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تأثیر طب فشاری در نقطه  LI4بر درد و اضطراب حین
سقط :یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده دوسوکور
زهره صاحبی ،1دکتر طیبه نگاهبان بنابی

*2

 .1مربی گروه مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،
رفسنجان ،ایران.
 .2استادیار گروه پرستاری سالمت جامعه ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشکده پرستاری و مامایی،
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران.
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مقدمه :درد و اضطراب بهعنوان ویژگیهای قابل پیشبینی فرآیند سقط ،میتوانند منجر به کاهش کیفیت
مراقبتهای بالینی شوند ،لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر طب فشاری در نقطه  LI4بر درد و اضطراب حین
سقط انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده در سال  1400بر روی  120نفر از زنان در حال سقط
بستریشده در زایشگاه نیکنفس رفسنجان انجام شد .افراد بهطور مساوی در سه گروه مداخله ،لمس و کنترل تخصیص
یافتند .در گروه مداخله طب فشاری در نقطه  LI4بهصورت دوطرفه در دورههای  10ثانیهای فشار و  2ثانیه استراحت
بهمدت  20دقیقه و در گروه لمس ،نقطه فوق بدون فشار لمس گردید .قبل ،بالفاصله و نیم ساعت بعد از مداخله نمره
درد و اضطراب بهترتیب توسط مقیاس آنالوگ دیداری ( )VASو پرسشنامه اضطراب حالت اشپیلبرگر سنجیده شد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )22و آزمونهای آماری آنالیز واریانس یکطرفه،
کروسکال والیس و اندازهگیری مجدد انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :بر اساس نتایج ،سه گروه بهغیر از تعداد سقط و زایمان ،در سایر ویژگیهای جمعیتشناختی مشابه هم بودند.
بعد از تعدیل اثر تعداد سقط و زایمان ،میانگین نمره درد در درون گروهها (اثر زمان) ( )p=0/291و بین گروهها (اثر
گروه) ( )p=0/572و روند تغییرات نمره درد در بین گروهها در زمانهای اندازهگیری متوالی (تعامل بین زمان و گروه)
( )p=0/262تفاوت آماری معنیداری نداشت .پس از تعدیل اثر تعداد سقط ،تعداد زایمان و نمره اضطراب پایه ،مقایسه
روند تغییرات نمره اضطراب سه گروه در دو بار اندازهگیریهای متوالی (اثر تعاملی زمان و گروه) نیز تفاوت آماری
معنیداری را نشان نداد (.)p=0/896
نتیجهگیری :بر اساس نتایج این تحقیق ،مداخله طب فشاری نتوانست درد و اضطراب زنان در حال سقط را مدیریت
کند.
کلمات کلیدی :اضطراب موقعیتی ،درد ،سقط ،طب فشاری ،طب مکمل
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مقدمه
درد ،ویژگی قابل پیشبینی برای پروسه سقط بوده و
اکثر زنان آن را به همراه سقط تجربه میکنند (.)2 ،1
درد ناشی از سقط بهدلیل انقباضات رحمی اتفاق میافتد
و شدت آن تحت تأثیر برخی داروها مانند میزوپرستول
افزایش مییابد ( .)۳از طرف دیگر میزان درد درک شده
و پاسخ به درد در بین زنان متفاوت بوده؛ بهطوریکه در
برخی از زنان مخصوصاً در سقطهای القایی درد میتواند
بهصورت حاد رخ داده و باعث وقوع آسیبهای
جبرانناپذیری گردد ( .)4 ،1آنچه که مسلم است ،در
اغلب موارد سقط ،از درد بهعنوان یکی از بدترین تجارب
یاد شده است .از سویی دیگر درد عامل پیشگوییکننده
برای وقوع اضطراب معرفی شده است ( .)5صرفنظر از
درد ،محققین علل مختلف دیگری را برای اضطراب
بیماران بستری در بیمارستان معرفی کردهاند که از آن
جمله میتوان به قرارگیری در محیطی ناآشنا ،دوری از
خانواده ،از دست دادن عملکرد شغلی و قرارگیری در
معرض فرآیندها و ابزارهای ناآشنا اشاره کرد .همچنین
نگرانیهای مالی و ترس از نحوه پرداخت هزینهها را نیز
میتوان به آن اضافه کرد ( .)7 ،6بهعالوه فرآیند بستری
شدن ،یک تجربه تروماتیک محسوب میشود که در طی
آن افراد از موقعیتهای آشنای زندگی خود به یک
موقعیت ناآشنایی منتقل میشوند که در طی آن ،حریم
شخصی و احساس امنیت خود را از دست داده و با
ابزارهای پیچیدهای مواجه میشوند که میتواند زمینهساز
وقوع پاسخ مناسب به درد و به دنبالش اضطراب باشد
(.)8
مدیریت مناسب درد و اضطراب ،بهعنوان یکی از
فاکتورهای بالقوه مرتبط با کیفیت مراقبتهای بالینی
معرفی شده است ( .)5بهعالوه پژوهشگران معتقدند
اضطراب بهعنوان عامل پیشگوییکننده میزان مورتالیتی
و موربیدیتی میتواند با افزایش وقوع پیامدهای منفی
چون افسردگی ،کند شدن روند التیام زخم ،افزایش
درک درد ،نیاز به داروهای مسکن و دریافت بیهوشی و
افزایش میزان بستری مجدد گردد ( .)9-14همچنین
میتواند از طریق کاهش سطح فعالیت بیمار ،خطر وقوع
ترومبوز را افزایش دهد و با تضعیف سیستم ایمنی و
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افزایش خطر عفونت ،منجر به طوالنی شدن دوران
بستری گردد ( .)15-17بنابراین مدیریت درد و اضطراب
در طی فرآیند سقط اهمیت زیادی داشته و شناسایی
مؤثرترین روش در کنترل آنها ضروری بهنظر میرسد
(.)18
محققین روشهای درمانی دارویی و غیردارویی متعددی
برای مدیریت درد ناشی از سقط معرفی کردهاند ،اما
استفاده از روشهای دارویی رواج بیشتری دارد .داروهای
مسکن غیراستروئیدی 1پایه اصلی برای تسکین اینگونه
دردها هستند و اپیوئیدها در زمانی که NSAIDs
ناکافی باشند ،تجویز میشوند ( .)19همانند سایر
درمانهای دارویی ،عوارض ناخواسته داروها و هزینه آنها
را نمیتوان نادیده گرفت .زنان ممکن است به داروهایی
که برای بیدردی استفاده میشود ،واکنش نشان دهند و
یا ممکن است دچار عوارض دارویی شامل اثرات سوء
روی عملکرد کلیهها ،قلب و خونریزی دستگاه گوارش
شوند ( .)20 ،19 ،4همچنین در مقابله با درد ناشی از
سقط ممکن است برخی زنان بهدنبال درمانهای
غیرضروری باشند .حتی ممکن است بهعلت درد شدید
به استفاده از مواد مخدر روی آورند ( .)21همه این موارد
باعث شده است امروزه بیماران تمایل زیادی برای
استفاده از روشهای غیردارویی داشته باشند .از جمله
روشهای غیردارویی کاهش درد و اضطراب ،استفاده از
طب فشاری است ( .)22طب فشاری ،یک روش درمانی
سنتی چینی است که دارای  5000سال سابقه است .در
طب فشاری ،از فشار غیرتهاجمی انگشتان برای
آزادسازی اندروفینها در مغز ،ایجاد آرامش در عضالت،
کاهش درد و ایجاد احساس راحتی استفاده میشود
( .)2۳مطالعات معتبر متعددی در زمینه تأثیر طب
فشاری بر دردهای حین زایمان ،سزارین ،اضطراب زایمان
و حین آمنیوسنتز دیسمنوره گزارش شده است (-28
 .)24از میان نقاط فشاری پیشنهادی برای تسکین درد و
اضطراب ،بر استفاده از نقطه هوگو ( )Li4بیشتر از سایر
نقاط تأکید شده است ( .)2۳در مرور متون موجود
مطالعات محدودی در زمینه تأثیر طب فشاری در
مدیریت درد و اضطراب زنان در طی فرآیند سقط یافت

 زهره صاحبی و همكاران

فشاری ،عدم سوء مصرف مواد مخدر و الکل ،داشتن
قدرت شناختی کافی برای پاسخگویی به سؤاالت
پژوهش و در نهایت عدم سابقه بیماریهای روانی
شناخته شده بود .معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل:
عدم تمایل به ادامه همکاری در مطالعه ،بروز عوارض
حاد شامل خونریزی و مشکالت شدید سیستمیک حین
سقط و نیاز به دریافت مسکن یا آرامبخش در طی بازه
زمانی انجام تحقیق (پیشآزمون و پسآزمون) بود.
نمونهگیری بهروش تصادفی کمینهسازی بر اساس
طبقات نمره درد پیشآزمون (شدید ،متوسط) انجام
گرفت ( .)۳1واحدهای تصادفیسازی به شکل فردی
وارد مطالعه شدند .تخصیص اولین نمونه در هر طبقه
در یکی از گروههای مطالعه بهروش تصادفی قرعهکشی
از طریق پاکت مهروموم شده بود .ورود نمونه بعدی با
همان طبقه درد پیشآزمون بین دو گروه باقیمانده نیز
بهروش قرعهکشی انجام گرفت .نمونه سوم با همان
ویژگی به آخرین گروه در همان طبقه تخصیص یافت.
این پروسه تا زمان دستیابی به حجم نمونه مورد نظر
مطالعه ادامه یافت.
حجم نمونه بر اساس مطالعه مشابه ( )۳2و با در نظر
گرفتن سطح معنیداری  ،0/05خطای نوع دوم ،%80
انحراف معیار  2/07و اندازه اثر  1/7بر اساس میانگین
تغییرات نمره درد بین گروهها و بر اساس فرمول
محاسبه حجم نمونه میانگین ها  40نفر برای هر گروه
محاسبه گردید.
تعداد  4نفر در گروه کنترل ۳ ،نفر در گروه مداخله و 4
نفر در گروه لمس به دالیلی چون خونریزی شدیدی که
نیاز به کوتاژ بود ،دفع محصوالت بارداری ،دریافت
مسکن حین مداخله و عدم تمایل مادر به ادامه ،از
مطالعه خارج شدند که توسط موارد بعدی جایگزین
شدند .جزئیات نمونهها در نمودار کانسورت نمایش داده
شده است.

میشود و تمرکز مطالعات موجود محدود بر کنترل درد و
اضطراب پس از انجام کورتاژ بهدنبال سقط میباشد (،29
 .)۳0با توجه به اهمیت مدیریت درد و اضطراب در طول
فرآیند سقط و محدودیت مطالعات مشابه موجود ،مطالعه
حاضر با هدف تعیین تأثیر طب فشاری بر شدت درد و
اضطراب ناشی از سقط در زنان مراجعهکننده به زایشگاه
نیکنفس رفسنجان طراحی شد تا در صورت یافتن تأثیر
مثبت ،استفاده از این روش بهعنوان راهی ساده ،ایمن و
کمهزینه برای تسکین درد و اضطراب زنان در حال سقط
به مراقبین سالمت توصیه شود.

روشکار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفیسازیشده با گروه
کنترل از فروردین تا مهرماه سال  1400بهمنظور
تعیین تأثیر طب فشاری در نقطه  LI4بر شدت درد و
اضطراب ناشی از سقط القایی بر روی  120نفر از زنان
بستری شده در زایشگاه نیکنفس وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی رفسنجان در استان کرمان انجام شد.
پس از تصویب طرح در شورای پژوهشی و کسب کد
اخالق  IR.RUMS.REC.1399.147از کمیته
اخالق در پژوهشهای زیستمحیطی این دانشگاه و
شماره
به
IRCT
کد
دریافت
 IRCT20210310050657N1از مرکز کارآزمایی
بالینی ایران ،دو نفر از محققین که آموزش کافی توسط
متخصص طب سنتی در زمینه اجرای مداخله را دیده
بودند ،با ارائه معرفینامه در زایشگاه حضور یافته و
نمونهگیری را انجام دادند .در این راستا اهداف مطالعه
به زنان واجد شرایط توضیح داده میشد و در صورت
داشتن رضایت آگاهانه ،افراد وارد مطالعه میشدند.
نمونهگیری ابتدا هدفمند و بر اساس داشتن معیارهای
ورود به مطالعه انجام میشد .معیارهای ورود به مطالعه
شامل :زنان با سن  18-45سال ،بستری با تشخیص
سقط القایی با میزوپروستول ،داشتن نمره درد باالتر از
 ۳بر اساس مقیاس دیداری درد  ،)VAS(1حاملگی
تکقلو ،سن حاملگی زیر  20هفته بر اساس  LMPیا
سونوگرافی ،عدم داشتن ضایعهای در محل اعمال طب
Visual Analogue Scale
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نمودار  -1نمایش فرآیند نمونهگیری در دیاگرام کانسورت

مداخله نیز مجدداً درد و اضطراب نمونهها توسط همکار
پژوهشگر ثبت گردید.
در این پژوهش بیماران و پرسشگر از اختصاص نمونهها
در گروهها بیاطالع بودند؛ به این معنی که نمونهها و
همکار پژوهشگر که درد و اضطراب را اندازهگیری
میکرد ،از تخصیص نمونهها در گروههای مورد مطالعه
اطالعی نداشتند.
ابزار گردآوری دادهها شامل سه قسمت بود .قسمت اول
حاوی پرسشنامه اطالعات جمعیتشناختی (سن مادر،
شاخص توده بدنی ،میانگین ،تعداد بارداری و زایمان و
سقط ،سن بارداری) ،قسمت دوم ابزار دیداری سنجش
درد  10درجهای بود که یک معیار عددی بین 0-10
میباشد .ابزار ساده دیداری سنجش درد ،پرکاربردترین
ابزار سنجش درد در دنیا میباشد که عدد صفر نشانگر
بیدردی مطلق و عدد  10نشانه درد غیرقابل تحمل
است؛ کسب نمره  1-۳نشاندهنده درد خفیف 4-7 ،درد
متوسط و  8-10نشاندهنده درد شدید میباشد (،۳۳

در این مطالعه مداخله بعد از تجویز میزوپروستول و در
صورت داشتن درد باالتر از  ۳بر اساس مقیاس دیداری
درد صورت گرفت .بعد از ورود نمونهها به پژوهش ،برای
گروه مداخله ،طب فشاری در نقطه ( LI4نقطه وسط
زاویه بین استخوانهای اول و دوم کف دست بین انگشت
شصت و اشاره بهروی پشت دست) که این نقطه یکی از
نقاط فشاری مربوط به کانال انرژی روده بزرگ است ،به
صورت دوطرفه در دورههای  10ثانیهای فشار و  2ثانیه
استراحت ،بهمدت  20دقیقه بهطور متوالی در حدی که
نمونهها احساس گرمی و درد خفیف و فشار را داشته
باشند ،اعمال شد ( .)25برای گروه لمس ،لمس بدون
فشار در نقاط مشابه گروه مداخله و با همان زمانهای
مشابه انجام شد .برای گروه کنترل غیر از مراقبتهای
روتین بخش ،مداخله دیگری انجام نشد .قبل از مداخله،
پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک و مقیاس دیداری درد
و اضطراب موقعیتی اشپیلبرگر برای هر سه گروه توسط
همکار پژوهشگر تکمیل شد .بالفاصله و نیم ساعت بعد از
73
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 .)۳4مقیاس دیداری درد ( )VASابزاری بسیار مؤثر و
دارای حساسیت و اعتبار است که با توجه به ضریب
آلفای کرونباخ  ،0/89-0/91اعتماد علمی این مقیاس
مورد تأیید قرار گرفته است ( .)۳5قسمت سوم شامل
پرسشنامه استاندار اضطراب اشپیلبرگر بود .در سال
 198۳برای اولین بار پرسشنامه حالت  -صفت
اشپیلبرگر بهعنوان یک ابزار خودسنجی ساخته و
بهعنوان آزمون استاندارد مورد توجه قرار گرفت که از دو
قسمت سنجش اضطراب آشکار و اضطراب پنهان تشکیل
شده است .در این مطالعه از پرسشنامه  20سؤالی آشکار
یا موقعیتی (حالت) استفاده شد .این مقیاس شامل 20
جمله است که احساسات فرد را در زمان پاسخگویی
میسنجد و بر اساس مقیاس لیکرت (هیچ وقت نمره ،1
به ندرت نمره  ،2گاهی اوقات نمره  ،۳اکثر اوقات نمره ،4
تقریباً همیشه نمره  )5طراحی شده است (.)۳6
پرسشنامه استاندارد اشپیلبرگر در پژوهش مهرام در
سال  1۳82بر روی  600آزمودنی در مشهد هنجاریابی
شده است .پایایی آزمون از طریق فرمول آلفای کرونباخ
بهمیزان  0/9451محاسبه شده است .همچنین برای
گروه مالک نیز بهصورت مجزا ،این پایایی محاسبه و
میزان آن برابر با  0/9418گزارش شده است .خطای
استاندارد اندازهگیری آزمون برابر با  4/64۳محاسبه شد.
همچنین همبستگی نمرات مشاهده شده با نمره حقیقی
برابر با  0/972و با نمرات خطا ،برابر با  0/2۳4محاسبه
گردیده است (.)۳7
جهت رعایت موارد اخالقی ،ضمن توضیح اهداف مطالعه،
از تمام نمونهها رضایت آگاهانه و کتبی اخذ گردید.
همچنین به نمونهها در خصوص محرمانه بودن
اطالعاتشان ،خروج آزادانه از مطالعه هر زمان که

میخواستند و اینکه حضور و عدم حضور آنها در مطالعه
تأثیری بر کیفیت و کمیت مراقبتها و درمانهای الزم را
ندارد ،اطمینان داده شد.
دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادههای کمی از
آزمونهای آماری کولموگروف -اسمیرنوف و شاپیرو و
ویلکز ،برای مقایسه میانگینها از آزمون آنالیز واریانس
یکطرفه ،برای مقایسه میانهها بین سه گروه از آزمون
کروسکال والیس و برای مقایسه روند تغییرات میانگینها
در درون و بین گروهها از آزمون اندازهگیری مجدد و
مدلسازی آماری استفاده شد .میزان  pکمتر از 0/05
معنیدار در نظر گرفته شد.

یافتهها
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل دادهها ،میانگین سن
نمونهها  ۳1/۳8±6/4۳سال با حداقل  19و حداکثر 47
سال و میانگین تعداد زایمان ،بارداری و سقط بهترتیب
 2/92±1/۳6 ،1/46±1/09و  0/49±0/81با حداقل  1و
حداکثر  5بود .نتایج مقایسه ویژگیهای جمعیتشناختی
نمونههای مورد مطالعه نشان داد که سه گروه از نظر
ویژگیهای دموگرافیک چون سن مادر ،سن بارداری و
تعداد زایمان همگن بودند ،اما از نظر تعداد بارداری و
سقط تفاوت آماری معنیداری داشتند (جدول  .)1بر
اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ،سه گروه از
نظر میانگین نمره شاخص توده بدنی مشابه هم بودند
( .)p=82۳همچنین گروههای مورد مطالعه از نظر خروج
محصوالت حاملگی قبل از اندازهگیری سوم همسان
بودند (.)p=0/859

جدول  -1مقایسه میانگین و انحرافمعیار برخی متغیرهای جمعیتشناختی در بین سه گروه مورد مطالعه

سن مادر
سن بارداری
تعداد بارداری
تعداد زایمان
تعداد سقط

گروه طب فشاری
میانه (چارک اول -چارک سوم)

گروه لمس
میانه (چارک اول -چارک سوم)

گروه کنترل
میانه (چارک اول -چارک سوم)

سطح معنیداری

(۳۳ )26-۳6
(8 )6-14/4
(4 )2/25-4
(2 )1-2
(1 )1-1

(۳2 )25-۳5
(8 )6-10
(۳ )2-۳
(2 )0-2
(0 )0-1

(۳1 )24-۳5
(8 )6-14
(2 )2-۳
(1)1-2
(0 )0-0/75

0/16۳
0/9۳۳
0/001
0/09
0/01

* آزمون کروسکل والیسp<0/05 ،
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جهت بررسی تغییرات نمره درد در درون گروهها و در
طول زمانهای اندازهگیری متوالی (اثر زمان) و تغییرات
نمره درد در بین گروههای مورد مطالعه (اثر گروه) و
تعامل بین زمان و گروه (تغییرات نمره درد در طول زمان
و با در نظر گرفتن اثر گروهها) از آزمون آنالیز واریانس بر
روی اندازهگیریهای متواتر استفاده شد.
1
در آنالیز نمره درد نتایج جدول آزمون کرویت موخی
نشان داد که بین ضرایب همبستگی اندازهگیریهای
متوالی از نظر آماری تفاوت معنیداری وجود داشت
( ،)p>0/0001بنابراین پیششرط تساوی همبستگیها
2
پذیرفته نشد و از ضریب تصحیح گرین هاوس گیزر
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جهت گزارش معنیداری استفاده گردید.
بر اساس نتایج آزمون چند متغیره ،۳روند تغییر نمره درد
بین دفعات مختلف اندازهگیری در درون گروهها (اثر
زمان) معنیدار نبود ( ،)p=0/057همچنین اثر تعامل
زمان و گروه ( )p=0/۳17و روند تغییر نمره درد در بین
گروهها در اندازهگیریهای متوالی (اثر گروه) تفاوت
آماری معنیداری را نشان نداد ( .)p=0/۳04پس از ورود
متغیرهای تعداد زایمان و تعداد سقط بهعنوان کوواریت
به آنالیز نیز نتایج تغییر نکرد؛ به این معنی که اثر زمان
( )p=0/291و اثر تعامل بین زمان و گروه ( )p=0/262و
اثر گروه ( )p=0/572معنیدار نبود.

جدول  -2مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره درد در سه گروه در سه مرحله قبل ،بالفاصله و نیم ساعت بعد از مداخله (اثر
تعاملی گروههای مطالعه و زمانهای اندازهگیری)
گروه طب فشاری
میانگین±انحراف معیار

گروه لمس
میانگین±انحراف معیار

گروه کنترل
میانگین±انحراف معیار

قبل از مداخله

6/70±1/89

6/70±1/89

6/70±1/89

بالفاصله بعد از مداخله

5/9۳±2/49

6/15±2/17

6/95±2/14

5/57±۳/12

6/۳2±2/60

6/55±2/85

نیم ساعت بعد از مداخله

گرین هاوس گیزر
F
1/185

سطح معنیداری
0/۳17

* اثر تعامل زمان و گروه

نمودار  -2مقایسه میانگین نمره درد در زمان و گروههای مطالعه و اثر متقابل آنها با استفاده از تحلیل اندازههای مكرر و تعدیل
اثر تعداد زایمان و تعداد سقط

معنیداری وجود داشت ( ،)p>0/0001بنابراین پیش
شرط تساوی همبستگیها پذیرفته نشد و از ضریب
تصحیح گرین هاوس گیز جهت گزارش معنیداری
استفاده گردید.

در آنالیز نمره اضطراب نیز متغیرهای تعداد سقط و
تعداد زایمان بهعنوان کوواریت وارد آنالیز شدند .بر
اساس نتایج جدول آزمون کرویت موخی  ،بین ضرایب
همبستگی اندازهگیریهای متوالی از نظر آماری تفاوت
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آزمون تأثیر بین گروهی نیز تفاوت آماری معنیداری را
نشان داد ( .)p=0/0۳۳جهت بررسی دقیقتر روند
تغییرات نمره اضطراب در گروهها و زمانهای مختلف و
تعامل بین آنها از مدلسازی آماری استفاده گردید.

بر اساس نتایج آزمون چند متغیره ،روند تغییر نمره
اضطراب بین دفعات مختلف اندازهگیری در درون
گروهها (اثر زمان) معنیدار نبود ( ،)p=0/055اما اثر
تعامل زمان و گروه ( )p=0/009معنیدار بود .نتایج

جدول  -3مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب در سه گروه در سه مرحله قبل ،بالفاصله و یک ماه بعد از مداخله ( اثر
تعاملی گروههای مطالعه و زمانهای اندازهگیری)

قبل از مداخله
بالفاصله بعد از مداخله
نیم ساعت بعد از مداخله

گروه طب فشاری
میانگین±انحراف معیار

گروه لمس
میانگین±انحراف معیار

گروه کنترل
میانگین±انحراف معیار

54/60±9/25
48/97±11/۳4
48/05±12/81

50/1۳±8/50
48/10±9/00
47/65±8/46

5۳/18±8/۳0
54/25±10/19
5۳/72±10/87

گرین هاوی گیزر
F
۳/78

سطح معنیداری
0/009

* اثر تعامل زمان و گروه

تنها بین گروه کنترل با گروه لمس ( )p=1/000تفاوت
آماری معنیداری وجود داشت؛ بهطوریکه در هر دو
مرحله میانگین نمره اضطراب در گروه کنترل باالتر از
گروه لمس بود .با توجه به این که در مرحله پایه
میانگین نمره گروه مداخله بهطور معنیداری باالتر از
گروه لمس بود ،در مرحله بعدی آنالیز عالوه بر تعداد
زایمان و سقط ،نمره پایه نیز بهعنوان کوواریت وارد آنالیز
شد .نتایج آزمون چند متغیره نشان داد روند تغییر نمره
اضطراب بین دفعات مختلف اندازهگیری در درون گروهها
(اثر زمان) معنیدار بود ( ،)p=0/026اما اثر تعامل زمان و
گروه ( )p=0/896معنیدار نبود .نتایج آزمون تاثیر بین
گروهی برای بررسی اثر گروهی نیز تفاوت آماری
معنیداری را نشان داد (.)p=0/004

بر اساس نتایج حاصل از مقایسه زوجی میانگین تفاوت
نمره اضطراب در درون گروهها بین زمانهای مختلف
اندازهگیری ،در گروه مداخله با طب فشاری میانگین
تفاوت نمره اضطراب بین مرحله اول با مراحل دوم و
سوم کاهش معنیداری داشت ( ،)p=0/001اما بین
مرحله دوم و سوم تفاوت معنیدار نبود ( .)p=0/799در
گروه لمس و کنترل بین دفعات مختلف اندازهگیری
اضطراب تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.)p<0/05
نتایج حاصل از مقایسه زوجی میانگین نمره اضطراب بین
گروههای مورد مطالعه نشان داد در مرحله پرهتست فقط
بین گروه طب فشاری و لمس تفاوت آماری معنیداری
وجود داشت ( .)p=0/02۳در مرحله بالفاصله بعد از
مداخله بین گروه لمس با گروه کنترل ()p=0/028
تفاوت آماری معنیداری وجود داشت .در مرحله سوم نیز

نمودار  -3مقایسه میانگین نمره اضطراب در زمان و گروههای مطالعه و اثر متقابل آنها با استفاده از تحلیل اندازههای مكرر
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بحث
بر اساس نتایج این پژوهش ،روند تغییرات نمره درد در
درون و بین گروههای مورد مطالعه معنیدار نبود؛ بهاین
معنی که مداخله طب فشاری در نقطه  LI4نتوانست
درد ناشی از سقط را مدیریت کند .در خصوص تأثیر
مداخله بر نمره اضطراب ،اگرچه نمره اضطراب در گروه
طب فشاری در مراحل پس از مداخله نسبت به قبل از
مداخله افت پیدا کرده بود ،اما با در نظر گرفتن اثر
تعاملی بین زمان و گروه ،تغییرات نمرات اضطراب روند
معنیداری نداشت.
در مرور متون موجود ،مطالعهای که تأثیر طب فشاری در
نقطه  LI4را بر سقط در سه ماهه اول مورد بررسی قرار
داده باشد ،یافت نشد .در اغلب مطالعات مشابه موجود ،یا
مداخله به روش طب سوزنی و تحریک الکتریکی در
نقطه فشاری فوق مد نظر محققین بوده و یا اینکه نقاط
فشاری دیگری مورد بررسی قرار گرفته است .در مطالعه
دوبیسی و همکاران ( )2019که اثر تحریک نقاط فشاری
گوش بر درد بعد از آسپیراسیون رحم در سقطهای
خودبهخودی یا القایی بررسی شد ،نمره درد در مرحله
بعد از مداخله در گروه مداخله کمتر از گروه پالسبو و
گروه کنترل بود ( .)29هرچند محققین مطالعه فوق
مانند مطالعه حاضر از سه گروه برای تحقیق استفاده
کرده بودند ،اما گروههای مورد مطالعه آنها از نظر ماهیت
درد (درد بعد از ساکشن محتویات رحم) و نقطه اعمال
طب فشاری (نقاط گوش) با مطالعه حاضر تفاوتهای
اساسی داشت .همچنین در مطالعه فنگ و همکاران
( )2016که تأثیر مداخله تحریک الکتریکی نقاط فشاری
از طریق پوست  )TENS(2در نقاط فشاری  SP8و
 SP6بر درد بعد از کورتاژ (بهدنبال سقط) مورد بررسی
قرار گرفت ،مداخله  TEASقبل و بعد از کورتاژ بر درد
مؤثر بود ( .)۳0نتایج این مطالعه نیز در راستای یافتههای
مطالعه حاضر نبود و شاید بتوان این تفاوت را به عدم
سنخیت در جامعه هدف ،نوع درد و مکانیسم اجرای
مداخله نسبت داد .طبیعتاً شدت درد ناشی از انقباضات
رحمی در طول فرآیند سقط با درد بعد از کورتاژ تفاوت
اساسی دارد ،ضمن اینکه تحریک نقطه فشاری در روش
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دستی با تحریک الکتریکی میتواند با مکانیسمی متفاوت
عمل کند.
نتایج مطالعه حاضر با مطالعاتی که تأثیر طب فشاری بر
درد حین زایمان و پس از سزارین را بررسی کردهاند نیز
قابل مقایسه است .مرور متون موجود نیز بیانگر نتایج
متنوعی در خصوص اثر طب فشاری در نقاط مورد نظر
این مطالعه در مدیریت درد پس از زایمان و عمل
جراحی سزارین میباشند .از آن جمله میتوان به نتایج
مطالعه رمضانی و همکاران ( )2016اشاره کرد که در آن
تأثیر طب فشاری در نقطه  LI4در کاهش درد پس از
عمل جراحی سزارین ،منفی گزارش شد ،در حالی که
نتایج برخی مطالعات دیگر نشان میدهد که بهکارگیری
طب فشاری در نقطه  LI4میتواند شدت درد مرحله
اول زایمان را نسبت به گروه کنترل کاهش دهد (،۳8
 .)۳9مطالعه مرور سیستماتیک اسمیتس و همکاران
( )2020نشان داد که در خصوص تأثیر طب فشاری بر
درد زایمان نمیتوان با قاطعیت نظر داد و همچنین چن
و همکاران ( )2021ضمن تأیید این موضوع ،در مطالعه
مروری اخیر دیگر بیان داشتند که به مطالعات با کیفیت
باالتری جهت اظهار نظر در مورد تأثیر طب فشاری در
زایمان نیاز است (.)41 ،40
نتایج مطالعه حاضر بیانگر عدم تأثیر مثبت اجرای طب
فشاری در نقطه  LI4بر روی اضطراب زنان در حال
سقط بود .در مرور متون موجود ،مطالعهای که تأثیر طب
فشاری بر روی اضطراب حین انجام سقط زنان را مورد
بررسی قرار داده باشد ،توسط محققین مطالعه حاضر
یافت نشد .گزارشات موجود بیشتر بر تأثیر این مداخله
در طول زایمان اشاره دارند .همانند درد ،بررسی مطالعات
موجود نتایج متناقضی را از تأثیر طب فشاری بر روی
اضطراب زنان حین زایمان نشان دادند .نتایج مطالعه
میرزایی و همکاران ( )2021که تأثیر طب فشاری در
نقطه  LI4با یخ و بدون یخ را بر اضطراب حین زایمان
بررسی کردند ،از نظر عدم تأثیر بر میزان اضطراب
همراستا با مطالعه حاضر بود ( .)42ابزار سنجش اضطراب
و نقطه مورد بررسی در هر دو مطالعه یکسان بود،
هرچند جامعه هدف دو مطالعه مختصری متفاوت بود ،اما
اضطراب حین زایمان با طب فشاری کاهش پیدا نکرده
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روی متغیرهای این مطالعه و همچنین تأثیر مداخله طب
فشاری بر روی روند خونریزی و دفع محصوالت حاملگی
حین سقط را در مطالعات کارآزمایی بالین دیگر پیشنهاد
میکنند .در نهایت نتایج این مطالعه نشان داد که
علیرغم تأثیر مثبت اجرای طب فشاری در نقطه  Li4در
تسکین درد زایمان طبیعی و سزارین ،تأثیر معنیداری
در کاهش درد و اضطراب ناشی از سقط نداشت.

بود ،در حالیکه در مطالعه رارانی و همکاران ()2021
تحریک نقطه  LI4بر کاهش اضطراب مثبت گزارش
شده بود ( .)4۳همچنین در مطالعه مسعودی و همکاران
( )2020که تأثیر نقطه فشاری  BL32در حین زایمان
بر سطح اضطراب مادر سنجیده شد ،نتایج حاکی از مؤثر
بودن طب فشاری در کاهش اضطراب حین زایمان بود.
در این مطالعه همانند مطالعه حاضر از سه گروه برای
بررسی استفاده شد ،با این تفاوت که همچنان نقطه مورد
بررسی و موقعیت زنان باردار در طی پروسه سقط و
زایمان با هم متفاوت بود ( .)44در مجموع میتوان گفت
شواهد روشنی در خصوص تأثیر طب فشاری در نقطه
 LI4بر کاهش اضطراب حین زایمان و مخصوصاً سقط
وجود ندارد؛ بهطوریکه محققین در نتایج یک مرور
سیستماتیک ،لزوم انجام تحقیقات بیشتری را در این
زمینه پیشنهاد دادهاند (.)45
این مطالعه برای اولین بار به بررسی تأثیر طب فشاری بر
روی درد و اضطراب زنان در طول فرآیند سقط پرداخت.
همچنین مطالعه حاضر دارای نقاط قوتی چون کنترل
دقیق عوامل مخدوشگر ،استفاده از روشهای دقیق
تصادفیسازی ،داشتن گروه لمس برای کاهش اثر حضور
محقق و استفاده از روشهای آماری دقیق در بررسیهای
آماری بود که موارد فوق باعث اطمینان از صحت دادهها
و قابلیت تعمیمپذیری نتایج میشود .محققین مطالعه
حاضر بررسی دقیق و مقایسهای سایر نقاط فشاری بر
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