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مقدمه
سرطان دومين عامل مرگ در سراسر جهان بودد [ ]1و در
يهواي قلبوي-
ايران نيز سدمين علت مرگ و مير بعد از بيموار 
يگردد [ .]3,2درمانهاي مرسدم
عروقي و تصادفات محسدب م 
يدرمواني و پرتددرمواني ,مدجو ايجواد
سرطان ,به ويژ شيم 
عدارض زيادي مويشودند هوه يکوي از شوايعتورين و نواتدان
هنندترين آنها مدهدزيوت ) (Mucositisاسوت هوه منجور بوه

اختالل در خدردن و هاهش شاخصهاي تغذي هاي از قبيل وزن
يهواي
يشدد [ .]4ميزان شيدع مدهدزيت در بيماران با بدخيم 
م
خدني همرا با سرهدب مغز استخدان دو تا سه برابور بويشتور
يباشد [ .]5مدهدزيت به عندان التهاب مخوا دهوان تعريوف
م
درمانهاي سرطان بدد هه سوب آتروفوي,

شد است هه نتيجه
يشدد و برخوي فاهتدرهواي مدضوعي از
تدرم ,التهاب و زخم م 
قبيل تروماي ايجاد شد تدسط دنودان و هلدنيزاسويدن بواهتري
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مواد و روشها
اين هارآزمايي باليني تکسدهدردربيماران مبتال به لدسومي
ميلدئيدي حاد ) (AMLدر بيمارستان شوهيد قاضوي طباطبوايي
تبريز و از اواخر فروردين تا پايان مهر سال  1395انجام شود.
معيارهاي ورود شامل تشخيص قحعي  ,AMLداشتن سن باالي
يدرماني با رژيم  3( 3+7روز آنتيبيدتيک
 18سال ,تحت شيم 
داندروبايسين و  7روز آنتيمتابدليت سيتارابين) براي بوار اول,
نوهاي (ديابوت ,بيمواري هبودي ,بيمواري
يهاي زمي 
فقدان بيمار 
يهواي نقوص سيسوتم
هليدي و بيماري گدارشي) ,فقدان بيموار 
يدرماني,
ايمني ,فقدان بيماري در حفر دهان قبل از شروع شيم 
عدم حساسيت به عسل و فقودان مصورف دخانيوات (سوي ار,
الکل ,تنباهد و قليان) بدد .عدم تمايول بوه شورهت در محالعوه,
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ممکوون اسووت شوورايط را بوودتر نمايود .اصووحالا اسووتدماتيت
) (stomatitisبه هر شرايط التهابي بافت دهان شوامل مخوا ,
ساختمان دندان و بافت اطراف دندانهوا اشوار دارد ,بنوابراين
استدماتيت طيف وسيعي از شورايط بيمارگدنوه بافوت دهوان از
يشدد [.]6
جمله مدهدزيت را شامل م 
يدرماني
افت هنند شيم 
مدهدزيت در  11درصد بيماران دري 
يدرمواني اوليوه
افتهنند شويم 
همکي و  41درصد بيماران دري 
يشدد [ .]8,7اگرچه مدهدزيت معمدالً طوي هفتوه دوم و
ديد م 
يدهد ولي در بيماران داراي مشوکالت
يدرماني رخ م 
سدم شيم 
يتداند زودتر نيز بروز نمايد [ .]4اين عارضوه سوب
نهاي م 
زمي 
بروز مشکالت زيادي از قبيل ناراحتي و درد در حفور دهوان,
ايجاد اختالل در تغذيه ,تاخير در درمان ,افزايش مدت اقاموت
نههاي اضافي و بوروز عفدنوتهواي
در بيمارستان ,تحميل هزي 
يشدد[ .]9همچنوين تغييورات
تهدي دهنند حيات براي بيماران م 
يدرمواني
منفي زيادي در وضعيت تغذي هاي بيماران تحت شويم 
يشدد [ ]11هه به شوکل هواهش وزن ,افوت هيفيوت
مشاهد م 
فتر نسبت به درمان و افزايش مدربيديتي و
زندگي ,پاسخ ضعي 
يهند [.]11
مدرتاليتي تظاهر م 
اگرچووه اخيووراً را هارهوواي مختلفووي از جملووه مصوورف
آميفدستين ,ط چينوي ,هرايودتراپي ,تجوديز هلسوي م فسوفات,
تزريق مستقيم اتدپسايد ,تدسعه پروتکلهاي مراقبوت دهواني و
تجديز فاهتدرهاي محرک هلدني براي پيشو يري و يوا درموان
مدهدزيت اسوتفاد شود اسوت ولوي هنودز هوم مدهدزيوت از
يشدد [ .]9از طرفوي
اختالالت شايع در اين بيماران محسدب م 
اسووتفاد از دهووانشوودي ههوواي هلروه زيوودين ,آلدپدرينوودل
دم هيدروهسايد و پاليفرمين فقط ضوايعه
فنهيدرامين ,آلدميني 
دي 
را محدود مينمايند و تاثير دي ري ندارند [ .]12براي نمدنه در
آلدئهورا و بنزيودآمين در پوژوهش
بررسي تاثير دو دهانشديه 
انجامشد تدسط صاح جامعي مشخص شد هه در پيش يري
از مدهدزيت اين دو دهان شديه تفاوتي نداشته ولي هر دو سب
يشدند [.]13
تاخير در شروع مدهدزيت م 
يميکروبيوال بوه تنهوايي در
استفاد از دهانشدي ههواي آنتو 
يهاي مربد به حفر دهان هاربرد ندارنود و
پيش يري از بيمار 
يشدند [.]14
به عندان مکمل مسداک و نخدندان محسدب م 
هزاران سال است هه از عسل براي مديريت انداع زخومهوا
يشودد هوه مکانيسوم اثور آن مربود بوه پراهسويد
استفاد مو 
هيدروژن ,اسمدالليته باال ,اسويديته ,فواهتدر اهسويدنيتريوک و
ييهاي باليني
يباشد .محالعات آزمايش اهي و هارآزما 
فندلها م 

خددبوهخوددي,

نشان داداند هه عسل سب ارتقوا دبريودمان
تهواي
تحريک رشد بافتهاي آسوي ديود و تحريوک فعاليو 
يشدد [ .]15در رابحوه بوا مدهدزيوت ,بويشتورين
ضدالتهابي م 

محالعات در زمينه تاثير عسل بر مدهدزيت ناشي از راديدتراپي
انجام شد است هه نتايج محالعات نشان داداند هه عسل سوب
بهبدد مدهدزيت در اين بيماران شد است[ .]19-16متدن اندهي
يدرمواني
وجدد دارند هه تاثير عسل بر مدهدزيت ناشي از شيم 
را بررسي نمدد باشند هه براي نمدنوه يکوي از ايون محالعوات
تدسط قديري و همکاران جهت بررسي تواثير عسول و نرموال
سالين بر روي مدهدزيت در هددهان مبتال به سرطان انجام شد,
مشاهد شد است هه شيدع مدهدزيت در گرو عسل و مسداک
نسبت به گرو هنترل هواهش يافتوه و عسول در پيشو يري از
مدهدزيت مدثر است [ .]21از طرفوي ,در اهثور محالعوات تنهوا
تاثير عسل بر خدد مدهدزيت بررسي شد است و تاثير عسل بر
يدرمواني ,بوه ويوژ وزن
پيامدهاي تغذي هاي بيماران تحت شيم 
بيمواران ,هومتور پرداختوه شود اسوت .بوراي مثوال برخوي از
پژوهشها در دنيا هه تنها به بررسي تاثير عسل بور مدهدزيوت

محالعهاي هه تدسوط  Khanalبوه منظودر

پرداختهاند عبارتند از

بررسي نقش عسل و  lignocaineدر هاهش شودت مدهدزيوت
در بيماران مبتال به سرطان تحت درمان با پرتددرماني صودرت
گرفته ,نشان داد بين استفاد از عسل و هاهش شدت مدهدزيت
يداري وجودد دارد [ .]17در محالعوهاي دي ور هوه
ارتبا معنو 
تدسط  Hawleyبر روي بيماران مبتال بوه مدهدزيوت ناشوي از
راديدتراپي انجام شد مشخص شد هه شدت مدهدزيت درگورو
عسل در مقايسه با گرو هنترل تفاوت چنداني نودارد [ .]21در
يکي از اين محالعات اندک هه به بررسي وزن بيماران مبوتال بوه
سرطان پرداخته است مشخص شد است هه در دو گرو مودرد
بررسي هاهش وزن بيماران در گرو مداخله در مقايسه با گرو
هنترل همتر بدد است [ .]18لذا ,اين محالعه بوا هودف مقايسوه
تاثير دهان شديه عسل و يک پروتکل مراقبت دهاني بر هاهش
يدرماني انجام شد.
وزن بيماران مبتال به  AMLدر دور شيم 

هدمش

(شکل .)1سس  ,بيماران با استفاد از بلدکهواي تصوادفي بوا
حجم  3و نسبت تخصيص  1:1:1به گروهاي مداخله و هنترل
اختصووا داد شوودند .در ايوون محالعووه جهووت پنهووان سووازي
پاهتهاي تير و شمار دار متدالي جهت محصودر
تخصيص از 
تداليها استفاد شد و اقدامات الزم انجام گرفت هه تدالي

هردن
تا زمان اختصا مداخله به گروهاي مداخله پنهان بماند.
رژيم 3+7؛ معمدليتورين رژيوم دارويوي هوه بوراي القواي
يرود شوامل
پسرفت هامل ) (Complete remissionبه هوار مو 
يدرماني ترهيبييا سيتارابين (سويتدزين آرابيندزيود) و يوک
شيم 
يشودد .سويتارابين يوک ضودمتابدليت
يبيدتيک تشوکيل مو 
آنت 
يشودد و بوه
مختص مرحله  sچرخه سلدلي است هه فسفريله م 
يآيوود هووه بووا سوونتز
يفسووفات فعووالي در موو 
شووکل توور 
کاسيد )(DNA: deoxyribonucleic acid
يريبدندهلدئي 
دِاوهس 
يگيرنود.
يبيدتيک در البه الي  DNAجاي مو 
تداخل دارد .آنت 
يشدد هه هار اصلي آنها مهار هردن تدپدايزومراز است
تصدر م 
يشدد .معمدالً سيتارابين
هه اين امر باعث شکسته شدن  DNAم 
به صدرت تزريق مداوم داخل وريودي بوا دوز -211 mg/m2
يدرموواني ,بووراي  7روز تجووديز
 111در روز  4تووا  11شوويم 
يبيدتيک عبارت اسوت از
يشدد .به طدر هلي درمان براي آنت 
م
تجديز داندروبيسين61-45 mg/m2داخل وريدي در روزهواي
يباشد (رژيم دارويي  7و .]25[)3
اول تا سدم م 
در اين محالعه ,بيماران به مدت چهار هفته پي يري شدند و
وزن بيماران با استفاد از تورازوي ديجيتوالي( beurerسواخت
آلمان) هه در هر هفته تدسط مهندس پزشکي بيمارستان هاليبر
يشد تدسط نديسند دوم هه از تخصيص هر بيموار بوه گورو
م
مربدطه بياطالع بددند يک بار قبل از مداخله و سس در پايان
صبحهاري با
هر هفته راس ساعت  7/31صبح در شروع شيفت 
لباس ثابت پ از اجابت مزاج و دفع ادرار انداز گيوري شود.
همچنين ,برخي اطالعات دمدگرافيوک بيمواران بوا اسوتفاد از
چکليست جمعآوري شد.

رو هار در سه گرو محالعه به شرا زير بدد:
در گرو مراقبت دهاني جهت حفظ
بهداشت دهان ابتدا به تمام اعضاي اين گرو آمدز هواي الزم
به صدرت چهر به چهر در زمينه تکنيک صحيح مسداک زدن
و نخ دندان به مودت  21دقيقوه داد شود و سوس از بيمواران
خداسته شد هه نحد مسداک زدن و استفاد از نخ دنودان را بور
روي مدالژ مدجدد نشان دهند و در انتها يک برناموه آمدزشوي
مکتدب و بروشدرهاي مربد به نحد صحيح انجام مدراد فدق
در اختيار بيمار و خانداد آنهوا قورار گرفوت .قبول از شوروع
مداخله به هر بيمار در اين گرو  ,يک مسداک اورالبوي جديود
(نرم و مناس ) ارائه شد ,سحدا همه دندانها به مدت حوداقل
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وجدد ترومبدسويتدپني (پالهوت هومتوراز  21111در هرميلوي
مترمکع ) ,لکدپني (گلبدل سفيد همتر از  4111در هر ميليمتر
مکع ) ,لدسمي پروميلدسيتيک ) (AML m3به علوت دريافوت
داروي آرسينيک (در صدرتي هه بيماران تحت درمان بوا رژيوم
آرسينيک همزمان از رژيم ( )3+7را دريافت نمايند) ,عدم ادامه
يکي از دو مداخله و بدحال شدن بيماران در طدل محالعوه جوز
معيارهاي خروج در نظر گرفته شد .سن پايين و جنسيت مدنث
از جمله عدامل تاثيرگذار در بروز مدهدزيت است [ ]23,22هوه
به عندان متغيير مخودو گوراين متغيرهوا بوا همسوانسوازي
لهاي آماري هنترل شود .هومچنوين,
گروهاي سه گانه و تحلي 
سالمت دهان و عملکرد غدد بزاقي از جملوه عدامول مودثر در
ابتال به مدهدزيوت اسوت [ ]23,22هوه در معيارهواي ورود بوه
منظدر هنترل آن ,قبل از ورود به پژوهش دهان بيماران تدسوط
انکدلدژيستي هه يکوي از تويم تحقيوق بودد ,بررسوي گرديود و
نهاي دهان و دندان وارد محالعه نشودند
بيماران با مشکالت زمي 
[ .]24جهت هنترل تهدع و استفراغ در اين بيمواران بوا تجوديز
پزشک براي همه بيماران در سوه گورو از داروي ضود تهودع
يگرم گزانيسترون
يگرم دگزامتازون و  3ميل 
استفاد شد ( 8ميل 
يدرمواني) و غوذاي بيمواران در
نيم ساعت قبل از شروع شويم 
محيح وي آرام و بووه دور از عداموول آزاردهنوود از جملووه بوودي
زموانهواي ارائوه مراقبوتهواي

نامحبدع ارائوه شود از سوديي
پرستاري به بعد از صرف غذا جهت حفظ آرامش خاطر بيماران
تغيير داد شد و به دليل ريسک باالي سد تغذيوه در بيمواران
تحت درمان با دوز باالي شيميدرمواني هموه بيمواران از نظور
سدتغذيه و شروع زود هن ام تغذيه دهاني مدرد ارزيوابي قورار
گرفتند.
حجم نمدنه با استفاد از نرمافوزار  PASSو نتوايج محالعوه
مشابه انجام شد تدسط قديري و همکاران [ ]21با لحاظ نمددن
مقادير آلفا  1/15و تدان آزمدن 95درصد براي هور گورو 17
نمدنهها براي هر گرو 21

نفر تعيين شد؛ هه با احتساب ريز
نفر در نظر گرفته شود .بعود از تعيوين حجوم نمدنوه ,بوا رو
نمدنهگيري در دسترس ابتدا  87بيمار انتخاب شد هه سوس بوا

در نظر گرفتن معيارهاي ورود  14نفر وارد پژوهش نشدند (دو
نفر بهعلت سن همتر از  18سال ,دو نفر به جهت ديابت ,سه نفر
به جهت مصرف سي ار و هفت نفر به جهت ترومبدسويتدپني) و
 73بيمار واجد معيارهاي محالعه انتخاب شد هه در نهايوت 13
نفر به علت عدم تمايل به شرهت در محالعه از پژوهش خوارج
شوودند و در نهاي وت  61بيمووار مبووتال بووه  AMLهووه هاندي ود
يدرماني با رژيم ( )3+7بددنود ,وارد محالعوه شودند و بوه
شيم 
صوودرت تصووادفي بووه سووه گوورو مراقبووت دهوواني ( 21نفوور),
دهانشديه عسل ( 21نفور) و هنتورل ( 21نفور) تقسويم شودند

جلد  ,21شمار ( 1پياپي  ,)73زمستان 1397

آرزو خانجانيپدر فرد پاچههناري و همکاران

افراد واجد شرایط (تعداد = )73
ورود

عدم تمایل به شرکت) تعداد=)13
تصادفی سازی(تعداد= )60

حذف شده ازپیگیری(تعداد=)0

حذف شده ازپیگیری(تعداد=)0

حذف شده ازپیگیری(تعداد=)0

قطع مداخله(تعداد=)1

قطع مداخله(تعداد=)1

قطع مداخله(تعداد=)0

تعداد موارد بررسی شده(تعداد=)19

تعداد موارد بررسی شده(تعداد=)19

تعداد موارد بررسی شده(تعداد=)20

حذف شده ازپیگیری(تعداد=)1

حذف شده ازپیگیری(تعداد=)0

حذف شده ازپیگیری(تعداد=)0

قطع مداخله(تعداد=)0

قطع مداخله(تعداد=)1

قطع مداخله(تعداد=)1

تعداد موارد بررسی شده(تعداد=)18

تعداد موارد بررسی شده(تعداد=)18

تعداد موارد بررسی شده(تعداد=)19

در پایان هفته سوم

در پایان هفته سوم

در پایان هفته سوم

حذف شده ازپیگیری(تعداد=)1

حذف شده ازپیگیری(تعداد=)0

حذف شده ازپیگیری(تعداد=)0

قطع مداخله(تعداد=)0

قطع مداخله(تعداد=)1

قطع مداخله(تعداد=)0

تعداد موارد بررسی شده(تعداد=)17

تعداد موارد بررسی شده(تعداد=)17

تعداد موارد بررسی شده(تعداد=)19

در پایان هفته چهارم

در پایان هفته چهارم

در پایان هفته چهارم

حذف شده ازپیگیری(تعداد=)0

حذف شده ازپیگیری(تعداد=)0

حذف شده ازپیگیری(تعداد=)0

قطع مداخله(تعداد=)0

قطع مداخله(تعداد=)0

قطع مداخله(تعداد=)0

تعداد موارد بررسی شده(تعداد=)17

تعداد موارد بررسی شده(تعداد=)17

تعداد موارد بررسی شده(تعداد=)19

داده آنالیز شده(تعداد=)17

داده آنالیز شده( تعداد=)17

داده آنالیز شده(تعداد=)19

پیگیری

در پایان هفته دوم

در پایان هفته دوم

در پایان هفته دوم

ص

در پایان هفته اول

در پایان هفته اول

در پایان هفته اول

تخصی

گروه دهانشویه عسل ( تعداد=)20
"ده سی سی عسل دریک لیوان آب ولرم”

گروه مراقبت دهانی (تعداد=)20
"برنامه آموزشی مشخص در ارتباط با بهداشت
دهان و دهانشویه با سرم شستشو"

(تعداد= )20
گروه کنترل
"مراقبت روتین ارائه شده در بخش"

آنالیز

شکل  .1دیاگرام پیگیری مطالعه کار آزمایی بالینی

در گرو هنترل بيماران تنها مراقبتهاي روتين
بخش را دريافت نمددند هه براي پيش يري از مدهدزيت عوالو
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 91ثانيه ,دو بار در روز مسداک زد شد .روزي يک بار از نوخ
دندان ,سه بار در روز قبل و بعد از هر وعد غوذايي (صوبحانه,
نهار و شام) و يکبار قبل از خداب از سرم شستشد بوه ميوزان
يسي (يک چهارم ليدان) بوه مودت  31ثانيوه بوه شوکل
 61س 
غرغر هردن و ن ه داشتن در دهان استفاد گرديد.
در گورو دهوانشوديه عسول11 ,
يسي عسل خالص و فاقد آلددگي باهتريوايي در يوک ليودان
س
يسوي يعنوي
آب ولرم ( 37درجه سانتيگورادو حجوم  211سو 
نسبت  1به  )21حل شد و روزي سه بار قبل و بعد از هر وعد

غذايي (صبحانه ,نهار و شام) و يکبار قبل از خداب بوه مودت
 31ثانيه به شکل غرغر هردن و ن ه داشتن در دهوان اسوتفاد
شد ,به نحدي هه تمام قسمتهواي دهوان ,لثوه و زبوان بوه آن
آغشته گرديد .عسل استفاد شد در اين پژوهش از هندو داران
عسل طبيعي در شهر اردبيل (شرهت باران باغرو ,اردبيل ,شمار
ثبت  )9922تهيه شد .طبيعي بوددن ,خلود  ,فقودان آلوددگي
باهتريايي PH ,و غلظت عسل در آزمايش ا مداد غذايي نديول
وابسته به دانش ا علدم پزشکي تبريز قبل از محالعه بررسوي و
تاييد شد.

هدمش

نتايج
دادهاي  53بيمار در سوه گورو دهوانشوديه عسول (17
بيمار) ,گرو برنامه مراقبت دهاني ( 17بيموار) و گورو هنتورل
( 19بيمار) تحت تجزيه و تحليل آماري قورار گرفوت .مقايسوه
برخي مشخصات دمدگرافيک در گروهاي محالعه در جدول 1
يدهد هه از نظر آماري تفاوتي بين گروها از نظور ايون
نشان م 
متغيرها وجدد نداشت .ميوان ين و انحوراف معيوار سون افوراد
شرهتهنند در پژوهش در سه گرو دهانشديه عسل ,مراقبوت
دهاني و هنترل به ترتي  34/15±12/17 ,34/17±13/16و
 39/42±15/93بدد هه به لحاظ آماري بين سه گرو اختالفي

مشوارهت
وجدد نداشت ( .)p=1/421در هر سه گرو اهثريوت
هنندگان مرد بددند و از اين نظر نيوز اخوتالف معنويداري بوين
گروها وجددن داشت (.)P=1/936
روند تغيير وزن بيماران سه گرو طي  4هفته انجام مداخله
در شکل  2نشان داد شد است و روند تغييرات وزن به شورا
زير بدد است :گرو هنترل تغييورات وزن رونود نزولوي داشوته
است؛ در گرو دهانشديه عسل بعد از هفته اول وزن به صدرت
صعددي افزايش داشته و اين روند افزايش تا انتهاي هفته چهار
حفظ شد است؛ درگرو مراقبت دهاني وزن روند تقريباً ثوابتي
داشته است.
مراقبت دهانی

کنترل

دهانشویه عسل

76

73.31
73.87

72

وزن (کیلوگرم)

70.65

70.17

74.43

74.17

74.36

74

70
69.83
69.19

69.11

68
66

62.94

62.65

62.93

63.34

63.46

پایان هفته دوم

پایان هفته اول

قبل از شروع مداخله

64
62

پایان هفته چهارم

پایان هفته سوم

زمان

شکل .2تغییرات میانگین وزن در گروههای مطالعه در  5نقطه زمانی در طول
مطالعه

در مقايسه وزن پايه بيماران با استفاد از تحليل واريانسيک
يداري بين سه گرو مشاهد نشد (.)p>1/15
طرفه اختالف معن 
مقايسه گروهادرچهار هفته پي يري با مدل تحليول رگرسويدن
نوهاي ,تفواوت
خحي با تعديل متغير وزن پايه و متغييرهواي زمي 
هفتههواي اول و دوم نشوان
يداري را بين گروها در پايان 
معن 
نداد (( )p>1/15جدول  )2ولي در پايان هفتوه سودم ميوان ين
يداري از گرو هنترل
وزن بيماران در گرو عسل به صدرت معن 
بيشتر بدد ( )p=1/139و در پايان هفته چهارم ميوان ين وزن
يداري از گورو هنتورل
بيماران گورو عسول بوه صودرت معنو 
( )p =1/111و گرو مراقبت دهاني ( )p=1/14بيشتر بدد .در
هيچهدام از مقاطع محالعه بين گروهاي مراقبت دهاني با هنترل
يداري مشاهد نشد (( )p>1/15جدول .)3
تفاوت آماري معن 
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بر مراقبوتهواي پرسوتاري و آمودز هواي متوداول هسسودل
فلدهدنازول براي پيش يري از زخمهواي قوارچي و باهتريوايي
يشد .بيماران در گروهاي مداخلوه نيوز
تدسط پزشک تجديز م 
همين برنامه مراقبت روتين بخش را عالو بر مداخالت طراحي
شد (پروتکل مراقبت دهواني و دهوانشوديه عسول) دريافوت
نمددند.
در هر سه گرو به بيماران آمدز داد شد هوه از مصورف
الکل ,تنباهد و غذاي محرک (اسيدي ,داغ ,زبر و تند) خددداري
نمايند .آمدز هاي الزم جهت هيدراسيدن بدن جهت حفاظوت
از مدهدس دهاني داد شد .هموه بيمواران از نظور سود تغذيه و
شروع زود هن ام تغذيه مدرد ارزيابي قرار گرفتند .براي هنتورل
تهدع و استفراغ به عندان متغييرهواي مخودو گور بوا تجوديز
پزشک از داروهاي ضدتهدع براي تمام بيماران در هر سه گرو
استفاد شد .مشارهتهنندگان در هر سه گورو از وعودهواي
غذايي ارائه شد تدسط بيمارستان با تجديز هارشناس تغذيه به
يهردند.
طدر يکسان استفاد م 
طرا اين محالعه در هميته اخالق دانشو ا علودم پزشوکي
تبريووز) (Tbzmed.rec.1394.876تاييوود و در مرهوووز ثبوووت
هارآزمايي باليني ) (IRCT2015121419919N7ثبت شد .پ
از تصوودي طوورا در دانشو ا مربدطووه ,نديسووند اول جهووت
دستيابي به نمدنهها در طوي روز ,در شويفت هواري عصور بوه
بخشهاي مربدطه مراجعه نمدد و پ از معرفي خدد ,هدف از

انجام محالعه را براي مشارهتهنندگان و همراهان آنها تدضيح
تنامه آگاهانه هتبي را جهت شرهت در محالعه
داد سس رضاي 
يداد هه در هر زموان از
از آنها هس نمدد و به آنها اطالع م 
محالعه در صدرت عدم تمايل به ادامه همکواري مويتداننود از
محالعه خارج شدند .گردآوري دادهاي مربد بوه متغيور وزن
تدسط نديسند دوم به صدرت هدر انجام گرفت.
تجزيه و تحليل دادها با استفاد ازنرمافوزار آمواريSPSS
(نسخه  )21انجام شد .براي تحليول دادهوا از آموار تدصويفي
(فراواني ,درصد فراواني ,ميان ين ,انحراف معيار) و براي تعيوين
يداري از آمار استنباطي آناليز واريان يک طرفه (مقايسوه
معن 
وزن پايووه) ,موودل رگرسوويدن خحووي (مقايسووه وزن در طوودل
پي يوري) ,واريوان بووا انوودازهوواي تکووراري (مقايسووه درون
گروهي) ,آزمدن دقيق فيشر ,هاي دو و سيداک (مقايسوه دو بوه
دو گروها) استفاد شود .جهوت بررسوي درصود تغيييورات از
فرمدل  Percentage change=((y2–y1)/y1)*100استفاد شد
هه در اين فرمدل  y1و  y2به ترتي ميان ين وزن بيماران قبول
و بعد از مداخله بددند( .سوحح معنويداري آمواري p<1/15در
نظر گرفته شد).

جلد  ,21شمار ( 1پياپي  ,)73زمستان 1397

آرزو خانجانيپدر فرد پاچههناري و همکاران

جدول .1مشخصات پایهای مشارکت کنندگان در مطالعه
گروه کنترل (تعداد= )11گروه مراقبت دهانی (تعداد=)11
مشخصات
9
1
مونث
جنس
11
12
مذکر
1
1
مجرد
وضعیت تاهل
10
12
متاهل
19
11
()3+1
رژیم شیمیدرمانی
1
0
آرسنیک )3+1(+
4
1
آزاد
شغل
2
1
کارمند
1
0
کشاورز
4
1
خانهدار
4
2
محصل
2
0
سایر
1
4
بیسواد
تحصیالت
1
8
مقدماتی
5
9
دیپلم
1
0
لیسانس
1
1
دانشآموز
M0
0
2
مرحله AML
M1
2
1
M2
4
1
M3
3
0
M4
1
4
M5
1
3
4
1
بلی
تاریخچه جراحی
13
18
خیر
c
aمتغیرها به صورت فراوانی بیان شدهاندFisher’s exact test،btestChi-square ،

a

گروه دهان شویه عسل (تعداد=)11
5
12
1
10
19
1
1
1
1
3
3
2
2
10
3
1
1
0
1
1
1
1
1
1
19

P
b

./139

b

1/000
./531

c

c

./930

c

./889

./344

c

./213

c

جدول  .2مقایسهوزندرنقاطمختلفزمانیدرگروههایمختلف مطالعهa

قبل ازمداخله
گروهها

میانگین
(انحراف معیار)

P

دهان شویه عسل (تعداد=91/11±15/45 )11
مراقبت دهانی تعداد=)11
کنترل (تعداد=)11

پایان هفته اول

پایان هفته دوم

پایان هفته سوم

پایان هفته چهارم

میانگین
(انحراف معیار)

میانگین
(انحراف معیار)

میانگین
(انحراف معیار)

میانگین
(انحراف معیار)

91/11±15/32

91/83±19/85

10/11±19/18

10/95±19/81

0/013 93/49±11/92

93/34±11/42

92/13±11/14

92/95±12/1

92/14±11/85

14/39±14/31

14/11±14/35

14/43±14/42

13/81±14/21

13/31±14/50

گروه

-

0/985

0/119

0/022

0/001

وزن پایه

-

p<0/001

p<0/001

p<0/001

p<0/001

سن

-

0/008

0/010

0/021

0/358

جنس

-

0/511

0/100

0/945

0/303

تحصیالت

-

0/111

0/329

0/131

0/141

 aاز آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه وزن پایه (قبل از مداخله) و از مدل رگرسیون خطی با تعدیل اثر وزن پایه و مشخصات دموگرافیک ،برای پیگیری تغییرات میاانگین وزن
در گروههای مطالعه استفاده شد.
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يهاي تکراري براي تعيين تاثير زمان
نتايج تحليل اندازگير 
در گروها نشوان داد هوه رونود تغييورات وزن تنهوا در گورو
يدار ( )p<1/11اسوت
دهانشديه عسول در طودل زموان معنو 
(جدول  .)3درصد تغيير ميان ين وزن در گرو هاي دهانشوديه
عسل ,مراقبوت دهواني و هنتورل بوه ترتيو  -1/81 ,3/72و
 -1/41درصد بدد هه با تدجه بوه مثبوت بوددن مقودار درصود
تغييرات در گرو دهانشديه عسل نشانگر اين است هه تغييرات

وزن در اين گرو پ از انجام مداخله مثبت و رو به رشد بدد
اسوووت و دو گووورو دي ووور هووواهش وزن را در طووودل دور
داشتهاند هه ميوزان هواهش وزن در گورو هنتورل

يدرماني
شيم 
نسبت به گرو مراقبت دهاني نيز بيشتر ميباشد به گدنهاي هوه
ميزان هاهش وزن بيماران در پايوان مداخلوه در گورو هنتورل
نسبت به قبل از شروع محالعه  1/15هيلدگرم و اين ميزان براي
گرو مراقبت دهاني  1/52هيلدگرم بدد (شکل .)2

جلد  ,21شمار ( 1پياپي  ,)73زمستان 1397

هدمش

جدول  .3مقایسه دو به دو گروهها از نظر وزن در فواصل زمانی مختلف
در پایان هفته اول
مقایسه دو به دو گروههاa

عسل با مراقبت دهانی

اختالف میانگین
(فاصله اطمینان )%15

P

اختالف میانگین
(فاصله اطمینان )%15

P

(0/34)0/11-1/31

0/111

(1/01)0/93-2/83

0/328

اختالف میانگین
(فاصله اطمینان )%15

P

(1/15)0/08-3/83

0/031

P

(2/12)1/09-4/11

0/001

(0/525 0/29)-0/15-2/88( 0/119 0/155)-1/18-2/01( 1/000 -0/03)-1/83-1/19( 0/118 0/09)-1/01-1/15
(0/011 1/80)-0/11-3/11( 0/315 1/13)-0/93-2/10( 0/810 0/28)-0/11-1/35

اثرگروه
مقایسه بین گروههاb

در پایان هفته سوم

اختالف میانگین
(فاصله اطمینان )%15

(1/15)0/09-3/85

0/040

0/011

اثرزمان

0/851

اثر زمان* گروه

0/001

Aازآزمون سیداک برای مقایسه دو به دو گروهها استفاده شد b ،آزمون آنالیزواریانس اندازههای تکراری

بحث و نتيجهگيري
اين محالعه با هدف تعيين مقايسه تاثير دهانشديه عسول و
برنامه مراقبت دهاني بر تغييرات وزن بيماران مبوتال بوه AML
تحت شيميدرماني نشان داد هوه تغييورات وزن در طوي چهوار
يدار و مثبت
هفته مداخله در بيماران گرو دهانشديه عسل معن 
بدد و برعک در گرو مراقبت دهاني و گرو هنتورل تغييورات
منفي مشاهد شد.
سندرم اتالف وزن در بيماران مبتال به سرطان بوهخصود
يدرماني شوايع بودد و 51درصود بيمواران را در
در دور شيم 
زمووان تشووخيص و بويش از 81درصوود از بيموواران در مراحوول
يدهد و اين خودد خحور افوزايش
پيشرفته را تحت تاثير قرار م 
نوههواي درمواني ,هواهش هيفيوت
ابتال به عفدنت ,افزايش هزي 
فتر به درمانهاي ضدسرطاندبهطدرهلي بقا
زندگي و پاسخ ضعي 
يشدد [ .]26از سديي برخي از دهانشدي ههاي اسوتفاد شود
م
با ترجيحات بيماران همخداني ندارد ,به گدنهاي هوه در محالعوه
انجام شد تدسط بصامپدروهمکاران,تواثير دهوانشوديه قحور
بابدنه در پيش يري و هاهش شدت استدماتيت مدثر بودد ولوي
شرهتهنندگاندراين پژوهش از طعم و مز اين دهانشديه ابوراز

ناراحتي ميهردند [.]24
امروز استفاد از درمانهاي گياهي و طبيعي به منظدر رفع
عدارض جانبي ناشي از درمانهواي سيسوتميک متوداول شود
است [ .]27براي نمدنوه در ايون زمينوه پژوهشوي هوه تدسوط
اشکتراب و همکاران درسال  1389به منظودر بررسوي تواثير
دهانشديه با اسان نعناع در پيش يري از مدهدزيت ناشوي از
يدرماني صدرت گرفته قابل ذهر اسوت هوه مشوخص شود
شيم 
استفاد از اين دهانشديه سب هاهش بروز مدهدزيوت دهواني
شد است.
يباشد هه در
عسل يک ماد مقرون بهصرفه و در دسترس م 
طدل تاريخ به جهت خدا درمواني بواالي آن اسوتفاد شود
است .عسل خودا فراوانوي از جملوه اثورات ضودميکروبي,
يتدمودر را دارا
ياهسويدان و آنتو 
يمدتاژنيک ,ضدالتهابي ,آنت 
آنت 

يباشد .خاصيت ضدباهتريايي عسول مربود بوه اسومدالليته
م
سومهوا را
باالي آن ميباشد هوه اجواز رشود بوه ميکروارگاني 
يشودد [.]4
يدهد و در نهايت سب تسريع در ترميم زخم مو 
نم 
يدهود هوه در دو محالعوه
نتايج يک مرور سيستماتيک نشان م 
مدجدد در رابحه با اثرات دهانشديه عسل بر وزنگيري بيماران
مبتال به سرطان ,اثرات مثبتي مشاهد شد است هه احتماالً بوه
دليل تاخير در شوروع مدهدزيوت و هواهش گريودهاي بواالي
مدهدزيت بدد هه خدد سب مصورف و جوذب غوذا از طريوق
دهان شد است [.]4
محالعهي دي ري هه تدسط محلو نوژاد و همکواران بوه

در
منظدر بررسوي تواثير عسول خوالص بور مدهدزيوت ناشوي از
راديدتراپي انجام شد مشخص گرديد هه ميزان هواهش وزن در
گرو دريافتهنند عسل همتر است [ .]18محالعوه دي وري هوه
تدسط  Biswalو همکارانش با عندان «هاربرد مدضوعي عسول
در مديريت مدهدزيت ناشي از راديدتراپي» انجام شد نيز نشوان
داد هه  55درصد از بيماران در گورو عسول وزن آنهوا ثابوت
ماند يا افزايشيافته بدد هه در مقايسه با گورو هنتورل هوه ايون
ميزان 25درصد بودد يافتوه بهتوري اسوت و از لحواظ آمواري
يباشد( .]16[ )p<1/15هه اين نتايج با نتايج پژوهش
يدار م 
معن 
افتوههواي
حاضر همسداست .اين در حالي است هه بر اساس ي 
محالعات دي ر تاثير عسول بور بهبودد ضوايعات مدهدزيوت در
محالعات قبلي مشخص شد است [.]31-28
در پژوهشي هه تدسط  Al-Jaouniو همکاران تحت عنودان
«اثوورات عسوول بوور مدهدزيووت در هددهووان سوورطاني تحووت
همدراديدتراپي» انجام شد مشاهد شد هه در گورو عسول بوه
صدرت قابل مالحظهاي مدهدزيت دهاني و مدت زموان اقاموت
بيمار در بيمارستان و شودت درد ناشوي از مدهدزيوت هواهش
يافته و از سديي شروع مدهدزيت را به تواخير انداختوه و وزن
بيماران افزايشيافته هه همسد با نتايج ايون محالعوه اسوت[.]31
يباشد
نتايج اين محالعات معدود همسد با يافته محالعه حاضر م 
و نشان دهند تاثير مثبت عسل در پيش يري از هاهش وزن در
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عسل با کنترل
مراقبت دهانی با کنترل
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 نکته حائز اهميت در پژوهش حاضر اين بودد.يباشد
 بيماران م
هه تاثير مداخله ساد دهانشديه عسل از برنامه مراقبت دهواني
 نيز بيشتر بدد, چند بعدي و وقتگير بدد,هه برنامهاي منسجم
.است
اين پژوهش را هاري جهوت حفوظ وزن در بيمواران ارائوه
يدهد تا بتدان با اسوتفاد از يوک رو مقورون بوه صورفه و
م
طبيعي از پيامدهاي ناشي از سد تغذيه از جمله افوزايش مودت
 تحميول, هواهش هيفيوت زنودگي,اقامت بيموار در بيمارسوتان
هزينههاي اضافي و تدقف روند درمواني در بيمواران مبوتال بوه
تهاي اين
  از جمله محدودي.يدرماني هاست
 سرطان تحت شيم
يدرماني اسوت هوه
 محالعه انجام مداخله تنها در يک رژيم شيم
 لذا تدصويه.يسازد
 تعميم را به ساير رژي مهاي درماني محدود م
پژوهشهاي دي ري با تعداد نمدنوههواي بويشتور بوا

يشدد
م
بررسي ساير متغيرهاي دخيول در ايجواد مدهدزيوت دهواني و
هوواهش وزن متعاق و آن در انووداع بوودخيمي بووا رژي و مهوواي
شيميدرماني متفواوت انجوام گوردد توا در رفوع ايون عارضوه
.ناتدانهنند گام مدثري برداشته شدد
نتايج اين محالعه نشان داد هه استفاد از دهانشوديه عسول
يتداند در مقايسه با رو هاي روتين و برنامه مراقبت دهواني
م
يداري تاثيرات مثبتوي بور هواهش وزن بيمواران
 به صدرت معن
يدرمواني داشوته باشود و از
  تحت شويمAML مبتال به سرطان
يدرموواني را
 دسووت دادن وزن در بيموواران در طوودل دور شويم
 با.هنترل و سب بهبدد وزن بيماران در طدل مدت بستري شدد
,تدجه به اثربخشي دهوانشوديه عسول و سوادگي مصورف آن
استفاد از اين دهانشديه همرا با آمدز بهداشوت دهواني در
شاخصهاي تغذيو هاي بيمواران در

برنامه مراقبتي براي ارتقاي
.يتداند پيشنهاد گردد
 بخشهاي مراقبت سرطان م

تشكر و قدردانی
انناموه دانشوجديي مقحوع هارشناسوي
 اين مقاله حاصل پاي
 در دانشوکد پرسوتاري و1394 ارشد پرستاري مصدب سوال
مامايي تبريز ميباشد هه محققين بر خودد وظيفوه مويداننود از
معاونت تحقيقات و فناوري دانش ا علدم پرشکي تبريز به دليل
.نامهاي تشوکر نماينود
 ان
 حمايت مالي از اين طرا تحقيقاتي پاي
,همچنين از تمامي بيماران شرهتهنند در محالعه و هومچنوين
پرسنل بخشهاي انکدلدژي بيمارستان قاضي طباطبايي تبريوز
.يشدد
 تشکر و قدرداني م
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Introduction: Patients with cancer during their chemotherapy period are more at risk for nutritional problems and
weight loss due to oral problems. Over the years, oral care protocols and mouthwashes have been developed to control
this problem. Recently, in some studies, the effect of oral care programs and honey on the nutritional status of patients
under chemotherapy has been studied. The aim of this study was to compare the effect of honey mouthwash and an
oral care protocol on weight loss in patients with acute myeloid leukemia (AML) undergoing chemotherapy.
Materials and Methods: In this single-blind clinical trial, sixty patients with AML under chemotherapy admitted
to Ghazi Tabatabaee hospital of Tabriz, Iran were selected with convenience sampling and were randomly assigned
into three groups: honey mouthwash (n=20) and oral care (n=20) and a control group (n=20). In addition to routine
care, patients in the oral care group received twice daily toothbrush, dental floss was used once a day and normal
saline mouthwash, and in the honey group, honey mouthwash was used four times a day for 30 seconds (honey to
water ratio 1:20). The weight of patients was measured using a digital scale at baseline and at 4 weeks follow-up (4
times).
Results: The trend of weight changes in the control group was decreasing; in the honey mouthwash group, after the
first week was ascending, and in the oral care group, it was almost constant.Importantly,comparison of mean weight in
the study groups during the first and second weeks was not significant (p>0.05) but at the end of the third week, the
difference of mean weight of the patients in the honey and control group (p=0.039) and at the end of the week in the
honey and control group (p=0.001) and honey and oral care (p=0.04) were significant. The effect of intervention of
honey mouthwash was significant over time (p<0.01).
Conclusion: The results of the study showed that honey mouthwash improved the weight of patients during the
stay, while this trend was reversed in the other two groups. Considering the effectiveness of honey mouthwash and
easy use, the using this mouthwash with oral hygiene education is recommended to improve nutritional indices of
patients in cancer care units.
Keywords: Mucositis, Weight Loss, Mouthwash, Honey, Oral Hygiene
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