مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل ،شماره ،1بهار 1396

هادی جعفریمنش  ،*1رضا حاجیآقائی  ،2فاطمه مهرابی  ،3محمدمهدی حسنبیگ  ،4عباس علیمرادیان  ،5مهدی رنجبران ،6هاجر صادقی
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 .1مربی ،کارشناسی ارشد پرستاری ،گروه پرستاری و مامایی ،دانشکدهی پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران.
 .2مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ،پژوهشکدهی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی ،کرج ،ایران.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ،گروه پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران.
 .4کارشناس پرستاری ،گروه پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران.
 .5دکترای تخصصی ،گروه فارماکولوژی ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران.
 .6دانشجوی دکترا ،گروه اپیدمیولوژی و سالمت باروری ،مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری ،پژوهشکده زیستشناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگگاهی ،پژوهشگگاه
رویان ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت 1395/04/14:تاریخ پذیرش1396/01/25 :

چکیده
مقدمه :کاهش درد در حین انجام تزریقات وریدی در رضایت بیماران از اقدامات مراقبتی مؤثر است .درنتیجه هدف از این مطالعه مقایسهی
تأثیر گیاه گنهگنه و لیدوکائین بر درد ناشی از دستیابی به عروق است.
مواد و روشها :در این پژوهش تجربی ،نمونهها از بین بیماران مراجعهکننده به اورژانس بیمارستان به روش نمونهگیری آسان انتخاب
شدند .تعداد 93نفر از نمونهها که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند ،پس از کسب رضایت کتبی و آگاهانه ،به روش تخصیص تصادفی به 3
گروه مداخله با لیدوکائین ،مداخله با گنهگنه و گروه کنترل تقسیم شدند .در گروه لیدوکائین ،تعداد  10پاف از محلول لیدوکائین  %10به
مدت 15دقیقه روی موضع رگگیری مالیده شد .در گروه گنهگنه ،تعداد  10پاف از عصارهی الکلی گیاه گنهگنهی  %10به مدت 15دقیقه
روی موضع استعمال شد .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامهی دیداری شدت درد و پرسشنامهی اضطراب لحظهای بود .اطالعات
بهدستآمده با نرمافزار آماری  SPSSنسخهی  16و با استفاده از آزمونهای کایاسکوئر ،آزمون دقیق فیشر ،تی تست مستقل ،تی تست
وابسته و آنووا مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :بین نمرات مقیاس درد و اضطراب لحظهای در سه گروه موردِمطالعه ،تفاوت معنادار آماری وجود نداشت ( .)P <0/05باوجودی که
اختالف میانگین درد در هر سه گروه از نظر آماری معنادار نبود ،میزان درد پس از مداخله در گروه لیدوکائین ( )M=3/38از گروه گنهگنه
( )M=4/37و کنترل ( )M=4/60کمتر بود.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان داد ،گیاه گنهگنه و لیدوکائین در کاهش درد رگگیری موثر نیستند .پژوهشگران برای کاهش درد
رگگیری ،بهخصوص در موارد اورژانس ،باید به دنبال یافتن روشهای نوآورانهای باشند که عالوه بر اثرات ضدّ درد و ضدّ اضطراب قوی،
کاربرد آنها نیز ساده باشد و عوارض جانبی کمتری را ایجاد کنند.
کلیدواژهها :گنهگنه ،لیدوکائین ،درد ،رگگیری ،آنژیوکت ،بیمار ،اورژانس.
*نویسنده مسئولE.mail: jafarimanesh@arakmu.ac.ir :
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مقایسهی تأثیر گیاه گنهگنه و لیدوکائین بر درد ناشی از دستیابی به عروق (رگگیری)

دوره  ،7شماره(1پیاپی ،)22بهار 96

طب مکمل

درد یک تجربهی حسّی و عاطفی ناخوشایند همراه با یک

میکنند (.)12

آسیب بافتی فعّال یا بالقوه است و در هر زمان که فرد ابراز

درد ،پنجمین عالمت حیاتی ( )13و یکی از مهمترین

کند ،وجود دارد ( .)1درد ممکن است در اثر یک صدمهی

تشخیصهای پرستاری است ( .)14پرستاران بهعنوان یکی

بافتی واقعی یا بالقوه و به دنبال بسیاری از اختالالت و

از اعضای تیم سالمت ،نقش کلیدی را در کاهش درد ایفا

برخی از روشهای درمانی و آزمایشهای تشخیصی ایجاد

میکنند؛ زیرا بیشترین زمان را با بیمار سپری میکنند و

شود ( .)2اگرچه درد متعاقب بسیاری از اقدامات درمانی

مسئول بررسی درد و انجام اقدامات تسکینی نظیر رساندن

ایجاد میشود ،اما یکی از شایعترین علل آن ،سوراخ شدن

داروهای مسکّن و ارزشیابی این اقدامات برای اطمینان از

پوست بهوسیلهی سرسوزن بهمنظور تزریق داروست (.)3

دریافت سطح قابلقبولی از تسکین درد نیز هستند (.)1

حدود  25میلیون نفر در آمریکا و  %90تمام بیمارانی که

کاهش درد در حین انجام روشهای معمول مانند وارد

ساالنه در بیمارستانها بستری میشوند ،تحت درمان با

کردن آنژیوکت یا تزریقات وریدی در رضایت بیماران از

تزریقات وریدی قرار میگیرند .یکی از روشها برای ورود

اقدامات درمانی و مراقبتی مؤثر است ( .)15به همین جهت،

و تزریق داروها و مایعات به داخل جریان خون سیستمیک،

یافتن روشهای مناسب برای کنترل درد ،حین وارد کردن

رگگیری یا کانوالسیون وریدهای محیطی 1است که

کاتتر یا سوزن به داخل ورید بسیار اهمیت دارد ( .)2برای

برحسب مورد ممکن است از طریق آنژیوکت ،سرسوزن

رسیدن به این هدف میتوان از روشهای دارویی و غیر

بال پروانهای 2و غیره ایجاد شود که به همگی آنها

دارویی توصیهشده استفاده کرد (.)16

کانوال3

گفته میشود (.)4

روشهای دارویی مؤثر در کاهش درد بیماران استفاده از

جاگذاری کاتتر وریدی (آنژیوکت) یکی از رایجترین اقدامات

تکنیکهای بیحسّی موضعی مانند استفاده از ژل ،پماد،

تهاجمی دردناک پرستاری به شمار میآید؛ لذا یافتن

پچ و اسپری موضعی بیحسکننده است که میتوانند

روشهایی برای کاهش درد مرتبط با ورود آنژیوکت ،بسیار

درد ناشی از اقدامات پزشکی مثل رگگیری را کاهش

مهم است ( .)6 ،5البته درد ممکن است زیاد نباشد اما

دهند ( .)17لیدوکائین یکی از داروهای مهم و متداول

موجبات ترس و اضطراب بیمار را فراهم میآورد (.)7

جهت بیحسّی موضعی است .لیدوکائین را میتوان

پژوهشگران ترس از درد را بهعنوان پیشزمینهی اجتناب از

سردستهی داروهای بیحسّی موضعی دانست .این دارو

روبهرو شدن با محرکهایی معرفی کردهاند که

بهصورت قابلبرگشت مانع هدایت ایمپالس در امتداد

تداعیکنندهی درد برای فرد هستند ( .)8اگرچه جاگذاری

آکسونها و دیگر غشاهای تحریکپذیری میشود که

کاتتر وریدی در مراکز درمانی یک روش متداول است ولی

برای تولید پتانسیل عمل عمدتاً از کانالهای سدیمی

برای بیشتر بیماران بهعنوان یک تجربهی ناخوشایند و

استفاده میکنند .از این اثر در کارهای بالینی برای مهار

دردناک ،تلقی میشود ( .)10 ،9 ،5ترس از سوزن موجب

حسّ درد در نواحی خاصی از بدن استفاده میشود (.)18

کاهش یا عدم همکاری بیمار ،عدم موفقیت در فرایند رگ-

در حقیقت ،لیدوکائین با مهار کانالهای یونی سدیم

گیری و همچنین باعث طوالنی شدن زمان کلی فرایند

وابسته به ولتاژ ،انتقال پیام عصبی را بلوکه میکند (.)19

درمانی میشود ( .)11در آمریکا بیش از  10%از بزرگساالن

اسپری محلول موضعی لیدوکائین یکی از اشکال شایع
لیدوکائین جهت استفادهی بالینی است .اسپری لیدوکائین

1

peripheral intravenous cannulation
butterfly or scalp vein needle
3 cannula

مدت اثر متوسط دارد و بهمنظور بیحسّی موضعی

2
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مقدمه

به دلیل ترس از سوزن ،از مراقبتهای درمانی اجتناب

مقایسهی تأثیر گیاه گنهگنه و لیدوکائین بر …

هادی جعفری منش و همکاران

موضع مورداستفاده ،بیحسّی معموالً در عرض  1تا 5

میروید و بومی جنوب آمریکاست؛ ولی امروزه در

دقیقه ایجاد میشود و  10تا  15دقیقه طول میکشد

هندوستان و اندونزی نیز کشت میگردد .پوست گنهگنه

( .)20بااینحال تأثیر این روشها بر کاهش درد بیماران

بهصورت تکههایی به طول  30سانتیمتر و به ضخامت 2

مورد سؤال است (.)21

تا  6میلیمتر است .سطح خارجی پوست این گیاه به رنگ

معموالً از داروهای مسکّن برای کنترل درد بیماران استفاده

خاکستری یا قهوهای خاکستری همراه با شکاف است.

میشود و این داروها عوارض جانبی بسیار زیادی در پی

سطح داخلی پوست این گیاه دارویی به رنگ قرمز مایل به

دارند و هزینههای زیادی را نیز بر سیستم مراقبت

قهوهای همراه با شکستگیهای کوتاه است و بوی آن

بهداشتی و بیماران تحمیل میکنند؛ به همین دلیل،

مشخص و مزهی آن قابض و خیلی تلخ است .پوست گنه-

استفاده از روشهای طبّ مکمّل که کمهزینه و بیخطر

گنه حاوی آلکالوئیدهای کوئینولین  5تا  %15مانند

هستند ،توصیه میشود ( .)23 ،22درد بیماران یکی از

کوئینین ،کوئینیدین ،سینکونین و سینکونیدین ،ساپونین-

مواردی است که میتوان برای کنترل آن از روشهای

های

پرو

طبّ مکمّل نیز استفاده کرد .در مطالعهای که در ژاپن

آنتوسیانیدینها (سینکوناین  ،)II aتاننهای کاتکول و

بهوسیلهی یاماشیتا 1و همکاران انجام گرفت ،نتایج نشان

فلوبافنهای قرمز است .کوئینین در متابولیسمهای

داد که  %76از مردم این کشور حداقل از یکی از درمان-

پارازیتهای پالسمودیوم به داخل خون وارد میشود و

های طبّ مکمّل و جایگزین در  12ماه گذشته استفاده

ایجاد اختالل میکند .این ماده بر روی کانالهای سدیم

کرده بودند و بیشترین این موارد ،استفاده از ویتامینهای

دارای اثر بازدارندگی است و بهعنوان یک داروی ضدّ بی-

غذایی ،گیاهان دارویی ،ماساژدرمانی ،آروماتوتروپی و طبّ

نظمی و احتماالً ضدّ درد مورداستفاده قرار میگیرد .گنهگنه

سوزنی بود ( .)24گیاهان سنّتی معموالً ارزانتر،

همچنین دارای مقداری تانن ،کینووین (نوعی تریترپن

قابلدسترس و در بسیاری از فرهنگها نیز قابلقبول

گلیکوزیدرزین تلخ) ،استئارین و نشاسته است (.)28-30

هستند (.)25

ازآنجاکه گنهگنه بهعنوان دارویی گیاهی و بدون عارضه

بهطورکلی ،واردکردن سوزن به پوست باعث تحریک

(فقط با منع استفاده در بارداری) شناخته شده است می-

گیرندههای درد میشود و این تحریک بهوسیلهی فیبرهای

تواند بهعنوان داروی ارزان و کمخطر برای بیحسّی

 Aو  Cانتقال مییابد؛ پس با ممانعت از تحریک

موضعی مخصوصاً در زمان آنژیوکتگذاری استفاده گردد.

رسپتورها یا جلوگیری از انتقال تحریک میتوان درد

بنابراین ،هدف از این مطالعه بررسی مقایسهای تأثیر گیاه

هنگام ورود سوزن را کم کرد ( .)26انتقال تحریک و

گنهگنه و لیدوکائین بر درد ناشی از دستیابی به عروق

پیامرسانی سیستم عصبی عمدتاً با تغییرات پتانسیلی در

(رگگیری) است.

غشای نرونها صورت میگیرد .با تحریک عصب ،میزان

مواد و روشها

نفوذپذیری به یون سدیم افزایش مییابد که باعث

این پژوهش یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی است

دستیابی به پتانسیل آستانه و دپوالریزاسیون سلول

که به مقایسهی تأثیر گیاه گنهگنه و لیدوکائین بر درد

میگردد ( .)19اگر جریان سدیم در طول رشتهی عصبی

ناشی از دستیابی به عروق (رگگیری) میپردازد .تعداد

انتقالدهندهی درد مسدود گردد انتقال پیام عصبی نیز

نمونهها براساس مطالعات گذشته ( )31و به استناد فرمول

غیرممکن خواهد بود (.)27

ذیل ،در سطح اطمینان  %95و توان آزمون  %90در هر
Yamashita

1
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غشاهای مخاطی و پوستی به کار میرود .برحسب

گنهگنه گیاهی دارویی است که در طبیعت بهصورت درخت

دوره  ،7شماره(1پیاپی ،)22بهار 96

طب مکمل

گروه  30نفر تعیین شد .با توجه بهاحتمال ریزش نمونهها،

( Zبه معنی گروه کنترل) بر اساس انتخاب انجامشده

درنهایت  93نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند.

درون پاکت نامه قرار داده شدند .برای اولین فرد واجد
شرایط پاکت شمارهی یک تکمیل شد .همینطور پاکتها
به ترتیب شماره در اختیار افراد قرار داده شد و پس از باز

اورژانس سرپائی بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم

مشخص شد .کورسازی بهصورت دوسوکور بود.

پزشکی اراک که نیاز به رگگیری داشتند ،انتخاب شدند.

بدینصورت که لیدوکائین بهصورت داروی شمارهی یک و

معیارهای ورود نمونهها به مطالعه شامل موارد زیر بود:

گنهگنه بهعنوان داروی شمارهی دو مشخص شدند .پرستار

هوشیاری نمونهها و توانایی پاسخگویی آنان به سؤاالت،

مسئول استعمال دارو و بیمار از محتوای پاکتها اطالع

امکان رگگیری از آنان با آنژیوکت صورتی ،امکان رگ-

نداشتند .یک نفر از گروه گنهگنه و یک نفر از گروه کنترل

گیری از ناحیهی روی دست نمونهها ،قرار داشتن بیماران

به علت عدم تکمیل پرسشنامه از مطالعه خارج شدند.

در محدودهی سنّی  18تا  65سال ،عدم وجود آسیب در

برای گروه  1از  10پاف معادل  1میلیلیتر محلول

دستها (محل رگگیری) ،عدم مصرف مسکّن از 12

لیدوکائین ( %10ساخت شرکت ایراندارو) به مدت 15

ساعت قبل از رگگیری (در مورد سایر داروهای رایج که

دقیقه روی موضع رگگیری بهصورت دایرهای و به قطر 3

مکانیسم کاهندهی درد دارند نیز بسته به طول اثر آنها

سانتیمتر استفاده شد .در گروه  2از  10پاف معادل 1

مطابق با دستورالعمل منابع معتبر علمی  -دارویی

میلیلیتر عصارهی الکلی گیاه گنهگنهی  %10به مدت 15

تصمیمگیری شد) ،عدم بارداری ،نداشتن سابقهی

دقیقه قبل از رگگیری روی موضع ،بهصورت دایرهای و

حسّاسیت پوستی به لیدوکائین یا گنهگنه ،عدم سابقهی

به قطر  3سانتیمتر استفاده شد .عصارهگیری گنهگنه به

ابتال به نوروپاتی محیطی ،عدم سابقهی ابتال به اختالالت

روش پرکوالسیون انجام شد؛ بدینصورت که پوست گیاه

روانپزشکی (اسکیزوفرنیا ،اضطراب ،افسردگی ،دمانس) و

گنهگنه از فروشگاه معتبر تهیه شد و صحت آن بهوسیلهی

عدم مصرف هرگونه داروی موضعی.

گیاهشناس مورد تأیید قرار گرفت .سپس  2کیلوگرم از آن

معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل عدم همکاری نمونهها

آسیاب شد و جهت استخراج ،آمادهسازی شد .ابتدا گیاه با

در هر مرحله از مطالعه ،عدم ارائهی اطالعات کامل و

حلّال اتانول  %70به مدت نیمساعت خیسانده شد ،سپس

تکمیل نشدن پرسشنامه بود.

به دستگاه پرکوالتور انتقال یافت و به آن حلّال اضافه شد

بهمنظور یکنواخت شدن شرایط تحقیق برای گروه آزمون

تا گیاه در آن غوطهور گردد .پس از  24ساعت شیر

و کنترل ،نمونهها به روش تخصیص تصادفی به  3گروه

پرکوالتور باز شد تا عصارهی مایع ،قطرهقطره از آن خارج

مداخلهی  31( 1نفر) ،مداخلهی  31( 2نفر) و گروه کنترل

شود .نسبت حلّال مورداستفاده به وزن گیاه معادل  6:1بود.

( 31نفر) تقسیم شدند .برای اینکه سه گروه بهطور تصادفی

پس از اتمام عصارهگیری جهت تغلیظ عصاره از دستگاه

انتخاب شوند ،از تاس استفاده شد .هرکدام از نمونهها در

روتاری با دور  30دور در دقیقه و دمای  50درجهی

صورت رخ دادن وجوه  1و  2در گروه مداخلهی 1

سانتیگراد استفاده شد .میزان باقیماندهی خشک عصارهی

(لیدوکائین) ،در صورت رخ دادن وجوه  3و  4در گروه

استحصالشده به وزن گیاه برابر  %17بود .در گروه کنترل

مداخلهی ( 2گنهگنه) و در صورت رخ دادن وجوه  5و  6در

مداخلهای صورت نگرفت .در تمام گروهها قبل از رگ-

گروه کنترل قرار میگرفتند .در مرحلهی بعد ،حروف ( Xبه

گیری محل با پنبه و الکل به قطر  5سانتیمتر ضدعفونی

معنی گروه مداخلهی ( Y ،)1به معنی گروه مداخلهی  )2و

شد و بعد از  60ثانیه رگگیری شد .تمام رگگیریها
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در این پژوهش ،نمونهها از بین بیماران مراجعهکننده به

شدن درِ پاکت ،نوع گروه فرد (مداخلهی  1و  2یا کنترل)،

مقایسهی تأثیر گیاه گنهگنه و لیدوکائین بر …

هادی جعفری منش و همکاران

گیری مقیاس لحظهای درد به نمونهها داده شد تا میزان

اطالعات دموگرافیک کمّی و کیفی افراد تحت مطالعه به

درد خود را مشخص کنند.

تفکیک گروه مداخله و کنترل در جدولهای شمارهی 1

ابزار گردآوری دادهها در این مطالعه شامل پرسشنامهی

و  2ارائه شده است .میانگین سنّی گروه مداخله با

اطالعات دموگرافیک و پرسشنامهی سنجش شدت درد

لیدوکائین  42.94±14.42سال ،گروه مداخله با گنهگنه

بود .پرسشنامهی اطالعات دموگرافیک متغیرهای سن،

 40 ±16/01سال و گروه کنترل  40/50 ±15/65سال

جنس ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،سابقهی قبلی

بود .بر اساس نتایج آزمون آماری بین متغیر سن (0/847

بستری ،داروهای مصرفی ،سابقهی مصرف سیگار ،الکل و

= ،)Pجنسیت ( ،)P= 0/306تأهل (،)P= 0/544

اعتیاد را در برمیگیرد و پرسشنامهی سنجش شدت درد

تحصیالت ( ،)P= 0/570سابقهی بستری (،)P= 0/272

نیز ،شدت درد را با استفاده از مقیاس پیوستهی سنجش

سابقهی مصرف سیگار ( ،)P= 0/522مصرف الکل (0/167

بصری درد ()VAS= Visual analogue scale

= )Pو اعتیاد به مواد مخدر ( )P= 0/840در سه گروه،

میسنجد .از این مقیاس برای اندازهگیری شدت درد

اختالف معنادار آماری وجود نداشت.

ادراکشده استفاده میشود .این مقیاس شامل خط صاف

نتایج حاصل از آزمون آنووا (جدول شمارهی  )3نشان داد

افقی  100میلیمتری است که روی یک سر آن عبارت

که بین میانگین درد در سه گروه موردمطالعه تفاوت

«عدم وجود درد» و روی سر دیگر آن عبارت «شدیدترین

معنادار آماری وجود ندارد ( .)P= 0/123باوجودی که

درد ممکن» نوشته شده است .بیمار ،میزان درد خود را که

اختالف میانگین درد در سه گروه موردمطالعه ازنظر آماری

در غالب اوقات احساس میکند بر روی پیوستار 100

معنادار نبود ،میانگین درد در گروه لیدوکائین (± 2/20

میلیمتری این خط صاف عالمتگذاری مینماید .میزان

 )3/38از گروه گنهگنه ( )4/37 ± 2/68و گروه کنترل

درد با استفاده از یک خطکش مدرّج از ابتدای پیوستار تا

( )4/60 ± 2/53کمتر بود (نمودار شمارهی  .)1همچنین

جایی که بیمار عالمت گذاشته است ،اندازهگیری میشود

جدول شمارهی  4نشان میدهد تعداد نمونههایی که در

( .)34این مقیاس بهطور گسترده در پژوهشهای مرتبط با

طبقهی بدون درد و درد خفیف در گروه لیدوکائین (با

درد ،مورداستفاده بوده و اعتبار و پایایی آن مکرر مورد تأیید

 )56%/2و گنهگنه ( )%54/4قرار داشتند از گروه کنترل

قرار گرفته است ( .)32-34اطالعات بهدستآمده با

( )36%/6بیشتر بودند.

نرمافزار آماری  SPSSنسخهی  20و به کمک

بحث

شاخصهای توصیفی و استنباطی (آزمونهای کایاسکوئر،

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد بین میزان درد در سه

آزمون دقیق فیشر ،تی تست مستقل ،تی تست وابسته و

گروه لیدوکائین ،گنهگنه و کنترل تفاوت معنادار آماری

آنووا) مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .مالحظات اخالقی

وجود نداشت .در مطالعهای که تورکمن و همکاران در

در کلیهی مراحل مطالعه رعایت شد .مجوز اخالق از

ارتباط با تأثیر پماد لیدوکایین  %2/5بر شدت درد حین

کمیتهی اخالق دانشگاه علوم پزشکی اراک اخذ شد .به

دسترسی به عروق در کودکان مبتال به نارسایی مزمن

شرکتکنندگان در مورد اهداف پژوهش توضیحات کامل

کلیهی تحت همودیالیز طوالنیمدت انجام دادند ،نتایج

داده شد و از آنان رضایتنامهی آگاهانهی کتبی دریافت

مطالعه نشان داد که لیدوکایین  %2/5تأثیری در کاهش

شد .به کلیهی شرکتکنندگان گفته شد در هر مرحله از

درد این بیماران حین وارد کردن سوزنهای همودیالیز

پژوهش میتوانند از مطالعه خارج شوند.

نداشت ( .)35نتایج مطالعهی تورکمن و همکاران با
مطالعهی حاضر مشابه است .به نظر میرسد در کنار
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بهوسیلهی یک نفر و از پشت دست اخذ شد .بعد از رگ-

یافتهها

دوره  ،7شماره(1پیاپی ،)22بهار 96

طب مکمل

مانند زمان باقی ماندن داروی بیحسّی بر روی پوست،

پچ دیکلوفناک و کرم امال ( %2/5لیدوکائین %2/5 ،پری-

عوامل روانی مثل اضطراب بیمار ،تجربهی قبلی پروسیجر

لیدوکائین) بر درد ناشی از رگگیری پرداخته بودند نشان

و تکنیک سوراخ کردن پوست ،در انتشار نتایج تحقیقات

دادند که هر دو مورد بهطور برابر میتوانند درد ناشی از

باید موردتوجه قرار گیرند .بنینی و همکاران بیان میکنند

رگگیری را کاهش دهند؛ اما عوارضی همچون قرمزی و

که هرچند در اکثر مواقع داروهای بیحسّی موضعی برای

تورم در برچسب دیکلوفناک کمتر خواهد بود .در مطالعهی

کاهش درد هنگام واردکردن سوزن مؤثر هستند؛ اما بر

آنان هر دو دارو 24 ،ساعت قبل از رگگیری استفاده شده

اضطراب و هیجان بیمار هنگام اقدامات درمانی مؤثر

بود ( .)40نتایج مطالعهی خیلیل شومیا و همکاران که در

نیستند و این اضطراب بر روی شدت درد گزارششده تأثیر

مطالعهی خود به بررسی تأثیر پماد بیحسکننده ی امال
)(EMLAبر شدت درد ناشی از رگگیری با آنژیوکت در

میگذارد (.)36
همچنین مشخص شد بهرغم معنادار نبودن اختالف بین

زنان تحت عمل سزارین انتخابی پرداخته بودند نشان دادند

گروهها ازنظر آماری ،تعداد نمونههایی که در طبقهی بدون

که میزان درد ناشی از رگگیری با استفاده از پماد امال

درد و درد خفیف در گروه مداخله با لیدوکائین و گنهگنه

بهطور معنیداری کمتر از شدت درد رگگیری با پماد

قرار داشتند ،بیشتر از گروه کنترل بود .نتایج مطالعهی

وازلین بهعنوان گروه کنترل بود ( .)41فسیلی و همکاران

عسگری و همکاران که به بررسی تأثیر اسپری لیدوکائین

در کشور ایرلند در پژوهشی تحت عنوان «تأثیرگذاری

بر شدت درد حین وارد کردن سوزنهای عروقی در

ترکیبی از لیدوکائین و پریلوکائین ( )EMLAبر روند

بیماران همودیالیزی پرداخته بودند نشان داد که بین

جراحی کوچک» دریافتند که گروه امال نسبت به گروه

میانگین شدت درد در حالت استفاده از «دارونمای

کنترل ،درد کمتری در بیحسّی با سوزن داشتند ()42

اسپری لیدوکائین» و حالت استفاده از «اسپری

از بین داروهای استفادهشده در کاهش درد ناشی از رگ-

لیدوکائین» تفاوت معنیداری وجود دارد؛ بهنحویکه

گیری ،مطالعات متفاوتی تأثیر کرم امال را مورد تأیید قرار

اسپری لیدوکائین در کاهش درد هنگام واردکردن

دادهاند ()43-45؛ اما نکتهی مهم این است که برای

سوزنهای عروقی در بیماران همودیالیزی مؤثر است

کاهش درد در حین رگگیری ،از امال باید تحت پانسمان

( .)37نتایج حاصل از مطالعهی عسگری نیز تاحدودی

و یک ساعت قبل ،استفاده شود .این مشکل به همراه طول

گویای نتایج بهدستآمده در این مطالعه است .مقایسهی

اثر  30تا  60دقیقهای باعث کاهش مصرف آن میشود.

مزایا و معایب اشکال مختلف لیدوکائین در کاهش درد

شاید یکی از علتهای تفاوت این مطالعات با مطالعهی

هنگام رگگیری ،نشان میدهد تزریق داخل جلدی

حاضر در این باشد که مداخالت انجامشده در مطالعهی

لیدوکائین در کاهش درد نسبت به سایر اشکال مؤثرتر بوده

حاضر  15دقیقه بر روی پوست باقی مانده بودند.

و شروع اثر سریعتری دارد ()38؛ اما اسپری لیدوکایین به

درصورتیکه در مطالعات ذکرشده  1ساعت محلول روی

دلیل شروع اثر مناسب و روش استفادهی آسان بیشتر در

دست باقی مانده بود .به نظر میرسد پژوهشگران برای

بالین موردتوجه قرار گرفته است ( .)39بااینوجود تأثیر

کاهش درد رگگیری در موارد اورژانس باید به دنبال یک

این روشها بر کاهش درد بیماران حین رگگیری هنوز

راهکار سریعاالثر باشند.

جای سؤال است و در مطالعهی حاضر نیز تأیید نشد.

در رابطه با عوارض جانبی کوتاهمدت داروها ،دوتا و

مطالعات مختلفی در مورد تأثیر روشهای دارویی و غیر

همکاران در مطالعهشان ،بیشترین درصد عوارض جانبی

دارویی بر کاهش درد ناشی از رگگیری انجام شده است.

کوتاهمدت (یک ساعت اول) در گروه پماد امال را
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استفاده از داروهای بیحسکنندهی موضعی ،عواملی

اگووال و همکاران که در مطالعهی خود به مقایسهی تأثیر

مقایسهی تأثیر گیاه گنهگنه و لیدوکائین بر …

هادی جعفری منش و همکاران

هیچ نوع عارضهای مشاهده نشد ( .)46آگووال و همکاران

تحت کنترل محقق قرار گیرند.

بیشترین درصد عوارض جانبی کوتاهمدت (یک ساعت

نتیجهگیری

اول) در گروه پماد امال را عارضهی سفیدشدگی ذکر

نتایج این مطالعه نشان داد بین میزان درد در سه گروه

کردند و در گروه دارونما هیچ نوع عارضهای را مشاهده

لیدوکائین ،گنهگنه و کنترل تفاوت معنادار آماری وجود

نکردند ( .)40در مطالعهی حاضر با بررسی عوارض هر دو

نداشت .بااینوجود ،میانگین درد در گروه مداخله با

نوع مداخله ،فقط یک مورد خارش در گروه گنهگنه

لیدوکائین کمتر از دو گروه گنهگنه و کنترل بود .همچنین

مشاهده شد و در گروه لیدوکائین عارضهی خاصی دیده

مشخص شد بهرغم معنادار نبودن اختالف آماری بین

نشد .مسلماً برای کشف روشهای نوآورانهای با اثرات

گروهها ،تعداد نمونههایی که در طبقهی «بدون درد» و

ضدّ درد و ضدّ اضطرابی قوی که کاربرد ساده داشته

«درد خفیف» در گروه لیدوکائین و گنهگنه قرار داشتند،

باشند و بدون عوارض جانبی و مقرونبهصرفه باشند ،نیاز

بیشتر از گروه کنترل بود.

به مطالعات بیشتری است.

تشکر و قدردانی:

از محدودیتهای این پژوهش میتوان به متغیرهایی

این طرح با شمارهی  1213و با کد اخالق  93-167-8در

چون تفاوتهای فردی نمونهها ازنظر اجتماعی ،فرهنگی،

معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی

روانی و خانوادگی اشاره کرد که باوجود تالش در جهت

اراک

کد

همسانسازی ،بهطور کامل قابلکنترل نبودند؛ ولی در

 IRCT2015031614229N3در مرکز ثبت

مورد متغیرهایی چون نحوهی اجرا و مهارت تکنیک و

کارآزماییهای بالینی ایران ثبت شد .بدینوسیله از معاونت

شرایط نگهداری آزمونشوندگان قبل از رگگیری  -که

پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک به دلیل

بر میزان ترس حین رگگیری بسیار تأثیرگذار بودند  -با

تصویب و حمایت مالی این طرح و از تمام شرکتکنندگان

انجام تکنیک بهوسیلهی یک نفر پرستار سعی شد از تأثیر

سپاسگزاری میکنیم.
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طب مکمل

جدول شمارهی ( )1توزیع فراوانی واحده ای موردپژوهش برحسب متغیرهای کمّی دموگرافیک در سه گروه مداخله با لیدوکائین،
مداخله با گنهگنه و کنترل
گروه
متغیر
سن
انحراف معیار

42/94

40

40/50

14/42

16/01

15/56

0/847

* آزمون تی مستقل

جدول شمارهی ( )2تو زیع فراوانی واحدهای موردپژوهش برحسب متغیرهای دموگرافیک کیفی در سه گروه مداخله با لیدوکائین،
مداخله با گنهگنه و کنترل
گروه لیدوکائین
N=31
تعداد (درصد)

متغیر

جنس
تأهل

تحصیالت

سابقهی بستری
سابقهی مصرف
سیگار
سابقهی مصرف
الکل
سابقهی اعتیاد

گنهگنه
N=30
تعداد (درصد)

کنترل
N=30
تعداد (درصد)

مرد

(24 )77/4

(18 )60

(19 )63/3

زن
مجرد

(7 )22/6
(22 )71

(12 )40
(17)56/7

)11(36/7
(20 )66/7

متأهل

(9 )29

(12)43/3

(10 )33/3

بیسواد

(6 )19/4

(7)23/3

(7 )23/3

ابتدایی

(5 )16/1

(7)23/3

(5 )16/7

راهنمایی

(5 )16/1

(6)20

(9 )30

دبیرستان
دانشگاه

(8 )25/8
(7 )22/6

(6)20
(4)13/3

(8 )26/7
(1 )3/3

بله

(9 )29

(14)46/7

(9 )30

خیر

(22 )71

(16)53/3

)21(70

بله

(10)32/3

(7)23/3

(19)63/3

خیر

(21 )67/7

(23)76/7

(11 )37/7

بله

(26 )83/9

(28)93/3

(26 )83/9

خیر
بله
خیر

(5 )16/1
(6 )19/4
(26 )80/6

(2)6/7
(5 )16/7
(25)83/3

(5 )16/1
(4)86/7
()13/3

* آزمون کای دو
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*P-value

0/306
0/544

0/570

0/272
0/522
0/167
0/840
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میانگین

لیدوکائین

گنهگنه

کنترل

* P-value
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جدول شمارهی ( )3مقایسهی میانگین نمرات مقیاس شدت درد در سه گروه مداخله با لیدوکائین ،مداخله با گنهگنه و کنترل
گروه
متغیر

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

3/38 ±2/20

4/37 ±2/68

5/60 ±2/53

0/123

* آزمون آنالیز واریانس یکطرفه

جدول شمارهی ( )4مقایسهی نمرات طبقهای شدت درد در سه گروه مداخله با لیدوکائین ،مداخله با گنهگنه و کنترل
لیدوکائین

گنهگنه

کنترل

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

بدون درد

(5 )15/6

(4 )13/8

(1)3/3

درد خفیف

(13 )40/6

(8 )27/6

(10)33/3

درد متوسط

(13 )40/6

درد شدید

(1 )3/1

گروه
متغیر

درد

(12 )41/4
(5 )17/2

*P-value

P= 0/311
(13)43/3
(6)20

* آزمون کای دو

نمودار شمارهی ( )1مقایسهی میانگین نمرات مقیاس شدت درد در سه گروه مداخله با لیدوکائین ،مداخله با گنهگنه و کنترل
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میزان درد

لیدوکائین

گنهگنه

کنترل
*P-value
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Comparative effects of quinine plant and lidocaine on pain of venipuncture

Jafarimanesh H*1, Hajiaghaee R2, Mehrabi F3, Hasanbig MM3, Alimoradian A4, Ranjbaran
M5, Sadeghi H1
1.
2.
3.
4.
5.

M.Sc of Nursing. School of Nursing & Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran .
Ph.D, Medicinal Plants Research Center, Institute of Medicinal Plants, ACECR, Karaj, Iran.
B.Sc of Nursing, School of Nursing & Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
Ph.D. Department of Pharmacology, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
Department of Epidemiology and Reproductive Health, Reproductive Epidemiology Research Center, Royan
Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran.

Received: 4 July, 2016 ؛Accepted: 14 April, 2017

Abstract
Introduction: Pain relief during routine procedures such as inserting IV or intravenous
treatment is affected patient satisfaction of care. The aim of this study was to evaluate
comparative effects of quinine plant and lidocaine on pain of venipuncture respectively.
Methods: This study was an interventional study in 1394. Samples were selected by
convenience sampling from patients referred to the hospital emergency department. Informed
consent was obtained from the samples. There were divided into three groups randomly,
intervention by quinine, intervention of lidocaine and control. 10 puffs of lidocaine 10% for
15 minutes in lidocaine group were applied on the position of the vessel up to 3 cm diameter
circular. 10 puffs alcoholic extract quinine 10% for 15 minutes in quinine group was used
before taking on the position of the vessel. The data gathering tools includes Pain Visual
Analogue Scale, and anxiety analogue scale. The data were analyzed via SPSS version 16 by
chi-square, Fisher exact, Independent t-test, paired sample t-test and ANOVA.
Results: There is no statistically significant difference in the three groups between pain and
anxiety scale scores. Despite the pain was not significant statistically in all three groups, but
the mean pain score in the lidocaine group (M=3.38) less than quinine (M=4.37) and control
groups (m=4.60), respectively.
Conclusion: According to study Quinine and lidocaine are not effective on pain of
venipuncture. The pain of venipuncture, especially in emergency situations should seek
innovative approaches with strong analgesic and anti-anxiety effect that are easy to use and
cause less side effects. Further study and research need in these fields.
Key Words: Quinine, lidocaine, pain, venipuncture, IV, patient, emergency
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