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فشاری گوش.

اهداف درد از عالی آزاردهندهای است که بیماران تبل از آپاندکتومی تجربه میکنند .این پژوهش با هدف بررسی
تأثیر طب اشاری گوش بر شدت درد بیماران کاندید آپاندکتومی انجام گراته است.
مواد و روشها این پژوهش از نوب کارآزمایی بالینی یکسدددوکور سددده گروهی اسدددت که روی  72بیمار کاندید
آپاندکتومی ب ستری در بخش جراحی بیمار ستان بیدخت شهر ستان گناباد انجام شد .نمونهها بهروش در د سترس
انتخاب شدددند .سددپ  ،به طور تصددادای به سدده گروه مداخله ،پالسددبو و کنترل تخصددیص یااتند .هر سدده گروه
درمانهای روتین بخش را دریاات میکردند .بیماران گروه مداخله طب اشدداری را در نةاط صددحیم تاالموس) و
گروه پال سبو در نةاط دروغین ،بهمدت  15دتیةه دریاات کردند .شدت درد با ا ستفاده از معیار ا ستاندارد دیداری
شدت درد بالااصله تبل ،بعد و نی ساعت بعد از مداخله در هر سه گروه اندازهگیری و مةایسه شد .تجزیهوتحلیل
دادهها با نرماازار  SPSSنسددخة  19و آزمونهای آماری توصددیفی -تحلیلی انجام شددد .مةادیر  pدر سددطم کمتر از
 0/05معنادار لحاظ گردید.
یافتهها بر اساس نتایج پژوهش ،اعمال طب اشاری در نةاط صحیم بهطور معناداری باعث کاهش میانگین شدت
درد در دتیةة  (p=0/02 30بعد از مداخله در گروه مداخله نسبت به دو گروه کنترل و پالسبو شد.
نتیجهگیری بهکارگیری طب اشاری در نةطة تاالموس گوش شدت درد بیماران کاندید عمل جراحی آپاندکتومی
راکاهش میدهد.

مقدمه
درد پدیدهای بیاهمیت نیست ،بلکه مسنله و مشکلی بهداشتی
بهشددمارمیآید [ .]1درد موجب تحریک پاسددخ سددمپاتیکی و از
این طریف باعث تاکیکاردی ،اازایش اشدددار خون ،انةباض عرو
شریانی ،کاهش خونرسانی به زخ و کاهش اشار نسبی بااتها
می شود [ .]2در شرایطی که مددجو درد دارد ،پر ستار میتواند
از راهکارهای دارویی و غیردارویی بهمنظور کنترل درد اسددتفاده
کند [ .]3بهطور کلی ،برای کنترل درد سعی می شود که نخست
از روشهای کمتر تهاجمی و ایمنتری ا ستفاده شود [ .]3برای
تسدددکین درد ،با توجه به علت ایجاد درد ،از داروهای مختلفی

نظیر داروهای ضدددالتهاب غیراسددترودیدی و مخدرها اسددتفاده
میشددود .این داروها در کنار خواص درمانی خود عوارض جانبی
زیادی بهدنبال دارد [ 3و .]4
م صارف طوالنیمدت داروهای ضدالتهاب غیرا سترودیدی
با عوارضدددی مانند خونریزی گوارشدددی و اختالل عملکرد کلیه
همراه ا ست [ .]3مخدرها باعث ت ضعی سی ست تنف سی ،تهوب،
اسدددتفراغ ،یبوسدددت و کاهش ارایندهای اکری میشدددود [.]3
داروهای م سکن که برای کنترل درد بیماران ا ستفاده می شود،
آثار جانبی ب سیاری بر ج س و روان بیماران دارد [ .]5م سکنها
عالوهبر خطر اعتیاد و وابسددتگی دارویی ،باعث اات اشددارخون،
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درد ا ست [ .]18همچنین ،در مطالعهای ن شان داده شده ا ست
که درمان بهواسددطة گوش  )auriculotherapyطب اشدداری و
طب سدددوزنی در گوش خارجی) آثار خوبی در کنترل درد دارد
[ .]25سدازمان جهانی بهداشدت درمان بهواسدطة گوش را روش
طب سدددوزنی کوچکی تلمداد میکند که بر همة بدن تأثیرگذار
اسددددت [ .]20تاالموس  )thalamusیکی از ن ةاط عملکردی
 )functionalو رالکسدددی  )reflexدر گوش اسدددت که آ ثار
سیستمی دارد و مسنول همة دیانسفال  )diancephalonشامل
تاالموس و هیپوتاالموس  )hypothalamusاسددت [ .]26عوارض
جانبی و محدودشددددن مصدددرف مخدرها مطالعهها را بهسدددمت
اسدددتفاده از درمان های غیرمخدری و حتی غیردارویی ترغیب
کرده ا ست [ .]27لذا ،مطالعة حا ضر با هدف تأثیر طب ا شاری
گوش بر شدت درد بیماران کاندیدای آپاندکتومی انجام شد.

تضدددعی اعمال حیاتی ،خوابآلودگی ،تهوب ،اسدددتفراغ و حتی
شوک می شود و هزینههای زیادی به سیست بهداشتی -درمانی
تحمیل میکند [ .]5بنابراین ،ضدددرورت اسدددتفاده از روشهای
غیردارویی در جهت کنترل درد بیماران کامال توجیهپذیر اسددت
[.]5
آپاندی  )appendixزاددة کوچک انگ شتمانندی ا ست
که بهعلت پی خوردگی یا ان سداد ،ملتهب و متورم می شود و به
آن آپاندی سیت  )appendicitisگویند [ .]6آپاندی سیت غالبا در
دهة دوم تا چهارم زندگی بیماران دیده میشدددود [ .]7حدود 7
درصدددد جمعیت در طول زندگی خود به آپاندیسدددیت مبتال
می شوند [ .]8دامنة سنی م شاهده شده در این بیماری از  1تا
 89سالگی مت یر است [ .]6درمان آپاندیسیت حاد جراحی است
[ ]9و رایجترین ع مل جراحی اورژان در کل دن یا محسدددوب
میشددود [ .]7در بیش از نیمی از بیماران مبتال به آپاندیسددیت
عالی بالینی عبارت اسددت از تاریخچة مشددخصددی از درد مبه
شدددکمی ،تهوب  )nauseaو بیاشدددتهایی و گاه نیز اسدددتفراغ
 .]10[ )vomitingدر حال حاضددر ،تمایل مردم به اسددتفاده از
روشهای درمانی تکمیلی جایگزین به سدددرعت در حال اازایش
ا ست [ .]11همچنین ،تحةیةی در ایران ن شان داد که حدود 80
درصددد بیماران خواسددتار درمانهای مکمل از طریف پزشددکان
بودند [.]12
تةسددی بندی طب مکمل بر اسدداس سددازمان NCCAM

مواد و روشها
این پژوهش از نوب کارآزمایی بالینی یکسددوکور و سدده گروهی
ا ست که در سال  1392-93بهمنظور تعیین تأثیر طب ا شاری
گوش بر شدت درد بیماران کاندید آپاندکتومی انجام شده است.
بهاین منظور ،نخسددت پژوهشددگران پژوهشددگر زن و پژوهشددگر
مرد) آموزش های الزم در مورد تعیین نةاط و نحوة اعمال طب
ا شاری را زیر نظر متخ صص طب سنتی چینی دریاات کردند.
پژوهشددگران ،پ از تأیید متخصددص مذکور 72 ،بیمار کاندید
آپاندکتومی را بهصددورت تخصددیص تصددادای بهروش بلوکهای
جایگ شتی با بلوکهای ششتایی در سه گروه مداخله ،پال سبو
و کنترل تراردادند .بر اسددداس مطالعهای [ ،]28با اسدددتفاده از
ارمول مةایسة میانگینها برای دو جامعة مستةل با درنظرگراتن
 =0/05و  β=0/2و  21نفر در هر گروه برآورد شددد .برای اات
احتمالی نمونه با  10در صد احتمال ریزش نمونه 24 ،نفر در هر
گروه در نظر گراته شد.
شرایط ورود به مطالعه عبارت بود از کاندید عمل جراحی
آپاندکتومی بعد از انجام سددونوگراای و تشددخیص جراح عمومی،
عدم دسددتور جراحی آپاندکتومی اورژان  ،تمایل به شددرکت در
انجام مداخله ،ااتد هر گونه عار ضة شناخته شده و م شکل طبی
دیگر منجر به بروز شدت درد ،نداشتن ضایعه یا مشکل پوستی
در ناحیة گوش و محل اعمال طب اشدداری ،هوشددیاری کامل و
توانایی الزم در گزارش عالی و شدت آن .تبل از انجام مداخله،
مشدددخصدددات دموگراایکی و مربوط به بیماری هر سددده واحد
پژوهش در ارم مربوط ثبت میشد .در این مطالعه برای سنجش
درد از مةیاس ده درجهای دیداری درد درک شده ا ستفاده شد
که ابزاری استاندارد است [.]29
روش انجام پژوهش بدینترتیب بود که پژوهشددگر بعد از

National center for complemental and alternative

 )medicineشامل دو بخش است:
 .1ارآوردههای طبیعی  )natural productsشدددامل سددده
بخش اساسی رایحهدرمانی ،گیاه دارویی و غذاها
 .2درمانهای ذهنی -جسمی  )mind-body therapyشامل
یوگا ،مدیتیشن ،دعا ،تجس  ،طب سوزنی ،لم درمانی،
ماساژدرمانی ،انرژیدرمانی و رالکسولوژی [.]13
در طب ا شاری  )acupressureا شار مالی اما ثابتی بر
کانالهای انرژی و نةاط طب سددوزنی وارد میشددود [ .]14طب
اشدداری هنری در درمان سددنتی اسددت که از انگشددتان جهت
اشدداردادن نةاط کلیدی در سددطم پوسددت برای تحریک و الةای
تواناییهای خوددرمانی طبیعی بدن استفاده میشود [ .]15طب
ا شاری رو شی غیرتهاجمی ا ست که پر ستار بهراحتی میتواند
انجام دهد [ .]16استفاده از طب اشاری در حال گسترش است
[ .]17طب اشاری برای درمان انواب مختلفی از درد مثل سردرد
تنشدددی ،میگرن ،دردهای زایمانی [ ،]18دی منوره [ ،]19درد
بعد از عمل [ ،]20شک ستگی هیپ [ ،]21و درد کمر []24-22
بهکار راته است .بنابراین ،طب اشاری روش مؤثری برای درمان
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نسددخة  19و اسددتفاده از آمار توصددیفی و آزمونهای آماری کای
اسدددکودر ،آنالیز واریان با اندازه های تکراری ،و آنالیز واریان
یکطراه انجام شد .این پژوهش در کمیتة اخال دان شگاه علوم
پزشدددکی گناباد با کد  GMU.REC.1392.20تأیید و در پایگاه
کارآز مایی بالینی وزارت ب هداشددددت ث بت شدد دده اسددددت
.)IRCT2014010416049N1

شددناسددایی نمونههای کاندید آپاندکتومی ،بر اسدداس معیارهای
ورود ،بی ماران واجد شدددرایط برای مطالعه را انت خاب و پ از
دادن توضدددی حات الزم در مورد نحوة ان جام پژوهش و احت مال
ترارگیری در گروه مداخله ،پالسددبو یا کنترل و گراتن رضددایت
آگاهانه ،شددددت درد تبل از عمل بیماران را اندازهگیری و ثبت
میکرد .تابلذکر اسدددت که برای رعایت مسدددادل اخالتی ،طب
اشددداری در بیماران زن را پژوهشدددگر زن و در بیماران مرد را
پژوهشدددگر مرد اعمال میکرد .طب اشددداری برای هر کدام از
بیماران با ا ستفاده از انگ شت و پد گو شی برای انتةال و تمرکز
اشددار) صددورت میگرات؛ بدینترتیب که بیماران گروه مداخله
طب اشددداری را در ن ةاط حةیةی ،که در این پژوهش نة طة
تاالموس واتع در گوش راست بود و واحدهای گروه پالسبو طب
اشدداری را در نةطهای دروغین که اعمال اشددار بر آن هی گونه
تأثیر آرامبخشدددی ندارد به مدت  15دتی ةه در یا ات کرد ند.
بالاا صله بعد از اعمال طب ا شاری و جداکردن پد گو شی و 30
دتی ةه ب عد از ات مام مداخله م جددا شددددت درد بی ماران مورد
مطالعه اندازهگیری و ثبت شد.
الزم به ذکر اسددت کمکپژوهشددگری که در این پژوهش
عالی را ارزیابی و ثبت میکرد نةش دیگری ندا شت و ن سبت به
ارضدددیة مطالعه کور بود .تمامی محاسدددبات با نرماازار SPSS

یافتهها
تعداد  72نمونه وارد مطالعه شددددند که  50درصدددد مرد و 50
درصدددد زن بودند .آزمون آماری کای اسدددکودر و آنالیز واریان
یکطراه نشددان داد بین شددرکتکنندگان در سدده گروه از نظر
سن ،جن  ،سطم تح صیالت ،لکو سیتوز ،درجة حرارت و مدت
زمان ناشتابودن اختالف معناداری وجود نداشت و سه گروه تبل
از مداخله همگن بودند جدول 1و  .)2طبف نتایج بهد ستآمده،
بین اعمال طب اشدداری گوش با شدددت درد واحدهای پژوهش
ب عد و  15دتی ةه ب عد از مداخ له در سددده گروه ارت باط آ ماری
معناداری وجود نداشددت ،ولی باعث کاهش میانگین شدددت درد
در دتیةة  30بعد از مداخله در گروه مداخله نسددبت به دو گروه
پالسبو و کنترل شد جدول .)3

جدول  . 1مقایسة مشخصات دموگرافیکی کیفی و اطالعات مربوط به بیماری واحدهای پژوهش
متغیر
مرد
زن
زیردیپل
دیپل و باالتر

جن
تحصیالت

گروه مداخله

گروه پالسبو

گروه کنترل

تعداد (درصد)
12)33/33
12)33/33
20)0/37
4)26/7

تعداد (درصد)
12)33/33
12)33/33
16)29/6
5)33/3

تعداد (درصد)
12)33/33
12)33/33
18)33/3
60)40

نتیجة آزمون
X2=0/00
p=1
X2=0/00
p=1

جدول  . 2مقایسة مشخصات دموگرافیکی کمّی و مربوط به بیماری واحدهای پژوهش
انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

28/25±12/92

29/91±13/05

31/09±13/14

12013/72±3370/16

12495/34±2611/92

10979/16±390027

درجة حرارت سانتی گراد)

37/11±0/44

37/12±0/53

37/12±0/43

تعداد ساعت ناشتا بودن

10/63±6/11

15/37±10/85

14/98±12/88

متغیر
سن سال)
WBC1
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نتیجة آزمون
F=0/27
p=0/75
F=1/09
p=0/34
F=0/009
p=0/99
F=1/54
p=0/22
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جدول  .3مقایسة میانگین شدت درد واحدهای پژوهش قبل از مداخله ،و  15و  30دقیقه پس از مداخله در سه گروه مداخله ،پالسبو و کنترل
گروه

قبل از مداخله
انحراف معیار±
تعداد
میانگین

دقیقة 15
انحراف معیار±
تعداد
میانگین

دقیقة 30
انحراف معیار±
تعداد
میانگین

مداخله

24

4/71±2/98

24

4/13±3/05

24

3/77±3/26

پالسبو

24

4/42±2/72

24

4/54±3/95

24

4/25±2/61

کنترل

24

4/08±3/09

24

3/63±2/96

24

3/58±3/03

نتیجة آزمون آنالیز واریانس با
تکرار مشاهدات
F=4/88
Df= 2
p=0/02
F=0/58
Df= 2
p=0/49
F=0/85
Df= 2
p=0/38

نتیجة آزمون آنالیز
واریان یکطراه

F=0/27
Df= 2
p=0/76

F=0/32
Df= 2
p=0/73

F=0/57
Df= 2
p=0/57

کمردرد مزمن به مدت چهار هفته برر سی کردند و ن شان دادند
که طب ا شاری باعث 70در صد کاهش درد وخی و  75در صد
کاهش درد کلی می شود [ .]20همچنین ،مشابه با نتایج مطالعة
حاضر ،نتایج مطالعة دیگری نیز نشان داد که اعمال طب اشاری
در نةاط مختل مؤثر بر درد بهطور ه زمان باعث کاهش درد
در گروه مداخله نسبت به گروه پالسبو و کنترل میشود [.]18
در مطالعة دیگری که اثر طب ا شاری گوش به مدت سه
روز بر درد  62بی مار ت حت ع مل جراحی جایگذاری کامل زانو
انجام شددد نتایج نشددان داد که تفاوت آماری معناداری بین نمرة
درد دو گروه پال سبو و مداخله م شاهده ن شد ،هر چند که میزان
م صرف داروهای ضددرد در گروه مداخله بهطور معناداری کمتر
از گروه پالسدددبو بود [ .]27در این پژوهش ،طب اشددداری را در
نةطة سابکورتک و شنمن گوش بهمدت  1دتیةه سه بار در
روز بهمدت سه روز انجام دادند ،در حالی که در پژوهش حا ضر
طب اشدداری گوش به مدت  15دتیةه در نةطة تاالموس اعمال
شدددد که این را میتوان یکی از علل احتمالی تفاوت در نتایج
دانست.
نتیجة تحةیف دیگری در این رابطه نشدددان داد که طب
اشاری در نةطة نیگوآن باعث کاهش درد بعد از مداخله میشود
[ .]33همچنین ،ن تایج مطالعة باسددد تانی و همکاران [ ]34نیز
نشان داد که اعمال طب اشاری در نةاط هگو  ،)heguزوسانلی
 )zusanliو سددانینگیادو  )sanyingiaoبهمدت  3دتیةه در هر
نة طه هر روز دو مرت به به مدت دو هف ته با عث کاهش درد در
گروه مداخله نسددبت به گروه پالسددبو شددد .نتایج این پژوهشها
صددرفنظر از اعمال طب اشدداری در نةاط متفاوت ه راسددتا با
نتایج مطالعة حاضر است.

بحث
در مطالعة حا ضر ،اثر طب ا شاری گوش بر شدت درد بیماران
کاندیدای آپاندکتومی بررسدی شدد .در پژوهش حاضدر ،هر سه
گروه از نظر م شخ صات دموگراایگی همگن بودند .نتایج مطالعه
نشان داد که میانگین شدت درد بین سه گروه تبل از مداخله و
دتیةة  15بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری ندا شت .اما ،در
گروه مداخله میانگین شددددت درد دتیةة  30نسدددبت به تبل از
مداخله بهطور معناداری کاهش یاات .در مطالعات مختل  ،آثار
مثبت طب اشاری در نةاط مختل بدن بر درد ذکر شده است.
نتایج مطالعهای ن شان داد که طب ا شاری گوش در بیماران بعد
از ع مل جراحی مهره های کمری با عث کاهش درد در گروه
مداخله ن سبت به تبل از مداخله شد [ .]30نتایج ایتن مطالعات
با مطالعة حاضر همخوانی دارد.
عالوهبر این ،در مطالعهای که اثر طب اشددداری گوش بر
درد بیماران مبتال با اسددتنوآرتریت بررسددی شددد ،پژوهشددگران
دریااتند که اعمال طب ا شاری میانگین نمرة درد را در  6و 24
سددداعت بعد از مداخله کاهش میدهد [ .]31در مطالعة دیگری
در بررسدددی اثر طب اشددداری گوش بهصدددورت چهار بار در روز
بهمدت دو روز بر درد بزرگسدداالن مبتال به دی منوره مشددخص
شد که طب ا شاری نمرة درد در گروه مداخله را ن سبت به تبل
از مداخله کاهش داد و در گروه پال سبو نیز کاهش درد م شاهده
شد [.]32
در مطالعة حاضر ،طب اشاری گوش در نةطة تاالموس و
به مدت  15دتی ةه ان جام و کاهش درد اةط در گروه مداخ له
مشاهده شد.
پژوهشدددگران در تحةیةی اثر طب اشددداری گوش را بر
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... تأثیر طب فشاری گوش بر شدت درد قبل از عمل جراحی

.بخشهای جراحی توصیه میشود
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