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مقدمه
بيماريهاي قلبي عروقي شايعترين علت مرر و ميرر در
جهان هستند و بيش از  %03مر و مير در کشورهاي صنعتي
بر اثر اين بيماريها به وقوع ميپيوندد [ .]1در کشور مرا نيرز
بيماريهاي قلبي عروقي به صرور يرک مشرل اجتمراعي
درآمده و مر و مير ناشري از آن  6/4از هرر ده هرزار ن رر
جمعيت ميباشد ،که بيشترين سهم را به خود اختصرا داده
است [.]2
طيف باليني بيماريهاي قلبي عروقي از ايسلمي خاموش
تا آنژين مزمن پايدار ،آنژين ناپايدار ،ان ارکتوس ميوکارد حاد،
کارديوميوپاتي ايسلميک و مر ناگهاني قلبي مت او اسرت.

در ميان اين بيماريها ،ان رارکتوس ميوکرارد حراد از اهميرت
ويژهاي برخوردار است [ .]0در اين وضعيت خرونرسراني بره
مناطق پايينتر از عروق ان ارکته شده متوقف شده و منجرر بره
ايسلمي ،مر سلولي يا نلروز ميشود [.]2
شواهد نشان ميدهد در بخشهاي مراقبرت ويرژه ،پاسر
فوري و درمان مشلال حاد و برالووه در بيمراران مبرتال بره
ان ررارکتوس ميوکررارد حرراد ،از طريررق کنترررو وضررعيت
هموديناميک ،اطالعا حيراتي ،فروري و قابر دسترسري در
مورد عم کرد قلبي عروقي بيماران فراهم مينمايد [ .]4درجره
حرار  ،نبض ،فشارخون ،تن س و درصد اشباع اکسيژن خون،
متداووترين شاخصهراي فيزيولرو يلي هسرتند ،کره توسر

Downloaded from koomeshjournal.semums.ac.ir at 22:57 +0430 on Monday July 16th 2018

سعيده سياري  ،(M.Sc)1منير نوبهار 3و2و ،(Ph.D)*1راهب قرباني 4و(Ph.D)3

کومش

ناخواسته دارويي ،درمرانهراي ملمر و جرايگزين را برراي
بيماران قلبي ،به گزينهاي معموو تبدي کرده است [.]3
يلي از درمانهاي ملم و جايگزين ،شيوه غيرتهاجمي و
غيردارويي ماسا بازتابي است [ .]13ماسرا بازترابي اعمراو
فشار اوليه بر روي پاها ،دسرتهرا يرا گروشهرا اسرت ،کره
منعلسکننرده تمرام بردن هسرتند ،اسرترس و درد را تسرلين
ميدهند و به ايجاد پاس فيزيولو يک در بدن منجر مريشرود
[ Eunice Ingham .]11بنيانگذار ماسا بازترابي پرا ،در دهره
 1303نوشه بدن را بر روي پا ترسيم کرد ،او معتورد برود کره
ماسا اين نواط با است اده از تلنيکهاي منحصر به فرد ،باعث
افزايش جريان خون ارگانهاي مربروط بره هرر نوطره در پرا
ميشود [ .]10،12همچنين از آنجا که اخرتالو در عمر کررد
اعضا يا بخشي از بدن ،به تشلي کريستاوهاي کلسيم و اسريد
اوريک بر روي انتهاي اعصاب پاها منجر ميشود [ ،]14که برا
به کارگيري فشار بر روي نواط بازتابي ،بلوککنندههاي انر ي
يا مواد مضر مانند کلسيم ،کريستاوهاي الکتا يا اسيد اوريک
بازجذب مجدد شده و از بين ميروند ،اين فرايند سميتزدايي
ناميده ميشود [ .]15به عالوه اسرت اده از تلنيرک ماسرا در
فرآيند ماسا بازترابي ،باعرث برقرراري تمراس پوسرتي برين
ماسا دهنده و بيمار ميشود که به آزادسازي اندورفين و ديگر
مواد شيميايي منجر ميگردد .از طرف ديگر ماسا بازتابي ،برا
بهبود جريان خون و رساندن اکسيژن و مواد م ذي به بافت ،به
بازسازي انر ي کمک ميکند [ .]16ماسا بازتابي نيمه فوقاني
پاي چپ ميتواند بر شاخصهاي قلبري عروقري افرراد سرالم
تاثيرگذار باشد [ .]10با ماسا بازتابي پرا ،جريران انرر ي در
بدن از پا به سمت سر حرکت ميکند ،کره مريتوانرد تحريرک
سيستم عصبي سمپاتيک را کاهش دهد ،آرامرش و عمر کررد
خا بدني و عضالني را بهبود بخشد ،جريان خون را افزايش
دهد ،به کاهش استرس کمک کند و تعادو فيزيولو يلي بدن را
باز گرداند [ .]17،11،3ماسا بازتابي با تاثيرا هموديناميلي،
خونرساني به ارگانها ،افرزايش تحريلرا پاراسرمپاتيک و
کاهش تحريلا سمپاتيک ،مملن است در بيماران مبرتال بره
سندرم کرونري حاد ،به علت اختالو در خونرسراني قلرب و
کاهش برونده قلبي ،موثر باشد [.]18،11
نتايج مطالعه  Luو هملاران ( )2311در تايوان که با هدف
تعيين تاثير ماسا بازتابي کف پا بر تحريلرا پاراسرمپاتيک،
سمپاتيک و فشارخون در افراد سالم و بيماران مبتال به بيماري
شريان کرونري انجام شد .نشان داد که بعد از ماسرا بازترابي
کررف پررا ،فشررارخون سيسررتوليک ،دياسررتوليک و ميررانگين
فشارخون شرياني در هر دو گروه و ضربان قلب به طور قابر
توجهي در بيماران مبتال به بيمراري شرريان کرونرري کراهش
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کارکنان مراقبتهاي بهداشرتي درمراني ارزيرابي مريشروند و
عم کرد طبيعي سيستمهاي گرردش خرون ،ريروي ،عصربي و
اندوکرين را نشان ميدهند .اين شاخصهرا بره دلير اهميرت،
عاليم حياتي خوانده ميشوند [.]5
عالئم حياتي مملن اسرت ،ت ييررا ناگهراني در شرراي
موجررود و ني رز ت ييرات ري کرره در دورهاي از زمرران برره طررور
پيشرونده ايجاد ميشوند ،را آشلار نمايند .ت يير در هر يرک
از عاليم حيراتي ،ت ييرر در سرالمتي را نشران مريدهرد [.]6
بنابراين اين بيماران بايد دقيواً از نظر ت ييرا نوار قلب ،تعداد
ضربان قلب ،ريتم و صرداهاي قلبري ،فشرارخون ،درد ق سره
سينه ،وضعيت تن سي ،برونده ادراري ،رنگ و درجه حررار
پوست ،حواس و موادير آزمايشگاهي کنتررو شروند .بررسري
منظم و دقيق عم کرد تن سي سبب شناسايي نشانههراي اوليره
عوارض ريوي ميشود و پالساکسي متري راهنماي است اده از
اکسيژن درماني است [ .]5درمان بيماران ان رارکتوس ميوکرارد
حاد با توجه به املانا موجود انجام ميشود ،ح سريع لخته
در شريان کرونر و پرفوزيرون مجردد ميوکرارد قبر از مرر
سلووها اهميت دارد [ ،]2با توجه بره فرراهم نبرودن گسرترده
آنژيوگرافي اور انس و اقداما تهاجمي زودرس متعاقرب آن
در بسياري از مراکز درماني در ايران ،است اده بهينه از املانا
و داروهاي موجود نترايج م يرد فراوانري بره همرراه دارد [.]0
است اده از ترومبوليتيکها در بيماران ان ارکتوس ميوکارد حراد
منافع بسياري دارد [.]7
در ايررران از بررين داروهررراي ترومبوليتيررک موجرررود،
استرپتوکيناز به ميزان زياد است اده ميشود [ .]8بحرانريتررين
زمان براي بيماران مبتال به اين بيماري 48 ،ساعت اوو بعرد از
ان ارکتوس ميوکارد حاد است ،آريتمريهرا ،نارسرايي قلرب و
شوک کارديو نيک ،شايعترين علت مر در اين مرحله زماني
ميباشند [ .]8با توجه بره سرير صرعودي بيمراريهراي قلبري
عروقي و افزايش روزافزون است اده از استرپتوکيناز در بيماران
در معرض ان ارکتوس ميوکارد حراد بره خصرو در ايرران،
درمان با ترومبوليتيک مملن است منجر به عوارض خطرنراک
و کشررنده شررود ،از جملرره اي رن عرروارض خطررر خررونريزي،
نگرانيهاي اوليه در ارتباط با آريتميهاي قاب توجه به دنباو
پرفيو ن مجدد ،هيپوتانسيون و واکنشهاي آلر يلري هسرتند
[.]2
است اده از روش کم هزينه و آرامبخش ،جهت پايردار نگره
داشتن شاخصهاي فيزيولو يک در اين بيماران اهميرت دارد.
پرستاران ميتوانند با است اده از روشهراي موجرود در طرب
ملم و جايگزين به ارتواء سالمتي بيماران کمک نماينرد [.]6
به عالوه اهميت پيشگيري از عوارض اين بيمراري و تراثيرا

جلد  ،23شماره ( 0پياپي  ،)71تابستان 1037

...

مواد و روشها
اين مطالعه ،يک مطالعه کارآزمايي باليني با کد ثبت شرده
 IRCT201501166318N4بود کره در سراو  1034 -35برر
روي  33بيمار مبتال به ان ارکتوس ميوکرارد حراد بسرتري در
بخش مراقبت ويژه قلب بيمارستان شهيد رجايي کرر انجرام
شد .معيارهاي ورود به مطالعه شام ابتال بيمار به ان رارکتوس
ميوکارد حاد براي اولين بار ،درمان با استرپتوکيناز ،عدم سابوه
است اده از ماسا بازتابي و رضايت جهرت شررکت در مطالعره

بود .معيارهاي خرو شام اختالال بينايي و شنوايي ،سابوه
ابررتال برره دردهرراي مررزمن ،اعتيراد برره اللر و مررواد مخرردر،
بيماريهاي پوستي ،زخم ع وني ،شلسرتگي ،اخرتالو حسري
(بررسي با تست دياپازون) ،ادم ،گرافت ،کراتروز و اخرتالال
عروقي در پاها ،قطع اندام تحتراني ،حساسريت بره لمرس يرا
ماسا  ،عدم تحم مداخله ،هر گونره شرراي حراد در زمران
مداخله و سابوه احياء قلبي ريوي بود .فرضيه پژوهش اين بود
که ماسا بازتابي کف پرا برر شراخصهراي فيزيولو يرک در
بيماران مبتال به ان ارکتوس ميوکارد حاد بره دنبراو درمران برا
استرپتوکيناز تاثير مثبت دارد.
بيماراني که شرراي ورود بره مطالعره را داشرتند ،پرس از
توضيحا الزم در مورد تحويق و روش کار و کسب رضرايت
کتبي به عنوان نمونه انتخاب شدند .به منظور به حداق رساندن
مت يرهاي مداخلهگر ،بيماران انتخراب شرده پرس از دريافرت
استرپتوکيناز ،روز دوم بستري در شي ت صبح مرورد ارزيرابي
قرار گرفتند .در حالي که از زمان آخرين وعده غذايي بيمار و
ماسا دهنده ،حداق يک ساعت گذشته بود .در اکثرر بيمراران
مبررتال برره ان ررارکتوس ميوکررارد حرراد ،ان وزيررون داروي
نيتروگليسرين وريدي ،بر اساس برنامه درماني انجام ميگرفت
و مملن بود بر مت يرهاي مطالعه تاثير بگذارد ،به همين جهرت
بيماران به صور تخصيص تصرادفي در سره گرروه آزمرون،
شاهد ،و درماننما قرار گرفتند .براي تصادفيسازي ،بره روش
بلوکهاي تصادفي ،هر شش ن ر که به طور متوالي وارد مطالعه
ميشدند ،قب از ورود به سه گروه بره طرور تصرادفي توسريم
شدند .همينطور شش شماره بعدي از  7تا ( 12که شمارههاي
شش ن ر دوم است) به سه گروه به طور تصادفي توسيم شدند.
در خصو تعداد نمونه ،با توجه به اين کره مطالعرهاي دقيوراً
مشابه مطالعه حاضر از نظرر نحروه مداخلره و شراخصهراي
بررسي تا کنون انجام نشده بود ،لذا در يرک مطالعره موردماتي
متشل از  15ن ر در هرر گرروه ،ميرانگين  ±انحرراف معيرار
ت ييرا درصد اشباع اکسيژن خون بالفاصرله بعرد از مداخلره
نسبت به قب از مداخلره در گرروه آزمرون  ،3/71±3/85در
گرررروه درمررراننمرررا  -3/11±3/70و در گرررروه شررراهد
 -3/06±3/48شده است .لذا با اطمينران  %35و تروان %35
حجم نمونه از رابطه موايسه ميانگين دو گروه مستو براي هر
گروه حداکثر  13ن ر برآورد شد .در اين مطالعه براي هر گروه
 03ن ر مورد بررسي قرار گرفتند.
شاخصهاي فيزيولو يک شام فشارخون ،نبض ،ترن س،
درجه حرار و درصد اشباع اکسيژن خون ،ثبت ريرتم قلبري،
قب  ،بالفاصله و  23دقيوه بعد از مداخلره برود .انردازهگيرري
فشارخون ،اشباع اکسيژن خون و تعداد ضربان قلرب و تعرداد
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يافت [ .]11در مطالعه ترابي و هملاران ( )2312در همدان نيز
که با هدف تعيين تاثير ماسا بازتابي پا و آرامسازي بنسون بر
ميزان اضطراب و شاخصهاي فيزيولو يرک بيمراران بسرتري
کانديد آنژيوگرافي انجام شد ،نتايج نشاندهنده کاهش معنيدار
اضطراب و عالئم حياتي برود [ .]13هرمچنرين نترايج مطالعره
محمدپور و هملاران ( )2310در خراسان رضوي که با هردف
تعيين تاثير ماسا بازتابي پا برر شراخصهراي فيزيولو يرک
بيماران مبتال به سرلته م رزي انجرام شرد ،نشران داد درجره
حرار  ،تن س و درصد اشباع اکسيژن خون ت او معنيداري
( )P>3/35نداشرتند ،امرا ضرربان قلرب ت راو معنريداري
( )P<3/31داشت [ .]23از آنجرا کره در مرورد مروثر برودن
ماسا بازتابي در بيماران قلبي ،ات اق نظر انردکي وجرود دارد
[ ]21و تناقضررا دربرراره مناسررب بررودن ماسررا بازتررابي و
استراتژيهاي درماني براي بيماران قلبري مسرائ حر نشرده
مهمي را نشان ميدهد که بره شر افسرازي نيراز دارد ،برراي
بررسي تاثير ماسا بازتابي در بيمراران برا درجرا مختلرف
بيماري قلبي ،مطالعا بيشتري مورد نياز است [.]21،12
اگرچه امروزه ماسا  ،به عنوان يک مداخله مروثر ،سراده،
ارزان ،کمخطر و سريع پذيرفته شده و زماني نيز به عنوان يک
اقدام مراقبتي سنتي براي بيماران انجام ميشد ،در حاو حاضر
به دلي کمبود وقت پرستاران و نيز عردم وجرود مطالعرا در
مورد اثرا مثبت آن ،اين روش نردرتاً اسرت اده مريشرود .از
طرف ديگر وجود ترديدها در ارتباط با اثربخشي طب ملمر
در ميان جامعه پزشلي ،يلي از چرالشهراي اصرلي موجرود
براي ورود اين اقداما به مجموعره عمر کررد مراقبرتهراي
پرستاري است و همين امر نيز لزوم وجود يک پشرتوانه غنري
تحويواتي براي ورود هرچه سريعتر اين موولره بره مرداخال
پرستاري را ضروري ميسازد [ .]22با توجه به عردم ک ايرت
مطالعا و قطعيت الزم در اين زمينه و نيز تعارضراتي کره در
اثربخشي و است اده از اين روش وجود دارد ،هدف اين مطالعه
تعيين تاثير ماسا بازتابي کف پا بر شاخصهاي فيزيولو يرک
در بيماران مبتال به ان ارکتوس ميوکارد حاد بود.

سعيده سياري و هملاران

کومش

آزاردهنده نباشد ،ناحيه قلب (مرکز باو پا) ماسا داده ميشرد.
اين اعماو به مد  23دقيوه انجام ميشد .دلي انتخراب پراي
چپ در اين پژوهش به اين علت بود که بر اساس علم ماسرا
بازتابي مناطق سمت چپ بدن مطابق با نواط رفللسي کف پرا
و دست چپ و منراطق سرمت راسرت بردن مطرابق برا نوراط
رفللسي کف پا و دست راست ميباشند .پرس جهرت کراهش
دردهاي مربوط به قلب که در سمت چپ قررار گرفتره اسرت،
تحريک نواط رفللسي کف پا يا دست چرپ ضرروري اسرت
[ .]24با توجه به اين نلته که  15يا  23دقيوه بعرد از ماسرا ،
بيشترين تاثير را نشان ميدهد [ ،]25بالفاصرله و  23دقيوره
بعد از مداخله ،پرسشنامه شاخصهاي فيزيولو يرک تلمير
ميشد .اين مداخله سه روز متوالي انجام ميشد و مورادير بره
همين ترتيب ارزيابي ميشد .يلي از هملاران پرسرتار کره از
نرروع مداخلرره اطررالع نداشررت ،انرردازهگيررري شرراخصهرراي
فيزيولو يک را انجام ميداد.
در گروه درماننما تمام اقداما مشابه گروه آزمون انجرام
ميشد ،فو به جاي پاي چپ ،پاشنه پاي راست ،منطوه شلم
و لگن ماسا داده ميشد .اين مداخله با مالش تمام پاشرنه برا
پاشنه دست آغاز ميشد .در ادامه با انگشرت شسرت قسرمت
خارجي پاشنه با شروع از قوس پا به طرف پايين پاشنه ماسا
داده ميشد .سپس با بند انگشتان به صرور تردريجي فشرار
بيشتري اعماو ميشد .شراي ثبت مت يرهراي پرژوهش نيرز
دقيواً مانند گروه آزمون بود.
در گروه شاهد اقدامي صور نمريگرفرت ،ولري در کر
مد  23دقيوه ،محوق کنار بيمار حضور داشت ،ايستادن کنرار
بيمار به منظور کنترو نوش احتمالي حضور پرسرتار در ايجراد
آرامش براي بيمار بود [ ]26آرامرش باعرث ايجراد احسراس
حمايت و ايمني بيمار مي شود [ .]27تا اثر حضور ماسا دهنده
براي هر سه گروه برابر باشد و مانند گروه آزمون و درماننما،
مت يرهاي پژوهش قب  ،بالفاصله و  23دقيوه بعد ثبت شد.
مالحظا اخالقري ايرن پرژوهش شرام تصرويت طرر
تحويوي در شوراي تحصيال تلميلي دانشگاه علروم پزشرلي
سمنان ،کسب مجوز از کميته اخالق دانشرگاه علروم پزشرلي
سمنان و مرکز ثبت کارآزمايي باليني ايرران ،کسرب مجروز از
معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشلي سمنان ،کسب مجوز از
مسئولين بيمارستان شهيد رجائي کر و مسئوو بخش مراقبت
ويژه قلب ،کسب اجازه از پزشلان متخصص قلب ،جهت انجام
روش ماسا بازتابي کف پا در بيمراران مبرتال بره ان رارکتوس
ميوکارد حاد ،معرفي پژوهشگر به واحدهاي تحت پرژوهش و
توضيح در مورد هدف از انجام پژوهش ،اخذ رضايتنامه کتبي
جهت انجام تحويق از بيمار ،اطمينان به بيمار مبني برر خررو
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تن س با مانيتورينگ مدو البررز  B5از شررکت پوينردگان راه
سعاد سيستم سنتراو سهند انجام شد ،براي اندازهگيري درجه
حرار از ترمومتر ديژيتالي نيوس  2است اده شد .براي ثبرت
ريتم قلبي ،به منظور بررسي تعرداد انوبراض زودرس بطنري و
انوباض زودرس دهليرزي ،از نروار قلبري  12اشرتواقي ،قبر ،
بالفاصله و  23دقيوه بعد از مداخله در سه روز متوالي است اده
شد [.]11
اطالعا هر فرد در پرسشنامههاي مخصو هرر بيمرار
ثبت گرديد .پرسشنامه اطالعرا دموگرافيرک شرام سرن،
جنس ،مليت ،وضعيت تاه  ،تحصيال  ،ش و مح سلونت،
و پرسشنامه شراخصهراي فيزيولو يرک شرام فشرارخون
سيستوليک و دياستوليک ،نبض ،تن س ،درجه حرار  ،درصد
اشباع اکسيژن خون و ريرتم قلبري بره منظرور بررسري تعرداد
انوباضا زودرس دهليزي و انوباضرا زودرس بطنري برود.
ميانگين شاخصهاي فيزيولو يک سه روز هر فرد براي قب از
مداخله ،همچنين بالفاصله بعد و نيز  23دقيوه بعد از مداخلره
محاسبه و در تحلي وارد شد.
پس از تلمي پرسشنامههراي اطالعرا دموگرافيرک و
شاخصهاي فيزيولو يک ،ماسا توس پرستار همجنس انجام
ميشد .در گروه آزمون ،ماسا دهنده ،پردههاي اطراف بيمار را
کشيده و صداهاي خارجي را به حداق مريرسراند .از بيمرار
خواسته شد که روي تخت به پشت دراز کشيده ،پاي بيمار برا
آب ولرم شسته شد و براي آرامسازي اندام تحتاني ،يک بالش
در زير زانو قرار داده شد .ارتباط مناسب بين پرستار و بيمرار
به برقراري تعامال مطلوب کمک مي کرد [ .]20حرين انجرام
ماسا از ملالمه با بيمار خودداري شد .ماسرا دهنرده حلوره،
ساعت و جواهرا خود را خار ميکررد و دسرتهرايش را
ميشست .آنگاه در انتهاي تخت بيمار در وضعيت راحت روي
صندلي نشسته و پاي چپ بيمار را با کرم لوبريلنرت (مرارک
سالم محصولي ش اف و قاب ح در آب ،فاقد نمک ،اللر و
اسانس که ايجاد حساسيت و آلر ي نميکرد و ارزش درمراني
نداشت) ،به مد يک دقيوه چرب مينمود ،سپس به مد 23
دقيوه ماسا بازتابي کف پا در کف پاي چپ انجام ميشد .اين
مداخله با ماسا مرکز باو پا ،مح اتصاو انگشتان پا به سراير
قسمتهاي پا ،در زير خ انگشت سوم برا اسرت اده از پاشرنه
دست از مرکز به سمت خار آغاز ميشرد .سرپس برا نروک
انگشت شست  03ثانيه به مرکز کف پا ،نوطه سوالر پللسوس،
مح اتصاو باو و قوس پا ،فشار وارد مريشرد و برا حرکرت
چرخشي ماسا داده ميشد .با هر دو شسرت از مرکرز پرا بره
خار ماسا داده ميشرد .در نهايرت برا انگشرت شسرت بره
صور حرکت چرخشي و فشار قاب تحم کره برراي بيمرار
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نتايج
ميانگين  ±انحراف معيار سن گروه شاهد (،)55/5±13/7
گروه درماننما ( )54/6±13/1و گروه آزمرون 58/8±12/3
ساو بود %56/7 .گروه آزمون %60/0 ،از هر يک از دو گروه
درماننما و شاهد مرد بودند %80/0 .بيماران گرروه آزمرون و
 %83بيماران هر يک از دو گروه درمراننمرا و شراهد متاهر
بودند %60/0 .بيماران گروه آزمون %63 ،درماننمرا و %56/7
شاهد سطح تحصيلي کمتر از ديرپلم داشرتند %00/0 .بيمراران
گروه آزمون و  %43بيماران هر يک از دو گروه درمراننمرا و
شاهد ش آزاد داشتند %30/0 .در گرروه آزمرون %133 ،در
گروه درماننما و  %36/7در گروه شاهد ايراني بودنرد ،سراير
بيماران اف اني بودند %76/7 .در گروه آزمرون %73 ،در گرروه
درماننما و  %83در گروه شراهد سراکن کرر بودنرد ،سراير
بيماران ساکن تهران بودند %53 .بيماران گروه آزمون%60/0 ،
بيماران گروه درمراننمرا و  %43بيمراران گرروه شراهد TNG
دريافت ميکردند .سه گروه از نظرر مت يرهراي دموگرافيرک و
توزيع دريافت  TNGهمگن بود.
ميانگين و انحراف معيار درصرد اشرباع اکسريژن خرون و
ساير شاخصهاي مورد بررسي در جدوو  1آمده است .نتايج

نشان داد بين درصد اشباع اکسيژن خون در سه زمران و نروع
مداخلرره اثررر متوابرر وجررود داشررت (=4/586 ،P=3/332
)( )F(4,174شل  .)1در سه دوره زماني درصد اشرباع اکسريژن
خون در گروه آزمون روند افزايشي داشرت ( ،)P<3/331امرا
در دو گروه درماننما و شاهد ت او معنيداري نداشت.

1

شکل  .1اثر تقابلرل لرين درصر اشرعبا ا ريژن خرنن در متربنهربي
ان امهگي ي و ننا ت اخله

ميانگين ،انحراف معيار ،ميانه و دامنه بين چارکي ت ييررا
درصد اشباع اکسيژن خرون در زمرانهراي مرورد مطالعره در
جدوو  2آمده است .ت ييرا افزايشي درصد اشرباع اکسريژن
خرون بالفاصرله بعرد از مداخلره نسربت بره قبر از مداخلره
( )P<3/331و همچنين ت ييررا افزايشري  23دقيوره بعرد از
مداخله نسبت به قبر از مداخلره ( )P<3/331در سره گرروه
ت او معنيدار داشت .به طوري که افزايش در گروه مداخلره
از دو گروه ديگر بيشتر بود (در تمام موارد  .)P<3/331امرا
ت ييرا دو گروه درماننما و شاهد معنيدار نبرود (.)p>3/35
ت ييرا افزايشي درصد اشباع اکسيژن خون  23دقيوه بعرد از
مداخله نسبت به بالفاصله بعد از مداخله در سه گروه ت راو
معنيدار نداشت (( )P=3/736جدوو .)2
بررين نرروع مداخلرره و انرردازه سرراير مت يرهرراي وابسررته
(فشارخون سيستوليک ،فشارخون دياستوليک ،ضرربان قلرب،
تن س ،درجه حررار  ،انوبراض زود دهليرزي و انوبراض زود
بطني) در سه زمان اندازهگيري اثر متواب ديده نشد ()p>3/35
و ت ييرا مت يرهاي فوق در زمانهاي مورد بررسي برين سره
گروه ت او معنيداري ديده نشد (.)p>3/35
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آزادانه از تحويق در صور تماي  ،اطمينان به بيمار مبنري برر
محرمانه بودن اطالعا دريافتي از ايشان ،خودداري از قيد نام
به منظور محرمانه ماندن اطالعا کسب شده در پرسشنامره،
دادن اطمينان به بيماران در مورد عدم آسيب طري انجرام ايرن
تحويق ،قرار دادن نتايج نهايي تحويرق جهرت بهررهبررداري در
اختيار دانشگاه علوم پزشلي سمنان بودند.
در تجزيه و تحلي دادهها براي همگني توزيع ص ت کي ري
بين سه گروه از آزمونهاي کاياسرلوئر ،برراي نرمراو برودن
توزيع ص ت کمري از آزمرون کلمروگروف اسرميرنوف ،برراي
موايسه ميانگين ص ت کمي در سره گرروه در صرور نرمراو
بودن دادهها از آناليز واريانس يکطرفه ،براي موايسره توزيرع
ص ت در سه گروه در صور نرماو نبرودن توزيرع صر ت از
آزمون کروسلاوواليس ،براي موايسه ص ت کمي بين گروههاي
وابسته در صور نرماو بودن توزيع دادهها از آناليز واريرانس
با اندازهگيري ملررر و در صرور نرمراو نبرودن از آزمرون
فريدمن با نرمافزار  SPSS 16.0است اده شد .سطح معنريداري
 3/35در نظر گرفته شد.

سعيده سياري و هملاران
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بحث و نتيجهگيري
نتايج اين مطالعه نشان داد کره در گرروه آزمرون ،درصرد
اشباع اکسيژن خون در زمانهاي مختلف پيش از مداخله ،بعد
از مداخله و  23دقيوه بعد از مداخله ت او معنيدار داشت .به

p-value

<2/221

<2/221

2/229

طوري که  23دقيوه بعد از مداخله نسبت به پيش از مداخلره،
در سطح درصد اشباع اکسيژن خون ،افزايش معنيداري ديرده
شد ،در اين مطالعه ماسا بازتابي پا ،در بهبرود درصرد اشرباع
اکسيژن خون موثر بود .نتايج مطالعه  kaurو هملاران ()2312
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فشبر خنن سي قنليک

گ وه تنرد ل رسي( ننا ت اخله)

...

مورد تاثير ماسا بازتابي پا بر فشارخون انجام دادند ،دريافتند
که ماسا بازتابي کف پا در طوو چهرار ه تره بره طرور قابر
توجهي متوسر فشرارخون سيسرتوو و دياسرتوو را کراهش
ميدهد و مملن است جهت بهبود سالمتي و فشارخون روشي
موثر و آسان باشد [ Kim .]00و هملاران ( )2312در کره در
مطالعهاي در مورد ماسا بازتابي توسر خرود فررد برر روي
پاس هاي ايمني در زنان ميانساو مينويسند ماسرا بازترابي
ميتواند به عنوان يرک مداخلره مروثر در کراهش فشرارخون
سيتوليک و دياستوليک در زنان ميانساو به کار گرفتره شرود
[ .]04با توجه به اين که در اکثر مطالعا فشرارخون کراهش
پيدا کرده و ماسا بازتابي کف پا بر روي فشارخون موثر بوده
است ،ناپايداري نتايج ميتواند به دلي زمران مختصرر ماسرا
بازتابي کف پا در اين مطالعه باشد ،چنانچره مداخلره ماسرا
بازتابي کف پا در زمان طوالنيتري انجام گيررد ،شرايد نترايج
مت اوتي به دست آيد کره نيازمنرد پرژوهشهراي بريشترري
ميباشد [.]6
نتايج اين مطالعه نشان داد که ضربان قلرب در زمرانهراي
مختلف در گروههاي مختلف ت او معنيدار نداشت .در نتايج
مطالعه معيني و هملاران ( )2311در اص هان نيرز در بيمراران
قب از باي پس شريان کرونر ،بعد از ماسا بازتابي پا در گروه
آزمون ،ت او قاب توجهي در ضرربان قلرب وجرود نداشرت
[ .]01خوشتراش و هملاران ( )2312در رشت در مطالعهاي
پيرامون تاثير ماسا بازتابي پا دريافتند کره  03دقيوره ماسرا
بازتابي پا در دو جلسه به فاصله  24ساعت ،در زنران بعرد از
سزارين ،تاثير قاب توجهي بر نبض نداشرت [ .]22هرمچنرين
 Zhangو هملاران ( )2315در کره در مطالعهاي کره برر روي
تاثير ماسا بازتابي توس خود فرد بر روي بهبرود عالئرم در
افراد سالم انجام دادند ،دريافتند که ماسا بازتابي کرف پرا بره
بهبود ضرربان قلرب منجرر نگرديرد [ Jones .]03و هملراران
( )2310در انگلستان دريافتند که ماسا نيمه بااليي کف پراي
چپ در داوطلبين سالم ،باعث تاثير مثبرت انردکي در ضرربان
قلب شد [ .]00در حالي که  kaurو هملاران ( )2312در هند
مينويسند ماسا بازتابي پا بر روي شاخصهاي فيزيولو يک
در بيماران بدحاو ،باعث کاهش ضربان قلرب مريشرود [.]28
 Mc Vicarو هملرراران ( )2337در انگلسررتان ،م رينويسررند
ماسا بازتابي پا در کاهش نربض مروثر اسرت [ .]02صرادقي
شرمه و هملاران ( )2333بره نور از  Elizabethو هملراران
مينويسند :ماسا بازتابي در افراد سالم باعث افزايش ضرربان
قلب ميشود ،پژوهشگران معتودند که اين افرزايش در ضرربان
قلب به دلي فعاوکردن سيستم اعصراب سرمپاتيک برا ماسرا
بازتابي پا ميباشد ،اما پژوهش صادقي شرمه نيز نشان داد کره
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در هند نيرز نشران داد کره ماسرا بازترابي پرا باعرث بهبرود
اکسيژنرساني در بيماران بردحاو شرد [ .]28در صرورتي کره
 Wilkinsonو هملاران ( )2336در انگلستان در مطالعهاي که
با هدف تعيين تاثير ماسا بازتابي در بيماران مبتال به بيمراري
مزمن انسدادي ريوي انجام دادند و آزمونهاي عم کرد ريوي،
اشباع اکسيژن خون در شروع و انتهاي هر جلسه اندازهگيرري
شد .نتايج تراثير قابر تروجهي را در اشرباع اکسريژن خرون،
آزمونهاي عم کرد ريوي ،کي يت زندگي و عم کررد روزانره
بيماران نشان نداد [ .]23در مطالعه ديگري نيز ماسا بازترابي
پا بر درصد اشباع اکسيژن خون ،ت راو معنريدار ()p>3/35
نداشت [ .]23ت او در نتايج مطالعه حاضر با ديگر مطالعرا
ميتواند به دلي ت او در تلنيکها ،عمرق ،قردر و منطوره
انجام ماسا بازتابي پا ،تعداد جلسا انجام مداخله ،ملانيسم
و ماهيت بيماريهاي مختلف باشد [ .]23برا توجره بره نترايج
مت او در مطالعا مختلف ،همچنين اهميرت درصرد اشرباع
اکسيژن خون در بيماران مبتال بره ان رارکتوس ميوکرارد حراد،
انجام بررسيهاي بيشتر در اين زمينه توصيه ميگردد.
نتايج اين مطالعه نشران داد کره فشرارخون سيسرتوليک و
دياستوليک در زمانهاي مختلف در گروههاي مختلف ت راو
معنيدار نداشرت .بنرابراين ماسرا بازترابي کرف پرا برر روي
فشارخون سيستوليک و دياستوليک تاثيري نداشرت Song .و
هملاران ( )2315در کره در مطالعهاي که تاثير ماسا بازتابي
توس خود فرد بر بهبود عالئم حياتي در افراد سالم را بررسي
کردند ،نتايج نشان داد ماسا بازتابي کف پا به بهبود فشارخون
منجر نشد [ .]03خوشتراش و هملاران ( )2312در رشت نيز
در مطالعهاي پيرامون تاثير ماسا بازتابي پا بر درد بعد از عم
سزارين دريافتند که  03دقيوه ماسا بازتابي پا در دو جلسه به
فاصله  24ساعت در زنان بعد از سزارين ،تاثير قابر تروجهي
بر شاخص فيزيولو يک فشرارخون نداشرت [ .]22امرا نترايج
مطالعه معيني و هملاران ( )2311در اص هان در بيماران قبر
از باي پس شريان کرونر ،بعد از کاربرد ماسا بازتابي پرا ،در
گروه آزمون نشان داد کره ميرانگين فشرارخون سيسرتوليک و
دياستوليک کراهش آمراري معنريداري داشرت [ kaur .]01و
هملاران ( )2312نيرز در هنرد تراثير ماسرا بازترابي پرا برر
شاخصهاي فيزيولو يک در بيماران بسرتري در بخرشهراي
مراقبت ويژه را بررسي کردند ،نتايج نشان داد ماسا بازتابي پا
باعث کاهش قاب توجهي در فشارخون سيستوليک و افزايش
فشررارخون دياسررتوليک شررد [ Mc Vicar .]28و هملرراران
( )2337در انگلستان ،با اندازهگيري فشارخون نشان دادند که
ماسا بازتابي پرا در کراهش ايرن شراخص مروثر برود [.]02
 Eguchiو هملراران ( )2316در اپررن ،در مطالعرهاي کرره در
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کومش

ميزان فشار وارده ،موقعيت و مح ماسا  ،دوام و زمان ماسرا
مت او ميباشد کره تحرت تراثير شرد تحريلرا عصربي
خودکار از نواحي مختلف بدن ميباشد ،ولي شواهد پژوهشري
پيشنهاد ميکند که ماسا بازتابي پا در بيمراران مراقبرتهراي
ويژه اثرا سودمندي دارد [ .]43بررسي تاثير ماسا بازترابي
دست برر شراخصهراي فيزيولو يرک در بيمراران مبرتال بره
ان ارکتوس ميوکارد حاد و موايسه تاثير ماسا بازتابي کف پا و
طب فشاري بر شاخصهاي فيزيولو يک در بيماران مبتال بره
ان ارکتوس ميوکارد حاد پيشنهاد ميگردد.
يافتهها نشان داد ماسا بازتابي کف پا بر افرزايش درصرد
اشباع اکسيژن خون شرياني اثر داشت .بنابراين است اده از ايرن
روش ساده و مورون به صرفه ،جهت بهبود اکسيژنرسراني بره
بيماران مبتال به ان ارکتوس ميوکارد حاد پيشنهاد ميشود.
تشكر و قدردانی
اين مطالعه از پاياننامره خرانم سرعيده سرياري در موطرع
کارشناسي ارشد مراقبتهاي ويرژه پرسرتاري دانشرگاه علروم
پزشلي سمنان استخرا شده است .اين مطالعه داراي تأييديره
کميترره اخررالق دانشررگاه علرروم پزشررلي سررمنان برره شررماره
 30/551666مورخ  1030/13/20و داراي شماره ثبرت در
مرکررررز کارآزمررررايي برررراليني ايررررران برررره شررررماره
 IRCT201501166318N4و مصررروب شررروراي پژوهشر ري
دانشگاه به شماره طر  672ميباشد .به اين وسريله از مرکرز
تحويوا مراقبتهاي پرستاري و از معاونت محترم تحويوا و
فناوري دانشگاه علوم پزشلي سمنان که اجرا و هزينههاي اين
طر را مورد حمايت قرار دادند ،صميمانه قدرداني مريشرود.
همچنين از بيمارستان شهيد رجائي کر که در اجرراي طرر
مساعد الزم را داشتند ،تودير و تشلر ميشود .همچنرين از
بيماران ارجمند ،مسئولين محترم بخشهاي مراقبت ويژه قلرب
و خانم زهرا عابدي کارشناس پرستاري صميمانه سپاسگزاري
ميشود.
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ماسا بازتابي پا برا وضرعيت هموديناميرک بيمراران ارتبراط
معنيدار نداشت [ .]06در برخي مطالعا ضربان قلب در طوو
انجام ماسا بازتابي اندازهگيري ميشد ،در حالي که در مطالعه
حاضر اندازهگيري ضربان قلب قب  ،بالفاصله و  23دقيوه بعرد
از مداخله صور گرفت [.]23
نتايج اين مطالعه نشان داد که تن س در زمانهاي مختلرف
در گروههاي مختلف ت او معنيدار نداشت ،بنرابراين ماسرا
بازتابي کف پا بر روي تن س تراثيري نداشرت .نترايج مطالعره
معيني و هملاران ( )2311در اصر هان نيرز نشران داد کره در
بيماران قب از باي پس شريان کرونر در تن س بعرد از ماسرا
بازتابي پا در گروه آزمون ،ت او قابر تروجهي نشران نرداد
[ .]01همچنين نتايج مطالعه خوشتراش و هملراران ()2312
در رشت نشان داد ماسا بازترابي پرا برر ترن س تراثير قابر
توجهي نداشت [.]22
نتايج اين مطالعه نشان داد که درجه حرار در زمانهراي
مختلف در گروههاي مختلف ت او معنيدار نداشت ،بنرابراين
ماسا بازتابي کف پا بر روي درجه حرار تراثيري نداشرت.
 Zhangو هملاران ( )2313در کره در يرک مطالعره پرايلو
ماسا بازتابي پا را در بيماران دچار اختالو در تحم سرما به
کار بردند ،در اين بررسي ماسرا بازترابي پرا باعرث افرزايش
درجه حرار پوست و افزايش ميزان جريان خون در هرر دو
پا شد [ Lee .]07و هملاران ( )2311در کره در مطالعهاي برا
عنوان تاثير ماسا بازتابي پرا برر درجره حررار پوسرت در
دختران دانشجو مينويسند :اين مداخله باعث افرزايش درجره
حرار پوست ميشود [.]08
نتايج اين مطالعه نشران داد در زمرانهراي مختلرف و در
گروههاي مختلرف ،تعرداد انوبراض زودرس بطنري و انوبراض
زودرس دهليزي ت راو معنريدار نداشرت ،بنرابراين ماسرا
بازتابي کف پا بر روي ريتم قلبي ،تعداد انوباض زودرس بطني
و انوبرراض زودرس دهلي رزي ترراثيري نداشررت .امررا Frankel
( )1337مطالعهاي را با هدف تعيين تاثير ماسرا بازترابي برر
روي آريتمي سينوسي (افزايش ضربان قلرب در دم و کراهش
آن در بازدم) در انگلستان انجام داد .نتايج نشان داد که ميرزان
تلرار آريتمي سينوسي افزايش يافرت [ .]03از آنجرا کره در
بخش مراقبتهاي ويژه بيماران بايد دقيواً از نظر ت ييرا ريتم
قلبي کنترو شوند [ ]5و با توجه به اينکه مطالعرا انردکي در
مورد تاثير ماسا بازتابي پا بر روي ريتم قلبي صور گرفتره
است و اين مورد در بيماران قلبي از اهميت خاصي برخروردار
است و با توجه به عدم تاثير ماسا بازترابي برر ايرن مرورد و
م اير آن با مطالعه صور گرفته ،انجام مطالعا بيشتر در
اين زمينه توصيه ميگردد .تاثير ماسا بازتابي کف پا بر اساس
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Effect of foot reflexology massage on physiological indices
in patients with acute myocardial infarction
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Introduction: Acute myocardial infarction (AMI) is of particular importance within the range of cardiovascular
diseases. AMI is accompanied by changes in physiological indicators that can put patients at risk. The aim of this
study was to determine the effect of foot reflexology massage on physiological indicators in patients with AMI.
Materials and Methods: This study was a randomized clinical trial, sampling methods was purposeful and group
assignment was done randomly in coronary care unit at Shahid Rajaei hospital, Karaj. Ninety patients with AMI were
assigned in three experimental, placebo and control groups. Foot reflexology intervention was done on three
consecutive days, each time 20 minutes. Physiological indicators including vital sign, blood oxygen saturation and
cardiac rhythm were recorded before, immediately after and 20 minutes later for each group.
Results: In three periods, the percentage of blood oxygen saturation in experimental group was increasing (P
<0.001), but there was no significant difference between the placebo and control groups. Incremental changes in blood
oxygen saturation immediately and 20 minutes after intervention were significantly different from the pre-intervention
in three groups. In all cases, the increase in the intervention group was higher (P <0.001). But these changes were not
significant in 20 minutes after the procedure in compare to the immediately after intervention in three groups. Changes
in vital sign and cardiac rhythm were not significantly different between the three groups in different times.
Conclusion: These findings indicate that foot reflexology massage increased blood oxygen saturation. Therefore, it
is recommended to use this simple and cost effective method to improve oxygenation in patients with AMI.
Keywords: Acute Infarction, Massage, Foot, Vital Signs, Oximetry, Reflexology.
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