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Abstract

Original Article

The effect of foot reflexology massage on the stress and
neuropathic pain caused by chemotherapy in women with
breast cancer and genitalia
Thayebeh Khazaei1, Seyyed Hossein Rezaei Mohabbati2, Ahmad Reza Sebzari3,

Mahmood Hosseini4
Background and Aim: Chemotherapy is a common method of cancer treatment and includes a
complication.Since each organ of the body has a corresponding reflection region on the metatarsus and
massage these points using unique techniques increases the blood flow of the organs associated with each
point in the metatarsus, Foot massage is important to reduce the pain and stress of these patients. This study
aimed to evaluate the effect of foot reflexology massage therapy on the stress and neuropathic pain induced
by chemotherapy in women with breast cancer and the genital was done.
Materials and Methods: This clinical trial study was performed on 60 women with breast or genital cancer
in Iranmehr Hospital of Birjand in 2018 that were selected by gradual and available sampling method. They
were divided into two groups: reflexology (30 patients) and control group (30 persons). Massage therapy was
performed twice a day for 2 weeks (5 minutes in the morning and 5 minutes in the evening) each day. Cohen
and colleagues (1983) perceived stress questionnaire and the evaluation of signs and symptoms of Leeds
neuropathic pain before and after the intervention were completed. Data were analyzed by SPSS 22 using ttest, paired t-test and covariance analysis.
Results: The mean score of stress after intervention in the experimental group (19.16±0.64) was
significantly lower than control group (29.14±0.64)(p<0.001). The mean of neuropathic pain score after
intervention in the experimental group (8.21 ±0.81) was Compared to control (16.36±0.81) was significantly
lower (p<0.001).
Conclusion: Foot reflexology massage as an effective intervention in safe and effective nursing can reduce
the pain and stress of cancer patients. Due to its simplicity and low cost, it can be used as a complement to
other nurses' usual treatments and care.
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تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر استرس و درد نوروپاتیک ناشی از
شیمیدرمانی در زنان مبتال به سرطان پستان و ژنیتال
طیبه خزاعی  ،سیدحسین رضایی محبّتی  ،احمد رضا سبزاری  ،محمود حسینی

چکیده

Downloaded from journal.bums.ac.ir at 23:49 IRDT on Thursday June 20th 2019

زمینه و هدف :شیمیدرمانی ،درمان رایج سرطان و دارای عوارض است .از آنجایی که هر یک از ارگانهای بدن ،یک منطقه بازتاب
متناظر در کف پا دارند و ماساژ این نقاط با استفاده از تکنیکهای منحصر به فرد باعث افزایش جریان خون ارگانهای مربوط به هر
نقطه در پا میشود ،استفاده از َماساژ پا برای کاهش درد و استرس این بیماران اهمیت دارد .این مطالعه با هدف بررسی تأثیر ماساژ
بازتابی کف پا بر استرس و درد نوروپاتیک ناشی از شیمیدرمانی در زنان مبتال به سرطان پستان و ژنیتال انجام شد.
روش تحقیق :این مطالعه کارآزمایی بالینی ،بر روی  06نفر زن مبتال به سرطان پستان یا ژنیتال ،در بیمارستان ایرانمهر بیرجند در
سال  6930انجام گردید .افراد مورد مطالعه بهروش نمونهگیری تدریجی و در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه ماساژ بازتابی
(96نفر) و گروه کنترل (96نفر) قرار گرفتند .ماساژدرمانی بهمدت  2هفته و هر روز دو بار ( 5دقیقه صبح و  5دقیقه عصر) انجام شد.
ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامههای استرس ادراکشده کوهن و همکاران ( )6399و ارزیابی عالئم و نشانههای درد نوروپاتیک
 Leedsبود که قبل و پس از مداخله ،تکمیل گردید .دادهها با کمک نرمافزار آماری ( SPSSویرایش  )22و آزمونهای آماری
 tمستقل t ،زوجی و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
يافتهها :میانگین نمره استرس بعد از مداخله ،در افراد گروه آزمایش ( )63/60±6/04نسبت به گروه کنترل ( )23/64±6/04به طور
معنیداری کمتر بود ()P<6/666؛ همچنین میانگین نمره درد نوروپاتیک بعد از مداخله ،در افراد گروه آزمایش ( )9/26±6/96نسبت به
گروه کنترل ( )60/90±6/96به طور معنیداری کمتر بود (.)P<6/666
نتیجهگیري :ماساژ بازتابی کف پا بهعنوان یک مداخله مؤثر پرستاری بیخطر و ارزان میتواند باعث کاهش درد و استرس بیماران
سرطانی شود و با توجه به سادگی وکمهزینهبودن ،میتواند بهعنوان مکمّل مناسبی در کنار سایر درمانها و مراقبتهای معمول
توسط پرستاران استفاده شود.
واژههاي كلیدي :استرس؛ درد؛ سرطان؛ شیمیدرمانی؛ ماساژ
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند8931 .؛ .86-4 :)8( 62
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مقدمه
سرطان پستان و بعد از آن سرطان ژنیتال ،از شایعترین
سرطانهای زنان در قرن حاضر است ( .)6یکی از درمانهای
اصلی سرطان ،شیمیدرمانی است که با هدف نابودسازی
سلولهای سرطانی انجام میپذیرد ( .)2تخمین زده میشود
که  96تا  46درصد بیمارانی که تحت شیمیدرمانی و بهویژه
تاکسانها قرار میگیرند ،مبتال به نوروپاتی محیطی میشوند
(.)9
درد نوروپاتی ،نوعی درد مزمن است که بهدنبال آسیب به
اعصاب مرکزی یا محیطی به وجود میآید .در این نوع آسیب،
فیبرهای حسی و حرکتی و همچنین میدان دریافتی فیبرها
دچار اختالل میشود و مهمترین عالمت آن افزایش درد است
( )4که بهصورت دردهای سوزشی خودبهخودی در محل
آسیب ،هایپرآلژزیا (افزایش پاسخ به محرکی که در حالت
طبیعی دردناک است) و آلودینیا (پاسخ به محرکی که در
حالت طبیعی ایجاد درد نمیکند) میباشد ( .)5تعیین شیوع
درد سرطان مشکل است ،اما بیان میشود که حدود  06تا 36
درصد از بیماران سرطانی درد را تجربه میکنند و  46تا 56
درصد از آنها دردشان تسکین نمییابد ( .)0در نتیجه درد
بهعنوان یکی از شایعترین مشکالت درمانی و مراقبتی
بیماران مبتال به سرطان ،نیاز به توجه خاصی دارد (.)0
ظریف یگانه و همکاران ( )6999در مطالعه خود نشان
دادند که شیمیدرمانی عوارضی مانند عدم کفایت رژیم غذایی
و مشکالت روحی مثل اضطراب و استرس را برای فرد بیمار
بهدنبال دارد ( .)9استرس بهشرایط یا رویدادهایی گفته
میشود که فرد در زندگی با آنها روبهرو میشود ،ولی با
امکانات و توانمندیهای کنونی فرد هماهنگی ندارد؛ بنابراین
دچار تعارض و کشمکش روانی میشود ( .)3استرس میتواند
با تأثیر بر دفاعهای ایمنی و خود تومور ،رشد تومور را افزایش
دهد؛ همچنین استرس میتواند رژیم غذایی ضعیف ،خواب
نامناسب و فعالیت بدنی کمتر را موجب شود .در نهایت زنانی
که استرس را در پی سرطان پستان تجربه میکنند ،کمتر

احتمال دارد از پیشنهادها ،دستورات و تجویزهای پزشک خود
پیروی کنند (.)66
اطالعات موجود نشان میدهند که روشهای دارویی به
طور کامل استرس و درد بیماران سرطانی را تسکین
نمیدهند .امروزه درمانهای مکمل که ارزان و انجام آنها
راحت میباشد و اکثراً عوارض جانبی کمی دارند ،در کنار
درمانهای دیگر پیشنهاد شدهاند ( .)66روشهایی همچون
ماساژ باعث ایجاد راحتی و تنآرامی ،تصحیح اختالل در
عملکرد فیزیکی و پاسخهای فیزیولوژیک و کاهش ترس
همراه با نشانههای بیماری میشوند ( .)0ماساژ موجب آرامش
بیمار و حتی کاهش تهوع میشود ( .)66رحیمیها و همکاران
( )6996در بررسی تأثیر ماساژ پا بر احساس آرامش و شدت
درد بیماران مبتال به سرطان ،به این نتیجه دست یافتند که
ماساژ پا موجب افزایش احساس آرامش و کاهش تعداد
ضربان قلب و شدت درد شد (.)0
مطالعات انجامشده درباره استرس و دردهای سرطانی،
بیشتر روی مداخالت دارویی متمرکز شدهاند و اطالعات
موجود نشان دادهاند که روشهای دارویی به طور کامل
استرس و درد بیماران سرطانی را تسکین نمیدهند .امروزه
درمانهای مکمل مثل ماساژ برای مداوای نشانههای بیماران
سرطانی پیشنهاد شدهاند ( .)62، 69ماساژ ،یک مداخله
پرستاری است و امکان انجام آن برای تمام افراد در هر طبقه
اقتصادی و اجتماعی وجود دارد .اغلب مطالعات به بررسی
تأثیر ماساژ بر تهوع بیماران مبتال به سرطان پرداختهاند و
کمتر به بررسی تأثیر آن بر استرس و دردهای نوروپاتیک
بیماران سرطانی پرداخته شده است؛ بنابراین مطالعه حاضر به
بررسی تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر استرس و درد نوروپاتیک
ناشی از شیمیدرمانی در زنان مبتال به سرطان پستان و
ژنیتال پرداخت.
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تأثير ماساژ بازتابي کف پا بر استرس و درد نوروپاتيک ناشي از شيميدرماني در ...

احمدرضا سبزاری و همكاران

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :تشخیص
قطعی سرطان پستان و ژنیتال بر اساس تشخیص پزشک،
مصرف داروی تاکسان ،سن بین  69تا  06سال ،داشتن درد
نوروپاتیک ناشی از شیمیدرمانی ،برخورداری از سالمت
عضوی در پاها بهخصوص کف پا یا عدم ابتال به اختالالت
حسی و حرکتی ،عدم اعتیاد به مواد مخدر ،عدم مصرف
داروهای روانگردان و عدم مصرف داروهای پروفیالکتیک
دردهای نوروپاتیک مانند گاباپنتین و پرهکابالین .همچنین
متاستاز به مغز استخوان ،ریه ،کبد و کلیه ،عدم تمایل به
همکاری و مشارکت تا پایان مداخله و حضور عوامل
استرسزایی مانند :مرگ بستگان درجه یک ،طالق و تغییرات
شدید در سبک زندگی طی  0ماه گذشته بهعنوان معیارهای
خروج از مطالعه درنظر گرفته شد.
ابزار گردآوری دادهها فرم مشخصات دموگرافیک (شامل:
سن ،وضعیت تأهل و سطح تحصیالت) و پرسشنامههای
استرس ادراکشده کوهن و همکاران ( )6399و ارزیابی عالئم
و نشانههای درد نوروپاتیک  Leedsبود .پرسشنامه استرس
ادراکشده ،توسط کوهن و همکاران ( )6399طراحی شده
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روش تحقیق
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار ،بر روی
 06نفر زن مبتال به سرطان پستان یا ژنیتال در بیمارستان
ایرانمهر بیرجند در سال  6930انجام گردید .افراد مورد
مطالعه بهروش نمونهگیری تدریجی و در دسترس انتخاب
شدند .این افراد پس از اخذ رضایت آگاهانه ،در دو گروه ماساژ
بازتابی ( 96نفر) و کنترل ( 96نفر) قرار گرفتند .حجم نمونه
با توجه به فرمول ( )6و بر اساس مطالعه رحیمیها و همکاران
( ،)0با توجه به بررسی میانگین شدت درد قبل و بعد از
مداخله 69 ،نفر به دست آمد که در این مطالعه برای هر گروه،
 96نفر در نظر گرفته شد.
فرمول (:)6

است .این پرسشنامه برای سنجش میزان استرسی که شخص
در طول یک ماه گذشته در زندگی خود تجربه کرده است ،به
کار میرود و دارای  9نسخه  66-4و  64مادهای است.
نمرهدهی به سؤاالت این پرسشنامه بر اساس طیف
پنجدرجهای لیکرت از هرگز (نمره صفر) تا خیلی زیاد (نمره )4
انجام میگردد .سؤاالت  66 ،9 ،0 ،0 ،5 ،4و  69این
پرسشنامه بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند؛ به این
صورت که به گزینه هرگز نمره «چهار» و به گزینه خیلی زیاد
نمره «صفر» تعلّق میگیرد .حداقل نمره در این پرسشنامه
«صفر» و حداکثر نمره « »50میباشد که نمره باالتر
نشاندهنده استرس ادراکشده بیشتر است .آلفای کرونباخ
برای این مقیاس در سه مطالعه  6/94-6/95به دست آمد و
پایایی این آزمون در پژوهش سپهوند ( 6/96 ،)2663بود
(.)64
پرسشنامه ارزیابی عالئم و نشانههای درد نوروپاتیک
 )LANSS( Leedsدر دو بخش تنظیم شده است .بخش
اول ،مصاحبه از بیمار در زمینه احساس درد میباشد که دارای
5سؤال است .نمرهگذاری آن بر اساس خیر و بلی صورت
میگیرد .به گزینه خیر در کلیه سؤاالت «نمره صفر» و به
گزینه بلی در سؤاالت  6و « 2نمره  ،»5سوال « 9نمره ،»9
سوال « 4نمره  »2و در سوال « 5نمره  »6تعلق میگیرد.
حداقل نمره این بخش صفر و حداکثر  60میباشد .بخش دوم
مربوط به ارزیابی بالینی بر اساس معاینه بیمار میباشد که
شامل  2سؤال است .در سوال اول به خیر «نمره صفر» و بلی
«نمره  »5و در سوال دوم به خیر «نمره صفر» و بلی «نمره
 »9تعلق میگیرد .حداقل نمره در این بخش صفر و حداکثر 9
میباشد .نمره درد نوروپاتیک ،از مجموع نمرات مربوط به
سؤاالت دو بخش به دست میآید که حداقل نمره صفر و
حداکثر  24میباشد .نمره کمتر از  62نشاندهنده عدم تأثیر
مکانیسمهای نوروپاتیک در درد بیمار و نمره  62و بیشتر
نشاندهنده تأثیر مکانیسمهای نوروپاتیک در درد بیمار
میباشند .پایایی این پرسشنامه در مطالعه  )2666( Bennetبا
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یافتهها
شرکتکنندگان در مطالعه ،تعداد  06نفر زن با میانگین
سنّی  45/39±66/09سال بودند .میانگین سنّی در افراد گروه
آزمایش ( )40/09±0/96نسبت به گروه کنترل
( )45/39±66/09بیشتر بود ،ولی این تفاوت از نظر آماری
معنیدار نبود (.)P=6/56
تعداد  5نفر ( )%9/9از افراد مورد مطالعه ،مجرّد و  55نفر
( )%36/0متأهل بودند .از نظر وضعیت تأهّل در دو گروه،
30/0درصد از افراد گروه آزمایش و 90/0درصد از افراد گروه
کنترل ،متأهّل بودند ،ولی این تفاوت از نظر آماری معنیدار
نبود (.)P=6/95
از نظر سطح تحصیالت ،بیشترین فراوانی ()%49/9
مربوط به افراد دارای تحصیالت سیکل و دیپلم و کمترین
فراوانی ( )%25مربوط به افراد بیسواد و دارای تحصیالت
ابتدایی بود .توزیع فراوانی سطح تحصیالت در افراد دو گروه
آزمایش و کنترل ،تفاوت معنیداری نداشت ( .)P=6/92توزیع
فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب مشخصات دموگرافیک
تفاوت آماری معنیداری نداشت.
میانگین نمره درد نوروپاتیک قبل از مداخله ،در افراد دو
گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری داشت ()P<6/65؛
بنابراین برای حذف اثر مخدوشکنندگی نمره قبل از مداخله،
از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد؛ بدینمنظور ،متوسط
نمره درد نوروپاتیک در دو گروه  3/06در نظر گرفته شد .پس
از تعدیل ،میانگین نمره درد نوروپاتیک بعد از مداخله در افراد
دو گروه آزمایش و کنترل ،تفاوت معنیداری داشت
(()P<6/666جدول  )6و در افراد گروه آزمایش نسبت به گروه
کنترل به طور معنیداری کمتر بود (()P<6/666جدول .)2
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استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  6/04به دست آمد (.)65
پس از اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند ( )ir.bums.REC1396.36و دریافت کد ثبت
کارآزمایی بالینی از سایت وزارت بهداشت
( ،)IRCT2017090517756N28به بیمارستان ایرانمهر
مراجعه و افراد مورد نظر انتخاب شدند .سپس فرم مشخصات
دموگرافیک (سن ،وضعیت تأهل و سطح تحصیالت) و
پرسشنامههای استرس ادراکشده کوهن و همکاران ()6399
و ارزیابی عالئم و نشانههای درد نوروپاتیک Leeds
( ،)LANSSبهروش مصاحبه در هر دو گروه تکمیل شد.
از دوره دوم شیمیدرمانی که عالئم درد نوروپاتیک
ناشی از مصرف داروی تاکسان در بیماران ظاهر گردید،
مداخله شروع شد که شامل :ماساژ وسط کف پا (نقطه )K1
برای بیماران گروه آزمایش بهمدت دو هفته ،هر روز دو بار
(صبح و عصر بهمدت  5دقیقه) بود که توسط مراقب اصلی
بیمار در خانه انجام میشد .مراقبین در بیمارستان چگونگی
انجام ماساژ را توسط متخصص مربوطه بهصورت حضوری
آموزش دیدند و در طول مدت انجام آن در خانه نیز با تلفن
پایش شدند؛ همچنین فیلم چگونگی انجام ماساژ در اختیار
آنان قرار گرفت .بیماران گروه کنترل هیچگونه مداخلهای
دریافت نکردند .دو هفته بعد از اتمام مداخله ،مجدد
پرسشنامههای استرس ادراکشده کوهن و همکاران ()6399
و ارزیابی عالئم و نشانههای درد نوروپاتیک Leeds
( )LANSSتوسط بیماران هر دو گروه تکمیل شد.
دادهها در نرمافزار آماری ( SPSSویرایش  )22وارد و با
استفاده از آزمون اسمیرنوف -کولموگروف از نظر برخورداری
از توزیع نرمال بررسی گردید .درنهایت به منظور تجزیه و
تحلیل دادههای مربوط به دو متغیر استرس و درد که از توزیع
نرمال برخوردار بودند ،از آزمونهای آماری  tمستقل t ،زوجی
و تحلیل کوواریانس استفاده شد .سطح معنیداری P≥6/65

درنظر گرفته شد.
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جدول  -1نتیجه آزمون تحلیل كوواريانس مربوط به مقايسه میانگین نمره درد نوروپاتیک بعد از مداخله در افراد دو گروه آزمايش
و كنترل بعد از تعديل بر اساس نمره درد نوروپاتیک قبل از مداخله
مجموع

منبع تغییرات

درجه آزادي

مربعات

مدل اصالحشده
رهگیری
نمره قبل از مداخله
گروه
خطا
جمع کل

2
6
6
6
50
06

6469/90
6600/53
625/64
905/69
6690/99
66439/66

میانگین

F

P

99/06
59/02
0/99
49/64
-

<6/666

مربعات

066/39
6600/53
625/64
905/69
69/69
-

<6/666

6/66
<6/666
-

جدول  -2میانگین نمره درد نوروپاتیک بعد از مداخله در افراد دو گروه آزمايش و كنترل ،قبل و بعد از تعديل
قبل از تعديل

آزمایش
کنترل

انحراف

میانگین

میانگین

استاندارد

0/00
60/36

انحراف

5/29
9/43

استاندارد

6/96
6/96

9/26
60/90
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گروه

بعد از تعديل

سطح
معنیداري

>6/666

جدول  -3نتیجه آزمون تحلیل كوواريانس مربوط به مقايسه میانگین نمره استرس بعد از مداخله در افراد دو گروه آزمايش و
كنترل بعد از تعديل بر اساس نمره استرس قبل از مداخله
منبع تغییرات

مدل اصالحشده
رهگیری
نمره قبل از مداخله
گروه
خطا
جمع کل

مجموع

درجه آزادي

مربعات

2
6
6
6
50
06

2643/33
450/53
900/94
6449/00
039/00
90990/66

میانگین

F

P

99/94
90/06
96/29
669/09
-

<6/666

مربعات

6604/33
450/53
900/94
6449/00
62/60
-

<6/666
<6/666
<6/666

-

جدول  -4میانگین نمره استرس بعد از مداخله در افراد دو گروه آزمايش و كنترل قبل و بعد از تعديل
قبل از تعديل
گروه

آزمایش
کنترل

میانگین

69/06
23/06

انحراف
استاندارد

4/64
4/56

بعد از تعديل
میانگین

63/60
23/64

انحراف

سطح معنیداري

استاندارد

6/04
6/04
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>6/666

3

برای حذف اثر مخدوشکنندگی نمره قبل از مداخله،
متوسط نمره استرس در دو گروه  20/52در نظر گرفته شد.
پس از تعدیل میانگین نمره استرس بعد از مداخله در افراد دو
گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری داشت
(()P<6/666جدول  .)9بر اساس دادههای جدول  ،4بعد از
تعدیل ،میانگین نمره استرس بعد از مداخله در افراد گروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معنیداری کمتر بود
(()P<6/666جدول .)4

66
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بحث
در این مطالعه میانگین نمره درد قبل از مداخله در افراد
دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری نداشت ،ولی بعد
از انجام ماساژ بازتابی در افراد گروه آزمایش نسبت به گروه
کنترل به طور معنیداری کاهش یافت که نشاندهنده تأثیر
مثبت مداخله ماساژدرمانی بر درد بیماران میباشد .در مطالعه
 Robisonو همکاران ( 26 ،)60دقیقه ماساژ در بیماران
سرطانی تحت شیمیدرمانی و در مطالعه  Miladiniaو
همکاران 66 ،دقیقه ماساژ پشت روزی سه بار بهمدت  4هفته
در بیماران لوسمی موجب کاهش درد ،خستگی ،تهوع و
اضطراب گردید ( .)60در مطالعه شهریاری ،ماساژ بازتابی پا
باعث کاهش معنیدار شدت درد بیماران بعد از آمپوتاسیون
اندام تحتانی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل شد (.)69
همچنین در مطالعه ناظمزاده ،پس از مداخله ماساژ بازتابی پا،
میزان درد بیماران مبتال به کمردرد کاهش یافت ( .)63نتایج
مطالعه صادقی شرمه نیز نشان داد ،میانگین شدت درد ناشی
از استرنوتومی پس از عمل جراحی  CABGقبل و بعد از
مداخله ماساژدرمانی بین سه گروه (گروههای کنترل ،مداخله و
پالسبو) تفاوت معنیداری داشت ( .)26نتایج مطالعات
بیانشده ،در این زمینه با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت.
متناقض با نتایج مطالعه حاضر ،در مطالعه  Albertو
همکاران پس از ماساژدرمانی بیماران تحت عمل جراحی
قلب ،بین دو گروه مورد مطالعه از لحاظ درد تفاوت معنیدار

وجود نداشت که شاید بهدلیل تفاوت روش کار مطالعه آنها با
مطالعه حاضر باشد ( .)26مطالعه متناقض دیگر ،مطالعه ولیانی
و همکاران است .در مطالعه آنها ماساژ بازتابی پا در مراحل
سوم و چهارم زایمان تأثیر معنیداری نداشت که احتماالً
عالوه بر درد زایمان ،استرس و شرایط حاد روحی بیمار
میتواند در تعیین نمره درد بیمار تأثیر بگذارد (.)22
در مطالعه حاضر ،میانگین نمره استرس بعد از مداخله
ماساژدرمانی در افراد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به
طور معنیداری کاهش یافت که با یافتههای بعضی مطالعات
در این زمینه همسو میباشد.
بهعنوان مثال ،در مطالعه رحیمیها و همکاران ماساژ پای
بیماران مبتال به سرطان موجب افزایش احساس آرامش و
کاهش تعداد ضربان قلب و شدت درد شد و نیز تکرار ماساژ
پا تأثیر بیشتری بر افزایش احساس آرامش و کاهش تعداد
ضربان قلب و شدت درد داشت .همچنین در طی سه جلسه،
روند تغییرات احساس آرامش رو به افزایش و تعداد ضربان
قلب و شدت درد رو به کاهش بود ( .)0نتایج مطالعه
 Imanishiو همکاران نیز نشان داد که ماساژ آروماتراپی
بیماران مبتال به سرطان پستان میتواند کاهش معنیداری را
در اضطراب بیماران داشته باشد (.)29
اما برخالف مطالعه حاضر ،نتیجه متاآنالیز  Panو
همکاران نشان داد ،بیماران مبتال به سرطان پستان که به
طور مرتب از ماساژ استفاده میکنند ،بهطور معنیداری عالئم
عصبانیت و خستگی کمتری را دارند؛ هر چند که در مطالعه
آنها ،در گروه ماساژدرمانی تفاوت معنیداری از نظر افسردگی،
اضطراب ،درد و ادم لنفی اندام فوقانی ،سطح کوتیزول و
کیفیت زندگی مشاهده نشد ( .)24در مطالعه  Krohnو
همکاران بر روی بیماران مبتال به سرطان پستان نیز سطح
استرس و خلق تفاوت معنیداری بعد از ماساژ درمانی نشان
نداد (.)25
از محدودیتهای این پژوهش ،تفاوتهای فردی و
حاالت روحی افراد مورد مطالعه در پاسخ به مداخله و میزان
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8931  بهار،8  شماره،62 دوره

 این.ناشی از یک توده بدخیم دست و پنجه نرم میکند
 درگیر،بیماران عالوه بر دردهای عمومی ناشی از تومور
،دردهای دیگری که ناشی از روشهای درمان سرطان است
 با توجه به.میباشند و دوری از این دردها غیر ممکن است
 ماساژ بازتابی کف پا بهعنوان یک مداخله مؤثّر،نتایج مطالعه
پرستاری بیخطر و ارزان میتواند بهعنوان مکمل مناسبی
.برای دارودرمانی مورد استفاده قرار بگیرد
تقدیر و تشکر
 پزشکان و پرسنل محتـرم،از همکاری مسؤوالن
بیمارستان ایرانمهر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در اجرای
.پژوهش تقدیر میگردد
:تضاد منافع
نویسندگان مقاله اعالم میدارند که هیچگونه تضاد
.منافعی در پژوهش حاضر وجود ندارد

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

تأثیر آن میباشد؛ همچنین عوامل محیطی و فرهنگی نیز بر
 از سوی.ماساژ مؤثّر است-میزان درک فرد از تأثیر تکنیک
 بین مراقبین،دیگر ممکن است در اجرای تکنیک ماساژ
.تفاوتهایی باشد که میتواند روی نتایج تأثیرگذار باشد
پیشنهاد میگردد روشهای مختلف ماساژ و سایر مزایای
 مورد بررسی،فیزیکی و روانی آن در رابطه با بیماران سرطانی
 الزم است مطالعات بیشتری انجام گردد تا مشخص.قرار گیرد
شود که آیا مزایای ماساژ انکولوژیک فراتر از تسکین موقتی
عالئم است؟ اندازهگیری تفاوتهای قابل توجه در گروههای
 بنابراین برای تعیین.مطالعه نیز نیاز به اندازه بزرگ نمونه دارد
،مزایای طوالنیمدت ماساژدرمانی در بیماران سرطانی
مطالعات آینده بایستی بهدنبال نتایج بلندمدت و انتخاب نمونه
.بزرگتر باشند تا بتوانند اثرات پایدار ماساژدرمانی را نشان دهند
نتیجهگیری
 با مشکالت و دردهای،یک بیمار مبتال به سرطان بدخیم
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