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اسانس  یدرمان حهیدو روش را یا سهیمقا یبررس 

پوست بر  قیعصب از طر یکیالکتر کیاسطوخودوس با تحر

 نیسزار یدرد پس از عمل جراح زانیم
 ، 3، دکتر یونس جهانی*2، حکیمه حسین رضایی1اکرم ابراهیمی هوشیار

 5، شیوا منفرد4دکتر مجید کاظمی
، کرمان، کرمان ی، دانشگاه علوم پزشکیراز ییو ماما یدانشکده پرستار ژه،یو یمراقبت ها یارشد پرستار یکارشناس .1
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 گاهدانشدانشکده بهداشت، ، موثر بر سالمت یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق، و اپیدمیولوژی زیستی آمار گروه استادیار .3
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 29/2/1394  تاریخ پذیرش:  27/11/1393تاریخ دریافت: 
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الکتریکی عصب رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس و تحریک  سزارین است.یک مشکل بزرگ پس از  ،درد مقدمه:

هدف مقایسه دو روش حاضر با مطالعه  ثر غیر شیمیایی در کاهش درد هستند.ؤهای م روش، از طریق پوست )تنس(

 .انجام شدرایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس و تحریک الکتریکی عصب در کاهش درد پس از سزارین 

باردار تحت عمل  زن 150بر روی  1393 سال در مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یک سویه کوراین  روش کار:

اسانس اسطوخودوس پالسبو با  و تنس پالسبو، اسانس اسطوخودوس پالسبو)به سه گروه  افراد. انجام شدسزارین 

میلی گرم شیاف دیکلوفناک به  100 تقسیم شدند. برای تمام گروه ها( اسانس اسطوخودوس با تنس پالسبو تنس،

 و 8، 4 ثبت شد. عالئم حیاتی و میزان درد بیمار ارزیابی و ،. سپس در ریکاوریشدصورت رکتال در ریکاوری تجویز 

تجزیه و تحلیل داده  قبل و بعد از مداخله عالئم حیاتی و شدت درد بیمار ارزیابی و ثبت شد. ساعت پس از عمل، 12

 pمیزان  .انجام شد آنوا و Shapiro-wilk آماری و آزمون های( 19 )نسخه SPSS آماری فزارنرم ااستفاده از  باها 

 .نظر گرفته شد در معنی دار 05/0کمتر از 

 قیعصب از طر یکیالکتر کیاسانس اسطوخودوس با تحر یدرمان حهیدو روش را یا سهیمقا یبررس در :یافته ها

کاهش درد را در  زانیم نیشترینشان دا د که گروه تنس، ب جینتا نیسزار یدرد پس از عمل جراح زانیپوست بر م

 (.p<001/0تجربه کرده بودند ) نیبعد از سزار 12و  8، 4 یساعت ها

نسبت به گروه اسانس اسطوخودوس بعد از عمل  12 و 8، 4تنس به طور قابل توجهی در ساعت های  نتیجه گیری:

 .می دهددرد پس از سزارین را کاهش  کنترل میزان و
 

                                                 
 ؛ 09132406022: تلفن. رانیکرمان، کرمان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یراز ییو ماما یدانشکده پرستار یی؛رضا نیحس مهی: حک ول مکاتبات:ئنویسنده مس *

 h_m5664@yahoo.com پست الکترونیک:
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 معیار سنجش بصری ، درد، سزارین،تحریک الکتریکی عصب از طریق پوستاسانس اسطوخودوس، : کلمات کلیدی
 

 

 مقدمه

 عمل ترین شایع عنوان یکی از به امروزه سزارین

 معمول جراحی های عمل از یکی همچنین و جراحی

 مانند(. 1) محسوب می شود دنیا سراسر در مامایی

از عمل  درد پس، بسیاری از اعمال جراحی دیگر

یک تجربه ناخوشایند  ،سزارین گزارش می شود. درد

حسی و عاطفی است که ممکن است در ارتباط با یک 

درد حاد پس . (2) صدمه واقعی یا احتمالی بافتی باشد

شرایط بیمار و کند  از عمل می تواند اثرات زیانباری بر

کردن سیر بهبودی داشته باشد، زیرا بیمار برای 

حرکت، سرفه و تنفس عمیق از جلوگیری از درد، 

اجتناب می کند و این مسئله می تواند باعث عوارض 

 زیادی نظیر آمبولی ریه، ترومبوز وریدهای عمقی و

مدیریت درد پس از  (.3) شود هیتجمع ترشحات در ر

تغذیه با شیر  تاری از مادر، نوزاد وسزارین برای پرس

بسیاری از داروهایی که برای این  .(4)است مادر مهم 

ویژه مخدرها و داروهای ضد ه هدف استفاده می شود ب

دارای عوارض  (NSAIDs) التهاب غیر استروئیدی

 حالت تهوع، دیسترس تنفسی، خارش و مانندجانبی 

 (. 5) روده ای می باشند - خونریزی معده ای

که عالقه بسیاری برای اند مطالعات اخیر نشان داده 

استفاده از سایر روش های کاهش درد غیر دارویی 

روش غیر  23 وجود دارد. برای تسکین درد بیش از

گرما و می توان به دارویی وجود دارد که از جمله آن 

سرما درمانی، هیپنوتیزم، موزیک درمانی، ریلکسیشن 

تحریک الکتریکی عصب از  نی ورایحه درما درمانی،

اشاره کرد تنفس ریتمیک  مدیتیشن و طریق پوست،

(6.) 

 دست آمده از گله استفاده از عصاره ب ،ایحه درمانیر

بوته گیاهان برای ایجاد حس بهبودی  و ها، شاخ و برگ

 از ناشی که بوی است این بر اعتقاد (.7) می باشد

 کند که می فعال را بویایی عصبی های سلول ،آروماها

 نوع به بسته .است لیمبیک سیستم تحریک آن نتیجه

 می آزاد متفاوتی نوروترانسیتر عصبی های سلول ،آروما

 آندورفین، آنکفالین، شامل این نوروترانسمیترها .کنند

 به توجه طرفی از. باشند می و سروتونین نورآدرنالین

 آروماها، انسان احساسات و با روح بویایی حس ارتباط

 بوها واقع در .ثیر بگذارندأت جسم و روح بر توانند می

 (. 8) باشند ها می انسان در تغییر احساس به قادر

 یکی از گیاهانی که برای رایحه درمانی استفاده می

 (. 9)است اسطوخودوس ، شود

به  قادر گیاه این در موجود استات لینالیل و لینالول

دارای  استات لینالیل و پاراسمپاتیک سیستم تحریک

 به اسطوخودوس در موجود لینالول و نارکوتیک اثر

 (. عصاره10) کند می عمل یک سداتیو صورت

دردهای مفصلی،  اسطوخودوس در درمان درد میگرن،

استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید و کمردرد  درد زایمان،

 اثر (2007) همکاران و کیم .(11) شود استفاده می

 جراحی از پس درد بر اسطوخودوس اسانس

 در و دادند قرار مطالعه مورد را معده الپاراسکوپیک

 به نسبت مورد گروه بیماران که شدند متوجه نهایت

 مصرف کمتری مورفین داری معنی طور به شاهد گروه

  (.12)کردند 

یکی ، تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست )تنس(

این  های غیر دارویی تسکین درد است. دیگر از روش

ثر با عوارض ؤبه عنوان روشی م 1974روش در سال 

جانبی کم در تسکین درد به کار گرفته شده، که از 

مزایای این روش مطمئن، غیر تهاجمی، بی خطر و غیر 

یکی از مکانیسم های  .(13) سمی بودن آن می باشد

اساس تئوری کنترل دریچه ای درد  اثر این روش، بر

ه های آوران زیادی را فعال رشت ،است. جریان الکتریکی

می کند که به تحریک اعصاب مهاری شاخ خلفی یا 

همچنین  رهایی آندورفین یا هر دو منجر می شود.

سبب تنس با فعال کردن سیستم های مهاری نزولی 

از طرفی  (.14) شودجلوگیری از انتقال درد عمل می 

جریان خون نزدیک الکترودها را  ،تحریک الکتریکی

مستقیم به فرآیند  دهد که به طور غیر یافزایش م

 التیام یا شل شدن اسپاسم ماهیچه کمک می کند

 بر رویکه  (2013) مطالعه گالی و همکاراندر (. 15)

در یک گروه  ،کننده کلیه صورت گرفت ءبیمار اهدا 74
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در دو  از تنس و در گروه شاهد از پالسبو استفاده شد.

فشار دمی و گروه قدرت عضالت تنفسی )حداکثر 

م حیاتی، درد و زمان خروج ئحداکثر فشار بازدمی(، عال

و به این نتیجه رسیدند که استفاده  از تخت بررسی شد

از تنس به میزان قابل توجهی درد بیماران را کاهش 

خروج  داد و باعث افزایش قدرت عضالت تنفسی و

 (. 16) دوتر بیماران از تخت ش سریع

 ی که در زمینه استفاده ازبا توجه به مطالعات زیاد

اسانس اسطوخودوس و تنس برای کاهش درد پس از 

حکایت از  جراحی در بیماران انجام گرفته و اکثراً

ولی بر اساس جستجوهای انجام  ،کاهش درد داشتند

ها را مقایسه کرده باشد  شده مطالعه ای که اثرات آن

میزان  با هدف مقایسه حاضرمطالعه  د،شمشاهده ن

انجام شد تا درد در دو روش ذکر شده با هم کاهش 

برای  باشد،روشی را که میزان کاهش درد آن بیشتر 

با  تا درد بیمار شودتسکین درد بیماران پیشنهاد 

 یابد. کیفیت مناسب تری تسکین

 

 کارروش 
 مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سویه کوراین 

 یعمل جراح دیکاند مارانیببر روی  1393 سال در

پس از اخذ کد اخالق از کمیته  .انجام شد ویالکت نیسزار

اهداف پژوهش برای بیماران اخالق، تمامی مراحل و 

شرح داده شد و از تمامی بیماران رضایت کامل و 

عدم با آنان اطمینان داده شد که آگاهانه گرفته شد و 

ثیری در أتمایل بیماران برای شرکت در مطالعه هیچ ت

حجم نمونه با شت. داخواهد ها ن عادی درمان آنروند 

و انحراف معیار درد در گروه  50/0در نظر گرفتن آلفا 

و انحراف معیار در گروه اسانس  72/1تنس 

در نظر گرفته شد. بدین  نفر 150 ،6/1دوس وخواسط

در  1393 سال دوم مهیبیمار که در ن 150 ترتیب

بخش های جراحی زنان بیمارستان های آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان تحت عمل جراحی 

به صورت تصادفی ساده  ،قرار می گرفتند سزارین الکتیو

 و بر اساس جدول تصادفی اعداد با توجه به مطالعه نیاز

 5 سه گروه برای مطالعه قرار داده شدند. ( در17هادی )

فر از گروه اسانس اسطوخودوس ن 1 نفر از گروه تنس و

که با بیمار بعدی جایگزین  از مطالعه خارج شدند

شدند. برای یک سوکور کردن مطالعه در گروه شاهد از 

قطره از پالسبو اسانس  3دستگاه خاموش تنس و 

قطره  3اسطوخودوس، در گروه تنس از دستگاه تنس و 

در گروه اسانس و  از پالسبو اسانس اسطوخودوس

قطره از  3دوس از دستگاه تنس خاموش و اسطوخو

مورد % استفاده شد. اسانس 10اسانس اسطوخودوس 

این  .بوداستفاده توسط شرکت باریچ اسانس تهیه شده 

استخراج  Lavandula angustifolia اسانس از گونه

ثر در کاهش درد آن لینالیل استات ؤماده م شده است.

ین مطالعه این شرایط ورود به ا .می باشدو لینالولول 

 بود که بیمار برای بار اول تحت عمل سزارین الکتیو

. باشدیک کالس  اوبیهوشی  خطرقرار گرفته باشد و 

برش جراحی بیماران باید عرضی باشد و در صورت 

شدند. بیماران می از مطالعه خارج بیماران  ،طولی بودن

برش  بیهوشی باالتر از یک، سابقه آنوسمی، خطربا 

صورت طولی، سابقه بیماری قلبی و آریتمی  جراحی به

داشتن آسم یا سابقه  یا داشتن پروتز یا پیس میکر،

اعتیاد به هرگونه  بیماری زمینه ای، حساسیت، داشتن

بخش از مطالعه خارج  یا مصرف آرامو ماده مخدر 

شدند. در هر سه گروه در بدو ورود به ریکاوری میزان 

میلی گرم شیاف  100سپس  ،درد بیماران سنجش شد

دیکلوفناک استفاده شد. در گروه شاهد میزان درد و 

پس از عمل  12و  8، 4عالئم حیاتی در ساعت های 

قطره از پالسبو  3اندازه گیری شد و سپس 

اسطوخودوس بر روی سواپ پنبه ای ریخته شد و بیمار 

دقیقه استنشاق  5سانتی متری به مدت  10از فاصله 

تمیز کردن دو طرف محل  همچنین پس از. کردمی 

سانتی  5الکترودها در فاصله  ،برش جراحی با پنبه الکل

سپس دستگاه تنس  .متری محل برش نصب شدند

پس از . دقیقه به بیمار وصل شد 30خاموش به مدت 

دقیقه میزان درد و عالئم حیاتی بیمار اندازه گیری  30

و ثبت شد. در گروه مورد مطالعه با اسانس 

میزان درد و عالئم حیاتی در ساعت  ،اسطوخودوس

پس از عمل اندازه گیری شد و سپس  12و  8، 4های 

% بر روی سواپ 10قطره از اسانس اسطوخودوس  3

سانتی متری  10پنبه ای ریخته شد و بیمار از فاصله 
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همچنین  (،18) کردمی دقیقه استنشاق  5به مدت 

پس از تمیز کردن دو طرف محل برش جراحی با پنبه 

سانتی متری محل برش  5الکترودها در فاصله  ،الکل

 30سپس دستگاه تنس خاموش به مدت  نصب شدند،

دقیقه میزان درد و  30پس از . دقیقه به بیمار وصل شد

عالئم حیاتی بیمار اندازه گیری و ثبت شد. در گروه 

 و 8 ،4میزان درد و عالئم حیاتی در ساعت های  ،تنس

قطره از  3ی شد و سپس پس از عمل اندازه گیر 12

پالسبو اسطوخودوس بر روی سواپ پنبه ای ریخته شد 

دقیقه  5سانتی متری به مدت  10و بیمار از فاصله 

همچنین پس از تمیز کردن دو . کردمی استنشاق 

سانتی  5الکترودها در فاصله  ،طرف محل برش جراحی

برای ایجاد تحریک  .متری محل برش نصب شدند

  400med الکتریکی عصب از دستگاه تنس مدل

-150 شرکت آرمان پویا استفاده شد که با فرکانس

پس از شد. دقیقه تحریک وارد  30هرتز به مدت  100

دقیقه میزان درد و عالئم حیاتی بیمار اندازه گیری  30

 بیمارانو ثبت شد. در نهایت میزان درد و عالئم حیاتی 

. برای سنجش درد بیماران شدبا هم مقایسه  سه گروه

این ابزار از عدد  از ابزار سنجش درد بصری استفاده شد.

درجه بندی شده که عدد صفر عدم وجود  10صفر تا 

باالترین حد دردی است که بیمار تجربه می  10درد و 

 کند و غیر قابل تحمل است. درد بعد از هر مداخله با

 هر روش درمانی با استفاده ازدرد قبل از مداخله برای 

 موردگروه  4برای مقایسه  مقایسه شد. یزوج تی

 - قبل از مداخله ابتدا میزان کاهش درد )یعنی مطالعه،

 و سپس با استفاده از محاسبه شد بعد از مداخله(

سه روش درمانی در هر زمان مشخص  آنوا یآزمون آمار

یز از ن برای مقایسات دو به دو با هم مقایسه شدند.

استفاده شد. برای سن و قد از آزمون  آزمون توکی

در  .شداستفاده  آنوواکروسکال والیس و برای وزن از 

صورت عدم نرمال بودن نمره درد از آزمون های نان 

در  .من ویتنی یو استفاده شد مانندپارامتری معادل 

  SPSSآماری نرم افزار با استفاده ازنهایت داده ها 

 p. میزان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت( 19)نسخه 

 .نظر گرفته شد در معنی دار 05/0کمتر از 
 

 ها افتهی
بارداری که به مرکز  زن 150بر روی  حاضرمطالعه 

آموزشی درمانی افضلی پور به منظور عمل سزارین 

به طوری که در هر کدام  ؛بودند انجام شد کردهمراجعه 

 نفر شرکت داشتند. 50از گروه های مورد مطالعه 

هر کدام از گروه های مورد مطالعه در  فردیخصوصیات 

 نمایش داده شده است. 1جدول 
 

 

 مورد مطالعه یگروه ها یفرد اتیخصوص یفراوان عیتوز یبررس -1جدول 
 

 گروه                                
 متغیر           

 یدار یمعن سطح تنس اسانس اسطوخودوس کنترل

 یعیطب مانیتعداد زا
 (56) 28 (74) 37 (80) 40 نداشته

 (30) 15 (16) 8 (16) 8 کی 116/0

 (14) 7 (10) 5 (4) 2 شتریدو و ب

 تعداد سقط
 (56) 28 (56) 28 (74) 37 نداشته

 (24) 12 (32) 16 (22) 11 کی 183/0

 (20) 10 (12) 6 (4) 2 شتریدو و ب

 التیسطح تحص

 (4) 2 (4) 2 (2) 1 سواد یب

864/0 

 (2) 1 (0) 0 (6) 3 کلیس

 (22) 11 (30) 15 (18) 9 پلمید

 (36) 18 (36) 18 (44) 22 پلمیفوق د

 (36) 18 (30) 15 (30) 15 باالتر و سانسیل

 شغل
 (76) 38 (86) 43 (86) 43 خانه دار

431/0 
 (24) 12 (14) 7 (14) 7 شاغل

 قد
 

4/15±74/159 6/14±86/159 3/14±2/159 121/0 

 وزن
 

8/12±4/75 2/13±5/7316 7/16±94/76 967/0 
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 سن
 

9/4±5/28 8/4±57/28 1/44±8/33 94/0 

 

 مانند فردیهای  از نظر ویژگی مورد مطالعه سه گروه

زایمان  تعداد شغل، سطح تحصیالت، سن، وزن، قد،

نداشتند تفاوت آماری معناداری  طبیعی و سقط

(05/0<p.)  با استفاده از آزمونShapiro-wilk 

نرمالیتی داده ها بررسی شد و در ادامه برای مقایسه 

بین گروه ها از آزمون کروسکال والیس استفاده شد.
 

 از قبل درد زانیم و تنفس تعداد قلب، ضربان ،یاستولید ک،یستولیس فشارخون کاهش تفاوت زانیم سهیمقا -2 جدول

 گروه مورد مطالعه 3بعد از مداخله در  -مداخله
 

 سطح معنی داری کنترل اسطوخودوساسانس  تنس 

 <001/0 -033/0±097/0 -73/1 ±094/0 -40/2±09/0 میزان درد

 <001/0 -293/0±33/0 -802/0±326/0 -96/2±33/0 فشارخون سیستولیک

 74/0 46/1±09/2 352/0 ±04/2 74/2± 09/2 فشارخون دیاستولیک

 <001/0 -28/1±33/0 -2/ 72±32/0 -15/4±33/0 ضربان قلب

 <001/0 687/0±098/0 -07/1±094/0 -89/1±09/0 نعدادتنفس
 

مقایسه میزان کاهش فشارخون سیستولیک، با 

 دیاستولی، ضربان قلب، تعداد تنفس و میزان درد )یعنی

گروه مورد  3بعد از مداخله( در  - قبل از مداخله

فشارخون مطالعه مشخص شد که تنها در مورد 

در سایر  ،ها معنادار نبود دیاستولیک تفاوت در گروه

 گروه از نظر آماری معنادار بود سهموارد تفاوت در 

(05/0<p).  مقایسه میزان کاهش درد بین گروه اسانس

میزان کاهش درد نشان داد که  اسطوخودوس و تنس

(. مقایسه میزان p>05/0) بین دو گروه معنادار بود

گروه اسانس اسطوخودوس و تنس کاهش درد بین 

 نشان داد که میزان کاهش درد بین دو گروه معنادار

( و استفاده از تنس درد را به میزان p>05/0)د بو

 بیشتری کاهش داد.
 

 بحث
 فردیهای  مطالعه سه گروه از نظر ویژگی در این

. فشارخون سیستولیک، ندتفاوت معنی داری نداشت

تعداد تنفس و  ،قلبفشارخون دیاستولیک، ضربان 

میزان درد پس از مداخله دارویی در سه گروه حاکی از 

که میانگین فشارخون سیستولیک در هر سه  بودآن 

مرحله بعد از عمل پس از مداخله نسبت به قبل از 

 .(p<05/0) مداخله تنها در گروه تنس معنی دار بود

ساعت پس از مداخله  4میانگین فشار خون سیستولیک 

میانگین فشارخون  گروه ها معنی دار نبود. در بقیه

میزان درد بعد  تعداد تنفس و ضربان قلب، دیاستولیک،

جز گروه کنترل ه ب از مداخله نسبت به قبل از مداخله،

مطالعه  در این. (p<05/0)در بقیه گروه ها معنی دار بود 

میزان درد در هر سه مرحله مداخله در گروه تنس و 

اسانس اسطوخودوس نسبت به گروه کنترل کمتر بود که 

ثیر رایحه درمانی و تنس بر کاهش أاین نشان دهنده ت

 عمل سزارین می باشد. درد پس از

با یکدیگر تفاوت  میزان درد همه گروه ها دو به دو

ه میزان کاهش مقایس. (p<001/0) معناداری داشت

ترین  گروه تنس بیش نشان داد که درد در سه گروه

همچنین بین گروه تنس  میزان کاهش درد را داشتند،

اسانس اسطوخودوس میزان کاهش درد در گروه  و

تنس بیشتر بود و در نهایت گروه کنترل کمترین میزان 

ها داشت. گروه  کاهش درد را در بین گروه

کنترل  به گروه نسبت اسطوخودوس درد کمتری

که با هدف ارزیابی  (2003)آنجلیس  در مطالعهداشت. 

ثیر تنس به عنوان یک روش کنترل درد در طول أت

، میانگین شدت درد در گروه شدهیسترسکوپی انجام 

تنس به طور معناداری کمتر از میانگین شدت درد در 

 همکاران و چائو(. نتایج مطالعه 19گروه کنترل بود )

 طب نقاط در تنس از استفاده که داد نیز نشان (2007)

درد  کاهش باعث ثریؤم به طور زایمان حین در سوزنی

 مطالعهیج انت .(20) می شود زایمان اول مرحله طولدر 

 تأثیر تعیین ا هدفب که (1990) همکاران و الکساندر
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 گرفت، انجام انگلیس کشور در درد زایمان روی بر تنس

درد  کاهش اثر جهت اثبات محکمی دالیل که داد نشان

یج ا( که با نت21) ندارد وجود زایمان حین در تنس

الکساندر  مطالعه  نتایج همخوانی نداشت. حاضر مطالعه

 روی بر را تنس که دلیل این به احتماالً همکاران و

 طب نقاط روی بر نه و است داده قرار کمری اعصاب

 درشت. ندا همخوانی حاضر مطالعه نتایج با سوزنی،

تفاوت میزان درد در روش روتین بخش و  حاضر مطالعه

بیماران پس  رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس در

که با  از عمل سزارین در هر سه مرحله معنی دار بود

همخوانی  (2007) نتایج مطالعه علوی و همکاران

استشمام عصاره  علوی و همکاراندر مطالعه  .داشت

سی سی  1/0ریختن  با که انزایم در اسطوخودوس

روی  بر مقطر آب سی سی یک و اسطوخودوس اسانس

در  درد ،داشت قرار مادران بینی نزدیک دستمالی

 داری معنی طور به مصرف از پس 60 و 30 دقایق

(. همچنین 22) یافت کاهش کنترل به گروه نسبت

 اثر روی بر( که 2009)همکاران  و جهدی مطالعه

 انجام زیاتومی اپی درد روی بر اسطوخودوس اسانس

 حمام مصرف از پس 5 روز درد که داد نشان، شد

 طور به را درد مادران اسطوخودوس اسانس در نشسته

 .(23) دهد می کاهش داری معنی

ثیر رایحه درمانی بر أبه بررسی ت (2000)بارنز و همکاران 

میزان اضطراب و شدت درد زایمان در زنان نخست زا و 

ثیر أو بیان کردند که رایحه درمانی ت پرداختندچندزا 

(. 24نخست زا دارد ) زنانبر درک درد زایمان  اندکی

شاید یکی از دالیل اختالف نتایج این مطالعه با مطالعه 

بر  (2000) حاضر این باشد که مطالعه بارنز و همکاران

روی زنان نخست زا که زایمان طبیعی داشتند انجام شده 

 ثیر رایحه درمانی باأت به بررسی لعه حاضرولی مطا ،بود

شدت درد پس از سزارین  اسانس اسطوخودوس بر

( که به بررسی 2014) مطالعه ناطق و همکاران .پرداخت

ثیر رایحه اسانس اسطوخودوس روی همودینامیک أت

رایحه  نشان داد که پرداخت،بیماران بخش مراقبت ویژه 

ماران بخش اسطوخودوس باعث تثبیت همودینامیک بی

همچنین در مطالعه  (.25)می شود مراقبت ویژه 

رایحه درمانی با اسانس ( 2011) نیازهادی و همکار

درد پس از سزارین را به طور قابل توجهی  ،اسطوخودوس

 (. 17) کاهش داد

اختالف میزان درد در دو روش تحریک  حاضر مطالعه در

 الکتریکی عصب از طریق پوست با رایحه درمانی با

اسانس اسطوخودوس در بیماران پس از عمل سزارین در 

و گروه تنس درد کمتری  هر سه مرحله معنی دار بود

نسبت به گروه اسانس اسطوخودوس تجربه کردند که 

می تواند نشان دهنده این باشد که تنس در مقایسه با 

اسانس اسطوخودوس در کاهش درد پس از جراحی 

 ثرتر است.ؤم
 

 یریگ جهینت
رد پس از عمل سزارین را در بیماران گروه تنس د ،تنس

می بیشتر از گروه اسانس اسطوخودوس و کنترل کاهش 

 همچنین بین گروه اسانس اسطوخودوس و کنترل، دهد.

بیماران گروه اسانس اسطوخودوس میزان درد کمتری 

نتیجه نهایی اینکه، تنس به کنترل درد  تجربه کردند و

سطوخودوس کمک می پس از عمل بیشتر از اسانس ا

 .کند
 

 یتشکر و قدردان
پرسنل بخش مامایی و ریکاوری  تماماز بدین وسیله 

و خانم بیمارستان افضلی پور به خصوص آقای دستور 

مسئولین اتاق عمل به خاطر همکاری های قلی نسب 

و قدردانی تشکر  ،انجام شده برای گردآوری نمونه ها

 .می شود

 

 

 منابع
 

 

1. Tara F, Mansouri A, Mirzaiean S. Niazmand F, 

Karimi A, Jafarzadeh A. Analgesic Effect of 

Rectal Indomethacin on Pain after Cesarean 

Section. IJOGI 2013;16(80): 1-5.(Persian). 

2. Ochroch EA, Gottschalk A.Impact of acute pain 

and its man¬agement for thoracic surgical 

patients. Thorac Surg Clin 2005;15(1):105-21 



  

 


 

اه
بر

م ا
کر

ا
می

 ی
وش

ه
ی

 ار
ان

ار
مک

 ه
و

 

 

12 

3. Manley K, Bellman L. Surgical nursing: 

Advancing practice. Edinburgh: Churchill 

Livingstone; 2000.P.467. 

4. Rahmanpour H, Hosseini SN,  Mousavinasab SN,  

Tadayon P,  Karimi F. Comparetion of diclofenac 

and pethedin on after cesarean pain. International 

Journal of Pharmacology 2008:201-3. 

5. Gupta A, Kaur K, Sharma S, Goyal S, Arora S, 

Murthy RS. Clinical aspects of acute post-

operative pain management & its assess¬ment. J 

Adv Pharm Technol Res 2010;1(2):97-108 

6. Black JM, Matassarin Jacobs E. Pain. In: Black 

JM, Jacobs EM, Luckmann J, editors. Medical-

Surgical Nursing: Clinical Management for 

Continuity of Care. 5th ed.Philadelphia: 

Saunders; 1997. P.342-65.  

7. Smith C, Collins C, Crowther C .Aromatherapy 

for painmanagement in labour. Cochrane 

Database Syst 2011; 6(7): CD009215. 

8. Kyle G.Evaluating the effectiveness of 

aromatherapy in reducing level of anxiety in 

palliative care patient of pilot study-

complementary therapies in clinical practice. 

Complement Ther Clin Pract 2006; 12(2): 148-

55. 

9. Delaune SC, Ladner PK. Fundamental of Nursing 

: Standard And Practice 2nd ed. New 

York:Thomson Delmar Learning; 2002. P.916-

41. 

10. Skold M, Hagvall L. Auto oxidation of linalyl 

acetate, the main component of lavender oil , 

creates potent contact allergens. Contact 

Dermatitis 2008 Jan;58(1):9-14. 

11. Yip YB, Tse SH.( 2006). An experimental study 

on the effectiveness of acupressure with aromatic 

lavender essential oil for sub-acute, non-specific 

neck pain in Hong Kong. Complement Ther Clin 

Pract;12(1):18-26.  

12. Kim JT, Ren CJ, Fielding GA, Pitti A, Kasumi T, 

Wajda M, et al.Treatment with lavender 

aromatherapy in the post-anesthesia care unit 

reduces opoid requirement of morbidity obese 

patient undergoing laparoscopic adjustable gastric 

binding. Obes Surg 2007; 17(7):920-65. 

13. Ramont RP, Niedringhaus DM. Fundamental 

nursing care. 2nd ed. New Jersey: Pearson 

Education Inc;2004.p.13-54 

14. Stoleting RK,miller RD,basics of Anesthesi. 

Newyork:Churchill living stone co; 1994.P.443-4 

15. Curley MAQ ,smith jb , moloney, HarmonPA.( 

1996).critical care nursing of infants and children 

.philadelphia :WBsaunders; 1996:532-54. 

16. Galli TT, Chiavegato LD, Santiago NR, Liebano 

RE. Effects of transcutaneous electrical nerve 

stimulation on pain, walking function, respiratory 

muscle strength and vital capacity in kidney 

donors: a protocol of a randomized controlled 

trial. BMC Nephrology 2013; 14:7 . 

17. Hadi N,  Hanid A. Lavender Essence for post-

cesarean pain. Pak J Biol Sci 2011;14(11):664-7. 

18. Olapour A, Behaeen K, Akhondzadeh R, Soltani 

F, Al Sadat Razavi F, Bekhradi R. Effect of 

inhalation of aromatherapy blend containing 

lavender essential oil on cesarean postoperative 

pain.Anest Pain 2013;3(1):203-7 . 

19. De Angelis C, Perrone G, Santoro G, Nofroni I, 

Zichella L. Suppression of pelvic pain during 

hysteroscopy with a transcutaneous electrical 

nerve stimulation device Fertil Steril 2003 

Jun;79(6):1422-7. 

20. Chao AS, Chao A, Wang TH, Chang YC, Peng 

HH, Chang SD. Pain relief by applying 

transcutaneous electrical nerve stimulation 

(TENS) on acupuncture points during the first 

stage of labor: A randomized double-blind 

placebo-controlled trial. Pain 2007; 127(3):214-

20. 

21. Aleccander G, Chappel L, Bewley S. Midwifery 

practice in intrapartum care; A research base 

approach. New York: Macmilian; 1990. 

22. Alavi N. The effect of lavender on the severity of 

the labour pain and intrapartum out comes in 

nulliparous women in the labor room of Hafez & 

Zeinabieh hospital’s in Shiraz [MS thesis]. 

Shirz:Shiraz University of Medical Sciences; 

2007.  

23. Jahdi F, Sheikhan F, Margan Khoyi E, Haghani 

H. The effect of lavender essence on the 

postepisiotomy pain Intensity of perineum. J 

Sabzevar Univ Med Sci 2009; 3(16): 127-33. 

24. Burns E, Blamey C, Ersser SJThe use of 

aromatherapy in intrapartum midwifery practice 

an observational study. Complement Ther Nurs 

Midwifery 2000; 6(1):33-4. 

25. Nategh M, Heidari MR, Ebadi A, Kazemnejad A, 

Babaei Beigi MA. Effect of lavender 

aromatherapy on hemodynamic indices among 

patients with acute coronary syndrome: a 

randomized clinical trial. Iran J Crit Care Nurs 

2015;7(4):201-8.

 


