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  22/6/89: پذیرش مقاله،   10/4/89 : دریافت مقاله
 افراد راهبردهاي رفتاري نظیر آراماز در بسیاري . خون اختاللی است که در اثر تنش یا استرس ایجاد شود پرفشاري :  مقدمه-

اثرات بیشتر مداخلـه  با توجه به    . خون موثر می باشد   استرس و در نتیجه کاهش فشار     د به   پاسخ افرا سازي، ماساژ وغیره درکنترل     
درمانی ترکیبی بر مبناي روشهاي رفتاري نسبت به کاربرد دارو درمانی محض انتظار می روداستفاده از تکنیکهاي مذکور از جملـه             

  .ماساژ در کاهش فشار خو ن موثر واقع شود
بیمار مبتال به پرفشاري خون اولیه انتخاب 90مطالعه ي مقدماتی، نتایجاساستجربی برمطالعه نیمهر این  د:  مواد و روش ها 

 هفته قبل و پس از ماساژ پشت در روزهاي شنبه و سه شنبه 5 جلسه و به مدت 20فشار خون و نبض رادیال این بیماران  طی. شدند
اي شامل اطالعات  پرسشنامه از ها آوري دادهجمعبه منظور .  کنترل و ثبت گردیدو بدون مداخله در روزهاي یکشنبه و چهارشنبه

استفاده شدوآنالیز آماري با کمک نرم افزار رادیال و فشار سنج ثابت براي کلیه بیمارانخون و نبضفردي، چک لیست ثبت فشار
stata انجام شد .  
0/=001( میلی مترجیوه9/3 و 3/6سیستول و دیاستول پس از ماساژ به ترتیب  نتایج مطالعه نشان داد فشار خون :  یافته هاp (

  ).p =001/0( ضربه در دقیقه کاهش یافت9/2و نبض رادیال نیز پس از ماساژ به مقدار 
    ـ    خون و نـبض  در کاهش فشار  ماساژبودنموثراز نتایج به دست آمده،حاکی    : نتیجه گیري بحث و ه رادیـال بیمـاران مبـتال ب

هـا  خانوادهآموزش به قابلو  ، ساده   قبولقابل  ي  یک شیوه همچون ماساژ استرس  کنترلروشهاي از   استفاده. اولیه بود خونپرفشاري
  .باشدچه بیشتر بیماري میجهت کنترل هر

  خرم آباد رادیالخون، نبض، فشار ماساژ: واژه هاي کلیدي ،  
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 مقدمه

 یکی از شایعترین عوامل خطر قابل تعـدیل     پرفشاري خون 
بیمـاران، علـت    % 95 تـا    90در). 1(بیماریهاي قلبی عروقی است   

ایـن افـراد بـه      . مشخصی براي پر فشاري خون یافت نمی شـود        
و 2(شناخته می شوند ) اساسی(عنوان دارندگان پر فشاري اولیه     

دلیل پر فشاري خون اولیه نا شـناخته اسـت ولـی اسـتعداد           ). 3
تیکی، عوامل محیطی نظیر استرس، چاقی، مصرف باالي سدیم ژن

در رژیم غذائی، اختالل در عملکرد سیستم عصبی اتونوم و غیره         
پرفشاري خون دال بر ).  4(از عوامل موثردر بروز بیماري هستند 

. وجود اختاللی است که به علت تنش یااسترس ایجاد می شـود           
تیک اسـت؛ بنظـر   استرس، یک محرك بارز سیستم عصبی سمپا  

می رسد که افراد مبتال به فشار خون باال و مهم تر از آن کسانی     
که احتمال دارد در آینده دچار پرفشاري خون شـوند، اسـترس             
  بیشتري را تجربه کرده، یـا پاسـخ متفـاوتی بـه اسـترس نـشان             

یکـی از   رفع فـشارهاي روحـی و محیطـی       بنابراین). 5(می دهند 
پـر   بـه    در بیمـاران مبـتال    ن بـاال  خـو دالیل تخفیف شدت فـشار    

  .فشاري خون است
راهبردهاي بالینی رفتاري یا تکنیکهاي ، افراداز در بسیاري 

ورزش، آرام سازي، یوگا، بیو فیـد بـک،         کنترل استرس همچون    
ماساژوغیره ممکن است در کنترل پاسخ آن ها به اسـترس و در           

اساسـا درمـان   چـه اگر). 7، 6(موثرباشند خوننتیجه کاهش فشار 
است و پژوهش ها تـاثیر    خون، دارو درمانی  فشاريپراولیه اختالل 
 چندین اخیراولی . کاهش فشار خون تاکید کرده اند داروها را در  

 پـس    مانند  رفتاري  بالینی هاي که راهبرد  مطالعه نشان داده اند،   
ــد  ــستیخوران ــو(زی ــدبکبی ــوزش )فی ــازيآرام، آم ــا،  س ، یوگ
 یـا  کـاهش توانـد در    ماساژ نیز مـی   درمانی، هیپنوتیزم و  موسیقی
  . موثر باشند خونفشارکنترل 

بـر  ترکیبـی  درمـان  کـه  باورند  بر اینبسیاري از محققان 
 دارو کـاربرد    بـه نـسبت   بیشتري  روشهاي رفتاري، اثرات    مبناي  

اخالت این گونه مـد   ). 8(خون دارد   فشارمحض در کاهش  درمانی
رفتاري به ویژه به عنوان خط اول درمان در بیمارانی پیشنهاد می 
شود که افزایش فشار خون آنها یک خطر ناگهانی براي زندگی و   

 و در   از روش هاي غیر داروئـی مهـم       ).  9(سالمت آن ها نیست     
  درآناخیـر کـاربرد    در سـالهاي   کـه قابل دسترسی حال عین

 ).11، 10( باشد مییش یافته، ماساژ افزادرمانیواحدهاي

ارل و همکاران درخصوص اثرات ماسـاژ بـر گـردش خـون        
تحریکات حسی مکرر : بیماران مبتال به فشار خون باال می نویسد

در طول ماساژ، باعـث تغییراتـی در جریانـات عـصبی و نیـز در                
فعالیت سیستم عصبی خودکار و در نتیجه تغییر در فشار خون و 

  ).12(ان قلب می گردد تعداد ضرب
در واقع، ماساژ یک مداخله استاندارد پرسـتاري اسـت کـه       

). 13(بخش مهمی از مراقبت هاي بهداشتی را تشکیل می دهد           
پرستار نیاز به تاکید بر مفهوم کنترل فشار خون به جاي درمان            
آن دارد که این موضوع خود نیازمند تالش هاي قابل توجه کادر 

زندگی و دریافـت    شیوهدرایت اصالح هایی  بهداشتی در جهت رع   
 .داروهاي تجویزشده به طورمنظم است

پژوهشگر بر آن شد که تاثیر ماساژ پشت را به عنوان یـک           
خون و نبض بیماران مبتال به پرفشاري روش غیر داروئی بر فشار    

خون اولیه مورد بررسی قرار دهد تا بر تکیه بر نتایج آن واز طریق 
روشهاي مختلف غیرداروئی از جمله ماساژ بتوان آموزش و اجراي 

از سوي دیگر انجـام     . در کنترل این بیماري گام موثري برداشت      
تـا بـا   کمـک کنـد   خـانواده وي و  بیمار پژوهش می تواند به   این  

حداقل امکانات موجود این بیماري را تحت کنتـرل درآورده و از     
  .عوارض جدي ناشی از بیماري جلوگیري نمایند

  مواد و روش ها
  به منظور انجام پژوهش پژوهـشگر بـر اسـاس مشخـصات           
 واحد هاي مورد پژوهش آزمودنیهاي مناسب را انتخاب و پس از 
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معرفی خود و دادن توضیحات کافی در مورد تحقیق و اهداف آن 
. براي بیمار رضایت آنها را جهت شرکت در پژوهش جلب نمـود           

.  دم گرافیک تکمیل شدسپس پرسشنامه مربوط به اخذ اطالعات
  آزمودنیهایی که داراي مشخصات زیر بودند وارد مطالعه شدند؛

 میلی 130-159فشار سیستولی (  ابتال به فشار خون باال -
  ). میلی متر جیوه80-99متر جیوه و فشار دیاستولی 

 سابقه درمان  با یکی از داروها از دسته ي بتا بلوکرها یـا   -
  دل مهارکننده هاي آنزیم مب

   ماه از تشخیص پرفشاري خون 6 گذشت حداقل -
  عدم سابقه ابتال به بیماري روانی، دیابت ملیتـوس، مـصرف        -

... ) ایبوپروفن، سرماخوردگی و  (دخانیات و داروي موثر بر فشارخون       
  بر اساس مصاحبه

   عدم تغییر رژیم دارویی در طی مداخله-
  .ازي  عدم آشنائی قبلی با سایر تکنیک هاي آرام س-

 جلـسه  20فشار خون و نبض رادیال افراد  مورد پژوهش طـی      
بـدین  .  هفته و چهار بار در هفته مورد بررسی قرار گرفت5در مدت   

روزهاي شـنبه و سـه شـنبه کـه افـراد بـه          -ترتیب که در دو جلسه    
 فشار خـون سیـستول ، دیاسـتول و          -عنوان گروه شاهد خود بودند    

 دقیقه پس از ورود و در نوبـت  5 نبض رادیال در دو نوبت، نوبت اول      
  .دقیقه پس ازورود بدون ماساژ، کنترل و ثبت گردید15دوم 

 که افراد –فشار خون و نبض رادیال افراد دردو جلسه دیگر
 در دو نوبـت کنتـرل و ثبـت    –به عنوان گروه مورد خود بودنـد       

بدین منظور افراد مورد مطالعه در یک اتاق بـه دور از سـر و      .شد
 دقیقه پس از 5 گرفته و فشار خون و نبض رادیال آنها،  صدا قرار 

ماسـاژ  (سـپس مداخلـه     . ورود بدون ماساژ کنترل و ثبت گردید      
روش کار بدین صورت بـود  .  دقیقه انجام شد 10به مدت   ) پشت

که از افراد درخواست شد که پوشش خود را از ناحیه گـردن تـا          
هشگر به منظور پژو. کمر خارج نموده و در حالت دمر قرار گیرند

استفاده نمـود کـه   ) روغن بچه(تسهیل ماساژ از یک ماده روغنی     

قبل از استفاده در گودي کف دست ریخته و جهت پخش شدن،    
سپس با حرکات نرم و طولی روغن بـه  . دستها به هم مالیده شد    

پشت بیمار از قاعـده سـتون فقـرات بـه         . پشت بیمار مالیده شد   
به منظور ماساژ از  . اساژ داده شد  سمت باال و به سمت شانه ها م       

حرکات ماساژ مستقیم روبـه بـاال و پـائین، چرخـشی دورانـی و           
حرکات دورانی درحالیکه مچ دست به چپ و راست حرکت مـی     

ماساژ با حرکات نرم و کشیده خاتمه داده شد . کرد، استفاده شد 
و روغن اضافی پاك و مجددا پس از اتمام مداخله فشار خـون و              

  .ال کنترل وثبت گردیدنبض رادی
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصـیفی شـامل              

استنباطی نظیر آنـالیز    از آمار معیار و   و انحراف   محاسبه میانگین   
در . رگرسیون چند متغیره جهت مقایسه نتایج اسـتفاده گردیـد         

  . استفاده شد stataنرم افزار آماريها از و تحلیل دادهتجزیه

  ها یافته 
یافته هاي پژوهش نشان داد، بیشترین درصد واحدهاي پـژوهش          

ـتند     50بیشتر از   )  درصد  4/64(   متاهـل ،    در صـد  90.   سال سـن داش
.  درصد داروي آتنولول مصرف مـی کردنـد   90 در صد  بی سواد و        6/75

میانگین فشارخون سیستول، دیاستول و نبض رادیـال نوبـت اول واحـد            
 و 131ه ي عدم دریافت ماسـاژ بـه ترتیـب      هاي مورد پژوهش در مرحل    

ــوه و  8/78 ــر جی ــی مت ــشار  67/ 6میل ــانگین ف ــه  و می ــدد در دقیق  ع
سیستول، دیاستول و نبض رادیال نوبت دوم در مرحله ي عدم دریافـت             

  .  بود7/67 میلی متر جیوه  و 5/78 و 2/130ماساژ به ترتیب 
میانگین فشارخون سیستول ، دیاسـتول  و نـبض رادیـال             

 و 9/67 و 7/77 و 2/130بــت اول قبــل از ماســاژ بــه ترتیــب نو
 فشار خون سیستول، دیاستول و نبض رادیال نوبت دوم     میانگین

  . بود9/64 و 3/73و3/123بعد از ماساژ به ترتیب
نتیجه آنالیز رگرسیون چند متغیره ارتباط بین فشار خون          

ون سیستول و دیاستول پس از ماساژ با در نظر گرفتن فـشار خـ   
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سیستول و دیاستول قبل از ماساژ نشان داد با انجـام ماسـاژ بـه           
 میلی مترجیوه 9/3 و 3/6ترتیب فشار خون سیستول و دیاستول 

  ).2و1جدول شماره(است کاهش یافته
  ...ارتباط بین فشار خون سیستول و -1جدول شماره

ضریب  متغیر ها
 رگرسیون

اعتبار 
 آماري

مقدار 
 ثابت

  فشار دیاستول قبل
،عدم 1=ماساژ(مداخله  

  )0=ماساژ
rho * 

85/0  
3/6-  

028/0  

001/0  
001/0  

 
9/18  

* rho  بدون (  مقدار ضریب همبستگی درون گروهی بوده و از نظر عددي بین صفر
کوچک بوده شده بسیارمشاهدهمقدار،در اینجا. باشدمی) همبستگی کامل ( تا یک ) همبستگی 
 .ها ارتباط قوي با یکدیگر نداشته اندمتعدد نمونهپاسخ روزهاي کهدهدو نشان می

  ...  ارتباط بین فشار خون دیاستول و-2جدول شماره
ضریب  متغیر ها

 رگرسیون
اعتبار 
 آماري

مقدار 
 ثابت

  فشار دیاستول قبل
،عدم 1=ماساژ(مداخله  

  )0=ماساژ
rho * 

82/0  
9/3-  

024/0 

001/0  
001/0 

  
8/13 

* rho  بدون ( درون گروهی بوده و از نظر عددي بین صفر  مقدار ضریب همبستگی
کوچک بوده در اینجا ،مقدار مشاهد شده بسیار.باشدمی) همبستگی کامل ( تا یک ) همبستگی 
  .که پاسخ روزهاي متعدد نمونه ها ارتباط شدید با یگدیگر نداشته انددهدو نشان می

همچنین نتیجه آنالیز رگرسیون چند متغیره ارتبـاط بـین          
نبض رادیال پس از مداخله با درنظر گرفتن نبض رادیال قبل از             

 ضـربه در دقیقـه   9/2، ماساژ نبض را به میـزان   مداخله نشان داد  
  ).3جدول شماره(استکاهش داده

   ارتباط بین تعداد نبض رادیال -3جدول شماره
ضریب  متغیر ها

 رگرسیون
اعتبار 
 آماري

مقدار 
 ثابت

  فشار دیاستول قبل
،عدم 1=ماساژ(مداخله  

  )0=ماساژ
rho * 

71/0  
9/2-  

034/0  

001/0  
001/0  

 
6/19  

  بحث و نتیجه گیري
در سالهاي اخیر، کاربرد درمانهاي تکمیلی از جملـه ماسـاژ در     

زیرا مطالعـات حـاکی از      ). 10(واحدهاي درمانی افزایش یافته است      

، ...)وع و درد، تهـ ( تاثیر ماساژ بر متغیر هاي مربوط به عالئم جسمی   
فـشار  (،  متغیرهـاي فیزیولوژیـک     )اضطراب،افسردگی  (عالئم روانی   

و افـزایش عملکـرد ایمنـی در برخـی          ) خون ، ضربان قلب و تنفس     
نمونه هاي مورد مطالعه مانند بیماران سـرطانی، سـالمندان و افـراد            

  ) .14(با فشارخون طبیعی می باشد
فـشار خـون    بر اساس نتیجه پژوهش حاضر بـا انجـام ماسـاژ            

نتیجـه ایـن    .  میلی متر جیوه کـاهش یافـت       6 /3سیستول به مقدار  
پژوهش درباره ي تاثیر ماساژ بر فشار خون بیمـاران هـم جهـت بـا            

می باشد که در شرح اثـرات ماسـاژ         ) 2005(نظرات ارل و همکاران     
بر گردش خون آورده اند که تحریکات حسی مکرر در طول ماسـاژ،           

ات عصبی و نیز در فعالیت سیـستم عـصبی   باعث تغییراتی در جریان   
  ).12(خودکار و در نتیجه کاهش فشار خون می گردد 

هم در پژوهش خـود بـه ایـن     ) 2006(کامبرون و همکاران  
نتیجه دست یافتند که ماساژ می تواند سـبب کـاهش میـانگین         

). 15( میلی متر جیـوه شـود        8/1فشار خون سیستول به مقدار      
که در مـورد تـاثیر ماسـاژ پـشت بـر      ) 2004(مطالعه ماك و وو    

 بیمار سالمند مبتال بـه      102اضطراب و متغیر هاي فیزیولوژیک      
دنبال ماساژ به سیستول بهخونفشارسکته مغزي بود،نشان داد که

  ).P) (16›05/0( داري کاهش می یابد معنیطور
مک نامارا و همکاران  همچنین در تحقیق خود به نتایج مـشابهی            

دقیقـه ماسـاژ پـشت    20بـه طوریکـه در پـژوهش آنهـا        . د  دست یافتنـ  
) P) (17›05/0(فشارخون سیستول را به طور معنـی داري کـاهش داد           

با عنـوان بررسـی تـاثیر ماساژپـشت بـا           ) 1993( نتیجه پژوهش میک    .
ضربات آهسته بر آرام سازي بیماران بستري نیز بیا نگـر کـاهش معنـی              

ند و پاکنی در تحقیق خـود تـاثیر   هال). 18(دار فشار خون سیستول بود     
.  آزمودنی مـورد بررسـی قـرار دادنـد    24سه روز متوالی ماساژ را بر روي       

نتایج ایشان نشان داد ،کـاهش فـشار خـون سیـستول در هـر سـه روز            
  ). 19(مداخله معنی دار بوده است 
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 پشت می تواند باعث کـاهش فـشار      دقیقه ماساژ  5کرده اند که    رحمانی انارکی و همکاران در نتایج تحقیق خـود گـزارش           
) 3÷فــشار دیاســتولی و فــشار نــبض ( متوسـط شــریانی  

حاجی حسینی و همکاران  نیز در پژوهش خود بـه        ). 20(گردد
نتایج مشابهی دست یافتند به طوریکه در پـژوهش آنهـا فـشار           

 میلـی متـر     8/10خون سیستول بعد از انجام مداخله به میزان         
 توجه به نتایج مطالعه حاضر و سایر  با) . 21(جیوه کاهش یافت  

مطالعات ماساژ می تواند بر کاهش فشار خو ن سیستول تـاثیر          
  .داشته باشد

در این پژوهش پس از انجام ماساژ فشار خون دیاستول به 
هرناندز ریف و همکاران  .  میلی متر جیوه کاهش یافت9/3میزان 

یکه ماساژ نیز در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند به طور
 جلسه در افراد با فشار خون باال توانست فشار 10پشت در طی 

نتیجـه  ). 22(خون دیاستول را به طور معنی داري کاهش دهد        
ــانگر کــاهش       ــم بی ــس و همکــاران ه ــک و اهل ــه می   مطالع
ــت    ــاژبوده اس ــس از ماس ــتول پ ــون دیاس ــشار خ ــی دار ف   معن

)01/0 ((p=)18-14 ( النـی   نتایج مطالعه ماك و وو و مطالعـه 
نیز نشان می دهد که به دنبال ماساژ، فشار خون دیاسـتول بـه    

  ).16-23(طور معنی داري کاهش می یابد
ارل و همکاران نیز درنتایج پژوهش خود گزارش کـرده انـد             

 درصد کاهش   22که فشار خون دیاستول به دنبال ماساژ به مقدار          
لی حاجی حسینی و همکاران نیز کاهش فـشار دیاسـتو         ).12(یافت

ــزان    ــه می ــاژ را ب ــس از ماس ــزارش  2/9پ ــوه گ ــر جی ــی مت    میل
  ). 21( کرده اند

پژوهش حاضر نشان داد ماساژ باعث کاهش تعداد نبض به 
نتیجـه پـژوهش هالنـد و    .  ضربه در دقیقه می شـود      9/2مقدار  

پاکنی در مورد تاثیر سه روز متوالی ماساژ بر متغیر هاي روانی و 
اهش تعداد نبض در روزهاي اول و فیزیولوژیک بیماران بیانگر ک

ایـن یافتـه بـا نتیجـه       همچنـین .)19(سوم پس از مداخله بود
مطالعه انارکی رحمانی و مطالعه کارول و هایز که کاهش تعداد 

 ضربه در دقیقه 8/2و 6/2نبض بعد از ماساژ را به ترتیب برابر با 
گزارش کرده اند و نتایج تحقیق ماك و وو و کـوون  همخـوانی     

ماك و وو در تحقیق خـود بـه نتیجـه    ). 25، 24، 20، 16(رد  دا
 دقیقه ماساژ پشت باعث کاهش تعداد 10.مشابهی دست یافتند 

). 16( ضربه در دقیقـه شـد      6/10ضربان قلب بیماران به میزان      
 ضـربه در  6/5کوون و همکاران هم کاهش نـبض را بـه مقـدار        

یج پژوهش  به طور کلی براساس نتا    ). 25(دقیقه گزارش نمودند  
حاضر می توان گفت، ماساژ به عنوان یک مداخلـه رفتـاري یـا           
تکنیک کنترل استرس در بیماران مبتال به پرفشاري خون اولیه 
می تواند سبب کاهش معنی دار فشار خون و نـبض شـود کـه             

  .خود بر ایجاد آرامش و کاهش استرس داللت دارد

    و قدر دانیتشکر
 کـه از اسـتاد گرانقـدر سـرکار      در پایان بر خود واجب می دانم      

خانم سکینه محمد علیـزاده  کـه  در بخـش تجزیـه و تحلیـل           
اطالعات مرا یاري رساندند و سـر کـار خـانم رزم گـر پرسـنل                 

  . محترم کلینیک قلب تشکر و قدردانی نمایم
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