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  مقاله پژوهشی

  

  
 1390زمستان ، 1ه پژوهشی طب مکمل، شمار –فصلنامه علمی 

 

   ساله 50-60الطیب و نشاسته بر مشکالت تنفسی، حین خواب زنان  تأثیر سنبل
  

 4زندي ، صدیقه غرایاق3، حمید حقانی2، سیمین تعاونی*1اکباتانی ندا ناظم
  دانشگاه علوم پزشکی تهران. کارشناس ارشد مامایی،  .1
  .رشناس ارشد مامایی و کارشناس ارشدآموزش بهداشت، عضو مؤسسه طب اسالمی، مکمل و مطالعات تاریخ پزشکیکا .2
  دانشجوي دکتري آمار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. .3
  کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. .4
   

  15/12/1390 تاریخ پذیرش:    22/09/1390تاریخ دریافت: 
 چکیده
باشد که این اختالل با مشکالت تنفسی حین  ترین مشکالت زنان در دوران یائسگی اختالل خواب می یکی از شایع مقدمه:

هاي گیاهی جهت رفع  شود. زنان در این سنین تمایل زیادي به استفاده از مکمل خواب از جمله سرفه و خرخر کردن تشدید می
الطیب و نشاسته بر مشکالت تنفسی، سرفه و خرخر کردن حین  یین تأثیر سنبلاین مشکالت دارند. هدف پژوهش حاضر نیز تع

 باشد. ساله می 50-60خواب در زنان 
 100در این مطالعه از طراحی کارآزمایی بالینی تصادفی همراه با گروه کنترل استفاده شد. شرکت کنندگان را  ها:مواد و روش

بردند، تشکیل دادند. ابزار مورد استفاده شامل فرم مشخصات دموگرافیک و  خوابی رنج می ساله که از بی 50-60زن یائسه 
 ها استفاده گردید. هاي توصیفی و تحلیلی جهت آنالیز داده باشد. از آزمون ي شاخص کیفیت خواب پیترزبرگ میپرسشنامه

 1-4و تفاوت سنی با همسر  3-4ن ، تعداد فرزندا)٪50( 45-49سن یائسگی )، ٪66( 50-52اکثر زنان در گروه سنی  ها:یافته
همچنین با ابزار کیفیت خواب  دار بودند و از نظر اقتصادي در سطح متوسط قرار داشتند. سواد و خانه تر آنان بیبودند. بیش )36٪(

جه الطیب و نشاسته مشکالت تنفسی حین خواب زنان یائسه کاهش یافته و در نتی پیترزبرگ مشخص گردید با استفاده از سنبل
  یابد. کیفیت خواب آنان ارتقاء می

ــري: نتیجــه ــژوهش نشــان  گی ــن پ ــایج ای ــد نت ــأثیر ســنبل يهدهن ــواب   ت ــر مشــکالت تنفســی حــین خ الطیــب و نشاســته ب
الطیـب بـیش از نشاسـته بـود. بـه عـالوه بـا توجـه بـه عـدم وجـود عـوارض جـانبی بـراي مکمـل                 باشد، اگر چه اثـر سـنبل   می

خطـر جهـت اخـتالل     هـا بـه عنـوان یـک درمـان بـی       تـوانیم توصـیه کنـیم از ایـن مکمـل      یالطیـب  و نشاسـته مـ    گیاهی سنبل
 خواب در زنان استفاده شود.

  اختالل تنفسی، سرفه، خرخر کردن، کیفیت خواب، یائسگی. ها:کلیدواژه
  Email: neda40012@gmail.comنویسنده مسئول:  * 
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  مقدمه:
ــه    ــت جامع ــین بهداش ــر متخصص ــروزه از نظ ــد  ام فراین

ــانه   ــت داراي نش ــن اس ــگی ممک ــک یائس ــا و  فیزیولوژی ه
عوارضی باشـد کـه در زنـدگی فـرد اثـر گذاشـته و گـاهی        
ممکن است بـراي او مضـر باشـد. تغییـر در طـول عمـر و       
افزایش امید به زنـدگی باعـث شـده اسـت زنـان بـیش از       
ــپري     ــگی س ــس از یائس ــود را در دوران پ ــر خ ــث عم ثل

تـر شـده و از    آن ملمـوس  کنند. لـذا مشـکالت و عـوارض   
طرف اعضاي بهداشـتی جامعـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه       

) از سـوي دیگـر در ایـن دوران بـه دلیـل کـاهش       1است(
زنـان دچـار تغییـرات زیـادي از      ،هـاي بـدن   سطح هورمون

 ،سـردرد  ،تـپش قلـب   ،تعریـق شـبانه   ،جمله گُـر گرفتگـی  
ــی ــک  ،گیج ــتگی، تحری ــواب     خس ــتالل خ ــذیري و اخ پ

ــ مــی ــا  ن عالیــم مــیشــوند. ای ــاراحتی جزئــی ت توانــد از ن
ــی از    ــاوت باشــد. یک ــده متف ــاتوان کنن ــم شــدید و ن عالی

ــایع ــواب     ش ــتالل خ ــنین اخ ــن س ــکالت در ای ــرین مش ت
هــاي  باشــد کـه ممکــن اســت بـه دلیــل بـروز ســرفه    مـی 

ــاد      ــردن ایج ــر ک ــا خرخ ــی و ی ــتالالت تنفس ــبانه، اخ ش
ــود( ــن دوران  3و2ش ــیوع آن در ای ــه ش ــان ک ــا  35). چن ت

  ).3درصد گزارش شده است( 60
تــر  هــا ســبکدر واقــع بــا افــزایش ســن زنــان خــواب آن

ــر گرفتگــی و تعریــق شــبانه، خرخــر کــردن،  مــی شــود. گُ
مشـــکالت تنفســـی و ســـرفه کـــردن نیـــز از عـــواملی 

تــر فراینــد خــواب را مختــل    باشــند کــه بــیش   مــی
ــی ــازند( م ــی  5و4س ــن دوران حت ــونی ای ــرات هورم ). تغیی

ـ  ممکن اسـت باعـث افـزایش     خـواب گـردد   ي همیـزان آپن
چنـــان کـــه در دوران پـــس از یائســـگی افـــرادي کـــه 

ـ     -خـواب بـیش   يههورمون درمـانی جـایگزینی ندارنـد آپن
توانـد   ) اخـتالالت خـواب مـی   3کننـد.(  تري را تجربـه مـی  

شـماري از جملـه بـروز دردهـاي عضـالنی و       عوارض بـی 
ــاي عضــالت، افســردگی   ــا درد فیبره ــایی مشــابه ب درده

ــدگی    و.... را ای ــت زن ــاهش کیفی ــث ک ــد و باع ــاد نمای ج
  ).5زنان شود(

هــاي متعــددي جهــت  در کتــب و مقــاالت مختلــف روش
بهبود و درمان اخـتالالت حـین خـواب بیـان شـده اسـت       

ــ ــن روش يهاز جملـ ــا،   ایـ ــتفاده از داروهـ ــه اسـ ــا بـ هـ
ــل ــان،     مکمـ ــه تریپتوفـ ــید آمینـ ــوي اسـ ــاي محتـ هـ

 هیدروکســی تریپتوفــان و مالتــونین، تغییــر در ســبک    
تـوان اشـاره نمـود. همچنـین      زندگی، تغذیـه درمـانی مـی   

هاي دیگـري کـه بـه منظـور بهبـود کیفیـت خـواب         روش
ــه کــار مــی ــانی ب ــد از: موســیقی درم ــد عبارتن لمــس  ،رون

ــانی ــازي ،درم ــوزنی(   ،آرام س ــب س ــا و ط ــیکن 5یوگ ) ل
اولین خط درمـانی کـه معمـوالً توسـط پزشـکان بـه کـار        

باشـد و ایـن در    مـی هـا   شـود، تجـویز هورمـون    گرفته مـی 
حــالی اســت کــه بســیاري از زنــان ممکــن اســت شــرایط 

). از 2اســتفاده از هورمـــون درمـــانی را نداشـــته باشـــند( 
دهـد در سـنین    سوي دیگـر تحقیقـات جهـانی نشـان مـی     

یائسـگی و بعـد از آن زنــان تمایـل زیــادي بـه اســتفاده از     
درصــد افــراد  50گیاهــان دارویــی دارنــد بــه طــوري کــه 

هـــاي گیــاهی جهـــت کنتـــرل   مکمــل  ســـال از میــان 
ــی ــی  ب ــتفاده م ــود اس ــوابی خ ــد( خ ــیه2کنن ــاي  ) از توص ه

هـاي یائسـگی مطـرح     دیگري که به منظـور بهبـود نشـانه   
شـود ورزش اسـت. ضـمن ایـن کـه بـه همـان انـدازه          می

ــؤثر   کـــه ورزش کـــردن در دوران یائســـگی مهـــم و مـ
گــزارش شــده اســت بــه اســتفاده از طــب مکمــل و مــواد 

ي کنـار آمـدن بـا تغییـرات یائسـگی تأکیـد       طبیعی نیز برا
شده است. اگر چـه بـراي اولـین بـار معرفـی ایـن مـواد و        

ــتفاده از آن ــه یـــک  روش اسـ ــه بـ ــتلزم مراجعـ ــا مسـ هـ
ــان     ــن درم ــیاري از ای ــی بس ــت ول ــص اس ــاي  متخص ه

ــه کــار   مکمــل را خــود شــخص مــی ــه تنهــایی ب ــد ب توان
میلیـــون نفـــر آمریکـــایی از  6/1). نزدیـــک بـــه 6بـــرد(
اي مکمـل جهـت رفـع مشـکالت تنفسـی حـین       هـ  درمان

ــی   ــتفاده م ــان اس ــد( خوابش ــا و  7کنن ــروزه در آمریک ). ام
درصــد زنـــان یائســه داروهــاي گیـــاهی     80انگلــیس  

ــد و  اســتفاده مــی ــه   60-70کنن ــد ک ــان معتقدن درصــد آن
ــن مکمــل ــوده و  هــا مشــکالت آن ای ــر طــرف نم ــا را ب ه

اي کـه   ) در مطالعـه 8باشـند(  طبیعی و بـدون عـوارض مـی   
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) انجــام شــده بــه عالقــه 1999وســط کرنــی و اشــمید (ت
خـوابی   زیاد افراد جهت درمـان مشـکالت مربـوط بـه بـی     

هـاي گیـاهی اشـاره شـده اسـت       با استفاده از انواع مکمـل 
هــا بهتــر  دهــد کــه ایــن مکمــل و همچنــین توضــیح مــی

ــی   ــوند و م ــف اســتفاده ش ــوان  اســت در مشــکالت خفی ت
یکـدیگر بـه کـار    ها را به صـورت تنهـا یـا ترکیـب بـا      آن

  ). 9برد(
تــرین گیاهــان مــورد اســتفاده در هنگــام  یکــی از قــدیمی

الطیـب و نشاسـته اسـت کـه از      اختالالت تنفسـی، سـنبل  
چــین و اروپــا اســتفاده  ،هــا پــیش در مصــر و یونــان قــرن

) 2008) هدســـول و همکـــاران (11و10و5شـــده اســـت(
ــز در مطالعــ  ــنبل    يهنی ــأثیر س ــه ت ــود ب ــر   خ ــب ب الطی
) 12کننــد(  ســی و اســترس اشــاره مــی    مشــکالت تنف

هـــاي  همچنـــین از نشاســـته، عســـل، ســـیر در کتـــاب
مختلـف طــب مکمــل بــه عنـوان دارویــی طبیعــی جهــت   

  ).13رفع سرفه و مشکالت تنفسی یاد شده است(
الطیب و  هدف ما در این پژوهش تعیین تأثیر سنبل

نشاسته بر مشکالت تنفسی، سرفه و خرخر کردن حین 
  باشد. ي سالم میهخواب در زنان یائس

  ها:  مواد و روش
این مطالعه از نـوع کارآزمـایی بـالینی تصـادفی همـراه بـا       

باشـد کـه بـه منظـور بررسـی تـأثیر گیـاه         گروه کنترل می
الطیــب و نشاســته بــر مشــکالت تنفســی، ســرفه و  ســنبل

 50-60خرخــر کــردن حــین خــواب در زنــان یائســه      
ــاله ــت   س ــز بهداش ــه مراک ــده ب ــه کنن ــالم مراجع ی و ي س

ــانی منتخــب دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در       درم
ــال ــه  1389-90س ــت. روش نمون ــورت گرف ــري در  ص گی

این پـژوهش بـه صـورت تصـادفی و مسـتمر بـود. معیـار        
ــان     ــال از زم ــک س ــداقل ی ــت ح ــه گذش ــه مطالع ورود ب
آخـــرین قاعـــدگی پـــس از شـــروع یائســـگی طبیعـــی، 
ــرف دارو،    ــدم مص ــی، ع ــمی و روان ــاري جس ــتن بیم نداش

ــ ــامل   دخانی ــه ش ــروج از مطالع ــار خ ــود. معی ــل ب ات و الک
ــول    ــی در ط ــاري جســمی و روان ــه بیم ــر گون ــدایش ه پی
ــردد،       ــواب گ ــتالل خ ــب اخ ــه موج ــژوهش ک ــام پ انج

پیدایش تغییر قابل توجـه شـرایط خـواب بـه صـورت غیـر       
بینــی از جملــه مســافرت، تغییــر مکــان      قابــل پــیش 

ــول     ــافی در ط ــواد اض ــه دارو و م ــر گون ــرف ه و...//مص
ــردن ســنبل   مطال ــه و مصــرف نک ــب بــه مــدت    ع الطی

  روز در طول یک ماه مصرف  بود. 7حداکثر 
الزم بـه ذکـر اســت کـه طـرح پژوهشــی فـوق بـه تأییــد       

ي اخــالق دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران رســیده کمیتـه 
ــت  ــت و موافق ــه   اس ــت نمون ــوط جه ــاي مرب ــري از  ه گی

مراکز منتخـب انجـام شـده اسـت. علـت انتخـاب مراکـز        
هــاي یائســگی و   خــب وجــود کلینیــک  بهداشــتی منت

ــن مراکــز مــی  ــه ای ــدگان ب ــا  کثــرت مراجعــه کنن باشــد. ب
توجـه بــه مراتــب فــوق پـس از انجــام معاینــات بــالینی و   

ي کیفیـت خـواب پیترزبـرگ جهــت    اسـتفاده از پرسشـنامه  
ــه دســت ــه نمون ــابی ب ــه   ی ــواب ک ــتالل خ ــاي داراي اخ ه

نفـر اولیـه بـه     270حدود یـک مـاه بـه طـول انجامیـد از      
ها بـه علـت عـدم مصـرف صـحیح       احتساب کاهش نمونه

نفــر داوطلــب  100هــا تــا پایــان مداخلــه، نهایتــاً  کپســول
واجد شرایط با توجه بـه فرمـول حجـم نمونـه بـا در نظـر       

ــزان  ــرفتن میــ ــه   β=0.2و  0.05α=گــ وارد مطالعــ
ــرم     ــل ف ــژوهش و تکمی ــداف پ ــر اه ــس از ذک ــدند. پ ش

ــه صــورت مصــاحبه  ــه، اطالعــات ب ــت  رضــایت آگاهان ثب
  گردید.

هـا بـه طـور تصـادفی از طریـق       ي بعـدي نمونـه  در مرحله
زوج و فرد کـردن کـدهاي مربـوط بـه هـر نمونـه، بـه دو        
گروه الـف و ب تقسـیم شـدند. بـه هـر دو گـروه آمـوزش        

هـــا و اهمیـــت مصـــرف  ي اســـتفاده از کپســـولنحـــوه
صــحیح آن ارائــه شــد. جهــت نظــارت بــر مصــرف       

ي مصــرف را از گــر هـر هفتـه نحـوه    هـا پـژوهش   کپسـول 
طریق تماس تلفنـی بـا واحـدهاي پـژوهش کنتـرل نمـود       

روز و یــا داشــتن  7و در صـورت عــدم مصـرف بــه مـدت    
ــه  ــک از شــرایط حــذف، نمون ــارج  هــر ی ــه خ هــا از مطالع

هـا توضـیح داده شـد کـه در صـورت       گردید. به نمونـه  می
هـاي ارائـه شـده تـا پایـان       تداوم صحیح مصـرف کپسـول  

ــالگري ي مطالعـــه یـــک معاینـــه رایگـــان جهـــت غربـ
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سرطان پستان و معاینـات بـالینی توسـط مامـاي مسـئول      
الطیـب و   شود. بـا وجـود ایـن کـه سـنبل      پژوهش ارائه می

همچنین نشاسته فاقد عـوارض جـانبی جـدي بـوده ولـی      
ــال  هــا خواســته شــد هــر از نمونــه ــه دنب ــه مشــکلی ب گون

گـر اطـالع دهنـد و در     هـا را بـه پـژوهش    مصرف کپسـول 
ز بــه مصــرف دارو و یــا تمایــل بــه خــروج از  صــورت نیــا

  مطالعه مصرف خود را قطع نمایند.
یــک گــروه از کپســول خــوراکی ســدامین محصــول      

ي گــرم عصــاره میلــی 530شــرکت گــل دارو کــه حــاوي 
ــه   ي ســنبلریشــه الطیــب در هــر کپســول بــه طــور روزان

صبح و شب، هـر بـار یـک کپسـول بـه مـدت یـک مـاه         
یــز کپســولی مشــابه حــاوي اســتفاده نمــود. گــروه دیگــر ن

گــرم نشاســته بــه همــان ترتیــب گــروه آزمــون   میلــی 50
ــه ذکــر اســت کــه کپســول  ــوق  داده شــد. الزم ب هــاي ف

ظــاهري یــک شــکل داشــته و توســط داروســاز در داخــل 
ــت ــت.      پاک ــرار گرف ــزا ق ــور مج ــه ط ــف و ب ب ــاي ال ه
ــه ــه   نمون ــرین مرحل ــا آخ ــژوهش، ت ــروه پ ــل گ ــا و ک ي ه

هــاي الــف  محتــواي پاکــت اســتخراج اطالعــات نهــایی از
اطــالع بودنــد. لــذا پــژوهش حاضــر بــه صــورت  و ب بــی

  سه سوکور انجام گرفت.
ابــزار بــه کــار رفتــه در ایــن پــژوهش شــامل فــرم        

-ســوال و پرسشــنامه 16مشخصــات دموگرافیــک شــامل 
ــن    ــود. ایـ ــرگ بـ ــواب پیترزبـ ــتالل خـ ــاخص اخـ ي شـ
پرسشــنامه اخــتالل خــواب را در طــول یــک مــاه گذشــته 

ــ ــورد بررس ــیم ــرار م ــد و داراي  ی ق ــلی  9ده ــوال اص س
کوتـاه و تـک    ،آن بـه صـورت بـاز    1-4است که سواالت 

باشـد.   بـه صـورت چهـار جـوابی مـی      5-9جوابی و سوال 
مشـــکالت تنفســـی حـــین خـــواب بـــا ســـوال پـــنجم 

سـوال فرعـی اسـت بررسـی      9پرسشنامه که خود شـامل  
شــود. درکـــل ایــن پرسشـــنامه از هفــت حیطـــه     مــی 

ــرد ا   ــی ف ــیف کل ــه   (توص ــأخیر در ب ــواب، ت ــت خ ز کیفی
خواب رفـتن، طـول مـدت خـواب واقعـی، کفایـت خـواب        
شــامل طــول مــدت خــواب واقعــی از کــل زمــان ســپري 

وخــواب، اخــتالل خــواب کــه بــه صــورت شــده در رخــت

ــبانه  ــدن ش ــدار ش ــی بی ــف م ــرد تعری ــزان   ي ف ــود، می ش
آور مصـرفی، عملکـرد روزانـه بـه صـورت       داروهاي خـواب 

ــده  ــه ش ــکالت تجرب ــیي مش ــی از ب ــردي  ناش ــوابی ف خ
ــره    ــس از نم ــه پ ــت ک ــده اس ــکیل ش ــایی   تش ــدي نه بن

تـر نشـانگر   و بـیش  5ي سواالت در صـورت کسـب نمـره   
  باشد. اختالل خواب می

ــار علمــی پرسشــنامه ــدین اعتب ــران چن ــرگ در ای ي پیترزب
ــوا    بـــار در مطالعـــات مختلـــف از طریـــق روایـــی محتـ
ــه     ــنامه ب ــن پرسش ــه ای ــان ک ــت. چن ــده اس ــنجیده ش س

ــادي و همکــاران ( ي حســینســیلهو ) در دانشــگاه 1386آب
ــه    ــرار گرفت ــنجش ق ــتفاده و س ــورد اس ــدرس م ــت م تربی

ي پرســتاري و مامــایی ). همچنــین در دانشــکده14اســت(
ــیله     ــه وس ــده ب ــام ش ــژوهش انج ــز در دو پ ــران نی ي ای

ــک ــاران (  ملـ ــان و همکـ ــیري1385زادگـ ــا  ) و نصـ زیبـ
ــزار از طریــق رو1385وهمکــاران ( ایــی محتــوا ) روایــی اب

). پایـایی ایـن پرسشـنامه نیـز     15و14سنجیده شده اسـت( 
ــت(   ــده اس ــنجیده ش ــف س ــات مختل ) و 17-14در تحقیق

ي حاضــر نیــز بــراي اعتمــاد علمــی آن از     در مطالعــه
ــه     ــتگی ب ــریب همبس ــد و ض ــتفاده ش ــدد اس ــون مج آزم

  برآورد گردید. =84/0rمیزان 
ي بعـدي پـژوهش کـه بعـد از یـک مـاه از مداخلـه        مرحله

-ورت گرفت بـدین ترتیـب بـود کـه مجـدداً پرسشـنامه      ص
ــه  ــط نمون ــرگ توس ــپس    ي پیترزب ــد و س ــل ش ــا تکمی ه

ــه ثبــت و مــورد تجزیــه و  کلیــه ي اطالعــات توســط رایان
  تحلیل قرار گرفت.

از آمار توصیفی و استنباطی (تی زوجی، تی مستقل، 
ها با کمک  آنووا) نیز جهت تجزیه و تحلیل داده

 فاده شد.است SPSS 14افزار نرم

  :هایافته
ــون   ــروه آزم ــان در گ ــنی زن ــانگین س و در  7/52±2/3می

، سـن یائسـگی در گـروه آزمـون     1/53±4/3گروه کنتـرل 
، میـــانگین 02/48±6/3و در گـــروه کنتـــرل  9/3±9/46

و  02/4±17/6تفــاوت ســنی بــا همســر در گــروه آزمــون 
ــرل   ــروه کنت ــانواده در   45/4±2/6در گ ــراد خ ــداد اف ، تع
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ــون   ــروه آزمــ ــرل   36/4±79/1گــ ــروه کنتــ و در گــ
، تعــــداد فرزنــــدان در گــــروه آزمــــون    3/2±56/4
ــرل  3/2±52/4 ــروه کنتــ ــداد 1/5±68/1و در گــ ، تعــ

ــون   ــروه آزم ــان در گ ــرل  74/4±3/2زایم ــروه کنت و در گ
ــه در    72/1±34/5 ــود. ســایر مشخصــات توصــیف نمون ب

ارائـه شــده اسـت. همچنــین الزم بــه    1ي جـدول شــماره 
ز نظـر مشخصـات دموگرافیـک    دو گـروه ا  ذکر اسـت کـه  

ــار ــون و ي داشــتندتطــابق آم ــی مســتقل هــاي  از آزم و ت
هـا در دو گـروه    یکسـان بـودن نمونـه    بـراي  کاي اسکوئر

 .استفاده شده است
الطیـب مشـخص    پس از یک ماه مصـرف کپسـول سـنبل   

گردیـــد کـــه در تمـــامی نـــه قســـمت ســـوال پـــنجم  
ي پیترزبـــرگ کـــه مربـــوط بـــه مشـــکالت پرسشـــنامه
هـا   باشـد بعـد از مصـرف کپسـول     خـواب مـی   تنفسی حین

) P=0001/0داري حاصــل شــده اســت (   تغییــر معنــی 
ــماره   ــدول شـ ــه   2(جـ ــروه دوم کـ ــین در گـ ). همچنـ

ــد   کپســول ــوده بودن ــاوي نشاســته را مصــرف نم ــاي ح ه
  داري در بهبود مشکالت تنفسی دیده شد. تغییر معنی

 الطیب با نشاسته مجدداً هر چند که میزان اختالف اثر سنبل
تر ي حاصل نشانگر تأثیر بیشبررسی شد که نتیجه

). در 3باشد(جدول شماره  الطیب بر اختالل خواب می سنبل
آخر الزم به ذکر است که هیچ گونه عوارضی در طول 
پژوهش به دنبال مصرف دارو و بعد از اتمام آن مشاهده 
نگردید و همچنین مشخص شد که گروه الف مصرف 

  ي نشاسته بودند.ب مصرف کننده ي سدامین و گروهکننده
  بحث:

سنبل الطیب و همچنین ثیر مکمل گیاهی أدر این مطالعه ت
-60خواب زنان یائسه  مشکالت تنفسی حین برنشاسته 

 همکاران ساله مورد بررسی قرار گرفت. فولی و 50
کنند که  ) ذکر می2009( همکاران تایبی و ) و1995(

درصد  45حدود ه خواب در این گرو مشکالت تنفسی حین
دست ه ) در مطالعه حاضر نیز نتایج مشابه ب18و2(باشد می

مشکالت تنفسی  ها داراي از نمونه درصد 60 هک آمد، چنان
که  کنند ذکر می همکاران نیز خواب بودند. اوهایون و حین

یکی از مهمترین دالیل اختالل خواب در دوران یائسگی 
یین رفتن هاي جنسی است. با پا کاهش سطح هورمون

میزان ترشح استروژن در دوران یائسگی، احتمال خرناس 
شود.  کشیدن و اختالالت تنفسی حین خواب نیز بیشتر می

ها نیز  روانی وابسته به هورمون همچنین تغییرات جسمی و
خواب در این سنین  مشکالت تنفسی حینتواند باعث  می

سال  40) سن باالي 2009هاکول و همکاران ( )19شود(
نان را دلیلی براي افزایش مشکالت تنفسی حین خواب از ز

جمله خرخر کردن ذکر می کنند و همچنین بیان 
هاي پس از یائسگی  نمایند، این مشکل با گذشت سال می

 ).20یابد( افزایش می
اي در مورد سنبل  ) در مقاله2003هادلی و همکاران (

دت الطیب به م گیرند که اگر سنبل الطیب چنین نتیجه می
تواند مشکالت  یک تا دو هفته شبانه استفاده شود می

تنفسی حین خواب را تا حد خفیفی بهبود بخشد. اما در 
مورد تأثیر تک دوز آن اختالف نظر وجود دارد و همچنین 

کنند که این مکمل گیاهی عوارض جانبی مهمی  ذکر می
) در 2006). بنت (21باشد( خطر می نداشته و کامالً بی

تواند  الطیب می دهد مصرف سنبل خود نشان می يهمطالع
در بهبود مشکالت تنفسی خواب تأثیر داشته باشد ولی به 

). در 11تواند مؤثر واقع شود( عنوان درمان قطعی نمی
مطالعه حاضر نیز مشابه همین نتیجه حاصل گردید. بدین 
صورت که با مصرف این دو مکمل گیاهی تا حدودي 

حین خواب را بهبود بخشید. هر توان مشکالت تنفسی  می
تري نسبت به الطیب تأثیر بیش چند که در مقایسه سنبل

  نشاسته بر جاي گذاشت.
خود نشان دادند  يه) نیز در مطالع2002پویارز و همکاران (

شب   15الطیب به مدت  گرمی سنبل میلی 100که دوز 
تواند کیفیت خواب را بهبود بخشد. پژوهشگران فوق  می

الطیب  جهت  نمایند که اگر ثابت شود سنبل مطرح می
مشکالت حین خواب مؤثر است، درمانی ارزان و بدون 

 .)22باشد( عوارض جانبی براي زنان در دوران یائسگی می
اي که توسط دونات و همکاران  مچنین در مطالعهه
الطیب در مقایسه با دارو  ) در آلمان انجام شده سنبل2003(
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) نتایج در 23نما کیفیت خواب را بهبود بخشیده است(
 يهدهندپژوهش حاضر نیز همانند تحقیقات فوق نشان

الطیب و نشاسته بر مشکالت تنفسی حین  تأثیر سنبل
تر الطیب به مراتب بیش لبته تأثیر سنبلباشد که ا خواب می

) در 1985از نشاسته بوده است. در مقابل بالدر و همکاران (
داري را در بهبود وضعیت خواب  تحقیق خود تفاوت معنی

). 24الطیب و دارو نما به دست نیاوردند( بین مصرف سنبل
) در آمریکا که با هدف 2003فاراج و میلز ( يهدرمطالع

الطیب،  مکمل گیاهی سنتی حاوي (سنبل تعیین تأثیر
خوابی انجام گرفت، این نتیجه  بادرنجبویه و نشاسته) بر بی

به دست آمد که میزان تأخیر شروع خواب در مصرف 
دار نموده بود،  کنندگان مکمل گیاهی فوق کاهش معنی

همچنین طول مدت خواب در مصرف کنندگان مکمل 
دار مشاهده شد، که  فوق افزایش یافته بود و تفاوت معنی

) با توجه 25باشد( این نتایج مشابه نتایج مطالعه حاضر می
هاي  به کارگیري این مکمل يهبه تناقض شواهد در زمین

هاي مختلف به نظر  تأثیر مکمل يهگیاهی و مقایس
 تري در این زمینه نیاز است. رسد هنوز تحقیقات بیش می

رل هاي این پژوهش عدم کنت یکی از محدودیت
ها  ها بود زیرا این فعالیت هاي قبل از خواب در نمونه فعالیت

خواب تأثیر داشته باشد هر  يهتواند بر شروع وروند ادام می
ها آموزش داده شد که از خوردن و  چند که به نمونه

آشامیدن قهوه و الکل خودداري نمایند ولی راه قطعی 
  جهت کنترل آن وجود نداشت.

 گیري: نتیجه

خطر و بدون  تأثیر بیي هدهند ین پژوهش نشاننتایج ا
الطیب و نشاسته بر مشکالت تنفسی، سرفه  عوارض سنبل

باشد. از آن جایی که تمام  و خرخر کردن حین خواب می
سال تشکیل دادند، توصیه  50-60ها را زنان یائسه  نمونه

مشکالت  يهمقایس يهشود تحقیقات بعدي در زمین می
کردن حین خواب در دو گروه زنان  تنفسی، سرفه و خرخر

و مردان و همچنین در سنین مختلف و در مقایسه با سایر 
  ها صورت گیرد.  مکمل

  تشکر و قدردانی:
اي  نامه پژوهش حاضر بخشی از طرح تحقیقاتی پایان

مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 4N138903252172و کد کارآزمایی بالینی /پ) 854(کد:
باشد که بدین وسیله از معاونت محترم دانشگاه  می

ي بهداشت شهر گردد. همچنین از شبکه سپاسگزاري می
ها و  آوري نمونه ي همکاري الزم در جمعقدس به واسطه

تمامی زنان شرکت کننده در این پژوهش قدردانی 
نماییم. الزم به ذکر است که این طرح در مرکز  می

  ه ثبت رسیده است.بالینی ایران ب کارآزمایی



 و همکارانندا ناظم اکباتانی                                                                                                              بر...سته شاو ن بسنبل الطیتاثیر 

18 

  الطیب و نشاسته ها به تفکیک در دو گروه سنبل : خالصه مشخصات دموگرافیک نمونه1جدول شماره 
 نشاسته سنبل الطیب مشخصات دموگرافیک

 1/53±4/3 7/52  ±2/3 سن

 02/48±6/3 9/46±9/3 سن یائسگی

 بی سواد بی سواد سطح تحصیالت

 خانه دار خانه دار وضعیت اشتغال

 متوسط متوسط وضعیت اقتصادي

 متاهل متاهل وضعیت تاهل

 45/4±2/6 02/4±17/6 تفاوت سنی با همسر

 34/5±72/1 74/4±3/2 تعداد زایمان

 1/5±68/1 52/4±3/2 تعداد فرزندان

 94/2±06/2 52/2±13/2 تعداد فرزندان ازدواج کرده

 56/4±3/2 36/4±79/1 تعداد افراد خانواده

  
  

سنبل  يخواب در دو گروه مصرف کننده مشکالت تنفسی حین يهانحراف معیار نمر میانگین و يهمقایس:  2 جدول شماره
  نتایج آزمون قبل از مداخله و نشاسته الطیب و

  گروه ها دارونما سنبل الطیب نتایج آزمون

 X¯±sd X¯±sd  ها حیطه

t= 9/1     ,df=98,  p= 06/0   اختالل در تنفس  78/1±84/0  48/1±73/0 

t= 8/1     ,df=98,  

p= 075/0  

  خرخر کردن 56/1±4/1 08/1±2/1

t= 168/0     ,df=98, 

p= 86/0  

  سرفه  84/1±58/0  86/1±6/0
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ي سنبل ي مشکالت تنفسی حین خواب در دو گروه مصرف کنندهي میانگین و انحراف معیار نمرهمقایسه:  3 جدول شماره
  خله و نتایج آزمونالطیب و نشاسته بعد از مدا

  ها گروه سنبل الطیب دارونما نتایج آزمون

 X¯±sd X¯±sd  ها حیطه

t= 9/4     ,df=98,  p= 0001/0  اختالل در تنفس  2/1±72/0  54/0±61/0 

t= 52/3     ,df=98,  p= 001/0   خرخر کردن 52/1±4/1  68/0±89/0 

t= 11/3     ,df=98,  p= 001/0  سرفه  78/1±58/0  38/1±69/0 
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Abstract 
Introduction: One of the most common problems in menopausal women is sleep 
disturbance, that the difficulty with breathing problems during sleep, including 
coughing and snoring be intensified. Women in this age intended to use Herbal 
supplements in order to solve these problems. The aim of this study was to investigate 
effect valerian and starch on Uncomfortable Breathing, Coughing and Snoring during 
Usual Sleep Habit in 50- 60 years old women in Tehran. 
Methods: In this study a randomized controlled trial design was employed. 
Participants consisted of 100 women with menopause aged 50-60, who suffered from 
insomnia. Instrument included demographic data form and Pittsburg sleep quality 
index. Descriptive and inferential statistics (t-test) were used to analyze the data.  
Results: Most of the women were in the 50-52 year group (66%), menopause age was 
45-49 (50%), and number of children was 3-4 and age difference with their spouse 
was1-4 year (36%). Most of them were illiterate and at medium economic class. So by 
means of PSQI determined using valerian and starch uncomfortable Breathing during 
sleep reduced and improved Quality of sleep   
Conclusion: The Findings of this study showed that the effect of valerian and Starch 
on uncomfortable breathing during sleep. Althogh the effect of valerian was more than 
starch. In addition, the absence of negative side effect, commonly seen with prescribed 
hypnotics, suggests that traditional herbal supplement may be a suitable alternative for 
treatment of insomnia. 
KeyWords: Uncomfortable Breathing, Coughing, Snoring, Quality of Sleep, 
Menopause. 
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