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مقاله پژوهشی
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10.29252/hrjbaq.6.1.78

کاربرد طب فشاری در مامایی؛ یک مطالعه مروری روایتی
سیمین ریاحی
مرکز تحقیقات بیومکانیک بالینی و ارگونومی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ، .تهران  ،ایران
دریافت9311/4/3 :

پذیرش9311/99/9 :

انتشار آنالین9311/99/9 :

طب فشاری یکی از اشکال رایج طب مکمل است که در زمان قدیم رایج بوده و در سالهای اخیر نیز رواج یافته است .شواهدی در مورداستفاده
از آن در مامایی وجود دارد .با توجه به اهمیت این موضوع این مطالعه به بررسی تأثیر طب فشاری بر تهوع و استفراغ بارداری ،زایمان و
دیسمنوره میپردازد .بیشتر مطالعات نشان داد که طب فشاری در کاهش مشکالت مامایی مؤثر است و نیاز به دارو را کاهش میدهد .نتایج
مطالعات در مورد اثر طب فشاری متناقض است .یکی از علل این تناقضات زمان الزم برای مشاهده اثر آن ،تفاوت در مدت و شدت فشار
اعمالشده و انتخاب نقاط متفاوت برای یک مشکل است؛ اما علیرغم این اختالفات بیشتر مقاالت بر مؤثر بودن این روش تأکیددارند .طب
فشاری یک روش مناسب برای کاهش مشکالت مامایی و کنترل درد زایمان و دیسمنوره است .به علت راحتی و ارزان و بیخطر بودن تمایل
به استفاده از این روش زیاد میباشد این روش غیرتهاجمی و بدون عوارض میباشد و توسط مادران بهراحتی قابل انجام است و در مراکز
مراقبت از مادران کاربرد دارد .ولی با توجه به نتایج متناقض مطالعات ،استانداردسازی این روش ضروری به نظر میرسد.
کلمات کلیدی :طب فشاری ،زایمان ،تهوع ،استفراغ ،دیسمنوره.
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اندروفین و انکفالین در کاهش خساااتگی بیماران در تمام ابعاد
احساسی ،شناختی ،حسی و رفتاری نقش مهمی دارند و با تحریک
امواج آلفای مغز منجر به بروز حالت آرامش و کاهش خسااتگی و
اضطراب میشود [.]9
تأثیر فشار نقطهای به مدت ماساژ و نقطه فشار انتخابشده بستگی
دارد [ .]14اهمیت این روش در این اساات که فشااار فقط توسااط
انگ شتان د ست اعمال می شود و نیازی به ا ستفاده از هیچ و سیله
دیگر نیسااات [ .]19با توجه به اینکه تحریک نقطه دقیق مهمتر از
ماهیت تحریک است فشار میتواند با استفاده از انگشت و یا وسایل
دیگر اعمال گردد [.]12
اگرچه مکانی سم دقیق نحوه تأثیر طب ف شاری کامالً شناختهن شده
اساات ولی اسااتفاده از آن در بیماریهای زنان و زایمان سااریعاً در
حال افزایش است [ .]6بیشترین استفاده از طب فشاری در مامایی
ایجاد زایمان راحت میباشد و آن را میتوان بهراحتی در کالسهای
آمادگی برای زایمان آموزش داد [ .]10این روش عالوه بر زایمان در
مواردی مانند تحریک تخمکگذاری ،دیسمنوره ،تهوع زمان بارداری
و نمایش بریج مورد نیز استفاده قرار می شود [ .]1با توجه به اینکه
طب فشاری مداخلهای حمایتی ،ارزان و کاربردی بوده و بهکارگیری
آن تو سط مادر و ماما آ سان ا ست .ا ستفاده از آن در مامایی رواج
زیادی پیداکرده اساات بااینوجود  ،شااواهد اندکی برای حمایت از
تأثیر مثبت طب فشااااری در بخش زنان و زایمان وجود دارد .این
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دریچهای و بیوشیمیایی مطرح شده است .ایمپالس محرک فشار 2
برابر سریعتر از محرک درد به مغز مخابره شده و دریچههای درد را
بساااته و آن را مهار میکند .بلوک انتقال ایمپالسهای درد به مغز
آساااتانه درک درد را افزایش میدهد .تحریک نقاط فشاااار میزان
هورمون های کورتیزول ،اندورفین و ساااروتونین را افزایش میدهد
[]11و با بهبود انرژی حیاتی بدن و افزایش اپیوئیدهایی مانند
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طب فشاااری ( )Accupressureیک روش درمانی در طب ساانتی
چین ا ست که شامل تحریک نقاط بخ صوص تو سط نوک انگ شت
بهمنظور درمان و یا ارتقاء سااالمت میباشااد [ .]1این روش 0555
سااال قدمت دارد و  Mao Testingدر سااال  1121آن را دوباره
احیاء کرد بهطوریکه امروزه بسااایار رواج دارد .طب فشااااری یک
روش سالم بهمنظور ارتقاء سالمت و بهبود عملکرد ج سمی بوده و
دارای عوارض جانبی کمی میبا شد و حتی در صورت عدم اجرای
صاااحی فن به ندرت عوارض بدی را به دنبال دارد [ .]4به دلیل
عوارض جانبی داروها ،امروزه اساااتفاده از درمانهای غیر دارویی
بساایار موردتوجه قرارگرفته اساات .درمانهای غیر دارویی شااامل
گیاهدرمانی ،هیپنوتراپی ،طب سوزنی و طب ف شاری ا ست [ .]9از
سال  1195طب فشاری بهعنوان یکی از حوزههای تحقیق در طب
مکمل مطرح شد و مطالعات زیادی به برر سی میزان اثربخ شی آن
پرداختند [ .]1طب ف شاری از شاخههای طب سوزنی ا ست که از
سوزن استفاده نمی شود .برای مشاهده تأثیر آن  42-3ساعت زمان
الزم اسااات [ .]2طب چینی بدن را مجموعهای از کانالهای انرژی
( )meridianدر نظر میگیرد که هر کانال از یک نقطه شااروع و به
محل خاصی ختم میشود [ .]0طب فشاری بر اساس انرژی حیاتی
که در این کانالها جریان دارد بناشااده اساات اگر این انرژی خیلی
سریع یا آهسته باشد سالمت جسمی و روانی فرد به خطر میافتد
[ .]6چینی ها معت قد بود ند که در طبی عت دو نیروی م خالف و
مکمل به نام یین و یانگ وجود دارد که در تنظیم انرژی حیاتی
( )Qiتعامل دارند طب فشااااری با تحریک نقاط خاص در طول
کانالها منجر به تحریک و افزایش انرژی حیاتی و درنهایت بهبود
بیماری میشود [.]9
در طب سااانتی ایران نیز وجود مسااایرهای ارتباطی تحت عنوان
مسیرهای محاذات مطرحشده است که حرکت مواد در بدن رانشان
میدهد غمز در طب سنتی ایرانی از روشهای بهدا شتی و درمانی
است که به معنای اعمال فشار بر نقاطی از بدن بهمنظور تشخیص،
درمان و یا پیشااگیری از بیماری میباشااد .مکانیساام آن حرکت
جریان آسا ا یبزا از مسااایرهای مجازی و ایجاد تغییر در گردش
بخارات بدن است [.]3
در مورد اثبااات گردش انرژی در باادن ،مطااالعاااتی توساااط
فیزیولوژیستها صورت گرفته است .یکی از تحقیقات نشان داد که
مسیری مستقل از جریان عصبی در بدن وجود دارد که ناقل انرژی
است قسمتهایی از این مدارها دارای انرژی کمتری نسبت به سایر
نقاط میباشند که همان مناطقی هستند که در طب سوزنی برای
اعمال فشااار به کار گرفته میشااود .با فشااار بر این نقاط میتوان
میزان انرژی در گردش را تغییر داد و کاهش و یا تقو یت کرد و
بسته به محل تحریک اثرات مختلفی بروز میکند [.]1

در طب فشاری از فشار انگشتان به هدف تحریک انرژی حیاتی بدن
ا ستفاده می شود [ .]15به این منظور بر نقاط متناظر کانالهای دو
طرف ف شار وارد میآید [ .]6در اثر ف شار بر این نقاط ،ر شتههای
عصبی کوچک میلین دار که در عضالت قرارگرفتهاند ،فعال شده و
تحریکات را به مراکز ع صبی باالتر ازجمله نخاع ،مغزمیانی و محور
هیپوفیز – هیپوتاالموس منتقل میکند [.]1
جریان انرژی در این کانالها دو اشااکال اساااساای ایجاد میشااود
نخست مسدود شدن انرژی که نمیتواند بهآسانی جریان پیدا کند و
سبب درد می شود و دوم کمبود جریان انرژی در کانال ا ست که
عملکرد عضااو مرتبط را دچار اختالل میکند .با فشااار صااحی و
مناسب بر بعضی از نقاط روی کانال میتوان جریان انرژی حیاتی را
شدیدتر یا ضعیفتر کرد [ ]15و یا ان سداد انرژی حیاتی را برطرف
نمود [ .]6در مورد مکانیسااام اثر طب فشااااری دو ت وری کنترل

سیمین ریاحی

34
مقاله مروری روایتی به بررسی مطالعاتی که تأثیر طب فشاری را در
کاهش درد زایمان  ،دیساامنوره و کاهش تهوع و اسااتفراغ بارداری
بررسی کردهاند میپردازد.

یافتهها
طب فشاری در زایمان
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اگرچه درد زایمان یک پدیده فیزیولوژیک است ولی سبب استرس
میشود و بهعنوان یکی از دردناکترین تجربیات زندگی یک زن در
نظر گرفته میشود [ .]16کنترل درد زایمان یکی از اهداف اصلی
مراقبت از زایمان است .بسیاری از روشهای دارویی و غیر دارویی
برای کنترل درد و کمک به مادر در مقابله با درد و داشتن زایمان
مطلوب مورداستفاده قرار میگیرد .عدم کنترل درد در اتاق زایمان
سبب هایپوکسی جنین و تغییر تعداد ضربان قلب جنین ،کاهش
آپگار نوزاد و افزایش مداخالت مامایی میشود .ترس از زایمان 6-9
برابر میزان سزارین را افزایش میدهد [ .]11درد زایمان سبب
اضطراب و خستگی مادر شده و بر پیشرفت زایمان تأثیر منفی دارد
[ .]19کنترل درد زایمان یکی از اهداف مراقبتهای زمان تولد است
[ .]13محققان به دنبال یافتن روشی مؤثر و بیخطر که علیرغم
تسهیل زایمان ،هوشیاری مادر را مختل نکند میباشند [ .]11هیچ
روش استانداری وجود ندارد که بتواند بدون تأثیر سوء بر مادر و
جنین درد را کاهش دهد [ .]19بیدردی اپیدورال سبب دیسترس
جنین ،افت فشارخون  ،تب و احتباس ادراری میشود [ .]11روش
غیر دارویی عالوه بر کاهش درد ،ساده  ،مؤثر و بدون عوارض میباشد
[ .]16برخی از کشورها مانند استرالیا بهمنظور بهبود وضعیت مادر و
نوزاد بر انجام زایمان طبیعی بدون مداخله و عدم استفاده از داروهای
مسکن تأکیددارند [ .]45متأسفانه در ایران استفاده از روشهای
کاهش درد غیر دارویی در اتاق زایمان چندان مرسوم نیست [.]41
استفاده از طب فشاری در کاهش درد زایمان در سال  1195مطرح
شد که با استفاده از این روش طول مدت زایمان کاهش یافت [.]19
از طب فشاری در مواردی مانند کاهش درد استفاده میشود و مؤثر
بودن آن توسط تحقیقات بالینی اثبات شده است [Chaillent .]1
و همکاران گزارش کردند که طب فشاری نیاز به بیحسی اپیدورال
را کاهش میدهد .یک تو ضی مکانی سم احتمالی آن ت وری gate
 controlا ست .این ت وری بیان میکند وقتیکه دریچه باز می شود
پیام درد منتقل و درد حس می شود و وقتیکه بسته شود از انتقال
پیام درد جلوگیری میگردد .پیام بدون درد میتواند ،دریچه را در
طناب نخاعی ببندد و مانع از انتقال پیام درد به مغز شاااود .نقاط
ف شاری جایگاه گیرنده ح سی فیبرهای آوران در ع ضالت ه ستند.
طب ف شاری این ر شتههای ع صبی را تحریک کرده و سبب ب سته
شاادن دریچه درد در طناب نخاعی شااده و از انتقال پیام جلوگیری
میکند .تو ضی دیگر مکانی سم ضد دردی طب ف شاری رها شدن
آندورفین است که سبب مهار انتقال درد میشود [ .]6هایپوتاالموس

و سایساتم لیمبیک آندورفین را گرفته و با کنترل هیجانات سابب
آرامش می شوند [ .]11 ,16با توجه به مطالعات انجام شده تو سط
 pomeranzو  Stuxتحریک نقاط فشاری فیبرهای عصبی عضالت
را تحریک میکند که آنهم به طناب نخاعی پیام میفر ستد و سه
مرکز ن خاع  ،مغزم یانی و محور هیپوفیز – هایپو تاالموس را ف عال
میکند تا بیدردی را القاء کنند (.)0
طب فشاری منجر به فعالیت هیپوفیز و هیپوتاالموس ،تعدیل جریان
خون ،اصالح عملکرد سیستم ایمنی و ترش نروترانسمیترها،
نوروهورمونهای آندورفین ،نوراپی نفرین و استیل کولین شده و با
تحریک سیستم اپیوئیدی درد را کاهش میدهد.
گزارشها در مورد تأثیر طب فشاری در کاهش درد زایمان متناقض
است ولی مطالعات زیادی طب فشاری را در کاهش درد زایمان و
کاهش نیاز به مصرف داروی ضد درد مؤثر دانستند [ .]1طب فشاری
یک روش غیرتهاجمی برای القاء زایمان ،کاهش درد و کوتاهتر کردن
مدت زایمان است که بدون تأثیر بر مدت و تواتر انقباضات ،شدت
آن را افزایش میدهد [.]41
طب چینی معتقد اساات که در طول زایمان ،انسااداد انرژی حیاتی
شایع است و فشار بر نقاط بخصو صی به جریان آن کمک میکند.
طب ف شاری با افزایش رهایی اک سی تو سین از غده هیپوفیز سبب
ایجاد انقبا ضات رحمی شده و پی شرفت زایمان را ت سریع میکند و
این کاهش مدت ،در کاهش احساس درد مؤثر است [.]44
بیشترین نقاط فشار مورداستفاده در زایمان SP6,
 LV3,GB21,BL32, BL21, BL31, Li4میباشند .مطالعات
نشان داد که فشار بر یک یا دونقطه درد زایمان را کاهش میدهد.
بیشترین نقطه فشاری مورداستفاده  SP6و سپس LI4است [.]11
 GB21بین برجستگی مهره هفتم گردنی و زائده آکرومیون میباشد.
 Li4پشت دست بین شست و انگشت اشاره میباشد SP6 .سه
سانتیمتر باالی قوزک داخلی پا است [ Lee .]49و همکاران مشاهده
کردند  95دقیقه فشار نقطه  SP6طول زایمان را به معناداری کاهش
داد [ .]42فشار بر  SP6سبب افزایش قدرت انقباض رحم شده و با
افزایش رهایی اکسی توسین طول مرحله اول زایمان را کوتاه میکند.
فشار بر نقطه  Li4با رهایی هورمونهای اپیوئیدی بر کاهش درد
تأثیر دارد و با کاهش درد ،طول زایمان را کاهش میدهد [.]40 ,45
نقطه  SP6درواقع شاخه عصبی لگنی است که از فیبرهای پره
گانگلیون واقع در  T4-L5ستون مهره منشعب شده و در اطراف
طحال قرارگرفته و تحریک آن عملکرد رحم را کنترل میکند .به
نظر میرسد ماساژ این نقطه با تأمین خون نقاط هدف ،انرژِی الزم
را جهت فعالیت سلولها تأمین کرده و باعث افزایش و تقویت قدرت
انقباض عضالت رحم میشود [ .]46نقطه  SP6پرکاربردترین نقطه
در زایمان است و تحریک آن با افزایش آستانه درد و رهایی اندورفین
شدت درد و طول زایمان را کاهش میدهد [ .]49فشار بر نقطه SP6
در انتهای فاز یک زایمان درد را کاهش میدهد [ Sp6 .]19و Li4
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حالت تهوع و استفراغ یک عارضه شایع در دوران بارداری است که
تقریباً در حدود  ٪35-05زنان باردار را شامل می شود .این م شکل
از حدود هفته  2بارداری شااروع میشااود و تا هفته دوازدهم باقی
میماند و ممکن اساات در تعدادی از زنان باردار تا هفته شااانزدهم
ادامه یابد بهطوری که بر فعالیت اجتماعی و خانوادگی آنان تأثیر
منفی میگذارد [ .]94به علت ناشناخته بودن علت تهوع راهکارهای
اندکی برای آن وجود دارد .درمان آن دارویی و غیر دارویی ا ست .با
توجه به مطالعات ،طب ف شاری در کاهش تهوع بارداری مؤثر ا ست.
مکانیسامی که توساط آن طب فشااری تهوع و اساتفراغ را کاهش
میدهد ناشااناخته اساات .طب چینی معتقد اساات معده و رحم از
طریق عروق داخلی ارتباط دارند .نیروی حیاتی حرکات رو به پایین
معده را کاهش داده و منجر به تهوع و استفراغ میشود [ .]19علت
بروز تهوع و اسااتفراغ به هم خوردن تعادل انرژی در کانال پریکارد
است [.]1
طب سنتی چینی معتقد است که فشار بر ) p6 )Neiganدر انرژی
جاری در کانال پریکارد تعادل ایجاد میکند .این کانال عملکرد قلب
و تنفس را کنترل میکند .نقطه  p6در سااامت راسااات بدن محل
خروج انرژی منفی قلب از بدن ا ست و نقطه  p6سمت چ محل
ورود انرژی مثبت به قلب اساات .برقراری تعادل بین این دو تهوع را
کنترل میک ند Nunley .و هم کاران گزارش کرد ند که تحر یک
نقطه  p6در کاهش استفراغ و تهوع مؤثر است چون جریان خون را
تحریک و فعالیت ق شر مغز را مهار میکند [ .]99ف شار بر نقطه P6
بین هفته  14-3بارداری که تهوع شایع ا ست در کاهش شدت و
دفعات تهوع مؤثر اسااات [ .]92تحریک الکتریکی نقطه  P6یک
روش غیرتهاجمی و عملی در کاهش تهوع میباشد [.]12

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

PS6و  Li 4ساامت راساات و چ هر طرف  4دقیقه بافاصااله 4
ساعت در طول روز و  GB21سمت را ست چ هر طرف  4دقیقه
 4بار در روز (صب و عصر) انجام شد .در  %05گروه طب فشاری و
 %21گروه کنترل درد زای مان به خودیخود شاااروع شاااد که
نشاندهنده تأثیر مثبت طب فشاری در شروع زایمان است .اگرچه
تفاوت معنادار نبود [ 194 .]91زن با سااان حاملگی بیش از 21
هفته و بدون م شکل بالینی  45دقیقه ف شار متناوب بر  Li4و Sp6
و در گروه کنترل  45دقیقه فشااار متناوب فشااار برکشااکک زانو و
برجساااتگی اساااتخوان زند زیرین وارد شاااد .بین دو گروه ازنظر
مدتزمان الزم برای شااروع زایمان ،نیاز به اکساای توسااین ،دفع
مکونیوم جنین و نحوه زایمان تفاوتی وجود نداشت .به نظر میر سد
طب فشاااری در هفته  21حاملگی در زنان اول زا تأثیری بر کاهش
زای مان دیررس ندارد [ .]43جدول  1خالصاااه ت عدادی از کار
آزماییهای بالینی انجام شده در خصوص بررسی تأثیر طب فشاری
بر زایمان بیانشده است.

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.6.1.78

برای تحریک انقباضات رحم استفاده میشود ولی برخی مطالعات
نقاط دیگر مانند  GB 41را اضافه میکنند که به نزول سر جنین
کمک میکند .تحریک نقاط کانال مثانه مانند  91و 94و  06و کبد
 9و کلیه  1سبب کاهش استرس و افزایش ترش اکسی توسین
میشود [ 95 .]43دقیقه تحریک سهنقطه  SP6و GB21وLi4
سبب شروع خودبهخود زایمان شده و به نظر میرسد که در تسریع
فرآیند زایمان کمککننده باشد [ .]46در یک مطالعه گزارش شد
فشار نقطه  BL32سبب کاهش تعداد سزارین شد ولی فشار بر
BL32و  Li4بر الگوی انقباض رحمی و آپگار نوزاد تأثیری نداشت
[ .]0فشار نقطه  Li4هر دودست از شروع تا اتمام کنترکشن در
دیالتاسیون  0-2و  3-9سانتیمتری طول زایمان و درد آن را بهطور
معنادار کاهش داد [.]13
 Hjelmtedtو همکارانش گزارش کردند که فشااار  SP6در مرحله
فعال زایمان شاادت درد را کاهش میدهد Hung .و  Houngتأثیر
فشاااار نقطه  Li4و  BL67را بر زایمان  199زن تایوانی بررسااای
کردند آن ها مشااااهده کردند که شااادت درد کاهش یافت ولی
انقباضاااات رحمی تغییری پیدا نکرد [ .]41در صاااورت تأخیر در
شروع زایمان و عدم نزول سر جنین و بهمنظور افزایش انقبا ضات
رحمی فشااار بر چهار نقطه  BL32،SP6 ،Li4و  GB21توصاایه
میشود که انقباضات را منظم و زایمان را تسهیل میکند [.]14
Gaudernacketدر بررسی تأثیر فشار بر  LR3 ،ST36و  CV4بر
طول زایمان و میزان مصرف سنتوسینون مشاهده کرد که در این
مادران نیاز به انفوزیون سنتوسینون برای تحریک زایمان کاهش
یافت [.]1
فشااار نقطه  SP6به مدت  45دقیقه در زنان باردار با ساان حاملگی
بیش از  99هفته با دیالتا سیون م ساوی و یا بی شتر از  2سانتیمتر
بدون تأثیر سااوء بر مادر و نوزاد ساابب کاهش معنادار طول زایمان
شااد ولی بر شاایوع ساازارین تأثیر نداشاات [ Greg son .]95و
همکارانش در مطالعه  195زن اول زا با سااان حاملگی بیش از 21
هفته نشاااان داد که فشاااار بر نقاط  Sp6و  Li4بر نیاز به اکسااای
توسااین و شاایوع آلودگی مایع آمنیونیک به مکومیوم و نوع زایمان
تأثیر معنیداری نداشت [.]43
ف شار بر ( BL60بین برج ستگی قوزک خارجی پا و ناتدون آ شیل)
سبب کاهش اضطراب و درد و افزایش نرم شدن سرویکس میشود.
فشار دوطرفه بر نقطه  SP6و  BL60و  BL32بر شروع درد زایمان
و زمان بستری تأثیری نداشت [ .]1مطالعات نشان میدهد که طب
فشاری بر القاء زایمان و یا افزایش میزان زایمان طبیعی نقشی ندارد
ولی ممکن اسااات در کاهش طول مرحله اول زایمان کمککننده
باشد [.]49
مطالعه  69زن سالم نخست زا با سن بارداری  25 ± 4که عالوه بر
مراقبتهای روتین تا زمان شاااروع خودبهخود درد زایمان بر نقطه
 Li 4،PS 6و GB 21ف شار وارد کردند .به این صورت که نقطه
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32
جدول  :9خالصهای از برخی کار آزماییهای بالینی انجامشده جهت بررسی تأثیر طب فشاری بر زایمان
نتایج

اختالف معنیداری بین گروهها مشاهده نشد.

طب فشاری در نقاط  BL32و  LI4در کاهش درد
زایمان در مقایسه با گروه کنترل با برتری اندک
برای نقاط  BL32مؤثر است .ازنظر نتایج زایمان
اختالف آماری معنیداری مشاهده نشد.

روش کار
آزمودنیها در گروه طب فشاری نقاط  BL 60 ،SP6و  BL 32بهصورت دوطرفه و
گروه کنترل .قرار گرفتند .مداخله یک روز در میان بین ساعت  1صب و  11صب
انجام شد .آزمودنیها جهت تعیین عالئم زایمان  23و  16ساعت پس از مداخله و
زمان بستری بررسی شدند.
آزمودنیها در مرحله فعال مرحله اول زایمان بهطور مساوی به دو گروه آزمایش
تقسیم شدند .فشار بر نقطه LI4و  BL32در سه اتساع دهانه رحم  9-6 ،0-0و -3
 15سانتیمتر انجام شد و گروه کنترل مراقبت معمول را دریافت کردند .درد در سه
اتساع دهانه رحم ،قبل و بعد از مداخله مورد ارزیابی قرار گرفت .نوع زایمان و نمره
آپگار نوزاد بهعنوان نتیجه زایمان بررسی شد.

درد زایمان از زنان در گروه تحریک نقطه SP6
کمتر از گروه کنترل بود
(.)P>5,551
سایر شاخصهای ارزیابیشده اختالف معنیداری
نشان ندادند.

زنان به دو گروه تحریک نقطه  SP6و گروه کنترل تقسیم شدند .طول انقباض رحم،
نظم انقباض رحم ،نزول جنین ،خونریزی زمان زایمان و پس از زایمان ،شیوه زایمان،
آپگار نوزاد و قد و وزن بدن نوزادان اندازهگیری شد.

164
زن باردار نخست زا

150
زن نخست زا

146
زن باردار

ترک زهرایی و
همکاران
()4519

[]1

اوگلی و همکاران
()4516

[]12
عبد فتاح و همکاران
()4545

905
زن باردار

ماو و همکاران
()4511

نمونه موردمطالعه فشاری که در گروه مورد قرار گرفت ،زمانی که اتساع دهانه رحم به
 2تا  0سانتیمتر و  9تا  3سانتیمتر رسید .فشار از ابتدا تا انتهای انقباض ( 16بار) به
نقطه  LI4در هر دودست بهطور همزمان اعمال شد .ارزیابی درد  6بار انجامشده
است :زمان ورود به بیمارستان ،قبل و بعد از طب فشاری و  4ساعت پس از زایمان.
برای گروه کنترل مراقبت معمول انجام شد.
زن باردار بهطور تصادفی به دو گروه مراقبتهای حمایتی ،طب فشاری و گروه کنترل
تقسیم شدند .شدت درد اندازهگیری شد .گروه مراقبتهای حمایتی هر دو از
مراقبتهای جسمی و عاطفی برخوردار بودند .در گروه طب فشاری ،نقطه  BL32در
حین انقباضات فشار داده شد.
آزمودنیها طور تصادفی به فشار بر نقطه  SP6و گروه کنترل تقسیم شدند .فشار در
کل  90بار در نقطه  SP6هر دو طرف انجام شد 10 .بار (در حین انقباض) هنگام
اتساع دهانه رحم  9-4سانتیمتر 6-0 ،سانتیمتر و  15-1سانتیمتر بود .زنان گروه
کنترل مراقبت استاندارد داشتند .درد زایمان در اتساع  9-4سانتیمتر 6-0 ،سانتیمتر
و  1-3سانتیمتر ،طول مدت زایمان و مدتزمان زایمان در دو مرحله از  9سانتیمتر
تا اتساع کامل دهانه رحم و از اتساع کامل دهانه رحم تا زایمان محاسبه شد.
آزمونیها بهطور مساوی گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند .در گروه طب فشاری عالوه بر
مراقبت روتین فشار بر نقطه  Li4انجام شد و در گروه کنترل اقدامات روتین انجام شد

65
زن نخست زا

سباستیان و همکاران
()4512

آزمودنیها به دو گروه تقسیم شدند گروه کنترل مراقبتهای معمول انجام شد .در
گروه طب فشاری نقطه  Gb21 ،li4و  Sp6فشرده شد .فشاری تا زمان زایمان
اعمال شد زمان زایمان و طول مدت فاز فعال ،دوم و سوم زایمان اندازهگیری شد.

35
زن با سن بارداری
 24-25هفته

تدین و همکاران
()4511

آزمودنیها در چهار گروه مداخله (ماساژ ،فشار فشاری و ماساژ  +طب فشاری) و گروه
کنترل قرار گرفتند.

145
زن باردار

گونن و همکاران
()4545

میزان درد در گروه طب فشاری از گروه کنترل
کمتر بود ()P>5,551؛ اما اختالف معنیداری در
طول مرحله اول زایمان مشاهده نشد.

شرکتکنندگان دریکی از سه گروه فشار بر نقطه  ،LI4گروه لمسی و گروه کنترل که
در آن هیچ روش دارویی یا غیر دارویی برای تسکین درد استفاده نشد قرار گرفتند.
شدت درد قبل و بعد از مداخله در مرحله اول زایمان اندازهگیری شد .در طی
انقباضات رحمی به مدت  95دقیقه بعد از فشار نقطه  LI4یا لمس آن استفاده شد.

121
زن باردار

طب فشاری برای تحریک زایمان در بارداری پس از
موعد مؤثر نیست.

در گروه طب فشاری 45 :فشار متناوب برای تحریک هر جفت از نقاط طب فشاری
 li4و  Sp6و در گروه "شم" 45فشار متناوب به کشکک و آرنج وارد شد.

194
زن باردار با سن حاملگی
بیش از  21هفته

فشار بر نقطه SP6برای القای زایمان مؤثر است و
مدتزمان زایمان را کاهش میدهد .ولی میزان
سزارین را تحت تأثیر قرار نداد.
()P>5,551

این زنان بهطور تصادفی به یک طب فشاری ،دارونما و گروه کنترل تقسیم شدند.
فشار به نقطه  SP6در طی انقباضات به مدت  45دقیقه اعمال شد.

106
زن باردار با سن حاملگی
 99هفته

طب فشاری در نقطه  LI4در کاهش درک دردهای
زایمان و کوتاه شدن زایمان مؤثر بوده است
)(p<0.05

مراقبتهای پشتیبان مادر و طب فشاری در حین
زایمان باعث کاهش شدت درد و بهبود نتایج زایمان
میشوند ()p<0.05

فشار بر نقطه  SP6در کاهش درد و مدت زایمان
مؤثر است
(.)P>5,551

زن باردار

105
زن باردار

155
زن نخست زا

[]19
هملسی و همکاران
()4519

اکبرزاده و همکاران
()4512

[]13

[]44
کالیک و همکاران
()4512

دبیری و همکاران
()4512
گرگسون و همکاران
()4510

مفتونی و همکاران
()4510

[]42

[]40

[]46

[]45

[]49

[]41
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فشار بر نقطه  Li4در کاهش درد زایمان مؤثر است
))p<0.05
طب فشاری باعث افزایش خود به خودی شروع
زایمان میشود و میتواند طول مدت زایمان را
کاهش دهد.
)(p<0.05
انجام همزمان ماساژ و طب فشاری مؤثرتر از هریک
بهطور جداگانه است و ماساژ از طب فشاری مؤثرتر
است)(p<0.05

[]0

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

مراقبتهای پشتیبان و طب فشاری در حین زایمان
باعث کاهش طول مدت زایمان و بهبود اتساع دهانه
رحم میشود.

بهمنظور مقایسه تأثیر مراقبتهای حمایتی مادران و طب فشاری بر طول کار و اتساع
دهانه رحم ،زنان بهطور مساوی به دو گروه مراقبتهای حمایتی ،طب فشاری و
کنترل تقسیم شدند .ابزار جمعآوری دادهها یک پرسشنامه مصاحبه ساختاریافته بود.

تعداد آزمودنیها

نام محقق/سال

رفرنس
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اساات .در  65زن باردار با ساان بارداری  12-6هفته که مشااکل
مامایی نداشاااتند تحریک الکتریکی نقطه  p6بر کاهش تهوع
مؤثر بود [.]93
تحریک  p6موجب افزایش جریان خون ،کاهش حرکات معدی،
کاهش تهوع و استفراغ و تثبیت وضعیت جنین می شود .یکی از
نقاط دیگری که فشاااار آن تهوع و اساااتفراغ را کاهش میدهد
 K2D21ا ست که محل آن  6انگ شت باالی ناف و  5/0انگ شت
در دو طرف خطی که از ناف میگذرد میباشد .یک دقیقه فشار
عمیق در جهت عقربه ساااعت و یک دقیقه در خالف عقربههای
ساااعت درمجموع به مدت  45دقیقه در  2روز پیاپی در کاهش
تهوع و استفراغ بارداری مؤثر بود [.]19
در مطالعه اثر طب فشاااری بر تهوع و اسااتفراغ حاملگی که
اگرچه میانگین تعداد دفعات اساااتفراغ در گروه آزمایشااای از
کنترل بیشااتر بود ولی تهوع کاهش نشااان داد [ ]91جدول 4
خالصاااهای از تعدادی کار آزمایی های بالینی انجامشاااده در
خ صوص برر سی تأثیر طب ف شاری بر تهوع و ا ستفراغ بارداری
بیانشده است.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

 P6در طب چینی پر کاربردترین نق طه برای در مان تهوع و
ا ستفراغ ا ست .نتایج تحقیقات انجام شده در خ صوص برر سی
تأثیر فشار بر نقطه مذکور برشدت تهوع و استفراغ متناقض است
[ .]90علیرغم ت فاوت درروش تحقیق اکثر م طال عات بر تأثیر
مثبت فشاااار بر این نقطه در کاهش تهوع بارداری تأکیددارند و
آن را با دارو م شابه میدانند اما باید توجه نمود که ف شار بر این
نقطه بر تهوع و استفراغ هنگام زایمان تأثیری ندارد [ ]12ولی با
تغییر فعالیت عضاااالت معده تهوع بعد از عمل از سااازارین را
کاهش lمیدهد [ .]96منتظری و همکاران در بررسااای تأثیر
طب فشاااری بر تهوع و اسااتفراغ بعد از ساازارین کاهش شاادت
تهوع را مشاااهده کردند [ .]94اسااتفاده از باند فشاااری بر نقطه
 P6روزی  14ساااعت به مدت سااه روز در زنان بارداری که به
علت تهوع و اسااتفراغ بسااتریشااده بودند تهوع و اسااتفراغ و
مدتزمان ب ستری را کاهش معنادار داد .به همین علت عالوه بر
درمان استاندارد ،فشار بر این نقطه برای کنترل تهوع و استفراغ
در زنان حامله توصیه میشود [.]99
تأثیر ویتامین  B6و فشااار بر نقطه  p6در کاهش شاادت تهوع
م شابه میبا شد و حتی تحریک این نقطه از ویتامین  B6مؤثرتر
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جدول  :2خالصهای از برخی کار آزماییهای بالینی انجامشده جهت بررسی تأثیر طب فشاری بر تهوع و استفراغ بارداری
نتایج
فشار بر نقطه  KID21در کاهش
است.
()P>.0.9
در گروه طب فشاری نسبت به گروه
دارونما تعداد و شدت تهوع و
استفراغ کمتر از گروه دارونما بود.
)(p<0.05
فشار بر نقطه  P6در کاهش شدت و
دفعات تهوع و استفراغ در دوران
بارداری مؤثر است
()P>.0..9
طب فشاری در کاهش تهوع و

زنان بهطور تصادفی به دو گروهگروه فشار بر نقطه  KID21و
گروه دارونما با فشار روی طب فشاری تقسیم شدند .فشار به
مدت  45دقیقه در روز در چهار روز متوالی اعمال شد شدت
تهوع و فراوانی استفراغ در طی چهار روز مورد ارزیابی قرار
گرفت.
زنان بهطور تصادفی در گروههای درمانی و دارونما قرار گرفتند.
گروه درمان  2روز از فشار دستبند در هر دو مچ استفاده کردند.
تعداد دفعات تهوع ،شدت تهوع ،تعداد استفراغ و شدت استفراغ
ثبت شد.
آزمودنیها بهطور تصادفی به دو گروهگروه کنترل و طب فشاری
تقسیم شدند .گروه طب فشاری ،فشار بر  P6بهطور دوطرفه به
مدت  65دقیقه در روزبه مدت  9روز متوالی دریافت کردند.
گروه کنترل همان را با لمس  P6را دریافت کردند.

 35زن مبتالبه تهوع و
استفراغ بارداری

نعیمی راد و همکاران
()4511

[]4

طی یک دوره  1روزه فشار بر نقطه  P6اعمال شد.

استفراغ در دوران بارداری مؤثر

اضطراب،

افسردگی،

اختالل

عملکردی و حالت تهوع شد
)(p<0.05

افراد یک گروه به مدت  0روز از مچبندهای طب فشاری جهت
فشار بر نقطه  P6استفاده کردند و پنج روز بدون درمان از آن
استفاده کردند .افراد گروه دوم مدت  0روز تحت درمان قرار
نگرفتند و به دنبال آن  0روز استفاده از مچ دست انجام شد.
میزان تهوع در ابتدا ،روز پنجم و روز دهم ارزیابی شد.

 155زن باردار با سن
بارداری کمتر از 10
هفته
 01زن باردار دارای
تهوع و استفراغ

 10زن باردار دارای
تهوع و یا استفراغ

مجله پژوهش سالمت ،دوره  ،6شماره  ،1صفحات 11-87

صابری و همکاران
()4514

گورکان و همکاران
()4553

هیده و همکاران
()4553

[]3

[]34

[]4.

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.6.1.78

است.
)(p<0.05
طب فشاری منجر به کاهش

زنان باردار دارای تهوع و
استفراغ در هفتههای -3
45

سید آقا میری
()4550

[]1

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.4.3

تهوع و استفراغ در بارداری مؤثر

روش کار

تعداد آزمودنیها

محقق/سال

رفرنس

سیمین ریاحی
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طب فشاری در دیسمنوره

مجله پژوهش سالمت ،دوره  ،6شماره  ،1صفحات 11-87

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.4.3

طب فشاااری بهعنوان طب مکمل با کمک به کنترل درد زایمان
نیاز به مصرف داروهای ضد درد غیرضروری را کاهش میدهد و
بسااایار موردتوجه زنان می باشاااد .آنان در طول در بارداری و
زایمان از آن بهره میبرند .نتایج مطالعات نشاااان میدهد طب
ف شاری در کنترل درد زایمان کمککننده ا ست [ .]45و گرینه
غیر دارویی مناسبی برای کاهش مشکالت بارداری و کنترل درد
زایمان میبا شد [ .]24اکثر مطالعات طب ف شاری را در کاهش
م شکالت بارداری مؤثر دان ستند بهطوریکه نیاز به م صرف دارو
را کاهش میدهد [ .]44اگرچه مادران علیرغم رضاااایت از این
روش آن را بهتنهایی در حل مشاااکالت مامایی کافی نمیدانند
[.]13
نتایج مطالعات در مورد تأثیر طب فشااااری ،متناقض اسااات و
اطالعات کافی در دسااترس نمیباشااد [ .]24یکی از علل این
تناقضات مدتزمان الزم برای بروز اثر آن (حدود  42-3ساعت)،
مدت و شاادت فشااار و نقطه انتخابشااده برای مشااکل خاص
میباشااد که همه این عوامل در میزان تأثیر طب فشاااری نقش
دارد [ .]14در مورد مدتزمان الزم برای م شاهده تأثیر ا ستفاده
از طب ف شاری گزارش شد تحریک الکتریکی نقاط ف شار دارای
 40دقیقهای تأخیر در شروع تأثیر و یک دوره ریکاوری طوالنی
(حدود یک ساعت) دارد [.]29

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

بحث

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.6.1.78

دیسااامنوره اول یه قا عدگی درد ناک بدون وجود بی ماری لگنی
اساات .شاایوع آن در زنان جوان  %33میباشااد .عالئم قاعدگی
دردناک دردی ا ست که از زیر شکم شروع می شود و به سمت
داخلی ران تیر میکشد [ .]1عالئم دیسمنوره اولیه معموالً قبل
یا همزمان با شااروع قاعدگی آغاز و حداکثر 72ساااعت طول
میکشااد و ممکن اساات عالوه بر دردهای کرامپی ،با عالئمی
مانند سردرد ،سرگیجه ،تب ،تهوع ،استفراغ ،اسهال و خستگی
همراه باشد [ .]21از درمان طبی دیسمنوره میتوان از داروهای
غیراسااتروئیدی نام برد مصاارف این داروها در افراد دارای زخم
دستگاه گوارش ممنوع است و دارای عوارض جانبی مانند تهوع،
سوء هضم ،اسهال و خستگی ا ست .داروهای ضدبارداری سبب
ترومبوفلبیاات ،آمبولی ریااه ،ترومبوز قلبی و مغزی و اختالل
صفراوی ،تهوع و استفراغ میشوند [.]24
طب سنتی چین معتقد است ،علت دیسمنوره اولیه و عالئم
همراه آن ،کمبود یا رکود انرژی در رحم میباشد و درمان درد
قاعدگی تعدیل جریان انرژی و تنظیم اعمال اندامهای درونی
بدن بهویژه کبد ،طحال و کلیه میباشد [ .]9علیرغم استفاده
فراوان از طب فشاری ،مطالعات نسبتاً کمی برای بررسی تأثیر آن
بر دیسمنوره اولیه انجامشده است .کمبود خون کبد علت اصلی
دیسمنوره است .نارسایی کلیوی و انسداد نیروی حیاتی کبد
منجر به توقف خون رحمی میشود SP6 .نقطه اتصال کانالهای
کبد ،طحال و کلیه است به راین اساس طب چینی معتقد است
که فشار بر نقطه  SP6طحال را تقویت و انسداد را برطرف کرده
و تعادل را در خون کلیه و کبد برقرار میکند و با افزایش جریان
خون درد دیسمنوره کاهش مییابد [ .]29از دیگر نقاط فشار
مؤثر بر دیسمنوره میتوان از Cv4 t ،CV2 ، SP10و LIV3نام
برد [.]22
نقطه  SP6در طب سنتی چینی ،بیشترین استفاده را در درمان
دیسااامنوره دارد .تحریک آن مو جب تقویت طحال ،برقراری
ت عادل خون و انرژی در ک بد ،کل یه و بهبود خون رساااانی و
درنتیجه کاهش درد دیساامنوره میشااود 45 .دقیقه فشااار بر
نق طه  Sp6ازنظر کاهش میزان درد قا عدگی با مصااارف 25
میلیگرم بروفن برابری میکند []20؛ و حتی  45دقیقه فشار بر
این نقطه از مصااارف ویتامین  Eدر کاهش درد قاعدگی مؤثرتر
ا ست [ .]26اثر ف شار بر نقطه  SP6در کاهش دی سمنوره تا دو
ساعت باقی میماند [ Hung .]29و  houngف شار بر نقاط Li4
و  BL67را نیز در کاهش درد دیسمنوره مؤثر دانستند [.]41
نقطه  Liv3روی کانال کبدی قرار دارد و آزاد سازی انرژی آن را
تنظیم میکند .فشااار نقطه  Liv3ساابب کاهش مدت و شاادت

دیسمنوره می شود [ ]22فشار بر  LIV3در  0روز اول قاعدگی،
در ماه اول برشدت درد تأثیری نداشت ولی پس از  9ماه ،درد را
بهطور معناداری کاهش یافت [ .]22فشاااار دوطرفه بر  SP6و
 LI4و  LR3به مدت  6ساایکل متوالی از  0روز قبل از شااروع
قاااعاادگی  %05درد را کاااهش داد [ .]23در افراد مبتالبااه
دیسااامنوره اولیه  45دقیقه فشاااار  SP6دو بار در روز تهوع را
کاهش داد اگرچه مطالعات کمی مؤثر بودن فشار بر این نقطه را
در کاهش استفراغ تائید کردهاند [.]21
 6 .ثانیه فشار با فواصل  4ثانیه به مدت  95دقیقه فشار بر نقطه
 15طحالی در کاهش دیسااامنوره مؤثر اسااات [ .]24به نظر
میر سد اعمال طب ف شاری در هر دونقطه ت Liv3و  ،SP6به
یک اندازه ،سبب بهبود دی سمنوره اولیه خواهد شد [ ]05ف شار
بر نق طه  SP6میتوا ند یک مداخ له مؤثر و بدون هزی نه برای
کاهش درد و اضاطراب دیسامنوره باشاد و اساتفاده از آن برای
کاهش عالئم دیسمنوره اولیه توصیه می شود .طب فشاری یک
روش غیر دارویی ارزان و بدون عوارض جانبی جهت تسااکین
درد قاعدگی اساات ( .)15جدول  9خالصااهای از تعدادی کار
آزماییهای بالینی انجامشااده در خصااوص بررساای تأثیر طب
فشاری بر کاهش عالئم دیسمنوره بیانشده است.

سیمین ریاحی  /کاربرد طب فشاری در مامایی؛ یک مطالعه مروری روایتی
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جدول  :3خالصهای از برخی کار آزماییهای بالینی انجامشده جهت بررسی تأثیر طب فشاری بر دیسمنوره
روش کار

تعداد آزمودنی

نام محقق/سال

رفرنس

نتایج
بین میانگین نمره درد قبل و

آزمودنیها در دو گروه قرار گرفتند .در ابتدا شدت درد قاعدگی را ثبت
شد .مداخله در دو دوره قاعدگی متوالی انجام شد .همزمان با شروع درد
و خونریزی فشار بر نقاط کمری و ساق پا در گروه آزمودنی در دو زمان
 10دقیقه و  95دقیقه بافاصله  6ساعت پس از شروع دیسمنوره در هر
سیکل انجام شد .میزان درد در فاصله  95دقیقه 1 ،ساعت 4 ،ساعت و 9
ساعت بعد از درمان اندازهگیری شد.
در گروه آزمایشی ،فشاری بر نقطه SP6انجام شد .شدت دیسمنوره قبل
از مداخله 95 ،دقیقه 4 ،1 ،و  9ساعت پس از مداخله با گروه کنترل
مقایسه شد.
آزمودنیها به دو گروه فشار بر نقطه طحالی  15و کنترل تقسیم شدند
 95دقیقه فشار بهصورت فشارهای  6ثانیهای بافاصله  4ثانیه در  9روز
اول  9سیکل متوالی انجام شد ...شدت درد قبل و بعد از سه ماه
اندازهگیری شد
آزمودنیها به دو گروه تقسیم شدند با شروع درد قاعدگی فشار بر نقطه
 Sp6به مدت  45دقیقه انجام شد و گروه دیگر  455واحد ویتامین E
دریافت کردند .درد قبل و بعد از مداخله و تفاوت بین دو گروه بررسی
شد.

 155دانشآموز
مبتالبه دیسمنوره
اولیه

آقا میری و همکاران
()4556

[]15

فشار بر نقطه  Liv3سبب

آزمودنیها به دو گروه کنترل و طب فشاری تقسیم شدند .آزمایش در
سه سیکل متوالی  9-9روز قبل از شروع قاعدگی به مدت  45دقیقه
هرروز انجام شد .مدت اعمال فشار در هر بار  4دقیقه (ا دقیقه در جهت و
 1دقیقه در خالف جهت عقربههای ساعت) بود.
نمونهها در دو گروه قرار گرفتند یک گروه نقطه فشاری  SP8و گروه
دیگر نقطه  SP6را فشار میدادند .همزمان با شروع درد قاعدگی 0
دقیقه با انگشت شست در جهت عقربههای ساعت و پای دیگر به همان
مدت همان نقطه را در خالف عقربههای ساعت فشار داده میدادند .در
کل مدت  45دقیقه فشار بر هر پا وارد میشد .نیم ساعت ،یک ساعت و
دو ساعت پس از اعمال فشار میزان درد بررسی شد.
آزمودنیها در دو گروه طب فشاری و بروفن قرار گرفتند با شروع درد
قاعدگی گروه طب فشاری به مدت  45دقیقه بر نقطه Sp6هر دو پا
فشار وارد شد و درد قاعدگی اندازهگیری شد و گروه ایبوبرفن 255
میلیگرم مصرف کردند و یک ساعت بعد میزان درد اندازهگیری شد

بعد از مداخله در گروه مورد
و شاهد تفاوت معنیداری
وجود دارد.
()P>.0.9
فشار بر نقطه  SP6در بهبود

کاهش دیسمنوره مؤثر
است)P>.0..9( .
فشار بر  Sp6از ویتامین E
در کاهش درد قاعدگی
مؤثرتر است.
()P>.0..9
کاهش مدت و شدت
دیسمنوره شد.

)(p<0.05
کاهش درد دیسمنوره در اثر
فشار بر نقطه  SP8بهطور
معناداری بیشتر از  SP6بود.
()P>.0..9

در کاهش درد دیسمنوره
مؤثر بودند و این میزان در
طب فشاری و مصرف بروفن

 155دانشجو -13
 44ساله مبتالبه
دیسمنوره اولیه
 112دانشجو مبتالبه
دیسمنوره اولیه

 05دختر 95-13
ساله مبتالبه
دیسمنوره اولیه

 35دختر دانشجو
 44-13ساله مبتالبه
دیسمنوره اولیه

عابدین زاده و
همکاران ()4551

بازرگان پور و
همکاران ()4515

قارلقی و همکاران
()4511

سهرابی و همکاران
()4556

[]26

[]22

[]29

[]20

مساوی بود.
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در مورد مدت الزم جهت اعمال فشااار برای کاهش شاادت درد
زایمان یک مطالعه  4دقیقه در طول انقباض و  2مطالعه دیگر
 95دقیقه را تو صیه کردند و در مطالعه دیگر از  45دقیقه ف شار
نقطهای به صورت  0دوره  1دقیقهای ( 15ثانیه ف شار و  4ثانیه
استراحت) استفاده کردند [.]14
روش مطالعات انجامشااده بر تأثیر طب فشاااری در شااروع درد
زایمان متفاوت میباشااد .در برخی مطالعات نقطه  Sp6تحریک
شد و مطالعه دیگر نقطه  LI4را تحریک کردند []26؛ و تعدادی
از مطالعات تأثیر فشاااار نقطه  BL32را در کاهش درد زای مان
بررساای کرده اساات .تحریک نقاط مختلف دارای اثرات متفاوتی
ا ست [ .]0برخی از مطالعات تحریک بیش از یک نقطه برر سی

شااد [ ]0شااایعترین نقاط مورداسااتفاده در مطالعات بهمنظور
کنترل زایمان  LI4 ،Sp6و  BL32میباشد.
 Penglنشان داد که تحریک الکتریکی ناحیه  Li4سبب کاهش
درد زایمان میشاااود .ولی اکبرزاده فشاااار نقطه  BL 32را در
کاهش درد زایمان مؤثرتر دانسااات زیرا معتقد بود که تحریک
نقاط نزدیکتر به محل درد در کاهش درد مؤثرتر میباشد .برای
مقایسه اثرات ضد دردی نقاط  BL32و  Li4در  150زن باردار
ساااالم اع مال فشاااار در دیال تاسااایون  0-2و  9-6و 15-3
سانتیمتری دهانه رحم ن شان داد که کاهش درد نا شی از ف شار
بر نقطه  BL32از  Li4بیشتر است .این اثر به نزدیک بودن این
نقطه به محل درد ن سبت داده شد [ .]41در یک مطالعه جهت

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.4.3

بروفن و فشار بر نقطه Sp6

 155دانشجو -13
 95ساله مبتالبه
دیسمنوره اولیه

ایزدی و همکاران
()4516

[]24

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

دیسمنوره اولیه مؤثر است.
)(p<0.05
فشار بر نقطه  9.طحالی در

 39دانشجو مبتالبه
دیسمنوره اولیه

کاشفی و همکاران
()4515

[]01

سیمین ریاحی

33

طب فشااااری روش غیرت هاجمی و بدون عوارض و هزی نه و
می باشاااد که در مراکز مراقبت از مادران کاربرد دارد .بهمنظور
بهرهگیری بهتر از آن ا ستاندارد سازی این روش ضروری به نظر
میرسد

تشكر و قدردانی
بدینوسیله از پژوهشگاه دانشگاه علوم پزشکی آجا به خاطر
همکاری در انجام این پژوهش تشکر و قدردانی میشود.
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نتیجهگیری
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مناسب ضروری است [.]22
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تعیین تأثیر طب ف شاری بر طول زایمان ،ف شار بر نقطه  SP6از
دیالتا سیون  9سانتیمتر تا زایمان مطالعه شد [ ]13درحالیکه
در مطالعه دیگر فقط نقطه  Li4در زمان انقباض رحم در مرحله
فعال زایمان بررسی شد [.]22
 Asherتأثیر فشااار دوطرفه بر  BL32،SP6و  BL60بر شااروع
زایمان را در  164زن اول زا بررسی کرد و نتیجه گرفت که طب
فشاااری در شااروع زایمان خود به خودی ،طول زایمان و میزان
شاایوع ساازارین تأثیری ندارد [ .]1ولی مطالعه دیگری گزارش
کرد که در زنان دارای تأخیر در شروع زایمان در صورت ف شار
مالیم بر  Li4 ،SP6و  GB21زای مان خود به خودی شاااروع
میشااود [ .]91فشااار بر چند نقطه روشاای واقعبینانهتری برای
کاهش درد زایمان اساات .عموماً در طب ساانتی چینی  LI4و
 SP6باهم برای کاهش درد زایمان استفاده میشود [.]19
میزان و مدت فشار وارده بر نقطه فشار در مطالعات مختلف
متفاوت است .در برخی مطالعات از اعمال فشار توسط انگشت
شست تا عمقی که فرد راحت باشد استفاده شد [Chung .]91
 0-9کیلوگرم فشار بر نقاط  Li4و  SP6اعمال کرد .طب سنتی
چین معتقد است اگر جریان انرژی حیاتی متوقف شود و یا کند
شود فشار بر  SP6دردناک است [.]14
به نظر میرسااد در مطالعات انجامشااده در مورد بررس ای تأثیر
طب ف شاری بر زایمان ف شار بر نقاط مختلف و با روش ،شدت و
مدت متفاوت صورت گرفت که این امر سبب نتایج متناقض شد.
ولی علیرغم این ت فاوت ها اکثر م قاالت بر مؤثر بودن این روش
تأک یددار ند به ع لت راحتی و ارزان و بیخطر بودن ت ما یل به
استفاده از آن بسیار میباشد.
شااایعترین نقطه برای کاهش دیساامنوره  SP6بود Wang .و
 Chenتأثیر فشار بر نقاط  SP6همراه با  Li4و  Li4بهتنهایی را
بر کاهش عالئم دی سمنوره برر سی کردند و م شاهده نمودند که
 6ماه فشاااار بر این نقاط در کاهش درد قاعدگی مؤثر بودJun .
تأثیر ف شار  SP6را بر کاهش دی سمنوره برر سی کرد و م شاهده
نمود که بالفاصاااله و تا  4سااااعت پس از اعمال فشاااار درد
دیسااامنوره کاهش قابلتوجهی نشاااان میدهد [ .]41این امر
ممکن اسااات به علت رهایی آهساااته اپیوئیدهای درونزا مانند
انکفالین ،بتا آندورفین و آندورفین در ساایسااتم عصاابی مرکزی
باشد که برای تأثیرگذاری نیاز به زمان طوالنی دارند [.]20
در  36زن مبتالبه دیسمنوره  15دقیقه فشار  SP6هر دو پا هنگام
بیدار شدن و خوابیدن به مدت  9روز در سه سیکل قاعدگی
متوالی انجام شد .شدت درد  4 ،1 ،5/0و  9ساعت بعد بررسی
شد و درد قاعدگی در ماه اول کاهش نیافت که ممکن است به
علت رهایی آهسته اپیوئیدهای درونزا مانند انکفالین ،بتا
آندورفین و آندورفین در سیستم عصبی مرکزی باشد که برای
تأثیرگذاری نیاز به زمان طوالنی دارند [.]20

تهوع بارداری نا شی از تحریک سیستم اعصاب مرکزی میباشد
[ .]96نتایج تحقیقات در مورد تأثیر طب فشااااری بر تهوع و
استفراغ نیز ضدونقیض ا ست اگرچه تعداد گزارشهایی که مؤثر
بودن آن را تائ ید میکن ند بیشاااتر اسااات Belluomini .و
همکارانش گزارش کردند که طب فشاری در تهوع اوایل بارداری
مؤثر اساات درحالیکه  mudو همکاران چنین تأثیری را تائید
نکردند [ .]9نتایج مطالعه تأثیر طب فشاری بر زنان باردار دارای
تهوع خفیف تا متوساااط متناقض اسااات و در اکثر مطالعات
بهبودی در هر دو گروه آزمایش و کنترل مشاااهده شااد [.]96
یک مطالعه مروری نشان داد که فشار  P6در تهوع خفیف بدون
تأثیر است ولی تهوع شدید را کمی کاهش میدهد .ممکن است
ف شار بر نقطه  P6در زنان دارای تهوع شدید که نیاز به ب ستری
در بیمارسااتان دارند ،اثر کوچکی داشااته باشااد [ .]96تفاوت
درروش انجام آزمایش در مطالعات وجود دارد [.]26
به علت راحتی ا ستفاده از طب ف شاری و ارزان و بیخطر بودن
آن تمایل به اساااتفاده از این روش زیاد میباشاااد .با بررسااای
تحقیقات مشاهده می شود که بر مطم ن و مؤثر بودن این روش
در درمان تهوع و ا ستفراغ در دوره بارداری تأکید می شود و در
 % 11افراد ،شاادت و فراوانی تهوع به میزان  %05کاهش یافت
ولی با قطع فشار ،تهوع و استفراغ مجدداً شروع شد [.]1
 Hueو همکاران اظهار کردند که طب فشاری تأثیری بر تهوع و
استفراغ ندارد که میتواند به این دلیل باشد که تأثیر آن قبل از
 65-95دقیقه دیده نمیشود و حتی جهت مشاهده تأثیر آن تا
 42-3ساعت زمان الزم است [.]93
با توجه به شااایع بودن تهوع و اسااتفراغ بارداری و خطرات
دارودرمانی ،طب ف شاری بهعنوان رو شی ب سیار آ سان میتواند
مورداسااتفاده قرارگیرد [ .]90طب فشاااری برای کنترل تهوع و
استفراغ در کنار درمان استاندارد به زنان حامله توصیه می شود.
با توجه به لزوم درمان غیر دارویی در کاهش مشااکالت بارداری
و درد زای مان و ت ناقض در ن تایج م طال عات به دل یل ت فاوت در
متد ،انجام تحقیقات بیشتر بهمنظور تعیین شدت ،زمان و نقاط
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مالحظات اخالقی
کلیه مالحظات اخالقی مربوط به نگارش مقاالت مروری در این
تحقیق رعایت گردید.

31
خارجی مطرح شده مقای سه گردند .همچنین پی شنهاد می شود
از ن تایج این م طال عه در کنترل درد و عوارض بارداری در ز نان
باردار استفاده گردد.

میزان مشارکت نویسندگان

محدودیتها

تمام این مطالعه توسط سیمین ریاحی صورت گرفت.

محدودیت اصلی این مطالعه عدم دسترسی به فایل کامل برخی
از مقاالت بود.

تضاد منافع

پیشنهادات

وجود ندارد.

پیشنهاد میشود که مطالعات مشابهی در قالب کارآزمایی بالینی
در جمعیت زنان باردار ایرانی صاااورت گرفته و نتایج با موارد

حمایت مالی
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