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مقاله پژوهشی اصیل
تأثیر ماساژ بازتابی کف پا و ماساژ استروک بر افسردگی افراد دچار سکته قلبی :یک کارآزمایی بالینی
تصادفی شده
زینب صارمی ،1کارشناس ارشد پرستاری
* طیبه خزاعی ،2کارشناس ارشد پرستاری
طوبی کاظمی ،3متخصص قلب و عروق
علیرضا سعادتجو ،4کارشناس ارشد پرستاری

خالصه
هدف .این مطالعه باهدف مقایسه تاثیر ماساژ بازتابی کف پا و ماساژ استروک بر افسردگی افراد دچار سکته قلبی انجام شد.
زمینه .افسردگی از عوارض شایع سکته قلبی است و می تواند احتمال وقوع حمالت بعدي را افزایش دهد .دارودرمانی به عنوان روش رایج درمان
افسردگی داراي عوارضی است .لذا انجام مداخلهاي با کمترین عارضه جهت رفع افسردگی در این افراد اهمیت دارد.
روش کار .این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی داراي گروه کنترل بر روي  16نفر از افراد دچار سکته قلبی بستري در بخش قلب بیمارستان
ولی عصر (عج) شهر بیرجند در سال  6931انجام شد .این افراد به روش نمونه گیري دردسترس انتخاب شدند و با روش تخصیص تصادفی در سه
گروه مداخله با ماساژ بازتابی ( 06نفر) ،مداخله با ماساژ استروک ( )06و گروه کنترل ( )06قرار گرفتند .ماساژدرمانی به مدت  1هفته (سه روز در
هفته به صورت یک روز در میان) انجام شد .قبل و پس از مداخله ،پرسشنامه افسردگی بک توسط بیماران هر سه گروه تکمیل گردید .دادهها در
نرمافزار  SPSSنسخه  61با استفاده از آزمونهاي آماري کايدو ،تی زوجی ،آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند.
یافتهها .قبل از مداخله ،میانگین نمره افسردگی در سه گروه تفاوت آماري معنی داري با یکدیگر نداشتند ،ولی پس از مداخله ،اختالف آماري
معناداري بین میانگین نمره افسردگی سه گروه مشاهده شد ( )p<60666که بر اساس آزمون تعقیبی توکی مشخص شد میانگین نمره افسردگی
گروه ماساژ بازتابی کف پا ( 09011با انحراف معیار  )9016نسبت به گروههاي ماساژ استروک ( 05011با انحراف معیار  )90/0و کنترل ( 96061با
انحراف معیار  ) /010به طور معناداري کمتر است ،ولی بین گروه هاي ماساژ استروک و کنترل اختالف معناداري مشاهده نشد .میانگین تغییرات
نمره افسردگی قبل و بعد از مداخله در گروه ماساژ بازتابی کف پا نسبت به گروه هاي ماساژ استروک و کنترل و در گروه ماساژ استروک نسبت به
گروه کنترل به طور معنیداري بیشتر بود (.)p<6061
نتیجهگیری .ماساژ بازتابی کف پا نسبت به ماساژ استروک در کاهش افسردگی موثرتر است .بنابراین ،استفاده از آن در کنار مراقبتهاي معمول
جهت کاهش افسردگی افراد دچار سکته قلبی پیشنهاد میگردد.
کلیدواژهها :سکته قلبی ،افسردگی ،ماساژ بازتابی کف پا ،ماساژ استروک

 6کارشناس ارشد پرستاري ،دانشکده پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران
 0مربی ،مرکز تحقیقات قلب و عروق ،دانشکده پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران (*نویسنده مسئول) پست
الکترونیکthayebehk@yahoo.com :
 9استاد ،گروه قلب و عروق ،مرکز تحقیقات قلب و عروق ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران
 /مربی ،دانشکده پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران
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مقدمه
بيماريهايقلبيعروقيازرايجترينبيماريهايمزمنومهمترينعلتمرگدرجهانبهشمارميروند(بقائي،خلخالي،آقاخاني،

.)5931برآوردشدهاستکهانفارکتوسميوکارد دربينمردمآسيايجنوبي15درصدبيشترازمردمسفيدپوستدرانگلستاناست.
بيشترينميزانمرگ( 93درصد)درکشورهايبادرآمدکمومتوسطودرسنينزير  05سالرخميدهد(اقبال،جهانوحنيف،
)5551وپيشبينيميشودتاسال  5555اولينعلتناتوانيرادربينبيماريهايناتوانکنندهبهخوداختصاصدهد(ديسانتهو
همکاران.)5551 ،براساسگزارشسازمانجهانيبهداشت 3519 ،درصدکلمرگدرسال  5551درايرانناشيازبيماريهاي
قلبيعروقيبودهاستوتاسال،5555اينميزانبه3314درصدميرسد(رئوفيوهمکاران.)5931،
سکتهقلبييکيازشايعترينعللبستريافراددارايبيماريقلبي عروقياستکهبهدليلنکروزقسمتيازعضلهقلبدرپي
اختالل خونرساني رخ مي دهد و اغلب ،در اثر انسداد عروق کرونر به علت آترواسکلروز يا آمبولي به وقوع ميپيوندد (برجي و
همکاران.)5931 ،ساالنهبيشاز   50ميليوننفردرجهانبراثرسکتهقلبيجانخودراازدستميدهند(ميرزائيوهمکاران،
.)5931
سکتهقلبيموجبتغييراتکاملدرروابطخانوادگي،کار،ارزشها،وتواناييجسميواجتماعيفردميشودوبهنوعيسالمتوي
رادچارتزلزلمي کندوکارآييمفيدفردرابهدليلازکارافتادگيومرگزودرسکاهشميدهد.باتوجهبهتغييراتروندزندگي
افرادپسازسکتهقلبي،بروزعاليمافسردگيدرافرادپسازسکتهقلبيبسيارشايعاست(باقريانسروارديوهمکاران.)5939 ،
افسردگيازشايعتريناختالالتروان شناختياستوبهحالتخلقيپايدارازاحساسغمگينيباکاهشواضحلذتبردنازهمهيا
تقريباهمهفعاليتهاگفتهميشودکهميتواندجنبه هايمختلفزندگيفردراتحتتاثيرقراردهد(گلزار،افالکسيريومالزاده،
.) 5931افسردگيدرافراددچارسکتهقلبيسهبرابربيشترازجمعيتعموميرخميدهدوزناندرمعرضخطربيشتريقراردارند
(ويليامز.)5555 ،بين  95تا  31درصدافرادبابيماريعروققلبي  (آنژينپايدار،آنژينناپايداروانفاکتوسميوکارد)نشانههايقابل
مالحظهايازافسردگيراتجربهميکنندو  51تا   55درصدآنهامعيارهايافسردگيماژوررادارند(پورافکاري.)5552 ،درايران،

شيوععاليمافسردگيپسازسکتهقلبي31تا1512درصدگزارششدهاست(مدبرينيا5945،؛باقريانسراوردي.)5939،دريک
مطالعهشيوعافسردگيدر34ساعتبعدازسکتهقلبي2510درصدگزارششدکهدرآن5510،درصدافسردگيخفيف 52،درصد
افسردگيمتوسطو55درصدافسردگيشديدداشتند(حسيني،طبيبيان،ثمربخش.)5935،
آمينهاواختالل
عواملفيزيولوژيکيمتعددشاملافزايشفعاليتوچسبندگيپالکتها،اختاللريتمقلب،افزايشسطحکاتکول 
عملکرد اندوتليال ،عامل ارتباط افسردگي و رويدادهاي مخرب قلبي را مطرح کرده است (هافمن5555 ،؛ جونيت .)5559 ،وجود
افسردگيباسکتهقلبي،بيمارراباوخامتبيشتروضعيتجسميوروانيمواجهمي سازدوفردرادرمعرضکيفيتزندگيپائين،
اختاللدررفتارهايمراقبتازخود،عودمجددوپيشآگهيبدترقرارميدهد(واعظزاده،حسيني.)5935،افسردگي،انگيزهبيماررا

برايادامهدرمانکاهشمي دهد؛همچنينمشخصشدهاستکهابتالبهافسردگي،ميزانمرگرادر  54ماهاولپسازسکته
قلبيافزايشميدهد(خدايي،خزاعي،کاظمي.)5935،

امروزهاگرچهبرايکاهشپيامدهايافسردگيدربيمارانقلبيازروشهايدارويياستفادهميشود،امااينروشهاميتوانندبابروز
برخيعوارضجانبيهمراهباشند.بنابراين،استفادهازدرمانهايغيرداروييومکملازاهميتويژهايبرخورداراست.دراينميان
يکيازپرطرفدارترينروش هايطبمکمل،ماساژدرمانياست(شفيعي،بابايي،نظري.)5935 ،امروزهانجامماساژبهعنوانيک
بخشمهمازمراقبتپرستاريمحسوبميگرددودرموقعيت هايبالينيبهعنواندرمانمکملدرکاهشافسردگيواسترسبه
کارميرود.ارزانوراحتبودنماساژوعوارضکمآن ،افزايشفعاليتوقدرتتطابقبيمار،افزايشهمکاريخانوادهدرمراقبت،
کاهشافسردگيواضطراببيمار،کاهشهزينههايمراقبتيدرمانيوکاهشاشغالتختهايبيمارستانازجملهمزاياياستفادهاز
اينروشهاهستند(تقيزادهوهمکاران.)5935 ،درخصوصپاسخهايآرامبخشيکهمتعاقبماساژايجادميشودچندينمکانيسم
پيشنهادشدهاستکهبهعنوانروشدرمانيمکملبرايافزايشسروتونينودوپامينوکاهشکورتيزولبرايدرمانبيمارانمبتال
بهافسردگياستفادهميشود(فيلدوهمکاران.)5553،ماساژباعثافزايشجريانخونسرخرگي،سياهرگي،وضعيوحجمضربهاي
ميشود.درناژوتخليهلنفرابهبودميبخشد،باعثمهارمکانيسمدردمي شود،موجبافزايشسروتونينودوپامينوکاهش
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کورتيزولميشودوبيخوابيرابرطرفميکند.ماساژدرمانيهمچنينباعثتحريکتونسمپاتيکسيستمعصبيمرکزيميشودو
موجبکاهشضربانقلبوتنفسميگرددودرنتيجهسبباحساسآرامشميشود(وفامندوهمکاران.)5935،
اشکالگوناگوني از حرکاتماساژي وجود داردکه بر رويقسمتهاي مختلف بدنبه کار ميرود.ماساژ بازتابي کفپا يکي از
درمانهايموجوددرطبمکملوازگروهدرمان هايماساژدستاستوبراينايدهمبتنياستکههريکازارگانهايبدنيک
منطقهبازتابمتناظردرکفپا،دستو گوشدارندکهباعثافزايشجريانخونارگانهايمربوطبههرنقطهدرپا ميشود
(غفاريوهمکاران.)5944 ،فرر()5551مي نويسدماساژبازتابييکماساژمحکمدرمناطقمعينيازبدناستکهميتوانددر
تسکينورفعناراحتي هايفيزيولوژيکموثرباشدوباعثآرامشوتمدداعصابدرارگانهايمختلفبدنشود.لي()5552نيز
نشاندادکهماساژبازتابيکفپاميتواندمنجربهکاهشافسردگيواسترسافرادگردد.

يکيديگرازانوعماساژها،ماساژاستروکاست.ماساژاستروک،حرکتماليمدسترويپوستاست؛بهشکليکهدستروي
پوستميلغزدوعضالتعمقيرابهحرکتدرنميآورد(نهاوندينژاد.)5552 ،ماساژاستروکدرکلبدنقابلاجرااست.معموال
ماساژازپشتبدنشروعمي شود.بهصورتحرکاتآهسته،موزونوماليمدستهارويپشتبيمارباسرعتيمعادل   25حرکت
کشد.حرکاتبهکاررفتهدرايننوعماساژازنوعاستروکسطحياستکهاثرکامالحسي


دقيقهطولمي
دردقيقهاستکه9تا55
داردودرآرامسازيبيمارانموثراست(ايستر،چينپنگ.)5553،

شفيعيوهمکاران()5935کاهشمعني داريرادرميزانافسردگيبيمارانبهدنبالماساژدرمانيگزارشکردند.ايندرحالياست
کهنتايجمطالعهآلبرتحاکيازآناستکهماساژبازتابيکفپابرشاخصهايفيزيولوژيکومعيارهايرواني(وضعيتخلقي،
اضطرابوافسردگي)تاثيرمعناداريندارد(آلبرت.)5553 ،اگرچهماساژدرمانيبهطورگستردهايپذيرفتهشدهاست،نتايجمطالعات
تجربيوشبهتجربيدربيمارانبستريباانواعتشخيصهايپزشکيدررابطهبامزايايروانيآنمتفاوتاست.ماساژموجبکاهش
اضطراب،خستگيوحالتتهوعوآرامشدربيمارانبستريمبتالبهسرطان(جوينت5559 ،؛واعظزاده5935 ،؛خدايي5935 ،؛
شفيعي) 5935،وهمچنين،بهبوداضطراب،خلقوخووسازگاريبيماراندچارضربهمغزيبستريدربخشويژهشدهاست.بااين
حال،دربرخيمطالعات،اثراتروانيآندرطولزمانکاهشيافتهاست(خدايي5935،؛تقيزاده،)5935،ودربخشمراقبتهاي
کرونر،ماساژپشتباعثبهبودکيفيتوطولخوابنشدهاست(غفاري.)5944 ،باتوجهبهنتايجمطالعاتميتوانبياننمودکه
انواعمختلفماساژدرمانيدرسرويس هايمراقبتسالمتيموثرهستند،وليانتخابروشدرمانيمناسب،هنوزموضوعيبحثانگيز

است.وجود راهنمايعلمي مناسببراي پرستاران،آنها رادر انجاممراقبتهاي باکيفيت باالو براساس شواهدعلمي ،حمايت
مينمايد.مطالعاتمتعدديدرموردتاثيرماساژاستروکوبازتابيبرشاخصهايفيزيولوژيکواضطراببيمارانانجامشدهاست،اما

نتايجآنهامتفاوتبودهاست (کلينگ5555،؛هريس5555،؛مکويکار.) 5550،هدفاينمطالعهمقايسهتاثيرماساژبازتابيکفپاو
ماساژاستروکبرافسردگيافراددچارسکتهقلبيبود.
مواد و روشها
دراينمطالعهکارآزماييبالينيتصادفيدارايگروهکنترل  22،نفرازافراددچارسکتهقلبيبستريدربخشقلببيمارستانولي-
عصر(عج)شهربيرجنددرسال  5931کهمعيارهايورودبهمطالعهراداشتند،بهروشنمونهگيريدردسترسانتخابوبهطور
بلوک بنديتصادفيجايگشتيدريکيازسهگروهمداخلهباماساژبازتابي(55نفر)،مداخلهباماساژاستروک(55نفر)وگروهکنترل
( 55نفر)قرارگرفتند.معيارهايورودبهمطالعهشاملدامنهسني35تا 05سال؛تاييدسکتهقلبيبراساسنوارقلب(براياولينبار
بهسکتهقلبيمبتالشدهباشد)،آنزيمهايقلبيونظرپزشکمتخصصقلب؛گذشتنحداقل34ساعتاززمانسکتهقلبي؛توانايي
برقراريارتباط؛نداشتنسابقهبيماريروانيوافسردگيومصرفداروهايضدافسردگي؛نداشتناختالالتپوستيوعصبيکهمانع
ماساژ شود و تمايل به شرکت در پژوهش بودند .معيارهاي خروج از مطالعه شامل موارد منع انجام ماساژ مانند عفونت فعال و
شکستگيوزخمدراندامهاواعتيادبهموادمخدربود.ابتالبهبيماريهايزمينه ايمانندپرفشاريخون،ديابت،اختالالتريويو
مغزينيزدرپرسشنامهثبتشد.
پسازکسبمجوزازکميتهاخالقمعاونتپژوهشيدانشگاهعلومپزشکيبيرجندبهشماره  IR.BUMS.REC.1395.4و اخذکد
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کارآزماييباليني)،(IRCT2016060817756N2بهبخشمراقبتهايويژهقلببيمارستانوليعصر(عج)شهربيرجندمراجعهشد.
درابتداپرسشنامهاستانداردافسردگيبکوهمکاران() 5321توسطبيمارانواجدشرايطتکميلگرديدوبهافرادبانمره55وباالتر
(افسردگيمتوسطبهباال)پسازتوضيحدرمورداختياريبودنشرکتدرمطالعهواطميناندرموردمحرمانهماندناطالعات،فرم
مشخصاتدموگرافيک(جنس،وضعيتتاهل،وضعيتاشتغالوسطحتحصيالت)دادهشدورضايتنامهآگاهانهکتبيازايشاناخذ
گرديد.افرادواجدشرايطبهروشبلوک بنديتصادفيجايگشتيدرسهگروهمداخلهباماساژبازتابي،مداخلهباماساژاستروکوگروه

کنترلقرارگرفتند.درطولمطالعه  2نفرازافرادموردپژوهشبه دليلپيگيرينکردنماساژوانجامندادنآنطبقپروتکلاز
مطالعهخارجشدندودرنهايت،تحليلبررويدادههاي55نفرگروهماساژبازتابي55،نفرگروهماساژاستروکو55نفرگروهکنترل
انجامگرديد.برايگروههايمداخله،ماساژدرمانيبهمدت 1هفته(سهروزدرهفته)درمدتبستريدربخشقلب(توسطمحقق)و
پسازترخيصازبيمارستان(توسطمراقباصليبيماردرمنزل)انجامشد.آموزشهايالزمدرزمينهچگونگيانجامماساژ،شرايط
ومحيطانجامماساژتوسطمحققبهيکيازمراقبين(ترجيحامراقباصلي)کهتوانايييادگيريراداشت،دربيمارستاندادهشد.
پسازآموزشوتمرينحضوريمراقب،نحوهانجامماساژتوسطمحققکنترلوتاييدشدو درطولمدتانجاممداخلهدرمنزل،
پايشتوسطمحققبهصورتتلفنيصورتگرفتوفيلمچگونگيانجامماساژدراختيارآنانقراردادهشد.محققدورهماساژ
بازتابيرادرمشهدنزدمتخصصرشتهطبسنتيچينکهمدرکايشاندرکميسيونارزشيابيمدارکتاييدقرارگرفتهاستگذراند
وگواهيآنرااخذنمود.
درگروهمداخلهباماساژبازتابيکفپا،نقطهبازتابيقلبدرپاماساژدادهشدکهدرپايچپزيرنرميسمتپنجهکفپاوپايين
انگشتچهارمپاقراردارد.ماساژروزيدوبارودرصبحوعصربه مدت  51دقيقهانجامشد؛بيماردروضعيتخوابيدهبهپشتو
راحتقرارمي گرفت.ماساژدهندهپسازگرمکردندستانخود،جهتتسهيلدرانجامماساژمقداريروغنکهاثردرمانينداشته
باشد(روغننرمکنندهبچه)بهکفپايبيمارميماليدوماساژرابااعمالفشاريحدودنيمسانتيمترانجامميداد(تقيزاده.)5935،
درماساژاستروکبيماردرپوزيشنخوابيدهبهپهلوقراردادهميشدوهردودستدرکناربدنقرارميگرفت.فردماساژدهندهباالي
سربيمارقرارگرفتهوناحيهکفوانگشتانهردودسترارويناحيهپشتسربيمارقرارميداد،يکدسترابهسمتپايينتنه
موازيباستونفقراتبافشارکموسطحيحرکتمي دادتابهناحيهساکرومبرسد؛سپسدستدومرابههمينشکلحرکتمي-
دادودستاولرابهنقطهشروعبرميگرداندوهمينرونددرطيمدتانجامماساژصورتتکرارميشد(تقيزاده.)5935،

الزم به توضيح است که در صورت دريافت داروهاي قلبي مثل نيتروگليسيرين ،دوبوتامين و نيتروپروسايد به صورت انفوزيون و
داروهايمخدروآرامبخشتوسطبيمار،باتوجهبهنيمه عمروکاهشغلظتپالسماييداروها،ماساژحداقلششساعتپساز
دريافتداروانجاممي شد.پسازپايانمداخله،پرسشنامهافسردگيتوسطبيمارانهرسهگروهدوبارهتکميلگرديد.درگروهکنترل
درطولمدتبستريمراقبت هايمعمولانجامشد.بهمنظوررعايتمالحظاتاخالقي،پسازپايانمداخله،برايگروهکنترلنيز
دوجلسهماساژبازتابيکفپاوماساژاستروکاجراشدواينروشبهمراقبينآنهانيزآموزشدادهشد.
پرسشنامه افسردگي بک و همکاران ( )5321شامل   55ماده است و هر ماده از چهار عبارت تشکيل شده است .هر يک از اين
درجهايليکرتازصفرتا9است.حداقل
کنندهحالتيازشخصاستکهنمرهگذاريآنبراساسطيف 3


هادرهرسوالبيان

عبارت
نمره،صفروحداکثرنمره 29،است.نمراتصفرتا 55نشاندهندهافسردگيحداقل،نمرات 59تا 54نشاندهندهافسردگيخفيف،
نمرات53تا54نشاندهندهافسردگيمتوسطونمرات53تا29نشان دهندهافسردگيشديدهستند.روايياينپرسشنامهدرمطالعه
کاپسيوهمکاران()5554موردتاييدقرارگرفتهاست.پاياييپرسشنامهنيزدرمطالعهوفامندوهمکاران()5935بااستفادهازضريب
آلفايکرونباخ  5140گزارشگرديد.دادههادرنرمافزارآماري  SPSSنسخه  52بااستفادهازآزمونهايآماريکايدو،تيزوجي،
آناليزواريانسيکطرفهوآزمونتعقيبيتوکيتحليلشدند.
یافتهها
براساسيافتهها،بيشتريندرصدشرکتکنندگاندرمطالعه،زن)1919درصد)،دارايشغلآزاد(1510درصد)وباتحصيالتسيکل
(35درصد)بودند.ميانگينسنواحدهايمطالعهدرگروهماساژبازتابيکفپا،ماساژاستروکوگروهکنترل بهترتيب10105،سالبا
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انحرافمعيار25131،2140سالباانحرافمعيار،211و25145سالباانحرافمعيار1111بود.ازنظرآماريتفاوتمعنيداريبين
سهگروهموردمطالعهازنظرجنس،سن،وضعيتاشتغالوسطحتحصيالتمشاهدهنشد(جدولشماره.)5
جدولشماره:5توزيعفراوانيمطلقونسبيويژگيهايدموگرافيکواحدهايمطالعهدرسهگروهماساژبازتابيکفپا،ماساژاستروکوگروهکنترل
گروه
متغیر

ماساژ بازتابی

ماساژ استروک

کنترل

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

جنس
مرد

)11( 66

)/6( 1

)/1( 3

زن

)/1( 3

)16( 60

)11( 66

تحصیالت
بیسواد

)06( /

)61( 9

)01( 1

خواندن و نوشتن

)01( 1

)96( 1

) 6( 6

سیکل

)/6( 1

)01( 1

)11( 66

دیپلم

)61( 9

)96( 1

)06( /

وضعیت اشتغال
کارمند

) 1( 6

) 6( 6

) 1( 6

آزاد

)/1( 3

)/1( 3

)11( 69

خانهدار

)96( 1

)/6( 1

) 1( 6

بازنشسته

)06( /

)61( 9

)01( 1

نتيجهآزمونآناليزواريانسيک طرفهنشاندادکهقبلازمداخله،ميانگيننمرهافسردگيدرهرسهگروهماساژبازتابيکفپا،ماساژ
استروکوگروهکنترلتفاوتمعنادارينداشتهاست،)p=51319(،وليپسازمداخله،اختالفآماريمعنيداريبينميانگيننمره
افسردگيسهگروهمشاهدهشد(.) p<51555آزمونتعقيبيتوکينشاندادميانگيننمرهافسردگيگروهماساژبازتابيکفپا(
 59121باانحرافمعيار )9115نسبتبهگروههايماساژاستروک( 50111باانحرافمعيار )9135وکنترل( 95151باانحرافمعيار
)3115بهطورمعناداريکمتراست،وليبينگروههايماساژاستروکوکنترلاختالفمعناداريمشاهدهنشد(.جدولشماره.)5
درسهگروهبيمارانماساژبازتابيکفپا  ،ماساژاستروکوکنترلبهترتيبميانگيننمرهافسردگي 91درصد 5110 ،درصدو 5112
درصدنسبتبهقبلکاهشداشتکهباتوجهبهنتيجهآزمونتيزوجياينتفاوتازنظرآماريمعنيداربود(.)p<51555براساس
آزمونتعقيبيتوکيمشخصشدکهميانگينتغييراتنمرهافسردگيقبلوبعدازمداخلهدرگروهماساژبازتابيکفپانسبتبه
هايماساژاستروکوکنترلودرگروهماساژاستروکنسبتبهگروهکنترلبهطورمعنيداريبيشتربود(.)p<5151


گروه
جدولشماره: 5مقايسهميانگيننمرهافسردگيواحدهايمطالعهدرسهگروهماساژبازتابيکفپا،ماساژاستروکوگروهکنترل
قبل از مداخله

بعد از مداخله

تغییرات

گروه

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

نتیجه آزمون تی زوجی

میانگین (انحراف معیار)

ماساژ بازتابی

)/005( 910/1

)9016( 09011

df=1500, t=6/051, P<60666

)9015( -60016

ماساژ استروک

)0031( 95061

)90/0( 05011

df=1500, t=6019, P<60666

)0061( -3016

کنترل

)9011( 91016

)/010( 96061

df=1500, t=1035, P<60666

)/061( -1011

F=6016, P=60/19

F=6/0/6, P<60666

نتیجه آنالیز
واریانس

F=06091, P<60666
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بحث
نتايجمطالعهحاضرنشاندادکهپسازمداخله،ميانگيننمرهافسردگيدرهرسهگروهبهطورمعناداريکاهشداشتهاستواينکه،
ميانگينتغييراتدرگروهکنترلکمترازسايرگروه هايمداخلهبودهاست.آزمونتعقيبيتوکينشاندادميانگيننمرهافسردگيبعد
ازمداخلهدربيمارانگروهماساژبازتابيکفپانسبتبهبيمارانگروه هايماساژاستروکوکنترلبهطورمعناداريکاهشيافته
است.کاهشميانگيننمرهافسردگيدرگروهکنترلبايافتههايکرو ( )5332کهبيانميکندمسائلخاصروانيمرتبطبابخش
مراقبتويژهقلبيدرساعتهايابتداييبعدازانفارکتوسميوکاردمي توانددرپيامدبيمارموثرباشد(کهمهمترينآنهاافسردگي
است)قابلتوجيهاست.همچنين،بهنظرمي رسددرصديازکاهشنمرهافسردگيدرهرسهگروهمربوطبهتغييرمحيطباشد
(کرو.)5332،
امينيوهمکاران()5931درمطالعهايبهصورتکارآزماييبالينيبرروي 04فردتحتهمودياليزومبتالبهافسردگي(درسهگروه
آزمون،پالسبو،وکنترل)ماساژبازتابيپارابهمدتچهارهفتهانجامدادندونتيجهگرفتندکهماساژبازتابيکفپابهعنوانيک
مداخلهپرستاريبرکاهشافسردگيبيمارانهمودياليزيموثراست.لي()5552درمطالعه ايکهباهدفتعيينتاثيرماساژبازتابيپا
برافسردگيواسترسزنانميانسال  35تا   23سالهبهمدتششهفتهانجامدادند،گزارشدادندکهماساژبازتابيباعثکاهش
افسردگيواسترسآنانشدهاست.نتايجتحقيقمتاآناليزکهتوسطهووهمکاران()5555انجامشدنشاندادکهماساژدرمانيباعث
شود.ايننتايجبايافتههايمطالعهحاضرهمخوانيدارد.

کاهشعاليمافسردگيمي
باتوجهبهنتايجمطالعهحاضرونتايجمطالعاتانجامشدهدراينزمينهمي توانبياننمودکهانگشتانپانسبتبهلمسوفشار
حساسهستندزيراتعدادبسيارزياديگيرندههايعصبيدرايننواحيوجوددارندکهايمپالسهايلمسرابهمغزمنتقلمينمايند.
هايماهيچهايمنتقلميشودوماساژبازتابيبر


هايحرکتيبهگروه

سپسپيام،دربازگشت،ازطريقگانگليا،طنابعصبيونورون
اين اساس بر بدن و ماهيچهها تاثير گذاشته و باعث شلي و راحتي آنها ميگردد (ارورک و همکاران .)5555 ،کاهش خستگي
ماهيچههاازطريقکاهشدردوايجادآرامشدرفردمي تواندبهطورغيرمستقيمدربهبودافسردگيموثرباشد(اميني5931،؛رايت
.)5559عشونديوهمکاران() 5939نيزبيانداشتندکهافزايشسروتونين،دوپامينوکاهشمادهپي(پپتيدتشکيل شدهازيازده
اسيدامينهکهمسئولانتقالدردازنورون هايحسيبهسيستماعصابمرکزياست)طيماساژمنجربهبهبودافسردگيميشود.بر
ايناساس،ماساژبازتابيباعثتغييراتفيزيولوژيکسيستميکوموضعيدربدنمي شودويکحالتآرامشعميقوتعادلذهنو
هايمرتبطباافسردگيراکاهشميدهد(اميني.)5931،


کندونشانه
بدنايجادمي
وفامندوهمکاران()5935دربررسيتاثيرماساژدرماني(ماساژاستروک)بهمدت4هفتهبهايننتيجهدستيافتندکهماساژدرماني
برافسردگيزنانمعتاددرمقايسهباگروهکنترلتاثيردارد.شفيعيوهمکاران()5935دربررسيتاثيرماساژاستروکبرافسردگي،
استرسواضطراببعدازعملبيمارانتحتجراحيپيوندعروقکرونرشهراصفهانبهايننتيجهدستيافتندکهميانگيننمره
افسردگي،استرسواضطراببعدازماساژاستروککاهشمعناداريداشتهاست.نتايجمطالعهدشتبزرگيوهمکاران()5555نشان
داد که ماساژ استروک بر کاهش افسردگي بيماران تحت شيمي درماني مبتال به سرطان پستان تاثير معناداري دارد .تقيزاده و
اينشاندادندکهماساژاستروکمنجربهکاهشاضطراببيمارانمبتالبهسکتهقلبيميشود.


)درمطالعه
همکاران(5939
باتوجهبهايننتايجمي توانعنواننمودکهماساژاستروکوتحريکمکانيکيبيضررپوستسببافزايشميزاندوپامينميشود
کهدرايجادحسلذتوسرخوشينقشمهميدارد.اينتغييرهورمونيمي تواندباعثکاهشافسردگيشود(مارايانا،شيموجو،
اوکوبو.) 5555 ،باتوجهبهنتايجمطالعهحاضر،ماساژبازتابيکفپادرکاهشافسردگيازماساژاستروکموثرتراست.يادگيري
ماسـاژبازتـابيپابرايپرستارانآساناستوپرسـتارانبـهراحتيمي توانندآنرابهديگرانوحتيهمراهانوخانوادهمددجويان
بياموزند.همچنين،ايـنروش،کمهزينه،غيرتهاجميوغيردارويـياسـتوباحفظحريمبيمارانقابلانجاماستوبهصرفوقت
وانرژيزيادينيازنـدارد(عشوندي.)5939،
نتیجهگیری
استفادهازماساژبازتابيکفپاوماساژاستروکبهعنوانيکمداخلهموثرپرستاريميتواندباعثکاهشافسردگيدرافراددچار
سکتهقلبيشودوباتوجهبهسادگيوکمهزينهبودناينروش،ميتوانازآنبهعنوانمکملمناسبدارودرمانياستفادهکرد.
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دوزمناسبماساژدرمانيبرايدستيابيبهمنافعکوتاه مدتيابلندمدتدربيمارانشناختهشدهنيست.ازسويديگرممکناستدر
اجرايروشماساژبينمراقبينتفاوتهاييباشدکهمي تواندبرنتايجتاثيرگذارباشد.همچنين،تفاوتهايفرديوحاالتروحي
بيماران،عواملمحيطيوفرهنگيبهعنوانمحدوديتهايمطالعههستندکهالبتهباتخصيصتصادفياثرمتغيرهايمخدوشکننده
قابلکنترلاست.پيشنهادميشوددرپژوهشهايمشابه،ماساژبهمدتطوالني ترانجامشودوميزانافسردگيدرفواصلمتعدد
اندازهگيريشود.همچنين،پيشنهادمي شودمزايايدرمانيماساژدرتسکينياکاهشدرد،اضطرابوتنش؛ترميمتعادلمتابوليک؛
بهبودخواب؛وسايرجنبههايجسميوروانيموردبررسيقرارگيرد.
تقدیر و تشکر
اينپژوهشحاصلپايان نامهوطرحتحقيقاتيمعاونتپژوهشيدانشگاهعلومپزشکيبيرجنداست.ازهمکاريمسئوالن،پزشکان،
پرسنلمحتـرمبيمارسـتانوليعصر(عج)بيرجندوهمچنين،شرکتکنندگاندرپژوهشقدردانيميشود.
منابع فارسی
امینی زکیه ،بهرامی حمیدرضا ،کمالی آزاده ،جویباري لیال ،روشن روان مصطفی ،ثناگو اکرم .بررسی تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر افسردگی
بیماران همودیالیزي .نشریه آموزش پرستاري6931 .؛ سال  ،1شماره  :1صفحات.93-99 :
باقریان سرارودي رضا ،صانعی حمید ،احمدي طهور سلطانی محسن ،بهرامی احسان هادي .شیوع عالئم اضطراب و افسردگی سه ماه پس از سکته
قلبی6939 .؛ سال ،0شماره  :/صفحات .665-609:
برجی میالد ،اعظمی میالد ،امیرخانی مهدي ،بسطامی محمدرضا ،سلیمی ابراهیم ،سایه میري کوروش و همکاران .بررسی تأثیرآموزش بر اساس
الگوي اعتقاد بهداشتی برآگاهی و نگرش بیماران دچار سکته قلبی در مورد عوامل خطر ساز بیماري در بیمارستان شهید مصطفی شهر ایالم در
سال  .3/-6939پرستاري گروه هاي آسیب پذیر6931 .؛ سال  ،9شماره  :1صفحات .95-/5:
بقایی رحیم ،خلخالی حمید رضا ،آقاخانی نادر ،رضائی سکینه .تأثیر اجراي مدل ترخیص ایده آل بر میزان اضطراب بیماران مبتال به سکته قلبی.
مجله پرستاري و مامایی ارومیه6931 .؛ سال ،6/شماره  :3صفحات.551-510 :
تقی زاده پروین ،حکمت پور داوود ،راهزانی کبري ،کازرانی هاشم ،رفیعی محمد .مقایسه تأثیر ماساژ بازتابی و ماساژ استروک بر شاخصهاي
فیزیولوژیک در بیماران مبتال به سکته قلبی .فصلنامه علمی پژوهشی طب مکمل6936 .؛ سال ،0شماره  :/صفحات.036-053 :
حسینی سیدحمزه ،طبیبیان ساسان ،ثمربخش علی .بررسی شیوع عالیم افسردگی و عوامل مرتبط با آن به دنبال اولین سکته قلبی .پژوهنده.
691/؛ سال  ،66شماره  :1صفحات.3-61 :
خدایی سجّاد ،خزاعی کلثوم ،کاظمی طوبی ،علی آبادي زهرا .تأثیر گروه درمانی شناختی رفتاري ،بر کاهش اضطراب و افسردگی بیماران مبتال
به سکته قلبی .مراقبت هاي نوین (فصلنامه علمی-پژوهشی دانشکده پرستاري -مامایی بیرجند)6936 .؛ سال  ،3شماره  :/صفحات.91/-956 :
دشت بزرگی بهمن ،بساک سمیه ،حسینی سیدمحمد ،لطیفی سیدمحمود .بررسی تأثیر ماساژدرمانی بر استفراغ بیماران تحت شیمی-درمانی
مبتال به سرطان پستان .فصلنامه علمی پژوهشی بیماري هاي پستان ایران6913 .؛ سال ،9شماره  :0صفحات.6/-61 :
رئوفی کالچایه سیده سوسن ،یغمایی فریده ،مهاجري سحر ،ندرلو معصومه ،ناصریان جواد .ادراک بیماران مبتال به سکته قلبی از عوامل تأثیرگذار
بر کیفیت زندگی :یک مطالعه کیفی .فصلنامه مدیریت ارتقاي سالمت693/ .؛ سال ،/شماره  :/صفحات .669- 31
سبحانی عبدالرسول ،مدبرنیا محمد جعفر ،نصیري راد علی ،کیاکجوري سعید .شیوع افسردگی در مبتالیان به سکته قلبی .مجله دانشگاه علوم
پزشکی گیالن6916.؛ سال ،66شماره  ،/6صفحات.06-61 :
شفیعی زهرا ،بابایی سیما ،نظري عبدااهلل .تأثیر ماساژ درمانی بر افسردگی ،استرس و اضطراب بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق
کرونر .نشریه جراحی ایران6930 .؛ سال ،06شماره .6
عشوندي خدایار ،عبدي سعید ،کرمپوریان آرزو ،مقیم بیگی عباس ،و همایونفر شهرام .بررسی تأثیر ماساژ پا بر کیفیت خواب بیماران ایسکمی
قلبی بستري بخش ،مجله پرستاري مراقبت ویژه6939 .؛ سال  ،5شماره  :0صفحات.5/-15 :
غفاري فاطمه ،فتوکیان زهرا ،کریمی مرتضی ،کیهانیان شهربانو ،کریمی هنگامه .ارتباط خستگی ناشی از آنمی با کیفیت زندگی بیماران سرطانی.
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین6911 .؛ سال  ،69شماره  9/: 6صفحات .15-/6
گلزار حمیدرضا ،افالک سیر عبدالعزیز ،مالزاده جواد .مدلسازي معادله هاي ساختاري نگرشهاي ناکارآمد و افسردگی :بررسی نقش واسطه اي

09

6931  زمستان،4  شماره، دوره ششم،نشريه پرستاري قلب و عروق

Cardiovascular Nursing Journal، 6(4)، Winter 2018
.903-961 : صفحات:/  شماره،00 ؛ سال6931 . مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران.سبک پاسخ نشخوار
. بررسی تاثیر شعر خوانی بر استرس پس از سانحه در بیماران سکته قلبی. جهان پور فائزه، خلیلی آرش، حاجی وندي عبداله،میرزایی محمدسعید
.66-61  صفحات:0  شماره،/؛ سال6931 .روان پرستاري
:0  شماره،6؛ سال6930 . پژوهشی- مجــلــه تعــالــی بــالینـی آموزشی. افسردگی پس از سکته قلبی. سید حمزه حسینی،نازنین واعظ زاده
.19-56:صفحات
( ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان: چاپ دوم اصفهان، آموزش روش هاي علمی ماساژ درمانی، صغري،نهاوندي نژاد
.)693/
 تأثیر ماساژ درمانی بر کاهش اضطراب و افسردگی زنان معتاد زندان. قاسمی غالمعلی، صالحی مهرداد، کارگر فرد مهدي،وفامند عفت السادات
.16-3 : صفحات:0  شماره،66؛ سال6930 . مجله تحقیقات علوم رفتاري.مرکزي اصفهان

منابع انگلیسی

Albert N M ET al.A randomized trial of massage therapy after heart surgery. Heart and Lung, 2009; 38 (6):
480-490.
Borji M, Azami M, Amirkhani M, Bastami M, Salimi E, Sayehmiri K, Jahromi A. The effect of education
about the risk factors of myocardial infarction based on Health Belief Model on knowledge and attitudes
of patients with myocardial infarction in Shahid Mustafa Hospital in Ilam, 2014-2015. nvj. 2016; 3 (6):3747.
Collinge W, MacDonald G, Walton T, editors. Massage in supportive cancer care.
Seminars in oncology nursing; 2012; 28(1):45-54.
CroweJ M. Anxiety and depression after myocardial infarction.Heart Lung .1996;25(2):98-107
DiSante JL, Bires AM, Cline TW, Waterstram-Rich K.An Analysis of the Prevalence of Depression PostMyocardial Infarction. Crit Care Nurs Q. 2017; 40(2):124-136.
Esther M, Chin Pang W. The effects of slow-stroke back massage on anxiety and shoulder pain in elderly
stroke patients. Complementary Therapies in Nursing and Midwifery. 2004; 10 (4): 209-216.
FerrerdDR. Reflexology. Rev Enferm. 2005; 28(3):42-6.
Field T, Diego M A, Hernandez-Reif M, Schanberg S, Kuhn C. Massage therapy effects on depressed pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology 2004; 25: 115–22.
Harris M, Richards KC. The physiological and psychological effects of slow‐stroke back massage and hand
massage on relaxation in older people. Journal of clinical nursing. 2010;19(7‐8):917-26.
Hou WH, Chiang PT, Hsu TY, Chiu SY, Yen YC. Treatment effects of massage therapy in depressed people: a meta-analysis. J Clin Psychiatry 2010; 71(7): 894-901.
Huffman JC, Celano CM, JanuzziJL.The relationship between depression, anxiety, and cardiovascular outcomes in patients with acute coronary syndromes.Neuropsychiatr Dis Treat. 2010 May 6; 6:123-36.
Iqbal R, Jahan N, Hanif A. Epidemiology and Management Cost of Myocardial Infarction in North Punjab,
Pakistan, Iran Red Crescent Med J. 2015 ;17(7):e13776
Joynt KE, Whellan DJ, O'Connor CM. Depression and cardiovascular disease: mechanisms of interaction.
Biol Psychiatry. 2003 Aug 1; 54(3):248-61.
Kapci, E. G., Uslu, R., Turkcapar, H., &Karaoglan, A. Beck Depression Inventory II: Evaluation of the
psychometric properties and cut-off points in a Turkish adult population, Depression and Anxiety, 2008;
25, 104–110.
Lee YM. [Effect of self-foot reflexology massage on depression, stress responses and immune functions of
middle aged women]. TaehanKanhoHakhoe Chi. 2006; 36(1):179-88.
Maruyama K, Shimoju R, Ohkubo M, Maruyama H, Kurosawa M. Tactile skin stimulation increases dopamine release in the nucleus accumbens in rats. J PhysiolSci 2012; 62(3): 259-66.
Mc Vicar A, Greenwood C, Fewell F, D’Arcy V, Chandrasekharan S, Alldridge LC.
Evaluation of anxiety, salivary cortisol and melatonin secretion following reflexology Treatment: a pilot
study in healthy individuals. Complementary Therapies in clinical Practice. 2007; 13(3):137-45.
oshvandi K, abdi S, karampourian A, moghimbaghi A, homayonfar S. The effect of foot massage on quality
of sleep in ischemic heart disease patients hospitalized in CCU.IJCCN. 2014; 7 (2):66-73.
O'Rourke TW, Doudican NA, Mackereth MD, Doetsch PW, Shadel GS. Mitochondrial dysfunction due to
oxidative mitochondrial DNA damage is reduced through cooperative actions of diverse proteins. Mol
Cell Biol. 2002; 22(12):4086-93.
Ruiz Padial E, Torres López N, Luna Bujaldón J, Espadas Villanueva I, Reyes del Paso G. Cardiovascular
effects of reflexology in healthy individuals: evidence for a Specific increase in blood pressure. Alterna-

6931  زمستان،4  شماره، دوره ششم،نشريه پرستاري قلب و عروق

0/

Cardiovascular Nursing Journal، 6(4)، Winter 2018
tive Medicine Studies. 2012; 2(1):e4-5.
Raufi S, Yaghmaei F, Mohajeri S, Naderlou M, Nasseryan J. Perceptions of MI patients from influential
factor on quality of life:A qualitative study. JHPM. 2015; 4 (4):95-103.
Williams RB. Depression after Heart Attack.Circulation, 2011; 123(25): 639-e40.
Wright J. Reflexology and acupressure. London: Hamlyn; 2003.

01

6931  زمستان،4  شماره، دوره ششم،نشريه پرستاري قلب و عروق

Cardiovascular Nursing Journal، 6(4)، Winter 2018

Original Article
Comparative study of the effect of foot reflexology and stroke massage
on depression in people with acute myocardial infarction
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Abstract
Aim. This study compares the effect of foot reflexology and stroke massage on depression in people with
acute myocardial infarction.
Background. Depression is a common complication of myocardial infarction and could increase the likelihood of further attacks. Medication as a common therapy for treating depression has many side effects. So
interventions performed with minimal risk is of great importance when managing depression in these people.
Method. In this randomized clinical trial (IRCT2016060817756N2), 60 people with myocardial infarction,
admitted to CCU in Valiasr hospital in Birjand, were selected using convenience sampling and randomly
allocated into three groups; intervention with reflexology (n=20), intervention with stroke massage (n=20),
and control group (n=20). Massage therapy was implemented for 5 weeks (three days a week) . Data collection tool was Beck Depression Inventory. Beck Depression Inventory was completed before and after intervention by participants in all three groups. Data were analyzed in SPSS 16 software using Chi-square test, ttest, ANOVA and Tukey.
Findings. Before intervention, there was no statistically significant difference between the groups in the
mean score of depression (p=0.453), but a statistically significant difference was found after intervention (p
<0.001). Tukey's post hoc test showed that after intervention, the mean scores of depression significantly
decreased in foot reflexology group (23.65±3.50) compared with that of stroke massage
group
(27.55±3.42) (p=0.006) and control group (30.05±4.50) (p<0.001), but not statistically significant difference seen between stroke massage and control groups in terms of mean score of depression. Changes in
mean depression scores before and after intervention was significantly higher in the foot reflexology massage group compared with stroke massage and control groups, and also, these changes was significantly
higher in the stroke massage group compared with control group.
Conclusion. Both types of massage were effective in reducing depression, and the effect of the foot reflexology was greater. So, it is recommended to apply these interventions in routine nursing care for people
with myocardial infarction experiencing depression.
Keywords: Myocardial infarction, Depression, Foot reflexology, Stroke massage
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