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ماساژ درمانی و کنترل درد بعد از سزارین
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مقدمه :عمل سزارین از اعمال جراحي رایج زنان است و درد و اضطراب بعد از آن از مسائل مهمي است که زنان جوان
مشتاق مراقبت از نوزادشان ،با آن روبرو ميباشند .مدیریت درد پس از عمل از ناراحتي بيمار کاسته ،باعث راه رفتن
سریعتر ،کاهش مدت بستری در بيمارستان و افزایش رضایت بيمار ميشود ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي تأثير
ماساژ بر درد پس از سزارین انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایي باليني یک سوکور ،از مرداد ماه سال  1393تا تير ماه سال  1394بر روی  156زن
نخستزا که جهت سزارین الکتيو به بيمارستان امام علي (ع) آمل مراجعه کرده بودند ،انجام شد .نمونهها به صورت
تخصيص تصادفي در سه گروه  52نفره ماساژ دست و پا ،ماساژ پا و کنترل قرار گرفتند .سپس  4ساعت پس از
دریافت مسکن ،شدت درد و عالئم حياتي بيمار قبل ،بالفاصله و  90دقيقه بعد از ماساژ اندازهگيری شد .تجزیه و
تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )22و ( STATAنسخه  )12انجام شد .ميزان  pکمتر از
 0/05معنيدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج مطالعه حاضر ،نشاندهنده کاهش معنيدار درد بالفاصله و  90دقيقه بعد از ماساژ در گروههای مداخله
بود ( ،)p<0/001اما بين دو گروه مداخله کاهش شدت درد اختالف آماری معنيداری وجود نداشت (.)p=0/98
همچنين روند تغييرات مربوط به برخي متغيرهای فيزیولوژیک (فشارخون و تنفس) بعد از ماساژ معنيدار بود
( ،)p<0/001اما این تغيير برای ضربان نبض معنيدار نبود .همچنين بهدنبال ماساژ کاهش سطح اضطراب ()p<0/001
نيز مشاهده شد.
نتيجهگيري :ماساژ دست و پا ميتواند به عنوان یک مداخله مؤثر و بدون عارضه پرستاری در مراقبت و کنترل درد
پس از عمل جراحي بيماران کمککننده باشد.
کلماتکليدي :درد ،سزارین ،ماساژ
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مقدمه
زایمان به روش سزارین از رایجترین اقدامات جراحي در
سراسر جهان است و در برخي کشورها تا  %60زایمانها
را تشکيل ميدهد ( .)1سزارین در ایران نيز از شيوع
باالیي برخوردار است؛ بهطوریکه بر اساس یک بررسي
انجام شده %47/9 ،زایمانهای کشور با این روش انجام
ميشود ( .)2سزارین با عوارض متعددی برای بيمار
همراه ميباشد که یکي از مهمترین آنها ،درد و اضطراب
ناشي از آن ميباشد ( .)3در مطالعه تروول ()1982
افزایش ميزان اضطراب پس از سزارین گزارش شد (.)4
بستری بودن در بيمارستان ،جراحي ،ترس از عفونت
زخم شکم ،تأثير مسکن و سایر داروها بر نوزاد و شير
مادر و خصوصاً داشتن درد و تسکين ناکافي آن ،از
مهمترین منابع اضطراب در این بيماران ميباشند (.)5-7
درد پس از جراحي ميتواند از طریق ایجاد رفلکس
نوراندوکرین و افزایش تون سمپاتيک منجر به عوارضي
مانند :تضعيف سيستم ایمني ،هيپوگليسمي واکنشي (که
منجر به تأخير در ترميم زخم ميشود) ،افزایش مصرف
اکسيژن ميوکارد ،ایلئوس پاراليتيک ،کاهش عملکرد
سيستم تنفسي و  ...شود ( .)8در مامایي تسکين درد
پس از جراحي بسيار مهم ميباشد .وجود درد ناشي از
اسکار ناحيه شکم با قرارگيری مادر در وضعيت مناسب
برای شيردهي و در نتيجه شيردهي مؤثر ،نيز تداخل
ایجاد ميکند ( .)9عالوه بر آن درد باعث تأخير در
تحرک بيمار ميشود که این امر با توجه به افزایش
انعقادپذیری خون در این دوران شانس بروز اختالالت
ترومبوآمبوليک را افزایش ميدهد ( .)10مدیریت درد و
اضطراب پس از عمل از ناراحتي بيمار کاسته ،باعث راه
رفتن سریعتر ،کاهش مدت بستری در بيمارستان،
کاهش هزینههای بيمارستاني و افزایش رضایت بيمار
ميشود ( .)11همچنين کنترل درد کافي و سریع پس از
سزارین اثر مثبتي بر شيردهي زودهنگام دارد ،که خود
به انقباض و جمع شدن رحم در دوران پس از زایمان
کمک ميکند ( .)12روشهای زیادی برای کنترل درد
پس از عمل وجود دارند و استفاده از مسکنهای مخدر،
رایجترین مداخله در تسکين درد به شمار ميآید (.)9
تسکين درد با مسکن های مخدر باعث بروز عوارضي
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چون تهوع و استفراغ ،تخدیر بيش از حد و اختاللت
خلقي شده ،بازگشت فرد به زندگي عادی و ترخيص از
بيمارستان را به تأخير مياندازد که این امر باعث افزایش
بار مالي ميشود ( .)14 ،13همچنين داروهای مخدر
موجب کاهش سطح هوشياری مادر و در نتيجه کاهش
توجه او به نوزادش شده و از ارتباط مؤثر بين مادر و
نوزاد جلوگيری ميکند ( .)15عدم کفایت مسکنها برای
کاهش درد ( )16و صرفهجویي در مصرف داروها نيز از
جمله عواملي هستند که در کنار سایر موارد باعث شده
توجه سيستمهای پرستاری امروز به درمانهای تکميلي
و روشهای غيردارویي تسکين درد جلب شود (.)17
ارزان و راحت بودن اکثر این مداخالت و عوارض کم
آنها ( ،)18افزایش فعاليت و قدرت تطابق بيمار ،افزایش
همکاری خانواده در مراقبت ،کاهش اضطراب بيمار،
کاهش هزینه مراقبتي -درماني و کاهش اشغال
تختهای بيمارستان از جمله مزایای استفاده از این
روشها است .این روشها امروزه به عنوان درماني
مستقل و یا توأم با سایر درمانها مورد استفاده قرار
ميگيرند ( .)19اخيراً از درمانهایي نظير ماساژ،
موسيقي ،تنآرامي ،هيپنوتيز ،داروهای گياهي ،لمس
درماني و غيره در کنترل درد کمک گرفته شده است
( .)20جای تردید نيست که مطالعات وسيعي نياز است
تا سودمندی این نوع مداخالت را مورد بررسي قرار
دهند.
کاربرد ماساژ به عنوان یکي از تکنيکهای طب سنتي به
 1111سال قبل در چين ،هند و مصر بر ميگردد و از
قرن  14در اروپا مورد استفاده قرار گرفته است .در
بررسي مطالعات مختلف ،شواهدی مبني بر فواید ماساژ
دست و پا در تسکين درد زایمان یافت شده است (.)21
هدف از ماساژ تأثير بر سيستمهای حرکتي ،عصبي ،قلبي
و عروقي بوده که موجب استراحت ،آرامش کلي بدن،
تنفس عميق و خواب آلودگي شود ( .)22تمامي
گيرندههای حسي درد در زیر پوست ،بافتهای عمقي و
بيشتر در دست و پا وجود دارند ( .)23انجام ماساژ باعث
برگشت بهتر جریان خون وریدی و لنف و تحریک
پایانههای حسي پوستي و زیر پوستي و کمک به کم
شدن احساس درد ميشود .این اقدامات همچنين باعث

 رزیتا رضایی و همكاران

توجه به مطالعات قبلي و حداقل اختالف ميانگين 0/44
(مربوط به مقایسه دو گروه با یکدیگر) و واریانس
مشترک برابر با  52 ،1/156نفر در هر گروه محاسبه شد
(مجموعاً  156نفر) (.)29
معيارهای ورود به مطالعه شامل :سن  20-35سال،
نخستزا بودن ،زنده و سالم بودن نوزاد ،داشتن هوشياری
و داشتن حداقل سواد مقطع راهنمایي (جهت تشخيص
مقياس عددی درد) و معيارهای خروج از مطالعه شامل:
ابتالء به بيماریهای قلبي و عروقي ،تنفسي و رواني نظير
افسردگي و هراس ،داشتن زخم ،فلبيت ،تروما آرتریت در
ناحيه ماساژ ،سزارین با بيحسي منطقهای و برش طولي
شکم و حساسيت داشتن به لمس بود .پس از بررسي
شرایط ورود به مطالعه و کسب اجازه از مسئولين مرکز
مورد نظر ،پژوهشگر با معرفي خود و بيان اهداف مطالعه
برای نمونهها و کسب رضایتنامه کتبي از آنان ،افراد
واجد شرایط را با روش تصادفي ساده به گروههای ماساژ
پا به تنهایي ،ماساژ دست و پا و گروه کنترل تقسيم کرد.
جهت انجام فرآیند تصادفيسازی از روش قرعهکشي با
کارت استفاده شد .بر این اساس  156کارت با شکل و
ظاهر یکسان تهيه شد که  52کارت مربوط به ماساژ پا،
 52کارت ماساژ دست و پا و  52کارت مربوط به گروه
بدون مداخله بود .پس از ورود یک فرد به گروه مطالعه
توسط یک کمک پژوهشگر مستقل (که فقط در امر
تصادفيسازی دخالت داشت) یک کارت به صورت
تصادفي خارج شده و توسط پژوهشگر دیگر (مسئول
ماساژ دست و پا) نوع روش اعالم شد.
ابزار گردآوری دادهها شامل :فرم اطالعات فردی (سن،
ميزان تحصيالت ،شغل ،محل سکونت ،نوع بيمه ،سابقه
عمل جراحي ،بيمار زمينهای و  ،)...فرم اطالعات مربوط
به دریافت مسکن (مقدار و دفعات تکرار) ،کنترل عالئم
حياتي (نبض ،تنفس ،فشارخون) و ارزیابي شدت درد
توسط مقياس دیداری سنجش درد 1و فرم بررسي
اضطراب آشکار اشپيلبرگ 2بود.
 VASیک روش ارزیابي درد با استفاده از یک خط 10
سانتيمتری است که در یک انتهای آن بيدردی و در

برداشتن اسيدالکتيک موجود بين فيبرهای عضالني شده
و اضطراب و خستگي را کاهش ميدهند .به همين خاطر
منطقي است که ماساژ دست و پا مؤثر واقع شوند (.)24
در ارتباط با اثربخشي ماساژ بر کاهش درد پس از
جراحي مطالعات مختلفي انجام شدهاند که نتایج متفاوت
داشتهاند .در برخي از این مطالعات ،ماساژ دست و پا بر
شدت درد و تنش بيماران تحت عمل جراحي تأثير
نداشته است .در مطالعات هاتان و همکاران ( )2002و
نيز آلبرت و همکاران ( )2009ماساژ ،درد بعد از جراحي
قلب را کاهش نداد ( .)26 ،25اما بيوک ایلماز و همکاران
( ،)2013نجار و همکاران ( ،)2013براون و همکاران
( )2012و نيز پنگ و همکاران ( )2015ماساژ را در
کاهش درد مفيد ارزیابي کردهاند (.)28 ،27 ،13 ،5
مطالعه مروری چانيف و همکاران ( )2013که بر
مطالعات انجام شده بين سالهای  1999 -2007صورت
گرفت ،نشان داد که ماساژ باعث کاهش درد درد
ميشود ،اما نوع جراحي ،نمونهها ،مدت و روش ماساژ که
از عوامل مؤثر بر نتایج مطالعه ميباشند ،در مطالعات
مورد بررسي همگن نبودهاند .بنابراین پژوهشگران انجام
مطالعات دقيقتر را در این زمينه ،مورد تأکيد قرار دادند
(.)20
وجود تردیدهایي در ارتباط با اثربخشي طب مکمل در
ميان جامعه پزشکي ،یکي از چالشهای اصلي موجود
برای ورود این اقدامات به مجموعه عملکرد مراقبتي است
و همين امر لزوم وجود یک پشتوانه غني تحقيقاتي برای
ورود هرچه سریعتر طب مکمل به مداخالت را ضروری
ميسازد .لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير ماساژ بر
درد بعد از عمل سزاری انجام شد.

روشکار
این مطالعه کارآزمایي باليني یک سوکور ،از مرداد ماه
سال  1393تا تير ماه سال  1394بر روی  156زن
نخستزا که جهت سزارین الکتيو به بيمارستان آموزشي
درماني امام علي (ع) مراجعه کرده بودند ،انجام شد.
روش نمونه گيری در این مطالعه نمونهگيری در دسترس
بود .حجم نمونه با در نظر گرفتن احتمال خطای نوع اول
برابر با  0/0 5و توان مطالعه برابر با  %80همچنين با

Visual Analog Scale
Spielberger.State Anxiety
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انتهای دیگر بدترین درد قابل تصور مشخص ميشود.
بيمار برای تعيين شدت درد ،این خط را عالمت ميزند.
پایایي و روایي این ابزار در اندازهگيری شدت درد قبالً
تأیيد شده است ( .)31 ،30در این مقياس مقادیر 1-3
درد خفيف ،مقادیر  4-7درد متوسط و مقادیر  8-10درد
شدید را نشان ميدهد.
پرسشنامه اضطراب آشکار اسپيلبرگ شامل  20عبارت
است که به آنها بر اساس مقياس چهار گزینهای ابداً ،تا
حدودی ،نسبتاً زیاد و خيلي زیاد نمرات  1تا  4داده
ميشود .در این پرسشنامه امتياز کسب شده توسط
نمونهها بين  20-80ميباشد و نمره باالتر نشانه وجود
اضطراب بيشتر است .مالکهای تفسيری اضطراب آشکار
عبارتند از 20-31 :اضطراب خفيف 32-42 ،متوسط رو
به پایين 43-53 ،متوسط رو به باال 54-64 ،نسبتاً شدید
 65-75شدید و باالتر از  76بسيار شدید .این پرسشنامه
در ایران هنجاریابي شده و ضریب آلفا کرونباخ 0/94
برای آن محاسبه شده است (.)32
پس از انجام جراحي و پذیرش در بخش جراحي زنان،
ساعت ورود بيمار به بخش دقيقأ ثبت شد .در عصر روز
جراحي و با فاصله  4ساعت پس از دریافت آخرین دوز
داروی مسکن معمول مورد استفاده در بخش که شياف
دیکلوفناک ميباشد ،ميانگين شدت درد توسط کمک
پژوهشگری که از نحوه تخصيص گروهها بياطالع بود و
دخالتي در انجام ماساژ نداشت ،ارزیابي شد .سپس در
گروه مداخله عالوه بر مراقبتهای معمول بخش ،ماساژ
دست و پا بدون استفاده از هيچ وسيله خاصي توسط
کمک پژوهشگر مربوطه اعمال شد .شيوه انجام ماساژ
شامل:
 :Petrisageاعمال فشار مستقيم به صورت آهسته و
ریتميک توسط نوک انگشتان.
 :kneadingبسيار شبيه چالندن و پيچ و تاپ دادن
است و به طور پيدرپي انجام ميشود و به طور متناوب
جهت فشردن عوض ميشود.
 :Frictionمالش ناحيه مورد نظر به صورت دایرهای که
بسته به اندازه ناحيه هدف ،درمانگر از قسمت قداميبند
آخر انگشتان و یا قسمت قدامي کف دست برای این
منظور استفاده ميکند (.)29
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برای پایایي دادهها ،ماساژ برای همه نمونهها توسط یک
فيزیوتراپيست آموزش دیده و ماهر انجام شد .مراحل
انجام ماساژ بر این اساس بود که ابتدا بيمار در وضعيت
راحتي قرار گرفت و به او توصيه شد که در طول انجام
ماساژ به جز در مواقع ضروری صحبت نکند .قبل از
شروع ماساژ ،دست و پای بيمار با دستمال یکبار مصرف
مرطوب تميز شد ،سپس فرد ماساژدهنده دستهای
خود را با وازلين چرب کرده و ماساژ را برای هر اندام به
مدت  5دقيقه انجام داد .ابتدا دستها و سپس پاها
ماساژ داده شدند .حين ماساژ ،هر پا توسط یک بالش در
زیر آن حمایت شد و باالتر قرار گرفت و بعد از اتمام
ماساژ بالش برداشته شد .سپس شدت درد و اضطراب در
هر یک از گروهها توسط کمک پژوهشگر مستقل دیگر
که از تخصيص گروهها بياطالع بود ،اندازهگيری و ثبت
شد .اندازهگيری شدت درد ،قبل انجام ماساژ و نيز
بالفاصله بعد از پایان ماساژ و  90دقيقه بعد از آن جهت
تعيين طول مدت اثر ماساژ تکرار شد .بيماران گروه
کنترل تنها مراقبتهای معمول بخش را دریافت کردند.
در طول  90دقيقه بررسي هيچ کدام از گروهها مسکن
دریافت نکردند.
مطالعه حاضر توسط کميته اخالق دانشگاه علوم پزشکي
مازندران تأیيد شد .از تمامي بيماران رضایتنامه کتبي و
آگاهانه دریافت شد و در صورت انصراف ،نمونهها هر
زمان حق خروج از مطالعه را داشتند .همچنين جهت
رعایت اخالق پژوهشي ،هنگام انجام ماساژ گروههای
مختلف مداخله از یکدیگر و گروه کنترل جدا بودند.
در مطالعه حاضر جهت مقایسه متغيرهای کمّي ،افراد
مورد مطالعه در سه گروه از آزمون آناليز واریانس آنووا و
متغيرهای کيفي توسط آزمون کایدو و تست دقيق
فيشر استفاده شد .جهت مقایسه روند تغييرات شدت
درد در گروههای مورد مطالعه در دقایق صفر 90 ،60 ،از
آزمون آناليز واریانس با تکرار مشاهدات مورد استفاده
قرار گرفت .تجزیه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار
آماری ( SPSSنسخه  )22و ( STATAنسخه )12
انجام شد .ميزان  pکمتر از  0/05معنيدار در نظر گرفته
شد.

بر اساس جدول  ،1گروهها از نظر اطالعات فردی و
مشخصات درماني تفاوت آماری معنيداری نداشتند
(.)p=0/27

یافتهها
 رزیتا رضایی و همكاران

در مطالعه حاضر 156 ،زن نخستزا در سه گروه کنترل
( 56نفر) ،ماساژ پا ( 56نفر) و ماساژ دست و پا ( 56نفر)
بررسي شدند.

جدول  -1اطالعات فردي و مشخصات درمانی سه گروه مطالعه
متغير

کنترل
( 56نفر)

ماساژ پا
(  56نفر)

ماساژ دست و پا
(  56نفر)

سطح
معنيداری

سن
وزن نوزاد

27/75± 3/22
3113/85±382/91

27/40±2/77
3091/73± 417/19

26/73±3/81
3166/35± 420/0 5

0/27
0/63

بيسواد و ابتدایي

(3 )5/8

(4 )7/7

(5 )9/6

راهنمایي و دیپلم

(31 )59/6

)31 )56/9

(32 )61/5

باالتر از دیپلم

(18 )34/6

(17 )32/7

(15 )28/8

خانه دار

(42 )80/8

(48 )92/3

(48 )92/3

شاغل

(10 )19/2

(4 )7/7

(4 )7/7

شهر

(20 )38/5

(17 )32/7

(18 )34/6

روستا

(32 )61/5

(35 )67/3

(34 )65/4

کمتر از 19/8

(6 )11/5

(7 )13/5

(4 )7/7

19/8-26

(20 )38/5

(18 )34/6

(22 )42/3

26-29

(21 )40/4

(20 )38/5

(20 )38/5

بيشتر از 30

(5 )9/6

(7 )13/5

(6 )11/5

(41 )78/8
(5 )9/6
(4 )7/7

(40 )76/9
(4 )7/7
(5 )9/6

(39 )75
(3 )5/8
(7 )13/5

نادر

(36 )69/2

(33 )63/5

(34 )65/4

متوسط

(13 )25

(14 )26/9

(17 )32/7

زیاد

(3 )5/8

(5 )9/6

(1 )1/9

سطح سواد

شغل
محل زندگي

شاخص تودهبدني

تمایل به بارداری
بيماریهای مزمن
جراحيهای قبلي
مصرف داروهای مسکن قبل از
عمل

ميانگين شدت درد قبل و بعد ماساژ در گروهها ،در
جدول  2و نمودار  1ارائه شده است و بر این اساس،
ميانگين شدت درد بالفاصله و  90دقيقه بعد ماساژ
نسبت به قبل ماساژ تفاوت معنيداری داشت
( .)p<0/001همچنين تفاوت ميانگين شدت درد
گروههای مداخله و کنترل نيز معنيدار بود
( .)p<0/001ميانگين شدت درد در گروه ماساژ دست
و پا ،کمتر از ماساژ پا به تنهایي بود ،اما بين آنها
تفاوت آماری معنيداری وجود نداشت ( .)p=0/98بر
اساس جدول  2و نمودار  ،2سطح اضطراب با گذشت
زمان تغيير معنيدار داشت (.)p<0/001
ميانگين شدت اضطراب در گروه کنترل از قبل ماساژ تا
 90دقيقه بعد ،سير صعودی داشت ،اما در گروههای

0/94

0/104
0/82

0/95

0/9
0/76
0/61
0/49

مداخله بهدنبال ماساژ در ابتدا کاهش ،ولي با گذشت
زمان تا  90دقيقه بعد به آهستگي افزایش داشت ،اما این
تفاوت بين گروهها معنيدار نبود (.)p=0/47
بر اساس جدول  ،2تعداد نبض با گذشت زمان تغيير
معنيداری نداشت ( ،)p=0/17اگرچه تعداد نبض در
گروههای مداخله پایينتر از گروه کنترل بود ،اما این
تفاوت معنيدار نبود (.)p=0/06
برای سایر معيارهای همودیناميک شامل فشارخون
سيستوليک و دیاستوليک و تعداد ضربان قلب ،تنفس،
تغييرات با گذشت زمان از قبل ماساژ تا  90دقيقه بعد،
معنيدار بود ( .)p<0/001اگر چه سطح این معيارهای
در گروههای مداخله پایينتر از گروه کنترل بود ،اما این
تفاوت معنيدار نبود.
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جدول  -2سطح درد ،اضطراب و معيارهاي همودیناميك قبل ،بالفاصله و  90دقيقه بعد از ماساژ در گروههاي مطالعه
زمان
قبل از ماساژ
کنترل

0/98 ±29/05

5/73±0/69

6/17±0/58

ماساژ پا

4/96±0/87

3/31±0/64

3/62±0/69

ماساژ دست و پا

5/09 ± 0/89

31/5±0/64

3/56±0/57

کنترل

30/17±6/98

30/38±6/93

30/6±6/95

ماساژ پا

31/52±9/93

28/23±8/88

30/04±9/24

ماساژ دست و پا

31/04±8/48

26/42±7/15

28/21±6/97

کنترل

113/46±13/74

114/57±10/2

11/57±10/71

ماساژ پا

117/21±12/81

112/12±10/4

114/7±8/88

ماساژ دست و پا

115/67±14/45

108/4±6/7

110/2±6/71

کنترل

68/65±10/25

69/28±9/69

69/9±9/31

ماساژ پا

70/48±10/54

66/92±8/35

69/71±5/64

ماساژ دست و پا

69/13±9/74

65/29±6/89

67/2±5/71

کنترل

82/7±7/79

82/63±6/4

82/48±8/13

ماساژ پا

80/56±9/39

79/37±7/17

79/17±8/44

ماساژ دست و پا

83/6±8/47

80/9±8/31

81/48±7/4

کنترل

20/1±1/25

20/13±0/82

20/19±1/24

ماساژ پا

20/46±0/93

19/54±1/59

20±1/39

ماساژ دست و پا

21/15±1/18

18/96±1/52

19/75±1/61

درد

اضطراب

فشار سيستوليک

فشار دیاستوليک

ضربان قلب

تنفس

8
6
کنترل

4

ماساژ پا

2

ماساژ دست و پا

0
 90دقيقه بعد
ماساژ

بالفاصله بعد
ماساژ

قبل ماساژ
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32
30
28
26
24
22

کنترل
ماساژ پا
ماساژ دست و پا
 90دقيقه بعد
ماساژ

بالفاصله بعد
ماساژ

قبل ماساژ
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 ماساژ درمانی و درد بعد از سزارین

بالفاصله بعد از ماساژ

 90دقيقه بعد از ماساژ

پيشبيني کاهش درد توسط بيمار دریافتکننده ماساژ
است ،)39 ،38( 4که ميتواند یک عامل مداخلهگر
باشد.
اگرچه در مطالعه حاضر ،شدت درد در گروه ماساژ
دست و پا کمتر از گروه ماساژ پا بود ،اما این تفاوت به
لحاظ آماری معنيدار نبود .نتایج مطالعه دژیزمن و
همکاران ( )2010نيز با نتایج مطالعه حاضر همخواني
داشت ( ،)29اما نتایج مطالعه لطيفي و همکاران
( )2012نشاندهنده کاهش معنيدار درد در گروه
ماساژ دست و پا نسبت به گروه ماساژ پا به تنهایي بود.
آنها دليل این مسئله را تفاوت در زمان ماساژ بيان
کردند (ماساژ  20دقيقهای در مقابل ماساژ 10
دقيقهای) ( .)24با در نظر گرفتن این مسئله که در
بسياری از مطالعات ،حتي ماساژهای کوتاهمدت نيز اثر
بخش بودهاند ( )40 ،31و با در نظر گرفتن مکانيسم اثر
اصلي ماساژ (کنترل دروازهای) و این مسئله که هر پا با
داشتن  7000پایانه عصبي از سطوح ،دارای بيشترین
عصبدهي ميباشد ( ،)20شاید ماساژ پا تأثير مهمتری
در کاهش درد داشته باشد که در هر دو گروه مداخله
ماساژ بر آن اعمال شده است .اما تأثير طول مدت ماساژ
احتمال دیگری است که باید در مطالعات دیگر مورد
بررسي قرار گيرد.
در مطالعه حاضر ،شدت درد در گروه کنترل تا دقيقه
 90بهطور مداوم افزایش داشت .در گروههای تجربي
بهدنبال کاهش معنيدار درد ،بالفاصله بعد از ماساژ
بهتدریج ميزان آن تا دقيقه  90افزایش یافت ،اما باز هم
شدت آن کمتر از قبل از ماساژ و همچنين کمتر از
دقيقه  90گروه کنترل بود .این نتایج با نتایج بسياری از
مطالعات دیگر نيز همخواني داشت که نشاندهنده
مدت زمان محدود اثر هر بار ماساژ است (.)39 ،29 ،3
به دليل عدم دریافت مسکن در افراد هر سه گروه طي
 90دقيقه بررسي ،افزایش تدریجي ميزان درد با گذشت
مدتي از انجام ماساژ قابل انتظار ميباشد .اما بهواسطه
دخالت مکانيسم کنترل دروازهای که دارای اثر فوری
بوده و تا زمان متغيری هم ممکن است اثر کاهش درد
آن بهطول انجامد و همچنين کنترل شيميایي درد در

بحث
 رزیتا رضایی و همكاران

نتایج مطالعه حاضر ،کاهش معنيدار درد را بهدنبال
انجام ماساژ نشان داد و از این نظر بين گروههای تجربي
و گروه کنترل نيز تفاوت آماری معنيداری مشاهده شد.
در مطالعهای مشابه ،دژیرمن و همکاران ( )2010در
ترکيه شدت درد پس از سزارین را در سه گروه ماساژ
دست و پا ،ماساژ پا به تنهایي و گروه کنترل مورد
بررسي قرار دادند ،نتایج مطالعه آنها نيز نشاندهنده
کاهش معنيدار درد بهدنبال ماساژ بود ( .)29در
مطالعه عباسپور و همکاران ( )2014نيز ماساژ 20
دقيقهای دست و پا باعث کاهش معنيدار درد پس از
سزارین شد ( .)3بسياری از محققان دیگر نيز در پي
بررسي تأثير ماساژ به همين نتایج دست یافتند (،16
 .)33-35 ،22در مطالعه مروری چانيف و همکاران
( )2013نيز مشخص شد ،ماساژ به عنوان یک مداخله
پرستاری ميتواند باعث کاهش درد پس از جراحي شود
( )20که با نتایج مطالعه حاضر همخواني داشت .اما در
مطالعات هولم و همکار ( )1999و آلبرت و همکاران
( )2009ماساژ تأثيری بر شدت درد نداشت .آنها دليل
این امر را کوتاه بودن زمان ماساژ و عدم آشنایي
بيماران با ماساژ به عنوان یک روش درماني بيان کردند
( .)36 ،26مکانيسم اصلي که ماساژ بهواسطه آن باعث
کاهش درد ميشود ،نظریه کنترل دروازهای 1ميباشد.
بر اساس این نظریه فيبرهای ضخيم حسي 2که در اثر
عواملي مانند ماساژ ،فشار و  ...تحریک ميشوند ،از
فيبرهای باریک 3که درد را منتقل ميکنند ،سریعتر
ميباشند ( .)20بنابراین ماساژ از طریق تحریک
مکانورسپتورها و فيبرهای حسي روی پوست باعث
تحریک فيبرهای ضخيم شده و در نتيجه انتقال
سيگنالهای درد به سمت مغز را کُند یا مهار کرده و
موجب کاهش یا فقدان احساس درد ميشود .همچنين
ماساژ از طریق افزایش اندورفينها نيز در کاهش
احساس درد مؤثر است ( .)37مکانيسم احتمالي دیگری
که ممکن است در کاهش حس درد مؤثر باشد،

1

Gate control
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3
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Placebo effect
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اثر افزایش اندورفين که  1/5ساعت در کاهش درد مؤثر
است ( )5روند افزایشي پایينتر درد با گذشت زمان در
گروههای تجربي نسبت به گروه کنترل را شاید بتوان
توجيه کرد.
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،روند زماني تغييرات
متغيرهای فيزیولوژیک (تعداد تنفس ،فشارخون
سيستوليک و دیاستوليک) از نظر آماری معنادار بود.
اندازه این متغيرها هر چند که در گروههای مداخله
کمتر از گروه کنترل بود ،ولي اختالف آماری معنيداری
مشاهده نشد که ميتواند بهدليل کم بودن تعداد نمونه
برای بررسي این متغيرها باشد .در ارتباط با این
متغيرها از مطالعات مختلف نيز نتایج متفاوتي بهدست
آمد .در برخي از مطالعات ،تمامي این متغيرها بهدنبال
ماساژ کاهش معنيدار داشتند ( .)5 ،24در مطالعه
عبدالعزیز ( )2014ماساژ باعث کاهش تعداد نبض،
فشارخون سيستوليک و دیاستوليک شد ،اما تأثيری بر
تعداد تنفس نداشت ( .)41در مطالعه وانگ و همکاران
( )2004تفاوت معنيداری در فشارخون سيستوليک و
دیاستوليک مشاهده نشد ( .)21در مطالعه آلبرت
( )2009تفاوت معنيداری در هيچکدام از عالئم حياتي
مشاهده نشد ( .)26از آنجا که درد بيمار بر عالئم
حياتي وی خصوصاً نبض ،فشارخون سيستوليک و
دیاستوليک تأثير ميگذارد ( ،)41بنابراین اثر
کاهشدهنده درد ماساژ و همچنين تحریک احتمالي
سيستم پاراسمپاتيک و احساس آرامش ( ،)20ميتواند
باعث تغيير در عالئم حياتي بيمار شود .اگرچه در این
رابطه مطالعات دقيقتری توصيه ميشود تا نتایج
درستتری حاصل شود.
نتایج مطالعه حاضر ،نشاندهنده کاهش سطح اضطراب
بعد از ماساژ بود که با نتایج بسياری از مطالعات دیگر
مانند نظری و همکاران ( ،)2012بيوک ایلماز و
همکاران ( ،)2013ميشنسن و همکاران ( )2007و
کوتشال همخواني داشت ( .)43 ،42 ،40 ،5درد پس از
عمل باعث اضطراب ميشود و اضطراب باعث فعال
شدن محور هيپوتاالموس -هيپوفيز -آدرنال شده و در
نتيجه آن باعث افزایش کورتيزول خواهد بود (.)44
ماساژ باعث کاهش درد بيمار ،افزایش جریان خون و

نتيجهگيري
ماساژ باعث کاهش درد پس از سزارین ميشود ،بنابراین
با توجه به آسان ،مؤثر ،امن و فاقد عارضه و هزینه بودن
ميتوان انجام آن را برای بيماران توصيه کرد.
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بهبود خواب ميشود که ميتواند باعث کاهش اضطراب
شود ( .)37فرضيه احتمالي دیگر این است که ماساژ
موجب افزایش فعاليت سيستم پاراسمپاتيک و کاهش
کورتيزول ( %31بهطور متوسط) و افزایش واسطههای
عصبي چون سروتونين ( %28بهطور متوسط) و دوپامين
( %31بهطور متوسط) ميشود که در نتيجه آن اضطراب
نيز کاهش ميیابد (.)44
از نقاط قوت مطالعه حاضر ،همگن بودن گروههای
مطالعه از نظر جنسيت ،تعداد زایمان ،نوع جراحي ،نوع
برش شکم ،نوع و شيوه و زمان دریافت مسکن و
همچنين تخصيص تصادفي گروههای مداخله و کنترل و
نيز کور بودن گروهها از نظر کمک پژوهشگر
بررسيکننده شدت درد بود .از محدودیتهای مطالعه
حاضر این بود که برای بيماران تنها یک نوبت ماساژ
انجام شد و مشخص نيست که آیا دفعات بيشتر ماساژ
در طي بستری بيمار بر پيامد تأثيرگذار خواهد بود یا
خير .بهدليل این که اضطرابي که بيمار در بار اول
احساس ميکند ،ممکن است در جلسات بعدی به
آرامش تغيير یابد که پيامد متفاوتي دارد .همچنين در
ارتباط با زمان مناسب شروع ماساژ و مدت انجام آن،
برای دریافت نتایج کوتاه و درازمدت بهتر ،اطالعات
کافي وجود ندارد که ممکن است بر نتایج مطالعه حاضر
تأثير گذاشته باشد .همچنين با توجه به این که در
مطالعه حاضر تعداد نمونهها کم ،جراحي مورد بررسي
فقط سزارین و تمامي نمونهها زن بودند ،لذا نتایج آن
به سایر بيماران با جنسيت و جراحيهای متفاوت قابل
تعميم نميباشد .جهت بررسي دقيقتر پيامدهای ماساژ
پيشنهاد ميشود ،مطالعات بعدی با تعداد نمونههای
بيشتر انجام شود .همچنين مطالعاتي در زمينه بررسي
طول مدت هر بار ماساژ ،زمان مناسب شروع آن بعد از
جراحي ،دفعات آن و مکانهایي که بيشترین کارایي را
دارند ،انجام شوند.

مطالعه را بر عهده داشته و همچنين همکاران این طرح
 تشکر و،که در کليه مراحل تحقيق ما را یاری نمودند
.قدرداني ميشود

بدینوسيله از معاونت محترم تحقيقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکي مازندران که حمایت مالي این
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