  8/20/4بووود .در گووروه مداخلووه،
میانگی و انحراف معیار نمره کیفیت خواب ا راد قبل از مداخلوه
 8/80/3و بعد از مداخله  3/43/7بود .نتایج مقایسوه کیفیوت
خواب سالمندان قبل و بعد از مداخله در جدول  2گوزارش شوده
است.

جدول:1مشخصاتفردیومقایسههمگنیواحدهایموردپژوهش
میانگی انحرافمعیار
س
مدت اقامت در خانه سالمندان (سال)
مصرف داروی خوابآور در هفته (بار)
جنس

تحصیالت

تأهل

بیماری مزم شناختهشده

مرد
زن
بیسواد
ابتدایی
دبیرستان
دانشگاه
مجرد
متأهل
وت همسر
متارکه
دارد
ندارد

مجموع

Chi-Square test
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تعداد
36
01
33
17
3
2
14
12
31
0
71
6
77
**

14/670/3
3/33/3
1/31/1
درصد
06/8
33/2
68/8
22/1
6/3
2/6
13/4
13/6
66/2
3/2
32/2
7/8
144

Independent T-test

نتیجه مقایسه همگنی
*

P = 4/14
*
P = 4/23
*
P = 4/76
P = 4/33

**

P = 4/83

**

P = 4/30

**

P = 4/32

**

*
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مهرداد عبدالهزاده و همکاران

جدول:2مقایسهمیانگینکیفیتخوابسالمنداندوگروهمداخلهوکنترلقبلوبعدازمداخله
قبل از مداخله

بعد از مداخله

میانگی انحرافمعیار

میانگی انحرافمعیار

0/38/1
0/38/8
P= 4/08

0/48/2
3/73/4
P>4/441

گروه کنترل
گروه مداخله
نتیجه آزمون تیمستقل (بی گروهی)

بور اسوواس جوودول  ،2نتووایج آزمووون توویزوج در مووورد مقایسووه
درونگروهی نشانداد که بی میانگی نمرههای کیفیوت خوواب
گروه کنترل قبل و بعد از مداخله اختالف معنی دار آماری وجوود
نداشته است ( .)p=4/03همچنی ای آزمون نشانداد کوه بوی
میانگی نمره های کیفیت خوواب گوروه مداخلوه قبول و بعود از
مداخله اختالف معنیدار آماری وجود داشته است (.)p<4/441
نتایج آزمون آماری تویمسوتقل در موورد مقایسوه بوی گروهوی
نشانداد که بی میانگی نمرههای کیفیت خواب  2گروه مداخله
و کنترل قبل از مداخله اختالف آماری معنی داری وجود نداشوته
است ( .)p=4/08از سوی دیگر ای آزموون نشوان داد کوه بوی
میانگی نمره های کیفیت خواب گروه های مداخله و کنترل بعود
از مداخلووه اخووتالف آموواری معنوویدار وجووود داشووته اسووت
( .)p<4/441نتایج آزمون های آماری آنالیزواریانس یکطر وه و
تی مستقل ،ارتباط معنی داری بی سطوح مختلوف ویژگوی هوای
ردی و کیفیت خواب ا راد شرکت کننده در پژوهش نشان نوداد
(.)P<4/43
بحث
نتایج ای پژوهش نشانداد که مصرف عصاره گیاه بابونه کیفیت
خواب سالمندان ساک در خانوه هوای سوالمندان منتخوب شوهر
اصفهان را بهبود میبخشد .با توجه به ایو کوه کیفیوت خوواب
ا راد تحت تأثیر عوامل ردی واسطه ای همچون سو  ،جونس،
بیماری و عوامل دیگر قرار موی گیورد ()13؛ دو گوروه کنتورل و
مداخله از نظر ای عوامل با یکدیگر مقایسه شدند؛ که اخوتالف
معنی داری بی آن ها مشاهده نشد و همگو بودنود .از ایو رو،
می توان نتیجه گر ت که عصاره بابونه بدون ارتباط با متغیرهای
ذکر شده باعث بهبود کیفیت خواب سالمندان شده است.
در همی راستا ،در نتایج مطالعه  Zickو همکاران ( )2411کوه
با هدف تعیی اثر ایمنی و ابتدایی بابونه در بهبود عالیم ظاهری
بی خوابی بیماران مبتال به بیخوابی مزم انجا شد ،نشوانداده
شد که مصرف  0هفته عصاره خوراکی بابونه تأثیری متوس در
جهت بهبود عالیم بیخوابی و عملکرد روزانه ای بیماران نسبت
به دارونما داشته است (.)8
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نتیجه آزمون
تیزوج (درونگروهی)
P=4/03
P<4/441

در مطالعه دیگری که توس  Choو همکاران ( )2413با هودف
تعیی اثر آروماتراپی پوستی بر اضطراب ،شوار خوون و کیفیوت
خواب بیماران مبتال بوه اخوتالالت کرونوری بسوتری در واحود
مراقبت های ویژه انجا شد؛ نشوانداده شود کوه آرومواتراپی بوا
اسانس هوای بابونوه و اسوطوخودوس مویتوانود باعوث کواهش
اضطراب و بهبود وضعیت خواب بیماران بستری در بخوشهوای
مراقبت ویژه شود ( .)3گرچه ای مطالعات در مورد ا رادی انجا
شده که سالمند محسوب نمی شدند؛ ولی نتوایج موذکور خوواآ
خوابآوری بابونه را تأیید میکنود .از ایو رو ،مویتووان نتیجوه
گر ت که بابونه خواآ خواب آوری در مددجویان سالمند دارد و
تأثیر بابونه بر کیفیت خواب سالمندان در ای پوژوهش را تأییود
میکند.
از سوی دیگر ،مطالعوات نشوان داده اسوت کوه  17/7درصود از
ا رادی که از بیخوابی شکایتدارند ،از ا سردگی و اضطراب هم
رنج میبرند و ا راد مبتال به اختالالت روانی معموال تاریخچهای
طوالنی از بیخوابی را گزارش میکنند .در پژوهشهوای انجوا
شده ارتباط معنی داری بی ا سردگی و اضطراب با کیفیت خواب
ا راد مشاهده شده است ( .)24در نتایج مطالعوه Amsterdam
و همکاران ( )2412که با هدف تعیوی توأثیر بابونوه بور عالیوم
اضطراب و ا سردگی بیماران مبوتال بوه ا سوردگی انجوا شود،
نشانداده شد که بابونوه توأثیری مشوخص در بهبوودی عالیوم
ا سردگی ای بیماران داشته است (.)21
مطالعه دیگر  Amsterdamو همکاران ( )2443با هدف تعیی
اثر عصاره خوراکی بابونه و دارو نما بر عالیم اضوطراب بیمواران
مبتال به اختالل اضطراب منتشر نیز نشان داده شد که مصرف 8
هفته عصاره خوراکی بابونه اثری متوس در جهت بهبود عالیوم
اضطراب در بیماران مبتال به اخوتالل اضوطراب منتشور داشوته
است ( .)22نتایج ای پژوهشها با نتایج آرا بخشی عصاره بابونه
در ای پژوهش همخووانی دارد و مویتووان نتیجوه گر وت کوه
عصاره بابونه باعوث ایجواد آراموش در موددجویان سوالمند و در
نتیجه بهبود کیفیت خواب آنان شده است.
در مطالعه  Langhorstو همکاران ( )2413با هدف مقایسه دو
روش درمان دارویی و درمان گیاهی کولیتاولسراتیو ،نشوانداده
شد که درمان گیاهی خوراکی کولیتاولسراتیو با عصواره صومغ،
http://ebcj.mums.ac.ir/
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بابونه و قهوه مؤثرتر از درمان با داروی موزاالزی بووده اسوت و
باعث کاهش عالیم گوارشی ا وراد موی شوود .عوالوه بور ایو ،
 Langhorstو همکاران ( )2413در نتایج مطالعوه خوود بیوان
داشتند که بابونه عالوه بر تأثیر بر دستگاه گوارش ،دارای اثورات
آر بخش ،تسکینی و ضددردی در ا راد اسوت ( .)23از ایو رو،
عصاره بابونه ممک است عوالوه بور کموک بوه بهبوود عالیوم
گوارشی سالمندان ،در آرا سازی و آمادگی به منظور خواب آنان
نیز مؤثر بوده باشد.
گرچووه بسوویاری از مطالعووات موورتب بووا اثوورات بابونووه بوور روی
مدلهای حیوانی انجا شده است؛ کوه الزاموا بوا موقعیوتهوای
انسانی مشابه نیستند؛ اما نتایج ای مطالعات به طوور ثوابتی دارا
بودن خواآ آرا بخشی بابونه و کمک بوه خوواب را نشوانداده
است .نتایج مطالعه  Shinomiyaو همکاران ( )2443نشان داد
کووه عصوواره گیوواه بابونووه خووواآ شووبهبنزودیووازپینی در خووواب
موشهای صحرایی دارد و باعث آرامش آنها میشود (.)20
همچنی مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است کوه گول بابونوه
حاوی چندی لیگاند شبهبنزودیازپی اسوت .اموروزه ثابوت شوده
است که بنزودیازپی ها از عوامل مهواری و تسوکینی مویباشود
( .)23نتایج ای گونه پژوهشها خواآ آرا بخشی بابونه و تأثیر
آن بر بهبود کیفیت خواب سالمندان در ای پژوهش را میتوانود
توجیه کند.
ای مطالعه همچوون سوایر پوژوهشهوا دارای محودودیتهوا و
نواقصی است؛ که باید یا توههوای مطالعوه را در ایو چوارچوب
نگریست .یکی از محدودیت های قابل ذکر ای پژوهش مربووط
به طراحی نیمهتجربی بودن پژوهش میباشد؛ به ای صورت که
پژوهشگر قادر به کنترل بسیاری از عوامل تأثیرگذار بور کیفیوت
خواب سالمندان شرکتکننده همچوون درد ،نواراحتی ،بیمواری،
بعضی از داروهوا ،اضوطراب ،اسوترس ،رژیوم غوذایی و عوامول
محیطی همچون نور ،سروصدا و مراقبوتهوای پرسوتاری نبوود؛
گرچه تالش گردید تا بسیاری از ای عوامل کنترل گردد.
همچنی با توجه به ای که مناسوبتوری شویوه دسترسوی بوه
دادههای مورد پژوهش ،استفاده از ا راد داوطلب بود و با توجه به

ای که بسیاری از مراکز مراقبت از سالمندان ،تمایل به شورکت
در پروژه های پژوهشی را نداشتند؛ ای عد تمایل مویتوانسوت
باعث شود که بسیاری از ا راد واجد شورای رصوت شورکت در
پژوهش را پیدا نکننود .همچنوی پوژوهش حاضور در دو گوروه
صورت گر ت .از ای رو ،پیشنهاد میشود به منظور دستیابی بوه
نتایج دقیقتر ،عالوه بر شرای تحقیق حاضر ،مطالعهای با حجم
نمونه بیشتر و در سه گروه (لحاظ نمودن گروه دارو نما) طراحوی
و اجرا گردد.
نتیجهگیری
نتیجه نهایی پژوهش آن که مصرف خوراکی عصاره گیاه بابونوه
به منظور کمک به بهبود کیفیت خواب سالمندان میتواند موؤثر
باشد .بنابرای  ،با توجه به نتایج پژوهش و عد گزارش عارضوه
در خصوآ مصرف آن و با توجه بوه شویوع بواالی اخوتالالت
خواب در سالمندان ،عصاره ای گیاه می تواند عواری مرتب بوا
اقدامات دارویی را کاهش دهد و در موارد مشابه استفاده گردد.
تشکروقدردانی
ای مقاله حاصول پایوانناموه کارشناسوی ارشود رشوته آمووزش
پرستاری با گرایش داخلی-جراحی مصوب دانشگاه آزاد اسالمی
واحوود اصووفهان (خوراسووگان) بووا شووماره 23814043322440
می باشد .به ای وسیله ،از همکاری دانشگاه آزاد اسوالمی واحود
اصفهان (خوراسگان) ،سوازمان بهزیسوتی اصوفهان ،خانوههوای
سالمندان مشارکتکننده و تمامی سالمندان گرامی که در تدوی
و نگووارش ای و پووژوهش کمووال همکوواری داشووتند ،صوومیمانه
سپاسگزاری میگردد.
اطالعات ای پژوهش با دریا ت شناسه (کد) اخالقی ،032436
از معاونت محتر تحقیقات و نواوری دانشوگاه علوو پزشوکی
اصفهان در پایگاه ثبت کار آزمایی های بوالینی ایوران بوا شوماره
 IRCT2413142413484N1و در پایگووواه ثبوووت اطالعوووات
پایاننامهها و رسالههای تحصویالت تکمیلوی کشوور بوا شوماره
 2168107ثبت گردیده است.
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Effect of Chamomile Extract on Sleep Quality of the Elderly
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Abstract
Background: The elderly often face difficulties in achieving a comfortable sleep. Due to its
relaxing properties, chamomile may be effective in improving sleep quality in the elderly.
Aim: to determine the effect of Chamaemelum Nobile extract on the sleep quality of
hospitalized elderly in nursing homes of Isfahan.
Methods: This study is a clinical trial with pretest and post test. The study population was 77
cases of elderly hospitalized in nursing homes. Participants were selected through random
continuous sampling and divided into intervention and control groups. The intervention group
received 400 mg oral capsules of chamomile twice daily after lunch and after dinner for 4
weeks. Quality of sleep in both groups was measured using the standard questionnaire of
Sleep Quality Questionnaire Index (PSQI) before and after intervention. Data were analyzed
using SPSS software version 17 using descriptive statistics and paired t and independent ttests.
Results: The age of the participants in this study was 74.310.6 years and 53.2% of the
participants were women. Mean score of sleep quality in the control group was 8.14.3
before the intervention and 8.24.0 after the intervention (p>0.05). Mean sleep quality score
for the intervention group was 8.84.3 before the intervention and 5.03.7 after the
intervention (P<0.001).
Conclusion: Oral administration of chamomile extract has sedative properties and can be
effective in the improvement of the quality of sleep in older adults.
Keywords: Sleep, Elderly, Chamaemelum
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