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 3گروه اتاق عمل ،دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي ،يزد ،ايران
 3مرکز تحقيقات اعتياد و علوم رفتاری ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي ،يزد ،ايران
 1گروه بيهوشي و مراقبتهای ويژه ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي ،يزد ،ايران
(دريافت مقاله -19/2/32 :پذيرش مقاله)11/3/30 :

چكيده
زمينه :اضطراب پيش از عمل جراحي تأ ثيرات نامطلوبي بر روند بيهوشي و درمان بيمار دارد .امروزه روشهای غيرتهاجمي مانند مداخالت
الكتريكي برای کنترل اضطراب جراحي جايگاه ويژهای يافتهاند و ممكن است مزايائي به درمانهای داروئي داشته باشند .اين مطالعه با هدف تعيين
تأثير تحريک الكتريكي فراجمجمه ای با جريان متناوب بر اضطراب و پاسخ هموديناميک در بيماران کانديد عمل جراحي انجام شد.
مواد و روشها 00 :بيمار کانديد عمل جراحي با کالس يک بيهوشي مورد مطالعه قرار گرفتند .در گروه آزمون بيماران در صبح روز عمل تحت
يک مرحله تحريک الكتريكي فراجمجمهای با جريان متناوب به مدت  30دقيقه قرارگرفته و در گروه شاهد بيماران تحت يک مرحله تحريک
الكتريكي ساختگي ( )Shamقرار گرفتند .مرحله پس آزمون  3ساعت پس از مداخله و در پره آپ انجام شد .برای مقايسه دو گروه از آزمونهای
تي مستقل ،کای اسكوئر ،کولموگروف – اسميرنوف و همبستگي پيرسون استفاده شد و دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSويرايش  32تجزيه و
تحليل گرديد.
يافتهها :دو گروه از نظر متغيرهای زمينهای اختالفي نداشته و همگن بودند .ميزان اضطراب بيماران قبل از مداخله اختالف معناداری نداشت ولي
اين ميزان پس از مداخله در گروه آزمون از گروه شاهد کمتر بود ( .)p=0/000فشار سيستوليک و ضربان قلب نيز در گروه آزمون در پره آپ از
گروه شاهد کمتر بود (به ترتيب  p>0/003و  .)p=0/003نتايج همبستگي مثبت و معناداری را بين دو متغير ميزان اضطراب و ميزان نياز به اطالعات
قبل از عمل نشان داد (.)p=0/00
نتيجهگيری :يافتههای اين مطالعه نشان داد که تحريک الكتريكي فراجمجمه ای با جريان متناوب بر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحي و ثبات
پاسخ هموديناميک بيماران مؤثر است .بنظر ميرسد آموزش بيماران و ارائة اطالعات به بيماران قبل از عمل جراحي ميتواند در کاهش اضطراب
بيماران مؤثر باشد.
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تأثیر تحریک الکتریکی فرا جمجمهای با جریان متناوب بر

 /101طب جنوب

مقدمه

سال بيست و سوم /شماره  /4مهر و آبان 3111

برای کاهش اضطراب در بیماران به کار میرود .همة

میگیرند .جراحی تغییری است عمده در ساختار بدن که

استفاده از داروهایی نظیر بنزودیازپینها ،مهارکنندههای

به منظور راحتی ،رفع فرآیندهای مرضی و ترمیم آسیبها

بازجذب انتخابی سروتونین ،ضدافسردگیهای سه

انجام میشود و در عین حال از هر نوعی که باشد به منزله

حلقهای و باربیتوراتها میباشد .در اکثر مواقع داروهای

تهدیدی برای تمامیت بدن محسوب شده و واکنشهای

ضداضطراب دارای اثرات جانبی فراوان مانند بیثباتی

فیزیولوژیک و اضطراب ایجاد میکند ( .)1-3اضطراب

همودینامیک ،تداخل با داروهای بیهوشی ،احتمال سوء

قبل از عمل تأثیرات نامطلوب بسیاری بر وضعیت روانی

مصرف و واکنش ترک بوده و میتوانند منجر به بروز

و فیزیولوژیکی بیماران داشته و ممکن است موارد

عوارضی شوند که برای درمان آنها باید از داروهای

نامساعدی بعد از عمل مانند خستگی ،تهوع ،استفراغ،

دیگری استفاده کرد .همچنین ،داروهای فوق باعث کاهش

احتباس ادرار ،بیقراری ،بیخوابی ،درد ،افزایش

سطح هوشیاری و قدرت تعقل شده و ممکن است

درخواست ضد دردها و افزایش طول مدت بستری را به

مشکالت کسانی که قادر نیستند با ثبات کامل روی پاهای

دنبال آورد .در برخی موارد نشانه های بروز یافته در فرد

خود بایستند مثل افراد مسن را افزایش داده و بیمار را

میتواند به خوبی بر اثر اضطراب تفسیر شود .با این حال،

نیازمند مراقبت بیشتر نمایند .از جمله روشهای

بسیاری از افرادی که در معرض یک رویداد آسیب زا قرار

غیردارویی میتوان به درمانهای مکمل مانند رایحه

گرفتهاند ،بجای اضطراب و یا عالئم مبتنی بر ترس

درمانی ،مراقبه ،ماساژدرمانی ،آرام سازی عضالت ،موسیقی

مشخصات بالینی دیگری مانند عصبانیت ،پرخاشگری و

درمانی و تصویرسازی هدایت شده اشاره کرد .روشهای

نشانگان مالل را از خود بروز میدهند .سطح باالی

غیردارویی یا روشهای مکمل ،اکثرا عوارض جانبی و

اضطراب خطر مرگ را تا سه برابر افزایش میدهد ،بر

خطرات کمی دارند و به تنهایی یا همراه سایر روشها قابل

اساس مطالعات  08درصد از بیمارانی که در بیمارستان

استفاده هستند .ارزان بودن ،غیرتهاجمی بودن ،غیردارویی

بستری میشوند دچار اضطراب میشوند ( .)4-7فواید و

بودن و همچنین نداشتن عوارض شیمیایی از جمله مزایای

تأثیر کاهش اضطراب بر ریکاوری بهتر ،بهبود سریعتر،

دیگر این روشها بشمار میآید ( .)0-18روش غیردارویی

کاهش مصرف داروها حین بیهوشی ،تحمل بهتر درد،
ترخیص زودتر از بیمارستان که نهایتاً منجر به کاهش
هزینهها و عوارض بعد از عمل میشود ،امری ثابت شده

دیگری که برای کاهش اضطراب استفاده میشود ،تحریک
الکتریکی میان جمجمهای با شدت جریانهای ضعیف
است که میتواند به عنوان یک درمان همراه با درمان

است .هدف عمدة مراقبت در دورة قبل از عمل جراحی

دارویی یا به عنوان یک درمان جایگزین استفاده شود .این

که از مسئولیتهای مهم پرستاران است ،به حداکثر رساندن

روش از سال  1698برای طیف وسیعی از بیماران

سالمت جسمی و روانی بیمار و کمک به او برای تطابق با

روانپزشکی در آمریکا و کانادا مورد استفاده قرار گرفته و

شرایط محیطی و جلوگیری از اضطراب ناشی از آن
میباشد ( .)0در کل دو نوع روش دارویی و غیردارویی

دارای تأییدیة سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAبرای
درمان افسردگی ،اضطراب ،بیخوابی و درد است ( 11و
Cranial Electrotherapy Stimulation
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هر سال دهها میلیون نفر در جهان تحت عمل جراحی قرار

درمانهای دارویی احتیاج به تجویز پزشک دارند و شامل

عربزاده و همكاران

تأثير  tACSبر اضطراب و پاسخ هموديناميک بيماران کانديد عمل جراحي 104/

 CES .)12از مداخالت الکتریکی و زیر مجموعة

هدف تعیین تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمهای با

روشهایی است که تحت عنوان فناوری عصبی

جریان متناوب در طیف آلفا بر اضطراب بیماران کاندید

نامگذاری میشوند ،روشهایی که منجر به تنظیم و تغییر

عمل جراحی در کالس یک بیهوشی انجام گردید.

مانند تحریک الکتریکی یا مواد شیمیایی به مکانهای
عصبی خاص در بدن میشوند ( 13و  .)14یکی از امواج
حاصل از فعالیتهای الکتریکی مغز آلفا نامیده میشود،
موج آلفا با فرآیندهای مربوط به احساسات ،برانگیختگی
و اختالالت عاطفی ارتباط دارد امواج طیف آلفا در هر
قسمت از قشر مغزی تقویت شود میتواند سبب کاهش
پاسخ و حساسیت به محرکهای آزار دهنده شود به عنوان
مثال افزایش توان آلفا در نواحی آهیانهای سبب کاهش
اضطراب درک شده توسط فرد میگردد ( .)15یکی دیگر
از زیر مجموعههای فناوری عصبی ،تحریک الکتریکی
فراجمجمهای با جریان متناوب ( 3)tACSاست که برای
تعدیل نوسانات درونی مغز و تقویت موج آلفا مورد
استفاده قرار میگیرد ( tACS .)19یک جریان متناوب
سینوسی را در یک فرکانس خاص اعمال میکند که این
ویژگی امکان تعدیل دامنه و فرکانس نوسانات درونزای
مغز (امواج آلفا) و به دنبال آن فرآیندهای شناختی مرتبط
با این نوسانات را فراهم میسازد ( .)17از این روش
بهعنوان یک روش درمانی که تاکنون عارضة ثابت شدهای
برای آن ثبت نشده است برای بهبود وضعیت عملکردی
مغز ،اختالالت حرکتی ،کنترل درد ،اضطراب ،سرگیجه،
افسردگی و اختالل وسواسی جبر استفاده شده است (.)10
با توجه به اینکه در ایران مطالعهای در زمینة تأثیر tACS

بر اضطراب بیماران پیش از جراحی انجام نشده و باتوجه
به لزوم به دست آوردن نتایج کاربردی این روش
غیرتهاجمی برای مهار اضطراب جراحی ،مطالعة حاضر با

مواد و روشها
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی شاهددار دوسو کور
بود که پس از تصویب در کمیته سازمانی اخالق در
پژوهش دانشکده بهداشت دانشگاه شهید صدوقی یزد
با کد اخالق  IR.SSU.SPH.REC.1367 .153انجام
گرفت .جامعة این پژوهش ،بیماران کاندید عمل
جراحی با کالس یک معیار انجمن متخصصین بیهوشی
آمریکا 4بودند که برای بار اول تحت عمل جراحی قرار
میگرفتند .حجم نمونه برای هر گروه (آزمون و شاهد)
 25نفر توسط متخصص آمار تعیین شد .نمونههای
واجد شرایط ورود به مطالعه ،بهصورت هدفمند انتخاب
شده و بهصورت تصافی با استفاده از جدول اعداد
تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تخصیص داده
شدند .به منظور دوسو کور بودن مطالعه مشارکت
کنندگان از انجام یا عدم انجام مداخله اطالع نداشتند و
ارزیابیها توسط همکار پژوهشی انجام گرفت .دریافت
اطالعات و انجام مداخالت برای تمامی بیماران در دو
گروه مورد مداخله در یک زمان و بهصورت همسان
انجام گرفت .شرایط ورود به مطالعه شامل ،بیماران با
کالس یک بیهوشی ،نداشتن سابقة عمل جراحی،
نداشتن اختالالت روانپزشکی و نورولوژیک شناخته
شده ،عدم سوء مصرف مواد یا استفاده از هرگونه داروی
مؤثر بر سیستم عصبی ،تسلط به زبان فارسی ،سن بین
 10تا  98سال و دارا بودن نمرة اضطراب باالتر از 7
بر اساس نمرهگذاری پرسشنامه (این کار به منظور
2

neuromodulation
Transcranial alternating current stimulation
4 American Society of Anesthesiologists
3
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فعالیتهای عصبی از طریق اعمال هدفمند یک محرک
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صورت گرفت) و معیارهای خروج از مطالعه شامل،

عالئم حیاتی بیماران اندازهگیری و ثبت شد .به منظور

وجود هرگونه منعی جهت انجام تحریک الکتریکی

رعایت مالحظات اخالقی پژوهش ،پس از بیان اهداف

شامل وجود جسم فلزی در سر و گردن یا ضربان ساز

طرح از تمامی شرکت کنندگان در مطالعه برای شرکت

قلبی بود .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه

در پژوهش رضایتنامه آگاهانه اخذ شد و به آنها

مشخصات جمعیتشناختی ،ثبت عالئم حیاتی بیماران

اطمینان خاطر داده شد که اطالعات دریافت شده

و پرسشنامة شاخص اضطراب و نیاز به اطالعات قبل

محرمانه خواهد بود و صرفاً جهت انجام کارهای

از عمل آمستردام بود ،از آنجایی که پرسشنامه اضطراب

تحقیقاتی بوده و عدم شرکت آنان در پژوهش هیچ تغییر

اشپیلبرگر که بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته

سویی بر روند درمان آنها نخواهد داشت .در گروه

است جهت بررسی اضطراب قبل از جراحی دارای

آزمون پس از توضیح کامل دربارة نحوة اتصال و کارکرد

کارایی الزم نبود ( 16و  )28از این پرسشنامه استفاده

دستگاه تحریک الکتریکی ،بیماران تحت یک مرحله

شد که در مطالعات مشابه قبلی بکار گرفته شده و از

تحریک الکتریکی متناوب ( )tACSبا فرکانس  18هرتز

روایی و پایایی باالیی برخوردار بوده است (.)21-23

و شدت جریان  1میلیآمپر به مدت  28دقیقه قرار

پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ بررسی شده،

گرفتند .روش انجام تحریک بدین صورت بود که

ضریب آلفای کرونباخ برای سواالت مربوط به اضطراب

الکترودهای کربنی با اندازه  5×5براساس سیستم

در این پرسشنامه  8/02و برای بخش نیاز به اطالعات

بینالمللی الکترود گذاری  28/18یکی بر روی ناحیة

 8/04بدست آمده است.از لحاظ اعتبار همزمان،

آهیانهای چپ  P3و دیگری در ناحیة آهیانهای راست

معیارهای سنجش اضطراب پرسشنامه آمستردام در

 P4قرار داده شد .برای انجام تحریک الکتریکی از

مقایسه با آزمون استاندارد سنجش اضطراب وضعیتی

دستگاه بومی سازی شده  Segal Stimاستفاده شد .در

اسپیلبرگر ضریب هبستگی باالیی داشت ( .)8/90این

گروه شاهد دستگاه در حالت  Shamقرار داده شد که

پرسشنامه دارای  9سؤال میباشد .نمرهگذاری آن بر

جریان الکتریکی پس از  18ثانیه بدون اطالع مشارکت

اساس طیف لیکرت پنج گزینهای است .سؤاالت ،2 ،1

کنندگان قطع میگردید .مرحله پس آزمون شامل

 4و  5این پرسشنامه در ارتباط با اضطراب و سؤاالت

اندازهگیری مجدد عالئم حیاتی و میزان اضطراب

 3و  9جهت تعیین میزان نیاز به اطالعات بیهوشی و

بیماران بود که دو ساعت پس از انجام مداخله در پره

جراحی قبل از عمل طراحی شدهاند ( .)23پژوهشگر

آپ اتاق عمل توسط همکار پژوهشی انجام شد .برای

پس از کسب مجوزهای الزم برای جمعآوری دادهها

مقایسه دو گروه از آزمونهای تی مستقل ،کای اسکوئر،

روزانه به بیمارستان مراجعه کرده و پس از مشاهدة

کولموگروف – اسمیرنوف و همبستگی پیرسون استفاده

لیست عملهای جراحی ،بیماران واجد شرایط را

شد و دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش 19

شناسایی کرده و در مرحله پیش آزمون ،پرسشنامه

تجزیه و تحلیل گردید .بدین منظور برای مقایسة

مشخصات جمعیتشناختی به صورت مصاحبه تکمیل،

تغییرات متغیرهای کمی بین گروهها از تفاوت میانگین

شدت اضطراب و نیاز به اطالعات قبل از عمل جراحی

تغییرات بعد و قبل ( )Differenceاستفاده شده و سپس
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پیشگیری از ورود بیماران بدون اضطراب به مطالعه

با استفاده از پرسشنامه آمستردام اندازهگیری شده و

تأثير  tACSبر اضطراب و پاسخ هموديناميک بيماران کانديد عمل جراحي 102/

عربزاده و همكاران

براساس آن آزمون تی مستقل برای مقایسة تغییرات در

يافتهها

گروهها انجام شد و میزان  pکمتر از  8/85معنیدار در

دو گروه مورد مطالعه از نظر شاخصهای

نظر گرفته شد.

جمعیتشناختی همگن بوده و همانطور که در جدول
مشاهده نشد.
جدول  )3مقايسه توزيع فرواني مطلق و نسبي عوامل جمعيت شناختي در دو گروه آزمون و شاهد
متغيرهای کنترل
جنس

زن

)48( 18

)32( 0

مرد

)98( 15
31/1±18/9

31/2±6/2

)59( 14

)52( 13

دیپلم

)20( 7

)24( 9

دانشگاهی

)19( 4

)24( 9

شاغل

)44( 11

)98( 15

خانهدار

)32( 0

)24( 9

)24( 9

)19( 4

سن

شغل

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)
)90( 17

زیر دیپلم
تحصیالت

گروه آزمون

گروه شاهد

محصل

p-value
8/793
8/802
8/076

8/556

*نتایج در سطح  8/85معنادار میباشند.

بررسی تغییرات فشارخون سیستولیک و تعداد نبض

نسبت به گروه شم نشان داد .تغییرات فشارخون و

بیماران در دو گروه قبل و بعد از مداخله کاهش معنادار

ضربان قلب قبل و بعد از مداخله به تفکیک گروهها در

این دو شاخص حیاتی را در گروه تحریک الکتریکی

جدول  2آمده است.

جدول  )3نتايج تحليل آزمون  tمستقل در خصوص فشارخون سيستولي و ضربان قلب بيماران در مرحله پيش
آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمون و شاهد
قبل (انحراف

بعد (انحراف معيار)

معيار) ميانگين

ميانگين

آزمون

(115 )18/7

(114 )18/2

شاهد

(122 )19/4

(138/6 )18

آزمون

(77/2 )13/7

(70 )14/5

شاهد

(76/3 )0/0

(68/5)6/9

گروه
فشارخون
نبض

P-value
*8/885
*8/881

* نتایج در سطح  8/85معنادار میباشند.

تغییرات نمره اضطراب در دو گروه آزمون و شاهد نشان

به گروه شاهد کاهش داشته است ( .)p<8/885در

داد که ،اضطراب پس از مداخله در گروه آزمون نسبت

خصوص بررسی ارتباط جنسیت با میزان اضطراب درک
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 1آمده است تفاوت آماری معناداری در بین گروهها

سال بيست و سوم /شماره  /4مهر و آبان 3111

 /103طب جنوب

پیش از مداخله از جنس مذکر بیشتر بوده (به ترتیب

بین این دو متغیر نشان میدهد ( .)p=8/88بدینمعنی

 14/7±2/6و  )12/0±1/7ولی این میزان پس از مداخله

که با افزایش میزان اضطراب میزان نیاز به اطالعات قبل

تفاوت معناداری را نشان نداد ( 12/3±4/2و .)12/5±2

از عمل نیز در بیماران افزایش مییابد و بالعکس .درصد

در خصوص بعد نیاز به اطالعات قبل از عمل ،بررسی

میزان اضطراب قبل و بعد از مداخله به تفکیک در

تغییرات نمرة نیاز به اطالعات تفاوت معناداری را بین

جدول  3آمده است .الزم به ذکر است که در طی مطالعة

دو گروه نشان نداد .ارتباط معناداری بین میزان نیاز به

حاضر هیچگونه عارضة جانبی ناشی از  tACSدر

اطالعات و جنسیت افراد دیده نشد ( .)p=8/793بررسی

بیماران دیده نشد.

همبستگی بین میزان اضطراب و میزان نیاز به اطالعات
جدول  )1نتايج تحليل آزمون  tمستقل در خصوص نمرات اضطراب و نياز به اطالعات قبل از
عمل بيماران بيماران در مرحله پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمون و شاهد

نمرات اضطراب
نیاز به اطالعات

گروههای مورد

قبل (انحراف معيار)

بعد (انحراف معيار)

مطالعه

ميانگين

ميانگين

گروه آزمون

(13/9 )2/4

(18/6 )2/3

گروه شاهد

(13/3 )2/5

(14 )2/7

گروه آزمون

(4/9 )2/3

(5/6 )2/9

گروه شاهد

(7/2 )3/2

(7 )3

p-value

*8/88
8/ 909

*نتایج در سطح  8/85معنادار میباشند.

بحث
نتایج مطالعة حاضر نشان داد که ،به دنبال انجام تحریک

میباشد .همچنین برخی مطالعات به بررسی تأثیر
 tACSبر اختالالت اضطرابی ،مانند اختالل وسواس -

الکتریکی در گروه آزمون ( )tACSمیزان اضطراب

جبری ( )OCDکه اضطراب از عالئم مهم آن است،

بیماران بهطور قابل توجهی نسبت به گروه شاهد کاهش

پرداختهاند نتایج این مطالعات حاکی از کاهش عالئم

یافته است که با یافتههای مطالعه کالنسی و همکاران

اضطرابی این اختالل به دنبال درمان با  tACSمیباشد

مطابقت دارد ،این مطالعه تأثیر فوری و پایدار کاهش

( .)25مطالعه لیما ( )Limaو همکاران ،با هدف بررسی

اضطراب را در گروه  tACSبا مکانیسم تقویت امواج

تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه

آلفا مغزی نشان داد ( .)15مطالعات متعددی نشان

( )tDCSبر اختالل اضطراب جنرالیزه نشان داد که این

دادهاند که تقویت امواج آلفا منجر به کاهش اضطراب

مداخلة الکتریکی که در مجموعة روشهای فناوری

در فرد خواهد شد ( )22از آنجا که افزایش توان امواج

عصبی قرار میگیرد ،بر کاهش اضطراب بیماران مؤثر

آلفا به دنبال انجام یک جلسه  tACSنیز به اثبات رسیده
است ( )24میتوان ادعا کرد تأثیر درمانی این روش
بالفاصله پس از اتمام اولین جلسه قابل مشاهده
http://bpums.ac.ir

نبوده است ( ،)29در تبیین این نتایج میتوان گفت که
این مداخالت الکتریکی از نظر پارامترهایی مانند شدت
جریان ،محل قراردهی و اندازه الکترودها و تعداد
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شده نتایج نشان داد که میزان اضطراب در جنس مؤنث

در گروه آزمون و شاهد همبستگی مثبت و معناداری را

عربزاده و همكاران

تأثير  tACSبر اضطراب و پاسخ هموديناميک بيماران کانديد عمل جراحي 109/

پارامترها میتواند سبب ایجاد تفاوت در نتایج گردد

به اتاق عمل و تفسیر وقایع جاری در روند درمانی بیمار

( ،)27انتخاب مناسب پارامترهای ذکر شده بر مبنای

در اتاق عمل و جلب اطمینان از کم خطر بودن و توجه

عالئم بیمار منجر به اثرات درمانی  tACSدر اختالالت

کلیه افراد حاضر ،میتواند در کنترل اضطراب بسیار مؤثر

مختلف میشود ( .)20با توجه به اینکه تغییرات

باشد .نتایج مطالعهای نشان داد که ارائة اطالعات مرتبط

همودینامیک در بیماران مختلف میتواند سبب ایجاد

با جراحی و بیهوشی توسط پرستار آموزش دیده به

تغییرات فیزیولوژیکی مهم در فرد شود ،میزان ضربان

بیماران سبب کاهش اضطراب بیماران میگردد که با

قلب و فشارخون سیستولیک بیماران نیز در مطالعه

نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد ،از دیدگاه بیماران،

حاضر مورد بررسی و پایش قرار گرفت ،نتایج کاهش

جراحی موفقیتآمیز تنها بهدست آوردن مجدد سالمتی

معنادار این دو شاخص حیاتی را در گروه آزمون نسبت

نبوده بلکه بازیابی سالمت جسمی ،روحی و روانی به

به گروه شاهد نشان داد ،برخی پژوهشها شواهدی را

عنوان یک مجموعه و کل میباشد ( .)28حمایت از

مبنی بر اینکه  tACSقادر است سیستم عصبی اتونوم را

نیازهای بیمار و تالش در جهت کاهش اضطراب آنها

وابسته به فرکانس مهار کند ،ارائه کردهاند .کپون و

با روشهای غیرتهاجمی و بدون عارضه در مرحلة قبل

همکاران به بررسی مدت زمان این اثر مهاری در دو

از عمل جراحی سبب جلب اطمینان بیمار از توجه کادر

فرکانس  18و  28هرتز پرداختند که نتایج مطالعه آنها

درمان به نیازهای او شده و موجب تطابق آسانتر با

نشان داد ،فرکانس  28هرتز میتواند اثر مهاری طوالنی

جراحی ،کاهش اضطراب و افزایش رضایت بیماران

مدتتری نسبت به فرکانس  18هرتز ایجاد کند ()26

میگردد .از محدودیتهای این مطالعه ،عدم دسترسی

در تبیین این نتیجه میتوان گفت ،افزایش فعالیت

به ابزارهای عینی مانند آزمونهای الکتروفیزیولوژیک و

سیستم عصبی اتونوم به دنبال ایجاد اضطراب در فرد

نوروسایکولوژیک برای اندازهگیری میزان اضطراب و

سبب افزایش پاسخهای همودینامیک از جمله فشارخون

پایش اثرات مداخله پس از انجام تحریک الکتریکی بود

و ضربان قلب میگردد و این تأثیر مهاری tACS

که پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی از آزمون های ذکر

میتواند سبب کاهش این پاسخها شده و وضعیت

شده استفاده گردد که دقت و اطمینان بسیار بیشتری را

عمومی بیمار را بهبود ببخشد .بررسی همبستگی بین

نسبت به پرسشنامه فراهم میکنند .از سایر

میزان اضطراب بیماران با میزان نیاز به اطالعات قبل از

محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به کم بودن منابع

عمل ارتباط مثبت و معناداری را بین این دو متغیر نشان

علمی در دسترس با موضوع مشابه اشاره نمود که باعث

داد بدینمعنی که با افزایش اضطراب میزان نیاز به

محدودیت در مقایسه نتایج گردید .کم بودن حجم نمونه

اطالعات افزایش یافته و با کاهش اضطراب میزان نیاز

با توجه به نوع مطالعه محدودیت دیگر پژوهش حاضر

به اطالعات نیز کاهش مییابد .مطالعات بسیاری در

بود که پیشنهاد میگردد مطالعات گستردهتر با حجم

زمینة تأثیر آموزش بر میزان اضطراب بیماران انجام شده

نمونه بیشتر انجام گردد.

است که نشان میدهند آموزش به عنوان یک مؤلفة مهم
میتواند در کنترل اضطراب بیماران مؤثر باشد ،مالقات
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جلسات با هم متفاوت بوده که تفاوت در هرکدام از این

کادر درمان به خصوص پزشکان بیهوشی پیش از ورود

3111  مهر و آبان/4  شماره/سال بيست و سوم

 این طرح کارآزمایی با کد.صدوقی یزد میباشد

نتيجهگيری

IRCT20190307042954N1

 میتوان نتیجه گرفت،با توجه به یافتههای این مطالعه

.کارآزماییهای بالینی ایران به ثبت رسیده است

 با تغییر فعالیت طیفی امواج مغزی و با توجهtACS که

بدینوسیله از تمامی پرسنل محترم بیمارستان تخصصی

به ارتباط هر طیف فرکانسی با فرآیندهای شناختی مغز

قلب افشار یزد که در انجام این مطالعه همکاری داشتند

میتواند باعث کاهش اضطراب در بیماران گردد و بهنظر

.صمیمانه تشکر مینماییم

 با مهار سیستم اتونوم در تعدیل و ثباتtACS میرسد

مرکز
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 طب جنوب/101

در
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هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان
.نشده است

پاسخهای همودینامیک در دورة پیش از عمل جراحی
.مؤثر است
سپاس و قدرداني
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد اتاق
 مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهید5618 عمل با کد
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Abstract
Background: Pre-op anxiety has adverse effects on the patient's anesthesia and treatment. Currently, electrical
interventions are widely used as non-invasive methods to control pre-op anxiety and may have advantages as
compared with medical therapies. This study aimed to determine the effect of transcranial alternating current
stimulation on anxiety and hemodynamic response of patients undergoing surgery.
Materials and Methods: This study enrolled 50 patients undergoing surgery with anesthesia class (Ι). Before
surgery, the experimental group received a transcranial alternating current stimulation for 20 min. The control
group underwent a sham electrical stimulation. The post-test was done 2 hr after the intervention and before
surgery. The independent t-test, Chi-square and Kolmogorov-Smirnov tests were used to compare groups. The
data were analyzed by SPSS v.16.
Results: There were no significant differences in demographic variables between the groups. Patients’ anxiety
level was not significantly different before the intervention between the groups. However, anxiety level of the
experimental group was less than that of the control group after the intervention (P= 0.005). The pre-op systolic
blood pressure and heart rate were less in the experimental group as compared with the control group
(respectively P<0.001, P=0.001). A positive and significant correlation was observed between two variables
of anxiety level and the pre-op need for information (P=0.00).
Conclusion: The results of the present study indicated that transcranial alternating current stimulation is
effective on reducing pre-op anxiety and stability of hemodynamic response of patients. Furthermore, training
patients and furnishing them with information before surgery can reduce their anxiety.
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