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تأثیر تمرین با توپ ویژه در دوره بارداري بر طول فاز
فعال مرحله اول زایمان در زنان نخست زا
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مربی گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشیار گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات سالمت زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استاد گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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تاریخ پذیرش1314/1/22 :

تاریخ دریافت1314/7/6 :

مقدمه :طوالنی شدن مراحل زایمان مشکالت متعددی برای مادر و نوزاد به وجود میآورد .حرکاات ورزشای باا تاو
زایمان ،یکی از روشهای کمکی و مؤثر غیردارویی در زایمان است .با توجه به اینکه مطالعهای با هدف تأثیر ورزش باا
تو زایمان صرفاً در بارداری در بانکهای اطالعاتی معتبر یافت نشد ،لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر تمرین باا
تو ویژه در دوره بارداری بر طول فاز فعال مرحله اول زایمان در زنان نخست زا انجام شد.
روش کار :این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده از شهریور تاا اسادند  1312بار روی  55زن نخسات بااردار در
هدته  34بارداری مراجعه کننده به درمانگاه مامایی بیمارستان ام البنین (س) مشاهد انجاام شاد .افاراد باا تخصای
تصادفی در دو گروه  25ندره مداخله و کنترل قرار گرفتند .در گروه مداخله ،مادران  4-6هدته برنامه ورزشی منظم باا
تو زایمانی را از هدته  34بارداری به مدت  16-24جلسه انجام دادند و در گروه کنترل ،مراقبت معمول انجاام شاد.
سپس با شروع زایمان فعال در زایشگاه ،طول مرحله اول زایمان در هر دو گروه اندازه گیری شد .ابزار گردآوری دادهها
فرمهای پرسشنامه ،چک لیست ثبت حرکات ورزشی و مشاهده و معاینه مرحله اول زایمان بود .تجزیاه و تحلیال داده
ها با استداده از نرم افزار ( SPSSنسخه  )16و آزمون های آماری من ویتنی ،تی مستقل ،تی زوجای و کاای اساکو ر
انجام شد .میزان  pکمتر از  5/55معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :میانگین طاول فااز فعاال مرحلاه اول زایماان در گاروه مداخلاه  451/52±6/6دقیقاه و در گاروه کنتارل
 435/25±5/37دقیقه بود که از نظر طول فاز فعال مرحله اول زایماان دو گاروه تدااوت آمااری معنایداری داشاتند
(.)p=5/557
نتیجه گیري :برنامه ورزشای باا تاو زایماانی در باارداری مایتواناد به عنوان یک روش درمانی ایمان و کم هزینه،
مددجویان را در جهت کاهش طول فاز فعال زایمان یاری کند و نیز عوارض مربوط به زایمان طوالنی در مادر و ناوزاد
و به دنبال آن زایمانهای ابزاری و سزارین را کاهش دهد.
کلمات کلیدي :بارداری ،ورزش ،تو سو یسی ،مرحله اول زایمان
* نویسنده مسئول مکاتبات :زهرا حجازی نیا؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران .تلفن:
 51360753155؛ پست الکترونیكpariasoltani63@yahoo.com :
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مقدمه
زایمان ،اوج مرحلهای است که از دیرباز به عنوان اعجاز
زندگی به آن نگریسته شده است و اگرچه این دوران
یکی از منحصر به فردترین لحظات زندگی زنان است،
در عین حال دورهای سرشار از نگرانی و اضطراب می
باشد؛ به طوری که یکی از دغدغههای همیشگی
متخصصان ،کوتاه شدن طول مدت زایمان بوده است
()1؛ چرا که سه عامل زایمان طوالنی ،خونریزی و
عدونت ،مهم ترین عوامل مرگ و میر مادران در زایمان
و روزهای اول بعد از زایمان هستند ( .)2زایمان طوالنی
یک مشکل بالینی مهم در مامایی مدرن و مراقبت های
قبل از زایمان بوده و مشکالت متعددی را برای مادر و
نوزاد به وجود میآورد ( .)3طوالنی شدن مرحله اول
زایمان با عوارض جنینی ،از جمله تحت فشار بودن سر،
اختالل اکسیژنرسانی ،آپگار پایین و در نهایت مرگ
جنین همراه است و مادر نیز در معرض خونریزی و
عدونت بعد از زایمان و آشدتگی حاصل از اضطراب ،بی
خوابی و خستگی قرار میگیرد ( .)4زایمان طوالنی،
میزان مرگ و میر حوالی تولد را به  %3/5افزایش داده و
به تنهایی علت  %0مرگ و میر مادران در کشورهای در
حال توسعه را تشکیل میدهد ( .)5بر اساس آمار وزارت
بهداشت ( ،)2555میزان مرگ و میر مادران در ایران
در اثر عوارض بارداری و زایمان ،ساالنه  37مورد در
 155555زایمان و مرگ و میر نوزادان  16تا  25مورد
در هر  1555تولد زنده در سال میباشد .یکی از علل
مهم مرگ و میر مادران و نوزادان ،زایمان طوالنی می
باشد ( .)7 ،6شیوع زایمان طوالنی به طور متوسط -0
 %3بوده و این درصد در میان زنان نخست زا  3برابر
شایع تر از زنان چندزا است ( .)0در بخش فعال مرحله
اول زایمان در  %2زنان نخست زا و  %1زنان چندزا،
زایمان طوالنی گزارش شده است ( .)1به دلیل
پیامدهای ذکر شده زایمان طوالنی ،زایمان سخت شایع
ترین علت رایج برای انجام سزارین اولیه است .به طور
کلی تجربه یک زایمان مشکل ممکن است عواقب مادام
العمری بر جای بگذارد ()15؛ چرا که طوالنی شدن
زایمان باعث اضطراب ،ترس و خستگی میشود که خود
در کاهش عزت ندس و اعتماد به ندس مادر تأثیر
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 بررسی تاثیر اجراي برنامه ورزشی با توپ زایمانی در بارداري بر طول فاز فعال

بسزایی دارد ( .)11گوت وال و همکار ( )2552گزارش
کردند که تجربه مندی از یک زایمان سخت ،نازایی
ثانویه را به همراه دارد .زیرا ترس ایجاد شده در زایمان
اول باعث به تعویق انداختن بارداری از طرف زن می-
شود ( .)12جهت کاهش طول مرحله اول زایمان و
پیشگیری از عوارض زایمان طوالنی ،راهکارهای
متعددی نظیر استداده از داروهای اکسی توسین،
هیوسین ،پتدین ،آمنیوتومی و برهنه کردن پرده های
جنینی از روی دهانه رحمی مطرح شده است .اما
راهکارهای مطرح شده میتواند با عوارضی همراه باشد.
از این رو در سالهای اخیر استداده از روشهای غیر
دارویی اداره زایمان نظیر لمس ،آروماتراپی ،طب
سوزنی ،طب فشاری و ورزش جهت کاهش طول زایمان
از محبوبیت خاصی برخوردار شدهاند ( .)13در ارتباط
با روشهای مذکور و تأثیر آن بر روی زایمان ،مطالعات
متعددی انجام شده است (.)14
یکی از روشهای ورزشی مطرح شده در بارداری و
زایمان ،ورزش با تو زایمانی است که حرکات ورزشی
در وضعیتهای مختلف میتواند به وسیله آن انجام
شود ( .)15از لحاظ تئوری ،حرکات ورزشی با تو در
موقعیت عمودی باعث تقویت عضالت کف لگن ،به
خصوص لواتور آنی و عضالت پوبوکوکسیژ وس و
فاسیای لگن میشود ( .)16حرکات مالیم لگن باعث
افزایش شلی عضالت ،افزایش اقطار لگن و در نتیجه
کمک به نزول عضو نمایش جنین در کانال زایمانی می
شود ( .)17با وجود ادعای اثرات مثبت استداده از تو
زایمانی در لیبر ( ،)17 ،16مطالعه کوان و همکاران
( )2511مبنی بر ارزیابی پیامد استداده از تو زایمان
در زایمان نشان داد استداده از تو زایمانی در لیبر
هرچند با کاهش درد زایمان همراه است ،ولی بر طول
مرحله اول و دوم زایمان تأثیری ندارد ( .)10در مطالعه
کارسیا و همکاران ( )2512که با هدف تعیین تأثیر تو
زایمانی در زایمان بر طول مرحله اول و دوم زایمان
انجام شد ،میانگین طول مرحله اول و دوم زایمان در دو
گروه تداوت معنیداری نداشت ( .)11در حالی که در
مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده ماتو و همکاران
( )2512که با هدف تعیین تأثیر استداده از تو

 کبري میزاخانی و همکاران

بارداری ،مراجعه کننده به درمانگاه مامایی بیمارستان
ام البنین (س) مشهد انجام شد.
حجم نمونه با توجه به مطالعه ماتو و همکاران ()2511
و بر اساس فرمول مقایسه میانگینها در مورد طول فاز
فعال زایمان و با در نظر گرفتن  α=5/55و 25 ،β=5/2
ندر در هر گروه برآورد شد .با استداده از این فرمول و
محاسبه حجم نمونه ،تعداد کل نمونه ها در دو گروه
 55ندر ( 25ندر در گروه مداخله و  25ندر در گروه
کنترل) در نظر گرفته شد .با احتساب ریزش نمونه،
حجم نمونه  %25بیشتر از تعداد نمونههای تعیین شده
برآورد شد .بدین صورت که در ابتدای مطالعه  66ندر
وارد مطالعه شدند که  3ندر در گروه مداخله ( 1ندر به
دلیل عدم اجرای حرکات ورزشی با تو زایمانی بیشتر
از سه جلسه و  2ندر به دلیل سزارین اورژانسی) و 13
ندر در گروه کنترل ( 1ندر به دلیل عدم تمایل به
همکاری 11 ،ندر به دلیل سزارین اورژانسی و  1ندر به
دلیل پست ترم بودن) از مطالعه خارج شدند .در نهایت
تجزیه و تحلیل دادهها بر روی  55ندر انجام شد .پس از
تأیید مطالعه توسط کمیته اخالق (کد )125556
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پس از بیان اهداف
مطالعه و جلب رضایت مادران و گرفتن رضایت نامه
کتبی از آنان و با در نظر گرفتن کدهای اخالقی ،اقدام
به نمونهگیری شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل:
مادران  10-35سال با سن بارداری  34هدته ،بارداری
تک قلو با نمایش قله سر ،نداشتن مشکالت طبی و
مامایی و عدم وجود دفورمیتی ها و نقای عضالنی
اسکلتی برای انجام حرکات ورزشی با تو زایمانی بود.
زنانی که در طول مطالعه با مشکالت طبی یا عوارض
بارداری مواجهه شده بودند و یا تحت سزارین اورژانسی
قرار گرفته بودند و زنانی که در گروه مداخله بیش تر از
 3جلسه حرکات ورزشی با تو زایمانی را انجام نداده
بودند از مطالعه خارج شدند.
افراد مورد مطالعه به طور تصادفی با روش شیر یا خط در
یکی از دو گروه برنامه ورزشی با تو زایمان و کنترل
قرار گرفتند .ابزار گردآوری دادهها شامل فرم های
پرسشنامه ،چک لیست ثبت حرکات ورزشی با تو
زایمانی در منزل و بیمارستان ،مقیاس بورگ ،مقیاس

زایمانی و تحرک در زایمان بر طول مراحل زایمان بر
روی  65زن نخست باردار در هند انجام شد ،میانگین
طول مرحله اول زایمان در گروه تو زایمانی نسبت به
گروه کنترل به طور معنیداری کمتر بود ( .)25در
مطالعه تعاونی و همکاران ( )2515که با هدف تعیین
تأثیر استداده از تو زایمانی در لیبر بر طول فاز فعال
مرحله اول زایمان انجام شد ،میانگین طول مدت
انقباضات رحمی ،فاصله انقباضات و طول فاز فعال در
دو گروه تداوت معنی داری نداشت ( .)21در حالی که
در مطالعه کارآزمایی بالینی چانگ و همکاران ()2511
که با هدف تعیین تأثیر برنامه ورزشی با استداده از تو
تولد در هدتههای آخر بارداری و در لیبر انجام شد،
طول مرحله اول زایمان در گروه مداخله به طور معنی
داری کمتر از گروه کنترل بود (.)22
با توجه به این مطلب که حدظ و ارتقای سالمت و کاهش
عوارض و مرگ و میر مادران و نوزادان در مراقبت های
بهداشت باروری از جایگاه ویژه ای برخوردار است (،24
 )23و فراهم نمودن سطح باالیی از بهداشت باروری و
زایمان ایمن ،یکی از موارد حقوق مادران است ( )25و با
توجه به نتایج ضد و نقیض مطالعات انجام شده در زمینه
بررسی تأثیر ورزش در دوران بارداری بر پیامد حامگی و
طول مراحل زایمان ،و با توجه به اینکه بسیاری از مزایای
گزارش شده از تو تولد توصیدی هستند و مطالعهای با
هدف تأثیر ورزش با تو زایمان صرفاً در بارداری در
بانکهای اطالعاتی معتبر یافت نشده است ،مطالعه
حاضر با هدف تعیین تأثیر تمرین با تو ویژه در دوره
بارداری بر طول مراحل زایمان در زنان نخست زا انجام
شد تا در صورت مؤثر بودن این روش بر طول مراحل
زایمان ،بتوان آن را به عنوان یک روش آسان و در
دسترس در دوران بارداری به مادران توصیه کرد و از
عوارض مربوط به زایمان طوالنی در مادر و نوزاد و
زایمانهای ابزاری و سزارین کاست.

روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده از 11
سپتامبر  2513تا  16مارس ( 2514شهریور تا اسدند
 )1312بر روی  55زن نخست باردار در هدته 34
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دیداری  15نقطهای اضطراب ،خستگی ،گرسنگی و فرم
مشاهده و معاینه مراحل پیشرفت زایمان بود .روایی فرم
های پرسشنامه و مشاهده و معاینه به روش روایی محتوا
تعیین شد .مقیاس بورگ جهت سنجش میزان درک
تالش ،اولین بار به وسیله بورگ تأیید شد و روایی اصالح
شده آن توسط دهقان و همکاران ( )1315تایید گردید
( .)26روایی مقیاس تطابق دیداری اضطراب توسط هورن
بلو و کیدسون ( )1176و نظری ( ،)1304روایی مقیاس
تطابق دیداری خستگی توسط گیدت ( )1101و نظری
( )1304و روایی مقیاس تطابق دیداری گرسنگی توسط
دیدی ( )2553و نظری ( )1304تأیید شده است .پایایی
فرم های پرسشنامه ،مشاهده و معاینه ،مقیاس بورگ و
مقیاس تطابق دیداری به روش توافق ارزیابان تأیید شد
( r=5/15 ،r=5/06 ،r=5/12و  .)r=5/01از مادران در
گروه مداخله خواسته شد به همراه فردی که میتواند
در محیط منزل در اجرای حرکات ورزشی با تو
زایمانی از وی حمایت کند ،هر هدته در روز و ساعت
معینی به بیمارستان ام البنین (س) مراجعه کنند و
تحت آموزش برنامه ورزشی قرار گیرند .برنامه ورزشی
شامل  15حرکت ورزشی در  4وضعیت نشسته،
ایستاده ،زانو زدن و چمباتمه زدن بود که به صورت
عملی و نمایش یک فیلم  25دقیقه ای و با توضیحات
تکمیلی پژوهشگر به صورت گروهی در کالس آموزشی
مادران در واحد زایمان ایمن بیمارستان ام البنین (س)
در طی یک جلسه به مدت  1ساعت به مادران گروه
مداخله و فرد همراه آنها آموزش داده شد .سپس فیلم
آموزشی در غالب  CDبه همراه کتابچه آموزشی در
اختیار مادران متعلق به گروه مداخله قرار گرفت و از
آنها خواسته شد که برنامه ورزشی را به صورت یک
جلسه در هدته تحت نظر محقق در کالس مادران باردار
واقع در بخش زایمان ایمن بیمارستان ام البنین (س) و
 3جلسه در هدته در منزل به کمک فرد همراه آموزش
دیده در جلسه آموزشی انجام دهند؛ به طوری که در
طول مدت مداخله  16-24جلسه حرکات ورزشی با
تو را هر بار به مدت  25دقیقه انجام دهند .فرم چک
لیست  15بخشی ثبت حرکات ورزشی با تو زایمانی
در منزل که شامل  15حرکت ورزشی در  4وضعیت
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بود ،در اختیار مادران قرار داده شد و از آن ها خواسته
شد پس از انجام برنامه ورزشی در منزل این فرم را
تکمیل کنند و در مراجعه هدتگی به بیمارستان ام
البنین آن را همراه خود داشته باشند .هر هدته
واحدهای پژوهش در گروه مداخله به بیمارستان
مراجعه می کردند و بر اساس چک لیست ثبت حرکات
ورزشی با تو زایمانی در بیمارستان ،از نظر اجرای
حرکات ورزشی توسط پژوهشگر ارزیابی می شدند.
همچنین مراقبت های معمول بارداری کنترل می شد و
شدت تمرینات حرکات ورزشی با تو زایمانی توسط
مقیاس بورگ بررسی و ثبت می گردید .مقیاس بورگ
از یک خط عمودی تشکیل شده که در طول محور خود
از عدد  6تا  25درجهبندی شده است .از واحدهای
پژوهش در گروه مداخله خواسته شد از نظر شدت
تالش برای اجرای این تمرینات از بین اعداد  6-25یک
عدد را به دلخواه خود انتخاب کنند .ضمناً به واحدهای
پژوهش تأکید شد که توجه خود را معطوف به احساسی
کنند که تمرینات ورزشی به طور کلی در بدن ایجاد
میکند .اعداد  6و  7نشاندهنده عدم هیچ گونه فشار
تمرینی بر روی فرد ،عدد  0فوق العاده سبک ،اعداد  1و
 15بسیار سبک ،اعداد  11و  12سبک ،اعداد  13و 14
کمی سخت ،اعداد  15و  16سخت ،اعداد  17و 10
بسیار سخت ،عدد  11فوق العاده سخت و عدد 25
حداکثر فشار بود .شدت ورزش بر اساس مقیاس بورگ
نباید بیشتر از  14تعیین میشد و در صورت برآورد
تمرینات شدید برای واحد پژوهش ،وی از مطالعه حذف
میشد .گروه کنترل تمام آموزش ها و مراقبت های
معمول دوران بارداری را مشابه گروه مداخله دریافت
میکردند ،اما برنامه ورزشی با تو تولد را در طول
بارداری دریافت نکردند .به واحدهای پژوهش در هر دو
گروه ضمن آموزش در زمینه شروع انقباضات ،تأکید می
شد در صورت وجود حداقل  3انقباض رحمی (سدت
شدن شکم) طی  15دقیقه با طول حداقل  35ثانیه،
آبریزش ،خونریزی یا ترشح خونی ،ضمن اطالع به
پژوهشگر ،به زایشگاه بیمارستان ام البنین (س) مراجعه
کرده تا در صورت لزوم برای زایمان بستری شوند.
پژوهشگر نیز در زایشگاه بیمارستان مورد نظر حاضر می

 کبري میزاخانی و همکاران

بودند ( .)p=5/166میانگین شاخ تاوده بادنی قبال از
بارداری یا در  12هدته اول باارداری ،در گاروه مداخلاه
 26/21±1/13و در گااااروه کنتاااارل 26/65±2/557
کیلوگرم بر متر مرباع باود کاه بار اسااس آزماون تای
مستقل ،دو گاروه از نظار شااخ تاوده بادنی باا هام
اختالف آماری معنیداری نداشتند (.)p=5/223
از نظر سطح تحصیالت 14 ،ندر ( )%56از مادران گروه
مداخله و  11ندر ( )%44از مادران گروه کنترل در
سطح متوسطه قرار داشتند که بر اساس آزمون کای
اسکو ر ،دو گروه از نظر سطح تحصیالت تداوت معنی-
داری نداشتند ( .)p=5/503از نظر اشتغال  23ندر
( )%12از مادران هر دو گروه خانهدار بودند .بر اساس
آزمون کای اسکو ر ،دو گروه از نظر وضعیت اشتغال با
هم همگن بودند ( 17 .)p=1/555ندر ( )%60/5در گروه
مداخله و  25ندر ( )%05/5در گروه کنترل ذکر کردند
که مدت زمان ایستادن روزانه در بارداری آنان کمتر از
 3ساعت بوده است که بر اساس آزمون کای اسکو ر ،دو
گروه از نظر مدت زمان ایستادن روزانه با هم همگن
بودند (.)p=5/333
توزیع فراوانی مرتبط با لکه بینی ،خونریزی ،آبریزش و
انقباضات رحم طی  4-6جلسه بعد از اجرای برنامه
ورزشی با تو زایمان نشان داد که هیچ کدام از افراد
گروه مداخله پس از انجام حرکات ورزشی با تو زایمان،
لکه بینی ،خونریزی ،آبریزش و انقباضات رحمی نداشتند.
میانگین شدت سختی اجرای حرکات ورزشی با تو
زایمانی بر اساس مقیاس بورگ  0/00±2/36بود که
نشاندهنده شدت سختی حرکات ورزشی در محدوده
خیلی سبک بود .مقایسه میانگین عال م حیاتی مادر و
ضربان قلب جنین قبل و بعد از مداخله اختالف آماری
معنیداری نداشت (( )p<5/55جدول .)1

شد و فرم معیارهای خروج حین پژوهش را برای
واحدهای پژوهش تکمیل می کرد و در صورت فقدان
معیار خروج حین مطالعه واحد پژوهش ،وارد مرحله دوم
نمونه گیری میشد .در مرحله دوم نمونه گیری،
واحدهای پژوهش از دیالتاسیون  3-5سانتی متر (شروع
فاز فعال مرحله اول زایمان) تحت نظر پژوهشگر قرار می
گرفتند .مراقبت های فاز فعال مرحله اول زایمان در هر
دو گروه مداخله و کنترل بر اساس اداره استاندارد زا و و
معمول بیمارستان انجام می شد .در شروع فاز فعال
مرحله اول زایمان ،اطالعات مربوط به نمره اضطراب،
خستگی و گرسنگی با استداده از ابزار مقیاس دیداری
 15نقطهای اندازهگیری و ثبت شد که عدد صدر نشان
دهنده عدم اضطراب ،خستگی و گرسنگی و عدد 15
نشاندهنده بیشترین مقدار اضطراب ،خستگی و
گرسنگی بود .انقباضات رحم در بدو ورود و سپس هر
ساعت یک بار توسط پژوهشگر کنترل شد و معاینات
مهبلی با فواصل  2ساعت جهت تعیین اتساع دهانه رحم
و میزان نزول سر جنین توسط پژوهشگر انجام گرفت.
سنجش طول فاز فعال مرحله اول زایمان از اتساع 3-4
سانتیمتر تا  15سانتیمتری دهانه رحم با استداده از
ساعت ثانیه شمار رومیزی در هر دو گروه مداخله و
کنترل توسط پژوهشگر اندازهگیری و مقایسه شد .در
نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استداده از نرم افزار
آماری ( SPSSنسخه  )16و آزمون های من ویتنی ،تی
مستقل ،کای اسکو ر و آزمون های آماری توصیدی انجام
شد .میزان  pکمتر از  5/55معنیدار در نظر گرفته شد.

یافته ها
میانگین سان ماادران در گاروه مداخلاه 23/255±4/36
سال و در گروه کنترل  22/545±5/512سال بود که بار
اساس آزمون من ویتنی دو گروه از نظر سن مادر همگان
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گروه ورزش
متغیر
نبض
تندس
فشارخون سیستولی
فشارخون دیاستولی
درجه حرارت
ضربان قلب جنین

قبل از مداخله
انحراف معیار  ±میانگین

بعد از مداخله
انحراف معیار ±میانگین

سطح معنی داری

02/325 ± 5/646
15/651±5/154
10/455±0/554
63/655±4/010
37/476±5/252
152/211±5/114

02/277 ± 5/605
15/577 ±1/545
17/255±7/116
64/455±5/55
37/526±5/235
153/526±5/007

p=5/101
p=5/042
p=5/265
p=5/746
p=5/111
p=5/005

*

* آزمون تی زوجی

 3/445±5/556انقباض و  215/255±13/00ثانیه بود
که بر اساس آزمون تی مستقل دو گاروه از نظار مادت
انقباضااات رحاام ( )p=5/110و باار اساااس آزمااون ماان
ویتنااای دو گاااروه از نظااار فاصاااله انقباضاااات رحااام
( )p=5/317و تعااداد انقباضااات رحاام در  15دقیقااه
( )p=5/307اخااتالف آمااااری معنااایداری نداشاااتند.
همچنین بر اساس آزمون تی مساتقل دو گاروه از نظار
نماارات مربااوط بااه اضااطراب ( ،)p=5/324خسااتگی
( ،)p=5/744گرساانگی ( )p=5/172و درد ()p=5/555
در شروع فاز فعاال مرحلاه اول زایماان تدااوت آمااری
معنیداری نداشتند.
بر اساس آزمون تی مستقل ،دو گروه از نظر میانگین
وزن نوزاد ،دور سر و سینه نوزاد با هم همگن بودند.
همچنین بر اساس آزمون من ویتنی دو گروه از نظر قد
نوزاد و آپگار دقیقه اول و پنجم اختالف آماری معنی-
داری با هم نداشتند (( )p>5/55جدول .)2

در طی مدت فاز فعال مرحله اول زایمان ،میانگین حجم
مصرف مایعات خوراکی در گروه مداخله
 156/555±24/32سی سی و در گروه کنترل
 152/055±27/61سی سی بود ،همچنین میانگین
حجم مصرف مایعات تزریقی در گروه مداخله
 455/255±02/07سی سی و در گروه کنترل
 451/255±04/01سی سی بود که بر اساس نتایج
آزمون من ویتنی دو گروه از نظر دریافت مایعات خوراکی
( )p=5/156و بر اساس آزمون تی مستقل از نظر دریافت
مایعات تزریقی ( )p=5/067تداوت آماری معنیداری
نداشتند.
در فاز فعال مرحله اول زایمان ،میاانگین مادت ،تعاداد
انقباض در  15دقیقه و فاصله انقباضات رحمی در گروه
مداخلااااه بااااه ترتیااااب  42/455±7/37ثانیااااه،
 3/325±5/476انقباااض و  225/555±17/71ثانیااه و
در گااروه کنتاارل بااه ترتیااب  31/055±6/60ثانیااه،

جدول -2مقایسه پیامدهاي نوزادي در واحدهاي پژوهش به تفکیك گروه
گروه
متغیر
وزن (گرم)
دور سر
دور سینه
قد
آپگار دقیقه اول
آپگار دقیقه پنجم

مداخله
انحراف معیار  ±میانگین

کنترل
انحراف معیار ±میانگین

سطح معناداری

3572/555±250/23
36/645±5/757
34/605±1/157
41/16±1/33
0/045±5/374
1/16±5/25

3523/255±101/17
36/565±1/553
34/055±1/505
41/04±1/17
0/645±5/01
1/125±5/275

5/311
5/752
5/755
5/637
5/111
5/556

 .)1همچنین در شاروع فااز فعاال مرحلاه اول زایماان ،دو
گروه از نظر جایگاه و موقعیت سر جناین اخاتالف آمااری
معنیداری داشتند (( )p>5/55جدول .)4

در این مطالعه بر اساس آزمون تی مستقل ،دو گروه از نظار
میانگین طول فاز فعال مرحله اول زایمان باا هام اخاتالف
آماری معنیداری داشتند (( )p=5/557جدول ( )3نماودار
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جدول  -1مقایسه میانگین عالئ م حیاتی مادر و ضربان قلب جنین قبل و بعد از انجام مداخله در گروه توپ زایمانی

جدول  -3مقایسه میانگین و انحراف معیار طول فاز فعال مرحله اول زایمان بر حسب دقیقه به تفکیك گروه
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گروه
طول فاز فعال مرحله اول زایمان (دقیقه)

مداخله
تعداد (درصد)

کنترل
تعداد (درصد)

سطح معناداری

310-400
401-571
505-675
انحراف معیار  ±میانگین

)04/5 ( 21
)16/5 ( 4
)5/5( 5
451/52±6/6

)52/5 ( 13
)32/5( 0
(3 )12/5
435/25±5/37

5/557

نمودار  -1میانه طول مدت فاز فعال مرحله اول زایمان (بر حسب دقیقه) قبل و بعد از مداخله در گروه توپ زایمانی
جدول  -4مقایسه جایگاه و موقعیت سر جنین در شروع فاز فعال مرحله اول زایمان در واحدهاي پژوهش به تفکیك گروه
مداخله
تعداد (درصد)

کنترل
تعداد (درصد)

سطح معنی داری

جایگاه سر جنین
در شروع فاز فعال

-3
-2
-1
5

)20/5( 7
)20/5( 7
)32/5( 0
)12/5( 3

)52/5( 13
)32/5( 0
)16/5( 4
)4/5( 1

من ویتنی
5/523

موقعیت سر جنین
در شروع فاز فعال

پس سری قدامی
پس سری عرضی
پس سری خلدی

)60/5( 17
)25/5( 5
)12/5( 3

)24 /5( 6
)65/5( 15
)16/5( 4

کای اسکو ر
5/514

متغیر

فاز فعال مرحله اول زایمان" ،تو زایمانی باعث کاهش
شدت درد و میانگین طول فاز فعال مرحله اول زایماان
مادران در طی روند زایمان شد ( .)22در مطالعه چاناگ
مشابه مطالعه حاضر ،برنامه ورزشی مستمر در باارداری
انجام شده بود ،اما اجرای این حرکات در مراحل زایمان
نیز ادامه داشت ،ولی تاأثیر ورزش باا تاو زایماانی در
بارداری و زایمان بر طول مراحل زایمان به طور جداگانه
همراه با گروه کنترل بررسی نشاده باود و تاأثیر برناماه
ورزشی در بارداری و زایماان بار طاول زایماان در ایان

بحث
در مطالعه حاضر میانگین طاول فااز فعاال مرحلاه اول
زایمان در مادرانی که در اواخر بارداری حرکات ورزشای
با تو زایمانی را انجام دادند ،نسبت به مادرانی که این
حرکات ورزشی را انجام نمی دادند ،به طور معنایداری
کمتر باود ( .)p=5/557در مطالعاه چاناگ و همکااران
( )2511تحت عنوان "تعیین تاأثیر برناماه ورزشای باا
استداده از تو زایمانی در اواخر بارداری بر درد و طول
21

مطالعه قابل تدکیک نبود .کارسایا و همکااران ()2512
یک کارآزمایی بالینی تصاادفی باا هادف تعیاین تاأثیر
استداده از تو زایمان در زایمان بار طاول مرحلاه اول
زایمان ،میزان پارگی پرینه و شدت درد بر روی  50زن
نخست زا در اسپانیا انجام دادناد .وضاعیت نشساته بار
روی تو و انجام حرکات چرخشی لگن برای مادران در
اتاق زایمان استداده شاد .در مطالعاه ماذکور میاانگین
نمره شدت درد در گروه مداخله به طاور معنایداری از
گروه کنترل کمتر باود ،در حاالی کاه دو گاروه از نظار
میانگین طول مدت مرحله اول زایمان و میازان پاارگی
پرینه تدااوت آمااری معنایداری نداشاتند ( .)11علات
تداوت نتایج مطالعه کارسیا با مطالعه حاضر میتواند باه
این دلیل باشد که آنها تو زایمانی را منحصراً در اتاق
زایمان و در مدت زمان محدود برای واحدهای پاژوهش
به کاار گرفتناد ،همچناین در مطالعاه کارسایا تنهاا از
وضعیت نشسته بر روی تو و انجام حرکات چرخشای
لگن برای مادران در اتاق زایمان استداده شد ،در حاالی
که در مطالعه حاضر برناماه ورزشای  4-6هدتاه ای در
اواخاار بااارداری و در وضااعیت هااای مختلااف (نشسااته،
ایستاده ،زاناویی و چمباتماه زدن) انجاام شاد .در ایان
راستا تعاونی و همکاران ( )2515یک کارآزمایی باالینی
با هدف تعیین تأثیر استداده از تو زایمانی در زایماان
بر شدت درد و طول فاز فعال مرحله اول زایمان بر روی
 65زن نخساات زا در بیمارسااتان لااوالگر انجااام دادنااد.
مداخله به این صورت انجام شد که مادرانی که فاز فعال
را سپری می کردند ،بر روی تو زایمانی نشسته (خام
شدن زانو با زاویه  15درجه) و لگن را به سمت عقاب و
جلو یا راست و چا حرکات مای دادناد .زماان انجاام
تمرینات تو زایمانی  35دقیقاه در نظار گرفتاه شاده
بود .در مطالعه مذکور میانگین نمره شدت درد در گروه
تو به طاور معنای داری از گاروه کنتارل کمتار باود
( ،)p<5/55اما میانگین طول مادت انقباضاات رحمای،
فاصله انقباضات و طاول فااز فعاال در دو گاروه تدااوت
معناای داری نداشاات ( .)21( )p>5/55علاات اخااتالف
مطالعه تعاونی با مطالعه حاضر احتمااالً باه ایان دلیال
است که در مطالعه تعاونی با وجود مشابه بودن جمعیت
مورد مطالعه و حجم نموناه پاژوهش ،از تاو زایماانی
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صرفاً در اتااق زایماان و در مادت زماان  35دقیقاه در
شروع فاز فعال زایمانی استداده شده بود ( .)21با توجاه
به این که برای ایجااد اثارات مثبات باا تاو زایماانی
حداقل  6هدته یا چندین جلسه برنامه ورزشی مستمر و
منظم نیاز است ( )22و نیاز از آنجاایی کاه اساتداده از
تو زایمانی در لیبار باا برخای مشاکالت نظیار عادم
پذیرش پزشکان و یا کمبود مکان و فضا همراه میباشاد
( )27و همچنین باه دلیال احسااس خاواب آلاودگی و
کاهش تمایال ماادران بارای اجارای حرکاات باا تاو
زایمانی در زایمان در اثار هورماون آنادورفین ( ،)20در
مطالعه حاضر برنامه ورزشی منظم با تو زایمانی طای
 16-24جلسه به صورت  4بار در هدتاه در  4-6هدتاه
آخر بارداری باه مادت  25دقیقاه در هار جلساه ،در 4
وضعیت انجام شد که هر حرکت  12-16بار تکارار مای
شد .به نظر میرسد ایان حرکاات طای برناماه مساتمر
ورزشاای طاای بااارداری توانسااته اساات باعااث تسااهیل
چرخش و قرارگیری سر جنین در داخل کانال زایماانی
و تقویت عضالت لگن و رحم مادر شود و در نتیجاه بار
طول مراحل زایمانی تأثیر بگذارد ()16 ،10؛ به طاوری
که در مطالعه حاضر دو گروه مداخلاه و کنتارل از نظار
جایگاه و وضعیت سر جنین در شروع فاز فعاال مرحلاه
اول زایمان و مرحله دوم زایمان تدااوت آمااری معنای-
داری داشاااتند ( .)p<5/55بلناااد همااات و همکااااران
( )2556گاازارش کردنااد کااه انجااام ورزش در اواخاار
بارداری میتواند باعث چرخش سر جنین و کاهش بروز
پس سری خلدای در ابتادای مرحلاه اول زایماان شاود
(.)21( )p<5/55
در مطالعه حاضر دو گروه از نظر پیامدهای ناوزادی (وزن،
قد ،دور سر ،دور سینه و آپگار دقیقه اول و پنجم) تدااوت
آماااری معناایداری نداشااتند .بااه عبااارتی انجااام برنامااه
ورزشی با تو زایمانی اثر نامطلوبی بر پیامدهای ناوزادی
نداشت .همچنین خالدان و همکاران ( )2515در مطالعاه
خود به این نتیجه رسیدند که برنامه تمرین هوازی تاأثیر
نامطلوبی بر رشاد جناین نداشاته و حتای ممکان اسات
سودمند هم باشد ( .)35پرایس و همکااران ( )2512نیاز
طی مطالعهای در ماورد تاأثیر ورزش در پیاماد حااملگی

 کبري میزاخانی و همکاران

کنترل شوند .از نقاط قوت این مطالعه ،کنتارل هدتگای
افراد مورد مطالعه در گروه مداخله توساط پژوهشاگر از
نظر اجرای حرکاات ورزشای و در هار دو گاروه از نظار
مراقبت های بارداری بود .پیشنهاد میشود در مطالعاات
آینده طول فاز فعال مرحله اول زایماان در گاروه هاای
اجرای برنامه ورزشی با تو زایمانی در باارداری ،تاو
زایمانی در بارداری و لیبار و تاو زایماانی در زایماان
مقایسه گردد و همچناین طاول فااز فعاال مرحلاه اول
زایمان باا اساتداده از اجارای برناماه ورزشای باا تاو
زایمانی در سه گروه مداخله ،کنترل و پالسابو مقایساه
شود.

دریافتند که ورزش در بارداری تأثیری بر نمره آپگار نوزاد
و وزن جدت ندارد (.)31
در مطالعه حاضر میانگین عال م حیااتی ماادر و ضاربان
قلاب جناین قباال و بعاد از حرکااات ورزشای در گااروه
مداخله اختالف آماری معنایداری نداشات و میاانگین
شدت سختی انجام حرکات ورزشی بار اسااس مقیااس
بورگ در محدوده خیلی سبک باود .بار اسااس توصایه
هااای انجماان متخصصااان زنااان و مامااایی آمریکااا ،در
صورتی که حاملگی نرماال و ماادر ساالم باشاد ،ورزش
کردن در طول بارداری در سطح خدیف یا متوسط مای
تواند مدید باشد .همچناین زناان بااردار بایاد از انجاام
تمرینات شدید ورزشی که آنها را بسیار گرم و خساته
کرده و از ندس می اندازد و یا تغییار در عال ام حیااتی
ایجاد می کند ،اجتناب کنناد ( .)32در مطالعاه حاضار
میانگین مدت ،تعداد انقباضاات در  15دقیقاه و فاصاله
انقباضات رحمی در دو گروه تداوت آمااری معنایداری
نداشاات ( .)p<5/55در مطالعااه تعاااونی و همکاااران
( )2515نیز استداده از تو زایمانی در زایمان ،تاأثیری
بر طول مدت و فاصله انقباضات رحمی نداشت (.)21
در مطالعه حاضار دو گاروه از نظار نمارات مرباوط باه
اضطراب ،خستگی و گرسنگی در شروع فاز فعال مرحله
اول زایمااان اخااتالف آماااری معناایداری نداشااتند.
همچنین دو گروه از نظر میانگین حجم مصرفی مایعات
خااوراکی و تزریقاای و ماادت زمااان قرارگیااری مااادر در
وضعیت های مختلاف در طاول فااز فعاال مرحلاه اول
زایمان همگن بودند که تمام ایان عوامال مایتواناد بار
طول مرحله اول زایمان تأثیرگذار باشند (.)33-34
انجام این مطالعه با محدودیت هایی همراه بود ،از جمله
این که امکان دوساوکورکردن مطالعاه وجاود نداشات.
همچنین تداوت های فردی و ژنتیکی و متدااوت باودن
پاسخگویی سارویکس واحادهای پاژوهش نسابت باه
انقباضات رحمی از دیگر محدودیتها بود ،اگرچه ساعی
شد با انتخاب تصادفی افراد در دو گروه هاا تاا حادودی

نتیجهگیري
اجرای حرکات ورزشی با تاو زایماانی باه مادت 4-6
هدته در اواخر بارداری می تواند باعث کاهش طول فااز
فعااال مرحلااه اول زایمااان شااود .بنابراین اسااتداده از
تمرینات بدنی با اساتداده از تاو زایماانی می تواند به
عنوان یک روش درمانی غیااردارویی مدید و کم عارضااه
جهت کاهش طول مدت زایماان باه کاار گرفتاه شاود.
همچنین استداده از این تمریناات ،عاوارض مرباوط باه
زایمان طوالنی در مادر و نوزاد و زایماانهاای ابازاری و
سزارین را کاهش خواهد داد.

تشکر و قدردانی
مطالعه حاضر بخشی از طرح پایاننامه تحقیقاتی
مصوب ( 12/5/26کد طرح  )125556و کد
 IRCT2014012816392N1دانشگاه علوم پزشکی
مشهد میباشد که با حمایت مالی معاونت پژوهشی آن
دانشگاه انجام شد .بدین وسیله از همکاری و مساعدت
معاونت و شورای محترم پژوهشی و همچنین از کادر
محترم بیمارستان ام البنین (س) و نیز از مادران عزیز،
تشکر و قدردانی میشود.
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