
 

 

 

 در کاهش درد بیماران ها و تاثیرات رفلکسولوژیکاربرد سیربر

 : بیان مسئله

 طب از یا شاخه یشناس بازتاب ای یرفلکسولوژ

 شامل و یتهاجم ریغ و یمیقد روش کی مکمل،

 علم در. است پاها و ها دست در یرفلکس نقاط ماساژ

 از نقشه کی نگراینما ها دست و پاها کف یرفلکسولوژ

 قرار بیترت و نظم یعنی. هستند بدن یاعضا کل

 قرار مشابه پاها کف در بدن مختلف یها بخش یریگ

 تا یرفلکسولوژ سمیمکان.  است بدن در ها آن یریگ

 اساس بر که یفشار طب و یسوزن طب مشابه یحد

 حیتوض هستند، بدن کل سطح در یانرژ یها کانال

 .شود یم داده

 

  :روند یا شرح پروژه

 یرفلکسولوژ به مربوط یپژوهش و یعلم مقاالت یسربر به پروژه نیا یط در ما

 .میدیرس ریز شرح به نیشیپ یها پژوهش یبرخ به نآ یط در که میپرداخت

 یا پاها به فشار آمدن وارد برای انگشتان از آن در که است درمانی رفلکسولوژی

 مانند مختلف های بیماری درمان بـرای و شـود مـی اسـتفاده هـا دست

 خـون، جریـان به مربوط مشکالت تنفسی، مشکالت میگرنـی، سـردردرهـای

 استرس بـا مـرتبط هـای بیمـاری دیگر و باال فشارخون اضطراب، و استرس  درد،

 .دارد کاربرد

 فرد در راحتی ایجاد باعـث فیزیولـوژیکی تغییرات ایجاد طریق از رفلکسولوژی

 عصبی پایانه صدها حریکت باعث بازتابی مراکـز روی انگشـتان فشار . گردد می

 باعث نتیجـه در و درد انتقـال از مـانع کـه شده اندروفین شدن آزاد و پـا کف در

 و تـنش کـاهش سبب طریـق ایـن از و شـود مـی حسـی بی ایجاد و آرامش

 کـاهش طریق از رفلکسولوژی همچنین. شـود مـی خـاطر آرامـش افـزایش

 فشـارخون و اسـترس کاهش سبب سمپاتیک عصبی سیسـتم فعالیـت

 .  گـردد مـی

 هـا ماهیچه راحتی افـزایش در خـون جریـان بهبـود طریـق از رفلکسـولوژی

 بـا و شـده پاراسـمپاتیک عصـبی سیسـتم تحریـک سـبب و اسـت مـوثر

 افـزایش و نفـرین نـوراپی و کـورتیزول کاهش و واگ عصـب تحریـک

 .ی شودم ایمنی دستگاه بهتر عملکرد موجب سـروتونین

 

 

 

 (دوره اول)  تهران پژوهشی دبیرستان فرزانگان دو-سیزدهمین نمایشگاه علمی

:نتایج و پیشنهادات  

 ترها،ینوروترانسم یبرخ یآزادساز شامل یرفلکسولوژ

 ترشح شیافزا اتونوم، یعصب ستمیس بر یبخش آرام اثر

 موثر نیمورف برابر ۵ حداقل که ها نیانکفال و نیاندورف

  .شود یم فرد درد کاهش موجب و بوده

 مطلوب ریتاث یمرور ی مطالعه نیا یها افتهی مجموع

. دهد یم نشان مختلف یها یماریب بررا  یشناس بازتاب

 یرفلکسولوژ شده، انجام یها یبررس به توجه با

 یها درمان کنار در یجانب درمان کی عنوان به تواند یم

با  انماریب یروان و یجسم طیشرا بهبود در ،یاصل

 .های مزمن موثر باشددرد

  

  :نابع مطالعاتیم

بر میزان کاهش کمردرهای  تاثیر رفلکسولوژی کف پا ،۱۹۳۱ ،محمد حسین موقر و همکاران . 1

۳۹شماره  ،۰۲دوره  ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،ناشی از دیسکوپاتی  

رسی تاثیر رفلکسولوژی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به رب  ،۱۹۳۰ ،شادان پدرام راضی. ۰

دوره اول ،سال ششم ،های پستان ایران فصلنامه بیماری  ،سرطان سینه تحت شیمی درمانی  

مجله  ،نسی تاثیر رفلکسولوژی بر شدت درد زایماربر  ،۱۹۳۳ ،ماهرخ دولتیان و همکاران. ۹

۲۰شماره  ،۱۳ه دور ،شگاه علوم پزشکی زنجانعلمی پژوهشی دان  

سی تاثیر ماساژ به شیوه رفلکسولوژی بر تسکین درد ربر  ،۱۹۳۱ ،ناه جنابی و همکارانسی. 4

 هگاشدان ،ای بالینی آن در ایرانرفلکسولوژی و کاربرده ،۱۹۳۲ ،ندا شریفی و همکاران ،زایمان

  علوم پزشکی گناباد

 

نژاد پارمیدا مطلبی –سارا زمانی  :نام و نام خانوادگی  

4/۳ – ۹/۳ :شماره کالس  
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