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چکیده
زمینه و هدف:

بیماری عروق کرونر بهعنوان شایعترین اختلال قلبی -عروقی ،علت بسیاری از مرگومیرها در سراسر جهان بهشمار میآید.

جهت تسکین علائم در این بیماران از اقدامات درمانی دارویی و غیر دارویی مختلفی استفاده میشود .تنفس ریتمیک یکی از روشهای غیر
دارویی پیشنهادی است .هدف این پژوهش تعیین تأثیر تنفس ریتمیک بر شاخصهای قلبی -تنفسی مبتلایان به سندرم حاد کرونری بود.

مواد و روشها:

در این کار آزمایی بالینی  08بیمار با تشخیص سندرم حاد کرونری بهطور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم

شدند .در گروه مداخله تنفس ریتمیک بهمدت  38دقیقه هر  1دقیقه یکبار و هر بار به مدت  5دقیقه انجام شد .در گروه کنترل هیچ مداخلهای
بهجز اقدامات روتین درمانی که در هر دو گروه یکسان بود ،انجام نشد .قبل و بعد از مداخله فشارخون ،ضربان قلب ،تنفس و درصد اشباع
اکسیژن خون شریانی ثبت شد .ابزار گردآوری دادهها فرم ثبت اطلاعات دموگرافیک ،بیماری و شاخصهای فیزیولوژیک بود .دادههای مطالعه در
نرمافزار  SPSSبا استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیهوتحلیل شد .مقادیر  Pدر سطح کمتر از  8/81معنادار لحاظ گردید.

یافتهها:

بر اساس یافتهها بین دو گروه ازلحاظ فشارخون سیستولیک ( ،)P = 8٫۵1فشارخون دیاستولیک ( ،)P = 8٫13تعداد تنفس

( ،)P=8/53ریتم تنفس ( ،)P=8/37تعداد ضربان قلب ( ،)P=8/۵2ریتم ضربان قلب ( )P=8/2و میزان اکسیژن اشباع خون شریانی ()P=8/۵3
تفاوت آماری معناداری وجود نداشت.

نتیجهگیری:

باوجود معنادار نبودن یافتههای این مطالعه میتوان با تعداد نمونه بیشتر و انجام تنفس ریتمیک در مورد سایر بیماریهای

قلبی -عروقی از فواید احتمالی آن سود برد.

واژههای کلیدی :سندرم حاد کرونری ،شاخصهای قلبی-تنفسی ،تنفس ریتمیک.

از این بیماری ،در سراسر جهان به شمار میآید ( .)1,2در

مقدمه
بیماری عروق كرونر یکی از شایعترین اختلالات

حال حاضر  22/6میلیون نفر از مردم آمریکا از

قلبی -عروقی بوده و علت بسیاری از مرگومیرهای ناشی

بیماریهای قلبی رنج میبرند كه بیش از  288هزار
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مرگومیر را در این كشور به خود اختصاص داده است

عوارض متعاقب آن گردد .همچنین وجود تنفس سطحی

( .)3,4تحقیقات نشان دادهاند كه روند ابتلا به بیماری

و سریع در این بیماران سبب كاهش اكسیژن دریافتی

عروق كرونر از جمله سندروم حاد كرونری ( )ACSدر

بافتهای بدن ازجمله عضله قلب گردیده و در نتیجه

ایران نیز مانند كشورهای پیشرفته است .بهگونهای كه

پیشرفت ایسکمی ،نکروز وسیعتر عضله قلب و افزایش

امروزه این بیماری قبل از  44سالگی در مردها و قبل از

درد را بهدنبال دارد (.)13

 48سالگی در زنان اتفاق میافتد ( .)4,6این بیماری در

بنابراین بهبود این شاخصها یک امر اساسی در

ایران اولین علت مرگومیر بوده كه  32درصد از مرگها

مراقبت از این بیماران به شمار میآید .برای بهبود

را به خود اختصاص میدهد .بهطوریكه تحقیقات نشان

شاخصهای قلبی -تنفسی میتوان از روشهای دارویی و

دادهاند روزانه  3۷2مورد مرگ در ایران براثر بیماریهای

غیر دارویی استفاده نمود ( .)2باوجود اثرات درمانی

قلبی رخ میدهد (.)۷-9

داروها ،به دلیل داشتن عوارض جانبی امروزه استفاده از

سندروم حاد كرونری به گروهی از اختلالات قلبی

روشهای دارویی كمتر موردتوجه بیماران قرارگرفته و

اطلاق میگردد كه با درجات متفاوت ایسکمی مشخص

انواع روشهای غیر دارویی به دلیل عدم داشتن عوارض

میشود و علت ایجاد آن اغلب پلاک آترواسکلروز یا به

و خطرات جانبی بهعنوان درمانهای كمکی و حتی

علت ترومبوآمبولی و حركت آن بهسوی نواحی پایینتر

جایگزین مورداستفاده قرار میگیرد (.)2,14

عروق كرونر و ایجاد ایسکمی در نتیجه آن عنوان میشود

تنفس ریتمیک بهعنوان یکی از روشهای انحراف

( .)18چهار عامل خطر اصلی در این بیماران شامل

فکر و راهحلی برای افزایش دریافت اكسیژن در دسترس

آترواسکلروز ،سیگار كشیدن ،فشارخون بالا و دیابت و

در این بیماران ،روشی ساده ،كمهزینه و غیرتهاجمی

عوارض ناشی از آنها كه همه منجر به افزایش آسیب

محسوب شده و امروزه استفاده از آن در كاهش دردها

عروقی و درنهایت سندروم عروق كرونر را ایجاد میكنند

مورد استقبال بیماران قرارگرفته است ( .)14بر طبق

( .)2در افراد جوان نیز وجود آنومالیهای عروق كرونر

مطالعات تنفس ریتمیک روشی ارزان ،غیرتهاجمی و آسان

هم چون آنوریسم خطر ایجاد ترومبوز و تنگی عروق را

محسوب میشود ( )14و انجام این روش درمانی توسط

افزایش داده و درنهایت منجر به بروز سندروم حاد

پرستار بهعنوان كسی كه از همه افراد بیشتر در دسترس

كرونری میشوند ( .)11تعریق ،تنگی نفس ،افزایش

بیمار است ( )12و همچنین بهعنوان فردی كه در این

ضربان قلب ،نوسانات فشارخون ،اضطراب و احساس

زمینه نقش حرفهای و مراقبتی دارد به عملیاتی كردن نقش

خفگی و مرگ قریبالوقوع از علائم بالینی  ACSبه

پرستاران درزمینه ی كمک به بهبود وضعیت بیماران از

شمار رفته ( )2و بهعنوان اختصاصیترین و مهمترین

طریق روشهای غیردارویی كمک خواهد كرد (.)16

علامت این بیماری محسوب میشوند (.)12
در واقع شاخصهای قلبی -تنفسی كه بهطور
مرتب و مکرر پایش میشود نیز از شاخصهای بسیار

مطالعه حاضر باهدف تعیین تأثیر تنفس ریتمیک
بر شاخصهای قلبی -تنفسی بیماران سندروم حاد
كرونری بستری در  CCUانجام شد.

مهم بالینی برای بیماران مبتلابه  ACSاست و بیانگر
چگونگی وضعیت كار قلب و سیستم تنفس است.

مواد و روشها

بهطوریكه افزایش فشارخون در این بیماران میتواند

این پژوهش یک كار آزمایی بالینی از نوع دو

سبب افزایش باركاری قلب و افزایش نیاز به اكسیژن و

گروه مورد شاهدی بوده كه بر روی  28نفر از بیماران
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محمد پور و همکاران

مبتلابه سندروم حاد كرونری بستری در بخش CCU

بیماران پس از پذیرش در بخش  CCUتا  2ساعت اول

بیمارستان چمران تهران در سال  1394انجام شد.

فقط درمانهای روتین بخش را دریافت كردند .پس از

نمونههای پژوهش بر اساس معیارهای ورود و خروج به

گذشت  2ساعت و پایدار شدن وضعیت بیمار ،فرم

روش نمونهگیری غیر احتمالی آسان در مرحله اول

مربوط به اطلاعات دموگرافیک و بیماری و همچنین

انتخاب شدند و در مرحله دوم این افراد با تخصیص

جدول شاخصهای قلبی -تنفسی برای هر بیمار تکمیل

تصادفی در یکی از دو گروه مطالعه قرار گرفتند.

شد .سپس برای گروه مداخله تنفس ریتمیک به شرح زیر

معیارهای ورود به مطالعه شامل رضایت جهت انجام

آموزش داده شد .بدینصورت كه بیمار چشمان خود را

پژوهش ،تشخیص قطعی  ACSتوسط متخصص قلب و

بسته ،در وضعیت خوابیده به پشت (سوپاین) قرارگرفته و

عروق ،قرار نداشتن در وضعیت بحرانی ازنظر سلامتی

با شمارش اعداد از  1تا  3عمل دم را از طریق بینی انجام

(نداشتن دیس ریتمی قلبی ،اختلال همودینامیک و میزان

داده ،سپس با شمارش مجدد اعداد  1تا  3نفس خود را

اكسیژن اشباع خون شریانی كمتر از  28درصد) با مجوز

حبس كرده و با شمارش اعداد  1تا  3بازدم را از طریق

متخصص بالینی ،عدم مصرف دخانیات ،عدم داشتن اعتیاد

دهان انجام میداد .بهتمامی بیماران گروه مداخله آموزش

به الکل و مواد مخدر ،عدم مصرف داروی ضد اضطراب،

داده شد كه در طول تنفس تنها بر ورود و خروج هوا

عدم ابتلا به بیماریهای تنفسی ،گوارشی ،دیابت و روانی

تمركز نمایند .سپس از بیماران گروه مداخله خواسته شد

شناختهشده و تشخیص داده شده توسط پزشک و داشتن

تا تنفس ریتمیک را بهمدت  28دقیقه هر  4دقیقه یکبار و

سن حداقل  14و حداكثر  24سال و معیارهای خروج از

هر بار به طول  1دقیقه طبق روش آموزش دادهشده انجام

مطالعه شامل عدم تمایل بیمار برای ادامه همکاری در

دهند .در هنگام مداخله بیماران هیچگونه اكسیژن كمکی

پژوهش ،ایجاد وضعیت بحرانی تهدیدكننده حیات بیمار و

دریافت نمیكردند .لازم به ذكر است كه هیچگونه

ایجاد هرگونه شرایطی كه انجام و ادامه مداخله در آن

مداخلهای در مورد گروه كنترل بهجز درمانهای روتین

ممکن نباشد ،بود .بر اساس مطالعه مشابه ( )1۷و با در

بخش كه در مورد گروه مداخله نیز انجام شد ،صورت

نظر گرفتن ضریب اطمینان  99درصد و توان آزمون 98

نگرفت .در طول مدت  12ساعت پس از پذیرش بیمار در

درصد حجم نمونه برای هر گروه  34نفر محاسبه شد كه

بیمارستان ،در هر دو گروه شاخصهای قلبی -تنفسی

در نهایت با  14درصد احتمال ریزش نمونهها  48نفر

پایش و در جدول مربوطه ثبت شد.
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 14/4مورد

برای هر گروه در نظر گرفته شد.
به منظور گردآوری دادهها از فرم ثبت اطلاعات

تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای مقایسه اطلاعات

فردی و مربوط به بیماری و فرم ثبت شاخصهای قلبی-

دموگرافیک در گروهها از آزمون فیشر ،كای اسکوئر و تی

تنفسی استفاده شد كه برای تعیین روایی آن ،روش اعتبار

مستقل استفاده شد .برای مقایسه میانگین فشارخون

محتوی مورداستفاده قرار گرفت و توسط پژوهشگر

سیستولیک و دیاستولیک ،تعداد ضربان قلب ،تعداد تنفس

تکمیل شد .این فرم توسط اساتید و متخصصان بالینی و

و میزان اكسیژن اشباع خون شریانی بین دو گروه از آزمون

اعضای هیئتعلمی صاحبنظر ،اصلاح ،بازبینی و تأیید

تی مستقل و قبل و پس از مداخله در هر گروه از آزمون

شد ( .)12پس از تائید كمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی

تی زوجی استفاده شد .همچنین برای مقایسه ریتم ضربان

گناباد ،از بیماران مبتلابه  ACSدارای معیارهای ورود

قلب و تنفس در دو گروه از آزمون كای اسکوئر استفاده

رضایتنامه برای شركت در پژوهش گرفته شد .در ابتدا

شد.
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یافتهها

سیستولیک و دیاستولیک ،تعداد و ریتم تنفس ،تعداد و

 44نفر ( 44درصد) از نمونههای موردمطالعه ،مرد و 36

ریتم ضربان قلب SPO2 ،و تعداد روزهای بستری در دو

نفر ( 44درصد) زن بودند .میانگین سنی گروه مداخله

گروه تفاوت آماری معناداری نداشت (جدول .)2

جدول  :1مقایسه واحدهای پژوهش در دو گروه ازنظر داروهای مصرفی
مداخله

کنترل

نتیجه آزمون مجذور کای و

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

آزمون دقیق فیشر

نیترات

)25/2( 52

)25/2( 52

بتابلوکر

)25/2( 52

)00( 45

کلسیم بلوکر

)90( 3

)92/2( 2

مهارکننده ACE

)45/2( 94

)32( 90

دیورتیک

)2/2( 4

)50( 0

سالیسیلات

)02/2( 42

)02/2( 42

آنتی لیپید

)02( 43

)05/2( 44

آنتی کوآگولان

)20( 42

)22( 40

داروهای مصرفی

2=0/29
P=0/43
2=0/25
P=0/34
2=0/22
P=0/44
2=9/45
P=0/52
2=5/24
P=0/99
2=0
P=9
2=0/02
P=0/22
P=0/22

جدول  :2مقایسه میانگین شاخصهای قلبی -تنفسی و روزهای بستری در دو گروه
پس از مداخله

قبل از مداخله
مداخله

کنترل

P

مداخله

کنترل

P

فشارخون سیستولیک

955/25±92/23

952/3±50/22

0/24

959/32±93/05

992/4±52/42

0/22

فشارخون دیاستولیک

20/42±93/02

22/32±92/22

0/23

20/05±95/22

22/05±92/25

0/24

92/55±2/05

59/52±0/00

0/5

92/22±2/29

92/22±2/33

0/95

منظم

٪22/2

٪22

0/22

٪02/2

٪02

0/23

نامنظم

٪55/2

٪52

٪95/2

٪92

23±94/23

25±50/25

0/29

25±94/2

29±95/09

0/29

ریتم ضربان

منظم

٪40

٪42

0/24

٪42/2

٪32

0/2

قلب

نامنظم

٪20

٪22

٪25/2

٪22

متغیر

تعداد تنفس
ریتم تنفس

تعداد ضربان قلب

درصد اکسیژن اشباع خون شریانی

23±5/22

23±5/52

0/22

24±5/0

24±5/42

کمتر از  2روز

22٪

٪22/2

تعداد روزهای

 2تا  2روز

٪55/2

40٪

بستری

بیشتر از  2روز

٪95/2

٪95/2

0/22
0/23

 68/3۷±18/49و كنترل  64/8۷±9/۷3بود .بین متغیرهای
فردی و داروهای مصرفی در زمان مطالعه در دو گروه

بحث

تفاوت آماری معناداری وجود نداشت و گروهها از نظر

این مطالعه با هدف تعیین تأثیر تنفس ریتمیک بر

آماری همگن بودند (جدول  .)1میانگین فشارخون

شاخصهای قلبی -تنفسی بیماران سندروم حاد كرونری
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بستری در  CCUانجام شد .بین متغیرهای دموگرافیک

دخانیات و مواد مخدر بهطوركلی وارد مطالعه نمیشدند و

نظیر سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیلات ،سابقه

از این لحاظ نتایج حاصل از مطالعه ما از ضریب اطمینان

بستری و داروهای مصرفی در زمان مطالعه مانند مطالعه

بیشتری برخوردار است ( .)28درواقع انجام تنفس

برزو و همکاران كه با عنوان بررسی تأثیر تنفس ریتمیک

ریتمیک سبب ایجاد انحراف فکر از موضوع اضطرابآور

برشدت درد بیماران بعد از عمل جراحی ارتوپدی

نظیر بروز درد مجدد یا سکته قلبی احتمالی در بیمار

انجامشده بود ،تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد و این

بستری گشته و باوجود عدم افزایش معنادار میزان اكسیژن

نشاندهنده همگن بودن گروهها از نظر آماری است (.)1۷

اشباع خون شریانی سبب منظم شدن تعداد تنفسها در

با وجود اینكه میانگین اكسیژن اشباع خون شریانی

شرایط اضطرابآور بستری بیمار شده و از این طریق از

( )SPO2پس از مداخله افزایش داشت اما این افزایش در

كاهش میزان اكسیژن اشباع خون شریانی از طریق انجام

دو گروه تفاوت آماری معناداری را ایجاد نکرد و این یافته

تنفسهای سطحی و ناكارآمد پیشگیری كرده است (.)21

با نتایج مطالعه رابهاكار كه با عنوان مقایسه بین

این یافته در مراقبتهای پرستاری از اهمیت بالینی

تکنیکهای صوتی و انحراف فکر سمعی و بصری بر

برخوردار بوده چراكه عدم افت میزان اكسیژن اشباع خون

اضطراب ناشی از دندانپزشکی كودكان هند انجامشده بود

شریانی تنها با انجام تنفس ریتمیک و بدون استفاده از

مطابقت دارد ()19؛ اما مرادیان و همکاران در مطالعه خود

اكسیژن كمکی یک هدف مهم مراقبتی در این بیماران

كه با عنوان بررسی تأثیر تمرینات تنفسی برنامهریزیشده

محسوب شده كه میتواند عوارض مصرف اكسیژن را

بر اكسیژناسیون بیماران متعاقب جراحی پیوند عروق

كاهش دهد (.)22

كرونر انجامشده بود ،نشان دادند ،تمرینات تنفس عمیق

میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

باعث باز شدن آلوئول های كلاپس شده میشود و از این

شریانی بین دو گروه تفاوت آماری معناداری را نشان نداد.

طریق از كاهش عملکرد ریه پیشگیری كرده و درنتیجه

در مطالعه محسنی و همکاران كه تأثیر موسیقی بهعنوان

باعث بهبود در نسبت تهویه و پرفیوژن و افزایش میانگین

یک روش انحراف فکر بر درد ،اضطراب و همودینامیک

اكسیژن خون شریانی میشود .در توجیه معنادار بودن

بیماران پس از عمل سزارین را بررسی كرده بودند ،نیز

افزایش اكسیژن اشباع خون شریانی در مطالعه ذكرشده

نتایج تفاوت آماری معناداری را به دست نداد .درواقع به

میتوان گفت ،در مطالعه مرادیان بیماران در طول فاز

نظر میرسد تغییرات فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

مداخله نیز اكسیژن كمکی دریافت میكردند و فقط در

علاوه بر تأثیر مکانیسم بدن در مراحل پس از آسیب عضله

پایان مقادیر مصرف اكسیژن با توجه به نوع وسیله مصرفی

قلب ،متأثر از عواملی متفاوتی نظیر اضطراب ،باقی ماندن

و تعداد لیتر اكسیژن مصرفی در دقیقه در هر بیمار سنجیده

بیمار در بخش مراقبت ویژه ،تغییرات همودینامیک ناشی

و ثبت میشد ،درحالیكه در مطالعه ما برای حذف

از گذراندن مراحل حاد اختلال سندروم حاد كرونری

هرگونه عامل مداخلهگر ،بیماران در طول مداخله هیچ

باشد ،لذا برای بررسی تأثیر مستقیم تنفس ریتمیک باید

اكسیژن حمایتی دریافت نمیكردند .همچنین در مطالعه

سایر عوامل مداخلهگر در بیمار را در نظر گرفت (.)23

ذكرشده افراد از نظر سابقه مصرف سیگار كنترل نشده

در مطالعه حاضر از نظر تعداد ضربان قلب تفاوت

بودند و این امر خود بر ظرفیت تنفسی و عملکرد ریوی و

معناداری بین دو گروه در مرحله قبل از مداخله مشاهده

به دنبال آن میزان اكسیژن اشباع خون شریانی مؤثر است.

نشد كه با نتایج مطالعه وثوقی و همکاران كه با عنوان

درحالیكه در مطالعه ما افراد دارای سابقه مصرف سیگار،

تأثیر انحراف فکر بر شاخصهای فیزیولوژیک و شدت
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تأثیر تنفس ریتمیک بر شاخصهای قلبی -تنفسی بیماران سندروم حاد

درد ناشی از رگ گیری در كودكان  3تا  6ساله انجامشده

تنفس ایجاد نکرد .با وجود اینکه كاهش درد و اضطراب

بود ،مطابقت دارد .این در حالی است كه در همین مطالعه

از طریق تأثیر بر اعصاب سمپاتیک سبب كاهش تعداد

(وثوقی) ضربان قلب بین دو گروه پس از مداخله و با

تنفس میشود ،اما این كاهش در مطالعه ما و مطالعات

انجام آزمون تی زوجی تفاوت معناداری را نشان داد .این

مشابه معنادار نبوده است و تصور میشود با استفاده از

تفاوت در مرحله پس از مداخله بین مطالعه ما و وثوقی

تنفس ریتمیک در مدتزمان طولانیتر میتوان از فواید

میتواند ناشی از آن باشد كه در مطالعه وثوقی ضربان

كاهش تعداد تنفس نیز بهره جست (.)14

قلب تنها  3دقیقه پس از انجام مداخله ارزیابی و
اندازهگیری شد ،درحالیكه در این مطالعه تمام

نتیجهگیری

شاخصهای قلبی – تنفسی در طول  12ساعت پس از

با وجود این كه یافتههای این مطالعه تفاوت

مداخله سنجیده شدند و به نظر میرسد این معنادار بودن

معناداری را در شاخصهای قلبی -تنفسی پس از انجام

ضربان قلب در مطالعه وثوقی میتواند نشاندهندهی باقی

تنفس ریتمیک نشان نداد ،اما میتوان با استفاده از تعداد

ماندن اثر انجام تکنیک انحراف فکر (ازجمله تنفس

نمونه بیشتر و گروههای مختلف بیماریهای قلبی

ریتمیک) در فاصله كوتاهمدت باشد ( .)24همچنین در

عروقی از مزایای احتمالی آن سود برد و این روش را

مطالعه دكهء و همکاران كه تأثیر دو پروتکل مقاومتی و

بهعنوان یک درمان مکمل در بهبود علائم این بیماران

هوازی بر ظرفیت عملکردی و كیفیت زندگی بیماران مرد

پیشنهاد نمود.

پس از انفاركتوس قلبی را بررسی كرده بودند ،مانند
مطالعه حاضر تفاوت معناداری در تعداد ضربان قلب به-

تقدیر و تشکر

دست نیامد ( .)24در مطالعهی قاسمی و همکاران نیز كه

مقاله حاضر حاصل پایان نامه كارشناسی ارشد

نقش تمرینات ورزشی هوازی  14هفتهای در ارتقاء

پرستاری مراقبتهای ویژه بزرگسالان است كه با شماره

تناسب قلبی عروقی در كاركنان پروازی را بررسی كرده

كمیته

شماره

بودند ،همانند مطالعه حاضر ،تعداد ضربان قلب بین دو

 IRCT201411097225N2در مركز كار آزمایی بالینی

گروه مطالعه تفاوت معناداری را نشان نداده بود (.)26

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به ثبت رسیده

اخلاق

gmu.rec.1393.5

و

از نظر تعداد تنفس در مطالعه حاضر تفاوت

است .بدینوسیله از كلیه كاركنان بخش سیسییو

آماری معناداری بین دو گروه قبل و بعد از مداخله وجود

بیمارستان تحت مطالعه ،شورای تحصیلات تکمیلی

نداشت .در مطالعهی طهماسبی و همکاران نیز كه تأثیر

دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و

رایحهدرمانی و آرامسازی (بهعنوان یک روش انحراف

كلیه بیماران مشاركتكننده كه بدون همکاری و مساعدت

فکر) بر شاخصهای فیزیولوژیک و اضطراب بیماران

آنها انجام این پژوهش امکانپذیر نبود ،تشکر و قدردانی

تحت آنژیوگرافی عروق كرونر انجام داده بودند،

میگردد.

مداخلهی انجامشده تفاوت آماری معناداری را در تعداد
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Background & Objectives: Coronary artery disease is the most
common cardiovascular disease and cause of a lot of deaths
worldwide. In patients with this disease, symptom management is
performed both pharmacologically and non-pharmacologically.
Rhythmic breathing is one of the non-pharmacological proposed
methods. The aim of this study was to investigate the effect of
rhythmic breathing on the cardiorespiratory parameters in Acute
Coronary Syndrome patients admitted at CCU.
Methods: In this clinical trial, 80 patients with acute coronary
syndrome were randomly divided into two interventional and
control groups .The intervention group performed the rhythmic
breathing for 20 minutes every 5 minutes once and it took 1
minute, and any intervention was not performed in the control
group, but routine medical procedures were similar in both
groups. Before and after the intervention, blood pressure, heart
rate, respiration and oxygen saturation were recorded. The study
instrument consisted of a demographic questionnaire and a data
sheet for recording physiologic parameters, and the data were
analyzed by using SPSS software. P values less than 0.05 was
considered significant.
Results: Based on the findings, there was no statistically
significant difference between the groups in systolic blood
pressure (P=0.65), diastolic blood pressure (P=0.53), respiratory
rate (P=0.12), the rhythm of respiration (P=0.74), heart rate
(P=0.61), the rhythm of the heartbeat (P=0.5) and arterial oxygen
saturation (P= 0.67).
Conclusion: Despite the lack of significant findings in this study,
rhythmic breathing can be conducted in other cardiovascular
diseases with a larger sample size, profiting from its potential
benefits.
Keywords: Acute coronary syndrome, Cardiorespiratory
parameters, Rhythmic breathing
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