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   معاونت امور درمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،مامایی گروه

Email: sfandiarymarzieh@yahoo.com 
  

 چکیده  
دیدترین دردهایی است که تاکنون توسط بشر تجربه شده است. یکی از علل عمده  درد زایمان یکی از ش مقدمه:

سزارین ترس از درد زایمان است. آنچه که در مورد درد زایمان مهم است قابل تحمل ساختن آن براي مادر در حال زایمان 
کننده سالم، ارزان و موثر  درد یهاي دارویی براي تسکین درد زایمان گاز انتونوکس می باشد که یک ب است. یکی از روش

 براي استفاده در لیبر است. لذا این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی انتونوکس بر کاهش درد زایمان انجام شد.
سال  16-30زن باردار نولی پار  40این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی خود شاهد می باشد که تعداد  ها: مواد و روش
بخش زایمان بیمارستان امام رضا(ع) و به مدت سه ماه از  سالم و بدون ممنوعیت استفاده از انتونوکس در با حاملگی تک قلو،
صورت در دسترس نمونه گیري شدند. میانگین شدت درد با استفاده از مقیاس عددي درد قبل و بعد ه ب ،86اردیبهشت تا خرداد

 از تولد ثبت شد. نیز بعد از دریافت انتونوکس تعیین گردید. نمره آپگار نوزادان
و پس از مصرف انتونوکس  82/8±81/1میانگین شدت درد قبل از مصرف انتونوکس  :ي پژوهشیافته ها

). P>005/0دست آمده میانگین شدت درد پس از مصرف انتونوکس کاهش پیدا کرد.(ه بود. بر اساس نتایج ب 59/1±98/5
دنبال دریافت ه ترین عوارض ایجاد شده ب بود. شایع 45/9±6/0و  2/8±75/0میانگین آپگار دقیقه اول و پنجم بترتیب 

) و تهوع و درصد23)، سرگیجه و سردرد(درصد8/37)، خشکی دهان(درصد9/41ترتیب شامل خواب آلودگی(ه انتونوکس ب
 ) بود.درصد2/12استفراغ(

راهم می کند و اثرات مضر بر دردي کافی و موثري را ف انتونوکس براي بسیاري از زنان بی نتیجه گیري:بحث و 
 روي مادر و نوزادش ندارد.
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 ٢٦

  مقدمه 
درد زایمان یکی از شدیدترین دردهایی اسـت کـه   

درصد  58تا  35کنون توسط بشر تجربه شده است و  تا
شدید یا غیرقابل تحمل توصیف  زنان در لیبر این درد را

یکی از علل  ،هاي انجام شده طبق بررسی .)1کرده اند(
عمده سزارین، ترس از درد زایمان می باشد با توجه بـه  
این که زایمان یک رونـد فیزیولوژیـک اسـت و تـرویج     

هـاي اساسـی خـدمات     زایمان طبیعی یکی از سیاسـت 
ـ  شمار می آید میه بهداشتی و درمانی جامعه ب وان بـا  ت

دردهـاي   .)2کاهش میزان درد به این مهم دست یافت(
بـاال  اپی نفرین و نوراپی نفـرین،  افزایش زایمانی باعث 

نبض، افزایش مصرف اکسـیژن   تعداد فشارخون و رفتن
شــوند و  توسـط مـادر و افــزایش بتاآنـدورفین هــا مـی    

کـاهش   زمینـه مینهـا  آانقباض عروقی ناشی از کاتکول 
ـ بن .)3فراهم مـی سـازد(   جریان خون رحمی را ابراین ــ

دردي نه فقط بـراي تخفیـف یـا از بـین بـردن درد       بی
بلکه جهت کاهش یا بلـوك بسـیاري از    ،شود انجام می

دنبـال درد  ه کار می رود که به روندهاي فیزیولوژیکی ب
و اضطراب ایجاد می شود و باعث اثرات سوء در مادر و 

یی که براي هاي دارو یکی از روش .)2(گردد جنین می
رود استفاده از استنشـاق   کار میه تسکین درد زایمان ب
این گاز براي اولین بـار در سـال    .گاز اکسید نیترو است

دردي مـورد اسـتفاده قـرار     توسط ولز براي بـی  1844
گرفت. اولـین گـزارش اسـتفاده از اکسـید نیتـرو بـراي       

اسـت کـه    1880تسکین درد زایمان مربـوط بـه سـال    
اکسـیژن   درصـد  20اکسـید نیتـرو و    صددر 80ترکیب 

هـاي   ماشـین  1960مورد استفاده قرار گرفت. در سال 
ژن و ـــ اکسی درصـد  50مخصوصی براي تهیه مخلوط 

اکسید نیترو طراحی شد و به مرور زمـان بـه    درصد 50
ب اکســیژن و ــــ سـمت تولیــد انتونـوکس یعنــی ترکی  

اکسید نیترو در یک کپسول پیشرفت کرد. این مخلـوط  
هاي آبی رنگ با گردن سـفید عرضـه    ر داخل کپسولد

و داراي یک دریچه کاهش دهنده فشار، لولـه   می شود
این مخلوط  .)4با طول استاندارد و ماسک صورت است(

کننده سالم، ارزان و موثر براي لیبـر اسـت    درد یک بی
ـ ه که قابل دسترس بوده و ب وسـیله  ه طور گسترده اي ب

ــیس،   ــادا، انگل ــان در کان ــترالیا و  زن ــکاندیناوي، اس اس
اده ـــــ بسیاري از نقاط دیگر دنیاي مـدرن غـرب استف  

دردي آن قابـل مقایسـه بـا     ) و اثـرات بـی  5می شـود( 

اپیوئیدهاي قوي اسـت. انتونـوکس باعـث تسـکین درد     
کوتاه مدت و همچنین کاهش اضطراب و درد در طیف 
وســیعی از اعمــال دردنــاك نظیــر خــارج کــردن درن،  

  .)6ر، پانسمان و فیزیوتراپی می شود(پونکسیون کم
دردي زایمان در انتهاي  تجویز انتونوکس براي بی

ورت ـــ مان صــــ مرحله اول و در طی مرحلـه دوم زای 
ر ـدقیقـه ظاهـ   دومی گیرد و حداکثر اثر آن در عـرض  

این گاز هیچ اثري روي عملکـرد کبـد، کلیـه،     می شود.
و  مـی شـود   از طریق ریه ها دفـع  .)4قلب و ریه ندارد(

بنابراین اثراتش زودگذر است و بـراي مـادر و نـوزادش    
) و از مزایاي آن سهولت مصرف، امکـان  5ضرري ندارد(

و کاربرد آسـان آن در اتـاق    کنترل آن توسط خود بیمار
فاکتورهایی که قابلیـت پـذیرش آن را    .)4زایمان است(

سـازند شـامل تسـکین کـم درد، احسـاس       محدود می
بودن، خواب آلودگی، عدم تمایـل بـه    گیجی یا در فضا

کین درد بـا توقـف   استفاده از ماسک و قطع ناگهانی تس
با توجه به این که امروزه یکی از  .)5(استنشاق گاز است

انی ـــــ داشتی و درمــــ هاي سیستم هاي به اولویت
درد و کاهش میزان سزارین است  راه اندازي زایمان بی

هاي در حـال زایمـان    و نظر به تقاضاهاي فراوان خانم
براي کاهش درد که حق مسلم آنهاست بر آن شدیم تـا  

یابی به یک روش سـالم، کـم هزینـه و     در مسیر دست
آسان با پذیرش باالي بیماران براي حصول بـه زایمـان   

درد به مطالعه اثرات گـاز انتونـوکس در ایـن رابطـه      بی
  بپردازیم.

  هامواد و روش 
ــا     ــوع کارآزمـ ــه از نـ ــن مطالعـ ــالینی ایـ یی بـ

 ) می باشد. در این تحقیـق self controlledخودشاهد(
بخش زایمان بیمارستان امام رضا(ع) و به مدت سـه   در

ـ  40تعـداد   ، 86 ماه از اردیبهشت تـا خـرداد   اردار ـزن ب
سال با حاملگی تک قلو، سالم و بـدون   16-30نولی پار

هرگونه بیماري طبی و عوارض مامایی در مادر و جنـین  
ــد بــــدو و ن ممنوعیــــت مصــــرف انتونوکس(ماننــ

پنوموتوراکس، تروماي گونه وصورت، آمبولی هـوا و ....)  
سانتیمتر) و بـه   4در شروع فاز فعال زایمان(دیالتاسیون 

صورت در دسترس نمونه گیري شدند. ابـزار گـردآوري   
ــاس عــددي درد و ســواالتی در   اطالعــات شــامل مقی

وهش بود. ارتباط با مشخصات دموگرافیک واحدهاي پژ
در ابتداي مطالعه پس از شرح اهداف پـژوهش از تمـام   
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مادران براي ورود به تحقیق رضایت نامه اخذ گردیده و 
سپس آموزش الزم براي اسـتفاده صـحیح از ماسـک و    
ــد.    ــددي درد داده ش ــار ع ــنفس در آن و معی ــوه ت  نح

هاي  انتونوکس در سیلندرهاي مخصوص(شبیه کپسول
 که توسط یک سیستم خودحامل اکسیژن) عرضه شده 

تجـویز   براي بیمار استفاده می شود. سیستم خود تجویز
عبارت است از یک دریچـه وابسـته بـه فشـار کـه بـه       
ماسک صورت و یـا یـک قطعـه دهـانی متصـل شـده       

ــک  ــه ماس ــبیه ب ــتک دار ش ــک بالش ــاي  است.(ماس ه
آناتومیک استفاده شده در تهویه با فشـار مثبـت اسـت)    

ماسک و یا قطعه دهانی اقـدام بـه   هنگامی که بیمار در 
تنفس می کند به دلیل ایجاد فشار منفـی  در سیسـتم،   
آزادسازي دریچه و حرکت گاز به سـوي بیمـار صـورت    

تا زمـانی کـه عمـل دم     می گیرد که البته باز بودن گاز
ادامه دارد برقرار است و با شروع بازدم قطع می شود. از 

خواسته شـد تـا    مادران باردار شرکت کننده در پژوهش
با احساس شروع انقباضات از انتونوکس استفاده نماینـد  

بـا درد آنـان منطبـق شـود.      گـاز  اثر ضد درد تا حداکثر
که ماسـک را کـامال    همچنین به آنان آموزش داده شد

چسبیده به صورت گرفته تا ضمن تنفس تمـامی فشـار   
منتقـل   منفی ایجاد شده از دم به سیسـتم خـود تجـویز   

طـور بـه    ز در اختیار آنـان قـرار گیـرد همـین    شده و گا
تمرکز روي تنفس هایشان تشویق شدند بـدین طریـق   
که دم هاي عمیق و بازدم هاي آهسته مثل آه کشـیدن  

آهسـته باشـد    داشته باشند زیرا هر چه دم عمیـق تـر و  
 در دسـت مـی آیـد.   ه دردي نیز سریعتر ب حداکثر اثر بی

ـ   ار عـددي درد)  این پژوهش از مقیاس دیـداري درد(معی
از  بعـد  براي تعیین شدت درد واحدهاي پژوهش قبـل و 

اس کـه بـه   ـــ دریافت انتونوکس استفاده شد. ایـن مقی 
 10خط کش درد نیز معروف اسـت از یـک خـط افقـی     

ــانتیمتري تشکی ـــس ــه از ــ ـــت 0ل ک روي آن  10ا ــ
نشان دهنـده عـدم    0شماره گذاري شده است که عدد 

شدت درد مـی باشـد. الزم    رمبین حداکث 10درد و عدد 
تحقیـق   سواد نیز در به ذکر است براي این که افراد بی

شرکت داده شوند در ایـن خـط کـش در زیـر اعـداد از      
از هـر یـک از    اسـتفاده شـد   طیف رنگی از سبز تا قرمز

واحدهاي مورد پژوهش درخواسـت گردیـد کـه قبـل از     
دریافــت انتونــوکس، در طــی ســه انقبــاض متــوالی بــا 

ب یکی از اعداد مقیاس عددي درد(یا طیف رنگـی  انتخا

ــر ــد، ســپس   زی ــود را مشــخص کنن آن) شــدت درد خ
میانگین شدت درد در طی این سه انقبـاض بـراي هـر    
ــت      ــد از دریاف ــد. بع ــبه گردی ــدها محاس ــک از واح ی
انتونوکس، مجددا میانگین شدت درد واحـدها تعیـین و   

ــد   ــل و بع ــدت درد قب ــانگین ش ــاه می ــت  آنگ از دریاف
جهـت دقـت   با هم مورد مقایسه قرار گرفت.( تونوکسان

بیشتر کار، شدت درد به جاي یک انقباض در طـی سـه   
  انقباض محاسبه گردید)

پس از تولد نمره آپگـار نـوزادان در دقیقـه اول و     
پنجم ثبـت شـد. اطالعـات جمـع آوري شـده در ایـن       

تحلیـل   مورد تجزیه وspss١٤ پژوهش توسط نرم افزار
آمار توصیفی و آمار تحلیلی شامل آزمون  قرار گرفت. از

مســتقل جهــت مقایســه شــدت درد اســتفاده  tزوج یــا 
  گردید.

  ي پژوهشیافته ها
 68/21±85/3میانگین سـن واحـدهاي پـژوهش    

درصد خانـه دار و از نظـر تحصـیالت،     9/88سال بود. 
) تحصیالت راهنمـایی  درصد9/22بیشترین درصد آنان(

درصد واحدهاي پژوهش  3/84داشتند. سن حاملگی در 
صورت ترم بود. در این پژوهش میانگین شـدت درد  ه ب

در طی سه انقباض متوالی قبـل از دریافـت انتونـوکس    
 98/5±59/1و پس از دریافت انتونوکس  81/1±82/8

ـ   1بود(جدول شماره  دسـت آمـده   ه ) بر اسـاس نتـایج ب
میانگین شدت درد پس از دریافـت انتونـوکس کـاهش    

) نمره آپگار نوزادان در دقیقـه  p> 005/0پیدا کرده بود(
ــنجم  و 8/8±75/0 اول ــه پ ــود.  45/9±6/0 در دقیق ب

خـون   همچنین رابطـه آمـاري معنـی داري بـین فشـار     
دردي مشـاهده   از بـی  سیستول و دیاستول قبل و بعـد 

نتـایج بررسـی در ایـن مطالعـه      .)1نشد(جدول شـماره  
ـ   نشان داد که عوارض وکس ناشی از استنشاق گـاز انتون

)، خشـکی  درصـد 9/41ترتیب شیوع، خواب آلـودگی( ه ب
)، تهوع درصد23)، سرگیجه و سردرد(درصد8/37دهان( 

) و احســـاس کســـالت و  درصـــد2/12و اســـتفراغ(
  .)2) بود(جدول شماره درصد4/1ناخوشی(

  بحث و نتیجه گیري
یافته ها نشان داد که میانگین شـدت درد پـس از   

) p>005/0(مصرف انتونوکس کاهش پیدا کـرده اسـت  
مسـیر فارمـاکولوژیکی کــه اکسـید نیتـرو از طریــق آن     

خوبی شناخته نشـده اسـت.   ه دردي می کند ب ایجاد بی
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 فرضیه هایی در این زمینه وجود دارد کـه اکسـید نیتـرو   
آزاد شدن اندورفین هاي اندوژن و شـاید دوپـامین را در   

و اثرات افوریک و تعدیل تحریک  مغز تحریک می کند
  مغز ایجاد می کند.درد را در 

حسی اپیـدورال تسـکین    اکسید نیترو نسبت به بی
درد کاملی را فـراهم نمـوده و اغلـب زنـان آن را مـوثر      

) 5دانسته و از مصرف آن احساس رضـایت نمـوده انـد(   
زائو گـزارش نمـوده    400روزن در مطالعه خود بر روي 

است که اثر ضد درد اکسـید نیتـرو از اپیوئیـدها مـوثرتر     
آن را با بلوك پاراسرویکال قابل مقایسه دانسـته  است و 
درصد بیماران در تحقیـق مـذکور از تسـکین     50است. 

روکـس نیـز درایـن     )6درد اظهار رضایت نموده بودند.(
ـ ـــرابطه می نویسد که گرچه اکسید نیت ت بـه  ـرو نسب

ـ ـــ حسی اپیدورال تاثیر کمتري دارد ام بی ر ــــ نظه ا ب
می رسد که از اپیوئیدها که ممکن اسـت اثـرات منفـی    
طوالنی مدت شناخته شده اي بـر نـوزاد داشـته باشـند     

از زنـان در   درصد 22تر می باشد. اپیوئیدها توسط  قوي
در ایاالت متحـده جهـت زایمـان اسـتفاده      2000سال 

) نوروزي نیا و همکاران در تحقیق خود به 5شده است.(
د که با استنشـاق انتونـوکس درد   این نتیجه دست یافتن

دیل ـــ متوسط تا خفیـف تب  بسیار شدید تا شدید به درد
می شود و میزان درد بیمار بر اساس معیـار عـددي درد   

ـ   ـــ به طور مشخص و معنی داري ک ه اهش مـی یابـد ب
در بیماران بعـداز استنشـاق    که معیار عددي درد طوري

ود. در کاهش یافته ب 7/3±2به  6/9±4/0انتونوکس از 
مقابل، در پژوهش جهانی شوراب و همکـاران میـانگین   

ــود و  3/1نمــره درد تنهــا  ــه ب درصــد  60کــاهش یافت
ها ــــ ایت ضـعیف و تن ـــ دردي خود رض بیماران از بی

درصد رضـایت کامـل داشـتند. در تحقیـق حاضـر       4/8
انتونوکس اثر سـوئی روي آپگـار نـوزادان نداشـت کـه      

ــ ــا نتــایج ب از مطالعــات دیگــر دســت آمــده ه موافــق ب
ه آمـاري  ــــ ) همچنـین در ایـن تحقیـق رابط   3،4بود.(

معنی داري بین فشارخون سیستول و دیاسـتول قبـل و   
ـ  ه ردي بد از بی بعد دسـت  ه دست نیامد که با نتیجـه ب

آمده از مطالعه جهانی شوراب و همکاران مطابقت دارد. 
ایـن   عوارض شـایع ایجـاد شـده توسـط انتونـوکس در     

ــ ــودگی، خشــکی دهــان،  ته مطالعــه ب رتیــب خــواب آل
ــردرد بـــود.   ــرگیجه و سـ ــق دانـــن و   سـ در تحقیـ

تـرین عارضـه مشـاهده شـده      ) شـایع 1982همکـاران( 
) و ســــــپس درصــــــد40خــــــواب آلــــــودگی(

 ) بـود درصد 5/0تهوع و استفراغ(، )درصد7/18سرگیجه(
اظهار نموده بودند که دوباره تمایـل بـه    درصد 8/96و 

ـ . روکـس در ایـن رابط  استفاده از انتونوکس را دارند ه ــ
می نویسد: فاکتورهایی که قابلیـت پـذیرش را محـدود    

دردي خفیـف، احسـاس گیجـی،     می سازند شامل بـی 
خواب آلودگی، عدم تمایل به استفاده از ماسک و قطـع  

دنبال توقف استنشاق گاز است. روکـس  ه تسکین درد ب
دردي  در ادامه چنین اظهار داشته کـه هـیچ روش بـی   

د که پاره اي اثرات منفی نداشته باشد اما ایـن  وجود ندار
اثرات در مـورد انتونـوکس در مقایسـه بـا اثـرات سـایر       

دردي خفیف می باشد و اگر یک زن در اثـر   اشکال بی
را از دست دهد بـا تـنفس    خود استنشاق زیاد هوشیاري
ش برطـرف  ـــ سـرعت مشکل ه هواي اتاق یا اکسیژن ب

ع ـــ ا دفــــ یق ریـه ه می گردد زیرا اکسید نیترو از طر
می شود نه از طریق کبد بنابراین اثراتش زودگذر اسـت  

گونه اثرات جانبی بدي نیـز بـراي نـوزاد     و تاکنون هیچ
شناخته نشده است و مخصوصا در زمـان تـرمیم بـرش    
اپی زیاتومی و براي زنان واقع در فاز انتقالی یـا مرحلـه   

کـه  انی ـــــ دوم زایمان موثر است، همچنین بـراي زن 
دلیل یـک  ه حسی اپیدورال بگیرند یا ب نمی خواهند بی

دردي دارنـد   وضعیت اورژانسی، احتیاج فـوري بـه بـی   
بسیار مفید است و از طرفی چون استنشـاق انتونـوکس   

ان ـــابراین زمــــویزي است بنــــتج صورت خوده ب
ـــو مق ـــدار استفــــ ــو  ـــ ــرل زائ ــت کنت اده از آن تح

  )5است.(
کننده قـوي نیسـت    درد کس یک بیوـــونـــانت

ادر بـــاردار و نـــوزادش و دســـت ـــــــامـــا بـــراي م
داشتی کـه بـه   ـــــــ درکاران مراقبـت هـاي به  ــــان
 ،انتونوکس کمک می کننـد  زــــادر در حین تجویـــم

ر مـی رسـد کـه بـراي     ـــــ نظه است و ب رــــبی خط
راهم ـــ دردي کـافی و مـوثري را ف   بسیاري از زنان بی

  .می کند
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  مقایسه میانگین شدت درد و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک قبل و بعداز مداخله .1جدول شماره

 بعداز مداخله نتیجه آزمون
 

 زمان          قبل از مداخله
 متغیر

P< ٠/٠٠٥ 58/1 ± 98/5 81/1 ± 82/8 شدت درد 
ns 2/1 ± 8/10 07/1 ± 9/10 فشار سیستولیک 
ns 1/1 ± 9/6 3/1 ± 7 فشار دیاستولیک 

  
  
 

 توزیع فراوانی عوارض ناشی از استنشاق انتونوکس در گروه مورد مطالعه .2جدول شماره

 عوارض ناشی از انتونوکس تعداد درصد

 احساس کسالت و ناخوشی 1 4/1
  خشکی دهان  28  8/37
  خواب آلودگی  31  9/41
  تهوع و استفراغ 9  2/12

  سرگیجه و سردرد  17  23
  ر عوارضسای 2  7/2
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Effectiveness of Entonox on Severity of Labor Pain in Women 
Referred to Maternity Ward of Imam Reza hospital, 

 Kermanshah, 2007 
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Abstract 
 
Introduction: Labor pain is one of the 
most severe pains ever to be experienced. 
Fear of labor pain is one of the most 
important causes for cesarean section to be 
chosen by pregnant women. It is important 
for labor pain to be tolerated in parturient. 
Entonox that is used for pain relief is safe, 
inexpensive, and reasonably effective in 
labor analgesic. Hence, this study aimed to 
ascertain of entonox efficacy on reduction 
of labor pain. 
 
Materials and Methods:

 
This study is a 

self-controlled clinical trial. In maternity 
ward of Imam Reza hospital, 40 nullipar, 
aged 16-30 years and without any 
contraindication for inhalation of entonox 
were selected. Sampling method was 
convenience. Mean of pain was scaled 
before and after inhalation of entonox 
according to numeric pain scale. Also 

APGAR score of neonatal was considered 
after birth. 
 
Findings:

 
Mean numeric pain scale 

decreased from 8/82 1/81 to 5/98 1/59 after 
inhalation of entonox.(p<0/005), potential 
adverse effects were drowsy(41/9%), mouth 
dryness (37/8%), light headedness and 
headache(23%) and nausea and vomiting 
(12/2%). 
 
Discussion &Conclusion: Taking into 
consideration the achievements of this 
study, entonox provides adequate effective 
analgesia for many pregnant women, and is, 
at the same time, safe for the mother and 
her baby. 
 
Keywords:

 
Entonox, labor analgesia, pain 

relief, cesarean  
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