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دا٘ؾدٛی وبرؽٙبعی ارؽذ ٔبٔبیی ،دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذٔ ،ؾٟذ ،ایزاٖ.
اعتبدیبر ٌزٔ ٜٚبٔبیی ،دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذٔ ،ؾٟذ ،ایزاٖ.
دوتزای تخققی وٙتزَ دار ،ٚدا٘ؾىذ ٜعت ایزا٘ی ٔ ٚىُٕ ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذٔ ،ؾٟذ ،ایزاٖ.
دا٘ؾدٛی دوتزای پزعتبری ،دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذٔ ،ؾٟذ ،ایزاٖ.
دا٘ؾیبر ٌز ٜٚس٘بٖ ٔ ٚبٔبییٔ ،زوش تطمیمبت ایٕٙی ثیٕبر ،دا٘ؾىذ ٜپشؽىی ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذٔ ،ؾٟذ ،ایزاٖ.
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مقدمٍ :ؽیٛع درد ٘ٛن پغتبٖ ثیٗ ٌ %34-96شارػ ؽذ ٜاعت  ٚیىی اس دالیُ ؽبیغ لغغ سٚدٍٙٞبْ ؽیزدٞی اعت.
الِ٘ٛیٗ ،درٔبٖ تٛفی ٝؽذ ٜخٟت ثٟجٛد درد ٘ٛن پغتبٖ اعتٌ .یب ٜوٙذر دارای خٛاؿ ضذاِتٟبثی  ٚضذدرد تأییذ ؽذٜ
ٔیثبؽذِ ،ذا ٔغبِؼ ٝضبضز ثب ٞذف تؼییٗ اثز پٕبد وٙذر  ٚالِ٘ٛیٗ ثز ؽذت درد ٘ٛن پغتبٖ در س٘بٖ ؽیزد ٜا٘دبْ ؽذ.
ريشکبر :ایٗ ٔغبِؼ ٝوبرآسٔبیی ثبِیٙی تقبدفی عٝعٛوٛر در عبَ  1397ثز رٚی  68سٖ ؽیزد ٜو ٝؽذت درد ثیؼ اس
 3اس ٔمیبط دیذاری درد را داؽتٙذ ،در ٔؾٟذ ا٘دبْ ؽذ .افزاد در دٌ ٚز ٜٚالِ٘ٛیٗ  ٚپٕبد وٙذر لزار ٌزفتٙذ .رٚػ فطیص
ؽیزدٞی  ٚعزیم ٝاعتؼٕبَ دار ٚث ٝدٌ ٚز ٜٚآٔٛسػ داد ٜؽذٕ٘ .ز ٜدرد ٘ٛن پغتبٖ تٛعظ پضٞٚؾٍز در ٔزاضُ لجُ اس
ٔذاخّ ،ٝرٚس عٞ ٚ ْٛؾتٓ ثؼذ اس ٔذاخّ ٝثجت ؽذ .تدشی ٚ ٝتطّیُ دادٜٞب ثب اعتفبد ٜاس ٘زْافشار ٘( SPSSغخٚ )21 ٝ
آسٖٔٞٛبی آٔبری تی ،فیؾز ،وبی دٚ ٚ ٚیّىبوغ ٖٛا٘دبْ ؽذٔ .یشاٖ  pوٕتز اس ٔ 0/05ؼٙیدار در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ.
یبفتٍَب :لجُ اس ٔذاخّٔ ٝیبٍ٘یٗ ؽذت درد در دٌ ٚز ٜٚالِ٘ٛیٗ  ٚپٕبد وٙذر تفبٚت آٔبری ٔؼٙیداری ٘ذاؽت (.)p;0/23
در رٚس ٞفتٓ ثؼذ اس ٔذاخّ٘ ٝیش ٔیبٍ٘یٗ ؽذت درد در دٌ ٚز ٜٚالِ٘ٛیٗ  ٚپٕبد وٙذر تفبٚت ٔؼٙیداری ٘ذاؽت (،)p;0/40
ِٚی در رٚس عٔ ،ْٛیبٍ٘یٗ ؽذت درد ثیٗ دٌ ٚز ٜٚالِ٘ٛیٗ  ٚپٕبد وٙذر تفبٚت آٔبری ٔؼٙبداری داؽت (ٚ )p>0/001
ؽذت درد در ٌز ٜٚوٙذر وٕتز اس ٌز ٜٚالِ٘ٛیٗ ثٛد .در ٔمبیغ ٝدرٌٖٚزٞٚی ،در ٞز دٌ ٚزٔ ٜٚیبٍ٘یٗ ؽذت درد ثؼذ اس
ٔذاخّ( ٝرٚس عٞ ٚ ْٛفتٓ) وٕتز اس ٔزضّ ٝلجُ اس ٔذاخّ ٝثٛد و ٝایٗ تفبٚت اس ٘ظز آٔبری ٔؼٙیدار ثٛد (.)p>0/001
وتیجٍگیزی :پٕبد وٙذر  ٚالِ٘ٛیٗ ث ٝیه ٔیشاٖ در وبٞؼ درد ٘ٛن پغتبٖ ٔؤثز٘ذ.
کلمبت کلیدی :درد ،وٙذر ،الِ٘ٛیٗٛ٘ ،ن پغتبٖ
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مقدمٍ
تغذی ٝثب ؽیز ٔبدر ،یىی اس ػٛأُ ٔ ٟٓوبٞؼ ٔزئٚیز
 ٚػٛارك دٚراٖ ٘ٛسادی  ٚرٚیبی اوثز ٔبدراٖ ؽیزد ٜاعت
( .)1درد ؽذیذ ٘ٛن پغتبٖ ٔٙدز ث ٝدیغتزط ػبعفی
ٔبدر ،اختالَ راثغ ٝثیٗ ٔبدر ٛ٘ ٚساد  ٚافشایؼ افغزدٌی
ثؼذ اس سایٕبٖ ٔیؽٛد ( .)2ثزآٚرد ؽذ ٜاعت و%80-90 ٝ
س٘بٖ ؽیزد ٜا٘ٛاع سخٓٞبی ٘ٛن پغتبٖ را تدزثٔ ٝیوٙٙذ
 %26 ٚاس آ٘بٖ ٔجتال ث ٝتزنٞبی پغتبٖ  ٚدرد سیبد
ٔیؽ٘ٛذ .ثیؼ اس یه عٔ ْٛبدرا٘ی و ٝایٗ ػالئٓ را
تدزثٔ ٝیوٙٙذٕٔ ،ىٗ اعت در ٞ 6فت ٝا َٚپظ اس تِٛذ
رٚػ تغذیٛ٘ ٝساد را تغییز دٙٞذ ( .)4 ،3درد ٕٞزا ٜثب
ؽمبق پغتبٖ ،یىی اس ٔؾىالت ؽبیغ دٚراٖ ؽیزدٞی
اعت ؤ ٝیتٛا٘ذ ثبػث لغغ سٚدٍٙٞبْ ؽیزدٞی ؽٛد.
ثیؼتزیٗ سٔبٖ ثزٚس آٖ ثیٗ رٚسٞبی  3-7ثؼذ اس سایٕبٖ
اعت  ٚدر ثزخی س٘بٖ تب ٞ 6فت ٝعٔ َٛیوؾذ (.)4
ؽیٛع درد ٘ٛن پغتبٖ ثیٗ ٌ %34-96شارػ ؽذ ٜاعت.
ثب تٛخ ٝث ٝتٛفی ٝعبسٔبٖ خٟب٘ی ثٟذاؽت  ٚی٘ٛیغفٞ ،ز
٘ٛساد ثبیذ ثٔٝذت ٔ 6ب ٜتغذی ٝا٘طقبری ثب ؽیز ٔبدر ٚ
ادأ ٝآٖ را ثٔٝذت  2عبَ داؽت ٝثبؽذ ( .)5ػٛأُ
پیؼاِتٟبثی ٔب٘ٙذ عیتٛویٗٞب و ٝثٝد٘جبَ درد ٘ٛن
پغتبٖ تزؽص ٔیؽ٘ٛذٙٔ ،دز ث ٝاِتٟبة ،آعیت عِّٛی،
ػف٘ٛت ٕٞ ٚسٙیٗ ثبػث ٟٔبر تزؽص اوغیتٛعیٗ ٚ
وبٞؼ تزؽص ؽیز ٔیؽ٘ٛذ .اس دالیُ درد ،آعیت  ٚؽمبق
٘ٛن پغتبٖ ٔیتٛاٖ ث ٝزغجیذٖ ٘بفطیص دٞبٖ ٘ٛساد ثٝ
پغتبٖٚ ،ضؼیت لزارٌیزی ٘بٔٙبعت ٘ٛساد ،اعتفبد ٜاس
ؽیزدٚػ  ٚآِٛدٌی ثب وب٘ذیذا آِجیىب٘ظ اؽبر ٜوزد (.)4
در فٛرت ػذْ درٔبٖ ؽمبق پغتبٖٔ ،ؾىالتی اس لجیُ
درد ؽذیذ  ٚخ٘ٛزیشی ثزای ٔبدر ایدبد خٛاٞذ ؽذ.
ٕٞسٙیٗ ،ؽمبق پغتبٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔذخّی ثزای ٚرٚد
ثبوتزی ٞب ػُٕ وزدٔ ٚ ٜی تٛا٘ذ ٔٛخت اِتٟبة پغتبٖ یب
ٔبعتیت ؽٛد ( .)6درٔبٖٞبی فزاٚاٖ ثب اثزات ٔختّف
ثزای درد ٘ٛن پغتبٖ ٚخٛد دارد اس خّٕ ٝوٕپزط آة
ٌزْ  ٚویغ ٝزبی ،وٛرؤٛیٗ ،الِ٘ٛیٗ ،اعپزیٞبی
آ٘تیعپتیه ،وٛرتیىٛاعتزٚئیذٞبٞ ،یذرٚصٌَّ ،یغیزیٗ،
پٕبد اپیىبر ،فتٛتزاپی ،والٞه ٘مز ،ٜاعب٘ظ ٔٙت ٚ َٛدر
ثغیبری اس فزًٞٙٞب اس ؽیز ٔبدر اعتفبدٔ ٜیؽٛد،
ٕٞسٙیٗ ثزای پیؾٍیزی  ٚدرٔبٖ ؽمبق  ٚدرد پغتبٖ ،اس
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فزآٚردٜٞبی ٔٛضؼی ٘ظیز وزْٞبِٛ ،عیٖٞٛب  ٚپٕبدٞب
اعتفبدٔ ٜیؽٛد و ٝوبرایی ٞیروذاْ اثجبت ٘ؾذ ٜاعت
( .)5الِ٘ٛیٗ ،درٔبٖ تٛفی ٝؽذ ٜؽمبق  ٚدرد ٘ٛن پغتبٖ
اعت ( .)7الِ٘ٛیٗ ثب ٕٔب٘ؼت در ثزاثز اس دعت رفتٗ
رعٛثت پٛعت ،ثبػث ثٟجٛد ؽمبق  ٚدرد ٘ٛن پغتبٖ
ٔیؽٛد ( .)8در ٔغبِؼبت ٔختّف اثزات ضذ٘ٚمیضی در
ٔٛرد اثزات الِ٘ٛیٗ ثز درٔبٖ درد  ٚؽمبق پغتبٖ ٌشارػ
ؽذ ٜاعت .در ٔغبِؼ ٝداد ٕٞ ٚىبراٖ ( )2003اعتفبد ٜاس
الِ٘ٛیٗ ثبػث افشایؼ ػف٘ٛت ؽمبق پغتبٖ در ٔمبیغ ٝثب
ٌز ٜٚدریبفتوٙٙذٞ ٜیذرٚصَ ؽذ ٜثٛد ( .)9اس عزفی
داوٗ ٕٞ ٚىبراٖ ( )2011در ٔغبِؼٝای ثب ٞذف ٔمبیغٝ
اثز الِ٘ٛیٗ  ٚؽیز ٔبدر ثز درٔبٖ ؽمبق ٘ٛن پغتبٖ ،ثیبٖ
وزد٘ذ و ٝالِ٘ٛیٗ در درٔبٖ ؽمبق  ٚدرد ٘ٛن پغتبٖ اس
ؽیز ٔبدر ٔؤثزتز اعت ( .)10عت ٌیبٞی ث ٝػٛٙاٖ
ؽبخٝای اس عت ٔىُٕٛٔ ،رد پذیزػ ٔ %80زدْ ٔیثبؽذ
( .)11در عبَٞبی اخیز ثب تٛخ ٝث ٝػذْ ٔٛفمیت
رٚػٞبی درٔب٘ی ٔٛخٛدٔ ،طممیٗ ث ٝاعتفبد ٜاس دارٞٚبی
ٌیبٞی ٌزایؼ پیذا وزدٜا٘ذ ( .)12 ،8 ،5اس خّٕ ٝایٗ
ٌیبٞبٖ ٔیتٛاٖ ث ٝخزف ٚ ٝآِٛئٚٝرا اؽبر ٜوزد و ٝدر
درٔبٖ ؽمبق  ٚدرد ٘ٛن پغتبٖ ٔؤثزتز اس الِ٘ٛیٗ ٌشارػ
ؽذٜا٘ذ ( .)13تأثیز ٞیروذاْ اس ایٗ درٔبٖٞب ث ٝلغؼیت
ث ٝاثجبت ٘زعیذ ٜاعت ( .)5وٙذر ،یه ٘ٛع فٕغ رسیٙی
ٔؼغز اعت و ٝاس زٙذٌ ٝ٘ٛخٙظ ثٛعّیب ثٝدعت ٔیآیذ.
ثٛعِٛیهاعیذٞب ٌزٞٚی اس تزیتزپٛٙئیذٞبی
پٙتبعیىّیه  ٚافّیتزیٗ ٔبد ٜتؾىیُدٙٞذ ٜرسیٗ وٙذر
ٞغتٙذ .ایٗ تزویجبت ٟٔبروٙٙذ ٜاختقبفی آ٘شیٓ -5
ِیپٛاوغیض٘بس ٞغتٙذ  ٚثیٛعٙتش ِىٛتزیٗٞب را ثٝفٛرت
ٚاثغت ٝث ٝدٚس ٟٔبر ٔیٕ٘بیٙذ  ٚػال ٜٚثز ایٗ ،فبوتٛرٞبی
ٞذف دیٍز ثٛعِٛیهاعیذٞب در عی ٔىب٘یغٓ اِتٟبثی،
ٔغیز فبوتٛر ٞغتٝای وبپبثی c3 ،وب٘ٛرتبس در عیغتٓ
وٕپّٕبٖ  ٚتٛپ ٛایشٔٚزاسٞبی ٔ 2 ٚ 1یثبؽٙذ ( .)14اثز
ضذاِتٟبثی ایٗ رسیٗ ثٝعٛر لغغ ثبثت ؽذ ٜاعت (.)15
در ؽزق اس خٛاؿ ضذاِتٟبة  ٚاِتیبْ سخٓ اعتفبدٜ
ٔیؽٛد .در اتیٛپی اػتمبد ثز ایٗ اعت و ٝخبیی وٝ
درختبٖ ثٛعِٛیب لزار دار٘ذٔ ،طّی آراْثخؼ اعت .در
وٙیب ثزای پب٘غٕبٖ سخٓ اس وٙذر اعتفبدٔ ٜیؽٛد .در ٙٞذ
٘یش ثٝفٛرت ٌغتزد ٜثزای درٔبٖ اِتٟبة اعتفبدٜ

 معصًمٍ مببرکی ي َمکبران

اعبط ٘تبیح ٔغبِؼٔ ٝمذٔبتی (پبیّٛت) ثز رٚی ٘ 10فز اس
ٚاضذٞبی پضٞٚؼ در ٞز ٌز ٜٚثب اعتفبد ٜاس فزَٔٛ
ٔمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗٞب ثز اعبط دٔ ٚتغیز ٚاثغت( ٝثٟجٛد
ؽمبق  ٚؽذت درد) ثب ضزیت اعٕیٙبٖ  ٚ %95تٛاٖ
آسٔ ٚ %80 ٖٛثب پیؼثیٙی ٔٛارد ضذف اضتٕبِی٘ 35 ،فز
در ٞز ٌز ٚ ٜٚدر ٔدٕٛع ٘ 70فز در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ وٝ
در عٔ َٛغبِؼ٘ 2 ٝفز ثٝدِیُ دارا ثٛدٖ ٔؼیبرٞبی ضذف
اس ٔغبِؼ( ٝدِیُ ػذْ اعتفبد ٜثٛٔٝلغ اس پٕبد) اس ٔغبِؼٝ
خبرج ؽذ٘ذ  ٚدر ٟ٘بیت ٘ 68فز ٔغبِؼ ٝرا ث ٝپبیبٖ
رعب٘ذ٘ذ (٘ 34فز در ٌز ٜٚالِ٘ٛیٗ ٘ 34 ٚفز در ٌز ٜٚپٕبد
وٙذر)ٔ .ؼیبرٞبی ٚرٚد ثٔ ٝغبِؼ ٝؽبُٔ :داؽتٗ ّٔیت
ایزا٘ی ،عبوٗ ٔؾٟذ ثٛدٖ ،وغت ضذالُ ٕ٘زٚ 3 ٜ
ثیؼتز اس ٔمیبط دیذاری درد ،داؽتٗ ضذالُ عٛاد
خٛا٘ذٖ ٛ٘ ٚؽتٗ ،تٛا٘بیی ثزلزاری ارتجبط تّفٙی عی
تطمیك ثزای ثیٕبر ،داؽتٗ سایٕبٖ تهلّ ،ٛداؽتٗ ٘ٛساد
تزْ عبِٓ ثز اعبط  LMPیب عٌٛ٘ٛزافی لجُ اس عٔ ٝبٝٞ
ع ْٛثبرداری ،تغذی ٝا٘طقبری ثب ؽیز ٔبدرٚ ،سٖ ٘ٛساد ثیٗ
 ،2500-4000ػذْ اثتالء ٘ٛساد ثٞ ٝز ٘ٛع ٘بٙٞدبری در
دٞبٖ ،وبْ ،فه  ٚفٛرت  ٚلبرذ دٞبٖٔ ،جتال ٘جٛدٖ ٔبدر
ثٔ ٝؾىالت رٚضی  ٚرٚا٘ی ؽٙبخت ٝؽذ( ٜاختالَ
اضغزاة ،اختالَ ٚعٛاط ،اختالَ اعتزط ٘ ،)... ٚذاؽتٗ
آثغ ،ٝػف٘ٛت  ٚاضتمبٖ پغتبٖ ٘ ٚبٙٞدبریٞبی ٘ٛن
پغتبٖ (فبف یب تٛرفت ٝثٛدٖ ،ثغیبر ثشري  ٚثزآٔذ ٚ ٜیب
ٞز ٘ٛع تغییز ؽىُ ٚاضص ٘ٛن پغتبٖ)٘ ،ذاؽتٗ
ضغبعیت ثبثت ؽذٔ ٜبدر ث ٝوٙذر  ٚالِ٘ٛیٗ  ٚػذْ
اعتفبدٔ ٜبدر ثزای ٘ٛساد اس پغتب٘ه ،ؽیؾٛ٘ ٚ ٝن پغتبٖ
پالعتیىی ثٛدٔ .ؼیبرٞبی خزٚج اس ٔغبِؼ ٝؽبُٔ :اثتالء
ٔبدر در عی ٔغبِؼ ٝثٔ ٝبعتیت ،آثغ ٚ ٝیب اضتمبٖ
پغتبٖ ،اثتالء ٘ٛساد در ضیٗ ٔغبِؼ ٝث ٝثزفه دٞبٖ،
ضغبعیت ٔبدر ثٔ ٝقزف دار ،ٚاثتالء ٔبدر ٛ٘ ٚساد ثٝ
ٞزٌٔ ٝ٘ٛؾىّی ؤ ٝب٘غ ؽیزدٞی اس پغتبٖ ؽٛد ،اعتفبدٜ
ٔبدر اس درٔبٖٞبی دیٍز ٔب٘ٙذ آ٘تیثیٛتیه در ٔذت سٔبٖ
ا٘دبْ ٔغبِؼ ،ٝاعتفبد ٜوزدٖ ٔبدر اس دارٞٚبی ٔغىٗ در
عٔ َٛغبِؼ ،ٝػذْ اعتفبدٔ ٜبدر  2دٚس ٔتٛاِی یب ٔتٙبٚة
اس درٔبٖ  ٚػذْ تغذی ٝا٘طقبری ٘ٛساد ثب ؽیز ٔبدر ثٛد.
تٛضیطبت السْ در ارتجبط ثب عزش تطمیك ،رٚػ ا٘دبْ
پضٞٚؼ٘ ،ط ٜٛاعتفبد ٜاس دار ٚ ٚاضتٕبَ ضغبعیت

ٔیؽٛد .در زیٗ ثبعتبٖ ثزای ثزعزف وزدٖ وجٛدی ٚ
درٔبٖ سخٓٞبی ػف٘ٛی اس وٙذر اعتفبدٔ ٜیؽذ ٜاعت
( .)16وٙذر ،دارٚیی ایٕٗ اعت  ٚدر ٔمبدیز ٔقزف
ٔؼِٕٛی ٞیرٌ ٝ٘ٛتأثیز ٘بٔغّٛة ٌشارػ ٘ؾذ ٜاعت
(ٔ .)11غبِؼ ٝا٘قبری ٕٞ ٚىبراٖ (٘ )2011ؾبٖ داد وٝ
ػقبر ٜوٙذر ثٝتٟٙبیی یب ٕٞزا ٜثب وّپٛر 1ٜث ٝیه ٔیشاٖ
در ثٟجٛد سخٓ ٔؤثز اعت  ٚثبػث تغزیغ در ر٘ٚذ اِتیبْ
سخٓ عٛختٍی در ٔٛػ ٔیؽٛد (ٕٞ .)14سٙیٗ در
ٔغبِؼ ٝاِطزاعی ٕٞ ٚىبر ( )2008ػقبر ٜوٙذر ثب
درفذٞبی ٔختّف در ٔذَٞبی خب٘ٛری ،ث ٝا٘ذاسٜ
آعپزیٗ ٌ ٚبٞی ثیؼتز اس آٖ در وبٞؼ درد ٔؤثز
ٌشارػ ؽذ ؤ ٝىب٘یغٓ آٖ اس عزیك ٟٔبر ِیپٛاوغیض٘بس
ثٝفٛرت اختقبفی ٟٔ ٚبر پزٚعتبٌال٘ذیٗٞب ثٛد ٜاعت
( .)17در ٔغبِؼ ٝتبٌٙی ٕٞ ٚىبراٖ ( ،)2015ایٕٙی ٚ
وبرایی وزْ ثب پبی ٝوٙذر ثزای وٕه ث ٝخٌّٛیزی اس
آعیت پٛعتی ثؼذ اس پزتٛدرٔب٘ی در وبرعیٔٛٙبی پغتبٖ
تأییذ ؽذ ( .)18ثب تٛخ ٝث ٝؽیٛع ثبالی ؽمبق پغتبٖ وٝ
یه ػبُٔ ٔ ٟٓدر لغغ ؽیزدٞی ٔیثبؽذ  ٚػذْ ٚخٛد
یه درٔبٖ تٛافمی  ٚثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝوزْ الِ٘ٛیٗ درٔبٖ
رایح ٔٛرد اعتفبد ٜپشؽىبٖ ٔیثبؽذ  ٚتٟٙب ٘مؼ ضفبظتی
در ثزاثز اس دعت دادٖ رعٛثت پٛعت را دارد ٕٞ ٚسٙیٗ
ثب تٛخ ٝث ٝخٛاؿ ضذدرد ثب ٟٔبر وزدٖ پزٚعتبٌال٘ذیٗٞب
 ٚضذاِتٟبثی وٙذر اس خّٕٟٔ ٝبر آ٘شیٓ ِ 5یپٛاوغیض٘بس،
ٔغبِؼ ٝضبضز ثب ٞذف ٔمبیغ ٝاثز پٕبد وٙذر  ٚالِ٘ٛیٗ ثز
ثٟجٛد ؽمبق  ٚؽذت درد ٘ٛن پغتبٖ در س٘بٖ ؽیزدٜ
ٔزاخؼٝوٙٙذ ٜثٔ ٝزاوش ثٟذاؽتی  ٚدرٔب٘ی ؽٟز ٔؾٟذ
ا٘دبْ ؽذ.

ريشکبر
ایٗ ٔغبِؼ ٝوبرآسٔبیی ثبِیٙی تقبدفی عٝعٛوٛر اس ثٕٟٗ
ٔب ٜعبَ  1397تب اردیجٟؾت ٔب ٜعبَ  1398ثز رٚی 68
سٖ ٚاخذ ؽزایظ ٔزاخؼٝوٙٙذ ٜثٔ ٝزاوش ثٟذاؽتی درٔب٘ی
 ٚثیٕبرعتبٖ اْاِجٙیٗ (ط) ٔؾٟذ ا٘دبْ ؽذ.
ثزای تؼییٗ ضدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاس آٖخب ؤ ٝغبِؼٝای ٔؾبثٝ
یبفت ٘ؾذ ؤ ٝتغیزٞبی ؽمبق  ٚدرد ٘ٛن پغتبٖ را ثب
اعتفبد ٜاس پٕبد وٙذر ثزرعی وزد ٜثبؽذ ،ضدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثز
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دارٚیی ثٚ ٝاضذٞبی پضٞٚؼ داد ٜؽذ .در فٛرت تٕبیُ
ث ٝؽزوت در پضٞٚؼ ،رضبیت٘بٔ ٝوتجی اس ایؾبٖ اخذ
ٌزدیذ  ٚث ٝآٟ٘ب اعٕیٙبٖ داد ٜؽذ و ٝاعالػبت آٟ٘ب
ٔطزٔب٘ ٝخٛاٞذ ٔب٘ذ ٞ ٚز سٔبٖ و ٝثخٛاٙٞذ ٔیتٛا٘ٙذ اس
ٔغبِؼ ٝخبرج ؽ٘ٛذ.
ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ثٝرٚػ زٙذ ٔزضّٝای ا٘دبْ ؽذ .در ٔزضّٝ
ا َٚاس ثیٗ ٔزاوش ثٟذاؽت ؽٟز ٔؾٟذ (ٔزوش ثٟذاؽت
ؽٕبر ٚ 5 ،3 ،2 ،1 ٜثبٔٗ) ،ثٝعٛر تقبدفی  ٚاس عزیك
لزػٝوؾی دٔ ٚزوش ا٘تخبة ؽذ٘ذ (ٔزوش ثٟذاؽت ؽٕبرٜ
ٔ ٚ 2زوش ثٟذاؽت ؽٕبر .)5 ٜدر ٔزضّ ٝد ْٚاس ٔزوش
ؽٕبر ٜدٔ 2 ،ٚزوش (ٞبؽٕی٘ضاد ٚ ٚضذت  ٚ )2اس ٔزوش
ثٟذاؽتی درٔب٘ی ؽٕبر٘ 5 ٜیش ٔ 2زوش (وبرٔٙذاٖ 22 ٚ
ث )ٕٟٗثز اعبط تؼذاد سیبد ٔزاخؼیٗ ثٚ ٝاضذ تیزٚئیذ آٟ٘ب
ا٘تخبة ؽذ٘ذ .در ایٗ ٔزاوش ٕٞ ٚسٙیٗ در ثخؼ پظ اس
سایٕبٖ  ٚوّیٙیه ؽیز ثیٕبرعتبٖ اْاِجٙیٗ (ط)،
ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ث ٝرٚػ آعبٖ اس ثیٗ افزاد دارای ٔؼیبرٞبی
ٚرٚد ث ٝپضٞٚؼ ا٘دبْ ؽذ .تخقیـ ٚاضذٞبی پضٞٚؼ
ث ٝدٌ ٚز ٜٚوٙذر  ٚالِ٘ٛیٗ ثب اعتفبد ٜاس ٘زْافشار SPSS
(٘غخ )21 ٝفٛرت ٌزفت؛ ثذیٗتزتیت و ٝثٙٔٝظٛر
ٍٕٗٞعبسی ٌزٜٞٚب اس ٘ظز ٕ٘ز ٜؽمبق ٘ٛن پغتبٖ،
تِٛیذ تٛاِی تقبدفی در ع ٝسیزٌزٕ٘ ٜٚز ٜؽمبق 4 ٚ 3 ،2
فٛرت ٌزفت تب اعٕیٙبٖ ضبفُ ؽٛد دٌ ٚز ٜٚاس ایٗ ٘ظز
ٞ ٍٕٗٞغتٙذ .تٛاِی تقبدفی تِٛیذ ؽذ ٜثب ٘زْافشار
 SPSSرٚی وبرتٞبی وٛزىی ٘ٛؽت ٝؽذ ٚ ٜدر پبوت
درة ثغتٍٟ٘ ٝذاری ؽذٞ .ز ٔٛلغ یىی اس ٔزاخؼیٗ ٚاخذ
ٔؼیبرٞبی ٚرٚد تؾخیـ دادٔ ٜیؽذ ،درة پبوت ثبس ٚ
ٔؾخـ ٔیؽذ و ٝثبیذ ث ٝوذاْ ٌزٚ ٜٚارد ؽٛد .فٕغ
وٙذر اس عالٔتىذ ٜدا٘ؾىذ ٜعت عٙتی ٔ ٚىُٕ دا٘ؾٍبٜ
ػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذ ثب وذ ٞزثبریE 1046-FUMH ْٛ
تٟیٌ ٝزدیذ .خٟت تٟی ٝػقبر ٜوٙذرٌ 100 ،زْ وٙذر
آعیبة ؽذ  ٚتٛعظ رٚػ عٛوغّ ٝثب ضالَ ٞیذرٚاِىّی
 %70ثٔٝذت  24عبػت ػقبرٌٜیزی ا٘دبْ ؽذ .پظ اس
ػقبرٌٜیزی ،ضذف ضالَ تٛعظ دعتٍب ٜرٚتبری ا٘دبْ ٚ
در ٟ٘بیت ػقبر ٜوٙذر ضبفُ ؽذ .اس ٞز ٌ 100زْ پٛدر
وٙذرٌ 60 ،زْ ػقبر ٜثٝدعت آٔذ  ٚپٕبد وٙذر  %2ثب
اعتفبد ٜاس ٔمذار ٔؾخـ ػقبر ٜوٙذر ثز پبی ٝالِ٘ٛیٗ
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تٟی ٝؽذ .دارٞٚب تٛعظ دارٚعبس در لٛعیٞبی ٌ 30زٔی
ثغتٝثٙذی  ٚوذٌذاری ( )B ٚ Aؽذ٘ذ.
رٚػوبر ثذیٗفٛرت ثٛد و ٝپضٞٚؾٍز پظ اس تقٛیت
عزش ٌ ٚزفتٗ ٘بٔ ٝتأییذی ٝاس وٕیت ٝاخالق ثب وذ
 ٚ IR.MUMS.NURSE.REC.1397.068ارائٝ
آٖ ثٚ ٝاضذ تطقیالت تىٕیّی  ٚدریبفت ٔؼزفی٘بٔٝ
رعٕی اس دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی ٔؾٟذ،
ٔؼزفی٘بٔٝای ثزای ثیٕبرعتبٖ اْاِجٙیٗ (ط) ٔ ٚؼب٘ٚت
ثٟذاؽتی اخذ ٕ٘ٛدٔ .ؼزفی٘بٔ ٝثٔ ٝغئِٛیٗ ٔؼب٘ٚت
ثٟذاؽتی ؽٟز ٔؾٟذ ارائ ٝؽذ .ثزای عٙدؼ ٔیشاٖ ؽمبق
٘ٛن پغتبٖ تٛعظ پضٞٚؾٍز اس ٔمیبط اعتٛر اعتفبدٜ
ؽذ و ٝدارای  5درخ ٝاس  0-4اعت و ٝثٛ٘ ٝن پغتبٖ
ثذ ٖٚدرد ثب رً٘ عجیؼی ٕ٘ز ٜففز ،در فٛرت لزٔش
ثٛدٖ ٘ٛن پغتبٖ  ٚدرد فمظ در ؽزٚع ؽیزدٞی ثبؽذ
ٕ٘زٛ٘ ،1 ٜن پغتبٖ لزٔش  ٚدرد در ؽیزدٞی  ٚدر فبفّٝ
ثیٗ ؽیزدٞیٞب ثبؽذ ٕ٘زٛ٘ ،2 ٜن پغتبٖ ؽزٚع ث ٝتزن
ثزداؽتٗ وزد ٚ ٜدرد در ؽزٚع ؽیزدٞی  ٚدر فبفّ ٝثیٗ
ؽیزٞیٞب ثبؽذ ٕ٘ز ٚ 3 ٜدر فٛرتی وٛ٘ ٝن پغتبٖ
دزبر ؽمبق ثب یب ثذ ٖٚخٖٛریشی ثبؽذ  ٚدرد در ؽزٚع
ؽیزدٞی  ٚضیٗ آٖ  ٚدر فبفّ ٝثیٗ ؽیزدٞیٞب ثبؽذ،
ٕ٘ز 4 ٜدادٔ ٜیؽذٔ .بدرا٘ی و ٝثب تؾخیـ ؽمبق پغتبٖ
ثٔ ٝزوش فٛق ٔزاخؼ ٝوزدٕ٘ ٚ ٜز ٜؽمبق پغتبٖ تٛعظ
پضٞٚؾٍز ثز اعبط ٔمیبط اعتٛر ثیؾتز یب ٔغبٚی ٚ 2
ؽذت درد عجك ٔؼیبر دیذاری درد ثیؼ اس  3ثبؽذ،
ثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تخبة ؽذ٘ذ.
ؽذت درد ثب اعتفبد ٜاس ٔمیبط ػذدی درد  ٚثب ثیبٖ ٕ٘زٜ
درد تٛعظ ٔبدر ثز رٚی خظوؼ ٔذرج ثجت ؽذ .ایٗ
ٔؼیبر اثشاری درخٝثٙذی ؽذ ٜاس ٔ 0-10یثبؽذ و ٝففز
٘ؾب٘ ٝثذ ٖٚدرد 1-3 ،درد ٔالیٓ 4-6 ،درد ٔتٛعظ ٚ
 7-10درد ؽذیذ ٔیثبؽذ .ایٗ ٔمیبط اثشاری اعتب٘ذارد
ثٛد ٚ ٜرٚایی آٖ تٛعظ فزیزا ٕٞ ٚىبراٖ ( )2011تأییذ
ؽذ ٜاعت ( .)34فبٖ ٕٞ ٚىبراٖ پبیبیی آٖ را ثٝرٚػ
آسٔٔ ٖٛدذد تأییذ وزدٜا٘ذ ( .)35ثزای ثزرعی آعیت
٘ٛن پغتبٖ اس ٔمیبط اعتٛر اعتفبد ٜؽذ .ایٗ ٔمیبط
دارای  5درخ ٝاس ٔ 0-4یثبؽذ و ٝثب اعتفبد ٜاس آٖ
ٔؼیبرٞبی لزٔشی ،ادْ ،اِتٟبة ،تزن  ٚخٖٛریشی اس ٘ٛن
پغتبٖ ثزرعی ٔیؽٛد .ثٛ٘ ٝن پغتبٖ ثذ ٖٚدرد ثب رً٘
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ٔقزف دار ٚآٖ را ث ٝپٛعت ثبس ٚثٕبِذ  ٚدر فٛرت ػذْ
ضغبعیت ،رٚسی  2ثبر ثالفبفّ ٝثؼذ اس ؽیزدٞی ،پغتبٖ ٚ
دعتٟبیؼ را تٕیش ثؾٛیذ ،عپظ ث ٝا٘ذاس ٜیه ثٙذ
اٍ٘ؾت اس دار ٚرا ثز ٘ٛن پغتبٖ ثٕبِذ تب الی٘ ٝبسن وُ
ؽمبق را ثپٛؽب٘ذ  ٚلجُ اس ؽیزدٞی ٔدذد (ضذالُ ثٝ
فبفّ٘ ٝیٓ عبػت پظ اس اعتؼٕبَ دار )ٚپغتبٖ را ثب آة
ٌزْ ؽغتؾ ٛدٞذ .در ضٕٗ اس ٔبدراٖ ٞز دٌ ٚزٜٚ
خٛاعت ٝؽذ تب درٔبٖ را تب  7رٚس ادأ ٝدٙٞذ  ٚرٚس عٚ ْٛ
ٞؾتٓ خٟت ثزرعی ٔزاخؼ ٝوٙٙذ .فزْ ثجت دفؼبت
ؽیزدٞی در ؽجب٘ٝرٚس ،عٔ َٛذت ؽیزدٞی در ٞز ٚػذٜ
 ٚؽذیذتزیٗ درد در  24عبػت ثؼذ اس ٞز ثبر ؽیزدٞی در
اختیبر ٚاضذ پضٞٚؼ لزار داد ٜؽذ تب در عی رٚسٞبی
ٔغبِؼ ٝتىٕیُ ٕ٘ٛد ٚ ٜدر رٚس عٞ ٚ ْٛؾتٓ ثؼذ اس آغبس
ٔذاخّ ٝثٕٞ ٝزا ٜداؽت ٝثبؽذ .در عی ٔغبِؼ ،ٝپضٞٚؾٍز
ٞز رٚس ثب ٔبدراٖ تٕبط ٔیٌزفت  ٚایدبد یب ػذْ ایدبد
ػبرض( ٝلزٔشی ،خبرػ ،عٛسػ)  ٚر٘ٚذ ثٟجٛدی را خٛیب
ٔیؽذ ٔ ٚبدرا٘ی و ٝرٚس ٞؾتٓ ث ٝثٟجٛدی وبُٔ ؽمبق ٚ
درد ٘ٛن پغتبٖ دعت ٘یبفت ٝثٛد٘ذ ،ث ٝپشؽه ضبضز در
درٔبٍ٘ب ٜارخبع داد ٜؽذ٘ذ .در ٞز ٌز ٜٚیه ٘فز ثٝدِیُ
ػذْ اعتفبد ٜثٛٔٝلغ اس دار ٚاس ٌز ٜٚضذف ؽذ٘ذ .در ایٗ
پضٞٚؼ ،اثشار ٌزدآٚری دادٜٞب ؽبُٔ :فزْ پزعؾٙبٔٚ ٝ
ٔؼبی( ٝٙخٟت ٚاضذ پضٞٚؼ) ،پزعؾٙبٔ ٝاعالػبت فزدی
ٔ ٚبٔبیی ،فزْ پیٍیزی (خٟت ثجت دفؼبت دارٔ ٚ )ٚمیبط
ػذدی عٙدؼ درد ٔ ٚمیبط اعتٛر ثٛد .رٚایی پزعؾٙبٔٝ
اعالػبت فزدی ٔ ٚبٔبیی  ٚفزْ پزعؾٙبٔٔ ٚ ٝؼبی ٝٙاس
عزیك رٚایی ٔطتٛا ثب اعتفبد ٜاس ٘ظزات  7تٗ اس اعبتیذ ٚ
ٞیئت ػّٕی دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی ٔؾٟذ تؼییٗ
ٌزدیذ.
پبیبیی ٔمیبط اعتٛر ثب رٚػ تٛافك ارسیبثبٖ تٛعظ اعتبد
رإٙٞب  ٚپضٞٚؾٍز ثب ا٘دبْ ثز رٚی ٘ 10فز ثب ضزیت
 ٚ r;0/89پبیبیی ؽذت دیذاری درد در ٔغبِؼ ٝضبضز ثب
رٚػ آسٔ - ٖٛثبسآسٔ ٖٛثز رٚی ٘ 10فز ثب ضزیت r;0/91
تأییذ ؽذ .پبیبیی ػّٕىزد پضٞٚؾٍز در اعتفبد ٜاس فٟزعت
ٚارعی ؽیزدٞی ثٝرٚػ تٛافك ارسیبثبٖ تؼییٗ ؽذ؛
ثذیٗتزتیت و ٝدر ثذ ٚپذیزػٟٔ ،برت ٔبدر در ؽیزدٞی
ثٛ٘ ٝساد یهثبر تٛعظ پضٞٚؾٍز  ٚعپظ تٛعظ فزد
ٓٞپبی ٝثز رٚی ٘ 10فز اس ٚاضذٞبی پضٞٚؼ ا٘دبْ ٚ

عجیؼی ٕ٘ز ٜففزٛ٘ ،ن پغتبٖ وٕی لزٔش  ٚدرد فمظ در
ؽزٚع ؽیزدٞی ٕ٘زٛ٘ ،1 ٜن پغتبٖ وٕی لزٔش  ٚدرد
فمظ در ؽزٚع ؽیزدٞی  ٚدر فبفّ ٝثیٗ ؽیزدٞی ٕ٘زٜ
 ،2تزن ثزداؽتٗ ٘ٛن پغتبٖ  ٚدرد در ؽزٚع ؽیزدٞی ٚ
در فبفّ ٝثیٗ ؽیزدٞیٞب ٕ٘ز ٚ 3 ٜدر فٛرت سخٓ
پغتبٖ ثب یب ثذ ٖٚخ٘ٛزیشی ،درد در ؽزٚع ؽیزدٞی  ٚدر
فبفّ ٝثیٗ ؽیزدٞیٞب ٕ٘ز 4 ٜتؼّك ٔیٌزفت .رٚایی
ٔطتٛای ٔمیبط اعتٛر در عبَ  1988تٛعظ اعتٛر ٚ
رٚایی آٖ در ایزاٖ در عبَ  2014تٛعظ أیزػّی اوجزی
ثٝرٚػ رٚایی ٔطتٛا تأییذ ؽذ ٜاعت ( .)18 ،11وبرثزد
ایٗ اثشار در خبٔؼ ٝایٗ پضٞٚؼ ث٘ ٝظز  ٚتأییذ ٘ 7فز اس
اػضبء ٞیئت ػّٕی دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی ٔؾٟذ
رعیذ .پبیبیی ٔمیبط اعتٛر در ٔغبِؼ ٝوبظٕیراد ثٝرٚػ
پبیبیی ٓٞارس ثب ضزیت تٛافك  %92تأییذ ٌزدیذ ( .)3در
ٔغبِؼ ٝضبضز ٘یش ثب رٚػ تٛافك ارسیبثبٖ تٛعظ اعتبد
رإٙٞب  ٚپضٞٚؾٍز  ٚا٘دبْ ثز رٚی ٘ 10فز ،ثب ضزیت
 r;0/89تأییذ ؽذ.
ثزای ٚاضذٞبی پضٞٚؼ پظ اس ٔؼزفی پضٞٚؼٔ ،شایب،
خغزات  ٚخجزاٖ خغزاتٔ ،طزٔب٘ ٝثٛدٖ اعالػبت  ٚضك
ا٘قزاف اس ٔغبِؼ ٝتٛضیص داد ٜؽذ  ٚپظ اس أضبی
رضبیت٘بٔ ٝوتجی  ٚوغت ٔٛافمت وتجی  ٚتجییٗ اٞذاف
ٔغبِؼ ،ٝؽزایظ ٚرٚد  ٚخزٚج در آٟ٘ب ثب اعتفبد ٜاس فزْ
ا٘تخبة ٕ٘ ٝ٘ٛثزرعی ؽذ  ٚدر ٞز دٌ ٚزٔ ٜٚزالجتٞبی
ٔؼٕ( َٛآٔٛسػ ٘ط ٜٛفطیص ؽیزدٞی) تٛعظ پضٞٚؾٍز
آٔٛسػ داد ٜؽذ .پضٞٚؾٍز در رٚس ٔزاخؼ ٚ ٝلجُ اس
ٔذاخّ ٝث ٝافزاد ٞز دٌ ٚز ٜٚآٔٛسػ رٚتیٗ تىٙیه
ؽیزدٞی (ؽبُٔ ٚضؼیت فطیص ٔبدر در ٍٙٞبْ
ؽیزدٞی٘ ،ط ٜٛلزار دادٖ ٘ٛن پغتبٖ در دٞبٖ ٘ٛساد،
رٚػ در آغٛػ ٌزفتٗ ٘ٛساد  )... ٚرا ثٝفٛرت ا٘فزادی ٚ
ٕٞزا ٜثب پٕفّت آٔٛسػ ؽیزدٞی ثٔ ٝبدر دادٔ .بدر در
ٔمبثُ پضٞٚؾٍز ثٛ٘ ٝساد خٛد ؽیز ٔیداد تب ضٕٗ ارسیبثی
رٚػ فطیص ؽیزدٞیٔ ،بدر ثز اعبط فزْ فٟزعت
ٚارعی ؽیزدٞیٔ ،یشاٖ دردی وٍٙٞ ٝبْ ؽیز دادٖ
ٔطتُٕ ؽذ ٜاعت را ثب اعتفبد ٜاس ٔمیبط دیذاری
عٙدؼ درد ٘ؾبٖ دٞذٕٞ .سٙیٗ ٔمیبط اعتٛر ٘یش در
ٕٞبٖ رٚس تٛعظ پضٞٚؾٍز تىٕیُ ٔیؽذ .خٟت تؼییٗ
ضغبعیت ث ٝدار ٚاس ٔبدر درخٛاعت ؽذ  8عبػت لجُ اس
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عپظ ٕٞجغتٍی یبفتٞٝبی ضبفُ ٔطبعج ٚ ٝپبیبیی ایٗ
اثشار ثب ضزیت  r;0/761تأییذ ؽذ .تدشی ٚ ٝتطّیُ دادٜٞب
ثب اعتفبد ٜاس ٘زْافشار آٔبری ٘( SPSSغخٚ )21 ٝ
آسٖٔٞٛبی آٔبری تی ،فیؾز ،وبی دٚ ٚ ٚیّىبوغ ٖٛا٘دبْ
ؽذٔ .یشاٖ  pوٕتز اس ٔ 0/05ؼٙیدار در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ.

یبفتٍَب
در ایٗ ٔغبِؼٚ ٝاضذٞبی پضٞٚؼ ؽبُٔ  68سٖ ؽیزدٜ
ثٛد٘ذ و ٝاس ٔمیبط دیذاری درد ،ؽذت درد ثیؼ اس  3را
اخذ ٕ٘ٛد ٜثٛد٘ذ و ٝدر دٌ ٚز٘ 34 ٜٚفزی الِ٘ٛیٗ  ٚپٕبد
وٙذر لزار ٌزفتٙذ .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ضبفُ اس ٔغبِؼ،ٝ
ٔتغیزٞبی عٗ ،ؽبخـ تٛد ٜثذ٘یٚ ،سٖ ٍٙٞبْ تِٛذ ٘ٛساد
ٔ ٚذت ؽیزدٞی لجُ اس ٔذاخّ ٝدر ٞز دٌ ٚز ٜٚدارای
تٛسیغ ٘زٔبَ ثٛد٘ذ (ٕٞ .)p<0/05سٙیٗ دٌ ٚز ٜٚاس ٘ظز
ٔتغیزٞبی ویفی ٘ظیز ٔیبٍ٘یٗ تطقیالت ٕٞغز
( ،)p;0/22خٙغیت ٘ٛساد ( ٚ )p;0/14درآٔذ ٔبٞیب٘ٝ
( ٍٕٗٞ )p;0/12ثٛد٘ذ.
در ٔزضّ ٝلجُ اس ٔذاخّٔ ٝیبٍ٘یٗ ؽذت درد ٘ٛن پغتبٖ
ٔبدراٖ ٔٛرد ٔغبِؼ ٝدر ٌز ٜٚالِ٘ٛیٗ  ٚ 8/2±1/3در

جديل  -1میبوگیه شدت درد مبدران مبتال بٍ شقبق وًک پستبن مًرد مطبلعٍ در مزاحل قبل ي بعد اس مداخلٍ در دي گزيٌ الوًلیه
ي پمبد کىدر
ٌزٜٚ
سٔبٖ
لجُ اس ٔذاخّٝ
رٚس عْٛ
رٚس ٞؾتٓ
٘تید ٝآسٔ ٖٛفزیذٔٗ

الِ٘ٛیٗ ()n;34

پٕبد وٙذر ()n;34

ا٘طزاف ٔؼیبرٔ±یبٍ٘یٗ

ا٘طزاف ٔؼیبرٔ±یبٍ٘یٗ

8/2±1/3
6/7±1/1
1/0±0/6
p>0/001

7/7±1/5
5/3±1/3
0/0±9/6
p>0/001

٘تید ٝآسٖٔٛ
*

p;0/23 ،Z; -1/18
p>0/001 ،Z;-3/90
*
p;0/40 ،Z;-0/83

*

* آسٔٚٗٔ ٖٛیتٙی

در  ٕٝٞسٔبٖٞب ثٝخش رٚس ٞفتٓٔ ،یبٍ٘یٗ ٌز ٜٚالِ٘ٛیٗ
٘غجت ثٌ ٝز ٜٚپٕبد وٙذر ثیؾتز ثٛد.

ٕ٘ٛدار  ،1تغییزات ٔیبٍ٘یٗ ؽذت درد در دٌ ٚزٜٚ
الِ٘ٛیٗ  ٚپٕبد وٙذر را در ٌذر سٔبٖ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ وٝ
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 اثز پمبد کىدر ي الوًلیه بز شدت درد وًک پستبن سوبن شیزدٌ

ٌز ٜٚپٕبد وٙذر  7/7±1/5ثٛد و ٝثز اعبط ٘تبیح آسٖٔٛ
ٔٗٚیتٙی ،تفبٚت ٔؼٙیداری ثیٗ دٌ ٚزٚ ٜٚخٛد ٘ذاؽت
( .)p;0/23در رٚس ع ْٛثؼذ اس ٔذاخّٔ ،ٝیبٍ٘یٗ ٔیشاٖ
ؽذت درد ٘ٛن پغتبٖ ٔبدراٖ ٔٛرد ٔغبِؼ ٝدر ٌزٜٚ
الِ٘ٛیٗ  ٚ 6/7±1/1در ٌز ٜٚپٕبد وٙذر  5/3±1/3ثٛد وٝ
ثز اعبط ٘تبیح آسٔٚٗٔ ٖٛیتٙی ،تفبٚت ٔؼٙیداری ثیٗ
دٌ ٚزٚ ٜٚخٛد داؽت  ٚؽذت درد در ٌز ٜٚپٕبد وٙذر
وبٞؼ ثیؼتزی یبفت ٝثٛد ( ،)p>0/001أب در رٚس
ٞؾتٓ ثؼذ اس ٔذاخّٔ ،ٝیبٍ٘یٗ ٔیشاٖ ؽذت درد ٘ٛن
پغتبٖ ٔبدراٖ ٔٛرد ٔغبِؼ ٝدر ٌز ٜٚپٕبد وٙذر 0/9±0/6
 ٚدر ٌز ٜٚالِ٘ٛیٗ  1/0±0/6ثٛد و ٝثز اعبط ٘تبیح
آسٔٚٗٔ ٖٛیتٙی ،تفبٚت ٔؼٙیداری ثیٗ دٌ ٚزٚ ٜٚخٛد
٘ذاؽت (.)p;0/40
در ٔمبیغ ٝدرٌٖٚزٞٚی ثز اعبط ٘تبیح آسٔ ٖٛفزیذٔٗ،
در ٌز ٜٚالِ٘ٛیٗ ٔیبٍ٘یٗ ؽذت درد ٘ٛن پغتبٖ ٔزضّٝ
لجُ اس ٔذاخّ ٝثب رٚس عٞ ٚ ْٛفتٓ ثؼذ اس ٔذاخّ ٝتفبٚت
ٔؼٙیداری داؽت  ٚدر ٞز دٌ ٚز ٜٚوبٞؼ یبفت ٝثٛد
(( )p>0/001خذ.)1 َٚ

 معصًمٍ مببرکی ي َمکبران
ومًدار  -1میبوگیه ي اوحزاف معیبر شدت درد مبدران مبتال بٍ شقبق وًک پستبن مًرد مطبلعٍ در مزاحل قبل ي بعد اس مداخلٍ در
دي گزيٌ الوًلیه ي پمبد کىدر

اعیذ  ٚآسٔبیؼ درد اِمبیی فزٔبِیٗ در ٔٛػ) و٘ ٝتبیح
ضبفُ اس آٖ خٛاؿ ضذاِتٟبة  ٚضذدرد ػقبر ٜوٙذر ثب
درفذٞبی ٔختّف را ٘ؾبٖ داد؛ ثٝعٛریو ٝدر ثزخی
درفذٞبی ػقبر ٜوٙذر ،خٛاؿ ضذدرد ثیؼتز اس
آعپزیٗ ٌشارػ ؽذ .در ٔغبِؼ ٝضبضز اس ػقبر %2 ٜوٙذر
 ٚثٝفٛرت ٔٛضؼی اعتفبد ٜؽذ ،ثب ایٗ ٚخٛد ٘تبیح
ٔغبِؼ ٝاِطزاعی ثب ٔغبِؼ ٝضبضز ٕٞخٛا٘ی داؽت (.)17
ٚلتی آعتب٘ ٝدرد تطزیه ٔیؽٛد یب ثبفت ٔٛرد فذٔٝ
لزار ٔیٌیزد ،ثبفت فذٔ ٝدیذٛٔ ٜاد ؽیٕیبیی ث٘ ٝبْ
ٞیغتبٔیٗ تزؽص ٔیوٙذ و ٝا٘تٟبی اػقبة را تطزیه
ٔیوٙذٛٔ .اد دیٍزی ٘یش تزؽص ٔیؽ٘ٛذ و ٝثبػث
تطزیه ٌیز٘ذٜٞبی ضغبط ث ٝدرد ٔیٌزد٘ذ و ٝاس خّٕٝ
ایٗ ٔٛاد ،ثزادیویٙیٗ  ٚپزٚعتبٌال٘ذیٗٞب ٔیثبؽٙذ .ثب
تٛخ ٝث ٝا٘تمبَ دردٞبی اضؾبیی ثٔ ٝزاوش فٛق ،تؼذیُ در
ایٗ دردٞب٘ ،بؽی اس اثز ػبُٔ یب ػٛأّی اعت و ٝثز
عیغتٓ ػقبة ٔزوشی ٔؤثز٘ذ .تزویتٞبی فال٘ٛئیذ ثز
اعبط ٟٔبر ٔزوشی ٔ ٚطیغی تِٛیذ پزٚعتبٌال٘ذیٗ ػُٕ
ٔیوٙٙذ ( .)19اثزات ضذدرد وٙذر ثٝدِیُ ٔبدٔ ٜؤثز ٜآٖ
ٔیثبؽذ .وٙذر دارای ٔمذیز سیبدی اس فَٞٛٙبعت وٝ
خبفیت آ٘تیاوغیذا٘ی دارد ٕٞ ٚسٙیٗ ثٛعِٛیهاعیذٞب
و ٝتؾىیُدٙٞذ ٜافّی تزویت وٙذر ٔیثبؽٙذ ،ثب ٟٔبر
اختقبفی آ٘شیٓ ِیپٛاوغیض٘بس ،ثبػث ٟٔبر تزؽص
عیتٛویٗٞب ِ ٚىٛتزیٗٞب ٔیؽ٘ٛذ ٕٞ ٚسٙیٗ اثز ٟٔبری
ثز پزٚعتبٌال٘ذیٗٞب در ٔغبِؼ ٝاِطزاعی ث ٝتأییذ رعیذ.
در ٔغبِؼ ٝتزن سٞزا٘ی ٕٞ ٚىبراٖ ( )2019ثب ػٛٙاٖ
"ثزرعی تأثیز پٕبد وٙذر ثز ؽذت درد  ٚثٟجٛد سخٓ

بحث
در ٔغبِؼ ٝضبضز و ٝثب ٞذف تؼییٗ ٔ ٚمبیغ ٝاثز پٕبد
وٙذر  ٚالِ٘ٛیٗ ثز درد ٘ٛن پغتبٖ ا٘دبْ ؽذ ،ثب ایٙى ٝدر
رٚس ع ْٛاختالف ٔؼٙیداری در ٔیبٍ٘یٗ ؽذت درد ثیٗ
دٌ ٚز ٜٚوٙتزَ ٔ ٚذاخّٚ ٝخٛد داؽتِٚ ،ی ٔیبٍ٘یٗ
ؽذت درد در رٚسٞبی اٞ ٚ َٚؾتٓ ثیٗ دٌ ٚز ٜٚوٙتزَ ٚ
ٔذاخّ ٝتفبٚت ٔؼٙیداری ٘ذاؽت .در ٔغبِؼ ٝوبرآسٔبیی
ثبِیٙی تبٍ٘ی ٕٞ ٚىبراٖ ( )2015و ٝثب ٞذف ارسیبثی
ثبِیٙی ایٕٙی  ٚوبرایی وزْ ثب پبی ٝوٙذر ثزای وٕه ثٝ
خٌّٛیزی اس آعیت پٛعتی ثؼذ اس پزتٛدرٔب٘ی در
وبرعیٔٛٙبی پغتبٖ ثز رٚی  114سٖ و ٝتطت
پزتٛدرٔب٘ی ثؼذ اس خزاضی پغتبٖ ثٝػّت وبرعی ْٛٙلزار
ٌزفتٙذ ا٘دبْ ؽذ٘ ،ؾبٖ داد و ٝوزْ وٙذر ثزای
خٌّٛیزی  ٚرفغ ٚاوٙؼٞبی پٛعتی ٘بؽی اس تبثؼ
پزتٛدرٔب٘ی ٔؤثز اعت  ٚدرد ضبفُ اس آٖ را وبٞؼ
ٔیدٞذ و ٝثب ٘تبیح ٔغبِؼ ٝضبضز ٕٞخٛا٘ی داؽت (.)18
در ٔغبِؼ ٝاِطزاعی ٕٞ ٚىبر ( )2008تطت ػٛٙاٖ "اثزات
تغىیٗدٙٞذ ٜػقبر ٜخبْ فٕغ وٙذر ػٕب٘ی ثز رٚی
ٔذَٞبی خب٘ٛری" و ٝثز رٚی  13عز ٔٛػ ٘ز عٛئیغی
ساَ ثب ٚسٖ ٌ 20-25زْ ثٝػٛٙاٖ ضیٛاٖ آسٔبیؾی ا٘دبْ
ؽذ ،ػقبر ٜخبْ ،اعب٘ظ  ٚثخؼٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛػقبر ٜخبْ
ٞیذرٚاِىّی (ٔ 300یّیٌزْ ث ٝاسای ٞز ویٌّٛزْ ٚسٖ
ثذٖ خب٘ٛر) و ٝاس فٕغ ٌیب ٜوٙذر ثٝدعت آٔذ ٜثٛد،
ثٝفٛرت خٛراوی ث ٝخب٘ٛر دادٔ ٜیؽذ  ٚفؼبِیتٞبی
تغىیٗ درد آٟ٘ب ثب اعتفبد ٜاس دٔ ٚذَ ؽٙبخت ٝؽذ ٜدرد
در ٔٛػٞب ارسیبثی ٔیؽذ (آسٔبیؼ رایشی ًٙاِمب اعتیه
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وتیجٍگیزی
پٕبد وٙذر  ٚالِ٘ٛیٗ ث ٝیه ٔیشاٖ در ثٟجٛد درد ٘ٛن
پغتبٖ ٔؤثز ٔیثبؽٙذ٘ .تبیح ایٗ پضٞٚؼ ٔیتٛا٘ذ
ثٝػٛٙاٖ پبیٝای ثزای تطمیكٞبی ثؼذی در سٔی ٝٙوبٞؼ
درد ثب اعتفبد ٜاس وٙذر ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٌیزد.

تشکز ي قدرداوی
ٔغبِؼ ٝضبضز ضبفُ پبیبٖ٘بٔ ٝدا٘ؾدٛیی وبرؽٙبعی
ارؽذ ٔبٔبیی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذ ٔیثبؽذ وٝ
پظ اس تأییذ وٕیت ٝاخالق ثب وذ
در
IR.MUMS.NURSE.REC.1397.068
ؽٕبرٜ
ثب
ثبِیٙی
وبرآسٔبیی
پبیٍبٜ
 IRCT20181203041833N1ث ٝثجت رعیذ  ٚثب
ضٕبیت ٔبِی ٔؼب٘ٚت پضٞٚؾی آٖ دا٘ؾٍب ٜا٘دبْ ؽذ.
ثذیٗٚعیّ ٝاس ٕٞىبری ٔ ٚغبػذت آٖ ٔؼب٘ٚت ٔطتزْ ٚ
ٔزاوش ثٟذاؽتی درٔب٘ی  ٚثیٕبرعتبٖ اْاِجٙیٗ (ط) ٚ
ٚاضذٞبی پضٞٚؼ خٟت ٕٞىبری فٕیٕب٘ ٝثب عزش،
تؾىز  ٚلذردا٘ی ٔیؽٛد.
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اپیسیبتٔٛی در س٘بٖ ٘خغتسا" ،پٕبد وٙذر در ثٟجٛد سخٓ
اپیسیبتٔٛی  ٚؽذت درد ٘بؽی اس آٖ ٔؤثز ثٛد؛ ثٝعٛریوٝ
ٔیبٍ٘یٗ ؽذت درد در رٚسٞبی پٙدٓ  ٚد ٓٞدر ٌزٜٚ
ٔذاخّ ٝثٝتزتیت  ٚ 0/95±0/50 ٚ 2±1/23در ٌزٜٚ
وٙتزَ  1/97±1/17 ٚ 3/16±1/57ثٛد و ٝتفبٚت ثیٗ
دٌ ٚز ٜٚاس ٘ظز آٔبری ٔؼٙیدار ثٛد (،p;0/030
 )p>0/001و ٝثب ٘تبیح ٔغبِؼ ٝضبضز ٕٞخٛا٘ی داؽت ،ثب
ایٗ تفبٚت و ٝپٕبد وٙذر در ٔغبِؼ ٝتزن سٞزا٘ی ث ٝخبی
 %15 ،%2ثٛد ٔ ٚذت سٔبٖ اعتفبد ٜاس آٖ ٘غجت ثٝ
ٔغبِؼ ٝضبضز یه ٞفت ٝعٛال٘یتز ثٛد ( .)20ثب ایٗ ٚخٛد
در ٔغبِؼ ٝضبضز ٘یش ،ؽذت درد وبٞؼ ثیؼتزی ٘غجت
ث ٝلجُ اس ٔذاخّ ٝداؽت و٘ ٝتید ٝخبفیت ضذ درد
فٕغ وٙذر ٔیثبؽذ .در ٔغبِؼ ٝوبرآسٔبیی ثبِیٙی تقبدفی
ؽذ ٜدٚعٛوٛر ٘یبسی ٕٞ ٚىبراٖ ( )2019و ٝثب ٞذف
ٔمبیغ ٝاثز وزْ خزف ٚ ٝالِ٘ٛیٗ ثز درٔبٖ ؽمبق  ٚدرد
٘ٛن پغتبٖ ثز رٚی  86سٖ ؽیزدٔ ٜجتال ث ٝدرد ٘ٛن
پغتبٖ ا٘دبْ ؽذ ،وزْ خزف ٝدر ثٟجٛد درد ٘ٛن پغتبٖ
ٔؤثزتز اس الِ٘ٛیٗ ثٛد ،أب الِ٘ٛیٗ ٘یش در وبٞؼ درد ٘ٛن
پغتبٖ اثز داؽت ( )13و ٝثب ٘تبیح ٔغبِؼ ٝضبضز ٕٞغٛ
ثٛد .خزف ٝاس عزیك زٙذ ٔىب٘یغٓ ثبػث اثز تغىیٗ درد
ٔیؽٛد ،فال٘ٛئیذ در خزف ٝثبػث ٟٔبر پزٚعتبٌال٘ذیٗٞب
ٔیؽٛد ( .)21آِىبِٛئیذ ٔٛخٛد در خزف ٝاس عزیك وبٞؼ
٘یتزیه اوغبیذ  ٚعیتٛویٗٞب ،اِتٟبة را اس ثیٗ ٔیثزد
( .)22در ٔغبِؼ ٝفزٞبدپٛر (ٚ )2014خٛد آِفبتٛوز َٚدر
خزف ٝرا ٔٛخت وبٞؼ درد دا٘غتٙذ ( ،)23أب وٙذر
خٛاؿ ضذدرد خٛد را اس عزیك ٟٔبر اختقبفی
ِیپٛاوغیض٘بس  ٚتزویجبت فِٛٙی خٛد ٘ؾبٖ ٔیدٞذ.
الِ٘ٛیٗ ثب ضفظ رعٛثت عجیؼی پٛعت ،عجت وبٞؼ
وٓآثی ٔ ٚزي عّ ،َٛافشایؼ ريسایی  ٚوبٞؼ درد
ٔیؽٛد .در ٔغبِؼ ٝضبضز ٘یش تأثیز الِ٘ٛیٗ ثز ٔیشاٖ
ؽذت درد ثبػث ؽذ ٔیشاٖ درد رٚس ا٘ َٚغجت ث ٝرٚس
عٞ ٚ ْٛؾتٓ وبٞؼ پیذا وٙذ ( .)p>0/001در ٔغبِؼٝ
تفضّی ٕٞ ٚىبراٖ ( )2010ث ٝافزاد ٌزٔ ٜٚذاخّ ٝصَ
آِٛئٚٝرا ٌ ٚز ٜٚوٙتزَ الِ٘ٛیٗ تدٛیش ؽذ .در ٞز دٌ ٚزٜٚ
تفبٚت ٔؼٙیداری ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜؽمبق در رٚس عٚ ْٛ
ٞفتٓ ٔذاخّ ٝثب رٚس لجُ اس ٔذاخّٚ ٝخٛد داؽت (.)8
٘تبیح ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝؾبٖدٙٞذ ٜتأثیز الِ٘ٛیٗ ثز ؽمبق

پغتبٖ ثٛد و ٝثب ٔغبِؼ ٝضبضز ٓٞخٛا٘ی داؽت .در
ٔغبِؼ ٝوبرآسٔبیی ثبِیٙی آیٙذٍٜ٘ز داوٗ ٕٞ ٚىبراٖ
( )2011و ٝثب ٞذف ثزرعی ٔ ٚمبیغ ٝالِ٘ٛیٗ ثب ؽیز
دٚؽیذ ٜپغتبٖ در درٔبٖ ٘ٛن پغتبٖ آعیتدیذٚ ٜ
درد٘بن در ارتجبط ثب ؽیزدٞی ثز رٚی  84سٖ عبِٓ
ؽیزد ٜثب ؽىبیت درد ٘ٛن پغتبٖ در ػزك  72عبػت
ثؼذ اس سایٕبٖ ا٘دبْ ؽذ ،درٔبٖ ثب الِ٘ٛیٗ ثب خّٛؿ ثبال
ٔؤثزتز اس ؽیز دٚؽیذ ٜؽذ ٜپغتبٖ ثزای اِتیبْ عزیغتز
ؽمبق ٘ٛن پغتبٖ  ٚوبٞؼ درد آٖ ثٛد .درفذ ثٟجٛدی
درد ٘ٛن پغتبٖ در ٌز ٜٚالِ٘ٛیٗ  %87ثٛد و ٝثٝعٛر
ٔؼٙیداری ثیؾتز اس ٌز ٜٚؽیز دٚؽیذ ٜپغتبٖ ثٛد
( )p>0/034و ٝثب ٘تبیح ٔغبِؼ ٝضبضز ٕٞخٛا٘ی داؽت
(.)10
تفبٚتٞبی فزدی اس ٘ظز آعتب٘ ٝدرد ،اس ٔطذٚدیتٞبی
ایٗ ٔغبِؼ ٝثٛد و ٝثب تخقیـ تقبدفی افزاد ث ٝدٌ ٚزٜٚ
وٙتزَ ٔ ٚذاخّ ٝثٝعٛر ٘غجی وٙتزَ ؽذ .اس ٘مبط لٛت
ایٗ ٔغبِؼ ،ٝاعتفبد ٜاس اثشار اعتب٘ذارد خٟت ثزرعی درد
٘ٛن پغتبٖ ثٛد و ٝپیؾٟٙبد ٔیؽٛد ٔغبِؼ ٝدیٍزی در
سٔی ٝٙتأثیز وٙذر ثز درد دٚرٜای پغتبٖ ا٘دبْ ٌیزد.
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