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 بند ناف نوزادان یانیخون شر یبر گازها Bensonمادران به روش  یساز آرام ریثأت

 
 3یمجل محمد ،2یلندیب یرحمان هیرق ،1قلم نیزر نیپرو

 
 

چکیده

 روش به مادران یساز آرام ریتأث یبررس هدف با مطالعه، نیا. دارد ریتأث زین نوزادان یرو و بخشد یم بهبود را مانیزا ،Benson روش به مادران یساز آرام مقدمه:

Benson دیگرد انجام نوزادان ناف بند یانیشر خون ینشانگرها بر. 

 یآور جمع ابزار. افتندی اختصاص شاهد و مورد گروه دو به یتصادف طور به و انتخاب دسترس در باردار مادران از نفر 66 ،یتصادف ینیبال ییکارآزما کی در ها: روش

 از پس و دندید آموزش Benson یساز آرام روش مورد در د،یاسال و لمیف از استفاده با مورد، گروه. بود نوزادان اطالعات فرم و مادران کیدموگراف اطالعات فرم ها، داده
 توسط و شد کلمپ هیناح دو در نوزاد ناف بند مان،یزا از بعد. شد ینم داده آموزش یساز آرام روش شاهد، گروه در. شدند روش نیا انجام به قیتشو مارستان،یب به مراجعه

 یبررس جهت شگاهیآزما به یخی ی محفظه در و شد دهیکش( یس یس 8/6 از کمتر) نیهپار به آغشته سرنگ در ناف بند یانیشر خون تریل یلیم 5/6 ده،ید آموزش فرد
Partial pressure of oxygen (PO2 )و Partial pressure of carbon dioxide (PCO2 )افزار نرم از استفاده با یآمار یها آزمون. دیگرد ارسال SPSS شد انجام. 

 به داشت؛ وجود گروه دو در نوزادان ناف بند انیشر خون( P < 668/6) کربن دیاکس ید و( P < 668/6) ژنیاکس فشار نیانگیم نیب یدار یمعن یآمار تفاوت ها: یافته

 .دیگرد نشانگرها نیا بهبود باعث مورد، گروه در که یطور

 تیوضع بهبود بر رگذاریتأث روش کی عنوان به تواند یم و شود یم نوزادان یانیشر خون یگازها بهبود باعث مادر، توسط Benson یساز آرام روش گیری: نتیجه

 .گردد هیتوص یدرمان -یبهداشت ستمیس به نوزادان یانیشر خون یگازها

 نوزادان مادران، ناف، بند ،یخون یگازهابررسی  ،یساز آرام واژگان کلیدی:

 
. بند ناف نوزادان یانیخون شر یبر گازها Bensonمادران به روش  یساز آرام ریثأت .محمد یمجل ه،یرق یلندیب یرحمان ن،یقلم پرو نیزر ارجاع:

 168-161(: 536) 37؛ 8321مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

 

 مقدمه

 یط   را خود یزندگ دوران نیتر حساس از یکی مانیزا هنگام نوزادان

 از خارج یایدن به نهادن قدم و یرحم داخل ی مرحله از گذر. کنند یم

 است؛ یانسان هر یزندگ تیواقع نیتر مخاطره پر ادیز احتمال به رحم،

 کی  ولوژیزیف تط اب   ازمن د ین عم ر  ی هی  بق ب ا  سهیمقا در بدن که چرا

 در م ان یزا و یب اردار  دوران یه ا  مراقب ت  چن د  ه ر . اس ت  یشتریب

 یکس  یآسف و یپوکس  یه به ابتال هنوز اما است، افتهی شیافزا کشورمان

 ب ه  جهان در نوزاد 088888 حدود ساالنه،(. 1) دارد وجود نوزادان در

 ع  وار  ب  ه مب  تال زی  ن تع  داد نیهم   و رن  دیم یم   یکس  یآسف لی  دل

 (.2-3) شوند یم کینورولوژ

 در یکش ورها  در ن وزادی  آسفیکس ی  گیر چشم شیوع به توجه با

 و می  ر و م  ر  اف  زایش در آن مه  م بس  یار نق  ش و توس  عه ح  ال

 از یک ی  عن وان  ب ه  را آن از گی ری  پیش اهمیت نوزادان، های معلولیت

 ک ه  ییج ا  آن از و اس ت  مط ر   ن وزادان  و مادران طب های اولویت

 عوام ل  ش ناخت  باش د،  یم   تولدپیش از  یجد مشکل کی یکسیآسف

 ن وزاد  س المت  در یمهم   گام تواند یم ،یکسیآسف ی کننده یریگ شیپ

 بعد بالفاصله نوزادان ناف بند یانیشر خون یگازها یریگ اندازه. باشد

 ک ه  اس ت  یروش   نیت ر  عیس ر  و نیتر نهیهز کم آن، یواکاو و تولد از

. کن د  هی  ارا نیجن   تیوض ع  از یاعتماد قابل و  یدق یابیارز تواند یم

 و ین  یع یها روش از یکی ناف، بند یانیشر خون یگازها یریگ اندازه

 مقاله پژوهشی
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 در یجفت -یرحم عملکرد و نیجن یپوکسیه تیوضع یابیارز مناسب

 بن د  یخ ون  ینشانگرها یریگ اندازه. است نیجن تولد و مانیزا هنگام

 یب را  را یمناس ب  اطالعات تواند یم ،یتهاجم ریغ روش کی عنوان به ناف

 (.4) دهد قرار یدرمان میت اریاخت در یآگه شیپ و درمان ،یریگ میتصم

 و باردار مادر یزندگ یدادهایرو نیتر مهم از یکی مانیزا چند هر

 زا اس ترس  آن ان،  ش تر یب یب را  ام ا  اس ت،  بخ ش  نج ات  ی دهیپد کی

 دوران در آم وزش  و مه ارت  شیاف زا  با توان یم حال، نیا با. باشد یم

 را م ان یزا و آم اده  م ان، یزا یب را  را م ادر  م ان، یزا نیح   و یباردار

 (.5) نمود استرس بدون و ندیخوشا یا دهیپد

 ک اهش  و درد ش دت  شیاف زا  باع    مان،یزا طول در اضطراب

 تحریک موجب ن،یهمچن. شود یم مانیزا ندیفرا در ندیخوشا احساس

 اپ ی  و نفرین نوراپی ترشح و شود یم سمپاتیک عصبی دستگاه فعالیت

 اث ر  رح م،  عض الت  و خ ونی  ع رو   ب ر  و دهد یم شیافزا را نفرین

 ،یطرف   از و ش ود  م ی  رحم به رسانی خون کاهش موجب و گذارد می

 نیجن   خ ون  قن د  شیافزا آن، دنبال به و مادر خون قند شیافزا باع 

 نیجن   یمغز یها سلول تیحساس ن،یجن خون قند شیافزا که شود یم

 یمغ ز  یه ا  س لول  بیآس   باع    و کن د  یم   کم ژنیاکس کمبود به را

 ی نم ره  ک اهش  باع    توان د  یم   ب اردار،  مادر اضطراب(. 6) شود یم

Apgar (.7) کند دیتهد را نیجن سالمت و شود نوزاد 

 اض  طراب داد نش  ان همک  اران، و Punamaki ی مطالع  ه جینت  ا

 و کن د  جادیا ینیبال مشکالت تواند یم مان،یزا هنگام و یحاملگ دوران

 (.0) شود نوزاد سالمت کاهش باع 

 مقاوم ت  شیافزا با را مادر اضطراب نیب ارتباط مطالعات، یبعض

 نیب   یدار یمعن ارتباط که افتندیدر و کردند یبررس یرحم یها انیشر

 (.9) دارد وجود اضطراب ی نمره و یرحم انیشر مقاومت شیافزا

 دس ترس  در اض طراب  کنت رل  جه ت  یمتن وع  مداخالت امروزه،

 ه م  و نن د یب یم   آم وزش  آن م ورد  در ه م  پرستاران که است همگان

 ک اهش  و درد کنت رل  ی ی دارو ری  غ یها روش(. 18) ندینما یم مطالعه

 نی  ا از اس تفاده  و اس ت  یادی  ز تی  اهم یدارا باردار، مادر اضطراب

 س المت  توان د  یم و دارد نوزاد و مادر یبرا یکمتر عوار  ها، روش

 یادی  ز محقق ان  که دهد یم نشان شواهد. کند نیتضم را نوزاد و مادر

. دارن د  اهتم ام  درد و اض طراب  ی ی دارو ری  غ یها روش از استفاده بر

 در م ثثر  درمان کی عنوان به که است یساز آرام ها، روش نیا از یکی

 ،یس از  آرام یه ا  روش از یک  ی. ردی  گ یم قرار استفاده مورد اضطراب

 توس    1978 س ال  در روش، نی  ا. اس ت  Benson یساز آرام روش

Benson تی  مطلوب بهت ر،  یریادگی   و آم وزش  لیدل به و شد یمعرف 

 ف رد  روش، نی  ا در. باش د  یم اجرا قابل یمکان هر در و دارد یشتریب

 یتخصص   پرسنل و ژهیو ابزار و لیوسا به ازین و است داریب و اریهوش

(. 11) اس ت  اس تفاده  قاب ل  جامع ه،  اف راد  ش تر یب یبرا ن،یبنابرا. ندارد

 را فرد یسلول انرژی و خون گردش ،یآرام تن یها روش حیصح انجام

 مثب ت،  نگ رش  ج اد یا و مغ زی  عملک رد  بهب ود  ب ا  و بخشد یم بهبود

 .(12) دهد یم کاهش را یافسردگ و اضطراب ،یدگیتن

 دنیبخش   بهب ود  با ،Benson یساز آرام روش که رود یم احتمال

 م انع  ده د،  یم   شیاف زا  را نیجن به یرسان خون ،یرحم خون انیجر

 ن وزاد  ب ه  یرس ان  خ ون  شیاف زا  باع    و ش ود  یم   نوزاد یکسیآسف

 روش یاجرا ریتأث یبررس هدف با حاضر، ی مطالعه ن،یبنابرا. گردد یم

 ن وزادان  یانیشر خون یگازها بر Benson روش به مادران یساز آرام

 .دیگرد انجام

 

 ها روش

 پ ژوهش،  ی جامع ه . ب ود  یتص ادف  ینیب ال  ییکارآزما کی مطالعه، نیا

 یدرم ان  -یبهداش ت  مراک ز  در ک ه  ب ود  یب اردار  مادران ی هیکل شامل

 م ان یزا جه ت  و بودند یباردار دوران مراقبت تحت کاشمر شهرستان

 .کردند مراجعه کاشمر شهرستان( ع) ابوالفضل حضرت مارستانیب به

 ش دند  انتخاب دسترس در روش بهمادر باردار  68 شامل ها نمونه

 و( n=  31) م ورد  گ روه  دو در یتصادف صیتخص روش به سپس، و

 Benson یس از  آرام روش م ورد،  گروه. گرفتند قرار( n=  29) شاهد

 معم ول  یه ا  مراقبت تنها شاهد، گروه. کردند اجرا و دندید آموزش را

 .کردند افتیدر را مانیزا اتا 

 اطالع ات  یآور جم ع  ف رم  پ ژوهش،  نی  ا در استفاده مورد ابزار

 پ س . بود یانیشر خون یگازها سنجش ابزار و یمانیزا و کیدموگراف

 گناب  اد یپزش  ک عل  وم دانش  گاه اخ  ال  ی ت  هیکم از مج  وز کس ب  از

(IRGMU.Rec.1395.45 )ب ه  ینیبال ییکارآزما ثبت مرکز در ثبت و 

 مراکز به مراجعه با پژوهشگر ،IRCT2017060803489N3 ی  شماره

 37-39 یه ا  هفت ه  در ک ه  را ب اردار  م ادر  68 کاش مر،  شهر یبهداشت

 روش ب ه  بودن د،  مطالعه به ورود  یشرا یدارا و داشتند قرار یباردار

 ب ه  ییت ا 4 یگش ت  یجا یها بلوک روش با و نمود انتخاب دسترس در

 کنن دگان  ش رکت  یتم ام  از. داد اختص ا   م ورد  و ش اهد  گروه دو

 .شد گرفته پژوهش در شرکت جهت یکتب ی آگاهانه ی نامه تیرضا

 بح    از اس تفاده  با نفره 9-18 یها گروه در زنان مورد، گروه در

 آم وزش،  جهت. دندید آموزش را Benson یساز آرام روش ،یگروه

 .شد استفاده لمیف شینما و دیاسال از

 انجام ی نحوه گرید بار روش، نیا حیصح یاجرا از نانیاطم یبرا

 از پ س  گ روه،  دو ه ر . دی  گرد اصال  و یبررس پژوهشگر توس  آن

 نیب ال  ب ر  یو و دادن د  اطالع پژوهشگر به مارستانیب در شدن یبستر

 .شد حاضر ها آن

 روش انج  ام ب  ه  یتش  و را م  ادر پژوهش  گر م  ورد، گ  روه در

 ب ار  روش، حیص ح  یاج را  از نانیاطم یبرا. کرد Benson یساز آرام
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 دفعات تعداد. شد اصال  و یبررس مادر توس  آن انجام ی نحوه گرید

 روش، نی  ا انج ام  جه ت  م ادر  و شد اداشتی Benson روش انجام

 توس    روش انج ام  ع دم  ص ورت  در است ذکر به الزم. شد  یتشو

 .شد یم خارج پژوهش از مادر،

 یه ا  مراقب ت  و کردن د  یط شگاهیزا در را مانیزا مراحل شاهد، گروه

 روش زی  ن مطالع ه  ندیفرا از جدا که یصورت در و کردند افتیدر را معمول

Benson شدند خارج مطالعه از بودند، داده انجام و فراگرفته را. 

 بن د  از ن وزاد،  خروج از پس بالفاصله شاهد، و مورد گروه دو در

 دهی  د آم وزش  ف رد  توس    بود، شده کلمپ هیناح دو در که یو ناف

 س رن   در ن اف  بن د  یانیش ر  خ ون  ت ر یل یل  یم5/8. شد گرفته نمونه

 جه ت  و ش د  دهیکش(یس یس 1/8 از کمتر) نیهپار به آغشته نیانسول

 ارس ال  شگاهیآزما به یخی ی محفظه در ،یانیشر خون یگازها یبررس

. ش د  انج ام  Nova دس تگاه  و iTox تی  ک از اس تفاده  با یواکاو. شد

 انج ام  را شیآزم ا  که یکسان و گرفتند یم یانیشر خون ی نمونه که یافراد

   .نداشتند یاطالع شاهد و مورد یها گروهاختصا  افراد به  از دادند، یم

 ی نس خه  SPSS افزار نرم از استفاده با و یآور جمع از بعد ها، داده

19 (version 19, IBM Corporation, Armonk, NY )م  ورد 

 یب را  پ ژوهش،  اه داف  به توجه با بعد و گرفت قرار لیتحل و هیتجز

 انح راف  و نیانگیم ،یفراوان جداول) یفیتوص آمار از ها، داده فیتوص

. شد استفاده یاستنباط آمار از ها، داده لیتحل یبرا و شد استفاده( اریمع

. ش د  یبررس Kolmogorov-Smirnov آزمون با رهایمتغ بودن یعیطب

 یآم ار  آزم ون  از ،ین اف  انیشر خون یگازها نیانگیم ی سهیمقا یبرا

Mann-Whitman پ ژوهش،  نی  ا در ه ا  داده لیتحل یبرا. شد استفاد 

858/8 > P شد گرفته نظر در یدار یمعن سطح عنوان به. 

 

 ها افتهی

 م ورد  گ روه  در و 03/26 ± 56/5میانگین سن مادران در گروه شاهد 

ب   ر اس   اس آزم   ون   . (P=  228/8) ب   ود س   ال 74/20 ± 37/6

Independent t  ،و س ن  نظ ر  از ، مادران در دو گروه م ورد و ش اهد 

 .نداشتند یدار یمعن تفاوت ،(1 جدول) التیتحص

و  مت ر  یس انت  79/58 ± 50/1میانگین قد نوزادان در گروه ش اهد  

وزن ن وزادان   ن،یهمچن  . بود متر یسانت 61/49 ± 37/2در گروه مورد 

 م   ورد گ   روه در و گ   رم 50/3218 ± 04/348در گ   روه ش   اهد 

، Independent tب ر اس اس آزم ون    گرم ب ود.   67/3109 ± 04/481

 یآم ار  اختالف( P=  688/8) قد و( P=  038/8) وزن نظر از نوزادان

 .نداشتند گروه دو در یدار یمعن
 

 گروه دو در مادران التیتحص تیوضع ینسب و مطلق یفراوان عیتوز .1 جدول

 التیتحص شاهد مورد 2χ آزمون جینتا

18/4  =2
χ 

71/0  =df 

680/0  =P 

 پلمید ریز 19( 5/65) 24( 4/77)

 پلمید 10( 5/34) 5( 1/16)

 پلمید از باالتر 0( 0/0) 2( 5/6)

 کل 29( 100) 31( 100)

 اند. تعداد )درصد( ارایه شدهبه صورت  ها داده

 

 نیانگیم نیب یدار یمعن یآمار تفاوت که داد نشان جینتا همچنین،

( P < 881/8) ک  ربن دیاکس   ید نی  ز و (P < 881/8) اکس  یژن فش  ار

 داش ت  وج ود  م ورد  و ش اهد  گ روه  دو در ن وزادان  ن اف  بند انیشر

 (.2 جدول)

 

 بحث

 جینت ا  یرو Benson یس از  آرام روش که داد نشان مطالعه نیا جینتا

 یآم ار  تفاوت که یطور به دارد؛ ریتأث نوزادان ناف بند یخون یگازها

 ن وزادان  ن اف  بن د  یانیشر خون ژنیاکس فشار نیانگیم نیب یدار یمعن

 م ورد،  گ روه  در نشانگر نیا و دارد وجود مورد و شاهد گروه دو نیب

 .است افتهی بهبود

Urell ونیژناس  یاکس ب ر  را  یعم یتنفس نیتمر ریتأث همکاران، و 

 مش اهده  و دادن د  ق رار  یبررس   مورد قلب یجراح از بعد مارانیب در

 فشار و یانیشر خون ژنیاکس اشباع درصد زانیم ن،یتمر نیا که کردند

 و Fink(. 13) ده د  یم   شیاف زا  داری یمعن طور به را ژنیاکس یسهم

 انی  ب نوزاد و نیجن مادر، یبرا را مادران یساز آرام دیفوا زین همکاران

 (.14) دارد یخوان هم حاضر ی مطالعه یها افتهی با که اند کرده

 یرو مانیزا نوع ریثأتی بررس با همکاران، و Pence ی مطالعه در

 س زارین  و طبیع ی  زایمان در ها آن ی مقایسه و ناف بند خون گازهای

 PO2 ی،عموم بیهوشی با سزارین گروه در که ان، مشاهده شدنوزاد در

 ب ا  ؛ ای ن یافت ه،  (15) اس ت  دورال اپ ی  و طبیعی زایمان گروه از بیشتر

متف اوت اس ت؛ چ را    یری  گ خ ون  ن وع  در حاضر ی های مطالعه یافته

 

 مورد و شاهد گروه دو در نوزادان یناف انیشر خون کربن دیاکس ید و ژنیاکس فشار نیانگیم ی سهیمقا .2 جدول

 ریمتغ شاهد مورد Mann-Whitneyبر اساس آزمون 

68/4-  =Z 001/0؛ > P 88/3 ± 56/16 97/3 ± 06/11 ( فشار اکسیژن خون شریان نافیmmHg) 

15/4-  =Z 001/0؛ > P 84/4 ± 66/37 38/8 ± 69/45 اکسید کربن  فشار دی( خون شریان نافیmmHg) 

 اند. انحراف معیار ارایه شده ±میانگین به صورت  ها داده
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 تیاهم و انجام شد نوزاد یناف انیشر از یریگ خون ،مطالعه نیا درکه 

 ی دهن ده  نش ان  ک ه  اس ت  عل ت  نی  ا ب ه  ین اف  انیشر از یریگ خون

 ب ه  نیجن   از خ ون . به ای ن دلی ل ک ه    است نیجن یکیمتابول تیوضع

 از خ ون  ی،دی  ور ی نمون ه  در کهی حال در ؛دارد انیجر جفت سمت

 ینیب ال   یش را  ی دهن ده  نش ان  و ابدی یم انیجر نیجن سمت به جفت

 (.16) باشد یم ناف بند و جفت مادر،

 گ روه  در ن اف  بن د  یانیش ر  خون کربن دیاکس ید فشار نیانگیم

 ش اخص  نی  ا ورد،م گروه در که یطوره بمورد و شاهد متفاوت بود؛ 

 .بود افتهی بهبود

 از اس تفاده  که داد نشان جینتا همکاران، و همت بلند ی مطالعهدر 

 ناف بند یانیشر خون یگازها ریمقاد با زایمان در بخش آرام یداروها

 عل ت  ب ه  تواند یم ،حاضر ی مطالعه با تناقض که شتندا یدار یمعن ارتباط

 .(17) باشد بخش آرام یداروها با یساز آرام روش سمیمکان تفاوت

 یانیش ر  خون یگازها های شیآزما انجام ،مطالعه نیا قوت نقاط از

 ن وزادان  یری  گ ژنیاکس تیوضع یابیارز در یمعتبر یها شاخص و است

 یبخش   آرام مختل ف  یه ا  روش نیب ای سهیمقا شود یم شنهادیپ. باشد یم

 .گردد انجام زین نوزادان یانیشر خون یها شاخص یرو

 توس    Benson یس از  آرام روش انج ام ک ه   نی  ا یینها یریگ جهینت

 فش ار  ش امل  ن وزادان  ناف بند یانیشر خون ینشانگرها برزایمان  در مادر

 ک ه ی ط ور ه ب ؛دارد ریثأت آن کربن دیاکس ید زانیم ی وانیشر خون ژنیاکس

 روش نی  ا ت وان  یم و است شده نشانگرها نیا بهبود باع  ورد،م گروه در

 خ ون  یگازه ا  یام دها یپ بهب ود  بر ثرثم روش کی عنوان به را یساز آرام

 .نمود هیتوص یدرمان -یبهداشت ستمیس به نوزادان یانیشر

 

 تشکر و قدردانی

 تکمیل ی  تحص یالت  ش ورای در  112/95 ی نامه، ب ه ش ماره   پایان این

 م الی  ه ای  حمایتو با  رسید تصویبگناباد به  پزشکیدانشگاه علوم 

 .دانشگاه انجام شد این تحقیقاتمعاونت 
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Abstract 

Background: Performing Benson relaxation technique by the mother improves the labor and affects neonate. 

This research investigated the effect of Benson relaxation technique for mothers on infant’s umbilical arterial 

blood gases.  

Methods: In this randomized clinical trial study, 60 eligible pregnant women were selected through convenient 

sampling, and randomly assigned to experimental and control groups. Data collection instruments were mother’s 

demographic information form and neonatal information form. Benson relaxation technique were instructed to 

the experimental group using videos and slide presentations, and after admitting to hospital, they were 

encouraged to implement the noted technique. Benson relaxation technique will not be instructed to the control 

group. After delivery, umbilical cord of neonate was clamped at two sites, and 0.5 ml of umbilical arterial blood 

was collected by a trained nurse in a syringe containing heparin (< 0.1 ml), kept in an icebox, and sent to the 

laboratory for testing partial pressure of oxygen (PO2) and carbon dioxide (PCO2). Statistical analysis were 

performed using SPSS software. 

Findings: There was a statistically significant difference in terms of mean oxygen (P < 0.001) and carbon dioxide 

(P < 0.001) pressure in the umbilical artery between the control and intervention groups; the markers of the 

umbilical arteries of the neonate were improved in intervention group. 

Conclusion: Using Benson’s relaxation technique by mothers improves neonate’s arterial blood gases; and can 

be recommended to the healthcare system as an effective method to improve neonatal outcomes. 
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