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بررسی تأثیر طب سوزنی در کاهش دردها و مدت زایمان طبیعی:
یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده یکسوکور
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پزشک عمومی ،واحد توسعه تحقیقات بالینی شهید اکبرآبادی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران،
تهران ،ایران.
استادیار گروه زنان و مامایی ،واحد توسعه تحقیقات بالینی شهید اکبرآبادی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت 1401/05/08 :تاریخ پذیرش1401/08/02 :
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خالصه

مقدمه :ترس از لیبر ،منجر به افزایش بیرویه سزارین شده و بهدلیل عوارض متعدد مادری و جنینی روشهای
بیدردی دارویی ،روشهای غیردارویی مورد توجه قرار گرفته است .مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار طب سوزنی بر
شدت درد زایمان انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی طی سالهای  1399-1400بر روی  32نفر از زنان باردار در بیمارستان
شهید اکبرآبادی تهران انجام شد .افراد بهطور تصادفی به دو گروه طب سوزنی "واقعی" و "کاذب" تقسیم شدند .زنان در
فاز فعال زایمان از نظر شدت درد قبل از طب سوزنی 30 ،15 ،و  45دقیقه پس از طب سوزنی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
برای ارزیابی درد از مقیاس بصری آنالوگ استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه
 )18و آزمونهای کای اسکوئر و تی دانشجویی انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین شدت درد گروه مداخله در مقایسه با گروه شاهد  30و  45دقیقه بعد از طب سوزنی کمتر بود
( ،)p>0/001 ،p=0/045در حالیکه قبل از مداخله و  15دقیقه اول بعد از مداخله اختالف معناداری نداشت (،p=0/29
 .)p=0/68همچنین طب سوزنی تأثیر معناداری در نمره آپگار نوزاد و میزان نیاز به اکسیتوسین نداشت (.)p<0/05
مدت مرحله دوم در گروه مورد و شاهد بهترتیب  193±130و  305±129دقیقه بود که در گروه مورد بهطور معناداری
کمتر بود (.)p=0/022
نتیجهگیری :طب سوزنی میتواند باعث کاهش درد زایمان و مدت زمان فاز زایمان شود ،درحالیکه تأثیری بر کاهش
نیاز بر اکسیتوسین و نمره آپگار نوزاد ندارد.
کلمات کلیدی :درد زایمان ،زایمان ،طب سوزنی ،مدت زایمان
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مقدمه
ترس از زایمان طبیعی و همچنین عوارض جانبی مادر و
جنین ناشی از روشهای بیدردی دارویی ،منجر شده که
میزان سزارین انتخابی بهطرز چشمگیری افزایش یافته
است ( .)1بنابراین ،یک منبع تسکیندهنده درد موجود و
ایمن برای زنان باردار ضروری است و از اهمیت قابل
توجهی برخوردار است .این امر بهویژه در مورد زنان
نخستزا که درد آنها اغلب شدیدتر از زنان مولتیپار
(چندزا) است ،صادق است ( .)3 ،2بهطور کلی دردهای
زمان زایمان به دو گروه دستهبندی میشوند .گروه اول،
دردهای هنگام انقباضات رحم در مراحل کانترکشن و
طی فازهای زایمان تا لحظه قرارگیری نوزاد در کانال
زایمان و گروه دوم ،دردهای زمان وقوع زایمان و خروج
نوزاد از واژن میباشد که مرحله نهایی زایمان است (.)4
روشهای دارویی بسیاری وجود دارد که معموالً برای
کاهش درد زایمان استفاده میشود .بیحسی ترکیبی
نخاعی -اپیدورال ( 1)CSEAهم بیحسی نخاعی قابل
اطمینان و هم اثر ضددرد طوالنیمدت را فراهم میکند.
CSEAبا مسدود کردن تحریک عصب سمپاتیک آوران
و وابران ،درد را تسکین میدهد .این باعث کاهش
استرس مادر و مصرف اکسیژن و کاهش دیسترس
جنینی میشود .با این حال CSEA ،ممکن است طول
دوره زایمان ،بهویژه مرحله فعال و مرحله دوم را طوالنی
کند (.)6 ،5
سایر روشهای غیردارویی شامل روشهای تنفسی،
ماساژ درمانی و بیدردی طب سوزنی از روشهای
جایگزین  CSEAیا روشهای مکمل برای بیدردی
زایمان است ( .)5طب سوزنی یا آکوپانجر ،2یکی از
مهمترین شاخههای طب سنتی چین ( 3)TCMاست
که امروزه در سرتاسر جهان بهعنوان یک روش درمانی
طبیعی و فاقد عارضه شناخته شده و بهعلت اثربخشی
ویژه آن روزبهروز در بین جوامع مختلف بیشتری مییابد
(.)7
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Combined Spinal-Epidural Anesthesia
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طب سوزنی از طریق فرو بردن سوزنهای مخصوص در
نقاط آناتومیک خاص از بدن و تحریک این نقاط ،باعث
درمان انواع بیماریها میشود .این شاخه از طب پس از
هزاران سال استفاده در چین و کره و از چند دهه قبل
در سراسر جهان گسترش یافته و در درمان بسیاری از
بیماریهایی مؤثر بوده که بعضاً در درمانهای کالسیک
مقاوم بودهاند ( .)8از این رو با توجه به اینکه در طب
سوزنی ،عوارض شایع ناشی از درمانهای دارویی (که در
اکثر بیماریها به وفور با آن مواجه هستیم) مشاهده
نمیشود ،در عین حال روشی ساده و سالم و همچنین از
نظر اقتصادی نیز کامالً مقرون بهصرفه میباشد و برتری
این شیوه از درمان در امکان آموزش سریع آن به
پزشکان متخصص و رزیدنتهای زنان و زایمان و حتی
ماماهایی که در شرایط خطیر با امکانات کمتری مواجه
میشوند ،میباشد ،موجب محبوبیت این شیوه طب شده
است (.)8
اگرچه مطالعات بیشماری تأثیر طب سوزنی را برای
تسکین درد زایمان ارزیابی کردهاند ،اما نتایج متناقض
بوده است ( .)10 ،9بر اساس آخرین مطالعه مروری در
این زمینه ،هنوز مطالعات کارآزمایی بالینی بیشتری در
زمینه بررسی اثر طب سوزنی بر درد و روند زایمان نیاز
میباشد تا بتوان گایدالین درمانی مبتنی بر شواهد تهیه
کرد ( .)11مطالعه ویکسنر و همکاران ( )2015نشان داد
که طب سوزنی درد زایمان را کاهش نمیدهد ،اما زنانی
که طب سوزنی همراه با تحریک الکتریکی (الکترو طب
سوزنی) دریافت کردند ،در مقایسه با زنانی که طب
سوزنی دستی 4یا مراقبتهای استاندارد بهتنهایی دریافت
کردند ،بهطور قابل توجهی کمتر از مسکن اپیدورال
استفاده کردند ( .)12عالوه بر این ،تزریق زیرجلدی آب
استریل به داخل نقاط مخصوص طب سوزنی( 5بهعنوان
مثال ،تزریق طب فشاری) گزارش شده است که شدت
درد زایمان را بهطور مؤثرتر از طب سوزنی بهتنهایی
کاهش میدهد (.)13
از آنجایی که شواهد کافی برای تأثیر هر یک از
روشهای درمانی مکمل و جایگزین برای درد زایمان

 دکتر محمدرضا هشترودی و همكار

طبی مادر (پرهاکالمپسی ،ترومبوفیلی ،فشارخون) و
وجود پارگی زودرس کیسه آب ،2فشارخون،3
الیگوهیدروآمینوس ،4اختالل مایع آمنیوتیک و زایمان
قبلی بهصورت سزارین و استفاده از مانیتور قلب جنین
بهدلیل دیسترس جنینی بود .آزمودنیها از طریق
جدول اعداد تصادفی با استفاده از نمونهگیری تصادفی
ساده در یکی از دو گروه مداخله یا شاهد قرار گرفتند.
در گروه مورد مداخله ،طب سوزنی در نقاط حقیقی که
شامل نقاط زیر میباشد ،انجام گردید.
این نقاط در نواحی قرار دارند که کمترین عروق و
اعصاب از آن میگذرد و برای یافتن دقیق این نقاط بر
اساس واحد اندازهگیری فواصل در طب سوزنی که بیش
از  3000سال است به همین شیوه و معیار اندازهگیری
میشود گه با نام چون تعریف شده است ،استفاده شد.
 یک چون 5یک واحد اندازهگیری سنتی در طبسوزنی چینی است و برابر با بیشترین پهنای انگشت
شصت بیمار میباشد و یا وقتی انگشت میانی بیمار خم
گردد ،فاصله بین دو انتهای مدیال چین خوردگی بین
مفاصل اینترفاالنژیال میباشد.
سوزنها در این مطالعه از جنس تایتانیوم و با قابلیت
انعطاف ،یکبار مصرف و استریل بود.
 SP6محل آن در داخل ساق پا  3چون باالتر از قوزک
داخلی در کنار خلفی طرف مدیال تیبیا میباشد.
 Sp9محل آن در حالت فلکشن زانو در فرورفتگی
دیستال به کونیل داخلی تیبیا در محل اتصال تنه و
کوندیل داخلی تیبیا.
 St36محل آن در قسمت قدامی ساق پا 3 ،چون زیر
نقطه معده ( )St35در حاشیه خارجی استخوان پتال
میباشد.
 Li3محل آن در حالت مشت نیمه بسته ،این نقطه در
طرف رادیال انگشت اشاره ،در پروگزیمال فرورفتگی به
مفصل متاکارپوفاالنژیال میباشد.
 Li4محل آن بین اولین و دومین استخوان متاکارپال
در طرف رادیال پشت دست میباشد.

وجود ندارد و نتایج درمانی طب سوزنی در مطالعات
گذشته متناقض میباشد ،مطالعه حاضر با هدف مقایسه
روش درمانی طب سوزنی با گروه کنترل در بیحسی و
کاهش درد زایمان در مادران باردار مراجعهکننده به
بیمارستان اکبرآبادی انجام شد تا بتوان گامی مؤثر در
شناساندن اثر طب سوزنی بر کاهش درد مادران باردار
برداشت.

روشکار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یکسوکور با
گروه کنترل در یک مرکز وابسته به دانشگاه بیمارستان
شهید اکبرآبادی طرحریزی و انجام شد .پروتکل انجام
مطالعه در شورای علمی و کمیته اخالق دانشگاه علوم
پزشکی ایران به تصویب رسید (کد اخالق:
 .)IR.IUMS.FMD.REC.1399.612اهداف طرح
به زنان باردار حین زایمان توضیح داده شده و
رضایتنامه کتبی اخذ گردید .نمونهگیری از
مراجعهکنندگان به مرکز زنان و زایمان اکبرآبادی که به
تشخیص پزشک متخصص زنان ،نیاز به زایمان بهصورت
1
طبیعی داشتند ،بهروش نمونهگیری غیراحتمالی آسان
انجام شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :مادران باردار تکقلو،
شاخص توده بدنی طبیعی ( 19/8-26کیلوگرم بر
مترمربع) ،تعداد زایمان کمتر یا برابر  ،1تسلط به زبان
فارسی برای درک اطالعات ،حاملگی ترم (37-40
هفته) بر اساس سونوگرافی زیر  20هفته ،دیالتاسیون 5
سانتیمتر ،انقباضات مناسب رحم از نظر تعداد ،مدت و
شدت که مدت آن بیش از  30ثانیه و فاصله آنها کمتر
از  10دقیقه باشد ،ضربان قلب منظم ،نمایش طبیعی
جنین ،شروع خودبهخود لیبر ،نداشتن هرگونه مشکل
مامایی و مبتال نبودن به بیماری بود .معیارهای خروج از
مطالعه شامل :عدم موافقت بیمار با ورود به طرح و مفاد
فرم رضایتنامه ،سابقه مردهزایی ،حاملگیهای متعدد
ناقص ،همراه با سقط ،نوزادان و آنومالیهای مادرزادی
ماژور (شامل :تهدیدکننده حیات ،نیاز به جراحیهای
ماژور ،تریزومیهای کروموزومی) ،وجود بیماریهای

2

Preterm rupture of membranes
Hypertension
4
Oligohydramnios
5
Cun
3

Convenience sampling method

1
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یافتهها
این مطالعه بهصورت کارآزمایی بالینی بر روی  32مادر
باردار مراجعهکننده به بیمارستان اکبرآبادی جهت
زایمان طبیعی در دو گروه  16نفره مداخله و شاهد
انجام شد .میانگین  ±انحراف معیار سن زنان شرکت
کننده در مطالعه  24/7±5/8سال (دامنه  17-40سال)
بود .اطالعات مربوط به سن ،قد ،وزن ،تعداد زایمان،
سن حاملگی ،تعداد زایمان و دیالتاسیون مادر در
جدول  1نشان داده شده است که بین دو گروه اختالف
معناداری نداشتند ( ،)p<0/05در حالیکه حداکثر
هرتز امواج تحمل شده مادر در گروه مداخله به میزان
معناداری بیشتر بود (.)p=0/02

1
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در مقابل گروه مداخله ،یک گروه کنترل با رعایت
معیارهای ورود و خروج در نظر گرفته شده که اعضای
آن ،سوزن درمانی در نقاط غیرحساس دریافت
میکردند تا در انتها ،نتایج آنها با گروه مداخله مقایسه
گردید.
در گروه شاهد ،اجرای طب سوزنی کاذب در نقاطی غیر
از نقاط اصلی که نقاط ST39 ،LU5 ،LU6 ،LU8
میباشد ،انجام شد.
 :LU5محل آن روی چین کوبیتال و در طرف رادیال
تاندون عضله بای سپس براکی.
 :LU6محل آن در طرف پالمار رادیال ساعد روی
خطی که  LU5را به  LU9وصل میکند و  7چون
باالی چین عرضی مچ
 :LU8محل آن باالی چین عرضی مچ در گودی بین
زائده استیلوئید رادیوس و شریان رادیال قرار دارد.
 :ST39محل آن در قسمت قدامی ساق پا 9 ،چون زیر
نقطه معده  )St35( 35و پهنای یک انگشت از
برآمدگی قدامی تیبیا قرار دارد.
در هر دو گروه با کنترل نبض بیمار و استفاده از
دستگاه الکترو اکوپانکچر و همچنین گرمای مالیم،
نقاط فوق با توجه به تعداد نبض بیمار در یک دقیقه به
همان اندازه و در طول مدت انجام طب سوزنی مورد
تحریک قرار گرفتند و بدینترتیب تحریکات نقاط فوق
با تعداد نبض بیمار همزمان و همسو بود.
در این مطالعه بیماران از اینکه کدام فرد طب سوزنی
حقیقی یا کاذب را دریافت میکند ،بیاطالع بودند .دو
گروه از زمان بستری در بخش زایمان تا زمان زایمان از
نظر شدت درد ،مدت زمان زایمان و نمره آپگار نوزاد
بررسی شدند .برای ارزیابی درد در هر دو گروه از
مقیاس بصری آنالوگ ( 1)VASاستفاده شد .مطالعه با
رعایت نکات اخالقی ،محقق اصلی فقط جهت انجام
طب سوزنی به همراه متخصص زنان بر بالین بیمار
حضور داشتند و پس از انجام طب سوزنی ،سوزنها از
محل خارج شده است .تمام مراحل معاینه بیماران از
ابتدای ورود به پژوهش تا مرحله زایمان ،اعم از معاینه

Visual Analogue Scale

بالینی و تعیین دیالتاسیون توسط پزشک متخصص
زنان طرح انجام گرفت.
حجم نمونه بر اساس مطالعه دبیری و همکار ( )2014با
در نظر گرفتن شدت درد  30دقیقه بعد زایمان بهعنوان
پیامد اصلی و خطای نوع اول (آلفا) برابر  ،0/05خطای
نوع دوم (بتا) برابر  0/8و بر اساس فرمول کوکران در
مجموع  32نفر ( 16نفر در هر گروه) تعیین شد (.)14
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )18انجام شد .جهت مقایسه متغیرهای
کیفی بین دو گروه از آزمون کای اسکوئر و جهت
مقایسه متغیرهای کمی نرمال از آزمون تی دانشجویی
استفاده شد .در بخش توصیف نتایج ،برای متغیرهای
کمی از شاخصهای مرکزی (میانگین) و پراکندگی
(انحراف معیار) و برای توصیف متغیرهای کیفی از
فراوانی و درصد فراوانی استفاده شد .میزان  pکمتر از
 0/05معنیدار در نظر گرفته شد.

جدول  -1مقایسه مشخصات اولیه و بالینی زنان حین زایمان در دو گروه

 دکتر محمدرضا هشترودی و همكار

گروه

مداخله
میانگین  ±انحراف معیار

شاهد
میانگین  ±انحراف معیار

سطح معنی
داری

سن مادر
قد مادر
وزن مادر قبل
وزن مادر بعد
شاخص توده بدنی در زمان زایمان
سن حاملگی (روز)

23/6±5/08
161/6±7/5
59/1±13/5
72/5±13/9
22/5±3/9
274±8/7

25/8±6/4
163/4±4/2
11/4±67/6
81/3±11/4
25/1±5/06
272±6/1

0/28
0/4
0/067
0/06
0/115
0/49

پرایمیپار

)43/7( 7

)56/3( 9

مولتیپار

)56/3( 9

)43/7( 7

4/9±0/25
84/8±17/4

4/8±0/4
65/9±14/2

متغیرها

تعداد زایمان

دیالتاسیون
ماکسیمم هرتز امواج تحمل شده مادر

محل درد در همه مادران دو گروه بهطور یکسان در
ناحیه پوبیس با انتشار به پشت بود 11 .نفر ( )%69از
گروه مورد و  8نفر ( )%50از زنان گروه شاهد به روش
طبیعی زایمان کردند .در میان مادران گروه مورد با
 NSTغیرطبیعی 2 ،مورد با توجه به تغییرات ضربه به
ضربه 1 ،1مورد بهدلیل افت ضربان قلب و  2مورد بهدلیل
ماکروزومی ،ختم بارداری با روش سزارین ( )%31انجام
شد .در میان مادران گروه شاهد با تست غیراسترسی
( 2)NSTغیرطبیعی 2 ،مورد با توجه به تغییرات
ضربهبهضربه 3 ،مورد بهدلیل افت ضربان قلب جنین1 ،
مورد بهدلیل تیک مکونیوم 1 ،3مورد بهدلیل
الیگوهیدرآمنیوس و  1مورد بهدلیل پارگی کیسه آب،4

0/65
0/62
0/02

ختم بارداری با روش سزارین ( )%50انجام شد که بین
دو گروه از این لحاظ تفاوت آماری معنیداری وجود
نداشت ( .)p=0/31همچنین در گروه مداخله 11 ،مادر
( )%69دارای  NSTطبیعی و  5بیمار ( )%31دارای
 NSTغیرطبیعی بودند .در گروه شاهد  12مادر ()%75
دارای  NSTطبیعی و  4بیمار ( )%25دارای NST
غیرطبیعی بودند که اختالف آماری معناداری بین دو
گروه وجود نداشت (.)p=0/69
در جدول  2میانگین نمره آپگار ،وزن و جنسیت نوزادان
مشاهده میشود که بر اساس نتایج ،تفاوت آماری
معناداری بین دو گروه از نظر این متغیرها وجود نداشت.

جدول  -2مقایسه نمره آپگار ،وزن و جنسیت نوزادان بین دو گروه
مداخله
میانگین  ±انحراف معیار

شاهد
میانگین  ±انحراف معیار

سطح
معنیداری

گروه

8/8±0/56
3/351±0/365

9
3/476±0/389

0/65
0/61

پسر

)62/5( 10

)56/2( 9

0/7

دختر

)37/5( 6

)43/7( 7

متغیرها
نمره آپگار نوزاد
وزن نوزاد هنگام تولد (کیلوگرم)
جنسیت

کاهش پیدا کرد ( .)p=0/001روند درد در  15دقیقه و
 30دقیقه بعد طب سوزنی حقیقی و کاذب کاهشی بود،
در صورتیکه این روند کاهشی در گروه مداخله در دقیقه
 45ادامه داشت ،در حالیکه در گروه شاهد این روند درد
در دقیقه  45افزایشی بود.

بر اساس جدول  3و نمودار  ،1در گروهی که طب سوزنی
حقیقی انجام شد ،سطح درد  30دقیقه و  45دقیقه پس
از طب سوزنی بهمیزان معناداری نسبت به گروه شاهد
کاهش یافته بود ( ،)p=0/045در حالیکه در  15دقیقه
ابتدایی تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد (.)p=0/68
همچنین در هر دو گروه روند کلی درد بهطور معناداری
1

Beat to beat variation
Non-stress test
3
Thick meconium
4
Rupture of Membrane
2
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گروه

گروه مداخله
میانگین درد±انحراف معیار

گروه شاهد
میانگین درد±انحراف معیار

سطح معنیداری

درد قبل از شروع طب سوزنی
درد  15دقیقه بعد طب سوزنی
*
درد  30دقیقه بعد طب سوزنی
*
درد  45دقیقه بعد طب سوزنی

8/6±1/2
7/2±0/9
5/8±0/75
4±1/09

8/5±0/9
7/5±0/8
6/3±0/71
7±0/96

0/29
0/685
0/045
>0/001

متغیرها

8.5
7

4

7.5

6.3

10
8.6
8

7.2

6

5.8

4
2
0
دقیقه45

دقیقه15

دقیقه30
مورد

دقیقه 0

شاهد

نمودار  -1مقایسه تغییرات شدت درد موقع زایمان در دو گروه مداخله و شاهد

موج متراکم که با فرکانس  100هرتز است ،باعث آزاد
شدن دینورفین در نخاع میشود و فرکانس  2هرتز
باعث آزاد شدن آنکفالینها و بتااندورفینها میشود.
این امواج باعث آزادسازی پپتیدهای مخدری شده و به
اثرات ضددرد منتهی میشوند (.)12
در این مطالعه ،میانگین نمرات  VASدر گروه طب
سوزنی  45دقیقه بعد از مداخله پایینتر از میانگین
نمره  VASدر  30دقیقه پس از مداخله بود .پنگ و
همکاران ( )2010گزارش دادند که بهطور متوسط 57
دقیقه برای دستیابی به حداکثر اثرات ضددرد که با
استفاده از روش طب سوزنی در حین زایمان میتواند 5
ساعت طول بکشد ،نیاز است (.)15
با این حال در گروه طب سوزنی  45دقیقه پس از
مداخله میانگین نمره  VASدر مقایسه با میانگین
نمره  VASپس از  30دقیقه کمی افزایش یافت .این
احتماالً بهدلیل شدت انقباض بود که با پیشرفت دوره
زایمان افزایش یافت .جالب توجه است تفاوت
معنیداری در نمرات  VASبین دو گروه آزمایش بعد

میانگین مدت زمان شروع طب سوزنی در دیالتاسیون
( 5فاز فعال) تا زمان زایمان در گروه مورد 193±130
دقیقه ( 2ساعت و  13دقیقه) و در گروه شاهد
 305±129دقیقه ( 5ساعت و  5دقیقه) بود .بنابراین
در گروهی که از طب سوزنی حقیقی استفاده شده بود،
مدت زمان فاز فعال تا زمان به میزان معناداری کمتر از
گروه شاهد بود (.)p=0/022

بحث
در این مطالعه ،اثرات تسکین درد هنگام زایمان و سایر
نتایج زایمان با استفاده از روش الکترو اکوپانچر در طب
سوزنی مشاهده گردید .اثرات ضددردی روش الکترو
طب سوزنی را میتوان بهطور عمده از طریق تحریک
ترشح موضعی اندورفین یا مسدود کردن تکانههای درد
به مغز که بهعنوان نظریه دروازه 1شناخته میشود،
توضیح داد ( .)10 ،9دستگاه الکترو طب سوزنی با شکل

Gate theory

1

63

 تأثیر طب سوزنی در کاهش دردها و مدت زایمان طبیعی

جدول  -3مقایسه سطح و نمره درد قبل و بعد زایمان در دو گروه

 دکتر محمدرضا هشترودی و همكار

از  15دقیقه مداخله مشاهده نشد ( ،)p<0/05با این
حال ،گروه مداخله پس از مداخله  60و  120دقیقه
نمرات  VASپایینتر را نشان دادند.
همانطور که بیان گردید ،بین گروههای آزمایش و
کنترل از نظر میزان درد در مرحله فعال زایمان تفاوت
معنیداری وجود داشت که با نتایج مطالعات قبلی که
پیشنهاد کردند روش طب سوزنی میتواند درد را در
هنگام زایمان کاهش دهد ( ،)16-18مطابقت داشت .در
مطالعه چاو و همکاران ( )2007در گروهی که از طب
سوزنی ( )TENS1استفاده شده بود ،کاهش نمره
 VASبهطور قابل توجهی بیشتر از گروه دارونما
 TENSبود ( %62در مقابل .)p>0/001( )%14
همچنین تمایل به استفاده از همان روش ضددرد برای
زایمان در آینده نیز بهطور قابل توجهی در گروه طب
سوزنی بیشتر بود (.)17
نتایج مطالعه حاضر در رابطه با کاهش درد زایمان در
راستای یافتههای بهدست آمده از مطالعات پیشین
میباشد ( .)19-23در مطالعه نیمهتجربی خاوندیزاده
و همکار ( )2012که تأثیر انجام طب سوزنی در یک
نقطه هوگو )LI4( 2در طی دردهای زایمانی و
دیالتاسیون  8 ،6 ،4و  10بهمدت  20دقیقه را در 50
بیمار مورد بررسی قرار دادند ،نتیجهگیری کردند که
انجام طب سوزنی در نقطه مذکور میتواند نتایج زایمان
را بهبود ببخشد و شدت درد زایمان ،طول مدت زایمان
و نیاز به اکسیتوسین را کاهش دهد ( .)19بهطور
مشابه در مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده ازگلی
و همکاران ( )2016تأثیر مثبت انجام طب سوزنی در
نقاط  LI4و  BL32در کاهش دردهای زایمان گزارش
شد ( .)20در یک مطالعه دیگر در کشور ترکیه ،کالیک
و همکاران ( ،)2014اثر انجام طب سوزنی در نقطه
 SP6را بر درد و طول مدت لیبر بررسی کرده و نشان
دادند که طب سوزنی در این نقطه در کاهش درد و
طول مدت لیبر مؤثر است ( .)21این نتایج در دو
مطالعه دیگر توسط شفیعی ( )2013و حمیدزاده و
همکاران ( )2012نیز مورد تأیید قرار گرفت (.)23 ،22

Transcutaneous electrical nerve stimulation
Hugo point

برخالف مطالعه حاضر ،در مطالعه حاجیپور و همکاران
( )2007بین میانگین شدت درد و آرامش در دو گروه
قبل از طب سوزنی ،نیم 1 ،و  2ساعت بعد از طب
سوزنی و  2ساعت بعد از زایمان اختالف آماری
معناداری مشاهده نشد و از طرفی نتایج ایشان در
ارتباط با آرامش نیز در دو گروه ،قبل از طب سوزنی،
نیم 1 ،و  2ساعت بعد از طب سوزنی و  2ساعت بعد از
زایمان اختالف آماری معناداری را نشان نداد (.)24
مطابق با نتایج ایشان ،در مطالعه حاضر نیز بین اختالف
شدت درد در گروه مداخله ،قبل از شروع طب سوزنی
با نیم ساعت بعد از انجام طب سوزنی و همچنین
اختالف درد در مدت یک ساعت بعد از انجام طب
سوزنی با میزان شدت درد در فاصله  2ساعت بعد از
انجام طب سوزنی ،اختالف آماری معناداری مشاهده
شد ( .)p>0/0001در بررسی اختالف شدت درد در
گروه شاهد نیز قبل از شروع طب سوزنی با شدت درد
نیم ساعت بعد از انجام طب سوزنی و همچنین اختالف
شدت درد در مدت یک ساعت بعد از انجام طب سوزنی
با میزان اختالف شدت درد در فاصله  2ساعت بعد از
انجام طب سوزنی ،اختالف آماری معناداری مشاهده
شد (.)p>0/0001
در مطالعه حاضر طب سوزنی اثر کاهشی در مدت زمان
مرحله دوم زایمان داشت؛ بدینصورتکه در گروهی که
از طب سوزنی حقیقی استفاده شده بود ،مدت زمان فاز
فعال تا زمان به میزان معناداری کمتر از گروه شاهد
بود .در مطالعه حاضر مرحله اول از دیالتاسیون 4-5
سانتیمتر در نظر گرفته شد .مطابق با نتایج مطالعه
حاضر ،در مطالعه کاشانیان و همکار ( )2010انجام طب
سوزنی در نقطه  SP6با کاهش طول مدت لیبر همراه
بود ( .)25برخالف مطالعه حاضر ،در مطالعه حاجیپور
و همکاران ( )2009بین میانگین مدت مرحله دوم
زایمان در گروه مداخله و شاهد اختالف آماری وجود
نداشت ( .)26همچنین در تضاد با مطالعه حاضر ،رامنرو
و همکاران ( )2002در مطالعه خود نشان دادند که طب
سوزنی بر مدت زایمان تأثیری ندارد ،در مطالعه ایشان
مدت مرحله اول از دیالتاسیون بیشتر و مساوی 4
سانتیمتر تا کامل شدن دیالتاسیون در نظر گرفته شده

1
2
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بود ( .)27در حالیکه اسکیلند و همکاران ()2002
کوتاه شدن مدت زایمان بهطور ثانویه مربوط به کاهش
نیاز افراد به بیدردی اپی دورال دانستند و دلیل دیگری
برای کوتاه شدن مدت لیبر ذکر نکردند .در مطالعه آنان
افراد با دیالتاسیون حداقل  3سانتیمتر وارد مطالعه
شدند و هیچ ممنوعیتی از نظر دیالتاسیون در
اندازههای بیشتر نداشتند ( .)28بنابراین در مطالعه
اسکیلند و همکاران ( )28تعدادی از افراد مدت کمتری
در مطالعه بودند و میانگین مدت لیبر در کل نسبت به
مطالعه حاضر و رامنرو و همکاران ( )2002کاهش یافت
( .)27مطالعه زیسلر و همکاران ( )1998در مورد مدت
لیبر نشان دادت طب سوزنی در بلوغ و تسریع باز شدن
دهانه رحم نقش اساسی دارد ،زیرا مرحله اول لیبر در
گروه طب سوزنی کوتاهتر از گروه کنترل بود ( .)29در
مطالعه زیسلر و همکاران ( ،)1998به مطالعه الرنس و
همکاران ( )1987اشاره شده است .آنها در مطالعه خود
اظهار داشتند که طب سوزنی نقشی در کوتاه شدن
لیبر ندارد .زیسلر و همکاران این تفاوت را بهدلیل
تعریفهای متفاوت مرحله اول دانستند و در مطالعه
خود مدت مرحله اول زایمان را از دیالتاسیون 3
سانتیمتر تا کامل شدن دیالتاسیون در نظر گرفتند،
ولی الرنس و همکاران ( ،)1987این مدت را از زمان
انقباضهایی در نظر گرفتند که از نظر تعداد ،مدت و
شدت جهت نرم و باز شدن دهانه رحم کافی باشد (،29
 .)30از طرفی در مطالعه حاضر در همه مادران گروه
مداخله و شاهد از اکسیتوسین استفاده شد .تعداد
دریافت اکسیتوسین در طول زایمان در گروه مداخله و
شاهد تفاوت آماری معنیداری نداشت .برخالف مطالعه
حاضر ،در مطالعه حاجیپور و همکاران ( )2009بین دو
گروه مداخله و شاهد از نظر تعداد دریافت اکسیتوسین
در طول زایمان تفاوت آماری معنیداری وجود داشت،
 15نفر از گروه مداخله و  23نفر از گروه شاهد از
اکسیتوسین استفاده کرده بودند و نتایج این مطالعه
نشان داد که طب سوزنی واقعی 1منجر به کاهش
دریافت اکسیتوسین در این افراد میشود و طب

True

نتیجهگیری
طب سوزنی در نقاط  LI3 ،St36 ،SP9 ،SP6و LI4
میتواند باعث کاهش جدی بر درد زایمان و بهطور قابل

1

False
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سوزنی کاذب 2چنین تأثیری ندارد ( .)26مطابق با
مطالعه حاضر در مورد نیاز به اکسیتوسین در گروه
طب سوزنی ،در مطالعه رامنرو و همکاران ( )2002نیاز
افراد دو گروه به اکسیتوسین یکسان بود ( ،)27ولی در
مطالعه اسکیلند و همکاران ( )2002تفاوت معنیداری
وجود داشت؛ بهطوریکه در گروه طب سوزنی واقعی
تعداد کمتری از افراد از اکسیتوسین استفاده کرده
بودند ( ،)28همچنین بهنظر زیسلر و همکاران ،طب
سوزنی نیاز به اکسیتوسین را کاهش میدهد ،در این
مطالعه اظهار نظر شده که اختالف در نتایج مربوط به
اکسیتوسین ،میتواند بهعلت تفاوت در نقطههای طب
سوزنی باشد و آگاهی کافی از نقاط آناتومی و استفاده
صحیح از طب سوزنی نتایج قابل توجه درمانی ایجاد
میکند ( .)29علت اختالف نتیجه مطالعه حاضر با
اسکیلند و همکاران ( )2002در مورد اکسیتوسین
میتواند مربوط به تفاوت ،عمق و تعداد نقطهها باشد.
در مطالعه حاضر بهرغم اینکه در دو گروه بهطور مساوی
از اکسیتوسین استفاده شده بود ،ولی مدت زایمان در
دو گروه مداخله به میزان معناداری کمتر بود .در این
مطالعه و نیز چند پژوهش یاد شده ،هیچ عوارض جانبی
در مادر و نوزاد مشاهده نشد .مطالعه حاضر نشان داد
طب سوزنی شدت درد و مدت زایمان را کاهش
میدهد ،ولی تأثیری در دریافت اکسیتوسین در دو
گروه وجود نداشت.
تفاوت مطالعه حاضر با مطالعات گذشته در این بود که
اغلب مطالعات فقط انجام طب سوزنی در یک نقطه را
مورد بررسی قرار دادند ،در مطالعه حاضر ترکیب انجام
طب سوزنی در  5نقطه ( LI3 ،St36 ،SP9 ،SP6و
 )LI4مورد بررسی قرار گرفت و کاهش بسیار قابل
مالحظهای در شدت درد زایمان و طول مدت زایمان در
مقابل با گروه کنترل داشت.

بدینوسیله از واحد توسعه تحقیقات بالینی شهید
 دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت همکاری،اکبرآبادی
کامل و مساعدت در انجام این تحقیق در طول دوره
:مطالعه تشکر و قدردانی میشود (کد طرح پژوهشی
.)19449
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