دوره هجدهم ،شماره  ،158صفحه ،19-27 :هفته چهارم مرداد 1394

IJOGI, Vol. 18, No. 158, pp. 19-26, Aug 2015

بررسی اثر بخشی ماساژ بر روی درد زايمان و مدت لیبر:
مرور سیستماتیك
ژيال گنجی ،*1دکتر افسانه کرامت ،2زهرا جعفری

3

 .1دانشجوی دکترای بهداشت باروری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
شاهرود ،شاهرود ،ایران.
 .2دانشیار گروه بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران،
ایران.
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تاريخ دريافت1394/2/2 :

مقدمه :ماساژ به عنوان یکی از روشهای غیردارویی تسکین درد مطرح می باشد ،ولی اثربخشی ماساژ در مداخالت
مامایی مشخص نیست .مطالعه مرور سیستماتیك حاضر با هدف بررسی اثربخشی ماساژ در کاهش درد زایمان و مدت
لیبر بر اساس مرور نظاممند مطالعات کارآزمایی بالینی انجام شد.
روش کار :در این مطالعه مرور سیستماتیك تمام مطالعات کارآزمایی و پایل وت منتشر شده در دنیا به زبان فارسی و
انگلیسی و تمام مقاالت منتشر شده از سال  1990تا  15ژوئن  2015مورد بررسی قرار گرفتند .در جستجوی مقاالت
از منابع اطالعاتی ،Sid ،Iran Medex ،Scopus ،Google scholar ،Cochrane ،PubMed
 Sciencedirectاستفاده شد .کلید واژه های مورد استفاده شامل ماساژ و درد زایمان ،ماساژ و بارداری ،لمس و درد
زایمان ،طب مکمل و درد زایمان بود .برای استخراج دادهها دو پژوهشگر به طور همزمان جستجوی مقاالت را انجام
دادند .جهت افزایش اعتبار و پایایی مطالعه ،دو نفر کیفیت مقاالت را به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار دادند و جهت
ارزیابی مقاالت از معیار جداد استفاده شد.
يافته ها :در این مطالعه  18کارآزمایی بالینی بررسی شدند .بعد از بررسی  7مطالعه براساس معیار جداد نمره  3و
بیشتر گرفتند و بقیه از مطالعه خارج شدند .در این مطالعه شدت درد در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود و در
دو مطالعه نیز مدت لیبر کمتر از گروه کنترل بود.
نتیجهگیری :این مطالعه شواهد قابل اعتباری را برای ماساژ در کاهش درد زایمان نشان داد .بنابراین جهت کاهش
درد زایمان در لیبر میتوان از ماساژ استفاده کرد ،ولی برای استفاده از این روش به منظور کاهش مدت لیبر مطالعات
به تعداد کافی و با کیفیت باال وجود نداشت و مطالعات انجام شده از نظر تورش در حد متوسط و باالیی قرار داشت.
بنابراین ماساژ برای استفاده در بالین جهت کاهش مدت لیبر در این زمینه توصیه نمیشود.
کلمات کلیدی :درد زایمان ،کارآزمایی بالینی ،ماساژ ،مدت لیبر
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 15ژوئن  2015مورد بررسی قرار گرفتند .در
جستجوی مقاالت از منابع اطالعاتی ،PubMed
Iran ،Scopus ،Google scholar ،Cochrane
 Sciencedirect ،Sid ،Medexاستفاده شد .کلید
واژههای مورد استفاده شامل ماساژ و درد زایمان ،ماساژ
و بارداری ،لمس و درد زایمان ،طب مکمل و درد
زایمان بود.
معیارهای ورود مقاالت به این مطالعه شامل مطالعات
پایلوت و کارآزماییهای بالینی انجام شده بر روی
انسانها بود .معیارهای خروج از مطالعه مقاالت
غیرمرتبط با درد زایمان ،مطالعات توصیفی و مطالعات
کیفی بودند و شرکتکنندگان شامل زنان نخستزا،
گروه سنی  18-35سال ،سن بارداری  37-41هفته،
بارداری تك قلو ،نمایش سفالیك و زنان در آغاز فاز
فعال زایمان (دیالتاسیون  3-4سانتیمتر) بود.
ارزیابی مقاالت به طور مستقل توسط  2محقق به طور
جداگانه انجام شد .دو محقق ابتدا مقاالت غیرمرتبط را
حذف کردند و تمام مقاالت دارای  full textوارد
مطالعه شدند و با نویسندگان مقاالتی که مقاله آنان به
صورت چکیده بود تماس حاصل شد .در نهایت تمام
مقاالت استخراج شده برای مطالعه مورد ارزیابی قرار
گرفتند.

مقدمه
 ژيال گنجی و همكاران

تکنیكهای مختلفی برای کاهش درد زایمان پیشنهاد
شده است .یکی از روشهایی که میتواند در کاهش
درد زایمان مؤثر باشد ماساژ است ( .)1-3تئوریهای
مختلفی در زمینه مکانیزم ماساژ در کاهش درد زایمان
مطرح شده است .به عنوان مثال ماساژ از طریق تحریك
سیستم عصبی محیطی و از طریق تعدیل عملکردهای
احشایی باعث تغییر شاخصهای فیزیولوژیك میشود
( .)5 ،4ماساژ با تحریك تارهای عصبی قطور و تحریك
موضعی آندروفینها مانع انتقال درد شده و باعث
افزایش حس رضایتمندی ،مثبتنگری و سازگاری با
درد میشود ( .)6-9ماساژ درمانی روش کامل برای
سازش با بیماری و کاهش درد و اضطراب میباشد (.)4
ماساژ درمانی ضمن کاهش دردهای زایمان ،نیاز به
مصرف داروهای ضد درد را کاهش داده و باعث میشود
تا روند زایمان در زائو یك رویداد خوشایند و لذتبخش
تبدیل شود (.)10-12
با این وجود اثربخشی روشهای غیردارویی از جمله
ماساژ در مداخالت مامایی خیلی مشخص نیست و برای
استفاده از این روش در بالین توافق وجود ندارد .مطالعه
سیستماتیك (آلیسون و پنی) نشان داد که با اینکه به
نظر میرسد ماساژ مؤثر است ،ولی تعداد مقاالت انجام
شده در این زمینه محدود است ( )14،13و نتایج مرور
سیستماتیك اسمیت و همکاران ( )2012نشان داد که
محدودیت شواهد برای استفاده از ماساژ در بالین در
کاهش درد زایمان وجود دارد؛ چرا که مقاالت مورد
استفاده در این مطالعه از نظر تورش در حد متوسط یا
زیاد بودند و یا از نظر تعداد محدود بودند ( .)15بنابراین
به دلیل ناکافی بودن شواهد موجود در این زمینه،
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی ماساژ در کاهش
درد زایمان و مدت لیبر بر اساس مرور نظاممند
مطالعات کارآزمایی بالینی انجام شد.

ارزيابی کیفیت شواهد
برای ارزیابی و نقد کیفیت شواهد موجود (مقاالت) از
معیار جداد ( )16استفاده شد .این معیار مقاالت را بر
اساس احتمال وجود سوگیری در تصادفیسازی،
پیگیری بیماران و کورسازی بررسی میکند که حداقل
امتیاز در این معیار  1و حداکثر  5میباشد (.)16
مقاالتی که نمره  3یا بیشتر گرفتند وارد مطالعه شدند.
جهت روایی و اعتبار مقاالت مورد مطالعه 2 ،محقق به
طور جداگانه مقاالت موجود را مورد ارزیابی قرار دادند
و مقاالت از نظر تصادفی سازی ،تخصیص تصادفی و
کورسازی و تورشهای مختلف مورد بررسی قرار
گرفتند .پیامد اولیه مورد ارزیابی قرار گرفته در این
مطالعه ،درد زایمان و مدت لیبر بود و جهت سنجش
درد از مقیاس بصری سنجش درد ( )17( )VASو
مدت لیبر ،از ساعت دیجیتالی استفاده شده بود.

روش کار
در این مطالعه مرور سیستماتیك تمام مطالعات
کارآزمایی و پایلوت منتشر شده در دنیا به زبان فارسی
و انگلیسی و تمام مقاالت منتشر شده از سال  1990تا
20

يافته ها
از  178مقاله انتخاب شده پس از حذف موارد تکراری،
 78مقاله وارد مطالعه شدند که از این  78مقاله نیز 20
مقاله به دلیل اینکه غیر مرتبط بودند از مطالعه حذف
شدند .شواهدی که در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار

نمودار  -1چارت انتخاب مقاالت

بود ،چون از معیار جداد نمره کمتر از  3گرفتند از
مطالعه حاضر خارج شدند ( )24 ،20در نهایت در این
بررسی  7مقاله مورد مطالعه از کیفیت خوبی برخوردار
بودند که ویژگی این مطالعات با جزئیات آن در جدول
 1نشان داده شده است .همچنین نحوه ارزیابی تورش
مطالعات در جدول  2نشان داده شده است.

در این مطالعات علی رغم اینکه شدت درد کمتر از
گروه کنترل بود ،به دلیل اینکه پس از ارزیابی ،از معیار
جداد نمره کمتر از  3را گرفتند ،از مطالعه حاضر خارج
شدند ( .)18-30همچنین علی رغم اینکه در مطالعه
هاشمی و همکاران ( )2012و صفرزاده و همکاران
( )2008مدت لیبر در گروه ماساژ کمتر از گروه کنترل
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گرفتند  40مقاله بودند که از این  40مقاله نیز 22
مقاله به دلیل توصیفی و کیفی بودن از مطالعه حاضر
خارج شدند .در نهایت  18مقاله وارد مطالعه شدند
(نمودار .)1

 ژيال گنجی و همكاران

جدول : 1مطالعات انجام شده در مورد کاربرد ماساژ در کاهش درد زايمان و مدت لیبر
نویسنده و
سال چاپ

روش کار

جانسن
()31
()2012

کارآزمایی
بالینی

کیمبر()32
()2008

کارآزمایی
بالینی

تعداد کلی
نمونه ها90 :
زن باردار شکم
اول
نمونه گیری در
مرکز ،Harton
 Banburyدر
طول دسامبر
 2004تا ژانویه
 2006انجام
شده بود.

عباسی
()33
()2009

کارآزمایی
بالینی

تعداد کلی
نمونه ها62 :
زن باردار شکم
اول
نمونهگیری از
بیمارستان
بنتالهدی
بجنورد در سال
 2005انجام
شده بود.

نمونه پژوهشی

تعداد کلی
نمونه ها77 :
زن باردار شکم
اول
نمونهگیری از
بیمارستان
آموزشی ()BC
در شهر وانکوور
انجام شده بود.

گروه مداخله

گروه کنترل

 37زن در گروه
ماساژ ،ماساژ توسط
یك ماساژتراپیست
در طول مراحل
زایمان انجام شد،
ماساژ به سبك
سوئدی انجام شده
بود حداکثر مدت
زمانی که برای
ماساژ استفاده شده
بود  5ساعت بود.

 40زن در
گروه
مراقبتهای
استاندارد
زایمان

(پرسشنامه
درد مگ
گیل)

 30زن در گروه
مداخله ،تکنیك
ریلکسین +ماساژ را
به مدت  2/5ساعت
بین  35تا  37هفته
بارداری آموزش
دیده بودند .ماساژ
به طور ریتمیك و
منظم و به روش
استروکینگ در طول
دم و بازدم در طول
انقباضات رحمی
انجام شده بود.

 30زن گروه
پالسبو شامل
موسیقی+
ریلکسیشن،
 30زن در
گروه کنترل
هم فقط
مراقبت های
روتین را
دریافت کرده
بودند.

VAS
سنجش
بصری شدت
درد

 30زن در گروه
مداخله 30 ،دقیقه
ماساژ منظم ،محکم
با یکنواخت در
ناحیه پشت را به
روش افلوراج
(سرخورده و لغزاندن
دست) در هر یك از
فازهای زایمانی
دریافت نمودند.

 30زن در
گروه کنترل
مراقبت های
معمول
پرستاری را به
مدت 30
دقیقه در هر
فاز توسط
پژوهشگر
دریافت
نمودند.

VAS
سنجش
بصری شدت
درد
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مقیاس

نتایج

عوارض

میانگین نمره شدت درد در
گروه ماساژ در دیالتاسیون 4-3
سانتی متر  13/3±8/3بود و در
گروه کنترل میانگین نمره
شدت درد  16/9±6/5بود
میانگین نمره شدت درد در
گروه ماساژ در دیالتاسیون 5-6
سانتی متر  13/3±8/0بود و در
گروه کنترل میانگین نمره
شدت درد  15/8±10/0بود که
از نظر آماری معنی دار بود.
مدت لیبر در طول مرحله اول و
دوم ،سوم در دو گروه تفاوت
نداشت.

مشاهده
نشد

میانگین نمره شدت درد در
گروه ماساژ  68/9±18/7بود و
در گروه کنترل میانگین نمره
شدت درد  75/2±16/6بود و
در گروه ماساژ و ریلکسیشن
میانگین نمره شدت درد
 74/6±16/9بود شدت درد در
گروه ماساژ کمتر از گروه
کنترل بود .همچنین طول
مدت زایمان در گروه ماساژ
نسبت به گروه کنترل کمتر
بود.

ذکر
نشده

میانگین نمره شدت درد در
گروه ماساژ  2/83±1/64بود و
در گروه کنترل میانگین نمره
شدت درد  4/94±1/75بود
شدت درد در گروه ماساژ کمتر
از گروه کنترل بود همچینن
طول مدت زایمان در گروه
ماساژ نسبت به گروه کنترل
کمتر بود.

ذکر
نشده

نمره
جداد

3

3

3

 30نفر گروه
کنترل فقط
مراقبت روتین
را دریافت
کرده بود.

چانگ
()35
()2002

کارآزمایی
بالینی

تعداد کلی
نمونه ها60 :
زن باردار شکم
اول
نمونهگیری از
یك بیمارستان
 reginalدر
جنوب تایوان،
بین سپتامبر
 1999تا ژوئن
 2000انجام
شده بود.

در گروه ماساژ ،به
زوجین آموزش
ماساژداده شد
محقق در طول
انقباضات رحمی در
فاز اول ماساژ را
انجام داده بود،
ماساژ افلوراج ،فشار
ساکروم و شانه انجام
شده بود و ماساژ به
مدت  30دقیقه در
طول انقباضات انجام
شده بود در هر 3
فاز لیبر ابتدا توسط
محقق سپس توسط
همسر بیمار انجام
شده بود.

مراقبتی
روتینی را
دریافت کرده
بودند.

گالو()36
()2013

کارآزمایی
بالینی

تعداد کلی
نمونه ها60 :
زن باردار شکم
اول
نمونهها از مرکز
مراقبت مادران
باردار در سان
پائلو برزیل از
سپتامبر 2009
تا می 2010
انتخاب شدند.

 23نفر در گروه
مداخه ،ماساژ به
مدت  30دقیقه در
دیالتاسیون 4-5
سانتیمتر در طول
انقباضات رحمی
توسط محقق اول
انجام شده بود .ماساژ
از نقاط  T10تا S4
انجام شده بود .ماساژ
بصورت ریتمیك و
صعودی و با حرکات
کف دست انجام شده
بود.

 23نفر در
گروه کنترل
فقط
مراقبتهای
روتینی را
دریافت کرده
بود.

23

VAS
مقیاس
بصری شدت
درد

PBI scale
ارزیابی
شدت
رفتاری درد

VAS
(مقیاس
بصری شدت
درد) و
ساعت
دیجبتال

میانگین نمره شدت درد در
گروه ماساژ  7/22±0/83بود و
در گروه کنترل میانگین نمره
شدت درد 7/94±1/02بود
شدت درد در گروه ماساژ کمتر
از گروه کنترل بود.

شدت درد در گروه ماساژ کمتر
از گروه کنترل بود.

میانگین نمره شدت درد در
گروه ماساژ  3/6±0/4بود و ودر
گروه کنترل میانگین نمره
شدت درد  3/4±1بود شدت
درد در گروه مداخله کمتر از
گروه کنترل بود .مدت لیبر در
گروه مداخله کمی بیش از
گروه کنترل بود.

ذکر
نشده

گزارش
نشده

مشاهده
نشده

3

3

4
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خدا کرمی
()34
()2007

کارآزمایی
بالینی

تعداد کلی
نمونه ها60 :
زن باردار شکم
اول
نمونهگیری از
بیمارستان
هدایت و مهدیه
تهران در طول
سال 2004
انجام شده بود.

 30نفر در گروه
مداخله ،ماساژ با
استفاده از تکنیك
افلوراج در طول
انقباضات رحمی
انجام شده بود.
ماساژ ناحیه
ساکروم ،باسن،
شانه ،مچ پا و دست
در طول فازهای
لیبر انجام شد.
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تقینژاد
()37
()2010

کارآزمایی
بالینی

تعداد کلی
نمونه ها101 :
زن باردار شکم
اول
نمونهگیری در
بیمارستان
مصطفی ایالم
انجام شده بود.

 51نفر در گروه
مداخله ،ماساژ در
دیالتاسیون 3-4
سانتی متر انجام
شد .از مادران
خواسته شد در طی
انقباضات چشمها را
بسته نفس عمیق
بکشند و ماساژ در
ناحیه تحتانی شکم،
شانه ،پشت و پشت
استخوان پوبیس به
مدت  30دقیقه
انجام شد.

 50نفر در
گروه کنترل ،از
بیماران
خواسته شد به
مدت 30
دقیقه در
هنگام
انقباضات فقط
به موسیقی
بدون هدفون
گوش بدهند.

VAS
(مقیاس
بصری شدت
درد) و
ساعت
دیجتال

شدت درد در گروه ماساژ
نسبت به گروه موسیقی با
 p =0/01کمتر بود.

ذکر
نشده

جدول  -2نحوه ارزيابی تورش مطالعات با جزئیات
خطر تورش مطالعات ()39 ،38

گالو
()2013

تقی نژاد
()2010

کرمی
()2007

عباسی
()2009

جانسن
()2012

کیمبر
()2008

چانگ
()2002

تصادفیسازی

کم خطر

کم خطر

کم خطر

کم خطر

کم خطر

نامشخص

کم خطر

تخصیص تصادفی

کم خطر

نامشخص

کم خطر

نامشخص

کم خطر

کم خطر

کم خطر

ساریر تورشها

کم خطر

کم خطر

پرخطر

نامشخص

کم خطر

کم خطر

نامشخص

تورش گزارشدهی

کم خطر

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

تورش ناشی از کورسازی
شرکتکنندگان و پرنسل (تورش اجرا)

کم خطر

نامشخص

پرخطر

پرخطر

پرخطر

پرخطر

پرخطر

تورش جمعآوری نتایج

کم خطر

کم خطر

کم خطر

کم خطر

کم خطر

کم خطر

کم خطر

ناشی از انتخاب نمونه را از بین میبرد و کورسازی،
تورش ناشی از مشاهده گر را از بین میبرد (.)43 ،42
نتایج مطالعه حاضر یك شواهد قابل اعتباری از تأثیر
ماساژ را در تسکین درد زایمان نشان داد که با نتایج
مطالعه مرور سیستماتیك پنی و همکاران (،)2002
آلیسون و همکاران ( )2004و اسمیت و همکاران
( )2012همخوانی داشت ( .)13-15نتایج مطالعه پنی
و همکاران ( )2002نشان داد اگرچه ماساژ در کاهش
درد زایمان مؤثر است ،ولی تعداد مطالعات به کار رفته
در این مرور سیستماتیك شامل  2مقاله بود که از
شواهد کافی برای تأیید ماساژ در کاهش درد زایمان
برخوردار نبودند و محقق ذکر کرده بود که نیاز به انجام

بحث
نتایج مرور سیستماتیك حاضر نشان داد که ماساژ در
کاهش درد زایمان و طول لیبر مؤثر است .ولی در رابطه
با تأثیر ماساژ بر روی مدت لیبر شواهد کافی نیست .در
این بررسی اکثر مطالعات انجام شده در مورد تأثیر
ماساژ بر روی درد زایمان از کیفیت خوبی برخوردار
بودند و تورش این مطالعات در حد کم تا متوسط بود
()31-37؛ چرا که مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی
نشده اثرات درمانی را نسبت به مطالعات تصادفی شده
بیش از حد تخمین میزنند ( .)40اندازه تخمین بیش
از حد وقتی تصادفی سازی به روش درست انجام نشود
تا  %40گزارش شده است ( .)41تصادفیسازی ،تورش
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تحقیقات بیشتر در این زمینه میباشد .همچنین نتایج
مطالعه آلیسون و همکاران ( )2004نشان داد که
شواهد موجود برای استفاده از ماساژ در کاهش درد
زایمان ناکافی است و نیاز به انجام مطالعات بیشتر در
این زمینه می باشد .این مطالعه نیز شامل  2مقاله بود
که از جداد نمره  2و  3گرفته بودند و کیفیت مطالعات
در حد کافی نبود ( .)13در مطالعه مرور سیستماتیك
اسمیت و همکاران ( ،)2012مقاالت به کار رفته در این
مطالعه از نظر تورش در حد متوسط یا باال بود .در این
مطالعه  6مطالعه کارآزمایی بالینی با تعداد  326زن
مورد بررسی قرار گرفته بود (فیلد ( ،)1997چانك
( ،)2002عباسی ( ،)2009کرمی ( ،)2007کیمبر
( ،)2008تقی نژاد ( ))2011و جستجوی مطالعات تا
آخر ژوئن  2011انجام شده بود و از مقاالت چاپ شده
به زبان انگلیسی استفاده شده بود.
در مطالعه حاضر سطح شواهد معتبرتر بود؛ چرا که در
مطالعه حاضر تمام مقاالت چاپ شده به زبان انگلیسی و
فارسی مورد ارزیابی قرار گرفته بود و حجم نمونهها و
کیفیت مقاالت مورد بررسی و تعداد مقاالت نیز از
مطالعه اسمیت بیشتر بود .در ضمن جستجوی مقاالت
تا ژوئن  2015انجام شده بود که نسبت به مطالعه
اسمیت ( )2011جدیدتر بود .ولی از محدودیت های
مطالعه حاضر این بود که در این بررسی از مقاالت منتشر
شده به زبان انگلیسی و فارسی زبان استفاده شده است.
همچنین از بین اثرات ماساژ بر پیامدهای بارداری ،فقط
تأثیر آن بر روی درد زایمان و مدت لیبر مورد بررسی
قرار گرفته است .در نهایت ناهمگونی طول مدت ماساژ و
محل ماساژ امکان انجام متاآنالیز در این مطالعه را غیر
ممکن می سازد .بنابراین با توجه به دستورالعمل شماره

نتیجهگیری
این مطالعه شواهد قابل اعتباری را برای ماساژ در
کاهش درد زایمان نشان داد .بنابراین جهت کاهش درد
زایمان در لیبر میتوان از ماساژ استفاده کرد ،ولی برای
استفاده از این روش به منظور کاهش مدت لیبر
مطالعات به تعداد کافی و با کیفیت باال وجود نداشت و
مطالعات انجام شده از نظر تورش در حد متوسط و باال
در این زمینه بود .بنابراین ماساژ برای استفاده در بالین
جهت کاهش مدت لیبر توصیه نمیشود.

تشكر و قدردانی
در پایان محققین الزم می دانند از همکاری و مساعدت
سرکار خانم مرجان احمد شیروانی عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مسئولین محترم
کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود جهت همکاری
در جستجوی مقاالت تشکر و قدردانی نمایند.
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