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 مقدمه
که در  يو تجربه عاطف نديحس ناخوشا کيدرد به عنوان 

 فيا تعر شاود،  يما  جااد يا يبالقوه بافت ايحاد  بيارتباط با آس

 ياسات کاه دارا   يمشکل جسمان کي[. درد عمدتاً 1] شود يم

الگاو و عامال    ت،يا [. صرف نظار ا  ماه 2است ] ياثرات روان

اخاات د در خااوا ،  رياانظ يعوارضاا جاااديدرد، درد باعااا ا

که  ني[. با توجه به ا1ود ]ش مي يو افسردگ يخستگ ،يخواب کم

 ي[ و ا  طرفا 3است ] يمهم پرستار فيا  وظا يکيکنترد درد 

مراقبات محساو     تيا فيشاخص ک کي تواند يدرد م تيريمد

در  يو آسان و کاربرد منيا يها روش افتني ني[، بنابرا4شود ]

 .شود يضرورت محسو  م کيمختلف درمان  يها تيموقع

و  ياي بار ماداخ ت دارو   يدرد مبتنا  تيريمد يکارها راه

باه عناوان    (Aromatherapy) يدرمان حهياست. را ييدارو ريغ

 (CAM) نيگزيناااوز ا  طاااب مکمااال و جاااا  کيااا

(Complementary and Alternative Medicine) ا   يکااي

در حااد کساب    يا ناده يکارها اسات کاه باه طاور فزا     راه نيا
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 يانجمن مل في[. طبق تعر5است ] يدر جامعه امرو  تيمحبوب

 National Association for)  (NAHA)يدرماان  حهيجامع را

Holistic Aromatherapy)علام و  "به عناوان   يدرمان حهي، را

به منظور  اهانيهنر استفاده ا  اسانس معطر استخراج شده ا  گ

 فيا س مت بدن، ذهان، و رو  تعر  تيو تقو يتعادد، هماهنگ

 يمطالعات گسترده مبتنا  دست آمده ا  ه[. شواهد ب6] "شود يم

[. باا وجاود   7اسات ]  يدرماان در پرساتار   نيبر استفاده ا  ا

هناو    ،يدرماان  حاه ياثار را  طاه يدر ح گرفتهمطالعات صورت 

 [.8مشخص است ] عمل آن تا حدودي نا سميمکان

و  تيا کاه ا  اهم  يدرمان حهينام آشنا در را اهانيا  گ يکي

برخااوردار اساات، ين درد در درمااان و تسااک يار ش خاصاا

)شکل  باشد يم Lavendula (Lavandula spp) اسطوخودوس

، ا  Lavendula دارد. کلمااه نيدر بااال يادياا( کااه کاااربرد  1

شساتن و   يمشتق شده است که به معن  "Lavare"نيالت ي واژه

اساات.  يعفااون ضاادخااوا   يدارا رايااپاااک کااردن اساات،  

نعنا اسات   Labiatae (Lamiaceae) اسطوخودوس ا  خانواده

و  نيتاار ا  متنااوز يکاايمطبااوز اساات و  يبااو ي[ و دارا9]

بخا  آن   و لاذت  يقو حهي[. را10ها است ] اسانس نيتر منيا

 .شده است يدرمان حهيمنجر به شهرت آن در را

و  ترانهيمد ياياطراف در يها نيسر م يبوم اسطوخودوس

و  قاا يشار  آفر  يشاماد و کشاورها   قيا جنو  اروپاا ا  طر 

[. 11] باشاد  يو جنو  هند ما  ايتا جنو  غر  آس انهيخاورم

. ديا آ يبه دست م اهيگ يها اسانس اسطوخودوس ا  سرگلبرگ

 نيا [. ا12اساتات اسات ]   ليا ناليو ل ناالود يآن ل ياصل ياجزا

 يساا   دهناده، آرام  نيتسک ،يبخش اثر آرام جاديجهت ا ساسان

اساتعماد   يها [. روش5] رود يدرد به کار م نياعصا ، و تسک

کمپرس، حمام، ماساژ، و ...  ،يموضع ،يآن به صورت استنشاق

 ديا فوا يشاوند دارا  ياستنشاا  ما   ها هيکه به ر ياست. اسانس

 ياساتعماد موضاع   طاه ي[. در ح10هساتند ]  يو جسام  يروان

 ،يدرماان  حاه يهاا در را  اساانس  گرياسطوخودوس، بر خ ف د

 يکاردن در رو  قيا بادون رق  توان ياسانس اسطوخودوس را م

 [.11پوست به کار برد ]

به اين که اسطوخودوس يکاي ا  گياهاان شااخص و     نظر

 را به خود باشد توجه  ياد محققين درماني مي متداود در رايحه

دربااره اثار آن در    يا جلب نموده اسات و مطالعاات گساترده   

اثار آن بار    ناه يمختلف انجاام شاده اسات. در  م    يها يماريب

 ج،يانجام شده اسات کاه نتاا    يادي  قاتيقتح زيدرد ن نيتسک

متفاوت و گاه متناقض بوده است و هنو  هم اخات ف نظار در   

 کاه  نيا اين  مينه در بين محققين وجاود دارد. باا توجاه باه ا    

درباره اثر اساطوخودوس بار تساکين درد     يمطالعات منسجم

پاووه    نيکه تجربه انجام چند قيانجام نشده است گروه تحق

در  يرمارو  يا اسطوخودوس دارد بر آن شد تا مطالعه يبر رو

 يهاا  وخودوس بار درد انجاام دهاد تاا جنباه     مورد اثر اساط 

 نيا تر آشکار گاردد، لاذا محققاين ا    کاربردي و باليني آن بي 

کنترد درد با اسانس اساطوخودوس   يمطالعه را با هدف بررس

 .انجام دادند

 
 . گياه اسطوخودوس1شکل 

 

 هامواد و روش
 نيا به اهداف ا دنيرس ييک مطالعه مروري است. برا اين

 Medlineهاي اط عاتي  شده در بانک هيپووه ، مقاالت نما

،Pubmed ،Scopus ،Google scholar، 2004هااي   بين ساد 

مورد بررسي قارار گرفات. جساتجو باا اساتفاده ا        2015تا 

و  درمااااني، حاااهيدرد، کنتااارد درد، را" هااااي کليااادي واژه

مقالاه   110انجام شد. به دنباد اين جساتجو،   "خودوساسطو

قرار گرفات. معياار انتخاا      يمربوطه استخراج و مورد بررس
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 يباود کاه در طا    يمقاالت براي ورود به اين مطالعاه، مقااالت  

 ييباود، ا  ناوز کارآ ماا    دهيبه چاپ رس ريساد اخ 10حدود 

 يلمناسب و قابال قباو   يبودند و داراي کيفيت متدولوژ ينيبال

اثاار  يبررساا ي طااهيدنااد. مطالعااات صااورت گرفتااه در حبو

اسااانس  ماساااژ و حمااام ،يموضااع ،ياستنشاااق يهااا روش

شااد. پااس ا   يآور درد جمااع نياسااطوخودوس باار تسااک 

مقاله واجد شاراي  تشاخيص    36 تيهاي اوليه، در نها بررسي

داده شدند و وارد مطالعه گرديدند. در اين مطالعاه م حظاات   

داري و انتقاد صحيح اط عات ا  متون  تامان هاخ قي ا  جمل

 .ديگرد تيو منابع مورد استفاده رعا

 

 نتايج
 يحرفاه پرساتار   ي، توس  اعضااکثر مطالعات انجام شده

مطالعات انجام شده بود.  يا  تحقيقات پرستار يبه عنوان بخش

قاارار داشااتند. در اياان مطالعااات، اثاار     طااهيدر شاا  ح

 ،ي)الپاراساکوپ  يبعاد ا  جراحا   ياسطوخودوس بار دردهاا  

عمل قلب  نه،يس يوپسيب ،يلکتوميتانس ن،يسزار ،يآرتروسکوپ

ا   يناشاا يسااو ن، دردهااا هيااا  تعب يبااا  و ...(، درد ناشاا

درد،  ، درد مزمن )کمار ياتومي  يو اپ يعيطب ماني ا سمنوره،يد

ا  آفت  يموارد مانند درد ناش ريدرد، و ...(، سرطان و سا گردن

و ... انجام شده بود کاه در   ،يکيکول يو دردها ،گرنيم، يدهان

 شود. ها اشاره مي ادامه به نتايج آن

توجه  ر،ي: در دو دهه اخ

موضاوز مهام در    کيا تر به درماان درد حااد باه عناوان      کم

[. درد بعد ا  عمل 13شناخته شده است ] يبهداشت يها مراقبت

که مطالعاه   يبه طور شود، يجزء درد حاد محسو  م يجراح

Sommer ( نشاان داد کاه در افاراد تحات     2008و همکاران )

% در هماان رو   41تاا   ديدرد متوس  تاا شاد   ،يجراح لعم

% 14% و 16% ، 19 ،ي% در رو  اود بعد ا  جراح30 ،يجراح

 ي، ساوم، و چهاارم بعاد ا  جراحا    دوم يهاا  در رو  بيبه ترت

 کي ايدر همان رو   ديگزارش شده است و درد متوس  تا شد

 يشااکم ي% در جراحاا55تااا  30يرو  بعااد ا  عماال جراحاا

باه کنتارد درد    تر  يتوجه ب ني[، بنابرا14] استگزارش شده 

 ضرورت دارد.  يحاد بعد ا  عمل جراح

در ارتباااط بااا بررسااي اثااارات     يمتعاادد  مطالعااات 

انجام شده  يعمل جراحاسطوخودوس بر روي دردهاي بعد ا  

( نشان داد که 2013و همکاران ) Olapour مطالعه جياست. نتا

قطاره(،   3در گروه مداخله با استنشا  اسانس اسطوخودوس )

در  نيساعت بعد ا  سزار 12و  8، 4بعد ا   يتر شدت درد کم

[. 15گزارش شاده اسات ]   (Placebo) با گروه دارونما سهيمقا

( بار  2011) و همکااران  Hadiکاه توسا     يگريدر مطالعه د

خانم انجام شد نشان داد که در گاروه آ ماون کاه     200 يرو

کردناد در   افات يرا در ونيافراد اسطوخودوس با ماسک اکسا 

درد بعد ا   نيدر تسک يريبا گروه کنترد کاه  چشمگ سهيمقا

 [.16داشتند ] نيسزار

( نشااان داد کااه 2011و همکاااران ) Limمطالعااه  جينتااا

ا   يشاادت درد در گااروه مداخلااه کااه مخلااوط    نيانگياام

باه مادت    2:1طوخودوس و بابونه را به نسبت اس يها اسانس

 سهيکردند، در مقا افتيدر يبردار لو ه يبعد ا  جراح قهيدق 10

 انو همکار ي[ و مطالعه سلطان17نبود ] دار يبا گروه کنترد معن

باعاا   ( نشان داد که استفاده ا  اسانس اساطوخودوس 2013)

 يدر اسااتفاده ا  مصاارف رو انااه دارو  يدار يکاااه  معناا 

لاو ه در کودکاان    يدر سه رو  بعد ا  عمل جراح نوفنياستام

 [.18نداشت ] يريدرد تاث نيتسک شد، اما بر

( نشاان داد کاه   2007و همکااران )  Kimپاووه    جينتا

درد بعد ا  عمل   ضد يبه داروها ا ياستنشا  اسطوخودوس، ن

و  Kim[. مطالعاه  19را کااه  داد ]  کيالپاراساکوپ  يجراح

کاه تحات    يماار يب 50نشاان داد کاه    زيا ( ن2006همکاران )

 2باا   ونيقرار گرفته بودند، ماسک اکسا  نهيس يوپسيب يجراح

نداشت اما افراد  يريچشمگ يدرد  اثر ضد سطوخودوسقطره ا

باا گاروه کنتارد     ساه يدر مقا يتار   يب تيا  کنترد درد رضا

و همکااران   Huang[. در مطالعه انجام شده توس  20]داشتند 

ا   يشااادت درد ناشااا نيانگيااا( نشاااان داد کاااه م2014)

در گااروه کنتاارد و مداخلااه بااا استنشااا      يآرتروسااکوپ

 48و  24، 8 ،4 قااه،يدق 15) ماادت اسااطوخودوس در کوتاااه
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ا   ماادت ينبااود امااا اسااتفاده طااوالن ريسااعت بعااد( چشاامگ 

ساعت( شادت درد در گاروه مداخلاه باا      72اسطوخودوس )

 [. 21بود ] ريبا گروه کنترد چشمگ سهياسطوخودوس در مقا

( نشان داد، 2013مطالعه مشگين عابدي و همکاران ) جينتا

ا  اسانس نعنا، کارفس و   يبيبا ترک حهيدر مداخله با ماساژ را

ط شاده  که با روغن بادام مخلو 6:3:3اسطوخودوس با نسبت 

ا  راه  يدرد پاس ا  مداخلاه کرونار   نماره کمار   نيانگيبود، م

 (Percutaneous Coronary Intervention)( PCIپوساات )

با قبال ا  مداخلاه کااه      سهيب فاصله بعد ا  مداخله در مقا

باود، باه    داريا پا زيا ساعت ن 2آن تا  ريداشت و تاث يدار يمعن

را گازارش   يتار  که بعد ا  مداخله افراد شدت درد کام  يطور

و همکاران  يکه توس  س مت گري[. اما در مطالعه د22کردند ]

نشان داد که استنشا  اسطوخودوس  جي( انجام شد، نتا2014)

قلب  يتحت جراح مارانيدرد را در ب شدت قه،يدق 10به مدت 

 [.  23کاه  نداد ] يدار يبا  به طور معن

ا  سو ن  دن در  ي: درد ناش

که ترس مفارط ا    يبه طور [24] رديگ يگروه درد حاد قرار م

وجود دارد که باعا اجتنا  ا   تي% جمع10سو ن در حدود 

 شاود  يما  يباعا اخت د در برنامه درماان  اي سترسيدرمان، د

اسات.   يضارور  هيا رو نيا کنترد درد در ا ني[، بنابرا25،26]

اثارات اساطوخودوس بار     مطالعاتي چند در ارتباط با بررسي

 يهاا  افتهيانجام شده است.  يروي دردهاي بعد ا  عمل جراح

 وني( نشان داد که ماسک اکسا 2011و همکاران ) Kimمطالعه 

 هيا ا  تعب يدرد ناش قه،يبه همراه اسطوخودوس به مدت پنج دق

 [. 27دهد ] يبا گروه کنترد کاه  م سهيسو ن را در مقا

( نشان داد اساتعماد  2015مطالعه قدس و همکاران ) جينتا

ا   يشدت درد ناشا  قهياسطوخودوس به مدت پنج دق يموضع

کااه  داد   يزياليا همود مااران يرا در ب يانيسو ن شار  هيتعب

که توس  قدس و همکاران  يگريدر مطالعه د نيچن [ و هم28]

 رهقطا  6نشان داد که که استنشا   جي( انجام گرفت، نتا2014)

 هيا ا  تعب يدرد ناشا  قه،ياسانس اسطوخودوس به مدت پنج دق

[. 29] دهد يکاه  م يزياليهمود مارانيرا در ب يانيسو ن شر

نشاان داد کاه    زيا (، ن2014و همکاران ) ينسام يمطالعه باقر

ا   يشدت درد ناش قهياستنشا  اسطوخودوس به مدت پنج دق

 دهاد  يم ه کا يزياليهمود مارانيرا در ب يسو ن عروق هيتعب

[30 .] 

ده بااال در  دست آما  هب جيوجود دارد که با نتا يمطالعات اما

(، افاراد  2005و همکااران )  Saeki ي تناقض است. در مطالعه

 يها حهيتحت چهار آ مون )کنترد، سرما، گرما، و استنشا  را

 يدرماان  حهيرا رينشان داد که تاث جيمتفاوت( قرار گرفتند و نتا

مطالعه  نيچن [. هم31باشد ] ريچشمگ تواند يدر کاه  درد نم

( با هادف  2011و همکاران ) Grunebaumانجام شده توس  

ا   يدرد ناشا  نياثر استنشا  اسطوخودوس بار تساک   يبررس

و  نياصا   چا   ي)بوتاکس( بارا  Aنوز  نوميسم بوتول قيتزر

درک  يچروک صورت نشان داد که اسانس اسطوخودوس رو

 [.32نبود ] رگذاريثتا قيتزر نيدرد افراد در ح

  :

و  يشکم در  ماان شاروز قاعادگ    کيدرد اسپاست سمنوره،يد

 فيا تعر يکولاوژ يژن بيرو  بادون آسا   3تاا   2 يمداوم بارا 

[. مطالعاااتي در ارتباااط بااا بررسااي اثاارات   33] شااود يماا

انجاام شاده اسات.     ياسطوخودوس بر روي دردهاي قاعادگ 

( نشان داد کاه در  2013و همکاران ) Marzouk همطالع جهينت

ا   يباا مخلاوط   يدرماان  حاه يگروه آ ماون )ماسااژ شاکم را   

 و (Clove) خکي، گل م(Cinnamon) نياسطوخودوس، دارچ

 سهيرا در مقا يتر کم يا  قاعدگ ي(، شدت درد ناش(Rose) ر 

با افراد گروه دارونما )ماساژ شکم با روغن بادام( تجربه کردند 

(، که در گروه مداخله 2012) نو همکارا Ou[. در مطالعه 34]

 يهااا ا  اسااانس يافااراد ماساااژ شااکم رو انااه بااا مخلااوط 

 ، مر نگااوش (Clary sage) يگلاا  مياسااطوخودوس، ماار 

(Marjoram)  که در کرم بدون باو در غلظات    2:1:1به نسبت

 کليتا آغاا  سا   يرو  قاعدگ نيشده بود را ا  آخر قي% رق3

نشان داد که ماساژ اسانس  جيکردند، نتا افتيدر يبعد يقاعدگ

چناين   [. هام 33] دهاد  يرا کاه  ما  يطود مدت درد قاعدگ

(، نشان داد که 2012و همکاران ) يفراهان يريمطالعه ام جينتا

 2قطره( و نعنا ) 2ا  اسانس اسطوخودوس ) يماساژ با مخلوط
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ليتر روغن بادام مخلوط شده باود، باعاا    ميلي  4قطره( که با 

 [. 35شد ] يکاه  شدت درد قاعدگ

خانم انجاام   67 ي( که رو2006و همکاران ) Han مطالعه

قطره اساطوخودوس و   2شد نشان داد که در گروه مداخله که 

 يسا  يسا  5ه ر  کاه در  قطار  کيو  يگل ميمر اهيقطره گ کي

 افات يروغن بادام حل شده بود همراه باا ماسااژ شاکم را در   

تار ا  گاروه    کام  يا  کراما  قاعادگ   يکردند، شدت درد ناش

و همکاااران  Apay[. در مطالعااه 36و کنتاارد بااود ] ادارونماا

 يبا اسطوخودوس درد ناش حهي( نشان داد که ماساژ را2012)

 [. 37] دهد يرا کاه  م سمنورهيا  د

جاذ    شود يکه اسانس به صورت ماساژ استفاده م ي مان

صاورت   زيا ن يپوست قيبلکه ا  طر يآن نه تنها ا  راه استنشاق

ا  مطالعات اسطوخودوس باه   ي[. اگرچه در بعض34] رديگ يم

در  باات ياستفاده نشده است، اما جازء ثابات هماه ترک    ييتنها

شاده   املعات انجا تمام مطا باًيمطالعات مختلف بوده است. تقر

درد  نياسانس اسطوخودوس بار تساک   يا  اثر کاهندگ يحاک

 است.  سمنورهيا  د يناش

 ي[، پارگ38] نهيپر دنيممکن است با ضربه د ياتومي  ياپ

و  شود ي[ همراه باشد که موجب درد م40] نهي[، و  خم پر39]

ال م در  يهاا  جهت کنترد درد و مراقبت يبه انجام اقدامات ا ين

ا  مطالعااات ا  اسااانس   ي. بعضااباشااد يماا نااهيپر يپااارگ

بردناد.   هبهر ياتومي  يا  اپ ياسطوخودوس در کاه  درد ناش

انجام شد ( 2012و همکاران ) خوانيکه توس  ش يا در مطالعه

 قاه يدق 30نشان داد که در گروه مداخله که افراد به مدت جينتا

 25/0آ  کااه  تااريل 5پاانج رو  در  يدو بااار در رو  و باارا

 نشساتند،  ياسطوخودوس به آن اضاافه شاده باود ما     يس يس

باا گاروه    ساه يادر مق ياتوميا   يا  اپ يکاه  شدت درد ناش

مطالعاه بهمان  و همکااران     جي[. نتا38بود ] ريکنترد چشمگ

 منينشااان داد کااه بهااره بااردن ا  حمااام نشاا   زياا( ن2011)

(Sitz bath)    رو ،  10اسطوخودوس دو بار در رو  باه مادت

 [.  41] شود يم ياتومي  يا  اپ يدرد ناش نيموجب تسک

 انيليمطالعه وک جيوجود اين اثرات مثبت اشاره شده، نتا با

نشان داد که در گروه آ مون که افاراد دو  ( 2011و همکاران )

قطره اسطوخودوس را کاه   5-7رو ،  10بار در رو  به مدت 

 دادناد،  يآ  اضافه شده بود مورد اساتفاده قارار ما    تريل 4در 

گاروه کنتارد    ابا  ساه يدر مقا ياتوميا   يا  اپ يشدت درد ناش

و  انيااليمطالعااه وک جي[. نتااا42نداشاات ] يدار يتفاااوت معناا

 يشدت درد ناش زاني( نشان داد که اخت ف م2008همکاران )

در مداخلاه باا اساانس     ،يعيطب مانيپس ا   ا ياتومي  يا  اپ

( با اساتفاده ا  حماام   تريقطره در پنج ل 5-10اسطوخودوس )

 نيباا حماام بتااد    سهيقابه صورت دو بار در رو  در م منينش

 [. 40نبود ] دار يمعن

( که در گروه مداخله 2012و همکاران ) انيليمطالعه وک در

با اسانس اسطوخودوس ا  افراد خواسته شده بود با شروز هر 

 جيصورت گذاشته و استنشا  کنند. نتا يقباض ماسک را روان

در گاروه   يعا يطب ماان يا   ا يدرد ناشا  نيانگينشان داد که م

نسبت به گروه کنتارد داشات    يدار ياسطوخودوس کاه  معن

[43.] 

 نيارتباط با بررسي اثرات اسطوخودوس بر روي تساک  در

( 2011) انيليو وک يمطالعه سراج ،يعيطب مانيا   ا يدرد ناش

در گاروه   يعا يطب ماان يا   ا ينشان داد کاه شادت درد ناشا   

 ٪5/1شده اساطوخودوس   تيمداخله با تنفس بخور سرد هدا

 کيا با مداخله با تکن سهيشد، در مقا يکه توس  ماسک داده م

[. مطالعاه  44باود ]  افتاه يکااه    يدار يبه طاور معنا   يتنفس

 جينتاا ( انجام شاد  2005و همکاران ) يکه توس  علو يگريد

 يعيطب مانيا   ا يشدت درد ناش نيانگينشان داد که تفاوت م

ليتار   ميلاي  1/0مداخله با استنشا   بعد ا  قهيدق 60و  30در 

در  ،ليتار آ  مقطار   ميلاي 1اسانس اسطوخودوس مخلوط باا  

کاه در گاروه    يباود باه طاور    دار يبا گروه شاهد معن سهيمقا

را گازارش کردناد    يتر مداخله با اسطوخودوس شدت درد کم

[45 .] 

( در 2012و همکااران )  يمطالعاه شاهنا    جينتا چنين هم

ا   ياثر استنشا  اسطوخودوس بار درد ناشا   يارتباط با بررس

استنشاا  اساطوخودوس    قاه يدق 30نشان داد کاه   IUD هيتعب

 [.  46را کاه  داد ] IUD هيا  تعب يشدت درد ناش
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( نشان 2004همکاران )و  Yipمطالعه  جينتا 

باا اساانس خاالص     يداد که مداخله باا ماسااژ طاب فشاار    

در  يرياسطوخودوس همراه با روغن هسته انگور، اثر چشامگ 

باا   ساه يهفته بعد ا  مداخلاه در مقا  1کاه  کمردرد در طود 

% کاه  در شدت درد(. شادت  39گروه کنترد وجود داشت )

% افراد باه  15با اسانس اسطوخودوس در  يفشار طبدرد با 

% باه طاور   15% باه طاور متوسا  و در    70در  ،يمقدار اندک

( کاه  2006) گار يد ي [. در مطالعاه 47] افات يمشهود کاه  

 ينشان داد که طاب فشاار   جيگروه انجام شد، نتا نيتوس  هم

ا  گاردن درد را   يبا اسانس اساطوخودوس شادت درد ناشا   

 [. 48] دهد يکاه  م

و  يمطالعاه باباشااه   جينتاا : 

 يدرماان  حاه يبرناماه را  ريتااث " ( تحت عنوان2013همکاران )

تحات   AMLمبات  باه    مارانيدرد ب نياسطوخودوس بر تسک

مبت   ماراني، نشان داد که تفاوت شدت درد در ب"يدرمان يميش

باا گاروه    سهيدر مقا يدرمان حهيدرگروه مداخله با را AMLبه 

با اسطوخودوس  يدرمان حهيکه را يطوربود، به  دار يکنترد معن

[. 49شاد ]  يدرمان يميتحت ش مارانيدرد در ب نيموجب تسک

 ريتاااث"( بااا عنااوان 2008و همکاااران ) Changاي را  مطالعااه

در  يماساژ با دست اسانس بر درد، سطح اضطرا ، و افسردگ

انجاام   "مارساتان يبدر  يسرطان بساتر  ييمرحله انتها مارانيب

 يد، بيماران در گروه مداخله ماساژ با دست اسانس را برادادن

 جتارن  يهاا  ا  روغان  يبا يرو  با ترک 7 يو برا قهيدق 5مدت 

(Bergamot)اسااااااطوخودوس، و درخاااااات کناااااادر ، 

(Frankincense) 50% با 5/1که در غلظت  يبه نسبت مساو 

کردند و  افتيمخلوط شده بود، در نيريليتر روغن بادام ش ميلي

 نيتساک  يکه ماساژ اسانس اسطوخودوس رو دادنشان  جينتا

[. 50سارطان مارثر باود ]    ييمبت  به مرحله انتها مارانيدرد ب

اثر اسانس اسطوخودوس بار   طهيمطالعات صورت گرفته در ح

 يهاا  باه پاووه    ا يا اندک است و ن زين يسرطان مارانيدرد ب

 ضرورت دارد.   نهي م نيدر ا يتر  يب

( نشان داد که 2012) Altaei مطالعه جي: نتا

ا   يشدت درد ناشا  ،ياستفاده ا  اسانس اسطوخودوس موضع

را در  يدار دهاان در نموناه انساان    عودکننده برفاک  يها  خم

توس   يگري[. مطالعه د51با گروه دارونما کاه  داد ] سهيمقا

Altaei  وAhmed (2012 تحاات عنااوان )"يدرمااان موضااع 

انجام شد. در  "خاد با استفاده ا  کرم اسطوخودوس تب عهيضا

گروه مداخله با کرم اسطوخودوس، افراد ساه باار در رو  باه    

 عهيمحال ضاا   يرو يرو  آن را باه صاورت موضاع    5مدت 

در شادت درد   يدار يمطالعه تفاوت معن جياستعماد کردند. نتا

باه   ادنشاان د  ريکلوويگروه مداخله با اسطوخودوس و آس نيب

که شدت درد در روش مداخلاه باا اساطوخودوس در     يورط

 [.52داشت ] يدار يو دارونما کاه  معن ريکلوويبا آس سهيمقا

( نشان داد کاه  2012نواد و همکاران ) مطالعه ساسان جينتا

در گااروه مداخلااه کااه   گاارنيا  م يشاادت سااردرد ناشاا 

باا   ساه يکرده بودند در مقا افتيرا در ياسطوخودوس استنشاق

[. 53تار باود ]   کام  يري( به طور چشمگنيگروه دارونما )پاراف

ا  آن  ي( حاک2012و همکاران ) Çetinkayaمطالعه  يها افتهي

که ماساژ شکم با روغن اسطوخودوس باعا کاه  ع ئم  بود

مطالعات بررسي  جي، نتا1[. جدود 54] شود ينو ادان م کيکول

 .دهد شده در اين مطالعه را به طور اجمالي نشان مي

 
 نتايج مطالعات بررسي شده در ارتباط با بررسي اثر اسطوخودوس در کنترد درد .1جدود 

 نوز درد نام محقق مشخصات نمونه ها نوز مداخله تسکين دردتآثير بر 

 Salamati (2014) بيمار تحت جراحي قلب با  40 اسانس اسطوخودوساستنشا   –

 درد بعد ا  جراحي

 –کوتاه مدت 

 طوالني مدت +
 Huang (2014) بيمار تحت آرتروسکوپي 60 استنشا  اسانس اسطوخودوس

 –کوتاه مدت 

 طوالني مدت +
 Olapour (  2013) خانم تحت سزارين 60 استنشا  اسانس اسطوخودوس
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 نوز درد نام محقق مشخصات نمونه ها نوز مداخله تسکين دردتآثير بر 

 Soltani (2013) کودک تحت تانسيلکتومي 48 استنشا  اسانس اسطوخودوس -

+ 
ماساژ رايحه با ترکيبي ا  اسانس 

 نعنا،کرفس و اسطوخودوس
 Meshgin Abadi (2013) الکتيو PCIبيمار تحت  76

- 
هاي استنشا  مخلوطي ا  اسانس

 اسطوخودوس و بابونه
 Lim (2011) بيمار تحت تانسيلکتومي 50

 Hadi (2011) خانم تحت سزارين 200 استنشا  اسانس اسطوخودوس +

کاه  نيا  به 

 داروهاي ضد درد
 Kim (2007) بيمار تحت الپاراسکوپيک 54 استنشا  اسانس اسطوخودوس

 استنشا  اسانس اسطوخودوس -
بيمار تحت جراحي بيوپسي  50

 سينه
Kim (2006) 

 Ghods (2015) تحت همودياليزبيمار  34 استعماد موضعي اسطوخودوس +

 هيتعب ا  يناش درد

 سو ن

 Ghods (2014) بيمار تحت همودياليز 34 اسطوخودوساسانس استنشا   +

 Bagheri-Nesami (2014) بيمار تحت همودياليز 92 اسطوخودوس اسانس استنشا  +

 اسطوخودوساسانس استنشا   -
بيمار تحت تزريق سم  30

 )بوتاکس( Aبوتولينوم نوز 
Grunebaum (2011) 

 استنشا  روغن اسطوخودوس +
فرد داوطلب تحت تعبيه  30

 سو ن
Kim (2011) 

 استنشا  اسانس اسطوخودوس -
خانم داوطلب تحت تعبيه  25

 سو ن
Saeki (2005) 

+ 

درماني با مخلوطي ماساژ شکم رايحه

ا  اسطوخودوس، دارچين، گل 

 ميخک و ر 

 Marzouk (2013) منورهخانم دچار ديس  95

ديسمنوره،  ا  يناش درد

-ياپ و يعيطب ماني ا

 ياتومي 

 Vakilian (2012) بيمار تحت  ايمان طبيعي 120 استنشا  اسانس اسطوخودوس +

 IUD Shahnazi (2012)خانم تحت تعبيه 106 استنشا  اسانس اسطوخودوس +

 Sheikhan (2012) بيمار تحت  ايمان طبيعي 60 اسطوخودوس نشيمن حمام +

+ 

-ماساژ شکم با مخلوطي ا  اسانس

هاي اسطوخودوس، مريم گلي، 

 مر نگوش

 Ou (2012) دچار ديس منوره خانم 48

 Apay (2012) خانم دچار ديس منوره 44 ماساژ شکم اسطوخودوس +

+ 
ماساژ با مخلوطي ا  اسانس هاي 

 نعنا و اسطوخودوس
 AmiriFarahani (2012) خانم دچار ديس منوره 108

 Behmanesh (2011) خانم تحت  ايمان طبيعي 89 حمام نشيمن اسطوخودوس +

 Vakilian (2011) خانم تحت  ايمان طبيعي 120 حمام نشيمن اسطوخودوس -

 Vakilian(2011) و Seraji خانم تحت  ايمان طبيعي 120 استنشا  اسانس اسطوخودوس +

 Vakilian (2008) خانم تحت  ايمان طبيعي 120 اسطوخودوسحمام نشيمن  -

+ 
ماساژ شکم با مخلوطي ا  اسانس 

 هاي اسطوخودوس، مريم گلي و ر 
 Han (2006) خانم دچار کرام  قاعدگي 67
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 نوز درد نام محقق مشخصات نمونه ها نوز مداخله تسکين دردتآثير بر 

 Alavi (2005) خانم تحت  ايمان طبيعي 160 استنشا  اسانس اسطوخودوس +

+ 
ماساژ طب فشاري با اسانس 

 اسطوخودوس
 Yip (2004) بيمار دچار کمر درد 61

 درد مزمن

+ 
ماساژ طب فشاري با اسانس 

 اسطوخودوس
 Yip (2006) بيماران دچار گردن درد

 استنشا  اسانس اسطوخودوس +
تحت  AMLبيماران مبت  به 

 درمانيشيمي

BabashahiKohanestani 
(2013) 

 سرطان به مبت  مارانيب

+ 
مخلوطي ا   ماساژ رايحه با دست با 

 ترنج، اسطوخودوس و کندر

بيمار مبت  به مرحله انتهايي  58

 سرطان
Chang (2008) 

 استعماد موضعي اسطوخودوس +

نمونه انساني مبت  به درد ناشي 

دار هاي عودکننده برفکا   خم

 دهان

Altaei (2012) 

 ساير موارد
 Ahmed (2012)و Altaei خادضايعه تب بيمار داراي  75 استعماد موضعي اسطوخودوس +

 Sasannejad (2012) بيمار مبت  به ميگرن 47 استنشا  اسانس اسطوخودوس +

 Çetinkaya (2012) نو اد دچار کوليک شکمي 40 ماساژ شکم با روغن اسطوخودوس +

 

 گيريبحث و نتيجه
کنتارد درد باا رايحاه     ينتايج مطالعات در ارتباط با بررس

را  يمتناقضا  جيمختلف باليني، نتا هاي طهياسطوخودوس در ح

دهد، اما برآورد کلي ا  نتايج مطالعات بررساي شاده    مي  نشان

 باشد.   بيانگر اثر مثبت رايحه اسطوخودوس در کاه  درد مي

 ،يکه با توجه به نوز عمال جراحا   دهد ينشان م مطالعات

و  Salamatiدساات آمااده اساات. مطالعااه  هباا يمتفاااوت جينتااا

( نشان داد که استنشاا  اساطوخودوس اثار    2014همکاران )

قلب با  ندارد، اما  يا  جراح يدرد ناش نيبر تسک يريچشمگ

( نشان داد که ماسااژ  2013و همکاران ) يآباد نيمطالعه مشگ

ا  اسانس نعنا، کرفس و اسطوخودوس شدت  يبيحه با ترکيرا

تحاات مااداخ ت کرونااري ا  راه پوساات  انماااريدرد را در ب

(PCIکاه  مي ) يها هيرو طهيمطالعات گرچه در ح نيدهد، ا 

و تعاداد   يدرماان  هيا مربوط به قلب است اما ناوز رو  يدرمان

 ي اد اسطوخودوس متفاوت است. مطالعاه نمونه و روش استعم

Huang ( نشااان داد کااه استنشااا   2014و همکاااران )5/0 

شاادت درد را در  زانياا، م٪2اسااطوخودوس  تااريل يلاايم

به طور  يآرتروسکوپ يساعت( بعد ا  جراح 72) مدت يطوالن

 24، 8 ،4 قه،يدق 15مدت ) در کوتاهکاه  داد اما  يريچشمگ

نباود و اماا مطالعاه     ريچشامگ  يساعت( بعد ا  جراحا  48و 

Olapour ( نشاااان داد کاااه استنشاااا  2013) ارانو همکااا

 يدرد ناشا  نيکاه  تسک يرو ياثر فور ٪10اسطوخودوس 

شادت   زانيا سااعت م  12و  8، 4ندارد اما  بعد ا   نيا  سزار

دهاد، لاذا باه مطالعاات      يکاه  م يريدرد را به طور چشمگ

 يغلظاات و دو  مصاارف ياثرگااذار نياايتع يباارا يتاار  يباا

 ياسات. بعضا   ا يا ن دتما  مدت و بلند اسطوخودوس در کوتاه

( نشان داد 2014و همکاران ) Ghodsمطالعات مانند مطالعه   

اساطوخودوس خاالص،    تريل يليم 3/0استنشا   قهيکه پنج دق

را کااه  داد اماا در    يسو ن عروق هيا  تعب يشدت درد ناش

(، استنشاااااا  2014و همکااااااران ) Salamatiمطالعاااااه 

 يدرد ناشا  تشد زانيم قهيدق 10به مدت  ٪10اسطوخودوس 

ا  علال   يکي، ندادکاه   ريقلب را به طور چشمگ يا  جراح

ممکن است تفااوت در غلظات اساطوخودوس     جيتضاد در نتا

نکتاه اشااره کارد کاه در      نيبه ا توان يم گريباشد و ا  علل د

عامل دردنااک ب فاصاله   ( 2014و همکاران ) Ghodsمطالعه 

اثاار  هنااو بعااد ا  استنشااا  اسااطوخودوس وجااود داشااته و 
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و همکااران   Salamatiبوده اما در مطالعه  ياسطوخودوس باق

(، مداخلااه بااا استنشااا  اسااطوخودوس بعااد ا  عماال 2014)

مصارف اساطوخودوس و    نيبا  يبوده و فاصله  ماان  يجراح

عامل دردناک )عمل جراحي( وجود داشته است. به ع وه درد 

 يراحا مدت است اما درد بعد ا  ج و کوتاه يورود سو ن موقت

خودوس بار درد  اسانس اسطو ياست. درباره اثرگذار يطوالن

مانناد   يگار يمتفااوت د  يهاا  طاه يدر ح ،يبعد ا  عمل جراح

 قاات يو...، تحق يما يو ترم ييباي  ،يارولوژ ،يارتوپد يجراح

احساس  يتر  يب يها به پووه  ا يانجام شده است و ن يکم

 . شود يم

اساتعماد   يمطالعات صاورت گرفتاه جهات بررسا     جينتا

درد حاين ورود سااو ن   نياساطوخودوس بار تساک    يموضاع 

آن اسات.   يبخشا  اثر يو آفت، و ... حاک سمنوره،يد ،يعروق

ا  ورود  يدر ارتباط با اثر اسطوخودوس در کااه  درد ناشا  

ا  اثر مثبت اسطوخودوس در ايان   يسو ن، اکثر مطالعات حاک

کاه استنشاا      دهاد  يمطالعات نشاان ما   تر  يب و مينه است 

ا  ورود  يشادت درد ناشا   قاه، ياسطوخودوس به مدت پنج دق

و همکااران   Saeki. اماا در مطالعاه   دهاد  يسو ن را کاه  م

 ري(، استفاده ا  اساطوخودوس در کااه  درد چشامگ   2005)

 کيا ا  تحر گار يمطالعاه بارخ ف مطالعاات د    نيا نبود، در ا

 نيچنا  سو ن  دن استفاده شد. هام  يجادردناک به  يکيالکتر

( 2011و همکاران ) Grunebaumدر مطالعه انجام شده توس  

 يدرد ناشا  نينشان داد که استنشا  اسطوخودوس بر تسک زين

چون  ينبود، که ممکن است عوامل ريبوتاکس چشمگ قيا  تزر

 نيدر به دست آمدن ا قيخود تزر نيچن اندا ه قطر سو ن و هم

 . باشداثرگذار  جهينت

ا   يدرد ناشا  نياثر اسانس اسطوخودوس بر تساک  درباره

 يهاا  کاه ا  روش  ياتوميا   يو اپا  ،يعا يطب ماني ا سمنوره،يد

و ماساژ استفاده شاده اسات،    منيحمام نش ،يمتفاوت استنشاق

شدت درد  زانيآن و کاه  م يا  اثرگذار ياکثر مطالعات حاک

(، 2008( و )2011و همکااران )  انيليدر مطالعه وک يول است.

 نيتساک  يرو يکه ا  مداخله حمام اسطوخودوس جهت بررس

اساتفاده شاد، ممکان اسات عادم       ياتوميا   يا  اپ يناشدرد 

شاادت درد بااه علاات اناادک بااودن مقاادار   يرو ياثرگااذار

آ  اضاافه شاده باود     تار يکه در چند ل ياسطوخودوس مصرف

ع وه بار اثارات استنشاا      من،يباشد. در استفاده ا  حمام نش

اثر ضد اسپاسم اسانس اساطوخودوس کاه باه     دوس،اسطوخو

منوفسافات   ني)آدناو   CAMP يانجيبه واسطه م ادياحتماد  

 ي[. در اسااتعماد موضااع55وجااود دارد ] نااالودي( و ليحلقااو

 ريناپاذ  اجتنا  ياستشمام اسطوخودوس امر زياسطوخودوس ن

 ياساطوخودوس رو  يموضاع  ريکارد تااث   است. درباره عمال 

 تياارا ماارتب  بااا فعال ساامين مکانيااکاااه  درد محققااان ا

( Ca2+ ايا  NA+) لوک کاردن کانااد  ب ايو  کينيموسکار يآنت

 [. 57،56] دانند يم

طور کلي در مجموز، نتايج مطالعات بررسي شده بيانگر  به

باشد. محققان  اثر مثبت رايحه اسطوخودوس در کاه  درد مي

 انيا ب گونه نيدردي اسانس اسطوخودوس را ا علت اثرات ضد 

را ا   ييهاا  اميا پ ييايکنند که با استنشا  اسانس، عصب بو يم

 ييايبو ا يپ هب ينيب يفوقان هيموجود در ناح رندهيگ يها سلود

 يمغاز  کيا مبيل ساتم يبا س کيکند که در تماس نزد يمنتقل م

کاه   دهاد  يما  ليمغاز را تشاک   يداخل هيناح ستميس نياست. ا

 لهيبه وس وستهيدارد و پ جانيبا احساسات و ه يکيارتباط نزد

 يعصاب  ساتم يس ب،يا ترک نيا . ارديا گ يقرار م ريبوها تحت تأث

 دهاد  يقارار ما   ريها را تحت تاأث  ا  هورمون يخودکار و برخ

و  دهاد  يم  يرا افزا يکيپاسخ پاراسمپات يدرمان حهي[. را58]

[. اساطوخودوس ا   31] کناد  يم جاديا قيآرام  در سطح عم

قرار دادن حااالت   ريبخشي خود، با تحت تاث اثرات آرام قيطر

افاراد، اساترس و اضاطرا  )کاه منجار باه        يو روانا  يروح

 ي[. ا  طرفا 59کند ] ل ميي( را تعدشود يمخدوش کردن ذهن م

 يتنفساا يحجاام جااار ،يدرمااان حااهيدر را نديخوشااا يبااو

(Tidal Volume) و تعداد تنفس را کااه    دهد يم  يرا افزا

 زيو ن شود يو آرام م قيعم يتنفس جاديباعا ا نيبنابرا دهد، يم

 يدرد ياسطوخودوس ممکن است حس ب يبو نديحس خوشا

 ليا خدر پاردا ش آن د  کيا مبيمنااطق ل  رايکند،   تيرا حما

 [. 60هستند ]



 ندا حسيني آبفروش و همکاران                                                                      

 

 

 تواند يم يدرمان حهياساس نتايج مطالعات مرور شده، را بر

روش  کيا به عناوان   نيچن و هم رانهيشگيپ کرديدر هر دو رو

به ساهولت باه کاار رود     يماريفعاد در مراحل حاد و مزمن ب

اثر اسطوخودوس بر  طهي[، اما اکثر مطالعات انجام شده در ح6]

 طالعاات و م باشاد  يحااد ما   يدردهاا  طهيدرد، در ح نيتسک

مبات  باه سارطان     مارانيمزمن و ب يصورت گرفته در دردها

اسات. باا توجاه باه      يتار   يبه مطالعات ب ا ياندک است و ن

 بار  تار   يمطالعات، اسطوخودوس بدست آمده ا   هب يها افتهي

در  تار   يتا متوس  اثر دارد لذا به مطالعات ب فيخف يها درد

 ي... برا و يقلب و ارتوپد يمانند جراح ديشد يدردها طهيح

اسات.   ا يا ن دتريشاد  ياثر اسطوخودوس بار دردهاا   يبررس

 يکه اکثر مطالعات انجاام شاده در رده سان    چنين نظر به اين هم

 يدر رده سان  يتار   يبزرگساالن بوده است، انجام مطالعات ب

. بار اسااس نتاايج    شاود  يما  شنهاديپ تر نييپا نيکودکان و سن

و  يمنطقا  يروش  توان گفت که انتخا الذکر، مي مطالعات فو 

دردنااک   کيا مقدار متعادد ا  اسانس با توجاه باه ناوز تحر   

 نياي تع يابار  نيشاود. بناابرا   ماريباعا کاه  درد ب تواند يم

 قاات ي)حجم و غلظت( اسطوخودوس باه تحق  ا يمقدار مورد ن

 است.   اجياحت نهي م نيدر ا يتر قيو دق تر  يب

گياري کارد    توان نتيجه هاي اين مطالعه مي توجه به يافته با

 جيمختلف باليني نتاا  هاي طهيگرچه رايحه اسطوخودوس در ح

متفاوتي داشته است، اما در مجموز نتاايج مطالعاات بررساي    

شده بيانگر اثار مثبات رايحاه اساطوخودوس در کااه  درد      

 عادم که، باه علات    هاي اين مطالعه اين باشد. ا  محدوديت مي

هااي اط عاات، تنهاا مقااالت      وجود مقاالت قديمي در بانک

 .ساد اخير مورد بررسي قرار گرفته است 10حدود 

 

 و قدردانیتشكر 
و  يو فناااور قاات يا  معاوناات محتارم تحق  لهيوسا  نيباد 

دانشاگاه علاوم    يمحتارم کتابخاناه مرکاز    نيمسائول  نيهمچن

ال م جهت مطالعات   تيارائه تسه ياستان سمنان برا يپزشک

 يبه عمل م يمقاالت تشکر و قدردان يو جستجو يکتابخانه ا

 .ديآ
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Pain is an unpleasant experience that results from physical and psychological responses to injury. Since, 

the main goal of treatment is to control pain, finding safe, easy, and inexpensive methods for pain control is 
still a necessity. Aromatherapy has long been used to relieve pain and treatment of various diseases. 
Lavender is one of the most famous plants in aromatherapy that has importance and particular value in 
relieving pain and treatment of different diseases and has many applications in clinical practice. The use of 
Lavender as an alternative method of treatment decreases the need to chemical drugs in some of the 
physical and psychological problems. A review of literature on the analgesic effects of Lavender showed 
different effects and results. So, the need to further studies is tangible. Due to the necessity, this review 
study was done with aim to evaluate pain control with essential oil of Lavender. We reviewed articles 
indexed in the Medline, Pubmed, Scopus, Google scholar databases, between 2004 and 2015. The search 
was conducted by using key words: pain, pain control, aromatherapy and Lavender and relevant articles 
were extracted.  Finally, 36 articles were studied. The results showed that the effects of Lavender in the 
management of acute and chronic pain, cancer pain and etc. mainly depend on the nature of pain and the 
method of administration. But in the most cases, Lavender has analgesic effects. Based on these findings, it 
is recommended further studies to prove it in various clinical situations and to determine the amount of 
required lavender. 

 
Keywords: Pain, Pain management, Aromatherapy, Lavendula 

 
* Corresponding author. Tel: +98 2333654190 
aaghods@yahoo.com 

 

10-21 


	3050-ghods-edited
	3050 E

