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 .1استادیار بیهوشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم
 .2دانشجوی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم
 .3دانشیار اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم
 .4کارشناس بیهوشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم
تاریخ دریافت93/2/30 :

تاریخ بازبینی93/3/8 :

تاریخ پذیرش93/3/18 :

چکیده
زمینـه و هـدف :لـرز یکـی از عـوارض ناخوشـایند و شـایع پـس از عمـل جراحی بـوده که بـا مشـکالتی از قبیـل افزایش مصـرف اکسـیژن ،افزایش
فشـار داخـل جمجمـه و عـوارض دیگـر همـراه میباشـد .هـدف از این مطالعه مقایسـه اثـر دوزهای متفـاوت پتیدیـن و فنتانیل در درمان لـرز پس از
بیحسـی نخاعـی در بیمـاران ارتوپدی بوده اسـت.
مـواد و روشهـا :در یـک کارآزمایـی بالینـی  60بیمـار ارتوپـدی مراجعه کننـده به بیمارسـتان امام خمینی شـهر ایالم طـی فروردین مـاه  1392لغایت
شـهریور مـاه 1392مـورد بررسـی قـرار گرفتند .شـرکت کنندگان بهطـور تصادفـی در دو گروه 30نفری پتیدین و فنتانیل تقسـیم شـدند .شـدت لرز پس
از بیحسـی نخاعـی در دو گـروه مـورد ارزیابـی و مقایسـه قـرار گرفـت .تحليـل آمـاري با اسـتفاده از آزمونهـاي تی زوجی ،تی مسـتقل و مجـذور كای در
نرمافـزار  SPSSنسـخه  16انجـام و  P >0/05معنـیدار در نظـر گرفته شـد.
یافتههـا :شـرکت كننـدگان از نظـر عوامـل مؤثـر بر نتایج پـس از عمل همسـان بودنـد %98/3 .از بیماران شـدت لرز خفیف و  %1/7شـدت لرز متوسـط
داشـته و هیـچ مـوردی از شـدت لرز شـدید گزارش نشـد .ميانگين و انحراف معيار شـدت لـرز در دو گروه بهطور چشـمگیری کاهش یافـت اما بین کاهش
شـدت لـرز در دو گـروه اختلاف آماری معنیدار وجود نداشـت ( .)P=0/28گروهها از نظر شـدت لرز قبل از مداخله ( )P=0/052و بعـد از مداخله ()P=0/47
تفاوت معنیدار نداشـتند.
نتیجهگیـری :تاثیـر دو داروی پتیدیـن و فنتانیـل در پیشـگیری از لـرز پس از عمل جراحی همسـان میباشـد .لذا توصیه میشـود متخصصین بیهوشـی
بـا توجـه به سـایر شـرایط بیمـاران ،نوع داروی مورد اسـتفاده جهـت کنترل لرز بعـد از عمل را انتخـاب نمایند.
واژههای کلیدی :بیحسی نخاعی ،فنتانیل ،پتیدین ،لرز پس از عمل

مقدمه
لــرز پــس از عمــل جراحــی در گذشــته شــایع بــوده و بــا توجــه
بــه اســتفاده از داروهــای مختلــف مثــل مخــدر و حفــظ شــرایط
دمایــی مطلــوب اتــاق عمــل شــیوع آن رو بــه کاهــش اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه لــرز هماننــد ســایر عــوارض بیهوشــی و
نویسنده مسئول :کریم همتی ،استادیار بیهوشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم
ایمیلKhematy@gmail.com :

بیحســی باعــث عــدم رضایــت بیمــاران ،افزایــش موربیدیتــی
بیشــتر حیــن و پــس از عمــل و افزایــش مصــرف اکســیژن تــا
 %٦٠٠میشــود بایســتی بــا اقدامــات مناســب قبــل و حیــن
عمــل میــزان شــیوع آن را کاهــش دهیــم( .)1بیحســی نخاعــی
عــاوه بــر تغییــر درجــه دمایــی هیپوتاالمــوس باعــث ایجــاد
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مقایسه اثر دوزهای متفاوت پتیدین و فنتانیل در درمان لرز پس از بی حسی

مقایسه اثر دوزهای متفاوت پتیدین و فنتانیل در درمان لرز ...

لــرز پــس از عمــل جراحــي ،از شــايعترين عــوارض بعــد از
عمــل اســت کــه در بیــن  6/3درصــد تــا  65درصــد از بيمــاران
ديــده ميشــود و شــامل حــركات غيــرارادي يــك يــا چنــد گروه
از ماهيچههــا ميباشــد(.)5
لــرز پــس از عمــل جراحــي ســبب عــوارض زيــادي ماننــد
افزايــش مصــرف اكســيژن ،افزايــش توليــد دياكســيدكربن،
بــاال رفتــن ضربــان قلــب و فشــار خــون و در نتيجــه تشــديد
بيمــاري ايســكميك قلــب ،همچنيــن افزايــش فشــار داخــل
جمجمـهاي ،افزايــش فشــار داخــل چشــمي ،افزايــش درد محــل
جراحــي و نيــز احســاس عــدم راحتــي در بيمــار ميشــود .اكثــر
داروهــاي بيهوشــي باعــث گشــادي عــروق محيطــي ميگردنــد
و در حیــن بيهوشــي پاس ـخهاي تنظيــم دمــاي مركــزي مثــل
آســتانهی انقبــاض عروقــي مهــار ميشــود(.)6
لــرز مــي توانــد نتيجــهي هيپوترمــي حيــن عمــل جراحــي و
تنظيــم مجــدد مركــز دمایــی بــدن يــا ناشــي از تــب و لــرز ثانويه
بــه فعــال شــدن پاســخ التهابــي و آزادســازي ســيتوكينها
باشــد(.)7
برخــي داروهــا ماننــد مپريدين(پتيديــن) در تمامــي دوزهــا براي
درمــان لــرز بعــد از عمــل مؤثــر دانســته شــدهاند( ،)3ولي بــا توجه
بــه احتمــال بــروز عوارضــي مثــل تضعيــف تنفســي بهدنبــال
اســتفاده از پتيديــن ،يافتــن داروهــاي جايگزين براي پيشــگيري

و درمــان لــرز بعــد از عمــل همــواره مــد نظــر بــوده اســت.
امــا هنــوز بــر ســر ايــن موضــوع كــه كــدام روش دارويــي بــراي
بيمــاران پــس از جراحــي مناس ـبتر اســت بحثهايــي وجــود
دارد .هــدف از انجــام ايــن مطالعــه مقايسـهي دو داروي فنتانیــل
و پتيديــن در كاهــش ايــن عارضــه بــود.
لــرز یــک رونــد خــود محــدود شــونده اســت کــه هرگــز مزمــن
نمیشــود( .)8لــرز پــس از عمــل شــایع اســت و در افــراد ســالم
()9
نيــز ممكــن اســت بــرونده قلــب تــا پنــج برابــر افزايــش يابــد
و ايــن تغييــرات بيمــاران مبتــا بــه بيمــاري ايســكميك قلبــي
يــا نارســايي قلبــي را بــه مخاطــره ميانــدازد( .)10در بيمــاران
بــا كاهــش عملكــرد قلبــي يــا تنفســي ،لــرز پــس از عمــل
منجــر بــه كاهــش درصــد اشــباع مخلــوط وريــدي ميشــود.
هيپوكســي ،هيپركربــي و اســيدوزالكتيك بدنبــال لــرز ممكــن
اســت در بهبــودي پــس از بيهوشــي اختــال ايجــاد كنــد(.)9
در برخــي از مطالعــات ثابــت شــده كــه لــرز پــس از عمــل
ممكنســت باعــث افزايــش فشــار داخــل چشــم شــود( )11و ممكن
اســت بــا عملكــرد فشــار ســنجهاي اســيلومتريك و پالــس
اكســي متــري تداخــل كنــد(.)9
بيمارانـي كـه لـرز پس از عمـل را تجربـه كردهانـد از آن بهعنوان
بدتريـن خاطـره دوران بسـتري خود يـاد ميكنند(.)12
بــا توجــه بــه مســائل يــاد شــده ،ضــرورت درمــان و پيشــگيري
از لــرز پــس از عمــل الزامــی اســت .اســتفاده از داروهــا همچنــان
شــناخته شــده تريــن شــيوه درمــان و پيشــگيري لــرز پــس از
عمــل هســتند ،عمدهتريــن داروهايــي كــه در درمــان لــرز پــس
از عمــل مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد شــامل کلونیدیــن
( 75میکروگــرم بــر کیلوگــرم) ،كتانســرين ( 10میلیگــرم)،
فیزوســتیگمین ( 0/04میلیگــرم بــر کیلوگــرم) و ســولفات
منیزیــم ( 30میلیگــرم بــر کیلوگــرم) میباشــند(.)12
سـاير داروهايـي كـه در پيشـگيري از لـرز پـس از عمـل مـورد
اسـتفاده قـرار میگیرنـد نیـز شـامل پتیدیـن ( 0/3میلیگـرم
بـر کیلوگـرم) ،دگزامتـازون ( 0/1میلیگـرم بـر کیلوگـرم) و
دوکسـاپرام ( 1میلیگـرم بر کیلوگرم) میباشـند کـه از این میان
شـايعترين و شـناخته شـدهترين دارو پتيديـن اسـت .اثربخشـي
پتيديـن در پيشـگيري از لـرز پس از عمل براسـاس مطالعهاي در
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وازودیالتاســیون محیطــی شــده کــه ایــن عارضــه عمدتــا بــه
علــت بلــوک ســمپاتیک ایجــاد میشــود کــه بــه نوبــه خــود
باعــث دفــع بیشــتر حــرارت میشــود(1و.)2
دمــاي مركــزي بــدن يكــي از مهمتريــن و پايدارتريــن متغيرهــا
در حفــظ فيزيولــوژي بــدن انســان ميباشــد و هرگونــه اختــال
در آن از جملــه هيپوترمــي حيــن اعمــال جراحــي منجــر
بــه مشــكالتي چــون لــرز پــس از عمــل جراحــي ،اختــاالت
انعقــادي ،اختــال در تعــادل نيتــروژن بــدن و تغييــرات اثــرات
دارويــي بــر بــدن ميشــود(.)3
هيپوترمــي خفيــف نيــز در مطالعــات مختلــف موجــب افزايــش
خطــر ســه برابــري لــرز پــس از اعمــال جراحــي قلبــي شــده
اســت ،پــس حتــي اجتنــاب از هيپوترمــي خفيــف نيــز بايــد
مهــم تلقــي گــردد(.)4
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کریم همتی و همکاران

مواد و روشها
ایــن مطالعــه از نــوع کاربــردی اســت از بیــن بیمــاران مراجعــه
کننــده بــه بیمارســتان امــام خمینــی در بهــار و تابســتان 92
تعــداد 60بیمــار واجــد شــرایط انتخــاب و بهصــورت تصادفــی
در دو گــروه پتیدیــن و فنتانیــل مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
در ایـن مطالعـه شـرایط ورود بـه مطالعـه شـامل :رضایت جهت
ورود به مطالعه ،سـن افراد مورد بررسـی  18-65سـال میباشند.
قبـل از ورود بيمـاران بـه اتـاق عمـل ،روش مطالعـه بـراي آنها
توضيـح داده شـد و پـس از اخذ رضايـت نامه كتبـي وارد مطالعه
شـدند .شـرایط خـروج از مطالعـه :سـابقه حساسـيت بـه پتيدين
يـا فنتانیـل ،سـابقه اولسـر پپتيـك ،عفونت سيسـتميك يا ضعف
ايمنـي ،سـابقه مصـرف داروهاي مهاركننـده مونوآمين اكسـيداز،
هيپوتيروئيـدي درمان نشـده ،هيپرتروفي خوش خيم پروسـتات،
آديسـون ،تنگـي حالـب ،بيماريهـاي تشـنجي و بيمارانـي كـه
حيـن جراحـي خونريزي قابـل مالحظهای داشـتند.
در ایــن مطالعــه تــاش شــد تمــام بیمــاران بــا لیدوکائیــن 5
درصــد و بــدون هیــچ داروی افزودنــی دیگــر تحــت بیحســی
نخاعــی قــرار بگیرنــد .نمونههــای مــورد مطالعــه کــه دچــار لــرز
پــس از بیحســی نخاعــی شــدند و شــدت لــرز بــا اســتفاده
از معیــار عــددی پیوســته ( )NRSتوســط تکنســین بیهوشــی
آمــوزش دیــده در ابتــدا مشــخص و بهصــورت تصادفــی در دو
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

یافتهها
بیمــاران بهطــور تصادفــی بــه دو گــروه 30نفــری پتیدیــن و
فنتانیــل تقســیم شــدند .نتایــج مطالعــه نشــان میدهــد کــه
 61/7درصــد (37نفــر) بیمــاران مــرد و 38/3درصــد (23نفــر)
زن بودنــد و تفاوتــی از نظــر جنســیتی بیــن دو گــروه وجــود
نداشــت (.)P<0/05
میانگیـن سـنی بیماران در گروه پتیدیـن  41/20±11/95و گروه
فنتانیـل  42/67±12/09سـال بـوده کـه تفاوتی از نظـر آماری با
هم نداشتند.
در این مطالعه شـدت لرز بیماران 98/3درصد خفیف 1/7 ،درصد
متوسـط بودنـد و هیچکـدام از بیمـاران دارای لرز شـدید نبودند.

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 18:55 IRST on Monday October 22nd 2018

سـال 1997ثابت شدهاسـت( .)10اسـتفاده از پتيدين ممكن اسـت
بـه دپرسـيون تنفسـي منجر شـود .همچنيـن بهعلت اثـر دپرس
کننـده بـر سيسـتم عصبي مركـزي ممكن اسـت سـبب افزايش
مـدت اقامـت در ريـكاوري ،افزايـش شـيوع تهـوع و اسـتفراغ،
كنـد شـدن حركات دسـتگاه گـوارش و بـه تأخير افتـادن تغذيه
طبيعـي رودهاي بيمـاران شـود( .)9بـا توجه به اهميـت كنترل لرز
پـس از عمـل و نيـز لـزوم يافتـن دارويـي كه بـر مـدت اقامت در
اتـاق ريـكاوري و وضعيـت قلبي تنفسـي بيماران تأثيـر نامطلوب
نگـذارد ،انجـام تحقيقـات بيشـتر درايـن زمينـه ضـروري اسـت
و از آنجـا كـه تاكنـون بيـن اثـر بخشـي پتيديـن و فنتانیـل در
پيشـگيري از لـرز پـس از عمل مقايسـهاي صورت نگرفتـه بود بر
آن شـدیم تـا تأثیـر ایـن دو دارو بـر لـرز را مقایسـه نمائیم.

گــروه قــرار گرفتــه و بــه گــروه اول  25میلیگــرم پتیدیــن و بــه
گــروه دوم  50میکروگــرم فنتانیــل داده شــد .در صــورت عــدم
پاســخدهی مناســب دارو را تــا ســه بــار تکــرار کردهایــم .در
پایــان بیمــاران را از نظــر پاسـخهای درمانــی بهصــورت کاهــش
شــدت لــرز بــا اســتفاده از معیــار عــددی پیوســته (،)NRS
اختــاالت همودینامیــک و ســایر عــوارض جانبــی بررســی و
دادههــا را ثبــت نمودیــم .اطالعــات فــوق و اطالعــات منــدرج در
پرسشــنامهای کــه توســط محقــق طراحــی شــده بــود ،توســط
نرمافــزار  SPSSنســخه 16و شــاخصهای توصیفــی مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
بـا اسـتفاده از آمارهـای پارامتریـک و غیـر پارامتریـک و نیـز
آزمونهـاي تـی زوجـی ،تی مسـتقل و مجـذور كاي و نیـز آنالیز
رگرسـیون تجزیـه و تحلیـل الزم صـورت گرفـت .بـا اسـتفاده
از نرمافـزار آمـاری اسـتات کالـک تحـت برنامـه اپیاینفـو بـا
95درصـد اطمینـان و  80درصـد تـوان تعـداد  60نمونـه بهطور
مسـاوی بـرای دو گـروه پتیدیـن و فنتانیـل مـورد نیـاز بـود.
بــا توجــه بــه اهمیــت رعایــت اصــل محرمانــه بــودن اطالعــات
شــخصی بیمــاران و نــوع بیمــاری ،مشــخصات ایشــان در
فرمهــای مربوطــه جمــعآوری و اطالعــات مــورد نیــاز بــدون
ذکــر نــام گــردآوری شــدند .در ایــن مطالعــه ســعی شــده اســت
بــا اخــذ رضایــت آگاهانــه از بیمــاران ضمــن بــه حداقل رســاندن
عــوارض هیچگونــه هزینــه اضافــی بــر بیمــاران تحمیــل نشــود.
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جدول  :1جدول متقاطع شدت لرز قبل و بعد از مداخله با نوع مداخله
جمع

نوع دارو
فراوانی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

1

1

12/5

7

87/5

8

100

2

19

54/3

16

45/7

35

100

3

9

56/2

7

43/8

16

100

4
جمع

1

100

0

0

1

100

30

50

30

50

60

100

P>0/32

جدول :2توزیع فراوانی شدت لرز در افراد مورد مطالعه
شدت لرز

لرز خفیف با شدت لرز3و کمتر

فراوانی

درصد

59
1
0
60

98/3
1/7
0
100

لرز متوسط با شدت لرز 4 -7

لرز شدید با شدت لرز  8و باالتر
جمع

جدول  :3مقایسه میانگین و انحراف  Vشاخصها در اتاق عمل و ریکاوری بر حسب نوع دارو
انحراف معیار

P

پتیدین

30

125/67

18/13

0/46

فنتانیل

30

125

17/17

پتیدین

30

75/67

9/71

فنتانیل

30

74

7/7

پتیدین

30

73/77

13/02

فنتانیل

30

73/17

10/36

پتیدین

30

14/7

0/535

فنتانیل

30

14/67

0/606

پتیدین

30

123

16/43

فنتانیل

30

119

14/7

پتیدین

30

76

8/94

فنتانیل

30

72

7/14

پتیدین

30

74/73

11/26

فنتانیل

30

71/1

9/93

پتیدین

30

14/7

0/535

فنتانیل

30

14/67

0/606

متغیر
فشار سیستولیک در اتاق عمل
فشار دیاستولیک در اتاق عمل
ضربان قلب در اتاق عمل
تعداد تنفس در اتاق عمل
فشار سیستولیک در ریکاوری
فشار دیاستولیک در ریکاوری
ضربان قلب در ریکاوری
تعداد تنفس در ریکاوری

تعداد

میانگین

0/09
0/26
0/32
0/28
0/04
0/46
0/32
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پتیدین

شدت لرز در اتاق عمل

فنتانیل

درصد
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کریم همتی و همکاران

از نظــر فشــارخون سیســتولیک ،دیاســتولیک ،تعــداد نبــض،
تعــداد تنفــس و ضربــان قلــب در اتــاق عمــل و داروی اســتفاده
شــده اختــاف معن ـیداری وجــود نداشــت.

جدول :4مقایسه میانگین و انحرافمعیار شدت لرز در دو گروه قبل و بعد از مداخله بر حسب نوع دارو
متغیر
شدت لرز قبل از مداخله

شدت لرز بعد از مداخله

میانگین
پتیدین

2/33

0/606

فنتانیل

2

0/694

پتیدین

0/37

0/556

فنتانیل

0/47

0/507

میانگیــن شــدت لــرز در گروهــی کــه پتیدیــن اســتفاده کــرده
بودنــد  2/33 ±0/606و گــروه فنتانیــل  2±0/696بــود کــه
شــدت لــرز قبــل از مداخلــه در دو گــروه اختــاف معنــیدار
نداشــته اســت .همچنیــن میانگیــن شــدت لــرز نیــز پــس از
مداخلــه در گــروه پتیدیــن  0/37±0/556و در گــروه فنتانیــل
 0/47±0/507بــود کــه شــدت لــرز بعــد از مداخلــه در دو گــروه
اختــاف معن ـیدار نداشــته اســت.
بحث
رخــداد لــرز پــس از عمــل جراحــي بســيار شــايع اســت و ســبب
عــوارض زيــادي ماننــد افزايــش مصــرف اكســيژن ،افزايــش
توليــد دياكســيد كربــن ،بــاال رفتــن ضربــان قلــب و فشــار
خــون و در نتيجــه تشــديد بيمــاري ايســكميك قلــب ،همچنيــن
افزايــش فشــار داخــل جمجمـهاي ،افزايش فشــار داخل چشــمي
افزايــش درد محــل جراحــي و نيــز احســاس عــدم راحتــی در
بیمــار میشــود(9()11-13و .)8در ايــن مطالعــه كــه بــر روي بيمــاران
ارتوپــدی تحــت بیحســی نخاعــی انجــام شــد ،از داروهــاي
پتيديــن ،فنتانیــل اســتفاده گرديــد و اثــرات آنهــا در كنتــرل
لــرز پــس از عمــل مــورد بررســي قــرار گرفــت .شــدت بــروز لــرز
در گــروه فنتانیــل و پتیدیــن در قبــل و بعــد از مداخلــه تفــاوت
معن ـیداری نداشــت( .)P>0/47البتــه از نظــر آمــاري اختــاف
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

انحراف معیار

P

0/052

0/47

معنــي داري بيــن گــروه فنتانیــل و پتيديــن وجــود نداشــت
كــه ايــن مســئله مــي توانــد ناشــي از حجــم كــم نمونــه مــورد
مطالعــه باشــد.
در ایــن مطالعــه  80درصــد بیمــاران متاهــل و  20درصــد
هــم مجــرد بودنــد .از لحــاظ توزیــع فراوانــی شــغلی هــم اکثــر
بیمــاران خانــه دار و  21/7درصــد بیــکار و یــا کارمنــد بودنــد.
از نظــر نــوع عمــل جراحــی بیمارانــی کــه تحــت اعمــال جراحی
بازســازی ثانویــه مــچ پــا و جاانــدازی بــاز ســاکرال قــرار گرفتــه
بودنــد باالتریــن فراوانــی و پــس از آن اعمــال جراحــی فمــور
و خــروج پــاک قــرار داشــتند .اعمــال جراحــی شکســتگی
زانــو ،شکســتگی تروکانتریــک ،خارجســازی جســم خارجــی،
تخلیــه آبســه ،جاانــدازی بــاز اینترتروکانتریــک ،ترمیــم پارگــی
لیگامــان صلیبــی قدامــی ،فــاپ چرخشــی ،تعویــض مفصــل
زانــو هــم هــر کــدام بــا  1مــورد (1/7درصــد) کمتریــن فراوانــی
را داشــتهاند.
نتایــج حاکــی از آن اســت کــه  96/7درصــد بیمــاران پــس از
عمــل دچــار عــوارض خاصــی نشــدهاند تنهــا  3/3درصــد آنهــا
دچــار کاهــش تعــداد تنفــس شــدهاند.
در مقایســه فشــار سیســتولیک در اتــاق عمــل و ریــکاوری
میانگیــن فشــار در اتــاق عمــل  125/33 ±17/51و در ریــکاوری
 121 ±15/59بــوده کــه اختــاف فشــار خــون سیســتولیک در
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امــا بیــن فشــارخون دیاســتولیک در اتــاق عمــل ()P>0/09
و در ریــکاوری ( )P>0/04بــا داروی اســتفاده شــده ارتبــاط
معنــاداری وجــود داشــت.
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از نظــر فشــارخون سیســتولیک ( ،)P>0/46دیاســتولیک
( ،)P>0/09تعــداد نبــض( ،)P>0/26تعــداد تنفــس ()P>0/32
و ضربــان قلــب( )P>0/26در اتــاق عمل و داروی اســتفاده شــده
اختــاف معن ـیداری وجــود نداشــت .بــا توجــه بــه اســتفاده از
پتیدیــن در بیمــاران تحــت بیحســی نخاعــی در ســایر نقــاط
دنیــا دیــده شدهاســت در دو گــروه تحــت مطالعــه عالیــم
حیاتــی( فشــارخون ،فشــار داخــل جمجم ـهای و فشــار داخــل
چشــم) در دو گــروه تفــاوت معنــاداری نداشــته اســت(14و .)15در
مطالعـهاي كــه توســط آقــای کیــم و همــكاران انجــام شدهاســت
پايــداري هموديناميــك نفوپــام بيشــتر از مپريديــن اســت(.)16
در مطالعــه حاضــر از نظــر فشــارخون سیســتولیک()P>0/46
و فشــارخون دیاســتولیک ( )P>0/09در اتــاق عمــل و داروی
اســتفاده شــده اختالف معنـیداری وجــود نداشــت()P<0/05که
بــا مطالعــه جواهــر فــروش همخوانــی دارد(.)17
همچنیــن از نظــر بررســی تعــداد نبــض در اتــاق عمــل و داروی
اســتفاده شــده اختــاف معن ـیداری وجــود نداشــت()P>0/26
کــه در مطالعــه جعفــری جاویــد و همــکاران نیــز نتایج مشــابهی
بدســت آمــده اســت (.)18()P>0/05
در ایــن مطالعــه از نظــر تعــداد تنفــس در اتــاق عمــل و داروی
اســتفاده شــده اختــاف معن ـیداری وجــود نداشــت()P>0/32
کــه از ایــن نظــر بــا مطالعــه مشــیری و همــکاران ()P>0/01

دارد( )21و بـا مطالعـات آقای جواهر فـروش ( ،)17(P>0/04پازوکی
( ،)5،7()P>0/05پاووسـا و همـکاران ( )22()P>0/05و مشـیری
( )19()P>0/01همخوانـی ندارد.
نتیجهگیری
بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه و مطالعــات انجــام
شــده در ســایر نقــاط دنیــا در ارتبــاط بــا ســایر داروهــای ضدلرز
پیشــنهاد میشــود مطالعــات تکمیلــی در رابطــه بــا مقایســه
بیــن اثربخشــی پتیدیــن و فنتانیــل در کاهــش لــرز پــس
از عمــل بــا حجــم نمونــه بیشــتری انجــام شــود و مقایســه
بیــن پتیدیــن ،فنتانیــل و ســایر داروهــای موثــر بــر لرز(ماننــد
کلونیدیــن ،فیزوســتیگمین و ســایر مخدرهــای گیرنــده مــو) نیز
انجــام گــردد.
تقدیر و تشکر
ایــن مقالــه حاصــل پایاننامــه دکتــرای عمومــی دکتــر الهــام
دریکونــد اســت کــه بــا کــد طــرح تحقیقاتــی 921012/70و کد
تاییدیــه اخالقــی  EC/92/H/142و تحــت حمایــت دانشــگاه
علــوم پزشــکی ایــام بــه اجــرا در آمــده اســت .درپایــان از
زحمــات ســرکارخانم زینــب ســلیمی بابــت ورود اولیــه اطالعــات
کمــال تشــکر و امتنــان را داریــم.
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اتــاق عمــل و ریــکاوری معن ـیدار اســت(.)P>0/000
در مقایســه فشــار دیاســتولیک در اتــاق عمــل و ریــکاوری
میانگیــن فشــار در اتــاق عمــل  74/83±8/73و در ریــکاوری
 74 ±8/27بــوده کــه اختــاف فشــارخون دیاســتولیک در اتــاق
عمــل و ریــکاوری معنــیدار اســت(.)P>0/000
در مقایســه تعــداد نبــض در اتــاق عمــل و ریــکاوری میانگیــن
تعــداد نبــض در اتــاق عمــل  73/47±11/67و در ریــکاوری
 72/92 ±10/68بــوده کــه اختــاف تعــداد نبــض در اتــاق عمــل
و ریــکاوری معنــیدار اســت ( .)P>0/000در مقایســه تعــداد
تنفــس در اتــاق عمــل و ریــکاوری میانگیــن تعــداد تنفــس در
اتــاق عمــل  14/68±0/567و در ریــکاوری 14/62 ±0/555
بــوده کــه اختــاف تعــداد تنفــس در اتــاق عمــل و ریــکاوری
معنــیدار اســت(.)P>0/000

همخوانــی نــدارد(.)19
امــا بیــن فشــار خــون دیاســتولیک در اتــاق عمــل ()P>0/09
و در ریــکاوری ( )P>0/04بــا داروی اســتفاده شــده ارتبــاط
معنــادار وجــود داشــت.
میانگیــن شــدت لــرز در گروهــی کــه پتیدیــن اســتفاده کــرده
بودنــد  2/33±0/606و گــروه فنتانیــل  2±0/694بــود کــه
شــدت لــرز قبــل از مداخلــه در دو گــروه اختــاف معن ـیداری
نداشــته اســت ( .)P>0/052همچنیــن میانگیــن شــدت لــرز نیز
پــس از مداخلــه در گــروه پتیدیــن  0/37 ±0/556و در گــروه
فنتانیــل  0/47±0/507بــود کــه شــدت لــرز بعــد از مداخلــه در
دو گــروه اختــاف معن ـیداری نداشــته اســت (.)P>0/47
نتایج بدسـت آمـده از مطالعه حاضر با مطالعـه اقای جهانگیری و
همـکاران ( )20()P<0/50و دبیر و همـکاران ( )P<0/05همخوانی
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Abstract
Aims and Background: Shivering is one of the common unpleasant side effects after surgery. Shivering is
associated with problems such as increased oxygen consumption, increased intracranial pressure and other
complications. The aim of the present study has been to compare the effect of different doses of Pethidine and
Fentanyl in preventing postoperative shivering after spinal anesthesia for orthopedic surgeries.
Materials and Methods: In this randomized clinical trial, 60 orthopedic patients admitted to Ilam Imam
Khomeini Hospital were selected from March 2013 to September 2013. All participants were randomly assigned
into two groups: Pethidine and Fentanyl. The Severity of shivering after spinal anesthesia was compared between
the groups. The analysis was done using the paired t test, independent t-test, and Chi-squared test. P-value less
than 0.05 was considered to be statistically significant.
Findings: The key variables known to affect surgery outcomes were statistically similar in both groups. 98.3% of
all participants had mild shivering, and 1.7% had moderate shivering. There was no report of any cases with severe
shivering. The mean severity of shivering was reduced significantly in both groups. However, this reduction in
the severity of shivering was not statistically significant between the two groups (P=0.28).There was not any
difference in shivering severity between the groups before (P=0.052) and after (P=0.47) the intervention.
Conclusions: Pethidine and Fentanyl have the same effect in preventing postoperative shivering. Therefore,
assessment of other conditions in patients would be recommended for anesthesiologists in order to control
shivering.
Keywords: Fentanyl, Pethidine, shivering, spinal anesthesia
Please cite this paper as:
Hemmati K, Derikvand E, Delpisheh A, Safari M. [Comparison between effects of different doses of pethidine and
fentanyl on shivering after spinal anesthesia in orthopedic patients referred to Imam Khomeini Hospital (RH) of Ilam
(Persian)]. JAP 2014;4(4):40-48.
Corresponding Author: Karim Hemmati, Assistant Professor of Anesthesiology, Ilam University of medical sciences,
Ilam, Iran

Email: khematy@gmail.com

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

