
 روش های کاهش درد 
دارویی در زایمان

درد زایمان یکی از جدی ترین دردهایی اســت که بشــر تجربه کرده اســت. اگر چه 
مطالعه و تالش بــرای تخفیف درد زایمانی از دوران مصر باســتان مــورد توجه بوده 
اســت، برخی عقاید و ادیان به بهانه ی دخالت در مشــیت خداونــدی مانع و مخالف 
پیشــرفت این علم بوده اند. توانایی امروز ما در کنترل کاهش دردهای زایمانی مرهون 
مطالعات بســیار و زحمات پزشــکانی که »درد نکشــیدن را حق بیمــار« می دانند. 



روش های غیردارویی
عبارتنــد از اقداماتــی کــه عمدتًا روی 

آماده ســازی فیزیکی بدن برای روند زایمان 
و نیز آمــوزش ذهن برای پذیــرش و تحمل 

درد زایمان تاکیــد و تمرکز دارند. مثل تمرکز، 
موزیک، طب فشاری، طب ســوزنی، ماساژ، 

تحریک الکتریکی )TENS(، تمرینات ورزشی 
مثل آکواژیمناستیک، زایمان در آب و غیره  
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روش های دارویی
بهسهگروهقابلتقسیممیباشند:

1-  استنشاقی: گازانتونوکسترکیبیاستازگازنایتروساکساید
N2O)گازخنده(واکسیژن،اینگازازطریقیکماسکپالستیکی
)کهتوســطشیلنگیبهکپسولمربوطهوصلاســت(دراختیارمادر
گذاشــتهمیشودومادردرشــروعهرانقباضازدرونماسکمذکور
عمیقوآهســتهتنفسمیکندوگازانتونوکسازطریقریههاجذب
وباعثکاهشدردمیشود.الزماســتمادرفقطدرزمانانقباضاز
ماسکاســتفادهکندوبعدازقطعدرد،ماســکراکنارگذاشتهودر

هوایاتاقتنفسکند.
2- داروهای تزریقی وریدی:داروهایمســکنهستندکهحین
دردهایزایمانیبهتدریجدرونســیاهرگمادرتزریقشــدهوباعث

کاهشدردویمیشوند.استفادهازاینداروهاآسان
اســتولیبهعلتاحتمالعوارضجانبیبرای
مادروبخصوصجنینکمترمورداستفادهقرار

میگیرد.
3-  بی دردی موضعی: دراینروشکهبسیاری
ازمادرانبهعنوانروشاپیدورالباآنکمابیش
آشــناییدارندبااســتفادهازتزریــقیکماده
بیحسکنندهموضعیدرمجــاورتکانالنخاعی

ازانتقــالپالسیاپیامعصبیمربــوطبهدردبه
سمتمغزجلوگیریمیشود.درنتیجهدرعین
پیشرفتزایماندردهایایجادشدهدرمنطقه
لگنبهسمتمغزهدایتنشدهوبالطبعمادر

دردشدیدزایمانرااحساسنخواهدکرد.



یک سیکل درد عبارت است از: 
یکتحریکدردناککهازطریقاعصاب،پیامیاپالسدردبهمغزهدایتشدهومغز،آنراتحلیل

ودرداحساسمیشــود.دراینروش،یککاتتر)لولهنازک(پالســتیکیبهقطرحدودیکمیلیمتردرفضای
اپیدورال)اطرافکانالنخاعی(تعبیهشــدهودارویبیحسکنندهموضعیتوسطپمپهایتزریقدیجیتال،

تزریقمیشود.



ازآنجاییکهتمامیاعصــابازطریقبزرگراهیبه
نامنخاعبهسمتمغزمیروند،تزریقدارویبیحسکنندهمانع

عبورپیامهایدردازطریقنخاعبهسمتمغزمیشود.
تزریقاینترکیبداروییمسکنوبیحسکنندهازطریقپمپهایدقیقوحساسباعثمیشودکهمیزان
داروباســرعتمناسببهمحلتزریقشــودوچونکاتتر)لوله(اپیدورالدرکانالمربوطهثابتمیشود.تزریق

مادهبیحسیازلحاظزمانمحدودیتندارد.





در ایــن روش، تالش تیم 
درد  کاهــش  بی دردی، 
زایمان اســت و نه حذف 
کامل آن. لذا با استفاده از 
محاسبات دقیق غلظت 
و سرعت تزریق داروها، 
می شود  ایجاد  شرایطی 
که مادر درد شــدیدی 
لیکن  نکند،  احساس  را 

انقباضــات رحم را درک 
نماید. در صورتی که مادر 

انتظار داشــته باشد هیچ 
انقباضات  از دردها و  حسی 

باشد، تزریق  نداشته  زایمانی 
بیش  از نیاز داروهای بی حســی 

می تواند باعــث تضعیف عضالت 
شکم و لگن شده و عدم همکاری مادر 

در مراحل پایانی منجر به طوالنی شــدن 
زمان زایمان می شود.

پزشکان هیچ ابزاری برای ارزیابی میزان واقعی درد 
بیمار ندارند. در نتیجه چنانچه مادر اطالعات اشتباه از میزان 

حس درد به تیم پزشکی بدهد، احتمال تزریق دارو به میزان بیش از لزوم 
وجود دارد. بنابراین بهترین شاخص برای تنظیم میزان داروی بی حسی، 

پاسخ های هوشمندانه و درک مادر از روند زایمان طبیعی است.



تهران، شهرک اکباتان، انتهای فاز 3
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