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STRESZCZENIE

SUMMARY

Wstęp. Wiele kobiet w trakcie ciąży odczuwa dolegliwości fizyczne
oraz zmiany w sferze psychicznej, które mogą mieć negatywny wpływ
zarówno na matkę, jak i dziecko. Niefarmakologiczne interwencje mogą
pozytywnie oddziaływać na stan psychiczny kobiet w okresie okołoporodowym, nie wywołując jednocześnie efektów ubocznych. Joga może
stanowić właściwą metodę wspierającą samopoczucie kobiet w ciąży
oraz wpływać na sprawny przebieg porodu, dzięki używanym w tej
praktyce technikom relaksacyjnym.
Cel pracy. Określenie wpływu praktyki jogi w okresie ciąży na ryzyko
wystąpienia depresji w okresie okołoporodowym, na decyzje dotyczące wyboru cięcia cesarskiego na życzenie, na przebieg samego porodu
oraz na subiektywne oceny porodu kobiet rodzących w jednym z warszawskich szpitali.
Materiał i metody. Badaniem za pomocą sondażu diagnostycznego
objęto 38 kobiet w ciąży niskiego ryzyka w wieku 18–40 lat, które podzielono na dwie grupy. Grupa pierwsza uczęszczała na zajęcia Szkoły
Rodzenia, ale nie brała udziału w zajęciach jogi. Grupa duga uczęszczała na zajęcia jogi prenatalnej. W pracy zastosowano kwestionariusz
skali wsparcia społecznego matek (MSSS) i Edynburskiej Skali Depresji
Poporodowej (EDPS). Analizowano też dokumentację medyczną dotyczącą porodu.
Wyniki. Kobiety biorące udział w zajęciach jogi rzadziej zwracały się
z prośbą o znieczulenie zewnątrzoponowe (21%), częściej oceniały czas
trwania porodu jako krótszy, częściej wykorzystywały techniki oddechowe w czasie porodu oraz wykazywały korzystny wpływ technik
oddechowych na przebieg porodu. Uczestniczki badania praktykujące
jogę w ciąży, pytane 4 tygodnie po porodzie, zdecydowanie rzadziej deklarowały chęć cięcia cesarskiego na życzenie niż w dniu rozpoczęcia
badania. Wśród kobiet w obu grupach wykazano niski poziom ryzyka
depresji w okresie przedporodowym.
Wnioski. Uczęszczanie na zajęcia jogi może mieć pozytywny wpływ na
zdrowie psychiczne. Kobiety korzystające z zajęć jogi w okresie przedporodowym częściej decydują się na poród siłami natury, rzadziej korzystają ze znieczulenia zewnątrzoponowego.
Słowa kluczowe: joga, ciąża, poród, doświadczenia kobiet, depresja.

Background. During the course of pregnancy, many women experience
physical discomfort, as well as changes in mental state, which can have
a negative impact on the mother and the baby. Non-pharmaceutical intervention may have a positive effect on women’s mental state during
pregnancy, not causing any side effects at the same time. Yoga could
be the optimal method to support the well-being of pregnant women
and it could smoothen the labour process due to the yogic relaxation
techniques.
Objectives. The aim of the study was to define if prenatal yoga practise
could reduce the risk of depression during pregnancy, influence the decision to choose caesarean section as a method of childbirth, affect the
course of delivery and women’s subjective evaluation of labour in one
of Warsaw hospitals.
Material and methods. The research based on a diagnostic survey was
conducted on thirty-eight women of low risk pregnancy, aged between
18 and 40 divided in to 2 groups. First group: pregnant women, attend
Birthing Course, but did not take part in Prenatal Yoga Course. Second
group: women, who did not practice yoga during pregnancy. Social Support Scale and Edinburgh Postnatal Depression Scale questionnaires
were used. Medical labour documentation was also analysed.
Results. During labour, women, who participated in Prenatal Yoga Sessions compared to non-yoga participants requested epidural less often
(21%), assessed delivery time shorter than it really was, used breathing techniques more often, breathing techniques had a positive effects
on labour. The yoga practicing survey participants, approached four
weeks after the childbirth, were less in favor of Caesarean than at the
beginning of this research. Low risk of antenatal depression was diagnosed in both groups.
Conclusions. Practicing Yoga during pregnancy may have a positive
effect on women’s mental health. Women, who practised yoga during
pregnancy more often chose a natural childbirth as an option of delivery and less often decided to use Epidural.
Key words: yoga, pregnancy, childbirth, women’s personal experience,
depression.

Wstęp

ta przynosi ulgę w dolegliwościach towarzyszących ciąży, takich jak bóle pleców i obrzęki nóg, łagodzi stres i stany lękowe
[5]. Ćwiczenia wpływają na elastyczność i świadomość ciała
w okresie ciąży, ułatwiają również wybór najodpowiedniejszej
pozycji w trakcie porodu. Techniki oddechu i relaksacji praktykowane w czasie ciąży i zastosowane w trakcie porodu pozwalają na lepszą kontrolę bólu, emocji, a nawet ataków paniki [6].

Joga to pochodząca z Indii tradycja samodoskonalenia, rozwoju
wewnętrznego, medytacji i ascezy [1]. Hathajoga, jako zestaw
ćwiczeń i medytacji została w latach 60. ubiegłego wieku oficjalnie wprowadzona do medycyny zachodniej [2]. Obecnie ta
praktyka mająca na celu głównie relaksację i rozciąganie, obejmująca nieforsujące ćwiczenia, zalecana jest przez American
College of Obstetricians and Gynecologist jako forma aktywności fizycznej w okresie okołoporodowym [3].

Badania pokazują, że ćwiczenie jogi w ciąży wpływa pozytywnie na ogólny stan zdrowia i samopoczucie kobiet [4]. Praktyka
© Copyright by Wydawnictwo Continuo

Praktyka jogi dodatkowo wspiera przestrzeń do tworzenia więzi z nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Grupowe ćwiczenia pomagają w nawiązaniu relacji z innymi kobietami i podzielenia
się swoimi myślami i emocjami [7].
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Praktykowanie jogi w ciąży relatywnie szybko pomaga odzyskać siły fizyczne, witalne i emocjonalne w okresie poporodowym. Poczucie wiary i zaufania we własne siły pozwala na
zachowanie spokoju i opanowania oraz tworzy warunki do
efektywnej współpracy z lekarzami i położnymi w czasie porodu. Uprawianie jogi w okresie okołoporodowym wiąże się również ze zwiększoną średnią masą urodzeniową noworodków
oraz wzrostem częstości prawidłowego porodu siłami i drogami natury oraz skróceniem czasu porodu, spadkiem częstości
porodu przedwczesnego, zmniejszeniem liczby porodów powikłanych i konieczności stosowania znieczulenia [8].

W ostatecznej analizie uwzględniono kobiety, które w pełni wypełniły wszystkie kwestionariusze – 19 kobiet w grupie testowej i 19 w grupie kontrolnej.

CEL PRACY

Średni czas trwania ciąży na początku badania wynosił 29
tygodni w grupie kontrolnej (SR) oraz 20 tygodni w grupie
testowej (ZJ) – różnica między grupami była istotna
statystycznie (p < 0,001).

Nieznane są statystki pokazujące, jak wiele kobiet ciężarnych
w Polsce praktykuje jogę, jednakże zajęcia z jogi prenatalnej dostępne są w większości dużych miast. Dotychczas też nie badano wpływu zajęć jogi prenatalnej na stan psychiczny i przebieg
porodu kobiet rodzących w polskich szpitalach. Nie ma krajowych rekomendacji towarzystw naukowych w zakresie zalecania kobietom jogi w okresie przed- i poporodowym.
Celem badania było określenie wpływu praktyki jogi w okresie
ciąży na ryzyko wystąpienia depresji w okresie okołoporodowym, na decyzje dotyczące wyboru cięcia cesarskiego na życzenie, na przebieg samego porodu oraz na subiektywne oceny
porodu kobiet rodzących w jednym z warszawskich szpitali.
Materiał i metody

Badanie przeprowadzono w okresie od listopada 2014 do maja
2015 r. w Centrum Medycznym „Żelazna” w Warszawie. Metodą
badawczą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem – kwestionariusz autorskiej ankiety, kwestionariusz Edynburskiej Skali
Depresji Poporodowej (EPDP) oceniającej ryzyko depresji u ciężarnej/położnicy oraz kwestionariusz Maternal Social Support
Scale (MSSS) – skali wsparcia społecznego matek. Analizowano
też dokumentację medyczną dotyczącą przebiegu porodu. Badane pytano o przebieg aktualnej ciąży, wydarzenia życiowe,
które mogły mieć silny wpływ na ich nastrój, wywiad położniczy i przebieg porodu. Za pomocą 10-stopniowej skali oceniano odczucie szczęścia towarzyszącego informacji o ciąży oraz
odczucia szczęścia związanego z ciążą. Badano subiektywną
opinię badanych na temat długości porodu i odczuwania bólu
porodowego.

Udział w badaniu był dobrowolny, a informacje udzielane przez
kobiety podlegały anonimizacji (po wypełnieniu załączonego
formularza zgody badane otrzymywały unikalny kod, który
został użyty do oznaczania wszystkich późniejszych dokumentów). Badane wypełniały kwestionariusze trzykrotnie: podczas
pierwszych zajęć (AP1), podczas ostatnich zajęć (AP2) i miesiąc
po urodzeniu dziecka (AP3).

Badanie przeprowadzono w grupie 320 kobiet ciężarnych,
uczestniczących w zajęciach edukacji przedporodowej. W grupie testowej (ZJ) kobiety brały udział w zajęciach szkoły rodzenia połączonej z zajęciami jogi, w grupie kontrolnej (SR) badane
uczestniczyły tylko w zajęciach szkoły rodzenia bez zajęć jogi
(SR). Kryterium włączenia do obydwu grup była ciąża żywa,
niepowikłana i rozpoczęcie zajęć szkoły rodzenia przed 36.
tygodniem ciąży. Kryterium wyłączenia z grupy testowej (ZJ)
było praktykowanie jogi przed zajściem w ciążę lub przeciwwskazania do udziału w zajęciach szkoły rodzenia. Kryterium
wyłączenia z grupy kontrolnej (SR) było uczestniczenie w zajęciach jogi przed lub w czasie ciąży, a także przeciwwskazania do
udziału w zajęciach szkoły rodzenia.
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Wszystkie badane uczestniczyły w standardowym 5-tygodniowym kursie szkoły rodzenia (łącznie 15 godzin teoretycznych).
Grupa testowa (ZJ) dodatkowo odbywała 12 sesji jogi po 75
minut każda (15 godzin łącznie). W trakcie dodatkowych zajęć
z jogi badane wykonywały przede wszystkim ćwiczenia oddechowe, fizyczne (także ćwiczenia mięśni dna miednicy), relaksacyjne. Zajęcia były prowadzone przez doświadczoną instruktorkę, specjalizującą się w jodze prenatalnej i postnatalnej.

Analizę porównawczą otrzymanych wyników wykonano metodą statystyki opisowej. W celu weryfikacji hipotez zastosowano następujące testy statystyczne: test niezależności
chi-kwadrat, dokładny test Fishera, test t-Studenta równości
średnich dla prób niezależnych i test U Manna–Whitneya. Analizę wykonano przy poziomie istotności 0,05 w programach
Excel, R i SPSS.
WYNIKI

Badane były w wieku 18–40 lat, a ich średni wiek wynosił 31
lat. Większość badanych stanowiły mężatki (74%), z wykształceniem wyższym (84%), zatrudnione na pełnym etacie (87%).
Kobiety biorące udział w badaniu w większości rodziły po raz
pierwszy (71%). Jednakże w grupie testowej istotnie częściej
występowały wieloródki.

Większość badanych angażowało się w przynajmniej jedną formę aktywności fizycznej w czasie ciąży. Najczęściej zgłaszaną
aktywnością było spacerowanie (55%) oraz udział w zajęciach
fitness (16%). Jedynie 5% uczestniczek zadeklarowało, że nie
brało udziału w regularnej aktywności fizycznej w czasie ciąży.

¼ badanych zgłosiła pewną formę traumatycznego wydarzenia
życiowego, którego doświadczyły w ciągu ostatnich 12
miesięcy (24%), najczęściej była to choroba lub śmierć bliskiej
osoby, z czego 3 badane zgłosiły więcej niż jedno traumatyczne
wydarzenie. Wydarzenia te nie powodowały jednak wzrostu
ryzyka depresji w wynikach skali EDPS.
Większość badanych określiła swoje odczucia związane z informacją
o ciąży oraz odczucia związane z ciążą w kategorii „bardzo szczęśliwe”, nie odnotowano różnic w tym zakresie między grupami.

Badane kobiety proszono o ocenę odczuwanego przez nie
wsparcia, jakie otrzymywały od przyjaciół, rodziny i męża/
/partnera w okresie okołoporodowym, za pomocą skali wsparcia społecznego matek (MSSS). Relacjonowane wsparcie odmiennie opisywano w kolejnych badaniach. W dniu rozpoczęcia
badania (AP1) oraz po zakończeniu zajęć (AP2) (czyli w okresie ciąży) większość badanych opisała je jako odpowiednie lub
umiarkowane, a 4 tygodnie po porodzie (AP3) część badanych
zarówno z grupy testowej, jak i kontrolnej opisała wsparcie
społeczne jako niskie. Nie wykazano istotnych statystycznie
różnic między grupami w tym zakresie (ryc. 1).
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Rycina 1. Wyniki w skali wsparcia społecznego matek (MSSS) w grupie testowej (ZJ) oraz kontrolnej (SR) w trakcie kolejnych pomiarów
(A1–A3) (n = 38)

MSSS – skala wsparcia społecznego matek; ZJ – zajęcia jogi; SR – szkoła
rodzenia; n = liczba osób biorących udział w badaniu; AP1 – kwestionariusz wypełniany przez pacjentki w dniu rozpoczęcia badania; AP2
– kwestionariusz wypełniany 5 tygodni później po zakończeniu zajęć
w szkole rodzenia oraz po kursie jogi; AP3 – kwestionariusz wypełniany 4 tygodnie po porodzie.
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wysokie ryzyko depresji

95%

AP3-SR

radzenie sobie z napięciem i stanami lękowymi

powody

Badanie za pomocą Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej
(EDPS) wykazało, że w dniu rozpoczęcia badania (AP1) oraz po
zakończeniu zajęć (AP2) zdecydowana większość znajdowała
się w grupie niskiego ryzyka depresji przedporodowej. Po porodzie (AP3) dwie badane osiągnęły wysokie wyniki w skali,
wskazujące na konieczność konsultacji psychiatrycznej związanej z dużym ryzykiem wystąpienia depresji (ryc. 2).
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n – liczba osób biorących udział w badaniu.
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Rycina 2. Wyniki grupy testowej (ZJ) oraz kontrolnej (SR) w Edynburskej Skali Depresji Przed- i Poporodowej w trakcie kolejnych pomiarów
(AP1–AP3), n = 38

ZJ – zajęcia jogi; SR – szkoła rodzenia; n = liczba osób biorących udział
w badaniu; AP1 – kwestionariusz wypełniany przez pacjentki w dniu
rozpoczęcia badania; AP2 – kwestionariusz wypełniany 5 tygodni
później po zakończeniu zajęć w szkole rodzenia oraz po kursie jogi; AP3
– kwestionariusz wypełniany 4 tygodnie po porodzie.

Badane pytano o to, czy – jeśli byłoby to możliwe – zdecydowałyby się na cięcie cesarskie „na życzenie”? Większość pacjentek
zarówno w dniu rozpoczęcia badania, jak i po zakończeniu zajęć
w obu badanych grupach wybrała odpowiedź negującą. Ocena
w 4. tygodniu po porodzie wykazała istotną statystycznie różnicę między badanymi grupami (p < 0,05). W grupie kontrolnej (SR)
zdecydowanie wzrosła liczba kobiet wyrażających chęć cięcia na
życzenie. W grupie badanej (ZJ) zdecydowanie wzrosła liczba kobiet, które nie zdecydowały by się na cięcie cesarskie (ryc. 3).
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Ze znieczulenia zewnątrzoponowego skorzystała mniej niż połowa badanych kobiet. Kobiety z grupy kontrolnej (SR) istotnie
częściej zwracały się z prośbą o znieczulenie zewnątrzoponowe
porodu (tab. 1).
Tabela 1. Korzystanie ze znieczulenia zewnątrzoponowego, n = 35
Znieczulenie
zewnątrzoponowe
Tak

Grupa
Grupa
kontrolna (SR) testowa (ZJ)

Razem

Test

16 (46%) χ2(1) = 6,91
p < 0,01
n = liczba osób biorących udział w badaniu; SR – szkoła rodzenia;
ZJ – zajęcia jogi.
12 (63%)

4 (21%)

W ankiecie poporodowej (AP3) poproszono obie grupy o wyrażenie subiektywnych opinii na temat długości porodu, poziomu
odczuwanego bólu, skupianiu się na roli i ważności oddechu
oraz jego efektywności, a także korzystania z różnych pozycji
porodowych podczas porodu. Różnica między dwoma badanymi grupami pod względem subiektywnej długości porodu była
istotna statystycznie (test U Manna–Whitneya: Z = -2,89; p <
0,05). Grupa kontrolna (SR) częściej oceniała czas trwania porodu jako dłuższy (ryc. 5).
40%

32%
50%

Średni czas trwania ciąży w obu grupach w momecie porodu
wynosił 39 tygodni. Większość badanych urodziła dziecko
siłami i drogami natury. Średni czas trwania I okresu porodu
wynosił około 6, a II okresu około 0,7 godziny. Średnia masa
urodzeniowa noworodków wynosiła 3354 g.

11%

57%
10%

20

Rycina 4. Najczęściej zgłaszane powody uczestniczenia w zajęciach
jogi prenatalnej, n = 19
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80%
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100%
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60%

70%

80%

20%
90%

100%

Rycina. 3. Chęć skorzystania z możliwości wyboru cięcia cesarskiego
„na życzenie”, n = 38

ZJ – zajęcia jogi; SR – szkoła rodzenia; n = liczba osób biorących udział
w badaniu; AP1 – kwestionariusz wypełniany przez pacjentki w dniu
rozpoczęcia badania; AP2 – kwestionariusz wypełniany 5 tygodni
później po zakończeniu zajęć w szkole rodzenia oraz po kursie jogi; AP3
– kwestionariusz wypełniany 4 tygodnie po porodzie.

Badane z grupy testowej zostały dodatkowo poproszone
o wskazanie najważniejszych powodów uczestnictwa w zajęciach jogi prenatalnej. Większość badanych kierowała się chęcią przygotowania do porodu, poznaniem technik oddechowych
oraz zwiększeniem świadomości i elastyczności ciała (ryc. 4).
Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic między badanymi grupami w stosunku do drogi ukończenia porodu, średniego
czasu trwania I i II okresu porodu, nacięcia krocza, pęknięcia
krocza, użycia oksytocyny w porodzie oraz średniej masy urodzeniowej noworodków.

0%

1 - krótko
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3

4
SR (N=19)
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10 - długo
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Rycina 5. Subiektywne odczucie czasu trwania porodu, n = 38

ZJ – zajęcia jogi; SR – szkoła rodzenia; n = liczba osób biorących udział
w badaniu.

W subiektywnej ocenie bólu porodowego nie stwierdzono istotnych różnic w odczuwaniu bólu porodowego w obu grupach, pomimo iż w grupie SR kobiety częściej korzystały ze znieczulenia
zewnątrzoponowego. Kobiety z grupy testowej istotnie częściej
wykorzystywały techniki oddechowe w czasie porodu (dokładny test Fishera: p < 0,01) (ryc. 6).
Badane, które korzystały z technik oddechowych proszono
o określenie efektywności oddechu w czasie porodu. Różnica
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między dwoma badanymi grupami była istotna statystycznie
(test U Manna–Whitneya: Z = -1,81; p < 0,05). Grupa testowa
istotnie częściej wykazywała korzystny wpływ technik oddechowych na przebieg porodu (ryc. 7).
80%
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40%
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10%
0%

nie

w pewnym stopniu

tak

SR (N=18)

zdecydowanie tak

ZJ (N=19)

Rycina 6. Wykorzystanie technik oddechu praktykowanych podczas
jogi prenatalnej, n = 37

ZJ – zajęcia jogi; SR – szkoła rodzenia; n = liczba osób biorących udział
w badaniu.
60%

40%

20%

0%

1 - nie pomógł
mi

2

3
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4

5

6 - pomógł mi
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Rycina 7. Subiektywna ocena efektywności oddechu u kobiet korzystających z technik oddechowych, n = 35
ZJ – zajęcia jogi; SR – szkoła rodzenia; n = liczba osób biorących udział
w badaniu.

Większość badanych w obu grupach często lub zdecydowanie często zmieniało pozycje, wykorzystując zarówno pozycje
wertykalne, jak i klęczenie oraz spacer/ruch, jednocześnie nie
odnotowano różnic istotnych statystycznie między badanymi
grupami.
Omówienie

Wzrost lęku podczas ciąży jest zjawiskiem normalnym, jednak
niektóre matki, u których jego poziom jest znaczący, mogą mieć
problemy emocjonalne związane z okresem wczesnego macierzyństwa [9]. Coraz częściej pojawiają się dowody, że niepokój
matki może mieć bezpośredni wpływ na rozwój płodu, powikłania związane z porodem – zwiększać prawdopodobieństwo
rozwoju choroby psychicznej u kobiet w okresie przed- i/lub
poporodowym, a także powodować długoterminowy wpływ na
rozwój poznawczy potomstwa [9–13]. Leki rutynowo stosowane w leczeniu lęku u osób nie będących w ciąży (np. benzodiazepiny) są przeciwskazane w ciąży, ze względu na ryzyko narażenia płodu na metabolity środków psychofarmakologicznych,
które mogą przechodzić przez barierę łożyskową [14]. Równocześnie badania analizujące wpływ terapii uzupełniających są
ograniczone i wykazują się słabą jakością metodologiczną [15].
W związku z tym podkreśla się potrzebę interwencji niefarmakologicznych w celu zmniejszenia lęku przed porodem. Joga
wydaje się być odpowiednią interwencją, ponieważ zawiera
techniki relaksacyjne z ćwiczeniami fizycznymi, które można
dostosować do potrzeb kobiet w ciąży.
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Zespoły Glazier i wsp. oraz Camposa i wsp. wykazały, iż wsparcie społeczne zmniejsza poziom lęku w czasie ciąży, ponieważ
relacje z przyjaciółmi i rodziną łagodzą dolegliwości emocjonalne i psychiczne [16, 17]. Niezadowolenie z relacji partnerskiej

i brak sieci wsparcia społecznego składającej się z przyjaciół
i rodziny korelują ze zwiększonym strachem przed porodem
[18, 19]. W badaniu własnym uczestniczki wysoko oceniły
wsparcie społeczne otrzymane podzas ciąży.
Edynburska Skala Depresji Poporodowej jest prostym kwestionariuszem samoopisowym zawierającym 10 pozycji zaprojektowanych do badania depresji. Jest szeroko stosowana i została
zatwierdzona do stosowania w czasie ciąży w kilku krajach,
w tym w Australii [20]. W badaniach własnych uczestniczki obu
grup uzyskały niskie wyniki ryzyka depresji zarówno w dniu
rozpoczęcia badania, jak i pod koniec ciąży. Jest to zgodne z wynikami badań Teixiera i wsp., którzy dowiedli, że wyniki EDPS
mają tendencję do zmniejszania się wraz z postępem ciąży [21].
Istnieją też badania, pokazujące tendencję przeciwną, czyli wzrastające ryzyko depresji wraz z zaawansowaniem ciąży [22].

W badaniach przeprowadzonych przez Narendran i wsp. wykazano zmniejszenie częstości występowania małej urodzeniowej masy ciała (LBW), ryzyka wystąpienia hipotrofii wewnątrzmacicznej (IUGR) oraz ryzyka porodu przedwczesnego
u noworodków matek, które praktykowały jogę w czasie ciąży.
Zanotowano pozytywny wpływ na wagę urodzeniową dzieci
w porównaniu z grupą kontrolną i chociaż wyniki te nie były
istotne statystycznie, zaobserwowano tendencję do zmniejszania częstości nagłego cięcia cesarskiego i porodu przedwczesnego [23]. Wyżej wspomniane wyniki korespondują również
z badaniami przeprowadzonymi przez Maharana [24]. W badaniach własnych nie zaobserwowano różnic między grupami
w odniesieniu do opisywanych wyżej wskaźników.

W badaniach Chuntharapat i wsp. odnotowano korzystny
wpływ jogi na doświadczenie kobiet w czasie porodu, mniejszy
ból porodowy oraz większy komfort rodzącej w porównaniu
z grupą kontrolną [25]. W badaniach własnych nie stwierdzono
istotnych różnic w odczuwaniu bólu porodowego w obu grupach,
pomimo iż w grupie kontrolnej (SR) kobiety częściej korzystały
ze znieczulenia zewnątrzoponowego. Jednak kobiety z grupy testowej (ZJ) częściej wykorzystywały techniki oddechowe oraz
wykazywały ich korzystny wpływ na przebieg porodu. Częściej
również oceniały czas trwania porodu jako krótszy. W kontekście uzyskanych wyników zastanawiająca jest opinia kobiet
z grupy kontrolnej (SR), które patrząc z perspektywy porodu,
aż w 47% by się zdecydowały, jeśli byłoby to możliwe, na cięcie
cesarskie „na życzenie”, podczas gdy w grupie kontrolnej (ZJ)
liczba kobiet potwierdzających taką chęć zmalała.
Niektórzy badacze zaznaczają wydarzenia życiowe jako przyczynę lęku i stresu u matki. W badaniach porównano odnotowane wyniki ciąży z wcześniejszą częstością występowania
negatywnych zdarzeń życiowych, takich jak śmierć lub długotrwała choroba bliskiej osoby, aby sprawdzić, czy istnieje
korelacja z negatywnymi wynikami, takimi jak niska masa
urodzeniowa lub obecność wad rozwojowych u dzieci [26, 27].
W badaniach własnych nie zaobserwowano wpływu wydarzeń
życiowych na negatywne wyniki porodu oraz parametry życiowe noworodków.

Ograniczeniem badania wydaje się wpływ badacza na respondentów. Między grupą kontrolną (SR) a grupą testową (ZJ) istniały różnice w zaangażowaniu ze strony zespołu badawczego.
Uczestnicy grupy jogi spotykali się z głównym badaczem co
tydzień, gdy uczęszczali na zajęcia. Co więcej nawiązywali bliskie relacje z instruktorem, mogli więc czuć się zobowiązani do
zgłoszenia korzystnego wpływu kursu, ponieważ byli bardziej
świadomi zaangażowania związanego z jego prowadzeniem.
Natomiast uczestnicy grupy kontrolnej mieli bardzo mało bezpośredniego kontaktu z zespołem badawczym, gdyż spotykali
się z głównym badaczem tylko raz. Dlatego mogli czuć się bardziej komfortowo w wyrażaniu swoich szczerych myśli i uczuć,
wierząc, że ich odpowiedzi raczej nie zostaną zidentyfikowane
osobiście. Może to również tłumaczyć, dlaczego mniej kobiet
w grupie kontrolnej oddało swoje kwestionariusze. Kobiety
w grupie jogi miały większe poczucie obowiązku z powodu częstego kontaktu z zespołem badawczym.
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Wnioski
1. Uczęszczanie na zajęcia jogi przez kobiety w ciąży może
mieć pozytywny wpływ na ich zdrowie psychiczne.
2. Kobiety korzystające z zajęć jogi w okresie przedporodo-

wym częściej decydują się na poród siłami natury, rzadziej
wymagają podania znieczulenia zewnątrzoponowego.

Źródło finansowania: Praca sfinansowana ze środków własnych autorek.
Konflikt interesów: Autorki nie zgłaszają konfliktu interesów.
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