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Abstract
Introduction: Patients with coronary artery disease hospitalized in CCUs have high levels of anxiety.
Acupressure maybe reduces anxiety. Therefore, this study aimed to determine acupressure on anxiety and
hemodynamic indices in female patients admitted to cardiac care units.
Methods: This RCT study (with code IRCT201703287529N13) 90 woman hospitalized to CCUs of
Shahid Rajaee Hospital Alborz University of Medical Sciences in 2017. There are divided into two
acupressure and control groups. While the intervention group received acupressure for 20 minutes and
placebo group received pressure only on the thumb. To complete Spielberger’s questionnaire and
hemodynamic parameters checklist before, immediately after the intervention and 30 minutes after the
intervention. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics and analyzed using SPSS- v 24.
Results: Before intervention, anxiety was not significantly different between the groups before the
intervention (P > 0.05). ANOVA test showed that the anxiety statistically significant different between the
two groups (P < 0.05) but there were no statistically significant differences between the two groups in the
hemodynamic parameters.
Conclusions: At the end of the study, it was concluded that acupressure decreases hospital anxiety indices
in women with acute coronary syndrome.
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چکیده

مقدمه :بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی سطح اضطراب باالیی دارند .طب فشاری
ممکن است روی کاهش اضطراب تأثیر داشته باشد .این مطالعه با هدف تعیین تأثیر طب فشاری بر اضطراب و متغیرهای همودینامیک
ناشی از اضطراب در بیماران زن بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی انجام شد.
روش کار :در این کار آزمایی بالینی با کد کارآزمایی  09 ،IRCT201703287529N13زن بستری در بخش مراقبتهای ویژه
قلبی بیمارستان شهید رجایی دانشگاه علوم پزشکی البرز ( )6301بهطور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند .گروه آزمون
به مدت  29دقیقه تحت طب فشاری قرار گرفتند .گروه کنترل ،فقط فشاری بر نرمه انگشت شست را دریافت کردند .پرسشنامه
اشپیلبرگر و چکلیست متغیرهای همودینامیک قبل ،بالفاصله و نیم ساعت بعد از مداخله تکمیل شد .دادهها با آمار توصیفی و
استنباطی و از طریق نرم افزار  SPSS-24نسخه  29تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :قبل از مداخله ،اضطراب بین دو گروه تفاوت معنیداری نداشت ( .)P < 9/95آزمون آنالیز واریانس اندازهگیری مکرر نشان
داد که تفاوت اضطراب دو گروه آزمون و کنترل معنیدار است ( .)P > 9/95اما بین متغیرهای همودینامیک دو گروه تفاوت معنیداری
وجود نداشت (.)P < 9/95
نتیجه گیری :با توجه به اثرات مثبت طب فشاری بر کاهش اضطراب زنان مبتال به سندروم حاد کرونری بستری در بخش مراقبتهای
ویژه قلبی ،این روش غیردارویی بر کاهش شدت اضطراب در این بیماران تأثیرگذار بوده ،به عنوان یک مداخله غیر دارویی توصیه
میشود.
کلیدواژهها :اضطراب ،بخش مراقبت ویژه ،سندروم حاد کرونری ،طب فشاری ،متغیرهای همودینامیکی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.
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مقدمه
نامگذاری شده است) [ .]22با توجه به نتایج مطالعات انجام یافته،
اضطراب در بیماری قلبی به خصوص بیماران مبتال به سندرم حاد
کرونری بستری در بخش مراقبتهای ویژه شیوع باالیی دارد[.]29 ,60
ازسوی دیگر عوارض جانبی داروهای ضد اضطراب ،ایجاد مقاومت
دارویی و همچنین تاثیرات کوتاه مدت داروها ،اهمیت استفاده از
روشهای غیرتهاجمی و غیردارویی را در بهبود اضطراب افزایش
میدهد .لذا این مطالعه با هدف تعیین تأثیر طب فشاری بر اضطراب و
متغیرهای همودینامیک در بیماران زن بستری در بخش مراقبتهای
ویژه قلبی انجام شد.

بیماری قلب و عروق از شایعترین بیماریهای موجود در جوامع بشری
است [ ]6که اولین علت مرگ و میر در جهان محسوب نیز میشوند
[ .]2در آمریکا حدود  63میلیون نفر به بیماریهای قلبی مبتال هستند
[ .]3در ایران بیماریهای قلبی و عروقی اولین علت مرگ و میر در افراد
باالی  35است [ .]4طبق گزارش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،علت  41درصد از موارد مرگ و میر در ایران بیماریهای قلبی
و عروقی است [ .]5از بین بیماریهای قلبی ،بیماری عروق کرونر
شایعترین بیماری تهدید کننده حیات بهشمار میرود [ .]1در حال
حاضر  17درصد مرگ و میر ناشی از عروق کرونر مربوط به کشورهای
در حال توسعه است [ .]1اکثر بیماران مبتال به عروق کرونر در بخش
مراقبتهای ویژه قلبی بستری میشوند .اغلب به دلیل تماس با انواع
عوامل استرسزای متعدد مانند محیط ،شرایط حاد بیماری ،اقدامات
تشخیصی درمانی خاص و ترس از ناشناختهها سطح اضطراب باالیی
دارند که به صورت افزایش ضربان قلب و تعداد تنفس را نمایان میشود
[ .]7مهمترین واکنش و پاسخ روانی بیماران بخش مراقبتهای ویژه به
وضعیت موجود ،اضطراب و نگرانی است که باید به طور جدی مورد
توجه قرار گیرد [ .]0اضطراب ،سبب افزایش پیامدهای سوء قلبی در
بیماران قلبی و عروقی خواهد بود که این میزان در بیماران مبتال به
انفارکتوس قلبی حدود  15درصد گزارش شده است [ .]69عدم توجه
به موارد ذکر شده ،میتواند ،روند بهبود را کاهش دهد [ ،]66عدم رفع
به موقع آن ،موجب بروز حاالت شدید از جمله سندرمهای ادراکی از
قبیل دلیریوم ،سایکوز ،گیجی و دمانس میگردد [ .]62مطالعات
رحیمی و همکاران ( )6301و همچنین طالبیزاده و همکاران ()6377
نشان دادهاند که خطر انفارکتوس قلبی در بیماران عروق کرونر با تجربه
اضطراب زیاد  2تا  5برابر بیشتر از بیماران غیرمضطرب است [.]64 ,63
به منظور کاهش اضطراب ،روشهای دارویی و غیر دارویی مختلفی
وجود دارد .داروهای کاهنده اضطراب سبب عوارض متعددی از جمله
افت فشار خون ،خواب آلودگی ،تهوع ،یبوست ،واکنشهای آلرژیک و
وابستگی دارویی میشود [ .]65در حال حاضر ،استفاده از درمانهای
غیردارویی در مراقبت پرستاری بیماران بسیار مورد توجه قرار گرفته
است که طب فشاری یکی از قدیمیترین روشهای درمانی طب مکمل
و مبتنی بر طب سنتی چینی است [ .]61گزارشات حاکی از افزایش
استفاده از طب فشاری است .طب فشاری ،بدون استفاده از هر گونه
ماده شیمیایی صورت میگیرد .عالوه بر این ،آن روشی ایمن ،بی خطر
و ارزان است ،که حتی میتواند توسط خود فرد نیز انجام گیرد [،]61
نیاز به تجهیزات خاصی ندارد و بدون هزینه است [ .]67براساس
پژوهشها ،طب فشاری میتواند سبب بهبود قابل توجهی در کاهش
اضطراب ،در شرایط مختلفی نظیر بیماران قبل از جراحی و نیز تحت
همودیالیز گردد [ .]29 ,60طب فشاری با افزایش تولید سروتونین و
اندورفین میتواند سبب بهبود تنظیم ترشح کورتیزول و در نهایت
کاهش اضطراب شود [ .]26طب فشاری با تحریک پاسخهای مغز و
فعالیتهای هورمونی با افزایش جریان خون و تنظیم متابولیسم موجب
کنترل و کاهش اضطراب میشود .از جمله نقاط طب فشاری برای رفع
اضطراب در محل سمت داخلی ساعد و در حفره بین استخوانهای
ساعد و اندازه سه عرض انگشت باالتر از چین مچ میباشد (نقطه P6

روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوگروهی است و جامعه مورد
مطالعه بیماران زن مبتال به سندرم کرونری حاد بستری در بخش
مراقبت ویژه قلب بیمارستان شهید رجایی دانشگاه علوم پزشکی البرز
در سال  6301است .این پژوهش بر روی  09بیمار که به روش مبتنی
بر هدف انتخاب شدند و به طورتصادفی و براساس بلوکبندی دوتایی با
استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه  45نفره )آزمون و کنترل
(تقسیم شدند ،انجام گردید.
حجم نمونه ،براساس یکی از مطالعات مشابه ،ابوالحسنی ()6374
محاسبه گردید [ .]23این مقدار براساس فرمول مقایسه میانگینها و با
احتساب ضریب اطمینان  05درصد و توان آماری  79درصد حجم
برآورد گردید .با احتساب سی درصد ریزش حدود  45نفر در هرگروه و
در مجموع  09نفر محاسبه گردید.
=
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34.65 ≅ 35
بیماران در روز دوم بستری که قطعیت بستری در بخش ویژه را داشتند،
وارد مطالعه شدند .معیارهای ورود شامل جنس زن به دلیل همجنس
بودن با پژوهشگر جهت انجام مداخله (براساس نظر کمیته اخالق)،
محدوده سنی  67تا  19سالگی ،توانایی تکلم به زبان فارسی جهت
امکان خودگزارشی ،بیماران با تشخیص بیماریهای ایسکمیک قلبی و
آنژین صدری ،عدم وجود بارداری ،گذشت حداقل یک شب از پذیرش،
نداشتن دستگاه ضربان ساز ،عدم سابقه اختالالت روانپزشکی تأیید
شده ،عدم استفاده از روشهای مکمل درمان در یک هفته گذشته ،عدم
اعتیاد به مواد مخدر و الکل و داروهای ضد اضطراب ،عدم وجود
اختالالت حسی ،عدم وجود زخم و تب بود .معیارهای خروج از مطالعه
نیز شامل :وخیم شدن وضعیت جسمانی به تشخیص پزشک معالج،
انتقال به بخش دیگر و عدم رضایت بیمار به ادامه مشارکت در مطالعه
بود.
ابزار گردآوری در این مطالعه شامل چهار بخش بود :بخش اول شامل
مشخصات جمعیت شناختی (سن ،میزان تحصیالت ،وضعیت اشتغال،
وضعیت تأهل ،وضعیت درامد ،وضعیت سکونت ،سابقه بیماریهای
مزمن ،سابقه مصرف دارو ،سابقه بستری در بیمارستان) بود .بخش دوم،
چک لیست ثبت متغیرهای همودینامیک (شامل فشارخون سیستولیک
و دیاستولیک ،نبض ،درصد اشباع اکسیژن شریانی) و تعداد تنفس بود
که جهت ارزیابی از دستگاه مانیتور و پالس اکسی متری ساخت
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پویندگان راه سعادت استفاده شد .بخش سوم ،پرسشنامه اضطراب
توسط اشپیلبرگر در سال  6019ساخته شده است پرسشنامه شامل
 49گویه ( 29گویه اضطراب خصیصهای و  29گویه اضطراب موقعیتی)
با مقیاس لیکرت چهار قسمتی با گزینههای خیلی کم ،کم ،زیاد و خیلی
زیاد بود واز طریق خودگزارشی بیماران تکمیل شد
فسیر و طبقه بندی پرسشنامه به این صورت است که نمره گذاری
گویههای مثبت به صورت خیلی کم ( ،)4کم ( ،)3زیاد ( )2و خیلی زیاد
( )6انجام گردیده است .اما گویههای منفی بصورت معکوس نمرهگذاری
شد ،یعنی خیلی کم ( ،)6کم ( ،)2زیاد ( )3و خیلی زیاد ( .)4پایینترین
نمره اضطراب  49که به معنی عدم وجود اضطراب و حداکثر نمره 629
که به معنی بیشترین اضطراب میباشد .مجموع نمرات در دامنه -29
 36نشان دهنده سطح اضطراب خفیف 42-32 ،متوسط به پائین-43 ،
 53متوسط به باال 14- 54 ،نسبتاً شدید 15-15 ،شدید 11 ،به باال
بسیار شدید ارزیابی شد ،نشان دهنده اضطراب شدید بود .روایی و
پایایی اشپیلبرگر در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است [ .]24دهقان
نیری و همکاران ( )6309محتوی آزمون اضطراب اشپیلبرگر را تأیید و
پایایی آن با آلفاکرونباخ  9/ 04گزارش نمودند [.]25
قبل از شروع مطالعه ،پژوهشگر آموزش الزم برای انجام مداخله طب
فشاری را زیر نظر متخصص طب فشاری گذرانده و پس از اخذ گواهی،
اقدام به انجام نمونه گیری نمود .پس از تأیید کمیته اخالق دانشگاه
شاهد و اخذ مجوز از مسئولین مرکز درمانی؛ اهداف و روش مطالعه به
بیماران واجد شرایط توضیح داده شد .در صورت تمایل آنها به شرکت
در مطالعه ،رضایت آگاهانه ،از آنها اخذ شد .مطالعه در سامانه کارآزمایی
بالینی ثبت گردید .قبل از مداخله ،سطح اضطراب و متغیرهای
همودینامیک سنجش شد .سپس به مدت  5دقیقه در هردست (ابتدا
بر دست راست و سپس بر دست چپ) فشار بر نقطه  P6واقع در سمت
داخلی ساعد و در حفره بین تاندونهای فلکسور اصلی ساعد به اندازه
سه عرض انگشت )دوسانتیمتر( باالتر از چین مچ وسپس بر نقطه
Yintangدر محل چشم سوم (در سمت پیشانی و کمی باالتر از بین
دو چشم) به مدت  5دقیقه انجام شد.
بیمار در آن نقطه احساس گرمی ،سنگینی ،تورم و یا بی حسی داشته
است .پس از اتمام مداخله فشارخون بیمار توسط مسئول اندازه گیری
متغیرهای همودینامیک کنترل شد .همزمان نبض و تنفس طی یک
دقیقه کامل با استفاده از ساعت مچی شمارش و اشباع اکسیژن شریانی
با استفاده از دستگاه پالساکسیمتری اندازهگیری و ثبت شد.
این اندازه گیریهای  39دقیقه بعد مجدداً انجام گرفته و ثبت گردید.
در گروه کنترل فشار با همان میزان گروه آزمون بر نرمه انگشت شست
با مدت زمان مشابه وارد شد (که طبق نظر متخصصین فاتد نقاط طب
فشاری بوده و اعمال فشار بر آن هیچ گونه تأثیری در آرام بخشی ندارد).
تجزیه وتحلیل دادهها با نرم افزار  SPSSنسخه  29و  Medcalcنسخه
 63با تجزیه و تحلیل شدند .به منظور مقایسه دو گروه آزمون و کنترل
ازنظر مشخصات جمعیت شناختی و همچنین مقایسه میانگین نمرات
اضطراب و متغیرهای همودینامیک ،از آزمونهای ،ANOVA
 ،Fisher's Exactکای دو استفاده شد .تغییرات میانگین متغیرهای
همودینامیک درون گروهی نیز با استفاده از آزمون آنالیز واریانس
محاسبه شد.

مالحظات اخالقی
در این پژوهش ،کلیه اصول اخالقی مرتبط از جمله محرمانه بودن
پرسشنامهها ،رضایت آگاهانه شرکت کنندگان در پژوهش و اختیار
خروج از پژوهش رعایت شده است .رضایت نامه به صورت فردی اخذ
شد .مقاله حاضر برگرفته از پژوهش مصوب در شورای تخصصی پژوهش
دانشکده پرستاری و کمیته اخالق پزشکی دانشگاه شاهد مورخ
 6305/66/24به کد اخالق شماره IR.Shahed.REC.1395.171
میباشد .کد ثبت کارازمایی بالینی IRCT201703287529N13
میباشد.

یافتهها
آزمونهای آماری (آنالیز واریانس ،تست دقیق فیشر ،کای دو) بیانگر
آن است که که بین دو گروه (آزمون و کنترل) ازنظر سن ،وضعیت
تأهل ،وضعیت مالی ،سطح تحصیالت ،محل سکونت ،استعمال دخانیات
و سابقه بستری در بیمارستان تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت
( .)P > 9/95جهت خلوصیت اثر طب فشاری ،ابتدا جامعه تحقیق از
نظر متغیرهای مختلف جمعیت شناختی (کمی وکیفی) بایکدیگر
مقایسه (کمی تی زوجی ،کیفی دو سطحی تست فیشر ،کیفی بیش از
دو سطح آزمون کای اسکوئر) گردید .جامعه تحقیق از منظر خلوصیت
بدون عامل مخدوش گر بوده و هرگونه تغییر حاکی از اثر مداخله دارد
(جدول .)6
جهت اندازه گیری اثر طب فشاری بر روی شاخص اضطراب خصیصهای،
موقعیتی و کل برروی بیماران جامعه تحقیق از آزمونهای نرمال (آنالیز
واریانس اندازه گیری مکرر بصورت مدل ترکیبی و تی مستقل) استفاده
شد .آزمونهای فوق نشان داد ،مداخله بهصورت پالسبو نیز سبب
کاهش معناداری در اضطراب خصیصهای ،موقعیتی و کل میشود.
مداخله طب فشاری بر روی کاهش اضطراب موقعیتی با استفاده از
ضریب تصحیح  Greenhouse Geisserمعناداری بوده و شدت اثرآن
در بین دو گروه براساس آزمون کوهن بزرگ میباشد (جدول  .)2جهت
اندازه گیری اثر مداخله بر روری شاخصهای همودینامیک برروی
بیماران جامعه تحقیق از آزمونهای نرمال (آنالیز واریانس اندازه گیری
مکرر بصورت مدل ترکیبی و تی مستقل) و غیر نرمال (فریدمن ویو من
ویتنی) استفاده شد .آزمونهای فوق نشان داد طب فشاری ما بر روی
هیچکدام از شاخصهای همودینامیک اثر ندارد (جدول .)3

بحث
نتایج مطالعه حاضر ،نشان داد که طب فشاری بر اضطراب و شاخصهای
همودینامیک در بیماران زن بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی
بود .نتایج مطالعه ،نشان داد طب فشاری بر روی کاهش اضطراب
بیماران تأثیر مثبت داشت .نشانگر تأثیر مثبت این مداخله ،کاهش
اضطراب خصیصهای ،موقعیتی و کل در گروه آزمون نسبت به گروه
کنترل بالفاصله و نیم ساعت بعد از مداخله بود .با توجه به این که
گروههای مورد مطالعه همگن بودند؛ میتوان نتیجه گرفت که طب
فشاری برکاهش اضطراب مؤثر بوده است؛ که این کاهش اضطراب تفاوت
آماری معنیدار داشت .نتایج مطالعه حاضر ،در خصوص تأثیر طب
فشاری بر متغیر اضطراب با برخی مطالعات مغایرت دارد که میتوان
آن را به مدت زمان کوتاه اعمال طب فشاری در مطالعه موسوی و
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همکاران ( ،]21[ )2991و حجم کم نمونهها ( 56نفر) در مطالعه Kao
و همکاران ( ]21[ )2962مرتبط دانست .تفاوتهای موجود مطالعات
حاضر با سایر مطالعات در این زمینه ،در مجموع میتواند ناشی از تفاوت
گروههای هدف ،محیط پژوهش ،حجم نمونه ،نوع بیماری ،نقاط به کار
رفته برای اعمال فشار و مدت زمان اعمال فشار در طب فشاری و زمان
ارزیابی اضطراب باشد .اما در مطالعاتی که مؤید این مطلب است،
میتوان به مطالعه قاعدی و همکاران ( ،]1[ )6303مطالعه رجایی و
همکاران ( ،)2965آرامی و همکاران ( Hyjeong ،]27[ )2965و

همکاران ( ،]20[ )2964مرادی و همکاران ( ،]39[ )2964بصام پور و
همکاران ( Pilkington ،]36[ )2990و همکاران (،]32[)2991
 Agrawlو همکاران ( Mora ،]33[ )2995و همکاران (،]34[)2991
 Koberو همکاران ( ،]35[ )2993مطالعه منصورزاده و همکاران
( Wang ،]31[ )2964و همکاران ( Chen ،]31[ )2995و همکاران
( ]37[ )2995که همسو با مطالعه حاضر بود ،اشاره داشت.

جدول  :1مقایسه متغیرهای جمعیت شناختی در افراد تحت مطالعه
متغیر جمعیت شناختی
سن (سال)

گروه طب فشاری

گروه کنترل

آزمون -آماره

میانگین انحراف معیار

میانگین انحراف معیار

سطح معنی داری

1/5914/20

1/12 47/71

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

(31)72/2

(30)71/1

(7)61/7

(1)63/3

Fisher's Exact ،P = 9/11

وضعیت تأهل
متأهل
بیوه

P = 6/92 ،T-test = 9/36

X2)3( = 6/26 ،P = 9/140

سطح تحصیالت
بیسواد

(69)22/2

(66)24/4

ابتدایی

(61)35/7

(67)49

متوسطه

(0)29

(69)22/2

دانشگاهی

(69)22/2

(1)63/3

کارمند

(0)29

(1)63/3

خانه دار

(31)79

(30)71/1

بلی

(32)16/6

(39)13/3

خیر

(63)27/0

(65)21/1

بلی

(1)63/3

(4)7/0

خیر

(30)71/1

(46)06/6

Fisher's Exact ،P = 9/51

وضعیت اشتغال

Fisher's Exact ،P = 9/00

سابقه بستری

Fisher's Exact ،P = 9/13

استعمال دخانیات

متغیرهای همودینامیک از جمله تعداد ضربان قلب ،تعداد تنفس و
میانگین فشارخون شریانی نیز در گروه آزمون بعد از انجام مداخله
تغییرات چشمگیر نداشت و از نظر آماری معنادار نبود .بهطوری که
نتایج تعداد ضربان قلب مطالعات رجائی و همکاران ( ]30[ )2965با
توجه به یکسان بودن نقطه طب فشاری Wang ،و همکاران ()2995
[ ،]31بصام پور و همکاران ( ]36[ )2997و  Koberو همکاران
( ]35[ )2993با وجود تفاوت از نظر نقطه به کار رفته برای اعمال فشار
همخوانی دارد .اما در مطالعه  Chenو همکاران ( ]37[ )2995و
 Barkerو همکاران ( ]67[ )2991تعداد ضربان قلب بیماران بعد از
طب فشاری به طور معنیداری کاهش یافت که با مطالعه حاضر مغایرت
داشت .از سویی نتایج مطالعات رجائی و همکاران ( ،]30[ )2965بصام
پور و همکاران ( ،]36[ )2997موسوی و همکاران ( ]49[ )2991حاکی
از کاهش تعداد تنفس بعد از مداخله است که با نتایج پژوهش حاضر
مغایرت دارد .اما یافتههای تعداد تنفس در مطالعه  Wangو همکاران
( ]31[ )2995تفاوت معناداری بعد مداخله نشان ندادند که با مطالعه
حاضر همسویی داشت .همچنین نتایج مطالعات بصام پور و همکاران
( ]36[ )2997و  Chenو همکاران ( ]37[ )2995حاکی از کاهش

=9/13 P،Fisher's Exact

میانگین فشارخون شریانی بعد مداخله بود که با یافته پژوهش حاضر
مغایرت داشت که این امر به علت تفاوت در محلهای انجام طب فشاری
در روی بدن میباشد.
اضطراب مفهومی ،انتزاعی و ذهنی بوده و نمره تعیین آن با استفاده از
معیار دیداری -عددی به میزان برداشت افراد مورد پژوهش ،میزان
اضطراب آنها و نمره بیان آن به صورت کمی بستگی دارد ،به علت عدم
امکان کنترل این عوامل ،از محدودیتهای مطالعه حاضر محسوب
میشود .عالوه براین ،برای رسیدن به نتایج مطلوب به دنبال طب
فشاری زمان عاملی حائز اهمیت میباشد .هنگام بررسی درمانهای
مکمل از جمله طب فشاری ،مشاهده میشود که بدلیل فرآیند
پاکسازی در بدن [ ،]46ایجاد تأثیرات در بیماران زمانبر بوده و نیاز
به تعداد جلسات متعدد میباشد که این امر ،خود میتواند از جمله
محدودیتهای مطالعه ما باشد.
با اینوجود بررسی تأثیرات کوتاه مدت در بیماران بستری امری مهم
تلقی میشود ،زیرا این بیماران معموالً دوره کوتاه مدتی را در بیمارستان
سپری میکنند و امکان بررسی تأثیرات طوالنی مدت طب فشاری وجود
ندارد.
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جدول  :2مقایسه میانگین نمره اضطراب در افراد تحت مطاللعه
قبل از مداخله
گروه

بالفاصله بعد از مداخله

نیم ساعت بعد از مداخله

(میانگین انحراف معیار)

(میانگین انحراف معیار)

0/22 44/42

 66/11 32/03متوسط تا

 66/76 33/67متوسط تا

،P = 9/996 ، Pillai's Trace = 9/19 ،P = 9/996

متوسط تا شدید

ضعیف

ضعیف

Greenhouse.Geisser = 16/63

(میانگین انحراف
معیار)

آماره ** P-value

اضطراب خصیصهای
طب فشاری
کنترل
*P-value

69/97 47/22

 66/10 43/06متوسط تا

متوسط تا شدید

شدید

= 9/91 ،t = -66/71

 66/11 43/74متوسط تا شدید

،P = 9/996 ، Pillai's Trace = 9/26 ،P = 9/995
Greenhouse.Geisser = 16/63
،P = 9/996 ، Pillai's Trace = 9/64 ،P = 9/996

P = 9/996 ،t = -4/43

P = 9/996 ،t = -4/27

 0/37 59/19متوسط

 66/72 31/03متوسط تا

 66/19 31/41متوسط تا

،P = 9/996 ، Pillai's Trace = 9/11 ،P = 9/996

تا شدید

ضعیف

ضعیف

Greenhouse.Geisser = 76/03

P

Greenhouse.Geisser = 63/22

اضطراب موقعیتی
طب فشاری
کنترل
*P-value

0/34 40/66

 66/55 45/40متوسط تا

متوسط تا شدید

شدید

P = 9/43 ،t = 9/15

P = 9/996 ،t = -3/41

65/10 05/92

 26/19 10/71متوسط تا

متوسط تا شدید

شدید

 66/51 45/57متوسط تا شدید
P = 9/996 ،t = -3/16

،P = 9/996 ، Pillai's Trace = 9/11 ،P = 9/997
Greenhouse.Geisser = 0/24
،P = 9/996 ، Pillai's Trace = 9/23 ،P = 9/996
Greenhouse.Geisser = 22/75

اضطراب کل
طب فشاری
کنترل
*P-value

61/45 01/33

 26/21 70/49متوسط تا

متوسط تا شدید

شدید

P = 9/19 ،t = 9/17

P = 9/996 ،t = -4/32

 26/46 10/14متوسط تا شدید
 26/21 70/42متوسط تا شدید
P = 9/996 ،t = -4/32

،P = 9/996 ، Pillai's Trace = 9/11 ،P = 9/996
Greenhouse.Geisser = 74/10
،P = 9/996 ، Pillai's Trace = 9/29 ،P = 9/996
Greenhouse.Geisser = 66/65
،P = 9/996 ، Pillai's Trace = 9/23 ،P = 9/996
Greenhouse.Geisser = 22/75

سطح معنی داری * براساس آماره  Independent t-testمحاسیه گردیده است.
سطح معنی داری ** براساس آماره  ANOVA testمحاسیه گردیده است.
جدول  :3مقایسه متغیرهای همودینامیک بین افراد تحت مطاللعه
قبل از مداخله (میانگین

بالفاصله بعد از مداخله

نیم ساعت بعد از مداخله

انحراف معیار)

(میانگین انحراف معیار)

(میانگین انحراف معیار)

آماره ** P-value

ضربان قلب
طب فشاری

63/79 17/10

64/95 11/61

63/31 11/42

کنترل

65/561 73/42

64/35 72/03

65/561 73/42

*P-value

P = 9/63 ،t = -6/52

P = 9/95 ،t = -6/02

P = 9/90 ،t = -6/16

طب فشاری

6/42 60/91

6/69 67/06

6/67 60/94

کنترل

،P = 9/51 ،Pillai's Trace = 9/92 ،P = 9/53
Greenhouse.Geisser = 99/51
9/69 ،P = 2/39 ،Pillai's Trace = 9/91 ،P = 9/23
= Greenhouse.Geisser
9/43 ،P = 9/15 ،Pillai's Trace = 9/96 ،P = 9/52
= Greenhouse.Geisser

تنفس
x2)45( = 9/31 ،P = 9/73

6/73 60/49

2/90 60/20

6/50 60/22

x2)45( = 9/41 ،P = 9/17

P = 9/40 ،U = 9/035

P = 9/01 ،U = 6/990

P = 9/11 ،U = 6/011

Friedman Test

طب فشاری

67/62 699/90

61/11 692/70

61/30 699/36

x2)45( = 1/93 ،P = 9/93

کنترل

***P-value
میانگین فشارخون
شریانی

60/06 01/41

29/11 07/17

26/36 01/72

x2)45( = 3/3 ،P = 9/22

P = 9/53 ،U = 035

P = 9/67 ،U = 741/5

P = 9/20 ،U = 772

Friedman Test

***P-value
سطح معنی داری * براساس آماره  Independent t-testمحاسیه گردیده است.

سطح معنی داری ** براساس آماره Repeated measure ANOVA testمحاسیه گردیده است.
سطح معنی داری *** براساس آماره  Mann-Whitney testمحاسیه گردیده است.

نتیجهگیری
پرستاران و امکانات محدود دیگر ،نیاز به تجهیزات پیچیده دیگری
ندارد؛ در کاهش اضطراب در مراکز درمانی مبتالیان به بیماریهای
عروق کرونر استفاده نمود .پیشنهاد میشود مطالعات وسیعتری با تعداد
دفعات بیشتر انجام طب فشاری بر روی متغیرهای فیزیولوژیک بیماران

با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،مبنی بر تأثیر طب فشاری بر کاهش بر
اضطراب در بیماران زن بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی در
صورت تائید نتایج در مطالعات گستردهتر میتوان از آن به عنوان
مداخلهای مقرونبهصرفه ،غیر تهاجمی و ایمن که جز به دستان توانمند
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 بتواند باعث ارتقاء وضعیت،دانش موجود توسعه یافته و نتایج پژوهش
سالمت و بهبود ارائه خدمات بالینی به بیماران شود و با استفاده از نتایج
.آن گامی در جهت پیشبرد اهداف پرستاری برداشته شود

 ازآنجاکه التیام.بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی صورت پذیرد
اضطراب مبتالیان به بیماریهای قلبی میتواند قدم بسیار مثبت و
مؤثری در جهت بهبود مشکالت این بیماران را به دنبال داشته باشد
توجه به این امر که طب فشاری این کمک را به بیمار خواهد داد تا با
،استفاده از مکانیسمهای طبیعی بدن شروع به پاکسازی سموم کند
.میتواند پرستاران را تشویق به استفاده از این تکنیک کند
از نقاط قوت مطالعه این است که از معدود مطالعاتی است که طب
فشاری بر بیماران قلبی بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی انجام
 با توجه به ماهیت خود گزارشدهی امکان عدم دقت در ثبت.شده است
دادههای گزارشی شده میباشد که از محدودیتهای مطالعه بهشمار
میرود لذا با توضیح کامل و اهمیت درج اطالعات و اطمینان دادن به
شرکتکنندگان جهت محرمانه بودن اطالعات سعی در کاهش آن
 از آنجایی که رشد و توسعه هر دانشی نیازمند امید است که با.گردید
،انجام مطالعات گستردهتر در این زمینه و بر روی بیماریهای مختلف

سپاسگزاری
،در انتها از تمامی بیمارانی که در اتجام این پژوهش همراهی کردهاند
.صمیمانه تشکر و قدردانی میشود
حمایت مالی
.این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه شاهد به انجام رسیده است
تعارض منافع
.تضاد منافعی در این تحقیق وجود ندارد
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