مقاله پژوهشی

فصلنامه علمي – پژوهشي طبّ مكمّل ،شماره  ،2تابستان 1395

تأثیر ماساژ بازتابی پا بر دفع مکونیم در نوزادان سالم

*4

مهدی بصیریمقدم ،1شهال خسروان ،2سید جواد مجتبوی ،3محبوبه اسماعیلي

 .1مربي ،کارشناس ارشد پرستاری ،دانشجوی دکترای تخصصي پژوهشي ،گروه پرستاری اطفال ،دانشکكدهی پرسکتاری و مامکایي ،مرکک تحقیقکا توسکههی اجتمکاعي و ارتقکا
سالمت ،دانشگاه علوم پ شكي گناباد ،گناباد ،ایران.
 .2دانشیار ،دکترای تخصصي پرستاری ،گروه پرستاری سالمت جامهه و روان ،دانشكدهی پرستاری مامایي ،مرک تحقیقا عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پ شكي
گناباد ،گناباد ،ایران.
 .3دکترای تخصصي بالیني طبّ چیني ،عضو افتخاری مرک تحقیقا طبّ مكمّل ،کلینیک تخصصي بیمارستان امام رضا (ع) ،دانشگاه علوم پ شكي مشهد ،مشهد ،ایران.
 .4دانشجوی کارشناسي ارشد آموزش پرستاری گرایش اطفال ،عضو کمیتهی تحقیقا دانشجویي ،گروه پرستاری ،دانشكدهی پرستاری و مامایي ،دانشگاه علکوم پ شکكي گنابکاد،
گناباد ،ایران.
تاریخ دریافت 1394/12/26 :تاریخ پذیرش1395/04/07 :

چکیده
مقدمه :دفع مكونیم یک پدیدهی مهم در روزهای نخست زندگي نوزادان است و تسریع در دفع آن ميتواند از بروز عکوار آن جلکوگیری
کند .ماساژ بازتابي پا یكي از درمانهای طبّ مكمّل است که ميتواند به ارتقا سالمت کمک کند .هدف از این مطالهه ،تهیین تکثثیر ماسکاژ
بازتابي پا بر دفع مكونیم در نوزادان سالم است.
مواد و روشها :در این کارآزمایي بالیني شاهددار 60 ،نوزاد واجد شرایط انتخاب و بهطور تصادفي به  3گروه آزمون ،شم و کنترل
تخصیص یافتند .ماساژ بازتابي پا بهمد  30دقیقه در  4نوبت ،برای گروه آزمون در ناحیهی رودهها و کولون و برای گروه شم در ناحیهی
خنثي انجام شد .قبل از آغاز مطالهه از والدین نوزادان رضایتنامهی کتبي دریافت شد .اب ار پژوهش ،فرم ثبت اطالعا دموگرافیک و
چکلیست محققساخته بود .تج یه و تحلیل دادهها در نرماف ار  spssنسخهی  14/5با استفاده از آزمونهای آنالی واریانس یکطرفه و با
تكرار مشاهدا انجام شد.
یافتهها :مد زمان دفع اولین مكونیم در گروه آزمون با میانگین  6/95±1/78نسبت به گروه شم با میانگین( )9/17±1/80و گروه کنتکرل
با میانگین( )9/55±1/31کوتاهتر( )p=0/001و دفها آن نی در روز اول تولکد بیشکتر بکود()p=0/009؛ امکا در روز دوم تکا چهکارم اخکتالف
مهناداری بین گروهها وجود نداشت( .)p>0/05بروز عدم تحمل تغذیهای در نوزادان گروه کنترل بیشتر از دو گروه دیگر بود(.)p=0/04
نتیجهگیری :نتایج ،نشاندهندهی تثثیر مثبت ماساژ بازتابي پا در بهبود زمان ،دفها دفع مكونیم و تحمل تغذیهای در نوزادان است؛
بنابراین ،ميتوان این روش غیر دارویي را بهعنوان روشي مكمّل در نوزادان سالم توصیه کرد.
کلیدواژهها :ماساژ بازتابي پا ،مكونیم ،نوزادان سالم.
*نویسندهی مسئولE.mail: esmaeili.m@gmu.ac.ir :
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مقدمه
ازآنجاکه دورهی نوزادی ( 28روز اول پکس از تولکد) دورهی

دفع مكونیم با تثخیر صور ميگیکرد ( .)13تکثخیر در دفکع

بسیار حسّاسي از نظر بقکای نکوزاد اسکت ( )1پکرداختن بکه

مكونیم ميتواند عالوه بکر تکثخیر در شکروع تغذیکه ،خطکر

مسائل مربوط به این دوره ،از اهمّیکت بکهسک ایي برخکوردار

اف ایش سط بیليروبکین در خکون ،بکروز زردی و اسکترس

است ( .)2یكکي از پدیکدههکای مهکم در دورهی زودهنگکام

کبدی را در نوزاد اف ایش دهد ( )14و سبب ایجاد اضکطراب

نوزادی  -که بهعنوان یک شاخص سالمتي و فاکتور مهکم

زیککادی در والککدین نککوزاد گککردد ( .)5از طرفککي بککر اسککاس

مراقبتي ن د مراقبان نکوزاد و یکک شکاخص حیکاتي جهکت

دستورالهمل آکادمي کودککان آمریكکا ،1یكکي از مهیارهکای

عملكرد نرمال دستگاه گوارش تلقي ميشود ،دفکع مكکونیم

اصلي ترخیص نوزاد از بیمارستان ،دفع حکداقل یکک نوبکت

ميباشد ( .)4-3مكونیم به اولکین ترشکحا رودهای نکوزاد

مكونیم است ( .)15تثخیر در دفع آن ميتوانکد طکول مکد

اطالق ميشود ( )5که یک روند فی یولوژیک در پاسکخ بکه

بستری نوزاد در بیمارسکتان و احتمکال بکروز عفونکتهکای

تكامل عصبي پاراسکمااتیک روده و برقکراری پریستالتیسکم

بیمارستاني را اف ایش داده ه ینههای زیادی را بر خانواده و

رودهای است ( .)6ماهیت مكونیم ،مایهي غلیظ با رنگ سب

نظام سکالمت تحمیکل کنکد ()10؛ لکذا بکه نظکر مکيرسکد

تیره و متشكل از ترشحا دستگاه گکوارش ،بقایکای مکایع

مداخال تسریعکنندهی دفع مكونیم در مد کوتاهي پس
در نوزادان جلوگیری کند.

آمنیوتیک بلهیدهشده ،موکوس ،متابولیتهکای بیلکيروبکین،

از تولد بتواند از بروز این عوار

موهای النوگو و ورنیكس است ( )7که در طکي هفتکههکای

مطالها انجامشده در زمینهی تسریع دفع و اف ایش دفها

 6 -10حاملگي در ایلئوم جنین ظاهر شده ،در هفتکهی 16

دفع مكونیم ،اثربخشي درمانهکای دارویکي و غیکر دارویکي

حاملگي به کولون ميرسد و تکا زمکان تولکد جنکین ترشک

مانند شیافهای گلیسیرین ( ،)16تحریک رکتال ( ،)17انمکا

نميشکود ( .)8تقریبکا  %100نکوزادان تکرم و  %99نکوزادان

( ،)11الکتولوز ( )18و گاستروگرافین ( )10را مکورد بررسکي

نارس سالم ،اولین دفع مكونیم را در  48ساعت اول زنکدگي

قرار دادهاند؛ اما تج یه و تحلیل آنها ،نتایج متناقضي را ارائه

انجام ميدهند (.)9

مي کند و شواهد کافي برای پیادهسازی این درمانها وجکود

عدم دفع مكونیم بهد از  24ساعت اول تولکد ،یکک هشکدار

ندارد .یكي از مشكال ب رگ طبّ نوین با وجکود امتیکازا

مهم بوده و ضرور بررسي بیشکتر را اعکالم مکيکنکد (.)3

ظاهری آن نسبت به طبّ سکنتتي ،مصکرف مکواد شکیمیایي

انسداد دستگاه گوارش نوزاد در اثر مكونیم سفت و چسبنده

است که با وجود ه ینههای زیاد ،در مصرف طوالنيمد و

ميتواند سبب رزیدوی گوارشي مكرر ،دیستانسیون شكمي،

مقطهي ،عوار

جانبي را به همراه دارد؛ بکه همکین دلیکل،

دفع تثخیری غذا و تثخیر در دستیابي بکه تغذیکهی کامکل

استفاده از مداخال آسان ،کمه ینه و غیر تهاجمي موجکود

رودهای شود و خطکر عفونکت ناشکي از تغذیکهی وریکدی را

در حیطهی وظایف پرستاری ضرور پیدا ميکند (.)19

اف ایش دهد ( .)10دفع سریع اولین و آخرین مكونیم جهکت

امروزه در سراسر دنیا بهشد بر استفاده از درمانهای طبّ

تحمل تغذیهای و کارکرد مناسب دسکتگاه گکوارش ،امکری

مكمّل و جایگ ین 2در نظامهای بهداشتي و درمکاني تثکیکد

حیاتي است ( )11و ميتواند نوزاد را از درمانهای استرس-

ميشود .پرستاران ميتوانند از این درمانها در کنار درمان-

زای غیر ضروری و تهاجمي دور کند (.)4

های مهمول یا بهجکای آنهکا در راسکتای ارتقکا سکالمت

در روزهای اول پکس از تولکد ،هنکوز عملكکرد آنک یمهکای

استفاده کنند .ماساژ بازتابي پا یكي از شش درمان پرککاربرد

گوارشي نکوزاد ،مطلکوب نیسکت ( )12و بکه علکت دریافکت

در طبّ مكمّل است ( )20که نهتنها در درمان بیمکاریهکا و

ناکافي کالری و عدم تشكیل فلور باکتریایي نرمال دسکتگاه
گوارش ،فهّالیتهای رودهای نوزاد بهاندازهی کافي نیسکت و
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تثثیر ماساژ بازتابي پا بر …

مهدی بصیری مقدم و همكاران

ناخوشيها بلكه در حفظ سط سکالمت و خکوببکودن نیک

مهرفي بیشتر ماساژ بازتابي پا در جامههی پرسکتاری ایکران،

تثثیر دارد و برای همهی افراد از نکوزادان تکا بک رگسکاالن

بتواند گامي مؤثر در جهت ارتقا سط سالمت نکوزادان بکا

مناسب است ( .)21ماساژ بازتابي پا بر این اساس پایهریک ی

استفاده از روشهای غیر دارویي بردارد.

شده که پاها نمایانگر نقشهای از ککل بکدن هسکتند؛ یهنکي

مواد و روشها

تمام اعضا و قسمتهای مختلف بدن روی آنهکا مکنهكس

این پژوهش یک مطالههی کارآزمایي بالیني تصادفي اسکت

ميشوند .با واردکردن فشار بر نقاط رفلكسي پاها مکيتکوان

که به صور شاهددار و در  3گروه طي مردادماه تا دیمکاه

ارگانها و اندامهای داخلي بدن را تحت تثثیر قرار داد ()22

سککال  1394در بیمارسککتان حضککر ولککي عصککر (عککج)

(شكل شمارهی .)1

شهرستان بیرجند اجرا شد.

تاکنون مطالها متهددی ماساژ بازتابي پا را بهعنکوان یکک

مهیارهای ورود نمونه ها به مطالهه شکامل مکوارد زیکر بکود:

مداخله ی پرستاری غیر تهاجمي در شرایط مختلف بررسکي

اعالم رضایت والدین جهت شرکت نوزاد در پکژوهش ،قکرار

کردهاند که از این میان ميتوان در ب رگساالن به افک ایش

داشتن نوزاد در وضهیت سالم ترم با سکنت حکاملگي 37-42

حرکا رودهای و درمان یبوست ،کاهش اسکتفرا ناشکي از

هفته ،برخورداری نوزاد از وزن  2500-4000گرم در هنگام

شیمي درماني و بهبود عالئم سکندرم رودهی تحریکک پکذیر

تولد ،تغذیهی انحصاری نوزاد با شیر مادر ،عدم دفع مكونیم

( )22-24و در نوزادان به درمان کولیک ،کاهش درد حاد به

قبل از شروع مداخله ،نداشتن ممنوعیت ماساژ کف پکا (ادم،

دنبال واکسیناسیون و ثبا عالئم فی یولوژیک اشکاره ککرد

آسیب بافتي ،عفونت پوستي ،بثکورا جلکدی ،شكسکتگي و

( .)25-27بر اساس یكي از نظریکههکای مطکر در ماسکاژ

اختالال عروقي) ،تولد با زایمان واژینکال بکدون عارضکه و

بازتابي پا (نظریکهی همودینامیکک) ،ماسکاژ بازتکابي پکا بکر

عدم ناهنجاریهای مادرزادی و اختالل واضک در دسکتگاه

جریانیافتن خون در ارگان مربوط مؤثر است ()28؛ بهعالوه

گوارش.

ميتواند سبب تحریک عصب واگ و آزادسکازی هورمکون-

مهیارهای خروج نمونه ها از مطالهه نی  ،شامل موارد مصرف

های گوارشي شده به جذب بیشتر غذا و فرآیندهای هضمي

آنتيبیوتیک ،داروهای مسهل خوراکي یا رکتال ،اسکتفاده از

کمک کند ( .)29نتایج مطالههای ،اثرا مثبت ماساژ بازتابي

انما ،مصرف گیاهان سنتتي ،بروز مشكل در شکیردهي ،عکدم

پککا را در افکک ایش پریستالتیسککم رودهای کودکککان 3 -14

تحمل مداخله و بروز بیماری یا وضهیت حاد در طي مداخله

سالهی مبتال به یبوسکت و بکياختیکاری مکدفوع نشکان داد

بود.

( .)30لذا به نظر ميرسد این مداخله بتواند بر دفع مكونیم و

حجم نمونه بر اساس مطالههی مشابه بکرای متغیکر دفهکا

تحمل تغذیهای نوزادان تثثیرگذار باشد

دفع مكونیم ( )31و فرمول مقایسهی میانگینها با در نظکر

با توجه به اینكه درمکانهکای مكمّکل ،بخشکي از مراقبکت

گککرفتن ضککریب اطمینککان  %95و تککوان آزمککون  %90و

جامعنگر پرستاری هستند و پرستاری امروز نی بکر مراقبکت

 ،X2=9/92 ،X1=11/97 ،S2=1/30 ،S1=1/52در هکککککر

کلنگر تثکید دارد ( ،)20همچنین خکانوادههکا در رابطکه بکا

گروه  14نوزاد برآورد گردید و با احتسکاب ریک ش احتمکالي

اقداما اختصاصي تسریعکننده ی دفع مكونیم آموزش داده

نمونهها ،در هر گروه  20نوزاد و در مجموع در  3گکروه 60

نميشوند و طبق جستوجوها ،مطالهکهای ککه اثکرا ایکن

نوزاد محاسبه شد.

مداخله را در نوزادان بررسي کرده باشد یافت نشد ،مطالههی

جهت گردآوری اطالعا از چکلیسکت بررسکي مهیارهکای

حاضر با هدف تهیین تثثیر ماساژ بازتابي پکا بکر زمکان دفکع

ورود بککه مطالهککه بککرای انتخککاب واحککدهای پککژوهش،

اولین و آخرین مكونیم ،تهداد دفها دفع و تحمل تغذیکهای

پرسککشنامککهی اطالعککا دموگرافیککک و پرسککشنامککهی

در نوزادان سالم طراحي و اجرا گردیکد؛ بکه امیکد اینكکه بکا

وضهیت شیردهي و فرم ثبت نتایج مداخال اسکتفاده شکد.
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فرم ثبت مشخصا دموگرافیکک ،مشکتمل بکر  8سکؤال و

از پایدارشککدن شککرایط و دریافککت اقککداما مهمککول بخککش

حاوی اطالعا مربوط به جنس نوزاد ،سکنت حکاملگي ،وزن

(اندازهگیری شاخصهکای آنتروپومتریکک ،واکسیناسکیون و

موقککع تولککد ،آپگککار دقیقککهی پککنجم و رتبککهی تولککد بککود و

مراقبت از بند ناف) بهصکور متکوالي در پکژوهش شکرکت

پرسشنامهی وضهیت شیردهي نی  ،شامل  3سؤال در رابطه

داده شدند .نمونهها ابتدا به روش مبتني بکر هکدف انتخکاب

با زمان آغاز شیردهي بهد از زایمان ،تهداد دفها شکیردهي

شدند و در گام بهدی بر اساس بلوکهای جکایگشکتي ،بکه

در شبانهروز و طول مد زمان شیردهي (بر حسکب دقیقکه)

 10بلککوک  6تککایي در سککه گککروه آزمککون ،شککم و کنتککرل

بود .این اطالعا با پرسش از والکدین و بررسکي پرونکدهی

تخصیص یافتنکد .لیسکت تخصکیص تصکادفي بکهوسکیلهی

نوزاد به دست آمد.

همكار محترم آمار تهیه و در پاکتهای مخصوص گذاشکته

فرم ثبت نتایج مکداخال  ،شکامل ثبکت زمکان اولکین دفکع

شد .پس از بررسي نوزاد از نظکر مهیارهکای ورود و خکروج،

مكونیم (بر حسب ساعت پس از تولد) ،تهکداد دفهکا دفکع

درب پاکت باز شد و نوزاد به یكي از گروهها اختصاص داده

روزانه از روز اول تا روز چهکارم بهکد از تولکد ،آخکرین دفکع

شد .پژوهشگر قبل از اجرای مطالهه ،زیکر نظکر متخصکص

مكککونیم (مککدفوع انتقککالي :بککر اسککاس تغییککر رنککگ واضک

طبّ چیني تحت آمکوزشهکای نظکری و عملکي الزم قکرار

ایجادشده در مكونیم) و وضهیت تحمل تغذیهای نوزادان بود

گرفت و مجوز الزم را برای انجام این کار دریافت کرد.

که بدین صور بررسي شکد ککه نکوزاداني ککه بکر اسکاس

نوزادان در گروه آزمکون ،ماسکاژ بازتکابي پکا را در ناحیکهی

مشاهدا پژوهشگر ،گ ارشهکای پرسکتاری یکا اظهکارا

اختصاصي مربوط دریافت کردند .به این صور که نوزاد در

مادر ،بیش از دو نوبت در طي مکد مداخلکه دچکار تهکوع،

اتاق ساکت و روشن ،روی تخت در وضهیت بهپشتخوابیده

استفرا (خروج مواد خوردهشده با فشار از دهان) ،دفع خوني

و کامال آرام قرار گرفت .ساس پکژوهشگکر جهکت کنتکرل

(مدفوع قرم یا قیریرنگ) و نفخ شكمي (سکفت و متکورم-

عفونت ،دستها را شست و بکرای ککاهش اصکطكاک ،بکه

شدن شكم و عدم دفع گاز) شده بودند ،از نظر عدم تحمکل

روغن بچه ی خنثي و فاقد اثکر درمکاني آغشکته ککرد؛ ایکن

تغذیهای ،مثبت در نظر گرفته شدند.

روغن تولید گروه بهداشتي فیروز و حاوی روغنهای مهدني

جهت تهیکین اعتبکار ابک ار پکژوهش از روش روایکي محتکوا

مهطر ،با قابلیت نرم کنندگي ،حفظ رطوبت پوسکت و ماسکاژ

استفاده شد؛ بهاینترتیب که پس از تدوین بر اساس آخرین

نوزاد بود ( .)20پس از گرم شدن دستها ،هرککدام از پاهکا

متون علمي و نظریا متخصصان ،اب ار مورد نظر در اختیار

نی بهمنظور گکرم شکدن بکه مکد  1دقیقکه تحکت ماسکاژ

 10نفر از استادان صاحبنظر قرار گرفکت؛ پکس از دریافکت

عمومي قرار گرفتند .ساس درحاليکه پژوهشگر بکا دسکت

نظریا آنها و اعمال اصالحا الزم ،مهتبر تلقي شد.

چپ پاشنهی پای نوزاد را نگه داشته بود ،با انگشت شسکت

پس از تثیید طر در کمیتهی اخالق دانشگاه علوم پ شكي

دست راست خود ،ناحیهی مربوط به رودهها و کولون (شكل

گناباد ،پژوهشگر مهرفينامهی الزم را از واحکد تحصکیال

شمارهی  )1را در هر پا ،به مد  15دقیقه (در مجمکوع 30

تكمیلي دانشگاه اخذ کرد و با مجکوز مسکئوالن بیمارسکتان

دقیقه برای هکر نکوزاد) بکه صکور اختصاصکي ماسکاژ داد.

حضر ولي عصر (عج) ،به آن بیمارسکتان مراجهکه ککرد و

نوزادان گروه شم هماننکد گکروه آزمکون بودنکد؛ امکا ماسکاژ

توضیحا الزم را در رابطه با اهداف پژوهش و نحوهی کار

بازتابي پا را  -به علت نبود نقطکهی شکم در ککف پکا  -در

بکه والکدین نککوزادان ارائکه داد؛ در ادامککه نیک  ،همککهروزه در

نقطهی خنثي (منطقهی زیکر قکوزک خکارجي پکا) دریافکت

بیمارستان حضور یافت .با اعالم رضایت والکدین از شکرکت

کردند .دفها ماساژ برای هر نوزاد در گروه آزمون و شم4 ،

نوزاد در پژوهش ،فرم رضایت کتبي آگاهانه بهوسیله ی آنها

نوبت در مد بسکتری وی در بیمارسکتان بکود .در نکوزادان

(والدین نوزاد) تكمیل شد .ساس نوزادان واجد شرایط ،پکس

گروه کنترل ،هیچ مداخلهای انجام نشکد .نکوزادان در مکد
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بستری در بیمارستان در کنار مادر خود بودند و با شیر مکادر

اختالف مهنادار آماری نداشتند و از این نظکر همگکن بودنکد

تغذیه ميشدند.

(( )p>0/05جدول شمارهی .)1

به والدین نوزادان اطمینان داده شد که عارضهی جسکمي و

نتایج مطالهکه نشکان داد در  12سکاعت اول تولکد ،همکهی

رواني شناختهشده ای در رابطه با ماساژ بازتکابي پکا گک ارش

نوزادان گروه آزمون %90 ،از نکوزادان گکروه شکم و  %75از

نشده ( )23 ،20و در صور بروز مشكل ،به پ شکک نکوزاد

نوزادان گروه کنترل ،دفع اولین نوبت مكونیم را داشتند .دفع

اطالع داده خواهد شد .همچنین ،به آنان اعالم شکد ککه در

حداقل یک نوبت مكکونیم در همکهی نکوزادان در  3گکروه

صور عدم تمایل به ادامکهی شکرکت در مطالهکه ،در هکر

مورد مطالهه در  24ساعت اول تولد اتفاق افتاد.

مرحلهای ميتوانند از آن خارج شوند و این امکر تکثثیری در

از نظر میانگین مد زمان دفع اولین مكونیم ،نتکایج آزمکون

مراقبککت از نککوزاد آنهککا نخواهککد داشککت .محرمانککهمانککدن

آنالی واریانس یکطرفه تفاو مهناداری را بین گکروههکای

اطالعا و امكان دسترسي والکدین بکه نتکایج پکژوهش در

مورد مطالهه نشان داد ()p=0/001؛ بهطوریکه بکر اسکاس

صور تمایل آنان ،مورد تثکید قرار گرفت .بهعالوه نوزادان

آزمون تهقیبي توکي ،نوزادان گکروه آزمکون در مکد زمکان

سه گروه در مد مطالهه از مراقبکتهکای مهمکول بخکش

کوتاهتری نسبت به گروه شم و کنترل ،دفع مكونیم داشتند

محکروم نشککدند و مداخلککهی ماسکاژ بازتککابي پککا را در کنککار

(جدول شمارهی .)2

مراقبتهای مهمول دریافت کردند.

در مورد میانگین تهداد دفها دفع مكونیم در روز اول تولد،

تهیین زمان اولین دفع مكونیم ،دفها دفع روزانکه ،مکدفوع

اختالف مهنادار آماری در  3گروه مورد مطالهه مشاهده شکد

انتقالي و تحمل تغذیهای تا زمان ترخیص نکوزاد ،در بخکش

( )p=0/009که با استناد به آزمون تهقیبي تکوکي ،در گکروه

انجام شد و پس از ترخیص ،چکلیسکت مربکوط در اختیکار

آزمون از دو گروه دیگر بهطور مهناداری بیشتر بود .میانگین

مادران قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا موارد را با دقکت

تهداد دفها دفع در روزهای دوم ،سوم و چهارم بهد از تولکد

ثبککت و در پایککان پیگیککری گ ک ارش کننککد .در روز پککنجم،

اگرچه در گروه آزمون باالتر از  2گروه شم و کنترل بود ،اما

پیگیریِ مجدد انجام شد و مکوارد الزم مکورد بررسکي قکرار

این تفاو از نظر آماری مهنادار نبود ( p=0/62و p=0/68

گرفت .تحلیل دادهها با استفاده از نرماف ار  spssنسکخهی

و ( )p=0/36جدول شمارهی .)3

 14/5و در سط مهنيداری  p>0/05انجام گرفکت .جهکت

در  %75از نوزادان گروه آزمون %34 ،از نوزادان گروه شم و

توصیف شاخصها و دادههای کیفي از آزمون کایاسكوئر و

 40%از نوزادان گروه کنترل ،دفع آخکرین مكکونیم (مکدفوع

فراواني و درصد و جهکت توصکیف شکاخصهکا و دادههکای

انتقالي) در روز سوم بهد از تولد اتفاق افتاد و این تفاو بین

کمّککي پککس از تهیککین نرمککالیتي بککا آزمککون کولمککوگروف-

 3گروه از نظر آماری مهنادار بود (.)p=0/02

اسمیرنوف ،از آزمونهای پارامتریک (آنالی واریانس با تكرار

از نظر وضکهیت تحمکل تغذیکهای ،عکدم تحمکل تغذیکه در

مشاهدا  ،آنالی واریانس یکطرفه و آزمون توکي) استفاده

هیچیک از نوزادان گروه آزمون و شم مشکاهده یکا گک ارش

شد.

نشد؛ اما  3نوزاد در گروه کنترل دچار عدم تحمل تغذیکهای

یافتهها

بهصور دیستانسیون شكمي شدند و مجددا بستری شکدند

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد از  60نکوزاد مکورد

که این اختالف از نظر آماری مهنادار بود (.)p=0/04

مطالهه 11 ،نوزاد (مهکادل  )%55در گکروه آزمکون 9 ،نکوزاد

عوار

(مهادل  )%45در گروه شم و  8نوزاد (مهادل  )%40در گکروه

بازتابي پا بروز نكرد .در مجموع یافتهها بیانگکر ایکن اسکت

کنترل ،پسر و بقیه دختر بودند .سه گکروه مکورد مطالهکه از

که ماساژ بازتابي پا بر بهبود زمان و دفها دفکع مكکونیم و

لحاظ توزیع متغیرهکای دموگرافیکک و وضکهیت شکیردهي

تحمل تغذیهای نوزادان سالم ،اثرا مثبتي دارد.
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طب مكمل

بحث

را در نوزادان نارس کوتاه ميکند ( )31که با نتایج پکژوهش

در سالهای اخیر ،استفاده از روشهای طبّ مكمّل ازجملکه
ماساژ ،در واحدهای درماني اف ایش یافته است و مؤسسکا
زیادی از این مداخله جهت درمان بیماران و حتي کمک بکه
افراد سالم استفاده ميکنند ( .)32وجود تردیدهایي در رابطه
با اثربخشي طبّ مكمّل در جامههی پ شكي یكي از چالش-
هککای اصککلي بککرای ورود ایککن اقککداما بککه مجموعککهی
عملكردهای مراقبتي است و همین امکر ،لک وم وجکود یکک
پشتوانهی غني تحقیقاتي را ضروری ميسکازد ( .)33ماسکاژ
بازتابي پا یکک مداخلکهی غیکر تهکاجمي و آسکان در طکبّ
مكمّل است که ميتواند فرصتي برای گروه درمکاني و بکه-
ویژه پرسکتاران بکرای ارائکه ی مراقبکتهکای جکامعتکر بکه
مددجویان فراهم آورد ( .)20مطالههی حاضر با هدف تهیین
تثثیر این روش بر زمان اولین دفکع مكکونیم ،دفهکا دفکع،
مدفوع انتقالي و تحمکل تغذیکهای در نکوزادان سکالم انجکام
گرفته است.
یافتههای مطالههی حاضر نشان داد که همکهی نکوزادان در
سه گروه مورد بررسي ،حداقل یک نوبت دفع مكکونیم را در
روز اول تولد داشتند که با نتایج مطالههی ستو 1و همكکاران
که به بررسي طول مد دفکع مكکونیم در نکوزادان تکرم و
نارس پرداخته بودند ،تقریبا همخواني دارد؛ نتایج مطالهکهی
آنها نشکان داد حکدود  %99/4از نکوزادان تکرم ،اولکین دفکع
مكونیم را در  24ساعت اول زندگي انجام ميدهند (.)5
در مطالههی فهلي ،نوزادان گروه آزمون ،اولین دفع مكکونیم

حاضر همخواني دارد.

این یافته با نتایج مطالههی توی 4و همكاران ککه اثکرا 6

را در مد زمان کوتاهتری نسبت به دو گروه دیگر داشکتند.

جلسهی  30دقیقهای ماساژ بازتابي پکا را بکر بهبکود عالئکم

یافتههای مطالههی لي 2و همكاران ،با موضوع بررسي تثثیر

سندرم رودهی تحریک پذیر (درد و نفخ شكم و دفها دفکع

ماساژ فشاری نقاط مریدین در نقطهی ( ST25مهکده) بکر

مدفوع) در  34بیمار بررسي کردند ( ،)24بهرغکم تفکاو در

درمان نوزادان نارس مبتال به یبوست ،نشان داد ککه زمکان

نمونههای مورد بررسي و ماهیت مشكل ،همخواني دارد؛ اما

دفع مكکونیم در نکوزادان دریافکتکننکدهی تحریکک نقکاط

با یافتههای چندین مطالههی دیگر در رابطه با اثرا ماسکاژ

مریدین در مقایسه با گروه کنترل کوتاهتر بود ()34؛ با ایکن

بازتابي پا بر حرککا رودهای متنکاقض اسکت (.)31،30،22

تفاو که در این مطالهه از مداخلهی طبّ فشکاری اسکتفاده

علت عدم مطابقت ،احتمکاال بکه دلیکل تفکاو در تكنیکک،

شده بود .طبّ فشکاری و ماسکاژ بازتکابي ،هکر دو بکر اصکل

عمق ،قدر  ،منطقهی انجام ماساژ بازتابي پا ،تهداد جلسا

کانالهای انرژی استوارند و ج درمانهای مكمّکل دسکتي

مداخله ،فواصل اندازهگیری و خصوصا ماهیت مشكل مکورد

تقسیمبندی ميشوند ( .)35نتایج مطالههی بصکیریمقکدم و

بررسي و مكانیسمهای آن در افراد با تشخیصهای متفاو

همكاران نی نشان داد ماساژ ،طول مد دفع اولین مكونیم

باشد .همچنین ،در برخي از مطالها  ،ماسکاژ بکا اسکتفاده از

Setu
Li

میانگین تهداد دفها دفع مكونیم در روز اول تولد ،در گروه
آزمون ،باالتر از سکایر گکروههکا بکود .ایکن یافتکه بکا نتکایج
مطالهه ی سید رسولي و همكاران مطابقت ندارد .یک علکت
این تناقض ممكن است ناشي از تفکاو در تكنیکک مکورد
استفاده و مد زمان انجام مداخله باشد؛ در مطالههی آنان از
تثثیر ماساژ وایماال( 3ماساژ کلي بکدن) بکه مکد  4روز بکر
حرکا رودهای نکوزادان سکالم و پیشکگیری از بکروز زردی
بهره گرفته شده بود ( .)36نتایج مطالها نشان ميدهند که
ماساژ بازتابي پا بر خالف ماساژ مهمولي که حرکا مالشکي
کلي را در برميگیرد ،از وارد آمدن فشار بر نقکاط رفلكسکي
مشخصي در پاها استفاده ميکند و اثرا آن با لمکسِ بکه-
تنهایي اتفکاق نمکيافتکد و بکه نظکر مکيرسکد اثکری قابکل
مالحظهتر و فراتر از لمس ساده داشته باشد (.)22
در مطالههی حاضر اگرچه اختالف مهنکاداری از نظکر تهکداد
دفها دفع مكونیم بین گروههکا ،از روز دوم تکا چهکارم بکه
دست نیامد ،بااینحال در گروه آزمون نسکبت بکه دو گکروه
دیگر باالتر بود؛ لذا اگر روزهای مداخله افک ایش مکيیافکت
این احتمال وجود داشت که ارتباط مهناداری به دسکت آیکد.
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دستگاه ماساژور انجام شده است؛ درحاليکه در این مطالهه،

پیشنهاد مکيشکود بکه دانشکجویان پرسکتاری و پرسکتاران،

ماساژ بازتابي پا بهوسیلهی خود پژوهشگر انجام شد.

استفاده از این مهار ساده و راحت همراه بکا ادغکام آن در

در مطالههی حاضر بروز عدم تحمکل تغذیکهای در نکوزادان

مراقبتهای مهمول نوزادان ،آموزش داده شود؛ در این راستا

گروه کنترل ،از دو گروه دیگر بیشتر بود .اگرچه عدم تحمل

به مسئوالن و مربیان آموزشکي توصکیه مکيشکود آمکوزش

تغذیککه در نککوزادان نککارس بککه علککت نابککال بککودن سیسککتم

ماساژ بازتابي پا را ج اولویتهای خود قرار دهند.

گوارشي ،از شیوع بیشتری نسبت به نوزادان تکرم برخکوردار

از محدودیتهای مطالههی حاضر ،مد زمان کوتاه مداخله

است ،اما در بالین مشاهده ميشود که در نوزادان ترم سکالمِ

به علت تکرخیص زودهنگکام نکوزادان از بیمارسکتان ،عکدم

بدون ناهنجاری گوارشي نی اتفاق مکيافتکد و نکوزاد را بکه

امكان اندازهگیری رزیدوی مهده جهت تهیین دقیقتر تحمل

تغذیه با گاواژ و مداخال تهاجمي نیازمند مکي کنکد .نتکایج

تغذیهای ،حجم کم نمونه و عدم امكان کور بودن مداخلهگر

مطالهککهی ژانککگ 1و همكککاران نشککان داد زمککان دریافککت

بود؛ به همین دلیل ،جهت تكمیل یافتههای این پکژوهش و

تغذیه ی دهاني ،وضهیت تحمل تغذیهای و حجکم تغذیکهی

قابلیت تهمیم بیشتر ،انجام مطالها بیشتر با جمهیکتهکای

دریافتي در  60نکوزاد دریافکتکننکدهی ماسکاژ تکومم نقکاط

ب رگتر و مد زمان بیشتر مداخله توصیه ميشود.

مریدین و ماساژ شكم پس از عمل جراحي دستگاه گوارشي

نتیجهگیری

از وضککهیت بهتککری برخککوردار بککود ( .)37نتککایج مطالهککهی

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد انجام ماساژ بازتابي پا

کربندی و همكاران نی اثرا مثبت ماساژ را بر عدم تحمل

بکرای نککوزادان سکالم در روز اول تولککد ،در تسکریع زمککان و

تغذیهی نوزادان نارس نشان داد .به نظر مکيرسکد افک ایش

اف ایش دفها دفع مكکونیم و ککاهش بکروز عکدم تحمکل

حرکا گوارشي را ميتوان بهعنوان یكي از دالیل ککاهش

تغذیهای مؤثر است؛ بنابراین ،کاربرد این مهکار بکهعنکوان

وقوع عدم تحمل تغذیه در نوزادان شمرد که ميتواند سکبب

یک مداخله ی غیر تهاجمي در بخش نوزادان توصکیه مکي-

بهبککود سککریعتککر نککوزاد و کککاهش روزهککای اقامککت وی در

شود.

بیمارستان گردد (.)38

تشکر و قدردانی

گرچه امروزه بکا پیشکرفت تكنولکوژی ،انجکام ماسکاژ جک

این پژوهش حاصل بخشي از پایان نامهی مقطع کارشناسي
ارشد پرستاری بود که پس از تثییکد در شکورای تحصکیال
تكمیلي دانشگاه علوم پ شكي گناباد در تکاریخ 1394/4/14
و تصویب در کمیتهی منطقهای اخالق دانشگاه به شمارهی
 ،IR.GMU.REC.1394.24در مرکککککک ک ثبکککککککت
کارآزمککککایيهککککای بککککالیني ایککککران بککککا شککککمارهی
 IRCT2015100424349N1ثبککت شککد .بککدینوسککیله از
تمامي والدین نوزادان شرکتکننده در پکژوهش و کارکنکان
محتککرم بیمارسککتان حضککر ولککي عصککر (عککج) بیرجنککد و
همچنین حوزهی مهاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم
پ شكي گناباد (کمیتهی منطقهای اخالق در پژوهش ،واحکد
تحصیال تكمیلي و مدیریت امور پژوهشکي دانشکگاه) بکه
دلیل کمکهای مالي و مهنوی بيدریک  ،تشکكر و قکدرداني
ميگردد.

اقداما مهمول پرستاری محسوب نميشود ،امکا روزبکهروز،
تحقیقا مختلف تکثثیر شکگرف آن را در ککاهش عکوار
بیماریها آشكار ميکنند؛ بهطوریکه در حال حاضر ،ماساژ،
مداخله ای جهاني برای پرستاران محسوب ميشکود و مکي-
تواند در موقهیتهای بالیني بسیاری به کار برده شکود (.)33
پرستاران طراحان اصلي اقداما پرستاری بوده و نظار بر
کیفیت مراقبتها بر عهدهی آنهاسکت و بایکد قکادر باشکند
بهترین ،مفیدترین ،کمه ینه ترین و مهمتر از همکه ایمکن-
ترین روش درماني و مراقبتي را انتخاب کنند ( .)19با توجه
به عدم گ ارش عوار

سو ناشي از ماسکاژ بازتکابي پکا در

نوزادان و ارزان و ساده بودن آن ،ضکمن توصکیه بکه تکداوم
مطالها جهکت افک ایش دانکش پرسکتاری در ایکن زمینکه،
Zhang

1

1527

دوره  ،6شماره ( 2پیاپي  ،)19تابستان 95

طب مكمل

جدول شمارهی ( )1اطالعا جمهیتشناختي و بالیني نوزادان در سه گروه مورد مطالهه
گروه
*

P-Value

متغیر

گروه آزمون
انحراف مهیار  ±میانگین

گروه شم
انحراف مهیار  ±میانگین

گروه کنترل
انحراف مهیار  ±میانگین

آپگار دقیقهی پنج

9/0±70/47

9/0±60/68

9/0±70/57

0/82

سنت حاملگي
(به هفته)

38/1±65/18

38/1±80/36

38/1±45/14

0/67

رتبهی تولد

1/1±80/28

1/1±90/02

1/0±60/88

0/67

وزن موقع تولد
(به گرم)

3262/423±50/91

3287/397±50/31

3232/426±50/51

0/92

1/0±90/85

2/0±10/85

2/0±00/86

0/76

9/1±90/37

9/1±70/34

10/1±00/45

0/78

13/4±00/41

12/4±75/43

12/5±25/25

0/88

زمان شروع تغذیه
(ساعت پس از تولد)
دفها تغذیه در
شبانهروز
طول مد شیردهي
(به دقیقه)

* آزمون آماری آنالی واریانس یکطرفه

جدول شمارهی ( )2میانگین مد زمان دفع اولین نوبت مكونیم پس از تولد در سه گروه مورد مطالهه
گروه
متغیر

زمان دفع اولین مكونیم
(ساعت پس از تولد)

*P-Value

گروه آزمون
انحراف مهیار  ±میانگین

گروه شم
انحراف مهیار  ±میانگین

گروه کنترل
انحراف مهیار  ±میانگین

6/1±95/78

9/1±17/80

9/1±55/31

*آزمون آماری آنالی واریانس یکطرفه

1522
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جدول شمارهی ( ) 3میانگین تهداد دفها دفع مكونیم در روزهای اول تا چهارم بهد از تولد در سه گروه مورد مطالهه
گروه

دفعات دفع
مکونیم

*

P-Value

(روز بعد از تولد)

گروه آزمون
انحراف مهیار  ±میانگین

گروه شم
انحراف مهیار  ±میانگین

گروه کنترل
انحراف مهیار  ±میانگین

اول

1/0±90/64

1/0±30/57

1/0±40/68

0/009

دوم

2/0±50/88

2/0±40/75

2/0±25/78

0/62

سوم

3/1±20/00

3/1±00/16

2/1±90/11

0/68

چهارم

3/0±65/81

3/0±30/80

3/0±35/87

0/36

* آزمون آماری آنالی واریانس یکطرفه ** آزمون آماری آنالی واریانس با تكرار مشاهدا

شكل شمارهی ( )1مناطق بازتاب اعضای مختلف بدن در کف پا
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Abstract
Introduction: In the infants, meconium passage is an important phenomenon in the first days
of life and acceleration its excretion can prevent complications. Foot reflexology is one of
complementary therapies that can help to improve health status. The purpose of this study was
to determine effect of foot reflexology on meconium passage in healthy infants.
Methods: In this controlled clinical trial, 60 infants with written informed consent from
parents were selected and divided randomly into three experiment, sham and control groups.
Reflexology was performed for experiment group on the intestines and colon area for 30
minutes 4 times and reflexology was carried out for sham group on the neutral area for the
same duration. Data collected using demographic form and a researcher-made checklist. Data
were analyzed using one-way and repeated measure ANOVA tests by spss-14.5.
Results: In the experiment group, time of first meconium passage with mean of 6.95±1.78
was shorter than sham (9.17±1.80) and control (9.55±1.31) groups (p=0.001) and frequency
of meconium passages in the first day of life was more than two groups (1.90±0.64, 1.30±0.57
and 1.60±0.68 in the experiment, sham and control groups respectively p=0.009). But there
were no significant differences between groups in mean frequency of meconium passages in
second, third and fourth days (p>0.05). Feeding intolerance in the infants of control group was
more than another two groups (p=0.04).
Conclusion: The results showed positive effects of foot reflexology on improvement first
time and frequency of meconium passage and feeding tolerance in healthy infants. Therefore
this non-pharmacological method should be recommended as a supplement treatment in the
healthy infants.
Key Words: Foot Reflexology, Meconium, Healthy Infant
*Corresponding author: E.mail: esmaeili.m@gmu.ac.ir
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