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پس یکیمکانهیتهوان تحتماریباضطراب و بیقراريپا بریماساژ بازتابریثتأ
: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازي شدهقلب بازیاز جراح

2، مسیح صدیق رحیم آبادي1مرادیانطیب سید ،1یاسر سعید،*1، عباس عبادي1کاوئیپرستو
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.دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
28/10/93:پذیرشتاریخ 25/7/93تاریخ دریافت:

قدمه:م
یقلبيهايماریبوعیدو قرن گذشته شیدر ط

که در حال حاضر يبه طور؛بوده استشیرو به افزا
یو ناتوانریمرگ و میبه عنوان علت اصلي ماریبنیا

يدر درمان هاشرفتیپ.)1(در جهان شناخته شده است
قیاز طریوپالستینژآ،یکیتیترومبولن درمارینظدیجد

شرفتیموجب اصالح و پیترکتومآوزریبالون و ل
در کنیل؛شده استیقلبمارانیدر اداره بیطبریتداب

استیتنها درمان انتخابیجراحی قلبمارانیاز بياریبس
فرایند بهبودي بعد از جراحی قلب، بسیاري از . طی )2(

بیماران با چالش هاي جسمی و روانی رو به رو هستند
به واحد ماًیقلب باز مستقیمتعاقب جراحمارانیب.)3(

منتقل شده و تا زمان خارج شدن از ویژه يهامراقبت
یکینامیو ثبات همودیکافونیژناسیاکسيو برقراریهوشیب

که از دانش و مهارت ی تحت کنترل پرستاران مجرب

چکیده:
کاهش عوارض و هزینه ها در به علتپا از جمله ماساژ بازتابیغیر داروییهايرویکرد:زمینه و هدف

ثیر ماساژ بازتابی أمطالعه با هدف بررسی تاین کانون توجه محققین در جامعه بیماران مختلف قرار گرفته است. 
انجام شد.قلب بازیپس از جراحیکیمکانهیتهوان تحتماریباضطراب و بیقراريبرپا 

اندازه گیري و دو سو کور با طراحیسه گروهی ، کنترل شدهمطالعه کارآزمایی بالینیاینروش بررسی:
1393تا اردیبهشت 1392وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا (عج) تهران، از بهمنبیمارستاندر دو مکرر

به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب و به صورت تخصیص جراحی قلب بازکاندید بیمار 96. شدانجام 
کنترلونفر) 30(تماس سطحی پاشنه پا ، درمان نمانفر)34(ماساژ بازتابی پا در سه گروه آزمونتصادفی

بر روي نقاط دقیقه 20، ماساژ بازتابی پا به مدتآزموندر گروه نفر) قرار گرفتند.32(مراقبت هاي معمول 
مقیاس و (FAS)مقیاس سنجش اضطراب بر اساس ، انجام شد. میزان اضطراب و بیقراريو ریهبازتاب قلب

.مرحله زمانی ثبت شد6در (RSAS)سنجش بیقراري ریچموند
نفر گروه کنترل) 31نفر گروه درمان نما و 30نفر گروه آزمون، 31بیمار (92داده هاي آماري :یافته ها

داد، و بیقراري، آزمون درون گروهی فریدمن نشانسطح اضطرابمقایسه روند تغییرات در جمع آوري گردید.
داردوجود تفاوت معنی دار آماريبین میانگین سطح اضطراب و بیقراري در گروه ها در مراحل زمانی مختلف 

)001/0P<(. سه گروه در مراحل میزان اضطراب و بیقراري بین همچنین آزمون کروسکال والیس نشان داد
.)P<05/0(مختلف زمانی تفاوت معنی دار آماري با یکدیگر ندارند 

نقاط بازتابی مربوط به قلب و ریه تغییر معنی داري در کاهش اضطراب و ماساژ بازتابی پا در:نتیجه گیري
ایجاد نکرد.بیماران پس از جراحیبیقراري 

باز.جراحی قلبتهویه مکانیکی،بیقراري،اضطراب،بازتابی پا،ماساژهاي کلیدي:واژه
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برخوردار یمارانیبنیدر اداره و مراقبت از چنژهیو
24تا ششمارانیبمعموالً.درنیگی قرار م،هستند

بوده و ی قلب داراي لوله تراشهساعت بعد از عمل جراح
. تهویه )2(متصل هستندمکانیکیدستگاه تهویهبه 

ثیرات زیادي که بر روي سالمتی أمکانیکی علیرغم ت
اضطراب به شمار می رود دارد یکی از علل عمده ایجاد

به طوري که بیماران تحت تهویه مکانیکی،.)4(
روانی زیادي را تجربه منفی فیزیولوژیکی وعوارض 
شودمیآن هاباعث ایجاد استرس در که می کنند

. عالوه بر این که، اضطراب پدیده مشترك پس از )5،6(
تمام اعمال جراحی می باشد، احساس ناآرامی در این 
بیماران از مشکالت شایع بعد از عمل جراحی قلب 

. اضطراب وضعیتی هیجانی است که با )7،8(می باشد 
احساس تنش، عصبانیت، نگرانی، ترس و افزایش 
فعالیت سیستم اعصاب اتونومیک مشخص شده، منجر به 
پاسخ فیزیکی و روانی می شود و با افزایش ضربان قلب، 

به دنبال. )9(فشارخون و برون ده قلبی همراه است 
ژنیاکسازینشیافزا،یاتیحمیعالاترییاضطراب تغ
يهايماریبه بانیمبتالدر ریمرگ و مشیقلب و افزا

به همین دلیل در اغلب . )10(شودی مشاهده میقلب
درد و اضطراب بیماران تحت جراحی قلب براي کاهش

از داروهاي آرام بخش و تسهیل تحمل تهویه مکانیکی 
. )11(می شوداستفاده و مسکن ها 

بیقراري شامل روش هاي کنترل اضطراب و 
روش هاي دارویی و غیر دارویی می باشد. درمان هاي 

عوارض جانبی مانند افت دارویی اغلب داراي
فشارخون، تضعیف اعمال حیاتی مانند تنفس و ضربان 
قلب، خواب آلودگی، تهوع و استفراغ، یبوست و گاهی 

هاي حساسیتی و حتی شوك می باشند و عالوه واکنش
حی متعدد، وابستگی و تحمل بر عوارض جسمی و رو

دارویی براي بیماران، هزینه هاي بهداشتی باالیی بر نظام 
عالوه بر .)12(بهداشتی و درمانی کشور تحمیل می کند 

داروهاي این در بیماران پس از جراحی قلب، 
خیر در فرایند أنده اضطراب باعث ایجاد تش دهکاه

.)13(شودمیمکانیکیجداسازي از دستگاه تهویه

داروییغیرهاي روشبراخیرهايسالدر
شده است. یدأکتو بیقرارياضطراببراي کاهش

روش هایی طیف گسترده اي ازدارویی،روش هاي غیر
باوغیر تهاجمیکم هزینه،ساده،نسبتاًاست که

داروییهاينسبت به روشکمتريعوارض جانبی
با هدف کاستن غیر دارویی يدرمان ها.)14(می باشند

در یاتیحمیعالتیآرامش و تثبجادیا،استرس
از . )15(دنشویکار برده مه استرس زا بيهاتیموقع

توان موسیقیهاي غیر دارویی رایج میجمله درمان
شده، درمانی، تصورسازي هدایتدرمانی، عبادت، رایحه
مراقبه، ماساژ درمانی، شناخت آرام سازي عضالنی،

درمانی و ورزش را که براي آرامش و تسکین اضطراب 
.)16(بیماران استفاده می شود را نام برد 

یکی از )Foot reflexology(ماساژ بازتابی پا 
شایعترین روش درمان هاي مکمل است که به دلیل 
مزایایی همچون به صرفه بودن، عدم وجود عوارض، 

و رضایت بیماران و پرستاران از اجراي کاربرد آسان
بازتاب .)17(آن، با رشد روز افزونی مواجه است 

نگر بوده که شامل فشار و ماساژ بر کلیدرمانی روش
پا است. این یادست ناحیه کفبازتابی درروي نقاط 

کوچک منعکس کننده بازتابی به صورت آینه اي نقاط
قیاز طريژانربه طوري که .)18(تمام  نقاط بدن هستند

در سراسر بدن از سمت پا به سمت يعموديزون ها
بنابراین اعمال فشار بر یک نقطه ؛ دابییمانیسر جر

بازتابی در کف پا می تواند روي تمام اندام ها، غدد، 
.)19(ثیر بگذارد أاستخوان ها و عضالت در آن نقطه ت

یکی دیگر از تئوري هایی که در زمینه ماساژ بازتابی پا 
مطرح است این است که به دلیل این که تنش ها و 

درصد مشکالت روانی 75فشارهاي روانی مسئول 
انسان ها است و چون در هر پا هفت هزار عصب وجود 

بنابراین ماساژ پاها و تحریک این سلول هاي ؛دارد
نش می شود و در نتیجه عصبی باعث آرامش و کاهش ت

.)20(بدن را به تعادل باز می گرداند 
یر ماساژ بازتابی در کاهش اضطراب أثدر مورد ت

و بیقراري بعد از عمل جراحی قلب، مطالعات مختلفی 
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انجام شده که در آن ها محل و نوع مداخله ماساژ 
بازتابی و زمان انجام ماساژ بازتابی و طول دوره ماساژ با 

مطالعات مختلف نشان ضر متفاوت بوده است. مطالعه حا
شامل کاهشماساژ بازتابی پا هايپیامدمی دهند که 

، کاهش درد )21-25(درد و اضطراب و تنش
پارامترهاي فیزیولوژیکیربثیرأت،)26(استرنوتومی

ثیر بر روي خستگی، خواب و دردأتو)17،23،27،28(
روي محدودي مطالعات اما ؛ می باشد)21،29،30(

اضطراب و بیقراري بیماران برسودمندي این روش
انجام شده پس از جراحی قلب باز تهویه مکانیکی تحت 
ثیر ماساژ أبنابراین این مطالعه با هدف بررسی تاست.

بازتابی پا بر اضطراب و بیقراري بیماران تحت تهویه 
مکانیکی پس از جراحی قلب باز انجام شد.

روش بررسی:
سه ، کنترل شدهمطالعه کارآزمایی بالینیاین

اندازه گیري هاي مکررو دو سو کور با طرح گروهی 
انجام شده و در مرکز کارآزمایی بالینی ایران با کد

201401046778N3IRCT .به ثبت رسیده است
نمونه هاي این پژوهش را بیماران کاندید جراحی قلب باز 

وابسته به دانشگاه علوم مراجعه کننده به بیمارستان هاي 
تا اواخر 1392از اواخر بهمنتهران، پزشکی بقیه اهللا (عج) 

احتسابباتعداد نمونه ، تشکیل می دادند.1393اردیبهشت
α درصد، 5برابرβ با ودرصد90توان و درصد 10برابر

و )Altman’s Nomo gram(استفاده از نوموگرام التمن
مطالعات اختالف استاندارد محاسبه شده از بر اساس

تعیین شد. در هر گروهدرنفر30تعداد )26(مشابه 
بیمار براي شرکت در گروه هاي مورد 96مجموع 

مطالعه، از لیست بیماران کاندید جراحی قلب انتخاب و 
،آزموندر سه گروه تصادفی تخصیصصورت به 

ختصاص به گروه نحوه اقرار گرفتند.وکنترل درمان نما
CوA ،Bها از طریق قرعه کشی به وسیله انتخاب برگه 

براي قرار گرفتن در گروه هاي آزمون، درمان نما و 
کنترل بود، که توسط پرسنل بخش و روز قبل از عمل 

بنابراین بیماران اطالعی از این که در ؛انجام می شد

کدام گروه قرار می گیرند، نداشتند. الزم به ذکر است
پرسنل مراقبت درمانی در بخش مراقبت هاي ویژه از 
نحوه اختصاص بیماران در گروه ها و همچنین نتایج 

روز قبل از پژوهشگر اً مداخله اطالعی نداشتند. ضمن
در صورت داشتن معیارهاي ورود به مطالعه، عمل 

مطالعه براي شرکت درافرادازرضایت آگاهانه و کتبی 
ن پژوهش داراي کد اخالق از همچنین ای.می نموداخذ 

هللا (عج) به دانشگاه علوم پزشکی بقیه ااخالق کمیته
می باشد.6770شماره 

می توان بهپژوهشمعیارهاي ورود به از جمله 
جراحی قلب باز ، سال75تاسال 18سنی همحدود

پاها (از نظر فقدان وجود کفغیر اورژانسی، سالم بودن
میخچه، مشکالت قارچی پوست، اسکارهاي قبلی و 

عدم اعتیاد به مواد مخدر و آرام یید شده)،أنوروپاتی ت
از سوي .اشاره کرد60کوچکتر از PTTبخش ها و

مصرف داروهاي شاملمعیارهاي خروج از مطالعه دیگر
مسکن و آرام بخش قبل از مداخله (در یک ساعت اول 

بازگشت ورود به بخش)، کاهش سطح هوشیاري و
بودند.مجدد به اطاق عمل،

ابزارهاي جمع آوري داده ها شامل پرسشنامه 
مقیاس چهره اي سنجش اطالعات جمعیت شناختی و 

مقیاس سنجش بیقراري ریچموندو (FAS)اضطراب 
(RSAS) بودند. پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی

شامل سن، جنس، تحصیالت، شاخص توده بدنی و 
(پس از ساعت اول ورود به میزان مصرف آرام بخش

مقیاس چهره اي سنجش اضطراب بخش ویژه) بود. 
(FAS)هاي سنجش میزان اضطراب از مقیاسیکی

. میزان همبستگی می باشد که معیاري معتبر و پایا است
64/0خود گزارشی اضطراب بین بیماران و محققان 

)001/0<P است که 5تا 1) و داراي طیفی از نمره
مربوط به وضعیت طبیعی حالت 1کمترین آن عدد 

دادن مربوط به نشان5صورت و بیشترین آن عدد 
(بدون اضطراب)، 1حداکثر حالت اضطراب است. عدد 

وسط)، (اضطراب مت3(اضطراب خفیف)، عدد 2عدد 
(اضطراب خیلی 5(اضطراب شدید) و عدد 4عدد 
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شدید) است. در به کارگیري این ابزار مداخله تهاجمی 
گیرد و نیز به تکلم و یا مشارکت بیمار و یا صورت نمی

لذا استفاده از این ابزار در ؛ پاسخگویی نیازي نیست
و تحت حمایت تهویه مکانیکی هاي ویژهبخش مراقبت

ها وسعت بیشتري پیدا بزارها و روشنسبت به سایر ا
،(RSAS)قراري ریچموند ی. مقیاس ب)31(کرده است

گیري وضعیت آرام سازي در ابزار مناسبی براي اندازه
هاي ویژه است و ضریب هاي مراقبتبیماران بخش

بین ارزیابان دارد. استفاده از این مقیاس 95/0توافق 
استاندارد، از عوارض آرام سازي و مدت زمان استفاده 
از آن ها می کاهد و پرستاران بخش مراقبت ویژه با 
مفهوم آرام سازي بر اساس دستور پزشک به تفاهم 

ثانیه 60تا 30توان طی معیار ریچموند را می.می رسند
و با استفاده از سه مرحله متوالی یعنی مشاهده؛ واکنش به 
تحریکات شنوایی و واکنش به تحریکات فیزیکی اجرا 
کرد. در این روش اندازه گیري، دو وضعیت متفاوت 

در معیار "ناآرامی-و بیقراري "خواب آلودگی"یعنی
- واحدي ارزیابی شده است؛ بدین گونه که ابتدا بیقراري 

شود. عالوه رامی و سپس خواب آلودگی ارزیابی میناآ
ناآرامی و - براین، استفاده از اعداد مثبت براي بیقراري 

اعداد منفی براي خواب آلودگی باعث ارائه رویکردي 
.)33(شودمنطقی براي افزایش به یاد سپاري این معیارها می

توجه به کوتاه بودن دوره بررسی مداخله با
(بالفاصله پس از عمل تا خروج لوله تراشه)، فرم بررسی 

(بدو زمانیمیزان اضطراب و بیقراري در شش مرحله 
ورود به بخش، یک ساعت بعد، بالفاصله بعد از ماساژ، 

هنگام خروج لوله تراشه، یک ده دقیقه بعد از ماساژ،
شه) تنظیم شد. ضمناً ساعت پس از خروج لوله ترا

با توجه به مطالعات قبلی و پروتکل انجام ماساژ بازتابی
توسط پزشک متخصص طب سنتی و بر اساس منابع 

. )34،35((مشاور طرح) طراحی شدیبازتاب درمان
زن و بازتابی پا در نمونه هاي زن توسط پژوهشگرماساژ

با توجه به (براي نمونه هاي مرد توسط یک همکار مرد
هاي بیماران) انجام مالحظات فرهنگی و رعایت ارزش

همکار مرد داراي مدرك پرستاري و داراي که گرفت

ضمن هر دو تحت آموزش تجربه بالینی مشابه بود. در
یکسان قرار داشتند و روش انجام ماساژ توسط آن ها به 

.یید متخصص بازتاب درمان رسیدأت
بیماروروداز پس یک ساعت آزمونگروه در

،جراحی قلباز اطاق عمل به بخش مراقبت ویژه
طرز قرارگیري بیمار هنگام انجام مداخله انجام می شد.

مجري ماساژ بازتابی به صورت خوابیده به پشت بود. 
قبل از شروع ماساژ بازتابی پا، دست ها را با محلول 

به هم ماساژ شتکه هیچ گونه اثر درمانی نداروغن بچه
در دست ها،ایجاد حرارت مناسبضمن تا دادمی 

4. طی دشولغزنده بازتابی ماساژ انجام جهت سهولت در 
پاي چپ و سپس بر روي ابتدا مرحله ماساژ بازتابی پا 

یک دقیقه پا در انجام می شد. مرحله اول،پاي راست
براي هر پا یک . در مرحله دوم شدمی دست گرفته 

حرکت آرام و کمی انجام (foot spreadتکنیک دقیقه 
ها به سوي هاي هر دو دست از پاشنهشستبا محکم 
چهار انگشت هر دو در مرحله سوم . می شدام انج)انگشتان

هر پا قرار داده شد و انگشتان پشتیدست بر روي سطح 
یک سوم قدامی (روي ناحیه مورد نظرها بردستشست

که نواحی بازتاب قلب و ریه هستند) به صورت کف پا
در .دقیقه ماساژ داده شد7- 10چرخشی و با فشار مالیم

حرکت انجام (Top slidingیک دقیقه تکنیک مرحله آخر
هاي پا با مالیم از باال به پایین روي کل ناحیه پشت و کناره

انجام شد. ها)کمک انگشتان هر دو دست و حمایت شست
مداخله .ندداده شددقیقه ماساژ20پادوهرمجموعدر

تماس سطحی بدون فشار به درمان نما به صورتدرگروه 
دقیقه در ناحیه پاشنه هر دو پا بود. در گروه کنترل20مدت 

.گرفتمی انجام یفقط مراقبت هاي معمولهم
از محدودیت هاي این مطالعه می توان به 

قابل کنترل ریغيسر و صداهارینظیطیعوامل مح
ماساژ اختالل ریثأدر تستتوانیمکهموجود در بخش

،یو روحیجسميهاتیوضعو همچنین کندجادیا
از ییافراد که قابل شناسایتیو ساختار شخصیروان

در بیماران ماساژریثأباعث تفاوت در تد ووقبل نب
.می شد، اشاره کرد
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افزار تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم 
SPSS و روش هاي آماري توصیفی و 18نسخه

استنباطی انجام شد. ابتدا جهت بررسی وضعیت توزیع 
–داده هاي متغیرهاي کمی از آزمون کولموگروف 

اسمیرونوف تک نمونه اي استفاده شد که داده ها با 
؛از توزیع نرمال برخوردار نبودندP<05/0توجه به مقدار 

بنابراین از آزمون هاي غیرپارامتریک براي تحلیل داده 
کاي اسکوئر جهت مقایسه گروه ها از آزمون ها شامل

نظر همگنی متغیر جمیت شناختی اسمی، آنالیز واریانس 
براي داده هاي کمی، آزمون فریدمن براي مقایسه روند 
تغییرات نمرات هر گروه و آزمون کروسکال والیس 

>05/0Pه اي در سه گروه استفاده شد. براي مقایسه نقط

در نظر گرفته شد.آماري يمعنی داربه عنوان

یافته ها:
مقایسه گروه ها از نظر برخی متغیرهاي زمینه اي 
و مداخله گر احتمالی طراحی شده در پرسشنامه جمعیت 
شناختی نشان داد که سه گروه طبق آزمون هاي کاي 
اسکوئر و آنالیز واریانس از نظر این متغیرها همگن 

). به طوري که آزمون آنالیز 1می باشند (جدول شماره 
انگین سن در گروه آزمون واریانس نشان داد، می

67/56±25/10سال، در گروه درمان نما 62/11±13/60
سال بود 65/58±77/10سال و در گروه کنترل 

)45/0P=( بنابراین سه گروه از نظر سن با هم تفاوت ؛
. همچنین شاخص توده بدنی در معنی داري نداشتند

، در گروه درمان نما 33/26±90/3گروه آزمون 
بود که 24/27±18/3در گروه شاهد و72/5±67/27

داري را بین گروه ها ی آزمون آنالیز واریانس تفاوت معن
).=47/0P(نشان نداد 

: توزیع فراوانی و مشخصات جمعیت شناختی گروه هاي تحت مطالعه1جدول شماره 

متغیرها
گروه ها

آزمون
تعداد (درصد)

درمان نما
تعداد (درصد)

کنترل
تعداد (درصد)

آزمون کاي اسکوئر

2X=1392/0)94/43(16)34/53(16)61/51(زنجنسیت

P=1862/0)06/56(14)66/46(15)39/48(مرد

2X=2154/7)75/67(22)34/73(22)96/70(زیردیپلمتحصیالت

P=1047/0)25/32(8)66/26(9)04/29(باالي دیپلم

2X=2489/1)42/77(25)34/83(28)33/90(بدون مصرفمصرف مورفین

P=738/0)58/22(5)66/16(3)67/9(میلی گرم5یک تا 

2X=2615/0)88/83(26)67/86(27)10/87(بدون مصرفمصرف میدازوالم

P=592/0)12/16(4)33/13(4)90/12(میلی گرم5یک تا 

و سطح اضطرابمقایسه روند تغییرات در 
، آزمون درون در شش مرحله اندازه گیريبیقراري 

داد بین میانگین سطح گروهی فریدمن نشان
اضطراب و بیقراري در گروه ها در مراحل زمانی 

تفاوت معنی دار مختلف پس از ورود بیمار به بخش 

همچنین آزمون ).>001/0P(داردوجود آماري
کروسکال والیس نشان داد سه گروه در میزان 
اضطراب و بیقراري در مراحل مختلف زمانی تفاوت 

؛ )<05/0P(معنی دار آماري با یکدیگر ندارند 
).3و 2ول شماره اجد(
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)FAS(اساس مقیاس چهره اي سنجش اضطراب مقایسه گروه ها از نظر سطح اضطراب بر:2جدول شماره 

سطح اضطراب
گروه ها

السکروآزمون ککنترلدرمان نماآزمون

ICU00/0±00/100/0±00/100/0±00/100/0=2Xبدو ورود به 

2X=00/196/1±00/100/0±03/100/0±18/0یک ساعت بعد

2X=10/169/1±07/130/0±16/136/0±45/0بالفاصله بعد از ماساژ

2X=16/114/0±13/137/0±19/134/0±47/0دقیقه بعد از ماساژ10

2X=48/119/2±73/157/0±55/169/0±50/0قبل از خروج لوله تراشه

2X=19/146/3±37/147/0±16/155/0±37/0یک ساعت بعد از خروج لوله تراشه

2X40/59=2X08/36=2X=70/38آزمون فریدمن

001/0<P001/0<P001/0<P

انحراف معیار بیان شده اند.±داده ها به صورت میانگین 

(RSAS)اساس مقیاس بیقراري ریچموندمقایسه گروه ها از نظر سطح بیقراري بر:3جدول شماره 

سطح بیقراري
گروه ها

ال والیسسکروآزمون ککنترلدرمان نماآزمون

ICU00/0±00/5 -00/0±00/5 -00/0±00/5 -00/0=2X99/0=Pبدو ورود به 

2X03/0=P=90/6- 00/5±00/0- 73/4±58/0- 71/4±64/0یک ساعت بعد

2X33/0=P=17/2- 45/4±17/1- 00/4±59/1- 58/3±17/2بالفاصله بعد از ماساژ

2X98/0=P=33/0- 48/3±80/1- 53/3±63/1- 35/3±05/2دقیقه بعد از ماساژ10

2X13/0=P=03/001/4±43/087/0±4/085/0±77/0قبل از خروج لوله تراشه

2X91/0<P=10/017/0±13/030/0±13/034/0±50/0یک ساعت بعد از خروج لوله تراشه

2X27/125=2X3/130=2X=90/110آزمون فریدمن

001/0<P001/0<P001/0<P

انحراف معیار بیان شده اند.±داده ها به صورت میانگین 

بحث:
یافته هاي حاصل از این پژوهش نشان داد ماساژ 

بر کاهش سطح بازتابی کف پا تغییر معنی داري
اضطراب و بیقراري در بیماران تحت تهویه مکانیکی 

ثیر ماساژ أپس از جراحی قلب ایجاد نمی کند. در مورد ت
بازتابی در کاهش اضطراب بعد از عمل جراحی قلب، 
مطالعات مختلفی انجام شده که در آن ها محل و نوع 
مداخله ماساژ بازتابی و زمان انجام ماساژ بازتابی و طول 

دوره ماساژ با مطالعه حاضر متفاوت بوده است. 
یافته هاي مطالعه ما نشان داد با گذشت زمان میزان 

ر سه گروه افزایش معنی داري داشته است. اضطراب د
البته به نظر می رسد با گذشت زمان و رفع اثرات 
داروهاي بیهوشی و مسکن هاي حین عمل، احساس درد 
و همینطور قرار داشتن تحت تهویه مکانیکی باعث 
افزایش میزان اضطراب در سه گروه شده است. در 
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ضمن مشاهده شد در گروه آزمون در مرحله یک 
دار نبودن یاعت پس از خروج لوله تراشه، علیرغم معنس

آماري، سطح اضطراب نسبت به دو گروه دیگر کمتر 
شد. ممکن است این کمتر بودن میزان اضطراب در 
مرحله یک ساعت پس از خروج لوله تراشه در گروه 

خیري ماساژ بوده باشد. روند أآزمون به علت اثر ت
دهد با گذشت زمان و تغییرات میزان بیقراري نشان می 

رفع اثرات بیهوشی، بیماران در هر سه گروه از حالت 
ولی ؛ خواب آلودگی به سمت هوشیاري پیش رفته اند

در مقایسه سه گروه میزان بیقراري تفاوت معنی داري 
.نشان نداد

داري ی ثیر معنأدر مجموع انجام ماساژ بازتابی ت
یج مطالعه بر کاهش اضطراب و بیقراري نداشته است. نتا
ثیر ماساژ أحاضر با مطالعه اي که با هدف بررسی ت

بازتابی پا در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق 
کرونر انجام شده بود، همسو می باشد. به طوري که 
نتایج سی دقیقه ماساژ بازتابی پا در گروه آزمون و سی 
دقیقه استراحت در گروه شاهد به مدت پنج روز نشان 

رات اضطراب گروه آزمون نسبت به گروه داد که نم
کنترل نه تنها کاهش نداشته بلکه بیشتر هم شده است؛ با 
این وجود هر دو گروه افزایش در احساس خوب بودن 

). در مطالعه اي دیگر که با هدف 36(را بیان کرده بودند 
ثیر بازتاب شناسی بر عالئم فیزیولوژیک أتعیین ت

بخش در بخش مراقبت اضطراب و نیاز به مصرف آرام
که سی دقیقه ماساژ ویژه انجام شد، نتایج نشان داد

بازتابی بر روي دست و پا و گوش به مدت پنج روز 
تواند به عنوان یک روش موثر در کاهش عالئم می

جسمانی اضطراب (شاخص هاي فیزیولوژیک) و 
کاهش میزان مصرف آرام بخش ها در بیماران تحت 

.)23(ی به کار گرفته شود تهویه حمایت مکانیک
همچنین نتایج مطالعه در بیماران پس از جراحی قلب باز
نشان داده است که ده دقیقه ماساژ زیر انگشت شست 
پاي راست به مدت ده دقیقه، در روزهاي سوم و چهارم 
پس از عمل می تواند میزان اضطراب آشکار را در روز 

ولی در ؛داري کاهش دهدنی اول مداخله به طور مع

داري در کاهش اضطراب ی روز دوم مداخله تغییر معن
. در دیگر مطالعه انجام ماساژ )25(ایجاد نمی کند 

کاهش اضطراب و باعث يداریپا به طور معنبازتابی
یکیولوژیزیفيبهبود شاخص هانیهمچنونفسیتنگ

ي در بیماران تحت مطالعه شده جداسازيپارامترهاو
بر این انجام ده دقیقه ماساژ بازتابی پا . عالوه )22(بود 

پیش از خروج لوله قفسه سینه در ناحیه مرکز یک سوم 
قدامی کف پاي چپ بیماران جراحی قلب باز، کاهش 

داري در میزان درد و اضطراب نشان داده بود ی معن
همچنین بیست دقیقه ماساژ کف پاي چپ از روز ؛ )21(

والی کاهش دوم پس از عمل به مدت چهار روز مت
معنی داري در اضطراب در گروه آزمون نسبت به گروه 

.)24(شاهد را در مطاله اي دیگر نشان داده است 
فاوت در نتیجه مطالعه حاضر با مطالعاتی که ت

دار ماساژ بازتابی بر اضطراب و نی ثیر معأحکایت از ت
در شرایط و یا دلیل تفاوتبه بیقراري داشته اند، احتماالً

بیماري افراد مورد مطالعه می باشد. به طور مثال ماهیت
در برخی مطالعات ذکر شده، زمان انجام ماساژ بازتابی 

روز بعد از عمل جراحی قلب انجام شده بود و 3حداقل 
پایداري از نظر سطح اضطراب و بیماران به شرایط نسبتاً

بیقراري رسیده بودند و یا این که انجام ماساژ  بازتابی پا 
بیمارانی که تحت تهویه مکانیکی قرار داشتند با در

محدودیت در مصرف آرام بخش ها و مسکن ها قبل و 
حین انجام مداخله انجام شده بود تا این داروها اثر 

ثیرات ناشی از ماساژ نداشته باشند. در أپوشانندگی بر ت
صورتی که در مطالعه ما به علت شروع مداخله در فاصله 

ی باعث شده بود به علت اثرات ناشی کمی بعد از جراح
از داروهاي بیهوشی حین عمل و مصرف آرام بخش ها 

داري از نظر اضطراب و بیقراري در این ی تغییر معن
بیماران مشاهده نشود؛ لذا به نظر می رسد با توجه به 
شرایط بحرانی بیماران در مرحله بالفاصله بعد از جراحی 

یند آیرگذار در این فرأثقلب و تنوع متغیرهاي احتمالی ت
نظیر اثرات داروهاي بیهوشی و اضافه شدن استرس ناشی 
از قرار گرفتن بیمار تحت دستگاه تهویه مکانیکی، ماساژ 

داري در این بیماران ایجاد ی بازتابی پا نتوانسته تغییر معن
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ثیرات ماساژ بازتابی پا بر أتکند. همچنین ضمن این که 
وقعیت و محل ماساژ، دوام و اساس میزان فشار وارده، م

ثیرات ماساژأباشد. به هر حال تمی زمان ماساژ متفاوت 
ثیر شدت تحریک عصبی خودکار أممکن است تحت ت

از نواحی مختلف بدن، متفاوت باشد. فشار مالیم لمس 
سمپاتیک را فعال کند در حالی که ممکن است پاسخ

لی و؛ را فعال می کندسمپاتیکپاراپاسخ متوسط فشار 
که لمس در بیماران کندشواهد پژوهشی پیشنهاد می

.)37(ي دارد سودمنداثراتمراقبت هاي ویژه 

:نتیجه گیري
یر أثاین پژوهش فرضیه تبا توجه به یافته هاي

ماساژ بازتابی پا بر کاهش میزان سطح اضطراب و 
بیقراري در بیماران تحت تهویه مکانیکی پس از جراحی 

یید نشد. با عنایت به این مسئله که تأقلب از نظر آماري 
هاي ویژه، شیوع اي بخش مراقبتهیکی از چالش

اضطراب و بیقراري و نیاز به استفاده زیاد از داروهاي 
آرامبخش و خواب آوراست و این داروها عالوه بر 

هاي زیادي را به ایجاد مشکالت و عوارض، هزینه
وظف است سیستم مراقبتی تحمیل می نمایند، پرستار م

هاي مختلف جهت کاهش اضطراب و بیقراري را راه
بنابراین با توجه به نتایج متناقض در مورد ؛ گیردبکار

تأثیر ماساژ بازتابی پا در کاهش اضطراب و بیقراري در 
ثیر ماساژ أاین بیماران، پیشنهاد می شود در رابطه با ت

بازتابی پا بر کاهش سطح اضطراب و بیقراري در بیماران
تحت تهویه مکانیکی پس از جراحی قلب، مطالعات 

تري با تغییر در زمان شروع ماساژ (به طور مثال گسترده

شروع مداخله از زمان قبل از عمل جراحی قلب)، تغییر 
در مدت زمان انجام ماساژ و افزایش دفعات انجام ماساژ 
بازتابی و همچنین بررسی اضطراب و بیقراري در بیماران 

مکانیکی در سایر اعمال جراحی انجام شود. تحت تهویه

کاربرد یافته هاي پژوهش در بالین: 
میزان اضطراب و بیقراري علیرغم پایین تر بودن 

در گروه مداخله  نسبت به دو گروه دیگر، این تفاوت از 
با ياز این رو مطالعات بیشترنظر آماري معنی دار نبود.

نتایج با اینحال .تر توصیه می شوده باالنومحجم ن
مطالعات متعدد نشان داده اند که ماساژ بازتابی پا، با 
حداقل هزینه و بدون عوارض جانبی می تواند باعث 
احساس آرامش عمیق، تعادل ذهن و جسم و کاهش 
عالئم مربوط به استرس گردد و بسیاري از افراد به دنبال 
ماساژ بازتابی یک احساس عمومی خوب بودن را بیان 

.ی کنندم

تشکر و قدردانی:
این مطالعه مستخرج از پایان نامه دوره 

ي مراقبت ویژه دانشگاه علوم کارشناسی ارشد پرستار
148/92(عج) می باشد که با شماره پزشکی بقیه اهللا

دانشکده پرستاري بقیه ا...(عج) ثبت و با حمایت مالی 
بیماران،تمامیگرفته است. بدین وسیله ازانجامتهران

هاي جماران و بقیه اهللا لین بیمارستانئومسهمکاران،
محترم دانشکدهلینئومسهمچنینو(عج) شهر تهران

این پژوهشاجرايدررامابقیه اهللا (عج) کهپرستاري
.می نماییمقدردانینمودند، تشکر ویاري
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Background and aims: Non-pharmacological approaches such as foot reflexology massage for
reducing complications and costs in different patients have been the focus of researchers. This
study aimed to investigate the effect of foot reflexology on anxiety and agitation in patients
undergoing mechanical ventilation after open heart surgery.
Methods: This study was a double blind three-group randomized controlled trial. This research
was conducted in two hospitals affiliated to Baqiyatallah University of Medical Sciences in
Tehran from February 2014 to April 2015. 96 patients were recruited and randomly allocated to
the experimental group received 20 minutes foot reflexology (n=34), placebo group simple
surface touching (n=30), and the control group (n=32). Foot reflexology massage for 20 minutes
was provided to patients in the experimental group on the reflection points in the heart and
lungs. The rate of anxiety and agitation based on Faces of Anxiety Scale (FAS) and the
Richmond Agitation Scale (RSAS) were recorded in 6 stages.
Results: Data from 92 patients (31 in the intervention group and 30 in placebo group and 31 in
the control group) were collected. Data from 92 patients, intervention, placebo and control
groups (31, 30, and 30, respectively) were collected. Friedman test indicated that there were
statistically significant differences between the mean of anxiety and agitation level in groups at
different stages of time (P<0.001). The Kruskal-Wallis test indicated that there were not
statistically significant differences between the level of anxiety and agitation among the three
groups at different stages of time (P>0.05).
Conclusion: Foot reflexology massage in reflection points of the heart and lung in patients after
surgery did not reduce anxiety and agitation in patients.

Keywords: Foot reflexology, Anxiety, Agitation, Mechanical ventilation, Open heart surgery.


