
  
 Journal of North Khorasan University of Medical Sciences   مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                                            

  :Autumn2013;5(3) 619-613                                                                                                                                    613-619):3(5؛1392 زپایی

 

  
  

در لونوسکوپی وتیم کبیمار و میزان رضایتمندي بر  )نعنا اسانس(سوپرمینت تاثیر 
 لونوسکوپی اطفالوک  حین

 
 4مجید غیور مبرهن ،1، سیدعلی جعفري1حمیدرضا کیانی فر، 3علی خاکشور، 2احمد خداداد، 2مهري نجفی، 1محمد علی کیانی

  5شبنم محمدي، *1معصومه سعیدي ،

 
  .، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراندپارتمان اطفالخصص گوارش اطفال،استادیار، فوق ت 1
  .دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ،دپارتمان اطفالاستاد، فوق تخصص گوارش اطفال، . 2
  .پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علومدپارتمان اطفالاستادیار، متخصص اطفال،  3
  . مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراندانشیار، متخصص تغذیه و رژیم درمانی،  4
    .دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران ، دانشکده پزشکی،آناتومیدانشجوي  5
  ایران یقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،کمیته تحق:  نویسنده مسئول*
  Masumeh_Saeedi@yahoo.com: پست الکترونیک 

  16/9/92:پذیرش 11/8/92 :اصالح 17/4/92 :وصول
  چکیده

دف از تحقیق حاضر ه. روشی تهاجمی است که براي بیمار به ویژه کودکان ناراحت کننده و دردناك است پیوکولونوسک :زمینه و هدف
سکوپی ولونوسکوپی در حین عمل کولونوتیم کبیمار و بر رضایتمندي ) اسانس نعناع(بررسی میزان تاثیر تجویز قطره خوراکی سوپرمینت 

 .می باشداطفال 
دکان تهران که مرکز طبی کوبیمارستان سال کاندید کولونوسکوپی در  7-14کودك  101این کارآزمایی بالینی بر روي  :راک مواد و روش

قطره   20 به گروه مورد وپالسبو  به گروه شاهد. تقسیم شدند، انجام گرفت) نفر 50( و شاهد) نفر 51( بطور تصادفی به دو گروه مورد
میزان  ،سکوپی با استفاده از پرسشنامه استانداردولونوعمل ک از پس. شد سکوپی خوراندهولونودقیقه قبل از ک 30خوراکی سوپرمینت 

- مستقلتی ( توصیفی و تحلیلی هاي و آزمون SPSS 11.5داده ها توسط نرم افزار . سکوپی بررسی شدولونوتیم کبیمار و یتمندي رضا
 . تجزیه و تحلیل قرار گرفتمورد  )همبستگی
ه مورد درجه رضایت به عالوه در گرو. اطفال با درجه عالی رضایت داشته اند% 9/54اطفال و در گروه مورد % 2در گروه شاهد  :یافته ها

میانگین میزان درد در . ) >05/0P( بوده تفاوت داشته است% 2بوده که به طور معنی داري با گروه شاهد که % 7/64تیم کولونوسکوپی 
  ). >05/0P(بود که این تفاوت معنی دار می باشد 20/4±70/1و در گروه مورد  60/5±85/1گروه شاهد 

به کودکان  تجویز اسانس نعناعلذا  .تاثیر مثبت داشت نسکوپی کودکاناهش درد در حین عمل کولوقطره سوپرمینت بر ک :نتیجه گیري
 . سکوپی می شودولونوتیم ک بیمار و باعث افزایش رضایتمندي سکوپیولونوکعمل حین 

  سوپرمینت، رضایتمندي ،لونوسکوپیوک :کلیدي واژه هاي
  مقدمه

 مکانیسم درد. درد یکی از تظاهرات بالینی ناخوشایند است
 می محرکهاي مضر ناشی از که است محافظتی فیزیولوژي

امروزه جهت تسکین درد از روش هاي دارویی و غیر . شود
بکار بردن بسیاري . ]1[ استفاده می شود) تکمیلی( دارویی

هاي دارویی مورد استفاده براي تسکین درد  از درمان
عالوه بر  مانند مخدرها و ضد التهاب هاي غیر استروئیدي،

هزینه اي که بر بیمار تحمیل می شود، عوارض جانبی 
 زیادي از قبیل سرکوب سیستم تنفس، تهوع، پورپورا،

امروزه استفاده از . ]2[ را به همراه داردغیره  خونریزي و

 پژوهشی مقاله
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درمان هاي تکمیلی براي مشکالت مربوط به درد، افزایش 
 .]3[ یافته است

 جغرافیایی شرایط از يبرخوردار با ایران کشور خوشبختانه
 به گیاهی مختلف هاي گونه داراي مناسب، هوایی و آب و

 فلورکه  جایی تا باشد، می اروپا ي قاره برابر  3 تا 2 میزان
 جا جهت همین به و اند نامیده طالي سبز  را ایران طبیعی

 گیاهان، این دارویی خواص يمطالعه ي زمینه در تا دارد
 مهمترین از یکی. ]4[ آید عمل به جامعی هاي پژوهش

 کارگیري به براي جهانی گرایش شده، برداشته هاي گام
 هزینه و کم جانبی عوارض داراي که است گیاهی داروهاي

 . ]5[ باشند می پایین ي
تجربه چند دهه اخیر نشان داده است داروهاي صناعی با 

به . تمام کارایی، اثرات نامطلوب بسیاري را به همراه دارند
ن دلیل امروزه استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه همی

گیاه درمانی از زمانهاي قدیم در . ]6[ قرار گرفته است
تمدن هاي باستانی رایج بوده و امروزه نیز به صورت هاي 
مختلف، اعم از فراورده هاي گیاهی یا عصاره هاي تام در 

است نعناع نیز یکی از گیاهانی . ]7[ تمام دنیا کاربرد دارد
اسانس این . که در طب سنتی مورد استفاده قرار می گیرد

گیاه مایعی است بیرنگ یا زرد کم رنگ یا زرد مایل به 
سبز با بو و طعم تند که از تقطیر گلها و سرشاخه هاي 

  :تازه به دست می آید و شامل موادي مانند
Volatile oil,Caravone, Limonene, Cineole, 

Menthol,Menthone,Isomenthone 8-9[ می باشد[ .
، آنتی ]8[ نعناع داراي خواص ضدباکتریایی و ضدقارچی

، ضد نفخی، شل ]11[ ، آنتی اکسیدانی]10[ موتانتی
. است ]12-13[ کنندگی عضالت، بی دردي و ضد التهابی

محققان در مطالعات آزمایشگاهی نشان دادند روغن نعنا 
مهار می کند و انقباضات ناشی از دپالریزاسیون سلولی را 

همچنین این گیاه .باعث بلوك کانال کلسیم می شود 
 .]14[ داراي خواص ضداسپاسم عضالت صاف نیز می باشد

 باشد می ایران در جدیدي داروي سوپرمینت خوراکی قطره
 با نعناع گیاه اسانس از هاست، نفخ ضد داروئی دسته از که
 .است شده هتهی نعنایان خانواده از منتااسپیکاتا علمی نام
میلی گرم  5/9وجود حداقل    اساس بر فراورده این

در  هر میلی لیتر از فراورده تعیین مقدار ) carvon(کارون
  .]15[ شده است 

 گوناگون می مؤثره مواد بودن دارا علت به دارویی گیاهان
درد،  مثل آنها وعالئم بیماریها از بسیاري درمان در توانند

 مؤثره مواد مجموعه آنکه بدون ندگیر قرار مورد استفاده
 کدام هر کند، تداخل یا و گذاشته تاثیر روي یکدیگر بر آنها
  . ]16[ باشند داشته خود را کاربرد توانند می

در تحقیق حاضر از گیاه درمانی جهت کاهش درد استفاده 
گیاه درمانی از جمله روشهاي درمانی است که . شده است

در سالهاي اخیر نیز . وده استاز دوره باستان مورد توجه ب
تحقیقات فراوانی در مورد اثرات ضد دردي عصاره گیاهان 
و فراورده هاي گیاهی در کشورهاي مختلف صورت گرفته 
است ولی در کشور ما علی رغم شرایط اقلیمی و آب و 
هوایی مناسب براي رویش این گیاهان، تحقیقات اندکی 

مطالعات . ]7و17-18[صورت گرفته و منتشر شده است
مختلف نشان می دهند که  عصاره نعناع باعث کاهش درد 
در بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر می 

کینگهام  نشان داد که اسانس نعنا در . ]19-22[شود
  .]23[موثر است کولون اسپاسم درمان

 است که روشی براي بررسی روده بزرگ سکوپیولونوک
 مجهز به دوربین و انعطاف توسط یک لوله باریک و قابل 

دقیقه طول  30-20سکوپی معموال ولونوک .انجام می گیرد
می کشد که می تواند بر اساس یافته یا اعمالی که انجام 

یکی از مشکالت اصلی  .تر شود طوالنی گاهی می شود
حین عمل کولونوسکوپی اطفال، آماده سازي کودك جهت 

درد کودك  همکاري در عمل کولونوسکوپی، رفع ترس و
با توجه به اینکه بسیاري از . توسط تیم کولونوسکوپی است

داروهاي ضد اضطراب و ضد درد براي تجویز به اطفال 
یعنی همان  ]24[مناسب نیستند و یا نیاز به تزریق دارند

چیزي که کودکان از آن هراس دارند، لذا می بایست 
روشهایی براي کاهش درد و اضطراب کودکان در حین 

هدف  .کولونوسکوپی آزمایش و مورد تایید قرار گیرند عمل
از مطالعه حاضر، بررسی اثر تجویز قطره سوپرمینت 

تیم بیمار و بر میزان رضایتمندي ) اسانس نعناع(
می سکوپی در بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران ولونوک

      .باشد
  روش کار

ر این مطالعه تجربی در غالب کارآزمایی بالینی دوسوکو
ساله 14تا 7جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران . انجام شد
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پی مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان وکاندید کولونوسک
 .بودند 1391تهران در فاصله زمانی اردیبهشت تا مهرماه 

از آنجا که جامعه پژوهش و حجم نمونه در این تحقیق 
یکسان بود اطالعات به صورت سرشماري جمع آوري 

کودك مراجعه کننده به مرکز طبی  101ا لذ. گردید
ول مورد معاینه ئکودکان تهران توسط متخصص مس

سرپایی قرار گرفته و پس از تکمیل رضایت نامه کتبی 
روش اجرا به این . توسط والدین کودك وارد مطالعه شدند

صورت بود که کلیه بیماران توسط متخصصان در ابتدا به 
سن و جنس همسان صورت سرپایی معاینه و بر اساس 

سازي شده و در صورت نداشتن معیارهاي خروج، بطور 
نفر  50نفر و در گروه شاهد  51تصادفی در گروه مورد 

پرستار و تیم کولونوسکپی از قرار کودکان،  .قرار گرفتند
 .گرفتن کودکان در گروه مورد و شاهد اطالعی نداشتند

سال،  14تا  7محدوده سنی : معیارهاي ورود به مطالعه 
شک به بیماریهاي روده یا پولیپ و خونریزیهاي نامشخص 

عدم داشتن سالمت روانی، : معیارهاي خروج شامل. بود
هوشیاري کامل، مصرف داروهاي ضد اضطراب و ضد درد، 
شدت بیماري زیاد و عدم تحمل فرد نسبت به درد حین 

تمامی نکات اخالقی مبنی بر محرمانه . کولونوسکپی بود
گروه مورد  دربیماران به . عات در نظر گرفته شدبودن اطال

  سی سی قطره  20نیم ساعت قبل از کولونوسکوپی 
  
  
  

  
  
  
  

ساخت شرکت ) %2اسانس نعناع(خوراکی سوپرمینت 
براي کودکان گروه شاهد دارویی . باریج اسانس تجویز شد

. استفاده گردید) آب معدنی(استفاده نشد و پالسبو
کل تورنتو و در شرایط غیر کلونوسکپی براساس پروت

بعد از کولونوسکوپی پرسشنامه  .بیهوشی انجام شد
به کمک   Pediatric pain questionnaireاستاندارد

پرستاري که از مطالعه اطالع نداشت براي همه کودکان در 
این . گروه مورد و شاهد و تیم کولونوسکوپی تکمیل گردید

ر  بر اساس شدت گزینه بوده که بیما 10پرسشنامه داراي 
درد گزینه هایی را که نشان دهنده درد وي می باشد در 

اعتبار علمی و پایایی ). 1شکل ( پرسشنامه عالمت می زند
این پرسشنامه در مطالعات مختلف تایید و گزارش شده 

آنالیز آماري  داده ها توسط نرم افزار  .]25-26[ است
SPSS11.5 تگی همبس(هاي توصیفی و تحلیلی و آزمون-

سطح معنی .  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت) تی تست
  .در نظر گرفته شد  >05/0Pداري 

  یافته ها
در مطالعه حاضر هیچ یک از افراد مورد مطالعه در گروه 
مورد عارضه اي را به علت خوردن اسانس نعنا گزارش 

از طرفی هیچکدام از واحدهاي پژوهش از مطالعه . نکردند
نگین سنی کودکان در گروه شاهد میا. خارج نشدند

  بود که نتایج  13/10±85/2و در گروه مورد  9/ 55/2±08
  
  
  

  
  
  
  

  سال در گروه شاهد و مورد 7 - 14سکوپی کودکان وویژگیهاي دموگرافیک و میانگین میزان درد در حین کولون :1جدول
  آماره
  متغیر

  گروه مورد
  )نفر 51(

  گروه شاهد
  )نفر 50(

p-value 

  =P 58/0  08/9±55/2  13/10±85/2  )سال(نگین سن میا
  =P 31/0  %38  %17/41  )درصد(جنس دختر 

  =P 0/ 003  *60/5±85/1  20/4±70/1  میانگین میزان درد
*05/0 p<  اختالف معنی دار با گروه مورد  
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آنالیز آماري بین دو گروه  مورد و شاهد اختالف آماري 
نفر در گروه مورد  P= .(21 58/0(معنی داري نشان نداد 

دختر بودند که %) 38(نفر در گروه شاهد  19و %) 17/41(
ون آماري اختالف معنی داري را بین دو گروه نتایج آزم

  ).=P 31/0(نشان نداد 
نتایج نشان داد که میانگین میزان درد در گروه شاهد 

مقایسه . بود 20/4±70/1و در گروه مورد  85/1±60/5
میزان درد در بین دو گروه مورد و شاهد تفاوت آماري 

  ).1جدول (). =P 003/0(معنی داري را نشان داد 
لونوسکوپی را ومیزان رضایتمندي بیمارو تیم ک 2جدول 

همان طور که . در هر دو گروه شاهد و مورد نشان می دهد
، )نفر 28(اطفال % 9/54مشاهده می شود در گروه مورد 

با درجه عالی ) نفر1(اطفال % 2در حالی که در گروه شاهد 
همین طور در گروه مورد درجه . رضایت داشته است

بوده که به طور معنی % 7/64وسکوپی لونورضایت تیم ک
 58/0( بوده تفاوت داشته است% 2داري با گروه شاهد که 

< P.(  
  

  
  

  
  
  
  
  بحث 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تجویز قطره خوراکی 
افزایش رضایتمندي بیمار باعث ) اسانس نعناع(سوپرمینت 

تحقیقات نشان می . و تیم کلونوسکوپی در اطفال می شود
ت عضال شدنریلکس باعث انبساط و د که گیاه نعناع نده

وجدانی و همکاران نیز از تحقیق خود . ]27[  می شود
هفته عصاره نعناع باعث  8نتیجه گرفتند که مصرف 

کاهش درد در بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر 
نتایج تحقیق . ]28[ نسبت به گروه پالسبو می شود 

نعناع از طریق اثر بر کانالهاي د ننشان می ده محققان
کلسیمی موجود در نورونهاي عصبی باعث کاهش جریان 

در نتیجه تحریک پذیري نورون و . کلسیمی می شود
میزان انتقال سیناپسی می شود و بدین ترتیب درد را 

روغن نعناع به طور  شدهگزارش . ]29[ کاهش می دهد 
در حین مستقیم  باعث  آرام کردن انقباض عضالت صاف 

   . ]30[ لونوسکوپی می شود وک
با هدف بررسی اثرات روغن نعناع بر که مطالعه اي در  

 ،سندرم روده تحریک پذیر در دانشگاه شیفیلد انجام شد

 میزان رضایتمندي بیمار و تیم کولونوسکوپی از عمل کولونوسکوپی کودکان :2جدول 
  ددرص        

  رضایتمندي
  متوسط  خوب  بسیار خوب  عالی  گروههاي مورد مطالعه

  
رضایتمندي 

  بیمار 
  

  گروه شاهد
2%  2%  44%  52%  

  
  گروه مورد

90/54*%  21/39*%  92/3*%  96/1*%  

رضایتمندي تیم 
  کلونوسکوپی

  
  گروه شاهد

2%  2%  46%  48%  

  
  گروه مورد

7/64*%  37/31*%  96/1*%  96/1*%  

*05/0 p< نی دار با گروه شاهد در همان ستوناختالف مع  
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درد و نتایج نشان داد که استفاده از نعناع بر کاهش 
در مطالعه مشابه  . ]31[  رضایت بیمار موثر بوده است

بالینی دو سوکور با کنترل دارونما  دیگري از نوع کارآزمایی
بیمار بزرگسال تحت  65تجویز کپسول روغن نعناع به  

عمل کلونوسکوپی باعث کاهش اسپاسم حین کلونوسکوپی  
به عالوه میزان رضایت کلونوسکوپیست به طور . شد 

  .  ]32[ چشمگیري افزایش یافت 
بیمار به  215در مطالعه دیگري در ژاپن روغن نعناع به 

بیمار به عنوان گروه  215طور خوراکی تجویز شد و 
نتایج . کنترل در نظر گرفته شدند و نعناع دریافت نکردند

نشان داد که تجویز خوراکی نعناع باعث کاهش اسپاسم در 
مري، قسمتهاي تحتانی معده، بولب دئودنوم  نسبت به 

بعالوه از جریان باریم به قسمت انتهایی . گروه کنترل شد
وم جلوگیري کرد و کیفیت تشخیص را بدون استفاده دئودن

به طور  . ]33[  از آنتی اسپاسمودیک ها بهبود بخشید
مشابه در مطالعه ما هم استفاده از نعناع با کاهش اسپاسم 

  .  کولون میزان رضایتمندي بیمارو پزشک را افزایش داد
با هدف مقایسه اثرات  2012مطالعه دیگري در سال 

 hyoscineعناع و داروهاي ضد اسپاسم تجویز روغن ن
butyl bromide    وglucagon سکوپی دستگاه وبر آند

تجویز روغن نتایج نشان داد  .انجام گردیدگوارش فوقانی 
نعناع به افراد مسن براي کاهش اسپاسم در حین 

هر . ]34[  آندوسکوپی مري، معده و دئودنوم موثر است
سال بودند ولی  7-14چند در تحقیق ما گره هدف اطفال 

کاهش درد و میزان رضایتمندي تجویز اسانس نعنا بر 
 . موثر بود بیمار و پزشک

ماهه در کودکان مراجعه  6این مطالعه در یک دوره زمانی 
کودکانی در . کننده به مرکز طبی کودکان تهران انجام شد

مطالعه شرکت داده شدند که والدین آنها رضایت نامه 
کت کودك در مطالعه حاضر را کتبی در خصوص شر

تکمیل کرده و به آنها توضیح داده شد که اطالعات 
محرمانه و شرکت در مطالعه اختیاري و هر زمان خواستند 

حجم کم نمونه تحقیق از . می توانند از مطالعه خارج شوند
از طرفی چون قرار . محدودیت هاي طرح حاضر می باشد

وپی براي گرفتن کودك جهت انجام عمل کولونوسک
بسیاري از کودکان پر استرس می باشد، تکمیل پرسشنامه 
و خود اظهاري کودکان در این شرایط اضطراب زا به عنوان 
معیار درد در کودکان قلمداد گردیده و لذا از دیگر 
محدودیت هاي این تحقیق بوده است و از طرفی از صحت 
و سقم اطالعات اظهار شده توسط کودکان اطالعی در 

   .نیست دست
  نتیجه گیري

مطالعه حاضر تاثیر مثبت تجویز قطره سوپرمینت را بر  
تحت  اطفالو سکوپی ونلووکمیزان رضایتمندي تیم 

به لذا استفاده از قطره سوپرمینت . نشان داد لونوسکوپیوک
عنوان داروي ضد درد سالم و ارزان و بدون عوارض در 

  . حین کولونوسکوپی کودکان پیشنهاد می شود
  و قدردانی شکرت
از کلیه همکاران و پرستاران محترم و نیز کودکان و  

والدین محترم آنها در مرکز طبی اطفال تهران که ما را 
صمیمانه در انجام این تحقیق یاري نمودند، تقدیر و تشکر 

  .می گردد
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Abstract 
Background & Objetives: colonoscopy is an invasive method 
that is painful for patient especially for children. The objective of 
this research was investigation into the effect of supermint oral 
drop (peppermint essence) on the patient and colonoscopist 
group satisfaction during colonoscopy.   
Material & Methods: In this clinical trial study, 101 children 
candidate colonoscopy (7-14 years old) in children’s medical 
center were randomly divided into two groups, case(n=51) and 
control(n=50) respectively. Control group received placebo and 
about half an hour before the colonoscopy control group case 
group was administrated 20 oral drops Supermint oil 
(peppermint oil). 
A standard questionnaire was filled after the colonoscopy for 
satisfaction of the patient and colonoscopist group. Data were 
analyzed using SPSS version 11.5 (T-test and Corraletion). 
Results: Two percents in control group and 54.9% in case group 
have a great degree of satisfaction. Besides, degrees of 
satisfaction in case group was 64.7% that significantly difference 
with those of  control group (2%) (p<0.05).  Mean value of pain, 
duration of colonoscopy in control group was 5/60+1/85 and in 
case group was 4/20+1/70 and this difference was 
significant(p<0.05).   
Conclusion: The results of this study showed that drop Supermint 
oil on pain relief have a positive influence in during  colonoscopy 
in children, so peppermint essence causes increase in satisfaction 
in both patient and colonoscopy group.     
Key words: peppermint –pain- colonoscopy-supermint 

 

 
 

*Corresponding Author: 
Faculty of Medicine,Mashhad 
University of Medical Sciences 
(MUMS), Mashhad, Iran.  
E-mail: 
Masumeh_Saeedi@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Submitted:8 July 20 
Revised:2 Nov 2013 
Accepted:7 Dec 2013  
 

Original Article  

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
5.

3.
61

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.5.3.613
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-398-fa.html
http://www.tcpdf.org

