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 تشكر و قدرداني
 
 

 پروردگار يكتا را كه هستيمان بخشيد و به طريق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشيني ،سپاس بيكران
رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چيني از علم و معرفت را روزيمان ساخت. 

اكنون با اتمام اين تحقيق وظيفهي خود ميدانم از كليهي عزيزاني كه من را ياري نمودند، تشكر و سپاسگزاري 
 كنم:

كردند، را تقبل پاياننامه ، كه زحمتمشاوره اين محمود عليپوراز استاد صبور و با تقوا، جناب آقاي دكتر 
 سپاسگزارم.

كه در كمال سعه صدر، با حسن خلقو  مرضيه بيگم خضري  دكتر،سركار خانماز استاد با كماالت و شايسته
، را بر عهده گرفتند پاياننامه فروتني، از هيچ كمكي در اين عرصه بر من دريغ ننمودند و زحمت راهنمايي اين

 كمال تشكر را دارم.
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 چكيده

 عنوان:

مقايسه تركيب ديكلوفناك سديم و هيدروكورتيزون با ديكلوفناك و هيدروكورتيزون هر كدام به تنهايي 
 درلرزو درد پس از عمل سزارين با بيهوشي اسپاينال

 هدف:
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اين مطالعه به منظور مقايسه اثر ديكلوفناك با هيدروكورتيزون و درمان تركيبي شامل ديكلوفناك و 
هيدروكورتيزون بر شيوع و شدت لرز و درد پس از عمل در زناني كه تحت عمل سزارين الكتيو قرار گرفتند، 

 انجام شد.

 روش مطالعه:

 جهت عمل سزارين الكتيوبه بيمارستان كوثر مراجعه كرده و بيهوشي اسپاينال 91زنان بارداري كه از دي ماه 
 كورتيكواستروئيد  وNSAIDsدريافت كردند وارد مطالعه شده وبيماراني كه كنتراانديكاسيون دريافت 

 از مطالعه خارج  شدند.بيماران به سه گروه تقسيم شده وبه صورت كامال اتفاقي يك گروه شياف داشتند،
ديكلوفناك و نرمال سالين، يك گروه هيدروكورتيزون وريدي و شياف پالسبوو يك گروه تركيب 

 دقيقه قبل از بيهوشي اسپاينال ،در پايان جراحي  و 10هيدروكورتيزون و شياف ديكلوفناك دريافت كردند.
تا يك ساعت پس از ورود به ريكاوري به فاصله هر نيم ساعت و جمعاٌ در چهار نوبت درجه حرارت از طريق 
پرده گوش اندازه گيري شد.فشارخون و تعداد ضربان نيز در هر گروه در فواصل زماني مشابه بررسي و مورد 

مقايسه قرار گرفت.در صورت ايجاد لرز در هر گروه شدت آن طبق درجه بندي خاص بررسي شده ،مورد 
 ساعت پس از عمل به 24مقايسه قرار گرفت و به صورت سمپتوماتيك درمان شد. همچنين شدت درد تا 

) درهر سه گروه بررسي شده و در صورت نياز براي آنان مسكن numerical pain scaleصورت عددي ( 
 ساعت در هر يك از گروهها با هم 24تجويز شده و اولين زمان دريافت مسكن و كل مسكن دريافتي در 

 8مقايسه گرديد.در صورت  عدم  پاسخ  يا  تداوم درد ( در صورت نياز به تكرار دوز شياف در كمتر از 
  ميليگرم وريدي تجويز شد.25ساعت)آمپول پتدين 

 يافته ها:

 

 

بر اساس بررسي هاي آماري، بيماران از نظر ميانگين سني و سن حاملگي به صورت همگن در سه گروه 
توزيع شده بودند.شيوع لرز بالفاصله پس از عمل در گروه هيدروكورتيزون بيشتر بود.شدت لرز در افراد نيم 

 ساعت پس از ورود به ريكاوري در 

 

گروه هيدروكورتيزون باالتر بوده و در گروه درمان تركيبي كمتر بود.به همين نسبت شيوع نياز به پتدين در 
اين زمان در گروه هيدروكورتيزون بيشتر و در گروه درمان تركيبي كمتر بود.يك ساعت پس از ورود به 

ريكاوري  شدت لرز  در گروه هيدروكورتيزون بيشتر بوده و ميزان نياز به پتدين در گروه درمان تركيبي كمتر 
بود.در گروه هيدروكورتيزون بيماران زودتر و در گروه درمان تركيبي ديرتر نياز به مسكن پيدا 
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 ساعت اول پس از عمل در گروه درمان تركيبي كمتر 24كردند.همچنين دوز مسكن دريافتي در بيماران در 
 و در گروه هيدروكورتيزون بيشتر بود.

 

 نتيجه گيري:

با استفاده از درمان تركيبي با ديكلوفناك و هيدروكورتيزون بيماران پس از عمل جراحي و بيهوشي اسپاينال، 
لرز را با شدت كمتري تجربه كردند و ميزان دريافت پتدين جهت درمان لرز در اين گروه به وضوح كمتر از 

 ساير گروهها بود.

به عالوه شدت درد و ميزان دريافت مسكن در بيماراني كه درمان تركيبي دريافت كردند، كمتر از ساير 
 گروهها بود.

 

 واژگان كليدي:

 ) ، شدت لرز، شدت درد، شياف ديكلوفناك، هيدروكورتيزون، بيهوشي اسپاينالshiveringلرز پس از عمل(
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 -مقدمه:1

 
% در بيهوشي 70-40)و 1% پس از بيهوشي جنرال (40لرز پس از عمل عارضه شايعي بوده تا حدود 

regional)2 متغير است.علت لرز ميتواند پاسخ طبيعي مركز كنترل دما به كاهش درجه حرارت قسمت(
نيز رفلكسهاي نخاعي regional ) در بيهوشي1مركزي بدن يا آزاد شدن سيتوكاين متعاقب جراحي باشد.(

غير قابل مهار،كاهش تون سمپاتيك و وازوديالتاسيون باعث از دست دادن دما مي شود و آستانه ايجاد لرز 
) در برخي از مقاالت نشان داده شده است كه درد پس از عمل باعث تسهيل ايجاد لرز مي 3،2پايين مي آيد.(

)از عوارض لرز مي توان به افزايش مصرف اكسيژن،افزايش تهويه اي ريه،اسيدوز الكتيك،افزايش فشار 4شود.(
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داخل چشم،افزايش فشار داخل مغز،خون ريزي،افزايش درد پس از عمل و اختالل در مونيتورينگ 
BP,PR,ECG)جهت درمان اين عارضه ميتوان از گرم 2،3،5و پالس اكسيمتري پس از عمل مي شود(

كردن بيمار وداروهاي متفاوتي استفاده كرد.انواع داروها از قبيل اپيوئيدها،آنتاگونيستهاي رسپتور 
)،كولينوميمتيك ها و آمين NMDAآسپارتات(D متيل Nهيدروكسيتريپتامين، آنتاگونيستهاي رسپتور5

)شايعترين داروي مصرفي در درمان لرز پس از عمل مپريدين 3هاي بيولوژيك در مقاالت استفاده شده است.(
مي باشد كه داراي عوارض مخدري از قبيل دپرسيون تنفسي،تهوع،استفراغ و خواب آلودگي بوده و باعث 

)همچنين در مطالعات نشان داده شده است كه شياف ديكلوفناك در 7،6طوالني شدن ريكاوري مي شود.(
كاهش لرز پس از عمل مؤثر است.مكانيسم اثر آن از طريق مهار ساخت پروستاگلندين و توليد 

)مكانيسم احتمالي ديگر آن كاهش درد پس از عمل و به دنبال آن كاهش لرز 8پروستاسيكلين ها ميباشد.( 
در حاملگي مي باشد و در مطالعات كافي در زنان حامله، استفاده از Bمي باشد.ديكلوفناك جزء داروهايگروه

 اين دارو خطري براي جنين در طول حاملگي نشان نداده است. 

در مطالعات گذشته تأثير دگزامتازون در كاهش لرز پس از عمل در جراحي هاي قلب اثبات شده است.كه به 
 )9علت مهار آزاد شدن سايتوكاين ها مي باشد.(

 

 

 

در اين مطالعه سعي شده است اثر ديكلوفناك، هيدروكورتيزون و درمان تركيبي شامل ديكلوفناك و 
هيدروكورتيزون بر شيوع و شدت لرز و شدت درد پس از عمل در زناني كه تحت عمل سزارين الكتيو قرار 

گرفتند، بررسي شود تا در صورت اثبات اثر آنها  در كاهش اين عوارض، از تركيب ديكلوفناك و 
هيدروكورتيزون، كه قبل از عمل تجويز مي شوند  در كاهش لرز و درد پس از عمل به طور وسيع و گسترده 

 استفاده شود.
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 -بازنگري منابع:2

 
 - لرز پس از عمل:1-2

 انسان مانند ساير پستانداران هوموترميك بوده و نياز به درجه حرارت داخلي ثابتي دارد.

 سانتي گراد از 2/0) را در محدوده core temperatureسيستم تنظيم حرارت بدن،حرارت مركزي بدن(
حد نرمال حفظ مي كند. در واقع لرز پس از بيهوشي پاسخ دفاعي به كاهش درجه حرارت مركزي بدن مي 

 )10باشد.(

% در بيهوشي 40-70)و 1% پس از بيهوشي جنرال (40لرز پس از عمل عارضه شايعي بوده تا حدود 
regional) 2متغير است( 

 هيپوترمي غير عمدي شايعترين علت تغييرات حرارتي پيرامون عمل است.

 حرارت بدن بيمار از چهار طريق به اطراف منتقل مي شود:

 )Radiation-تابش (1

 )Convection (-همرفت2

 )Conduction (-هدايت3

 )Evaporation(-تبخير 4

 از بين اينها تابش و جريان همرفتي بيشترين سهم را در اتالف دما در حول و حوش جراحي دارند.

تمام سطوح بدن در دماي باالتر از صفر درجه سانتيگراد دما را تابش كرده و گرماي تابش شده از سطوح 
 اطراف را هم جذب مي كنند.

 انتقال دما از طريق تابش متناسب با توان چهارم اختالف دماي دو سطح مي باشد.

 

 

مهمترين روش از دست دادن گرما در بيماراني است كه تحت عمل جراحي قرار مي ) Radiationتابش (
 )11،10گيرند.(
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دومين مكانيسم مهمي است كه توسط آن، گرما از بيمار به ) Convectionاتالف دما به طريق همرفتي (
 اطراف منتقل مي شود.و 

 

 )11،10در اتاق عمل هايي كه به جريان هواي المينار (اليه اي) مجهز شده اند، مقدار آن بيشتر است.(

متناسب با اختالف دما بين سطوح مجاور هم و قدرت عايق ) Conduction(اتالف دما به طريقه هدايت 
حرارتي كه دو سطح را از هم جدا مي كند، مي باشد.در مجموع اين نوع اتالف دما در طي جراحي قابل 

اغماض است، زيرا اين بيماران معموالَ به طور مستقيم فقط با اليه هاي با پوشش ابري تخت جراحي كه يك 
 )11،10عايق حرارتي خوب مي باشد تماس دارند.(

تعريق چهارمين مكانيسم از دست دادن حرارت است.تعريق اتالف دما از طريق تبخير پوستي را افزايش مي 
 دهد،اما وقوع آن در بيهوشي قابل اغماض است.

% گرماي متابوليك توليد كننده در 10هنگام عدم وجود تعريق، اتالف دما از طريق تبخير پوستي كمتر از 
بزرگساالن مي باشد. در نقطه مقابل، شيرخواران درصد بااليي از گرماي حاصل از متابوليسم را از طريق 

پوست لطيف خود از دست مي دهند. اين مشكل در نوزادان نارس شكل حادتري به خود مي گيرد و حدود 
% دماي متابوليسم خود را از طريق تبخير از دست مي دهند. در كل تبخير از طريق زخمهاي جراحي نيز 20

 )11،10مي تواند باعث اتالف دما شود.(

 تنظيم دماي طبيعي در سه مرحله انجام مي شود:

 (حس دماي آوران)afferent thermal sensingالف)

 (تنظيم مركزي)central regulationب) 

 (پاسخ هاي وابران)efferent responseج) 

Afferent input: 

 رسپتورهاي سرمايي وقتي حس مي شوند كه دما كم شود.

 

 

 منتقل C منتقل مي شوند.و سيگنالهاي گرما از راه فيبرهاي بدون ميلين δAسيگنالهاي سرما از راه فيبرهاي
 مي شود.

  نيست.sharp حس درد را هم منتقل ميكنند، به همين دليل گرماي شديد قابل افتراق از درد Cفيبرهاي 
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  به مركز تنظيم دما هستند: input% از 20هر كدام از قسمت هاي زير، مسؤول 

 هيپوتاالموس -1
 ساير بخشهاي مغز -2
 طناب نخاعي -3
 بافت توراكس و شكم -4
 )10سطح پوست ( -5
 

 مكانيسم ايجاد لرز:

اگرچه به نظر مي رسد كه پيشرفت هاي زيادي در شناخت مكانيسم هاي ايجاد حرارت و شروع لرز ايجاد 
 )10شده است، با اين حال فاكتورهايي كه باعث شروع اين پروسه مي شوند به خوبي شناخته نشده اند.(

علت لرز ميتواند پاسخ طبيعي مركز كنترل دما به كاهش درجه حرارت قسمت مركزي بدن يا آزاد شدن 
 نيز رفلكسهاي نخاعي غير قابل مهار،كاهش regional)در بيهوشي 1سيتوكاين ها متعاقب جراحي باشد.(

) در 3،2تون سمپاتيك و وازوديالتاسيون باعث از دست دادن دما مي شود و آستانه ايجاد لرز پايين مي آيد.(
 )4برخي از مقاالت نشان داده شده است كه درد پس از عمل باعث تسهيل ايجاد لرز مي شود.(

 پاسخ هاي بدن به تغييرات دماي فراتر از آستانه از دو طريق اعمال مي شود:

 -آرايش گرماي متابوليك1

 -تغيير در دفع حرارت2

 

Vasoconstriction 37 قبل از شروع پاسخ هاي متابوليك مثل لرز به حداكثر خود مي رسد.وقتي دما از 
،و لرز وارد عمل مي شوند.چيزي كه سبب حفظ vasoconstrictionدرجه پايين بيايد،به ترتيب تعريق، 

 ها effector ها هستند.وقتي effectorدماي نرمال بدن مي شود تا دماي مركزي ثابت باقي بماند، 
 كاهش مي يابد.البته tolerance rangeاختصاصاَ مهار مي شوند،(مثالَ با شل كننده ها لرز مهار مي شود) 

 با ساير مكانيسم ها دما نرمال مي ماند.

شيرخواران بر عكس زمان پيري دماي بدن خود را به خوبي حفظ مي كنند.ناتواني و بعضي داروها باعث 
 هايپوترمي مي شوند.
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كاهش توده عضالني ، بيماريهاي نوروماسكولر و شل كننده ها سبب مهار لرز و در نتيجه افزايش حداقل 
دماي قابل تحمل مي شوند.آنتي كولينرژيك ها با مهار تعريق سبب كاهش حداكثر دماي قابل تحمل مي 

 گردند.

  پوستي است.vasoconstrictionشايعترين مكانيسم افكتوري اتونوم،

% افزايش مي دهند، كه در مقايسه با ورزش 50-100لرز ممتد در بزرگساالن مصرف اكسيژن و متابوليسم را
 )10% اضافه مي كند،ناچيز است و خيلي اثري ندارد.(500كه آن را 

با افزايش سن، لرز به عنوان يكي از مكانيسم هاي توليد گرما عمل مي كند و وقتي ساير مكانيسم ها مثل 
 با شكست مواجه مي  non shiveringانقباض عروق محيطي و مكانيسم توليدي حرارت به روش هاي 

 برابر در توليد حرارت بدن 5شود، اين مكانيسم (لرز) فعال مي شود. لرز پس از عمل مي تواند باعث افزايش 
شود.لرز معموالَ از عضالت اندام فوقاني شروع مي شود و به صورت حركات عضالني غير ارادي مي باشد. 

 هرتز مي باشد كه بر روي اين لرزش عضالني ترمورهاي 200 (الكتروميوگرافي) EMGفركانس لرز در 
 را ايجاد مي Waxing and Waning نماي مشخصه EMGآهسته عضالني نيز اضافه مي شود كه در 

 )11،10كند.(

 

 

 نشانگر عدم Nonsynchronized) و فعاليت عضالني HZ 250 (تا Rapid Tremorلرز ترموژنيك 
) مركزي waxing&Waning و آهسته (synchronized  است ولي پترنoscillatorمركزي بودن 

 است.

بررسي هاي الكتروميوگرافي نشان مي دهد كه لرز پس از عمل متفاوت از لرز در اثر سرما و مشابه 
 )9ميوكلونوس مي باشد.(

ايمپالسها از رسپتور سرما به مركز موتور لرز منتقل مي شود.اين مركز موتور در قسمت پشتيجانبي 
)Dorsolateral ).در 10،13،14،12،11) هيپوتاالموس خلفي و چسبيده به ديواره بطن سوم قرار دارد(

شرايط دماي طبيعي بدن اين مركز توسط ايمپالس هايي از نواحي حساس به گرما در منطقه اپتيك، از 
هيپوتاالموس قدامي مهار مي شوند. در زمان كاهش دماي بدن ايمپالس هاي وارده از پوست و طناب نخاعي 
باعث فعال شدن مركز لرز شده كه باعث تحريك مسيرهاي حركتي قدامي در نخاع شده و در نتيجه آن ،تون 

عضالت تمام بدن افزايش مي يابد.اين ايمپاسها هميشه باعث ايجاد لرز نمي شود ولي وقتي كه افزايش تون 
)عليرغم اينكه مركز اصلي 11،12،10عضالني قابل مالحظه باشد آنگاه لرز قابل رؤيت به وجود مي آيد.(

تنظيم حرارت هيپوتاالموس است اما اكثر اطالعات قبل از هيپوتاالموس در نخاع و ساير قسمتهاي سيستم 
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عصبي مركزي بررسي مي شوند و برخي از پاسخ هاي تنظيم دما به تنهايي توسط نخاع صادر مي شوند. مثالَ 
 )10در قطع نخاع در سگمانهاي فوقاني، دماي بدن خوب حفظ مي شود.(

 400-600 تا حدود CO2به علت اين افزايش فعاليت عضالني براي مدت كوتاهي مصرف اكسيژن و توليد 
درصد افزايش مي يابد. در افراد سالم اين افزايش مصرف اكسيژن با افزايش برون ده قلبي جبران مي شود، 
بدون اينكه مشكل هموديناميك ايجاد شود.در بيماران با هموديناميك مختل و ذخيره كرونري محدود، اين 

افزايش مصرف اكسيژن باعث كاهش محتواي اكسيژن مخلوط وريدي شده كه در شرايطي كه در ريه اختالل 
 )11،10 (پرفيوژن/ونتيالسيون) وجود داشته باشد، اكسيژن رساني به بافتها مختل مي شود.(V/Q  در

 

 

  ) :C̊ 2-5/1اثرات هايپوترمي خفيف ( 

 عملكرد قلب به يك سوم كاهش مي يابد. -1
  برابر مي شود.3عفونت زخم  -2
 كواگولوپاتي و نياز به ترانسفوزيون آلوژنيك -3
 ريكاوري طوالني -4
 بستري طوالني -5

  دقيقه است بايد مانيتورينگ دما انجام شود و30در هر بيماري كه طول عملش بيش از 

core temperature>36̊ C).10،13،14،12 حفظ شود( 

 hot air و در بچه ها Forced air warming ترين ر اه گرم كردن،safeبهترين ، مؤثرترين، ارزان ترين و 
bluncet).12 ،10 است( 

ايجاد لرز بعد از عمل با درجه حرارت مركزي بدن نسبت عكس دارد. لرز حتي در بيماراني كه در حين عمل 
نرموترميك بودند نيز ديده شده است. اين نكته مطرح كننده اين واقعيت است كه درصد قابل توجهي از 

لرزهاي پس از عمل تنها مربوط به دماي بدن نمي باشد و مربوط به آزاد شدن سيتوكين ها و پروستاگلندين 
 )10،11،12هاي التهابي مي باشد.(

برخي علل ايجاد لرز بدون ارتباط با دما عبارتند از: كاهش فعاليت سيستم عصبي سمپاتيك، درد،داروهاي 
 )4بيهوشي، كاهش كنترل نزولي،ساپرس شدن آدرنال و آلكالوز تنفسي(

 

 )4درد پس از عمل ايجاد لرز بدون ارتباط با دما را تسهيل مي كند.(
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از عوارض لرز مي توان به افزايش مصرف اكسيژن،افزايش تهويه اي ريه،اسيدوز الكتيك،افزايش فشار داخل 
 BP,PR,ECGچشم،افزايش فشار داخل مغز،خون ريزي،افزايش درد پس از عمل و اختالل در مونيتورينگ 

 )2،3،5و پالس اكسيمتري پس از عمل اشاره كرد.(

در يك مطالعه كه در مورد اثر دگزامتازون بر روي كاهش لرز انجام شده، نشان داده شده كه دگزامتازون 
اختالف بين دماي مركزي بدن و دماي پوست را كاهش داده و پاسخ هاي التهابي را تعديل مي كند و لرز 

 )11،9پس از عمل را كاهش مي دهد.(

 

 

دگزامتازون اثر مستقيم وازوديالتوري ندارد و اثر آن بر اختالف دما و لرز ثانويه به اثر ضد التهابي آن است كه 
 )9باعث مهار ترشح وازوكانستريكتور و سيتوكينها مي باشد.(

 بررسي شده و نشان داده شده كه در نتيجه استفاده از آن اختالف دما بين E1همچنين اثر پروستاگلندين 
 )9مركز و پوست را كاهش مي يابد و باعث وازوديالتاسيون حين عمل و جلوگيري از لرز مي شود.(

 اپيوئيدها لرز پس از عمل را كاهش مي دهند.ولي μدر برخي مطالعات نشان داده شده است كه گيرنده هاي 
مصرف اپيوئيدها براي جلوگيري از لرز به علت عوارض ناشي از مصرف ناخواسته دوز هاي باالي آن، مثل 

 )15دپرسيون تنفسي محدود مي باشد.(

 

 تنظيم درجه حرارت بدن و بيهوشي عمومي:

  نداريم.behavorial regulationدر بيهوشي عمومي به علت عدم هوشياري و فلج عضالني 

 )10،3همه داروهاي بيهوشي تنظيم دماي اتونوميك را مختل مي كنند.(

 استفاده مي شود كه لرز ايجاد muscle relaxantهنگام بيهوشي معموالَ همراه با داروهاي بيهوشي از 
 )16نشود.(

 

 پاسخ آستانه گرمايي كمي زياد مي شود ولي پاسخ آستانه سرمايي به طور چشمگير كم مي شود.

 )10،12،3مي رسد.(C4-2̊ به C 2/0̊ به جايinterthresholdدر بيهوشي عمومي دماي 

تنها پاسخ هاي تنظيم كننده درجه حرارت در بيماران بيهوش، انقباض عروق محيطي و ايجاد گرما بدون لرز 
 است.
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 )3،10علت عمده و اصلي اختالل كنترل دما، توزيع مجدد دماي بدن از  مركز به محيط است.(

 كاهش دماي مركزي مي تواند به علل زير باشد:

 

-بلوك سمپاتيك كه باعث وازوديالتاسيون محيطي،افزايش جريان خون پوستي، و افزايش از دست دادن 1
 جريان خون از طريق پوست مي شود.

 -اتاق عمل سرد و يا انفوزيون سريع محلول كريستالوئيد در دماي اتاق عمل2

 )17-تأثير مستقيم محلولهاي بيهوشي سرد از طريق گيرنده هاي حساس به دما از طريق نخاع(3

 )10بيهوشي نورواگزيال كنترل ترمورگوالتوري محيطي و مركزي را مختل ميكند.(هايپوترمي)(

طي بيهوشي عمومي حداكثر شدت انقباض عروقي همانند افراد سالم مي باشد. فقط آستانه دمايي كه باعث 
 )11،12اين پاسخ مي شود پايين تر است.(

 -هيدروكسي تريپتامين و نوراپي نفرين مسؤول تنظيم دما در كوتاه مدت است.5تعادل بين 

) از لرز پس از بيهوشي جلوگيري مي NMDA آسپارتات (D-متيل-Nآنتاگونيست هاي رسپتور 
 )16،3كند.(

در يك تحقيق در بالغين كاهش آستانه ترمورگوالتوري براي انقباض عروق محيطي نسبت عكس با غلظت 
% در اكسيژن به بالغين 1% كاهش يافت. تجويز هالوتان با غلظت 30ايزوفلوران داشت و اين آستانه تقريباَ 

) اين 10،11سالم كه تحت عمل جراحي نفركتومي قرار گرفتند باعث افزايش شيوع لرز پس از عمل شد.(
 مطالعه مؤيد نقش استنشاقي ها در افزايش شيوع لرز پس از عمل مي باشد

 

Neuraxial Anesthesia: 

 و لرز رخ مي دهد و سرما توسط بيمار درك نمي coreتنظيم دماي اتونوم مختل مي شود و هايپوترمي 
 و لرز را در باالي سطح vasoconstrictionشود.(كه خطرناك است) بيهوشي اپيدورال و اسپينال آستانه 

 به خون نيست. local anesthesia   كم مي كنند كه دليل اين مسأله، انتشارC̊ 6/0بلوك 

 

 

 هر دو كم مي شوند و علت آن تغيير در كنترل سانترال است نه RA و لرز در vasoconstrictionآستانه 
 )10پريفرال.(
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Neuraxial anesthesia سبب مهار vasoconstriction.و لرز در نواحي بلوك شده مي شود  

  به كار مي روند تنظيم دما را مختل مي كنند به جز ميدازوالم.Neuraxialهمه داروهايي كه در 

  شايد سبب درك سرما نشود چون درك سرما عمدتاَ از طريق پوست است نه RAهايپوترمي مركزي حين 
 دماي مركزي.

 آن نصف طبيعي مي شود.پس هايپوترمي تشخيص داده نمي gain حداكثر شدت لرز و  Neuraxialدر 
 )10شود.(

 متيل Nهيدروكسي تريپتامين، آنتاگونيستهاي رسپتور5انواع داروها از قبيل اپيوئيدها،آنتاگونيستهاي رسپتور 
D)آسپارتاتNMDA).شايعترين 3)،كولينوميمتيك ها و آمين هاي بيولوژيك در مقاالت استفاده شده است(

داروي مصرفي در درمان لرز پس از عمل مپريدين مي باشد كه داراي عوارض مخدري از قبيل دپرسيون 
 )7،6تنفسي،تهوع،استفراغ و خواب آلودگي بوده و باعث طوالني شدن ريكاوري مي شود.(

داروهاي ضد لرز با مكانيسم هاي متفاوتي از جمله كاهش فعاليت سمپاتيك،ساپرس كردن آدرنال،تحريك 
 )12رسپتورهاي اپيوئيد ويا نفوذ بر سيستم سروتونرژيك عمل مي كنند.(

 )12 عليه لرز دريافت نكرده اند با شيوع بيشتري دچار لرز مي شوند.(preventionبيماراني كه هيچ گونه 

افزايش فعاليت سيستم عصبي سمپاتيك و افزايش غلظت كاتكوالمين هاي پالسما پس از انتوباسيون در 
 بيماران كانديد سزارين، 

 

 

 )18% كاهش مي دهد.(25-30پرفيوژن جفت و خون رساني رحم را به ميزان 

 

 

اپيوئيدها به علت اينكه دپرسيون تنفسي ايجاد مي كنند در مرحله اينداكشن در سزارين استفاده نمي 
ها ميزان نياز به اپيوئيدها و عوارض ناشي از آن را پس از سزارين كاهش مي NSAIDشوند.استفاده از 

 )18دهد.(

NSAID ها باعث مهار سنتز پروستاگلندين شده و درد را با مهار آنزيم فسفودي استراز،افزايشcAMP و  
 )18مهارترشح پروستاگلندين، لكوترين،برادي كينين،سروتونين و هيستامين درد را مي كاهند.(
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همچنين در مطالعات نشان داده شده است كه شياف ديكلوفناك در كاهش لرز پس از عمل مؤثر 
)مكانيسم 8است.مكانيسم اثر آن از طريق مهار سنتز پروستاگلندين و توليد پروستاسيكلين ها ميباشد.(

 احتمالي ديگر آن كاهش درد پس از عمل و به دنبال آن كاهش لرز مي باشد

 براي NSAIDهيچ شواهد اكوكارديوگرافي از بسته شدن زودتر از موعد داكتوس آرتريوزوس در نوزاداني كه 
 )18مادرانشان تجويز شده مشاهده نشده است.(

 

 درد:-2-2

 پروسه درك درد خصوصيات سخت افزاري نداردبلكه پروسه اي تغييرپذير و ديناميك است.

تحريكات مداوم دردناك ممكن است سبب حساس شدن نوروني نسبتاَ سريع شده و احتماالَ منجر به درد 
 مزمن مي شود.

درد پس از عمل به خصوص اگر بد كنترل شود سبب اثرات مضر حاد(پاسخ هاي بد فيزيولوژيك) و  
 مزمن(تأخير در بهبودي و درد مزمن) مي گردد.

) ممكن central sensitization به وسيله پيشگيري از حساس شدن مركزي (preemptiveآنالژزي 
 است درد حاد و مزمن را كاهش دهد.

 

 

 

 ممكن است آنالژزي پس از عمل را اصالح كرده و عوارض مرتبط با NSAIDsاستفاده منطقي از داروهاي 
 )19آنالژزيك را كم كند.(

 

 ):Nociceptionراه هاي درد و نوروبيولوژي درك درد(

 جراحي باعث آسيب بافتي و آزاد شدن هيستامين و مدياتورهاي ذيل مي شود:

پپتيدها مثل برادي كينين،ليپيدها مثل پروستاگلندين،نوروترانسميترها مثل سروتونين،نوروتروفين ها مثل 
Nerve growth factor 

 هاي محيطي مي شود كه باعث شروع nociceptorآزاد شدن مدياتورهاي التهابي باعث فعال شدن 
transduction  و transmission اطالعات به CNS مي شود و ازطرفي روند التهابي نوروژنيك و ريليز 
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) كه باعث القاء calcitonin gene related peptide و Pنوروترانسميترها در محيط رخ مي دهد.(ماده 
  پالسما مي شود.extravasationوازوديالتاسيون و 

 از C و Aδ مي شود و توسط فيبرهاي transduceهاي محيطي nociceptorتحريك دردناك توسط 
 محيطي با nociceptiveاحشاء محيطي و سوماتيك به شاخه دورسال نخاع ارسال مي گردد.در اين محل 

input نزولي تعديل كننده (مثل سروتونين،گاماآمينوبوتريك اسيد و انكفالين) تالقي پيدا مي كنند.پس از 
 )19 به وسيله يك كمپلكس تعديل كننده توسط نخاع تعيين مي شود.(nociceptiveاين انتقال اطالعات 

) spinal) segmentalبعضي ايمپالسها به شاخ هاي ونترال و ونترولترال وارد شده و سبب آغاز پاسخ هاي 
  مي شود.GIمي شوند كه باعث افزايش تون عضالت اسكلتي،مهار عملكرد عصب فرنيك و كاهش موتيليتي 

 به مراكز باالتر منتقل مي شوند spinoreticular و  spinothalamicساير ايمپالسها از طريق مسير هاي 
 مي شوند و نهايتاَ سبب درك درد مي گردند. cortical و  suprasegmentalو در آنجا سبب پاسخ هاي 

 

 

 

هاي فانكشنال را حساس كرده و nociceptorآزاد شدن مداوم مدياتورهاي التهابي در محيط، 
nociceptor).19هاي تأخيري را فعال مي كند( 

 مي تواند دوره نقاهت كوتاه مدت و preventive analgesiaكنترل درد در حول و حوش عمل مثل 
 درازمدت پس از عمل را كوتاه كند.

حول و حوش عمل تحريكات دردناك مي تواند سبب پاسخ هايي شود كه مورتاليتي و موربيديتي را افزايش 
 مي دهند و كاهش درد پس از عمل مي تواند مورتاليتي و موربيديتي را كم كند.

 مي تواند سبب پاسخ استرسي نورواندوكرين شود كه مجموعه CNSانتقال تحريكات دردناك از محيط به 
  )TNFαاي از مواد التهابي موضعي( مثل سيتوكين ها، پروستاگلندين ها، لوكوترين ها، 

 )19و مدياتورهاي سيستميك است.(

پاسخ هاي سوپراسگمنتال به درد سبب افزايش تون سمپاتيك، افزايش كاتكوالمين ها و ترشح هورمون هاي 
) و كاهش ترشح п، گلوكاگون، آلدوسترون، رنين، آنژيوتانسينACTH،ADHكاتابوليك(مثل كورتيزول،

 هورمون هاي آنابوليك مي شود.
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، كتون بادي و الكتات مي شود و يك حالت FFAدر نتيجه سبب احتباس آب و سديم، افزايش گلوكز سرم،
هايپرمتابوليك و كاتابوليك رخ داده و مصرف اكسيژن زياد مي شود و سوبستراهاي متابوليك از محل ذخيره 

 خود خارج مي شوند.

 ميزان پاسخ استرسي تحت اثر خيلي فاكتورها از جمله نوع بيهوشي و شدت آسيب جراحي است.

باالنس منفي نيتروژن و كاتابوليسم پروتئين ممكن است مانع بهبودي بيمار شود و كاهش پاسخ هاي التهابي 
و پاسخ استرسي و درد پس از عمل ممكن است بهبود بيمار  را تسهيل و تسريع كند. پاسخ هاي استرسي 

ممكن است پتانسيل كاهش قواي ايمني داشته باشند.هايپرگليسمي ناشي از پاسخ استرسي ممكن است 
 )19باعث به تعويق افتادن ترميم زخم و كاهش ايمني گردد.(

 

عدم كنترل درد پس از عمل مي تواند سبب فعال شدن سيستم سمپاتيك وافزايش مورتاليتي و موربيديتي 
 MIشود.فعال شدن سمپاتيك ممكن است مصرف اكسيژن ميوكارد را افزايش دهد كه نقش مهمي در ايجاد 

 و انفاركتوس دارد.همچنين از طريق

 

vasoconstriction)كرونري ميتواند عرضه supply ، اكسيژن را كاهش دهد.مقدار هورمونهاي كاتابوليك (
 )19افزايش و مقدار هورمونهاي آنابوليك كاهش مي يابد.(

 

Preventive analgesia: 

پيشگيري از تغييرات پروسه هاي سانترال توسط آنالژزي سبب فوايد كوتاه مدت(كاهش درد پس از عمل و 
 ) در حين Health related quality of lifeتسريع ريكاوري) و فوايد بلند مدت(كاهش درد مزمن و 

 دوره نقاهت بيمار ميگردد.

 شامل آن چيزي است كه قبل از انسزيون جراحي تجويز مي شودكه  preemptive analgesiaتوصيف 
اين از استقرار حساس شدن مركزي در نتيجه انسزيون جلوگيري مي كند(در فاصله حول و حوش عمل) و 

همچنين از حساس شدن مركزي در نتيجه آسيب التهابي و آسيب انسزيون جلوگيري مي كند.(حول و حوش 
عمل و پس از عمل) يا در واقع كل مداخالت قبل از عمل،آنالژزي حين عمل و مديريت درد پس از جراحي 

 )preventiveاست.( آنالژزي 

 هم طول بكشد و منجر به ادامه حساس كردن مركزي post operativeپاسخ التهابي ممكن است در فاز 
 شود.
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 postحداكثر فايده باليني وقتي ايجاد مي شود كه بلوك كامل تحريك دردناك انجام شود و اين بلوك به 
operative period).19 هم كشيده شود( 

Preemptive analgesia با مداخالت آنالژزيك شديد و :multimodal به وسيله پيشگيري از حساس 
شدن مركزي از نظر تئوري مي تواند هايپرآلژزي و درد حاد پس از عمل و همچنين درد مزمن پس از عمل را 

 كاهش دهد.

 

 

 شامل كنترل درد پس از عملي است كه سبب زود راه افتادن بيمار،تغذيه multimodalاصول استراتژي 
سريع انترال، كاهش لرز، كاهش پاسخ استرسي حول وحوش عمل از طريق استفاده از تكنيك هاي 

regional anesthetic.و مجموعه اي  از عوامل آنالژزيك گردد  

 )19استفاده از بيهوشي اپيدورال و آنالژزي اپيدورال قسمت ضروري از رويكرد چندوجهي است.(

 

 

3-2:NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory agents): 

داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي گروهي از داروهايي هستند كه در بر گيرنده يك گروه متنوع از تركيبات 
ضد درد با خواص فارماكوكينتيك خاصي مي باشند.داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي اثرات ضد دردي 

) و سنتز پروستاگلندين ها كه به عنوان ميانجي هاي مهم Coxخود را از طريق مهار آنزيم سيكلواكسيژناز (
 )19براي ايجاد حساسيت محيطي و شديد نسبت به درد به شمار مي روند، اعمال مي كنند.(

اگرچه داروهاي ضدالتهابي غيراستروئيدي از لحاظ سنتي عمدتاَ به عنوان عوامل تأثيرگذار محيطي تلقي مي 
 )19 نخاعي نيز اعمال كنند.(Coxشوند، اما مي توانند اثرات ضد درد خود را از طريق مهار 

  همراه با كاركردهاي مختلف كشف شده است.Coxحداقل سه نوع 

Cox1.در تجمع پالكتي، هموستاز و محافظت از مخاط معده شركت مي كند : 

Cox2.در زمينه رفع التهاب و درد و تب شركت مي كند : 

Cox3  داراي يك مكانيسم عمل مركزي است كه به وسيله آن استامينوفن و ساير تب برها ميزان درد و :
 )19تب را كاهش مي دهند.(

NSAIDs به عنوان sole agent.آنالژزي مؤثري براي دردهاي خفيف تا متوسط ايجاد مي كنند  
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NSAIDs.ها همراه اپيوئيدها براي دردهاي متوسط تا شديد به كار مي روند 

 

NSAIDs را مي توان خوراكي يا پرنترال و به خصوص به عنوان جزئي از رژيم آنالژزيك مولتي مودال به كار 
 برد.چون مكانيسمي غير از اپيوئيدها و بي حس كننده هاي موضعي دارند.

 را كم مي كند ولي اين pain score باعث افزيش رضايتمندي شده و PCAها به اپيوئيد NSAIDافزودن 
حالت براي استامينوفن وجود ندارد.همچنين اين رژيم مصرف مورفين را كاهش مي دهد به اضافه اينكه 

 عوارض جانبي اپيوئيدها مثل تهوع، استفراغ و خواب آلودگي را كاهش مي دهد.

 

 

داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي كه عموماَ به عنوان داروهاي منفرد به كار مي روند معموالَ بي دردي 
مؤثري را در مورد دردهاي خفيف تا متوسط فراهم مي آورند، عروق كليوي را متسع مي كنند و در اثرات 

 كليوي ناتريورتيك و ديورتيك نيز ميانجي گري مي كنند.

بيماران داراي حجم طبيعي ادرار كه داراي عملكرد طبيعي كليوي هستند بعيد به نظر مي رسد با مصرف اين 
 )19داروها دچار اختالل عملكرد كليه شوند.(

 در حول و حوش عمل جراحي با ميزان بروز باالتري از خونريزي معدي-روده اي به NSAIDsاستفاده از 
  مرتبط مي باشد.Cox1دليل مهاركنندگي 

 ايجاد شود و ممكن است حساسيت متقابل در رابطه با NSAIDsاسپاسم برونشها ممكن است بر اثر مصرف 
 )19استامينوفن در افراد مبتال به آسم حساس به آسپرين به وجود آيد.(

 عبارتند از:كاهش هموستاز،اختالل عملكرد كليه، NSAIDs داروهاي Perioperativeعوارض مصرف 
  و استئوژنز.bone healingخونريزي گوارشي،اثر بر روي 

  COX-2 محيطي افزايش مي يابد.مهار انتخابي COX-2 expressionاز نظر تئوريك چون حين التهاب 
 ها عوارض گوارشي كمتري COX-2 inhibitor باعث آنالژزي شود.COX-1مي توانند بدون عوارض 

  تجويز شوند.supratheraputicدارند و مهار پالكتي كمتري ايجاد مي كنند حتي وقتي با دوزهاي 

 در آنالژزي نوروآگزيال استفاده مي single dose كه به صورت NSAIDsدر بين همه داروهاي مخدر و 
 )19، از همه كمتر است.(mg 100 در ديكلوفناك خوراكي به انداره number needed to treat شود،

 

 فارماكوكينيك ديكلوفناك سديم
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 درصد دارو به 50-60 مي باشد به راحتي از مجراي گوارش جذب مي شود. NSAIDsاين دارو كه از دسته 
 ساعت مي باشد. اين دارو به طور وسيعي در كبد 2-3گردش خون سيستميك وارد مي شود.اوج اثر دارو طي 

 )36متابوليزه مي شود.(

موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به ديكلوفناك سديم، آسم، كهير، آنژيوادم، برونكواسپاسم، رينيت شديد، 
 )NSAIDs)36شوك، يا ساير واكنش هاي حساسيتي آسپرين يا ديگر 

 

 تداخالت دارويي

ديكلوفناك سديم نفروتوكسيسيتي ناشي از سيكلوسپورين را افزايش مي دهد و سطح خوني متوتروكسات را 
افزايش مي دهد.ممكن است اثر كاهنده فشار خون ديورتيك ها را كاهش دهد.ممكن است سطح سرمي و 

 )36مسموميت ليتيوم را افزايش دهد.همچنين اين دارو مي تواند سطح سرمي ديگوكسين را افزايش دهد.(

NSAIDs در حاملگي منعي ندارند و تا صبح روز عمل هم ادامه پيدا مي كنند به جز اعمال جراحي 
 )36 ساعت قبل از عمل قطع مي شود.(48پالستيك و شبكيه كه 

 

 هيدروكورتيزون:

اين دارو يك آدرنوكورتيكوئيد با اثرات گلوكوكورتيكوئيدي و مينرالوكورتيكوئيدي مي باشد.به صورت وريدي 
و عضالني تجويز مي شود و اثر آن به سرعت آغاز مي شود ولي زمان اوج اثر آن ناشناخته است.اين دارو و 

 )37متابوليتهاي غير فعال آن از طريق كليه دفع مي شوند.(

 )37موارد منع مصرف: عفونتهاي قارچي سيستميك و حساسيت مفرط(

 

 

 تداخالت دارويي:

، كاربني سيلين، پيپراسيلين، تيكارسيلين يا ديورتيكها Bدر صورت مصرف همزمان اين دارو با آمفوتريسين 
 بيمار دچار هايپوكالمي شديد مي شود.

 هايپوكالمي ايجاد شده توسط اين دارو خطر بروز مسموميت با گليكوزيدهاي قلبي را افزايش مي دهد.

 در زمان مصرف اين دارو ميزان نياز به انسولين و ساير داروهاي پايين آورنده قند خون افزايش مي يابد.

 مصرف همزمان فنيتوئين، فنوباربيتال و ريفامپين باعث تحريك متابوليسم و كاهش تأثير اين دارو مي گردد.
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 مصرف همزمان داروهاي ضد خوراكي بارداري متابوليسم آن را كند مي كند.

 )37مصرف كلستيرامين جذب دارو را كاهش مي دهد.(
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 -بررسي مقاالت:3
 

در مورد درمان لرز پس از عمل مطالعات زيادي انجام شده است و داروهاي متعددي جهت درمان اين عارضه 
بيهوشي مورد آزمايش قرار گرفته است كه در ذيل به خالصه اي از مطالعات انجام شده مي پردازيم.در اكثر 

اطاق هاي عمل و بخش هاي ريكاوري، معموالَ لرز را با استفاده از مرطوب كننده هاي هوا و گرم كردن 
گازهاي استنشاقي و اكسيژن و استفاده از پتوهاي گرم و هواي گرم فشرده درمان مي كنند ولي به هر حال از 

 داروها به عنوان يك جايگزين مؤثر در درمان لرز استفاده شده است.

در يك مطالعه كه در مورد اثر ترامادول و مقايسه آن با پتدين انجام شده است به اين نتايج دست يافتند: 
 ترامادول دريافت نمودند و mg/kg 1 و گروه ديگر mg/kg5/0بيماران به دو گروه تقسيم شدند، يك گروه  

لرز و تعداد ضربان قلب و فشار خون و تعداد تنفس هر ده دقيقه پس از تزريق بررسي شد و به اين نتيجه 
 مورد در ترامادول 15 مورد از 12رسيدند كه لرز در گروهي كه ترامادول دريافت كرده بودند بهتر كنترل شد.

 ) و در هيچ كدام از بيماراني كه ترامادول مصرف >P 05/0 مورد در  پتدين.(15 مورد از 4در مقايسه با 
 )20كرده بودند لرز گزارش نشد.(

 و همكاران در مورد دگزامتازون در كاهش ميزان بروز لرز پس از عمل Yaredدر يك مطالعه كه توسط  
جراحي قلب انجام شد نشان داده شد كه با استفاده از اين دارو به صورت تزريقي قبل از عمل لرز به طور 

 )9معني داري كاهش يافت.(

 و همكاران در ژاپن انجام شد اثر كتانسرين (آنتاگونيست خالص NaldaMAدر مطالعه ديگر كه توسط 
 ) در پيشگيري از لرز ثابت شد كه اين دارو شانس بروز لرز را كم مي كند كه S2رسپتورهاي سروتونرژيك 

 )21احتماالَ اين كار را با وازوديالتاسيون عروق انجام مي دهد.(

 

 

  و همكاران در ژاپن انجام شد، اثر مپريدين و سولفات منيزيوم در Miyakawaدر مطالعه ديگر كه توسط 
كاهش اين عارضه مورد بررسي قرار گرفت و ثابت شد كه مپريدين در كاهش لرز تأثير بسيار بيشتري از 

 )22سولفات منيزيوم دارد.(
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در بررسي ديگري كه انجام شد به اين نتيجه رسيدند كه آلفنتانيل كه نسل جديد مخدرها مي باشد و ده ها 
 )23بار قوي تر از پتدين است نقشي در درمان لرز ندارد.(

 

در بررسي ديگر در مورد اثر متاميزول كه يك ضد درد است و مقايسه متاميزول و مپريدين نشان داده شد 
 )24كه اين مسكن نيز در درمان لرز پس از عمل مؤثر است و ليكن اثر پتدين سريع تر و بهتر مي باشد.(

 

در مطالعه ديگري كه در مورد اثر شياف ديكلوفناك در كاهش لرز پس از عمل جراحي در ياسوج انجام شده 
است،نتايج به دست آمده در خصوص مقايسه تغييرات درجه حرارت قبل و بعد از بيهوشي در دو گروه مورد 

شاهدي حاكي از اين بود كه تغييرات درجه حرارت قبل و بعد از بيهوشي عمومي در گروه مورد به طور معني 
  ).>0.05Pداري از گروه شاهد كمتر بوده است.(

 

% لرز را تجربه 5 درصد دچار لرز شدند در صورتي كه در گروه مورد فقط 7/61در اين مطالعه در گروه شاهد 
كردند.  مشاهده شد كه شياف ديكلوفناك مي تواند به عنوان داروي مؤثر در كاهش لرز پس از بيهوشي مورد 

 )35استفاده قرار گيرد.(

 

در يك مطالعه كه در مورد اثر كلونيدين (آلفا دو آگونيست) در پيشگيري از لرز پس از بيهوشي عمومي انجام 
شد،نشان دادند كه در گروهي كه كلونيدين به عنوان پيش دارو قبل از جراحي دريافت كرده بودند شيوع لرز 

 2/0% رسيد. دوز دريافتي كلونيدين 70 درصد و در افرادي كه پالسبو دريافت كرده بودند شيوع لرز به 5/32
 دقيقه قبل از شروع بيهوشي بود.در اين مطالعه مشاهده شد كه افرادي كه كلونيدين دريافت 30ميلي گرم، 

 )25كرده بودند، زمان خروج از بيهوشي طوالني تري داشتند.(

در مطالعه مشابه ديگري كه در مورد كلونيدين در كاهش لرز پس از عمل گزارش گرديد، شيوع لرز واضحاَ در 
 )26گروهي كه كلونيدين دريافت كرده بودند كمتر بود و هيچگونه عارضه جانبي گزارش نشد.(

 

 

 و همكارانش انجام شد،اثر كتامين به عنوان Zahra Founad A توسط 2008و در مطالعه اي كه در سال 
پيش دارو در كاهش شيوع لرز در بچه هايي كه تحت عمل جراحي آدنوئيد قرار گرفته بودند بررسي شد.اين 
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 مپريدين و به mg/kg 5/0 كتامين و به گروه ديگر mg/kg1مطالعه در سه گروه انجام شد، به يك گروه 
 گروه 

سوم نرمال سالين به عنوان پيش دارو تجويز گرديد.در نهايت در گروهي كه كتامين دريافت كرده 
بودند،شيوع لرز واضحاَ از گروهي كه نرمال سالين دريافت كرده بودند،كمتر بود و گروهي كه پتدين دريافت 

 )27كرده بودند، هيچ كدام دچار لرز نشدند.(

 

در مطالعات گذشته تأثير دگزامتازون در كاهش لرز پس از عمل در جراحي هاي قلب اثبات شده است كه به 
)همچنين اثر كلونيدين و ترامادول و كتامين و 9علت مهار آزاد شدن سايتوكاين ها مي باشد.( 

Butorphanol).تأثير مپريدين 2،3،28دركاهش لرز پس از بيهوشي اسپاينال بررسي و مشخص شده است(
اينتراتكال  در كاهش لرز پس از عمل درجراحي سزارين كه تحت بيهوشي اسپاينال قرار گرفتند نيز مشخص 

)در مطالعات انجام شده مشخص شد كه فيزوستيگمين در جلوگيري از لرز در جراحي هاي 14شده است.(
)نشان داده شده است كه هيدروكورتيزون و ترامادول در درمان لرز پس از 12شكمي و ارولوژي مؤثر است.(

)همچنين تأثير پروفيالكتيك هيدروكورتيزون و كتامين در 29،30 سزارين به روش اسپاينال  مؤثر است.(
 )32،31كاهش لرز پس از بيهوشي اسپاينال بررسي و اثبات شده است.(

 

همچنين تاٌثير تعدادي از داروها بر روي درد پس از عمل در بيهوشي اسپاينال بررسي شده است. به عنوان 
مثال در مطالعه اي كتوروالك با اثر ضد التهابي باعث كاهش درد در دو ساعت اول پس از سزارين در بيماران 

 در مقايسه با كتوروالك درد پس از Pareaxib) ولي در مطالعه اي نشان داده شده كه 33،18شده است.(
 )34 ساعت اول بيشتر كاهش ميدهد.( 24عمل را در 
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 :-اهداف و فرضيات4

 هدف اصلي:

مقايسه  تأثيراستفاده همزمان شياف ديكلوفناك سديم و آمپول هيدروكورتيزون با مصرف شياف ديكلوفناك 
و يا آمپول هيدروكورتيزون هر كدام به تنهايي در كاهش لرز و درد  پس از عمل در زناني كه به روش 

 اسپاينال تحت عمل جراحي سزارين الكتيوقرار گرفته اند. 

 

  اهداف فرعي:

 -تعيين شيوع و شدت لرز  در زمان ريكاوري در بيماراني كه شياف ديكلوفناك دريافت ميكنند.1

 - تعيين شيوع  و شدت لرز  در زمان ريكاوري در بيماراني كه هيدروكورتيزون دريافت ميكنند.2

- تعيين شيوع  و شدت لرز  در زمان ريكاوري در بيماراني كه شياف ديكلوفناك و هيدروكورتيزون دريافت 3
 ميكنند.

-تعيين ميانگين تغييرات دماي بدن از زمان بيهوشي اسپاينال تا يك ساعت پس از اتمام عمل در بيماراني 4
 كه شياف ديكلوفناك يا هيدروكورتيزون دريافت ميكنند.

- تعيين ميانگين تغييرات دماي بدن از زمان بيهوشي اسپاينال تا يك ساعت پس از اتمام عمل در بيماراني 5
 كه شياف ديكلوفناك و هيدروكورتيزون دريافت ميكنند.

 -مقايسه تغييرات دما بين سه گروه6

-بررسي تغييرات فشارخون و تعداد ضربان در هر سه گروهي كه ديكلوفناك يا هيدروكورتيزون  ويا تركيب 7
 هر دو رادريافت كردند 

 -بررسي شدت لرز در صورت ايجاد در هر يك از گروههاي سه گانه8

 -بررسي اولين زمان نياز به دريافت مسكن در زمان ريكاوري در هر يك از گروههاي سه گانه9

  ساعت پس از پايان عمل24-مقايسه ميزان مسكن دريافتي در سه گروه تا 10

 

 هدف كاربردي:
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 كاهش لرز و درد پس از عمل سزارين به كمك دارويي كه داراي بيشترين تاٌثير است.

 

  فرضيه يا سؤالهاي پژوهشي:

 شياف ديكلوفناك در كاهش لرز پس از عمل سزارين به روش بيهوشي اسپاينال مؤثر است.-1

 - هيدروكورتيزون در كاهش لرز پس از عمل سزارين به روش بيهوشي اسپاينال مؤثر است.2

-شيوع لرز در ريكاوري در گروهي كه شياف ديكلوفناك و هيدروكورتيزون دريافت ميكنند كمتر از گروهي 3
 است كه هيدروكورتيزون  يا شياف ديكلوفناك دريافت مي كنند.

-تغييرات دماي بدن در گروهي كه شياف ديكلوفناك و هيدروكورتيزون دريافت ميكنند كمتر از گروهي 4
 است كه هيدروكورتيزون يا ديكلوفناك دريافت كرده اند.

-تغييرات فشارخون و تعداد ضربان در گروهي گروهي كه شياف ديكلوفناك و هيدروكورتيزون دريافت 5
 ميكنند كمتر از گروهي است كه هيدروكورتيزون يا ديكلوفناك دريافت كرده اند.

 -در صورت ايجاد لرز شدت آن در گروهي كه ديكلوفناك و هيدروكورتيزون دريافت كرده اند،كمتر است.6

-شدت درد و احتمال دريافت مسكن در گروهي كه هيدروكورتيزون و ديكلوفناك دريافت كرده اند نسبت 7
 به گروهي كه ديكلوفناك  يا هيدروكورتيزون دريافت كرده اند،كمتر است.

 

 

- اولين زمان دريافت مسكن در گروهي كه هيدروكورتيزون و ديكلوفناك دريافت كرده اند نسبت به 8
 گروهي كه ديكلوفناك  يا هيدروكورتيزون دريافت كرده اند،با فاصله بيشتري از عمل اتفاق مي افتد.

 ساعت اول پس از عمل در گروهي كه ديكلوفناك و هيدروكورتيزون دريافت 24- ميزان دريافت مسكن در 9
 كرده اند نسبت به گروهي كه ديكلوفناك  يا هيدروكورتيزون دريافت كرده اند،كمتر است.
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 -متغيرها،وضعيت و مقياس سنجش آنها:5
 

عنوان 
 متغير

مستق
 ل

وابس
 ته

مقيا تعريف علمي كيفي كمي
پيوس س

 ته
گسس

 ته
اسم
 ي

رتبه 
 اي

تعداد سالهاي زندگي     *  * سن
 بيمار

 سال

ميزان جرم بدن      *  * وزن
 بيمار

كيلوگر
 م

Gest
ation

al 
age 

تعداد روزهاي سن     *  *
 LMPجنين بر اساس 

هفته و 
 روز

طول 
 عمل

زمان سپري شده از     *  *
زمان انسزيون جراحي 

 تا پانسمان  

 ساعت

لرز 
پس از 

 عمل

حركات متناوب   *    *
 عضالت بدن

دارد/ 
 ندارد

تغيير 
دماي 
بدن 
بيمار 

از 
زمان 
شروع 
بيهوش

درجه حرارت بدن كه     *  *
در ناحيهتمپانيك 
 اندازه گيري ميشود.

درجه 
سانتي
 گراد
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ي تا 
يك 

ساعت 
پس از 
ورود 
به 

ريكاور
 ي

تغيير 
فشارخ
ون 

بيمار 
از 

زمان 
شروع 
بيهوش
ي تا 
يك 

ساعت 
پس از 
ورود 
به 

ريكاور
 ي

فشار خون بيمار كه به     *  *
كمك فشار سنج و از 
محل شريان براكيال 
 اندازه گيري مي شود

ميليم
تر 
 جيوه

تغيير 
تعداد 
ضربان 
بيمار 

از 
زمان 

تعداد ضربان قلب بيمار    *   *
كه با كمك 

مونيتورينگ مشخص 
 مي شود

 عدد
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شروع 
بيهوش
ي تا 
يك 

ساعت 
پس از 
ورود 
به 

ريكاور
 ي

استفاد
ه يا 
عدم 
استفاد
ه از 

شياف 
ديكلو
 فناك

براي بعضي بيماران   *    *
 استفاده شده است

بلي/ 
 خير

استفاد
ه يا 
عدم 
استفاد
ه از 
هيدرو
كورتيز

 ون

براي بعضي بيماران   *    *
 استفاده شده است

بلي/ 
 خير

شدت 
 لرز

اندازه گيري بر اساس   *    *
درجه بندي از صفر تا 

 چهار

 عدد
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شدت 
 درد

اندازه گيري بر اساس  *     *
درجه بندي از صفر تا 

10 

 عدد

ميزان 
مسكن 
دريافت

 ي

اندازه گيري بر اساس     *  *
ثبت ميزان مسكني كه 

 ساعت اول 24در 
 دريافت شده است

 عدد
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 -روش،تكنيك و نحوه اجراي مطالعه:6
 نوع مطالعه:

 كارآزمايي باليني

 

 جامعه مورد مطالعه:

 جهت عمل سزارين الكتيو به بيمارستان كوثر 91جامعه مورد مطالعه زنان بارداري بودند كه از دي ماه 
 قزوين مراجعه كرده بودند.

 

 معيارهاي ورود به مطالعه:

 جهت عمل سزارين الكتيو به بيمارستان كوثر قزوين مراجعه كرده و بيهوشي 91زنان بارداري كه از دي ماه 
 اسپاينال دريافت مي كردند

 

 معيارهاي خروج از مطالعه:

  داشته يا سابقه حساسيت به آنها را ذكر مي كردند NSAIDبيماراني كه سابقه مصرف كورتيكواستروييد و 
از مطالعه خارج شدند.همچنين بيماراني كه بيماري هاي تب دار عفوني ، اولسر پپتيك، ديابت كنترل نشده و 

 .بيماري تيروئيد و آسم داشتند از مطالعه خارج  شدند

نمونه گيري بيماران به صورت كامالَ تصادفي انجام شده و قبل از بررسي از هر بيمار اجازه و رضايت نامه 
كتبي گرفته مي شد.برخي از افرادي كه تمايل به ورود به مطالعه نداشتند از اين پژوهش حذف شدند.به تمام 

بيماران تحت مطالعه توضيحات كافي در مورد شياف ديكلوفناك و آمپول هيدروكورتيزون و اثرات مفيد و 
 عوارض ناخواسته آنها داده مي شد.

 

 بيماران به سه گروه پنجاه نفري تقسيم شدند كه در طي مطالعه هيچكدام انصراف ندادند.
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 روش اجرا و طراحي تحقيق:
 

 ميلي گرمي و دو 100بيماران به سه گروه تقسيم شده وبه صورت كامال اتفاقي يك گروه شياف ديكلوفناك 
 ميلي گرم هيدروكورتيزون وريدي و شياف پالسبوو يك گروه تركيب 100سي سي نرمال سالين، يك گروه 

 دقيقه قبل از بيهوشي اسپاينال (قبل از كاتتريزاسيون 10هيدروكورتيزون و شياف ديكلوفناك دريافت كردند.
مثانه)،در پايان جراحي  و تا يك ساعت پس از ورود به ريكاوري به فاصله هر نيم ساعت و جمعاٌ در چهار 

نوبت درجه حرارت از طريق پرده گوش اندازه گيري شد.اندازه گيري درجه حرارت با كمك دماسنج تمپانيك 
Beurer FT70 انجام شد. اين ترمومتر كه با استفاده از امواج مادون قرمز عمل ميكند،حساسيت و

اختصاصيت متوسط دارد.قبل از اندازه گيري درجه حرارت، اتوسكوپي جهت اطمينان از عدم وجود واكس 
انجام شد.فشارخون و تعداد ضربان نيز در هر گروه در فواصل زماني مشابه بررسي و مورد مقايسه قرار 

گرفت.در صورت ايجاد لرز در هر گروه شدت آن طبق درجه بندي خاص بررسي شده،مورد مقايسه قرار 
 گرفته و به صورت سمپتوماتيك درمان شد.شدت لرز به صورت زير طبقه بندي شد

 درجه صفر: بدون لرز،

  درجه يك: سيخ شدن موها،انقباض عروق محيطي،سيانوز محيطي بدون علت ديگر و بدون حركات عضالني،

 درجه دو:حركت قابل مشاهده در يك گروه از عضالت،

 درجه سه:حركت قابل مشاهده در بيش از يك گروه از عضالت،

 )"11درجه چهار:حركت قابل مشاهده در كل عضالت بدن.(

) درهر سه numerical pain scale ساعت پس از عمل به صورت عددي ( 24 همچنين شدت درد تا 
گروه بررسي شده واز صفر تا سه به صورت درد خفيف،از چهار تا هفت درد متوسط و از هشت تا ده به صورت 

درد شديد طبقه بندي شد و  در صورت نياز براي آنان مسكن تجويز شد و اولين زمان دريافت مسكن و كل 
 ساعت در هر يك از گروهها با هم مقايسه گرديد.دستور دريافت شياف ديكلوفناك در 24مسكن دريافتي در 

 صورت شدت درد باالي چهار در پرونده 

 8درج گرديد. در صورت  عدم  پاسخ  يا  تداوم درد ( در صورت نياز به تكرار دوز شياف در كمتر از 
  ميليگرم وريدي تجويز شد25ساعت)آمپول پتدين 
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 روش جمع آوري اطالعات:
 

 جهت عمل سزارين الكتيو به بيمارستان كوثر قزوين مراجعه 1391خانمهاي بارداري كه از دي ماه سال 
 كرده و تحت بيهوشي اسپاينال قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند.مطالعه طي مراحل زير انجام شد:

 -اخذ موافقت براي شروع به كار و ورود به مطالعه1

-جمع آوري داده ها: به وسيله پر كردن پرسشنامه توسط همكاران طرح.اطالعات استخراج شده از 2
 پرسشنامه شامل موارد زير مي باشد:

 -تاريخ1

 -نام و نام خانوادگي2

 -سن بيمار3

 -وزن بيمار4

 -طول عمل5

6-Gestational Age 

 -دريافت يا عدم دريافت شياف ديكلوفناك 7

 -دريافت يا عدم دريافت آمپول هيدروكورتيزون8

 -دريافت يا عدم دريافت شياف ديكلوفناك و آمپول هيدروكورتيزون9

 -وجود يا عدم وجود لرزتا يك ساعت پس از عمل10

 -شدت لرز11

-دماي بدن قبل از اينداكشن بيهوشي،در پايان جراحي و هر نيم ساعت تا يك ساعت پس از ورود به 12
 ريكاوري

-فشار خون قبل از اينداكشن بيهوشي،در پايان جراحي و هر نيم ساعت تا يك ساعت پس از ورود به 13
 ريكاوري

-تعداد نبض خون قبل از اينداكشن بيهوشي،در پايان جراحي و هر نيم ساعت تا يك ساعت پس از ورود 14
 به ريكاوري

  ساعت پس از عمل24-وجود يا عدم وجود درد تا 15
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 -شدت درد16

  ساعت پس از عمل24-دريافت يا عدم دريافت مسكن تا 17

  ساعت پس از عمل24-ميزان دريافت مسكن تا 18

 

 روش جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها:

 
 ) استفاده شد.Chi-Squareجهت مقايسه سه گروه از آزمون مربع كا (
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 -مالحظات اخالقي:7
 

بيماران پس از آگاهي در مورد طرح در صورت تمايل وارد مطالعه شده و از آنهايي كه وارد مطالعه مي شدند 
 رضايتنامه كتبي گرفته شد. به بيماران اجازه داده شد هر زماني كه مايل بودند از مطالعه خارج شوند.

 اطالعات بيماران به صورت محرمانه حفظ گرديد.
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 -يافته ها:8

 
نمونه هاي مورد بررسي زنان باردار مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني كوثر جهت عمل سزارين الكتيو 

 نمونه به صورت كامال تصادفي انتخاب و به سه گروه تقسيم بندي گرديد ، گروه اول شياف 150مي باشند. 

سي سي نرمال سالين، گروه دوم هيدروكورتيزون وريدي و شياف پالسبو و 2 ميلي گرم و100ديكلوفناك 

گروه سوم تركيب شياف ديكلوفناك و هيدروكورتيزون را دريافت نمودند.اطالعات بيماران در رابطه با سن ، 

سن بارداري ، فشار خون سيستول و دياستول ، ضربان قلب ، لرز ، شدت لرز و ..... جمع آوري گرديد و با نرم 

  وارد كامپيوتر شد.  نتايج به شرح زير گزارش مي گردد: SPSSافزار آماري 

 

 : مقايسه ميانگين سني افراد در سه نوع داروي استفاده شده7-1جدول 

ميانگين (  دارو
 سال )

انحراف 
 معيار

F P- 
value 

  4/7 6/27 شياف ديكلوفناك

 

11/0 

 

 

 

89/0 
 6 5/27 هيدروكورتيزون وريدي

شياف ديكلوفناك و 
 هيدروكورتيزون وريدي

1/28 4/6 
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 مقايسه مي 05/0بدست آمده با Pبدست آمد ( مقدار  p=0.89با استفاده از آزمون آناليز واريانس مقدار 

 بود اختالف معني دار و در غير اينصورت گروهها با هم تفاوت معني 05/0شود اگر عدد بدست آمده كمتر از 

دار ندارند.) كه بيانگر يكسان بودن سن در سه گروه مورد بررسي است به بيان ديگر سه گروه از نظر سني 

 همگن مي باشند.

 

 : مقايسه ميانگين سن حاملگي افراد در سه نوع داروي استفاده شده7-2جدول 

انحراف  ميانگين دارو
 معيار

F P- 
value 

  9/0 38 شياف ديكلوفناك

 

83/2 

 

 

 

062/0 
 6/0 9/37 هيدروكورتيزون وريدي

شياف ديكلوفناك و 
 هيدروكورتيزون وريدي

6/37 1/1 

 

 بدست آمد كه بيانگر يكسان بودن سن حاملگي در سه  p=0.062با استفاده از آزمون آناليز واريانس مقدار 

 گروه مورد بررسي است به بيان ديگر سه گروه از نظر سن حاملگي همگن مي باشند.
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: مقايسه ميانگين تغييرات دماي بدن افراد قبل و يكساعت پس از ورود به ريكاوري در سه نوع 7-3جدول 
 داروي استفاده شده

انحراف  ميانگين دارو
 معيار

F P- 
value 

  24/0 -66/0 شياف ديكلوفناك

 

26/10 

 

 

00/0 
 29/0 -70/0 هيدروكورتيزون وريدي

شياف ديكلوفناك و 
 هيدروكورتيزون وريدي

48/0- 24/0 

 

بدست آمد كه بيانگر تفاوت معني دار تغييرات دماي بدن  p=0.00با استفاده از آزمون آناليز واريانس مقدار 

در سه گروه مورد بررسي است ، جهت بررسي تفاوت دوبدوي گروهها با هم از آزمون كاي-دو استفاده مي 

 p=0.002)كنيم . گروه استفاده كننده از شياف ديكلوفناك با هيدروكورتيزون با هم تفاوت معني دار دارند (

) . با p=0.00(و گروه هيدروكورتيزون با تركيب شياف ديكلوفناك و هيدروكورتيزون تفاوت معني دار دارد 

توجه به مقادير ميانگين هاي هر گروه نتيجه مي شود تغييرات دما در گروه دريافت كننده شياف ديكلوفناك 

 و هيدروكورتيزون وريدي كمتر از دو گروه ديگر است.

 

 

 

  

 

 

  مقايسه ميانگين تغييرات فشار خون سيستوليك افراد در سه نوع داروي استفاده شده:7-4جدول 
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انحراف  ميانگين دارو
 معيار

F P- 
value 

  15 -2/10 شياف ديكلوفناك

 

1/10 

 

 

00/0 
 10 -42/0 هيدروكورتيزون وريدي

شياف ديكلوفناك و 
 هيدروكورتيزون وريدي

8/7- 8/7 

 

بدست آمد كه بيانگر تفاوت معني دار بين تغييرات فشار  p=0.00با استفاده از آزمون آناليز واريانس مقدار 

خون سيستوليك در سه گروه مورد بررسي است ، جهت بررسي تفاوت دوبدوي گروهها با هم از  آزمون كاي 

-دو استفاده مي كنيم . گروه استفاده كننده از شياف ديكلوفناك با هيدروكورتيزون با هم تفاوت معني دار 

 و گروه هيدروكورتيزون با تركيب شياف ديكلوفناك و هيدروكورتيزون تفاوت معني دار p=0.000)(دارند 

) . با توجه به مقادير ميانگين هاي هر گروه نتيجه مي شود تغييرات فشار خون سيستول در p=0.004(دارد 

 گروه دريافت كننده هيدروكورتيزون وريدي كمتر از دو گروه ديگر است.
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  :مقايسه ميانگين تغييرات فشار خون دياستوليك افراد در سه نوع داروي استفاده شده7 -5جدول

انحراف  ميانگين دارو
 معيار

F P- 
value 

  6/13 -7/6 شياف ديكلوفناك

 

8/4 

 

 

009/0 
 6/8 -8/2 هيدروكورتيزون وريدي

شياف ديكلوفناك و 
 هيدروكورتيزون وريدي

48/0- 6/6 

 

 بدست آمد كه بيانگر تفاوت معني دار بين تغييرات فشار p=0.009با استفاده از آزمون آناليز واريانس مقدار 

خون دياستول در سه گروه مورد بررسي است ، جهت بررسي تفاوت دوبدوي گروهها با هم از آزمون توكي 

استفاده مي كنيم . گروه شياف ديكلوفناك با تركيب شياف ديكلوفناك و هيدروكورتيزون تفاوت معني دار 

) . با توجه به مقادير ميانگين هاي هر گروه نتيجه مي شود تغييرات فشار خون دياستول در p=0.007(دارد 

 گروه دريافت كننده تركيب شياف ديكلوفناك و هيدروكورتيزون وريدي كمتر از دو گروه ديگر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 : مقايسه ميانگين تغييرات ضربان قلب افراد در سه نوع داروي استفاده شده7-6جدول

انحراف  ميانگين دارو
 معيار

F P- 
value 

  12 12/2 شياف ديكلوفناك

 

52/0 

 

 

59/0 
 14 48/3 هيدروكورتيزون وريدي

شياف ديكلوفناك و 
 هيدروكورتيزون وريدي

42/5 20 

 

بدست آمد كه بيانگر عدم تفاوت معني دار بين تغييرات  p=0.59با استفاده از آزمون آناليز واريانس مقدار 

 ضربان قلب قبل تا يك ساعت بعد از ورود به ريكاوري مي باشد.

 

  :توزيع فراواني نسبي لرز در افراد بالفاصله بعد از عمل7-7جدول 

 دارو

 لرز

شياف ديكلوفناك و  هيدروكورتيزون وريدي شياف ديكلوفناك
 هيدروكورتيزون وريدي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 20 10 24 12 18 9 دارد

 80 40 76 38 82 41 ندارد

 P=0.75 
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 بزرگتر است نتيجه مي 05/0بدست مي آيد كه چون از P-value = 0.75با استفاده از آزمون كاي - دو 

 گيريم بين وجود لرز بالفاصله بعد از عمل در داروهاي مختلف تفاوت معني دار وجود ندارد.

 

  توزيع فراواني نسبي نياز به پتدين در افراد بالفاصله بعد از عمل:7 -8جدول 

 دارو

 نياز به پتدين

شياف ديكلوفناك و  هيدروكورتيزون وريدي شياف ديكلوفناك
 هيدروكورتيزون وريدي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0 0 3/8 1 1/11 1 دارد

 100 10 7/91 11 9/88 8 ندارد

 P=0.58 

 

 بزرگتر است نتيجه مي 05/0بدست مي آيد كه چون از P-value = 0.58با استفاده از آزمون كاي - دو 

 گيريم بين نياز به پتدين بالفاصله بعد از عمل در داروهاي مختلف تفاوت معني دار وجود ندارد.
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  :توزيع فراواني نسبي لرز در افراد نيم ساعت بعد از ورود به ريكاوري7 -9جدول 

 دارو

 لرز

شياف ديكلوفناك و  هيدروكورتيزون وريدي شياف ديكلوفناك
 هيدروكورتيزون وريدي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 70 35 48 24 54 27 دارد

 30 15 52 26 46 23 ندارد

 P=0.07 

 

 بزرگتر است نتيجه مي 05/0بدست مي آيد كه چون از P-value = 0.07با استفاده از آزمون كاي - دو 

 گيريم بين وجود لرز نيم ساعت بعد از ورود به ريكاوري در داروهاي مختلف تفاوت معني دار وجود ندارد.
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  توزيع فراواني نسبي شدت لرز در افراد نيم ساعت بعد از ورود به ريكاوري:7-10جدول 

 دارو

شدت 
 لرز

شياف ديكلوفناك و  هيدروكورتيزون وريدي شياف ديكلوفناك
 هيدروكورتيزون وريدي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 9/22 8 0 0 2/22 6 1درجه 

 3/54 19 3/58 14 1/48 13 2درجه 

 20 7 2/29 7 5/18 5 3درجه 

 9/2 1 5/12 3 1/11 3 4درجه 

 P=0.3 

 

 بزرگتر است نتيجه مي 05/0بدست مي آيد كه چون از P-value =0.3با استفاده از آزمون كاي - دو 

 گيريم بين شدت لرز نيم ساعت بعد از ورود به ريكاوري در داروهاي مختلف تفاوت معني دار وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

  :توزيع فراواني نسبي نياز به پتدين در افراد نيم ساعت بعد از ورود به ريكاوري7 -11جدول 

شياف ديكلوفناك و  هيدروكورتيزون وريدي شياف ديكلوفناك دارو
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 هيدروكورتيزون وريدي نياز به پتدين

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 9/22 8 7/41 10 6/29 8 دارد

 1/77 27 3/58 14 4/70 19 ندارد

 P=0.3 

 

 بزرگتر است نتيجه مي 05/0بدست مي آيد كه چون از P-value = 0.3با استفاده از آزمون كاي - دو 

 گيريم بين نياز به پتدين نيم ساعت بعد از ورود به ريكاوري در داروهاي مختلف تفاوت معني دار وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توزيع فراواني نسبي لرز در افراد يك ساعت بعد از ورود به ريكاوري:7-12جدول 
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 دارو

 لرز

شياف ديكلوفناك و  هيدروكورتيزون وريدي شياف ديكلوفناك
 هيدروكورتيزون وريدي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 94 47 84 42 66 33 دارد

 6 3 16 8 34 17 ندارد

 P=0.001 

 

 كوچكتر است نتيجه مي 05/0بدست مي آيد كه چون از P-value = 0.001با استفاده از آزمون كاي - دو 

گيريم بين وجود لرز يك ساعت بعد از ورود به ريكاوري در داروهاي مختلف تفاوت معني دار وجود دارد و 

 گروه تركيبي بيشتر از دو گروه ديگر و شياف ديكلوفناك كمتر از دو گروه لرز داشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

  شيوع فراواني نسبي لرز در افراد يك ساعت پس از ورود به ريكاوري:7-1شكل 
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 : توزيع فراواني نسبي شدت لرز در افراد يك ساعت بعد از ورود به ريكاوري7 -13جدول 

 دارو

 شدت لرز

شياف ديكلوفناك و  هيدروكورتيزون وريدي شياف ديكلوفناك
 هيدروكورتيزون وريدي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 5/8 4 0 0 1/6 2 1درجه 

 9/48 23 31 13 2/24 8 2درجه 

 2/36 17 1/38 16 4/36 12 3درجه 

 4/6 3 31 13 3/33 11 4درجه 

 P=0.015 

 

 كوچكتر است نتيجه مي 05/0بدست مي آيد كه چون از P-value =0.015با استفاده از آزمون كاي - دو 

گيريم بين شدت لرز يك ساعت بعد از ورود به ريكاوري در داروهاي مختلف تفاوت معني دار وجود دارد.و 

 شدت لرز در گروه تركيبي كمتر از دو گروه ديگر است.

 :  توزيع فراواني نسبي نياز به پتدين در افراد يك ساعت بعد از ورود به ريكاوري7-14جدول

 دارو

 نياز به پتدين

شياف ديكلوفناك و  هيدروكورتيزون وريدي شياف ديكلوفناك
 هيدروكورتيزون وريدي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 6/42 20 69 29 7/69 23 دارد

 4/57 27 31 13 3/30 10 ندارد

 P=0.014 
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 كوچكتر است نتيجه مي 05/0بدست مي آيد كه چون از  P-value =0.014با استفاده از آزمون كاي - دو 

گيريم بين نياز به پتدين يك ساعت بعد از ورود به ريكاوري در داروهاي مختلف تفاوت معني دار وجود دارد 

 و بيماران گروه شياف ديكلوفناك و هيدروكورتيزون بيش از گروه تركيبي نياز به پتدين داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : توزيع فراواني نسبي نياز به پتدين در افراد يك ساعت بعد از ورود به ريكاوري7-2شكل 
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  :مقايسه ميانگين اولين زمان نياز به مسكن افراد در سه نوع داروي استفاده شده7-15جدول 

ميانگين (  دارو
 ساعت )

انحراف 
 معيار

F P- 
value 

  5/1 3/3 شياف ديكلوفناك

 

2/17 

 

 

00/0 
 7/0 2/2 هيدروكورتيزون وريدي

شياف ديكلوفناك و 
 هيدروكورتيزون وريدي

5/3 1/1 

 

 

بدست آمد كه بيانگر تفاوت معني دار بين ميانگين اولين  p=0.00با استفاده از آزمون آناليز واريانس مقدار 

زمان نياز به مسكن در سه گروه مورد بررسي است ، جهت بررسي تفاوت دوبدوي گروهها با هم از زير آزمون 

توكي استفاده مي كنيم . گروه هيدروكورتيزون با تركيب شياف ديكلوفناك و هيدروكورتيزون تفاوت معني 

). در P=0.00) . گروه شياف ديكلوفناك هم با هيدروكورتيزون تفاوت معني دار دارد (p=0.00(دار دارد 

 گروه هيدروكورتيزون افراد زودتر به مسكن نياز پيدا كردند.
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  مقايسه ميانگين اولين زمان نياز به مسكن افراد در سه نوع داروي استفاده شده:7-3شكل 

 

 

 

  ساعت پس از عمل24 :توزيع فراواني نسبي ميزان دوز دريافتي مسكن در افراد تا 7 -16جدول

         دارو

 دوز دريافت 

 مسكن

شياف ديكلوفناك و  هيدروكورتيزون وريدي شياف ديكلوفناك
 هيدروكورتيزون وريدي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 13 26 1 2 11 22 

2 25 50 11 22 34 68 
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3 12 24 38 76 5 10 

 P=0.00 

 

 

 

 كوچكتر است نتيجه مي 05/0بدست مي آيد كه چون از P-value =0.00با استفاده از آزمون كاي - دو 

گيريم بين دوز دريافتي مسكن يك ساعت بعد از ورود به ريكاوري در داروهاي مختلف تفاوت معني دار 

 وجود دارد و گروه هيدروكورتيزون بيش از ساير گروهها از مسكن استفاده نموده است.
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 -بحث و نتيجه گيري:9
 

به طور كلي پس از بررسي هاي مختلف مشخص شد كه عليرغم اينكه شيوع لرز با درمان تركيبي ديكلوفناك 
و هيدروكورتيزون كاهش پيدا نكرد ولي شدت لرز به وضوح نسبت به درمان با ديكلوفناك و يا 

 هيدروكورتيزون به تنهايي كاهش يافت.

همچنين كنترل درد  در گروه درمان تركيبي با هيدروكورتيزون و ديكلوفناك نسبت به دو گروه ديگر به 
 شكل بهتري انجام شده و نياز به دريافت مسكن در اين گروه به وضوح كاهش پيدا كرد.

شدت لرز در گروه درمان تركيبي به طور معني داري از دو گروه ديگر كمتر است. در مقايسه گروه 
ديكلوفناك و هيدروكورتيزون مشاهده ميشود كه در گروه هيدروكورتيزون لرز درجه يك وجود ندارد.شيوع 

لرز درجه سه در گروه هيدروكورتيزون بيشتر است.در گروه ديكلوفناك نيز لرز درجه سه شيوع بيشتري 
دارد.شيوع لرز درجه دو و سه در گروه هيدروكورتيزون نسبت به گروه ديكلوفناك بيشتر است.درصد شيوع 

لرز درجه چهار در گروه ديكلوفناك نسبت به گروه هيدروكوتيزون بيشتر است ولي بايد توجه داشت كه 
 تعداد 

 نفر و 11افراد دچار لرز در گروه ديكلوفناك نسبت به گروه هيدروكورتيزون كمتر است . در گروه ديكلوفناك 
  نفر دچار لرز درجه چهار داشتند.13در گروه هيدروكورتيزون 

 اين تفاوتها از نظر اماري كامالَ معني دار بود.

 2/2 ساعت، در گروه هيدروكورتيزون 3/2اولين زمان دريافت مسكن به صورت ميانگين در گروه ديكلوفناك 
 ساعت بود. پس با مقايسه سه گروه و مقايسه دو به دوي گروههاي 5/3ساعت و در گروه درمان تركيبي 

مختلف نشان داده شد كه گروه هيدروكورتيزون نسبت به ساير گروهها به طور معني داري زودتر نياز به 
 دريافت مسكن داشتند و گروه درمان تركيبي  ديرتر نياز به مسكن پيدا كردند.

 
بيماران در گروه هيدروكورتيزون دوز باالتري از مسكن دريافت كردند وگروه درمان تركيبي دوز كمتري از 

 مسكن دريافت كردند. تفاوت دريافت مسكن در گروههاي مختلف از نظر آماري كامالَ معني دار بود.

 

 خانم باردار كه جهت سزارين الكتيو به بيمارستان كوثر قزوين مراجعه كردند،وارد مطالعه 150دراين بررسي 
 نفره تقسيم شدند.ميانگين سني در گروهي كه شياف 50شده و به صورت كامالَ اتفاقي به سه گروه 
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 سال، و در گروهي 5/27 سال،در گروهي كه هيدروكورتيزون دريافت كردند 7/26ديكلوفناك دريافت كردند 
 سال بوده است، كه از نظر آماري تفاوت 1/28كه شياف ديكلوفناك و آمپول هيدروكورتيزون دريافت كردند 

 معني داري بين سه گروه وجود نداشته است.و سه گروه به صورت كامالَ همگن وارد مطالعه شدند.

تا كنون مطالعات متعددي در مورد لرز پس از عمل و داروهاي مؤثر در درمان آن انجام شده است ولي 
استفاده از ديكلوفناك و هيدروكورتيزون به صورت محدود و در موارد اندكي انجام شده است، لذا مقايسه 

تمام متغيرهاي مورد بررسي در اين مطالعه با موارد قبلي امكان پذير نبوده ويا به صورت محدود قابل انجام 
 است.

 در هيچ مطالعه اي از تركيب دو داروي ديكلوفناك و هيدروكورتيزون استفاده نشده است.  

 هفته، در گروه دريافت 38سن حاملگي نيز در سه گروه بررسي شد كه در گروه دريافت كننده ديكلوفناك 
 هفته بود.كه 6/37 هفته و در گروه دريافت كننده ديكلوفناك و هيدروكورتيزون 9/37كننده هيدروكورتيزون 

 از نظر آماري تفاوت معني داري با يكديگر نداشته و به صورت كامالَ همگن تو زيع شده اند.

دماي بدن قبل از عمل،بالفاصله پس از عمل و پس از ورود به ريكاوري هر نيم ساعت تا يك ساعت و 
مجموعاَ در چهار نوبت از طريق پرده تيمپان اندازه گيري شد.تغييرات دما در هر گروه به دقت ثبت 

 ، در گروه دريافت كننده 66/0شد.ميانگين تغييرات دما در گروه دريافت كننده شياف ديكلوفناك 
-P:00/0 بود.با توجه به 48/0و در گروه دريافت كننده ديكلوفناك و هيدروكورتيزون 70/0هيدروكورتيزون

Value تغييرات دما در هر سه گروه به صورت معني داري با يكديگر متفاوت بود. ميانگين تغييرات دما در
گروه دريافت كننده هيدروكورتيزون، از دو گروه ديگر بيشتر بود و در گروه دريافت كننده ديكلوفناك و 

 هيدروكورتيزون از دو گروه ديگر كمتر بود.

 

 

 

 انجام شد،اثر دگزامتازون بر روي لرز پس از 1999و همكارانش در سال Yaredدر مطالعه اي كه توسط 
عمل در بيماران تحت عمل جراحي قلب بررسي شد.ولي اثر دگزامتازون مستقل از تغييرات دما بوده و در 

اكثر بيماران با دماي سطحي باالتر و دماي مركزي پائين تر بالفاصله پس از عمل جراحي همراه بوده 
 ) 9است.(

بر روي بيماران تحت عمل جراحي 2011 و همكارانش در سال Singh Pawarدر مطالعه ديگري كه توسط 
آرتروپالستي انجام شد،اثر هيدروكورتيزون بر لرز پس از عمل بررسي شد.در اين مطالعه كاهش دما در بياران 

 )31دريافت كننده هيدروكورتيزون با بيماراني كه نرمال سالين دريافت كرده بودند، مشابه بود.(



 

59 
 

 كه جهت مقايسه تاَثير هيدروكورتيزون با كتامين در 2012 و همكاران در سال E lmawgoodدر مطالعه 
بيماران تحت بيهوشي اسپاينال انجام شد.اندازه گيري دما از طريق پرده گوش انجام شد.دما در هر سه گروه 

دريافت كننده هيدروكورتيزون وكتامين و نرمال سالين  كاهش پيدا كرد كه نسبت به قبل از عمل از نظر 
 )32كلينيكال واضح بود ولي از نظر آماري معني دار نبود.(

همچنين در مطالعه ديگري كه در مورد بررسي اثر شياف ديكلوفناك در كاهش لرز پس از بيهوشي عمومي 
در بيماران تحت عمل سزارين انجام گرفت، نشان داده شد كه تغييرات درجه حرارت در گروه دريافت كننده 

 )35ديكلوفناك از گروه كنترل كمتر مي باشد.(

جهت مقايسه اثر هيدروكورتيزون و 2010 و همكارانش در سال QIAO Weiدر مطالعه اي كه توسط 
پتدين در درمان لرز پس از عمل در بيماران كانديد سزارين تحت بيهوشي اسپاينال انجام شد، درجه حرارت 

 )   29حين جراحي اندازه گيري شد كه تفاوت معني داري در گروه مشاهده نشد.(

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به فرضيات قبلي انتظار مي رفت در مطالعه ما تغييرات دما در گروه درمان تركيبي كمتر بوده و در 
گروه دريافت كننده هيدروكورتيزون بيشتر باشد كه در اين بررسي يافته ها به صورت معني داري با فرضيات 

 همخواني داشت. 

همچنين فشار خون بيماران در زمانهاي مشابه با دماي بدن اندازه گيري شد.ميانگين تغييرات فشار خون 
سيستوليك و دياستوليك به دقت در هر گروه ثبت شد.ميانگين تغييرات فشارخون سيستوليك در گروه 

 8/7و در گروه درمان تركيبي 42/0 ،در گروه دريافت كننده هيدروكورتيزون 2/10دريافت كننده ديكلوفناك 
  تغييرات فشار خون در P-Value:00/0بود. با توجه به 

 هر گروه با گروههاي ديگر تفاوت معني دار دارد. 

 جهت بررسي اثر هيدروكورتيزون بر 2011 و همكارانش در سال Singh Pawarدر مطالعه اي كه توسط 
 )31لرز پس از عمل انجام شد، تغييرات فشار خون بين گروههاي مختلف با هم تفاوت معني داري نداشت.(
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 انجام شد، اثر 2012 و همكاران در سال E lmawgoodهمچنين در مطالعه ديگري كه توسط 
هيدروكورتيزون و كتامين در پيشگيري از لرز در بيماران تحت بيهوشي اسپاينال  با هم مقايسه شد ولي 

 )32 در دو گروه مشاهده نشد.(MAPتفاوت معني داري در تغييرات 

جهت مقايسه اثر هيدروكورتيزون و 2010 و همكارانش در سال QIAO Weiدر مطالعه اي كه توسط 
پتدين در درمان لرز پس از عمل در بيماران كانديد سزارين تحت بيهوشي اسپاينال انجام شد، فشار خون 

 )   29حين جراحي اندازه گيري شد كه تفاوت معني داري در گروه مشاهده نشد.(

 در مطالعه ما بيشترين تغييرات فشارخون سيستوليك مربوط به گروه دريافت كننده ديكلوفناك و كمترين 
تغييرات مربوط به گروه دريافت كننده هيدروكورتيزون بود.با توجه به فرضيات قبل از مطالعه تصور مي شد 

 در گروه درمان تركيبي  تغييرات فشارخون كمتر باشد كه همخواني نداشت.

عمليات مشابه در مورد فشارخون دياستوليك نيز انجام شد كه ميانگين تغييرات فشارخون دياستولي در 
  8/2،در گروه دريافت كننده هيدروكورتيزون 7/6گروه دريافت كننده ديكلوفناك 

 

 بود.در اين مورد نيز بين سه گروه تفاوت معني داري مشاهده شد.كمترين 48/0و در گروه درمان تركيبي 
تغييرات فشارخون دياستوليك مربوط به گروه دريافت درمان تركيبي وبيشترين تغييرات مربوط به بيماران 
دريافت كننده ديكلوفناك بود.طبق فرضيات انتظار داشتيم كه شيوع لرز و به دنبال آن تغييرات فشارخون 

دياستولي در گروه درمان تركيبي كمتر باشدكه در گروه دريافت كننده درمان تركيبي در مطالعه ما نيزكمتر 
 بود. 

تغييرات فشار خون سيستول و دياستول به عوامل ديگري از جمله شرايط قبلي بيمار،سابقه مصرف دارو و 
شرايط تكنيك بيهوشي اسپاينال ، داروهاي مصرفي حين عمل و... نيز بستگي دارد.لذا به نظر ميرسد نمي 

 توان تنها عامل تغييرات آن را لرز،به عنوان يك متغير مستقل و واحد در نظر گرفت.

تعداد ضربان قلب بيماران، قبل از عمل، بعد از جراحي و هر نيم ساعت تا يك ساعت پس از ورود به ريكاوري 
مجموعاَدر چهار نوبت ثبت شد.تغييرات ضربان قلب در هر گروه بررسي شده و ميانگين تغييرات آن در هر 

،در 12/2گروه اندازه گيري شده و با هم مقايسه شد.تغييرات ضربان قلب در گروه دريافت كننده ديكلوفناك 
 بود.پس از بررسي  آماري با توجه 42/5 و در گروه درمان تركيبي 48/3گروه دريافت كننده هيدروكورتيزون  

 تفاوت معني داري بين تغييرات تعداد ضربان قلب در گروه هاي مختلف مشاهده نشد.P-Value:59/0به 

بر روي بيماران تحت عمل جراحي 2011 و همكارانش در سال Singh Pawarدر مطالعه اي كه توسط 
آرتروپالستي انجام شد،اثر هيدروكورتيزون بر لرز پس از عمل بررسي شد.در اين مطالعه تغييرات ضربان قلب 
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در بياران دريافت كننده هيدروكورتيزون با بيماراني كه نرمال سالين دريافت كرده بودند، مقايسه شد كه 
 )31تفاوت معني داري بين آنها مشاهده نشد.(

 انجام شد، اثر 2012 و همكاران در سال E lmawgoodهمچنين در مطالعه ديگري كه توسط 
هيدروكورتيزون و كتامين در پيشگيري از لرز در بيماران تحت بيهوشي اسپاينال  با هم مقايسه شد ولي 

 )32تفاوت معني داري در تغييرات تعداد ضربان قلب در دو گروه مشاهده نشد.(

 

 

 

 

 

از آنجايي كه هنگام لرز ضربان قلب باال مي رود، انتظار ميرفت در گروهي كه كمتر دچار لرز شدند، تغييرات 
ضربان قلب نيز كمترباشد ولي در مطالعه ما اين تغييرات در گروه دريافت كننده ديكلوفناك كمتر بود.از آنجا 

كه ضربان قلب مانند فشار خون عالوه بر لرز به عوامل ديگري نيز وابسته است، به نظر مي رسدتغييرات آن 
 تنها در گرو وجود يا عدم وجود لرز خالصه نمي شود.

 وجود يا عدم وجود لرز در مقاطع زماني مشابه در همه بيماران به دقت بررسي شد.بالفاصله پس از پايان 
%)،در گروهي كه هيدروكورتيزون دريافت كردند 18 نفر(9عمل در گروهي كه ديكلوفناك دريافت كرده بودند 

%) دچار لرز شدند.با وجود اينكه شيوع لرز بالفاصله پس 20  نفر(10%) و در گروه درمان تركيبي 24 نفر(12
 از عمل در گروه هيدروكورتيزون بيشتر بود ولي تفاوت آن در گروههاي مختلف از نظر آماري معني دار نبود.

همچنين ميزان نياز بيماران به پتدين جهت درمان لرز بررسي شد. بالفاصله پس از عمل در گروه ديكلوفناك 
 نفر 12%) نياز به دريافت پتدين پيدا كرد. در گروه  هيدروكورتيزون 1/11 نفر دچار لرزشده و يك نفر(9

 نفر دچارلرز 10 %)  نياز به پتدين پيدا كرد.در گروه درمان تركيبي 3/8دچار لرز شدندكه از بين آنها يك نفر(
شدند، ولي هيچ يك نياز به دريافت پتدين نداشتند.تعداد افرادي كه بالفاصله پس از عمل دچار لرز نيازمند 

درمان شدند، در گروهي كه هيدروكورتيزون دريافت كردند از ساير گروهها بيشتر بود.اين مطلب نشان دهنده 
وجود لرز با شدت بيشتر در گروه هيدروكورتيزون مي باشد. ولي تعداد افرادي كه دچار لرز نيازمند درمان 

 شدند، در گروههاي مختلف با هم تفاوت معني داري نداشت.

در مطالعات اندكي شيوع و شدت لرز به تناوب در بازه هاي زماني متفاوت در بيماران تحت عمل جراحي 
بررسي شده است.اكثر مطالعات تأثير داروها را صرفاَ در كاهش يا افزايش لرز و يا تأثير در درمان آن را 

 بررسي كرده اند.
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 انجام شد، تأثير هيدروكورتيزون در لرز پس از 2011 و همكارانش كه در سال Singh Pawarدر مطالعه 
 هيدروكورتيزون،براي يك گروه mg/kg 1عمل آرتروپالستي بررسي شد.در اين مطالعه براي يك گروه 

mg/kg 2 هيدروكورتيزون و براي يك گروه نرمال سالين  

 

 

تجويز شد.در اين مطالعه ميزان بروز لرز در دو گروه هيدروكورتيزون به وضوح كمتر بود ولي بين دو گروه 
 )31هيدروكورتيزون تفاوتي وجود نداشت.(

 انجام شد، تأثير        تجويز 2012 و همكاران در سال E lmawgoodدر مطالعه ديگري كه توسط 
پروفيالكتيك هيدروكورتيزون و كتامين در كاهش لرز پس از عمل با هم مقايسه شد. در اين مطالعه عالئم 

 دقيقه بررسي شد. هچنين در اين 10حياتي،درجه حرارت و لرز حين عمل و سپس در ريكاوري در هر 
% و در گروه 23مطالعه شدت لرز در گروههاي مختلف بررسي شد.ميزان بروز لرز در گروه هيدروكورتيزون 

 )32% كاهش پيدا كرد.(20كتامين 

شيوع لرز درجه صفر در گروه هيدروكورتيزون و كتامين نسبت به نرمال سالين باالتر بود ولي با هم تفاوت 
معني داري نداشت. شيوع لرز درجه سه و چهار در گروه هيدروكورتيزون و كتامين نسبت به نرمال سالين 

 )32كمتر بود.(

 نشان داده شد كه تجويز هيدروكورتيزون در درمان لرز 2010 و همكاران در سال QIAO Weiدر مطالعه 
 )29پس از عمل در بيهوشي اسپاينال مؤثر است.(

 )35 مؤثر بودن ديكلوفناك در درمان لرز پس از عمل اثبات شد.(1383همچنين در مطالعه اي در سال 

 ) 9 تأثير دگزامتازون در كاهش بروز لرز پس از عمل اثبات شد.(1999 و همكاران در سال Yaredدر مطالعه 

 در مطالعه ما نيم ساعت پس از ورود به ريكاوري نيز وجود يا عدم وجود لرز در بيماران بررسي شد. در اين 
%) و در گروه درمان تركيبي 48 نفر(24%)، در گروه هيدروكورتيزون 54 نفر(27زمان در گروه ديكلوفناك 

%) دچار لرز شدند.با وجود اينكه شيوع لرز نيم ساعت پس از عمل در گروه هيدروكورتيزون از 70 نفر(35
 همه كمتر و در گروه درمان تركيبي بيشترين مقدار بود ولي اين تفاوت از نظر آماري معني دار نبود.

همچنين شدت لرز نيم ساعت پس از ورود به ريكاوري در گروههاي مختلف ارزيابي شد. در گروه ديكلوفناك 
%) لرز درجه چهار داشتند. بيشترين شيوع مربوط به لرز درجه دو 1/11 نفر(3%) لرز درجه يك و 2/22 نفر(6

 % بود.1/48به ميزان 
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 7%)دچار لرز درجه چهار و 5/12 نفر(3در گروه هيدروكورتيزون هيچ يك از افراد لرز درجه يك نداشتند.
 % بود.3/58%) دچار لرز درجه سه شدند.بيشترين شيوع مربوط به لرز درجه دو با ميزان 2/29نفر(

%) لرز درجه چهار داشتند.در اين گروه 9/2%) لرز درجه يك و يك نفر(9/22 نفر(8در گروه درمان تركيبي 
 % بود.3/54نيز بيشترين شيوع مربوط به لرز درجه دو با شيوع 

عليرغم شيوع باالتر لرز در گروه درمان تركيبي، شدت لرز در اين گروه از ساير گروهها كمتر بود و در گروه 
هيدروكورتيزون، عليرغم شيوع كمتر لرز، لرز با شدت بيشتري نسبت به ساير گروهها اتفاق افتاد  ولي  از نظر 

 آماري تفاوت معني داري با يكديگر ندارند.

ميزان  نياز به دريافت پتدين جهت كنترل لرز نيم ساعت پس از ورود به ريكاوري نيز بررسي شد. در گروه 
%)و در گروه درمان تركيبي 7/41 نفر(10%)، در گروه هيدروكورتيزون 6/29 نفر(8دريافت كننده ديكلوفناك 

%) نياز به دريافت پتدين پيدا كردند.طبق فرضيات قبلي انتظار مي رفت ميزان دريافت پتدين در 9/22 نفر(8
  اين تفاوت بين گروههاي P-Value:3/0گروه درمان تركيبي از دو گروه ديگر كمتر باشد اما با توجه به 

 مختلف، از نظر آماري معني دار نبود.

%)،در 66 نفر(33يك ساعت پس از عمل نيز بروز لرز در گروههاي مختلف بررسي شد.در گروه ديكلوفناك 
%) صرف نظر از شدت لرز دچار لرز 94 نفر(47%) ودر گروه درمان تركيبي 84 نفر(42گروه هيدروكورتيزون 

شدند. طبق فرضيات انتظار مي رفت در گروه درمان تركيبي لرز كمتر رخ دهد اماشيوع لرز در گروه درمان 
 اين تفاوت بين گروهها از نظر آماري كامالَ P-Value:001/0تركيبي بيشترين مقدار را داشت و با توجه به 

 معني دار بود.

%لرز درجه 2/24% افراد لرز درجه يك،1/6همزمان شدت لرز نيز در بيماران بررسي شد. در گروه ديكلوفناك 
% لرز درجه چهار داشتند. در گروه هيدروكورتيزون هيچ يك از افراد لرز 3/33% لرز درجه سه و 4/36دو،

% لرز درجه چهار داشتند.در گروه درمان 31% لرز درجه سه و1/38% لرز درجه دو، 31درجه يك نداشتند.
 % لرز درجه چهار داشتند.4/6% لرز درجه سه و 2/36% لرز درجه دو،9/48% لرز درجه يك،5/8تركيبي، 

 

 

همانطور كه انتظار مي رفت شدت لرز در گروه درمان تركيبي به طور معني داري از دو گروه ديگر كمتر 
است. در مقايسه گروه ديكلوفناك و هيدروكورتيزون مشاهده ميشود كه در گروه هيدروكورتيزون لرز درجه 
يك وجود ندارد.شيوع لرز درجه سه در گروه هيدروكورتيزون بيشتر است.در گروه ديكلوفناك نيز لرز درجه 
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سه شيوع بيشتري دارد.شيوع لرز درجه دو و سه در گروه هيدروكورتيزون نسبت به گروه ديكلوفناك بيشتر 
است.درصد شيوع لرز درجه چهار در گروه ديكلوفناك نسبت به گروه هيدروكوتيزون بيشتر است ولي بايد 

 توجه داشت كه تعداد 

 نفر و 11افراد دچار لرز در گروه ديكلوفناك نسبت به گروه هيدروكورتيزون كمتر است . در گروه ديكلوفناك 
  نفر دچار لرز درجه چهار داشتند.13در گروه هيدروكورتيزون 

 اين تفاوتها از نظر اماري كامالَ معني دار بود.

ميزان نياز به دريافت پتدين جهت كنترل لرز مجدداَ يك ساعت پس از ورود به ريكاوري بررسي شد.در گروه 
 20%) و در گروه درمان تركيبي 69 نفر (29%)، در گروه هيدروكورتيزون 7/69 نفر(23ديكلوفناك 

%) نياز به دريافت پتدين پيدا كردند.بيماران در گروه درمان تركيبي كمترين نياز به دريافت پتدين 6/42نفر(
را داشتند. در مقايسه دو گروه ديگر درصد شيوع نياز به پتدين در گروه ديكلوفناك مختصري نسبت به گروه 

هيدروكورتيزون بيشتر است ولي تعداد افراد دچار لرز و نيازمند درمان در گروه هيدروكورتيزون بيشتر 
 نفر در گروه ديكلوفناك) اين تفاوت در گروههاي مختلف 23 نفر در گروه هيدروكوتيزون  در مقابل 29است.(

 از نظر آماري كامالَ معني دار است. 

 نياز به پتدين جهت درمان لرز در گروههاي دچار لرز بررسي 2012 در سال E lmawgoodدر مطالعه 
شدند.ميزان دريافت پتدين براي درمان لرز در گروه كتامين و هيدروكورتيزون نسبت به گروه كنترل به طور 

)اين مطلب نشان دهنده بروز لرز با شدت كمتر در 32واضح كمتر بود.ولي با هم تفاوت معني دار نداشت.(
 گروه هيدروكورتيزون و كتامين مي باشد. 

 ساعت پس از عمل به صورت عددي در هر سه گروه بررسي شده و در صورت نياز براي آنان 24شدت درد تا 
 ساعت در هر يك از گروهها 24مسكن تجويز شده است.اولين زمان دريافت مسكن و كل مسكن دريافتي در 

 با هم مقايسه شده است.

 

 

در ساير مطالعات انجام شده داروهاي غير مخدري اندكي جهت درمان درد استفاده شده است.داروي غير 
 NSAIDsمخدري كتوروالك در برخي تحقيقات مورد بررسي قرار گرفته و از اين جهت كه جز داروهاي 

 مي باشد،و در مطالعه ما نيز از ديكلوفناك استفاده شده است،شايد قابل مقايسه با آن باشد. 

 انجام شد،تأثير كتوروالك پروفيالكتيك در بيماران 2007 و همكارانش كه در سال El-Tahanدر مطالعه 
 دقيقه قبل از 20تحت بيهوشي عمومي بررسي شد.بيماراني كه جهت سزارين الكتيو مراجعه كرده بوذند، 

 كتوروالك دريافت كردند.و با گروه كنترل mg/h 5/7 كتوروالك وريدي و سپس انفوزيونmg15اينداكشن 
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مقايسه شدند.در اين بيماران زمان مورد نياز براي دريافت اولين مسكن افزايش پيدا كرد. از طرفي تعداد 
كمتري از اين بيماران در چهار ساعت اول پس از عمل نياز به دريافت ترامادول به عنوان مسكن تكميلي نياز 

 )18پيدا كردند.(

 انجام دادند،تأثير كتوروالك وريدي بر درد و ميزان 2001 وهمكارانش در سال Pavyدر مطالعه ديگري كه 
 قرار گرفته،يك گروه PCEAنياز به مخدر پس از سزارين بررسي شد.بيماران تحت بيهوشي اسپاينال و 

 24 طي mg120كتوروالك و يك نمال سالين دريافت كردند. حداكثر كتوروالك دريافتي توسط بيماران 
ساعت بود.در اين مطالعه درد پس از عمل در حال استراحت و حركت در دو گروه تفاوت زيادي با هم 

 ساعت اول در گروه دريافت كننده كتوروالك كمتر بود كه باعث دريافت 12نداشت.ولي ميزان درد شديد در 
 )   33پتدين كمتر و كاهش عوارض وابسته به اپيوئيد در بيماران شد.(

 ساعت، در گروه 3/2در مطالعه ما اولين زمان دريافت مسكن به صورت ميانگين در گروه ديكلوفناك 
 ساعت بود. پس با مقايسه سه گروه و مقايسه دو به 5/3 ساعت و در گروه درمان تركيبي 2/2هيدروكورتيزون 

دوي گروههاي مختلف نشان داده شد كه گروه هيدروكورتيزون نسبت به ساير گروهها به طور معني داري 
 زودتر نياز به دريافت مسكن داشتند و گروه درمان تركيبي  ديرتر نياز به مسكن پيدا كردند.

 13 ساعت در بيماران هر سه گروه با هم مقايسه شد.در گروه ديكلوفناك 24دوز مسكن دريافتي طي 
%) سه دوز مسكن دريافت كردند.در گروه 24 نفر(12%) دو دوز ، و 50 نفر(25%) يك دوز ، 26نفر(

  38%) دو دوز و 22 نفر(11%) يك دوز ، 2 نفر(1هيدروكورتيزون 

 

%)  دو 68 نفر(34%) يك دوز ، 22 نفر(11%) سه دوز مسكن دريافت كردند.در گروه درمان تركيبي 76نفر(
 %) سه دوز مسكن دريافت كردند.10 نفر(5دوز و 

پس از مقايسه اين گروهها مشخص شد كه بيماران در گروه هيدروكورتيزون دوز باالتري از مسكن دريافت 
كردند وگروه درمان تركيبي دوز كمتري از مسكن دريافت كردند. تفاوت دريافت مسكن در گروههاي مختلف 

 از نظر آماري كامالَ معني دار بود.

به طور كلي پس از بررسي هاي مختلف مشخص شد كه عليرغم اينكه شيوع لرز با درمان تركيبي ديكلوفناك 
و هيدروكورتيزون كاهش پيدا نكرد ولي شدت لرز به وضوح نسبت به درمان با ديكلوفناك و يا 

 هيدروكورتيزون به تنهايي كاهش يافت.

همچنين كنترل درد  در گروه درمان تركيبي با هيدروكورتيزون و ديكلوفناك نسبت به دو گروه ديگر به 
 شكل بهتري انجام شده و نياز به دريافت مسكن در اين گروه به وضوح كاهش پيدا كرد.
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در نتيجه فرضيات اوليه مبني بر كنترل بهتر لرز و درد با درمان تركيبي هيدروكورتيزون و ديكلوفناك در اين 
 مطالعه تأييد شده است. 
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 -محدوديت ها و مشكالت مطالعه:10

انجام شده Pilotبا توجه به بازه زماني محدود جهت انجام طرح، مطالعه بر روي افراد محدود و به صورت 
 است.

  تعدادي از بيماران در بررسي شدت درد و نياز به دريافت مسكن پس از عمل همكاري مناسبي نداشتند.

با توجه به نقايص موجود در پرونده ها بررسي ميزان مسكن دريافتي پس از عمل در برخي بيماران مشكل 
 بود.
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 -توصيه ها وپيشنهادات:11

پيشنهاد مي شود جهت به دست آوردن نتايج دقيق تر مطالعه در بازه زماني طوالني تر و با حجم نمونه 
 بيشتر انجام گردد.

 افرادي كه توانايي همكاري مناسب ندارند،از ابتدا از مطالعه خارج شوند.  
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 چكيده:

مقايسه تركيب ديكلوفناك سديم و هيدروكورتيزون با ديكلوفناك و هيدروكورتيزون هر كدام به تنهايي درلرز 
پس از عمل سزارين با بيهوشي اسپاينال 

 زمينه و هدف:

% در بيهوشي 70-40% پس از بيهوشي جنرال و 40لرز پس از عمل عارضه شايعي بوده تا حدود 
regional متغير است. در بيهوشيregional رفلكسهاي نخاعي غير قابل مهار،كاهش تون سمپاتيك و 

وازوديالتاسيون باعث از دست دادن دما مي شود و آستانه ايجاد لرز پايين مي آيد. از عوارض لرز مي توان به 
افزايش مصرف اكسيژن،افزايش تهويه اي ريه،اسيدوز الكتيك،افزايش فشار داخل چشم،افزايش فشار داخل 

 و پالس اكسيمتري پس BP,PR,ECGمغز،خون ريزي،افزايش درد پس از عمل و اختالل در مونيتورينگ 
از عمل مي شود.جهت درمان اين عارضه ميتوان از داروهاي متفاوتي استفاده كرد. شايعترين داروي مصرفي 
در درمان لرز پس از عمل مپريدين مي باشد كه داراي عوارض مخدري بوده و باعث طوالني شدن ريكاوري 

مي شود. هدف از انجام اين مطالعه، استفاده از داروهايي مثل ديكلوفناك و هيدروكورتيزون به صورت 
پروفيالكتيك دربيهوشي اسپاينال و كاهش بروز لرز و در نتيجه كاهش عوارض احتمالي ناشي از داروهاي 

 مخدري مي باشد. 

 بررسي روش:

 بيمار كه جهت سزارين الكتيو مراجعه كرده و تحت بيهوشي اسپاينال قرار 150در اين مطالعه 
 نفري تقسيم شدند.يك گروه شياف ديكلوفناك و نرمال سالين 50گرفتند،بررسي شدند. بيماران به سه گروه 

كلوفناك و آمپول هيدروكورتيزون دريافت ي، يك گروه آمپول هيدروكورتيزون و پالسبو و يك گروه شياف د
كردند.دماي بدن از طريق پرده گوش،تعداد ضربان قلب، فشارخون و ووجود لرز قبل از عمل، پس از عمل و 

 بررسي شد.و جمعاَ در چهار نوبت  دقيقه تا يك ساعت پس از ورود به ريكاوري 30هر 

 يافته ها:
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بيماران از نظر ميانگين سني و سن حاملگي به صورت همگن در سه گروه توزيع شده بودند.شدت لرز در 
افراد نيم ساعت پس از ورود به ريكاوري در گروه هيدروكورتيزون باالتر بوده و در گروه درمان تركيبي كمتر 
بود.به همين نسبت شيوع نياز به پتدين جهت درمان لرز در اين زمان در گروه هيدروكورتيزون بيشتر و در 

گروه درمان تركيبي كمتر بود.همچنين يك ساعت پس از ورود به ريكاوري  شدت لرز  در گروه 
 هيدروكورتيزون بيشتر بوده و ميزان نياز به پتدين در گروه درمان تركيبي كمتر بود.

 نتيجه گيري:

با استفاده از درمان تركيبي با ديكلوفناك و هيدروكورتيزون بيماران پس از عمل جراحي و بيهوشي اسپاينال، 
لرز را با شدت كمتري تجربه كردند و ميزان دريافت پتدين جهت درمان لرز در اين گروه به وضوح كمتر از 

 ساير گروهها بود.

 واژگان كليدي:

 لرز پس از عمل،شدت لرز ، شياف ديكلوفناك ، آمپول هيدروكورتيزون
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Abstract 
Comparison Study of Combined Diclofenac Na and Hydrocortisone Versus 
Diclofenac and Hydrocortisone on Shivering during Cesarean Section under 
Spinal Anesthesia 
 

Background 
Shivering is a common complication of anesthesia.It’s prevalence is 40% in 
general anesthesia and 40-70% in regional anesthesia.Unrestrained spinal 
reflexes, decreased sympathetic tone and vasodilation may reduce body 
temperature and shivering threshold during regional anesthesia.Increasing 
oxygen demand and pulmonary ventilation, lactic acidosis, increasing intra 
ocular and intracranial pressure and increasing postoperative pain are some of 
the shivering complications.ECG,PR and BP monitoring and pulseoximetery 
may disturbe by post operative shivering.Many drugs used  for it’s treatment up 
today.Most prevalent drug, used for shivering treatment is Meperidine.But it 
has opioid complications and makes recovery time longer.Aim of this research 
is using Diclofenac Na and Hydrocortisone during spinal anesthesia and 
reducing shivering and opioid complications. 
 
 

Mehtods 
150 patients who were candidate for elective cesarean section under spinal 
anesthesia enrolled this research.They divide in three groups randomly.One 
group medicated with Diclofenac Na Supp and Normal saline,second group 
treated with Hydrocortisone Amp. And placebo supp. And third group gives 
Hydrocortisone Amp and Diclofenac Supp.Tympanic temperature,BP,PR and 
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shivering evaluate before and after surgery and every 30 min up to one hour in 
the recovery room. 
 

 
 
 
 
Result 

Average patient’s  age and gestational age were similar in each group.Shivering 
severity in Hydrocortisone group is more than others 30 and 60 min after 
surgery and it was less in combination therapy group.Thereupon  Pethidine 
medication is less in combination therapy group. 

 
 
Conclusion 

Shivering severity and dose of  Pethidine,used for it’s  treatment decrease in 
patients who operated under spinal anesthesia with using Hydrocortione Amp. 
And Diclofenac Na Supp.    
 

Key words 
Shivering,shivering severity,Diclofenac Supp.,Hydrocortisone Amp. 
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 مقدمه:

% در بيهوشي 70-40)و 1% پس از بيهوشي جنرال (40لرز پس از عمل عارضه شايعي بوده تا حدود 
regional) 2 متغير است.علت لرز ميتواند پاسخ طبيعي مركز كنترل دما به كاهش درجه حرارت قسمت(

 نيز رفلكسهاي نخاعي regional)در بيهوشي 1مركزي بدن يا آزاد شدن سيتوكاين متعاقب جراحي باشد.(
غير قابل مهار،كاهش تون سمپاتيك و وازوديالتاسيون باعث از دست دادن دما مي شود و آستانه ايجاد لرز 

) در برخي از مقاالت نشان داده شده است كه درد پس از عمل باعث تسهيل ايجاد لرز مي 3،2پايين مي آيد.(
)از عوارض لرز مي توان به افزايش مصرف اكسيژن،افزايش تهويه اي ريه،اسيدوز الكتيك،افزايش فشار 4شود.(

داخل چشم،افزايش فشار داخل مغز،خون ريزي،افزايش درد پس از عمل و اختالل در مونيتورينگ 
BP,PR,ECG).جهت درمان اين عارضه ميتوان از گرم 2،3،5 و پالس اكسيمتري پس از عمل اشاره كرد(

كردن بيمار وداروهاي متفاوتي استفاده كرد.انواع داروها از قبيل اپيوئيدها،آنتاگونيستهاي رسپتور 
)،كولينوميمتيك ها و آمين NMDAآسپارتات(D متيل Nهيدروكسي تريپتامين، آنتاگونيستهاي رسپتور5

)شايعترين داروي مصرفي در درمان لرز پس از عمل مپريدين 3هاي بيولوژيك در مقاالت استفاده شده است.(
مي باشد كه داراي عوارض مخدري از قبيل دپرسيون تنفسي،تهوع،استفراغ و خواب آلودگي بوده و باعث 

)همچنين در مطالعات نشان داده شده است كه شياف ديكلوفناك در 7،6طوالني شدن ريكاوري مي شود.(
كاهش لرز پس از عمل مؤثر است.مكانيسم اثر آن از طريق مهار ساخت پروستاگلندين و توليد 

)مكانيسم احتمالي ديگر آن كاهش درد پس از عمل و به دنبال آن كاهش لرز 8پروستاسيكلين ها ميباشد.(
 مي باشد.
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در مطالعات گذشته تأثير دگزامتازون در كاهش لرز پس از عمل در جراحي هاي قلب اثبات شده است.كه به 
)همچنين اثر كلونيدين و ترامادول و كتامين و  9علت مهار آزاد شدن سايتوكاين ها مي باشد.(

Butorphanol).2،3،10 دركاهش لرز پس از بيهوشي اسپاينال بررسي و مشخص شده است( 

هدف از انجام اين مطالعه، استفاده از داروهايي مثل ديكلوفناك و هيدروكورتيزون به صورت پروفيالكتيك 
دربيهوشي اسپاينال و كاهش بروز لرز و در نتيجه كاهش عوارض احتمالي ناشي از داروهاي مخدري مي 

 باشد. 

 

 

 مواد و روش كار:

 

 جهت عمل سزارين الكتيوبه بيمارستان كوثرقزوين مراجعه كرده و بيهوشي 91زنان بارداري كه از دي ماه 
  داشته يا NSAIDاسپاينال دريافت كردند وارد مطالعه شده وبيماراني كه سابقه مصرف كورتيكواستروييد و 

سابقه حساسيت به آنها را ذكر مي كردند از مطالعه خارج شدند.همچنين بيماراني كه بيماري تب دار عفوني ، 
اولسر پپتيك، ديابت كنترل نشده و بيماري تيروئيد و آسم داشتند از مطالعه خارج شدند.بيماران به سه گروه 

 ميلي گرمي و دو سي سي نرمال 100تقسيم شده وبه صورت كامال اتفاقي يك گروه شياف ديكلوفناك 
 ميلي گرم هيدروكورتيزون وريدي و شياف پالسبوو يك گروه تركيب هيدروكورتيزون 100سالين، يك گروه 

 دقيقه قبل از بيهوشي اسپاينال (قبل از كاتتريزاسيون مثانه)،در پايان 10و شياف ديكلوفناك دريافت كردند.
جراحي  و تا يك ساعت پس از ورود به ريكاوري به فاصله هر نيم ساعت و جمعاٌ در چهار نوبت درجه حرارت 

 Beurerاز طريق پرده گوش اندازه گيري شد. اندازه گيري درجه حرارت با كمك دماسنج تمپانيك 
FT70 انجام شد. اين ترمومتر كه با استفاده از امواج مادون قرمز عمل ميكند،حساسيت و اختصاصيت

متوسط دارد. قبل از اندازه گيري درجه حرارت، اتوسكوپي جهت اطمينان از عدم وجود واكس انجام 
شد.فشارخون و تعداد ضربان نيز در هر گروه در فواصل زماني مشابه بررسي و مورد مقايسه قرار گرفت.در 
صورت ايجاد لرز در هر گروه شدت آن طبق درجه بندي خاص بررسي شده،مورد مقايسه قرار گرفته و در 

)به صورت سمپتوماتيك درمان شد.شدت لرز به صورت زير 4 و 3صورت وجود لرز با شدت زياد (لرز درجه 
طبقه بندي مي شود:درجه صفر: بدون لرز، درجه يك: سيخ شدن موها،انقباض عروق محيطي،سيانوز محيطي 

بدون علت ديگر و بدون حركات عضالني،درجه دو:حركت قابل مشاهده در يك گروه از عضالت،درجه 
سه:حركت قابل مشاهده در بيش از يك گروه از عضالت،درجه چهار:حركت قابل مشاهده در كل عضالت 

 )11بدن.(
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به صورت جداگانه استخراج شده و مورد مقايسه SPSS سپس اطالعات مربوط به هر گروه  با كمك نرم افزار 
 05/0كمتر از  P-value) استفاده شد.Chi-Squareقرار گرفت. جهت مقايسه سه گروه از آزمون مربع كا (

 از نظر آماري معني دار در نظر گرفته شد.

 

 

 

 مالحظات اخالقي:

 -از كليه بيماران پيش از انجام بررسي رضايت نامه كتبي اخذ گرديد.1

 -اطالعات بيماران به صورت محرمانه حفظ گرديد.2

 -كليه مراحل مطالعه توسط كميته اخالقي مستقر در بيمارستان متبوع مورد تأييد قرار گرفت.3

 

 يافته ها:

 بيمار كه جهت سزارين الكتيو به 150) تعداد 92 تا دي ماه 91در مجموع در مدت يك سال( از دي ماه 
بيمارستان كوثر قزوين مراجعه كرده و تحت بيهوشي اسپاينال قرار گرفتند، و معيارهاي خروج از مطالعه را 

 نداشتند، وارد مطالعه شدند.

 نفري تقسيم شدند.مياگين سني در گروهي كه ديكلوفناك 50بيماران به صورت كامالَ اتفاقي به سه گروه 
 سال و در گروه تركيب هيدروكورتيزون و 5/27 سال، در گروه هيدروكورتيزون 6/27دريافت كردند،

 يكسان بودن ،كه از نظر آماري معني دار نيستP-value : 089/0  سال بود كه با توجه به 1/28ديكلوفناك 
سن در سه گروه تأييد شد. به بيان ديگر سه گروه از نظر سني همگن بودند.سن حاملگي نيز در هر سه گروه 

 كه از نظر آماري معني دار نيست، : P-value 062/0بررسي شد و مورد مقايسه قرار گرفت.با توجه به 
 مشخص شد كه هر سه گروه از نظر سن حاملگي نيز كامالَ همگن بودند.

 ،در گروه 66/0ميانگين تغييرات دماي بدن در افراد سه گروه بررسي شد.تغييرات دما در گروه ديكلوفناك 
 p=0.00 بود. با استفاده از آزمون آناليز واريانس مقدار 48/0 و در گروه درمان تركيبي 7/0هيدروكورتيزون 

بدست آمد كه بيانگر تفاوت معني دار تغييرات دماي بدن در سه گروه مورد بررسي است .جهت بررسي 
تفاوت دوبدوي گروهها با هم از  آزمون كاي-دو استفاده شد . تغييرات دما درگروه استفاده كننده از شياف 

 و گروه هيدروكورتيزون با تركيب p=0.002)ديكلوفناك با هيدروكورتيزون با هم تفاوت معني دار دارند (
) . با توجه به مقادير ميانگين هاي هر p=0.00(شياف ديكلوفناك و هيدروكورتيزون تفاوت معني دار دارد 
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گروه نتيجه مي شود تغييرات دما در گروه دريافت كننده درمان تركيبي شياف ديكلوفناك و هيدروكورتيزون 
 وريدي كمتر از دو گروه ديگر است.

ميانگين تغييرات فشار خون سيستول و دياستول بيماران به طور جداگانه در هر سه گروه بررسي و با هم 
بدست آمد كه  p=0.00مقايسه شد.در مورد فشار خون سيستوليك با استفاده از آزمون آناليز واريانس مقدار 

بيانگر تفاوت معني دار بين تغييرات فشار خون سيستوليك در سه گروه مورد بررسي است ، جهت بررسي 
تفاوت دوبدوي گروهها با هم از  آزمون كاي -دو استفاده شد. گروه استفاده كننده از شياف ديكلوفناك با 

 و گروه هيدروكورتيزون با تركيب شياف p=0.000)(هيدروكورتيزون با هم تفاوت معني دار دارند 
) . با توجه به مقادير ميانگين هاي هر گروه p=0.004(ديكلوفناك و هيدروكورتيزون تفاوت معني دار دارد 

نتيجه مي شود تغييرات فشار خون سيستول در گروه دريافت كننده هيدروكورتيزون وريدي كمتر از دو گروه 
 بدست آمد p=0.009ديگر است. در مورد فشار خون دياستوليك با استفاده از آزمون آناليز واريانس مقدار 

كه بيانگر تفاوت معني دار بين تغييرات فشار خون دياستول در سه گروه مورد بررسي است ، جهت بررسي 
تفاوت دوبدوي گروهها با هم از آزمون كاي-دو استفاده شد. گروه شياف ديكلوفناك با تركيب شياف 

) . با توجه به مقادير ميانگين هاي هر گروه p=0.007(ديكلوفناك و هيدروكورتيزون تفاوت معني دار دارد 
نتيجه مي شود تغييرات فشار خون دياستول در گروه دريافت كننده تركيب شياف ديكلوفناك و 

 هيدروكورتيزون وريدي كمتر از دو گروه ديگر است.

همچنين تغييرات ضربان قلب در همه بيماران بررسي شده وميانگين تغييرات ضربان قلب در سه گروه با هم 
بدست آمد كه بيانگر عدم تفاوت معني دار   P=59/0مقايسه شد. با استفاده از آزمون آناليز واريانس مقدار 

 بين تغييرات ضربان قلب قبل از عمل تا يك ساعت بعد از ورود به ريكاوري مي باشد.

 9وجود يا عدم وجود لرز بالفاصله پس از عمل جراحي در  بيماران بررسي شد. در گروه ديكلوفناك 
%) دچار لرز شدند. 20 نفر(10%) و در گروه درمان تركيبي 24نفر(12%) ، در گروه هيدروكورتيزون 18نفر(

اين تفاوت  از نظر آماري معني P=75/0گرچه شيوع لرز در گروه هيدروكورتيزون بيشتر بود ولي با توجه به 
 دار نبود.

شدت لرز و نياز بيماران به درمان با پتدين نيز بالفاصله پس از عمل بررسي شد. در گروه ديكلوفناك يك 
%) نياز به درمان با پتدين پيدا كرده و در گروه درمان 3/8%)، در گروه هيدروكورتيزون يك نفر(1/11نفر(

تركيبي شدت لرز به اندازه اي نبود كه نياز به درمان داشته باشد. نياز افراد به درمان با پتدين در سه گروه با 
  از نظر آماري تفاوت معني دار نبود.P=58/0هم مقايسه شد و با توجه به 

%)،در گروه هيدروكورتيزون 54 نفر(27توزيع فراواني نسبي لرز نيم ساعت پس از عمل در گروه ديكلوفناك 
 به دست آمد P=07/0%) بود. پس از مقايسه آنها با هم 70 نفر(35%) و در گروه درمان تركيبي 48 نفر(24

 كه نشان دهنده تفاوت معني دار بين شيوع لرز در گروههاي مختلف نيم ساعت پس از عمل مي باشد.
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  شدت لرز نيم ساعت پس از عمل در گروههاي مختلف بررسي و با هم مقايسه شد.

 

 

 

 

  توزيع فراواني نسبي شدت لرز در افراد نيم ساعت بعد از ورود به ريكاوري:1جدول 

 دارو

 شدت لرز

هيدروكورتيزون  شياف ديكلوفناك
 وريدي

شياف ديكلوفناك و 
 هيدروكورتيزون وريدي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 9/22 8 0 0 2/22 6 1درجه 

 3/54 19 3/58 14 1/48 13 2درجه 

 20 7 2/29 7 5/18 5 3درجه 

 9/2 1 5/12 3 1/11 3 4درجه 

 P=0.3 

 بزرگتر است نتيجه مي 05/0بدست مي آيد كه چون از P-value =0.3با استفاده از آزمون كاي - دو 
 گيريم بين شدت لرز نيم ساعت بعد از ورود به ريكاوري در داروهاي مختلف تفاوت معني دار وجود ندارد.

با توجه به شدت لرز ميزان نياز به پتدين در بيماران نيم ساعت پس از جراحي نيز ارزيابي شد.در گروه 
 8%) و در گروه درمان تركيبي 7/41 نفر (10%)، در گروه هيدروكورتيزون 6/29 نفر(8ديكلوفناك 

%) به علت شدت لرز نياز به درمان با پتدين پيدا كردند.ولي در مقايسه سه گروه، با استفاده از 9/22نفر(
 بزرگتر است نتيجه مي گيريم بين نياز به 05/0بدست آمد كه چون از = P-value 3/0 دو  –آزمون كاي 

 پتدين نيم ساعت بعد از ورود به ريكاوري در داروهاي مختلف تفاوت معني دار وجود ندارد.

%) در 66 نفر(33توزيع فراواني لرز يك ساعت پس از ورود به ريكاوري نيز ارزيابي شد.درگروه ديكلوفناك 
%) دچار لرز شدند.پس از مقايسه 94 نفر(47%) و در گروه درمان تركيبي 84 نفر(42گروه هيدروكورتيزون 

 كوچكتر است 05/0بدست مي آيد كه چون از  =001/0P-value دو –آنها با هم  با استفاده از آزمون كاي 
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نتيجه مي گيريم بين وجود لرز يك ساعت بعد از ورود به ريكاوري در داروهاي مختلف تفاوت معني دار 
 وجود دارد و گروه تركيبي بيشتر از دو گروه ديگر و شياف ديكلوفناك كمتر از دو گروه لرز داشتند.

 شدت لرز يك ساعت پس از ورود به ريكاوري نيز مجدداَ ارزيابي شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : توزيع فراواني نسبي شدت لرز در افراد يك ساعت بعد از ورود به ريكاوري2جدول

              دارو

 شدت لرز

شياف ديكلوفناك و  هيدروكورتيزون وريدي شياف ديكلوفناك
 هيدروكورتيزون وريدي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 5/8 4 0 0 1/6 2 1درجه 

 9/48 23 31 13 2/24 8 2درجه 

 2/36 17 1/38 16 4/36 12 3درجه 

 4/6 3 31 13 3/33 11 4درجه 

 P=0.015 
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 كوچكتر است نتيجه مي 05/0بدست مي آيد كه چون از = P-value 015/0 دو  –با استفاده از آزمون كاي 
گيريم بين شدت لرز يك ساعت بعد از ورود به ريكاوري در داروهاي مختلف تفاوت معني دار وجود دارد.و 

 شدت لرز در گروه تركيبي كمتر از دو گروه ديگر است.

با توجه به شدت لرز يك ساعت پس از ورود به ريكاوري تعدادي از بيماران نياز به درمان با پتدين پيدا 
 20%) و در گروه تركيبي 69 نفر(29%)، در گروه هيدروكورتيزون 7/69 نفر(23كردند.در گروه ديكلوفناك 

 –%) نياز به درمان با پتدين پيدا كردند. نياز بيماران با هم مقايسه شد و با استفاده از آزمون كاي 6/42نفر(
 كوچكتر است نتيجه مي گيريم بين نياز به پتدين 05/0بدست مي آيد كه چون از  = 014/0P-valueدو  

يك ساعت بعد از ورود به ريكاوري در داروهاي مختلف تفاوت معني دار وجود دارد و بيماران گروه شياف 
 ديكلوفناك و هيدروكورتيزون بيش از گروه تركيبي نياز به پتدين داشته است.

 

 بحث و نتيجه گيري:

% در بيهوشي 70-40)و 1% پس از بيهوشي جنرال (40لرز پس از عمل عارضه شايعي بوده تا حدود 
regional) 2 متغير است. در برخي از مقاالت نشان داده شده است كه درد پس از عمل باعث تسهيل ايجاد(

)از عوارض لرز مي توان به افزايش مصرف اكسيژن،افزايش تهويه اي ريه،اسيدوز 4لرز مي شود.(
الكتيك،افزايش فشار داخل چشم،افزايش فشار داخل مغز،خون ريزي،افزايش درد پس از عمل و اختالل در 

). جهت درمان اين عارضه 2،3،5 و پالس اكسيمتري پس از عمل مي شود(BP,PR,ECGمونيتورينگ 
ميتوان از گرم كردن بيمار وداروهاي متفاوتي استفاده كرد. شايعترين داروي مصرفي در درمان لرز پس از 

عمل مپريدين مي باشد كه داراي عوارض مخدري از قبيل دپرسيون تنفسي،تهوع،استفراغ و خواب آلودگي 
 )7،6بوده و باعث طوالني شدن ريكاوري مي شود.(

در اين مطالعه اثر داروهاي ديكلوفناك،هيدروكورتيزون و تركيب ديكلوفناك و هيدروكورتيزون در جلوگيري 
 از بروز لرز پس از عمل  و در نتيجه كاهش عوارض ناشي از مخدرها در درمان آن با هم مقايسه شده است.

 خانم باردار كه جهت سزارين الكتيو به بيمارستان كوثر قزوين مراجعه كردند،وارد مطالعه 150در اين بررسي 
 نفره تقسيم شدند.ميانگين سني در گروهي كه شياف 50شده و به صورت كامالَ اتفاقي به سه گروه 

 سال، و در گروهي 5/27 سال،در گروهي كه هيدروكورتيزون دريافت كردند 7/26ديكلوفناك دريافت كردند 
 سال بوده است، كه از نظر آماري تفاوت 1/28كه شياف ديكلوفناك و آمپول هيدروكورتيزون دريافت كردند 

 معني داري بين سه گروه وجود نداشته است.و سه گروه به صورت كامالَ همگن وارد مطالعه شدند.

تا كنون مطالعات متعددي در مورد لرز پس از عمل و داروهاي مؤثر در درمان آن انجام شده است ولي 
استفاده از ديكلوفناك و هيدروكورتيزون به صورت محدود و در موارد اندكي انجام شده است، لذا مقايسه 
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تمام متغيرهاي مورد بررسي در اين مطالعه با موارد قبلي امكان پذير نبوده ويا به صورت محدود قابل انجام 
 است.

 در هيچ مطالعه اي از تركيب دو داروي ديكلوفناك و هيدروكورتيزون استفاده نشده است.  

 هفته، در گروه دريافت 38سن حاملگي نيز در سه گروه بررسي شد كه در گروه دريافت كننده ديكلوفناك 
 هفته بود.كه 6/37 هفته و در گروه دريافت كننده ديكلوفناك و هيدروكورتيزون 9/37كننده هيدروكورتيزون 

 از نظر آماري تفاوت معني داري با يكديگر نداشته و به صورت كامالَ همگن تو زيع شده اند.

دماي بدن قبل از عمل،بالفاصله پس از عمل و پس از ورود به ريكاوري هر نيم ساعت تا يك ساعت و 
مجموعاَ در چهار نوبت از طريق پرده تيمپان اندازه گيري شد.تغييرات دما در هر گروه به دقت ثبت 

 ، در گروه دريافت كننده 66/0شد.ميانگين تغييرات دما در گروه دريافت كننده شياف ديكلوفناك 
-P:00/0 بود.با توجه به 48/0و در گروه دريافت كننده ديكلوفناك و هيدروكورتيزون 70/0هيدروكورتيزون

Value تغييرات دما در هر سه گروه به صورت معني داري با يكديگر متفاوت بود. ميانگين تغييرات دما در
گروه دريافت كننده هيدروكورتيزون، از دو گروه ديگر بيشتر بود و در گروه دريافت كننده ديكلوفناك و 

 هيدروكورتيزون از دو گروه ديگر كمتر بود.

 انجام شد،اثر دگزامتازون بر روي لرز پس از 1999 و همكارانش در سال Yaredدر مطالعه اي كه توسط 
عمل در بيماران تحت عمل جراحي قلب بررسي شد.ولي اثر دگزامتازون مستقل از تغييرات دما بوده و در 

اكثر بيماران با دماي سطحي باالتر و دماي مركزي پائين تر بالفاصله پس از عمل جراحي همراه بوده 
 ) 9است.(

بر روي بيماران تحت عمل جراحي 2011 و همكارانش در سال Singh Pawarدر مطالعه ديگري كه توسط 
آرتروپالستي انجام شد،اثر هيدروكورتيزون بر لرز پس از عمل بررسي شد.در اين مطالعه كاهش دما در بياران 

 )12دريافت كننده هيدروكورتيزون با بيماراني كه نرمال سالين دريافت كرده بودند، مشابه بود.(

 كه جهت مقايسه تاَثير هيدروكورتيزون با كتامين در 2012 و همكاران در سال E lmawgoodدر مطالعه 
بيماران تحت بيهوشي اسپاينال انجام شد.اندازه گيري دما از طريق پرده گوش انجام شد.دما در هر سه گروه 

دريافت كننده هيدروكورتيزون وكتامين و نرمال سالين  كاهش پيدا كرد كه نسبت به قبل از عمل از نظر 
 )13كلينيكال واضح بود ولي از نظر آماري معني دار نبود.(

جهت مقايسه اثر هيدروكورتيزون و 2010 و همكارانش در سال QIAO Weiدر مطالعه اي كه توسط 
پتدين در درمان لرز پس از عمل در بيماران كانديد سزارين تحت بيهوشي اسپاينال انجام شد، درجه حرارت 

 )14حين جراحي اندازه گيري شد كه تفاوت معني داري در گروه مشاهده نشد.(
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با توجه به فرضيات قبلي انتظار مي رفت در مطالعه ما تغييرات دما در گروه درمان تركيبي كمتر بوده و در 
گروه دريافت كننده هيدروكورتيزون بيشتر باشد كه در اين بررسي يافته ها به صورت معني داري با فرضيات 

 همخواني داشت. 

همچنين فشار خون بيماران در زمانهاي مشابه با دماي بدن اندازه گيري شد.ميانگين تغييرات فشار خون 
سيستوليك و دياستوليك به دقت در هر گروه ثبت شد.ميانگين تغييرات فشارخون سيستوليك در گروه 

 8/7و در گروه درمان تركيبي 42/0 ،در گروه دريافت كننده هيدروكورتيزون 2/10دريافت كننده ديكلوفناك 
  تغييرات فشار خون در هر گروه با گروههاي ديگر تفاوت معني دار دارد. P-Value:00/0بود. با توجه به 

 جهت بررسي اثر هيدروكورتيزون بر 2011 و همكارانش در سال Singh Pawarدر مطالعه اي كه توسط 
 )12لرز پس از عمل انجام شد، تغييرات فشار خون بين گروههاي مختلف با هم تفاوت معني داري نداشت.(

 انجام شد، اثر 2012 و همكاران در سال E lmawgoodهمچنين در مطالعه ديگري كه توسط 
هيدروكورتيزون و كتامين در پيشگيري از لرز در بيماران تحت بيهوشي اسپاينال  با هم مقايسه شد ولي 

 )13 در دو گروه مشاهده نشد.(MAPتفاوت معني داري در تغييرات 

جهت مقايسه اثر هيدروكورتيزون و 2010 و همكارانش در سال QIAO Weiدر مطالعه اي كه توسط 
پتدين در درمان لرز پس از عمل در بيماران كانديد سزارين تحت بيهوشي اسپاينال انجام شد، فشار خون 

 )   14حين جراحي اندازه گيري شد كه تفاوت معني داري در گروه مشاهده نشد.(

 در مطالعه ما بيشترين تغييرات فشارخون سيستوليك مربوط به گروه دريافت كننده ديكلوفناك و كمترين 
تغييرات مربوط به گروه دريافت كننده هيدروكورتيزون بود.با توجه به فرضيات قبل از مطالعه تصور مي شد 

 در گروه درمان تركيبي  تغييرات فشارخون كمتر باشد كه همخواني نداشت.

عمليات مشابه در مورد فشارخون دياستوليك نيز انجام شد كه ميانگين تغييرات فشارخون دياستولي در 
 و در گروه درمان تركيبي 8/2،در گروه دريافت كننده هيدروكورتيزون 7/6گروه دريافت كننده ديكلوفناك 

 بود.در اين مورد نيز بين سه گروه تفاوت معني داري مشاهده شد.كمترين تغييرات فشارخون 48/0
دياستوليك مربوط به گروه دريافت درمان تركيبي وبيشترين تغييرات مربوط به بيماران دريافت كننده 

ديكلوفناك بود.طبق فرضيات انتظار داشتيم كه شيوع لرز و به دنبال آن تغييرات فشارخون دياستولي در 
 گروه درمان تركيبي كمتر باشدكه در گروه دريافت كننده درمان تركيبي در مطالعه ما نيزكمتر بود. 

تغييرات فشار خون سيستول و دياستول به عوامل ديگري از جمله شرايط قبلي بيمار،سابقه مصرف دارو و 
شرايط تكنيك بيهوشي اسپاينال ، داروهاي مصرفي حين عمل و... نيز بستگي دارد.لذا به نظر ميرسد نمي 

 توان تنها عامل تغييرات آن را لرز،به عنوان يك متغير مستقل و واحد در نظر گرفت.
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تعداد ضربان قلب بيماران، قبل از عمل، بعد از جراحي و هر نيم ساعت تا يك ساعت پس از ورود به ريكاوري 
مجموعاَدر چهار نوبت ثبت شد.تغييرات ضربان قلب در هر گروه بررسي شده و ميانگين تغييرات آن در هر 

،در 12/2گروه اندازه گيري شده و با هم مقايسه شد.تغييرات ضربان قلب در گروه دريافت كننده ديكلوفناك 
 بود.پس از بررسي  آماري با توجه 42/5 و در گروه درمان تركيبي 48/3گروه دريافت كننده هيدروكورتيزون  

 تفاوت معني داري بين تغييرات تعداد ضربان قلب در گروه هاي مختلف مشاهده نشد.P-Value:59/0به 

بر روي بيماران تحت عمل جراحي 2011 و همكارانش در سال Singh Pawarدر مطالعه اي كه توسط 
آرتروپالستي انجام شد،اثر هيدروكورتيزون بر لرز پس از عمل بررسي شد.در اين مطالعه تغييرات ضربان قلب 

در بياران دريافت كننده هيدروكورتيزون با بيماراني كه نرمال سالين دريافت كرده بودند، مقايسه شد كه 
 )12تفاوت معني داري بين آنها مشاهده نشد.(

 انجام شد، اثر 2012 و همكاران در سال E lmawgoodهمچنين در مطالعه ديگري كه توسط 
هيدروكورتيزون و كتامين در پيشگيري از لرز در بيماران تحت بيهوشي اسپاينال  با هم مقايسه شد ولي 

 )13تفاوت معني داري در تغييرات تعداد ضربان قلب در دو گروه مشاهده نشد.(

از آنجايي كه هنگام لرز ضربان قلب باال مي رود، انتظار ميرفت در گروهي كه كمتر دچار لرز شدند، تغييرات 
ضربان قلب نيز كمترباشد ولي در مطالعه ما اين تغييرات در گروه دريافت كننده ديكلوفناك كمتر بود.از آنجا 

كه ضربان قلب مانند فشار خون عالوه بر لرز به عوامل ديگري نيز وابسته است، به نظر مي رسدتغييرات آن 
 تنها در گرو وجود يا عدم وجود لرز خالصه نمي شود.

 وجود يا عدم وجود لرز در مقاطع زماني مشابه در همه بيماران به دقت بررسي شد.بالفاصله پس از پايان 
%)،در گروهي كه هيدروكورتيزون دريافت كردند 18 نفر(9عمل در گروهي كه ديكلوفناك دريافت كرده بودند 

%) دچار لرز شدند.با وجود اينكه شيوع لرز بالفاصله پس 20  نفر(10%) و در گروه درمان تركيبي 24 نفر(12
 از عمل در گروه هيدروكورتيزون بيشتر بود ولي تفاوت آن در گروههاي مختلف از نظر آماري معني دار نبود.

همچنين ميزان نياز بيماران به پتدين جهت درمان لرز بررسي شد. بالفاصله پس از عمل در گروه ديكلوفناك 
 نفر 12%) نياز به دريافت پتدين پيدا كرد. در گروه  هيدروكورتيزون 1/11 نفر دچار لرزشده و يك نفر(9

 نفر دچارلرز 10 %)  نياز به پتدين پيدا كرد.در گروه درمان تركيبي 3/8دچار لرز شدندكه از بين آنها يك نفر(
شدند، ولي هيچ يك نياز به دريافت پتدين نداشتند.تعداد افرادي كه بالفاصله پس از عمل دچار لرز نيازمند 

درمان شدند، در گروهي كه هيدروكورتيزون دريافت كردند از ساير گروهها بيشتر بود.اين مطلب نشان دهنده 
وجود لرز با شدت بيشتر در گروه هيدروكورتيزون مي باشد. ولي تعداد افرادي كه دچار لرز نيازمند درمان 

 شدند، در گروههاي مختلف با هم تفاوت معني داري نداشت.
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در مطالعات اندكي شيوع و شدت لرز به تناوب در بازه هاي زماني متفاوت در بيماران تحت عمل جراحي 
بررسي شده است.اكثر مطالعات تأثير داروها را صرفاَ در كاهش يا افزايش لرز و يا تأثير در درمان آن را 

 بررسي كرده اند.

 انجام شد، تأثير هيدروكورتيزون در لرز پس از 2011 و همكارانش كه در سال Singh Pawarدر مطالعه 
 هيدروكورتيزون،براي يك گروه mg/kg 1عمل آرتروپالستي بررسي شد.در اين مطالعه براي يك گروه 

mg/kg 2 هيدروكورتيزون و براي يك گروه نرمال سالين تجويز شد.در اين مطالعه ميزان بروز لرز در دو 
 )12گروه هيدروكورتيزون به وضوح كمتر بود ولي بين دو گروه هيدروكورتيزون تفاوتي وجود نداشت.(

 انجام شد، تأثير تجويز پروفيالكتيك 2012 و همكاران در سال E lmawgoodدر مطالعه ديگري كه توسط 
هيدروكورتيزون و كتامين در كاهش لرز پس از عمل با هم مقايسه شد. در اين مطالعه عالئم حياتي،درجه 

 دقيقه بررسي شد. هچنين در اين مطالعه شدت لرز 10حرارت و لرز حين عمل و سپس در ريكاوري در هر 
% كاهش 20% و در گروه كتامين 23در گروههاي مختلف بررسي شد.ميزان بروز لرز در گروه هيدروكورتيزون 

 )13پيدا كرد.(

شيوع لرز درجه صفر در گروه هيدروكورتيزون و كتامين نسبت به نرمال سالين باالتر بود ولي با هم تفاوت 
معني داري نداشت. شيوع لرز درجه سه و چهار در گروه هيدروكورتيزون و كتامين نسبت به نرمال سالين 

 )13كمتر بود.(

 نشان داده شد كه تجويز هيدروكورتيزون در درمان لرز 2010 و همكاران در سال QIAO Weiدر مطالعه 
 )14پس از عمل در بيهوشي اسپاينال مؤثر است.(

 ) 9 تأثير دگزامتازون در كاهش بروز لرز پس از عمل اثبات شد.(1999 و همكاران در سال Yaredدر مطالعه 

 در مطالعه ما نيم ساعت پس از ورود به ريكاوري نيز وجود يا عدم وجود لرز در بيماران بررسي شد. در اين 
%) و در گروه درمان تركيبي 48 نفر(24%)، در گروه هيدروكورتيزون 54 نفر(27زمان در گروه ديكلوفناك 

%) دچار لرز شدند.با وجود اينكه شيوع لرز نيم ساعت پس از عمل در گروه هيدروكورتيزون از 70 نفر(35
 همه كمتر و در گروه درمان تركيبي بيشترين مقدار بود ولي اين تفاوت از نظر آماري معني دار نبود.

همچنين شدت لرز نيم ساعت پس از ورود به ريكاوري در گروههاي مختلف ارزيابي شد. در گروه ديكلوفناك 
%) لرز درجه چهار داشتند. بيشترين شيوع مربوط به لرز درجه دو 1/11 نفر(3%) لرز درجه يك و 2/22 نفر(6

 % بود.1/48به ميزان 

 7%)دچار لرز درجه چهار و 5/12 نفر(3در گروه هيدروكورتيزون هيچ يك از افراد لرز درجه يك نداشتند.
 % بود.3/58%) دچار لرز درجه سه شدند.بيشترين شيوع مربوط به لرز درجه دو با ميزان 2/29نفر(
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%) لرز درجه چهار داشتند.در اين گروه 9/2%) لرز درجه يك و يك نفر(9/22 نفر(8در گروه درمان تركيبي 
 % بود.3/54نيز بيشترين شيوع مربوط به لرز درجه دو با شيوع 

عليرغم شيوع باالتر لرز در گروه درمان تركيبي، شدت لرز در اين گروه از ساير گروهها كمتر بود و در گروه 
هيدروكورتيزون، عليرغم شيوع كمتر لرز، لرز با شدت بيشتري نسبت به ساير گروهها اتفاق افتاد  ولي  از نظر 

 آماري تفاوت معني داري با يكديگر ندارند.

ميزان  نياز به دريافت پتدين جهت كنترل لرز نيم ساعت پس از ورود به ريكاوري نيز بررسي شد. در گروه 
%)و در گروه درمان تركيبي 7/41 نفر(10%)، در گروه هيدروكورتيزون 6/29 نفر(8دريافت كننده ديكلوفناك 

%) نياز به دريافت پتدين پيدا كردند.طبق فرضيات قبلي انتظار مي رفت ميزان دريافت پتدين در 9/22 نفر(8
  اين تفاوت بين گروههاي P-Value:3/0گروه درمان تركيبي از دو گروه ديگر كمتر باشد اما با توجه به 

 مختلف، از نظر آماري معني دار نبود.

%)،در 66 نفر(33يك ساعت پس از عمل نيز بروز لرز در گروههاي مختلف بررسي شد.در گروه ديكلوفناك 
%) صرف نظر از شدت لرز دچار لرز 94 نفر(47%) ودر گروه درمان تركيبي 84 نفر(42گروه هيدروكورتيزون 

شدند. طبق فرضيات انتظار مي رفت در گروه درمان تركيبي لرز كمتر رخ دهد اماشيوع لرز در گروه درمان 
 اين تفاوت بين گروهها از نظر آماري كامالَ P-Value:001/0تركيبي بيشترين مقدار را داشت و با توجه به 

 معني دار بود.

%لرز درجه 2/24% افراد لرز درجه يك،1/6همزمان شدت لرز نيز در بيماران بررسي شد. در گروه ديكلوفناك 
% لرز درجه چهار داشتند. در گروه هيدروكورتيزون هيچ يك از افراد لرز 3/33% لرز درجه سه و 4/36دو،

% لرز درجه چهار داشتند.در گروه درمان 31% لرز درجه سه و1/38% لرز درجه دو، 31درجه يك نداشتند.
 % لرز درجه چهار داشتند.4/6% لرز درجه سه و 2/36% لرز درجه دو،9/48% لرز درجه يك،5/8تركيبي، 

همانطور كه انتظار مي رفت شدت لرز در گروه درمان تركيبي به طور معني داري از دو گروه ديگر كمتر 
است. در مقايسه گروه ديكلوفناك و هيدروكورتيزون مشاهده ميشود كه در گروه هيدروكورتيزون لرز درجه 
يك وجود ندارد.شيوع لرز درجه سه در گروه هيدروكورتيزون بيشتر است.در گروه ديكلوفناك نيز لرز درجه 
سه شيوع بيشتري دارد.شيوع لرز درجه دو و سه در گروه هيدروكورتيزون نسبت به گروه ديكلوفناك بيشتر 

است.درصد شيوع لرز درجه چهار در گروه ديكلوفناك نسبت به گروه هيدروكوتيزون بيشتر است ولي بايد 
توجه داشت كه تعداد افراد دچار لرز در گروه ديكلوفناك نسبت به گروه هيدروكورتيزون كمتر است . در 

  نفر دچار لرز درجه چهار داشتند.13 نفر و در گروه هيدروكورتيزون 11گروه ديكلوفناك 

 اين تفاوتها از نظر اماري كامالَ معني دار بود.

ميزان نياز به دريافت پتدين جهت كنترل لرز مجدداَ يك ساعت پس از ورود به ريكاوري بررسي شد.در گروه 
 20%) و در گروه درمان تركيبي 69 نفر (29%)، در گروه هيدروكورتيزون 7/69 نفر(23ديكلوفناك 
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%) نياز به دريافت پتدين پيدا كردند.بيماران در گروه درمان تركيبي كمترين نياز به دريافت پتدين 6/42نفر(
را داشتند. در مقايسه دو گروه ديگر درصد شيوع نياز به پتدين در گروه ديكلوفناك مختصري نسبت به گروه 

هيدروكورتيزون بيشتر است ولي تعداد افراد دچار لرز و نيازمند درمان در گروه هيدروكورتيزون بيشتر 
 نفر در گروه ديكلوفناك) اين تفاوت در گروههاي مختلف 23 نفر در گروه هيدروكوتيزون  در مقابل 29است.(

 از نظر آماري كامالَ معني دار است. 

 نياز به پتدين جهت درمان لرز در گروههاي دچار لرز بررسي 2012 در سال E lmawgoodدر مطالعه 
شدند.ميزان دريافت پتدين براي درمان لرز در گروه كتامين و هيدروكورتيزون نسبت به گروه كنترل به طور 

)اين مطلب نشان دهنده بروز لرز با شدت كمتر در 13واضح كمتر بود.ولي با هم تفاوت معني دار نداشت.(
 گروه هيدروكورتيزون و كتامين مي باشد.

به طور كلي پس از بررسي هاي مختلف مشخص شد كه عليرغم اينكه شيوع لرز با درمان تركيبي ديكلوفناك 
و هيدروكورتيزون كاهش پيدا نكرد ولي شدت لرز به وضوح نسبت به درمان با ديكلوفناك و يا 

هيدروكورتيزون به تنهايي كاهش يافت. در نتيجه فرضيات اوليه مبني بر كنترل بهتر لرز با درمان تركيبي 
هيدروكورتيزون و ديكلوفناك در اين مطالعه تأييد شده است. ميتوان در بيماراني كه تحت بيهوشي اسپاينال 
قرار مي گيرند، به طور پروفيالكتيك از ديكلوفناك و هيدروكورتيزون استفاده كرد تا در صورت بروز ، لرز با 

 شدت كمتر اتفاق بيفتد و نياز به درمان با داروهاي مخدري كاهش يابد.
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