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  :مقدمه
ماساژ نوزادان و شيرخواران يك جز مهم 
مراقبتي در جوامع مختلف است كه به صورت سنتي 

 با انواع روغن هاي صورت مي گيرد و در اين ميان ماساژ
طبيعي جايگاه ويژه اي در بعضي كشورها، بخصوص 

   درصد نوزادان با 99ال پدر ن. )1(هندوستان دارد 
براي هزاران . )2(روغن هاي طبيعي ماساژ داده مي شوند 

سال است كه در بعضي كشورهاي شرق آسيا از ماساژ 
شيرخواران االن و كودكان و ـــبا روغن در بزرگس

 در چند سال گذشته محققين در. )3(استفاده مي گردد 
  بـمزايا يا معاي شف و شناختدد بررسي علمي و كــص

  
  .)3(استفاده از اين روش سنتي برآمده اند 

يكي از مواردي كه ذهن محققين را به خود 
مشغول كرده است احتمال تاثير ماساژ با روغن در رشد 
و نمو نوزادان و شيرخواران زودرس و ترم و همچنين 
اثر بر الگوي خواب آنها مي باشد كه مطالعات معدودي 
در اين زمينه صورت گرفته است ولي با نتايج ضد و 

ز مطالعات تاثيرات مثبت بعضي ا. نقيض همراه بوده است
ماساژ با روغن را در رشد و نمو و بهبود الگوي خواب 

 و بعضي )3-5(يد كرده اند يانوزادان و شيرخواران ت
ديگر تفاوت معني داري در مداخله با ماساژ با روغن 

  :چكيده
در اين ميان ماساژ . ماساژ نوزادان و شيرخواران يك جزء مهم مراقبتي در جوامع مختلف است :زمينه و هدف

رشد اين مطالعه با هدف تاثير ماساژ با روغن كنجد  بر ميزان . با انواع روغن هاي طبيعي جايگاه ويژه اي دارد
  .و الگوي خواب شيرخواران ترم طراحي شده است

 سطح  ماهه سالم مراجعه كننده به درمانگاه هاي2 شيرخوار 150 در اين مطالعه كارآزمايي باليني :روش بررسي
ه صورت تصادفي در يكي از گروه هاي ماساژ با روغن، شهر اراك به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب و ب

در گروه ماساژ با روغن، مادر با روغن كنجد تمام بدن شيرخوار را . ون ماساژ قرار گرفتندماساژ به تنهايي يا بد
 هفته ماساژ داد و در گروه ماساژ تنها، اين كار بدون روغن و در گروه 4 دقيقه به مدت 10 بار در روز هر بار 2

ومتريك و الگوي خواب ل و پس از مداخله اندازه گيري توپقب. هاي معمول انجام شد شاهد فقط مراقبت
با  Post-Hocشيرخواران بررسي و به كمك آزمون هاي آماري كاي دو، آناليز واريانس، كروسكال واليس و 

  .يكديگر مقايسه شدند
 هفته 4بعد از .  ميانگين اندازه هاي شيرخواران در بدو مطالعه بين گروه ها تفاوت آماري معني داري نداشت :يافته ها

، 23/1076±12/273 وزن در گروه هاي ماساژ با روغن ، ماساژ تنها و بدون ماساژ به ترتيب ميانگين افزايش
 ميانگين افزايش طول مدت خواب در گروه هاي .)>001/0P( گرم بود 142/686±92/220 و 12/310±24/965

  ).>001/0P( ماساژ بيشتر از گروه هاي بدون ماساژ بود
خصوص ماساژ توسط روغن كنجد باعث ه عه، ماساژ بدن شيرخواران ببر اساس نتايج اين مطال :نتيجه گيري

بهبود الگوي خواب و همچنين باعث وزن گيري بهتر آنها مي شود و ممكن است در دراز مدت تاثير مثبت در 
  .افزايش قد نيز داشته باشد

  
ك  وزن، ماساژ،، روغن كنجد، رشد،  شيرخوار، خواب :ليدياي  واژه ه
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مشاهده نكردند اما تاثيرات سودمند ديگر ماساژ از جمله 
 ).6 (ار را نتيجه گرفته اندبرقراري ارتباط بهتر بين مادر و شيرخو

در ضمن تحريك لمسي حركتي مي تواند موجب 
آسايش و راحتي فرد گردد و در نوزادان اين تحريك، 
 موجب كاهش استرس و كاهش ترشح هورمون كورتيزول

 و حتي باعث كاهش افت درجه حرارت و )7(مي گردد 
 در رابطه با مزاياي د اماشوكاهش عفونت در آنها مي 

  .)8 (يد تاثيرات آن نياز به مطالعات بيشتر مي باشدي تامفيد و
ر، تاثير روغن هاي ــه مورد بررسي ديگـــنكت

مختلف در اين زمينه مي باشد تا به حال از چند روغن 
طبيعي در مطالعات استفاده شده است اما در هر مورد 
تعداد بسيار اندكي، گاهي فقط يك مطالعه در دسترس 

د نيز از مواردي است كه اثر مثبت روغن كنج. مي باشد
آن بر رشد و نمو و خواب نوزادان زودرس در يك 

كنجد گياهي ). 4(مطالعه در هند بررسي شده است 
است كه ميوه آن محتوي دانه هاي ريز و به رنگ سفيد، 
قهوه اي يا سياه است و حاوي مواد معدني متعدد، ليزين 

 و استفاده  درصد روغن دارد60و ليستين است و حدود 
از آن خستگي فكري را كاهش داده و مصرف موضعي 

ما ا. آن مي تواند در بهبود ترميم بافت ها موثر واقع شود
يد تاثيرات ماساژ بدن يدر رابطه با مزاياي مفيد و تا

. )4 (شيرخواران با آن مطالعات بسيار اندكي وجود دارد
 از با توجه به اينكه عدم وزن گيري مناسب شيرخوار يكي

نمو صحيح و مناسب،  نشانه هاي خطر مي باشد و رشد و
يكي از اهداف مراقبت هاي بهداشتي از نوزادان مي باشد 
لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير ماساژ با روغن كنجد 

   . گرديداجرابر ميزان رشد و الگوي خواب شيرخواران 
  

  :روش بررسي
پژوهش حاضر يك كارآزمايي باليني است كه 

ه منظور بررسي تاثير ماساژ با روغن كنجد بر ميزان ب
رشد و الگوي خواب شيرخواران دو ماهه مراجعه كننده 

  روشبا استفاده ازبه درمانگاه هاي سطح شهر اراك 
  انجامنمونه گيري چند مرحله اي جهت انتخاب نمونه ها 

ال، بدين صورت كه شهر اراك به پنج منطقه شم. گرفت
 و از هر منطقه به  مركز تقسيمجنوب، شرق، غرب و

طور تصادفي يك درمانگاه انتخاب شد به نسبت مراجعه 
 150كنندگان به درمانگاه شيرخواران به طور تصادفي 

در يكي از سه گروه ماساژ با روغن كنجد، ماساژ نمونه 
 جهت مالحظات .تنها و بدون ماساژ قرار داده شدند

 اخالق اخالقي پژوهش، طرح تحقيقاتي در شوراي
دانشگاه بتصويب رسيده و از كليه مادران واحدهاي 
مورد پژوهش رضايت نامه كتبي اخذ گرديد و كليه 

  . مفاد بيانيه هلسينكي رعايت گرديد
معيارهاي ورود نوزادان به پژوهش عبارت بودند از 

 تا 2500 هفته كامل، وزن زمان تولد 42 تا 37سن حاملگي 
شير مادر، عدم وجود  گرم، تغذيه انحصاري با 4000

بيماري عمومي واضح، عدم وجود بيماري پوستي، فرزند 
اول و يا دوم خانواده و معيارهاي خروج شامل حساسيت 
به روغن كنجد، ابتال به بيماري عمومي و يا پوستي در طي 

  . ساعت كامل بود24مطالعه و عدم انجام مطالعه در 
در بدو ورود واحد مورد مطالعه به پژوهش، 

با ترازوي رو ميزي ( ندازه هاي توپومتريك شامل وزن ا
به طور خوابيده و با يك  چك شده با وزنه استاندارد،

شيرخوار را روي ميز قد سنج (، قد )باس نازكل
كه سر طفل به قطعه چوبي كه روي  خوابانيده بطوري

صفر خط كش بطور عمود نصب شده است تكيه داشته 
را حركت داده سپس قسمت متحرك خط كش . باشد

ماس پيدا كند و اندازه ثبت تا با كف پاي شيرخوار ت
شيرخوار به پشت خوابانده شده و دور ( ، دور سر)گرديد

سر از برجسته ترين نقطه پشت سر تا برجسته ترين نقطه 
كه متر در قسمت جلو روي  روي پيشاني به طوري

، دور )برآمدگي ابروها قرار بگيرد اندازه گيري گرديد
دور ) بزرگترين محيط وسط بازو يا ران(و، دور ران باز

) در ناحيه ناف(و دور شكم ) در ناحيه پستان ها(سينه 
در مورد الگوي خواب شيرخواران . اندازه گرفته شد

 از) انهـــواب شبـــ ساعت و خ24مدت زمان خواب در (
  سپس در. مادر پرسيده شد و در چك ليست ثبت گرديد
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 به مادر آموزش داده شد كه ابتدا نوزاد گروه ماساژ با روغن
را به پشت خوابانيده و با ريختن يك قاشق چايخوري از 

روغن  (بودروغن كنجدي كه در اختيار او قرار داده شده 
كنجد از دانه هاي كنجد تهيه شده و درجه خلوص آن 

تمام بدن نوزاد را از ) تعيين گرديد% 95توسط آزمايشگاه 
كات دوراني، يكنواخت و آرام كف نوك پا تا سر با حر

سپس نوزاد را به شكم خوابانده و ماساژ . دست ماساژ دهد
از ماساژ دور چشم و اندام (را در پشت شيرخوار ادامه دهند 

اين ماساژ دو بار در روز و هر ). تناسلي خودداري مي شد
وه ماساژ تنها، در گر. بار به مدت ده دقيقه انجام گرديد

 فقط مراقبت هاي و در گروه شاهدن ماساژ بدون روغ
سپس بعد از چهار هفته مجدداً اندازه هاي . دشروتين انجام 

توپومتريك و وضعيت خواب شيرخواران مورد بررسي 
جهت جلوگيري از خطاي سوگيري چك ليست . قرار گرفت

 تا ها كد گذاري شده و چك ليست هاي اوليه جمع آوري
همچنين نمونه . لع نباشندنمونه گيران از اطالعات اوليه مط

گيران در ابتداي مطالعه، آموزش هاي الزم را ديده و با هم 
جهت استخراج نتايج از شاخص هاي . هماهنگ شدند

فراواني، ميانگين و انحراف معيار و تست هاي آماري مربع 
  Post-Hocانس، كروسكال واليس و ـــز واريـــكاي، آنالي

  . استفاده گرديد
  

  :يافته ها
 دازه هاي توپومتريكانگين و انحراف معيار انمي

در بدو ورود به مطالعه بين سه گروه ماساژ و بدون ماساژ با 
همچنين درصد پسران در گروه ماساژ . هم تفاوتي نداشت

 5/50 و 51، 52 ماساژ تنها و شاهد به ترتيب با روغن كنجد،
    بود كه از اين نظر نيز گروه ها با هم تفاوتدرصد
وزن شيرخواران در گروه ماساژ با .  نداشتنداريمعني د

 گرم و در گروه ماساژ تنها، 07/11روغن كنجد روزانه 
 گرم بيشتر از گروه شاهد افزايش يافته بود در ضمن 11/7

 بين دو گروه ماساژ نيز تفاوت آماري را Post-Hocآزمون 
ميزان افزايش دور . )>001/0P ()1شماره جدول ( نشان داد

 هاي ماساژ نسبت به گروه شاهد دور شكم در گروهسينه و 
دو گروه ماساژ از نظر افزايش دور . )>05/0P(بيشتر بود 

ولي  .)>05/0P(الف معني دار داشتند ـــه با هم اختـــسين
ميزان افزايش . در مورد دور شكم اختالف معني دار نبود

قد، دور سر، دور بازو و دور ران با اينكه در گروه هاي 
شاهد بيشتر بود اختالف معني دار آماري بين اژ از گروه ماس

  ).1  شمارهجدول( سه گروه ديده نشد
  

  شيرخواران در و معيار خواب اندازه هاي توپومتريك  انجام مداخله زقبل و بعد ا مقايسه تفاوت ميانگين: 1 شماره جدول
   گروه هاي مورد مطالعه                   

  
  هگرو                     

  متغير
 *P value  گروه بدون ماساژ  گروه ماساژ تنها  گروه ماساژ با روغن

 P>001/0  14/686±92/220   24/885±12/310   23/996±12/273 ** )گرم(وزن

 <05/0P  97/1±49/0  71/2±54/0  82/2±64/0  )سانتي متر (قد

 <05/0P  53/1±5/0  62/1±58/0  93/1±62/0  )سانتي متر (دور سر

  >05/0P  75/1±92/0  03/2±82/0  74/2±87/0  ** )سانتي متر(نهدور سي
  P>05/0  33/2±80/0  08/3±95/0  54/3±95/0  )سانتي متر (دور شكم
  <P 05/0  26/1±42/0  57/1±44/0  92/1±48/0  )سانتي متر (ودور باز
  <05/0P  91/1±53/0  17/2±64/0  77/2±84/0  )سانتي متر (دور ران
  >P 001/0  24/10±3/8  2/61±7/30  111±3/32  ** )دقيقه ( ساعته24خواب 

 >001/0P  4/26±7/12  8/94±2/36  6/114±2/40  )دقيقه (خواب شبانه

  بين دو گروه ماساژ >05/0P **    بين گروه هاي ماساژ با گروه بدون مداخله*
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و خواب شبانه  ساعته 24خواب افزايش  ميزان
 بود  ماساژننيز در گروه هاي ماساژ بيشتر از گروه بدو

)001/0P<.( آزمون Post-Hoc ميزان در  نشان داد
 دو به دو بين گروه ها نيز ساعته 24خواب افزايش 
اين تفاوت در خواب شبانه اما . )>05/0P ( وجود داردتفاوت

هيچ مورد حساسيت در ). 1 شماره جدول( مالحظه نشد
  .شيرخواران نسبت به روغن كنجد مشاهده نشد

  

  :بحث
ر نشان دهنده افزايش نتايج پژوهش حاض

ميانگين وزن در گروه ماساژ با روغن كنجد نسبت به 
 گروه ماساژ تنها نيز .گروه ماساژ تنها و گروه شاهد بود

به طور معني داري از گروه شاهد بيشتر وزن اضافه كرده 
 در هندوستان 2000 و همكاران در سال Agarwal. بودند

 گروه 4ودرس كه  ز گروه نوزادان5در مطالعه اي بر روي 
آنها با روغن هاي مختلف دو بار در روز به مدت چهار 
هفته ماساژ داده شده بودند به اين نتيجه دست يافتند كه 
فقط ماساژ با روغن كنجد به طور معني داري افزايش 

 ).4 (وزن بيشتري را نسبت به گروه شاهد ايجاد مي كند
ه اين از هند ب و همكاران Sankaranarayanan همچنين

 روز 31نتيجه رسيدند كه ماساژ با روغن نارگيل به مدت 
چهار بار در روز در نوزادان زودرس و نوزادن ترم باعث 

 ).3(افزايش وزن بيشتري نسبت به گروه شاهد مي شود 
 با 2005 و همكاران نيز در سال Aroraاين تاثير مثبت را 

ماساژ روغن گل آفتابگردان مشاهده كردند به طوري 
گرم در هر كيلوگرم افزايش وزن روزانه بيشتر 11ه ك

  ).5(نسبت به گروه شاهد ثبت گرديد 
در بعضي مطالعات ماساژ به تنهايي نيز در رشد 

 Liuو نمو نوزادان و شيرخواران موثر بوده است از جمله 
 ماهه، مشاهده 0-6در مطالعه اي بر روي شيرخواران ترم 

 بار در روز 2-3  دقيقه15-20كرد كه ماساژ به مدت 
 گرم وزن گيري بيشتر 4/7براي سه ماه باعث افزايش 

  ).9 (روزانه گروه مطالعه نسبت به گروه شاهد مي شود

منافع ماساژ با روغن دوگانه است به اين معني 
كاربرد . مي گردد كه منافع هم به روغن وهم به ماساژ بر

روغن موضعي باعث بهبود عملكرد سد پوستي و تنظيم 
ر درجه حرارت شده و اين از صرف انرژي جهت بهت

  گرم نگه داشتن بدن نوزادان و شيرخواران جلوگيري 
 مي كند كه خود عاملي براي وزن گيري بهتر است

همچنين ماساژ باعث كاهش استرس و كاهش . )10،3(
ترشح كورتيزول در شيرخواران شده و اثر استرسورهاي 

از طرفي ماساژ . محيطي را تا حد زيادي مهار مي كند
دادن به دليل تحريك بدن در آزاد كردن بيشتر هورمون 
مالتونين يا هورمون آرامش موجب احساس بهتر در 

 اين اثر آرامبخش باعث بهبود احتماالًً .نوزادان مي شود
در مطالعه حاضر نيز . )11،7 (الگوي خواب مي شود

 ساعته به طور معني داري در گروه 24ميزان خواب 
با روغن بيشتر از گروه ماساژ تنها و شاهد افزايش ماساژ 

در مورد خواب شبانه دو گروه ماساژ نسبت به . يافته بود
 اما بين ،گروه شاهد افزايش ميزان خواب را نشان دادند

خواب شبانه نسبت . گروه ماساژ تفاوتي مشاهده نشد دو
 ساعته بيشتر افزايش يافته بود كه دليل آن 24به خواب 

اين يكي از بنابر. يزان خواب در طي روز بودمكاهش 
داليل ديگر وزن گيري بهتر، مي تواند به علت ترشح 
 بيشتر هورمون رشد به علت خواب شبانه بيشتر باشد

از سوي ديگر ماساژ، باعث بهبود گردش خون . )12(
هم  شده و اين موضوع نيز هم عملكرد سلول هاي بدن و

ماساژ و . )12 (عملكرد هورمون ها را بهتر مي كند
فعاليت فيزيكي مناسب همچنين مي تواند باعث تحريك 

  ).13(استخوان سازي شود 
در مطالعه ما با اينكه در گروه ماساژ با روغن 
افزايش قد بيشتر بود اما اختالف معني داري بين سه گروه 

 افزايش قد  نيز تفاوت معني داري درArora. مشاهده نشد
نوزادان ماساژ داده شده با روغن آفتابگردان مشاهده نكرد 

قد را در گروه  تفاوت معني دارافزايش Agarwal اما ).5(
  . )4 (ماساژ با روغن كنجد در نوزادان زودرس مشاهده كرد
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 داري در مطالعه ما دور سينه و شكم به طور معني  .برخوردار است در اين زمينه نيز مطالعاتي صورت گيرد
افزايش در گروه ماساژ با روغن بيشتر از گروه شاهد 

 ورـ دور بازو و ران به طAgarwalيافته بود اما در مطالعه 
  .)4 (معني داري افزايش بيشتري يافته بودند

  
  :نتيجه گيري

به طور كلي بر اساس نتايج اين مطالعه، ماساژ 
بدن شيرخواران بخصوص ماساژ توسط روغن كنجد 
باعث بهبود الگوي خواب و همچنين باعث وزن گيري 
بهتر آنها مي شود و ممكن است در دراز مدت تاثير 

احتماالً اين تاثيرات  مثبت در افزايش قد نيز داشته باشد،
مثبت مي تواند به دليل افزايش ترشح هورمون رشد به 
علت خواب شبانه بيشتر، كاهش مصرف انرژي جهت 
گرم نگه داشتن بدن و افزايش دانسيته استخواني در 

عالوه بر اين، ماساژ دادن شيرخوار . شيرخواران باشد
ث تقويت برقراري ارتباط عاطفي بين توسط والدين باع

آنها و شيرخوار شده و موجب مي گردد تا والدين بهتر 
احساسات وي را درك كرده و اعتماد به نفس خودشان نيز 

در واقع ماساژ نوزاد و شيرخوار زيباترين راه . افزايش يابد
شناخت احساسات و واكنش ها و ايجاد آرامش و اطمينان 

توان به والدين آموزش داد از اين لذا مي . خاطراو است
  .روش كم هزينه و مفيد براي شيرخوارانشان استفاده نمايند

الزم بذكر است كه همه مطالعات نشان دهنده 
 و Leeاز جمله . وزن گيري بهتر توسط ماساژ نبوده است

 ماهه، 2-6 هفته ماساژ در شيرخواران 4همكاران بعد از 
عني داري در وزن گيري مشاهده نكردند هيچ اختالف م

  اما برقراري ارتباط مادران و پاسخ نوزادان به طور 
 واقع بر اساس نتايج در. )6 (معني داري بهبود يافته بود

، ماساژ در برقراري ارتباط مادران با نوزادان مطالعه آنها
 در طي مطالعه اي، مشاهده كرد Fajita. نيز موثر است

رزندانشان را ماساژ مي دادند كمتر كه مادراني كه ف
پس احتماالً ماساژ نه . )14 (دچار افسردگي شده بودند

تنها در شيرخواران اثرات سودمندي دارد بلكه نتايج 
در ضمن ماساژ . مفيدي در مادران نيز به همراه دارد

هزينه كاربري خوبي نيز به همراه دارد چون نوزادان 
له ماساژ بدن، زودتر زودرس بستري در بيمارستان بوسي

با توجه به نتايج مطالعه ). 15-18، 6 (ترخيص مي شوند
حاضر و تحقيقات مشابه و با توجه به اين نكته كه ماساژ 

تواند در تقويت ارتباط  ابزار كم هزينه اي بوده و مي
عاطفي والدين با شيرخوار و تقويت اعتماد به نفس آنها 

ين نكته كه كاربرد اين موثر واقع شود و با در نظر گرفتن ا
 روش ها به طور سنتي در بعضي كشورها وجود داشته و

پيشنهاد مي شود در  ،سينه به سينه منتقل گرديده است
مراكز بهداشتي درماني استفاده از اين روش را به مادران 

پيشنهاد مي شود با توجه به اينكه وزن گيري . توصيه نمود
  اديــميت بسيار زيادان زودرس از اهبهتر در مورد نوز

  
  :تشكر و قدرداني

اين مطالعه طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي 
اراك مي باشد كه الزم است از همكاري و مساعدت 
معاونت آموزش و پژوهشي دانشگاه و همينطور از زحمات 

را در انجام اين مطالعه ياري دادند تمامي همكاراني كه ما 
در ضمن از مادران شيرخواران . تشكر و قدرداني به عمل آيد

  . مورد مطالعه كمال تشكر را داريم
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The effect of massage with Sesame oil on infant 
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Background and aim: Massage is an important part of baby and infant 
health care in different societies. Considering specific role of massage with 
natural oils, we studied the effect of massage with sesame oil on infant 
anthropometric measurements and their sleep pattern. 
Method: This clinical-trial study was performed on 150 two months 
healthy infants who were referred to the health care centers in Arak city. 
Samples were randomly divided into one of the following groups: massage 
with sesame oil, massage only and no massage. In sesame oil group, 
mothers performed massages on whole of their infant body for a period of 
10 minutes, two times per day for 4 weeks.  In solely massage group, the 
method was the same as previous group, but without oil. No massage was 
done in control group. Anthropometric measurements and sleep pattern 
were evaluated before and after the interventions and data were analyzed 
using Chi-square, ANOVA, Kroskal-Wallis and Post-Hoc tests.  
Results: At the beginning of the study, anthropometric measurements did 
not show significant difference between groups. After 4 weeks, the average 
increase in infant weight in sesame oil, solely massage and control group 
were 1076.23±273.12, 965.24±310.12, 686.14±220.92, respectively 
(P<0.001). Mean increased duration of sleep in massage groups was 
significantly higher in massage groups than control group (P<0.001).   
Conclusion: Based on the results of this study, it seems that infant 
massage, particularly massage with sesame oil can lead to increased weight 
and improved sleep pattern. It may have positive effect on infants' heights 
in a longer time.     
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