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مقدمه

مديريت درد ميتواند يک شاخص کيفيات مراقبات محساو

درد به عنوان يک حس ناخوشايند و تجربه عاطفي که در

شود [ ،]4بنابراين يافتن روشهاي ايمن و آسان و کاربردي در

ارتباط با آسيب حاد يا بالقوه بافتي ايجااد مايشاود ،تعرياف

موقعيتهاي مختلف درمان يک ضرورت محسو ميشود.

ميشود [ .]1درد عمدتاً يک مشکل جسماني اسات کاه داراي

راهکارهاي مديريت درد مبتناي بار ماداخ ت داروياي و

اثرات رواني است [ .]2صرف نظار ا ماهيات ،الگاو و عامال

غير دارويي است .رايحهدرماني ) (Aromatherapyباه عناوان

درد ،درد باعااا ايجاااد عوارض اي نظي ار اخاات د در خااوا ،

ياااک ناااوز ا طاااب مکمااال و جاااايگزين

کمخوابي ،خستگي و افسردگي ميشود [ .]1با توجه به اين که

) (Complementary and Alternative Medicineيک اي ا

کنترد درد يکي ا وظايف مهم پرستاري است [ ]3و ا طرفاي

اين راهکارها اسات کاه باه طاور فزاينادهاي در حااد کساب
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ندا حسيني آبفروش و همکاران
محبوبيت در جامعه امرو ي است [ .]5طبق تعريف انجمن ملي

نظر به اين که اسطوخودوس يکاي ا گياهاان شااخص و

)(National Association for (NAHA

متداود در رايحهدرماني ميباشد توجه ياد محققين را به خود

) ،Holistic Aromatherapyرايحهدرماني به عناوان "علام و

جلب نموده اسات و مطالعاات گساتردهاي دربااره اثار آن در

هنر استفاده ا اسانس معطر استخراج شده ا گياهان به منظور

بيماريهاي مختلف انجاام شاده اسات .در ميناه اثار آن بار

تعادد ،هماهنگي و تقويت س مت بدن ،ذهان ،و رو تعرياف

تسکين درد نيز تحقيقات يادي انجام شده اسات کاه نتاايج،

ميشود" [ .]6شواهد بهدست آمده ا مطالعات گسترده مبتناي

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

بر استفاده ا اين درماان در پرساتاري اسات [ .]7باا وجاود

اين مينه در بين محققين وجاود دارد .باا توجاه باه ايانکاه

مطالعات صورت گرفته در حيطاه اثار رايحاهدرمااني ،هناو

مطالعات منسجمي درباره اثر اساطوخودوس بار تساکين درد

مکانيسم عمل آن تا حدودي نامشخص است [.]8

انجام نشده است گروه تحقيق که تجربه انجام چندين پاووه

جامع رايحهدرمااني

يکي ا گياهان نام آشنا در رايحهدرماني کاه ا اهميات و

بر روي اسطوخودوس دارد بر آن شد تا مطالعهاي ماروري در

ار ش خاص اي در درمااان و تسااکين درد برخااوردار اساات،

مورد اثر اساطوخودوس بار درد انجاام دهاد تاا جنباههااي

اسطوخودوس ) Lavendula (Lavandula sppميباشد (شکل

کاربردي و باليني آن بي تر آشکار گاردد ،لاذا محققاين ايان

 )1کااه کاااربرد ياادي در بااالين دارد .کلمااه  ،Lavendulaا

مطالعه را با هدف بررسي کنترد درد با اسانس اساطوخودوس

واژهي التين " "Lavareمشتق شده است که به معني شساتن و

انجام دادند.

پاااک کااردن اساات ،يارا داراي خااوا

ضاادعفااوني اساات.

اسطوخودوس ا خانواده (Lamiaceae) Labiataeنعنا اسات
[ ]9و داراي بااوي مطبااوز اساات و يکااي ا متنااوزتاارين و
ايمنترين اسانسها است [ .]10رايحه قوي و لاذتبخا

آن

منجر به شهرت آن در رايحهدرماني شده است.
اسطوخودوس بومي سر مينهاي اطراف درياي مديترانه و
جنو اروپاا ا طرياق شاماد و کشاورهاي شار آفريقاا و
خاورميانه تا جنو غر آسيا و جنو هند مايباشاد [.]11
اسانس اسطوخودوس ا سرگلبرگهاي گياه به دست ميآياد.
اجزاي اصلي آن ليناالود و ليناليال اساتات اسات [ .]12ايان

شکل  .1گياه اسطوخودوس

اسانس جهت ايجاد اثر آرامبخشي ،تسکيندهناده ،آرامساا ي
اعصا  ،و تسکين درد به کار ميرود [ .]5روشهاي اساتعماد

مواد و روشها

آن به صورت استنشاقي ،موضعي ،کمپرس ،حمام ،ماساژ ،و ...

اين يک مطالعه مروري است .براي رسيدن به اهداف ايان

است .اسانسي که به ريهها استنشاا مايشاوند داراي فواياد

پووه  ،مقاالت نمايه شده در بانک هاي اط عاتي

رواني و جسامي هساتند [ .]10در حيطاه اساتعماد موضاعي

 ،Google scholar، Scopus، Pubmed،بين سادهااي 2004

اسطوخودوس ،بر خ ف ديگر اساانسهاا در رايحاهدرمااني،

تا  2015مورد بررسي قارار گرفات .جساتجو باا اساتفاده ا

اسانس اسطوخودوس را ميتوان بادون رقياق کاردن در روي

واژههااااي کليااادي "درد ،کنتااارد درد ،رايحاااهدرمااااني ،و

پوست به کار برد [.]11

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

Medline

مربوطه استخراج و مورد بررسي قرار گرفات .معياار انتخاا
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کوم
مقاالت براي ورود به اين مطالعاه ،مقااالتي باود کاه در طاي

گزارش شده است [ ،]14بنابراين توجه بي تر باه کنتارد درد

حدود  10ساد اخير به چاپ رسيده باود ،ا ناوز کارآ ماايي

حاد بعد ا عمل جراحي ضرورت دارد.

باليني بودند و داراي کيفيت متدولوژي مناسب و قابال قباولي

مطالعااات متعااددي در ارتباااط بااا بررسااي اثااارات

بودنااد .مطالعااات صااورت گرفتااه در حيطااهي بررس اي اثاار

اسطوخودوس بر روي دردهاي بعد ا عمل جراحي انجام شده

روشهاااي استنشاااقي ،موضااعي ،ماساااژ و حمااام اسااانس

است .نتايج مطالعه  Olapourو همکاران ( )2013نشان داد که

اسااطوخودوس باار تسااکين درد جمااعآوري شااد .پااس ا

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

بررسي هاي اوليه ،در نهايت  36مقاله واجد شاراي تشاخيص

شدت درد کمتري بعد ا  8 ،4و  12ساعت بعد ا سزارين در

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

مقايسه با گروه دارونما ) (Placeboگزارش شاده اسات [.]15

اخ قي ا جمله امانت داري و انتقاد صحيح اط عات ا متون

در مطالعه ديگري کاه توسا  Hadiو همکااران ( )2011بار

و منابع مورد استفاده رعايت گرديد.

روي  200خانم انجام شد نشان داد که در گاروه آ ماون کاه
افراد اسطوخودوس با ماسک اکسايون را دريافات کردناد در

نتايج

مقايسه با گروه کنترد کاه

اکثر مطالعات انجام شده ،توس اعضاي حرفاه پرساتاري

سزارين داشتند [.]16

به عنوان بخشي ا تحقيقات پرستاري انجام شده بود .مطالعات
در شاا

حيطااه قاارار داشااتند .در اياان مطالعااات ،اثاار

چشمگيري در تسکين درد بعد ا

نتااايج مطالعااه  Limو همکاااران ( )2011نشااان داد کااه
ميااانگين شاادت درد در گااروه مداخلااه کااه مخلااوطي ا

اسطوخودوس بار دردهااي بعاد ا جراحاي (الپاراساکوپي،

اسانسهاي اسطوخودوس و بابونه را به نسبت  2:1باه مادت

آرتروسکوپي ،سزارين ،تانسيلکتومي ،بيوپسي سينه ،عمل قلب

 10دقيقه بعد ا جراحي لو هبرداري دريافت کردند ،در مقايسه

بااا و  ،)...درد ناشااي ا تعبيااه سااو ن ،دردهاااي ناشااي ا

با گروه کنترد معنيدار نبود [ ]17و مطالعه سلطاني و همکاران

ديسمنوره ،ايمان طبيعي و اپي ياتومي ،درد مزمن (کماردرد،

( )2013نشان داد که استفاده ا اسانس اساطوخودوس باعاا

گردندرد ،و  ،)...سرطان و ساير موارد مانند درد ناشي ا آفت

کاااه

معناايداري در اسااتفاده ا مصاارف رو انااه داروي

دهاني ،ميگرن ،و دردهاي کوليکي ،و  ...انجام شده بود کاه در

استامينوفن در سه رو بعد ا عمل جراحي لاو ه در کودکاان

ادامه به نتايج آنها اشاره ميشود.

شد ،اما بر تسکين درد تاثيري نداشت [.]18
 :در دو دهه اخير ،توجه

نتايج پاووه

 Kimو همکااران ( )2007نشاان داد کاه

کمتر به درماان درد حااد باه عناوان ياک موضاوز مهام در

استنشا اسطوخودوس ،نيا به داروهاي ضد درد بعد ا عمل

مراقبتهاي بهداشتي شناخته شده است [ .]13درد بعد ا عمل

جراحي الپاراساکوپيک را کااه

داد [ .]19مطالعاه  Kimو

جراحي جزء درد حاد محسو ميشود ،به طوري که مطالعاه

همکاران ( )2006نياز نشاان داد کاه  50بيمااري کاه تحات

 Sommerو همکاران ( )2008نشاان داد کاه در افاراد تحات

جراحي بيوپسي سينه قرار گرفته بودند ،ماسک اکسايون باا 2

عمل جراحي ،درد متوس تاا شاديد تاا  %41در هماان رو

قطره اسطوخودوس اثر ضد دردي چشمگيري نداشت اما افراد

جراحي %30 ،در رو اود بعد ا جراحي %16 ، %19 ،و %14

ا کنترد درد رضايت بي تاري در مقايساه باا گاروه کنتارد

به ترتيب در رو هااي دوم ،ساوم ،و چهاارم بعاد ا جراحاي

داشتند [ .]20در مطالعه انجام شده توس  Huangو همکااران

گزارش شده است و درد متوس تا شديد در همان رو يا يک

( )2014نشاااان داد کاااه مياااانگين شااادت درد ناشاااي ا

رو بعااد ا عماال جراح اي 30تااا  %55در جراح اي شااکمي

آرتروسااکوپي در گااروه کنتاارد و مداخلااه بااا استنشااا
اسااطوخودوس در کوتاااهماادت ( 15دقيقااه 24 ،8 ،4 ،و 48

ندا حسيني آبفروش و همکاران
سااعت بعااد) چشاامگير نبااود امااا اسااتفاده طااوالنيماادت ا

استنشا اسطوخودوس به مدت پنج دقيقه شدت درد ناشي ا

اسطوخودوس ( 72ساعت) شادت درد در گاروه مداخلاه باا

تعبيه سو ن عروقي را در بيماران همودياليزي کاه

اسطوخودوس در مقايسه با گروه کنترد چشمگير بود [.]21

[.]30

ميدهاد

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

اما مطالعاتي وجود دارد که با نتايج بهدست آماده بااال در

در مداخله با ماساژ رايحه با ترکيبي ا اسانس نعنا ،کارفس و

تناقض است .در مطالعهي  Saekiو همکااران ( ،)2005افاراد

اسطوخودوس با نسبت  6:3:3که با روغن بادام مخلوط شاده

تحت چهار آ مون (کنترد ،سرما ،گرما ،و استنشا رايحههاي

بود ،ميانگين نماره کماردرد پاس ا مداخلاه کروناري ا راه

متفاوت) قرار گرفتند و نتايج نشان داد که تاثير رايحهدرمااني

پوساات ((Percutaneous Coronary Intervention) )PCI

در کاه

درد نميتواند چشمگير باشد [ .]31همچنين مطالعه

ب فاصله بعد ا مداخله در مقايسه با قبال ا مداخلاه کااه

انجام شده توس  Grunebaumو همکاران ( )2011با هادف

معنيداري داشت و تاثير آن تا  2ساعت نياز پايادار باود ،باه

بررسي اثر استنشا اسطوخودوس بار تساکين درد ناشاي ا
چاين و

طوري که بعد ا مداخله افراد شدت درد کامتاري را گازارش

تزريق سم بوتولينوم نوز ( Aبوتاکس) باراي اصا

کردند [ .]22اما در مطالعه ديگر که توس س متي و همکاران

چروک صورت نشان داد که اسانس اسطوخودوس روي درک

( )2014انجام شد ،نتايج نشان داد که استنشا اسطوخودوس

درد افراد در حين تزريق تاثيرگذار نبود [.]32

به مدت  10دقيقه ،شدت درد را در بيماران تحت جراحي قلب
با به طور معنيداري کاه

نداد [.]23

:
ديسمنوره ،درد اسپاستيک شکم در ماان شاروز قاعادگي و

 :درد ناشي ا سو ن دن در

مداوم باراي  2تاا  3رو بادون آسايب ژنيکولاوژي تعرياف

گروه درد حاد قرار ميگيرد [ ]24به طوري که ترس مفارط ا

ماايشااود [ .]33مطالعاااتي در ارتباااط بااا بررسااي اثاارات

سو ن در حدود  %10جمعيت وجود دارد که باعا اجتنا ا

اسطوخودوس بر روي دردهاي قاعادگي انجاام شاده اسات.

درمان ،ديسترس يا باعا اخت د در برنامه درمااني مايشاود

نتيجه مطالعه  Marzoukو همکاران ( )2013نشان داد کاه در

[ ،]25،26بنابراين کنترد درد در ايان روياه ضاروري اسات.

گروه آ ماون (ماسااژ شاکم رايحاهدرمااني باا مخلاوطي ا

مطالعاتي چند در ارتباط با بررسي اثارات اساطوخودوس بار

اسطوخودوس ،دارچين ) ،(Cinnamonگل ميخک ) (Cloveو

روي دردهاي بعد ا عمل جراحي انجام شده است .يافتههااي

ر ) ،)(Roseشدت درد ناشي ا قاعدگي کمتري را در مقايسه

مطالعه  Kimو همکاران ( )2011نشان داد که ماسک اکسايون

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

به همراه اسطوخودوس به مدت پنج دقيقه ،درد ناشي ا تعبياه

[ .]34در مطالعه  Ouو همکاران ( ،)2012که در گروه مداخله

سو ن را در مقايسه با گروه کنترد کاه

افااراد ماساااژ شااکم رو انااه بااا مخلااوطي ا اسااانسهاااي

ميدهد [.]27

نتايج مطالعه قدس و همکاران ( )2015نشان داد اساتعماد
موضعي اسطوخودوس به مدت پنج دقيقه شدت درد ناشاي ا
تعبيه سو ن شارياني را در بيمااران هموديااليزي کااه

اسااطوخودوس ،مااريم گلااي ) ،(Clary sageمر نگااوش
) (Marjoramبه نسبت  2:1:1که در کرم بدون باو در غلظات

داد

 %3رقيق شده بود را ا آخرين رو قاعدگي تا آغاا سايکل

[ ]28و همچنين در مطالعه ديگري که توس قدس و همکاران

قاعدگي بعدي دريافت کردند ،نتايج نشان داد که ماساژ اسانس

( )2014انجام گرفت ،نتايج نشان داد که که استنشا  6قطاره

طود مدت درد قاعدگي را کاه

مايدهاد [ .]33هامچناين

اسانس اسطوخودوس به مدت پنج دقيقه ،درد ناشاي ا تعبياه

نتايج مطالعه اميري فراهاني و همکاران ( ،)2012نشان داد که

ميدهد [.]29

ماساژ با مخلوطي ا اسانس اسطوخودوس ( 2قطره) و نعنا (2

سو ن شرياني را در بيماران همودياليزي کاه

مطالعه باقري نسامي و همکاران ( ،)2014نياز نشاان داد کاه
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کوم
قطره) که با  4ميلي ليتر روغن بادام مخلوط شده باود ،باعاا
کاه

شدت درد قاعدگي شد [.]35

بار در رو به مدت  10رو  5-7 ،قطره اسطوخودوس را کاه
در  4ليتر آ اضافه شده بود مورد اساتفاده قارار مايدادناد،

مطالعه  Hanو همکاران ( )2006که روي  67خانم انجاام

شدت درد ناشي ا اپي يااتومي در مقايساه باا گاروه کنتارد

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

تفاااوت معن ايداري نداشاات [ .]42نتااايج مطالعااه وکيلي اان و

يک قطره گياه مريم گلي و يک قطاره ر کاه در  5سايساي

همکاران ( )2008نشان داد که اخت ف ميزان شدت درد ناشي

روغن بادام حل شده بود همراه باا ماسااژ شاکم را دريافات

ايمان طبيعي ،در مداخلاه باا اساانس

کردند ،شدت درد ناشي ا کراما

ا اپي ياتومي پس ا

قاعادگي کامتار ا گاروه

اسطوخودوس ( 5-10قطره در پنج ليتر) با اساتفاده ا حماام

دارونم اا و کنتاارد بااود [ .]36در مطالعااه  Apayو همکاااران

نشيمن به صورت دو بار در رو در مقايسه باا حماام بتاادين

( )2012نشان داد که ماساژ رايحه با اسطوخودوس درد ناشي

معنيدار نبود [.]40

ا ديسمنوره را کاه

در مطالعه وکيليان و همکاران ( )2012که در گروه مداخله

ميدهد [.]37

ماني که اسانس به صورت ماساژ استفاده ميشود جاذ

با اسانس اسطوخودوس ا افراد خواسته شده بود با شروز هر

آن نه تنها ا راه استنشاقي بلکه ا طريق پوستي نياز صاورت

انقباض ماسک را روي صورت گذاشته و استنشا کنند .نتايج

ميگيرد [ .]34اگرچه در بعضي ا مطالعات اسطوخودوس باه

ايماان طبيعاي در گاروه

نشان داد که ميانگين درد ناشاي ا

تنهايي استفاده نشده است ،اما جازء ثابات هماه ترکيباات در

اسطوخودوس کاه

مطالعات مختلف بوده است .تقريباً تمام مطالعات انجاام شاده

[.]43

حاکي ا اثر کاهندگي اسانس اسطوخودوس بار تساکين درد
ناشي ا ديسمنوره است.

معنيداري نسبت به گروه کنتارد داشات

در ارتباط با بررسي اثرات اسطوخودوس بر روي تساکين
درد ناشي ا ايمان طبيعي ،مطالعه سراجي و وکيليان ()2011

اپي ياتومي ممکن است با ضربه ديدن پرينه [ ،]38پارگي

نشان داد کاه شادت درد ناشاي ا ايماان طبيعاي در گاروه

[ ،]39و خم پرينه [ ]40همراه باشد که موجب درد ميشود و

مداخله با تنفس بخور سرد هدايت شده اساطوخودوس ٪1/5

نيا به انجام اقداماتي جهت کنترد درد و مراقبتهااي ال م در

که توس ماسک داده ميشد ،در مقايسه با مداخله با تکنياک

پااارگي پرينااه ماايباشااد .بعضااي ا مطالعااات ا اسااانس

يافتاه باود [ .]44مطالعاه

اسطوخودوس در کاه

تنفسي به طاور معنايداري کااه

درد ناشي ا اپي ياتومي بهره بردناد.

ديگري که توس علوي و همکاران ( )2005انجام شاد نتاايج

در مطالعهاي که توس شيخوان و همکاران ( )2012انجام شد

نشان داد که تفاوت ميانگين شدت درد ناشي ا

ايمان طبيعي

نتايج نشان داد که در گروه مداخله که افراد به مدت 30دقيقاه

در  30و  60دقيقه بعد ا مداخله با استنشا  0/1ميلايليتار

دو بااار در رو و بااراي پاانج رو در  5ليتاار آ کااه 0/25

اسانس اسطوخودوس مخلوط باا 1ميلاي ليتار آ مقطار ،در

سيسي اسطوخودوس به آن اضاافه شاده باود ماينشساتند،

مقايسه با گروه شاهد معنيدار باود باه طاوري کاه در گاروه

شدت درد ناشي ا اپي يااتومي در مقايساه باا گاروه

مداخله با اسطوخودوس شدت درد کمتري را گازارش کردناد

کاه

کنترد چشمگير بود [ .]38نتايج مطالعاه بهمان

و همکااران

( )2011نيااز نشااان داد کااه بهااره بااردن ا حمااام نشاايمن

[.]45
همچنين نتايج مطالعاه شاهنا ي و همکااران ( )2012در

) (Sitz bathاسطوخودوس دو بار در رو باه مادت  10رو ،

ارتباط با بررسي اثر استنشا اسطوخودوس بار درد ناشاي ا

موجب تسکين درد ناشي ا اپي ياتومي ميشود [.]41

تعبيه  IUDنشان داد کاه  30دقيقاه استنشاا اساطوخودوس

با وجود اين اثرات مثبت اشاره شده ،نتايج مطالعه وکيليان
و همکاران ( )2011نشان داد که در گروه آ مون که افاراد دو

شدت درد ناشي ا تعبيه  IUDرا کاه

داد [.]46

ندا حسيني آبفروش و همکاران
نتايج مطالعه  Yipو همکاران ( )2004نشان

نتايج نشان داد که ماساژ اسانس اسطوخودوس روي تساکين

داد که مداخله باا ماسااژ طاب فشااري باا اساانس خاالص

درد بيماران مبت به مرحله انتهايي سارطان مارثر باود [.]50

اسطوخودوس همراه با روغن هسته انگور ،اثر چشامگيري در

مطالعات صورت گرفته در حيطه اثر اسانس اسطوخودوس بار

کمردرد در طود  1هفته بعد ا مداخلاه در مقايساه باا

درد بيماران سرطاني نيز اندک است و نياا باه پاووه هااي

کاه

گروه کنترد وجود داشت ( %39کاه

در شدت درد) .شادت

بي تري در اين مينه ضرورت دارد.

درد با طب فشاري با اسانس اسطوخودوس در  %15افراد باه
مقدار اندکي ،در  %70باه طاور متوسا و در  %15باه طاور
مشهود کاه

يافات [ .]47در مطالعاهي ديگار ( )2006کاه

 :نتايج مطالعه  )2012( Altaeiنشان داد که
استفاده ا اسانس اسطوخودوس موضعي ،شدت درد ناشاي ا
خمهاي عودکننده برفاکدار دهاان در نموناه انسااني را در

توس همين گروه انجام شد ،نتايج نشان داد که طاب فشااري

مقايسه با گروه دارونما کاه

با اسانس اساطوخودوس شادت درد ناشاي ا گاردن درد را

 Altaeiو  )2012( Ahmedتحاات عنااوان "درمااان موضااعي

کاه

داد [ .]51مطالعه ديگري توس

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

ميدهد [.]48
 :نتاايج مطالعاه باباشااهي و

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

همکاران ( )2013تحت عنوان "تااثير برناماه رايحاهدرمااني

مدت  5رو آن را باه صاورت موضاعي روي محال ضاايعه

اسطوخودوس بر تسکين درد بيماران مبات باه  AMLتحات

استعماد کردند .نتايج مطالعه تفاوت معنيداري در شادت درد

شيميدرماني" ،نشان داد که تفاوت شدت درد در بيماران مبت

بين گروه مداخله با اسطوخودوس و آسيکلووير نشاان داد باه

به  AMLدرگروه مداخله با رايحهدرماني در مقايسه باا گاروه

طوري که شدت درد در روش مداخلاه باا اساطوخودوس در

کنترد معنيدار بود ،به طوري که رايحهدرماني با اسطوخودوس

معنيداري داشت [.]52

مقايسه با آسيکلووير و دارونما کاه

موجب تسکين درد در بيماران تحت شيميدرماني شاد [.]49

نتايج مطالعه ساساننواد و همکاران ( )2012نشان داد کاه

مطالعااهاي را  Changو همکاااران ( )2008بااا عنااوان "تاااثير

شاادت سااردرد ناشااي ا ميگاارن در گااروه مداخلااه کااه

ماساژ با دست اسانس بر درد ،سطح اضطرا  ،و افسردگي در

اسطوخودوس استنشاقي را دريافت کرده بودند در مقايساه باا

بيماران مرحله انتهايي سرطان بساتري در بيمارساتان" انجاام

گروه دارونما (پارافين) به طور چشمگيري کامتار باود [.]53

دادند ،بيماران در گروه مداخله ماساژ با دست اسانس را براي

يافتههاي مطالعه  Çetinkayaو همکاران ( )2012حاکي ا آن

مدت  5دقيقه و براي  7رو با ترکيباي ا روغانهااي تارنج

بود که ماساژ شکم با روغن اسطوخودوس باعا کاه

ع ئم

) ،(Bergamotاسااااااطوخودوس ،و درخاااااات کناااااادر

کوليک نو ادان ميشود [ .]54جدود  ،1نتايج مطالعات بررسي

) (Frankincenseبه نسبت مساوي که در غلظت  %1/5با 50

شده در اين مطالعه را به طور اجمالي نشان ميدهد.

ميليليتر روغن بادام شيرين مخلوط شده بود ،دريافت کردند و
جدود  .1نتايج مطالعات بررسي شده در ارتباط با بررسي اثر اسطوخودوس در کنترد درد
نوز درد

درد بعد ا جراحي

نام محقق

مشخصات نمونه ها

نوز مداخله

تآثير بر تسکين درد

)2014( Salamati

 40بيمار تحت جراحي قلب با

استنشا اسانس اسطوخودوس

–

(Huang)2014

 60بيمار تحت آرتروسکوپي

استنشا اسانس اسطوخودوس

(Olapour )2013

 60خانم تحت سزارين

استنشا اسانس اسطوخودوس

کوتاه مدت –
طوالني مدت +
کوتاه مدت –
طوالني مدت +
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کوم
نوز درد

نام محقق

مشخصات نمونه ها

نوز مداخله

تآثير بر تسکين درد

)2013( Soltani

 48کودک تحت تانسيلکتومي

استنشا اسانس اسطوخودوس

-

)2013( Meshgin Abadi

 76بيمار تحت  PCIالکتيو

)2011( Lim

 50بيمار تحت تانسيلکتومي

)2011( Hadi

 200خانم تحت سزارين

استنشا اسانس اسطوخودوس

)2007( Kim

 54بيمار تحت الپاراسکوپيک

استنشا اسانس اسطوخودوس

)2006( Kim

درد ناشي ا تعبيه

 50بيمار تحت جراحي بيوپسي

ماساژ رايحه با ترکيبي ا اسانس

+

نعنا،کرفس و اسطوخودوس
استنشا مخلوطي ا اسانسهاي

-

اسطوخودوس و بابونه

+
نيا به

کاه

داروهاي ضد درد

استنشا اسانس اسطوخودوس

-

)2015( Ghods

 34بيمار تحت همودياليز

استعماد موضعي اسطوخودوس

+

)2014( Ghods

 34بيمار تحت همودياليز

استنشا اسانس اسطوخودوس

+

)2014( Bagheri-Nesami

 92بيمار تحت همودياليز

استنشا اسانس اسطوخودوس

+

استنشا اسانس اسطوخودوس

-

)2011( Grunebaum

سو ن
)2011( Kim
)2005( Saeki

سينه

 30بيمار تحت تزريق سم
بوتولينوم نوز ( Aبوتاکس)
 30فرد داوطلب تحت تعبيه
سو ن
 25خانم داوطلب تحت تعبيه
سو ن

استنشا روغن اسطوخودوس

+

استنشا اسانس اسطوخودوس

-

ماساژ شکم رايحهدرماني با مخلوطي
)2013( Marzouk

 95خانم دچار ديس منوره

ا اسطوخودوس ،دارچين ،گل

+

ميخک و ر
)2012( Vakilian

 120بيمار تحت ايمان طبيعي

استنشا اسانس اسطوخودوس

+

)2012( Shahnazi

 106خانم تحت تعبيهIUD

استنشا اسانس اسطوخودوس

+

)2012( Sheikhan

 60بيمار تحت ايمان طبيعي

حمام نشيمن اسطوخودوس

+

)2012( Ou

 48خانم دچار ديس منوره

)2012( Apay

 44خانم دچار ديس منوره

)2012( AmiriFarahani

 108خانم دچار ديس منوره

ماساژ شکم با مخلوطي ا اسانس-
درد ناشي ا ديسمنوره،
ايمان طبيعي و اپي-
ياتومي

هاي اسطوخودوس ،مريم گلي،

+

مر نگوش
ماساژ شکم اسطوخودوس
ماساژ با مخلوطي ا اسانس هاي
اسطوخودوس و نعنا

+
+

)2011( Behmanesh

 89خانم تحت ايمان طبيعي

حمام نشيمن اسطوخودوس

+

)2011( Vakilian

 120خانم تحت ايمان طبيعي

حمام نشيمن اسطوخودوس

-

 Serajiو )2011(Vakilian

 120خانم تحت ايمان طبيعي

استنشا اسانس اسطوخودوس

+

)2008( Vakilian

 120خانم تحت ايمان طبيعي

حمام نشيمن اسطوخودوس

-

)2006( Han

 67خانم دچار کرام قاعدگي

ماساژ شکم با مخلوطي ا اسانس
هاي اسطوخودوس ،مريم گلي و ر

+

ندا حسيني آبفروش و همکاران
نام محقق

مشخصات نمونه ها

نوز مداخله

تآثير بر تسکين درد

نوز درد

)2005( Alavi

 160خانم تحت ايمان طبيعي

استنشا اسانس اسطوخودوس

+

)2004( Yip

 61بيمار دچار کمر درد

درد مزمن
)2006( Yip

بيماران دچار گردن درد

BabashahiKohanestani

بيماران مبت به  AMLتحت

()2013

شيميدرماني

بيماران مبت به سرطان
)2008( Chang

ماساژ طب فشاري با اسانس

+

اسطوخودوس
ماساژ طب فشاري با اسانس

+

اسطوخودوس
استنشا اسانس اسطوخودوس

 58بيمار مبت به مرحله انتهايي

ماساژ رايحه با دست با مخلوطي ا

سرطان

ترنج ،اسطوخودوس و کندر

+
+

نمونه انساني مبت به درد ناشي
)2012( Altaei
ساير موارد

ا خمهاي عودکننده برفکدار

+

استعماد موضعي اسطوخودوس

دهان
Altaeiو )2012( Ahmed

 75بيمار داراي ضايعه تب خاد

استعماد موضعي اسطوخودوس

+

)2012( Sasannejad

 47بيمار مبت به ميگرن

استنشا اسانس اسطوخودوس

+

)2012( Çetinkaya

 40نو اد دچار کوليک شکمي

ماساژ شکم با روغن اسطوخودوس

+

بحث و نتيجهگيري

چشمگيري کاه

نتايج مطالعات در ارتباط با بررسي کنتارد درد باا رايحاه

و  48ساعت) بعد ا جراحاي چشامگير نباود و اماا مطالعاه

اسطوخودوس در حيطههاي مختلف باليني ،نتايج متناقضاي را
نشان مي دهد ،اما برآورد کلي ا نتايج مطالعات بررساي شاده
بيانگر اثر مثبت رايحه اسطوخودوس در کاه

درد ميباشد.

مطالعات نشان ميدهد که با توجه به نوز عمال جراحاي،

داد اما در کوتاهمدت ( 15دقيقه24 ،8 ،4 ،

 Olapourو همکا ااران ( )2013نشاااان داد کاااه استنشاااا
اسطوخودوس  ٪10اثر فوري روي کاه

تسکين درد ناشاي

ا سزارين ندارد اما بعد ا  8 ،4و  12سااعت ميازان شادت
درد را به طور چشمگيري کاه

ميدهاد ،لاذا باه مطالعاات

نتااايج متفاااوتي ب اهدساات آمااده اساات .مطالعااه  Salamatiو

ب اي تااري بااراي تعيااين اثرگااذاري غلظاات و دو مصاارفي

همکاران ( )2014نشان داد که استنشاا اساطوخودوس اثار

اسطوخودوس در کوتاهمدت و بلندمادت نياا اسات .بعضاي

چشمگيري بر تسکين درد ناشي ا جراحي قلب با ندارد ،اما

مطالعات مانند مطالعه  Ghodsو همکاران ( )2014نشان داد

مطالعه مشگين آبادي و همکاران ( )2013نشان داد که ماسااژ

که پنج دقيقه استنشا  0/3ميليليتر اساطوخودوس خاالص،

رايحه با ترکيبي ا اسانس نعنا ،کرفس و اسطوخودوس شدت

شدت درد ناشي ا تعبيه سو ن عروقي را کااه

داد اماا در

درد را در بيماااران تحاات مااداخ ت کرونااري ا راه پوساات

مطالعاااااه  Salamatiو همکااااااران ( ،)2014استنشاااااا

( )PCIکاه

مي دهد ،اين مطالعات گرچه در حيطه رويههاي

اسطوخودوس  ٪10به مدت  10دقيقه ميزان شدت درد ناشاي
نداد ،يکي ا علال

درماني مربوط به قلب است اما ناوز روياه درمااني و تعاداد

ا جراحي قلب را به طور چشمگير کاه

نمونه و روش استعماد اسطوخودوس متفاوت است .مطالعاهي

تضاد در نتايج ممکن است تفااوت در غلظات اساطوخودوس

 Huangو همکاااران ( )2014نشااان داد کااه استنشااا 0/5

باشد و ا علل ديگر ميتوان به اين نکتاه اشااره کارد کاه در

ميلاايليتاار اسااطوخودوس  ،٪2مياازان شاادت درد را در

مطالعه  Ghodsو همکاران ( )2014عامل دردنااک ب فاصاله

طوالنيمدت ( 72ساعت) بعد ا جراحي آرتروسکوپي به طور

بعااد ا استنشااا اسااطوخودوس وجااود داشااته و هنااو اثاار

جلد  ،19شماره ( 1پياپي  ،)65مستان 1395

کوم
اسطوخودوس باقي بوده اما در مطالعه  Salamatiو همکااران

اثرگااذاري روي شاادت درد بااه علاات اناادک بااودن مقاادار

( ،)2014مداخلااه بااا استنشااا اسااطوخودوس بعااد ا عماال

اسطوخودوس مصرفي که در چند ليتار آ اضاافه شاده باود

جراحي بوده و فاصله مااني باين مصارف اساطوخودوس و

باشد .در استفاده ا حمام نشيمن ،ع وه بار اثارات استنشاا

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

اسطوخودوس ،اثر ضد اسپاسم اسانس اساطوخودوس کاه باه

ورود سو ن موقتي و کوتاهمدت است اما درد بعد ا جراحاي

احتماد ياد به واسطه ميانجي ( CAMPآدناو ين منوفسافات

طوالني است .درباره اثرگذاري اسانس اسطوخودوس بار درد

حلقااوي) و لينااالود وجااود دارد [ .]55در اسااتعماد موضااعي

بعد ا عمل جراحي ،در حيطاههااي متفااوت ديگاري مانناد

اسطوخودوس نيز استشمام اسطوخودوس امري اجتنا ناپاذير

جراحي ارتوپدي ،ارولوژي ،يبايي و ترميماي و ،...تحقيقاات

است .درباره عمالکارد تااثير موضاعي اساطوخودوس روي

کمي انجام شده است و نيا به پووه هاي بي تري احساس

کاااه

درد محققااان اياان مکانيساام را ماارتب بااا فعالياات

ميشود.

آنتيموسکارينيک و يا بلوک کاردن کانااد ( NA+ياا )Ca2+

نتايج مطالعات صاورت گرفتاه جهات بررساي اساتعماد

ميدانند [.]57،56

موضاعي اساطوخودوس بار تساکين درد حاين ورود سااو ن

به طور کلي در مجموز ،نتايج مطالعات بررسي شده بيانگر

عروقي ،ديسمنوره ،و آفت ،و  ...حاکي ا اثربخشي آن اسات.

درد ميباشد .محققان

در ارتباط با اثر اسطوخودوس در کااه

درد ناشاي ا ورود

اثر مثبت رايحه اسطوخودوس در کاه

علت اثرات ضد دردي اسانس اسطوخودوس را اينگونه بياان

سو ن ،اکثر مطالعات حاکي ا اثر مثبت اسطوخودوس در ايان

ميکنند که با استنشا اسانس ،عصب بويايي پياامهاايي را ا

مينه است و بي تر مطالعات نشاان مايدهاد کاه استنشاا

سلودهاي گيرنده موجود در ناحيه فوقاني بيني به پيا بويايي

اسطوخودوس به مدت پنج دقيقاه ،شادت درد ناشاي ا ورود

منتقل ميکند که در تماس نزديک با سيساتم ليمبياک مغازي

ميدهاد .اماا در مطالعاه  Saekiو همکااران

است .اين سيستم ناحيه داخلي مغاز را تشاکيل مايدهاد کاه

درد چشامگير

ارتباط نزديکي با احساسات و هيجان دارد و پيوسته به وسيله

نبود ،در ايان مطالعاه بارخ ف مطالعاات ديگار ا تحرياک

بوها تحت تأثير قرار ميگيارد .ايان ترکياب ،سيساتم عصابي

الکتريکي دردناک به جاي سو ن دن استفاده شد .هامچناين

خودکار و برخي ا هورمونها را تحت تاأثير قارار مايدهاد

در مطالعه انجام شده توس  Grunebaumو همکاران ()2011

ميدهاد و

سو ن را کاه

( ،)2005استفاده ا اساطوخودوس در کااه

[ .]58رايحهدرماني پاسخ پاراسمپاتيکي را افزاي

نيز نشان داد که استنشا اسطوخودوس بر تسکين درد ناشاي

آرام

ا تزريق بوتاکس چشمگير نبود ،که ممکن است عواملي چون

طريق اثرات آرامبخشي خود ،با تحت تاثير قرار دادن حااالت

اندا ه قطر سو ن و همچنين خود تزريق در به دست آمدن اين

روحي و رواناي افاراد ،اساترس و اضاطرا (کاه منجار باه

نتيجه اثرگذار باشد.

مخدوش کردن ذهن ميشود) را تعديل ميکند [ .]59ا طرفاي

درباره اثر اسانس اسطوخودوس بر تساکين درد ناشاي ا

در سطح عميق ايجاد ميکناد [ .]31اساطوخودوس ا

بااوي خوشااايند در رايحااهدرماااني ،حجاام جاااري تنفسااي

ديسمنوره ،ايمان طبيعاي ،و اپاي يااتومي کاه ا روشهااي

) (Tidal Volumeرا افزاي

متفاوت استنشاقي ،حمام نشيمن و ماساژ استفاده شاده اسات،

ميدهد ،بنابراين باعا ايجاد تنفسي عميق و آرام ميشود و نيز

ميزان شدت درد

حس خوشايند بوي اسطوخودوس ممکن است حس بيدردي

است .ولي در مطالعه وکيليان و همکااران ( )2011و (،)2008

را حمايت کند ،يرا منااطق ليمبياک در پاردا ش آن دخيال

که ا مداخله حمام اسطوخودوس جهت بررسي روي تساکين

هستند [.]60

اکثر مطالعات حاکي ا اثرگذاري آن و کاه

درد ناشي ا اپي يااتومي اساتفاده شاد ،ممکان اسات عادم

ميدهد و تعداد تنفس را کااه

ندا حسيني آبفروش و همکاران
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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.
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