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از عمل جراحی کودکان

مقایسه تاثیر رایحه درمانی گل سرخ و گیاه شمعدانی معطر بر شدت...

و گشــاد شــدن مردمــک چشــم( )5تأخیــر در بهبــودی ،اختــال
در عملکــرد سیســتم ایمنــی ،اختــال در حرکــت ،اختــال
جســمی
در الگــوی خــواب و کاهــش اشــتها از دیگــر عواقــب
ِ
درد تســکین نیافتــه مددجویــان اســت( .)6همچنیــن درد پــس
از جراحــی تأثیــرات روانــی نیــز در بــر دارد کــه منشــأ اصلــی
تــرس و اضطــراب ،احســاس درماندگــی ،ناامیــدی در بیمــاران
بهحســاب میآینــد(.)7
بهدلیــل عــوارض فوقالذکــر دردهــای تســکین نیافتــه بــه
هــر علتــی کــه ایجــاد شــده باشــند ،بــر عهــده مســئولین
مراقبتــی اســت کــه بــا آگاهــی از عوامــل تنــشزای بســتری
شــدن ،مداخــات ایمــن و مؤثــر در جهــت حــذف یــا کاهــش
عوامــل تنــش و توجــه خــاص بــر مراقبــت غیرتروماتیــک
داشتهباشــند (.)1
اســتفاده از روشهــای دارویــی باعــث ایمنــی بهتــر و آســایش
مددجــو میگــردد( .)8کنتــرل درد ،چنــان جــزء مهمــی از
مراقبــت تلقــی میشــود کــه انجمــن درد آمریــکا عبــارت "درد
پنجمیــن عالمــت حیاتــی" را بــرای تأکیــد بــر اهمیــت آن و
افزایــش آگاهــی اعضــای تیــم بهداشــتی در مــورد کنتــرل درد،
رواج دادهاســت .بــا نامیــدن درد بهعنــوان پنجمیــن عالمــت
حیاتــی ،بایــد بررســی درد بهصــورت خــودکار و هماننــد
اندازهگیــری نبــض و فشــار خــون انجــام شــود( )9و از آنجایــی

کــه مســکنهای مخــدر کــه بهطــور رایــج در تســکین
دردهــای پــس از جراحــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد،
ســبب بــروز عــوارض عمومــی ،عالیــم مربــوط بــه تحمــل و یــا
ســندرم تــرک در بیمــاران میشــود و تجویــز آنهــا نیازمنــد
دســتور پزشــک بــوده و یــا در بعضــی مــوارد پرســتاران بهدلیــل
تــرس از بــروز عــوارض اینگونــه داروهــا از تجویــز بهموقــع
آنهــا اجتنــاب نمــوده و یــا فاصلــه بیــن دوزهــای مصرفــی
آنهــا افزایــش میدهنــد .لــذا اســتفاده از روشهــای دارویــی
بههمــراه روشهــای غیردارویــی میتوانــد مؤثرتــر و کارآمدتــر
باشــد( .)1ناظــم زاده و همکارانــش ( )1391در مطالعـهای مــروری
بــر مقــاالت منتشــر شــده طــی ســالهای  1987تــا  2011در
یافتنــد کــه اجــرای برنامههــای متنــوع باعــث کاهــش درد و
اضطــراب ناشــی از پروســیجرهای دردنــاک و اضطــرابآور در
گروههــای ســنی مختلــف میشــود .گرچــه در مــورد کیفیــت
تأثیــر ایــن مداخــات ،تحقیقــات زیــادی صــورت نگرفتهاســت،
ا ّمــا آنهــا در مجمــوع راهکارهایــی بیخطــر و غیرتهاجمــی
هســتند ،ضمنــاً مقــرون بهصرفــه بــوده کــه میتوانــد بهطــور
مســتقل اجــرا شــود(.)10
یکــی از درمانهایــی کــه در مقایســه بــا ســایر درمانهــای
طــب مکمــل در ســالهای اخیــر در اکثــر کشــورها رشــد
چشــمگیری داشتهاســت ،آروماتراپــی (رایحــه درمانــی)
میباشــد( )11کــه بــا اســتفاده از روغنهــای فــرار یــا آرومــای
اســتخراج شــده از گیاهــان معطــر انجــام میشــود( .)12احتمــاالً
رایحــه درمانــی از طریــق ســایکولوژیک و فیزیولوژیــک
میتوانــد تأثیرگــذار باشــد( .)11بــا وجــود اینکــه تحقیقــات
مختلــف نشــان داد کــه رایحــه درمانــی میتوانــد در کاهــش
اضطــراب ،افســردگی ،درد ،خســتگی ،تهــوع و اســتفراغ و بهبــود
زخمهــای پوســتی مؤثــر باشــد ،ا ّمــا ایــن تأثیــرات بهصــورت
دقیــق اثبــات نشــده و مکانیســم دقیــق چگونگــی اثرگــذاری
رایحــه درمانــی بهصــورت کامــل شــناخته نشدهاســت( .)13بــا
ایــن وجــود رایحــه درمانــی دومیــن روش طــب مکمــل اســت
کــه توســط پرســتاران اســتفاده شــده و بیشــترین کاربــرد را
دارد( .)11و دو دهــه اســت کــه بهعنــوان یکــی از درمانهــای
طــب مکمــل مــورد توجــه قــرار گرفتــه و همــراه بــا ســایر
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گذاشــتن کاتتــر در رگ ،تعویــض پانســمان ،رگگیــری و غیــره)
قــرار میگیرنــد کــه بــرای ایشــان تروماتیــک ،دردنــاک ،ناراحــت
کننــده و ترســناک میباشــند و اثــرات منفــی ناشــی از آن را
تجربــه خواهنــد نمــود(.)2
درد بعــد از عمــل اثــرات فیزیولوژیــک نامطلوبــی را در
دســتگاههای متعــدد بــدن ایجــاد خواهــد نمــود کــه منجربــه
بــروز عــوارض میگــردد( .)1از جملــه ایــن عــوارض میتــوان
بــه اختــال تنفســی ،فعــال شــدن سیســتم ســمپاتیک،افزایش
قابلیــت انعقادپذیــری خــون( )3افزایــش ضربــان قلــب ،تنفــس،
تعریــق و کاهــش اکســیژن شــریانی اشــاره نمــود .همچنیــن
بــا افزایــش ســطح خونــی آلدســترون و هورمــون ضــد ادراری
احتبــاس آب و ســدیم رخ داده و در مجمــوع منجربــه کاهــش
بــرونده ادراری میگــردد( .)4برافروختگــی پوســت ،بیقــراری
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مریم معروفی و همکاران

فاولــر نانســی نیــز بیــان مـیدارد کــه اســانس پرتقــال شــیرین
در کــودکان  5-14ســاله کــه بهشــدت بیمــار بــوده و تحــت
پروســیجرهای پزشــکی تهاجمــی در دوران بســتری در
بیمارســتان قــرار داشــتند ،باعــث کاهــش اســترس آنهــا شــده و
تاثیــر آرامکنندگــی برایشــان داشتهاســت(.)17
از مجمــوع مطالعــات صــورت گرفتــه و نتایــج ضــد و نقیــص آنها،
چنیــن برداشــت میشــود کــه هنــوز نیــاز به بررسـیهای بیشــتر
در زمینــه تأثیــر رایحــه درمانــی بــر درد کــودکان میباشــد.
محقــق بــا بررســیهای متعــدد بــا توجــه بــه حساســیتهای
خــاص در زمینــه اطفــال و عدمامــکان بهکارگیــری هــر نــوع
ل محمــدی بهعنــوان
رایحــهای بــرای آنهــا ،از گل ســرخ یــا گ 
رایحــهای بیضــرر ،قابــل اســتفاده بــرای کــودکان و ســازگار
بــا فرهنــگ و اعتقــادات بیمــاران و شــمعدانی معطــر را نیــز
بهدلیــل مــواد مؤثــره و تشــابه بــوی آن کــه نزدیکتریــن گیــاه
ل ســرخ میباشــد انتخــاب نمــود کــه در بــازار ایــران نیــز
بــه گ 
بــا قیمــت مناســب قابــل دسترســی میباشــد .بــا مــروری بــر
مطالعــات میتــوان اظهــار نمــود کــه در برخــی مطالعــات بــه
اثــرات اســتفاده از روغنهــای اسانســیل مختلــف از جملــه
اســانس پرتقــال ،اســطوخدوس ،زنجبیــل ،دارچیــن ،مرزنگــوش،
مریــم گلــی و غیــره در درد بالغیــن و اطفــال اشــاره شدهاســت.

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

معیارهای ورود بهمطالعه
 -1کــودکان دارای ســن  3-6ســال و بســتری جهــت انجــام
عمــل جراحــی در بخــش اطفــال
 -2از دو جنس مذکر یا مؤنث بوده اند.
 -3رضایــت خانــواده مبتنــی بــر شــرکت فرزندشــان در ایــن
مطالعــه داشــتهاند .معیارهــای عــدم ورود بــه مطالعــه شــامل
بــود بــر اینکــه کــودک دارای برشهــای جراحــی متعــدد ،انتقال
یافتــه از اتــاق عمــل بــه بخــش مراقبتهــای ویــژه ،کــودک
بیسرپرســت ،داشــتن ســابقه ابتــا بــه بیمــاری تنفســی مثــل
آســم ،اختــاالت سینوســی و رینیــت ،ســابقه اســتفاده از مــواد
مخــدر ،خــوابآور ،آرامبخــش یــا بنزودیازپینهــا طــی یــک
هفتــه قبــل از شــروع مداخلــه ،ســابقه حساســیت تنفســی بــه
اســانس ،عطــر یــا رایحــه در کــودک یــا مادر ،ســابقه حساســیت
پوســتی و درماتیــت در کــودک یــا مــادر ،وجــود دردهــای مزمن
در کــودک ،اســتفاده از روشهــای طــب مکمــل (رایحــه درمانــی
و  )...بــرای کــودک طــی یــک هفتــه قبــل از شــروع مداخلــه.
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مراقبتهــای بهداشــتی فرصــت مناســبی بــرای پرســتاران
جهــت بررســی و برطــرف کــردن مشــکالت بیمــاران را فراهــم
نمودهاســت( .)14البتــه در رابطــه بــا تأثیــر آن بــر درد بیمــاران،
مطالعــات محــدودی انجــام شدهاســت ،ولــی بــا ایــن حــال
رایحــه درمانــی را ماننــد درمانهــای دیگــر در کنتــرل درد
مؤثــر میداننــد( .)15در مطالع ـهای کــه در کشــور انگلســتان بــر
روی  20کــودک مبتــا بــه ایــدز صــورت گرفــت تأثیــر ترکیــب
اســطوخدوس و بابونــه بــر خــواب ،راحتــی و تســکین دردهــای
جســمی آنــان مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .نتایــج حاکــی از آن
بــود کــه تمامــی کــودکان پاســخ خوبــی بــه ایــن ترکیبــات
داشــتهاند .خــواب آنهــا بهبــود یافتــه ،نیــاز بــه داروهــای بــی
دردی ،از اســتامینوفن تــا مورفیــن در آنهــا کاهــش یافتــه ولــی
دردشــان بــه کلــی برطــرف نشــده بــود(. )16

مواد و روشها
ایــن پژوهــش بهصــورت کارآزمایــی بالینــی صــورت گرفتــه
کــه در آن اطالعــات مــورد نیــاز در ســه گــروه و پنــج مرحلــه
جمــعآوری گردیدهاســت .در ایــن مطالعــه بهعلــت شــباهت
بــوی رایحههــا بــه یکدیگــر و بیاطالعــی پژوهشــگر از نــوع
رایحــه اســتفاده شــده بــرای هــر نمونــه ،مطالعــه دو ســویه کــور
بودهاســت .در طــی آن تأثیــر "نــوع رایحــه درمانــی" بهعنــوان
متغیــر مســتقل "برشــدت درد" بهعنــوان متغیــر وابســته درد
بعــد از عمــل مــورد بررســی قــرار گرفتهاســت.
محیــط پژوهــش را در ایــن مطالعــه بخشهــای جراحــی
اطفــال بیمارســتان الزهــرا(س) و بیمارســتان امــام حســین(ع)
وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان تشــکیل دادهاند ،و
نمونههــای پژوهــش از بیــن کلیــه کــودکان بســتری (بهعنــوان
جمعیــت مــورد مطالعــه) کــه کاندیــدای عمــل جراحــی
بــوده و معیارهــای ورود بــه پژوهــش را داشــتهاند ،انتخــاب
گردیدهانــد.

مقایسه تاثیر رایحه درمانی گل سرخ و گیاه شمعدانی معطر بر شدت...

کــودک بایســتی هوشــیار بــوده و ایــن عالئــم را در دوره پــس از
جراحــی بــروز دهــد و مربــوط بــه دور شــدن از والدیــن نباشــد.
تمامــی ایــن آیتمهــا بایســتی طــی  5دقیقــه مشــاهده بررســی
شــده و در صــورت مشــاهده هــر یــک از عالئــم عــدد ( )1و در
صــورت عــدم مشــاهده عــدد ( )0داده میشــود .امتیــاز صفــر
کمتریــن شــدت درد و امتیــاز  7بیشــترین شــدت درد را نشــان
()18
میدهــد
اعتمــاد و اعتبــار چــک لیســت ارزیابــی شــدت درد نوپایــان و
خردســاالن مــورد ســنجش روایــی و پایایــی قــرار گرفتهاســت
(الفــای کرونبــاخ .)19()0/88
تیــم تحقیــق پــس از کســب مجــوز کتبی از دانشــکده پرســتاری
و مامایــی اصفهــان و ارائــه آن بــه مســئولین بیمارســتانهای
منتخــب و بــا توضیــح اهــداف پژوهــش و کســب اجــازه از آنــان
بــ ه بخشهــای جراحــی اطفــال مراجعــه و موضــوع پژوهــش
را بــا مســئولین بخــش درمیــان گذاشــته و بــا هماهنگــی
آنهــا ،اقــدام بــه نمونهگیــری نمودهاســت .بهایــن ترتیــب در
شــیفتهای شــب طــی تمــاس تلفنــی از لیســت کــودکان
کاندیــدای عمــل جراحــی روز بعــد اطــاع یافتــه و در شــیفت
صبــح و قبــل از فرســتادن کــودک بــه اتــاق عمــل ،بــه بخــش
جراحــی اطفــال مراجعــه کــرده و بــا کــودک و خانــواده دارای
معیارهــای ورود بــه مطالعــه بهمــدت  15-20دقیقــه پیرامــون
انــواع رایحههــای مــورد اســتفاده ،زمانهــای رایحــه درمانــی،
طــول مــدت اجــرای مداخلــه ،خطــرات احتمالــی و نتایــج مــورد
انتظــار صحبــت کــرده و آنــان را از رونــد و اهــداف پژوهــش
مطلــع نمــوده و پــس از کســب رضایتنامــه کتبــی آگاهانــه،
نمونههــای مــورد پژوهــش طبــق روش نمونهگیــری مطالعــه
انتخــاب و بهصــورت تصادفــی در ســه گــروه قــرار گرفتنــد.
ســپس اطالعــات دموگرافیــک کــودک بــا پرسشــگری از مــادر و
بــا اســتفاده از پرونــده پزشــکی مددجــو تکمیــل گردیدهاســت.
همچنیــن شــرایط محیطــی (بســته بــودن در و پنجرههــا ،ب ـه
حداقــل رســاندن بوهــای مطبــوع و نامطبــوع موجــود در بخــش)
نیــز بــرای ســه گــروه یکســان ســازی شــد.
بــه محــض ورود کــودک از اتــاق عمــل بــه بخــش چــک لیســت
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و معیارهــای خــروج از مطالعــه عبــارت بودنــد از اینکــه ،عــدم
تمایــل کــودک و خانــواده بــرای ادامــه شــرکت در مطالعــه،
ترخیــص کــودک قبــل از اتمــام دوره مداخلــه ،ظهــور عالئــم
حساســیت پوســتی و تنفســی در کــودک ،و بدحــال شــدن
کــودک کــه مغایــر بــا ســیر درمــان و یــا انجــام مداخلــه باشــد.
در ایــن پژوهــش نمونههــا بــهروش آســان از ابتــدای تیــر
مــاه تــا اواخــر شــهریور مــاه  1392بهمــدت  3مــاه انتخــاب
و بهصــورت تصادفــی در ســه گــروه رایحــه درمانــی بــا گل
محمــدی ،رایحــه درمانــی بــا شــمعدانی معطــر و رایحــه درمانــی
بــا روغــن بــادام شــیرین قــرار دادهشــدند .در مطالعــه 105
نمونــه شــرکت داشــتند کــه در طــی مطالعــه  4نفــر بهعلــت
حساســیت و بــروز عالئمــی از جملــه عطســه و  5نفــر بهعلــت
بــه تعویــق افتــادن عمــل جراحــی از نمونهگیــری خــارج شــدند.
ابــزار گــردآوری دادههــا در ایــن پژوهــش شــامل چــک لیســت
محقــق ســاخته جهــت جمــعآوری اطالعــات دموگرافیــک
مشــتمل بــر  6ســؤال در رابطــه بــا جنــس ،ســن ،نــوع
تشــخیص ،نــوع عمــل جراحــی ،ســابقه بســتری ،ســابقه
جراحــی و چــک لیســت مقیــاس اندازهگیــری درد اســتاندارد
(مقیــاس اندازهگیــری درد بعــد از عمــل جراحــی در نوپایــان-
خردســاالن) بــود کــه بهصــورت پرسشــگری از همــراه کــودک
و اســتفاده از پرونــده بیمــار و مشــاهده کــودک طــی تکمیــل
چــک لیســت ،تکمیــل گردیــد .چــک لیســت ارزیابــی درد دارای
 7آیتــم میباشــد کــه  3آیتــم مربــوط بهاظهــار کالمــی درد
اســت و شــامل بــر :بیــان هــر کلمــه قابــل فهــم ،گریــه ،نالــه و
غرغــر ،جیــغ و گریــه بلنــد و پــر صــدا اســت .و  3آیتــم مربــوط
بــه بیــام چهــرهای درد اســت همچــون :دهــان بــاز و لبهــای
کشــیده شــده بــه طرفیــن و بهســمت فــک پاییــن ،چشــمان
بســته یــا لــوچ ،پلکهــای بســته یــا نیمــه بــاز و ســفت شــده
و چیــن و چــروک اطــراف چشــمها ،برجســته شــدن ابــرو،
چــروک و شــیار بــر روی پیشــانی و شــیار افتــادن بــاال و پاییــن
پیشــانی و در نهایــت  1آیتــم مربــوط بهاظهــار بدنــی درد
شــامل بــر :بیقــراری در رفتارهــای حرکتــی ،مالیــدن و لمــس
کــردن ناحیــه دردنــاک اســت .در زمــان بررســی ایــن آیتمهــا
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یافتهها
نتایــج حاصــل از مطالعــه بــا آزمــون آنالیــز واریانــس یکطرفــه
نشــان داد کــه میانگیــن ســن در ســه گــروه اختالف معنـیداری
نداشتهاســت ( .)p>0/05و جملگــی بیــن ســنین  3تــا 6
ســال بودهانــد .همچنیــن آزمــون کای اســکوئر نشــان داد کــه
توزیــع فراوانــی جنــس بیــن ســه گــروه اختــاف معن ـیداری
( ،)p>0/05نداشــته و در اطفــال جنــس همسانســازی وجــود
داشتهاســت.

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

د 9 -ســاعت بعــد از ورود بــه بخــش میانگیــن نمــره شــدت درد
در ســه گــروه اختــاف معنــی داری دارد(.)p=0/02
ه 12 -ســاعت بعــد از ورود بــه بخــش میانگیــن نمــره شــدت
درد در ســه گــروه اختــاف معنــیداری دارد(.)p=0/001
همانطــوری کــه جــدول فــوق بــا آزمــون آنالیــز واریانــس بــا
مشــاهدات تکــراری نشــان میدهــد میانگیــن نمــره شــدت درد
هــم در گــروه رایحــه درمانــی بــا گل ســرخ ،هــم در گــروه رایحه
درمانــی بــا شــمعدانی معطــر و هــم در گــروه رایحــه درمانــی
بــا روغــن بــادام شــیرین در طــی زمــان بهطــور معنــیداری
کاهــش یافتهانــد(.)p>0/001
بحث
طبــق نتایــج بهدســت آمــده نمــره شــدت درد در زمــان بــدو
ورود بــه بخــش (قبــل از اعمــال مداخلــه) از شــدت باالتــری
برخــوردار بــوده کــه البتــه بــا توجــه بــه از بیــن رفتــن تدریجــی
اثــر داروهــای بیهوشــی و عــدم شــروع هیچگونــه مداخلــه
درمانــی جهــت تســکین درد ایــن مســئله بــه دور از انتظــار
نیســت .در صورتــی کــه نمــره شــدت درد در زمانهــای مختلــف
بعــد از عمــل یعنــی  9 ،6 ،3و  12ســاعت بعــد از عمــل بــا هــم

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 22:29 IRDT on Monday June 25th 2018

ارزیابــی شــدت درد بــرای مرتبــه اول تکمیــل گردیدهاســت.
بالفاصلــه رایحــه درمانــی بهمیــزان  1-2قطــره از هــر ســه نــوع
عصــاره (عصــاره  %10غلظــت گل ســرخ ،عصاره  %50شــمعدانی
معطــر و روغــن بــادام شــیرین اســتاندارد شــده بهعنــوان
پالســبو یــا دارونمــا) بــا اســتفاده از ســرنگ انســولین بـرروی پــد
چشــمی ریختــه و در زمانهــای بــدو ورود بهبخــش (اولیــن
ســنجش درد) ،ســپس در زمانهــای  9 ،6 ،3و  12ســاعت
بعــد از عمــل در فاصلــه  30ســانتیمتری از ســر کــودک
قــرار دادهشــد .تکــرار رایحــه درمانــی هــر  3ســاعت یکبــار
بهعلــت جلوگیــری از عــادی شــدن بــوی استنشــاق شــده از
رایحــه و تجدیــد بــوی آن بــه جهــت اثــر بخشــی مناســب و
مؤثــر آن میباشــد .بهعــاوه در هــر ســه گــروه مــورد مطالعــه
مراقبتهــای روتیــن نیــز انجــام گردیدهاســت .جهــت بررســی
درد نیــم ســاعت پــس از هــر مرتبــه رایحــه درمانــی ،چــک
لیســت ارزیابــی شــدت درد بــا مشــاهده  5دقیقــهای کــودک
تکمیــل گردیدهاســت.
در ایــن پژوهــش متغیرهــای زمینـهای شــامل جنــس ،ســن ،نوع
تشــخیص ،نــوع عمــل جراحــی ،ســابقه بســتری شــدن و ســابقه
جراحــی مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتهانــد.
دادههــای ایــن پژوهــش در مجمــوع از نــوع کمــی (گسســته و
پیوســته) و کیفــی (اســمی) هســتند کــه بــرای تجزیــه و تحلیــل
آنهــا از نرمافــزار  SPSS 20و روشهــای آمــار توصیفــی و
اســتنباطی (آنالیــز واریانــس بــا تکــرار مشــاهدات ،آنالیــز
واریانــس یکطرفــه یــا آنالیــز کواریانــس )،اســتفاده شدهاســت.

آزمــون آنالیــز واریانــس (جــدول شــماره  )1بــا مشــاهدات
تکــراری نشــان داد ،میانگیــن تغییــرات نمــره شــدت درد در
زمانهــای مختلــف (در هــر ســه گــروه رایحــه درمانــی بــا گل
ســرخ ،رایحــه درمانــی بــا گل شــمعدانی معطــر و رایحــه درمانی
بــا روغــن بــادام شــیرین) معنــیدار بودهاســت (.)p>0/001
نتایــج مطالعــه (جــدول شــماره  )2بــا آزمــون آنالیــز واریانــس
یکطرفــه نشــان داد کــه میانگیــن نمــره شــدت درد در
زمانهــای مختلــف بهشــرح زیــر بودهاســت.
الــف -در بــدو ورود بیــن ســه گــروه اختــاف معنــیداری
نــدارد(.)p>0/05
ب 3 -ســاعت بعــد از ورود بــه بخــش میانگیــن نمــره شــدت درد
در ســه گروه اختــاف معنـیداری دارد(.)p=0/001
ج 6 -ســاعت بعــد از ورود بــه بخــش میانگیــن نمــره شــدت درد
در ســه گــروه اختــاف معنـیداری دارد(.)p=0/02

مقایسه تاثیر رایحه درمانی گل سرخ و گیاه شمعدانی معطر بر شدت...

ایــن گــروه در بــدو ورود بــه بخــش (قبــل از اعمــال مداخلــه)
از شــدت باالیــی برخــوردار بودهاســت کــه البتــه در ایــن گــروه
نیــز ایــن شــدت درد مربــوط بهعــدم اعمــال هرگونــه اقــدام

جهــت تســکین درد قبــل از شــروع مداخلــه بودهاســت .ولــی
میانگیــن نمــره شــدت درد بعــد از مداخلــه بــا رایحــه درمانــی
بــا شــمعدانی معطــر در زمانهــای مختلــف ،متفــاوت بــوده و بــا
کاهــش همــراه بودهاســت و ایــن کاهــش میانگیــن نمــره شــدت
درد بــا گذشــت زمــان نیــز ارتبــاط معنــیداری داشتهاســت
(.)p>0/001
نتایــج مطالعــه حاضــر بــا مطالعــهای کــه توســط جرینــوی و
همکارانــش در ســال  2003بــا هــدف بررســی تأثیــر روغــن
ژرانیــوم (شــمعدانی معطــر) موضعــی بــر دردهــای عصبــی
بعــد از عفونــت هرپســی انجــام شــد ،همخوانــی دارد .در ایــن
مطالعــه نشــان دادهشــد کــه درمــان بــا ژرانیــوم باعــث کاهــش
قابــل توجهــی در دردهــای خودبهخــودی و ارجاعــی در مقایســه
بــا گــروه کنتــرل شدهاســت و ایــن کاهــش در شــدت درد بــا
گذشــت زمــان ارتبــاط معنــیداری داشتهاســت(.)22
نتایــج شــماره  2همچنیــن در رابطــه بــا مداخلــه رایحــه
درمانــی بــا روغــن بــادام شــیرین (گــروه پالســبو)" نتایــج نشــان
میدهــد ،در ایــن گــروه میانگیــن نمــره شــدت درد در بــدو
ورود بــه مطالعــه (قبــل از مداخلــه) از شــدت بــاالی برخــوردار
بودهاســت کــه علــت آن مشــابه دو گــروه مداخلــه مربــوط بــه
عــدم بهکارگیــری روش تســکینی تــا زمــان قبــل از رایحــه
درمانــی بودهاســت .بعــد از رایحــه درمانــی بــا روغــن بــادام
شــیرین ،میانگیــن نمــره شــدت درد در زمانهــای مختلــف
بعــد از ورود بــه بخــش و اعمــال مداخلــه کاهــش یافتــه و
کاهــش شــدت درد نیــز بــا گذشــت زمــان ارتبــاط معن ـیداری
دارد (.)p>0/001
در همیــن رابطــه مطالعــهای توســط کیــم و همکارانــش در
ســال  2006بــا هــدف بررســی تأثیــر رایحــه درمانــی در درمــان
درد بعــد از عمــل بیمــاران انجــام شــده ،کــه در آن در گــروه
مداخلــه همــراه بــا دریافــت اکســیژن از طریــق ماســک صــورت،
رایحــه اســطوخدوس بـهکار گرفتــه شــده و بــرای گــروه کنتــرل
تنهــا از اکســیژن (بهعنــوان پالســبو) بــدون اســتفاده از رایحــه
استنشــاقی اســطوخدوس اســتفاده شدهاســت .در هــر دو گــروه
از مراقبتهــای رایــج در تســکین درد نیــز اســتفاده شدهاســت.
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تفــاوت معنـیداری دارنــد ()p>0/05بهگونـهای کــه میــزان درد
کــودک بعــد از اعمــال مداخلــه رایحــه درمانــی بــا گل ســرخ
کاهــش چش ـمگیری داشــته و ایــن کاهــش بــا گذشــت زمــان
ارتبــاط معنــیداری نیــز داشتهاســت (.)p>0/001
نتایــج مطالعــه حاضــر بــا پژوهــش قراباغــی و همکارانــش کــه
در ســال  2011بــا هــدف بررســی تأثیــر شفابخشــی عصــاره گل
ســرخ بــر درد بعــد از عمــل جراحــی ســزارین انتخابــی انجــام
دادنــد ،همراســتا میباشــد .مطالعــه آنهــا نشــان داد ،نمــره
شــدت درد در گــروه دریافتکننــده گل ســرخ نــه تنهــا در
زمانهــای  12 ،6 ،3و  24ســاعت بعــد از عمــل جراحــی تغییــر
و کاهــش یافتهاســت بلکــه ایــن کاهــش بــا گذشــت زمــان
نیــز ارتبــاط معنــیداری داشتهاســت( .)20البتــه در پژوهــش
حاضــر از رایحــه درمانــی بــا گل ســرخ بهصــورت استنشــاقی
اســتفاده شــده و در پژوهــش قراباغــی از کپســولهای خوراکــی
حــاوی پــودر گل ســرخ در زمــان قبــل از بیهوشــی اســتفاده
گردیدهاســت.
همچنیــن در مطالعــه دیگــری کــه توســط حــاج هاشــمی و
همکارانــش در ســال  2010بــا هــدف بررســی تأثیــرات بــی
دردی و ضــد التهابــی عصــاره هیدروالکلیــک گل ســرخ در
مدلهــای حیوانــی انجــام شــد نیــز بــه ایجــاد پاســخ بــی دردی
در مراحــل مختلــف بعــد از اعمــال مداخلــه در مقایســه بــا گــروه
کنتــرل اشــاره دارد( )21کــه در ایــن مطالعــه بــا وجــود اســتفاده
از عصــاره هیدورالکلــی گل ســرخ ،آن را بهصــورت تزریــق درون
پریتوئــن بــهکار گرفتــه و بهعــاوه نمونههــا از نــوع حیوانــی
بودهانــد .ایــن مطالعــه نیــز بهجهــت اســتفاده از عصــاره گل
ســرخ و اثربخشــی مثبــت در ایجــاد بــی دردی هــم راســتا
بــا مطالعــه حاضــر میباشــد ،البتــه پژوهــش مذکــور ب ـ ر روی
نمونههــای حیوانــی انجــام شدهاســت.
نتایــج جــدول شــماره  2همچنیــن در رابطــه بــا مداخلــه رایحــه
درمانــی بــا شــمعدانی معطــر" ،نشــان داد ،میانگیــن نمــره درد
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میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

F

عدد پی

بدو ورود به بخش

3/8

0/5

4/2

0/4

3/1

0/4

1/85

0/16

 3ساعت بعد

1/03

0/3

1/7

0/3

2/6

0/3

7/4

0/001

 6ساعت بعد

1/03

0/2

1/4

0/3

2/03

0/25

3/9

0/02

 9ساعت بعد

0/9

0/2

1/06

0/2

1/6

0/2

3/9

0/02

 12ساعت بعد

0/4

0/08

0/5

0/1

1/1

0/2

7/3

0/001

آزمون آنالیز
واریانس با
مشاهدات تکراری

F

16/3

25/1

16/1

عدد
پی

>0/001

>0/001

>0/001
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بدو ورود
به بخش

 6ساعت بعد از
ورود به بخش

 9ساعت بعد از
ورود به بخش

 12ساعت
بعد از ورود به
بخش

آزمون آنالیز
واریانس با
مشاهدات تکراری

مقایسه تاثیر رایحه درمانی گل سرخ و گیاه شمعدانی معطر بر شدت...

نتیجهگیری
آنچــه از مجمــوع یافتههــای ایــن مطالعــه بهدســت میآیــد
بــه اثربخشــی رایحــه درمانــی بــا گل ســرخ و شــمعدانی
معطــر در مقایســه بــا گــروه دریافتکننــده روغــن بــادام
شــیرین بهعنــوان پالســبو در کاهــش درد بعــد از عمــل
جراحــی در کــودکان بســتری در بخشهــای اطفــال اشــاره
دارد ولــی ایــن اثربخشــی در میــان دو گــروه مداخلــه
یعنــی دریافتکننــده رایحــه گل ســرخ و شــمعدانی معطــر
تــا حــد زیــادی بههــم نزدیــک بــوده و مقایســه نتایــج دو
گــروه مذکــور را معنــیدار نکردهاســت کــه البتــه معنــیدار
نشــدن نتایــج مقایســه شــدت درد در ایــن دو گــروه نســبت
بــه یکدیگــر شــاید بهدلیــل تشــابه مــواد مؤثــره موجــود در
ایــن دو رایحــه از نظــر گیــاه دارویــی و همچنیــن تشــابه دو

گــروه مداخلــه در دریافــت مراقبتهــای روتیــن نســبت داد.
در مطالعــه حاضــر بهدالیــل مختلــف از جملــه ،دریافــت
مراقبتهــای روتیــن تســکین درد (بهلحــاظ رعایــت اصــول
اخالقــی حقــوق بیمــار) و امــکان تداخــل آنهــا در رونــد رایحــه
درمانــی و عدمامــکان تعییــن اثربخشــی دقیــق هــر یــک از
رایحههــا ،تفــاوت در آســتانه و درک درد در هــر یــک از کودکان،
همچنیــن انتشــار بوهــای مطبــوع (اســپریهای خوشــبوکننده)
و نامطبــوع (محلولهــای شــوینده و )...در بخــش در زمــان انجام
نمونهگیــری و در بعضــی مواقــع بــاز بــودن پنجرههــا در زمــان
نمونهگیــری بــا محدودیتهایــی مواجــه بودهایــم.
تقدیر وتشکر
محققیــن مطالعــه بــر خــود الزم میداننــد از کلیــه کــودکان
و خانوادهایشــان کــه در ایــن مطالعــه بــا گشــادهرویی و
تحمــل شــرایط پژوهــش ،امــکان انجــام مطالعــه را فراهــم
نمودنــد تشــکر نماینــد .همچنیــن تشــکر خویــش را از معاونــت
محتــرم پژوهشــی دانشــکاه علــوم پزشــکی اصفهــان کــه بــا
حمایتهــای معنــوی و مالــی خــود موجــب تســهیل در انجــام
مطالعــه گردیدنــد ابــراز میداریــم.
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نتایــج ایــن مطالعــه نشــان دادهاســت کــه در دو گــروه کاهــش
در نمــره شــدت درد دیــده شــده ،حتــی بــا گذشــت زمــان طــی
ســاعات  30 ،5و  60دقیقــه بعــد از عمــل کاهــش تدریجــی
وجــود داشــته ولــی این تفــاوت در کاهــش در دو گــروه معنیدار
نبودهاســت(.)23
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Abstract
Aims and Background: Pain is a common complication following surgery. The aim of this study was to
evaluate the effectiveness of aromatherapy on postoperative pain intensity in children.
Methods and materials: In a double blind placebo-controlled clinical trial we selected 96 children between 3-6
years old, who were divided randomly into three groups. Patients in group A were given inhalation aromatherapy
with Rosa damascene mill and in group B, they were given pelargonium graveolens, and finally group C received
almond oil as placebo. Inhalation aromatherapy was used when the child just entered the ward as 0 time and then
at 3, 6, 9 and 12 hours afterwards. Thirty minutes after each aromatherapy session, postoperative pain in children
was evaluated with the Toddler Preschooler Postoperative Pain Scale (TPPPS). Data was statistically analyzed
using chi-square test, one way analysis of variance and repeated measure test.
Findings: We found that the pain score exactly when a child entered the ward (before receiving any aromatherapy
or palliative care) was not significantly different among the three groups. After each time of aromatherapy and
at the end of treatment, the pain scores were reduced in the two aromatherapy groups in comparison with the
placebo group. Severity of pain reduction was not significantly different between these two groups.
Conclusions: According to our study, aromatherapy with Rosa damascene mill or pelargonium graveolens can
be used in reducing postoperative pain in children with other common treatments without any significant side
effects.
Keywords: Aromatherapy, Rosa damascena Mill, Pelargonium graveolens, pain intensity, operation, pediatrics

Please cite this Paper as:
Ilbeigi S, Mahjur M, Yaghobi H, Seghatoleslamy A. [Evaluating the effects of foot reflexology on pain and disability in
men with nonspecific chronic low back pain(Persian)]. JAP 2015;5(3):64-73.
Corresponding Author: Nasrollah Alimohammadi, Assistant professor of Nursing and midwifery faculty, Research
center of Nursing and midwifery care, Isfahan University of Medical Sciences
Email: alimohammadi@nm.mui.ac.ir

1394  بهار،3  شماره،5  دوره،فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد

