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A b s t r a c t
Background & Aim:  The effects of general anesthesia and seizure caused by 
electroconvulsive therapy increase the risk of cardiovascular changes. This study 
aimed to evaluate the effect of reflexology on physiological indices after electro-
convulsive therapy.
Materials and Methods: This clinical trial was performed on 56 patients with 
depression, who were selected by stratified random sampling after an electrocon-
vulsive therapy and randomly allocated to the intervention and control groups. 
Data were collected using a demographic characteristics questionnaire and a vital 
sign record form and its tools. In the intervention group, vital signs were recorded 
after electroconvulsive therapy and patients’ vigilance, followed by performing 
a 20-minute reflexology session at reflex points. The vital signs were measured 
10 minutes after the intervention and compared to vital signs immediately after 
vigilance and with the control group one hour later. In addition, data analysis was 
performed in SPSS version 24 using the Mann-Whitney U and Wilcoxon test.
Results: In this study, the mean and standard deviation of blood pressure 
in the control and intervention groups were estimated at 111.60 ±11.47 and 
114.92±10.54, respectively. Moreover, the results of Mann-Whitney and Wilcox-
on test were indicative of a significant intra and intergroup difference between the 
control and intervention groups in terms of the mean and standard deviation of 
patients’ blood pressure. After the intervention, the mean and standard deviation 
of pulse in the control and intervention groups were reported to be 83.35±4.83 
and 78.64±5.07, respectively. According to the results, there was an intra and 
intergroup difference between the control and intervention groups in terms of the 
mean and standard deviation of patients’ blood pressure.
Conclusion: According to the results of the study, reflexology affected the rap-
id improvement of physiological indices after ECT in depressed patients and 
caused relaxation and balance of physiological indices in these patients. There-
fore, nurses can use this method as a branch of complementary medicine to be 
effective in balancing the physiological indices of patients.
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تأثیر ماساژ بازتابی بر شاخصهای فیزیولوژیک پس از الکتروشوک درمانی در بیماران 
مبتال به افسردگی در مرکز آموزشی- درمانی روان پزشکی رازی ارومیه
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چکیده: 

احتمال  الکتروشوک،  از  ناشی  درمانی  تشنج  و  عمومی  بیهوشی  داروهای  اثرات  هدف:  و  زمینه 
بروز تغییراتی در قلب و عروق را افزایش می دهند. مطالعه با هدف بررسی تأثیر ماساژبازتابی بر 

شاخصهای فیزیولوژیک پس از الکتروشوکدرمانی انجام شد.

از  پس  افسردگی  به  مبتال  بیمار   56 روی  بر  بالینی  کارآزمایی  پژوهش  این  بررسی:  روش 
با دو گروه مداخله و  با تخصیص تصادفی  نمونهگیری در دسترس  به روش  الکتروشوک درمانی 
گروه کنترل انجام گرفت. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه جمعیت شناسی و فرم ثبت عالیم حیاتی 
و ابزار آن بود. در گروه مداخله بعد از دریافت الکتروشوک درمانی و هوشیار شدن بیمار عالیم 
حیاتی ثبت و ماساژبازتابی 20دقیقه در نقاط بازتابی انجام شد. چک عالیم حیاتی ده دقیقه بعداز 
اتمام مداخله انجام و با نتایج چک عالیم حیاتی بالفاصله بعد از هوشیاری و یک ساعت بعد گروه 

کنترل مقایسه و با نرم افزار SPSS24 و آزمون های من ویتنی و ویلکاکسون تحلیل شد.

یافته ها:  میانگین و انحراف معیار فشارخون قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل)111/60±11/47( 
و  میانگین  دادند  نشان  ویلکاکسون  و  ویتنی  من  آزمون  بود.  مداخله)114/92±10/54(  گروه  و 
و  میانگین  دارند.  معناداری  اختالف  مداخله  و  کنترل  درون گروه  و  بین  فشارخون  انحراف معیار 
انحراف معیار نبض بعد از مداخله درگروه کنترل )4/83±83/35( و در گروه مداخله )78/64±5/07( 
بود. آزمون من ویتنی و ویلکاکسون نشان دادند میانگین و انحراف معیار فشارخون بین و درون 

گروه کنترل و مداخله اختالف معناداری دارند. 

نتیجه گیری: ماساژبازتابی بر بهبود سریع شاخص های فیزیولوژیک پس از الکتروشوک درمانی در 
بیماران مبتال به افسردگی مؤثر بوده و سبب آرامش و متعادل شدن شاخص های فیزیولوژیک بیماران 
این روش به عنوان شاخه ای از طب مکمل در تعادل شاخصهای  با  گردید. پرستاران میتوانند 

فیزیولوژیک بیماران مؤثر باشند.
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مقدمه:
افسردگی یکی از شایعترین اختالالت روانی است که در تمام 
گروه های سنی دیده میشود تا جایی که برخی از پژوهشگران از 
آن به عنوان سرماخوردگی اختالالت روانی نام بردند)1(. افسردگي 
جمله سالمت  از  دیگر سالمت  ابعاد  بر  روان  آسیب سالمت  با 

جسماني و سالمت اجتماعي نیز تأثیرگذار است)2(.
پیش بینی سازمان بهداشت جهانی این است که افسردگی تا 
سال 2030 به رتبه نخست بار بیماریها در کشورهای توسعه یافته 
و رتبه دوم را در کشورهای در حال توسعه پس از بیماری ایدز 
از آن خود خواهد کرد )3(. با وجود ماهیت مزمن و طوالنی مدت 
هستند،  درمان  تحت  که  بیمارانی  از  دسته  آن  روانی،  اختالالت 
فعالیت  به  مؤثر  صورت  به  جامعه  افراد  سایر  همانند  میتوانند 
اجتماعی خود ادامه دهند)1( . الکتروشوکدرمانی یکی از درمان های 
به اختالالت شدید  مبتال  بیماران  زیست شناختی مهم در درمان 
روانی است و در واقع شایعترین مورد مصرف الکتروشوکدرمانی 

اختالل افسردگی اساسی است  )2( .
به  معرفی،  زمان  از  سال   70 از  بیش  با  درمانی  الکتروشوک 
عنوان درمانی مؤثر در روان پزشکی، با اثربخشی بینظیر و ایمن، 
مورد توجه قرار گرفته است )14(. معرفی الکتروشوک درمانی برای 
درمان بیماری های جدی روانی مانند افسردگی و اختالل دو قطبی 
بیماران  بالینی  پاسخ  میزان   .  )2( بود  انقالب در روان پزشکی  یک 
افسرده بین 80 تا 100 درصد گزارش شده است، طوری که به 
عنوان سریعترین و مؤثرترین درمان افسردگی اساسی معرفی شده 
و  بخشی  اثر  بالینی  شواهد  اساس  بر  که  آن  وجود  با   . است)5( 
این روش  است  ثابت شده  به خوبی  درمانی  الکتروشوک  ایمنی 
عوارض  از  تعدادی  با  پزشکی  درمان های  اکثر  مانند  نیز  درمانی 
جانبی همراه است )4( . مرگ ناشی از الکتروشوکدرمانی معموالً 
به دلیل عوارض قلبی– عروقی آن است و احتمالش بیش از همه 
در بیمارانی وجود دارد که وضعیت قلبی آن ها از پیش در مخاطره 
بوده است )2( . سردرد، درد عضالنی، تهوع، سرگیجه، فراموشی، 
انجام   .  )4( الکتروشوک درمانی هستند  از عوارض شایع  دلیریوم 
الکتروشوک درمانی در بیماران با بیهوشی عمومی و اکسیژناسیون 
بیمار بوده و احتمال نوسانات فیزیولوژیک هم به علت استفاده از 
داروهای بیهوشی و هم تشنج ناشی از الکتروشوک درمانی وجود 
دارد )2(. از آنجایی که هر نوع دردي منجر به افزایش ترشح هورمون 
هاي استرس زا و تحریک غده فوق کلیه و تحریک سیستم عصبي 
سمپاتیک میگردد که آن نیز سبب افزایش فشار خون، نامنظم شدن 
تنفس، تنگي نفس، افزایش تعداد تنفس و افزایش تعداد ضربان 
قلب مي شود )6(. برگشت هر چه سریعتر بیماران به وضعیت ثابت 
و متعادل همودینامیک پس از دریافت بیهوشی عمومی مهم است 
استفاده  مختلفی  از روشهای  مهم  امر  این  به  دستیابی  برای   .)2(

درمان  جهت  غیردارویي  روش هاي  از  استفاده  امروزه  میگردد. 
عوارض درمان های طبی در حال پیشرفت مي باشد که درمان های 
طب مکمل یکی از آن ها است )7( و در میان درمان های طب مکمل 
ماساژبازتابی ازعمومیترین درمانها است که اجراء آن آسان، بی 

خطر، غیر تهاجمی و نسبتًا ارزان می باشد )8( .
ماساژبازتابی روشی سنتی با قدمتی بیش از دوهزار و سیصد 
سال قبل از میالد مسیح، اولین بار توسط ویلیام فیتز جرالد معرفی 
شد. در این روش با تحریک برخی نقاط خاص در سطح بدن که 
آیینه ای کوچک  به صورت  یافت میشوند و  یا دست  پا  در کف 

منعکس کننده تمام نقاط بدن هستند، میتوان بر سیستمهای بدن 
در  عمودی  مناطق  طریق  از  انرژی  عبارتی  به   .)9( گذاشت  تأثیر 
سراسر بدن از سمت پا به سمت سر جریان دارد و اعمال فشار بر 
یک نقطه بازتابی در دست یا پا میتواند روی تمام اندامها از جمله 
تئوری هایی  از  یکی   . )10( نماید  اثر  استخوانها و عضالت  غدد، 
که در زمینه ماساژبازتابی پا مطرح است، این است که، تنشها و 
فشارهای روانی مسئول 75 درصد مشکالت روانی انسانها است 
پاها  ماساژ  بنابراین  دارد،  پا 7000 عصب وجود  هر  در  و چون 
تنش  کاهش  و  آرامش  باعث  عصبی،  سلولهای  این  تحریک  و 
میشود و در نتیجه بدن را به تعادل باز میگرداند)11(. ماساژبازتابی 
با تخفیف تنش یا افزایش جریان واگال و کاهش فعالیت سیستم 
عصبی سمپاتیک همراه است. تظاهرات عینی فیزیولوژیک آن به 
ابزارهای مخالف استرس عمل میکنند مثل: کاهش فشار  عنوان 
خون، کاهش تعداد نبض، کاهش احتباس مایعات و سدیم و به 

حد طبیعی رساندن گلوکز و انسولین خون )12(.
مطالعات زیادی در زمینه ماساژبازتابی انجام شده است ولی 
و  نشده  کاربردی  بیماران  از  پرستاری  مراقبت های  در  آن  نتایج 
کاربرد  روش  از  درمان  کادر  سایر  و  پرستاران  از  بسیاری  حتی 
این  ندارند،  آن  بودن  مؤثر  به  اعتقادی  یا  و  نداشته  اطالعی  آن 
فراهم  همچنان  زمینه  این  در  کار  که جای  میشود  باعث  مسأله 
باشد. عالوه بر آن، مطالعات در زمینه ماساژبازتابی بر بیماری های 
جسمی از جمله بیماران ارتوپدی، قلبی، سرطانی و زایمان متمرکز 
بوده)10-12( و در بیماران مبتال به اختالالت روانی مطالعهای انجام 
نشده است. لذا بر آن شدیم که با انجام این مطالعه، از فواید این 
روش سنتی در مدیریت درمان بیماران مبتال به افسردگی استفاده 
بر  و  را درگیر کرده  مولد  اکثر گروه های سنی  بیماری  گردد.این 
افزون،  روز  شیوع  با  جهانی  بهداشت  سازمان  آمارهای  اساس 
در  است)3(.  همراه  خودکشی  خطر  افزایش  و  ابتال  سن  کاهش 
صورت عدم درمان به موقع و کامل این بیماری سیری مزمن یافته 
و درمان آن مستلزم بستری های طوالنی و مجدد است که آن هم 
به نوبه خود باعث تحمیل هزینه های اقتصادی باالیی بر دولت ها 
درمانی  روش  این  احیای  که  این  امید  به  می شود،  خانواده ها  و 
سنتی در باال بردن سطح آگاهی پرستاران در امر مراقبت از بیماران 
از علم و هنر پرستاری، در متعادل  بیشترین بهره مندی ممکن  با 
نمودن شاخص های فیزیولوژیک با روش های ساده و ایمن طب 
مکمل در بیماران بهویژه بیماران مبتال به اختالالت روانی که از 

حداقل های درمان بهره می برند، باشند.
داده های به  دست آمده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی 
 L تعقیبی  آزمون   ،  Ancova آزمون های  میانگین  استنباطی  و 
Matrix و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 بررسی 

شدند. سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد.
مواد و روش کار:

بالینی است. جامعه مورد مطالعه  این مطالعه یک کارآزمایی 
این پژوهش را 56 نفر از بیماران مبتال به افسردگی مراجعه کننده 
جهت دریافت الکتروشوک درمانی به واحد الکتروشوک درمانی 
مرکز آموزشی- درمانی روان پزشکی رازی ارومیه در سال 1397 

تشکیل دادند که دارای معیار ورود به پژوهش بودند. 
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: داشتن سن 18-65 
سال، ابتال به بیماری افسردگی اساسی که نیاز به انجامECT  داشته 
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واضح  آنومالي  نداشتن  سایکوز،  حاد  فاز  در  بیمار  نبودن  باشد، 
مطالعه،  در  شرکت  جهت  آگاهانه  رضایت  و  تمایل  اندام ها،  در 
هیپوتیروئیدی،  دیابت،  مانند  زمینهای  بیماری های  سابقه  نداشتن 
هیپوپاراتیروئیدی، نداشتن اختالل درکی، اضطرابی براساس شرح 
حال پزشکی پرونده و معیارهای خروج از مطالعه شامل نداشتن 
تحمل  در  توانایی  عدم  و  مداخله  دریافت  برای  الزم  همکاری 
ابزار  ماساژ به علت حساسیت به لمس در ناحیه مورد نظر بود. 
ثبت  فرم  و  جمعیت شناسی  پرسشنامه  شامل  داده ها  آوری  جمع 
عالیم حیاتی بیمار بود. اطالعات جمعیت شناختی مشتمل بر سن، 
میزان تحصیالت، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، سابقه بستری 
و سابقه بیماری میباشد. ابزار اندازه گیری گوشی پزشکی و دستگاه 
فشار سنج جیوه ای مدل ریشتر استفاده شد. کالیبراسیون دستگاه 
فشار سنج جیوهای و گوشی پزشکی، توسط مهندس تجهیزات 
پزشکی تأیید شد. برای پایایی دستگاه فشارسنج از روش تکرار 
و  گردید  انتخاب  بیمار   10 منظور  بدین  گردید،  استفاده  آزمون 
فشارخون آن ها در دو نوبت به فاصله 5 دقیقه در شرایط یکسان 
اندازه گیری و با محاسبه ضریب همبستگی 95 درصد پایایی ابزار 
تأیید شد. جهت بررسی تعداد نبض رادیال از ساعت ثانیه شمار 
استفاده شد. جهت تعیین پایایی تعداد نبض از مشاهده هم زمان، 
مارک  با   S1800 مدل  ایران  کشور  ساخت  مانیتور  دستگاه  از 
سا ایران استفاده شد. بعد از تصویب طرح در شورای پژوهشی 
دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، و اخذ معرفي نامه از معاونت 
کمیته  مجوز  کسب  و  ارومیه  پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشی 
اخالق معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پژشکی 
ارومیه با شماره مجوز IR.umsu.rec 1397-06-33-1527. و 
 IRCT20161116030926N1با کد IRCT کشور  در  ثبت 
درمانی  آموزشی-  مرکز  مسئولین  هماهنگی  و   )31748 )شناسه 
نمود.  پژوهش  انجام  به  اقدام  محقق  ارومیه  رازی  روان پزشکی 
در  فرد  روزهای  درمانی  الکتروشوک  روزهای  در  پژوهشگر 
آموزشی  مرکز  درمانی  الکتروشوک  واحد  در  صبح کاری  شیفت 
بیماران  لیست  و  یافته  ارومیه حضور  رازی  روان پزشکی  درمانی 
به  مبتال  بیماران  و  بررسی  را  درمانی  الکتروشوک  دریافت کننده 
لیست  میان  از  را  درمانی  الکتروشوک  دریافت  کاندید  افسردگی 
انتخاب واحدهای مورد پژوهش  انتخاب نموده و سپس  موجود 
بر اساس معیارهای ورود انجام شد. پژوهشگر خود را به بیمار ) 
و در صورت حضور به خانواده ی بیماران منتخب(، معرفی کرده 
و با بیان اهداف مطالعه و پاسخ به سئواالت احتمالی رضایت نامه 
و پرسشنامههای جمعیت شناسی را پر نمود. تخصیص واحدهای 
مورد پژوهش به گروه های مداخله و کنترل به روش در دسترس 
کیسه جداگانه  دو  در  منظور  این  به  انجام شد.  ساده  تصادفی  و 
و مشخص بر حسب جنس )مؤنث یا مذکر( به تعداد 14 عدد، 
عدد یک و 14 عدد، عدد دو را که بر روی قطعات مقوا نوشته 
شده اند را انداخت، هر کدام از واحدهای مورد پژوهش یکی از 
اعداد را از کیسه مربوط به گروه جنسی خود بیرون آورد، هر کدام 
شد،  یک  عدد  درآوردن  به  موفق  که  پژوهش  مورد  ازواحدهای 
در گروه مداخله و هر کدام از واحدهای مورد پژوهش که عدد 
دو را از کیسه بیرون آورد در گروه کنترل قرار گرفت. در پایان 
و  مداخله  گروه  در  زن  پژوهش  مورد  واحد  چهارده  قرعهکشی 
چهارده واحد مورد پژوهش زن در گروه کنترل و همچنین چهارده 
واحد مورد پژوهش مرد در گروه مداخله و چهارده واحد مورد 

پژوهش مرد در گروه کنترل قرار گرفتند.

شیفت  در  فرد  روزهای  هفته  هر  درمانی  الکتروشوک 
بیماران  و  بستری  بخش های  از  ارسالی  لیست  طبق  صبح کاری 
بیماران  و  می گیرد  انجام  پزشک  دستور  با  مراجعه کننده  سرپایی 
بیماران  و  شده  بخش  تحویل  کامل  هوشیاری  از  پس  بستری 
بوده  نظر  تحت  ریکاوری  در  پزشک  ترخیص  اجازه  تا  سرپایی 
و سپس ترخیص می شوند. الکتروشوک درمانی طبق روال واحد 
بر اساس دستور پزشک معالج توسط همکاران واحد  مربوطه و 
انجام می شد. تعداد جلسات بر اساس دستور پزشک معالج به طور 
متوسط از 6 تا 9 جلسه بوده و مطالعه در یکی از این جلسات انجام 
گرفته است. شایان ذکر است که داروهای بیهوشی در طی جلسات 
بیماران  قرار میگیرند و  استفاده  به صورت روتین مورد  معموال 
الکتروشوک حداقل درمان دارویی را دریافت  با  در طول درمان 
الکتروشوکدرمانی  واحد  در  که  الکتروشوکی  نوع  و  مینمایند 
مرکز روان پزشکی رازی به بیماران داده می شود از نوع دو طرفه 

می باشد. 
پس از انتقال بیماران به ریکاوری و هوشیار شدن واحدهای 
مورد پژوهش، پژوهشگر در اتاق ریکاوری حضور یافته و در هر 
دو گروه عالیم حیاتی بیماران را چک نمود. بار دوم کنترل عالیم 
حیاتی واحدهای مورد پژوهش در گروه مداخله 10 دقیقه پس از 
پایان مداخله )20 دقیقه طول مدت مداخله به عالوه احتساب زمان 
یک  کنترل،  گروه  در  و   ) مداخله  انجام  برای  بیمار  آماده سازی 
اندازه  حیاتی  عالیم  درمانی  الکتروشوک  دریافت  از  بعد  ساعت 

گیری شد.
با  ماساژبازتابی  مداخله،  گروه  در  یافته  تخصیص  افراد  در 
محیطی  در  ماساژ  شد.  انجام  بو  بدون  زیتون  روغن  از  استفاده 
تمیز  یونیفرم  پژوهشگر  انجام شد.  امکانات بخش(  )تا حد  آرام 
پوشیده و با خارج کردن انگشتر و ساعت با دستان تمیز و ضد 
عفونی شده و قرار دادن بالش مخصوص زیر عضو دریافت کننده 
ماساژ، که به این منظور تهیه شده و با گرم کردن دستان خود به 
انجام مداخله پرداخت. در ضمن قبل از مداخله ضد عفونی دست 
از  انجام شد. پس  باکتریال  آنتی  از ژل  با استفاده  بیمار  پاهای  و 
گرم کردن اولیه عضو مورد نظر که به صورت حرکات چرخشی 
مالیم )10-8 حرکت( در محل مچ و مفصل انگشتان و همچنین با 
حرکات مالیم دست از مچ دست یا پای بیمار به سمت انگشتان و 
برعکس بود، نقاط بازتابی مربوط به قلب واقع در نقطه پریکاردی 
6 یا دروازه داخلی که در مرکز سطح کف دستی ساعد حدود 2 
تا 3 عرض انگشت باالتر از محل خم شدن مچ ) به طرف آرنج( 
با انگشت شست به مدت حداقل یک دقیقه فشار داده و در  را 
نهایت مرز سینه پای چپ، جایی که به قوس کف پا می رسد، 
در خطی که انگشت سوم را قطع میکند و منطبق با قلب است را 
با استفاده از پاشنه دست و با حرکت از مرکز به طرف خارج، و 
سپس با استفاده از سر انگشتان، بخش وسط پا، جایی که قوس و 
سینه پا به هم می رسند فشار داده شد. سپس سر انگشت شست 
ثانیه نگه داشته شد و  پا فشار داده و سی  با شدت در وسط  را 
در نهایت با مالیدن ناحیه قلب با حرکت گردشی و فشار مالیم تا 

حدی که بیمار احساس ناراحتی نکند، کار به اتمام رسید.

کنترل مشکالت  تنظیم ضربان قلب و  باعث  ماساژ  نوع  این 
گردش خون و فشار خون می گردد. کلیه مراحل مذکور در مدت 
تمیز  حوله  با  بیمار،  ماساژ  مورد  عضو  سپس  و  شد  انجام   20
خشک شده و گرم نگه داشته شد. پس از 10 دقیقه بعد از پایان 
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شکل1: نقاط مربوط به ماساژ شاخصهاي فیزیولوژیک

ماساژبازتابی عالیم حیاتی در گروه مداخله اندازه گیری و ثبت شد. 

تمامی  اطالعات  نمودن  وارد  و  گیری  نمونه  اتمام  از  پس 
واحدهای مورد پژوهش در نرم افزار آماری SPSS_V24 و با 
نرمال  غیر  توزیع  به علت  شاپیروویلک  آماری  آزمون  از  استفاده 
عالیم  مقایسه  برای  ویلکاکسون  و  ویتنی  من  آزمون  از  داده ها 
حیاتی استفاده شد و با استفاده آزمون کای دو و فیشر متغیرهای 

زمینه ای توصیف شد. نتایج در غالب 3 جدول ارائه گردید.

یافتهها: 

بــا توجــه به جــدول شــماره یــک، مشــخصات جمعیت شــناختی 
ــج  ــر اســاس نتای ــورد پژوهــش بررســی شــد و ب ــای م واحده
ــای  ــن متغیره ــی داری بی ــالف معن ــون کای دو و فیشــر اخت آزم
ــت.  ــود نداش ــه وج ــرل و مداخل ــروه کنت ــی در گ جمعیت شناس
ــر  ــورد نظ ــای م ــر متغیره ــروه از نظ ــر دو گ ــارت دیگ ــه عب ب
ــالف  ــودن اخت ــه نب ــه ب ــا توج ــد )P> 0/001(. ب ــان بودن همس
در دو گــروه، میتــوان گفــت تقســیم بنــدی بــه درســتی صــورت 

ــوان در 2 گــروه مقایســه نمــود.  ــج را میت ــه و نتای گرفت

جدول 1. فراوانی مطلق، نسبی و مقایسه مشخصات جمعیت شناختی در بیماران مورد پژوهش در گروه کنترل و مداخله.

متغییرها
گروه مداخلهگروه کنترل

نتیجه آزمون
درصدتعداددرصدتعداد

جنس
50%5014%14مرد

=1/000
50%5014%14زن

سن

17.9%17.95%5کمتر از 28 سال

=0/804
32.1%42.99%2812 تا 42 سال
32.1%28.69%438 تا 57 سال

17.9%10.75%3بیشتر از 58 سال

وضعیت تأهل

46.6%28.613%8مجرد

=0/104
46.6%46.413%13متأهل
0%17.90%5مطلقه
7.1%7.12%2بیوه

سابقه بیماری
85.7%64.324%18دارد

=0/064
14.3%35.74%10ندارد

سابقه بستری قبلی
75%57.121%16دارد

=0/158
25%42.97%12ندارد
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بــرای مقایســه فشــارخون سیســتولیک در بیــن دو گــروه کنتــرل 
ــی  ــه قبــل و بعــد از ماســاژبازتابی از آزمــون مــن ویتن و مداخل
اســتفاده شــد و بــا توجــه بــه نتایــج جــدول شــماره2 نتیجه گیــری 
شــد کــه میانگیــن و انحراف معیــار فشــارخون سیســتولیک قبــل 
از مداخلــه در بیــن گــروه کنتــرل )11/14±108/39( و میانگیــن 
و انحــراف معیــار فشــارخون گــروه مداخلــه )119/82±17/82( 
 .)P=0/599( بــود. به عبارتــی اختــالف معنــاداری وجــود نداشــت
ــد  ــتولیک بع ــارخون سیس ــار فش ــن و انحراف معی ــی میانگی ول
ــروه  ــرل )11/47±111/60( و گ ــروه کنت ــن گ ــه در بی از مداخل
ــاداری وجــود  ــالف معن ــود و اخت ــه )10/54±114/92( ب مداخل
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داشــت )P=0/008(. بــرای مقایســه فشــار خــون سیســتولیک در 
درون دو گــروه کنتــرل و مداخلــه قبــل و بعــد از ماســاژبازتابی از 
آزمــون ویلکاکســون اســتفاده و نتیجه گیــری شــد کــه میانگیــن و 
انحــراف معیــار فشــارخون سیســتولیک اولیــه )108/39±11/14( 
و یــک ســاعت بعــد )11/47±111/60( در درون گــروه کنتــرل 
اختــالف معنــاداری وجــود نداشــت )P=0/091(. ولــی میانگیــن 
و انحــراف معیار فشــارخون سیســتولیک قبــل)119/82±17/82( 
ــروه مداخلــه  و بعــد از مداخلــه)10/54±114/92(در درون گ

 .)P=0/032( اختــالف معنــاداری وجــود داشــت

جدول2: مقایسه میانگین نمرات فشار خون در بین و درون دو گروه کنترل و مداخله قبل و بعد از انجام ماساژبازتابی

نمرات فشارخون

گروه

بعد از مداخلهقبل از مداخله
آزمون ویلکاکسون

انحراف میانگینانحراف معیارمیانگین
معیار

108/3911/14111/6011/47P=0/091کنترل

119/8217/82114/9210/54P =0/032مداخله

P=0/599P=0/008آزمون من ویتنی

ــرل و  ــروه کنت ــن دو گ ــکال در بی ــض رادی ــه نب ــرای مقایس ب
ــی  ــن ویتن ــون م ــاژبازتابی از آزم ــد از ماس ــل و بع ــه قب مداخل
ــار  ــراف معی ــن و انح ــه میانگی ــد ک ــری ش ــتفاده و نتیجه گی اس
ــرل) 84/35±8/12(  ــروه کنت ــن گ ــه در بی ــل از مداخل ــض قب نب
ــاداری  ــالف معن ــود و اخت ــه)5/3±80/82( ب ــروه مداخل و در گ
ــار  ــن و انحــراف معی ــی میانگی ــود نداشــت )P=0/057( ول وج
نبــض بعــد از مداخلــه درگــروه کنتــرل )4/83±83/35( و 
ــاداری  ــالف معن ــود و اخت ــه)5/07±78/64( ب ــروه مداخل در گ

.)P=0/002( وجــود داشــت

ــرل و  ــروه کنت ــال در درون دو گ ــض رادی ــه نب ــرای مقایس  ب
ــون  ــون ویلکاکس ــاژبازتابی از آزم ــد از ماس ــل و بع ــه قب مداخل
ــار  ــراف معی ــن و انح ــه میانگی ــد ک ــری ش ــتفاده و نتیجه گی اس
نبــض اولیــه)8/12±84/35( و یک ســاعت بعــد )83/35±4/83( 
ــت  ــود نداش ــاداری وج ــالف معن ــرل اخت ــروه کنت در درون گ
ــد  ــل)5/3±80/82( و بع ــض قب ــن نب ــی میانگی )P=0/740(. ول
ــالف  ــه اخت ــروه مداخل ــه )5/07±78/64( در درون گ از مداخل

 .)P=0/002( ــت ــود داش ــاداری وج معن

جدول 3: مقایسه میانگین نمرات نبض در بین و درون دو گروه کنترل و مداخله قبل و بعد از انجام ماساژبازتابی

                  
نمرات نبض

         گروه

بعد از مداخلهقبل از مداخله
نتیجه آزمون

ویلکاکسون

انحراف میانگین
انحراف معیارمیانگینمعیار

84/358/1283/354/83کنترل
P=0/740

80/825/378/645/07P=0/002مداخله

نتیجه آزمون من 
P=0/057P=0/002ویتنی
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 لیال آلیلو و همکاران. تأثیر ماساژ بازتابی بر شاخصهای فیزیولوژیک پس از الکتروشوک درمانی در بیماران 

مبتال به افسردگی در مرکز آموزشی- درمانی روان پزشکی رازی ارومیه

بحث:
در مطالعه حاضر ماساژبازتابی در نقاط بازتابی دست و پاها 
سبب کاهش فشار خون و نبض در گروه مداخله نسبت به گروه 
کنترل شد به عبارتی ماساژ در نقاط بازتابی کف دست و پا در 
متعادل شدن شاخص های فیزیولوژیک پس از الکتروشوک درمانی 
در بیماران مبتال به افسردگی مؤثر بوده است. با توجه به این که 
به  مبتال  بیماران  فیزیولوژیک  شاخص های  بر  ماساژبازتابی  تأثیر 
اختالالت روانی دریافت کننده الکتروشوک درمانی مورد پژوهش 
انجام شده در  از مطالعات  نتایج  برای مقایسه  قرار نگرفته است 
بیماری های جسمی استفاده گردید. نتایج مطالعه حاضر با مطالعه ی 
لواسانی مطابقت دارد. نتایج این مطالعه نشان داد یک جلسه ماساژ 
در  شد)13(.  نبض  تعداد  و  خون  فشار  معنی دار  کاهش  سبب  پا 
متوسط  فشار  میزان  در  توجهی  قابل  کاهش   ،  Hayes مطالعه 
وجود  ماساژ  حین  در  تنها  تنفس  تعداد  و  قلب  شریانی، ضربان 
داشت و میزان تغییرات بعد از مداخله از نظر آماری معنی دار نبود 
و پژوهشگر علت احتمالی آن را کوتاه بودن دوره ماساژ ذکر کرده 
است )14( .همچنین در مطالعه Ejindu اختالف آماري معني داري 
در میزان فشار خون پس از رفلکسولوژي پا یافت نشد )15( . در 
پژوهش Bruehl و همکاران ارتباط معني داري بین افزایش فشار 
  HollandوPokorny .)16(خون و نبض با کمردرد وجود داشت
تنفس  ماساژ سبب کاهش معنی دار ضربان قلب،  دادند که  نشان 
و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک شد )Cambron.)17  نیز 
خون  فشار  میانگین  کاهش  سبب  می تواند  ماساژ  که  داد  نشان 
سیستولیک شود )18(. مطالعه انارکی، Padial و Mok نیز نشان 
فیزیولوزیک  شاخص های  کاهش  در  ماساژ  دقیقه  چند  که  داد 

بیماران مؤثر است)21-19(. 
انجام  که  است  آن  بیانگر  شده  انجام  مطالعات  بیشتر  نتایج 
با  تنگاتنگی  ارتباط  لیمبک که  تنظیم ساختارهای  با  ماساژبازتابی 
سیکل های عصبی خودکار دارد، باعث متعادل شدن شاخصهای 
فیزیولوژیک و کاهش فشار خون بیماران میشود و ایجاد آسایش 
و راحتی پس از آن باعث سازگاری بهتر بیمار با درمان های طبی 

میشود.
نتیجه گیری :

تغییرات  وجود  با  که  داد  نشان  مطالعه  این  یافتههای 
درمانی،  الکتروشوک  دریافت کننده  بیماران  بین  در  فیزیولوژیک 
ماساژبازتابی  خطر  بی  و  هزینه  کم  روش  از  استفاده  با  می توان 
و  فیزیولوژیک  تعادل  سبب  می باشد،  ممکن  و  ساده  بسیار  که 
موجبات راحتی، آرامش و افزایش کیفیت زندگی بیماران شد و با 
متعادل شدن شاخص های فیزیولوژیک بیماران پس از الکتروشوک 
درمانی، درمانی کم خطر و راحت تر را برای بیماران فراهم آورد. 
بر اساس یافتهها و همچنین محدودیتهاي مطالعه حاضر از جمله 
افسردگی، وجود  به  بیماران مبتال  از  ارتباط برخی  برقراری  عدم 
اضطراب در بیماران و عدم امکان رعایت کلیه ملزومات اصولی 

انجام ماساژبازتابی، پیشنهادات زیر ارائه میگردند: 
وجود . 1 بسیاری  محدودیت های  حاضر،  پژوهش  در 

داشت از جمله این که برای اثر بخشی بیشتر ماساژ بازتابی، 
باشد،  شده  آماده  منظور  این  برای  که  است  فضایی  به  نیاز 
وجود محلی آرام با رنگها و دکوراسیون خاص اتاق، استفاده 
از آروماهای متناسب با مشکالت فرد، موسیقی مالیم، وجود 
برقراری  منفی،  انرژی های  برای جذب  اتاق  در  نمک  سنگ 
ارتباط کالمی در حین ماساژدرمانی و غیره از الزامات اولیه 
ماساژ میباشد، که فراهم آوردن این شرایط با توجه به نظر 
خود  مذکور  موارد  از  کدام  هر  که  پژوهشی  محترم  کمیته 

مداخلهای جداگانه محسوب میشوند، امکان پذیر نشد، لذا 
مداخلهای  مطالعه تک  تا  مطالعه حذف شد  از  موارد  تمامی 
باشد که حذف این موارد بر کیفیت کار تأثیر خواهد گذاشت. 
تمام  حفظ  با  بیماران  بروی  ماساژبازتابی  میگردد  پیشنهاد 
شرایط اساسی و ضروری آن انجام گردد تا به اثرات درمانی 

چند جانبه آن نیز دست یافت. 
با توجه به جستجوهایی که در منابع علمی ایران انجام . 2

شد، بررسی تأثیر ماساژبازتابی بر روی بیماران جسمی انجام 
شده و چنین مطالعاتی در بیماران مبتال به اختالالت روانی به 
ویژه بیماران مبتال به افسردگی انجام نشده است. لذا توصیه 
میشود پژوهشی تحت این عنوان در سایر مراکز روان پزشکی 
کشور نیز انجام گردد و نتایج آن با این پژوهش مقایسه گردد.

عنوان . 3 تحت  رفلکسولوژی  اثرات  میشود  پیشنهاد 
سایر  و  پرستاران  دردهای  و  خستگی  کاهش  در  پژوهشی 
پرسنل درمانی نیز انجام گردد تا اثرات مفید این روش درمانی 
را عماًل تجربه و درک نموده و آن را به خانوادههای خود و 

بیماران نیز تسری دهند.
کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

هدف پژوهش های پرستاری بهره گیری از نتایج آن در جهت 
حل مشکالت، بهبود پیامدهای مراقبت، کاهش هزینه ها، افزایش 
کیفیت خدمات و ارتقاء سالمت آحاد جامعه است. به این ترتیب 
زمینه های  در  می تواند  حاضر  پژوهش  از  آمده  بدست  یافته های 
مختلف نظیر درمان، خدمات و آموزش پرستاری و پژوهش های 
نسبت  پرستاران  این که  به  توجه  با  باشد.  استفاده  قابل  پرستاری 
مراقبت  را صرف  بیشترین وقت خود  بهداشتی  اعضای  به سایر 
و درمان بیماران نموده و نقش به سزایی در روند بهبود و تأمین 
شرایط روحی و جسمی آنان را دارند و از آنجایی که امروزه به 
استناد منابع معتبر از ماساژبازتابی به عنوان روشی مؤثر و بی خطر 
ماساژبازتابی  که  داد  نشان  نیز  حاضر  تحقیق  نتایج  و  شده  یاد 
لذا  می گردد  فیزیولوژیک  شاخصهای  شدن  متعادل  موجب 
این  در  درمانی  روش های  سایر  همراه  به  روش  این  از  می توان 
جوامع  نگرش  امروزه  که  این  به  توجه  با  نمود.  استفاده  بیماران 
بشری به امر درمان به سمت طب سنتی پیش می رود و همواره 
از  استفاده  با  فیزیولوژیک  شاخص های  شدن  متعادل  در  تالش 
می تواند  پژوهش  این  یافته های  می باشد؛  غیردارویی  مداخالت 
توسط برنامه ریزان، طراحان بیمارستان و بخش ها مورد استفاده 
قرار گیرد تا نقش روش های غیر دارویی را بیشتر مد نظر قرار داده 
و در برنامه های درمانی و مراقبتی متخصصان و دانشجویان قرار 
دهند در حیطه پژوهشی نتایج حاصل از این پژوهش می تواند ایده 
طرح های جدیدتری را در ذهن پژوهشگران ایجاد نماید و منجر 
به ایجاد پژوهشهایی شود که مکمل این روش و یا در زمینههای 

مشابه آن باشد.
تشکر و قدردانی

گرایش  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  برگرفته  مطالعه  این 
به  اخالقی  کد  با  ارومیه  پزشکی  علوم  دانشگاه  روان پرستاری 
معاونت  مصوب   .1397IR.umsu.rec-06-33-1527 شماره 
 1397/06/22 تاریخ  به  ارومیه  پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشی 
میباشد. بدین وسیله نویسندگان مقاله از همکاری معاونت محترم 
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و همچنین از همه کارکنان و بیماران 
مرکز آموزشی- درمانی روان پزشکی رازی که صادقانه در انجام 

این پژوهش ما را یاری کردند تشکر و سپاسگزاری مینمایند. 
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