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تأثیر ماساژ بازتابی پا بر خستگی ،درد و شاخصهای فیزیولوژیک بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر
فاطمه بهرام نژاد  ،5،0خاطره سیالنی ،5علی شوکتی اصل ،9حمید حقانی ،4الهام

نواب*1

 1استادیار ،دکتری تخصصی آموزش پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامائی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 2مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 3کارشناسی ارشد ،دانشکده پرستاری و مامائی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 4مربی ،دکتری آمار زیستی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 * 5دانشیار ،دکتری تخصصی آموزش پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامائی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
(دریافت – 5931/25/29 :پذیرش)5931/23/01 :
چکیده
مقدمه :جهت تسکین درد و خستگی ناشی از آنژیوگرافی روشهای غیردارویی متعددی همچون ماساژ بازتابی پا استفاده
میشود.
هدف :مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر ماساژبازتابی کف پا بر خستگی ،درد و شاخصهای فیزیولوژیک بیماران پس از
آنژیوگرافی عروق کرونر انجام شده است.
روش :مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر با حجم نمونه  07نفر (در هر گروه  53نفر) و در بیمارستان بقیهاهلل تهران ،در سال 6531
انجام شده است .در گروه مداخله 2،ساعت پس از آنژیوگرافی عروق کرونر با استفاده از مقیاس معیاری دیداری خستگی ،درد و
نمره شاخصهای فیزیولوژیک ثبت شد و سپس  67دقیقه ماساژ بازتابی کف پا انجام و مجدداً  4و  1ساعت پس از آنژیوگرافی،
خستگی ،درد و نمره شاخصهای فیزیولوژیک ثبت شد .در گروه کنترل ،بیماران مراقبتهای معمول بخش را دریافت کردند و
متغیرهای خستگی ،درد و نمره شاخصهای فیزیولوژیک  2و  4و  1ساعت پس از آنژیوگرافی با مقیاسهای مذکور ثبت شد.
دادههای جمع آوری شده با کمک آزمونهای آماری کای دو ،فیشر ،تی مستقل و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
خستگی ،درد و شاخصهای فیزیولوژیک (فشارخون سیستولیک و دیاستولیک) در دوگروه مداخله و کنترل بعد از انجام مداخله
وجودداشت )p<0/001( .همچنین اختالف معنی دار آماری بین شاخصهای فیزیولوژیک تنفس و نبض در دوگروه مداخله و
کنترل بعد از انجام مداخله وجود نداشت)p>0/05( .
نتیجه گیری :براساس یافتههای پژوهش ،ماساژ بازتابی پا میتواند در کاهش خستگی ،درد و شاخصهای فیزیولوژیکی فشار
خون سیستولیک و دیاستولیک پس از آنژیوگرافی عروق کرونر مؤثر باشد.
کلید واژهها :ماساژ بازتابی کف پا ،درد ،خستگی ،شاخصهای فیزیولوژیک ،آنژیوگرافی عروق کرونر
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یافتهها :از نظر مشخصات جمعیت شناختی دو گروه با هم تفاوت آماری معنیداری نداشتند .اما اختالف آماری معنی داری بین

بهرام نژاد و همکاران

تأثیر ماساژ بازتابی پا بر خستگی ،درد و شاخص های 9/ ...

مقدمه

جمله علل افزایش خستگی محسوب میشود)67( .

مرگ در سراسر جهان( )6و علت اصلی مرگ و میر در ایاالت

مقدم عواملی قرار داردکه روی سالمت عمومی ،عملکرد

متحده میباشند )2( .در ایران نیز طبق آمارهای موجود

وکیفیت زندگی بیماران تأثیر منفی میگذارند( )66و این

 41درصد مرگ و میرها ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی

شکایت در بیمارانی که از آنژیوگرافی عروق کرونر باز

میباشد )5( .از جمله بیماریهای قلبی عروقی ،بیماری

میگردند ،شایع میباشد )62( .لذا خستگی بهعنوان یکی از

عروق کرونر قلب است که در آن دیواره شریانهای خون

تشخیصهای پرستاری شایع پس از آنژیوگرافی باید مورد

رساننده به عضله قلب دچار اختالل شده و به عنوان بیماری

توجه پرستار قرار گرفته و برای تخفیف دادن یا برطرف

ایسکمیک قلبی نیز شناخته میشوند )4(.کاتتریزاسیون

کردن آن  ،مراقبتها و مداخالت الزم صورت گیرد .مطالعات

قلبی ،رایجترین مداخله همودینامیکی و تکنیک تشخیصی

کیفی و بررسی تجربیات بیماران حین و پس از آنژیوگرافی

مورد استفاده در سراسر جهان است .شایعترین عوارض بعد

نشان دادهاند که درد نیز بهعنوان یکی از مشکالت شایع

از آنژیوگرافی به ترتیب عبارتند از :خونریزی ،هماتوم،

پس از آنژیوگرافی عروق کرونر مطرح است( )65و یکی دیگر

ترومبوز شریانی ،کمردرد و خستگی میباشد )3(.بعد از

از وظایف پرستار اطمینان از راحتی بیمار و رهایی وی از

انجام آنژیوگرافی کرونر ،به منظور پیشگیری از بروز عوارض

درد است )64( .از جمله عوامل ایجاد کننده درد در بیماران

احتمالی ناشی از ترومای شریان مانند خونریزی ،هماتوم

پس از آنژیوگرافی قلبی ،زمان استراحت طوالنی در تخت

وآمبولی ،بیماران بسته به پروتکلهای بیمارستان و اندازه

به همراه عدم تغییر وضعیت آنهاست .آگاهی از چگونگی

کاتتر بایستی حداقل به مدت  1تا  24ساعت به حالت

به حداقل رساندن این عارضه ،میتواند در بهبودی بیماران

خوابیده درتخت استراحت مطلق داشته باشند )1(.استراحت

نقش داشته باشد )63( .درد با آغاز پاسخ استرس ،باعث

مطلق بیماران بعد از آنژیوگرافی ،سبب ناراحتی و عدم

افزایش تعداد تنفس وکاهش حجمهای ریوی و در نهایت

تحمل بیماران میشود و عالوه برافزایش عوارض عروقی،

ایسکمی میوکارد میگردد( )61که اهمیت کنترل درد در

کمردرد و خستگی بیماران را نیز در پی خواهد داشت,0(.

این بیماران را دو چندان میسازد )8(.در مطالعهای کیفی

)8

و با بررسی تجربیات بیماران حین و پس از آنژیوگرافی به
خستگی احساس ناخوشایندی است که تحت عناوینی

این نتیجه رسیدند که درد بهعنوان یکی از مشکالت شایع

چون ضعف ،فرسودگی و فقدان انرژی توصیف شده و به

پس از آنژیوگرافی عروق کرونر مطرح میباشد( )65و یکی

دنبال استرس طوالنی مدت و مداوم ،فعالیت زیاد جسمی و

دیگر از چالشهای بزرگ در پرستاری اطمینان از راحتی

محرومیت از خواب به وجود میآید ( ،)3بی تحرکی نیز از

بیمار و رهایی وی از درد است )64(.هر نوع دردی منجر
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در حال حاضر بیمارهای قلبی -عروقی شایعترین علت

توجه به خستگی به این دلیل مهم است که در خط

 /4پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال ششم /شماره  /02پاییز 5931

به افزایش ترشح هورمونهای استرس زا و تحریک غده فوق

حیرت انگیز از طب مکمل است )27( .تاکنون مطالعات

کلیه و تحریک سیستم عصبی سمپاتیک میگردد که سبب

زیادی ماساژ بازتابی پا را به عنوان یک مداخله پرستاری

افزایش فشار خون ،نامنظم شدن تنفس ،تنگی نفس،

غیرتهاجمی در شرایط مختلف مورد بررسی قرار

افزایش تعداد تنفس و افزایش تعداد ضربان قلب میشود.

دادهاند )26(.به عنوان مثال ماساژ درمانی بر درد،

( )60درجه حرارت ،نبض ،فشار خون ،اشباع اکسیژن خون

اضطراب،کیفیت خواب و خستگی بیماران جراحی به ای

شریانی و تنفس متداولترین شاخصهایی هستند که

پس قلبی مؤثر بوده و به طور معناداری خواب را بهبود

توسط کارکنان مراقبت بهداشتی اندازه گیری شده و

بخشیده و خستگی را کاهش داده است ( )22و نیز موجب

عملکرد طبیعی سیستم گردش خون ،تنفس ،عصبی و

کاهش خستگی و درد بیماران همودیالیزی شده است)25( .

اندوکرین را نشان میدهند .تغییر در این شاخصها ،دال بر

ماساژ بازتابی پا در کاهش درد ناشی از استرنوتومی در

پاسخ بدن به تنش روانی و جسمی یا تغییر در عملکرد

بیماران بعد از عمل جراحی پیوند به ایبای پس شریان

فیزیولوژیک میباشد)60(.

کرونری نیز مؤثر بوده ( )24و موجب کاهش درد وخستگی

بنابراین کنترل وضعیت همودینامیک و شاخصهای
فیزیولوژیک بیماران یک عمل معمول و حیاتی برای

بیماران تحت عمل جراحی به ایبای پس شریان کرونری
شده است)23(.

بیماران میباشد و استفاده از یک روش کم هزینه و آرام

در مجموع میتوان گفت که انجام ماساژ بازتابی پا به

بخش جهت پایدار نگه داشتن این شاخصها ضروری

علت مقرون به صرفه بودن ،عدم داشتن عوارض ،کاربرد

است )68(.بنابراین با در نظر گرفتن این مسئله که مداخالت

آسان و رضایت بیماران و پرستاران از اجرای آن ،با رشد روز

درمان غیر دارویی به عهده پرستاران میباشد ،این نوع

افزونی مواجه است و میتواند بهعنوان یکی از درمانهای

درمان بیانگر هنر حرفه پرستاری است )63(.مداخالتی که

طب مکمل و بخشی از مراقبت جامع در پرستاری بهصورت

سادهتر و ارزانتر بوده و عوارض و خطرات کمتری به همراه

یک مداخله پرستاری مورد بررسی قرارگیرد)21(.

روشهای طب مکمل و جایگزین در پرستاری هم با توجه و

بی حرکتی بیمار و قرار گرفتن در وضعیت ثابت و داشتن

اقبال خوبی روبرو شده است )62(.مطالعات کمی در

کیسهی شن  2/3تا  4کیلوگرمی در ناحیه ورود کاتتر

خصوص بررسی تأثیر رفلکسولوژی پا روی شاخصهای

موجب خستگی ،درد و متعاقب آنها احتماالً تغییر

فیزیولوژیک عالئم حیاتی انجام شده است)60(.

پارامترهای فیزیولوژیک بیماران میشود ،ممکن است

یکی از رایجترین روشهای درمان در طب مکمل ماساژ

استفاده از ماساژ بازتابی کف پا بهعنوان یکی از روشهای غیر

و یکی از انواع ماساژ ،رفلکسولوژی پا میباشد که شاخهای

دارویی و بدون عوارض ،بتواند در کاهش خستگی و درد و
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داشته باشند ،ارجحتر هستند .بر همین اساس است که

با توجه به اینکه پس از آنژیوگرافی عروق کرونر ،ضرورت

بهرام نژاد و همکاران

تأثیر ماساژ بازتابی پا بر خستگی ،درد و شاخص های 1/ ...

شاخصهای فیزیولوژیک این بیماران در طول مدت بی

کنترل تعیین شد ،سپس لیست بلوکها تهیه و به هریک،

حرکتی مؤثر واقع گردد .در ایران نیز مطالعهای در مورد

عددی اختصاص داده شد و این اعداد بهصورت تصادفی

تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر پا بر میزان خستگی و درد و

انتخاب شدند .پس از کسب رضایت آگاهانه پس از انتخاب

شاخصهای فیزیولوژیک بیماران پس از آنژیوگرافی عروق

نمونههای پژوهش ،شدت خستگی و درد با استفاده از

کرونر یافت نشد ،لذاپژوهشگر در پاسخ به این سؤال که "

مقیاس امتیاز دهی معیاری -دیداری خستگی و درد

آیا ماساژ بازتابی کف پا بر میزان خستگی و درد و

( )visual analog scaleخط کشی  67نمرهای از بدون

شاخصهای فیزیولوژیک بیماران تحت آنژیوگرافی عروق

درد و خستگی تا درد و خستگی غیر قابل تحمل که مددجو

کرونر تأثیر دارد؟ " موضوع حاضر را در بیمارستان بقیه ا...

براساس احساس ذهنی به خستگی و دردی که درحال

االعظم (عج) تهران مورد مطالعه قرار داد.

تجربه آن بود از صفر تا ده ،یک نمره میداد .روایی و پایایی

روش مطالعه

این ابزار در مطالعات متعددی سنجیده شده است r=90%

پژوهش حاضر کار آزمایی بالینی با حجم نمونه  07نفر

(.)27-24

(در هر گروه  53نفر) در بیمارستان بقیه ا ..اعظم (عج) شهر

همچنین برای اندازهگیری شاخصهای فیزیولوژیک

تهران در سال  6531است .معیارهای ورود به مطالعه شامل:

شامل فشارخون سیستولیک و دیاستولیک (فشارخون

بیماران تحت آنژیوگرافی از طریق کشاله ران ،حداقل سن

غیرتهاجمی) ،از یک فشارسنج عقربهای مدل تیتان ،مدل

 68سال و حداکثر  03سال ،تمایل به شرکت در پژوهش،

 (Sphygmomanometer titan -700) 077و گوشی

انجام آنژیوگرافی بهصورت غیر اورژانسی ،نداشتن اختالل

پزشکی مدل تیتان ،مدل627-

هوشیاری ،فقدان آسیب عروقی در اندام تحتانی و عدم ابتال

ساخت کشور چین استفاده شد .برای اعتماد پذیری دستگاه

به اختالالت حسی _ حرکتی پاها (خصوصاً پای دیابتی)،

فشار خون را با دستگاه مانیتور سعادت مدل البرز B9

عدم وجود ناهنجاریهایی مانند میخچه ،سوختگی،

ساخت ایران کالیبره کرده و برای تعداد نبض از مشاهده

آمپوتاسیون و بیماریهای پوستی در پاها و عدم ابتال به فتق

همزمان با یکی از پرستاران متبحر بخش مراقبت ویژه ،نبض

دیسک بین مهرهای ،کمردرد و درد پشت بود .پس از کسب

دست و گردن چند بیمار اندازه گیری شد .تعداد تنفس از

موافقت کمیته اخالق پژوهشی ،پژوهشگر ،بیماران را با

طریق مشاهده حرکات قفسه سینه در یک دقیقه و تعداد

استفاده از روش بلوک بندی دوتایی به گروه مداخله و

نبض نیز با استفاده از ساعت دارای ثانیه شمار اندازه گیری

کنترل تخصیص داد .چون در این کارآزمایی بالینی ،دو گروه

شد.

)(Stethoscope,tytan120

شرکت کننده در گروه مداخله و  4شرکت کننده در گروه

درد و خستگی به بیماران آموزش داده شد و سپس شدت
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(مداخله و کنترل) بودند ،لذا بلوکهای  4تایی شامل 4

در این مطالعه ابتدا چگونگی استفاده مقیاس سنجش

 /6پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال ششم /شماره  /02پاییز 5931

خستگی ،درد و شاخصهای فیزیولوژیک آنها در سه زمان

بار انجام شد .سپس تمام مراحل روی پای غیر غالب بیمار

 2و  4و  1ساعت پس از آنژیوگرافی عروق کرونر براساس

نیز انجام شد .کل زمان آمادهسازی و گرم کردن پاها 4

مقاالت ) ثبت شد .سپس برای بیماران گروه مداخله از

دقیقه طول میکشید .در مجموع کل ماساژ بازتابی 67

روش ماساژ بازتابی پا ،برای گروه کنترل تنها از مراقبتهای

دقیقه طول میکشید.

معمول بخش استفاده شد .پژوهشگر ابتدا پرسشنامه

پس از انجام ماساژبازتابی پا ،میزان خستگی ،شدت درد

اطالعات جمعیت شناختی را تکمیل کرده و سپس  2ساعت

و شاخصهای فیزیولوژیکی بیمار با استفاده از مقیاس

پس از انجام آنژیوگرافی در هر دو گروه خواسته شد که

دیداری سنجش خستگی و درد در دو نوبت  4 ،2و  1پس

میزان خستگی و شدت درد خود را بر اساس مقیاس دیداری

از آنژیوگرافی اندازه گیری شد .برای گروه کنترل نیز

سنجش خستگی و درد ( )VASمشخص کنند.

شاخصهای فیزیولوژیکی ،شدت درد و خستگی  4 ،2و 1

شاخصهای فیزیولوژیکی آنها توسط پژوهشگر اندازهگیری

پس از آنژیوگرافی تکمیل میشد.

و ثبت میشد .این اطالعات به عنوان اطالعات پایه قبل از

اطالعات کسب شده توسط نرم افزار آماری SPSS20

مداخله تلقی شدند .سپس در گروه مداخله پس از اندازه

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای آنالیز دادهها از آمار

گیری و ثبت اطالعات پایه ،آماده سازی و گرم کردن پا

توصیفی و آمار تحلیلی (تی مستقل ،تی زوجی ،کای دو،

انجام شد .به این منظور ،بیمار باید در محیط آرام در حالت

آنالیز واریانس با دادههای تکراری و آزمون تعقیبی بنفرنی)

طاقباز قرار میگرفتند .جهت سهولت در انجام تکنیکها

استفاده شد .از کلیه بیماران رضایت نامه کتبی گرفته شد.

باید از روغن استفاده میشد که از روغن بدن بچه که

این مطالعه در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران با کد

خاصیت درمانی ندارد ،استفاده شد .پژوهشگر طرفین کف

 IRCT2015072223268N1ثبت شد.

پای غالب بیمار قرار گرفته و همزمان با فشار مالیم ،از

یافتهها

قاعدهی انگشتان پا به سمت پاشنه کشیده شد ،سپس یک

یافتههای مطالعه نشان داد ،میانگین سنی در گروه

دست را مشت کرده و در حالی که با دست دیگر پای غالب

مداخله  12±62/1و در گروه کنترل  15±65/71سال بود.
گروه اختالف معنی دار آماری نداشت)=p-value7/382( .

پا ،بهوسیلهی بند دوم انگشتان دست مشت شده خود ،به

همه واحدهای پژوهش متأهل بودند .سایر مشخصات

سمت پایین ماساژ میداد .در پایان با کناره داخلی مچ

جمعیت شناختی در جدول شماره  6ذکر شده است (جدول

دست ،کناره داخلی پای غالب بیمار از انگشت بزرگ به

.)6

سمت مچ پا ،با فشار مالیم ماساژ داده شد .این حرکت سه
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بیمار را حمایت میکرد ،کف پا را از محل اتصال انگشتان

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین سنی در دو
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نمونه گیری تصادفی

تخصیص تصادفی به روش بلوک بندی 2تایی

گروه مداخله

گروه کنترل

اندازه گیری و ثبت میزان خستگی و
درد با استفاده از  VASو شاخص های
فیزیولوژیک  2ساعت پس از آنژیوگرافی

اندازه گیری و ثبت میزان خستگی و درد با
استفاده از  VASو شاخص های
فیزیولوژیک  2ساعت پس از آنژیوگرافی

آماده سازی و گرم کردن پا

مراقبت روتین بخش

( 4دقیقه)

ماساژ بازتابی پا ( 1دقیقه)

مراقبت روتین بخش

اندازه گیری و ثبت میزان خستگی و درد
با استفاده از  VASو شاخص های
فیزیولوژیک  1ساعت پس از آنژیوگرافی

اندازه گیری و ثبت میزان خستگی و درد با
و شاخص های فیزیولوژیک VASاستفاده از
 1ساعت پس از آنژیوگرافی

نمودار  .1نمودار انجام مطالعه
جدول شماره  .5مشخصات جمعیت شناختی گروه مداخله و کنترل

http://njv.bpums.ac.ir

] [ Downloaded from njv.bpums.ac.ir on 2022-08-20

اندازه گیری و ثبت میزان خستگی و درد با
و شاخص های VASاستفاده از
فیزیولوژیک  4ساعت پس از آنژیوگرافی

اندازه گیری و ثبت میزان خستگی و درد با
و شاخص های فیزیولوژیک VASاستفاده از
 4ساعت پس از آنژیوگرافی

بهرام نژاد و همکاران
متغییر
جنس

تحصیالت

بیماری زمینهای

مدت ابتال به
بیماری قلبی

زن
مرد
بیسواد
دیپلم
دانشگاهی
فشارخون
چربی
تنفسی
سایر
عدم وجود بیماری
 3سال وکمتر
 1تا  67سال
 66سال و بیشتر

تأثیر ماساژ بازتابی پا بر خستگی ،درد و شاخص های 7/ ...
مداخله

کنترل

(62 )54/5
(25 )13/0
(3 )64/5
(24 )18/1
(1 )60/2
(64 )47
(2 )3/0
7
(62 )54/5
(0 )27
(67 )53/0
(63 )35/1
(5 )67/0

(63)42/3
(27)30/6
(64)47
(24 )18/1
(1 )60/2
(66 )56/4
(5 )8/1
(6 )2/3
(1 )0/6
(64 )47
(3 )25/8
(1 )8/1
(67 )40/1

نتایج

𝜒 2 = 7/345 Df=6 pvalue=7/416
𝜒 2 = 3/83 Df=2 p =7/716

p =7/681
آزمون دقیق فیشر

t=6/86df=40
p=7/706

در آزمون درون گروهی میانگین فشار خون سیستولیک  4 ،2و  1ساعت بعد از مداخله در گروه آزمون اختالف معنی دار
آماری داشته است ) p-value<7/776( .الزم به ذکر است که آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که میانگین فشار خون
سیستولیک تنها در  2ساعت بعد از عمل با  4و  1ساعت بعد اختالف معنی داری آماری داشته و در  4و  1ساعت بعد از مداخله
کاهش یافته است.
میانگین فشار خون دیاستولیک  4 ،2و  1ساعت بعد از مداخله اختالف معنی دار آماری داشته است)p-value<7/776( .
الزم به ذکر است که آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که میانگین فشار خون دیاستولیک تنها در  2ساعت بعد از عمل با  4و
 1ساعت بعد اختالف معنی داری آماری داشته و در  4و  1ساعت بعد از مداخله کاهش یافته است.
نبض  4 ،2و  1ساعت بعد از مداخله اختالف معنی دار آماری داشته است )p-value<7/776( .الزم به ذکر است که آزمون
تعقیبی بن فرونی نشان داد که نبض تنها در  2ساعت بعد از عمل با  4و  1ساعت بعد اختالف معنی داری آماری داشته و در 4
و  1ساعت بعد از مداخله کاهش یافته است.
تنفس  4 ،2و  1ساعت بعد از مداخله اختالف معنی دار آماری داشته است )p-value<7/776( .الزم به ذکر است که آزمون
تعقیبی بن فرونی نشان داد که تنفس تنها در  2ساعت بعد از عمل با  4و  1ساعت بعد اختالف معنی داری آماری داشته و در 4
و  1ساعت بعد از مداخله کاهش یافته است.
است ) p-value<7/776( .الزم به ذکر است که آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که درد تنها  2ساعت بعد از عمل با  4و 1
ساعت بعد اختالف معنی داری آماری داشته است.
همچنین نتایج آنالیز واریانس با اندازههای تکراری نشاندهنده آن بود که خستگی  4 ،2و  1ساعت بعد از مداخله اختالف
معنی دار آماری داشته است )p-value<7/776( .الزم به ذکر است که آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که فقط خستگی 2
ساعت بعد از عمل با  4و  1ساعت بعد اختالف معنی داری آماری داشته است.
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نتیجه آنالیز واریانس با اندازههای تکراری نشان داد که درد  4 ،2و  1ساعت بعد از مداخله اختالف معنی دار آماری داشته
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اکثر واحدهای مورد پژوهش در گروه کنترل یعنی  36/4درصد  2،4و  1ساعت پس از آنژیوگرافی شدت خستگی در سطح
متوسط داشتند .همچنین نتیجه آنالیز واریانس با اندازههای تکراری نشان داد که خستگی  4 ،2و  1ساعت بعد از مداخله اختالف
معنی دار آماری داشته است )p-value<7/776( .الزم به ذکر است که آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که خستگی در هر
سه زمان با هم اختالف داشتند و  1ساعت بعد افزایش داشته است.
الزم به ذکر است که آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که درد در هر سه زمان در گروه کنترل با هم اختالف داشته و 1
ساعت بعد افزایش داشته است.
نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که دو گروه مورد بررسی در  2ساعت پس از آنژیوگرافی عروق کرونر در شاخصهای
فیزیولوژیکی اختالف معنی دار آماری نداشتند( .جدول )2

جدول شماره  .0میانگین و انحراف معیار نمره خستگی ،درد و شاخصهای فیزیولوژیک در  2ساعت پس از آنژیوگرافی عروق
کرونر در دو گروه مداخله و کنترل
مداخله

گروه
شاخص

میانگین

انحراف
معیار

کنترل
میانگین

انحراف

نتیجه آزمون  tمستقل

معیار

فشارخون سیستولیک

653/50

65/33

651/77

68/43

t=7/612 df=18 p-value=7/802

فشارخون دیاستولیک

84/77

68/43

86/42

66/02

t=6/765 df=18 p-value=7/563

نبض

07/34

66/30

10/50

62/50

t=7/638 df=18 p-value=7/844

تنفس

60/43

3/23

60/78

3/04

t=6/220 df=18 p-value=7/224

خستگی

3/78

6/50

4/13

6/52

t=6/524 df=18 p-value=7/637

درد

4/64

2/63

4/66

6/65

t=7/713 df=36/53 p-value=7/343

همچنین آزمون تی مستقل نشان داد که دو گروه مداخله و کنترل 4 ،ساعت پس از آنژیوگرافی عروق کرونر در میانگین فشار

کمتر بوده است( .جدول )5
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خون سیستولیک اختالف معنی دار آماری داشتهاند ( )p-value=7/720و میانگین فشار خون سیستولیک در گروه مداخله

تأثیر ماساژ بازتابی پا بر خستگی ،درد و شاخص های 3/ ...

بهرام نژاد و همکاران

جدول شماره  .9میانگین و انحراف معیار نمره خستگی ،درد و شاخصهای فیزیولوژیک در  4ساعت پس از آنژیوگرافی عروق
کرونر در دو گروه مداخله و کنترل

گروه

مداخله

شاخص

میانگین

کنترل

انحراف
معیار

میانگین

انحراف

نتیجه آزمون  tمستقل

معیار

فشارخون سیستولیک

621/34

62/58

653/34

68/16

t=2/201 df=33/63 p-value=7/720

فشارخون دیاستولیک

01/78

3/23

86/60

66/22

t=2/718 df=18 p-value=7/742

نبض

13/72

3/13

10/27

62/72

t=6/250 df=18 p-value=7/227

تنفس

64/34

4/72

60/64

3/02

t=7/855 df=18 p-value=7/478

خستگی

5/06

6/62

3/30

6/48

t=3/373 df=18 p-value<7/776

درد

2/43

6/55

4/36

6/64

t=8/233 df=18 p-value<7/776

جدول شماره  4نشان دهنده اختالف آماری معنی داری بین دو گروه در نمرههای خستگی ،درد و شاخصهای فیزیولوژیک در
 1ساعت پس از آنژیوگرافی عروق کرونر بوده است.
جدول شماره  .4میانگین و انحراف معیار نمره خستگی ،درد و شاخصهای فیزیولوژیک در  1ساعت پس از آنژیوگرافی عروق
کرونر در دو گروه مداخله و کنترل

گروه

مداخله

شاخص

میانگین

انحراف
معیار

کنترل
میانگین

انحراف

نتیجه آزمون  tمستقل

معیار

فشارخون دیاستولیک

03/34

3/41

86/12

66/23

t=2/280 df=18 p-value=7/723

نبض

14/50

3/41

11/88

62/75

t=6/588 df=18 p-value=7/607

تنفس

64/17

5/06

60/72

3/11

t=7/302 df=18 p-value=7/553

خستگی

5/12

6/65

1/66

6/23

t=8/103 df=18 p-value<7/776

درد

2/42

6/55

3/17

6/73

t=67/888 df=18 p-value<7/776
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فشارخون سیستولیک

621/64

62/02

653/42

68/48

t=2/44 df=17/57 p-value=7/760

 /52پرستاری گروههای آسیب پذیر
بحث

سال ششم /شماره  /02پاییز 5931
مکانیکی در بیماران پس از جراحی قلب باز" انجام شد،

یافتههای این پژوهش نشان داد ،ماساژ بازتابی پا

یافتههای حاصل بین سه گروه ماساژ بازتابی پا ،درمان نما

میتواند باعث کاهش میزان خستگی ،درد و شاخصهای

و کنترل مقایسه شدند .پس از گذشت یک ساعت از ورود

فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بیماران پس از

بیمار به بخش ویژه در گروه آزمون ،مداخله ماساژ بازتابی پا

آنژیوگرافی عروق کرونرشود )p≤0/001( .ولی بر

به مدت بیست دقیقه در نواحی مربوط به نقاط بازتابی قلب

شاخصهای نبض و تنفس بیماران پس از آنژیوگرافی عروق

و ریه در ناحیه یک سوم قدامی کف هر دو پا انجام شد .در

کرونر ،تأثیر معنا داری نداشته است.

گروه درمان نما هم بیست دقیقه تماس سطحی در ناحیه

یافتههای مطالعه حاضر از نظر شاخصهای خستگی،

پاشنه هر دو پا صورت گرفت ولی در گروه کنترل ،مداخلهای

درد و شاخصهای فیزیولوژیک فشار خون با نتایج مطالعهی

انجام نشد .یافتههای مطالعه نشان داد ،ماساژ بازتابی پا

ابراهیمی عشرت آباد و همکاران ( )6534همراستا بود .اما

تغییر معنیداری بر شاخصهای فیزیولوژیک ایجاد نکرد،

با نتایج حاصل از سنجش شاخصهای نبض و تنفس

ولی در کاهش مدت زمان جداسازی بیمار از دستگاه تهویه

همراستا نبود و برخالف مطالعه حاضر ،در مطالعه مذکور

مکانیکی سودمند بوده است .تفاوت این مطالعه با مطالعه

ماساژ بازتابی پا بر شاخصهای نبض و تنفس نیز تأثیر معنی

حاضر درگروه پالسبو و تغییر معنی دار در شاخصهای

داری داشته است )20( .پژوهشگر این احتمال را میدهد

فشارخون سیستولیک و فشارخون دیاستولیک بود ولی در

که شاید چون نمونههای مطالعه بیماران تحت

شاخصهای تعداد تنفس و نبض با مطالعه حاضر موافق بود.

برونکوسکوپی بودند ،اضطراب آنها کمتر بوده و در حالیکه

()28

نبض و تنفسشان بیشتر بوده و ماساژ بر این شاخصها

داری را به صورت کاهش فشارخون سیستولیک وافزایش

تاثیری نداشته است .همچنین نتایج مطالعه کنونی با مطالعه

فشارخون دیاستولیک ،کاهش تعداد ضربان قلب و بهبود

باقری نسامی و همکاران ( )6536که به منظور بررسی تأثیر

درصد اشباع اکسیژن شریانی را در گروه مداخله نسبت به

ماساژ بازتابی کف پا بر میزان درد و خستگی  87بیمار تحت

گروه کنترل نشان داد )21( .ازنظر کاهش فشار خون

عمل جراحی به ایبای پس شریان کرونری انجام شده بود،

سیستولیک این مطالعه با نتایج مطالعه حاضر همراستا بوده

هم راستابود و باعث کاهش خستگی و درد شده است)23( .

اما از نظر افزایش فشار خون دیاستولیک با مطالعه حاضر

در مطالعهای که توسط کاوهای و همکاران ( )2764تحت

هم راستا نبود .پژوهشگر این احتمال را میدهد که شاید

عنوان بررسی "تأثیر ماساژ بازتابی پا بر شاخصهای

تغییرات مشاهده شده در معیارهای فیزیولوژیک ناشی از

فیزیولوژیک و طول زمان جداسازی بیمار از دستگاه تهویه

تداوم درمانهای دیگر در طول بستری بوده و پیامد ماساژ
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نباشند .نتایج مطالعه حاضر از نظر پارامترهای فشار خون

توسط همکار پژوهشگر انجام شد که علیرغم آموزش دادن

سیستولیک و دیاستولیک با مطالعه حاضر هم راستا نبود اما

به ایشان شاید با نوع ماساژی که پژوهشگر به بیماران مرد

از نظر پارامترهای خستگی ،درد ،تعداد تنفس و نبض با

میداد ،تفاوتهایی وجود داشته که نوع ماساژ را متفاوت

مطالعه حاضر هم راستا بود .پژوهشگر این احتمال را میدهد

میکرد.

که شاید این بیماران تحت تهویه مکانیکی بوده و یا داروهای

نتیجه گیری نهایی

تنظیم کننده فشار خون را دریافت میکردهاند .تفاوت در

در مجموع ،براساس یافتههای مطالعه حاضر میتوان

نتیجه مطالعه حاضر با مطالعاتی که حکایت از تأثیر معنادار

نتیجه گرفت که ماساژ بازتابی پا مداخله پرستاری

ماساژ بازتابی بر شاخصهای فیزیولوژیکی داشتهاند ،احتماالً

سودمندی برای کاهش میزان خستگی ،درد و شاخصهای

به دلیل تفاوت در شرایط و یا ماهیت بیماری افراد مورد

فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بیماران پس از

مطالعه میباشد .ضمن این که تاثیرات ماساژ بازتابی پا

آنژیوگرافی عروق کرونرمی باشد که با حداقل هزینه و بدون

براساس میزان فشار وارده ،موقعیت و محل ماساژ ،دوام و

عوارض جانبی ،موجب ارتقاء سطح مراقبت و راحتی این

زمان ماساژ متفاوت میباشد .به هر حال تاثیرات ماساژ،

بیماران ،در مرحله حساس پس از آنژیوگرافی عروق کرونر

ممکن است تحت تأثیر شدت تحریک عصبی خودکار از

میشود .بنابراین با توجه به نتایج متناقض در مورد تأثیر

نواحی مختلف بدن ،متفاوت باشد .فشار مالیم لمس ممکن

ماساژ بازتابی پا در عالئم فیزیولوژیک ،پیشنهاد میشود در

است پاسخ سمپاتیک را فعال کند ،در حالی که فشار متوسط

رابطه با تأثیر ماساژ بازتابی پا بر شاخصهای نبض و تنفس

پاسخ پاراسمپاتیک را فعال میکند .به هر حال مسیر

بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر ،مطالعات

تاثیرات فیزیولوژیک ماساژ مشخص نیست ،ولی شواهد

گستردهتری انجام شود.

پژوهشی پیشنهاد میکند که لمس در بیماران تحت

تشکر و قدردانی

محدودیتهای این مطالعه میتوان گفت با توجه به اعتقادات

پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی تهران و بیماران

مذهبی پژوهشگر و مشارکت کنندگان ،انجام ماساژبازتابی

شرکت کننده در این مطالعه اعالم میدارند.

برای بیماران مؤنث توسط پژوهشگر وجود نداشت و این کار
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Introduction: One of the most common methods of treatment in alternative medicine is
reflexology foot.
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Aim: The aim of this study was to determine the effects of foot reflexology on fatigue, pain and
physiological parameters of patients after coronary angiography in BaqiyatallahAzam hospitals
in Tehran, Iran.
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Methods: The study is a randomized controlled trial which contains 70 patients who are
admitted in Critical Care Unit wards2016. Who entered in the study very easily, then divided
randomly into two equal control and experimental groups. In the intervention group after
measure and recorded basic information, prepared and warmed up the foot. After the massage,
foot reflexology, pain and fatigue in patients used the visual analog scale pain and fatigue and
physiological parameters, including heart rate, respiratory rate, systolic and diastolic blood
pressure using a pressure gauge and a clock with a second hand on two occasions 2 hours and
4 hours after foot reflexology measured. It was used statistical test Chi-square test, Fisher exact
test, Independent t test and paired t test and Bonferroni test for analysis.
Results: Results showed significant differences in pain and fatigue and systolic and diastolic
blood pressure levels after the intervention among both groups (p<0.001), but wasn’t significant
differences in heart rate, respiratory rate after the intervention among both groups (p<0.05).
Conclusion: According to this study, foot reflexology massage, is a useful nursing intervention.
Keywords: Foot reflexology, Coronary angiography, Fatigue, Pain, Physiological parameters.
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