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Effect of Breast Milk Odor on Physiological and 
Behavioral Pain Responses Caused by Hepatitis B 
Vaccine in Full-term Infants

 Keywords  Breast Milk; Physiological; Behavior; Pain; Full Term Birth

Aims Uncontrolled pain in human infants can lead to permanent damages, so it is important 
to manage pain for infants. The aim of this study was to determine the effect of breast milk 
smell on physiological and behavioral responses of the hepatitis B vaccine pain in newborns.
Materials & Methods In this two-group randomized controlled clinical trial that was 
performed in 2015, in 9th of Dey Hospital of Torbat Heydarieh City, Iran, 60 three-day term 
healthy infants at an age that were supposed to receive the first dose of hepatitis B vaccine 
were selected by random sampling method and were assigned to 2 test (the breast milk 
smell) and control groups. In the experimental group, the infants were exposed to the breast 
milk smell during the vaccination and the control group received no intervention. Data was 
collected by the checklist of demographic information, registration form of physiological 
responses and behavioral pain tools (MBPS). Physiological data (heart rate and oxygen 
saturation) was recorded immediately before and after the intervention by pulse oximeter. 
Data was analyzed by SPSS 20 statistical software using independent and paired T tests.
Findings There were no significant differences between the control and the test groups 
in terms of heart rate mean and oxygen saturation mean before the intervention (p>0.05), 
but significant differences were observed between them after the intervention (p<0.05). 
In addition, there was a significant difference between the two groups in the average of 
behavioral responses after the intervention (p<0.05).
Conclusion Olfactory stimulation with breast milk has a positive effect on reducing the 
neonatal pain during hepatitis B vaccination.
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های فیزیولوژیک و  تاثیر بوی شیر مادر بر پاسخ
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  دهیچک

های دایمی شود،  تواند منجر به آسیب نشده در نوزاد انسان می درد کنترل اهداف:
مطالعه، تعیین  هدف این بنابراین مدیریت درد برای نوزادان اهمیت زیادی دارد.

های فیزیولوژیک و رفتاری درد واکسن هپاتیت ب  تاثیر بوی شیر مادر بر پاسخ
  در نوزادان ترم بود.

ر سال که ددر این کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار دوگروهه  ها: مواد و روش
روزه ترم  نوزاد یک تا سه ۶۰، انجام شد حیدریه در بیمارستان نهم دی تربت ۱۳۹۴
روش  م که قرار بود نوبت اول واکسن هپاتیت ب را دریافت کنند بهو سال
صورت تخصیص تصادفی در دو گروه  انتخاب شده و به تصادفیگیری  نمونه

گرفتند. در گروه آزمون، نوزادان طی  آزمون (بوی شیر مادر) و کنترل قرار 
خله واکسیناسیون در معرض بوی شیر مادر قرار گرفتند و در گروه کنترل مدا

لیست مشخصات  ها از چک منظور گردآوری داده خاصی صورت نگرفت. به
 (MBPS)های فیزیولوژیک و ابزار رفتاری درد نوزادان  دموگرافیک، فرم ثبت پاسخ

های فیزیولوژیک (تعداد ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن  استفاده شد. داده
شد.  بعد از مداخله ثبت متر، بالفاصله قبل و  اکسی شریانی) توسط دستگاه پالس

زوجی مورد  Tمستقل و  Tهای آماری  و آزمون SPSS 20افزار  ها توسط نرم داده
  گرفتند.  تجزیه و تحلیل قرار 

قبل از مداخله، بین دو گروه کنترل و آزمون از نظر میانگین تعداد  ها: یافته
داشت داری وجود ن ضربان قلب و میانگین درصد اشباع اکسیژن اختالف معنی

)۰۵/۰p>دار مشاهده شد  ها تفاوت معنی )، اما بعد از مداخله، بین گروه
)۰۵/۰p<های  ). همچنین بین دو گروه، بعد از مداخله، از نظر میانگین پاسخ

  ).>۰۵/۰pداری وجود داشت ( رفتاری تفاوت معنی
تحریک بویایی با شیر مادر در کاهش درد نوزادان طی واکسیناسیون  گیری: نتیجه

   .پاتیت ب تاثیر مثبت دارده
 های رفتاری، درد، نوزاد ترم های فیزیولوژیک، پاسخ بوی شیر مادر، پاسخ ها: دواژهیکل
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 ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ رش:یخ پذیتار
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  مقدمه

 درد یک پدیده پیچیده است و به مراحل هدایت، انتقال، درک و
شود و شامل  تلفیق یک محرک خاص در سیستم عصبی مربوط می

. درد حاد یکی از [1]عناصر فیزیولوژیک، رفتاری و اجتماعی است
شده توسط نوزادان است که در نتیجه صدمه،  های مضر تجربه محرک

. [2]افتد بیماری و پروسیجرهای بهداشتی و درمانی اتفاق می
اهمیت است، زیرا آنها قادر به  مدیریت درد در نوزادان بسیار حایز

ابراز کالمی درد خود نیستند و این باور که نوزادان قادر به درک درد 
، چرا که مسیر انتقال [3]نیستند، امروزه از لحاظ علمی رد شده است

درد در نوزادان از تکامل مناسبی برخوردار است. به همین علت درد 
ولد در خاطر نوزاد باقی ناشی از هر پروسیجر دردناکی در ابتدای ت

  . [4]ماند می

تواند  نشده در نوزاد انسان می اند درد کنترل تحقیقات نشان داده
های دایمی در اجزای رشد و تکامل شناختی و  منجر به آسیب

پذیربودن مغز در حال رشد باعث تغییر در پاسخ به  علت انعطاف به
درد حاد،  . همچنین در زمان بروز[5]محرکات دردناک بعدی شود

ها، باعث  کوالمین های استرس مانند کورتیزول و کاته هورمون
ای،  افزایش تخریب بافتی، احتباس مایعات، کاهش حرکات روده

های بطنی  ضعف ایمنی، بروز تاکیکاردی، ایسکمی و آریتمی
. اگر چه نوزاد قادر به ابراز پاسخ کالمی درد نیست، اما [6]شوند می

رفتاری و فیزیولوژیک از خود نشان  در زمان درد تغییرات
های  مدت درد شامل تغییر پاسخ . اثرات کوتاه[7]دهد می

صورت افزایش تعداد ضربان قلب و کاهش درصد  فیزیولوژیک به
های رفتاری درد شامل تغییر  اشباع اکسیژن شریانی است و پاسخ

های  در الگوی خواب، گریه و افزایش حرکات بدن و تغییر حالت
  . [9 ,8]کردن است صورت اخم بهچهره 

توان از مداخالت دارویی و غیردارویی استفاده  برای مدیریت درد می
مدت  کرد، اما در استفاده از داروهای ضددرد برای دردهای کوتاه

مانند واکسیناسیون در نوزادان جای شک و ابهام وجود دارد، چرا که 
جانبی مضر آنها زیاد تاثیر این داروها در نوزادان ضعیف و اثرات 

های دارویی  . برای جلوگیری از اثرات مخرب روش[10 ,8]است
های  توان از روش دنبال اقدامات درمانی، می منظور کاهش درد به به

، تماس پوست [11]مانند تحریکات چندحسی غیردارویی کنترل درد
استفاده  [14]و مکیدن غیرمغذی [13]، تغذیه با شیر مادر[12]با پوست

های  طور موثر از طریق دخالت سیستم توانند به ها می کرد. این روش
های درد را  حرکتی، چشایی یا بویایی پاسخ - مختلف المسه، تعادلی

  . [16 ,15]های دردناک کاهش دهند در نوزاد حین رویه
، [17]در این میان نقش سیستم بویایی مورد توجه خاص قرار دارد

های حسی نوزاد، جزء  در مقایسه با سایر سیستمزیرا در زمان تولد 
. نوزادان بعد از تولد، [18 ,17]شود ها محسوب می ترین سیستم کامل

ای خود را  از طریق بوهای منتشرشده از پستان مادر منبع تغذیه
و در همان روزهای ابتدای تولد، بوی شیر، گردن و  [19]کنند پیدا می

. نوزاد انسان قادر است بوی [18]دهند بدن مادر خود را تشخیص می
شیر مادر خود را در همان روزهای نخست، بدون تجربه بویایی قبلی 

. این تمایل بویایی زودهنگام و اهمیت آن [20 ,17]تشخیص دهد
برای بقا منجر به طرح این سئوال شده است که آیا بوهای مادری، 

  .[20]بخش در نوزادان داشته باشند ممکن است اثرات آرام
تاکنون مطالعات متعددی، تاثیر تحریک بویایی با شیر مادر را مورد 

اند و نتایجی از قبیل تاثیر مثبت بوی شیر مادر بر  مطالعه قرار داده
زمان انتقال از گاواژ به  ، کاهش مدت[21]رفتارهای مکیدن نوزاد

دست آمده  به [23]و افزایش میزان هضم شیر [22]تغذیه دهانی
مادری  -است. نتایج مطالعات نشان داده است که بوهای جنینی

های حرکتی در  های تنش از جمله گریه و فعالیت توانند پاسخ می
نوزادان جداشده از شیر مادر یا تحت مداخالت دردناک را کاهش 

ای که روی تاثیر بوی شیر بر نوزادان نارس  در مطالعه .[17]دهند
بخش روی آنها دارد و  شخص شد، بوی شیر تاثیر آرامانجام دادند م

نمره درد آنها در مقایسه با گروهی که در معرض بوی فرموال قرار 
مشخص شد  و همکاران اویامادر مطالعه . [9]اند، کمتر است گرفته

دار  تواند میزان خون اکسیژن که تحریک بویایی با شیر مادر می
  .[27]ش دهدقسمت اوربیتوفرونتال مغز را افزای

شده، تحریک بویایی با شیر مادر بر برخی  بنا بر مطالعات انجام
های فیزیولوژیک نوزاد موثر است. اما مطالعات  شاخص
گرفته در زمینه تاثیر بوی شیر بر درد نوزاد اندک است و از  صورت

که  [17]اشاره کرد و همکاران نیشیتانیتوان به مطالعه  این میان می
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های رفتاری و سطح کورتیزول  ی شیر مادر بر پاسخدر آن تاثیر بو
  بزاق مورد بررسی قرار گرفته است. 

با توجه به وجود شواهد ناکافی در زمینه تاثیر بوی شیر مادر بر 
های فیزیولوژیک و رفتاری درد در نوزادان و اهمیت کاهش  پاسخ

درد در آنها، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر بوی شیر مادر بر 
های فیزیولوژیک و رفتاری درد واکسن هپاتیت ب در نوزادان  اسخپ

  ترم انجام شد.
  

  ها مواد و روش

این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار دوگروهه است 
حیدریه روی نوزادان  در بیمارستان نهم دی تربت ۱۳۹۴که در سال 
هفته  ۴۲تا  ۳۷روزه ترم و سالم با سن حاملگی بین  یک تا سه

 ۳۵۰۰تا  ۲۵۰۰انجام گرفت. معیارهای ورود به مطالعه شامل وزن 
های  ها و بیماری ، عدم وجود ناهنجاری۸گرم، نمره آپگار بیشتر از 

 ۴۸آور از  مادرزادی مانند شکاف کام، عدم دریافت داروی خواب
ساعت قبل از واکسیناسیون و رضایت والدین بود. در صورت بروز 

شدن  ی و گوارشی در حین مداخله یا منصرفهر گونه مشکل تنفس
ها از مطالعه خارج  والدین از ادامه شرکت در پژوهش، نمونه

، با [10]های مطالعه مشابه شدند. حجم نمونه با توجه به داده می
 ۲۶%، حدود ۹۰% و توان آزمون ۹۵درنظرگرفتن ضریب اطمینان 

تمال ریزش دست آمد که با درنظرگرفتن اح نمونه برای هر گروه به
 ۶۰نوزاد برای هر گروه و در مجموع  ۳۰ها، تعداد  درصدی نمونه۱۰

  شدند.  انتخاب تصادفیگیری  نمونهروش  نوزاد به
لیست مشخصات دموگرافیک، فرم  ها از چک منظور گردآوری داده به

 (MBPS)های فیزیولوژیک و ابزار رفتاری درد نوزادان  ثبت پاسخ
  استفاده شد. 

های  تعیین روایی فرم مشخصات دموگرافیک و فرم ثبت پاسخ
روش روایی محتوی انجام شد؛ به این ترتیب که  فیزیولوژیک به
نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  ۱۰ابزار در اختیار 

آوری نظرات، اصالحات الزم اعمال  گناباد قرار گرفت و پس از جمع
اده قرار گرفت. ابزار رفتاری درد در شده و برای مطالعه مورد استف

مورد استفاده قرار  [25]و همکاران سیمین تعاونیایران در پژوهش 
منظور تعیین پایایی  گرفته و روایی و پایایی آن تایید شده است. به

کنندگان استفاده شد که  ابزار از روش همبستگی بین مشاهده
این مقیاس دست آمد.  به ۸۶۲/۰ضریب همبستگی پیرسون معادل 

شامل سه پارامتر؛ حالت صورت، گریه و حرکات بدن است. حالت 
گزینه و حرکات بدن دارای  ۵گزینه، حالت گریه دارای  ۴چهره دارای 

 ۳گزینه است. پارامترهای حالت صورت و حرکات بدن از صفر تا  ۶
اند. بیشترین  بندی شده نمره رتبه ۴نمره و پارامتر گریه از صفر تا 

  و کمترین آن صفر است. ۱۰نمره، 
منظور ثبت تعداد ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن شریانی از  به

متر استاندارد (شرکت پویندگان راه سالمت؛  اکسی دستگاه پالس
متر، از  اکسی شد. برای تعیین پایایی دستگاه پالس ایران) استفاده 

ی ها ؛ به این صورت که شاخص  ارز استفاده شد روش پایایی هم

شده (تعداد ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن  مورد نظر ثبت
متری استاندارد  اکسی شریانی) توسط این دستگاه با دستگاه پالس

  مقایسه شد.  نلکورنام  دیگری به
ها، پس از تایید کمیته اخالق دانشگاه و  آوری نمونه برای جمع

مدت  حیدریه طی کسب اجازه از مسئوالن بیمارستان نهم دی تربت
مطالعه پژوهشگر، روزانه به بخش زنان بیمارستان مذکور مراجعه 

کرد و توضیحات الزم در مورد هدف پژوهش و نحوه انجام کار به  می
والدین نوزادانی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند و قرار بود 

شد و از آنها  نوبت اول واکسن هپاتیت ب را دریافت کنند، داده می
گیری  شد. نمونه مه کتبی برای ورود به پژوهش گرفته مینا رضایت

روش تخصیص تصادفی  ها به شد و نمونه صورت روزانه انجام می به
گرفتند. براساس اعداد تصادفی نوزادان با عدد  در دو گروه قرار می

زوج در گروه آزمون (بوی شیر مادر) و نوزادان با عدد فرد در گروه 
  گرفتند.  کنترل قرار 

صورت  ای انجام واکسیناسیون هپاتیت ب نوبت اول، هر نوزاد، بهبر
شد  انفرادی به اتاقی آرام که هیچ سروصدایی در آن نبود، آورده می

گرفت. دمای  قرار می C۳۷°و روی یک تخت گرم با درجه حرارت 
و شرایط نور نیز برای تمام نوزادان  C۲۵°ها  اتاق برای تمام نمونه
اکسن در هر دو گروه تحت شرایط یکسان، با یکسان بود. تزریق و

شد. در اتاق واکسیناسیون  وسایل مشابه و فرد ثابتی انجام می
قبل از شروع، پروب جز تیم پژوهش فرد دیگری نبود.  به

متر توسط پژوهشگر روی مچ دست نوزاد بدون اعمال  اکسی پالس
در گروه بوی شیر مادر برای تحریک شد.  فشار اضافی بسته می

بویایی نوزاد از نمونه شیر مادر نوزاد، اول صبح قبل از خوردن 
ترین بو مربوط به همین  شد، چرا که خالص صبحانه استفاده می

ساعت بعد از دریافت صبحانه، بوی رژیم  ۴تا  ۲زمان است و 
سی از شیر روی گاز  سی۲شود. سپس  غذایی وارد شیر مادر می

گرفت.  از بینی نوزاد قرار میمتری  سانتی۳ریخته شده و در فاصله 
دقیقه قبل از واکسیناسیون شروع شده و تا تکمیل  ۳این کار از 

های فیزیولوژیک (تعداد ضربان قلب و  پروسیجر ادامه داشت. داده
متر،  اکسی درصد اشباع اکسیژن شریانی) توسط دستگاه پالس

بعد از عنوان زمان پایه و بالفاصله  بالفاصله قبل از شروع مداخله به
  شد.  مداخله که اتمام واکسیناسیون بود، ثبت می

های رفتاری نیز با استفاده از ابزار آن از ابتدا تا انتهای  پاسخ
گر از ابتدا تا انتهای  دهی شد. این کار توسط مشاهده پروسیجر نمره

های  دهی به پاسخ شد (مسئول نمره واکسیناسیون انجام می
های رفتاری درد  وه استفاده از ابزار پاسخرفتاری، مهارت الزم را در نح

در نوزادان دارا بود و همچنین توضیحات و آموزش الزم در رابطه با 
چگونگی استفاده از ابزار از قبل به او آموزش داده شده بود و از 
طرفی از اهداف پژوهش اطالعی نداشت). در تمام مدت مداخله از 

شد. در گروه  ی اجتناب میدادن و هر گونه اقدام دیگر تماس، تکان
  ای صورت نگرفت.  کنترل، هیچ گونه مداخله

تجزیه و تحلیل  SPSS 20افزار آماری  های مطالعه توسط نرم داده
ها در  مستقل برای بررسی اختالف میانگین Tشد. از آزمون آماری 

زوجی برای  Tقبل و بعد از مداخله بین دو گروه و از آزمون آماری 
ها، قبل با بعد از مداخله در هر گروه  بررسی اختالف میانگین

 -ها نیز با آزمون کولموگروف بودن توزیع داده استفاده شد. نرمال
  اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت.

  

  ها یافته

روزه بودند و میانگین وزنی نوزادان هنگام تولد در  تمام نوزادان، یک
گرم و در گروه آزمون ۶۷/۳۱۳۴±۹۹/۳۳۲گروه کنترل 

میانگین سن حاملگی در . همچنین گرم بود۶۶/۳۴۲±۶۲/۳۰۹۸
 ۸۹/۳۸±۳۴/۱هفته و در گروه آزمون  ۱۳/۳۹±۱۴/۱گروه کنترل 

هفته بود. دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و بالینی با هم 
  ).۱؛ جدول <۰۵/۰pداری نداشتند ( تفاوت معنی

انجام مداخله، بین دو گروه کنترل و ، قبل از  گروهی در بررسی بین
آزمون از نظر میانگین تعداد ضربان قلب در دقیقه و میانگین درصد 

داری وجود نداشت، اما بعد از  اشباع اکسیژن اختالف معنی
دار مشاهده شد. همچنین بین  ها تفاوت معنی مداخله، بین گروه
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اری تفاوت های رفت دو گروه، بعد از مداخله، از نظر میانگین پاسخ
های رفتاری در  ای که متوسط پاسخ گونه داری وجود داشت، به معنی

  کمتر از گروه کنترل بود. ۷۳/۰گروه آزمون 
  

) مشخصات اعداد داخل پرانتز درصد هستند(مطلق و نسبی  فراوانی )۱جدول 
   نفر) ۳۰(هر گروه  شناختی و بالینی واحدهای پژوهش در دو گروه جمعیت

  گروه کنترل  گروه آزمون  شناختی جمعیتمشخصات 

  جنسیت نوزاد
  ۱۱) ۷/۳۶(  ۱۲) ۰/۴۰(  دختر

  ۱۹) ۳/۶۳( ۱۸) ۰/۶۰(  پسر

  نوع زایمان

  ۲۰) ۷/۶۶(  ۱۹) ۳/۶۳(  طبیعی

  ۱۰) ۳/۳۳(  ۱۱) ۷/۳۶(  سزارین

  نمره آپگار

  ۳۰) ۱۰۰(  ۲۷) ۰/۹۰(  ۹نمره 

  ۰  ۳) ۰/۱۰(  ۱۰نمره 

  
آزمون پس از مداخله، میانگین  ، در گروه گروهی در بررسی درون

تعداد ضربان قلب در دقیقه و میانگین درصد اشباع اکسیژن تغییر 
داری نکرد، اما در گروه کنترل میانگین تعداد ضربان قلب در  معنی

دار و میانگین درصد اشباع اکسیژن کاهش  دقیقه افزایش معنی
  ).۲دار یافت (جدول  معنی

  

رفتاری و فيزيولوژیک درد در  های پاسخی مقایسه میانگین آمار )۲جدول 
  نفر) ۳۰(هر گروه  در دو گروه قبل و بعد از انجام مداخله، نوزادان

 گروهی داری بین سطح معنی  گروه کنترل  گروه آزمون   متغیرها

  های رفتاری نوزادان پاسخ

  ۰۰۸/۰  ۷۳/۸±۱۷/۰  ۰۰/۸±۱۷/۰  بعد از مداخله
  تعداد ضربان قلب در دقیقه

 ۵۰/۱۴۱±۵۰/۱۹  مداخلهقبل از 
۹۸/۱۷±۹۶/

۱۴۱  
۵۲/۰  

  بعد از مداخله
۹۶/۱۲±۳۰/

۱۴۳  
۹۶/۲±۷۳/

۱۵۳  
۰۳/۰  

داری  سطح معنی
  گروهی درون

٠٧/٠  ۰۰۰۱/۰   -  

  شریانی درصد اشباع اکسیژن
  ۴۳/۹۳۳۵/۰±۴۶/۳ ۶۳/۹۲±۲۰/۳  قبل از مداخله
  ۳۷/۸۶۰۰۱/۰±۶۷/۵  ٢٠/٩١±٠٨/٥  بعد از مداخله

داری  سطح معنی
  گروهی درون

١٦/٠  ۰۰۰۱/۰   -  

  

  بحث

های  مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر بوی شیر مادر بر پاسخ
فیزیولوژیک و رفتاری درد در نوزادان صورت گرفت. نتایج نشان داد 

های رفتاری در گروهی که با بوی شیر مادر  که متوسط پاسخ
  بود.داری کمتر از گروه کنترل  صورت معنی تحریک شده بودند، به

که تاثیر تحریک بویایی با شیر مادر و  [18]و همکاران راتزمطالعه 
عنوان بویی که برای نوزادان آشناسازی شده بود) بر  بوی وانیل (به

های رفتاری نوزادان در حین خونگیری را بررسی کرده بودند،  حالت
قراری و گریه نوزادان در معرض تحریک  نشان داد که میزان بی

رل است. نتایج مطالعه داری کمتر از گروه کنت شکل معنی بویایی، به
  حاضر با مطالعه ایشان همخوانی دارد. 

نیز حاکی از تاثیر بوی شیر  [17]و همکاران نیشیتانینتایج مطالعه 
زمان گریه  عنوان یک محرک بویایی آشنا بر کاهش مدت مادر به

نوزادان در طول پروسیجر خونگیری از پاشنه پا بود. همچنین در 
تحریک با بوی مایع آمینیوتیک  [26]و همکاران وارندیپژوهش 

زمان گریه  عنوان بوی آشنا برای نوزاد)، توانست طول مدت (به
داری کاهش دهد که این نتایج  طور معنی نوزادان را بعد از تولد به

آمده از پژوهش حاضر است.  دست های به نیز در راستای یافته
یی شده در این زمینه، محرکات بویا براساس تحقیقات انجام

ای موثری برای بازیابی خاطرات  توانند کلیدهای زمینه می
رسد در پژوهش حاضر، تحریک  نظر می . بر این اساس به[15]باشند

بویایی با شیر مادر توانسته است سبب بازیابی حافظه مرتبط با 
شود و به این ترتیب  آرامشی شود که از وجود مادر نصیب نوزاد می

دهد. همچنان که در  درد را تخفیف می های رفتاری ناشی از واکنش
های  شده، تحریک بویایی با بوهای آشنا بر پاسخ های انجام پژوهش

  بخش داشته است. رفتاری تاثیر آرام
در مطالعه حاضر، متوسط تعداد ضربان قلب در هر دو گروه کنترل و 
آزمون نسبت به قبل از مداخله افزایش داشت، اما اختالف این 

دار نبود، در صورتی که در  ر گروه بوی شیر مادر معنیها د میانگین
دار بود. متوسط درصد اشباع اکسیژن  گروه کنترل این اختالف معنی

خون شریانی نیز در هر دو گروه بعد از مداخله نسبت به قبل آن 
زوجی، میانگین درصد  Tکاهش داشت. با توجه به نتایج آزمون 
مادر، بعد از مداخله نسبت اشباع اکسیژن خون در گروه بوی شیر 

داری نداشت، اما این اختالف در گروه  به قبل آن تفاوت معنی
دهد که تحریک بویایی با  دار بود. این نتایج نشان می کنترل معنی

دار ضربان قلب و همچنین  شیر مادر توانسته است از افزایش معنی
های  عنوان شاخص دار درصد اشباع اکسیژن خون به کاهش معنی

های  یزیولوژیک درد جلوگیری کند و از آنجایی که پاسخف
فیزیولوژیک و رفتاری تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند، بنابراین 
همسوبودن نتایج در هر دو نوع پاسخ (فیزیولوژیک و رفتاری) در 

رسد. در صورتی که در گروه کنترل  نظر می گروه آزمون منطقی به
صد اشباع اکسیژن خون افزایش تعداد ضربان قلب و کاهش در

داری پس از واکسیناسیون وجود داشت که این یافته  شکل معنی به
های  بخشی تحریک بویایی با شیر مادر بر پاسخ بیانگر تاثیر آرام

  فیزیولوژیک درد در نوزادان است. 
های مطالعه  های رفتاری با یافته نتایج مطالعه حاضر از نظر پاسخ

همخوانی دارد، اما در تاثیر تحریک  [15]و همکاران سادات حسینی
عبارتی  های فیزیولوژیک متناقض است. به بویایی آشنا بر شاخص

دیگر، در مطالعه فوق تحریک بویایی نوزاد با وانیل که از قبل برای 
های رفتاری درد را در نوزاد  نوزاد آشناسازی شده بود توانست پاسخ

ای فیزیولوژیک ه داری کاهش دهد، اما بر شاخص شکل معنی به
های رفتاری درد در  تاثیری نداشت. در مطالعه حاضر نیز نمره پاسخ

داری کمتر  شکل معنی گروه بوی شیر مادر نسبت به گروه کنترل به
های فیزیولوژیک درد نیز کاهش یافته بود. شاید علت  بود، اما پاسخ

های فیزیولوژیک، در نحوه اجرای تکنیک یا  این تناقض در پاسخ
  مدت تحریک بویایی یا نوع ماده بویایی باشد.  طول

نتایج مطالعه حاضر از نظر تاثیر بوی شیر بر درصد اشباع اکسیژن 
شریانی، با نتایج چندین مطالعه دیگر در خصوص تحریک بویایی 

همخوان است. در  [27 ,24]نوزاد بر درصد اشباع اکسیژن شریانی
ر بوی شیر بر نمره درد در زمینه تاثی [9]و همکاران بدیعیمطالعه 

نوزادان نارس مشخص شد که نمره درد نوزادانی که با بوی شیر مادر 
داری از گروهی که با بوی فرموال  طور معنی تحریک شده بودند، به

تحریک شده بودند کمتر است که با نتایج مطالعه حاضر همخوان 
وزاد و تواند در ارتباط با بازیابی خاطره مادر برای ن است و این می

  بخش ناشی از حس بودن مادر در کنار نوزاد باشد.  تاثیر آرام
سازی  عدم امکان کنترل تمام عوامل دخیل در مداخله، مانند یکسان

های  شرایط نوزادان از چند ساعت قبل از مداخله، از محدودیت
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پژوهش حاضر بود. لذا انجام مطالعات بیشتر و کنترل هر چه 
شود. همچنین  بل از مداخله توصیه میبیشتر شرایط نوزادان، ق

های رفتاری در  های بعدی نمرات پاسخ شود در پژوهش پیشنهاد می
صورت جداگانه بررسی شود تا  های مختلف این مقیاس به قسمت

تری از تاثیر این روش بر جوانب مختلف  بتوان به نتایج دقیق
  های رفتاری دست یافت. پاسخ

  

  گیری نتیجه

شیر مادر در کاهش درد نوزادان طی تحریک بویایی با 
  واکسیناسیون هپاتیت ب تاثیر مثبت دارد.

  

کننده بدین وسیله از تمامی والدین نوزادان شرکتتشکر و قدردانی: 
حیدریه و  نهم دی تربت در پژوهش و کارکنان محترم بیمارستان

همچنین حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
ای اخالق در پژوهش، واحد تحصیالت  منطقه گناباد (کمیته

تکمیلی و مدیریت امور پژوهشی دانشگاه) تشکر و قدردانی 
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اخذ  IR.GMU.REC.1394.22دانشگاه علوم پزشکی گناباد با کد 

و در پایگاه ثبت کارآزمایی بالینی با کد 
IRCT2015072423323N1 .ثبت شد  
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