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  :مقدمه

هر سال دهها ميليون نفر بيمار در جهان تحت 

وجب استرس جراحي م. عمل جراحي قرار مي گيرند

كرين و رواني اندو(بروز واكنش هاي فيزيولوژيك 

 در اين ميان .)1(مي گردد ) راب و ترسمانند اضط

اضطراب قبل از عمل در بيماران مكرراً مشاهده شده 

  و اين اضطراب از بيماري به بيمار ديگر متفاوت 

  .)2( مي باشد

  ن يك شكايت عمده در اكثرعنواه اضطراب ب

  
مراجعه كننده و همچنين بعنوان يك عامل بيماران 

اران براي انجام بازدارنده و موثر در مقاومت بيم

. )2،1(اعمال جراحي مورد نياز شناخته شـــده است 

اضطراب جراحي با تغييراتي كه در اعمال فيزيولوژيك 

مانند افزايش فشارخون و ضربان قلب ايجاد مي كند 

 سالمت بيمار خطري بالقوه جهت بيمار بوده و مي تواند

اين اضطراب همانند درد تاثير  .را به مخاطره اندازد

منفي بر بهبودي و ترميم بافتي داشته و به عالوه 

  :چكيده
اضطراب قبل از عمل بعنوان يك شكايت عمده در اكثر بيماران مراجعه كننـده بـراي انجـام                   :زمينه و هدف  

ي بعنوان ضد اضـطراب و آرام بخـش          تاثير برخي گياهان داروي    با توجه به   .اعمال جراحي شناخته شده است    
ثير عرق بهار نارنج و ديازپام بر اضطراب بيماران قبل از عمـل جراحـي انجـام                 ين مطالعه با هدف مقايسه تا     ا

  .گرفت
بـه   ساله مراجعه كننـده  14-48 بيمــار 60اين مطالعه كارآزمايي باليني دوسوكور تعداد      در :روش بررسي 

 انتخاب و ،به صورت در دسترسجهت عمل جراحي انتخابي نوع متوسط     ستان آيت اله كاشاني شهركرد      بيمار
عرق بهار نـارنج و   cc 100 ،1 ساعت قبل از عمل به گروه 2.  تقسيم شدند نفره30بطور تصادفي در دو گروه    

ان اضطراب بيماران ميز. داده شدآب بصورت خوراكي  cc 100در ديازپام  mg 5 محلول يك قرص     2به گروه   
ثبـت  دارو  م حياتي بيماران قبل و دو سـاعت پـس از دريافـت              يتوسط پرسشنامه اضطراب اسپيل برگر و عال      

  . مستقل مورد ارزيابي قرار گرفتt و زوج t ،هاي آماري كاي دو  داده ها با استفاده از آزمون.گرديد
ميـزان  . عمـل همـسان بودنـد      ضطراب قبل از  ا نبض و  ها از نظر ويژگي هاي دموگرافيك،      گروه :يافتــه ها 
 بـه  23/24±18/10 از(مـصرف كننـده بهـار نـارنج     گـروه  هـر دو  عيتي پس از مصرف دارو در  اضطراب موق 

مقايـسه دو گـروه      .)>05/0P(كـاهش يافـت     ) 68/24±94/7 به   68/27±11/8 از(و ديازپام    )45/11±53/21
از  گـروه قبـل و بعـد       دو  و فشار خـون در هـر       تغييرات تعداد نبض  . تفاوت آماري معني داري نداشت    

  . تفاوت آماري معني داري نداشتارومصرف د
توان بعنوان يك پيش داروي موثر جهت كاهش  با توجه به نتايج بدست آمده از بهار نارنج مي: رينتيجه گي

  .ود قبل از عمل جراحي استفاده نماضطراب بيماران
  

  .جراحيعمل  ديازپام،اضطراب، بهار نارنج،  :واژه هاي كليدي
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صرف انرژي جسمي و روحي در طي اضطراب و درد 

مي تواند منجر به خستگي بيمار شده و باعث بروز 

ي در بدن شود كه يك سري فعاليت هاي بيوشيمياي

وميك و تنش عضالني و افزايش تحريك سيستم اتون

لذا ). 3 (يدها را بدنبال دارديتوليد كورتيكواسترو

حمايت روحي و رواني و دارو درماني جهت رفع يا 

آگاهي دادن به . كاهش اين اضطراب ضروري است

بيمار در مورد جراحي و بيهوشي تنها به ميزان كمي 

  .)4(باعث كاهش اضطراب و مشكالت بيمار مي شود 

نقش متخصصين بيهوشي در مشاوره بيمار و 

 شناخته شده  كامالPremedicationًتجويز داروهاي 

 به عنوان پيش بوده و با تجويز يك يا چند دارو

 نقش خود را در (Premedication)داروي بيهوشي 

در حال حاضر از ). 5(كاهش اين اضطراب ايفا مي نمايند 

 بنزوديازپين ها ،Premedicationجمله رايج ترين داروهاي 

 و ديازپام از جمله پركاربردترين اين داروها مي باشند

وده و امكان مصرف خوراكي و تزريقي آن نيز ب

  .)6(وجود دارد 

برخي گياهان دارويي داراي خواص ضد 

اضطراب و آرام بخشي بوده و در كاهش اضطراب 

در اين ميان  .)7(قبل از اعمال جراحي كاربرد دارند 

جمله از  Citrus Aurantium l. بهار نارنج با نام علمي

 .ي كشور ايران استي پر مصرف و بومگياهان داروي

در طب سنتي ايران گل هاي اين گياه در درمان 

هاي عصبي نظير هيستري، تشنج و ضعف  بيماري

الوه اين گياه به عنوان بع. اعصاب استفاده مي شود

، اشتها آور و برطرف كننده آرام بخش، خواب آور

  ).8(تپش قلب شناخته شده است 

دهنده مطالعات انجام شده در مورد مواد تشكيل 

به تعيين درصد   گياه اشارهنگل ها و يا برگ هاي جوان اي

اجزاء تشكيل دهنده آن از جمله لينانول، لينانيل استات، 

يدهاي موجود در برگ ها يفالونودرصد و  ميسرين، ليمونن

و گل هاي اين گياه نموده كه نشان دهنده باال بودن اين 

  ).8- 11(هاست   نسبت به برگتركيبات در گل ها

  هاي بدن يدها تركيبات ضروري براي سلولفالونوي

  مهره داران مي باشند كه در بيشتر تركيبات طبيعي يافت 

يدها افته فالونويبر اساس تحقيقات انجام ي. )8(مي شوند 

تاثيرات فارماكولوژيك وسيعي از جمله ممانعت از 

ين، پوپروتئين هاي با وزن مولكولي پاياكسيداسيون لي

هاي  جمع پالكت ها و همچنين پايداري سلولجلوگيري از ت

 لذا در درمان ناراحتي هاي رواني، ،ايمني را دارا هستند

   .)8(، تورم و آلرژي استفاده مي شوند  هاي ويروسيعفونت

با توجه به خواص ضد اضطراب بهار نارنج و از آنجا كه 

تاكنون مطالعه اي در خصوص اثرات ضد اضطرابي بهار 

ان تحت عمل جراحي انجام نشده است نارنج در بيمار

مطالعه حاضر با هدف تعيين اثرات ضد اضطراب اين گياه 

  .انجام شدبا ديازپام قبل از عمل جراحي 
  

  :روش بررسي

اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني دوسوكور بوده 

 پس از كسب موافقت كميته اخالق دانشگاه علوم كه در آن

ديد عمل جراحي الكتيو نوع  بيمار كان60 پزشكي شهركرد

   سال  مراجعه كننده به بيمارستان 14-48متوسط در رنج سني 

شكل به به صورت در دسترس انتخاب و آيت اله كاشاني 

ريافت كننده بهار نارنج  نفره د30تصادفي در دو گروه 

  .تقسيم شدند) 2گروه ( و دريافت كننده ديازپام )1گروه (

لعه و كسب پس از توضيح روش انجام مطا

عرق بهار نارنج  cc100 1رضايت نامه كتبي به گروه 

استاندارد شده در (مشهد ساخت شركت زماني 

ويي دانشگاه آزمايشگاه مركز تحقيقات گياهان دار

و به گروه دوم قرص ديازپام ) علوم پزشكي شهركرد

mg 5 حل شده در cc100ساعت قبل از 2،  آب 

   .)12(يد بيهوشي و بصورت خوراكي تجويز گرد

هاي رواني، سابقه   به بيماريبيماران با سابقه ابتال

عمل جراحي قبلي و داراي حساسيت به بهار نارنج از 

اطالعات از طريق پرسشنامه . مطالعه حذف گرديدند

مع آوري اطالعات و فرم ج اضطراب اسپيل برگر

م حياتي در دو مرحله قبل از تجويز دارو دموگرافيك و عالي

 پرسشنامه .پس از تجويز دارو تكميل گرديد ساعت 2و 

 دري و پايايي آن ــكه رواير ـــل برگــسنجش اضطراب اسپي
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 دو قسمت دارد ،جامعه ايراني بررسي شـــده است

كه قسمت اول مربوط به بررسي حالت اضطرابي فرد 

ياس ــــوال با مقـــ س20شامل و ) اضطراب موقعيتي(

) ادـــاد، خيلي زيـــــم، زيي كم، تا كــخيل(درجه بندي 

صفر ( به ترتيب امتياز ه هاـــك از گزينبه هر ي. باشد مي

ر ـــدوم پرسشنامه اسپيل برگقسمت . داده شد) تا سه

وال داراي مقيــاس ــر ســـهوال دارد كه ـــ س20ز ــني

، گاهي اوقـــات، بيشتر  هرگزريباًتق(درجه بندي 

نظور اندازه گيري صفت و به م)  هميشه، تقريباًاوقات

بود كه به هر يك ) اضطراب خصيصه اي(اضطرابي فرد 

  . )1 (از گزينه ها به ترتيب امتياز صفر تا سه داده شد

در پايان جمع امتيازهاي بدست آمده براي 

بطور جداگانه ) موقعيتي و خصيصه اي(هردو قسمت 

  .محاسبه گرديد

ط م حياتي و تكميل پرسشنامه ها توسكنترل عالي

و  اس روانشناس آموزش ديده انجام شدــشخص كارشن

آماري كاي هاي  پس از جمع آوري توسط آزمون داده ها

  .و تحليل قرار گرفت مستقل مورد تجزيه  t  زوج وt ،دو

  : افته هاي

  در اين مطالعه آزمودني ها در طيف سني 

 .داشتند  قرار7/32±53/10 سال با ميانگين سني14- 48

، آزمون كاي دو دو گروه از نظر سنبا استفاده از 

 هل تفاوت معني داري نداشته و عمالًجنس، شغل، تا

در هردو . ي مطالعه همسان بودند ها در ابتداگروه

 و %)38(ردها بيشتر داراي مشاغل آزاد ـــمگروه 

بودند و نيز بيشتر شركت كنندگان   خانه داريهاخانم

 و %)40( در پژوهش داراي سطح تحصيالت ديپلم

بودند ميزان اضطراب خصيصه اي و %) 60(هل متا

موقعيتي بيماران قبل و بعد از مداخله بين دو گروه 

دو  ولي در هر اختالف آماري معني داري نداشت

گروه بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله ميزان 

 ولي بين دو گروه اضطراب موقعيتي كاهش يافته بود

جدول شماره (ه نشد اختالف آماري معني داري مشاهد

دو  تعداد نبض و ميزان فشار خون بيماران در هر. )1

مداخله اختالف  گروه بعد از مداخله نسبت به قبل از

  .  نداشتآماري معني داري

  
 

 

   قبل و بعد از مداخلهتاثير بهار نارنج و ديازپام بر اضطراب و عاليم حياتيمقايسه  :1جدول شماره 

  
  . ميلي گرم ديازپام5دريافت كننده  : 2گروه     بهار نارنجcc100دريافت كننده :1گروه 

* 05/0P< ل و پس از مداخله در هر دو گروه و بعد از مداخله بين دو گروهقب.  

                 گروه       گروه دو  گروه يك

  بعد ازمداخله  قبل ا ز مداخله  بعد ازمداخله  قبل ا ز مداخله  رمتغي

  68/24±94/7  68/27±11/8  53/21±45/11  23/24±18/10 *اضطراب موقعيتي

  86/24±00/7  17/25±71/7  83/21±46/8  4/22±43/8  اضطراب خصيصه اي

  2/74±44/15  37/73±67/15  56/74±95/12  3/74±66/12  نبض

  mm Hg(  16±125  11±120  15±120  15±123(فشارخون 
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  :بحث

نتايج مطالعه نشان داد كه مصرف بهار نارنج و 

م موجب كاهش ميانگين اضطراب قبل از عمل ديازپا

در هر دو گروه شد و از نظر مقايسه وضعيت كاهش 

در دو گروه بهار نارنج و اضطراب قبل از عمل 

، ميزان كاهش اضطراب در دو گروه تفاوت ديازپام

 .معني دار  نداشت

ديازپام بصورت وسيع و شناخته شده به عنوان پره 

 اين استفاده مي گرددمديكاسيون جهت كاهش اضطراب 

دارو را مي توان به صورت خوراكي و تزريقي 

استفاده كرد با توجه به اينكه همه بنزوديازپين ها 

ضد تشنج  خواب آور، آرام بخش و ضد اضطراب و

بوده و اثرات فوق با اثر مركزي بر گيرنده هاي 

مختلف مغزي اعمال مي شود اثرات ضد اضطراب 

 در A (GABA A) ده هاي گاباگيرن اين دارو با اثر بر

مغز اعمال شده و ميزان اشغال رسپتورها با دارو اثرات 

 كه جهت اضطراب اشغال طوريه آن را رقم مي زند ب

 30- 50با اشغال  رسپتور موثر است  درصد20كمتر از 

 60دارد و با اشغال بيش تر از  اثر آرام بخشي درصد

  .)13( كاهش سطح هوشياري بروز مي كند درصد

تحقيقات متعدد بر روي حيوانات نيز جهت 

بررسي اثرات ديازپام بر روي اضطراب انجام گرفته و 

تاثيرات ضد اضطراب اين دارو را مشخص نموده اند 

تاثير ضد اضطراب  و همكاران  Herronاز جمله

 را در مدل  از طريق اثر بر گيرنده هاي گاباديازپام

در اران  و همكWallace. )14( حيواني نشان داد

مورفين و ديازپام بر اضطراب  مقايسه اثر گاباپنتين،

نتيجه گرفت كه ديازپام بر اضطراب موش موثر است 

)15(. Naderi  در بررسي اثرات ضد و همكاران

هاي اضطرابي موش تاثير  اضطراب ديازپام در عادت

  .)16( ضد اضطراب اين دارو را مشخص نمود

Berbel  ديازپام در اثر موسيقي و و همكاران

كاهش اضطراب قبل از عمل را بررسي كرده و نشان داد 

از  لـانگين نمرات اضطراب قبــــو گروه ميكه در هر د

  و Pippingskold  چنينـــ هم.)6(ت ــش يافـــل كاهـــعم

  
نيز در مقايسه اثر ديازپام خوراكي و همكاران 

ميدازوالم در كاهش اضطراب قبل از عمل نشان داد 

ازپام و ميدازوالم هر دو در كاهش اضطراب كه دي

قبل از عمل موثر بوده و ميانگين نمرات اضطراب 

موقعيتي هر دو گروه بعد از مصرف دارو كاهش 

 اين مطالعــات با مطالعـــه حاضر همسويافته است كه 

  .)17( مي باشند

با توجه به اينكه گرايش مردم به استفاده از 

زايش پيدا مي كند و در گياهان دارويي روز بروز اف

ي از گياهاني است كه در طب كاين ميان بهار نارنج ي

سنتي جهت كاهش اضطراب و آرام بخش از آن 

بهار نارنج موجب نيز استفاده مي گردد در اين مطالعه 

رات اضطراب گرديده كه اين يافته كاهش ميانگين نم

يك دليل وجود يك يا چند تركيب بيولوژ باحتماالً

 .وجود در بهار نارنج مي باشدمختلف م

Pultrini در بررسي تاثير بهار نارنج بر 

 و  Limonenاضطراب در مدل حيواني به تركيب

mycreneه  در بهار نارنج اشاره كرده و نشان داد ك

يك بوده و با اين دو تركيب داراي خواص بيولوژ

اثرات مهار كنندگي بر روي سيستم اعصاب مركزي 

  .)18(مي گردند باعث كاهش اضطراب 

اثرات ضد اضطراب و آرام بخش مطالعه ديگري 

 بر روي متابوليسم آنزيمي آنبهار نارنج با تاثير احتمالي 

باربيتوراتي در موش نشان داد كه بهار نارنج زمان خواب 

باربيتوراتي را افزايش داده و يك تركيب ضد اضطرابي 

  .)2(مي باشد 

 روي كه بر مطالعه محمودي و همكاران در

گياهان دارويي صورت گرفته نشان داده شد كه فالونوئيد 

جدا شده از عصاره بهار نارنج داراي اثرات سداتيو بوده و 

  .)8( داراي خواص ضد اضطراب مي باشند

 نشان داد كه پخش اسانس Lehrnerمطالعه 

 شج در اتاق انتظار دندانپزشكي باعث كاهنبهار نار

با  گردد كـه اضطراب بيماران مراجعه كننده مي

  .)19(مطالعه حاضر همسو مي باشد 
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تغييرات نبض و فشارخون در مطالعه حاضر 

قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه تفاوت آماري 

 قارداشي در بررسي عوامل موثر .معني داري نداشت

بر اضطراب قبل از عمل نشان داد زمان انتظار قبل از 

بر اضطراب موثر بوده و ميانگين نمرات عمل 

اضطراب آشكار بيماران بالفاصله قبل از انتقال به اتاق 

از طرفي اضطراب با ) 1(عمل افزايش داشته است 

تحريك سمپاتيك و آزاد سازي كاتكول آمين ها 

  .باعث افزايش فشارخون و نبض مي گردد

در تحقيق حاضر نيز نبض و فشارخون 

مل بدليل اثرات ضد اضطراب بالفاصله قبل از ع

ديازپام و بهار نارنج افزايش نيافته و تفاوت آماري 

  .معني دار با دو ساعت قبل از عمل نداشت

 تاثيرات تاثير ضد اضطراب ديازپام و متعاقباً

كاهنده نبض و فشارخون اين دارو شناخته شده است 

و در بهار نارنج نيز اين اثرات بدليل تاثيرات ضد 

نيز تركيبات موجود در بهار نارنج اضطراب و 

خوري در . يد گرديده استيدها تايونويبخصوص فال

ج بر روي خواص نبررسي اثرات اسانس گل بهار نار

يزي بطني خرگوش نشان الكتروفيزيولوژيك گره دهل

يدها باعث كاهش شمارش نبض در داده فالونوي

  .)10( گرديدمي خرگوش 

  

  :نتيجه گيري

 به شكل رايج جار نارنبا توجه به مصرف به

در بين مردم ايران و نتايج مطالعه حاضر اين گياه 

قابليت استفاده در موارد پيش دارو را قبل از اعمال 

جراحي داشته و انجام مطالعات بيشتر در خصوص 

  .خواص ضد اضطراب بهار نارنج پيشنهاد مي گردد

  

  : تشكر و قدرداني

 غالب طرح تحقيقاتي مصوب در اين طرح در

با حمايت معاونت  مركز تحقيقات گياهان دارويي و

بدينوسيله از  دانشگاه انجام شده است وپژوهشي محترم 

 معاونت زحمات پرسنل مركز تحقيقات گياهان دارويي و

 .گردد ميپژوهشي قدرداني 
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