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  چكيده
يافتن  ، لذاآنهاستله كاهش سطح استرس أ، مسپرستارانيكي از مسائل مهم در حوزه بهداشت روان  اينكه به توجه با :مقدمه

عصاره آن طيف كه يكي از گياهان دارويي است  جينكوبيلوبا .راهكارهايي جهت كاهش سطح استرس در اين افراد ضروريست
 رفتاري، پژوهش حاضر در نظر دارد ثيرات مثبت جينكو بر عملكرد ذهني وأبا توجه به تلذا  . وسيعي از اثرات فارماكولوژيك دارد

  .بررسي كندپرستاران نكو را بر سطح استرس ثير مصرف جيأتا ت
واجد شرايط با استفاده از روش  پرستارانبوده كه در آن از نوع كارآزمايي باليني دو گروهي متقاطع  اين پژوهش :روش بررسي

 40نما ارو و دارومقدار تجويز د. ، دارو و دارونما داده شدپرستارانطور تصادفي به اين   هب شده وگيري در دسترس، انتخاب  نمونه
   .شدند گروه آزمون و كنترل جابجا،  اي مداخله بعد از دوره دو هفته. بود گرم، دو بار در روز ميلي
جمع امتياز پرسشنامه استرس شغلي در  .هفته قرص جينكو را مورد استفاده قرار دادند 2پرستار به مدت  62در اين مطالعه : نتايج

  جمع امتياز پرسشنامه استرس شغلي در گروه كنترل بعد از مداخله. بود 26/10 با انحراف معيار 15/40 گروه آزمون بعد از مداخله
  .بود 12با انحراف معيار  55/34

همراه   هكاهش كيفيت مراقبت از بيماران و نارضايتي از كار را ب مشكالتي نظير توجه به اينكه استرس در پرستارانبا : گيري نتيجه
بر ميزان  اين پژوهش تأثير مثبت مصرف جينكوبا توجه به اينكه در . ، ضروريست اتي جهت كاهش اين مشكالتانجام اقدامدارد، 

  .توان از آن در جهت روشي براي افزايش كيفيت زندگي پرستاران استفاده كرد استرس پرستاران مشخص شد، لذا مي
  ، جينكو بيلوبا پرستار استرس شغلي،: واژگان گل

64 



  سيزدهم، دوره دوم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1393پنجاهم، بهار  شماره مسلسل
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  مقدمه
 از وي تفسير و شخصي ذهني ادراكات ي وسيله  به استرس

 باعث تواند مي و بوده هايش توانايي از خارج كه موقعيتي

 كلي طور ه ب  .دشو مي تعريف شود، وي سالمتي در اختالل

 كه نمود توجه بايد و شود مي تجربه افراد ي همه توسط استرس

 فرادا عملكرد بهبود و افزايش در تواند مي استرس از درجاتي

ولي زماني كه فشار رواني از حد توان شخص  ]1[ باشد ثرؤم
  .]2[ كند بگذرد، اختالالت رفتاري و هيجاني بروز مي

ترين داليل ايجاد تنيدگي در زندگي افراد  يكي از عمده
با سازمان كاري عوامل ايجاد استرس برخي از  ]3[ شغل است

ت خاص كه بعضي ديگر با ماهي  در ارتباط هستند در حالي
شود در  گفته مي .]4[ ندهست وظايف هر شغل در ارتباط

، پزشكي و آموزشي مطرح  مشاغلي كه در آنها ارتباط انساني
همچنين تحقيقات نشان . است، تنيدگي بيشتري وجود دارد

، داشتن مسئوليت  داده است كه رويارويي دايمي با بيماران
جهه با بيماران در ها، انجام فرايندهاي باليني، موا سالمت انسان

هاي اضطراري و نوبت كاري  حال احتضار، برخورد با موقعيت
اي هستند كه در  زاي حرفه در گردش از جمله عوامل استرس

ويژه پرستاران باعث كاهش  ههاي بهداشتي درماني ب حرفه
، احساس عدم  كيفيت مراقبت از بيماران و نارضايتي از كار

هاي ويژه  ساله در ميان بخششود و اين م كفايت و خستگي مي
 .]3[بيشتر است  ICUمثل 

كنند  هاي سوختگي كار مي همچنين پرستاراني كه در بخش
نيز نسبت به استرس مستعد بوده و نياز به حمايت بيشتري 
دارند چرا كه ناتواني مديران مراكز سوختگي براي استخدام 

باعث  هاي حامي و درآمد پايين ، كمبود سازمان پرستاران جديد
ايجاد مشكالت فراوان شده و اين پرستاران فشار اضافه و 

و اين عوامل آنها را   كاهش انگيزه در محيط كار را تجربه كرده
كه حتي تمايل دارند هرچه  ه تا جاييدتحت فشار زيادي قرار دا

 .]5[ تر كار در مراكز سوختگي را رها كنند سريع

رفتن اين نكته كه لذا با توجه به موارد مذكور و در نظر گ
ها و  كنند، يافتن استراتژي زيادي را تجربه مي استرس پرستاران

راهكارهايي جهت كاهش سطح استرس در اين افراد ضروري 
   .]6[ است

  

ها مورد  براي درمان بيماري يكي از راهكارهايي كه اخيراً
استفاده از گياهان  كاربرد طب مكمل و  توجه قرار گرفته است،

يكي از اين گياهان دارويي است و   جينكوبيلوبا. ستارويي ا د
و عصاره آن  ]7[ترين داروهاي مكمل بوده  يكي از پرمصرف

طيف وسيعي از اثرات فارماكولوژيك دارد كه سبب كاربرد 
درماني متعدد آن از جمله در اختالالت شناختي، افسردگي، 
مشكالت كبد و كليه، اختالل در گردش خون مغزي، ايسكمي 

  ].8، 9[ هاي محيطي، شده است يوكارد و بيماري انسدادي شريانم
هاي دارويي جينكو از برگ خشك درخت  وردهآفر

ثير مستقيم يا أشود و از طريق ت جينكوبيلوبا استخراج مي
در محافظت از سيستم عصبي ) تنظيم جريان خون ( مستقيم غير

ا در ثير مثبت آن رأو تحقيقات انجام شده، ت] 10[نقش داشته 
و بهبود حافظه نشان  ]11[ اختالالتي همچون آلزايمر و دمانس

ثيرات مثبت ذكر شده براي جينكو، أبر ت  عالوه .]12[ اند داده
اين دارو ممكن است سبب عوارضي همچون سردرد، تهوع، 

تا ( اسهال و اختالل گوارشي شود ولي عصاره استاندارد آن
  .]13[ اي ندارد عارضه ايمن بوده و ]7[) گرم در روز ميلي 120

هاي حيواني نشان  نتايج تحقيقات انجام شده بر روي نمونه
ثيرات نامطلوب استرس أتواند به تسكين ت داده كه جينكو مي

هايي كه جينكو در اين زمينه عمل  يكي از روش. كمك كند
كند، ذخيره انرژي از طريق افزايش بيوسنتز پروتئين و اسيد  مي

 ATPكمك به افزايش سطح گلوكز و  نوكلئيك است و باعث
(Adenosin Triphosphate) شود كه منجر به توليد انرژي  مي

  هاي استرس فيزيكي يا رواني طي دوره بيشتر مخصوصاً
ثير احتمالي جينكو بر استرس أشود همچنين درباره ت مي
كند و  ، توانايي شناختي را مختل مي توان گفت كه استرس مي

هاي مغزي را افزايش داده و توانايي  رونجينكو جريان خون ن
كند و سبب پيشبرد  سازگاري با استرس را تقويت مي

شود در  هاي سازگاري و تقويت عملكرد رواني مي مهارت
ها، اين احتمال  توان گفت كه با توجه به اين مكانيسم نتيجه مي

ثير أ، ت وجود دارد كه جينكو در مقابل اثرات مخرب استرس
  .]9[افراد داشته باشد محافظتي بر 

  ثيرات احتمالي جينكو بر أبا توجه به موارد گفته شده و ت
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حفظ  عملكرد ذهني و رفتاري و با در نظر گرفتن اين نكته كه
نيروي پرستاري و سالم نگهداشتن اين قشر كه به عنوان حافظ 
سالمت و تندرستي اعضاي ديگر جامعه هستند، از اهميت 

هايي با هدف كاهش سطح  لذا پژوهش  ، خاصي برخوردار است
. توانند از اهميت بااليي برخوردار باشد مي پرستاراناسترس 

ثير أكنون پژوهشي در مورد تهمچنين با توجه به اين امر كه تا
نشده است و تحقيقات  جينكو بر ميزان استرس انسان انجام

هاي  ثير اين داروي مكمل را بر استرس نمونهأانجام شده ت
ثير مصرف أ، پژوهش حاضر در نظر دارد تا ت اند ي سنجيدهحيوان

بررسي كند تا با كاهش  پرستارانجينكو را بر سطح استرس 
كيفيت مراقبت از بيمار و رضايتمندي از كار سطح استرس آنها، 

را افزايش داده و احساس عدم كفايت و فرسودگي شغلي را در 
  .اين قشر كاهش دهد

  
  ها مواد و روش

بوده از نوع كارآزمايي باليني دو گروهي متقاطع  شاين پژوه
كه به منظور تعيين ميزان تأثير مصرف جينكو بر استرس پرستاران 

هاي  شاغل در بخش ( هاي آموزشي درماني اراك بيمارستان
  .انجام شده است)  ICU (Intensive care unit)سوختگي و 

 هاي شاغل در بخش  پرستارانجامعه پژوهش شامل كليه 
 اينو داراي مراكز آموزشي درماني اراك   ICUسوختگي و 

، نداشتن سابقه استفاده از جينكو به هر منظور :بودندها  ويژگي
، به هر منظور  ضداضطراب و استرس داروهاي عدم دريافت

كه بر ميزان   نداشتن بيماري جسمي و رواني و هر شرايطي
  ن رواني طي مواجه نشدن با هرگونه بحرا، ثير داردأاسترس ت

گيري در  روش نمونه .تمايل به شركت در پژوهش و ماه اخير 6
گيري آسان بوده و پس از مقدارگذاري  اين پژوهش از نوع نمونه

با توجه  (نفر محاسبه شد  31در فرمول، حجم نمونه در هر گروه 
نفر در گروه آزمون و  62به متقاطع بودن اين مطالعه در نهايت 

نترل قرار گرفتند چون بعد از مرحله اول، نفر در گروه ك 62
  :بود  مراحل كار به شرح زيرو ) ها با هم جابجا شدند گروه
واجد شرايط شركت در  پرستاران ،ابتدا در روز مراجعه 

 ICUهاي سوختگي و  پرستاران شاغل در بخشپژوهش از بين 

و در مرحله بعدي  شدند، انتخاب مراكز آموزشي درماني اراك
ك و پرسشنامه استرس شغلي توسط خصات دموگرافيفرم مش

، دارو و  پرستارانطور تصادفي به اين   هسپس ب .شدها تكميل آن
 به طور تصادفي به دو انتخاب شده  پرستاران( شددارونما داده 

به اين ). شدندگروه آزمون و كنترل، به تعداد مساوي تقسيم 
ي كاغذي به ها صورت كه داروهاي جينكو و دارونما در پاكت

پاكت  31پاكت حاوي كپسول جينكو و  31(تعداد مساوي 
. شدگذاري  ها شمارهشد و روي آنقرار داده ) حاوي دارونما

گرم، دو بار در روز، به  ميلي 40مقدار تجويز دارو و دارو نما 
اي مداخله،  بعد از اتمام دوره دو هفته. مدت دو هفته بود

و  شدآزمون و كنترل پر پرسشنامه استرس شغلي توسط گروه 
يك  washoutدر مرحله بعد پس از سپري شدن يك دوره 

ثير جينكو ارزيابي شده أهاي مشابه كه ت در پژوهش ( [ اي هفته
در نظر گرفته شده  washoutاي  است دوره يك هفته

 ، گروه آزمون و كنترل جابجا شده و گروهي كه قبالً] ]14[است
، پالسبو را به  گرفته شده بود عنوان گروه آزمون در نظر  هب

گروه  هفته دريافت خواهد كرد و گروهي كه قبالً 2مدت 
در اين  .اي با جينكو قرار گرفت هفته 2كنترل بوده تحت درمان 

تحقيق، پژوهشگر و نمونه مورد پژوهش در مورد نوع دارو 
ها را  داشت و فقط همكار دوم تحقيق كه پاكتناطالع 
 .از اين موضوع اطالع داشت ،كرد بندي مي گذاري و بسته شماره

ها  در پايان، بعد ازآخرين دوز استفاده از دارو و دارونما، نمونه
 شنامه استرس شغلي، مجدداًو پرسگرفته مورد بررسي قرار 

ثير جينكو روي أمطالعاتي كه بر روي ت[. ها تكميل شدتوسط آن
 2هفته تا  2هاي  اند در دوره تقويت حافظه و تمركز انجام شده

ثير أو مطالعاتي هم كه در مورد ت ]12[ اند ماه صورت گرفته
اند در  هاي حيواني صورت گرفته جينكو بر استرس نمونه

اند و با توجه به اينكه  انجام شده ]15[ روزه 3هاي  دوره
ها انجام نشده  ثير جينكو بر استرس انسانأپژوهشي در مورد ت

فته را براي انجام مداخله ه 2لذا پژوهشگر متوسط زمان  ،است
هفته مصرف دارو را بر ميزان  2ثير أدر نظر گرفته است تا ت

  .]15[ استرس مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد
كه در صورت شد مورد پژوهش توضيح داده  هاي نمونهبه 

 .توانند از مطالعه خارج شوند عدم تمايل به همكاري مي
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به صورت  WWW.IRCT.IR در سايتهمچنين اين پژوهش 
 N2013061610076 3: كد ثبت ( يك طرح كارآزمايي باليني

IRCT (ثبت شد.  
ها در اين مطالعه شامل فرم مشخصات  وري دادهآابزار گرد

در فرم . بوددموگرافيك و پرسشنامه سنجش استرس شغلي، 
سابقه هل، أيك مواردي نظير سن، جنس، وضعيت تدموگراف

  .شدسنجيده . ..وكاري، نوع بخش، ساعات كاري 
استرس  "نامه تعيين ميزان استرس شغلي از پرسش براي

 اين مقياس كه توسط اشتاينمتز. شداستفاده  "شغلي اشتاينمتز
عبارت در مورد  36تهيه گرديده است و شامل ) 1977(

زاي محيط كار است و به بررسي  هاي استرس موقعيت
تاران ها در رابطه با ماهيت كار، همكاران و سرپرس استرس

دست آوردن پايايي مقياس   هجهت ب) 1374( عطار. پردازد مي
استرس شغلي اشتاينمتز پژوهشي بر روي كاركنان يك مجتمع 
صنعتي انجام داد و از روش دو نيمه كردن سواالت، پايايي 

دست  به 72/0و از طريق آزمون مجدد  69/0نامه را  پرسش
از اين  1388 لهمچنين هادي نيز در پژوهش خود در سا .آورد

پرسشنامه براي سنجش استرس شغلي پرستاران استفاده 
عبارت است و دامنه نمرات  36اين پرسشنامه داراي .كرد
ها  در مقياس ليكرت بوده و پاسخ 2نمرات از صفر تا  ي هدامن

، دو )تاحدودي صحيح(، يك )صحيح غير(به صورت صفر 
  .بندي شده است ، طبقه)صحيح كامالً(

نظر گرفته  نمره در  72نمرات بين صفر تا  ي همندر كل، دا
 29بدين صورت است كه امتياز صفر تا دهي آن  ه و نمرهشد

استرس سطح متوسط و  29 -  51استرس سطح پايين، امتياز 
 .به عنوان استرس سطح باال در نظر گرفته شدند 51 -  72امتياز 

هاي استاندارد است كه به كرات در  اين مقياس از ابزار
هاي متعدد منجمله در مطالعات ايراني اعتبارسنجي  پژوهش

 .شده و به كار گرفته شده است

ها وارد كامپيوتر شده و از  اطالعات، داده آوري جمعپس از 
 آماري  هاي و با استفاده از آزمون SPSS14 افزار طريق نرم

  هاي تي زوجي و  بر آزمونمشتمل   توصيفي و تحليلي
ها طبق نتايج آزمون  به توزيع نرمال دادهبا توجه  ( تي مستقل

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند )كولموگروف اسميرنوف

  نتايج
  

اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني متقاطع دو گروهي دو 
هفته قرص جينكو  2به مدت   پرستار 62 سوكور بوده كه در آن

در اين  سترساو نتايج آن بر ميزان   را مورد استفاده قرار دادند
 پرستار 62از . مورد بررسي قرار گرفته استپرستاران  گروه از
مطالعه را به پايان  پرستاران، تمام  كننده در مطالعه شركت
در گروه  كنندگان در پژوهش ميانگين سن شركت. رساندند
 6/30 و در گروه كنترل 8/6  و انحراف معيار  سال 5/30  آزمون

را   نفر 16 تعداددرگروه آزمون و كنترل   .بود 7 و انحراف معيار
 نفر را زنان و 46در گروه آزمون تعداد  مردان تشكيل دادند و

در مورد   .نفر را زنان تشكيل دادند 46در گروه كنترل نيز تعداد 
) درصد 61/51( تعدادو كنترل  در گروه آزمون تأهلوضعيت 

  )رصدد 6/1(و  متأهلنفر  29 )درصد 78/46( نفر مجرد،  32
  .دندبونفر مطلقه  1

 ها در گروه آزمون و كنترل نمونه رين تعدادتبيش همچنين
نفر در گروه  54) درصد 10/87(بود  مربوط به قشر متوسط جامعه

در گروه   )درصد 6/1( نفر 1يعني   و كمترين تعداد آزمون و كنترل
  .مربوط به قشر ضعيف جامعه بوده استآزمون و كنترل 

شركت كننده  پرستاراناز مجموع  بخش وعن متغيراز نظر 
نفر در  21 )درصد 87/33( در گروه آزمون و كنترل در پژوهش

 ICU نفر در بخش 41 )درصد 13/66(بخش سوختگي و 
در مورد متغير نوع شيفت در گروه آزمون و  .شاغل بودند

هاي ثابت و در گروه  نفر در شيفت 6 )درصد 5/9(كنترل 
هاي در  نفر در شيفت 56 )درصد 32/90(آزمون و كنترل 

  .گردش مشغول به كار بودند
ساعت با  9/230 ميانگين ساعات كاري در گروه آزمون

ساعت با  7/229و در گروه كنترل  05/41 انحراف معيار
همچنين ميانگين سابقه كار در گروه . بود  1/41 انحراف معيار

 05/7 رلو در گروه كنت 7/6 سال با انحراف معيار 02/7 آزمون
جمع امتياز پرسشنامه استرس . بود 8/6 سال با انحراف معيار
بوده و  10/12با انحراف معيار  73/46 شغلي در گروه آزمون

 26/10 با انحراف معيار  15/40 اين امتياز بعد از مداخله به
جمع امتياز پرسشنامه استرس شغلي در گروه كنترل قبل . رسيد
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بوده و بعد از مداخله   20/12 معياربا انحراف   68/35 از مداخله
  .بود 12با انحراف معيار  55/34 اين امتياز

نفر در گروه استرس  6در گروه آزمون قبل از انجام مداخله 
نفر در گروه  18نفر در گروه استرس متوسط و  38خفيف، 

نفر در گروه  24استرس شديد قرار داشتند و در گروه كنترل 
نفر در  9روه استرس متوسط و نفر در گ 29استرس خفيف، 

همچنين در گروه آزمون بعد . گروه استرس شديد قرار داشتند

نفر در  44نفر در گروه استرس خفيف،  8از انجام مداخله 
نفر در گروه استرس شديد قرار  10گروه استرس متوسط و 

  نفر در گروه استرس خفيف،  18داشتند و در گروه كنترل 
نفر در گروه استرس  9توسط و نفر در گروه استرس م 35

  .شديد قرار داشتند
  

  
  نتايج آمار توصيفي از سن، ساعات كاري و سابقه كار بر حسب ميانگين و انحراف معيار استاندارد -1 شمارهجدول 

  1گروه 
  سابقه كار ساعات كاري سن

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين
  7/6  02/7  05/41 9/230 8/6 5/30  آزمون
  847/6  05/7  1/41 7/229 0/7 66/30  كنترل

  787/6  03/7  9/40 35/230 920/6 59/30  جمع كل
  

  
  مداخلهگروه جفتي در تي  نتايج آزمون -2جدول شماره 

 نتايج آزمون     

  جمع امتياز        
 P-value  انحراف معيار  تعداد  ميانگين

  26/10 62 15/40 نبعد از آزمو جمع امتياز
001/0  

  10/12 62 73/46 از آزمونقبل جمع امتياز

دار وجود  دهد بين ميانگين امتيازات استرس شغلي قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله اختالف معني نتايج آزمون نشان مي *
  .دارد

  
  گروه كنترلجفتي در تي  نتايج آزمون -3جدول شماره 

 نتايج آزمون     

  متيازجمع ا
 P-value  انحراف معيار  تعداد  ميانگين

  20/12 62 68/35 مداخلهقبل ازجمع امتياز 
001/0  

  0/12 62 55/34 مداخلهبعد ازجمع امتياز 

دار وجود  دهد بين ميانگين امتيازات استرس شغلي قبل و بعد از مداخله در گروه كنترل اختالف معني نتايج آزمون نشان مي *
  .دارد
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  ميانگين مستقل جهت مقايسه نتايج آزمون تي -4شماره  جدول
 نتايج آزمون          

  گروه
 P-value  انحراف معيار ميانگين  تعداد

  6/9 5/6 62 آزمون
01/0  

  2/3 1/1 62 كنترل

  .ارددار وجود د دهد بين ميانگين امتياز استرس شغلي در گروه آزمون و كنترل تفاوت معني نتايج آزمون نشان مي *

  
  قبل از مداخله ني صحيح امتيازات گروه بر حسب تعداد و درصدافراو توزيع -5جدول شماره 

 گروه                                        

  تعداد افراد در هر گروه
 جمع كل  كنترل  آزمون

  30  24 6 استرس كم

  67  29 38 استرس متوسط

  27  9 18 استرس شديد

  124  62 62 جمع كل

  
  بعد از مداخله ني صحيح امتيازات گروه بر حسب تعداد و درصداتوزيع فراو -6جدول شماره 

 گروه                    

  تعداد افراد در هر گروه
 جمع كل  كنترل   آزمون

 

  26  18 8 استرس كم

  79  35 44 استرس متوسط

  19  9 10 استرس شديد

  124  62 62 جمع كل
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  بحث
ثير مصرف جينكو بر ميزان أف تعيين تپژوهش حاضر با هد

مراكز  ICUهاي سوختگي و  پرستاران شاغل در بخشاسترس 
پژوهش نشان  از نتايج حاصل. انجام شد آموزشي درماني اراك

 جمع امتياز پرسشنامه استرس شغلي در گروه آزمونداد كه 
بوده و  10/12 با انحراف معيار) استرس سطح متوسط (  73/46

با ) استرس سطح متوسط (  15/40 بعد از مداخله بهاين امتياز 
بين   داري رسيد و اختالف ميانگين معني 26/10 انحراف معيار

   در گروه آزمون وجود داشت  قبل و بعد از مداخله
)001/0 p = .( جمع امتياز پرسشنامه استرس شغلي در گروه

با انحراف ) استرس سطح متوسط ( 68/35 كنترل قبل از مداخله
استرس  ( 55/34 بوده و بعد از مداخله اين امتياز 20/12 عيارم

بود و اختالف ميانگين  12با انحراف معيار ) سطح متوسط
در گروه آزمون وجود   بين قبل و بعد از مداخله  داري معني
  ).=p 001/0( داشت

همچنين نتايج آزمون نشان داد كه ميانگين اختالف 
   با انحراف معيار 57/6 ونامتيازات قبل و بعد در گروه آزم

 بوده و ميانگين اختالف امتيازات قبل و بعد در گروه كنترل 5/9
بوده و اختالف امتيازات قبل و بعد  2/3 با انحراف معيار 1/1

  ).=p 01/0( دار بوده است در گروه آزمون و كنترل معني
كه داروي جينكو در  توان گفت با توجه به نتايج فوق مي

ثير مثبت بر نتايج آزمون استرس داشته و گروه آزمون تأ
  .ن نمرات آزمون را كاهش داده استميانگي

و  (Rai) نتايج اين پژوهش مشابه با نتايجي بود كه راي
ثير جينكو اي كه بر روي تأ در مطالعه 2003همكاران در سال 

راي در . دست آوردند  هها انجام داده بودند، ب بر استرس رت
نتيجه رسيد كه جينكوبيلوبا در كاهش پژوهش خود به اين 

ثير استرس دارد اما تأ ثر است و خواص ضدؤها م استرس رت
ثرتر از استرس مزمن ؤآن در كنترل عوارض استرس حاد م

ثير جينكو بر روي بته در پژوهش راي بررسي تأال. ]15[ است
ها با استفاده از تغييرات ميزان كورتيكواسترون سرم و ساير  رت

ي بيوشيميايي خون سنجيده شده بود و ميزان مصرف فاكتورها
  روز  3به مدت   گرم بر كيلوگرم ميلي 30ها  جينكو هم براي رت

  

  

گرم در  ميلي 80كه در پژوهش حاضر اين ميزان  بود در حالي
  .روز به مدت دو هفته بود
 ميزان استرسرا بر  جينكوبيلوباثير أپژوهش ديگري كه ت

در پژوهشي كه توسط يارمحمدي   اما نشد يافت ،سنجيده باشد
ثير جينكو بر در مورد بررسي تأ 1385ران در سال و همكا

در گروه  نجام شد، نتايج حاصل نشان داد كهوزوزگوش ذهني ا
 6/27(نفر  8دارو، بعد از دو هفته درمان، وزوزگوش در 

بهتر ) درصد 3/53( نفر 16از بيماران تغيير نكرده و در ) درصد
داري  رابطه معنيو  تشديد يافته بود) درصد 20( نفر 6و در 

 )>p 005/0( شتبين روش درمان و پاسخ به درمان وجود دا
. ]16[ شدجينكو تيدي باعث تخفيف عاليم وزوزگوش ذهني 

و مدت ) گرم دو بار در روز ميلي 40 (در اين مطالعه دوز دارو 
مشابه با پزوهش حاضر بوده ) دو هفته ( زمان مصرف دارو

  .ست ولي متغير استرس مورد سنجش قرار نگرفته استا
ثير جينكوبيلوبا بر عملكرد أت"اي با عنوان  مطالعههمچنين 

توسط سيزا و همكاران در  2003در سال  "رواني در افراد سالم
تفاوت بين انجام شد و نتايج حاصل از آن نشان داد كه  آلمان

تفاوت بين كه  حالي  در. گروهي در سالمت عمومي ديده نشد
گروهي در سالمت رواني و كيفيت زندگي در گروه جينكو 

ثير دارو را در مورد ارزيابي رواني أمعيارهاي ثانويه، ت. ديده شد
اين مطالعه شواهدي از عوارض . و عملكردي نشان دادند

جانبي وابسته به دارو را نشان نداد و در طول مطالعه، عوارض 
هاي مطالعه كفايت  هنامطلوب جدي مشاهده نشد و يافت

 را براي بهبود عملكردهايي كه قبالً عصاره جينكو دريافت
در مطالعه سيزا  .]11[ اند، مورد حمايت قرار داد نشان داده شده

  گرم به تعداد دفعات  ميلي 240ميزان مصرف عصاره جينكو 
ثير اين عصاره بر هفته بود و تأ 4در روز و به مدت  بار 4

رواني و كيفيت زندگي بررسي شده  سالمت رواني، سالمت
كه در پژوهش حاضر دوز مصرفي جينكو و مدت   بود در حالي

زمان مصرف آن و همچنين متغيرهاي وابسته با پژوهش سيزا 
  .متفاوت بوده است

وسيله ه بهبود جريان خون كرونر ب «عنوان  بانيز   اي مطالعه
  كننده  دنقش يك گشا: عصاره جينكو بيلوبا در سالمندان سالم
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توسط يوزو و  2008در سال » عروقي وابسته به اندوتليوم
و نتايج حاصل از ان نشان داد كه  همكاران در چين انجام شد

  LADطور مشخصي جريان خون  ه، ب عصاره جينكو بيلوبا
 )Left Anterior Descending Coronary Artery(  را در

كنترل افزايش داد پايان دياستول و سيستول، در مقايسه با گروه 
و همچنين جريان خون و ديالتاسيون شريان براكيال را نيز 

يك ارتباط خطي بين درصد تغيير در جريان خون . افزايش داد
و  LADپايان دياستولي و سيستولي و تغيير جريان خون 

عصاره جينكو بيلوبا ديده شد كه  دنبال مصرف هشريان براكيال ب
با بهبود ظرفيت وازوديالتوري اين افزايش پاسخ ممكن است 

در نهايت اين مطالعه . وابسته به اندوتليوم، ارتباط داشته باشد
بيلوبا در زمينه استفاده از عصاره جينكويك استراتژي درماني را 

. ]8[ ه داده استئبراي مقابله با تغييرات مرتبط با سالمندي، ارا
فاده شده صورت وريدي است  هدر اين مطالعه از عصاره جينكو ب

هاي اين پژوهش را نيز سالمندان تشكيل  و همچنين نمونه
كه در پژوهش حاضر از جينكوي خوراكي  حالي  دادند در مي

 هاي پژوهش نيز استفاده شده و همچنين ميانگين سني نمونه
ثير جينكو بر آن اي كه تأ سال بوده است و متغير وابسته 5/30

  .فاوت بوده استنيز مت) استرس شغلي ( بررسي شده است
  

  گيري نتيجه
  توان نتيجه گرفت كه  هاي اين پژوهش مي از مجموع يافته

  

كاهش  مشكالتي نظير  با توجه به اينكه استرس در پرستاران
، احساس عدم  كيفيت مراقبت از بيماران و نارضايتي از كار

را به همراه دارد و اين عوامل در نهايت  كفايت و خستگي
انجام شوند، ختالالت رفتاري و هيجاني اتوانند باعث  مي

. رسد ، ضروري به نظر مي اقداماتي جهت كاهش اين مشكالت
توانند ميزان استرس پرستاران را كاهش  لذا راهكارهايي كه مي

خصوص استفاده از طب مكمل و داروهايي كه عارضه ب ( دهند
بر بهبود وضعيت رواني   تواند عالوه مي) جانبي نداشته باشند

ه مراقبت بهداشتي درماني را در بيماران ئ، كيفيت ارا ستارانپر
ثير با توجه به اينكه در اين پژوهش تأدر نتيجه . بهبود بخشد

بر ميزان استرس پرستاران مشخص شد و   مثبت مصرف جينكو
هاي طب مكمل در  همچنين اين روش به عنوان يكي از درمان

آن در جهت روشي  توان از موارد زيادي كاربرد دارد، لذا مي
  .براي افزايش كيفيت زندگي پرستاران استفاده كرد

  
  تشكر و قدرداني

اين پژوهش حاصل انجام طرح پژوهشي مصوب دانشگاه 
لذا در پايان از معاونت پژوهشي . علوم پزشكي اراك بوده است

دانشگاه علوم پزشكي اراك و تمامي پرستاراني كه ما را در 
دند تشكر و سپاسگزاري خود را انجام اين تحقيق ياري كر

  .داريم اعالم مي
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