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مقدمــه :جایگــذاری کاتتــر وریــدی در کــودکان بســتری متــداول ،دردنــاک و ترســناک و در شــاخصهای
فیزیولوژیــک تغییراتــی نیــز ایجــاد مینمایــد .ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن تأثیــر رایحــه درمانــی استنشــاقی بــا
اســانس اســطوخودوس بــر شــاخصهای فیزیولوژیــک ناشــی از جایگــذاری کاتتــر وریــدی در کــودکان خردســال
بســتری اجــرا شــده اســت.
روش کار :کارآزمایــی بالینــی یــک ســو کــوری بــا اســتفاده از نمونــه گیــری در دســترس بــر روی  60کــودک
خردســال بســتری در بخــش کــودکان بیمارســتان بعثــت همــدان در ســال  1394انجــام گردیــد .در گــروه آزمــون
 30کــودک  5قطــره اســانس اســطوخودوس  2درصــد و در گــروه کنتــرل  30کــودک  5قطــره آب مقطــر را بــه
عنــوان پالســبو بــه مــدت  20دقیقــه قبــل از ورود بــه اتــاق رگ گیــری استنشــاق کردنــد 30 .دقیقــه قبــل،
بالفاصلــه 5 ،و  10دقیقــه بعــد از جایگــذاری کاتتــر وریــدی شــاخصهای فیزیولوژیــک انــدازه گیــری شــد .دادههــا
بــا اســتفاده از نــرم افــزار  16 SPSSو آزمونهــای کای دو ،تــی مســتقل ،آنالیــز واریانــس بــا اندازههــای تکــراری
و مقایســه چنــد گانــه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتههــا :میانگیــن تعــداد ضربــان قلــب ( ،)P = 0/001درصــد اشــباع اکســیژن خــون شــریانی ( )P = 0/003و
تعــداد تنفــس ( )P = 0/001کــودکان خردســال قبــل ،بالفاصلــه 5 ،و  10دقیقــه بعــد از جایگــذاری کاتتــر وریــدی
در گــروه آزمــون و کنتــرل تفــاوت آمــاری معنــی داری داشــت.
نتیجهگیــری :رایحــه درمانــی استنشــاقی بــا اســانس اســطوخودوس تغییــرات شــاخصهای فیزیولوژیــک
ناشــی از جایگــذاری کاتتــر وریــدی را در کــودکان خردســال بســتری کاهــش میدهــد و میتوانــد بعنــوان
درمــان تکمیلــی ســاده ،ارزان ،بــی خطــر در کــودکان خردســال مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

مقدمه
بســتری شــدن در بیمارســتان و انجــام اقدامــات دردنــاک از جملــه
جایگــذاری کاتتــر وریــدی یــا رگ گیــری یکــی از شــایعترین و
مهمتریــن بحرانهــای دوره کودکــی میباشــد [ .]2 ,1امــروزه
بیــش از  90درصــد کــودکان بســتری در بیمارســتان رویــه دردنــاک
جایگــذاری کاتتــر وریــدی را تجربــه میکننــد [ .]3اغلــب کــودکان
بســتری چنیــن روشــی را اســترس آور تریــن [ ]4و یکــی از پــر
صدمــه تریــن جنبههــای بســتری بیــان میدارنــد [ ]5زیــرا ایــن
رویــه تهاجــم بــه محــدوده جســمی و روانــی کــودک بــوده و بــرای او
تهدیدهایــی در بــر دارد [.]6
در بیــن ردههــای مختلــف ســنی ،خردســاالن یــا کــودکان ســن قبــل

از مدرســه حساســیت بیشــتری نســبت بــه ایــن رویــه دردنــاک دارنــد
و معمــوالً واکنــش شــدیدتری نشــان میدهنــد [ .]2در مطالعــه
وثوقــی و همــکاران ( )2011بــه نقــل از مطالعــه ملــزاک و تــارک
بیــش از  64درصدکــودکان خردســال ،جایگــذاری کاتتــر وریــدی را
بســیار دردنــاک و ترســناک گــزارش نمودهانــد [ .]7کودکان خردســال
تصویــر ضعیفــی از مرزهــای بــدن و آناتومــی درونی خــود دارنــد .آنها
اغلــب تصــور میکننــد کــه بــا وارد شــدن ســوزن و ســوراخ شــدن
پوســت جــای آن بســته نشــده و تمــام خــون بدنشــان را از دســت
خواهنــد داد .لــذا ممکــن اســت نســبت بــه جایگــذاری کاتتــر وریــدی
واکنــش شــدیدتری نشــان دهنــد و بیــش از حــد معمــول دچــار ترس
و اضطــراب شــوند کــه خــود میتوانــد منجــر بــه ایجــاد تغییراتــی در
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تأثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس برشاخص های
فیزیولوژیک ناشی از جایگذاری کاتتر وریدی در کودکان خردسال:
یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور

بیکمرادی و همکاران

درد حــاد یــا مزمــن قبــل از جایگــذاری کاتتــر وریــدی ،عــدم ابتــا بــه
آســم ،آلــرژی ،درماتیــت و رینیــت آلرژیــک ،صــرع ،تشــنج و میگــرن
بــه تشــخیص پزشــک معالــج تشــکیل میدادنــد .معیارهــای خــروج
از مطالعــه بــروز هــر گونــه حساســیت بــه اســانس و رایحــه در حیــن
رایحــه درمانــی بــه تشــخیص پزشــک معالــج وبــروز هــر گونه مشــکل
بــرای جایگــذاری کاتتــر وریــدی را شــامل میگردیــد.
حداقــل حجــم نمونــه بــا بکارگیــری فرمــول تعییــن تعــداد نمونــه در
دو گــروه مســتقل و بــا در نظــر گرفتــن ،β-Z1 = 1/28 ،2/α-Z1 = 1/96
 d = )P1-P2( = -0/45 ،P2 = 0/13 ،P1 = 0/58و لحــاظ نمــودن تــوان
آمــاری  %90و ســطح اطمینــان  %95بــر اســاس مطالعــه وثوقــی و
همــکاران ( ]7[ )2011بــرای هــر یــک از گروههــای آزمــون و کنتــرل
 25نفــر محاســبه گردیــد کــه بــا احتســاب  15درصــد ریــزش نمونــه،
 30نفــر بــرای هــر گــروه و جمعـاً  60بیمــار در نظــر گرفتــه شــد .در
مرحلــه اول در طــی دو مــاه  45کودک خردســال بررســی و  35کودک
واجــد معیارهــای ورود بــه مطالعــه بــه گــروه کنتــرل تخصیــص داده
شــدند .در طــی مطالعــه  4نفــر بــه علــت عــدم همــکاری و  1نفــر بــه
علــت ترخیــص از مطالعــه خــارج شــدند و در نهایــت  30نفــر بعنــوان
گــروه کنتــرل وارد مطالعــه شــدند .در مرحلــه دوم نیــز در طــی دو ماه
 42کــودک خردســال بررســی و  35کــودک واجــد معیارهــای ورود بــه
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روشکار
یــک کارآزمایــی بالینــی یــک ســوکور بــا اســتفاده از نمونــه گیــری
در دســترس در دو مرحلــه بــه فاصلــه دو مــاه بــر روی  60کــودک
خردســال در دو گــروه آزمــون و کنتــرل در بخــش کــودکان مرکــز
آموزشــی و درمانــی بعثــت دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در خــرداد
تــا شــهریور مــاه  1394انجــام شــد .در ایــن مطالعــه بــه منظــور
جلوگیــری از ایجــاد تــورش ناشــی از تداخــل رایحــه درمانــی کــودکان
خردســال در گــروه آزمــون و کنتــرل و بــه منظــور کورســازی ،بــدون
اطــاع کــودکان خردســال در دو مرحلــه بــرای گــروه آزمــون و کنترل
نمونــه گیــری انجــام شــد .در مرحلــه اول نمونــه گیــری ،کــودکان
انتخــاب شــده بــه گــروه کنتــرل و در مرحلــه دوم بــه گــروه آزمــون
تخصیــص داده شــدند .معیارهــای ورود بــه مطالعــه را ســن  3-6ســال،
عــدم جایگــذاری کاتتــر وریــدی بــرای بــار اول ،عــدم وجــود هــر گونــه
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شــاخصهای فیزیولوژیــک شــود [.]8 ,2
همچنیــن همزمــان بــا صعــود ایمپالــس هــای درد ناشــی از ایــن
رویــه ،از طنــاب نخاعــی ،سیســتم عصبــی خــودکار نیــز تحریــک و
باعــث ایجــاد تغییراتــی در شــاخصهای فیزیولوژیــک میشــود .ایــن
تغییــرات شــامل :اتســاع برونشهــا ،افزایــش تعــداد تنفــس ،افزایــش
تعــداد ضربــان قلــب ،انقبــاض عــروق محیطــی ،افزایــش قنــد خــون،
تعریــق و رنــگ پریدگــی ،افزایــش تــون عضالنــی ،اتســاع مردمکهــا،
کاهــش حــرکات دودی دســتگاه گــوارش و غیــره میباشــد [.]10 ,9
البتــه دامنــه ایــن تغییــرات در افــراد و ســنین مختلــف متفــاوت
میباشــد .تحقیقــات نشــان میدهــد کــه درد حــاد در کــودکان
خردســال باعــث افزایــش واضــح ضربــان قلــب تــا حــدود 15-20
ضربــه در دقیقــه ،افزایــش تعــداد تنفــس تــا حــدود  10-15عــدد در
دقیقــه و کاهــش اشــباع اکســیژن خــون شــریانی تــا ســطح  90درصد
و بــه هــم خــوردن تعــادل تهویــه  -پرفیــوژن میگــردد [.]11 ,7
تغییــرات شــاخصهای فیزیولوژیــک بیشــتر در دردهــای حــاد نظیــر
درد جایگــذاری کاتتــر وریــدی مشــاهده میشــود [.]12
تغییــرات شــاخصهای فیزیولوژیــک ناشــی ازجایگــذاری کاتتــر
وریــدی از تشــخیصهای پرســتاری مهــم در کــودکان ،باالخــص
کــودکان خردســال بســتری در بیمارســتان میباشــد کــه نیازمنــد
اتخــاذ تدابیــر مؤثــر از جانــب پرســتاران اســت [ .]13رایحــه درمانــی
استنشــاقی یکــی از روشهــای رایــج طــب مکمــل اســت کــه میتوانــد
روی کاهــش برخــی از پاســخهای فیزیولوژیکــی مؤثــر باشــد [,14
 .]15استنشــاق رایحــه میتوانــد باعــث شــیفت باالنــس اتونومیــک بــه
ســمت برتــری پاراســمپاتیک شــده و متعاقــب آن باعــث آرام ســازی
در فــرد شــود [ .]17 ,16همچنیــن پــس از جــذب مولکولهــای فــرار
رایحــه از طریــق مخــاط بینــی ،ســیگنالهای شــیمیایی بــه پیــاز
بویایــی ،آمیگــداال و سیســتم لیمبیــک رفتــه و بســته بــه نــوع رایحــه،
ســلولهای عصبــی بــا آزاد ســازی نوروترانســمیتر هــای مختلفــی
نیــز نظیــر آنکفالیــن ،اندروفیــن و ســروتونین اثــر آرام بخشــی خــود را
اعمــال میکننــد [.]18
اســطوخودوس یکــی از اســانسهای مــورد اســتفاده در رایحــه
درمانــی بــا نــام علمــی  Lavandula angustifoliaگیاهــی از خانــواده
نعنائیــان ،بســیار معطــر میباشــد [ .]19اســانس بدســت آمــده از
ایــن گیــاه بــی خطــر و بــدون ســمیت بــوده [ ]20و در کــودکان نیــز
اســتفاده شــده اســت [ .]22 ,21لینالیــل اســتات و لینالــول موجود در
ایــن اســانس سیســتم پاراســمپاتیک را تحریــک و بــا کاهــش تعــداد
ضربــان قلــب ،تنفــس و فشــار خــون موجــب ریلکسیشــن میگــردد.
بطوریکــه لینالیــل اســتات بعنــوان نارکوتیــک و لینالــول بعنــوان
ســداتیو عمــل میکنــد [.]24 ,23
در مــورد تأثیــر رایحــه درمانــی بــا اســطوخودوس بــر شــاخصهای
فیزیولوژیــک مناقشــاتی وجــود دارد کــه برخی بــر تأثیــر آن []26 ,25

و برخــی دیگــر بــر عــدم تأثیــر آن [ ]27 ,14داللــت میکننــد .چنیــن
بــه نظــر میرســد کــه در ایــن زمینــه مطالعــات بیشــتری مــورد نیــاز
باشــد ،هرچنــد اکثــر مطالعــات انجــام شــده نیــز بــر روی بزرگســاالن
بــوده و بــر روی کــودکان مطالعــات اندکــی صــورت گرفتــه اســت.
لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن تأثیــر رایحــه درمانــی استنشــاقی
بــا اســانس اســطوخوس برشــاخص هــای فیزیولوژیــک ناشــی از
جایگــذاری کاتتــر وریــدی در کــودکان خردســال بســتری در مرکــز
آموزشــی و درمانــی بعثــت انجــام گردیــد.
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تصویر  :1پروفایل مطالعه

ابــزار گــردآوری دادههــا پرسشــنامهای شــامل دو بخــش اطالعــات
دموگرافیــک و فــرم ثبــت مقایــر شــاخصهای فیزیولوژیــک
(ضربــان قلــب ،درصــد اشــباع اکســیژن خــون شــریانی و تنفــس)،
دســتگاه پالــس اکســیمتری و کرنومتــر بــود .پرسشــنامه اطالعــات
دموگرافیــک شــامل ســواالتی در مــورد ســن ،جنــس ،رتبــه تولــد،
محــل ســکونت ،وزن ،تعــداد دفعــات جایگــذاری کاتتــر وریــدی از
زمــان بســتری ،ســایز کاتتــر ،محــل جایگــذاری کاتتــر وریــدی،
مــدت زمــان جایگــذاری کاتتــر وریــدی ،دریافــت مســکن قبــل از
جایگــذاری کاتتــر وریــدی و تعــداد دفعــات بســتری در بیمارســتان
از زمــان تولــد بــود .دســتگاه پالــس اکســیمتری مــورد اســتفاده
مــارک  ،SAADATســاخت کشــور ایــران در ســال  2011بــا پــروب
مخصــوص اطفــال بــود کــه بــه منظــور انــدازه گیــری تعــداد ضربــان
قلــب و درصــد اشــباع اکســیژن خــون شــریانی اســتفاده شــد .تعــداد
تنفــس نیــز از طریــق شــمارش پژوهشــگر طــی یــک دقیقــه انــدازه
گیــری شــد .دســتگاه کرنومتــر مــورد اســتفاده نیــز مــارک Q&Q
مــدل  HS43ســاخت کشــور ژاپــن در ســال  2013دارای دقــت
 0/01بــود کــه بــه منظــور انــدازه گیــری مــدت زمــان جایگــذاری
کاتتــر وریــدی اســتفاده شــد .دســتگاههای پالــس اکســیمتری و
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کرنومتــر مــورد اســتفاده ،قبــل از شــروع پژوهــش توســط مهنــدس
پزشــکی حاضــر در بیمارســتان کالیبــره گردیــد.
پژوهشــگر پــس از اخــذ مجــوز از کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم
پزشــکی همــدان و ثبــت مطالعــه در مرکــز ثبــت کارآزمایــی هــای
بالینــی ایــران بــه بخــش کــودکان مرکــز آموزشــی و درمانــی بعثــت
مراجعــه نمــود و پــس از انجــام هماهنگیهــای الزم و انتخــاب
بیمــاران واجــد معیارهــای ورود بــه مطالعــه مداخلــه را در گــروه
آزمــون و کنتــرل بصــورت زیــر اجــرا نمــود.
در گــروه آزمــون 30 ،دقیقــه قبــل از ورود کــودکان بــه اتــاق رگ
گیــری شــاخصهای فیزیولوژیــک (تعــداد ضربــان قلــب ،درصــد
اشــباع اکســیژن خــون شــریانی و تعــداد تنفــس) انــدازه گیــری
شــد .پــس از آن کــودکان بــه مــدت  20دقیقــه 5 ،قطــره اســانس
اســطوخودوس  2درصــد محصــول شــرکت باریــج اســانس ریختــه
شــده بــر روی دســتمال  10×10ســانتی متــری متصــل شــده بــر روی
یقــه پیراهــن خــود را استنشــاق و ســپس بــه اتــاق رگ گیــری رفتنــد.
در اتــاق رگ گیــری نیــز طــول مــدت زمــان جایگــذاری کاتتــر وریدی
(از زمــان وارد شــدن نیــدل تــا ثابــت شــدن کاتتــر) توســط دســتگاه
کرنومتــر ثبــت گردیــد .شــاخصهای فیزیولوژیــک مجــددا ً در
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مطالعــه بــه گــروه آزمــون تخصیــص داده شــدند .در طــی مطالعــه 3
نفــر بــه علــت عــدم همــکاری و  2نفــر بعلــت تغییــر دســتور دارویــی

از مطالعــه خــارج شــدند و در نهایــت  30نفــر بعنــوان گــروه آزمــون
وارد مطالعــه شــدند (تصویــر .)1

بیکمرادی و همکاران

یافته ها

جدول  :1مقایسه متغیر های دموگرافیک و بالینی کیفی کودکان خردسال در گروه آزمون و کنترل
گروه آزمون
درصد
تعداد
جنس
63/3
19
دختر
36/7
11
پسر
رتبه تولد
43/3
13
فرزند اول
43/3
13
فرزند دوم
10
3
فرزند سوم
3/3
1
فرزند چهارم
محل سکونت
43/3
13
شهر
56/7
17
روستا
محل جایگذاری کاتتر وریدی
36/7
11
دست راست
56/7
17
دست چپ
3/3
1
پاي راست
3/3
1
پاي چپ
اندازه کاتتر وریدی
66/7
20
( 24زرد)
33/3
10
( 22آبی)
دفعات جایگذاری کاتتر وریدی
43/3
13
بار دوم
43/3
13
بار سوم
13/3
4
بار چهارم و بیشتر
دریافت مسکن قبل از جایگذاری کاتتر وریدی
13/3
4
بلی
86/7
26
خیر
سابقه بستری
66/7
20
دارد
33/3
10
ندارد

گروه کنترل
درصد
تعداد
17
13

56/7
43/3

10
13
5
2

33/3
43/3
16/7
6/7

12
18

40
60

11
14
4
1

36/7
46/7
13/3
3/3

18
12

60
40

13
14
3

43/3
46/7
10

6
24

20
80

19
11

63/6
36/7

P value
0/5
0/3

0/7
0/5

0/5
0/8

0/4
0/7
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اکثــر کــودکان در گــروه آزمــون ( )%63/3و در گــروه کنتــرل
( )%56/7دختــر و بقیــه پســر بودنــد .میانگیــن و انحــراف معیــار
ســن کــودکان در گــروه آزمــون  4/6 ± 1/2ســال و در گــروه
کنتــرل  4/4 ± 0/9ســال بــود .اکثــر کــودکان در گــروه آزمــون
( )%86/6فرزنــد اول و دوم خانــواده و در گــروه کنترل ()%43/3
فرزنــد دوم خانــواده بودنــد .بیشــتر کــودکان در گــروه آزمــون

] [ DOI: 10.20286/nmj-24022

زمانهــای بالفاصلــه 5 ،و  10دقیقــه بعــد از اتمــام جایگــذاری کاتتــر
وریــدی (فیکــس شــدن کاتتــر) انــدازه گیــری شــد .در گــروه کنتــرل
نیــز مداخلــه هماننــد گــروه آزمــون ،امــا بــا ایــن تفــاوت کــه از 5
قطــره آب مقطــر بــه عنــوان دارو نمــا بــه جای اســانس اســطوخودوس
اســتفاده شــد .اطالعــات جمــع آوری شــده بــا نــرم افــزار ،16 SPSS
آمــار توصیفــی و اســتنباطی کای دو ،تــی مســتقل ،آنالیــز واریانــس بــا
اندازههــای تکــراری و مقایســه چندگانــه در ســطح معنــی داری کمتــر
از  0/05مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

( )%56/7و در گــروه کنتــرل ( )%60ســاکن روســتا و بقیــه
ســاکن شــهر بودنــد .میانگیــن و انحــراف معیــار وزن کــودکان در
گــروه آزمــون  15/6 ± 2/3کیلوگــرم و در گــروه کنتــرل ± 2/7
 15/7کیلوگــرم بــود .بیشــترین محــل جایگــذاری کاتتــر وریدی
در گــروه آزمــون ( )%56/7و در گــروه کنتــرل ( )%46/7دســت
چــپ بــود .همچنیــن بیشــترین کاتتــر مــورد اســتفاده در گــروه
آزمــون ( )%66/7و در گــروه کنتــرل ( )%60آنژیوکــت ســایز
 24بــود .میانگیــن و انحــراف معیــار مــدت زمــان جایگــذاری
کاتتــر وریــدی در گــروه آزمــون  38/9 ± 9/6ثانیــه و در گــروه
کنتــرل  38/5 ± 11/2ثانیــه بــود .اکثریــت کــودکان در گــروه
آزمــون ( )%86/7و در گــروه کنتــرل ( )%80قبــل از جایگــذاری
کاتتــر وریــدی مســکن دریافــت نکــرده بودنــد .همچنین بیشــتر
کــودکان در گــروه آزمــون ( )%66/7و در گروه کنتــرل ()%63/6
ســابقه بســتری در بیمارســتان داشــتند .کــودکان مــورد بررســی
در هــر دو گــروه از نظــر مشــخصات فــردی و بالینــی تفــاوت
آمــاری معن ـیداری نداشــتند (( )P < 0/05جــدول .)1
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تصویر  :2مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب کودکان خردسال در زمان
های اندازه گیری در گروه آزمون و کنترل

جدول  :2مقایسه متغیر های دموگرافیک و بالینی کمی کودکان خردسال در گروه آزمون و کنترل
متغیر

گروه آزمون

گروه کنترل

P value

سن

4/6 ± 1/2

4/4 ± 0/9

0/6

وزن

15/6 ± 2/3

15/7 ± 2/7

0/8

38/9 ± 9/6
مدت زمان جایگذاری کاتتر وریدی
اطالعات در جدول به صورت میانگین  ±انحراف معیار آمده است.

38/5 ± 11/2

0/8

80

] [ DOI: 10.20286/nmj-24022

120

Downloaded from nmj.umsha.ac.ir at 9:49 +0430 on Friday April 19th 2019

آزمــون کولموگــروف – اســمیرنوف نمایانگــر توزیــع نرمــال
میانگینهــای تعــداد ضربــان قلــب ،درصــد اشــباع اکســیژن
خــون شــریانی و تعــداد تنفــس بــود ( .)P < 0/05آزمــون
ماچلــی نشــان داد کــه فــرض کرویــت بــرای متغیــر درصــد
اشــباع اکســیژن خــون شــریانی در زمانهــای انــدازه گیــری
برقــرار بــود ( )P < 0/05در حالیکــه ایــن فــرض بــرای متغیــر
تعــداد ضربــان قلــب و تنفــس برقــرار نبــود ()P > 0/05
لــذا بــرای اســتفاده از آمــاره  Fآزمــون آنالیــز واریانــس بــا
اندازههــای تکــراری از تصحیــح اپســیلون اســتفاده شــد.
آزمــون آنالیــز واریانــس بــا اندازههــای تکــراری نشــان داد
کــه بیــن میانگیــن تعــداد ضربــان قلــب کــودکان گــروه
آزمــون و کنتــرل تفــاوت آمــاری معنــی داری وجــود داشــت
(( )P = 0/001جــدول  .)2بنابــر نتایــج آزمــون مقایســه
چندگانــه در گــروه آزمــون وکنتــرل اختــاف میانگیــن تعــداد
ضربــان قلــب بیــن زمانهــای  30دقیقــه قبــل از رگ گیــری
و بالفاصلــه بعــد از رگ گیــری 30 ،دقیقــه قبــل از رگ گیــری
و  5دقیقــه بعــد از رگ گیــری ،بالفاصلــه بعــد از رگ گیــری
و  5دقیقــه بعــد از رگ گیــری ،بالفاصلــه بعــد از رگ گیــری
و  10دقیقــه بعــد از رگ گیــری 5 ،دقیقــه بعــد از رگ گیــری
و  10دقیقــه بعــد از رگ گیــری تفــاوت آمــاری معنــی داری
وجــود داشــت ( .)P > 0/05امــا میانگیــن تعــداد ضربــان
قلــب بیــن  30دقیقــه قبــل از رگ گیــری و  10دقیقــه بعــد
از رگ گیــری در هــر دو گــروه تفــاوت آمــاری معنــی داری
نداشــت ( .)P < 0/05بعبــارت دیگــر تعــداد ضربــان قلــب
بعــد از رگ گیــری در هــر دو گــروه افزایــش پیــدا کــرده بــود
امــا مقــدار افزایــش ضربــان قلــب کــودکان در گــروه آزمــون
کمتــر از گــروه کنتــرل بــود (تصویــر .)2
آزمــون آنالیــز واریانــس بــا اندازههــای تکــراری نشــان داد
کــه بیــن میانگیــن درصــد اشــباع اکســیژن خــون شــریانی
کــودکان گــروه آزمــون و کنتــرل تفــاوت آمــاری معنــی

داری وجــود داشــت (( )P = 0/003جــدول  .)3لــذا تغییــرات
درصــد اشــباع اکســیژن خــون شــریانی کــودکان دو گــروه
یکســان نبــود .بنابــر نتایــج آزمــون مقایســه چندگانــه در
گــروه آزمــون و کنتــرل اختــاف میانگیــن درصــد اشــباع
اکســیژن خــون شــریانی بیــن زمانهــای  30دقیقــه قبــل از
رگ گیــری و بالفاصلــه بعــد از رگ گیــری ،بالفاصلــه بعــد از
رگ گیــری و  5دقیقــه بعــد از رگ گیــری ،بالفاصلــه بعــد از
رگ گیــری و  10دقیقــه بعــد از رگ گیــری تفــاوت آمــاری
معنــی داری داشــت ( ،)P > 0/05امــا اختــاف میانگیــن
درصــد اشــباع اکســیژن خــون شــریانی بیــن  30دقیقــه قبــل
از رگ گیــری و  5دقیقــه بعــد از رگ گیــری 30 ،دقیقــه قبــل
از رگ گیــری و  10دقیقــه بعــد از رگ گیــری 5 ،دقیقــه
بعــد از رگ گیــری و  10دقیقــه بعــد از رگ گیــری در هــر
دو گــروه تفــاوت آمــاری معنــی داری نداشــت (.)P < 0/05
بعبــارت دیگــر درصــد اشــباع اکســیژن خــون شــریانی بعــد
از رگ گیــری در هــر دو گــروه کاهــش پیــدا کــرد امــا مقــدار
کاهــش ضربــان قلــب کــودکان در گــروه آزمــون کمتــر از
گــروه کنتــرل بــود (تصویــر .)3

بیکمرادی و همکاران

گروه آزمون

زمان اندازه گیری

آزمون

گروه کنترل

P value

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
ضربان قلب (ضربه در دقیقه)

df2 = 2/32 ،df1 = 58 ،F = 85/14

 30دقیقه قبل

88/6

9/1

88/9

8/2

بالفاصله بعد

95/8

9/8

108/1

9/9

 5دقیقه بعد

90/9

9/02

93/7

8/4

 10دقیقه بعد

88/9

8/9

89/4

7/2

اشباع اکسیژن خون شریانی (درصد)

df2 = 2/42 ،df1 = 58 ،F = 9/58

بالفاصله بعد

96/31

0/7

93/33

1/6

 5دقیقه بعد

97/24

0/9

96/81

1/1

 10دقیقه بعد

97/43

1/07

97/4

1/06

تنفس (تعداد در دقیقه)

df2 = 2/32 ،df1 = 29 ،F = 61/14

 30دقیقه قبل

16/3

2/1

16/2

2/1

بالفاصله بعد

21/3

1/9

27/7

2/3

 5دقیقه بعد

17/9

2/1

19/3

3/1

 10دقیقه بعد

16/6

2/4

17/8

2/6
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0/003

0/001

گیــری و  5دقیقــه بعــد از رگ گیــری ،بالفاصلــه بعــد از رگ گیــری
و  10دقیقــه بعــد از رگ گیــری 5 ،دقیقــه بعــد از رگ گیــری و
 10دقیقــه بعــد از رگ گیــری تفــاوت آمــاری معنــی داری داشــت
( ،)P > 0/05امــا اختــاف میانگیــن تعــداد تنفــس بیــن  30دقیقــه
قبــل از رگ گیــری و  10دقیقــه بعــد از رگ گیــری تفــاوت آمــاری
معنــی داری نداشــت ( .)P < 0/05بعبــارت دیگــر تعــداد تنفــس
بعــد از رگ گیــری در هــر دو گــروه افزایــش پیــدا کــرد امــا مقــدار
افزایــش تنفــس کــودکان در گــروه آزمــون کمتــر از گــروه کنتــرل
بــود (تصویــر .)4
40
35

آزمــون آنالیــز واریانــس بــا اندازههــای تکــراری نشــان داد کــه
بیــن میانگیــن تعــداد تنفــس کــودکان گــروه آزمــون و کنتــرل
تفــاوت آمــاری معنــی داری وجــود داشــت (( )P = 0/001جــدول
 .)3لــذا تغییــرات تعــداد تنفــس کــودکان دو گــروه یکســان نبــود.
بنابــر نتایــج آزمــون مقایســه چنــد گانــه در گــروه آزمــون و کنتــرل
اختــاف میانگیــن تعــداد تنفــس بیــن زمانهــای  30دقیقــه قبــل
از رگ گیــری و بالفاصلــه بعــد از رگ گیــری 30 ،دقیقــه قبــل از
رگ گیــری و  5دقیقــه بعــد از رگ گیــری ،بالفاصلــه بعــد از رگ
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 30دقیقه قبل

97/45

1/21

97/51

1/8

0/001
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بحث
بنابــر نتایــج ایــن مطالعــه رایحــه درمانــی استنشــاقی بــا اســانس
اســطوخودوس ،میــزان افزایــش ضربــان قلب بعــد از رگ گیــری را در
گــروه آزمــون کاهــش داد .نتایــج مطالعــه حاضــر همســو بــا نتایــج
مطالعــه اوفالحرتــی و همــکاران ( )2012بــود .در مطالعــه آنهــا
کــه بــا هــدف تعییــن تأثیــر رایحــه درمانــی ماســاژی بــا ترکیبــی
از اســانس اســطوخودوس ،بابونــه و لیمــو بــر آرامــش کــودکان
دچــار ســوختگی انجــام شــد ،نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن تعــداد
ضربــان قلــب کــودکان بعــد از مداخلــه نســبت بــه قبــل از مداخلــه
کاهــش یافــت کــه از نظــر آمــاری معنــی دار بــود ()P > 0/001
[ .]28نتایــج مطالعــه دیگــری کــه توســط ســایوروان و همــکاران
( )2012بــا هــدف تعییــن تأثیــر رایحــه درمانــی استنشــاقی بــا
اســطوخودوس بــر پاســخهای اتونومیــک و فیزیولوژیــک ناشــی از
تحریــک الکتریکــی مغــز در داوطلبــان ســالم انجــام شــد ،نشــان داد
کــه رایحــه درمانــی استنشــاقی بــا اســانس اســطوخودوس باعــث
کاهــش تعــداد ضربــان قلــب افــراد مــورد مطالعــه شــد (> 0/05
 .]25[ )Pدر مقابــل نتایــج مطالعــهای کــه توســط ماالچاوســکا و
همــکاران ( )2015بــا هــدف تعییــن تأثیــر اســانسهای روغنــی
(اســطوخودوس و پرتقــال) در کاهــش پاس ـخهای اتونومیــک ناشــی
از چــک قنــد خــون در کــودکان مبتــا بــه دیابــت نــوع یــک انجــام
شــد ،نشــان داد کــه در گــروه آزمــون ضربــان قلــب بعــد از مداخلــه
کاهــش پیــدا کــرد امــا تفــاوت آمــاری معنــی داری بیــن میانگیــن
ضربــان قلــب گــروه آزمــون و کنتــرل وجــود نداشــت [ .]27در
توجیــه نتایــج متفــاوت پژوهــش ذکــر شــده میتــوان بــه دفعــات
زیــاد چــک قنــد خــون ( 4بــار در روز) ،دور بــودن فاصلــه کــودکان
از منبــع رایحــه درمانــی استنشــاقی استنشــاقی (فاصلــه  1متــر) و
متفــاوت بــودن نــوع پروســیجر تهاجمــی اشــاره کــرد.
بنابــر نتایــج ایــن مطالعــه رایحــه درمانــی استنشــاقی بــا اســانس
اســطوخودوس ،میــزان کاهــش اشــباع اکســیژن خــون شــریانی بعــد
از رگ گیــری را در گــروه آزمــون کاهــش داد .نتایــج مطالعــه حاضــر
بــا نتایــج مطالعــه کربنــدی و همــکاران ( )2015کــه بــا هــدف
تعییــن تأثیــر بــوی شــیر مــادر بــر درصــد غلظــت اشــباع اکســیژن
نــوزادان نــارس انجــام گرفــت [ ]29همســو بــود .نتایــج مطالعــه
کربنــدی نشــان داد کــه رایحــه درمانــی بــا بــوی شــیر مــادر باعــث
افزایــش درصــد اشــباع اکســیژن خــون شــریانی شــد و مــدت زمــان
نیــاز بــه اکســیژن درمانــی را کاهــش داد ( .)P > 0/05در مقابــل
نتایــج مطالعــه ســادات حســینی و همــکاران ( )2013کــه بــا هــدف
تعییــن تأثیــر بــوی وانیــل بــر پاســخهای فیزیولوژیــک ناشــی از
خونگیــری شــریانی در نــوزادان تــرم انجــام شــد ،نشــان داد کــه بیــن
ســطح اشــباع اکســیژن خــون شــریانی بعــد از وارد کــردن ســوزن
تفــاوت آمــاری معنــی داری بیــن گــروه آزمــون و کنتــرل وجــود

نداشــته اســت [ ]30کــه همســو بــا مطالعــه حاضــر نمیباشــد.
چنیــن بــه نظــر میرســد کــه متفــاوت بــودن جامعــه پژوهــش و
رایحــه اســتفاده شــده از علــل همســو نبــودن نتایــج باشــد.
بنابــر نتایــج ایــن مطالعــه رایحــه درمانــی استنشــاقی بــا اســانس
اســطوخودوس ،میــزان افزایــش تعــداد تنفــس بعــد از رگ گیــری را
در گــروه آزمــون کاهــش داد .نتایــج ایــن مطالعــه بــا نتایــج مطالعــه
اوفالحرتــی و همــکاران ( ]28[ )2012و کربنــدی و همکاران ()2015
[ ]29همخوانــی داشــت .نتایــج مطالعــه اوفالحرتــی و همــکاران
( )2012نشــان داد کــه بعــد از رایحــه درمانــی ماســاژی بــا ترکیبــی
از اســانس اســطوخودوس ،بابونــه و لیمــو میانگیــن تعــداد تنفــس
کــودکان دچــار ســوختگی نســبت بــه قبــل از مداخلــه کاهــش یافــت
کــه از نظــر آمــاری معنــی دار بــود ( .)P > 0/001نتایــج مطالعــه
کربنــدی و همــکاران ( )2015نیــز نشــان داد کــه رایحــه درمانــی بــا
شــیر مــادر تغییــرات تعــداد تنفــس نــوزادان نــارس را در طــول روز
کاهــش داد (.)P > 0/005
نتایــج مطالعــه حاضــر کــه رایحــه درمانــی استنشــاقی بــا اســانس
اســطوخودوس دامنــه تغییــرات تعــداد تنفــس کــورکان خردســال
را بطــور معنــی داری کاهــش م ـیداد بــا نتایــج مطالعــه بیکمــرادی
( )2014و همــکاران [ ]31و لیتــل و همــکاران (]32[ )2014
غیــر همســو بــود .نتایــج مطالعــه بیکمــرادی و همــکاران ()2014
کــه بــا هــدف تعییــن تأثیــر رایحــه درمانــی استنشــاقی بــا اســانس
اســطوخودوس بــر عالیــم حیاتــی بیمــاران تحــت جراحــی بــای
پــس عــروق کرونــر انجــام شــد ،نشــان داد کــه بیــن تعــداد تنفــس
بیمــاران گــروه آزمــون و کنتــرل بعــد از مداخلــه تفــاوت آمــاری
معنــی داری وجــود نداشــت .چنیــن بــه نظــر میرســد کــه تفــاوت
در دوز مــورد اســتفاده ،نحــوه استنشــاق اســانس و تفــاوت ســن افراد
مــورد بررســی از علــل تفــاوت نتایــج باشــد .نتایــج مطالعــه لیتــل و
همــکاران ( )2014نیــز کــه بــا هــدف تعییــن تأثیــر رایحــه درمانــی
استنشــاقی بــا اســانس اســطوخودوس بــر عالئــم حیاتــی بیمــاران
بســتری در بخــش مراقبتهــای ویــژه صــورت گرفــت ،نشــان داد
کــه بیــن تعــداد تنفــس بیمــاران گــروه آزمــون و کنتــرل تفــاوت
آمــاری معنــی داری وجــود نداشــت .تفــاوت گــروه ســنی افــراد مــورد
بررســی در دو مطالعــه ،دوز اســانس و مــدت زمــان رایحــه درمانــی
میتوانــد از دالیــل غیــر همســو بــودن نتایــج قلمــداد گــردد.
پرســتاران بخشهــای کــودکان میتواننــد از رایحــه استنشــاقی
بــا اســانس اســطوخودوس بــرای کاهــش تغییــرات شــاخصهای
فیزیولوژیــک ناشــی از ســایر پروســیجرهای تهاجمــی دردنــاک
از قبیــل واکسیناســیون ،خونگیــری وریــدی ،تزریقــات وریــدی،
عضالنــی و زیرجلــدی در کــودکان نیــز اســتفاده کننــد .عــاوه بــر
ایــن رایحــه درمانــی استنشــاقی بــا اســانس اســطوخودوس بــه عنوان
یکــی از روشهــای ارزان ،بــی ضــرر و کار آمــد طــب مکمــل بــرای
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.بســتری اســتفاده کننــد
تضاد منافع
.در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد
سپاسگزاری
ایــن مقالــه بــر گرفتــه از پایــان نامــه دوره کارشناســی ارشــد آموزش
 مصوبــه شــورای پژوهشــی دانشــگاه،پرســتاری گرایــش کــودکان
94/1/22 علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی همدان مــورخ
 ایــن طــرح در کمیتــه اخــاق. اســت9404091933 بــه شــماره
UMSHA.  بــا شناســه اختصاصــی94/1/22 در پژوهــش مــورخ
IRCT201503089759N6  تأییــد و بــا شــماره1394,20.REC
.در مرکــز ثبــت کارآزمایــی بالینــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت
 پرســتاران و کلیــه، والدیــن،از همــه بیمــاران مشــارکت کننــده
کارکنــان بخــش کــودکان مرکــز آموزشــی درمانــی بعثــت شــهر
.همــدان تشــکر و قــدر دانــی ویــژه بــه عمــل میآیــد

بکارگیــری توســط پرســتاران راحــت بــوده و تداخلــی بــا مراقبتهــای
 از محدودیتهــای ایــن مطالعــه میتــوان بــه انتشــار.پزشــکی نــدارد
) شــوینده و غیــره،ســایر رایحههــا (محلولهــای ضــد عفونــی کننــده
 رایحههــا.در بخــش و ارتبــاط رایحههــا و خاطرههــا اشــاره کــرد
 در صورتــی کــه.میتواننــد یــادآوری خاطــرات را تحریــک نماینــد
رایحــه اســانس بــکار رفتــه تداعــی کننــده خاطــرات منفــی یــا مثبــت
.بــرای کــودک باشــد میتوانــد بــر نتایــج تأثیــر بگــذارد
نتیجه گیری
رایحــه درمانــی استنشــاقی بــا اســانس اســطوخودوس میتوانــد
باعــث کاهــش تغییــرات شــاخصهای فیزیولوژیــک ناشــی از
جایگــذاری کاتتــر وریــدی در کــودکان خردســال بســتری در
 بنابرایــن پرســتاران بخشهــای کــودکان.بیمارســتان گــردد
میتواننــد بــا در نظــر گرفتــن نیــاز اساســی راحتــی و آســایش
کــودک از رایحــه درمانــی استنشــاقی بــا اســطوخودوس بــه عنــوان
 کــم عارضــه و ارزان و در دســترس در کــودکان،یــک روش آســان
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Abstract
Introduction: Intravenous catheter insertion in hospitalized children is common,
invasive, painful and a fearful procedure, which can change physiological indicators. This
study aimed to assess the effect of aromatherapy with lavender essence on physiological
indicators of intravenous catheter insertion in hospitalized preschool children.
Methods: A single-blind clinical trial was conducted using convenience sampling on
60 hospitalized preschool children at the pediatric ward of Beast hospital of Hamadan
city during year 2015. In the aromatherapy group, 30 children inhaled five drops of %2
Lavender essence and in the control group, 30 children inhaled five drops of distilled
water as a placebo for 20 minutes before entering the venipuncture room. Physiological
indicators were measured 30 minutes before intravenous catheter insertion, immediately,
and 5 and 10 minutes after intravenous catheter insertion. Data were analyzed using the
SPSS (version 16) software and Chi-squire, independent t, repeated measurement and
multiple comparison tests.
Results: There were significant differences between mean heart rate (P = 0.001), SpO2 (P
= 0.003) and respiratory rate (P = 0.001) before, immediately, and 5 and 10 minutes after
intravenous catheter insertion of the aromatherapy and control group.
Conclusions: Inhalation aromatherapy with lavender essence reduced physiological
changes of intravenous catheter insertion in hospitalized preschool children. It can be used
as a simple, inexpensive and safe complementary treatment in pediatric wards.

