
 روش های كاهش درد 
در  زايمان



درد زايمان يكي از جدي ترين دردهايي است كه بشر تجربه كرده است . اگر چه مطالعه و تالش براي تخفيف 
درد زايماني از دوران مصر باستان مورد توجه بوده است، گذشته برخي عقايد واديان به بهانه دخالت در 
مشيت خداوندي مانع و مخالف پيشرفت اين علم بوده اند. اما امروزه  توانايي ما در كنترل كاهش دردهاي 
زايماني مرهون مطالعات بسيار و زحمات پزشــكاني است كه »درد نكشيدن را حق بيمار« مي دانند. 

روش هاي كاهش درد زايماني

روش هاي دارويي روش هاي غير دارويي 
عبارتنــد از اقداماتي كــه عمدتاً روي آماده ســازي 
فيزيكي بدن بــراي روند زايمان و نيــز آموزش ذهن 
براي پذيرش و تحمل درد زايمان تاكيد و توجه دارند. 
مثل: تمركز، موزيك، طب فشــاري، طب ســوزنی، 
ماســاژ، تحريــك الكتريكــي )TENS(، تمرينات 
ورزشي مثل آكواژيمناســتيك، زايمان در آب و غيره 

 گاز انتونوكــس تركيبي اســت از:  گاز نايتروس اكســايد N2O)گاز خنده( 
و اكســيژن، اين گاز از طريق يك ماســك پالســتيكي)كه توسط شلنگي به 
كپســول مربوطه وصل اســت( در اختيار مادر گذاشته مي شــود و مادر در 
شــروع هر انقباض از درون ماســك مذكور عميق و آهســته تنفس مي كند 
و گاز انتونوكــس از طريــق ريه هــا جذب و باعــث كاهش درد مي شــود. 
الزم اســت مــادر بايد فقط در زمــان انقباضات از ماســك اســتفاده كند و 
بعــد از قطع درد، ماســك را كنــار گذاشــته و در هواي اتــاق تنفس كند. 

داروهاي ُمســكن هستند كه حين 
دردهاي زايماني بــه تدريج درون 
ســياهرگ مادر تزريق شده و باعث 
كاهش درد وي مي شــوند . استفاده 
از ايــن داروها آســان اســت، ولي 
به علــت احتمال عــوارض جانبي 
بــراي مــادر و بخصــوص جنين 
كمتر مورد اســتفاده قرار مي گيرد. 

به سه گروه قابل تقسيم  بندي مي باشند: 
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 در اين روش كه بســياري از مــادران به عنوان اپيدورال با 
آن كمابيش آشنايي دارند با اســتفاده از تزريق يك ماده 
بي حس كننده موضعي در مجاورت كانال نخاعي از انتقال 
پالس يا پيام عصبي مربوط به درد به سمت مغز جلوگيري 
مي شود . در نتيجه در عين پيشرفت زايمان دردهاي ايجاد 
شده در منطقه لگن به ســمت مغز هدايت نشده و بالطبع 

مادر درد شديد زايمان را احساس نخواهد كرد . 
يك سيكل درد عبارت اســت از: يك تحريك دردناك كه از 
طريق اعصاب، پيام يا پالس درد به مغز هدايت شــده و مغز، 
آن را تحليل و درد احساس مي شود . در اين روش، يك كاتتر 
)لوله نازك( پالستيكي به قطر حدود يك ميليمتر در فضاي 
اپيدورال )اطراف كانال نخاعي( تعبيه شده و داروي بي حس 
كننده موضعي توســط پمپ هاي تزريق ديجيتال، تزريق 
مي شود.  از آن جايي كه تمامي اعصاب از طريق بزرگراهي به 
نام نخاع به سمت مغز مي روند، تزريق داروي بي حس كننده 
مانع عبور پيام هاي درد از طريق نخاع به سمت مغز مي شود. 
تزريق اين تركيب دارويي مســكن و بي حس  كننده از طريق 
پمپ هاي دقيق و حساس باعث مي شــود كه ميزان دارو با 
سرعت مناســب به محل تزريق شــود و چون كاتتر )لوله( 
اپيــدورال در كانال مربوطه ثابت مي شــود. تزريق ماده بي 

حسي از لحاظ زمان محدوديت ندارد. 
در ايــن روش، تالش تيم بــي دردي، كاهش درد زايمان 
است و نه حذف كامل آن. لذا با استفاده از محاسبات دقيق 

غلظت و سرعت تزريق داروها، شرايطي ايجاد مي شود كه 
مادر درد شــديدي را احساس نكند. ليكن انقباضات رحم 
را درك نمايد. در صورتي كه مادر انتظار داشته باشد هيچ 
حســي از دردها و انقباضات زايماني نداشته باشد، تزريق 
بيش از نيــاز داروهاي بي حســي مي تواند باعث تضعيف 
عضالت شــكم و لگن شده و عدم همكاري مادر در مراحل 

پاياني منجر به طوالني شدن زمان زايمان مي شود. 
پزشــكان هيچ ابزاري بــراي ارزيابي ميــزان واقعي درد 
بيمار ندارند . در نتيجه چنانچه مادر اطالعات اشــتباه از 
ميزان حس درد به تيم پزشــكي بدهــد، احتمال تزريق 
دارو بــه ميزان بيش از لزوم وجــود دارد. بنابراين بهترين 
شــاخص براي تنظيم ميزان داروي بي حسي، پاسخ هاي 

هوشمندانه و درك مادر از روند زايمان طبيعي است. 
عو ارض اين روش بســيار ناچيز و قبال پيشگيری 

می باشد:
1( سردرد*

2( تهوع
3( خارش

4( تب
5( احساس ضعف يا سنگينی در پاها

* - ســر درد بسيارگذراســت و با مصرف مايعات فراوان 
)روزانه 10-8 ليوان( و نوشيدن قهوه )بعلت برخورداری از 

كافئين( بهبود خواهد يافت.

بي دردي موضعي
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