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  چكيده

 و تشـديد  باعـث اخـتالل در پيشـرفت زايمـان    زنان است و عوارض ناشـي از آن  در زندگي اغلب  زا حوادث مهم استرس از زايمان :مقدمه

اقـي يكـي از   كـورتيزول بز  .اسـت هاي غيردارويـي نـوين بـراي كـاهش اسـترس       جويدن آدامس از روش. شود زايمان مي از مشكالت بعد

  .دسترس براي سنجش استرس است نشانگرهاي باارزش و در

 .زا در مرحله اول زايمان تأثير جويدن آدامس نعنايي بر كورتيزول بزاقي زنان نخستتعيين  :هدف

با تخصيص تصادفي در  در دسترسگيري  كه با نمونهباشد سوكور مي بعد يك قبل و شاهدداركارآزمايي باليني از نوع  پژوهش حاضر: روش

گـروه   .انجـام شـد   1391در مرحله اول زايمان در سـال   مشهد البنين شهر بيمارستان ام بهزا مراجعه كننده  زن نخست 60بر روي دو گروه 

 هـا بـا   داده. استفاده شـد  رتيزول بزاقياز كو براي سنجش استرس. دقيقه جويدند 20به مدت  را آدامس نعنايي بدون قند يك گرمي تجربي

  .تجزيه و تحليل شد 5/11نسخه  SPSSافزار  و با نرم زوج و مستقل تيهاي  آزمون

و در گـروه شـاهد    4/41±0/13و 9/44±7/12در گـروه تجربـي   در نوبـت اول و دوم  ميانگين و انحراف معيار ميزان كـورتيزول بزاقـي    :ها يافته

 دار آمـاري معنـي  افـزايش   گـروه شـاهد  در دوم به مرحله اول  از كورتيزول بزاقي تغييرات. نانومول بر ليتر بود 8/42±0/11و  3/10±3/39

)009/0p< ( دار معنيكاهش گروه تجربي درو )01/0p< (دار  بين ميزان تغييرات دو گروه تفاوت معني .داشت)001/0p< (وجود داشت. 

تواند گواهي بر كاهش  زا را كاهش داد؛ كه مي زايمان زنان نخستمرحله اول   كورتيزول بزاقيجويدن آدامس نعنايي  :گيري نتيجه

 .هاي توأم آزمايشگاهي و باليني دارد ياز به بررسينگرچه قضاوت در مورد ميزان دقيق تغييرات استرس . باشد استرس

  عنعنا، بزاقي كورتيزولطب مكمل، زايمان، ، استرس ،آدامس :ها كليدواژه

  

 

 

 
  

  21/11/1391:تاريخ دريافت

  02/02/1392: تاريخ پذيرش
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  مقدمه

 بارداري و، رخداد در زندگي اغلب زنان زا حوادث مهم استرس زا

 از سرشار اي دوره تواند است؛ كه عليرغم مفرح بودن، مي زايمان

اين درصد استرس  90بيش از  .)1( اشدب اضطراب و نگراني

  .)2( مربوط به فرايند زايمان است دوران

 جسمي، رواني و عاطفي است كه  هاي از واكنش  عبارت  استرس 

هاي داخلي، خارجي، تغييرات و نيازهاي  در پاسخ به محرك

زا منجر به  هاي استرس موقعيت. )3(شود  زندگي فرد تجربه مي

آدرنال و در نهايت، - هيپوفيز- سازي محور هيپوتاالموس فعال

نفرين و  نفرين، نوراپي مانند اپيها  منجر به آزادسازي كاتكوالمين

امروزه مطالعات زيادي كورتيزول و  .)4(شود  كورتيزول مي

ها  ماركرهاي فعاليت سيستم عصبي سمپاتيك يعني كاتكوالمين

ها در خون  كه همه آن ؛سنجند را به عنوان ماركرهاي استرس مي

گيري است  كورتيزول در بزاق قابل اندازه. گيري است قابل اندازه

باشد؛ در مطالعات زيادي به  جا كه روشي غيرتهاجمي مي و از آن

ها در  بقيه كاتكوالمين. ه استشدعنوان نشانگر استرس استفاده 

هاي تهاجمي و  گيري نيست و بايد با روش بزاق قابل اندازه

كورتيزول بزاق . گيري خون تهيه شود زا مانند نمونه استرس

دهنده قسمت آزاد يا فعال هورمون است و بخشي از  نشان

و تحت  كند ميعبور  يمغز كه از سد خوني باشد؛ ميهورمون 

دهنده رفتار و عملكرد  گيرد و نشان تأثير فعاليت مغز قرار مي

ميزان كورتيزول بزاقي به طور  .)6, 5(باشد  شناختي فرد مي

. )7(باشد  مينانومول بر ليتر  2- 20ميانگين در افراد بالغ 

نفرين و كورتيزول در طول  نفرين، نوراپي ها شامل اپي كاتكوالمين

ها با استرس مادر ارتباط دارد  يابد و ميزان آن زايمان افزايش مي

ن ميزا) 2002(در بررسي انجام شده توسط روبين و همكاران  .)8(

 به 8/27±2/2كورتيزول بزاقي در اولين مرحله زايمان از 

   .)9(نانومول بر ليتر افزايش يافت  2/4±64

گذارد  مي اثر رحم و عضالت خوني عروق بر روي ها كاتكوالمين

 پيامدهايي و رساني خون كاهش رحمي، عروق تنگي موجب و

اختالل در روند پيشرفت ، )11, 10(رحمي  انقباضات كاهش نظير

زايمان، كسب تجربه منفي از زايمان، ايجاد مشكالت روحي و 

 جنين سالمت و دوش ميرواني بعد از زايمان و مشكالت شيردهي 

ترس شديد از زايمان و . دهد مي قرار تأثير را تحت نوزاد و

بيني درد و استرس موجب افزايش احتمال سزارين فوري و  پيش

درصدي  2/40با توجه به آمار . )15- 12(شود  درخواستي مادر مي

هاي  درصدي بيمارستان 80هاي دولتي و  سزارين در بيمارستان

افزايش زايمان طبيعي از اهميت  منظور بهخصوصي ايران، تالش 

بنابراين، آگاهي از علل جسمي و . )16(است  زيادي برخوردار

رواني پيشرفت غيرطبيعي زايمان مانند وجود استرس، تشخيص 

زودرس آن و انجام اقدامات اوليه براي پيشگيري و درمان امري 

 ازاسترس  كاهش بحراني، شرايط اين ربنابراين، د .حياتي است

   .)13(آيد  مي شمار به مراقبت مهم هاي اولويت

دسته  هاي كاهش استرس و تسكين درد زمان زايمان به دو روش

هاي دارويي شامل  روش. شود دارويي و غيردارويي تقسيم مي

هوشي عمومي  هوشي استنشاقي، بي  سيستميك داروها، بي تجويز

گيجي و : عوارض جانبي مانندباشد كه با  مي اي حسي منطقه و بي

هاي هوايي،  پذيري، كاهش رفلكس راه تحريكآلودگي،  خواب

خشكي دهان، كاهش فشارخون شرياني مادر، زجر جنيني، 

  .)14, 13(باشد  همراه مي هيپوكسي نوزادي و افت فشارخون

هاي غيردارويي مانند هيپنوتيزم، ماساژ، طب سوزني،  روش

جويدن  .)14(درماني و رفلكسولوژي است  نوردرماني، رايحه

مطرح شده در زمينه كاهش  غيرداروييهاي نوين  آدامس از روش

شود باعث افزايش ضربان قلب و  كه گفته مي ؛استرس است

شود و موجب افزايش متابوليسم گلوكز در  جريان خون به مغز مي

كورتكس فرونتال و در نتيجه، سبب كاهش غلظت كورتيزول در 

  .)19-17(شود  پاسخ به استرس مي

توصيف نمود كه جويدن آدامس يك ) 1993(هولينگورس 

جويدن آدامس باعث بهبود حافظه  .سازي است آرام تكنيك براي

تواند وضعيت كار را براي كساني كه از  شود و مي كاري مي

  .)20(برند، بهبود بخشد  استرس رنج مي

بيان كردند كه جويدن آدامس در ) 2007(تاهارا و همكاران 

شرايطي كه استرس با اجراي آزمون رياضي ايجاد شده، توانسته 

است موجب كاهش سطح كورتيزول و در نتيجه، كاهش استرس 

جويدن كند  بيان مي) 2011(جانسون  .در افراد شركت كننده شود

آدامس  عطر و طعمشده و  و اضطراب كاهش استرسسبب 

  .)22(شود  مي طراوت و حس  )21( باعث حالت آرامش

هاي مورد توجه است كه در  عطر و طعم نعناع يكي از بوها و طعم

. )23(شده است  هاي باستان براي افزايش نشاط استفاده مي تمدن

را  هوشياريع عطر نعنابيان نمودند كه ) 2005( دويرنوريش و 

و موجب ريالكسيشن عضالني و مغزي  )24(دهد  ميافزايش 

اثر مثبتي از ) 2007(اسكولي و همكاران . )24, 22(شود  مي

 Extra cool) (هايي با طعم نعناع، نسيم خنك  جويدن آدامس

تحت «فر ن 40بر روي  راب حادو گيالس بر استرس و اضط

مشاهده  متوسط استرس هاي كم و با شدت» زا شرايط استرس

مشاهده نمودند كه ) 2010(مونيكا و همكاران . )25(كردند 

دامس بدون طعم جويدن آدامس نعنايي در مقايسه با جويدن آ

سبب كاهش عاليم سندرم محروميت در افراد سيگاري شده 

  .)26(است 

) 2012(گري و همكاران و ) 2009(لئوراكي و همكاران اما  

بركاهش سطح جويدن آدامس با طعم نعناع مشاهده كردند كه 

رضايت، آرامش و هوشياري واحدهاي ايش ميزان استرس، افز
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، اند زا قرارگرفته پژوهش كه به شكل مصنوعي در شرايط استرس

  .)27, 17(تأثيري نداشته است 

در مـورد جويـدن   نتايج مطالعـات   كه دهد مي بررسي متون نشان

بررسـي در   هاي مـورد  استرساست و اكثر متفاوت  آدامس نعنايي

شناسـي   آزمايشـگاه روان  دربـه صـورت مصـنوعي     مطالعات،اين 

 در اي منتشـر شـده  مطالعـه   ،حـال حاضـر   در و اسـت  ايجاد شده

هايي كه به طـور   استرستأثير جويدن آدامس نعنايي بر  خصوص

 .دسـترس نيسـت   زمـان زايمـان در   افتد، ماننـد  طبيعي اتفاق مي

ـ  تعيين« با هدف مطالعهاين بنابراين،  ايي تأثير جويدن آدامس نعن

طراحي » زا در مرحله اول زايمان بر كورتيزول بزاقي زنان نخست

  .شد

  ها روش

تصادفي كارآزمايي باليني شاهددار  پژوهش حاضر يك مطالعه

با تخصيص ، و مستمر دسترس درگيري  با نمونه باشد كهميشده 

زا  زن نخست 60بر روي تصادفي در دو گروه تجربي و شاهد 

در مرحله  مشهد شهر )س(البنين بيمارستان ام بهمراجعه كننده 

با  حجم نمونه .ه استانجام شد 1391اول زايمان در سال 

نفر در گروه جويدن  10(نفر  20بر روي  استفاده از مطالعه راهنما

افزار آماري  نرمبا  )نفر در گروه شاهد 10آدامس نعنايي و 

NCSS،  قسمتPASS  با ميانگين و انحراف معيار تغييرات

براي +  20/4±8/3براي گروه تجربي و  -4±3/4كورتيزول 

 90و توان آزمون ) α%=5% (95با ضريب اطمينان گروه شاهد 

  .نفر محاسبه شد 30براي كورتيزول بزاقي در هر گروه  درصد

ايراني؛ ساكن شهر : عبارت بود از معيارهاي ورود در بدو پژوهش

ميزان و  قلو تك با سن حاملگي ترم؛ زا نخستمشهد و حومه؛ 

هاي مامايي  متر باشد؛ شاخص سانتي 5 - 7رحمي  اتساع دهانه 

دندان سالم يا ترميم شده  18مادر و جنين طبيعي و داراي حداقل 

 قبل از يك ساعتقل و فاقد مشكل جويدن باشد؛ حدا

و نخ دندان نكشيده  مسواك نزده، غذا نخورده ،بزاقيگيري  نمونه

؛ نمره كسب شده مادر بر اساس پرسشنامه استرس درك باشد

كسب نمره بين (دهنده استرس خفيف تا نسبتاً شديد  شده نشان

دقيقه رضايت  20باشد و براي جويدن آدامس به مدت ) 48-8

  .داشته باشد

سزارين براي : عبارت بود از بتداي مطالعها معيارهاي خروج -

متر بر اساس  ميلي 70؛ نمره بيشتر از انتخابي مراجعه كرده باشد

مقياس تطابق ديداري براي گرسنگي و خستگي كسب كرده 

هاي مهم  بيماري؛ مبتال به باشد؛ سوء مصرف مواد داشته باشد

مشكل بويايي داشته باشد؛  سابقهباشد و  اختالالت روانيو طبي 

ت تحصيالباشد؛ حاضر، مبتال به آنفلوانزا و سرماخوردگي در حال 

و علوم پزشكي باشد؛ براي شناسي  هاي علوم روان در رشته وي

دقيقه توانايي نداشته باشد و حجم  20جويدن آدامس به مدت 

  .ليتر باشد ميلي 3-5بزاق وي كمتر از 

: نيز مدنظر بود؛ مانندحين مطالعه در  معيارهايي براي خروج

اليم زجر و عمشكالت مامايي ؛ وقوع راف از ادامه پژوهشانص

تأثيرگذار بر  هاي دارويي يا غيردارويي ز روش؛ استفاده اجنين

ليتر و وقوع اتفاقاتي مانند  ميلي 3-5استرس؛ حجم بزاق كمتر از 

  . گازگرفتگي زبان در حين جويدن آدامس

سن، تحصيالت و شغل : مانند گر اي و مداخله متغيرهاي زمينه

درآمد خانواده، نمايه توده بدني قبل از سطح مادر و همسر، 

عاليم حياتي، رضايت از زندگي زناشويي، ، وزن فعلي، بارداري

احساس مادر و همسر نسبت به بارداري، احساس مادر هنگام 

هاي دوران  بستري شدن، مراجعه منظم به منظور مراقبت

از شدت دردناك بودن زايمان، تعداد دفعات  بارداري، تصور مادر

معاينه مهبلي، وضعيت انقباضات رحمي، وضعيت جنين،    

 ،بستري در اتاق واحد پژوهش ئوپوزيشن غالب مادر، تعداد زا

، ميزان خستگي، ميزان سروصداي محيط و درجه حرارت اتاق

استرس درك شده توسط مادر در بدو ورود، ورزش  گرسنگي و

دوره بارداري و داشتن اطالعات در باره زايمان و منابع كسب 

ها با  آن همگنينظر قرار گرفت؛ كه  اطالعات وي تحت

 .مناسب بررسي شدهاي آماري  آزمون

 : ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارت بود از

 50، بارداري و زايمان؛ با فرم مشخصات فردي، خانوادگي -1

هاي ثابتي همانند سن و شغل به روش بازآزمايي  پرسش كه داده

، بخش 1ساعت با ضريب همبستگي  72با فاصله زماني 

و بقيه  9/0ارز با ضريب همبستگي  اي به روش هم مشاهده

  .تأييد شد 85/0ها با روش آلفاي كرونباخ با ضريب  پرسش

؛ ساخت )Monobind Inc(نوبايند كيت اليزاي كورتيزول مو -2

گيري  براي اندازهمدل هيپريون  االيزا دستگاهكشور آمريكا كه با 

 5/91ميزان كورتيزول بزاقي استفاده گرديد و داراي حساسيت 

دقت اين كيت با روش اليزا در مقايسه با روش . باشد پيكوگرم مي

پايايي آزمايشات . است 9/0راديوايمونواسي داراي همبستگي 

مدل  االيزا اليزاي كورتيزول مونوبايند، دستگاهكيت براي 

واحد پژوهش  10نمونه بزاقي كه از  20و آزمايشگر با  هيپريون

به طور همزمان در دو لوله جداگانه و براي هر فرد با دو نام 

متفاوت و بدون اطالع فرد آزمايش كننده، آزمايش شد، داراي 

  .بود 97/0ضريب همبستگي 

مقياس استرس درك شده؛ اين مقياس ميزان درك فرد را در  -3

اش در طول  ها، حوادث يا رويدادهاي زندگي مورد اين كه موقعيت

شامل . )28(سنجد  زا بوده، مي ماه گذشته به چه ميزان استرس

بدون « بندي كيفي و تقسيم 56- 0پرسش با نمره بين 14

در مطالعه حاضر، پايايي . باشد مي» استرس شديد«تا » استرس
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همكاران باستاني و . تأييد شد 8/0ضريب آلفاي كرونباخ  آن با

محاسبه  7/0با ضريب آلفاي كرونباخ پايايي آن را  )1387(

  .)29(اند  كرده

مقياس تطابق ديداري؛ به منظور ارزيابي ميزان درد، خستگي  -4

. باشد متر مي از صفر تا يكصد ميليط افقي و گرسنگي كه خ

توسط  به ترتيب براي دردمقايسه با معيار  روشپايايي آن به 

، براي خستگي توسط لي و )30(=r 9/0با ) 2003(بامداني 

و براي گرسنگي توسط  )31( =68/0r با) 1999(همكاران 

  .)32(محاسبه شده است =r 7/0با ) 2010(زاده  خليل

بدين ترتيب كه . تعيين شد روش محتوا روايي كليه ابزارها به

رشته  از متخصصين مرتبط با نفر 13يت حداقل ؤابزارها به ر

پس از  رسيد وگروه مامايي ت علمي أاعضاي هي مربوطه و

هاي پژوهشگرساخته، كاربرد اين ابزارها  اصالحات الزم در بخش

  . نظر تأييد شد براي اهداف مورد

توسط صالحي در » مقياس استرس درك شده«همچنين روايي 

  .)28(به روش محتوا تأييد شده است  1373سال 

 هپژوهشگر پس از تأييد پژوهش در كميتها،  براي گردآوري داده

، از بين مادران مراجعه ولينئمس اجازه اخالق دانشگاه و كسب

كننده به زايشگاه با معرفي خود و توضيح در مورد طرح با اعالم 

رضايت شفاهي مادر به همكاري، معيارهاي ورود به پژوهش را 

  . داد مدنظر قرار مي

 ودر صورت دارا بودن معيارهاي الزم، با كسب رضايت كتبي 

ها، اطمينان  دادهمحرمانه ماندن  دادن به مادر در مورد اطمينان

براي انصراف از ادامه شركت در پژوهش در هر زماني كه مايل 

باشند، تعهد براي درمان و پيگيري در صورت وقوع اتفاقاتي مانند 

ه يارابه آنان ، ها گازگرفتن زبان و نحوه پاسخگويي به پرسش

   .شدمي

 از پس و شسته را خود دهان شد واسته ميدر ابتدا از مادران خ

 آوري جمع لوله درون به را دهان بزاق از ليتر ميلي 3-5 هچند لحظ

اي  تجربي، قطعهگروه مادران در به از آن، پس . بريزند نمونه

ساخت شركت اربيت كه  قند بدون نعنايييك گرمي  آدامس

باشد و حاوي  داراي مجوز رسمي از وزارت بهداشت ايران مي

طعم نعناع، سوربيتول ايزومالت، ماليتول، : تركيباتي مانند

سولفام، پايه آدامس، هومكتانت، گليسرول و  ايگزيتول، آسه

در گروه . ددقيقه بجون 20تا به مدت شد  داده مي آسپارتام است،

هاي معمول بخش  شد و فقط مراقبت انجام نمي اي شاهد، مداخله

در فاصله تهيه دو نمونه بزاق سعي شد . گرفت زايشگاه انجام مي

كليه شرايط در دو گروه به غير از جويدن آدامس در گروه تجربي 

 20. يكسان باشد؛ از جمله، حضور و رفتار پژوهشگر بر بالين زائو

لوله  ومين نمونه تهيه دو از تهيه اولين نمونه بزاقي، بعد دقيقه

ها و  با اطمينان از بسته بودن درب لوله. شد مي كدگذاريمربوطه 

هاي بزاق توسط فالكس به  در مجاورت كيسه يخ نمونه

در  .شد آزمايشگاه مركزي دانشكده پزشكي مشهد انتقال داده مي

  .شد نظر ثبت مي كليه مراحل، متغيرهاي تحت

كشور  ونوبايند ساختتجاري م كيت غلظت كورتيزول توسط

 از استفاده با و توليدكننده شركت دستورالعمل اساس بر آمريكا و

ابتدا  آزمايش، روز در. شد مدل هيپريون تعيين االيزا دستگاه

 از حالت تا گرفتند قرار اتاق دماي نمونه بزاق در هاي حاوي لوله

 سانتريفوژ 2500دور  دقيقه با 10سپس به مدت . درآيند فريز

 كورتيزول با غلظت .گردد نشين ته آن در موجود مخاط تا شدند

 گيري اندازه ها لوله فوقاني بخش در موجود شفاف مايع از استفاده

يكسان از نظر درجه حرارت  شرايط در بزاق هاي نمونه كليه .شد

و آزمايشگر در بخش آزمايشگاه مركزي  مكان محيط، زمان،

اين پروسه به  .گرفتند قرار آزمايش دانشكده پزشكي مشهد مورد

هاي  نمونه اطالع آزمايشگاه از كد، بدون سوكور يكصورت 

داده  آناليز كنندهاطالع بدون  ها كدگذاري پرسشنامه كورتيزول و

  . شدانجام  ها

- ابتدا توسط آزمون كلموگروفها،  براي تجزيه و تحليل داده

برخوردار بودن متغير هاي كمي از توزيع نرمال ، اسميرونوف

از آمار پارامتري و در غير  ،در صورت نرمال بودن .تعيين گرديد

براي  .هاي غيرپارامتريك آن استفاده شد اين صورت از معادل

توصيف اطالعات دموگرافيك و مشخصات فردي از ميانگين، 

متغيرهاي كيفي  درانحراف معيار و براي بررسي همگني دو گروه 

مقايسه متغيرهاي كمي  برايو  ويتني من كاي ومجذوراز آزمون 

و متغيرهاي كمي غيرنرمال از  مستقل تينرمال از آزمون 

، ميانگين متغير اصلياختالف براي مقايسه  .استفاده شد ويتني من

استفاده  مستقل تياز آزمون در دو گروه كورتيزول بزاقي ميزان 

 هر بعد براي مقايسه ميانگين متغيرهاي اصلي در قبل و. شد

درصد و  95سطح اطمينان  .استفاده شد زوج آزمون تيگروه از 

تجزيه  مالك معناداري آزمون بود و 05/0مقدار احتمال كمتر از 

انجام  5/11نسخه  SPSSافزار آماري  توسط نرم ها و تحليل داده

  .شد

  ها يافته

نظر  اي و تحت واحدهاي پژوهش از نظر كليه متغيرهاي زمينه 

متغير سن و خستگي كه آزمون  به جز) 1جدول (همگن بودند 

تغييرات  ها بر آناليز واريانس دوطرفه مشخص كرد اين ناهمگني

براي سن ) اثر گروه و متغير (داري  متقابل معنيميزان كورتيزول اثر 

)3/0( p= و براي خستگي )6/0(p= متغير سن مادر  .نداشته است

)1/0(p=  و خستگي)9/0(p= داري  اثر معني)بر تغييرات ) اثر متغير

  .كورتيزول نداشته است

 با گروه شاهددر دوم به مرحله اول  از كورتيزول بزاقيتغييرات 

) 009/0 (P< با  گروه تجربي درافزايش و)014/0p= ( كاهش
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 ).1نمودار) (2جدول( ) p> 001/0(دار آماري وجود داشت  معنيبين ميزان تغييرات دو گروه تفاوت  .دار آماري داشته است معني

ميانگين، انحراف معيار و توزيع فراواني مطلق و نسبي برخي از مشخصات مادران و متغيرهاي تحت نظر در دو گروه تجربي و : 1جدول 

 شاهد

  گروه شاهد  نتايج

 نفر 30

  گروه تجربي

 نفر30

  شاخص

مستقل آزمون تي  

P< 002/0  

6/24 ± 01/4  8/22 ± 8/3   )سال(مادر  سن 

  انحراف معيار±ميانگين

مستقل آزمون تي  

p= 09/0  

 

 3/39 ± 3/10  

 

 9/44 ± 7/12  

  كورتيزول بزاقي قبل از مداخله

  )نانومول بر ليتر(

 انحراف معيار±ميانگين

مستقل آزمون تي   

P< 010/0  

 

 

 9/26 ± 5/15  

 

 

 4/18 ± 1/14  

  )متر ميلي  0 -100(گرسنگي 

  انحراف معيار±ميانگين

مستقل آزمون تي  

p= 219/0  

 

 6/36 ± 6/16  

 

 3/42 ± 8/16  

  )متر ميلي0 -100(خستگي 

  انحراف معيار±ميانگين

مستقل آزمون تي  

p= 364/0  

 

 

 4/50 ± 3/13  

 

 4/53 ± 4/7  

  )متر ميلي 0 -100(درد 

  انحراف معيار±ميانگين

  

 آزمون تي مستقل

p= 771/0  

 

 

 28± 2/5  

 

 4/28 ± 2/3  

  )0 - 56(استرس درك شده 

  انحراف معيار±ميانگين

 

 

ويتني من آزمون  

p= 631/0  

 

 

)23(7  

)21(6  

)40(12  

)16(5  

 

)13(4  

)33(10  

)43(13  

)11(3  

 )درصد(سطح تحصيالت مادر، تعداد 

  ابتدايي −

  راهنمايي −

  متوسطه −

  دانشگاهي −

  

 

ويتني آزمون من   

p= 690/0  

 

0 (0) 

27  (90) 

3   (10) 

 

 

0   (0) 

26  (87) 

4   (13) 

 

  )درصد(سطح درآمدخانواده،تعداد 

  بيشتر از حد كفاف-

  در حدكفاف-

 كمتر از حد كفاف

 

   

ويتني من آزمون   

p= 394/0  

 

20 (66) 

10   (34) 

0   (0) 

0   (0) 

0   ( 0 ) 

 

 

23 (76) 

7   (23) 

0   (0) 

0   (0) 

0   ( 0 ) 

  )درصد(رضايت از زندگي، تعداد 

  بسيار زياد -

  زياد -

  تاحدي -

  كم -

 بسيار كم -
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 آزمون مجذوركاي

p= 608/0   

 

 

6   ( 5/19 ) 

18   (61) 

6   ( 5/19 ) 

 

 

10 (30) 

17   (60) 

3   ( 10 ) 

  احساس مادر هنگام بستري

 )درصد(تعداد 

 نگراني −

 ترس −

  خوشحالي −

  

  تجربي و گروه شاهد در نوبت اول و دوم دو كورتيزول بزاقي مقادير: 2 جدول

  ها گروه

  

  متغير

  شاهد  

  نفر 30تعداد 

  تجربي

  نفر 30تعداد 

  

  مستقل  نتيجه آزمون تي

ول
يز
ورت

 ك

  

ي
زاق

ب
)

تر
 لي
 بر

ول
وم

نان
(  

=p  9/44±7/12  3/39±3/10  نوبت اول 09/0  

=p  2/41±13  8/42±0/11  نوبت دوم 5/0  

-  +5/3±8/6  تغييرات 7/3 ± 2/8  P< 001/0  

>P  زوج تي نتيجه آزمون   009/0  P< 014/0  

  

  

  

        
 مقايسه تغييرات كورتيزول بزاقي بين دو گروه تجربي و شاهد: 1نمودار 

  بحث

مرحله اول زايمان بين نوبت اول  كورتيزول بزاقي راتيميزان تغي

 -7/3±2/8و  +5/3±8/6و دوم گروه شاهد و تجربي به ترتيب 

درصدي كورتيزول در  9افزايش  نانومول بر ليتر است كه معادل

درصدي در گروه تجربي است كه  2/8گروه شاهد و كاهش 

در گروه شاهد با پيشرفت زايمان و استرس  افزايشنشان از 

دهنده  اين تغييرات نشان. كاهش آن در گروهي تجربي دارد

در ) 1388(ميرزايي . دار آماري در دو گروه است تفاوت معني

زا در  زن نخست 121بررسي تأثير استنشاق اسطوخودوس بر روي 

ا در حين زايمان مشخص نمود ميزان تغييرات كورتيزول پالسم
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ليتر است  نانوگرم بر ميلي -16و گروه تجربي  +6/55گروه شاهد 

درصد  2/3درصد افزايش در گروه شاهد و  3/12كه معادل 

نشان از افزايش استرس در  باشد كه كاهش در گروه تجربي مي

گروه شاهد با پيشرفت زايمان و كاهش استرس در گروه تجربي 

دار آماري در دو گروه  معنيدهنده تفاوت  اين تغييرات نشان. دارد

 9روز و در  3فرد در طي  40بر روي  )2009(سكولي ا. )33(بود 

 آزمونتوسط ه صورت مصنوعي ب زا را شرايط استرسجلسه كه 

تست ، تست حافظه، رياضي هاي از پرسشاي  مجموعهبا  اي دقيقه 20

ميزان نمود  مشخص ،وده بايجاد كرداستروپ و جستجوي ديداري 

+  03/0تغييرات استرس بر اساس كورتيزول بزاقي در گروه شاهد 

دقيقه جويدن  20ميانگين ميزان تغييرات بعد از و نانومول 

نانومول  -1/1نسيم خنك  گيالس و، عهايي با طعم نعنا آدامس

 18درصد افزايش در گروه شاهد و  04/0معادل  ؛ كهبوده است

دهنده  اين تغييرات نشان .درصد كاهش در گروه تجربي است

 )2012(گري اما . )25(دار آماري بين دو گروه است  تفاوت معني

» اجتماعي استرس ارزيابي«آزمون زا، از  براي ايجاد شرايط استرسكه 

هاي رياضي بر روي  در دو بخش ارايه سخنراني و انجام ذهني پرسش

 كورتيزول بزاقي سطحمرد و زن استفاده كرده بود، نشان داد كه  40

بدون قند در گروه تجربي  دقيقه جويدن آدامس نعنايي 20بعد از 

يافته افزايش  ليتر ميكروگرم بر دسي 16/0و در گروه شاهد  15/0

درصد افزايش  55درصد افزايش در گروه تجربي و  28معادل كه 

همچنين در اين مطالعه استرس بر اساس . در گروه شاهد است

 128درصد در گروه تجربي و  50مقياس تطابق ديداري به ميزان 

تواند  ميداري افزايش يافت؛ كه  روه شاهد به طور معنيدرصد در گ

گواهي براي افزايش ميزان استرس در هر دو گروه شاهد و تجربي 

بر  )2009(همچنين لئوراكي . )27( باشد كه از لحاظ آماري تأييد شد

ايجاد استرس « آزموناز  دهبا استفانفر در دو گروه  40روي

 5هاي بدون پاسخ به مدت  كه شامل ليستي از پرسش» تلقيني

مقياس استرس «دقيقه بود، استرس شركت كنندگان را با ابزار 

در گروه تجربي ميزان استرس بعد او نشان داد . سنجيد» ايجاد شده

آزمون به  دقيقه 5 بدون شكر در طي جويدن آدامس نعنايياز 

. درصد افزايش يافته است 46درصد و در گروه شاهد  50ميزان 

از نظر ميزان استرس ايجاد  بين دو گروه گيري نمود كه  وي نتيجه

  .)17(وجود ندارد داري  معني آماري شده تفاوت

اسكولي مطالعه و  )1388( نتايج مطالعه حاضر با مطالعه ميرزايي

استنشاق  بعد از كاهش استرس دهنده كه نشان )2009(

اما  ؛جويدن آدامس نعنايي  است، همخواني دارد واسطوخودوس 

استرس با جويدن آدامس  ،كه در آن) 2012(گري با مطالعه 

شايد اين عدم  .، همخواني ندارداست يافته افزايشنعنايي 

جويدن ) 2012(گري مطالعه  باشد كه دردليل اين  به همخواني

هاي زماني   طور متناوب و با فاصلهدقيقه آدامس نعنايي به  20

لئوراكي همچنين عدم همخواني با مطالعه . معين انجام شده است

تواند به دليل استفاده از ابزار متفاوت براي سنجش  مي )2009(

استرس باشد؛ كه در مطالعه حاضر از كورتيزول بزاقي كه معيار 

عه درمطال» شده مقياس استرس ايجاد«تري از پرسشنامه  دقيق

  .شده است باشد، استفاده مي لئوراكي

دهد نياز به مطالعه بيشتر براي  نتايج متفاوت مورد بحث نشان مي

هاي مختلف مانند جويدن مدام يا متناوب  جويدن آدامس با روش

در جوامع متفاوت آماري و همچنين استفاده همزمان از ابزارهـاي  

هـاي   سـترس توأم آزمايشگاهي و باليني براي سنجش و مقايسه ا

هـايي كـه ماننـد     شناسي و اسـترس  ايجاد شده در آزمايشگاه روان

پژوهشـگر در  . افتـد وجـود دارد   زايمان به طور طبيعي اتفـاق مـي  

گيـري بـه روش    نمونـه : هايي همچون مطالعه حاضر با محدوديت

جويـدن آدامـس   «غيراحتمالي در دسترس و عدم مقايسه با گروه 

ير طعـم نعنـاع را از جويـدن    كـه بتـوان ميـزان تـأث    » بدون طعم

  .مشخص نمود، مواجه بودند

  گيرينتيجه

زا با استرس خفيف تا شديد  نتايج مطالعه نشان داد زنان نخست

برند با جويدن آدامس بدون  كه در مرحله اول زايمان به سرمي

شان  دقيقه، كورتيزول بزاقي 20قند با طعم نعناع به مدت 

تأييدي بر كاهش استرس آنان تواند  يابد كه مي كاهش مي

گرچه قضاوت در مورد ميزان دقيق تغييرات استرس نياز . باشد

  .هاي توأم آزمايشگاهي و باليني دارد به بررسي

هاي  كنند جويدن آدامس با طعم نويسندگان مقاله پيشنهاد مي

هاي جويدن مداوم و  گوناگون و بدون طعم با استفاده از روش

هاي همزمان آزمايشگاهي و  متناوب آدامس با سنجش

هاي ايجاد شده در آزمايشگاه  اي، در استرس پرسشنامه

هاي طبيعي مانند زايمان مورد بررسي  شناسي و استرس روان

شود به منظور بررسي كارآيي  همچنين توصيه مي. قرار گيرد

هاي غيردارويي  روش جويدن آدامس نعنايي با ديگر روش

  .مقايسه شود

  تشكر و قدرداني

نامـه دوره كارشناسـي ارشـد مامـايي      ين مطالعه برگرفته از پايانا

دانشكده پرستاري و مامايي مشـهد اسـت كـه بـا حمايـت مـالي       

از . معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شده است

و كاركنـان آزمايشـگاه   ) س(البنـين   همكاري كاركنان زايشگاه ام

  .  شود دانشكده پزشكي قدرداني مي
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Abstract 

Background: Delivery is one of the critical stressful incidents in lives of most women and its 

associated complications can disturb the progress of labor and exacerbate post partum 

problems. Chewing gum is one of the new non-pharmacological methods to reduce stress. So 

far no study has been conducted to investigate the effect of chewing gum on the stress of 

labor. 

Aim: To determine the effect of mint chewing gum on salivary cortisol in nulliparous women 

in the first stage of labor. 

Methods: The study was a randomized, single-blind, controlled clinical trial in which 60 

nulliparous women, who admitted at the first stage of labor in Omolbanin Hospital in 

Mashhad in 2012, were allocated to two experimental and control groups. The experimental 

group was asked to chew mint gum (1 gr) for 20 minutes and then their saliva sample were 

taken to measure cortisol level. Data were analyzed by independent and paried t-test in 5 

percent level of significance with SPSS software version 11.5. 

Results: The mean salivary cortisol levels at the first and second measurement were 

respectively 44/9±12/7 and 41/4±13/0 in experimental and also 39/3±10/3 and 42/8±11/0 

nmol in control group.  The salivary cortisol level showed a significant increase from the first 

to the second measurement in control group (P<0.009), whereas a significant decrease was 

seen in these two measurments in experimental group (P<0.014). Two groups were 

significantly different in terms of the changes in stress levels between two measurements 

(P<0/001). 

Conclusion: Mint chewing gum reduces salivary cortisol level at the first stage of labor in 

nulliparous women, which is an evidence for reducing stress. Although careful judgment 

aboute the exact changes in stress level are needed both laboratory and clinical studies. 

Keywords: Chewing gum, stress, labor, alternative medicine, salivary cortisol, mint 
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