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چکیده
ــرد  ــه عملک ــد ک ــاران می باش ــایع بیم ــی و ش ــارهاي روان ــی از فش ــی یک ــد از جراح ــراب بع ــه: اضط مقدم
فیزیولوژیکــی بــدن را مختــل می کنــد و می توانــد ســامت بیمــار را بــه خطــر بینــدازد. رایحه درمانــی یکــی 
ــن  ــه تعیی ــن مطالع ــدف ای ــت. ه ــر اس ــراب مؤث ــش اضط ــه در کاه ــد ک ــل می باش ــب مکم ــاخه های ط از ش
تأثیــر رایحه درمانــی بــا اســانس لیموتــرش بــر اضطــراب پــس از عمــل جراحــی بیمــاران ارتوپــدی می باشــد.

ــار  ــار دچ ــه روی 82 بیم ــت ک ــی اس ــاهد دار تصادف ــی ش ــی بالین ــک کار آزمای ــه ی ــن مطالع روش کار: ای
ــال 1394  ــتی در س ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــته دانش ــتان های وابس ــوس در بیمارس ــتگی رادی شکس
ــد.  ــص یافتن ــاهد تخصی ــه و ش ــروه مداخل ــه دو گ ــي ب ــی بلوک ــورت تصادف ــاران به ص ــت. بیم ــده اس انجام ش
جهــت جمــع آوری داده هــا از ابــزار دیــداری VAS اســتفاده شــد. در گــروه مداخلــه از بیمــاران درخواســت 
شــد دســتمال آغشــته بــه ســه قطــره اســانس لیموتــرش را بــه مــدت 30 دقیقــه استنشــاق کننــد. اضطــراب 
بیمــار هــم قبــل از عمــل و هــم 8 و 16 ســاعت پــس از عمــل جراحــی ســنجیده می شــد. تحلیــل داده هــا بــا 

ــد. ــام ش ــزار SPSS انج ــخه 16 نرم اف ــتفاده از نس ــا اس ــتنباطی و ب ــی و اس ــار توصیف ــای آم آزمون ه
ــام  ــل از انج ــد. قب ــن بودن ــل همگ ــت تأه ــات و وضعی ــس، تحصی ــن، جن ــر س ــا ازنظ ــا: نمونه ه يافته ه
مداخلــه تفــاوت معنــی داری بیــن آزمودنــی هــای گــروه شــاهد و مداخلــه وجــود نداشــت ولــی پــس از انجــام 
 P=( ــه بیمــاران گــروه شــاهد در 8 ســاعت اول ــه نســبت ب ــه نمــره اضطــراب بیمــاران گــروه مداخل مداخل

ــی داری داشــته اســت. . ــس از جراحــی کاهــش معن 0/03( و 16 ســاعت اول )P=0/001( پ
ــل  ــس از عم ــراب پ ــش اضط ــه کاه ــر ب ــد منج ــرش می توان ــانس لیموت ــا اس ــی ب ــری: رایحه درمان نتیجه گی
بیمــاران دچــار شکســتگی شــود. توصیــه می شــود از ایــن روش به عنــوان یــک روش مکمــل بــرای تســکین 

اضطــراب بیمــاران تحــت جراحــی ارتوپــدی اســتفاده شــود.

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری 
ایران محفوظ است.
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مجله پژوهش توانبخشی در پرستاری

مقدمه
ــواره در  ــال جراحــی هم ــد اعم ــدی نیازمن ــزان آســیب های ارتوپ می
حــال افزایــش اســت و بــه دلیــل شکســتگی و قطــع عضــو، مصدومین 
ــت از کار و  ــی، غیب ــای اجتماع ــل ناتوانی ه ــکاتی از قبی ــا مش را ب
ــتگی  ــد ]1, 2[. شکس ــه می کن ــردی مواج ــی عملک ــش توانای کاه
دیســتال رادیــوس یکــی از شکســتگی های رایــج اســت کــه میــزان 
شــیوع آن در کــودکان 25 درصــد و در ســالمندان 18درصــد بــرآورد 
ــا ایــن مشــکل مواجــه مــی  ــر مــردان ب ــان دو براب شــده اســت و زن

ــون دالر  ــکا 2 بیلی ــتگی در امری ــن شکس ــان ای ــه درم ــند. هزین باش
ــا توجــه بــه شــیوع بــاالی مصدومیــن رقمــی  در ســال اســت کــه ب

ــد ]3[. ــر می رس ــه نظ ــول ب معق
عــاوه بــر ایــن انجــام هــر نــوع جراحــی بــه دلیــل ترشــح 
ــی و فیزیولوژیکــی در  ــروز واکنش هــای روان ــه ب کاتگوالمین هــا ب
بیمــاران منتهــی می شــود ]4, 5[. معمــوالً پــس از جراحــی، بیمــاران 
بــه دالیــل مختلــف از قبیــل درد پــس از جراحــی، خســتگی، تــرس 
از عــدم بهبــودی و ادامــه عائــم بیمــاری باوجــود درمــان، اضطــراب 
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ــوند ]6[. ــل می ش ــطی را متحم متوس
ــه  ــل ب ــت، تمای ــر عفون ــدن در براب ــت ب ــش مقاوم ــا کاه ــراب ب اضط
اســتفاده بیشــتر از مســکن ها و ضــد دردهــا، تأخیــر در رونــد 
بهبــودی زخــم و اتــاف انــرژی جســمی و روانــی، تأثیــر منفــی روی 
ــش  ــی، افزای ــس ریتم ــروز دی ــانس ب ــذارد و ش ــار می گ ــق بیم خل
فشــارخون و تشــدید درد را بــاال می بــرد کــه در نهایــت تمامــی ایــن 
ــه افزایــش اقامــت بیمــار در بیمارســتان  پیامدهــای منفــی منجــر ب
می شــود ]Gallagher .]8 ,7 و McKinley معتقدنــد کــه اضطــراب 
پــس از عمــل جراحــی حتــی می توانــد کیفیــت زندگــی بیمــاران را 
کاهــش دهــد ]9[. در صــورت عــدم درمــان اضطــراب، ممکــن اســت 
فــرد دچــار افســردگی و حتــی افــکار خودکشــی شــود ]10[. اغلــب 
ــرل اضطــراب بعــد از عمــل از بنزودیازپیــن هــا اســتفاده  ــرای کنت ب
ــل  ــا از قبی ــن داروه ــی ای ــوارض جانب ــل ع ــه دلی ــا ب ــود؛ ام ــی ش م
خواب آلودگــی، احتمــال ســقوط بیمــار، عــدم تعــادل و ســبکی ســر، 
احتمــال اعتیــاد بــه ایــن داروهــا و موقتــی بــودن اثــرات دارو، بیماران 
ــد و  ــرف نمی کنن ــم مص ــور منظ ــود را به ط ــی خ ــای داروی درمان ه
ــراب  ــش اضط ــرای کاه ــی ب ــر داروی ــی و غی ــای گیاه ــه درمان ه ب
ــترس  ــایر دیس ــه س ــبت ب ــراب نس ــد ]10, 11[. اضط روی می آورن
هــای روحــی روانــی کمتــر مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت. بــا توجــه 
ــای  ــی عمل ه ــراب در پیش آگه ــه اضط ــاری ک ــان ب ــرات زی ــه اث ب
ــش  ــد نق ــان آن می توان ــخیص و درم ــگیری، تش ــی دارد، پیش جراح
مهمــی در بهبــود کلــی نتایــج اعمــال جراحــی داشــته باشــد. امــروزه 
ــیقی درمانی  ــی، موس ــزم درمان ــد هیپنوتی ــل مانن ــای مکم از روش ه
ــرای کنتــرل اضطــراب اســتفاده مــی  شــود ]12[.  ــی ب و عطــر درمان
ــر آوای  ــل تأثی ــی از قیب ــای کوناگون ــه روش ه ــف ب ــات مختل مطالع
ــاره  ــی دی اش ــو س ــا ویدئ ــوزش ب ــه آم ــیقی ارائ ــم، موس ــرآن کری ق
کــرده انــد کــه مــی توانــد روی کاهــش اضطــراب بیمــاران مؤثرباشــد. 
ــی  ــر داروی ــل غی ــان مکم ــی درم ــی نوع ــا رایحه درمان ــی ی آروماتراپ
ــی اســتفاده  ــرای کاهــش اضطــراب اســت ]12-14[. رایحــه درمان ب
کنترل شــده از اســانس هــای روغنــی اســت کــه حــواس را از طریــق 
لمــس و بــو تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. بــا استنشــاق اســانس معطــر، 
ــد و  ــز می رس ــه مغ ــی ب ــای بویای ــق گیرنده ه ــو از طری ــس ب ایمپال
مــواد عصبــی و هورمون هــای خاصــی را آزاد می کنــد کــه منجــر بــه 
تغییــرات جســمی و روانــی مطلــوب می شــوند ]Lee .]15 و همــکاران 
در مطالعــه خــود بــه طــور سیســتماتیک رایحــه درمانــی هــای انجــام 
شــده بــرای کاهــش اضطــراب را مــرور کــرده بودنــد. وی بــه مطالعاتی 
اشــاره کــرده بــود کــه از رایحــه هــای رز، اســطوخودوس، بهــار نارنــج 

و بابونــه بــرای کاهــش اضطــراب اســتفاده شــده بــود ]10[.
ــی  ــد اضطراب ــرات ض ــه ای اث ــکاران درمطالع ــن Cho و هم همچنی
ــد  ــی تأیی ــاران قلب ــطوخودوس را روی بیم ــج و اس ــه، بهارنارن بابون
ــه از آن  ــت ک ــواردی اس ــی از م ــرش یک ــد ]16[. لیموت ــرده بودن ک

ــیده  ــوه رس ــرش می ــود. لیموت ــتفاده می ش ــی اس ــرای رایحه درمان ب
ــانس  ــراری دارد. اس ــن ف ــه روغ ــت ک ــاه Cirus limonun اس گی
لیموتــرش از فشــردن قســمت خارجــی پوســت لیموتــرش تــازه بــه 
دســت می آیــد و حــاوی 95 درصــد از ترپــن هــای مختلــف اســت. 
بــوی مطبــوع آن مربــوط بــه وجــود ســیترال اســت کــه بــه میــزان 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــود ]17[. ب ــت می ش ــد در آن یاف ــا 7 درص 4 ت
ــش  ــرای کاه ــادی ب ــای زی ــانس ه ــته از اس ــات گذش ــه در مطالع ک
ــر  ــرش ب ــه لیموت ــر رایح ــی تأثی ــود ول ــده ب ــتفاده ش ــراب اس اضط
ــا هــدف تأثیــر  اضطــراب بررســی نشــده بــود لــذا مطالعــه حاضــر ب
ــل  ــد از عم ــراب بع ــر اضط ــرش ب ــانس لیموت ــا اس ــی ب رایحه درمان

ــد. ــام گردی ــدی انج جراحــی ارتوپ

روش کار
ایــن پژوهــش یــک کار آزمایــی بالینــی شــاهد دار تصادفــی اســت کــه 
به منظــور بررســی تأثیــر اســانس لیموتــرش برشــدت اضطــراب پــس 
از عمــل جراحــی بیمــاران دارای شکســتگی دیســتال رادیــوس انجــام 
ــاران  ــه بیم ــامل کلی ــر ش ــه حاض ــش مطالع ــه پژوه ــت. جامع پذیرف
دارای شکســتگی دیســتال رادیــوس بســتری در بیمارســتان های 
اختــر، ایــت اهلل طالقانــی و امــام حســین )ع( در ســال 1394 بودنــد. 
ــاتید  ــودن اس ــل همســان ب ــه دلی ــتان  ب ــه بیمارس ــن س انتخــاب ای
ــر  ــه ب ــود. حجــم نمون متخصــص ارتوپــدی و نیــز روش کار مشــابه ب
� 82 بیمــار ارتوپــدی  � ���������� � ����)�

��� � ��)� اســاس فرمــول  

محاســبه گردیــد. قبــل از اجــرای مطالعــه پروتــکل تصادفــی ســازی 
ــر اســاس  ــود ب ــه می ش ــه وارد مطالع ــار ک ــر بیم مشــخص شــد و ه
جــدول اعــداد تصادفــی به دســت آمده بــه گــروه موردنظــر تخصیــص 
می یافــت. بنابرایــن 82 بیمــار به صــورت بــاال انتخــاب و در دو گــروه 
مداخلــه )رایحه درمانــی بــا عطرمایــه لیموتــرش( و شــاهد قــرار 
گرفتنــد معیارهــای ورود بــه مطالعــه عبــارت بودنــد از عــدم مصــرف 
داروهــای ضــد اضطــراب، عــدم مصــرف مــواد مخــدر، عــدم اشــتغال 
ــز  ــمی )به ج ــکات جس ــدم مش ــی، ع ــتی درمان ــای بهداش ــه کاره ب
ــروز  ــامل ب ــه ش ــروج از مطالع ــای خ ــی( و معیاره ــتگی فعل شکس
عــوارض پــس از عمــل جراحــی از قبیــل درد شــدید، خونریــزی فعــال 
و عفونــت بیمــاران بودنــد. بــرای جمــع آوری داده هــا از برگــه جمعیت 
ــداری  شــناختی )ســن، وضعیــت تأهــل و تحصیــات( و مقیــاس دی
ــداری اضطــراب  ــاس دی ــس از عمــل اســتفاده شــد. مقی اضطــراب پ
ــه  ــت ک ــدد 10 اس ــا ع ــدد صفرت ــدی از ع ــره بن ــامل نم )VAS( ش
نشــان دهنده   10 عــدد  و  اضطــراب  عــدم  نشــان دهنده  صفــر 
ــزار  ــد از اب ــه بع ــال 1920 ب ــد. از س ــی باش ــراب م ــترین اضط بیش
ــی در پرســتاری  ــای ذهن ــری پدیده ه ــرای اندازه گی ــداری VAS ب دی
مکــرراً استفاده شــده اســت ]18[. صحــت و دقــت ایــن وســیله 

اندازه گیری در مطالعات زیادی تأییدشده است ]19, 20[.

 [
 D

O
I:

 1
0.

21
85

9/
ijr

n-
02

04
4 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
rn

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 6

http://dx.doi.org/10.21859/ijrn-02044
https://ijrn.ir/article-1-232-fa.html


مجله پژوهش توانبخشی در پرستاری، دوره 2، شماره 4، تابستان 95

28

ــت  ــوز از معاون ــد مج ــس از اخ ــه پ ــام مطالع ــت انج ــگر جه پژوهش
ــه آن  پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســامی تهــران واحــد پزشــکی و ارائ
ــوم پزشــکی شــهید  ــع دانشــگاه عل ــه رؤســای بیمارســتان های تاب ب
ــا،  ــی ه ــاب آزمودن ــری و انتخ ــه گی ــام نمون ــس از انج ــتی و پ بهش
توضیحــات الزم در خصــوص اهــداف مطالعــه، روش انجــام پژوهــش 
و تاکیــد بــه بــی نامــی و محرمانــه مانــدن اطاعــات ارائــه گردیــد و 
ــه شــد. روش  ــه گرفت ــت آگاهان ــا رضای ــی ه ــه آزمودن ســپس از کلی
کار بــه ایــن صــورت بــود کــه در ابتــدا اضطــراب پایــه کلیــه بیمــاران 
قبــل از مداخــات ســاعت نــه شــب قبــل از عمــل و 8 و 16 ســاعت 
ــس  ــاعت پ ــم س ــاس VAS نی ــتفاده از مقی ــا اس ــی ب ــس از جراح پ
ــی، 3  ــه رایحه درمان ــروه مداخل ــد. در گ ــری ش ــه اندازه گی از مداخل
قطــره عطرمایــه لیموتــرش بــا اســتفاده از قطره چــکان روی دســتمال 
غیرقابــل جــذب چکانــده و بــه یقــه بیمــار متصــل و توصیــه شــد بــه 
ــرای  ــد. ب ــادی آن را استشــمام کن ــور ع ــه به ط ــدت 20-30 دقیق م

گــروه شــاهد هیــچ مداخلــه ای صــورت نگرفــت.
اســانس لیموتــرش مورداســتفاده در ایــن پژوهــش توســط شــرکت 
ــص  ــان از خال ــت اطمین ــود. جه ــده ب ــان تهیه ش ــانس کاش باریژاس
ــرش  ــانس لیموت ــات آن، اس ــق ترکیب ــن دقی ــانس و تعیی ــودن اس ب
ــگاهی  ــاد دانش ــی جه ــان داروی ــکده گیاه ــتفاده در پژوهش مورداس
ــه  ــل ب ــی متص ــتگاه گاز کروماتوگراف ــط دس ــران توس ــگاه ته دانش
طیف ســنج جــرم از نــوع Agilent6890 )بــا اســتفاده از گاز هلیــوم( 
ــتگاه  ــل دس ــج تجزیه وتحلی ــت. نتای ــرار گرف ــل ق ــورد تجزیه وتحلی م
ــد(،  ــن )12/8 درص ــد(، بتاپین ــن )68/2 درص ــه لیمون ــان داد ک نش
ــده  ــد( عم ــن )2/2 درص ــا پین ــد( و آلف ــا )8/8 درص ــن گام ترپین
ــد. داده هــا پــس از  ــرش مورداســتفاده بودن ترکیبــات اســانس لیموت
جمــع آوری بــا نســخه 18 نرم افــزار آمــاری SPSS و بــا آزمون هــای 
ــی( و  ــع فراوان ــار، درصــد و توزی توصیفــی )میانگیــن و انحــراف معی
ــای  ــا اندازه ه ــس ب ــز واریان ــکوئر، آنالی ــون کای اس ــتنباطی )آزم اس
ــان 95  ــب اطمین ــا ضری ــام آزمون ه ــد. در تم ــتفاده ش ــراری( اس تک

ــت. ــرار گرف ــی داری 0/05 مدنظــر ق درصــد و ســطح معن

یافته ها
ــاهد از  ــه و ش ــروه مداخل ــه دو گ ــان داد ک ــه نش ــج مطالع نتای
ــات،  ــیت، تحصی ــل جنس ــی مث ــات دموگرافیک ــر خصوصی نظ
ــی  ــاف معن ــد و اخت ــون بودن ــل همگ ــی و تأه ــابقه جراح س

داری نداشــتند. عــاوه بــر ایــن میانگیــن ســنی آزمودنــی هــای 
ــه ترتیــب 11/7±35/7 و 39/14±7  گــروه مداخلــه و شــاهد ب

ــود )جــدول 1(. ب
همچنیــن نتایــج نشــان داد اضطــراب قبــل از مداخلــه در 
ــی داری  ــاوت معن ــر تف ــا یکدیگ ــاهد ب ــه و ش ــروه مداخل دو گ
نداشــتند. درحالی کــه بــه ترتیــب 8 و 16 ســاعت پــس از 
جراحــی نمــره اضطــراب گــروه مداخلــه در مقایســه بــا گــروه 
شــاهد به طــور معنــی داری کاهش یافتــه بــود. در ایــن مطالعــه 
ــان  ــا پای ــه ت ــراب از اول مطالع ــزان اضط ــش می ــن کاه میانگی
مطالعــه در گــروه مداخلــه به طــور معنــی داری بیشــتر از گــروه 

ــدول 2(.  ــود )P = 0/0001( )ج ــاهد ب ش

جدول 1: جدول شاخص های اولیه دو گروه شاهد و مداخله
P Valueمداخلهشاهدمتغیر

درصدتعداددرصدتعداد
0/230جنسیت
3175/62663/4مرد
1024/41536/6زن

0/806وضعیت تأهل
1229/31126/8مجرد

2970/73073/2متأهل
0/237تحصیالت

512/212/4بی سواد
ابتدایی و 
512/249/8راهنمایی

راهنمایی و 
9221434/1دبیرستان

1741/51434/1دیپلم
512/2512/2دانشگاهی

0/182سابقه جراحی
2151/21536/6دارد

2048/82663/4ندارد
0/026بیمه درمانی

512/2922دارد
3073/23278ندارد

614/600تصادفی

جدول 2: توزیع میزان اضطراب بیماران مورد مطالعه در دو گروه شاهد و مداخله در زمان  های مورد بررسی
Pمداخلهشاهدزمان

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
9/150/968/441/590/123قبل از مداخله

86/930/754/560/950/032 ساعت بعد از مداخله
165/460/781/000/810/001 ساعت بعد از مداخله
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ــه و  ــدای مطالع ــه در ابت ــان داد ک ــا نش ــن یافته ه ــر ای ــاوه ب ع
ــان  ــاً یکس ــروه تقریب ــراب در دو گ ــزان اضط ــه، می ــل از مداخل قب
ــر دو  ــراب در ه ــه اضط ــس از مداخل ــاعت پ ــت. در 8 س ــوده اس ب
ــا افزایــش زمــان و پــس  گــروه رونــد کاهشــی داشــته اســت امــا ب
از اندازه گیــری  در 16 ســاعت پــس از مداخلــه شــدت کاهــش 
اضطــراب در گــروه مداخلــه نســبت بــه گــروه شــاهد شــیب 

ــر 1(. ــت )تصوی ــتری داده اس بیش

اب
طر

اض
ن 

يزا
ن م

گي
يان

م

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
16 ساعت بعد از مداخله   8 ساعت بعد از مداخله   قبل از مداخله

زمان

group
control
treatment

ــد از  ــل و بع ــاران قب ــراب بیم ــزان اضط ــه می ــودار مقایس ــر 1: نم تصوي
ــی ــرل و درمان ــروه کنت ــه در دو گ مداخل

بحث
ــا  ــاقی ب ــی استنش ــر رایحه درمان ــی تأثی ــه بررس ــن مطالع ــدف ای ه
ــاران  ــل جراحــی بیم ــد از عم ــر اضطــراب بع ــرش ب ــانس لیموت اس
ــد از  ــه بع ــر نشــان داد ک ــه حاض ــای مطالع ــود. یافته ه ــدی ب ارتوپ
مداخلــه میانگیــن نمــرات اضطــراب در گــروه مداخلــه در مقایســه 
بــا گــروه شــاهد به طــور معنــی داری کاهــش  یافتــه بــود. همچنیــن 
مقایســه درون گروهــی هــم نشــان داد کــه میانگیــن نمــره اضطــراب 
در گــروه مداخلــه نســبت بــه قبــل از مداخلــه کاهــش معنــی داری 
ــل  ــراب قب ــدازه اضط ــل به ان ــس از عم ــراب پ ــت. اضط ــته اس داش
ــه  ــده گرفت ــب نادی ــز اهمیــت اســت کــه اغل از عمــل جراحــی حائ
ــه شــریفی  ــای مطالع ــا یافته ه ــه ب ــن مطالع ــای ای می شــود. یافته ه
ــی در  ــتفاده از رایحه درمان ــد اس ــان دادن ــه نش ــکاران ک ــور و هم پ
کاهــش اضطــراب پــس از جراحــی بیمــاران تحــت ســزارین مفیــد 
بــوده اســت، همخوانــی دارد ]11[. در مطالعــه طهماســبی و کنعانی 
ــت  ــاران تح ــراب بیم ــش اضط ــه کاه ــر ب ــی منج ــز رایحه درمان نی
آنژیوگرافــی و بیمــاران همودیالیــزی شــده بــود ]21, 22[. برخــاف 
ــی  مطالعــات ذکرشــده، در مطالعــه طیبــی و همــکاران رایحه درمان
ــاران  ــترس بیم ــردگی و اس ــا افس ــطوخدوس تنه ــانس اس ــا اس ب
ــن  ــراب ای ــری روی اضط ــود و تأثی ــش داده ب ــزی را کاه همودیالی
بیمــاران نداشــته بــود ]23[. در مطالعــه Graham و همــکاران نیــز 

ــا تلفیقــی از اســانس گیاهــان اســطوخدوس، ترنــج  رایحه درمانــی ب
ــی  ــت رادیوتراپ ــاران تح ــراب بیم ــش اضط ــی کاج روی کاه و نوع
تأثیــری نداشــت ]24[. ممکــن اســت دلیــل تفــاوت ایــن مطالعــات 
بامطالعــه فعلــی ناشــی از نــوع بیمــاری یــا نــوع اســانس استنشــاقی 
ــی در کاهــش  ــر رایحه درمان ــی اث ــورد چگونگ ــد در م باشــد. هرچن
ــه  ــد ک ــان معتقدن ــا محقق ــود دارد ام ــر وج ــراب اختاف نظ اضط
ــتم  ــی، سیس ــاب بویای ــلول های اعص ــردن س ــال ک ــا فع ــه ب رایح
ــون  ــمیترهایی همچ ــا نوروترانس ــد ت ــک می کن ــک را تحری لیمبی
نورآدرنالیــن، ســروتونین، آندورفیــن و آنکفالیــن آزاد شــوند ]11[. 
ــات کار  ــی مطالع ــد تمام ــه ای نظام من ــکاران در مطالع Lee و هم
ــی  ــه بررس ــه ب ــا 2010 را ک ــال های 1990 ت ــی س ــی بالین آزمای
ــود را مــورد  ــر کاهــش اضطــراب پرداختــه ب ــی ب تأثیــر رایحه درمان
ــک  ــی ی ــد رایحه درمان ــان می ده ــج نش ــد. نتای ــرار دادن ــی ق بررس
درمــان بــدون عارضــه اســت کــه در همــه مطالعــات، رایحــه 

ــود ]10[. ــه کاهــش اضطــراب شــده ب ــی منجــر ب درمان
از محدودیت هــای ایــن مطالعــه می تــوان بــه وجــود برخــی عوامــل 
محیطــی، روحــی و روانــی اشــاره کــرد کــه می تواننــد روی اضطــراب 
ــتند.  ــگر نیس ــرل پژوهش ــت کنت ــه تح ــد ک ــر بگذارن ــاران تأثی بیم
ــانس  ــوی اس ــا ب ــه ب ــی مواج ــارب قبل ــت تج ــن اس ــن ممک همچنی
ــی  ــذارد. از آن جای ــر بگ ــه تأثی ــن مطالع ــج ای ــرش روی نتای لیموت
ــت  ــده اس ــام ش ــدی انج ــاران ارتوپ ــر روی بیم ــه ب ــن مطالع ــه ای ک
ــا  ــی ب ــه درمان ــر رایح ــی تأثی ــات آت ــود در مطالع ــی ش ــنهاد م پیش
اســانس لیموتــرش روی دردهــای پــس از جراحــی هــای شــکمی و 

ــز بررســی شــود. ســزارین نی

نتیجه گیری
دغدغــه و نگرانــی هــای پــس از جراحــی در رابطــه بــا رونــد 
ــودن جراحــی همــواره بیمــاران را مضطــرب  ــوب ب ــودی و مطل بهب
مــی کنــد و باعــث مــی شــود بیمــاران عــاوه بــر تحمــل درد پــس 
از جراحــی، اســترس زیــادی را نیــز متحمــل شــوند. اضطــراب بعــد 
از عمــل جراحــی هماننــد اضطــراب قبــل از جراحــی حائــز اهمیــت 
ــاران را  ــودی بیم ــان و بهب ــد درم ــد رون ــی توان ــه م اســت، چــرا ک
تحــت تأثیــر قــرار دهــد. یافتــه هــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه 
رایحه درمانــی بــا اســانس لیموتــرش باعــث کاهــش معنــی دار 
اضطــراب بعــد از عمــل جراحــی بیمــاران ارتوپــدی می شــود. 
ــه  ــدون عارض ــل و ب ــی مکم ــوان روش ــن روش به عن ــوان از ای می ت
ــاران اســتفاده  ــس از عمــل بیم ــرای کاهــش اضطــراب پ ــی ب جانب

نمــود.

سپاسگزاری
ایــن مقالــه بخــش فرعــی از یافته هــای پایان نامــه کارشناســی 
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ارشــد پرســتاری مصــوب دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم 
و  بیمــاران  تمامــی  از  بدین وســیله  می باشــد.  تهــران  پزشــکی 
کارکنــان درمانــی مراکــز مربوطــه تشــکر و قدردانــی می شــود. 
پژوهــش اصلــی در مرکــز ثبــت کار آزمایــی بالینــی ایــران بــا شــماره 

)IRCT2015081723655N1( بــه ثبــت رســیده اســت.
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Abstract
Introduction: Anxiety after surgery is a common mental distress that disrupts the body's 
physiological function and can endanger the patient's health. Aromatherapy is a branch 
of medicine that may reduce anxiety. The aim of this study was to determine the effect of 
aromatherapy with essential oil of lemon on anxiety after orthopedic surgery. 
Methods: This study was a randomized controlled clinical trial, performed on 82 patients 
with distal Radius Fracture who referred to hospitals affiliated to Shahid Beheshti University 
of Medical Sciences in 2015. The patients were randomly divided into intervention and 
control groups. To measure the rate of anxiety, Visual Analogue Scale )VAS( was used. In 
the intervention group, the patients were asked to inhale the lemon essential oil smeared 
on a piece of cloth )three drops of oil( for 30 minutes. Patient’s anxiety before surgery, as 
well as 8 and 16 hours after the surgery were measured. Data analysis was performed by 
SPSS software version 16 using descriptive and inferential tests.
Results: The samples were homogeneous for age, gender, education and marital status. 
Before the intervention, there was no significant difference between the intervention and 
control subjects, but after the intervention, the anxiety score in the intervention group in 
the 8 hours )P = 0.03( and 16 hours )P = 0.001( after surgery was significantly reduced 
compared with the control group.
Conclusions: Aromatherapy with essential oil of lemon can relieve anxiety after surgery 
in patients with fractures. This method is recommended as a complementary method to 
relieve anxiety in orthopedic surgeries.
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