پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای حرفهای (پزشکی)

عنوان :

تاثیر ماساژتراپی بر پایش رشد نوزادان کموزن
استاد راهنما:
دکتر سونیا اویسی
اساتید مشاور:
دکتر شبنم جلیلالقدر
دکتر منوچهر مهرام
دانشجو:
فرهاد عبدی

زمستان 5931
شماره پایان

نامه:

ب

سپاس خدا وندی را هک آفرید جهان را  ،انسان را  ،عقل را  ،علم را ،معرفت و عشق را...
ماحصل آموخته اهیم را تقدیم می کنم هب زعزیانی هک وجودم ربایشان همه رنج بود و وجودشان ربایم همه مهر...
تقدیم با بوهس رب دستان پدرم
هب کوه استوار زندگیم هک عالماهن هب من آموخت ات چگوهن رد رعهص زندگی ،ایستادگی را تجرهب نمایم...
تقدیم هب ماردزعزیرت از جانم
هب ردیای بیکران فداکاری اه و صبوری اه ،هب او هک ره لحظه وجودم را از سرچشمه سار رپ از عشق چشمانش سیراب میکند...
رپوردگارا
هن میتوانم مواهیشان را هک رد راه زعت من سفید شد  ،سیاه کنم و هن ربای دستهای پینه بسته شان هک ثمره تالش ربای افتخار من است  ،مرهمی دارم .پس توفیقم ده ات ره لحظه شکرگزارشان
باشم و اثنیه اهی عمرم را رد عصای دست بودنشان بگذرانم...
همی
تقدیم هب همرااهن شگیم
هب خوارهان و رباردان زعزیم  ،آانن هک با هم آغاز کردیم  ،رد کنار هم آموختیم و هب امید هم هب آینده چشم می دوزیم  .با قلبی لبرزی از عشق هب شما خوشبختی اتن منتهای آرزویم
است...

ت

سپاسگذا ری
با سپاس از:
متح
استاد ارجمند سرکارخانم دکتر سونیا اویسی و اساتید مشاور گرانقدرم دکتر شبنم جلیلالقدر و دکتر منوچهر مهرام هب پاس زحمات فراوانی هک مل شدند وبا سعه صدر
وشکیبایی رد تدوین این پایان انهم  ،مرا عالماهن یاری نمودند.
وتمامی آنها هک هب من کلمه ای آموختند وبار علم را بی منت رب دوشم نهادند.
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تاثیر ماساژتراپی بر پایش رشد نوزادان کموزن
چکیده
مقدمه و هدف
ساالنه  15میلیون نوزاد به صورت کم وزن در جهان به دنیا میآیند و این معادل  1تولد از هر  11تولد میباشد
که طی  21سال اخیر افزایش داشته است .این کودکان در معرض ریسکهای بزرگ در زمینههای مشکالت
یادگیری و بیماریهای تنفسی در مقایسه با کودکان دیگر هستند.
موربیدیتههای وابسته به تولد کم وزن اغلب تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنند که موجب آنومالیهای فیزیکی،
روانی و هزینههای اقتصادی میشوند .باتوجه به اینکه ماساژ تراپی نیاز به تکنولوژی خاصی ندارد و با کاهش
طول بستری در بیمارستان باعث کاهش عوارض ،هزینه ها  ،سرمایه و می شود در این پژوهش هدف این است
که تاثیر ماساژ تراپی بر شاخصهای رشدی نوزادان بررسی شود.
روش کار
نمونه مورد مطالعه 61 ،نوزاد متولد شده در بیمارستان کوثر که وزن بین  2111تا  2511گرم دارند
هستند که براساس معیارهای ورود و خروج انتخاب گردیدند .سپس با تخصیص تصادفی به دو گروه
مداخله( 31نفر ) و کنترل ( 31نفر ) تقسیم شدند 6نوزاد در گروه مداخله و  1نوزاد در گروه شاهد ریزش در
 follow upمطالعه داشتند و در نهایت با  24نوزاد مداخله و  29نوزاد شاهد دادهها آنالیز شد .مداخله ماساژ به
طور روزانه طی  3دوره ده دقیقه ای و در 3نوبت متوالی به مدت  28روز از روز سوم تولد توسط مادر و در

منزل انجام گرفت و بصورت تماس روزانه پیگیری شد.
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نتایج
از  53بیمار مورد مطالعه میانگین وزن نوزادان مورد مطالعه به ترتیب در گروه مداخله وکنترل 15236±238437
و 2316/9±259/3گرم بود .دو شاخص وزن و قد در گروه مورد که  28روز تحت ماساژ درمانی قرار گرفته
بودند هر دو شاخص بصورت معنیداری ( )P<1/111در گروه مورد باالتر بودند اما شاخص دور سر معنیدار
نبود میزان مصرف شیر مادر در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد ( )P<1/15اثبات شد،در مورد شاخص آرامش
بعد از خوردن شیر این شاخص نیز بین دو گروه تفاوت معنا داری ( )P<1/111داشت اما شاخص مصرف شیر
خشک در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری نداشت( ) P<1/984میزان خواب نوزادان  LBWکه مورد
ماساژ درمانی قرار گرفتند نسبت به گروهی که ماساژ درمانی دریافت نکردند بیشتر میباشد که این تفاوت
معنادار است ( .)P<1/111میزان دفع مدفوع و ادرار نوزادان که طی  28روز ،روزانه بصورت تعداد دفعات
تعویض پوشک و تعداد دفعات مدفوعی بودن پوشک ثبت شد که برای هر دو شاخص دفع ادرار و مدفوع
ارتباط معنیدار ( )P<1/15یافت شد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج این پژوهش در رابطه با تأثیر ماساژ بر معیارهای رشد،تغذیه،آرامش بعد از شیر خوردن،کارکرد دستگاه
گوارشی وادراری و بهبود خواب نشان داد که ماساژ روش موثری جهت معیار های فوق باشد.
کلیدواژه ها  :نوزاد کم وزن  ،ماساژ تراپی ،پایش رشد
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فصل اول:
کلیات
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 -1-1بیان مسئله
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت2LBW ،1به وزن زیر  2511گرم گفته میشود که حدود 17درصد در کل
دنیا رخ میدهد و در جمهوری اسالمی ایران 11درصد میباشد .که  LBWبه علت تولد پره ترم و 3IUGRرخ
میدهد ( .)1در امریکا تقریبا  12درصد نوزادان کم وزن ،و  8درصد نوزادان متولد شده نارس هستند ( .)1طبق
تعریف سازمان جهانی بهداشت ،نوزادان دارای وزن کم هنگام تولد که به نسبت سن حاملگی کوچک هستند،
 4SGAدر نظر گرفته میشوند .شیوع جهانی تولد پیش از موعد  9/6درصد و تقریباً  12/9میلیون نوزاد در سال
است که بیشتر این تولدها در آفریقا و آسیا رخ داده است (.)2
سن نوزاد یک عامل تعیین کننده مهم برای شانس بقاء ،رشد و تکامل طبیعی وی میباشد ( .)3در کشورهای
توسعه یافته تولد نوزادان کم وزن نسبت به کشورهای جهان سوم کمتر است اما بیشتر این نوزادان نارس
هستند ،اما در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه که تولد نوزادان کم وزن باالست علت عمده وزن کم
هنگام تولد ،محدودیت رشد جنینی است ( .)3از دو دهه گذشته تعداد نوزادان با وزن کم هنگام تولد ،عمدتا به
خاطر افزایش تعداد زایمانهای قبل از موعد افزایش یافته است ( .)4میزان مرگ و میر و بیماریزایی دوره
نوزادی نیز عمدتاً تحت تأثیر سن حاملگی و به میزان کمتری تحت تأثیر وزن هنگام تولد میباشد (.)3
مداخالت غیر دارویی متنوعی برای بهبود رشد و شاخصها انتروپونتریک نوزادان  LBWانجام شده است .تاثیر
ماساژ بر روی عالیم حیاتی و شاخصهای رشدی است .بخشی از تکامل طبیعی نوزاد به تعامل عاطفی بین او
و مادر بستگی دارد که آنها را از طریق روانی و فیزیولوژیکی به یکدیگر ارتباط میدهد ( .)5لمس اولین
5

World Health Organization
)LBW(LOW Birth Weight
9
)IUGR(Intra Uterine growth etardation
4
SGA(Small Gestational Age).
2

4

تاثیر ماساژتراپی بر پایش رشد نوزادان کم وزن

سیستم حسی است که در نوزاد تکامل مییابد و ارتباط اولیه بین شیرخوار و مراقبت کنندگان را به وجود
میآورد .لمس وسیله قوی برای تبادل عاطفی بین والدین و شیرخوار است .لمس یا تکلم بیصدا یا ارتباط غیر
کالمی یک احساس فیزیولوژیک است که در نتیجه دریافت گیرندههای حس المسه در پوست و تجزیه و
تحلیل آن در مغز به وجود میآید .دو شکل مرسوم تماس پوستی و لمس در نوزادان ،مراقبت مادرانه آغوشی و
ماساژ میباشد ( .)6در مورد مزایای ماساژ در بخش مراقبت ویژه نوزاد توسط فیلد و همکاران مطالعات فراوانی
انجام شده است و مشخص گردیده آنچه توسط جنین در رحم حس و تجربه میگردد برای رشد و تکامل
عصبی-رفتاری او ایدهآل است ( .)7الزم به ذکر است که نتایج برخی از پژوهشهایی که به بررسی تاثیر ماساژ
بر سایر پارامترهای فیزیولوژیک نوزادان کم وزن پرداخته است نیز تائید کننده اثرات مثبت ماساژ درمانی در
نوزادان میباشد ( .)8ماساژ در نوزاد باعث ایجاد احساس امنیت ،افزایش رشد جسمی و وزن ،بهبود گردش
خون ،عملکرد بهینه سیستم عصبی و کاهش اختالالت خواب و همچنین کاهش اختالالت رفتاری میشود.
نتایج پژوهشی با عنوان تاثیر لمس بر درصد اشباع اکسیژن خون شریانی نوزادان مبتال به سندرم دیسترس
تنفسی که توسط نیره باغچقی ( )1385انجام شده است نشان داد که افزایش معنیدار اشباع اکسیژن خون
شریانی در نتیجه مداخلهای نظیر ماساژ نوزاد ایجاد میشود (.)9
گرچه تعدادی از مطالعات نشان دادهاند که بعد از ترخیص از بیمارستان دو گروه کنترل و مداخله تفاوت
معناداری از نظر شاخصهای رشدی نداشتهاند و از آنجا که مطالعات انجام شده نشان میدهد که تاثیر ماساژ
درمانی ثابت شده نیست و معدود مطالعهای تا یک ماهگی ادامه داشته است ولی هیچ کدام ساعات خواب و
آرامش نوزاد ،مقدار مصرف شیر خشک و مدت زمان تغذیه با شیر مادر را بررسی نکرده اند ودر این مطالعه
باتوجه به اینکه ماساژ نیاز به تکنولوژی خاصی نداشته و یک روش غیرتهاجمی بوده که دارای خواص شفا
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دهنده است ،بررسی تاثیر ماساژتراپی بر پارامترهای وزن ،قد ،دورسر ،خواب ،میزان دفع ادرار و مدفوع ،مدت
زمان شیر خوردن و آرامش بعد از شیرخوردن در نوزادان  SGAبررسی شده است.
 -2-1تعریف واژهها
ماساژ
تعریف مفهومی :ماساژ عبارت است از یکسری حرکات منظم دستی که به طور منظم و یکنواخت بر روی
بافتهای بدن جهت تاثیر بر سیستم عصبی-عضالنی ،پوست ،مفاصل و گردش خون انجام می شود (.)11
تعریف عملی :در اینجا منظور ،همان ماساژ که به طور روزانه در 3نوبت صبح ،بعدازظهر و شب هنگام طی
پانزده دقیقه و به مدت  28روز انجام گرفت .در ابتدای ماساژ مادر دست خود را به  3-5قطره روغن ماساژ
آغشته میساخت تا اصطکاک بین دست مداخلهگر و بدن نوزاد کاهش یابد.
وزن
 تعریف مفهومی :وزن نیرویی است که به وسیله جاذبه زمین بر اجسام اعمال میشود (.)11


تعریف عملی :در اینجا منظور ،میزان وزن نوزادان کموزن تحت مطالعه است ،که طی دو ویزیت  16و
 31روزگی با حداقل پوشش (پوشک خشک) به وسیلهی ترازوی کفهای دیجیتال مخصوص نوزاد با
دقت توسط پزشک کنترل شد.

وزنگیری
تعریف عملی :منظور از وزنگیری در این پژوهش ،تغییرات وزن به صورت از دست دادن وزن و افزایش وزن
است که نوزادان در طی مدت مطالعه از بدو تولد تا آخر خواهند داشت.
نوزاد ()SGA
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تعریف مفهومی :آن دسته از نوزادان دارای وزن کم هنگام تولد که به نسبت سن حاملگی کوچک هستند ،از نظر
 ،WHOنوزادان مبتال به کم وزنی ( )SGAگفته میشود.
تعریف عملی :نوزادان با سن حاملگی  37هفته یا کمتر که وزن هنگام تولد آنها برابر  2111-2511گرم بودند،
که در بیمارستان کوثر قزوین متولد شدند.
نوازد پرهترم )(Preterm

تعریف مفهومی :نوزادانی که قبل از  37هفتهی کامل حاملگی متولد میشوند ،از نظر  WHOپره ترم در نظر
گرفته میشوند.
نوزاد با وزن تولد کم ()LBW

تعریف مفهومی :نوزادانی که وزن هنگام تولد آنها برابر  2511گرم یا کمتر باشد ،نوزادان مبتال به کم وزنی
هنگام تولد مینامند2.
نوزاد ()IUGR

تعریف مفهومی :نوزادانی که هنگام تولد ،سن جنینی بیش از  37هفته دارند و علیرغم آن ،وزن زمان تولد آنها
کمتر از  2511گرم میباشد ،نوزادان مبتال به تاخیر رشد داخل رحمی  IUGRتلقی میشوند.
نوزاد ترم (:)Term neonate
تعریف مفهومی :نوزاد ترم ،نوزادی است که پس از  37هفتهی کامل حاملگی تا  42هفتهی کامل حاملگی
(روزهای  261تا  )294متولد میشوند.
نوزاد ترم زودرس (: )Early term
تعریف مفهومی :نوزادانی که در  37هفته کامل تا هفته  38متولد میشوند.
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نوزاد فول ترم (: )Full term
تعریف مفهومی :نوزادانی که در  39هفتهی کامل تا هفته  41به دنیا میآیند.
نوزاد پرهترم (: )Preterm neonate
تعریف مفهومی :نوزادی که قبل از  37هفتهی کامل حاملگی متولد میشوند.
 -3-1اهداف بررسی
 -1-3-1هدف کلی
تعیین تاثیر ماساژ درمانی بر رشد نوزدان کم وزن ( )Low Birth Weightدر دو گروه مداخله و کنترل
 -2-3-1اهداف اختصاصی
 -1مقایسه میزان مدت زمان آرامش نوزاد بعد از شیر خوردن در دو گروه مداخله و کنترل
 -2مقایسه میزان دفعات ادرار نوزاد در دو گروه مداخله و کنترل
 -3مقایسه میزان دفعات مدفوع نوزاد در دو گروه مداخله و کنترل
 -4مقایسه میزان وزنگیری نوزاد در دو گروه مداخله وکنترل
 -5مقایسه تأثیر ماساژ بر میزان ساعات خواب و بیداری نوزادان کم وزن در دو گروه مداخله و کنترل
 -6مقایسه میزان افزایش دور سر نوزاد در دو گروه مداخله وکنترل
 -7مقایسه میزان افزایش قد نوزاد در دو گروه مداخله وکنترل
 -8مقایسه میزان استفاده از شیر مادر در دو گروه مداخله وکنترل
 -9مقایسه میزان استفاده از شیر خشک در دو گروه مداخله وکنترل
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 -4-1فرضیات یا سواالت پژوهش
 .1ماساژ وزنگیری نوزاد کم وزن را افزایش میدهد.
 .2ماساژ میزان آرامش بعد از شیر خوردن نوزاد کم وزن را افزایش مدهد.
 .3ماساژ میزان دفعات ادرار و مدفوع نوزاد کم وزن را افزایش میدهد.
 .4ماساژ در میزان خواب و بیداری نوزاد کم وزن چقدر موثر است؟
 .5ماساژ میزان رشد دور سر و قد نوزاد کم وزن را افزایش میدهد.
 .6ماساژ میزان تغذیه با شیر مادر نوزاد کم وزن را افزایش میدهد
 .7ماساژ میزان تغذیه با شیر خشک نوزاد کم وزن را کاهش میدهد
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فصل دوم:
بررسی متون و مقاالت
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 -1-2ماساژ تراپی
بخشی از تکامل طبیعی نوزاد به تعامل عاطفی بین او و مادر بستگی دارد که آنها را از طریق روانی و
فیزیولوژیکی به یکدیگر ارتباط میدهد ( .)5لمس اولین سیستم حسی است که تکامل مییابد و ارتباط اولیه
بین شیر خوار و مراقبت کنندگان را به وجود میآورد .لمس وسیله قوی برای تبادل عاطفی بین والدین و
شیرخوار است .لمس یا تکلم بیصدا یا ارتباط غیر کالمی یک احساس فیزیواوژیک است که در نتیجه دریافت
گیرنده های حس المسه در پوست و تجزیه و تحلیل آن در مغز به وجود میآید (.)6
بالبی دلبستگی را برای رشد سالم بسیار با اهمیت دانسته و عقیده دارد که دلبستگی یک پیوند هیجانی بین
کودک و کسی که از او مراقبت میکند میباشد .لمس نوزاد و تماس پوست به پوست پس از تولد سبب
میشود که الگوی دلبستگی بسیار قوی حاصل شده و این امر سبب افزایش مراقبت مادر از طفل میگردد لذا
بالفاصله پس از تولد به نام دوره احساس نام گذاری شده است و توصیه شده که تماس بین والد و نوزاد در
طی این زمان اتفاق بیافتد .نوزاد در این زمان آرام و هوشیار است و قادر است به والدین واکنش نشان دهد (.)5
دوشکل مرسوم تماس پوستی و لمس در نوزادان مراقبت مادرانه آغوشی و ماساژ میباشد ( .)9ماساژ نوزادان و
شیرخواران یک جزء مهم مراقبتی در جوامع مختلف است که به صورت سنتی صورت میگیرد ( .)12دراثر
ماساژ اکسیژن رسانی بافتها زیاد شده و در نتیجه تغذیه سلولها و بافتها بهتر میگردد وجریان خون افزایش
مییابد .نوزادان با ماساژ قادر خواهند بود تغذیه دهانی را زودتر شروع کنند و در نتیجه سریعتر از بیمارستان
ترخیص شوند(.)13
با ماساژ ضربان قلب و تنفس نوزادان منظم شده و در نتیجه اکسیژن کمتری مصرف شده و انرژی را ذخیره می
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نمایند و از این انرژی برای رشدشان استفاده خواهند کرد و تکامل مغز وتوسعه سیستم عصبی تسریع خواهد
شد (.)13
همچنین در مطالعات مختلف مشخص شده است که سرعت رشد نوزادان با برنامه لمس برنامه ریزی شده
نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتری داشته است ماساژ همچنین برای نوزاد نارس نیز به کار گرفته میشود زیرا
باعث منظم شدن بیشتر تنفس و کاهش دورههای آپنه میگردد (.)14
تولد پرهترم سیستم پاسخ به استرس را با از هم گسیختگی رشد سیتم  ANSرا خراب میکند .نوزادان پره ترم
یک پاسخ طوالنی نسبت به استرسورها میدهند .ماساژ درمانی میتواند رشد  ANSرا ایجاد کند که میتواند با
بهتر شدن پاسخ به استرسورها نشان داده شود .هدف از این کار ،مقایسه کردن عملکرد  ANSو پاسخ به استرس
در طول خواب که با اندازه گیری  HRبعد از دو هفته  MTروزانه نشان داده میشود (.)15
مهمترین و قابل اعتمادترین مزیت گزارش شدهی ماساژ برای نوزادان نارس افزایش میزان وزن گیری در طی
بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان میباشد .این میزان تا 47درصد افزایش وزنگیری ،در مقایسه با گروه
کنترل گزارش شده ،و طول مدت بستری به مدت  6روز کاهش یافته و حدود  11111دالر به ازای هر
شیرخوارصرفه جویی شده است (.)7
لمس کردن نوزاد نارس از نظر روانی نیز برای مادر ونوزاد ضروری است .نوزاد نارس به اندازه یک نوزاد
معمولی نیاز دارد که مورد محبت و تماس مادری قرار گیرد و به او محبت شود و در آغوش گرفته شود (.)16
واضح و آشکار است که قریب به اتفاق نوزادان نارسی که وزن موقع تولدشان بین  1111تا  1511گرم است از
لمس مالیم محروم هستند زیرا این نوزادان پس از تولد به بخش مراقبت ویژه نوزادان منتقل میشوند و در این
زمان تالش پرسنل پزشکی و پرستاری جهت ثبات و پایداری نوزاد روندهای دردناکی را به دنبال خواهد داشت
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(.)14
پژوهشی که توسط آرورا و همکاران ( )2115انجام گرفته نشان داده که وقتی کودکان نارس مراقبت معمول در
بیمارستان را دریافت میکنند تعداد نبض آنان افزایش و سطوح اکسیژن آنها کاهش مییابد ،و این کاهش بیانگر
زجر نوزاد میباشد .اما هنگامی که ماساژ داده میشوند نتیجه معکوس رخ میدهد یعنی تعداد نبض کاهش و
سطوح اکسیژن افزایش مییابد ،و نشان دهنده این نکته است که ماساژ برای نوزادان آرام بخش و تسکین دهنده
است (.)12
در یک پژوهش نوزاد نارس به جای آنکه در محیط آرام و غنی از تحریکات حسی مورد نیاز برای رشد و
تکامل خود قرار داشته باشد ،در بخش مراقبت ویژه نوزادان جای میگیرد ،مکانی که در آن از نور ،سر و صدا،
و به عبارت دیگر پر استرس برای نوزاد است .ماساژ به این نوزادان کمک میکند تا سطح استرس در آنها
کاهش یابد و همچنین رشد و تکامل در نوزادان نارس و با وزن کم هنگام تولد ،را بهبود بخشد (.)17
در مطالعهی دیگر ،ماساژ درمانی در نوزادان پره ترم  Stableموجب افزایش خاصیت سایتوتوکسیتهی سلولهای
 NKو افزایش وزنگیری روزانه شد .سلولهای

NK

لنفوسیتهایی هستند که فعالیت سایتوسیتیک علیه

سلولهای تومورال یا سلولهای آلوده با ویروس نشان میدهند .در مقایسه با بزرگساالن سلولهای  NKنوزادان
عملکرد کمتری دارند ولی تا سن  1-5ماهگی مشابه بزرگساالن میشوند .همچنین عملکرد سلولهای  NKدر
نوزادان پرهترم نسبت به نوزادان فول ترم کمتر میباشد .کاهش عملکرد سلولهای  NKموجب بروز
عفونتهای ویروسی مختلف در نوزادان از جمله عفونت ریکارنت هرپس میشود (.)18
ماساژ بدنی در نوزادان پرهترم و  LBWموجب افزایش اندکسهای رشدی ،کاهش استرس ،بهبود تکامل عصبی،
بهبود وضعیت خواب ،کاهش عفونتهای اکتسابی از بیمارستان و جامعه و کاهش میزان مورتالیتی نوزادان شد
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ماساژ تراپی هیچ گونه عارضهی جانبی ندارد (.)1
احتمال میرود ماساژ درمانی از طریق تاثیر بر محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال ،نوزاد نارس را در برابر
استرس مقاوم نموده و سازگاری کلی نوزاد را ارتقاء دهد (.)4
در مطالعات انجام شده سطح سرمی تریگلیسرید و اسیدلینولئیک (اسید چرب ضروری) در نوزادان نارس
ماساژ داده شده افزایش چشمگیری داشت (.)19
در مطالعه ای که نوزادان پره ترم ماساژتراپی دریافت کردند رفتارهای استرسی کمتری از روز اول تا آخر مطالعه
نشان دادند .یافتهها نشان میدهند که ماساژ تراپی پره ترمها موجب کاهش اثرات و رفتارهای استرسی-عصبی
میشود .طی دو دهه تحقیق نشان داده شده که ماسازتراپی نوزادان پره ترم  Stableکه در  NICUبستری هستند
موجب افزایش وزنگیری و ترخیص زودتر از بیمارستان میشود .این مطالعات در آمریکا ،اروپا و آسیا اثبات
شده است (.)21
در مطالعه کلمانسون در سال  2116مشاهده کرد که خواب در نوزادان ماساژ داده شده ،عمیقتر است و در طول
خواب کمتر بیدار میشوند (.)21
ماساژ تراپی موجب کاهش طول مدت بستری در بیمارستان ،افزایش وزنگیری نوزاد ،هزینهی کمتر ،کاهش
استرسهای محیطی و بهبود تکامل عصبی میشود .همچنین موجب افزایش عملکرد سیستم ایمنی در
بزرگساالن و نوزادان هم می شود (.)8
مندس در سال  2118طی مطالعهای مشاهده کرد که شیوع سپسیس در نوزادان ماساژ داده شده به طور
چشمگیری کمتر بوده و تعداد روزهای بستری نیز کاهش یافته است ( .)22در پژوهشی دیگر ،در نتیجه ماساژ
سبب تحریک عصب واگ شده و باعث افزایش حرکات دودی روده در نوزاد گردید و افزایش انقباضات
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ریتمیک معده را ایجاد میکرد ،هضم غذا را تسریع وتحمل آن توسط نوزاد را سادهتر میکرد .همچنین شاخه
های عصب واگ که در ریه موجود میباشد به بهتر شدن تنفس کمک میکرد (.)23
ماساژ با انواع روغنهای طبیعی جایگاه ویژهای در بعضی کشورها بخصوص هندوستان دارد .برای هزاران سال
است که در بعضی کشورهای شرق آسیا از ماساژ با روغن در بزرگساالن و کودکان و شیرخواران استفاده
میگردد (.)12
ماساژ با استفاده از روغن به تنظیم درجه حرارت کمک میکند و نوزاد حرارت کمتری از دست میدهد .در
مطالعهای در نپال میزان بروز هیپوترمی زودرس به میزان  51درصد و هیپوترمی دیررس به میزان  31درصد در
نوزادان (با انجام اقداماتی مانند مراقبت مادرانه آغوشی و ماساژ) کاهش یافته بود .ماساژ سلولهای مرده را از
سطح پوست برطرف میکند و از خشک شدن آن جلوگیری میکند (.)4
علی رغم این که اثرات درمانی ماساژ در بزرگساالن مدت مدیدی است به کار گرفته میشود اما بالغ بر سه دهه
اخیر پژوهشگران در غرب دریافتهاند که کودکان نیز میتوانند از ماساژ بهره گیرند ،گرچه قرنهاست زنان
دربخشهایی ازآفریقا ،آمریکای جنوبی و مرکزی ،کودکان خود را ماساژ میدهند .اما در غرب و بریتانیا ،به
تازگی این عمل شناخت قابل مالحظهای پیدا کرده و حتی در مراکز بهداشت و بیمارستانهای تحت پوشش
خدمات بهداشت ملی نیز توصیه میگردد (.)6
مروری بر مقاالت گذشته:
مطالعهای که در دانشگاه شهید صدوقی یزد انجام شد حدود  41نوزاد که  GAبین  33-37هفته داشتند و وزن
بین  1511-1991گرم داشتند وارد مطالعه شدند که البته آسفکسی و هایپوکسی نکشیده بودند زیر  11روز سن
داشتند ،و به هیچ دارویی نیاز نداشتند .نتیجه به این صورت بود که افزایش وزنگیری در این نوزادان مشاهده
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شد ،که با مکانیسمهای مختلفی توجیه میشود مثل افزایش فعالیت واگ ،افزایش آزادسازی انسولین ،کاهش
اتالف انرژی نوزاد ،افزایش حرکات معده و بهبود جذب مواد مغذی ،کاهش سطح کورتیزول و نوراپی نفرین و
کاهش رفتارهای استرسی نوزاد .مادرانی که نوزادانشان را ماساژ میدادند هم دچار کاهش افسردگی و عالئم
عصبی خود شدند (.)1
در مطالعهای دیگر 36 ،نوزاد پرهترم بستری در  NICUبا  GAبین  28-32هفته و وزن تولد بین 811-1411
گرم که بین  15-61روز در این بخش بستری بودند مورد بررسی قرار گرفتند .نوزادان انتخاب شده به مدت 5
روز ماساژ  15دقیقهای در ساعتهای  Am 1 ، 11 ،9دریافت کردند .در پایان مطالعه ،نوزادان پرهترم با اینکه با
بسیاری از استرسورهای محیطی در ارتباط هستند ،مخصوصا زمانی که در  NICUبستری هستند ولی طی ماساژ
تراپی کاهش رفتارهای عصبی را نشان دادند .این یافته ها همچنین پیشنهاد میکنند که ماساژ تراپی ،به دلیل
افزایش فعالیت عصب واگ ،نوزادان پرهترم را نسبت به محیط پر استرس  NICUبیحس میکند (.)24
یک مطالعهی رندوم در نوزادان  LBWکه در  NICUبیمارستان شهید صدوقی یزد از ماه مارس تا دسامبر 2111
ادمیت شده بودند ،انجام شد .نوزادان ( 17دختر و  23پسر با متوسط  GA 4433+_ 1411هفته) بصورت رندوم
به دو گروه تقسیم شدند .در گروه اول 21 ،نوزاد روزی  3بار به مدت  14روز توسط مادرشان ماساژ دریافت
کردند .در گروه دوم مراقبتهای استاندارد و روتین به عنوان گروه کنترل انجام شد .نتایج اولیه تاثیر افزایش
متوسط وزن ،قد و دور سر را نشان میداد که  14روز بعد از شروع مداخله و در سن 1و  2ماهگی اندازهگیری
شدند .نتایج ثانویه عوارض جانبی کلینیکال را نشان میدادند .نتیجه به این صورت شد که در گروهی که ماساژ
بدنی دریافت کردند تنها وزن در سن  2ماهگی مشخصا بیشتر از گزوه کنترل بود .نتیجهی متفاوت دیگری در
این  2گروه مشاهده نشد (.)1
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یک مطالعه رندوم پالسبو-کنترل در نوزادان پره مچور  Stableکه در  NICUبودند انجام شد .به این صورت که
مطالعه  5روز در هفته تا زمان ترخیص از بیمارستان (ماکزیمم  4هفته) انجام شد .فاکتورهای ایمونولوژی
(سلولهای  NKو لنفوسیتهای  )T,Bوزن ،تعداد عفونتها و طول مدت بستری در بیمارستان نیز تحت
ارزیابی قرار گرفتند مطالعه بر روی  121نوزاد انجام شد ( 58نفر تحت ماساژ تراپی و  62نفر به عنوان گروه
کنترل) .در پایان مطالعه ،تفاوتی بین  2گروه از نظر سلولهای  NKمشاهده نشد ،هرچند خاصیت
سایتوتوکسیتهی  NKدر گروهی که ماساژ دریافت کرده بودند بیشتر بود .نوزادان گروه ماساژ درمانی در پایان
مطالعه قویتر بودند و افزایش وزن روزانهی بیشتری نسبت به گروه کنترل داشتند .سایر پارامترهای
ایمونولوژیک  ،تعداد عفونتها و طول مدت بستری در بیمارستان بین  2گروه تفاوتی نداشت (.)18
در مطالعه ای دیگر ،مقایسه تاثیر ماساژ توسط مادر و پرستار بر افزایش وزن نوزادان نارس بررسی شد61 .
نوزاد نارس با سن تولد  28-34هفته در  3گروه  21نفری ماساژ توسط مادر ،ماساژ توسط پرستار و کنترل وارد
مطالعه شدند .به این صورت که ماساژ در  5روز متوالی و  3نوبت انجام شد .نتیجه حاصل ،ماساژ توسط مادر
به دلیل برقرای تماس پوست مادر به نوزاد و ایجاد شرایطی مثل داخل رحم ،باعث افزایش بیشتر وزن نسبت به
 2گروه دیگر شد (.)25
در مطالعه دیگر ،تاثیر  N.Dماساژ درمانی نوزادان  VLBWکه در بیمارستان بستری بودند 2 ،سال بعد از تولد
بررسی شده است .در این مطالعه  73نوزاد به  2گروه تقسیم شدند 35 .نوزاد گروه مداخله و  38نفر گروه
کنترل در نظر گرفته شدند که هر دو گروه در اطالعات بدو تولد مشابه بودند .در پایان مطالعه ،رشد در هر دو
گروه شبیه هم بود .اما در گروه مداخله  N.Dبه صورت  Border lineاز گزوه کنترل بهتر بود .در VLBW

ماساژ درمانی نتایج  N.Dرا در دو سال بعد از تولد بهتر کرد (.)26
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در مطالعه دیگر 69 ،نوزاد با وزن تولد زیر  1511گرم و  GAکمتر از  37هفته به مدت  4هفته ،وارد مطالعه
شدند .در ابتدا نوزادان به  3گروه تقسیم شدند:
 )aنوزادانی که با روغن ماساژ دریافت کردند .
 )bنوزادانی که ماساژ بدون روغن دریافت کردند
 )cنوزادانی که اصال ماساژی دریافت نکردند.
در این مطالعه بر روی نوزادان وزن ،قد  ،دور سر و ضخامت چین پوستی  fricepsبررسی شدند .همچنین رفتار
عصبی در شروع مطالعه و  11روز بعد از آن بررسی شدند .این پارامترها هم در بدو ورود به مطالعه ،هم هر
هفته تا  4هفته اندازهگیری شدند .نتیجه این شد که افزایش وزن در گروهی که ماساژ با روغن دریافت کردند
بیشتر از گروهی بود که فقط ماساژ تنها دریافت کرده بودند و همچنین نسبت به گروهی که اصال ماساژ
نداشتند .میانگین وزن آنها در طول  28روز حدود  3611گرم بود .سایر تغییرات در این سه گروه خیلی
چشمگیر نبود .همچنین سطح سرمی  TGو رفتار عصبی نوزادان در این  3گروه قابل مقایسه بودند .این فرضیه
هم مطرح میشود که روغن جذب شده از سطح بدن در سلول هی چربی ذخیره میشود بدون اینکه تاثیری در
متابولیسم چربی بدن بگذارد .این روغن به عنوان یک منبع انرژی و تغذیهای استفاده میشود و رشد کلی نوزاد
را بهبود میبخشد (.)8
نقاظ ضعف مطالعات فوق این بود که انجام ماساژ درمانی معموال در بیمارستانها وتا زمان بستری بیمار انجام
میشد و به محض ترخیص نوزاد ماساژ درمانی قطع میشد و بررسی و  Follow upبیمار انجام میگرفت.
همچنین کمترین بررسی در مورد شاخصهای خواب ،آرامش ،میزان دفع ادار و مدفوع نوزاد و حتی تاثیر ماساژ
درمانی در کاهش نیاز به استفاده ازشیر خشک در مطالعات ذکر شده انجام نمیگرفته است.
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پس در این مطالعه با بررسی شاخصهای قد ،وزن ،دورسر ،شیرخوردن و...و پیگیری  Follow upبه مدت یک
ماه حتی پس از ترخیص تاثیر ماساژتراپی ارزیابی شده است.
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فصل سوم:
مواد و روش ها
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 -1-3بیان مسئله
 LBWبه صورت وزن کمتر از  2511گرم در  259روز یا  37هفته از بارداری تعریف میشود که به صورت
معناداری با مورتالیتهها و موربیدیتههای نوزادی و همچنین نتایج مضر طوالنی مدت مخالف با سالمتی همراه
است .ساالنه  15میلیون نوزاد به صورت کم وزن در جهان به دنیا میآیند و این معادل  1تولد از هر  11تولد
میباشد که طی  21سال اخیر افزایش داشته است .این کودکان در معرض ریسکهای بزرگ در زمینههای
مشکالت یادگیری و بیماریهای تنفسی در مقایسه با کودکان دیگر هستند .موربیدیتههای وابسته به تولد
 pretermاغلب تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنند که موجب آنومالیهای فیزیکی ،روانی و هزینههای اقتصادی
میشوند ،بیشتر کودکان از تولد به صورت پره ترم جان سالم به در میبرند اما مشکالت جدی که برای سالمت
آنها وجود دارد تغییر نمیکند.بین سال های  1995-2111میزان زنده ماندن بعد از تولد پره ترم حدود  13مورد
افزایش یافت (از  41مورد در سال  1995تا  53مورد در سال  )2116اما تناسب بین زنده ماندن در بیمارستان و
مشکالت بزرگ برای سالمتی تغییر کرد .روشهای مختلف برای درمان این کودکان وجود دارد ،بعضی از آنها
شامل تجویز مایعات و مواد غذایی به صورت داخل عروقی  ،مکمل اکسیژن ،تهویه مکانیکال (ونتیله کردن) و
روشهای ( kangaroo careانتقال حرارت پوستی) ،ماساژ درمانی و دارو درمانی میباشد.
ارزیابی کردن وضعیت این نوزادان با اندازهگیری ماهرانهی دمای بدن ،میزان تنفس ،عملکرد قلبی ،اکسیژن
رسانی بافتی ،میزان دفع ادرار و وزنگیری در زمان شیر خوردن و یا فعالیت مغزی ممکن است.
بر اساس تعدادی از مطالعات ماساژ میتواند به عنوان یک ابزار جهت بهبود وضعیت این نوزادان و کاهش
مدت زمان بستری آنها در بیمارستان استفاده شود .عالوه براین تعدادی از مطالعات اعتقاد دارند که این متد
نمیتواند به صورت معناداری باعث بهبود شرایط این نوزادان شود.
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 -2-3مواد و روشها
این پژوهش در مورد نوزادان  LBWمتولد بیمارستان کوثر قزوین و مطالعه پاسخ به ماساژ تراپی در آنها می-
باشد که نهایتا پاسخ به این درمان از طریق بررسی معیارهای رشدی(قد،وزن،دور سر) تغذیه این نوزادان (تغذیه
باشیر مادر و شیر خشک) خواب و بیداری و آرامش بعد از شیر خورن و دفعات دفع ادرار و مدفوع انجام می-
گیرد.
به این منظور به مادران فرمهای مربوطه و روغن ماساژ در روز زایمان تحویل داده شد و بمنظور اطمینان از
صحت انجام کار محقق بصورت روزانه با مادران در ارتباط بوده ودر دو نوبت 16روزگی و  31روزگی جهت
اندازه گیری و معاینه نوزاد به متخصص بصورت ویزیت رایگان ارجاع شدند.
 3-4نوع مطالعه:
این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده است.
 3-5روش اجرا و طراحی تحقیق
در این مطالعه مادرانی که نوزادان  LBWرا در بیمارستان کوثر قزوین در زمستان سال  95به دنیا آورده بودند را
به این مطالعه دعوت شدند.
در گروه مورد نوزادان از روز سوم تولد ،به مدت  4هفته روزانه  3بار توسط مادر مورد ماساژ درمانی در دوره
های  11دقیقهای قرار گرفتند و در گروه کنترل این مداخله انجام نگرفت.
همهی نوزادان توسط متخصص اطفال در  16روز و  31روز بعد از تولد مورد ارزیابی از لحاظ معیارهای
رشدی قرار گرفتند .همچنین همهی نوزادان بصورت روزانه و با تماس تلفنی توسط محقق پایش شدند.
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در هر دو گروه فرمهایی به مادران جهت بررسی دقیق دادهها تحویل گردید و توضیحات الزم جهت پر کردن
آن به مادران داده شد.
این مطالعه یک مطالعهی کنترل شدهی تصادفی در نوزادان که طی زمستان سال  95در بیمارستان کوثر قزوین به
دنیا آمدند میباشند و بیمارانی که وارد این مطالعه شدند بر اساس معیار

BBR(Balanced Block

) Randomizationبه صورت تصادفی وارد دو گروه شدند.
گروه کنترل همهی مراقبتهای سالمت را در طی این مطالعه دریافت کرده و در گروه مورد عالوه بر
مراقبتهای سالمت به مدت  4هفته از روز سوم تولد توسط مادر سه نوبت  11دقیقهای در روز ماساژ با فشار
مالیم یا حرکات غیرفعاالنه در مفاصل را دریافت کردند.
 3-5-1معیارهای ورود
نوزادان با وزن  2111تا  2499گرم
 3-5-2معیار خروج
بیماران آسفکسی و موارد پر خطر در نوزاد که نتوانند مداخله را تحمل کنند و نیاز به بستری در بیمارستان و
مراقبت ویژه داشتند.
 3-6جمعیت مورد مطالعه و حجم نمونه:
تعداد  61نوزاد  SGAبه دنیا آمده در بیمارستان کوثر قزوین زیر مجموعه ی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در
غرب
تهران -ایران
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برای هر گروه

3-7روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها

دادهها در نرم افزار  SPSSوارد شد
متغییر های کمی با  mean±SDو کیفی با تعداد درصد توصیف شدند.
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سپس با روش

Repeated Measure ANOVA

وزن ،دورسر وقد در سه مرحله و مصرف شیر

وشیرخشک به تفکیک روزانه در یک ماه آنالیز شدند.
مجموع و میانگین ساعات خواب و بیداری و آرامش ،تعداد دفعات تعویض پوشک به علت
ادراری مدفوع در کل  28روز برای هر گروه محاسبه شد و به روش  Man-Witheneyدر دو گروه
آنالیز شدند.
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 3-8جدول متغیرها:
کمی
وابسته

پیوست
ه

وزن

*

*

عنوان متغیر

مستقل

کیفی
گسست
ه

اسمی

رتبه ای

تعریف علمی
وزن نیرویی است که به وسیله جاذبه زمین
بر اجسام اعمال میشود

مقیاس

گرم

دور سر

*

*

-

سانتیمتر

قد

*

*

-

سانتیمتر

دفع مدفوع

*

*

-

تعداد
تعویض
پوشاک

دفع ادرار

*

*

-

تعداد
تعویض
پوشاک

تغذیه با شیر مادر

*

*

مدت زمان تغذیه نوزاد از شیر مادر

دقیقه

-

سی سی

-

ساعت

تغذیه با شیر خک
خواب و بیداری

*

*

ماساژ عبارت است از یکسری حرکات
منظم دستی که به طور منظم و یکنواخت
ماساژ

*

*

بر روی بافتهای بدن جهت تاثیر بر
سیستم عصبی-عضالنی ،پوست ،مفاصل و
گردش خون انجام می شود
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3-9محدودیت های اجرایی طرح و روش حل مشکالت:
3-9-1راضی کردن مادران برای شرکت در این مطالعه
 3-9-2پیگیری و تماس تلفنی با مادران
 3- :11مالحظات اخالقی
 اصول اخالق هلسنیکی در این مطالعه مدنظر قرار گرفت.
 اطالعات محرمانه بود.
 مداخله آثار و عوارض دربرنداشت.
 گروه کنترل از مراقبت روتین محروم نشدند.
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فصل چهارم:
نتایج
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 -1-4یافتههای توصیفی
 1-1-4توزیع جنسی بیماران مورد مطالعه
از  53بیمار مورد مطالعه  28نفر ( 52/8درصد) مونث و  24نفر ( 47/3درصد) مذکر بودند.
 -2-1-4میانگین و انحراف از معیار شاخصهای مورد مطالعه برای دو گروه مونث و مذکر
جدول  1-4میانگین و انحراف از معیار تغذیه با شیر مادر ،خواب ،دفع مدفوع،دفع ادرار و آرامش بعد از شیر
خوردن را نشان می دهد .از لحاظ آماری بین گروه مذکر و مونث از لحاظ تغذیه با شیر مادر ،خواب ،دفع
مدفوع و آرامش بعد از شیر خوردن تفاوت معنیداری وجود ندارد.
جدول  -1-4میانگین و انحراف از معیار شاخص های مورد مطالعه برای دو گروه مونث و مذکر
میانگین±انحراف معیار
دختر

پسر

T

P

BMF

145335±58392

172379±82394

13291

P<1.214

خواب

173831±1.47

173531±1.61

13866

P<1.169

دفع مدفوع

2365±1348

3324±2312

13157

P<1.253

دفع ادرار

43931±1.83

53791±1.91

33386

P<1.111

23151±1.41

2318±1.39

13256

P<1.799

آرامش بعد از شیر
خوردن

در این جدول میانگین و انحراف از معیار تغذیه با شیر مادر ،خواب ،دفع مدفوع ،دفع ادرار و آرامش بعد از شیر
خوردن نشان میدهد از لحاظ آماری بین گروه مذکر و مونث از لحاظ تغذیه با شیر مادر ،خواب ،دفع مدفوع و
آرامش بعد از شیر خوردن تفاوت معنیداری وجود ندارد.
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 -3-1-4میانگین و انحراف از معیار سن بارداری بیماران مورد مطالعه
با توجه به  2-4که میانگین و انحراف از معیار سن حاملگی دو گروه شاهد و مورد را نشان میدهد ،از لحاظ
آماری تفاوت معنیداری ندارند.

جدول  -2-4میانگین و انحراف از معیار سن بارداری بیماران مورد مطالعه
میانگین±انحراف معیار

سن حاملگی

مورد

شاهد

کل

تعداد24:

تعداد23:

تعداد:

25733±12329

25535±14337

25634±1332
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T

P

13476

P<13637
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 -2-4یافته های تحلیلی
 -1-2-4میانگین و انحراف معیار وزن در دو گروه مورد مطالعه
با توجه به جدول  3-4میانگین و انحراف از معیار وزن نوزاد در بدو تولد 16 ،روزگی و  31روزگی از لحاظ
آماری معنیدار بوده و نشان میدهد ماساژ نوزادان موجب بهبود وزنگیری در گروه مورد شده است.
جدول  -3-4میانگین و انحراف معیار وزن در دو گروه مورد مطالعه بر اساس آزمون Repeated Measure ANOVA

میانگین±انحراف معیار
مورد

شاهد

کل

تعداد24:

تعداد23:

تعداد47:

وزن روز اول

238437±15236

231633±25939

234138±21936

وزن روز شانزدهم

299333±33132

268136±41635

282232±41237

وزن روز سیام

3651±42432

323931±42432

344839±46831

شکل - 1- 4مقایسه ی تغییرات وزن
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F

123129

P

P<1.111
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 -2-2-4میانگین و انحراف معیار دور سر در دو گروه مورد مطالعه
بر اساس جدول  4-4میانگین و انحراف از معیار وزن نوزاد در بدو تولد 16 ،روزگی و  31روزگی از لحاظ
آماری معنیدار نمیباشد.
جدول -4-4میانگین و انحراف معیار دور سر در دو گروه مورد مطالعه بر اساس آزمون Repeated Measure ANOVA

میانگین±انحراف معیار

دور سر روز اول
دور سر روز
شانزدهم
دور سر روز سیام

مورد

شاهد

کل

تعداد24:

تعداد23:

تعداد47:

44443±1413

44413±1403

44413±143/

434/3±1414

44431±1401

44433±143/

4043/±1431

43433±1403

40413±1431

شکل - 2- 4مقایسه ی تغییرات دور سر
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F

23645

P

P<1.177
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 -3-2-4میانگین و انحراف معیار قد در دو گروه مورد مطالعه
طبق جدول  5-4میانگین و انحراف از معیار قد نوزاد در بدو تولد 16 ،روزگی و  31روزگی از لحااظ آمااری
معنی دار بوده و نشان میدهد ماساژ نوزادان موجب رشد بیشتر قد در گروه مورد شده است.
جدول -5-4میانگین و انحراف معیار قد در دو گروه مورد مطالعه بر اساس آزمون Repeated Measure ANOVA

میانگین±انحراف معیار
مورد

شاهد

کل

تعداد24:

تعداد23:

تعداد47:

قد روز اول

4631±1393

45375±2364

45386±2332

قد روز شانزدهم

49346±1397

47364±2357

48346±2347

قد روز سیام

52321±2344

49339±3324

51382±3316

شکل  -3-4مقایسهی تغییرات قد
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F

113317

P

P<13111
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 -4-2-4میانگین و انحراف معیار تغذیه با شیر مادر در دو گروه مورد مطالعه
در این جدول میانگین و انحراف از معیار تغذیه با شیر مادر از روز سوم تا سیام تولد نوزاد بر حسب دقیقه
قرار داده شده است که از لحاظ آماری معنیدار بوده و نشان میدهد ماساژ نوزادان موجب بهبود تغذیه با شیر
مادر در گروه مورد شده

است.

جدول -6-4میانگین و انحراف معیار تغذیه با شیر مادر در دو گروه مورد مطالعه بر اساس آزمون Repeated Measure ANOVA

BMF4
BMF3
BMF0
BMF3
BMF3
BMF3
BMF3
BMF1/
BMF11
BMF11
BMF14
BMF13
BMF10
BMF13
BMF13
BMF13
BMF13
BMF1/
BMF11
BMF11
BMF14
BMF13
BMF10
BMF13
BMF13
BMF13
BMF13
BMF4/

میانگین±انحراف معیار
کل
شاهد
مورد
تعداد:
تعداد:
تعداد:
3043±0343
3/43±3141
3343±3343
3141±0043
3/4/±3144
1/14/±3043
3340±014/
3343±4340
1/34/±034/
1/343±3443
3343±1343
14343±3043
1134/±0343
3343+_1343
13041±3440
1414/±3441
3344±1343
13341±3041
11343±3444
3340±4343
10141±334/
14/4/±3140
1/143±4043
10343±3340
14343±3343
3344±4343
13143±3143
14343±3440
1//43+_4341
13044±3343
13441±3141
1/343+_4344
13341±3341
10441±3343
11/41±344/
13343±1/041
13440±3043
11043±3143
13343±1//43
1334/±3441
14141±4343
1/144±3343
13343±3343
14341±4343
11343±1/143
13340±3341
14043±434/
11043±1/341
13340±3343
14344±3140
11343±1/443
13343±3343
14043±3/43
11141±1/343
13343±3043
13443±3441
11340±1/143
13344±3344
13443±0/40
11341±334/
13344±3343
13341±014/
11343±1/143
13343±3440
13344±0341
11341±1/443
13141±3441
13043±3143
14343±1/34/
13340±3143
13343±034/
14/43±1/341
13343±3143
1034/±0143
14341±1/341
13343±1/443
10/43±0340
13343±11340
1/14/±3340
10340±0343
13043±1/043
11/41±3340
13341±0343
10344±1/34/
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T

4413/

P

P</.//1
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شکل - 4- 4مقایسه ی تغییرات تغذیه با شیر مادر

در جدول  7-4بر اساس آزمون  Mann-Whitney Testمتوسط تغذیه با شیر مادرطی  28روز در دو گروه مورد
و شاهد بررسی گردیده که از لحاظ آماری مجددا نشان میدهد ماساژ نوزادان موجب بهبود تغذیه با شیر مادر
در گروه مورد شده است.
جدول -7-4نتایج آزمون  Mann-Whitneyبرای متوسط تغذیه با شیر
میانگین±انحراف معیار

متوسط BMFدر
 28روز اندازه

مورد

شاهد

کل

تعداد24:

تعداد23:

تعداد:

19139±8134

12239±3536

15831±7137

گیری شده

91

Z

23724

P

P<1.116
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 -5-2-4میانگین و انحراف معیار تغذیه با شیر خشک در دو گروه مورد مطالعه
در جدول  8-4میانگین و انحراف از معیارتغذیه با شیر خشک از روز سوم تا سیام تولد نوزاد بر حسب CC

قرار داده شده است که از لحاظ آماری معنی دار نبوده و نشان میدهد ماساژ نوزادان موجب کاهش تغذیه با
شیر خشک در گروه مورد نشده است.

شکل  -5-4مقایسه تغییرات تغذیه با شیر خشک
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جدول  -8-4میانگین و انحراف معیار تغذیه با شیر خشک در دو گروه مورد مطالعه بر اساس آزمون Repeated Measure ANOVA

میانگین-+انحراف معیار
مورد

شاهد

کل

تعداد:

تعداد:

تعداد:

شیر خشک3

1839±5931

3236±4233

2536±5135

شیر خشک4

1931±5931

3339±4435

2632±5235

شیر خشک5

1635±5531

3635±4935

2632±5238

شیر خشک6

1634±5531

3339±4633

2439±5132

شیر خشک7

1633±5532

3635±4935

2632±5239

شیر خشک8

1838±6336

3635±5131

2734±5739

شیر خشک9

1736±5932

3635±5131

2638±5536

شیر خشک11

1739±5938

4639±5438

3231±5837

شیر خشک11

2132±6736

5231±6431

3633±6731

شیر خشک12

1536±5137

5437±6938

3437±6333

شیر خشک13

1632±5532

6134±7932

3738±7138

شیر خشک14

2131±6833

5836±7634

3839±7432

شیر خشک15

4832±7232

6131±7431

5339±7235

شیر خشک16

4832±6838

5733±7135

5237±6931

شیر خشک17

4832±6838

5733±7135

5237±6931

شیر خشک18

5137±7336

6532±8137

5738±7637

شیر خشک19

4934±7136

6635±8433

5738±7737

شیر خشک21

4933±7438

7331±9532

6139±8533

شیر خشک21

5331±7931

7536±9635

6431±8738

شیر خشک22

5332±8239

7935±11631

6631±9438

شیر خشک23

5537±8839

8138±11837

6831±9838

شیر خشک24

6632±9135

8334±11336

7436±11231

شیر خشک25

6735±9231

8138±11631

7431±9832

شیر خشک26

6331±8639

8334±11133

7331±9835

شیر خشک27

5831±7734

8437±11332

7131±9634

شیر خشک28

6132±8138

8231±11637

7134±9339

شیر خشک29

7136±11139

8733±11835

7838±11432

شیر خشک31

6933±11134

8631±11435

7735±11135

97

F

1.515

P

P<1.984
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در جدول  9-4بر اساس آزمون  Mann-Whitney Testمتوسط تغذیه با شیر خشک طی  28روز در دو گروه
مورد و شاهد بررسی گردیده که از لحاظ آماری مجددا نشان میدهد ماساژ نوزادان موجب کاهش تغذیه با شیر
خشک در گروه مورد نشده است.
جدول  -9-4نتایج آزمون  Mann-Whitneyبرای تغذیه با شیرخشک
میانگین±انحراف معیار
مورد

شاهد

کل

تعداد24:

تعداد23:

تعداد47:

Z

P

متوسط مصرف
شیر خشک در 28

31411±34441

31404±33431

روز اندازه گیری
شده

98

0143/±3/41/

/.3/0

P</.133
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 -6-2-4میانگین و انحراف معیار زمان خواب و بیداری در دو گروه مورد مطالعه
در جدول  11-4بر اساس آزمون  Mann-Whitney Testمتوسط خواب روزانه نوزاد طی  28روز در دو گروه
مورد و شاهد بررسی گردیده که از لحاظ آماری نشان میدهد ماساژ نوزادان موجب بهبود و افزایش میزان
خواب در گروه مورد شده است.
جدول  -11-4نتایج آزمون  Mann-Whitney Testبرای متوسط خواب روزانه
میانگین±انحراف معیار

متوسط خواب در
 28روز اندازه

مورد

شاهد

کل

تعداد24:

تعداد23:

تعداد47:

17393±1.53

17344±1.45

گیری شده
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17369±1.55

Z

33129

P

P<1.112
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 -7-2-4میانگین و انحراف معیار دفع ادرار در دو گروه مورد مطالعه
در این جدول بر اساس آزمون  Mann-Whitney Testمتوسط دفع ادرار روزانه نوزاد طی  28روز در دو گروه
مورد و شاهد بررسی گردیده که از لحاظ آماری نشان میدهد ماساژ نوزادان موجب بهبود و افزایش دفعات دفع
ادرار در گروه مورد شده است.
جدول  -11-4نتایج آزمون  Mann-Whitney Testبرای دفع ادرار
میانگین±انحراف معیار

متوسط دفع ادرار
در  28روز اندازه

مورد

شاهد

کل

تعداد24:

تعداد23:

تعداد47:

53155±1.969

53622±1.886

53332±1.963

گیری شده

41

Z

23123

P

P<1.143
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 -8-2-4میانگین و انحراف معیار اجابت مزاج در دو گروه مورد مطالعه
در جدول 12-4بر اساس آزمون  Mann-Whitney Testمتوسط دفع مدفوع روزانه نوزاد طی  28روز در دو
گروه مورد و شاهد بررسی گردیده که از لحاظ آماری نشان میدهد ماساژ نوزادان موجب بهبود و افزایش
دفعات اجابت مزاج در گروه مورد شده است.
جدول -12-4نتایج آزمون  Mann-Whitney Testبرای متوسط دفع مدفوع روزانه نوزاد
میانگین±انحراف معیار

متوسط دفع مدفوع
در  28روز اندازه

مورد

شاهد

کل

تعداد24:

تعداد23:

تعداد47:

33532±13431

23312±13883

23931±13762

گیری شده

45

Z

23384

P

P<1.117
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 -9-2-4میانگین و انحراف معیار زمان آرامش بعد از شیر خوردن در دو گروه مورد مطالعه
در جدول 13-4بر اساس آزمون  Mann-Whitney Testمتوسط آرامش بعد از شیر خوردن روزانه نوزاد طی 28
روز در دو گروه مورد و شاهد بررسی گردیده که از لحاظ آماری نشان میدهد ماساژ نوزادان موجب افزایش
آرامش بعد از شیر خوردن در گروه مورد شده است.

جدول  -14-3نتایج آزمون  Mann-Whitney Testبرای متوسط آرامش بعد از شیر خوردن روزانه نوزاد
میانگین±انحراف معیار
مورد

شاهد

کل

تعداد24:

تعداد23:

تعداد47:

Z

P

متوسط آرامش بعد
از شیر خوردن در
 28روز اندازه

23451±1.311

23169±1.399

13877±1.251

گیری شده

42

53121

P<1.111
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فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری
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 -1-5بحث و بررسی یافته های پژوهش
پژوهش حاضر با هدف کلی "تعیین تأثیر ماساژ بر پایش رشد نوزادان کم وزن ( " )LBWانجام گرفت .در این
بخش تالش شده است تا ضمن اشاره کلی به یافتههای پژوهش و مقایسه آن با سایر مطالعات ،یافتهها مورد
بحث و بررسی قرار گیرند.
در این مطالعه معیارهای رشد مانند وزن ،دور سر و قد در گروههای مورد و ماساژ مورد مقایسه قرار گرفت .دو
شاخص وزن و قد در گروه مورد که  28روز تحت ماساژ درمانی قرار گرفته بودند هر دو شاخص بصورت
معنیداری ( )P<1/111در گروه مورد باالتر بودند اما شاخص دور سر معنیدار نبود که میتواند ناشی از دقیق
نبودن اندازه گیری اولیه در بیمارستان و یا ادماتو بودن سر نوزاد در ساعات اولیه تولد و در نتیجه خطا در
اندازهگیری اولیه باشد.
در بسیاری از مطالعات انجام شده شاخص های رشدی اندازهگیری رشدی در گروهی که ماساژ دریافت نموده
بود به صورت معناداری افزایش داشته است برای مثال در یک مطالعه ی رندوم در نوزادان  LBWکه درNICU

بیمارستان شهید صدوقی یزد از ماه مارس تا دسامبر  2111ادمیت شده بودند ،انجام شد .نوزادان ( 17دختر و
 23پسر با متوسط  1322 _+3344 GAهفته ) بصورت رندوم به دو گروه تقسیم شدند .در گروه اول 21 ،نوزاد
روزی  3بار به مدت  14روز توسط مادرشان ماساژ دریافت کردند .در گروه دوم مراقبتهای استاندارد و روتین
به عنوان گروه کنترل انجام شد .نتایج اولیه تاثیر افزایش متوسط وزن ،قد و دور سر را نشان میداد که  14روز
بعد از شروع مداخله و در سن 1و  2ماهگی اندازه گیری شدند .نتیجه به این صورت شد که در گروهی که
ماساژ بدنی دریافت کردند تنها وزن در سن  2ماهگی مشخصا بیشتر از گروه کنترل بود .نتیجهی متفاوت
دیگری در این  2گروه مشاهده نشد(.)1
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یک مطالعه رندوم پالسبو-کنترل در نوزادان پره مچور  Stableکه در  NICUبودند انجام شد .به این صورت
که مطالعه  5روز در هفته تا زمان ترخیص از بیمارستان (ماکزیمم  4هفته) انجام شد .مطالعه بر روی  121نوزاد
انجام شد ( 58نفر تحت ماساژ تراپی و  62نفر به عنوان گروه کنترل).نوزادان گروه ماساژ درمانی در پایان
مطالعه قوی تر بودند و افزایش وزن روزانه ی بیشتری نسبت به گروه کنترل داشتند (.)18
در مطالعهای دیگر ،مقایسه تاثیر ماساژ توسط مادر و پرستار بر افزایش وزن نوزادان نارس بررسی شد61 .
نوزاد نارس با سن تولد  28-34هفته در  3گروه  21نفری ماساژ توسط مادر ،ماساژ توسط پرستار و کنترل
وارد مطالعه شدند .به این صورت که ماساژ در  5روز متوالی و  3نوبت انجام شد .نتیجه حاصل ،ماساژ
توسط مادر به دلیل برقرای تماس پوست مادر به نوزاد و ایجاد شرایطی مثل داخل رحم  ،باعث افزایش بیشتر
وزن نسبت به  2گروه دیگر شد (.)25
در پژوهش حاضر معیارهای تغذیهای نوزادان دو گروه شاهد و کنترل طی  28روز پیگیری نیز بررسی شد که
شامل شاخص های تغذیه با شیر مادر ،تغذیه با شیر خشک و مدت زمان آرام بودن نوزاد به دنبال شیر خوردن
بود که نهایتا میزان مصرف شیر مادر در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد ( )P<1/15با هر دو آزمون  Fو Z
اثبات شد،در مورد شاخص آرامش بعد از خوردن شیر این شاخص نیز در گروه مورد در آزمون  Zتفاوت
معنا داری ( )P<1/111با گروه شاهد داشت ،در پژوهشی که توسط آرورا و همکاران ( )2115انجام گرفته
نشان داده که وقتی کودکان نارس مراقبت معمول در بیمارستان را دریافت میکنند تعداد نبض آنان افزایش و
سطوح اکسیژن آنها کاهش مییابد ،و این کاهش بیانگر زجر نوزاد میباشد .اما هنگامی که ماساژ داده میشوند
نتیجه معکوس رخ میدهد یعنی تعداد نبض کاهش و سطوح اکسیژن افزایش مییابد ،ونشان دهنده این نکته
است که ماساژ برای نوزادان آرام بخش و تسکین دهنده است(.)27
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اما شاخص مصرف شیر خشک در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری نداشت به نظر میرسد با توجه به
انحراف معیار باالیی که در مصرف شیر خشک وجود داشت( )51361±71311بررسی تعداد بیشتری از نوزادان
 LBWبتواند نشان دهد که میزان مصرف شیر خشک در نوزاد  LBWکه یکی از گروه های اصلی مصرف شیر
خشک را تشکیل میدهند بدنبال ماساژ درمانی کاهش میابد ،پیشنهاد میشود در مطالعات آتی در مورد ماساژ
درمانی این مسئله مد نظر قرار داده شود.
در بررسی که در این پژوهش که نسبت به سایر مطالعات نوآوری داشته بررسی میزان خواب نوزادان LBW

که مورد ماساژ درمانی قرار گرفتند نسبت به گروهی که ماساژ درمانی دریافت نکردند میباشد که به صورت
معناداری ( )P<1/111افزایش در گروه مورد مشاهده گردید که این موضوع خود میتواند نشان دهنده کاهش
عوارضی مانند آپنه و سایر اختالالت خوابی که به دنبال پره ترم بودن برای نوزادان عارض میگردد ،با ماساژ
درمانی باشد .در مطالعات مختلف مشخص شده است که سرعت رشد نوزادان با برنامه لمس برنامه ریزی
شده نسبت به گروه کنترل افزایش بیش تری داشته است ماساژ همچنین برای نوزاد نارس نیز به کار گرفته
می شود زیرا باعث منظم شدن بیشتر تنفس و کاهش دوره های آپنه میگردد ()14
در مطالعه کلمانسون در سال  2116مشاهده کرد که خواب در نوزادان ماساژ داده شده ،عمیق تر است و در
طول خواب کمتر بیدار می شوند(.)21
ماساژ بدنی در نوزادان پرهترم و  LBWموجب افزایش اندکسهای رشدی  ،کاهش استرس  ،بهبود تکامل
عصبی  ،بهبود وضعیت خواب ،کاهش عفونتهای اکتسابی از بیمارستان و جامعه و کاهش میزان مورتالیتی
نوزادان شد .ماساژ تراپی هیچگونه عارضهی جانبی ندارد(.)1
نهایتا طی این پژوهش میزان دفع مدفوع و ادرار نوزادان که طی  28روز ،روزانه بصورت تعداد دفعات
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تعویض پوشک و تعداد دفعات مدفوعی بودن پوشک ثبت شد که برای هر دو شاخص دفع ادرار و مدفوع
ارتباط معنیدار ( )P<1/15یافت شد و نشان داد ماساژ تراپی میتواند باعث افزایش کارکرد سیستم ادراری و
گوارشی گردد .در پژوهشی ،در نتیجه ماساژ سبب تحریک عصب واگ شده و باعث افزایش حرکات دودی
روده در نوزاد گردید وافزایش انقباضات ریتمیک معده را ایجاد میکرد  ،هضم غذا را تسریع و تحمل آن
توسط نوزاد را سادهتر میکرد (.)23
 -1-5پیشنهادات
در این مطالعه تاثیر ماشاژ درمانی بر روی شاخصهای رشد مورد بررسی قرار گرفت طی این پژوهش
مشکالت فراوانی به جهت جمع آوری دادهها برای پژوهشگر پیش آمد که پیشنهاد میشود در مطالعات آتی
مشابه مورد نظر قرار گیرد.
 )1معموال مادران نوزادان  LBWبدلیل وزن پایین نوزادشان استرس و سواالت فراوانی در مورد نوزاد خویش
دارند که طی پیگیریهای تلفنی به کررات از پژوهشگر سوال میشود که الزم است پژوهشگر اطالعات کافی
در زمینهی نوزاد  LBWداشته باشد و امکان ارجاع بیمار در صورت لزوم به متخصص اطفال را داشته باشد.
 )2در بخش نوزادان به دلیل باال بودن تعداد زایمانها گاها اطالعات نوزاد و اندازهگیریها دقیق نبوده و ممکن
است در ویزیت های بعدی اشکالی در اندازهگیری رخ دهد برای مثال در این مطالعه چند مورد وجود داشت
که دور سر نوزاد در  16روزگی پایینتر از دور سر در بدو تولد ثبت شده است که دو پیش فرض برای
پژوهشگر ایجاد شد اولین پیش فرض ادماتو بودن سر نوزاد بدنبال زایمان بوده که بزرگتر از حالت نرمال
خواهد بود و دومین پیش فرض اشکال در نحوه اندازهگیری دور سر توسط پرسنل میباشد که پیشنهاد میشود
جهت کمتر کردن این خطا پژوهشگر این اندازهگیری را انجام دهد.
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 )3در شاخصهای اندازهگیری شده یکی از فرضیات مطرح شده کاهش مصرف شیر خشک در نوزادانی که
ماساژ دریافت کرده اند بود که پس از آنالیز تغییر معنا داری بین دو گروه مورد و شاهد یافت نشد به نظر
میرسد با توجه به انحراف معیار باالیی که در مصرف شیر خشک وجود داشت( )51361±71.11بررسی تعداد
بیشتری و یا پیگیری در مدت زمان طوالنیتری (نسبت به یک ماه که در این پژوهش انجام شد) از نوزادان
 LBW (4بتواند نشان دهد که میزان مصرف شیر خشک در نوزاد  LBWکه یکی از گروه های اصلی مصرف
شیر خشک را تشکیل میدهند بدنبال ماساژ درمانی کاهش میابد ،پیشنهاد میشود در مطالعات آتی در مورد
ماساژ درمانی این مسئله مد نظر قرار داده شود.
 LBWبه صورت وزن کمتر از  2511گرم در  259روز یا  37هفته از بارداری تعریف میشود که به صورت
معناداری با مورتالیتهها و موربیدیتههای نوزادی و همچنین نتایج مضر طوالنی مدت مخالف با سالمتی همراه
است .ساالنه  15میلیون نوزاد به صورت کم وزن در جهان به دنیا میآیند و این معادل  1تولد از هر  11تولد
میباشد که طی  21سال اخیر افزایش داشته است.
این کودکان در معرض ریسکهای بزرگ در زمینههای مشکالت یادگیری و بیماریهای تنفسی در مقایسه با
کودکان دیگر هستند.
موربیدیتههای وابسته به تولد نارس اغلب تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنند که موجب آنومالیهای فیزیکی ،روانی
و هزینههای اقتصادی میشوند ،بیشتر کودکان از تولد به صورت پره ترم جان سالم به در میبرند اما مشکالت
جدی که برای سالمت آنها وجود دارد تغییر نمیکند.
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روشهای مختلف برای بررسی این کودکان وجود دارد ،بعضی از آنها شامل تجویز مایعات و مواد غذایی به
صورت داخل عروقی  ،مکمل اکسیژن ،تهویه مکانیکال (ونتیله کردن) و روشهای ( kangaroo careانتقال
حرارت پوستی) ،دارو درمانی و نهایتا ماساژ درمانی میباشد.
پژوهش حاضر با هدف کلی "تعیین تأثیر ماساژ بر پایش رشد نوزادان کم وزن ( " )LBWانجام گرفت.
در این مطالعه معیارهای رشد مانند وزن ،دور سر ،قد ،میزان تغذیه با شیر مادر و شیر خشک،مدت آرامش پس
از شیر خوردن،میزان تغییرات دفع ادرار و مدفوع و میزان خواب و بیداری در گروههای مورد و ماساژ مورد در
مدت یک ماه پیگیری نوزاد و ماساژ تراپی در گروه مورد مقایسه شد.
نهایتا بجز شاخص های دور سر و میزان شیر خشک مصرفی در دو گروه سایر شاخصها بصورت معنا داری
در گروهی که ماساژ دریافت کرده بود نسبت به گروه شاهد بهبود داشت.
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