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بررسی مقایسه ای دو روش رایحه درمانی اسانس
اسطوخودوس با تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست بر
میزان درد پس از عمل جراحی سزارین
اکرم ابراهیمی هوشیار ،1حکیمه حسین رضایی ،*2دکتر یونس جهانی،3
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کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ،دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان،
ایران.
مربی گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه
علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
استادیار گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری رفسنجان ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران.
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ،دانشکده پرستاری رفسنجان ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان،
ایران.
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مقدمه :درد ،یک مشکل بزرگ پس از سزارین است .رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس و تحریک الکتریکی عصب
از طریق پوست (تنس) ،روش های مؤثر غیر شیمیایی در کاهش درد هستند .مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو روش
رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس و تحریک الکتریکی عصب در کاهش درد پس از سزارین انجام شد.
روش کار :این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یک سویه کور در سال  1393بر روی  150زن باردار تحت عمل
سزارین انجام شد .افراد به سه گروه (اسانس اسطوخودوس پالسبو و تنس پالسبو ،اسانس اسطوخودوس پالسبو با
تنس ،اسانس اسطوخودوس با تنس پالسبو) تقسیم شدند .برای تمام گروه ها  100میلی گرم شیاف دیکلوفناک به
صورت رکتال در ریکاوری تجویز شد .سپس در ریکاوری ،عالئم حیاتی و میزان درد بیمار ارزیابی و ثبت شد 8 ،4 .و
 12ساعت پس از عمل ،قبل و بعد از مداخله عالئم حیاتی و شدت درد بیمار ارزیابی و ثبت شد .تجزیه و تحلیل داده
ها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )19و آزمون های آماری  Shapiro-wilkو آنوا انجام شد .میزان p
کمتر از  0/05معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :در بررسی مقایسه ای دو روش رایحه درمانی اسانس اسطوخودوس با تحریک الکتریکی عصب از طریق
پوست بر میزان درد پس از عمل جراحی سزارین نتایج نشان دا د که گروه تنس ،بیشترین میزان کاهش درد را در
ساعت های  8 ،4و  12بعد از سزارین تجربه کرده بودند (.)p>0/001
نتیجه گیری :تنس به طور قابل توجهی در ساعت های  8 ،4و  12بعد از عمل نسبت به گروه اسانس اسطوخودوس
و کنترل میزان درد پس از سزارین را کاهش می دهد.

* نویسنده مسئول مکاتبات : :حکیمه حسین رضایی؛ دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران .تلفن 09132406022 :؛
پست الکترونیکh_m5664@yahoo.com:
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نورآدرنالین و سروتونین می باشند .از طرفی توجه به
ارتباط حس بویایی با روح و احساسات انسان ،آروماها
می توانند بر روح و جسم تأثیر بگذارند .در واقع بوها
قادر به تغییر احساس در انسان ها می باشند (.)8
یکی از گیاهانی که برای رایحه درمانی استفاده می
شود ،اسطوخودوس است (.)9
لینالول و لینالیل استات موجود در این گیاه قادر به
تحریک سیستم پاراسمپاتیک و لینالیل استات دارای
اثر نارکوتیک و لینالول موجود در اسطوخودوس به
صورت یک سداتیو عمل می کند ( .)10عصاره
اسطوخودوس در درمان درد میگرن ،دردهای مفصلی،
درد زایمان ،استئوآرتریت ،آرتریت روماتوئید و کمردرد
استفاده می شود ( .)11کیم و همکاران ( )2007اثر
اسانس اسطوخودوس بر درد پس از جراحی
الپاراسکوپیک معده را مورد مطالعه قرار دادند و در
نهایت متوجه شدند که بیماران گروه مورد نسبت به
گروه شاهد به طور معنی داری مورفین کمتری مصرف
کردند (.)12
تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (تنس) ،یکی
دیگر از روش های غیر دارویی تسکین درد است .این
روش در سال  1974به عنوان روشی مؤثر با عوارض
جانبی کم در تسکین درد به کار گرفته شده ،که از
مزایای این روش مطمئن ،غیر تهاجمی ،بی خطر و غیر
سمی بودن آن می باشد ( .)13یکی از مکانیسم های
اثر این روش ،بر اساس تئوری کنترل دریچه ای درد
است .جریان الکتریکی ،رشته های آوران زیادی را فعال
می کند که به تحریک اعصاب مهاری شاخ خلفی یا
رهایی آندورفین یا هر دو منجر می شود .همچنین
تنس با فعال کردن سیستم های مهاری نزولی سبب
جلوگیری از انتقال درد عمل می شود ( .)14از طرفی
تحریک الکتریکی ،جریان خون نزدیک الکترودها را
افزایش می دهد که به طور غیر مستقیم به فرآیند
التیام یا شل شدن اسپاسم ماهیچه کمک می کند
( .)15در مطالعه گالی و همکاران ( )2013که بر روی
 74بیمار اهداء کننده کلیه صورت گرفت ،در یک گروه

مقدمه
امروزه سزارین به عنوان یکی از شایع ترین عمل
جراحی و همچنین یکی از عمل های جراحی معمول
مامایی در سراسر دنیا محسوب می شود ( .)1مانند
بسیاری از اعمال جراحی دیگر ،درد پس از عمل
سزارین گزارش می شود .درد ،یک تجربه ناخوشایند
حسی و عاطفی است که ممکن است در ارتباط با یک
صدمه واقعی یا احتمالی بافتی باشد ( .)2درد حاد پس
از عمل می تواند اثرات زیانباری بر شرایط بیمار و کند
کردن سیر بهبودی داشته باشد ،زیرا بیمار برای
جلوگیری از درد ،از حرکت ،سرفه و تنفس عمیق
اجتناب می کند و این مسئله می تواند باعث عوارض
زیادی نظیر آمبولی ریه ،ترومبوز وریدهای عمقی و
تجمع ترشحات در ریه شود ( .)3مدیریت درد پس از
سزارین برای پرستاری از مادر ،نوزاد و تغذیه با شیر
مادر مهم است ( .)4بسیاری از داروهایی که برای این
هدف استفاده می شود به ویژه مخدرها و داروهای ضد
التهاب غیر استروئیدی ( )NSAIDsدارای عوارض
جانبی مانند حالت تهوع ،دیسترس تنفسی ،خارش و
خونریزی معده ای  -روده ای می باشند (.)5
مطالعات اخیر نشان داده اند که عالقه بسیاری برای
استفاده از سایر روش های کاهش درد غیر دارویی
وجود دارد .برای تسکین درد بیش از  23روش غیر
دارویی وجود دارد که از جمله آن می توان به گرما و
سرما درمانی ،هیپنوتیزم ،موزیک درمانی ،ریلکسیشن
درمانی ،رایحه درمانی و تحریک الکتریکی عصب از
طریق پوست ،مدیتیشن و تنفس ریتمیک اشاره کرد
(.)6
رایحه درمانی ،استفاده از عصاره به دست آمده از گل
ها ،شاخ و برگ و بوته گیاهان برای ایجاد حس بهبودی
می باشد ( .)7اعتقاد بر این است که بوی ناشی از
آروماها ،سلول های عصبی بویایی را فعال می کند که
نتیجه آن تحریک سیستم لیمبیک است .بسته به نوع
آروما ،سلول های عصبی نوروترانسیتر متفاوتی آزاد می
کنند .این نوروترانسمیترها شامل آنکفالین ،آندورفین،
77

 مقایسه دو روش درمانی اسطوخدوس و تنس در کاهش درد بعد از سزارین

کلمات کلیدی :اسانس اسطوخودوس ،تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست ،درد ،سزارین ،معیار سنجش بصری

 اکرم ابراهیمی هوشیار و همکاران

از مطالعه خارج شدند که با بیمار بعدی جایگزین
شدند .برای یک سوکور کردن مطالعه در گروه شاهد از
دستگاه خاموش تنس و  3قطره از پالسبو اسانس
اسطوخودوس ،در گروه تنس از دستگاه تنس و  3قطره
از پالسبو اسانس اسطوخودوس و در گروه اسانس
اسطوخودوس از دستگاه تنس خاموش و  3قطره از
اسانس اسطوخودوس  %10استفاده شد .اسانس مورد
استفاده توسط شرکت باریچ اسانس تهیه شده بود .این
اسانس از گونه  Lavandula angustifoliaاستخراج
شده است .ماده مؤثر در کاهش درد آن لینالیل استات
و لینالولول می باشد .شرایط ورود به این مطالعه این
بود که بیمار برای بار اول تحت عمل سزارین الکتیو
قرار گرفته باشد و خطر بیهوشی او کالس یک باشد.
برش جراحی بیماران باید عرضی باشد و در صورت
طولی بودن ،بیماران از مطالعه خارج می شدند .بیماران
با خطر بیهوشی باالتر از یک ،سابقه آنوسمی ،برش
جراحی به صورت طولی ،سابقه بیماری قلبی و آریتمی
یا داشتن پروتز یا پیس میکر ،داشتن آسم یا سابقه
حساسیت ،داشتن بیماری زمینه ای ،اعتیاد به هرگونه
ماده مخدر و یا مصرف آرام بخش از مطالعه خارج
شدند .در هر سه گروه در بدو ورود به ریکاوری میزان
درد بیماران سنجش شد ،سپس  100میلی گرم شیاف
دیکلوفناک استفاده شد .در گروه شاهد میزان درد و
عالئم حیاتی در ساعت های  8 ،4و  12پس از عمل
اندازه گیری شد و سپس  3قطره از پالسبو
اسطوخودوس بر روی سواپ پنبه ای ریخته شد و بیمار
از فاصله  10سانتی متری به مدت  5دقیقه استنشاق
می کرد .همچنین پس از تمیز کردن دو طرف محل
برش جراحی با پنبه الکل ،الکترودها در فاصله  5سانتی
متری محل برش نصب شدند .سپس دستگاه تنس
خاموش به مدت  30دقیقه به بیمار وصل شد .پس از
 30دقیقه میزان درد و عالئم حیاتی بیمار اندازه گیری
و ثبت شد .در گروه مورد مطالعه با اسانس
اسطوخودوس ،میزان درد و عالئم حیاتی در ساعت
های  8 ،4و  12پس از عمل اندازه گیری شد و سپس
 3قطره از اسانس اسطوخودوس  %10بر روی سواپ
پنبه ای ریخته شد و بیمار از فاصله  10سانتی متری

از تنس و در گروه شاهد از پالسبو استفاده شد .در دو
گروه قدرت عضالت تنفسی (حداکثر فشار دمی و
حداکثر فشار بازدمی) ،عالئم حیاتی ،درد و زمان خروج
از تخت بررسی شد و به این نتیجه رسیدند که استفاده
از تنس به میزان قابل توجهی درد بیماران را کاهش
داد و باعث افزایش قدرت عضالت تنفسی و خروج
سریع تر بیماران از تخت شود (.)16
با توجه به مطالعات زیادی که در زمینه استفاده از
اسانس اسطوخودوس و تنس برای کاهش درد پس از
جراحی در بیماران انجام گرفته و اکثراً حکایت از
کاهش درد داشتند ،ولی بر اساس جستجوهای انجام
شده مطالعه ای که اثرات آن ها را مقایسه کرده باشد
مشاهده نشد ،مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان
کاهش درد در دو روش ذکر شده با هم انجام شد تا
روشی را که میزان کاهش درد آن بیشتر باشد ،برای
تسکین درد بیماران پیشنهاد شود تا درد بیمار با
کیفیت مناسب تری تسکین یابد.

روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سویه کور
در سال  1393بر روی بیماران کاندید عمل جراحی
سزارین الکتیو انجام شد .پس از اخذ کد اخالق از کمیته
اخالق ،تمامی مراحل و اهداف پژوهش برای بیماران
شرح داده شد و از تمامی بیماران رضایت کامل و
آگاهانه گرفته شد و با آنان اطمینان داده شد که عدم
تمایل بیماران برای شرکت در مطالعه هیچ تأثیری در
روند عادی درمان آن ها نخواهد داشت .حجم نمونه با
در نظر گرفتن آلفا  0/50و انحراف معیار درد در گروه
تنس  1/72و انحراف معیار در گروه اسانس
اسطوخودوس  150 ،1/6نفر در نظر گرفته شد .بدین
ترتیب  150بیمار که در نیمه دوم سال  1393در
بخش های جراحی زنان بیمارستان های آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان تحت عمل جراحی
سزارین الکتیو قرار می گرفتند ،به صورت تصادفی ساده
و بر اساس جدول تصادفی اعداد با توجه به مطالعه نیاز
هادی ( )17در سه گروه برای مطالعه قرار داده شدند5 .
نفر از گروه تنس و  1نفر از گروه اسانس اسطوخودوس
8

به مدت  5دقیقه استنشاق می کرد ( ،)18همچنین
پس از تمیز کردن دو طرف محل برش جراحی با پنبه
الکل ،الکترودها در فاصله  5سانتی متری محل برش
نصب شدند ،سپس دستگاه تنس خاموش به مدت 30
دقیقه به بیمار وصل شد .پس از  30دقیقه میزان درد و
عالئم حیاتی بیمار اندازه گیری و ثبت شد .در گروه
تنس ،میزان درد و عالئم حیاتی در ساعت های  8 ،4و
 12پس از عمل اندازه گیری شد و سپس  3قطره از
پالسبو اسطوخودوس بر روی سواپ پنبه ای ریخته شد
و بیمار از فاصله  10سانتی متری به مدت  5دقیقه
استنشاق می کرد .همچنین پس از تمیز کردن دو
طرف محل برش جراحی ،الکترودها در فاصله  5سانتی
متری محل برش نصب شدند .برای ایجاد تحریک
الکتریکی عصب از دستگاه تنس مدل med 400
شرکت آرمان پویا استفاده شد که با فرکانس -150
 100هرتز به مدت  30دقیقه تحریک وارد شد .پس از
 30دقیقه میزان درد و عالئم حیاتی بیمار اندازه گیری
و ثبت شد .در نهایت میزان درد و عالئم حیاتی بیماران
سه گروه با هم مقایسه شد .برای سنجش درد بیماران
از ابزار سنجش درد بصری استفاده شد .این ابزار از عدد
صفر تا  10درجه بندی شده که عدد صفر عدم وجود
درد و  10باالترین حد دردی است که بیمار تجربه می

یافته ها
مطالعه حاضر بر روی  150زن بارداری که به مرکز
آموزشی درمانی افضلی پور به منظور عمل سزارین
مراجعه کرده بودند انجام شد؛ به طوری که در هر کدام
از گروه های مورد مطالعه  50نفر شرکت داشتند.
خصوصیات فردی هر کدام از گروه های مورد مطالعه در
جدول  1نمایش داده شده است.

جدول  -1بررسی توزیع فراوانی خصوصیات فردی گروه های مورد مطالعه
گروه
متغیر
تعداد زایمان طبیعی

تعداد سقط

سطح تحصیالت

شغل
قد
وزن

نداشته
یک
دو و بیشتر
نداشته
یک
دو و بیشتر
بی سواد
سیکل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس و باالتر
خانه دار
شاغل

کنترل

اسانس اسطوخودوس

تنس

)80( 40
)16( 8
) 4( 2
)74( 37
)22( 11
) 4( 2
) 2( 1
)6( 3
)18( 9
)44( 22
)30( 15
)86( 43
)14( 7
159/74±15/4
75/4±12/8

)74( 37
)16( 8
)10( 5
)56( 28
)32( 16
)12( 6
) 4( 2
) 0( 0
)30( 15
)36( 18
)30( 15
)86( 43
)14( 7
159/86±14/6
7316/5±13/2

)56( 28
)30( 15
)14( 7
)56( 28
)24( 12
)20( 10
) 4( 2
) 2( 1
)22( 11
)36( 18
)36( 18
)76( 38
)24( 12
159/2±14/3
76/94±16/7
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سطح معنی داری
0/116

0/183

0/864

0/431
0/121
0/967
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کند و غیر قابل تحمل است .درد بعد از هر مداخله با
درد قبل از مداخله برای هر روش درمانی با استفاده از
تی زوجی مقایسه شد .برای مقایسه  4گروه مورد
مطالعه ،ابتدا میزان کاهش درد (یعنی قبل از مداخله -
بعد از مداخله) محاسبه شد و سپس با استفاده از
آزمون آماری آنوا سه روش درمانی در هر زمان مشخص
با هم مقایسه شدند .برای مقایسات دو به دو نیز از
آزمون توکی استفاده شد .برای سن و قد از آزمون
کروسکال والیس و برای وزن از آنووا استفاده شد .در
صورت عدم نرمال بودن نمره درد از آزمون های نان
پارامتری معادل مانند من ویتنی یو استفاده شد .در
نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
(نسخه  )19مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان p
کمتر از  0/05معنی دار در نظر گرفته شد.

28/5±4/9

سن

28/57±4/8

33/8±44/1

0/94
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( .)p<0/05با استفاده از آزمون Shapiro-wilk
نرمالیتی داده ها بررسی شد و در ادامه برای مقایسه
بین گروه ها از آزمون کروسکال والیس استفاده شد.

سه گروه مورد مطالعه از نظر ویژگی های فردی مانند
قد ،وزن ،سن ،سطح تحصیالت ،شغل ،تعداد زایمان
طبیعی و سقط تفاوت آماری معناداری نداشتند

جدول  -2مقایسه میزان تفاوت کاهش فشارخون سیستولیک ،دیاستولی ،ضربان قلب ،تعداد تنفس و میزان درد قبل از
مداخله -بعد از مداخله در  3گروه مورد مطالعه
تنس

اسانس اسطوخودوس

کنترل

سطح معنی داری

میزان درد

-2/40±0/09

-1/73 ±0/094

-0/033±0/097

>0/001

فشارخون سیستولیک

-2/96±0/33

-0/802±0/326

-0/293±0/33

>0/001

فشارخون دیاستولیک

2/74± 2/09

0/352 ±2/04

1/46±2/09

0/74

ضربان قلب

-4/15±0/33

-2/ 72±0/32

-1/28±0/33

>0/001

نعدادتنفس

-1/89±0/09

-1/07±0/094

0/687±0/098

>0/001

دیاستولیک ،ضربان قلب ،تعداد تنفس و میزان درد بعد
از مداخله نسبت به قبل از مداخله ،به جز گروه کنترل
در بقیه گروه ها معنی دار بود ( .)p>0/05در این مطالعه
میزان درد در هر سه مرحله مداخله در گروه تنس و
اسانس اسطوخودوس نسبت به گروه کنترل کمتر بود که
این نشان دهنده تأثیر رایحه درمانی و تنس بر کاهش
درد پس از عمل سزارین می باشد.
میزان درد همه گروه ها دو به دو با یکدیگر تفاوت
معناداری داشت ( .)p>0/001مقایسه میزان کاهش
درد در سه گروه نشان داد که گروه تنس بیش ترین
میزان کاهش درد را داشتند ،همچنین بین گروه تنس
و اسانس اسطوخودوس میزان کاهش درد در گروه
تنس بیشتر بود و در نهایت گروه کنترل کمترین میزان
کاهش درد را در بین گروه ها داشت .گروه
اسطوخودوس درد کمتری نسبت به گروه کنترل
داشت .در مطالعه آنجلیس ( )2003که با هدف ارزیابی
تأثیر تنس به عنوان یک روش کنترل درد در طول
هیسترسکوپی انجام شد ،میانگین شدت درد در گروه
تنس به طور معناداری کمتر از میانگین شدت درد در
گروه کنترل بود ( .)19نتایج مطالعه چائو و همکاران
( )2007نیز نشان داد که استفاده از تنس در نقاط طب
سوزنی در حین زایمان به طور مؤثری باعث کاهش درد
در طول مرحله اول زایمان می شود ( .)20نتایج مطالعه
الکساندر و همکاران ( )1990که با هدف تعیین تأثیر

با مقایسه میزان کاهش فشارخون سیستولیک،
دیاستولی ،ضربان قلب ،تعداد تنفس و میزان درد (یعنی
قبل از مداخله  -بعد از مداخله) در  3گروه مورد
مطالعه مشخص شد که تنها در مورد فشارخون
دیاستولیک تفاوت در گروه ها معنادار نبود ،در سایر
موارد تفاوت در سه گروه از نظر آماری معنادار بود
( .)p<0/05مقایسه میزان کاهش درد بین گروه اسانس
اسطوخودوس و تنس نشان داد که میزان کاهش درد
بین دو گروه معنادار بود ( .)p<0/05مقایسه میزان
کاهش درد بین گروه اسانس اسطوخودوس و تنس
نشان داد که میزان کاهش درد بین دو گروه معنادار
بود ( )p<0/05و استفاده از تنس درد را به میزان
بیشتری کاهش داد.

بحث
در این مطالعه سه گروه از نظر ویژگی های فردی
تفاوت معنی داری نداشتند .فشارخون سیستولیک،
فشارخون دیاستولیک ،ضربان قلب ،تعداد تنفس و
میزان درد پس از مداخله دارویی در سه گروه حاکی از
آن بود که میانگین فشارخون سیستولیک در هر سه
مرحله بعد از عمل پس از مداخله نسبت به قبل از
مداخله تنها در گروه تنس معنی دار بود (.)p>0/05
میانگین فشار خون سیستولیک  4ساعت پس از مداخله
در بقیه گروه ها معنی دار نبود .میانگین فشارخون
10

تنس بر روی درد زایمان در کشور انگلیس انجام گرفت،
نشان داد که دالیل محکمی جهت اثبات اثر کاهش درد
تنس در حین زایمان وجود ندارد ( )21که با نتایج
مطالعه حاضر همخوانی نداشت .نتایج مطالعه الکساندر
و همکاران احتماالً به این دلیل که تنس را بر روی
اعصاب کمری قرار داده است و نه بر روی نقاط طب
سوزنی ،با نتایج مطالعه حاضر همخوانی نداشت .در
مطالعه حاضر تفاوت میزان درد در روش روتین بخش و
رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس در بیماران پس
از عمل سزارین در هر سه مرحله معنی دار بود که با
نتایج مطالعه علوی و همکاران ( )2007همخوانی
داشت .در مطالعه علوی و همکاران استشمام عصاره
اسطوخودوس در زایمان که با ریختن  0/1سی سی
اسانس اسطوخودوس و یک سی سی آب مقطر بر روی
دستمالی نزدیک بینی مادران قرار داشت ،درد در
دقایق  30و  60پس از مصرف به طور معنی داری
نسبت به گروه کنترل کاهش یافت ( .)22همچنین
مطالعه جهدی و همکاران ( )2009که بر روی اثر
اسانس اسطوخودوس بر روی درد اپی زیاتومی انجام
شد ،نشان داد که درد روز  5پس از مصرف حمام
نشسته در اسانس اسطوخودوس درد مادران را به طور
معنی داری کاهش می دهد (.)23
بارنز و همکاران ( )2000به بررسی تأثیر رایحه درمانی بر
میزان اضطراب و شدت درد زایمان در زنان نخست زا و
چندزا پرداختند و بیان کردند که رایحه درمانی تأثیر
اندکی بر درک درد زایمان زنان نخست زا دارد (.)24
شاید یکی از دالیل اختالف نتایج این مطالعه با مطالعه
حاضر این باشد که مطالعه بارنز و همکاران ( )2000بر
روی زنان نخست زا که زایمان طبیعی داشتند انجام شده
بود ،ولی مطالعه حاضر به بررسی تأثیر رایحه درمانی با
اسانس اسطوخودوس بر شدت درد پس از سزارین
پرداخت .مطالعه ناطق و همکاران ( )2014که به بررسی

نتیجه گیری
تنس ،درد پس از عمل سزارین را در بیماران گروه تنس
بیشتر از گروه اسانس اسطوخودوس و کنترل کاهش می
دهد .همچنین بین گروه اسانس اسطوخودوس و کنترل،
بیماران گروه اسانس اسطوخودوس میزان درد کمتری
تجربه کردند و نتیجه نهایی اینکه ،تنس به کنترل درد
پس از عمل بیشتر از اسانس اسطوخودوس کمک می
کند.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از تمام پرسنل بخش مامایی و ریکاوری
بیمارستان افضلی پور به خصوص آقای دستور و خانم
قلی نسب مسئولین اتاق عمل به خاطر همکاری های
انجام شده برای گردآوری نمونه ها ،تشکر و قدردانی
می شود.
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