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سرطان پستان :کارآزمایی بالینی تصادفی شده
6

محمد اقبالی ،1شکوه ورعی* ،2میرسعید یکانی نژاد ،3فاطمه جاللی نیا ،4کیارش ساعتچی ،5مژگان اعلم صمیمی
1دانشجوی دکترای پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران ،تهران ،ایران
*2استادیار گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
3استادیار گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
4استادیار گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
5پزشک عمومی ،متخصص طب سوزنی ،مرکز تحقیقات بیمارستان میالد تهران ،تهران ،ایران
6استادیار گروه هماتولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
(دریافت – 2931/70/29 :پذیرش)2931/73/17 :
چکیده

مقدمه :سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان هایی است که زنان را مبتال می کند و شیمی درمانی یکی از گزینه های اصلی درمان
این بیماری است .علی رغم مصرف داروهای ضد تهوع و استفراغ ،شیوع این عارضه  21تا  35درصد گزارش شده است.
هدف :هدف از این مطالعه تعیین تاثیر استفاده ا ز طب فشاری گوش ،به منظور کنترل فاز تاخیری تهوع و استفراغ در زنان مبتال به سرطان
پستان ،تحت درمان با شیمی درمانی ،بود.
روش :این مطالعه یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده بود که بر روی  44زن مبتال به سرطان پستان که به صورت سرپایی جهت
شیمی درمانی به مراکز شیمی درمانی بیمارستان امام خمینی(ره) و رسول اکرم(ص) مراجعه می کردند انجام شد .قبل از انجام شیمی درمانی
و پس از کسب رضایت نامه کتبی بیماران با روش نمونه گیری تصادفی بلوکی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند .روش کار در گروه
آزمون به این صورت بود که عالوه بر مصرف داروهایی روتین ،از طب فشاری گوش استفاده شد .در طی فاز تاخیری گروه کنترل تنها
داروهای کنترل کننده تهوع و استفراغ که به صورت روتین تجویز شده بود را دریافت کردند .داده ها به وسیله پرسشنامه اطالعات
دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد مورو که اطالعات مربوط به شدت و تعداد دفعات تهوع و استفراغ را مورد بررسی قرار می داد ،جمع آوری
شد .نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار  SPSSv.21و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها :نتایج نشان داد که ،استفاده از طب فشاری گوش منجر به کاهش شدت و تعداد موارد فاز تاخیری تهوع شده است که این
کاهش از نظر آماری معنی دار بوده است )P<0/001( .اعمال طب فشاری گوش منجر به کاهش در شدت و تعداد موارد فاز تاخیری استفراغ
شد و این کاهش از نظر آماری معنی دار بود )P<0/001( .هم چنین استفاده از طب فشاری منجر به بروز عارضه ای در بیماران نشد.
نتیجه گیری :یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از طب فشاری گوش در نقاط شن من ،قلب ،معده ،سیستم اعصاب مرکزی و مبدأ،
همراه با رژیم دارویی ضد تهوع و استفراغ می تواند منجر به تخفیف فاز تاخیری تهوع و استفراغ شود .لذا پیشنهاد می شود که پرستاران از
این تکنیک فشاری به عنوان روشی مکمل ،ساده و غیر تهاجمی برای تخفیف فاز تاخیری تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی استفاده
نمایند.
کلید واژه ها :طب فشاری گوش ،فاز تاخیری تهوع و استفراغ  ،سرطان پستان ،شیمی درمانی
* تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده پرستاری و مامایی
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تأ ثیر طب فشاری گوش در کنترل فاز تاخیری تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در زنان مبتال به

 /1پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /21پاییز 2931

سرطان پستان ،شایع ترین بدخیمی در بین زنان سراسر

تأخیری و قابل پیش بینی طبقه بندی می شوند)19-0( .

جهان می باشد .در کشورهای کم درآمد و بسیاری از

واکنش تهوع و استفراغی که قبل از انجام شیمی درمانی

کشورهای با درآمد متوسط ،سرطان پستان شایعترین

در بیماران ایجاد می شود؛ تهوع و استفراغ قابل پیش بینی

سرطان میباشد که جایگزین سرطان سرویکس شده است.

و واکنش تهوع و استفراغی که بین  1تا  2ساعت بعد از

همهی سنین مستعد ابتال به سرطان پستان میباشند و

تجویز داروهای شیمی درمانی شروع و تا  24ساعت بعد از

اگر زود تشخیص داده شود بیش از  09درصد افراد مبتال

آن ادامه یابد به عنوان تهوع و استفراغ حاد ،شناخته شده

به خوبی درمان میشوند )1( .طبق آمار ،در ایران این

است .تهوع و استفراغ تاخیری برای توصیف حالتی به کار

بیماری جز شایعترین سرطانهای زنان بوده که ( )2در

می رود که تهوع و استفراغ در روز  2تا  5بعد از شیمی

جمعیت زنان تهرانی نیز جزء بیماری های شایع شناخته

درمانی ایجاد شود )0( .بر طبق مطالعات انجام شده ،در

شده است)3( .

بین بیماران مبتال به سرطان پستان ،بیمارانی که در

درمان سرطان پستان بر اساس اندازه تومور ،وضعیت غدد

دورهی شیمی درمانی قبلی تهوع را تجربه کرده اند؛ 00

لنفاوی ،وضعیت گیرنده های استروژنی و پروژسترونی،

درصد تهوع تاخیری 05 ،درصد تهوع حاد و  50درصد

وضعیت سالمت عمومی فرد و تمایل فرد متفاوت است.

استفراغ تاخیری را (علی رغم مصرف داروهای ضد تهوع)

( )4اما یکی از رایج ترین درمان ها ،شیمی درمانی است

گزارش کرده اند )11( .تهوع و استفراغ ناشی از شیمی

که تهوع و استفراغ ناشی از آن شایع ترین و ناراحت کننده

درمانی منجر به افزایش هزینه های غیر ضروری بهداشتی،

ترین عارضه در بین بیماران مبتال به سرطان می باشد.

افزایش بار کاری بر دوش تیم پزشکی و پرستاری و هم

تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی ،ترسناک ترین و

چنین طوالنی شدن مدت زمان بستری می شود )6( .هم

شدیدترین عارضهی جانبی ناشی از شیمی درمانی میباشد

چنین تهوع و استفراغ کنترل نشده منجر به کاهش

که  09تا  09درصد بیماران آن را تجربه می کنند)5( .

کیفیت زندگی بیماران و نهایتا تاثیرات سوء بر فعالیت

شدت و شیوع این عارضه معموال به وسیله ی نوع داروهای

های فیزیکی و عملکرد های اجتماعی آن ها می شود.

شیمی درمانی ،دوز دارو ،ترکیب با سایر روش های درمانی

()13 ,12

و ویژگی های بیماران تعیین می شود )6( .بیش از 09

امروزه محبوب ترین روش برای کنترل تهوع و استفراغ

درصد بیمارانی که رژیم شیمی درمانی آنتراسیکلین و

ناشی از شیمی درمانی ،استفاده ی منظم از داروهای ضد

سیکلوفسفاماید را برای درمان سرطان پستان دریافت

تهوع و استفراغ می باشد؛ ( )6و داروهایی نظیر

میکنند؛ دچار تهوع و استفراغ می شوند)0( .

انتاگونیست های گیرنده ی سروتونین ،آنتاگونیست های
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مقدمه

عارضهی تهوع و استفراغ به سه نوع تهوع و استفراغ حاد،

ورعی و همکاران

تأثیر طب فشاری گوش در کنترل فاز تاخیری تهوع و9/...

اول درمانی محسوب می شوند )14( .در تحقیقات به عمل

میکروسیستم های بدن که در طب فشاری از آن استفاده

آمده ،بروز تهوع و استفراغ (به خصوص نوع تاخیری آن)

می شود؛ گوش می باشد که به گوش درمانی 3یا طب

تا  59درصد از موارد ،حتی بعد از پروفیالکسی با این

فشاری گوش4معروف است )6( .این روش یکی از محبوب

داروها گزارش شده است )15( .عالوه بر آن استفاده از

ترین روش های درمانی در کشورهای مختلف است که به

داروهای کنترل کننده ی تهوع و استفراغ ،منجر به ایجاد

طور گسترده ای توسط پزشکان و پرستاران ،به عنوان یک

عوارض نامطلوبی از جمله :هزینه های باالی درمانی و

روش پیشگیرانه و درمانی استفاده می شود )23( .با این

عوارض جانبی نظیر عوارض خارج هرمی ،2افت فشار خون،

حال ،به طب فشاری گوش جهت کنترل و درمان تهوع و

سردرد ،یبوست ،خستگی ،خشکی دهان ،گیجی ،اسهال و

استفراغ توجه کمتری شده است .استفاده از طب فشاری،

بی قراری همراه می شود که استفاده از آن ها را تا حدود

با توجه به جنبه های اخالقی -قانونی کار ،توسط شورای

زیادی محدود کرده است)16 ,0 ,0 ,6( .

فدرال پرستاری آمریکا در قطع نامه ی  ،100/00به عنوان

هم چنین مطالعات نشان داده است که اگر چه درمان های

یکی از انواع مختلف طب مکمل اشاره شده و استفاده از

دارویی ضد تهوع و استفراغ سبب کم شدن حالت تهوع و

این طب در درمان بیماران را جزء تخصص پرستاران

استفراغ می شود؛ اما به طور کامل این حاالت از بین نمی

دانسته است )24(.استفاده از دانه های کوچک برای طب

روند ،بنابراین استفاده از روش های غیر دارویی به طور

فشاری گوش یک روش غیر تهاجمی ،ارزان ،بدون درد،

توام با روش های دارویی جهت کاهش تهوع و استفراغ

ایمن ،سریع ،قابل انطباق با شرایط محیطی و بدون هیچ

ناشی از شیمی درمانی توصیه گردیده است )10( .به

گونه عارضه جانبی است .با توجه به این ویژگی ها ،طب

همین منظور مداخالت غیر دارویی نظیر طب سوزنی،

فشاری گوش ممکن است یک انتخاب خوب برای مدیریت

طب فشاری ،ماساژ ،تکنیک های آرام سازی ،هیپنوتیزم،

تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی باشد)25 ,23( .

یوگا ،ورزش و حمایت های روانی توصیه شده است که به

مطالعات بالینی و مرور نظام مند شواهد در مورد اثرات

طور وسیع برای تخفیف تهوع و استفراغ رواج یافته اند,0( .

طب فشاری گوش بر روی کنترل فشارخون ،اضطراب،

. )22-10

شدت درد و هم چنین کاهش وزن انجام شده است .هم

طب فشاری یک روش غیر تهاجمی در درمان تهوع و

چنین سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان رویکردی

استفراغ است که اثرات آن مشابه طب سوزنی است و در

درمانی و نوید بخش در مدیریت مشکالت مختلف عنوان

1

3 .Auriculotherapy
4 .Auricular Acupressure

. Neurokinin 1

2.Extra pyramidal
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گیرندهی نوروکینین 1و کورتیکواستروئیدها به عنوان خط

قسمت های مختلفی از بدن کاربرد دارد )29 ,10( .یکی از

 /4پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /21پاییز 2931

در سال  2914با هدف بررسی شواهد طب فشاری گوش

بهمن  1302تا خرداد  1303انجام گرفت ..حجم نمونه با

برای درمان تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی انجام

استفاده از فرمول زیر و با سطح اطمینان  05درصد و توان

شده است؛ پیشنهاد شده است که مطالعات قوی تری با

آزمون  09درصد با استفاده از مطالعه ی مشابهی که در

طراحی کارآزمایی های بالینی در این زمینه انجام شود ()6

این زمینه انجام شده بود؛ ( )20در هر گروه  24نفر تعیین

و چون رویکردی بی خطر است می توان از پرستاران ،به

شد.
2

عنوان یکی از اعضای اصلی تیم درمانی ،که نقش تجویز
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کننده ی داروهای شیمی درمانی و مراقبت های بعد از آن

پس از کسب تاییدیه از کمیتهی اخالق دانشگاه علوم

را بر عهده دارند در این زمینه استفاده نمود .هم چنین

پزشکیتهرانبا کد/139/2090د 02/و ثبتپژوهش درمرکز

طب فشاری گوش ،مهارتی با ماهیت اثرات فشاری برگوش

کارآزماییهای بالینی ایران با کد

می باشد که قابل یادگیری توسط پرستاران نیز است؛

نمونه گیری شروع شد .پژوهشگر با مراجعه به بخش های

بنابراین می توان با آموزش این رویکرد غیر دارویی از

شیمی درمانی سرپایی بیمارستان های مورد نظر ،از میان

اثرات استفاده از این روش در جهت کاهش عوارض ناشی

زنان مبتال به سرطان پستان که معیار های ورود به

از شیمی درمانی استفاده نمود تا شاید اثرات آن به صورت

پژوهش را دارا بودند؛ نمونه گیری را آغاز کرد .پس از

به بود کیفیت زندگی بیماران از طریق تسکین آالم آنان و

توضیح در مورد اهداف پژوهش و کسب رضایت نامه ی

رضایتمندی از اقدامات درمانی حاصل شود .در نتیجه با

آگاهانه ی کتبی از بیماران جهت شرکت در پژوهش،

توجه به کلیه موارد فوق الذکر و با توجه به مشکالت

بیماران به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.

فراوان ناشی از عوارض جانبی شیمی درمانی که بیماران

سپس بیماران انتخاب شده به صورت تصادفی سازی

سرطانی با آن مواجه هستند و مطالعات انجام شده در

بلوکی به دو گروه آزمون و کنترل تخصیص یافتند.

مورد این روش درمانی ،مطالعه ای با هدف تعیین تاثیر

معیارهای ورود به مطالعه عبارتند از :بیماران مبتال به

طب فشاری گوش بر فاز تاخیری تهوع و استفراغ ناشی از

سرطان پستان و سن باالتر از  10سال که تحت اولین

شیمی درمانی در بیماران مبتال به سرطان پستان شهر

دوره ی شیمی درمانی با داروها و رژیم های درمانی نظیر

تهران در سال  1303شکل گرفت.

سیس پالتین و آنتراسیکلین ها در گروه متوسط و شدید

روش مطالعه

از نظر تهوع و استفراغ قرار داشتند؛ دارای الله گوش

این پژوهش یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده

طبیعی و بدون ضایعه ،زخم و درد در الله گوش ،نداشتن

موازی می باشد ( )20که در مراکز شیمی درمانی وابسته

سابقه استفاده از طب فشاری در سه ماه گذشته ،عدم

IRCT2013120415649N1
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کرده است )26 ,6( .در جدیدترین مطالعه ی نظام مند که

به دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران در فاصله ی زمانی

ورعی و همکاران

تأثیر طب فشاری گوش در کنترل فاز تاخیری تهوع و5/...

تجویز شده توسط پزشک معالج و عدم ابتال به بیماری

چسب مخصوص غیر التکس چسبانیده شد .سپس توسوط

هایی که منجر به استفراغ می شوند نظیر :نارسایی کبد،

پژوهشگر به بیماران آموزش داده شد که هور نقطوه را بوه

کلیه ،مشکالت گوارشی ،مرحله ی حاد هپاتیت ب ،انسداد

مدت حداقل سه دقیقه و سه بار در روز(صبح ،ظهر و شب)

دستگاه گوارش و بدخیمی های مغزی .از سوی دیگر،

فشار بدهند .تکنیک فشاری به این صورت بود که تحریوک

بیماران تحت درمان همزمان رادیوتراپی و شیمی درمانی و

متوسوطی را بووا فشوار دادن پایوودار و کمووی محکوم توور تووا

افرادی که تمایلی به ادامه ی مشارکت در مطالعه را

هنگامی که احساس سوزن سوزن شدن یا ناراحتی خفیفی

نداشتند از مطالعه خارج شدند.

کنند؛ انجام دهند .هم چنین در هنگامی که احساس تهوع

ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامه ی  2قسمتی

داشتند ترجیحا قبل از استفراغ ،این عمل را می توانسوتند

بوود کوه قسومت اول مربوووط بوه اطالعوات دموگرافیووک و

انجام دهند .در این گروه عالوه بر طب فشاری ،از داروهای

اطالعات شیمی درمانی( شامل سن ،وضعیت تاهل ،سوابقه

ضد تهوع و استفراغ نیز به مدت  5روز استفاده می شد .در

مصرف الکل ،سابقه مصرف سیگار ،سابقه بیماری حرکت و

همان جلسه نحوه ی فشار این نقواط بوه بیمواران آمووزش

آشنایی با طب فشاری) و قسمت دوم نیز از پرسشونامه ی

داده می شد و هم چنین با تماس تلفنی انجام طب فشاری

استاندارد مورو ( )1004که دارای  16سووال کوتواه بوود و

و تکمیل پرسشونامه هوا بوه بیمواران یوادآوری موی شود.

برای بررسی و ارزیابی تهوع و استفراغ قبل از درموان ،فواز

پرسشنامه ها به مودت  5روز بورای انودازه گیوری تهووع و

حاد و تاخیری ،مدت ،شدت و زمان بودتر شودن ،طراحوی

استفراغ فاز تاخیری تکمیل شدند .در گروه کنترل فقوط از

شده بود؛ استفاده شد .این پرسشنامه از مقیواس  0درجوه

داروهای ضد تهوع و استفراغ که به صورت روتین در بخش

ای لیکرت ( صفر = اصال وجود ندارد و عدد  = 6غیور قابول

تجویز می شد؛ استفاده گردید .پرسشونامه هوا در دوره ی

تحموول بووودن) برخوووردار بووود و در واقووع یووک مقیوواس

دوم انجام شیمی درمانی از بیماران تحویل گرفته شد .الزم

خودگزارشی بود که توسط خود بیمار تکمیول موی شود و

به ذکر است که پژوهشگر ،دوره ی طب فشواری گووش را

ضووریب پایووایی آن 9/02- 9/ 06گووزارش شووده اسووت.

در انجمن علمى طب سوزنى ایوران بوا موفقیوت گذرانیوده

()20روش کار به این صورت بود که در گروه آزموون ،قبول

بود .داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSv.21و آزمون های

از انجام شیمی درمانی ابتدا هر دو اللوه گووش خوارجی بوا

آمار توصیفی شامل میانگین ،میانه ،انحراف معیار و دامنوه

الکل  05درصد تمیوز شوده و سوپس نقواط"مبودا ،معوده،

ی تغییرات و آمار استنباطی شامل تی مسوتقل و کوای دو

سیستم اعصاب مرکزی ،شن من ،قلب"(تصویر شوماره )1

در سطح معنوی داری  9/95موورد تجزیوه و تحلیول قورار

که بر کنترل تهوع و استفراغ موثر هستند تعیین و توسوط

گرفت.
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استفاده از داروهای ضد تهوع و استفراغ غیر از دارو های

پژوهشگر در هر نقطه یوک دانوه ی گیواهی گذاشوته و بوا

 /1پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /21پاییز 2931

تصویر شماره (:)2

نمونه های این مطالعه را  40بیمار مبتال به سرطان پستان

اعتقاد به طب فشاری در جدول شماره ی  1ارایه شده

تحت شیمی درمانی تشکیل می داد .اطالعات فردی و

است.

مشخصات بالینی هر دو گروه شامل سن ،سابقه ی مصرف
جدول شماره ( :)2مقایسه مشخصات دموگرافیک در دو گروه کنترل و مداخله
گروه آزمون

گروه کنترل

N=14

N=14

45/5±0/01

46/5±6/6

مجرد

 4(1درصد)

 21(5درصد)

متاهل

 06(23درصد)

 00(10درصد)

هرگز
در گذشته
اکنون

 01/0(22درصد)
 0/3(2درصد)
9

 199(24درصد)
9
9

هرگز

 01/0(22درصد)

 00/2(10درصد)

در گذشته

9

 12/5(3درصد

اکنون

 0/3(2درصد)

 0/3(2درصد)

هرگز

 66/0(16درصد)

 59(12درصد)

در گذشته

 29/0(5درصد)

 41/0(19درصد)

اکنون

 12/5(3درصد)

 0/3(2درصد)

آشنایی با طب

بلی

 25(6درصد)

 25(6درصد)

فشاری

خیر

 05(10درصد)

 05(10درصد)

مشخصات
سن

وضعیت تاهل

سابقه مصرف الکل

سابقه مصرف سیگار

سابقه بیماری
حرکت

آزمون آماری

P-value

تی مستقل

9/62

کای دو

کای دو

کای دو

کای دو

کای دو

9/90

9/24

9/32

9/34

1
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یافته ها

سیگار ،الکل ،بیماری حرکت ،آشنایی با طب فشاری و

تأثیر طب فشاری گوش در کنترل فاز تاخیری تهوع و0/...

ورعی و همکاران

آزمون های آماری ،حاکی از عدم اختالف معنادار از نظر این مشخصات در بین دو گروه بود .نتایج مطالعه نشان می دهد که
شدت تهوع در فاز تاخیری در گروه طب فشاری گوش نسبت به گروه کنترل کمتر بوده است به طوری که این کاهش از نظر
آماری معنی دار بوده است ) P=9/992( .هم چن ین نتایج نشان داد ،میانگین تعداد موارد و مدت تهوع در فاز تاخیری در گروه

جدول شماره(  :)1مقایسه ی میانگین و انحراف معیار نمرات تهوع و استفراغ در گروه کنترل و مداخله در فاز تاخیری
گروه آزمون
متغییر

تهوع

استفراغ
دارو

گروه کنترل

P-value

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

تعداد موارد

2/92

3/50

5/00

0/30

9/94

شدت

1/00

3/13

6/10

4/66

9/992

مدت

2/30

4/43

5/06

6/10

9/95

تعداد موارد

9/22

9/01

1/0

2/10

9/991

شدت

9/20

9/03

2/65

2/46

9/991

تعداد موارد

9/0

1/90

9/36

9/54

9/991

طبق جدول شماره ی  2نتایج به دست آمده از بررسی استفراغ فاز تاخیری بیماران در دو گروه طب فشاری و گروه کنترل
حاکی از آن بود که میانگین تعداد موارد و شدت استفراغ در گروه طب فشاری کمتر از گروه کنترل بوده و این میزان از نظر
آماری بین دو گروه معنی دار بود(P=9/991) .
با توجه به جدول شماره  2نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از طب فشاری گوش منجر به کاهش تعداد مصرف داروهای ضد
تهوع و استفراغ شده است که این کاهش از نظر آماری نیز معنی دار بود )P=9/991( .هم چنین در نظر سنجی ای که از
بیماران گروه آزمون در مورد اثر بخشی طب فشاری گوش انجام شد ،نتایج نشان داد که  03/6درصد بیماران از انجام طب
فشاری گوش رضایت داشته و  00/2درصد از بیماران استفاده از این روش را به عنوان روشی مناسب جهت کنترل تهوع و
استفراغ به دیگران نیز توصیه کرده بودند.
بحث

داری در گروه طب فشاری گوش کمتر از گروه کنترل بوده

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر طب فشاری گوش بر

است .در این راستا  Yehو همکاران در سال  2912در

تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتال

مطالعه پایلوت خود نیز به نتایج مشابهی رسیدند و اظهار

به سرطان پستان انجام شد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد

کردند که انجام طب فشاری گوش در کودکان مبتال به

که تعداد دفعات و شدت فاز تاخیری تهوع به طور معنی

لوسمی لنفوبالستیک حاد منجر به کاهش معنی داری در
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طب فشاری گوش کمتر بوده و این اختالف از نظر آماری معنی دار بود( .جدول شماره )2

 /8پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /21پاییز 2931

همچنین  Ayten Taspinarو همکاران در سال 2919

همکاران که به بررسی تاثیر طب فشاری گوش بر تهوع و

مطالعه ای با عنوان تاثیر طب فشاری روی تهوع و استفراغ

استفراغ دوران بارداری پرداخته بودند ،اعمال طب فشاری

ناشی از شیمی درمانی انجام دادند ،که نتایج مطالعه آن ها

گوش منجر به کاهش تهوع و استفراغ شده بود ولی این

نشان داد ،طب فشاری در نقطه نیگوان با سی باند منجر

کاهش از نظر آماری معنی دار نبود)22( .

به کاهش معنی دار نمره تهوع شده است( .)0اما در مقابل

از آنجایی که عارضه تهوع و استفراغ ناشی از شیمی

 Puangsricharernو همکاران در تحقیقی که در سال

درمانی بعد از انجام شیمی درمانی بروز می کند و قبل از

 2990در زمینه تاثیر طب فشاری گوش بر تهوع و

شیمی درمانی عارضه تهوع و استفراغ وجود ندارد ،لذا در

استفراغ اوایل حاملگی انجام دادند ،بیان کردند که استفاده

این مطالعه اطالعات فقط بعد از مداخله مقایسه شده

از طب فشاری گوش نمی تواند تعداد و شدت تهوع و

است ،که این می تواند از محدودیت های این مطالعه

استفراغ دوران بارداری را کاهش دهد که علت این امر می

باشد ،هم چنین این مطالعه تنها بر روی بیماران زن مبتال

تواند متفاوت بودن نوع بیماری ،نقاط طب فشاری گوش و

به سرطان پستان و تحت درمان با دوره های شیمی

هم چنین نوع دانه های بکار برده برای این طب باشد.

درمانی یک روزه انجام شده است که پیشنهاد می گردد

()22

در آینده مطالعاتی بر روی بیماران مبتال به سایر انواع

نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که شدت و تعداد دفعات

سرطان ها و نیز بیماران سرطانی تحت دوره های شیمی

استفراغ در فاز تاخیری در بیماران دریافت کننده طب

درمانی چند روزه انجام گیرد تا بتوان از اثرات طب فشاری

فشاری گوش کمتر از گروه کنترل بود و این کاهش از نظر

گوش بر اینگونه بیماران اطالعات مستندی به دست آورد.

آماری معنی دار بود ،بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت

نتیجه گیری نهایی

که طب فشاری گوش در نقاط مذکور در کنترل شدت

بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می توان

استفراغ موثر است ،که این بخش از نتایج با نتایج مطالعه

اظهار نمود که استفاده از طب فشاری گوش در نقاط

 Yehو همکاران که در سال  2912انجام شد همخوانی

توصیه شده می تواند در کنار درمان های طبی ،تهوع و

داشته ،اما با مطالعه  Taspinarو همکاران که در سال

استفراغ ناشی از شیمی درمانی را تخفیف دهد ،لذا می

 2919انجام شد و از طب فشاری در نقطه  P6با استفاده

توان با فراهم نمودن امکانات و برنامه های آموزشی

از سی باند در بیماران مبتال به سرطان استفاده کرده بود و

مقتضی در مورد نحوه انجام طب فشاری باعث بهبود

منجر به کاهش تعداد و شدت استفراغ شده بود ،ولی این

وضعیت و کاهش عوارض ناشی از شیمی درمانی گردید.

کاهش از نظر آماری معنی دار نبوده است ،همخوانی
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تعداد و شدت فاز حاد و تاخیری تهوع شده است)20(.

نداشت )0( .هم چنین در مطالعه  Puangsricharernو

3/...تأثیر طب فشاری گوش در کنترل فاز تاخیری تهوع و

ورعی و همکاران
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 نویسندگان این مقاله به این وسیله مراتب.شده است
قدردانی خود را از مراکز فوق و کلیه شرکت کنندگان در

تشکر و قدردانی

پژوهش و نیز کارکنان محترم مراکز شیمی درمانی اعالم

این مطالعه حاصل پایان نامه ای در مقطع کارشناسی

.می نماید

ارشد می باشد که با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی
تهران و مساعدت مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان امام
خمینی(ره) و بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) اجرا
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Introduction: Breast cancer is one of the most common cancers that can affect women.
Chemotherapy is one of the main treatment options for this disease. Despite the use of antiemetic drugs, the incidence of this complication is reported between 21% and 35% .
Objective: The aim of this study was to determine the effect of ear acupressure in relieving
delayed nausea and vomiting among women with breast cancer receiving chemotherapy.
Method: This study was randomized clinical trial conducted on 48 women with breast cancer
receiving chemotherapy in Imam Khomeini and Hazrat Rasoul Akram hospital. Before
chemotherapy and after obtaining informed consent, the patients were randomly allocated into
intervention and control groups. Intervention group received routine medications for
controlling nausea and vomiting as well as auricular acupressure. Meanwhile, the control
group received only the routine medications. The data were gathered using demographic and
Morrow Standard questionnaire; and were compared using statistical tests in the SPSS-21.
Results: The results showed that using ear acupressure led to a decrease in the number and
the intensity of nausea at delayed phases and this decrease was statistically significant
(P=0/001). The effects of acupressure on the ear led to a decrease in the severity and number
of vomiting at delayed phases, and this decrease was statistically significant (P=0/001).
Acupressure application did not lead to any complications in the patients.
Conclusions: According to the results of this study, using auricular acupressure on points
like, Shenmen, point zero, stomach, Brainstem, and cardiac can relieve nausea and vomiting
at delay phase of chemotherapy. It is suggested that nurses use this pressure technique as a
complementary, simple and non- invasive, treatment for relieving nausea and vomiting caused
by chemotherapy.
Key words: ear acupressure, delayed nausea and vomiting, breast cancer, chemotherapy
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