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Abstract
Introduction: Because of not applying analgesics in mastectomy
candidates and the complications of analgesic therapy in these patients
on the one hand and increased pain intensity in patients who undergo
mastectomy following radiotherapy on the other hand, the present study
aimed to evaluate foot reflexology massage on pain and the need for
opioids in breast cancer patients undergoing mastectomy after
radiotherapy.
Methods: This randomized clinical trial was performed at Imam Reza
Hospital, Tabriz, over the 10 months leading up to September 2019.
Fifty-four patients (pilot-based estimation) were divided into two
groups using a random-numbers table. The intervention group received
foot massage every 6 hours (10 minutes per foot) for two days starting 4
hours after discharge. Patients’ demographic information was recorded
and pain intensity was measured with a visual analog scale. Chi-square
tests, Fisher’s exact test, and an independent t test were used for data
analysis on SPSS 21. P < 0.05 was considered significant.
Results: The control (51.29 ± 9.45) and the intervention (52.03 ± 8.96)
groups were not different in pain intensity at baseline. However, after
the intervention, a statistically significant difference was observed in
pain intensity between the intervention and control groups (20.12 ± 6.75
vs 49.88 ± 8.95, respectively, P = 0.003). Also, while there was no
difference in pethidine consumption between the intervention
(29.99 ± 4.49) and control (29.18 ± 4.50) groups before the intervention,
the intervention group experienced a significant reduction in the
medicine usage compared with the controls (10.41 ± 4.56 vs
32.12 ± 5.01, P = 0.001).
Conclusion: Foot reflexology massage reduced the severity of pain and
the need for opioids in women who are candidates for mastectomy
following radiation therapy.
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مقاله پژوهشی
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چکیده
مقدمه :عدم استفاده از داروهای ضد درد در بیماران کاندید ماستکتومی و عوارض داروهای ضد
درد در این بیماران و همچنین افزایش شدت درد در بیماران ماستکتومیشدهای که قبال تحت
رادیوتراپی بوده اند موجب شد مطالعه حاضر را با هدف بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر نیاز به
او پیوئید و درد ناشی از جراحی ماستکتومی در مبتالیان به سرطان پستان رادیوتراپی شده به
انجام برسانیم.
روش بررسی :این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که با مشارکت  54بیمار
(برآورد بر اساس مطالعه پایلوت) که به کمک جدول اعداد تصادفی به دو گروه تقسیم شده بودند،
در طی ده ماهه منتهی به شهریور  1398در بیمارستان امام رضا (تبریز) انجام شد .گروه مداخله
از چهار ساعت پس از ترخیص از ریکاوری به مدت دو روز (هر شش ساعت) ماساژ کف پارا
دریافت می کردند (هر پا ده دقیقه) اطالعات بیماران در فرم اطالعات دموگرافک ثبت شد و
شدت درد نیز با کمک ابزار دیداری درد سنجیده شد .آزمونهای کای دو و تست دقیق فیشر و
تی مستقل در نرمافزار  SPSS21تحلیل شدند P<0.05 .معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :دو گروه کنترل ( )51/29±9/45و مداخله ( )52/03±8/96از نظر شدت درد در قبل
( ) P=0/293از مداخله بدون اختالف آماری معناداری بودند؛ حال آنکه پس از اتمام مداخله
( )P=0/003اختالف آماری معناداری در متغیر ذکر شده بین دو گروه کنترل ( )49/88±8/95و
مداخله ( ) 20/12±6/75مشاهده شد و از طرفی دیگر در گروه مداخله بعد از دریافت مداخله،
اختالف آماری معناداری نسبت به قبل از مداخله مشاهده شد ( .)P<0.05میزان پتدین مصرفی
بین دو گروه مداخله ( )29/99±4/49و کنترل ( )29/18±4/50قبل از مداخله بدون اختالف
آماری معنادار بود ( ،) P=0/782ولی بعد از مداخله اختالف آماری معنادار بین دو گروه کنترل
( )32/12±5/01و مداخله ( )10/41±4/56مشاهده شد ( .)P=0/001از طرفی دیگر مقایسه
تغییرات شدت درد و میزان مصرف پتدین قبل و بعد از مداخله بین دو گروه نشان دهنده
تغییرات آماری معناداری بود (.)P=0/001
نتیجهگیری :ماساژ بازتابی کف پا توانست موجب کاهش شدت درد و نیاز به اوپیوئید در زنان
کاندید ماستکتومی با سابقه دریافت رادیوتراپی گردد.
واژههای کلیدی :ماساژ بازتابی ،کف پا ،درد ،ماستکتومی ،رادیوتراپی ،اوپیوئید
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مقدمه
درد پس از جراحی به عنوان یکی از عوارض شایع بوده که
موجب استرس قبل و بعد از جراحی ،عدم رضایت بیماران
از نتایج جراحی و مراقبهای دریافتی ،اثرات نامطلوب بر
کیفیت زندگی ( ، )3-1اثرات نامطلوب بر نتایج جراحی،
افزایش طول مدت بستری در بیمارستان ،افزایش نیاز به
مراقبت های پس از جراحی و افزایش نیاز به داروهای ضد
درد میگردد ( .)6-4استفاده از داروهای ضد درد در کنار
کنترل و مدیریت درد پس از جراحی دارای عوارضی
همچون آپنه تنفسی ،تهوع و استفراغ ،حساست به داروی
مخدر ،اعتیاد ،افزایش نیاز به مراقبتهای بیمارستانی،
افزایش هزینه های بیمارستانی و تاثیرات نامطلوب بر نتایج
اصلی جراحی میگردد (.)9-7
در میان افرادی که پس از جراحی نیاز آنان به داروهای
ضد درد بیشتر از سایرین مشاهده میشود ،بیمارن کاندید
ماستکتومی به دلیل سرطان پستان هستند ( .)12-10درد
در بیماران مبتال به سرطان پستان پس از ماستکتومی
پدیدهای نسبتا شایع است که ارتباط مستقیمی با وسعت
جراحی ،دریافت داروهای شیمیدرمانی ،دریافت داروهای
رادیوتراپی ،سابقه قبلی ابتال به سرطان و کاشکسی دارد
( .)14 ،13بر اساس نتایج مطالعه  Liو همکاران ()2016
بیمارانی که شیمیدرمانی و رادیوتراپی شدهاند ،در صورتی
که تحت عمل جراحی قرار بگیرند ،نیاز به داروی ضد درد
در آنان تا دو الی سه برابر افزایش مییابد (.)8
با توجه به وسعتی که عوارض داروهای ضد درد به همراه
دارند ،استفاده از روشهای غیر دارویی توسط پزشکان،
مراقبین سالمتی و بیماران در طی دهه اخیر مورد توجه
قرار گرفته است ()16 ،15؛ زیرا استفاده از روشهای غیر
دارویی عالوه بر حذف اثرات نامطلوب و عوارض داروهای
ضد درد ،موجب انجام توسط خود فرد ،افزایش سطح
امیدواری به درمان ،مشارکت فعال در روند درمان و نتایج
مثبت درمانی میگردد؛ لذا استقبال از روشهای غیر
دارویی بیشتر از دهه اخیر شده است (.)17
یکی از این روشها ماساژ بازتابی کف پا است ( .)18در این
روش نقاطی از کف پا که با قسمتهای مختلف مغز و
اندام های حیاتی بدن در ارتباط هستند ،به روش خاصی
ماساژ داده میشوند و متعاقب آن مکانیسمهایی در مغز
فعال میشود که منجر به پاسخهایی در بدن شده که
اثراتی مشابه داروهای ضد درد دارد و موجب بیدردی
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میشود .استفاده از این روشها در اکثر بیماران توانسته
است تا حد زیادی از نیاز به داروی ضد درد بکاهد؛ با این
حال استفاده از این روش به دردهای متوسط و کمتر از
متوسط متمرکز شده است و در بیماران با سابقه دردهای
قبلی یا بیماران مستعد دردهای باالتر از متوسط کمتر با
این روش مورد بررسی و توجه قرار گرفتهاند (.)19
در طی چندین مطالعه انجام شده در زمینه اثرات کاهنده
درد در بیماران مبتال به سرطان پستان ،اثرات مثبت و
مفید این روش در کاهش درد ،استرس و افزایش
آرامبخشی تایید شده است اما در هیچ مطالعهای موجب
بی دردی قطعی نشده است .از طرفی دیگر بررسی نیاز به
اوپیوئید پس از جراحی زنان کاندید ماستکتومی حاکی از
اثرات کاهش نیاز به اوپیوئید بوده است (.)22-20
از آنجایی که رادیوتراپی منجر به افزایش شدت درد
(کاهش آستانه درد پس از جراحی و همچنین ابتال به
دردهای ناشناخته با منشا نامعلوم همچون دردهای مزمن)
در بیماران کاندید جراحی ماستکتومی میشود ( )23و
استفاده از داروهای ضد درد پس از جراحی در این بیماران
با محدودیت همراه است و تابحال در داخل ایران مطالعه
که به اثرات ماساژ بازتابی کف پا در زنان رادیوتراپی شده
قبل از ماستکتومی بپردازد یافت نشد ،بر آن شدیم تا
اثرات ماساژ بازتابی کف پا بر نیاز به اوپیوئید و درد ناشی
از جراحی ماستکتومی در مبتالیان به سرطان پستان
رادیوتراپی شده را بررسی نماییم؛ نتایج این مطالعه ممکن
است روش بیدردی مناسب بدون تکیه بر داروهای مخدر
را پیشنهاد نماید.

مواد و روشها
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود که
در پنج ماهه اول سال  398و  5ماهه آخر سال  1397با
مشارکت  56بیمار با رعایت معیارهای ورود (حداقل سن
 18سال و حداکثر  65سال ،سالمت هر دو پا ،دریافت
داروی رادیوتراپی در  45روز اخیر و کاندید جراحی
ماستکتومی به دلیل سرطان پستان) و خروج (مشکالت
پوستی ،شکستگی کف و مچ پا در سه ماه اخیر ،ابتال به
سرطان های دیپر ،قطع یک یا هر دو پا ،کف پای صاف،
سابقه بیماریهایی همچون دیابت و قلبی -عروقی و ابتال
به دیسک کمری عمل نشده) در بیمارستان امام رضا
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد .انجام
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مداخله و تکمیل اطالعات هر فرد در بخش توراکس
بیمارستان امامرضا (ع) بود و بیمارانی که بر اساس فراخوان

اطالعات دموگرافیک و ابزار دیداری درد جهت بررسی
اطالعات هر فرد ثبت شدند؛ اطالعات دموگرافک مورد

طرح تحقیقاتی مربوطه ثبت نام نموده بودند وارد مطالعه
شدند؛ ویژگی منحر به فرد این مطالعهاین است که بیماران
قبل از ماستکتومی ،رادیوتراپی شدهاند.
حجم نمونه در مطالعه حاضر پس از انجام مطالعه پایلوت و
با در نظر گرفتن سطح اطمینان  ،%95توان آزمون  %80و
مقایسه میانگین شدت درد قبل ( )50/89±9/09و پس
( ) 32/19±7/20از انجام مداخله برابر  45نفر برآورد شد و
با در نظر گرفتن احتمال ریزش  20درصدی ،حجم نمونه
نهایی برابر  54نفر برآورد شد .بیماران به روش نمونهگیری
در دسترس وارد مطالعه شدند و به کمک جدول اعداد
تصادفی به دو گروه ماساژدرمانی ( 27نفر) و کنترل
( 27نفر) تقسیم شدند .الزم به ذکر است در این مطالعه
فرد آنالیز کننده داده ها در جریان مطالعه کور بود و از نوع
گروهبندی شرکتکنندگان بیاطالع بود (کارآزمایی بالینی
تک سویه کور).
بیماران نیازمند ماستکتومی در ابتدا توسط فوق تخصص
توراکس معاینه شده و با توجه به نتایج ماموگرافیMRI ،
و نظر مشورتی متخصص انکولوژیست کاندید عمل جراحی
ماستکتومیشدند .بیماران پس از ورود به اتاق عمل توسط
یک متخصص بیهوشی و با روشی یکسان تحت بیهوشی
قرار گرفتند و دوز تمامی بیماران یکسان در نظر گرفته
شد .روش جراحی برای تمامی بیماران مشابه بود .بیماران
پس از اتمام عمل جراحی و چهار ساعت پس از ترخیص
از واحد ریکاوری مداخله مربوطه را دریافت نمودند .ماساژ
کف پا برای گروه مداخله توسط متخصص طب سنتی
انجام شد به این شیوه که هر پا به مدت ده دقیقه به شیوه
چرخشی (دورسی فلکشن و پالنتارفلکشن ،چرخش به
بیرون و داخل و حرکاتی در پاشنه پاها و ساق پاها) ماساژ
داده شد .جهت از بین بردن اصطکاک بین دست فرد
ماساژ دهنده و پای بیمار ،از روغن روان کننده بدون
خاصیت درمانی استفاده شد .ماساژ به فاصله هر شش
ساعت و به مدت دو روز انجام شد .درصورتی که بیمارن
درد شدیدی در این فاصله داشتند ،طبق دستور پزشک
مروبطه داروی ضد درد (پتدین) را دریافت مینمود .برای
بیماران گروه کنترل هیج اقدامی انجام نمیشد .شدت درد
دو ساعت پس از مداخله سنجیده میشد (برای هر دو
گروه).

بررسی شامل سن ،شغل ،سطح تحصیالت ،وضعیت تاهل،
تعداد جلسات رادیوتراپی و میزان پتدین مصرفی در بخش
بود .چک لیست  VASشدت درد را در نموداری که شبیه
خطکش است اندازهگیری مینماید و از یک تا 100
درجهبندی شده است که عدد بیشتر نشاندهنده درد
بیشتر است؛ این ابزار در ایران در مطالعات مختلفی مورد
استفاده قرار گرفته است و پایایی آن برابر  0/89بر حسب
آلفای کرونباخ است (.)24
مالحظات اخالقی در این مطالعه که به دقت توسط
محققین رعایت شدند همچون سایر مطالعات حیطههای
علوم پزشکی بودند ( )25و شامل اخذ رضایت آگاهانه،
اخذ کد اخالق از کمیته اخالق دانشگاه علوم
پزشکی تبریز (،)IR.TBZMED.REC.1397.1059
ثبت در سامانه کارآزمایی بالینی ایران
( ،)IRCT20120605009948N6توضیح اهداف به
شرکت کنندگان ،اختیاری بودن شرکت در مطالعه ،بیخطر
بودن انجام این مداخله و اختیاری بودن خروح از مطالعه
بودند.
پس از بهدست آوردن اطالعات الزم در مورد متغیرهای
پژوهش برای مقایسه  2گروه مداخله و کنترل از نظر
مشخصات دموگرافیک از آزمون کای دو و تست دقیق
فیشر و جهت مقایسه اختالف میانگین نمره درد قبل و
 120دقیقه بعد مداخله (گروه مداخله و کنترل) از آزمون
تی مستقل جهت مقایسه نتایج دو گروه و همچنین
مقایسه نتایج بین گروهی استفاده شد .برای تجزیه و
تحلیل دادهها از نرمافزار آماری  SPSS 21استفاده
گردید P<0.05 .معنیدار در نظر گرفته شد.

یافتهها
بررسی کل بیماران ( 72نفر) مراجعهکننده به بخش
جراحی توراکس بیمارستان امام رضا حاکی از آن بود که
 18نفر از آنان به دلیل عدم احراز معیارهای ورود و خروج،
وارد مطالعه نشدند و مطالعه با  54فرد آغاز و به اتمام
رسید .بررسی متغیرها با آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
حاکی از آن بود که از توزیع نرمال برخوردار هستند؛
از اینرو آزمون های پارامتریک مورد استفاده قرار گرفتند.
انحراف معیار ±میانگین سن کل شرکتکنندگان در
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مطالعه برابر  38/29±5/61سال بود و  63نفر ()%95/45
متاهل و  60نفر ( )%90/90نیز خانهدار و  45نفر بیشتر از

تغییرات آماری معناداری بود ( .)P=0/001انحراف معیار±
میانگین میزان پتدین مصرفی بین دو گروه مداخله

 16جل سه رادیوتراپی دریافت کرده بودند .بررسی اطالعات
آماری شرکتکنندگان دو گروه در جدول  1آمده است.
نتایج شدت درد بر اساس آزمون تی مستقل قبل از
مداخله بین گروه کنترل ( )51/29±9/45و مداخله
( )52/03±8/96دارای اختالف آماری معناداری نبود
( )P=0/293ولی بعد از مداخله اختالف آماری معنیداری
بین شدت درد در بین گروه کنترل( )49/88±8/95و
مداخله ( )20/12±6/75مشاهده شد ( .)P=0/003در
خصوص مقایسه تفاوت قبل و بعد از مداخله بر اساس
نتایج آزمون تی مستقل شدت درد در گروه مداخله
اختالف آماری معنیداری داشت ( )P=0/001حال آنکه
شدت درد در گروه کنترل به صورت معنیداری تغییر
نداشت ()P=0/511؛ از طرفی دیگر مقایسه تغییرات شدت
درد قبل و بعد از مداخله بین دو گروه نشان دهنده

( )29/99±4/49و کنترل ( )29/18±4/50قبل از مداخله
بدون اختالف آماری معنادار بود ( ،)P=0/782ولی بعد از
مداخله اختالف آماری معنادار بین دو گروه کنترل
( )32/12±5/01و مداخله ( )10/41±4/56مشاهده شد
( .)P=0/001همچنین مقایسه میزان مصرف پتدین بر
اساس نتایج آزمون تی مستقل در گروه مداخله دارای
اختالف آماری معنیدار ( )P=0/001و در گروه کنترل
بدون اختالف آماری معنیدار بود ( .)P=0/198همچنین
باید ذکر نمود که مقایسه تغییرات مصرف پتدین قبل و
بعد از مداخله بین دو گروه نشاندهنده تغییرات آماری
معناداری بود ( .)P=0/001مقایسه نتایج شدت درد قبل و
بعد ا ز مداخله بین دو گروه کنترل و مداخله و میزان
مصرف پتدین در جدول  2آمده است.

جدول  :1مقایسه مشخصات دموگرافیک شرکتکنندگان در مطالعه
گروههای مداخله ()n=54
متغیر مورد بررسی
گروه مداخله ()n=27
گروه کنترل ()n=27
49/19±8/31
49/19±8/31
سن بر حسب سال )(Mean ±SD
وضعیت تاهل
(6)22%/22
(8)29%/62
مجرد
(21)77%/78
(19)70%/38
متاهل
تحصیالت
(13)48%/14
(11)40%/74
دانشگاهی
(14)51%/86
(16)59%/26
غیر دانشگاهی
شغل
(21)77%/78
(20)74%/08
بیکار
(6)22%/22
(7)25%/92
شاغل
تعداد جلسات رادیوتراپی
(17)62%/96
(15)55%/55
بیشتر از  16جلسه
(10)37%/04
(12)44%/45
کمتر از  16جلسه
** آزمون کای دو
* آزمون دقیق فیشر

P Value
* 0/219
** 0/318

** 0/293

** 0/411

** 0/259

جدول  :2مقایسه شدت درد و میزان مصرف پتدین قبل و بعد از مداخله بین دو گروع مداخله و کنترل
گروه کنترل ( )n=27گروه مداخله (P Value )n=27
متغیر مورد بررسی
0/293
52/03±8/96
51/29±9/45
قبل از مداخله
شدت درد
0/003
20/12±6/75
49/88±8/95
بعد از مداخله
M±SD
0/001
0/511
P Value
0/782
29/99±4/49
29/18±4/50
قبل از مداخله
0/001
10/41±4/56
32/12±5/01
میزان مصرف پتدین بعد از مداخله
M±SD
0/001
0/198
P Value
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بحث
هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف
پا بر نیاز به اوپیوئید و درد ناشی از جراحی ماستکتومی در
مبتالیان به سرطان پستان رادیوتراپی شده است .محققین
اعالم نمودهاند که ماساژدرمانی و رفلکسولوژی یک روش
درمانی ساده و قابل یادگیری است که میتواند برای طیف
وسیعی از مشکالت بالینی به کار رود؛ همچنین
رفلکسولوژی به دلیل ماهیت ساده و آسان آن ،جهت
یادگیری بیماران می تواند موجب مشارکت بیمار در امر
درمان و مراقبت از خود باشد ( .)26از طرفی دیگر
مطالعات نشان دادهاند که رفلکسولوژی میتواند با کاهش
شدت درد موجب کاهش اضطراب ،بهبود مولفههای مربوط
به کیفیت زندگی ،بهبود کیفیت خواب و آرامسازی
بیماران شود ( . )27در مطالعه حاضر نیز رفلکسولوژی کف
پا توانست موجب کاهش شدت درد در بیماران پس از
جراحی ماستکتومی در زنان پس از دریافت رادیوتراپی که
یکی از جراحی های با درد باال است ،گردد .متعاقب کاهش
شدت درد ،میزان نیاز به اوپیوئیدها نیز پس از جراحی با
کاهش چشمگیری همراه بود و از این رو عوارض ناخواسته
مصرف اوپیوئیدها نیز پس از رفلکسولوژی کف پا از بین
رفته است.
مطالعات زیادی با هدف بررسی اثرات رفلکسولوژی کف پا
پس از اعمال جراحی مختلف انجام شدهاند؛ اما تعداد
مطالعاتی که بر اثر این روش درمانی در کاهش شدت درد
و مصرف اوپیوئید متعاقب آن در بیماران رادیوتراپی شده
پس از ماستکتومی پرداخته باشند معدود هستند .از این
رو محققین مطالعه حاضر مجبورند که نتایج مطالعه خود
را با مطالعاتی که بر سایر اعمال جراحی انجام شده است
مقایسه نمایند Lukose .و همکاران ( )28()2016به
نتایجی مشابه نتایج مطالعه حاضر در کاهش شدت درد
پس از رفلکسولوژی کف پا دست یافتند؛ آنان در مطالعه
خود چنین بیان می کنند که ماساژ کف پا در زنان مبتال به
سرطان پستان و کاندید ماستکتومی در زمانهای مختلف
جراحی (قبل و بعد از جراحی) میتواند به عنوان روشی
برای پیشگیری و درمان درد به کار برده شود .همچنین
آنان در قسمتی دیگر از مطالعه خود بیان میکنند که
ماساژ کف پا می تواند دردهای متوسط و باالتر از متوسط را
نیز تا حد متوسطی درمان نماید و انجام این روش را برای
دردهای متوسط پیشنهاد مینمایند؛ الزم به ذکر است

افراد مورد مداخله در این مطالعه و مطالعه ذکر شده دارای
معیارهای ورود و خروج متفاوتی هستند با این حال در هر
دو مطالعه اثربخشی این روش تایید شده است و پیشنهاد
میشود مورد استفاده قرار گیرد.
مطالعات دیگری همچون  Özdelikaraو همکاران
( )29( )2017و  Whatleyو همکاران ( )30( )2016نیز
نتایجی مشابه نتایج مطالعه حاضر را گزارش نمودهاند و با
مطالعه حاضر همسو هستند .متعاقب کاهش شدت درد نیز
مصرف اوپیوئید با کاهش همراه خواهد بود و از این رو
عوارض داروهای اوپیوئید نیز در این بیماران به دلیل
مصرف کم ،کمتر مشاهده خواهد شد؛ در توضیح این
موضوع باید اشاره نمود که پیامهای درد از طریق خون
به مغز منتقل میشوند اما پس از ماساژ بازتابی کف پا،
پیامهای آرامبخش از آن ناحیه وارد جریان خون شده و
این امر موجب کاهش و یا جلوگیری از ادامه مسیر
پیامهای درد و انتقال آنها به مغز میشود .عدم اطالع
دقیق از دوزهای مخدر دریافتی در اتاق عمل ،عدم کنترل
داروهای ضد درد خوراکی پس از جراحی و همچنین عدم
اطالع دقیق از پاسخ افراد نسبت به محرکهای دردناک از
محدودیت های استفاده از این روش هستند با این حال
استفاده از این روش پس از جراحی توصیه میشود.
در مطالعه حاضر مشاهده نمودیم که ماساژدرمانی کف پا
موجب کاهش شدت درد و نیاز به اوپیوئید در بیماران با
سابقه رادیوتراپی تحت ماستکتومیشده است .در این
رابطه مطالعهای توسط  Tarraschو همکاران ()2018
( )31انجام شد که بهدنبال ماساژدرمانی کف پا ،شدت درد
بیماران با سابقه شیمیدرمانی و رادیوتراپی با کاهش
چشمگیری همراه بوده است .آنان در مطالعه خود چنین
بیان می کنند که ماساژ بازتابی کف پا با مکانیسم
آرامبخشی و ضد دردی که بر سلولهای مغزی دارد موجب
کاهش شدت درد افراد میگردد؛ با توجه به اثرات مثبت
این مداخله در کاهش شدت درد ،انجام آن در بیماران
حین شیمیدرمانی و رادیوتراپی توصیه میشود.
عدم وجود مطالعهای مشابه مطالعه حاضر در رابطه با
اثرات ماساژ بازتابی کف پا در زنان رادیوتراپی شده کاندید
ماستکتومی و اثرات آن بر شدت درد و نیاز به اوپیوئید
موجب شد تا نویسندگان تحلیلهای خود را ارایه دهند .بر
اساس آنچه که در قسمت مقدمه بیان شد ،افرادی که
س ابقه رادیوتراپی قبل از جراحی را دارند نسبت به افرادی
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کف پا توانست موجب کاهش شدت درد و نیاز به اوپیوئید
در زنان کاندید ماستکتومی با سابقه ردیافت رادیوتراپی

که این سابقه را ندارند از درد بیشتری زجر میبرند و درد
این افراد پس از جراحی در دسته دردهای باالتر از متوسط

.گردد

 مطالعات انجام شده به اثرات ماساژ بازتابی کف.قرار دارد
پا در کاهش شدت دردهای متوسط اشاره نمودهاند اما
مطالعه ما جز معدود مطالعاتی است که اثرات مثبت و
مطلوب این روش درمانی را بر دردهای بیشتر از متوسط
 عدم اطالع از تاریخچه درد بیماران و نوع.گزارش مینماید
درد متحمل شده آنان حین رادیوتراپی به عنوان
 محققین انجام مطالعات.محدودیت مطالعه حاضر است
.بیشتر برای دردهای باالتر از متوسط را پیشنهاد میکنند

تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پژوهش مصوب در شورای تخصصی
پژوهش مرکز تحقیقات واحد توسعه تحقیقات بالینی
بیمارستان شهدا است؛ تمامی نویسندگان از واحد توسعه
 دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان شهدا،تحقیقات بالینی
.تبریز بخاطر حمایتهای این مرکز نهایت تشکر را دارند
همچنین محققین تشکر ویژه خود را از حمایتهای مالی
.معاونت بهداشتی دانشگاه از این طرح دارند

تعارض منافع
نویسندگان اعالم میدارند که هیچ تعارض منافعی در
.پژوهش حاضر وجود ندارد
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نتیجهگیری
درد بعد از عمل جراحی ماستکتومی شایع است و سابقه
رادیوتراپی قبل از آن نیز می تواند موجب افزایش شدت
درد در بیماران شود؛ انجام اقدامات غیر دارویی در کنار
اقدامات دارویی می تواند در کنترل درد پس از جراحی
موثر باشد؛ در این مطالعه مشاهده شد که ماساژ بازتابی
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