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  خالصه
 ماساژ تأثیر. ها معطوف شده است آن تکامل و رشد بهبود به نیمانند و توجه محقق یزنده م يشتریسورفاکتانت، نوزادان نارس ب یامروزه با معرف :مقدمه

 یبررس ،مطالعه نیهدف ا. نشان داده شده است يمتعدد يها و معدنی شدن استخوان در نوزادان نارس در پژوهش گیري  وزن روي بر پرستار توسط یدرمان
 .بودنل آموزش دیده آن با ماساژ توسط پرس ي مقایسه و نارس نوزادان يریوزن گ يتوسط مادر بر رو یدرمان ماساژ ریتأث

، ماساژ توسط شاهد ي نفره 20از سه گروه  یکیوارد  یهفته به صورت اتفاق 34 یال 28 ينوزاد نارس با سن باردار 60 ینیبال ییکارآزما یندر ا :ها روش
 یعما یزانروزانه و م یريوزن گ ي،سترطول مدت ب. و سه نوبت در روز انجام شد یپنج روز متوال يبرا یدرمان ماساژ. مادر و ماساژ توسط پرستار شدند

 .دگردیتجزیه و تحلیل  Kruskal-Wallisو  One way ANOVAهاي  و آزمون SPSSافزار  آوري شده توسط نرم هاي جمع داده .ثبت شد یافتیدر

ر سه گروه د یشافزا این .بود یشترب) مادر توسطو ماساژ  شاهد( یگراز دو گروه د يدار یپرستار به طور معن توسطوزن در گروه ماساژ  افزایش :ها یافته
وزن  یشافزا شاهداز گروه  يدار یبه طور معن یزمادر ن توسطگروه ماساژ  ).P=  001/0( بوددرصد  6/4 ± 1و  7/3 ± 5/1و  5/6 ± 5/2 یببه ترت

 .نداشت يدار یتفاوت معن ها گروه بین در يطول مدت بستر). P > 05/0(داشت  یشتريب

باشد  ینوزادان م ینوزن ا یشافزا يبرا یمنا یروش ،هفته 28 يباال ينوزادان نارس با سن باردار یدرمان د که ماساژداما نشان  ي مطالعه :گیري نتیجه
  .کنند یلتبد ینهمؤثر و کم هز يا یلهروش را به وس ینتوانند ا یو مادران م

  .یدرمان نوزاد نارس، ماساژ :واژگان کلیدي
 

  مقدمه
بـا   یـژه ود مراقبت از نوزادان نـارس بـه و  با بهبامروزه 
 یاز سورفاکتانت تعداد نوزادان نارسمناسب  ي استفاده

است  یافته یشافزا یمانند به طور قابل توجه یکه زنده م
 یـن رشـد و تکامـل ا   يبـه بهبـود   ینو توجه متخصص

سـازمان   یفطبق تعر). 1(معطوف شده است  یتجمع
هفتـه از   37 کـه زودتـر از   ینـوزادان  ی،بهداشت جهان

نارس در نظر  ،یندآ یم یامادر به دن یانهعادت ماه ینآخر
اند که  نشان داده يمطالعات متعدد). 2(شوند  یگرفته م

تواند اثرات  یرحم م یطاز مح ینخروج زود هنگام جن
چـه   آن). 3(داشته باشـد   یدر پ يو يبرا یاديمضر ز

ـ  ینتوسط جن  يگـردد، بـرا   یدر رحم حس و تجربه م
). 4(آل اسـت   یـده او ا يرفتـار  -یتکامل عصب رشد و

ـ  یطآن کـه در محـ   ينوزاد نارس به جا از  یآرام و غن
رشـد و تکامـل خـود     يبرا یازمورد ن یحس یکاتتحر

نوزادان  ي یژهو يها قرار داشته باشد، در بخش مراقبت
)Neonatal intensive care unit ــا ــا) NICU ی  يج
دا و بـه عبـارت   پر نور، پر سر و ص که جایی. یردگ یم
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 ).4-5(نـوزاد نـارس اسـت     يپر از استرس بـرا  یگرد
 يکه بـرا  یزمان یعنی ينوزاد یلاختالل در رشد در اوا

تواند  یاست، م یاساس یسلول یپرتروفیو ه يپالزیپره
 ینقص. فرد بگذارد يبر رو دایمی ي کننده ییناثرات تع
در کودکـان نـارس، در رشـد     یژهزمان، به و ینکه در ا

 ).6(بمانـد   یتواند تا دوران بلوغ بـاق  یشود م یم دیجاا
مشکالت ذکر شده پژوهشگران را  یر،اخ ي دو دهه یط

 ینوزادان نارس اشکال مختلف يبر آن داشته است تا برا
ـ   یکاتاز تحر سـاختن   یمکمل را فراهم کنند تا بـا غن

 یـن ا). 3(به تکامـل نـوزاد کمـک کننـد      NICU یطمح
 یکــاتتکامــل و تحر ي کننــده یــتحما يهــا مراقبــت
درون  یطمحـ  يسـاز  یهقصد دارند تا با شـب  يا مداخله

خود بازگردانـد و   یاصل یرتکامل نوزاد را به مس ،رحم
 یندنما یلو آن را تسه رددانگه  یباق یرمس ینآن را در ا

 یدرمان اند که ماساژ نشان داده يمطالعات متعدد). 8-4(
شـدن   یعدننوزاد، م یريوزن گ يتواند باعث بهبود یم

و  یمارســتانزودتــر از ب یصهــا، تــرخ بهتــر اســتخوان
 ي در مطالعه). 5(تر شود  ینهبه یحرکت يرفتار يها پاسخ
Field جنینی سن یانگیننوزاد نارس با م 63 همکاران و 

ها  آن ینیبال یتبودن وضع یدارکه از پا یزمان ،هفته 30
و  شاهدبه دو گروه  یبه طور اتفاقحاصل شد،  یناناطم

نوزادان روزانه سه  ،در گروه ماساژ. شدند یمماساژ تقس
روز ماساژ داده  10به مدت  یقهدق 15بار هر بار به مدت 

ـ    ،نوزادان گروه درمان. شدند وزن  يدار یبـه طـور معن
). 7( داشتند شاهددر روز نسبت به گروه  یشتريگیري ب

گروه  ینمشابه که توسط هم ي در چند مطالعه یجهنت ینا
  ).9-11(د گردید، تکرار انجام ش
Dieter  32 يبر رو يا مطالعه 2003و همکاران در سال 

به دو  ینوزادان به طور تصادف. نوزاد نارس انجام دادند
جا که مطالعات  از آن. شدند یمو ماساژ تقس شاهدگروه 

 5از روز  یـري روزه نشان داده بود که وزن گ 10 یقبل
روه درمـان بـه   مطالعه گـ  یندر ا ،شود یدرمان شروع م

درمان  ي دوره یانروز ماساژ داده شدند و در پا 5مدت 
 یشدرصد افـزا  53 شاهدبا گروه  یسهگروه در مقا ینا

و  یمنبه دست آمد که ا يمتعدد یجنتا .)3(وزن داشتند 
 هـا  پـژوهش . کرد می ییدمؤثر بودن ماساژ نوزادان را تأ

 بهبـود  موجـب  نـوزاد  و مـادر  تمـاس  که اند دادهنشان 
با  تواند میماساژ  ینهمچن. شود میوالد و فرزند  ي رابطه

به تکامل نوزاد نارس موجب  یدنبهبود و سرعت بخش
 انجـام  موضـوع  ،رو این از). 12(شود  ارتباط ینبهبود ا

ذکر  یدعالوه بر فوا. ماساژ توسط مادر مطرح شده است
 در تـوان  مـی کـار،   یـن بـودن ا  یشده در صورت عملـ 

چرا کـه   ؛کرد جویی صرفه یاديز یارستا حد ب ها هزینه
 گیر وقتو  هزینه پر نسبت بهماساژ دادن توسط پرستار 

نوزاد نارس  57و همکاران  Ferber ي مطالعه در. است
 ماسـاژ ماساژ توسـط مـادر و    شاهد،سالم به سه گروه 

روز ادامه  10ماساژ به مدت . شدند تقسیمتوسط پرستار 
ه ماساژ نسبت به گروه دوره، هردو گرو یاندر پا .داشت
و  Mathai). 10(داشتند  يدار یوزن معن یشافزا شاهد

 1نوزاد نارس با وزن  48اي را بر روي  همکاران مطالعه
کیلوگرم انجام دادند، ماساژ از روز سوم تا هشـتم   2 تا

توسط پرستار و پس از آن توسط مادر انجام شد و تـا  
بررسی افزایش در این . زمان ترم شدن نوزاد ادامه یافت

روزانـه   ،وزن در گروهی که ماساژ دریافت کرده بودند
 يها در پژوهش). 4(بود  شاهدگرم بیشتر از گروه  2/4

 یـري وزن گ ي یسـه مطالعـه بـه مقا   یکانجام شده تنها 
پرستار  یاپرداخته است که توسط مادر  ینوزادان نارس

 ،مطالعـه  ینهدف از ا. دبودن شدهماساژ داده  ییبه تنها
وزن  يتوسـط مـادر بـر رو    یدرمان ماساژ یرتأث یبررس

بـا ماسـاژ توسـط     نآ ي نوزادان نارس و مقایسه یريگ
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   .دبوروزه  5 ي دوره یک یپرسنل آموزش دیده ط
  

  ها روش
د کـه  بوشده  یتصادف ینیبال ییکارآزما یکمطالعه  ینا

 NICUدر  يبسـتر  ي هفتـه  34تـا   28در بین نـوزادان  
 پزشکی علوم دانشگاه به وابسته تیبهش شهید یمارستانب

ــاي در ســال اصــفهان، ــا  1388 ه . انجــام شــد1389ت
ـ  28 یمطالعه شامل سن حاملگ بهورود  يمعیارها  یال

کامل به صورت دهانی یا  ي هفته و رسیدن به تغذیه 34
 یلوگرمهر ک يبه ازا لیتر یلیم 150گاواژ به میزان روزانه 

 یرهـا از شـ   م گـروه نوزادان در تما. وزن بدن نوزاد بود
نـوزادان   ینهمچن. نکردند یافتشدند و سرم در یهتغذ
وارد  یـدار پا یـاتی ح یمباالتر از هفت روز با عال ینسن

مطالعه شدند تا کـاهش وزن هفـت روز اول تولـد در    
خـروج از   يمعیارهـا . نکند یجاده تداخل اعمطال یجنتا

 ي، بیمـار مـادرزادي  مهـم  هاي ناهنجاريمطالعه شامل 
دستگاه گوارش، نیاز به  يها قلب، ناهنجاري يزادمادر

عدم  یندر زمان انجام ماساژ و همچن یمکانیک ي تهویه
 ي کننده یتکه تقو یتعداد نوزادان. بود ینوالد یترضا

تعداد  یزن وکردند  یم یافتدر) یلمانند آپتام(مادر  یرش
 یـه خشـک تغذ  یرمـادر و شـ   یرکه توسط شـ  ینوزادان

  .بود یکسانگروه  در هر سه ،شدند یم
 ي نامـه  یتپـژوهش و فـرم رضـا    ینم مراحل ااتم

علـوم   ي دانشـکده  یاخالق پژوهش ي یتهدر کم ینوالد
پژوهش به صـورت  . یدرس یباصفهان به تصو یپزشک

فـرم   هـا  آنداده شـد و   یحتوضـ  ینوالـد  يمفصل بـرا 
  . و امضا نمودند تکمیلآگاهانه را  یترضا

در نظـر گرفتـه    کد یک یطنوزادان واجد شرا يبرا
کوچک نوشته  يکاغذ يها برگه يها رو شماره ینا. شد

 یـان کـه در جر  يفـرد . شدند و در جعبه قرار گرفتنـد 

از  یبه صورت تصادف نوزادان را يها پژوهش نبود، کد
 تقسـیم  مسـاوي  گروه سه به را نوزادانجعبه خارج و 

گـروه اول  . نـد نـوزاد قـرار گرفت   20در هر گروه . دکر
 یدرمـان  و گروه دوم توسط پرستار ماسـاژ  توسط مادر

و  ندشدند و گروه سوم مراقبت معمول را دریافت کرد
  .نشدند یدرمان ماساژ

 يدر روز اول مطالعه شروع شد و برا درمانی ماساژ
نوبت  یناول. یافتادامه  یقهدق 5و هر بار  یروز متوال 5

 یم، نوبت دوم نـ یصبحگاه ي یهساعت بعد از تغذ یک
 یقهدق 45وسط روز و نوبت سوم  ي یهاز تغذ ساعت بعد

هر نوبـت ماسـاژ   . بعد از اتمام نوبت دوم انجام گرفت
 ،ماسـاژ  انجـام  براي. بود یلمس یکتحر یقهدق 5شامل 

فرد ماساژ . قرار گرفت) Proneدر حالت (نوزاد به شکم 
. انجام کار ساکت بود یها را گرم کرده و طدهنده دست
 5ماساژ به . کف انگشتان انجام شدو با   یماساژ به آرام

 يا یهثان 10قسمت  6و هر بخش به  يا یقهدق یکبخش 
قسمت اول شامل ماساژ از نوك سر تا پشت . شد یمتقس

. سر و گردن و دوباره از پشت گردن تا نوك سـر بـود  
قسمت دوم و سوم شـامل ماسـاژ از پشـت گـردن تـا      

م، قسمت چهـار . ها و بازگشت تا پشت گردن بود شانه
ها تا باسـن و بازگشـت تـا پشـت      ماساژ از پشت شانه

. شـد  يهـا خـوددار   از تماس با مهره یول ،ها بود شانه
 ي یهقسمت پنجم شامل ماساژ هم زمان در دو پا از ناح

قسـمت  . به باال بود یینلگن تا کف پا و بازگشت از پا
طور هم زمان از شانه تا مچ  هششم شامل هر دو دست ب

واقع مراحل انجام هر  در. باال بود هبدست و بازگشت 
 بـار  5 کشـید، طـول   یقـه دق 5نوبت ماساژ که به مدت 

 و سـر  ماسـاژ  ثانیـه  10 که بود اي دقیقه 1تکرار ماساژ 
 10و  پشت ماساژ ثانیه 10ها، شانه ماساژ ثانیه 20 گردن،

  .شد می شامل راپا  دوماساژ هر  یهثان
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ـ   ي نامه پرسش ه، مخصوص که شامل تـوزین روزان
 ي،ا میزان مایعات دریـافتی، تعـداد دفعـات دفـع روده    

 سی سیبر حسب ( یافتیدر يکالریلومقدار ک و داروها
، روزانه ثبت بود) روز در بدن وزن کیلوگرم هر ازاي به

قبل از شروع مطالعه به مادران و پرستاران انجـام  . شد
جهت ثبت . الزم داده شد يها آموزش ،ماساژ ي دهنده

نفر پرستار به صورت نـاظر تمـام    یکت، اطالعا یقدق
  . وقت جهت نظارت بر روند انجام کار استخدام شد

سرعت ضـربان   ي یلهبه وس یزیولوژیکف يها پاسخ
در صـورت  . کنتـرل شـد   یقهقلب و تعداد تنفس در دق

ضـربان قلـب    مانند یزیولوژیکف یسترسد یمبروز عال
ـ ثان 15، ماساژ به مدت یقهبار در دق 200بیش از   یـا  هی

. شد یشده قطع م یريگ اندازه ي  یهتا بازگشت به حد پا
نـامطلوب را   یزیولوژیـک ف يها پاسخ یداريهشدار شن
داده  یمورد به مادر آموزش کـاف  یندر ا. داد یهشدار م

سرپرستار بر ماسـاژ مـادران و پرسـتارن نظـارت     . شد
ــ ــرد یم ــرم داده. ک ــا در ن ــزار  ه ــخه SPSSاف  15 ي نس
)version 15, SPSS Inc., Chicago, IL (   ثبـت و بـا

ــون   Kruskal-Wallisو  One way ANOVAآزمـ
   .شدند یلتحل

  
  ها افتهی

که وارد مطالعه شدند، سه نوزاد از گروه  ينوزاد 60از 
مـادر از   یتعـدم رضـا   دلیـل پرستار بـه   توسطماساژ 

 یشخصـ  یتدو نـوزاد بـا رضـا   . مطالعه خارج شـدند 
وسط مـادر ماسـاژ   نوزاد دو روز ت یک. شدند یصترخ

ماسـاژ از   ي داده شد اما به علت امتنـاع مـادر از ادامـه   
تمـام مـوارد فـوق توسـط نـوزادان      . مطالعه خارج شد

 يبه روش ابتدا( يساز یبه صورت اتفاق یطواجد شرا
مربـوط   يهـا  داده یتشدند و در نها یگزینجا) مطالعه

  . شد یلنوزاد تحل 60به 
 یانگینم. هفته بود 34تا  28 یننوزادان ب جنینیسن 

، ماسـاژ  شاهدسن جنینی در سه گروه  یارو انحراف مع
   برابـر  یـب پرسـتار بـه ترت   توسـط مادر و ماساژ  توسط

ــود  31 ± 4/2و 30 ± 3/2و 32 ± 2 ــه ب ــاوت . هفت تف
  نشــد  یــدهســه گــروه د ســن میــانگین در يدار یمعنــ

)78/0  =P .(سـه  نـوزادان  5 و 1 دقـایق  آپگار ي نمره 
  . نداشت داري معنی تفاوت یکدیگر با نیز گروه

 يدر ســه گــروه در روزهــا نــوزادانوزن  افــزایش
 یــانگینم. اســت شــده داده نشــانجــدول  درمطالعــه 

مطالعه نسبت به روز  يها وزن نوزادان در روز یشافزا
ـ   توسطاول در گروه ماساژ   يدار یپرستار به طـور معن

ـ ). P > 001/0(بود  یگراز دو گروه د یشترب و د یندر ب
وزن در  یشافـزا  ،مادر توسطگروه ماساژ  یگر،گروه د

ــد نــ  ــد بــ  یمح ــروه  یشدرص ــاهداز گ ــتن ش    ندداش
)04/0 < P( .    تنها در روز دوم مطالعـه نسـبت بـه روز

تفـاوت   شـاهد  گـروه مـادر و   توسطاول، گروه ماساژ 
  ). = 06/0P(ندشتوزن ندا یشدر افزا يدار یمعن

  
  مطالعه روزهاي در گروه 3 نوزادان در زنو افزایش یانگینم ي مقایسه. 1جدول 

 P مقدار  شاهد گروه  پرستار توسط ماساژ گروه  مادر توسطماساژ  گروه وزن افزایش درصد

  > 03/0  9/0 ± 4/0  4/1 ± 9/0  1 ± 4/3  اول روز به نسبت دوم روز
  > 001/0  8/1 ± 6/0  8/2 ± 2/1  1/2 ± 6/0  دوم روز به نسبت سوم روز
  > 001/0  8/2  ± 9/0  4/4 ± 7/1  3/3 ± 8/0  سوم روز هب نسبت چهارم روز
  > 001/0  7/3 ± 5/1  5/6 ± 5/2  6/4 ± 1  چهارم روز به نسبت پنجم روز
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وزن در هـر روز از   یشافـزا  یـانگین م ي یسهدر مقا
در گـروه ماسـاژ    یـزان م ینمطالعه نسبت به روز قبل ا

ـ   توسط از دو گـروه   یشـتر ب يدار یپرستار به طـور معن
 توسـط گروه ماسـاژ   ینهمچن). > P 001/0(بود  یگرد

ـ  یشافزا شاهد،مادر نسبت به گروه  را  يدار یوزن معن
طــول مــدت  یــانگینم یــعتوز). P > 04/0(نشــان داد 

ـ   يبستر  يدار یدر نوزادان سه گروه با هم تفـاوت معن
  .)= P 1/0(نداشت 

 توسطدر گروه ماساژ  يادفعات دفع روده یانگینم
بـود   یگراز دو گروه د یشترب يداریعنپرستار به طور م

)001/0 < P .(ـ   یگردو گروه د ینب  يداریتفـاوت معن
 توسطدر گروه ماساژ  یعما یافتدر یانگینم. نشد یدهد

ـ    کمتـر از دو  ) P > 05/0( يداریپرستار بـه طـور معن
ــود یگــرگــروه د ــ. ب تفــاوت  یگــردر دو گــروه د یول

ـ   Kruskal-Wallisآزمــون . شــتوجــود ندا يدار یمعن
مادران در سه گـروه بـا    یالتنشان داد که سطح تحص

ـ ). P=  71/0( شـت ندا يدار یهم تفاوت معن  ینهمچن
که ماساژ توسط مـادر انجـام شـد، آزمـون      یدر گروه
 یالتسطح تحصـ  یننشان داد که ب یرمناسپ یهمبستگ

 ي مختلـف رابطـه   يهـا  وزن در زمـان  یشمادر و افـزا 
مـا   ي در مطالعه ).< 05/0P( شتوجود ندا يدار یمعن

نشـان نـداد و    يا ها عارضـه  از گروه یک یچماساژ در ه
 یعیضربان قلب و سرعت تنفس نوزادان در حدود طب

  .ماند یباق
  
  بحث
 این از پیشمطالعه که  چندمانند  ،ما ي مطالعه يها یافته
توانـد باعـث    ید که ماساژ مدانشان  است، گرفته انجام

 ینیبـال  یتبـا وضـع  نوزادان نارس  یريوزن گ یشافزا
که توسط  یما گروه ي در مطالعه). 11-16(شود  یدارپا

نسبت بـه   يداریبودند، به طور معن یدهپرستار ماساژ د
 5 یـان در پا .داشـتند  یشتريوزن ب یشافزا شاهدگروه 

که توسط پرستار ماساژ داده شده  یروز مطالعه، گروه
وزن  یشافـزا  یگـر از دو گروه د يداریبود به طور معن

بـه طـور    یـز مادر ن توسطگروه ماساژ . داشتند یشتريب
  .ندداشت یشتريوزن ب یشافزا شاهداز گروه  يداریمعن

شـده   یشنهادپ ماساژاثر  يبرا متفاوتی هاي مکانیسم
و همکــاران هنگــام  Field ي مطالعــه یندر اولــ. اســت

کـه مـک    یبردند که نوزادان ینوزادان نارس پ ي یهتغذ
گـرم اضـافه وزن    8/2 ،دارنـد  يایـه تغذ یـر غ يها زدن

 یسـم مکان ینا یافته ینبا توجه به ا. کردند یداپ یشتريب
 يهـــا یرنـــدهگ یشپـــ یـــکمطـــرح شـــد کـــه تحر

)Proprioceptors (یشترب یشافزا یندرون دهان علت ا 
پژوهش نشان داده  یندر ا). 7( استبوده  یريدر وزن گ

ترشـح   یشها موجـب افـزا   یرندهگ ینا یکشد که تحر
شـود و بـه    یم یستوکینینسو کوله ینو انسول یناسترگ

 يهـا  یرنـده گ یـک کردند کـه تحر  یشنهادجهت پ ینهم
 یشسرتاسر بدن نوزاد احتمال دارد بتواند افـزا  يفشار

 ي چنـد مطالعـه   ،نظر ینا یروپ. کند یجادا یشتريوزن ب
پژوهشگران انجام شـد   یگرمحقق و د ینتوسط ا یگرد

که در  یکیبا همان تکن(ماساژ کردند که  ییدتأ یکه همگ
وزن  یشتواند موجـب افـزا   یم) ما انجام شد ي مطالعه

بـدون   یـا بـا   یدرمـان  مطالعـات ماسـاژ   یـن در ا. شود
وزن  یشها توانست موجـب افـزا   حرکات منفعل اندام

کـه هـر چنـد     کردندمطالعات مطرح  ینا. )3 ،9(شود 
ا ام ،شکننده به نظر برسد یارنوزاد نارس ممکن است بس

. از فشـار الزم اسـت   یزانـی مؤثر بـودن ماسـاژ م   يبرا
پـژوهش مـا   . کنـد  یم ییدموضوع را تأ ینما ا ي مطالعه

 یدر روز اول در گروه یريوزن گ یانگیننشان داد که م
از نوزادان که توسط پرستار ماساژ داده شدند به صورت 
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از روز دوم بـه  . بود یشترب یگراز دو گروه د يداریمعن
 یارپرسـتار بـه صـورت بسـ     توسـط اسـاژ  بعد گـروه م 

 بیشتريوزن  یشافزا یگرگروه د نسبت به دو يدار یمعن
بودند هرچند  یدهکه توسط مادر ماساژ د یگروه. داشت

وزن نداشتند اما از روز  یشگروه پرستار افزا ي به اندازه
دار  یوزن معن یشافزا شاهدسوم به بعد نسبت به گروه 

کند کـه   یم ییدرا تأ یمطالعات یگرد ي یجهنت ینا. داشتند
اما اختالف . اند دادهنشان  رامادر در انجام ماساژ  ییتوانا

که توسط  شتوجود دا ینوزادان یريوزن گ ینب یاديز
تفـاوت را   یـن مـا ا . مادر و پرستار ماساژ داده شده اند

 یـن بـه ا . یمدان یاز اختالف در فشار وارد شده م یناش
ــود و  یکســانتار مــادران و پرســ یــککــه تکن یــلدل ب

هـر دو گـروه نظـارت     کاربه  یدهد آموزش یزرسوپروا
  . کرد یم

وزن از  یشکـه موجـب افـزا     یمیسـ هر چنـد مکان 
 یست،کامل شناخته شده ن طور بهشود  یماساژ م یقطر

 یشـتر ب یلوزن به دل یشرسد که افزا یبه نظر م یداما بع
و همکـاران   Fieldچرا کـه   ؛باشد یمصرف يبودن کالر

وزن  یشکه در اثر ماسـاژ افـزا   ین دادند که نوزاداننشا
مصـرف و نـه مقـدار     یشـتري ب يکردنـد نـه کـالر    یداپ
توسـط مطالعـات    یجهنت ینا. کنند یم یرهرا ذخ یشتريب
ــرد ــات   يرو یگ ــارس و مطالع ــوزادان ن ــه رو ین  يک
تکرار شـده اسـت کـه هـر گونـه       ،انجام شد یواناتح

 یشعلـت افـزا   توانـد بـه   یوزن در اثر ماساژ م یشافزا
  ). 17-19( دغذا به رشد باش یلتبد

ما، کاهش تعداد دفعات دفع  ي مطالعه یگرد ي فتهیا
که توسط پرستار ماساژ داده شدند  یدر گروه يا روده

توانـد نشـان    یم یافته ینا. بود یگرنسبت به دو گروه د
گـروه   یـن ا. غذا به رشد باشـد  یلتبد یشافزا ي دهنده

مصـرف   یگـر بـه دو گـروه د  نسبت  يکمتر یعما یحت

انـد  مطالعات که نشان داده یدر مقابل برخ. ندبودکرده 
را کـاهش دهـد    يتواند طول مدت بسـتر  یکه ماساژ م

 Massaroکه توسط  يا ما و مطالعه ي ، در مطالعه)12(
در طول مدت  يداریتفاوت معن ،و همکاران انجام شد

ـ  یـز ما ن. نشد یدامطالعه پ يها گروه ینب يبستر  یـن ر اب
ما، طول مـدت   یمارستانیب یستمکه در س هستیم یدهعق

چـرا کـه    ؛گـزارش اسـت   يبرا يدشوار یارمع يبستر
ـ   یو اجتمـاع  یطب یتوضع یرتحت تأث  یننـوزاد و همچن

عوامـل   ینکنترل ا ونوزاد قرار دارد  یننظر پزشک و والد
   ).11(دشوار است  ینیبال يها ییکارآزما یدر طراح

حاضر از نظر  ي گروه در مطالعه نوزادان هر سه ینب
وجود  يدار یتفاوت معن 5صفر و  ي یقهآپگار دق ي نمره

تواننـد بـا    یکه مادران م دادما نشان  ي مطالعه. نداشت
ـ  وزن  یشموجـب افـزا   يدار یانجام ماساژ به طور معن

 ي مطالعه يها یافتهاما بر خالف  ،نوزاد نارس خود شوند
Ferber  یشافـزا  ینما ا ي العهدر مط ،)10(و همکاران 

 یـده پرستار آموزش د توسطاثر ماساژ  ي وزن به اندازه
اعمال  یلتواند به دل یم ینطور که ذکر شد ا همان. دبون

 یدر مـورد شـکنندگ   ینگران یلفشار کمتر مادران به دل
گونه عوارض  یچه یزما ن ي در مطالعه. نوزاد نارس باشد

دان در تمـام  نـوزا  یـاتی م حیمشاهده نشد و عال یجانب
  .بود یدارمراحل انجام ماساژ پا

  
   گیري نتیجه
نوزادان نـارس   یدرمان که ماساژ دادما نشان  ي مطالعه

 يبـرا  یمنا یهفته روش 28 يباال جنینیبا سن  یدارپا
 ینتوانند ا یباشد و مادران م ینوزادان م ینوزن ا یشافزا

و اثـربخش   ینهکم هز یاربس ،مؤثر يا یلهروش را به وس
بـاال بـردن    يبرا یشتريهر چند مطالعات ب. کنند یلتبد
  .استالزم  روش این ییکارا
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Massage Therapy by Mother or Nurse: Effect on Weight Gain in  
Premature Infants 
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Abstract 
Background: Today, with the introduction of surfactant the survival rate of preterm infants was in-
creased significantly and the researchers are looking to improve growth and development of premature 
infants. The effects of massage therapy on weight gain and bone mineralization in preterm infants has 
been shown in numerous studies. The purpose of this study was to compare the effect of massage ther-
apy on weight gain in preterm infants.  

Methods: Our randomized clinical trial has three groups: the infants who only received usual care, 
those who received massage by an expert nurse and those who received massage by their mothers. 
Massage therapy was conducted three times a day for five consecutive days. We recorded daily weight 
gain, the length of hospital stay and fluid intake. We used one way ANOVA and Kruskal-Wallis tests 
by SPSS software. 

Findings: The gestational age ranged between 28 to 34 weeks. At the end of the fifth day the group 
who were massaged by a nurse had significantly more weight gain (6.5 ± 2.5%) compared to two other 
groups (P < 0.001). The weight gain in the group who were massaged by their mother was 4.6 ± 1% 
and in the usual care group was 3.7 + 1.5% (P < 0.05). There was no significant difference in the 
length of hospital stay among groups.  
Conclusion: This study showed that a five days massage therapy was a safe procedure for stable pre-
term infants to facilitate weight gain. Mothers can use this effective and low cost method for weight 
gain in their preterm infants. 
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