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مقـاله پژوهشـی

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،6شماره  ،1پاییز 1394

ت زا
بررسـی تاثیر اوریکولوتراپی بر شـدت درد زایمان در زنان نخسـ 
هدی رستگار زاده* ،1پروین عابدی ،2محبوبه والیانی ،3محمدحسین حقیقی
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کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،اهواز
استادیار ،عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،اهواز
استادیار ،عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
استادیار ،عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،اهواز
تاریخ دریافت94/2/30 :

تاریخ بازبینی93/3/11 :

تاریخ پذیرش93/4/15 :

چکیده
زمینـه و هـدف :درد جـزء غیرقابل اجتنـاب فرآیند زایمان اسـت .امروزه روشهای غیردارویی تسـکین درد زایمـان ازجمله طب سـوزنی بهدلیل اثرات
جانبـی کـم ،مـورد توجه میباشـند .لذا مطالعه حاضر با هدف بررسـی تاثیـر اوریکولوتراپی برکاهش شـدت درد زایمان انجام شـد.
مـواد و روشهـا :ايـن پژوهـش يـك كارآزمايـي باليني اسـت كه بـرروي  80نفر از زنـان نخسـت زای مراجعه كننده به بيمارسـتان سـینا اهـواز انجام
شـد 40.نفر در گروه اوریکولوتراپی و  40نفر در گروه کنترل تعیین قرار داده شـدند .سـپس تکنیک اوریکولوتراپی توسـط پژوهشـگر در دیالتاسـیون4
و بعـد در دیالتاسـیون 6سـانتیمتر و سـپس  8سـانتیمتر ،بـرای گـروه مداخلـه اعمـال گردیـد .شـدت درد بـا اسـتفاده از مقیـاس دیـداری درد در دو
گـروه سـنجیده شـد .تجزیـه تحلیـل دادههـا با اسـتفاده از آزمونهـای توصیفـی و آزمونهای آمـاری تی ،مـن ویتنی و مجـذور کای ،به کمـک نرمافزار
 SPSS21انجام شـد.
یافتههـا :یافتههـا نشـان داد که در گـروه دريافتکننده اوریکولوتراپی نسـبت به گـروه كنترل ،ميانگين نمـرات درد در ديالتاسـيونهاي مختلف داراي
كاهش معنـیداری بود (.)P˂0/05
نتیجهگیـری :بـا توجـه بـه یافتههـای ایـن پژوهش میتـوان نتیجهگیـری کرد کـه اویکولوتراپی یـک روش آسـان ،بیخطر و کـم هزینه بـرای کاهش
درد در مرحلـه فعـال زایمـان اسـت .اسـتفاده از ایـن روش در زایمانهـای کم خطـر و فیزیولوژیک بـرای کاهش درد توصیه میشـود.
واژههای كلیدی :اوریکولوتراپی ،شدت درد زايمان ،کارآزمایی بالینی

مقدمه
درد ،جزءغیــر قابــل اجتنــاب فرآینــد زایمــان اســت كــه شــدت
آن تحــت تأثيرعوامــل فيزيولوژيكــي متعددی از قبیــل انقباضات
ديــواره رحــم ،ديالتاســيون و فاكتورهــاي روحــی و روانــی نظيــر
اســترس ،اضطــراب ،تــرس از فقــدان كنتــرل قــرار ميگيــرد(.)1

نگرانــي و اضطــراب از زایمــان ،منجربــه افزایــش ســطح
آدرنالیــن و اپــی نفریــن و کاهــش اندروفیــن و اکســی توســین
شــده و باعــث تشــدید درد زایمــان و طوالنــي شــدن زایمــان
ميشــود( .)2عامــل بهوجــود آورنــده دردهــای زایمانــی ،انقبــاض
عضلــه رحــم میباشــد کــه برخــاف انقباضــات ماهیچــهای

نویسنده مسئول :هدی رستگار زاده ،کارشناسی ارشد مامایی ،خوزستان ،اهواز ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیکmidrastegar@gmail.com :

بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر شدت درد زایمان ...

فیزیولوژیــك دردنــاک اســت .در مرحلــه دوم زایمــان ،کشــش
واژن و پرینــه و فشــار بــر روی عضــات کــف لگــن در ایجــاد
درد مؤثــر هســتند(.)3,4
درد زايمــان میتوانــد اثــرات ســوء فراوانــی بــر وضعيــت
فيزيولوژيــك مــادر و جنيــن در رونــد زايمــان برجــای بگــذارد
كــه شــامل افزايــش نيــاز بــه اكســيژن ،افزايــش تهويــه ريــوی،
كاهــش دی اكســيد كربــن خــون ،افزايــش بــرونده قلــب
همــراه بــا افزايــش فشــارخون ،اختــال در رونــد و كارايــی
انقبــاض عضــات ديــواره رحــم و طوالنــی شــدن زمــان زايمــان،
كاهــش خونرســانی بــه رحــم ،هيپوكســي جنيــن و اســيدمی
متابوليكــی میشــود كــه در بســياری از مــوارد مداخلههــای
پزشــكی را اجتنــاب ناپذيــر مینمايــد(.)5
پزشــکان بــه ایــن بــاور رســیدهاند کــه جهــت کاهــش شــدت
درد زایمــان ،بایــد بهروشهــای بــدون خطــر و ایمــن بــرای
مــادر و جنیــن متوســل شــد کــه در عیــن مؤثــر بــودن ،اختاللي
در رونــد زایمــان ،هوشــیاری و اعمــال فیزیولوژیــک مــادر و
رفلکــس زور زدن ایجــاد نکنــد کــه تمامــي ایــن عــوارض،
بهدنبــال روشهــای دارویــي کــه بــه ایــن منظــور (بیحســي
موضعــي و منطقــهای ،انتونکــس ،هالوتــان) بــهکار ميرونــد،
کــم و بیــش وجــود دارنــد( )6ولــي ایــن عــوارض در اســتفاده
از روشهــای غیردارویــي مشــاهده نميشــوند( .)7,8بنابرایــن
توصیــه ميشــود کــه جهــت تســکین درد زایمــان از روشهــای
غیردارویــي اســتفاده شــود(.)9
از جملــه روشهــای غیردارویــی کاهــش درد ،اوریکولوتراپــی
میباشــد .در روش اوریکولوتراپــی کــه نســبت بــه طــب ســوزنی
یــک روش غیرتهاجمــی و قابــل قبــول توســط بیمــار میباشــد
از تحریــک گــوش خارجــی اســتفاده میشــود .بــا اســتفاده از
گــوش مــا میتوانیــم تقریبـاً بــه تمامــی نقــاط آناتومیــک بــدن
و نیــز قســمتهای مختلــف مغــز ،نخــاع و هســتههای اعصــاب
مرکــزی و محیطــی دســت یابیــم.
اوریکولوتراپــی میتوانــد بــرای کنتــرل درد و همینطــور
متعــادل کــردن ســطح هورمونهــا و نوروترانســمیترها در بــدن
و مغــز موثــر باشــد( .)10از جملــه مزایــای دیگــر آن فعــال شــدن
کانــال انــرژی و تنظیــم جریــان انــرژی در بــدن میباشــد
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(بهطــور کلــی ســه مردیــن یــا کانالهــای انــرژی اصلــی
کــه انــرژی را در سرتاســر بــدن منتقــل میکننــد از گــوش
عبــور میکننــد کــه بــا تحریــک نقــاط روی گــوش در واقــع
میتــوان جریــان انــرژی را در کل بــدن تولیــد و تنظیــم کــرد)،
همچنیــن باعــث تحریــک ارگانهــای داخلــی بــدن ماننــد رحــم
و تخمــدان میشــود .روشهــای درمانــی همچــون رفلکســولوژی
و طــب ســوزنی میتواننــد تاثیــر کلــی بــر ســامت عمومــی
بــدن داشــته باشــند امــا اوریکولوتراپــی عــاوه بــر تاثیــر بــر
ســامت کل بــدن میتوانــد بــر روی تــک تــک اعضــای داخلــی
بــدن نیــز موثــر باشــد .بهبــود گــردش خــون کل بــدن ،آرامــش
عمیــق ،تحریــک مغــز ،بهبــود سیســتم ایمنــی بهعنــوان یــک
اقــدام پیشــگیری از بیماریهــا ،از دیگــر مزایــای اوریکولوتراپــی
میباشــند(.)11
در مطالعـهای کــه توســط گــوورا و همــکاران ،بــا هــدف بررســی
اثــر طــب ســوزنی بــر اختــاالت و درد بافــت نــرم شــانه انجــام
گردیــد ،نتایــج نشــان داد کــه بــا اســتفاده از اوریکولوتراپــی
عالیــم بالینــی بهطــور کامــل برطــرف گردیــد .پژوهشــگران
نتیجــه گرفتنــد کــه درمــان اختــاالت بافــت نــرم شــانه بــا
طــب ســوزنی در ایــن ســری از بیمــاران موجــب کاهــش عالئــم،
کوتــاه شــدن بیمــاری مــدت و بهبــود توانایــی عملکــردی ،حتــی
در بیمــاری طوالنــی مــدت (تــا  10ســال) گردیدهاســت(.)12
مطالعــه دیگــری از ســوون بــا هــدف بررســی اثربخشــی
اوریکولوتراپــی و قرصهــای مغناطیســی در مقایســه بــا واکاریــن
ســمن (یــک دانــه کوچــک گــرد اســت کــه معمــوال بــه شــکل
نوارچســب بــر روی گــوش اســتفاده میشــود) بــر درد و رنــج
افــراد مســن مبتــا بــه درد قســمت پاییــن کمــر بــود انجــام
شــد .یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه درد و رنــج افــراد
مســن از درد قســمت پاییــن کمــر بهطــور غیراختصاصــی بــا
اســتفاده از اوریکولوتراپــی کاهــش نشــان دادهاســت.
از آنجایــی کــه تــا کنــون هیــچ مطالع ـهای در جهــان در مــورد
بررســی تاثیــر اوریکولوتراپــی بــر روی شــدت درد زایمــان انجــام
نشدهاســت و همچنیــن نداشــتن رضایــت کافــی زنــان بــاردار
از روشهــای دارویــی کنتــرل درد زایمــان ،وجــود نگرانیهــای
زنــان بــاردار در مــورد عــوارض بعــدی ایــن روشهــا لــذا مطالعــه
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هدی رستگارزاده و همکاران

ﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ هﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ اورﻳﮑﻮﻟﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺮ

ـدف بررســی تاثیــر اوریکولوتراپــی بــر شــدت درد
اﻧﺠﺎم هـ
ﺪت درد زاﻳﻤﺎنحاضــر بــا
ﺷﺪ.
زایمــان انجــام شــد.

ﻮاد و روشهﺎ

ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﮏ ﮐﺎرﺁزﻣﺎﻳﯽ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺪ ﮐﺎرﺁزﻣﺎﻳﯽ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ

مواد و روشها
١٩٠
ـه یـﮐﺪ
مطالعـو
IRCTID:
ﻣﻮرخـی
١٣٩٣ـی بالینـ
ـد.کارآزمایـ
ﺷﻤﺎرﻩ بــا کـ
اﺧﻼﻗﯽـی بالینــی
ـک کارآزمایـ
IRCT٢٠١٤١٠١٩١٩ایــن
کــد اخالقــی
 IRCTID:و
IRCT2014101919591N1
 ٨٠زن
ﭘﮋوهﺶ را
 ٩٣ﺑﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ

شــماره  1393 .190مــورخ  93/6/22بــود .جامعــه مــورد مطالعه
ر در ﻓﺎز ﻓﻌﺎل زاﻳﻤﺎن ﺑﺴﺘﺮﯼ در ﺑﺨﺶ زاﻳﺸﮕﺎﻩ
ایــن پژوهــش را  80زن بــاردار در فــاز فعــال زایمــان بســتری در
ﺳﺘﺎن ﺳﻴﻨﺎ اهﻮاز از ﺗﺎرﻳﺦ  ١٣٩٣/٩/١٠ﺗﺎ ١٣٩٤/١/٣٠
1393/9/10
بخــش زایشــگاه بیمارســتان ســینا اهــواز از تاریــخ
ﻧﻤﻮﻧﻪ و
ﻓﺮﻣﻮل
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻴﺎرهﺎﯼفرمــول
بــا توجــه بــه
ﺣﺠﻢمیدادنــد.
تشــکیل
1394/1/30
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺎ تــا
ﻧﻔﺮگــروه
ـش،و٤٠40نفــر در
معیارهــای ورود بــه پژوهـ
درــه و
ﻧﻔـمﺮ نمون
ﺑﻪ ﭘﮋوهﺶ ٤٠ ،حجـ
اورﻳﮑﻮﻟﻮﺗﺮاﭘﯽ
ﮔﺮوﻩ
اوریکولوتراپــی و  40نفــر در گــروه کنتــرل تعییــن گردیدنــد.

وﻩ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﻴﻴﻦ

ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
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اﻃﻤﻴﻨﺎن%95
برای اطمینان
/٩٥
%٩٥
ﺑﺮاﯼ
ﺗﻮان ZZ1١–– ββ ==١/1٢٨/28% ٩٠
ﺑﺮاﯼ % 90
برای توان

-٤٠
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
شــامل ،ﺳﻦ
هــاآﻢﺧﻄﺮ
ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ
هﺎي ورود ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎ
ســن
خطــر،
حاملگــي كم
ﺷﺎﻣﻞورود نمونه
معيارهــاي
ـك
ﻗﻠﻮ،ــفاليك ،حاملگـ
ﺗﻚــيون س
پرزانتاس
 37-40هفتــه،
حاملگــی
ـي تـ٤
دﻳﻼﺗﺎﺳﻴﻮن
ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ
ﺳﻔﺎﻟﻴﻚ،
ﺘﻪ ،ﭘﺮزاﻧﺘﺎﺳﻴﻮن
قلــو ،ديالتاســيون  4ســانتيمتر و انقباضــات رحمــي بــه مــدت
ﻣﺘﺮ و اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٣٠ﺛﺎﻧﻴﻪ و  ٢-٣اﻧﻘﺒﺎض
 30ثانيــه و  2-3انقبــاض در 10دقيقــه ،ســن بيــن 18 – 35

داشــتن >
ﺗﻮدﻩ ﺑﺪﻧﯽ
شــاخص/٨
 <١٨ﺳﺎل،
دﻗﻴﻘﻪ ،ﺳﻦ ﺑﻴﻦ ٣٥
حداقــل
ﺷﺎﺧﺺ< ،26/4
>١٩بدنــی
تــوده
ســال19/8– ،
ـوشﻳﮏســالم،
ـل یــک گـ
حداقـ
ﺧﻮاﻧﺪننوشوــتن ،داشـ
ﺳﻮادخوانــدن و
داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ســواد
ﺣﺪاﻗﻞ
ﺷﺘﻦ
ـتن دا
ﻧﻮﺷﺘﻦ،
پژوهــش
بودنــد.
آب ســالم
کیســه
خــروج ازاز
معیارهــای ﺧﺮوج
ﻣﻌﻴﺎرهﺎﯼ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎﻟﻢ
دارایﺁب
ﺎﻟﻢ ،داراﯼ ﮐﻴﺴﻪ
شــامل دريافــت داروهــاي ضــددرد طــي  3ســاعت قبــل از
٨
شــروع و حيــن مطالعــه ،اعتيــاد بــه مــواد مخــدر ،ورزشــكار
بــودن ،ســابقه نازايــي ،اســتفاده از اكســي توســين جهــت القــاء و
تســريع زايمــان بودنــد .بعــد از بســتری و تثبیــت وضعیــت زنــان
بــاردار ،بــا کســب رضایــت کتبــی از زنــان جهــت شــرکت در
پژوهــش ،اطالعــات دموگرافیــک و اطالعــات مربــوط بــه وضعیت
بــارداری ،زنــان بــارداری کــه واجــد شــرایط بودنــد ثبــت شــد.
مــادران از دیالتاســیون  4ســانتیمتر و در ابتــدای فــاز فعــال،
وارد پژوهــش شــدند .و بهطــور تصادفــی در یکــی از گروههــا
قــرار گرفتنــد .آمــوزش علمــی مــورد نیــاز شــامل مختصــری

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

از تکنیــک اوریکولوتراپــی بــه گــروه مداخلــه و اندازهگیــری
شــدت درد توســط مقیــاس دیــداری درد بــه دو گــروه داده
شــد .و ســپس تکنیــک اوریکولوتراپــی توســط پژوهشــگر وقتــی
کــه مــادر در بیــن دردهــا بــود و دردی نداشــت و بــار اول در
دیالتاســیون 4و ســپس در دیالتاســیون 6و  8ســانتیمتر ،پــس
از ضــد عفونــی کــردن گــوش ،در قســمت اللــه گــوش بــر روی
نقــاط واقــع در شــکل (()3-1 ,2-1, 1-1شــامل قســمتهای رحــم(3
نقطــه) ،غــده هیپوفیــز ،لگــن ،فــوق کلیــه ( 3نقطــه) ،غــده
اندوکریــن و نقطــه شــن مــن ،نقطــه طحالــی و نقطــه توراکوس)
بــرای گــروه مداخلــه اعمــال گردیــد .شــدت درد بــا اســتفاده از
مقیــاس درجهبنــدی عــددی درد در دو گــروه ســنجیده شــد،
بدیــن صــورت کــه عــدد صفــر بـیدردی کامــل و عدد ده نشــان
دهنــده درد غیرقابــل تحمــل یــا بیشــترین درد بــود و مــادران
بــا اشــاره بــر ایــن خــط کــش افقــی ،در ابتــدای هــر ســاعت از
فــاز زایمــان و در دیالتاســیونهای مشــخص شــده ،میــزان درد
خــود را نشــان دادنــد تــا توســط پژوهشــگر در فــرم مربوطه ثبت
گــردد  .بــرای جمـعآوری دادههــا یــک پرسشــنامه دموگرافیــک
و معیــار درجهبنــدی عــددی درد بــرای اندازهگیــری درد و
دســتگاه اوریکولوتراپــی کــه ســاخت کشــور چیــن اسـت ،جهــت
انجــام تکنیــک اوریکولوتراپــی اســتفاده گردیــد .گــروه کنتــرل
مراقبتهــای روتیــن بیمارســتان را دریافــت نمودنــد.
تجزیــه تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از آزمونهــای توصیفــی و
آزمونهــای آمــاری تــی مســتقل ،مــن ویتنــی و مجــذور کای،
بــه کمــک نــرم افــزار  SPSS21انجــام شــد.
یافتهها
نتايــج مربــوط بــه شــاخصهای دموگرافيــك مربــوط بــه هــر
دو گــروه مداخلــه و کنتــرل در جــدول شــماره 1نشــان داده
ش دهاســت .زنــان بــاردار گــروه مداخلــه در مقايســه بــا گــروه
کنتــرل ،از نظــر متغيرهــاي ســن مــادران ،ســن اولیــن روز
آخریــن قاعدگــی و بــر حســب ســونوگرافی و شــاخص تــوده
بدنــی تفــاوت آمــاري معنـيداري نداشــتند (جــدول .)1ميانگين
و انحــراف معيــار ســن در گــروه مداخلــه  24/72±5/19و در
گــروه کنتــرل  27/25±5/18و ميانگيــن و انحــراف معيــار

بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر شدت درد زایمان ...
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جدول  :1توزیع فراوانی و مقایسه برخی مشخصات دموگرافیک و مامایی در دو گروه اوریکولوتراپی و کنترل
متغیرها
سن(سال)
شاخص توده بدنی
(کیلوگرم/متر مربع)
سن حاملگی
(برحسب تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی) (هفته)
سن حاملگی بر حسب سونوگرافی (هفته)

تحصیالت
تعداد(درصد)

شغل

وضعیت
اجتماعی و اقتصادی
تعداد (درصد)

گروه اوریکولوتراپی
n=40
( میانگین ±انحراف معیار)

گروه کنترل
n=40
( میانگین ±انحراف معیار)

24/72 ±5/19

27/25 ±5/18

عدد پی
P=0/33

23/79 ±2/14

22/85 ±2/23

P=0/61

38/67 ±0/94

38/29 ±1/06

P=0/10

بی سواد

38/99 ±0/81
(6)15

38/72 ±0/92
(4 )10

ابتدایی

(9)22/5

(9)22/5

راهنمایی

(9)22/5

(10)25

متوسطه

(5)12

(6)15

دیپلم

(11 )27/5

(11 )27/5

خانه دار

(33)0/82

(34)0/15

شاغل

(17)17/5

(6)0/15

خوب

(11)0/30

(11)0/27

متوسط

(15)37/5

(18)0/45

ضعیف

(13)32/5

(11)27/5

شــاخص تــوده بدنــی در گــروه مداخلــه  23/79 ±2/14و در
گــروه کنتــرل  22/85±2/23بــود.
از دیگــر متغیرهــای دموگرافیــک بررســی شــده در ایــن پژوهش
تحصیــات میباشــد کــه در گــروه اوریکولوتراپــی 11نفــر
( )27/5و در گــروه کنتــرل نیــز  11نفــر ( )27/5تحصیــات
مربــوط بــه دیپلــم و باالتــر داشــتند کــه طبــق آزمــون کای

P=0/16

P=0/96

P=0/50

P=0/785

اســکوئر بیــن دو گــروه اختــاف معنــیداری مشــاهده نشــد
(.)P =0/96
از نظــر شــغلی بیشــتر زنــان باردارخانـهدار بودنــد کــه در گــروه
اوریکولوتراپــی  33نفــر ( )%82و در گــروه کنتــرل  34نفــر
( )%85را شــامل شــدند .آزمــون مجــذور کای نشــان داد کــه
توزیــع فراوانــی شــغل بیــن دو گــروه کنتــرل و اوریکولوتراپــی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،6شماره  ،1پاییز 1394
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جدول  :2توزیع فراوانی و مقایسه شدت درد در دو گروه اوریکولوتراپی و کنترل

گروهها
متغیر
شدت درد

گروه اوریکولوتراپی

گروه کنترل

n=40

n=40

( میانگین±انحراف معیار)

( میانگین±انحراف معیار)

عدد پی

7/56 ±0/83

8/43 ±0/69

0/000

اختــاف معنــیداری نــدارد (.)P=0/50
متغیــر دموگرافیــک دیگــر مــورد بررســی وضعیــت اقتصــادی-
اجتماعــی بــود کــه در گــروه اوریکولوتراپــی  15نفــر ()%37/5
و در گــروه کنتــرل  18نفــر ( )%45از نظــر ایــن متغیــر در
ســطح متوســط بودنــد کــه بیــن دو گــروه اختــاف معنـیداری
مشــاهده نشــد (.)P=0/785
متغیــر اصلــی مــورد بررســی در ایــن پژوهــش شــدت درد بــود
کــه نتایــج حاصــل از آنالیــز آمــاری در دو گــروه اوریکولوتراپــی
و گــروه کنتــرل در جــدول شــماره  2ارائــه شــده اســت .نتایــج
حاصــل از آزمــون نشــان داد كــه میانگیــن و انحــراف معیــار
درد در گــروه مداخلــه  7/56±0/83و گــروه کنتــرل 8/43±0/69
میباشــد کــه تفــاوت آمــاری معنـیداری را نشــان داد .بــه ایــن
صــورت کــه در گــروه دريافتكننــده اوریکولوتراپــی نســبت بــه
گــروه كنتــرل ،ميانگيــن نمــرات معیــار درجهبنــدی عــددی
درد ،در ديالتاســيونهاي مختلــف داراي كاهــش معنــیداری
بــود (.)P˂0/05
بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر اوریکولوتراپــی بــر درد
مرحلــه فعــال زایمــان انجــام شــد .نتايــج حاصــل از تجزيــه
و تحليــل آمــاري يافتههــاي ايــن مطالعــه نشــان داد كــه
اوریکولوتراپــی در مرحلــه فعــال زايمــان دردهــاي زايمانــي را
كاهــش ميدهــد .دردهــاي زايمانــي برخــاف ســاير دردهــا
شــدت ثابتــي نداشــته و بــه مــرور افزايــش مييابــد تــا
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

نتیجه آزمون تی
مستقل

پيشــرفت زايمانــي حاصــل شــود .در تجربــه حاضر احســاس درد
در هــر دو گــروه كنتــرل و مداخلــه بــا پيشــرفت زايمــان افزايش
يافتــه امــا ميانگيــن شــدت درد در فــاز فعــال زايمــان در گــروه
اوریکولوتراپــی نســبت بــه گــروه كنتــرل كاهــش معنـیداري را
نشــان داد.
شــدت درد کميتــي اســت کــه ميــزان و قــوت درد را بيــان
ميکنــد .مشــخصه درد کيفيتــي اســت کــه بــراي بيــان آن از
کلمــات يــا معيارهــاي تصويــري و خطــوط اســتفاده ميشــود.
مشــخصات درد بهصــورت ســوزش ،خــارش ،فرورفتــن چاقــو
توصيــف ميشــود( .)3محــل درد مكانــي اســت کــه فــرد آن
را درك ميکنــد و ممكــن اســت بــه نقــاط ديگــر بــدن نيــز
منتشــر شــود .محــل درد اغلــب بهميــزان ديســترس مددجــو
بســتگي دارد .زمانــي کــه تنفــس ،خــواب ،تمرکــز ،خــوردن
يــا عملكردهــاي طبيعــي بــدن مختــل ميشــوند وســعت
احســاس درد افزايــش مييابــد .عــاوه بــر ايــن اگــر فــرد قــادر
بــه متمرکــز کــردن حــواس خــود نباشــد توانايــي کمتــري در
اســتفاده از درمــان و کنتــرل درد خواهــد داشــت(.)13
مناطــق طــب ســوزنی الکتریکــی نشــان میدهــد کــه
بیماریهــای سیســتمیک را میتــوان از روی نقــاط منعکــس
بــر روی گــوش خارجــی کــه کل بــدن را تحــت تاثیــر قــرار
میدهــد ،درمــان کــرد .مطالعــات علمــی بــر روی انســان و
حیوانــات نشــان میدهــد کــه هــر دو نــوع تحریــک کــردن
گــوش بــا تســهیل فرایندهــا و تغییــرات فیزیولــو یــک میتوانــد
رســیدن بــه بهبــودی در بیمــاری را تســهیل بخشــد(.)14
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مطالعــهای توســط و از و همــکاران بــا هــدف ارزیابــی تاثیــر
اوریکولوتراپــی بــر درد مزمــن مهرهــای پشــت در مراکــز
مراقبتهــای ســامتی اولیــه دولــت اندلــس بــر روی  400نفــر
از بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن مهرههــای پشــت ،در چنــد
بخــش از ایــن مراکــز بهصــورت تصادفــی در دو گــروه پالســبو
و اوریکولوتراپــی قــرار داده شــدند .پیامــد اولیــه ایــن تکنیــک
تغییــر در میانگیــن شــدت درد (توســط مقیــاس آنالــوگ بصری)
بهمیــزان  32/3میلیمتــر در گــروه اوریکولوتراپــی و  19/8در
گــروه پالســبو مشــاهده گردیــد )p<0/05( .پیگیــری بیمــاران
بهمــدت  6مــاه بعــد از شــروع درمــان ادامــه یافــت .پیامدهــای
دیگــر اوریکولوتراپــی تغییــر در کیفیــت زندگــی بیمــاران و
تغییــر در مقیــاس پرسشــنامه ارزیابــی درد اســپانیایی بــود .ایــن
پژوهشــگران دریافتنــد کــه اوریکولوتراپــی هــم از نظــر درمانــی
و بهداشــتی و هــم از نظــر اقتصــادی ،درمــان مفیــد و مقــرون
بهصرفــه اســت( .)15نتایــج ایــن مطالعــه از نظــر پیامدهــای اولیــه

مطالعــهای توســط و از و همــکاران بــا هــدف ارزیابــی تاثیــر
اوریکولوتراپــی بــر درد مزمــن مهرهــای پشــت در مراکــز
مراقبتهــای ســامتی اولیــه دولــت اندلــس بــر روی  400نفــر
از بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن مهرههــای پشــت ،در چنــد
بخــش از ایــن مراکــز بهصــورت تصادفــی در دو گــروه پالســبو
و اوریکولوتراپــی قــرار داده شــدند .پیامــد اولیــه ایــن تکنیــک
تغییــر در میانگیــن شــدت درد (توســط مقیــاس آنالــوگ بصری)
بهمیــزان  32/3میلیمتــر در گــروه اوریکولوتراپــی و  19/8در
گــروه پالســبو مشــاهده گردیــد.
( )p<0/05پیگیـری بیمـاران بهمـدت  6مـاه بعد از شـروع درمان
ادامـه یافـت .پیامدهـای دیگـر اوریکولوتراپـی تغییـر در کیفیـت
زندگـی بیمـاران و تغییـر در مقیـاس پرسشـنامه ارزیابـی درد
اسـپانیایی بـود .ایـن پژوهشـگران دریافتند کـه اوریکولوتراپی هم
از نظـر درمانـی و بهداشـتی و هـم از نظـر اقتصـادی ،درمان مفید
و مقـرون بهصرفـه اسـت( .)15نتایج ایـن مطالعه از نظـر پیامدهای

شــدت درد بــا مطالعــه مــا همخوانــی دارد.
مطالعـهای توسـط ازگلـی و همـکاران با هـدف تعییـن تاثير طب
فشـاري بـر نقطـه هوگوي دسـت راسـت بر شـدت درد فـاز فعال
زایمان در زنان نخسـت زا انجام شـد که مداخله در ديالتاسيونهاي
 ۶ -۷ ،۴-۵و  8- ۱۰سـانتیمتر و در بین انقباضات رحمي انجام
گرفت.
ميانگيـن کاهـش نمـره درد بعـد از اوليـن مداخله در گـروه هوگو
 - 3/06و در گـروه شـاهد -0/43بـود ( .)P> 0/001در دوميـن
مداخلـه ،ميانگيـن کاهـش نمـره درد در گـروه هوگـو  -3/46و
در گـروه شـاهد -0/23بـود ( .)P >0/001در سـومین مداخلـه،
میانگیـن کاهـش نمـره درد در هوگـو  -3/31و در گـروه شـاهد
 0/23بـود ( .)P > 0/001فشـار بـر نقطـه هوگـو در کاهـش درد

اولیـه شـدت درد بـا مطالعـه مـا همخوانـی دارد.
مطالعـهای توسـط ازگلـی و همـکاران با هـدف تعییـن تاثير طب
فشـاري بـر نقطـه هوگوي دسـت راسـت بر شـدت درد فـاز فعال
زایمان در زنان نخسـت زا انجام شـد که مداخله در ديالتاسيونهاي
 ۶ -۷ ،۴-۵و  8- ۱۰سـانتیمتر و در بیـن انقباضـات رحمي انجام
گرفت.
ميانگيـن کاهـش نمـره درد بعـد از اوليـن مداخله در گـروه هوگو
 - 3/06و در گـروه شـاهد -0/43بـود ( .)P> 0/001دردوميـن
مداخلـه ،ميانگيـن کاهـش نمـره درد در گـروه هوگـو  -3/46و
در گـروه شـاهد -0/23بـود ( .)P >0/001در سـومین مداخلـه،
میانگیـن کاهـش نمـره درد در هوگـو  -3/31و در گـروه شـاهد
 0/23بـود ( .)P > 0/001فشـار بـر نقطـه هوگـو در کاهـش درد

زایمـان موثـر اسـت .تـداوم طـب فشـار موجـب افزایش تسـکین
درد زایمـان میشـود( .)16از آنجـا کـه در این مطالعه طب فشـاری
کـه یـک نـوع روش غیردارویی اسـت سـبب تسـکین درد زایمان
شدهاسـت ،از ایـن جهـت بـا مطالعـه مـا همخوانـی دارد.
مطالعـهای توسـط حسـینی و همـکاران بـا هـدف تعييـن تأثيـر
ماسـاژ درمانـي بـر كاهـش ميـزان درد زايمـان در مرحلـه فعـال
زايمـان در زنان نخسـتزا انجام شـد .اين پژوهش بـرروي  30نفر

زایمـان موثـر اسـت .تـداوم طـب فشـار موجـب افزایش تسـکین
درد زایمـان میشـود( .)16از آنجـا کـه در این مطالعه طب فشـاری
کـه یـک نـوع روش غیردارویی اسـت سـبب تسـکین درد زایمان
شدهاسـت ،از ایـن جهـت بـا مطالعـه مـا همخوانـی دارد.
مطالعـهای توسـط حسـینی و همـکاران بـا هـدف تعييـن تأثيـر
ماسـاژ درمانـي بـر كاهـش ميـزان درد زايمـان در مرحلـه فعـال
زايمـان در زنان نخسـت زا انجام شـد .اين پژوهـش برروي  30نفر
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از زنـان نخسـت زای مراجعـه كننده به بيمارسـتان حافظ شـيراز
انجـام شـد .در گـروه آزمـون ماسـاژ از ديالتاسـيون  3-4تا 8-10
سـانتیمتری بهصـورت  10دقيقـه ماسـاژ و  10دقيقه اسـتراحت
انجـام گرفـت و گـروه كنتـرل در ايـن مـدت تحـت هيچگونـه
مداخلـهاي قـرار نگرفـت .تجزيـه و تحليـل آمـاری نتايـج بيانگـر
كاهـش احسـاس درد در گـروه آزمون در مقايسـه با گـروه كنترل
بـود كـه احتمـاالً ماسـاژ از طريـق تعديل مسـيرهاي انتقـال درد
باعـث كاهـش شـدت درد ميگـردد .ایـن مطالعـه از نظـر کاهش
شـدت درد زایمـان ،نتایـج مطالعـه مـا را تائیـد میکنـد(.)17
مطالعـهای توسـط برگ و همـکاران که بهمنظور بررسـی دو روش
طـب سـوزنی و دارو درمانـی در کاهـش درد پـس از زایمـان در
طـی دوره بعـد از جراحی انجام شـد .این مطالعه ،یـک کارآزمایی
تصادفـی کنترل شـده بـر روی زنان نخسـت زا با زایمـان طبیعی
در مدتـی کـه نیـاز به ترمیـم پارگی لبیـا و یـا واژن ،پارگی پرینه
درجـه اول یـا دوم و یـا اپیزیاتومی مدیولترال داشـتند ،در یکی از
بیمارسـتانهای دانمـارک انجـام گردیـد .در مجمـوع از  207زن،
بهترتیـب  105نفـر آنها طب سـوزنی گـوش و  102نفر بیحس
کنندههـای موضعـی دریافـت کردنـد .نتایج مطالعه نشـان داد که
درد در حیـن ترمیـم جراحـی اغلـب بیشـتر در شـرکت کنندگان
اختصاص داده شـده به طب سـوزنی گوش در مقایسـه با شـرکت
کننـدگان در دریافـت داروهـای بیحـس کننده موضعـی ( 89در
مقابـل  )P <0/01،٪54گـزارش شـده بـود( .)18نتایج ایـن مطالعه

هزینــه بــرای کاهــش درد در مرحلــه فعــال زایمــان اســت.
اســتفاده از ایــن روش در زایمانهــای کــم خطــر و فیزیولوژیــک
بــرای کاهــش درد توصیــه میشــود.
تقدیر و تشکر
در پایــان پژوهشــگران مراتــب تشــکر و ســپاس خویــش را
از مدیریــت محتــرم بیمارســتان ســینا اهــواز و کلیــه زنــان
بــارداری کــه در تکمیــل و تدویــن ایــن پژوهــش مــارا مســاعدت
نمودهانــد ،ابــراز میدارنــد.

بـا مطالعـه مـا همخوانـی نـدارد علـت عـدم همخوانـی میتوانـد
بهدلیـل متفـاوت بـودن حجـم نمونههـای پژوهـش حاضـر بـا
مطالعـه مـا کـه تعـداد نمونههـای پژوهـش ما کـه  80نفـر بود و
همچنیـن تفـاوت در زمان انجـام اوریکولوتراپی کـه در مطالعه ما
قبـل از زایمـان و دادن اپـی زیاتومـی بود ولی در ایـن مطالعه بعد
از جراحـی میباشـد و نیـز بهدلیـل متغیـر بـودن تعـداد دفعـات
دریافـت اوریکولوتراپـی میتواند باشـد که در مطالعه ما سـه دفعه
انجـام شـد ولـی در مطالعـه برگ فقط یک دفع انجام شـد باشـد.
نتیجهگیری
بــا توجــه بــه یافتههــای ایــن پژوهــش میتــوان نتیجهگیــری
کــرد کــه اویکولوتراپــی یــک روش آســان ،بیخطــر و کــم
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Abstract
Aims and Background: Pain is an inevitable part of the childbirth process. Nowadays non-pharmacological
methods such as acupuncture are considered for labor pain relief, due to their lower side effects. So this study was
conducted to evaluate the effect of Auriculotherapy on pain intensity during the active phase of labor.
Materials and Methods: This was a clinical trial on 80 nulliparous-women who were admitted to Sina Hospital.
40 women were assigned to the Auriculotherapy group and 40 women were assigned to the control group .The
technique of Auriculotherapy was applied by the researcher at dilatations of 4, 6 and 8 cm in the intervention
group. Pain intensity was measured by Visual Analogue Scale in two groups. Data analysis was done by descriptive
statistics, independent t-test, Mann-Whitney and Chi-square test, using the SPSS version 21.
Findings: The results showed that mean pain intensity at different stages of dilatation was significantly decreased
in the group receiving Auriculotherapy compared with the control group (P<0/05).
Conclusions: The results of this study showed that Auriculotherapy is a simple, safe and cost-effective method to
reduce pain in the active phase of labor. Using this method is recommended in low-risk and physiologic deliveries.
Keywords: Auriculotherapy, labor pain, clinical trial
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