
پاسخ هاي فيزيولوژيك به درد در همه ارگان ها داراي تاثيرات مخربي هستند، هدف از اين مطالعه مقايسه بي زمينه و هدف:  چكيده:

وريدي و تك دوز اينتراتكال مورفين در بيماراني كه با بيحسي نخاعي  PCAدردي بعد از عمل در دو روش  كنترل  درد با 

  اشد.تحت عمل جراحي شكستگي تيبيا مي ب

تحت جراحي تيبيا انجام شد. بيماران  ASA 1'2 ساله با  50تا 20بيمار  80اين مطالعه كارآزمايي باليني بر روي روش كار: 

ماركائين نيم درصد قرار   3ccبه صورت تصادفي به دو گروه مساوي تقسيم شدند.تمام بيماران  تحت بيهوشي نخاعي با 

آب مقطر به ماركائين نخاعي اضافه  1cc) و به گروه دوم  1ccگرم/كيلو گرم(به حجم ميكرو 2گرفتند، به گروه اول مورفين 

براي بيمار تزريق ميكردء  به گروه  hr/mg 1وريدي كه مورفين با دوز  PCAگرديد. بالفاصله پس از بيهوشي اسپاينال پمپ 

استفراغ،  خارش، عوارض تنفسي،  فشار و تهوع VAS دوم متصل گرديد، سپس در هر دو گروه ميزان درد بيماران براساس 

ساعت توسط شخص ثالث (يك دستيار بيهوشي آموزش ديده )  12خون متوسط شرياني، تعداد ضربان قلبي هر يك ساعت تا 

 Repeatedو  Chi – square ،t-testو با تستهاي  SPSSاندازه گيري شد.  داده ها با استفاده از نرم افزار 

measures ANOVA شد. آناليز  

در  VASنشان داد كه بين دو گروه ميزان درد بر اساس سيستم  Repeated measures ANOVAآزمون نتايج:

در مورفين داخل نخاعي، اختالف معني داري  مشاهده  VASساعت بعد از عمل علي رغم باال بودن مختصر  12طول 

. دو گروه مشابه و اختالف معني داري  مشاهده نشد ). ميزان خارش، تهوع و استفراغ وتغييرات هموديناميك درp=0.17نشد(

در گروه مورفين داخل نخاعي يك مورد كاهش اشباع اكسيژن شرياني اتفاق افتاد كه باز هم از نظر آماري اختالف معني داري 

  )p=0.56نداشت. (

گروه مشابه مي باشد، در اين با توجه به اينكه ميزان درد، عوارض و عاليم هموديناميك بعد از عمل در دو نتيجه گيري: 

  مورفين مي توان از تك دوز اينتراتكال مورفين استفاده كرد. pcaمطالعه ما به اين نتيجه رسيديم كه بجاي پمپ

 Introdution مقدمه  فصل اول            لپمپ وريدي مورفين، مورفين اينتراتكال، درد بعد ازعمكليدواژه ها: 

اخي  :بيان مسئله         دهه  دو  و در  داده  رخ  عمل  از  بعد  حاد  درد  كنترل  در  بزرگي  تحوالت  ر 

تكنيكهاي مختلف  و  فارماكولوژي  ا  ب آشناييشان  و  علم  بدليل  بيهوشي  متخصصين 

بعد  حاد  درد  سرويسهاي  تكامل  و  تحقيقات  عرصه  مقدم  خط  در  همواره  رژيونال 

اند. پيشرو بوده    ازعمل 

رژيمهاي از  برخي  با  خصوصا  عمل  از  بعد  درد  سبب  كاهش  خاص  آنالژزيك 

ميشود. عمل  حوش  و  حول  مير  و  مرگ    كاهش 

دردناك به تحريك  نتقال  نوروآندوكرين CNSا استرسي  پاسخهاي  ايجاد  باعث 

به  نوروآندوكرين  پاسخهاي  ميشود. سيستميك  و  موضعي  لتهابي  موادا افزايش  و 

مثل  كاتابوليك  هورمونهاي  افزايش  و  كاتكوالمينها  افزايش ترشح  شامل  درد 

، كورت نژيوتانسين  ا  ، رنين   ، آلدوسترون   ، گلوكاگون   ،  ACTHو   ADHيزول 

احتباس  افزايش  سبب  خود  ينها   ا كه  باشد  مي  ابوليك  آن هورمونهاي  كاهش  و 

، افزايش ( و الكتات  كتوني  اجسام  خون،افزايش  گلوكز  ،افزايش  سديم  و   آب 

FFA(free fatty acids و هايپرمتابوليك  وضعيت  يك  ايجاد  نهايتا  و 

. ميشود    كاتابوليك 

سطح  كاهش  بصورت  عمل  از  بعد  نعقادپذيري  ا افزايش  باعث  استرسي  پاسخ 

درنهايت افزايش بروز  و  پروكواگوالنها  وافزايش  و رد  DVT آنتي كواگوالنها 

ميشود. ميوكارد  ايسكمي  عروقي و    پيوند 

كه  ميشود  جراحي  آسيب  شدت  ا  ب مرتبط  ايمني  سركوب  باعث  استرسي  پاسخ 

سبب  ميشود.خود  زخم  ترميم  كاهش  و    هايپرگليسمي 

اكسيژن  مصرف  افزايش  سبب  نشده  كنترل  درد  واسطه  به  كاتكوالمينها  افزايش  

و  ايسكمي  ايجاد  درنهايت  كرونر و  عروق  تنگي  و  طرفي  MIميوكارد  از  ميشود. 

حركات  برگشت  در  تاخير  موجب  سمپاتيك  ايلئوس GI تحريك سيستم  و 

ت درد باعث  همچنين   . تشديد ميشود  دنبال آن  و به  سرفه  كاهش  و  عمق  نفس كم 

ميشود. ريوي    عوارض 

وجود  65تا  10در  عمل  از  بعد  درد مزمن  جراحي  نوع  بيماران برحسب  درصد 

در  مهم  كننده  پيشگويي  فاكتور  يك  عمل  از  بعد  حاد  درد  كنترل  عدم  كه  دارد 

است.   ايجاد آن 

ث ا سبب  آنالژزيك  درمان  ا  ب تغييرات  اين  از  مانند پيشگيري  مدت  كوتاه  مفيد  رات 

كاهش  مانند  مدت  دراز  اثرات  و  ريكاوري  تسريع  و  عمل  از  بعد  حاد  درد  كاهش 

ميشود.  زندگي  كيفيت  بهبود  و  عمل  از  بعد  مزمن    )1(درد 

مانند تزريق  - 1  روشهاي كنترل درد:   روشهايي  به  داروها  ا  IV,IM,تجويز  .PCA ب . نوروآگز - 2 و. بلوك  و  درد  بلوك محل  مانند  گيرنده مخدرها: - 1  داروهاي مورد استفاده در كنترل درد :   يالبلوك  ميكند.  µاز طريق  عمل  مخدري  هاي محيطي  گيرنده  يا  و 

و  دارو  وابستگي به  و همچنين  تنفسي  دپرسيون  شامل  دارو  اين  محدوديت  عوامل 

است. تولرانس  (1( ايجاد   (2)  (3(                    

فارم ا  ب زيادي  تركيبات  حاضر  اما درحال  دارد،  وجود  اكولوژي مشابه مورفين 

داروهاي جديد  آنالژزي  يابي  ارز  براي  استاندارد  داروي  عنوان  به  هنوز  مورفين 

است مانده                                       )2( .باقي 

2NSAID-:سيكلواكسيژناز و  ها اينها  مهار  ضد دردي  اثرات  اصلي  مكانيسم 

پالكتيدر محيط COX1 است كه  PGسنتز در تجمع  نخاع  و ،و  هموستاز 

PGدارند نقش  معده  مخاط  در محافظت    )1(.ها 

 COX2درد دارند.،در  نقش  تب  و  برده NSAIDالتهاب  بكار  تنهايي  اگر به  ها 

دردهاي  در  شوند  مصرف  پيوئيدها  ا ا  ب اگر  و  متوسط  تا  ماليم  دردهاي  در  شوند 

موثرند. خوب  خيلي  شديد  تا   ) 2( متوسط 

ت كتامين: - 3 و مي NMDAاگونيست آن مركزي  كاهش حساسيت  باعث  باشد. 

مي مزمن  درد  ايجاد  از  مورفين جلوگيري  مصرف  كاهش  باعث  ساعته  24شود. 

روش مي PCAدر  كاهش  را  تهوع   شامل  جانبي  عوارض  و    )1(دهد. شده 

بلوك هاي موضعي:حس كنندهبي - 4 براي  استفاده كه  مورد  عصبي  هاي 

مي   )1(گيرند.قرار 

يا  استامول:پار - 5 استامينوفن  فعال  -P-استيل N–يا  متابوليت  آمينوفنل 

مي آن  ا  ب مسموميت  چند  هر  است.  شود. فناستين  آسيب كبدي  سبب  تواند 

بيماراني  در  ويژه  به  ندارد.  همراه  به  كبدي  اختالل  معمول  دوز  ا  ب مزمن  استفاده 

اولسرپپتيك،  به  مبتال  بيماران  مانند  دارد  مصرف  منع  آسپرين  به كه  حساس 

بيماري تب ا  ب كودكان  و  است. آسپرين  خوبي  جايگزين    )2(دار 

فارماكوكينتيك  اين روش  : PCAروش پمپ   و  نظرفارماكوديناميك  از  بيماران  تفاوتهاي شخصي 

حداقل ميرساند.   را به 

انفوزيون  PCA پمپ  بين دوزها و  فاصله  بولوس،  دوزهاي  نظر  از  ميتوان  را 

و كرد  برنامه ريزي  آنقدر  پيوسته  نه  و  باشد  كم  كه نه  پتيمال  ا دوز  يك  اغلب 

مورفين براي  پتيمال  ا دوز  اين  گردد.  مي  شود،تعيين  عوارض  باعث  كه   hr/زياد 

1mg و براي فنتانيل/hr gµ 4070در يك بيمار kg     بيماري كه است.(در 

ها  تزريق  بين  رايج  زماني  فواصل  نميكردند) اغلب  مصرف  مخدر  قبل   5- 10از 

  .است دقيقه

PCA    نياز به زمان اما  دهد  كاهش نمي  را  بيمارستاني  اقامت  مدت  پمپ 

ميزان  روش  اين  در  ضمنا  ميباشد.  تر  مقبول  بيماران  براي  و  راكمتر  پرستاري 

است. كمتر  تنفسي  تضعيف  پمپ  )1(بروز  يك  ا  ب دارو را  دوز  بيمار  روش  اين  در 

هم بصورت  از آن  توان  مي  كندكه  پ IVكنترل مي  ا در  هم  استفاده و  يدورال 

  كرد.                                                                                                 

بيشترين  شود. مي  پيشگيري  تجويز دارو  در  تاخير  گونه  هر  از  تكنيك  دراين 

با  را  همخواني  بهترين  و  ميكند  را مهيا  دارو  دوز  تنظيم  براي  پذيري  انعطاف 

و تفا است  مناسب  كودكان  و  بالغ  افراد  براي  دارد. بيماران  وتهاي فيزيولوژيكي 

ميشود. IMبه تزريق  داده  ترجيح  عمل  از  بعد  درد  كنترل                     ) 3(در 

از عمل با مورفين به PCA  IVامروزه  دردي بعد  اصلي در بي  عنوان يك ركن 

ميباشد. روش  اين  در  نتخابي  ا داروي  و مورفين يك  است  شده    )1(شناخته 

وكاربرد  بعدازعمل  درد  كنترل  اهميت  به  همچنين  PCAروزافزون  باتوجه  و 

جمله: از  از آن  ناشي  عدم  مشكالت  و  پرستار  و  بيمار  به  صحيح  آموزش 

طرفين سنگي- همكاري  ي  پمپهزينه  برآن - ن   . . و. وريدي  كاتتر  خروج  احتمال 

كاربرد  و - PCA  IVشديم بجاي  ارزانتر  كه  مورفين  ينتراتكال  ا دوز  ازتك 

تر  وراحت  دو  بوده  هر  بيدردي  واثر  استفاده  دارد  كمتري  خيلي  وقت  به  نياز 

كنيم. مقايسه  هم  ا  ب   روش را 

اين تحقيق اثر بي دردي به   و مورفين ) ITM( مورفين اينتراتكال تك دوز در 

مفيد بررسيرا PCA  IVروش  و  انتخاب جديد  عنوان يك  و عوارض آنها  به 

كرده مقايسه  هم  ا    ايم.را ب

درد  تعريف درد:  :بررسي متون            Literature review  بررسي متون و مروري بر مقاالت  فصل دوم:        استفاده از روشي كه منجر به كنترل بهتر درد در بيماران شكستگي تيبيا مي شود.    كاربردي: اهداف - ج  بامورفينPCA  IV. تعيين ميزان بي دردي 7  .تعيين ميزان بي دردي با مورفين اينتراتكال6  . مقايسه ميزان رضايت بيماران در دو گروه5  . مقايسه ميزان خارش در دو گروه4  دردوگروهBPوHR.مقايسه ميزان تغييرات 3  .مقايسه ميزان تهوع و استفراغ در دو گروه2  فسي در دو گروه.مقايسه ميزان عوارض تن1  :اهداف فرعي -ب  و اينتراتكال درجراحي شكستگي  تيبياPCA   IVمقايسه  بيدردي مورفين به روش     :هدف اصلي - الف  :اهداف و فرضيات                   مطالعه  المللي  بين  تعريف  (IASP)انجمن  اينگونه  را  درد 

هيجمي يا  حسي  تجربه  يك  واقعي كند.  بافتي  آسيب  ا  ب ارتباط  در  ناخوشايند  اني 

اينگونه آسيب با  ارتباط  در  توضيحي  يا  و  القوه  ب   .هايا 

هميشه  درد  تعريف  اين  مي Subjectiveدر  از بدن  قسمتي  در  و حسي  - است 

  )1(باشد.

مي تقسيم  نوع  دو  به  مجموع  در  پاتولوژيكدرد  و  فيزيولوژيك  درد  فيزيولوژيك (حاد،   شود:  اوليه nociceptiveدرد  حسي  هشداردهنده  عالمت  يك   :(

با  بقاء  و بهبود  پيشگيري  براي  العملي  عكس  ايجاد  به  منجر  معموالً  است كه 

مي بيشتر  بافتي  آسيب  از    شود.جلوگيري 

سيستم عصبي  غيرمعمول  مبين عملكرد  نوروپاتيك)  درد  پاتولوژيك (مثالً  درد 

بيماري درد  شامل  است. است،    )1(ها 

ب كه  ميوقتي  آسيب  محيط  در  محركافتي  توسط  اوليه  آوران  اعصاب  يند،  هاي ب

فعال مي  ً مستقيما يا  شده  حساس  حرارتي يا  يا  مكانيكي  يا  هم شيميايي  يا  و  شوند 

مي فعال  هم  و    شوند.حساس 

محرك آميناين  مثل  فسفات ها  تري  ، (ATP)هاي سمپاتيك، آدنوزين 

نوروپ مادهدتيپگلوتامات،  فاك-Pها (مثل  پروستاگالندين)،  نوروني،  ها، تور رشد 

سايتوكا كينين،  كانالنييبرادي  شدن  باز  به  منجر   . . . و  لتهابي  ا پيش  هاي هاي 

نوروني مي غشاء  در  يونعملكردي  جريان  سپس  به  ++Caو  +Naهاي شوند 

كانال يوني  جريان  بودن  كافي  صورت  در  و  برقرار  عصبي  نتهاي  ا هاي داخل 

ولتاژ  به  وابسته  ميسديمي  دپالريزهفعال  نوروني  غشاء  جريان  شوند.  و  شده 

طول در  عمل  نخاع اكسون پتانسيل  خود  و  نخاع  خلفي  شاخ  سمت  به  عصبي  هاي 

مي نورونبرقرار  به  ايمپالس  اين  ادامه  در  ساشود.  نخاع،  مهاي  و قه  تاالموس  غر، 

مي احساس  درد  و  رسيده    )1(شود.كورتكس 

ايمپالس شاخبعضي  به  درد  سبب هاي هاي  و  شده  وارد  نخاع  ونترولترال  و  ونترال 

پاسخ اسكلتي، مي Spinalهاي آغاز  عضالت  تون  افزايش  باعث  اين  كه  شوند 

مي گوارش  دستگاه  حركت  كاهش  و  فرنيك  عصب  عملكرد  از  و ممانعت  شود 

از طريق راه ديگر  به  Spinoreticular يا   Spinothalamicهاي بعضي 

در آن و  منتقل  باالتر  - مي Corticalو  Supra spinalجا سبب پاسخ مراكز 

 )1(شوند.

واسطه مداوم  شدن  در محيط، آزاد  لتهابي  ا را  nociceptorهاي  عملكردي  هاي 

و  كرده  مي nociceptorحساس  فعال  را  تأخيري  اين هاي  مشخصات  كه  كند 

است: زير  موارد  شامل  شدن   حساس 

شدن - 1   فعال  آستانه  ميزان  - 2  كاهش  تحريكپس  dischargeافزايش  ميزان  - 3  از  خودبخودي dischargeافزايش  صورت  به  به  مركزي  شدن  حساس  سبب  است  نيز ممكن  دردناك محيطي  شديد  تحريكات 

در  دائمي  ايجاد تغييرات  بيش ،  pain hyper sensitivityو  CNSصورت 

پاسخ پذيري يا  نورونتحريك  معمول  از  بيش  و  كشيده  طول  به هاي  ها 

ه و  شده  دردناك  خلفي تحريكات  شاخ  در  عملكردي  تغييرات  سبب  طور  مين 

مي نتظار  ا مورد  حد  از  بيش  عمل،  از  پس  درد  سبب   ً بعدا و    )1(شوند. نخاع 

مي دردناك  ژنتحريكات  سبب بروز  نند  نخاع توا خلفي  شاخ  در  جديد  هاي 

مي يكساعت  طي  اتفاق  اين  كه  دهد.شوند  رخ    تواند 

مز درد  ً به  سريعا است  ممكن  حاد  درد  طرفي  شود. از  تبديل  عمل   )1(من  از  پس  درد مزمن  براي  چشمگيري  كننده  تعيين  عمل  از  پس  حاد  درد  شدت 

  )1(باشد.مي

مي عمل  حوش  و  حول  درد  مدت كنترل  دراز  و  مدت  كوتاه  نقاهت  دوره  تواند 

كند  تسهيل  را  عمل  از  به  )1(پس  مطالعات  درد  نوع  اين  باالي  شيوع  عليرغم  اما 

داده نشان  متوالي  هنوز اصورت  جراحي  عمل  از  پس  درد  كنترل  مديريت  ند كه 

است. مانده  باقي    )3(ضعيف 

دهند پزشكان مي انجام  عمل  از  بعد  درد  كاهش  براي  فراواني  اقدامات  نند  توا

مي را  عمل  از  پس  دردهاي  جراحي  شرايط  در  نتومثالً  ا ا  ب دقت بتوان  آرام،  اسيون 

كافي Positioningدر  بيمار،استفاده  نتقال  ا كنندهز ا و  عضالنيشل  و  هاي 

داد. كاهش  جراحي  تروماي   )3( كاهش 

نوع  سيستميك: - 1  :پس از عمل نيز شامل يمتدهاي دارو درمان  دو  مي nonopioidو  opioidبه  دو نوع اي:منطقه - 2 شود.تقسيم  م  :PCA (PATIENT-CONTROLLED ANALGESIA)  )1(شود. تقسيم مي  peripheralونوروآگزيال  به  شوند:فاكتورهاي  عمل  از  پس  ناكافي  سبب آنالژزي  است  بيماران - 1  ختلفي ممكن  بين  نياز به آنالژزيك  الژزي - 2 تفاوت  نياز به آن بيمار كتفاوت  يك  دارو - 3 در  سرمي  سطح  دارو - 4 تفاوت  تجويز  در  رژيم  تأخير  ا  ايننمي PRNب روش توان  در  اما  نمود  جبران  به  PCAموارد را  داروها 

مي داده  بيمار  به  بهينه  وصورت  فارماكوديناميك شوند  و  فارماكوكينتيك  تفاوت 

ميكمرنگ مي درد  متحمل  بيمار  كه  وقتي  توسط شود.  آنالژزيك  داروي  شود 

مي تجويز  او  ميخود  كم  درد  و وقتي  نميوششود  صورت  تقاضايي  ديگر    گيرد.د 

يك در  كه  برنامهمي PCAمتغيرهايي  شوند:بايست  بولوس - 1  ريزي  زمينهتزري - lock out 3فاصله  - 2 دوز  انفوزيون  صورت  به  اينكه ايق  است PCAبراي  الزم   ً حتما مناسب  بولوس  دوز  باشد  داشته  اگر  ،اثربخشي 

نمي ايجاد  كافي  نباشد آنالژزي  كافي  بولوس  بيشتر دوز  دوز  اين  اگر  و  شود 

ايجاد مي مخدرها  از  استفاده  در  تنفسي  دپرسيون  مثالً  جانبي  اثرات    شود.باشد 

سبب هم ر lock outفاصله  بودن  صورت طوالني  است و در  موثر  اثربخشي  وي 

مي عوارض  ايجاد  موجب  باشد  كوتاه  خيلي  اگر  و  آنالژزي  كفايت   )1(گردد.عدم 

اظهار مي و  است  شده  وارد  بيماران  به  مخدر  انفوزيون  شود به ايرادات بسياري به 

بيمار خود  توسط  رژيم مناسبي  پزشكي  پرسنل  توسط  دارو  انفوزيون  تعيين   جاي 

كاهش  درد  يافتن  پايان  ا  ب دارو  تجويز  و  گردد  تجويز  خودش  به  وي  كنترل  ا  ب و 

شود.   داده 

به روش PCAمزاياي  نسبت  بيماران  بيشتر  و رضايت  عوارض كمتر  هاي شامل 

مي سرعت ديگر  به  عمل  از  پس  درد  و  حاد  درد  درمان  در  شده  سبب  باشد كه 

گيرد.  قرار  پذيرش  زايمان )3(مورد  در  آن  مزاياي  كاربرد  از    باشد.مي PCAنيز 

است مورد  داروهاي  و  وسيله  باالي  قيمت  طرفي  مياز  اين روش  معايب  جزء  - فاده 

  )3(باشد.

از  و  بوده  درد  كنترل  جهت  نوين  ينتراتكال، روشي  ا روش  به  داروها  از  استفاده 

است.  شده  استفاده  ينتراتكال  ا بصورت  مخدرها  بويژه  مختلف    داروهاي 

يكبار مثال  ينتراتكال باعث  1- 0,2تزريق  بعنوان  ا صورت  به  ميلي گرم مورفين 

تا  درد  ينتراتكال  24كنترل  ا مهم مورفين  عوارض  از  يكي  و  شود. مي  ساعت 

دوزهاي  در  مورد  اين  بته  ل ا باشد كه  مي  جراحي  از  بعد  تنفسي  تضعيف  احتمال 

از  باشد. 5باالتر  مي  تر  شايع  بدن  وزن  بر كيلوگرم    ميكروگرم 

سالمخدر  :مخدرها   از  نقش ها  اين  آنها  هستند.  و  بوده  درد  درمان  اساس  تاكنون  پيش  ها 

اندورفين نام  طبيعي به  مواد  عملكرد  تقليد  ا  ميرا ب يفا  ا   كنند.ها 

گيرنده ميروي  ايجاد  وسيعي  فيزيولوژيك  تأثيرات  و  كرده  اثر  گوناگون  - هاي 

بي شامل:  تنفسي كنند  سيستم  روي  اثر  و رفتار،  خلق  تغيير  قلبي دردي،  و 

 . . . و  درون ريز  غدد   و عملكرد  دستگاه گوارش    )2(عروقي، 

مخد كلينكي  اثر  موبيشترين  گيرنده  روي  ازطريق تأثير  (1( .باشدميرها  دسته   )3( )2)  قدرت،  از  كاربردي  دانش  به  ياز  ن درد  درمان  براي  مخدرها  از  استفاده 

آ اثر  طول  و  يا مسموميت  عوارض  و  ضعيف بندي مخدرها  مخدرهاي  دارد.  ها  ن

استفاده  متوسط  تا  خفيف  دردهاي  براي  خوراكي  صورت  به  هستند كه  آنهايي 

مپريدين مي هيدروكلرايد،  كدن  اكسي  فن،  شامل كدئين، پروپوكسي  شوند 

باال  در دوزهاي  اما  ندارند  حداكثر  دوز  هيدروكلرايد.  پنتازوسين  و  هيدروكلرايد 

تش مثالً  مسموميت  و  عوارض  علت  مصرف به  دنبال  به  پروپوكسي منج  يا  پريدين 

مصرف  گوارش كدئين  تحمل  عدم  و  پنتازوسين  از  سايكوسوماتيك  اثرات  و  فن 

  شود.آنها محدود مي

هيدروكلرايد،  متادون  سولفات،  مورفين  شامل  قوي  و فمخدرهاي  سيترات  نتانيل 

اع سيستم  تضعيف  شامل  آنها  جانبي  اثرات  اما  ندارند  حداكثر  دوز  نيز   . . صاب .

دوز گردد.  افزايش  در  محدوديت  سبب  است  تنفسي ممكن  سيستم  و    مركزي 

مورفين،  شامل  خالص  آگونيست  نوع  دو  و مبه   . . و. فنتانيل  متادون،  پريدين، 

ي آنتاگونيسآگون و  تقسيم ست   . . . و  بوپرنورفين  و  البوفين  ن پنتازوسين،  شامل  ت 

(3(شوند. مي  (1(  

فعا  :مورفين جزء  يك  عنوان  به  سال مورفين  در  اوپيوم  از  جزء  1800ل  شد.  جدا 

گياه از  و  ميشود  بندي  تقسيم  طبيعي  نام  POPPY مخدرهاي   Papaver به 

somniferum مولكول ميشود.  ساختمان  T گرفته  دارد  5شكل آن  اي  حلقه 

به  ورود  و  غشاها  از  عبور  چربي  در  كم  محلوليت  علت  به  و  است  آب  در  محلول 

CNS مي اتفاق  سختي  ايزومر  افتد.به  فارماكولوژيك  لحاظ  غيرفعال Dاز  آن 

در  مي %76فيزيولوژيك  PHاست.    )3(باشد. غيريونيزه 

اما  دارد،  وجود  مورفين  مشابه  فارماكولوژيكي  خواص  با  زيادي  داروهاي  امروزه 

باقي  داروها  الژزيك  آن اثر  بررسي  استاندارد براي  داروي  عنوان  هنوز به  مورفين 

است.   ) 2(مانده 

وجو ا  اينكه ب طبيعي د  آلكالوئيد  مشكل است يك  شيميايي آن  سنتز  امروز  تا  و 

شايع  )3(است بصورت  شديد ولي  تا  متوسط  مزمن  دردهاي حاد و  در  درمان  براي 

مي   شود.استفاده 

مي جذب   . . و. موكوس  دورامتر،  مثل  طرق مختلف  راهاز  نابراين  ب هاي شود. 

پالسما در  دارد.  گوناگون  پرو %45 تجويز  و  (بخصوص آلبومين نئيتبه 

مي )گاماگلوبولين بين باند  آن  عمر  نيز  و  است. 4/3تا  4/1شود    ساعت 

بافت در  سرعت  به  وريدي  داخل  تزريق  از  ارگانبعد  و  ميها  پخش  و ها  شود 

مي 10آن طي  %98تا  96% پاك  پالسما  از  عضالني دقيقه  داخل  تزريق  در  شود. 

از  مي 20تا  10بعد  اثر  اوج  به  وسيله  سد.ردقيقه  به  عمدتا  متابوليسم آن 

در متابوليسم  اساسي  نقش  كليه  رسد  مي  بنظر  باشد.  مي  كبد  در  و  كنژوگاسيون 

مسئول  بطوريكه  دارد،  كبدي مورفين  باشد. %40خارج  مي  آن   كليرانس 

آن متابوليست اصلي  و %55تا  M3G )45%هاي   (M6G )10%  مي%15تا  ( -

  )1(باشند.

به گيرنده هاي مخدر متصل نميشود و لذا نقش چنداني در ايجاد  G(M3( متابوليت عمده آن

متابوليسم مورفين را شامل ميشود تمايل بيشتري براي  %10كه حدود  GM6 بي دردي ندارد.

نسبت به مورفين دارد. بنابراين در ايجاد خواص بي دردي مورفين دخالت  µ اتصال به رستپور

  دارد.

ي اثرات جانبي مي باشد كه در صورت مصرف با دوزهاي مورفين همانند ديگر مخدرها دارا

  باال، مي تواند نامطلوب باشد.

-1جدي ترين عارضه جانبي مخدرها از جمله مورفين، دپرسيون تنفسي مي باشد كه با شيوع 

در حول و حوش عمل جراحي رخ مي دهد. غلظت هاي بااليي از گيرنده هاي مخدر در  1/0%

اسپاينال شامل هسته سوليتاريوس، هسته رتروآمبيگوس و هسته مراكز تنفسي مغزي سوپرا 

آمبيگوس وجود دارد. مخدرها با پونتين و مراكز تنفسي مدوالري كه ريتم تنفس را تنظيم مي 

از جمله مورفين، بطور وابسته به دوز  µ كنند تداخل مي كنند. همه مخدرهاي محرك گيرنده

عمل مستقيم روي مراكز تنفسي در ساقه مغز مي سبب دپرسيون تنفسي مي شوند كه از طريق 

) ، افزايش وقفه تنفسي، RRباشد. اثر مورفين روي الگوي تنفس، شامل كاهش تعداد تنفس (

تاخير در بازدم و تنفس نامنظم مي باشد. پيك اثر دپرسيون تنفسي بعد از يك دوز ضد درد 

سن، افراد خيلي چاق، نوزادان و در دقيقه مي باشد.دپرسيون تنفسي در افراد م 30 -15مورفين، 

 تشديد ميشود. CNS همراهي با ديگر دپرسان هاي

مورفين مي تواند ايجاد هيپوتانسيون كند كه بخصوص در افراد با كاهش حجم يا افراد وابسته 

به تون سمپاتيك بيشتر ديده ميشود. مورفين يك اثر مستقيم روي گره سينوسي دهليزي و 

ي دارد و بنابراين مي تواند سبب براديكاردي شود.وازوديالتاسيون مي بطن –هدايت دهليزي 

 تواند نتيجه اثر مستقيم مورفين روي عضله صاف عروق باشد.

، سبب آزادي هيستامين و تحريك سمپاتوآدرنال ميشود. آزادي kg /mg  3-1 مورفين با دوز

 –حريك سيستم رنين كاتكوالمين ها بدنبال و به موازات آزادي هيستامين مي باشد. ت

آنژيوتانسين نيز بعد از دوزهاي باالي مورفين اتفاق مي افتد. مورفين سبب تعديل پاسخ هاي 

شود   ACTH هورمونال به تروماي جراحي ميشود. مورفين مي تواند سبب جلوگيري از ترشح

و افزايش كورتيزول ناشي از جراحي را ساپرس كند. مصرف طوالني آن ميتواند سبب 

  روتروفي آدرنال شود.هيپ

، داراي خاصيت آنتي ديورز مي باشد، و از  GFR مورفين به علت كاهش جريان خون كليه و

  طريق شل شدن عضله صاف مثانه ميتواند احتباس ادراري ايجاد كند.

مورفين سبب كاهش حركات دستگاه گوارش ميشود ،همچنين باعث افزايش فشار مجراي 

ود. شيوع تهوع و استفراغ  با مصرف مورفين افزايش مي يابد كه صفراوي و اسفنكتر اودي ميش

در منطقه مدوال و احتماال   TZ (Transitional Zone) از طريق تحريك كمورسپتورهاي

  )4)(3(مي باشد. µاز طريق گيرنده هاي 

با تزريق مورفين واكنشهاي موضعي مي تواند در اثر آزادي هيستامين يا به علت وجود ماده 

ارنده ايجاد شود. در اثر تزريق داخل جلدي مورفين، كهير مي تواند ايجاد شود كه به نگهد

علت آزادي هيستامين و اثر مستقيم عروقي است. نالوكسان و آنتي هيستامين ها، به طور نسبي 

سبب كاهش اين عارضه ميشوند. مصرف مورفين همچنين مي تواند با خارش همراه باشد كه 

  )1( ني مي باشد.بيشتر در اطراف بي

ينتراتكال  IV-PCAبه روش  ازعمل بعد درد كنترل مورد در  :مروري بر مقاالت       ا و تزريق 

 به .استداشته بر در نيز گوناگوني نتايج كه شده انجام متعددي مطالعات

بررسي  مطالعات، ساير با تحقيق نتايج مقايسه و دقيق مطالعه يك انجام منظور

نابراين، .ميرسد نظر به ضروري رابطه اين در شده انجام تحقيقات  طور به ب

  .مينماييم مرتبط تحقيقات به اياشاره گذرا و خالصه

  مورخه مشخص گرديد  .Mukherjee C et al 20/4/2012در تحقيق 

ايجاد  كافي  عمل  از  بعد  دردي  بي  ينتراتكال  ا مورفين  پايين  دوز  كه تك 

پيوئيد  ا مصرف  كاهش  تواند باعث  مي  و  كند  دوره مي  طي  وريدي  داخل 

ننمايد. ايجاد  هم  اكستوباسيون  زمان  در  تغييري  و  باشد  عمل  از    )6(پس 

   كه ديگري  تحقيق  سال  James P.Rathmellدر  در  همكاران   و 

ينتراتكال(2003 ا مورفين  عوارض  و  ضددرد  اثرات  دادند  ) را ITMانجام 

گروه   دو  دوزهاي 40در  ا  هيپ ب و  زانو  آرتروپالستي  و1نفره  / 3و /2/ 

در  گرم  دوزهاي  24ميلي  بيماراني كه  دريافتند  و  كردند  مقايسه  ساعت 

رضايت 1باالي  دردشان  كنترل  در  داشتند  ل  ينتراتكا  ا مورفين  گرم  ميلي   /

داشتند. 1(بيشتري  4(  

   سال بيمار  30دريك مطالعه روي  M.D.Stoneham et all 1996در 

كدئين به روش  IMتحت كرانيوتومي  مورفين  ا  ب مقايسه  PCAرا 

دوز  ا  فاصله  mg 1كردند(ب يك  ا  ب بدون  10بولوس  اي  دقيقه 

بمدت  ،  24انفوزيون)آنها  ، تهوع  درد  عمل  از  بعد  و  GCS  ،RRساعت 

درخواستي به روش  مورفين  مقدار  كردند.  ارزيابي  دردي را  بي  ميزان 

PCA  داشت (بين  24در وسيعي  طيف  ميانگين   mg 29تا  7ساعت  با 

17 mg كاهش م ا ). ب اين بيماران  در  درد  ميزان  در  واضح  نه  اما  ختصر 

تهوع  PCAروش  ميزان  در  گروه  دو  بين  مشخصي  تفاوت  داشت.  وجود 

ميزان   ، استفراغ  از  RRو  sedationو  هيچكدام  در  نداشت. وجود 

ا  ب مورفين  نهايت  در  نشد. ديده  واضحي  جانبي  عارضه   PCAگروهها 

براي كدئين  مناسبي  بيمار IMجايگزين  باشد.در  مي  نوروسرجري  1(ان  5(  

 سال در  مقاله اي  مطالعه  7با جمع آوري  Remy et allتوسط  2005در 

روش 265،  مورفين به  و  PCAبيمار  استامينوفن  ا  در  226همراه ب بيمار 

ا  ب را  تنها مورفين  ديگر  كردن   PCAگروهي  اضافه  نمودند. دريافت 

يا  خوراكي  عوا IMاستامينوفن  بروز  كاهش  با  و افزايش همراه  رض 

تاثيري  ا  ب همراه  مورفين  به  استامينوفن  افزودن  نبود.  بيماران  رضايتمندي 

در  بيدردي  در  فقط  24اضافه  ميزان  به  عمل  از  بعد  اول  درصد  20ساعت 

  )16(.بود

  در مطالعه ديگري  2008درسالDr Hakki unlugenc et all  اثر بي

و پتدين   ، جانبي مورفين  وعوارض  عمل  از  بعد  به روش  دردي  ترامادول 

IV-PCA .كردند مقايسه  هم  ا  ب با 120را  تحت  2و  1درجه  ASAبيمار 

از  بعد  دردي  بي  و  نتخاب شده  ا تصادفي  بصورت  شكمي  هيستركتومي 

ا  ب را  كردند.مصرف  IV-PCAعمل  دريافت  ترامادول  و  پتدين   ، مورفين 

در  در گروه مورفين  در گروه پتدين mg 30تا  mg 16 ساعت 24دارو   ، 

mg 176 تا mg356  و براي ترامادولmg 310 تا mg330  بود. مقدار

مكمل ديگر  فنتانيل  گروه  دو  از  بيشتر  واضحا  ترامادول  گروه  در  مصرفي 

 ، بودند  جانبي مشابه  عوارض  و  درد  در ميزان  سه دارو  هر  نهايت  در  بود. 

كاهش بي  براي  فنتانيل  بيشتري  مقدار  ياز به  ن ترامادول  گروه  در  فقط 

بود.درد   )71(ي 

  سال پتدين مورد نياز  G. Stanjley et all 1995در  و  ميزان مورفين 

ا  در  PCAب را  جانبي آنها  عوارض  ا  40و  و  2و  1درجه ASAبيمار (ب

كردند.  65تا  20سن  مقايسه  الكتيو  شكمي  هيستركتومي  از  بعد  سال) 

مورفين ( و  شدند  انتخاب  گروه  دو  تصادفي  بصورت  دوز mg 2بيماران 

فاصله بو ا  پتدين( 10لوس ب فاصله  mg20دقيقه)يا  ا  ب بولوس   10دوز 

در  مصرف  ميانگين  كردند. دريافت  عمل  از  بعد  درد  كاهش  براي  دقيقه) 

براي مورفين  24 پتدين  mg 70ساعت  براي  تفاوت  mg 660و  بود. 

در  به  sedationواضحي  ياز  ن و  بيماران  رضايت   ، درد  كاهش   ، ، تهوع 

د در  تهوع  ضد  نداشت.داروي  وجود  گروه   )81(و 

  نشان داده شد كه استفاده از پمپ وريدي و  2012در مطالعه كارا و همكارانش در سال

و عوارض بعد از عمل در بيماران مي شود ولي  پمپ اينتراتكال باعث كاهش درد

استفاده از پمپ اينتراتكال و پمپ وريدي با هم نسبت به روش پمپ وريدي به تنهايي 

مصرف مورفين شد ولي در رابطه با ميزان درد، عوارض بعد از عمل و باعث كاهش 

  )6(.رضايت عمل بين دو گروه اختالف معني داري مشاهده نشد

 در مطالعهخل همكارانش  و  سال  اييلي  كنترل  2012در  در  كه  دادند  نشان 

پمپ  روش  دو  توسط  ا  PCAدرد  ب بيمار  درد  اپيدورال،  پمپ   PCAو 

بهتركوريدي  درمورفين  و  اين  نترل شده،  در  رضايتمندي  ميزان  مجموع 

است بوده  باالتر  درد به  .روش  كنترل  ااعمال روش اپيدورال،  ب درمقابل 

شد فشارخون  دچاركاهش  بيمار  خاصي  زمانهاي  و  نداد  رخ  كامل   صورت 

بود.. بيشتر  ازبيماران  دسته  دراين  نيز  خارش   )7(ميزان 

سيستم    :(Visual Analog Scale)  ها:تعريف كاربردي واژه         Material and methods روشها و مواد  فصل سوم:      از  تحقيق  اين  است. VASدر  شده  استفاده  بيماران  درد  ارزيابي  به يك  VAS  براي  كه  است  دهي  امتياز  مي 10سيستم  تقسيم  خود امتياز  در آن  و  شود 

مي امتياز  خود  شرايط  به  طرف در.دهدبيمار  و 1متياز ا(دردبدون وضعيت  يك   (

تصورترين قابل  ديگر  سمت  شديدترين در  دارد.) 10امتياز (درد و   اين قرار 

را  روش ما امكان  اين به  در  نماييم.  تبديل  كمي  به  كيفي را  متغير  كه  دهد  مي 

است. شده  استفاده  بيماران  و رضايتمندي  تهوع  درد،  براي    تحقيق 

ن   عوارض تنفسي: ا شري اكسيژن  اشباع  افت  تحقيق  اين  زير در  به  اكسي  %90ي  پالس  ا  ب كه  تاق  ا هواي  در 

دازه ن ا شد.متري  يتورينگ  مون و    گيري 

از  كم:  تغييرات هموديناميك: كمتر  حد  در  پايه %20تغيير  قلب  ضربان  و  خون  فشار  به  حد  متوسط:  نسبت  پايه %40تا  %20تغييردر  قلب  ضربان  و  خون  فشار  به  از  زياد:  نسبت  بيشتر  حد  در  پايه نسبت %40تغيير  قلب  ضربان  و  خون  فشار    به 
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 :نوع مطالعه

اليني  كارآزمايي ب صورت  به  مطالعه  شد. (Clinical trial)اين    انجام 

 :معيت مورد مطالعهج

بيماران  شامل  مطالعه  مورد  تحت  ASA 1و 2 با  ساله 50تا  20جامعه  كه 

تيبيا جراحي  شكستگي  بودند.بعلت  گرفته    قرار 

  حجم نمونه :

ريزش  ٪20، و با اجتناب ٪20، دقت نسبي  %95برابر اطمينان سطح اساسبر نمونه حجم

 Blancedنفر تعيين شد كه به روش تخصيص تصادفي از نوع  80حجم نمونه مطلوب 

Block Randomization   گروه مساوي مداخله و شاهد تقسيم شدند. 2به 

 :زمان انجام مطالعه مكان و

ي بصورت مطالعهاين  ال سال كارآزمايي ب در  رجايي  1392ني  شهيد  بيمارستان  در 

جراحي  عمل  كانديد  بيمارانيكه  بر روي  قزوين  پزشكي  علوم  دانشگاه  وابسته به 

تيبيا  شكستگي  انجام اندبودهبعلت  است،   .گرفته 

  

  



٣ 
 
 

 :روش اجراي طرح

اليني ب كارآزمايي  صورت  مطالعه كه به  اين   80روي  clinical trial) (در 

تيبياجراحي  كانديدكه  ASA 1و 2 با  ساله 50تا  20بيمار  شكستگي   بعلت 

است شده  انجام    .بودند 

و  سفيد  و  سياه  كارتهاي  نتخاب  ا توسط  بيماران  عمل،  اطاق  به  نتقال  ا از  پس 

شدند. تقسيم  گروه  دو  به  كاملبصورت تصادفي  توضيح  از  به  پس  روش تحقيق 

اند كنترا عدم  وهمچنين  بيماران  از  رضايت  اخذ  و  گروه  دو  جهت هر  يكاسيون 

اسپاينال بيماران مقدار - انجام  همه   به  بتدا  سالين 500ا نرمال  سرم  سي  سي 

تحت  IVميدازوالم بصورت  mg/kg02/0و اول  گروه  سپس  شد،  بيهوشي داده 

ا  نخاعي ماركائين3ب سي  اضافه  مورفين5سي  /كيلو گرمميكرو 5/1  2-/% به 

حجم  اسا 1ccگرم(به  بر  گروه  اين  در  گرفتند  قرار  باالتر VASس )  و  ، چهار 

دوز ا  ب همان  /كيلوگرمگرمميكرو 0,5عضالني پتيدين  به  دوم  گروه  شد.  تزريق 

مورفين  ولي بجاي  پمپ  1ccروش  اسپاينال  از  پس  بالفاصله  و  اضافه  مقطر  آب 

PCA  دوز ا  فواصل hr/mg 1ب گرديد. 15با  وصل  اي    دقيقه 

براساس دردبيماران  ميزان  گروه  دو  هر  سا VASدر  يك  تا هر  ساعت  12عت 

گيري  اندازه  ديده )  آموزش  بيهوشي  دستيار  ثالث (يك  شخص  توسط 
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درنهايت  هر  VASشد. گروه  گروه 1دو  در  دريافتي  مورفين  ميزان  و  ساعت 

PCA IV قرارگرفت. 12 در اماري  اليز  ن ا تحت  اول،   ساعت 

و آرام مسكن  مخدر،  داروهاي  از  كه  مقدار  افرادي  و به  مرتب  طور  بخش به 

ا در ستفاده ميزياد  كبدي  و  ريوي  سابقه مشكالت  ا  ب بيماران  و همچنين  كردند 

نشدند. داده  شركت  طرح    اين 

 ها:روش تجزيه و تحليل داده

به  مورفين   از  استفاده  در  دردي  بي  ميزان  شامل  ليستهاي مطالعه  چك  اساس  بر 

و  تكال  ينترا  ا ، ميزان كاهش ، IVPCA روش  استفراغ  و  و  HRميزان  تهوع 

BP ، نرم از  استفاده  ا  ب و  شده  آوري  جمع  ها  داده  تنفسي  عوارض  و  خارش  ميزان 

تستهاي  SPSSافزار  ا  ب و  شده  كامپيوتر  ،  Chi–square ،t-testوارد 

Repeated measures ANOVA .شد انجام  اليز    آن
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  فصل چهارم:
 هايافته نتايج و

Results and findings 
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  يافته ها

بودند   50تا  20بيمار  80تعداد  تيبيا  شكستگي  جراحي بعلت  كانديد  كه  ساله 

شدند. و  58شامل  مطالعه مورد افراد وارد مطالعه  كه  22مرد  بودند   بصورتزن 

  قرار گرفتند. B   (Intrathecal)و A (IV-PCA)تصادفي در دو گروه  كامالً

د و دو گروه از سال بو 47سال و در گروه اينتراتكال  IV-PCA  45 ميانگين سني در گروه

نيز همگن بوده  يهمچنين دو گروه از نظر جنس (p=0.6)نظر سني اختالف معني داري نداشتند

  )2و1(جدول شماره .)p=0.07و اختالف معني داري نداشتند(

  

شماره  گروه 1جدول  فراواني  توزيع  جنس(:  برحسب  مطالعه   مورد    نفر) 80هاي 

 دارو
 جمع زن مرد

P Value
واني   درصد  فراواني درصد فراواني درصد فرا

IV-PCA 30 )85 %( 10 )15 %( 40 )100%( 

6/0 Intrathecal 28 )64%( 12 )35%( 40 )100%( 

 80 )% 3/25( 22 )% 7/74( 58 جمع
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شماره  گروه 2جدول  فراواني  توزيع  برحسب :  مطالعه  مورد   نفر) 80( سنهاي 

 دارو
از  از  سال40كمتر  يشتر   سال40ب

P Value 
  درصد فراواني درصد فراواني

A 21 5/52 19 5/47 

07/0 

B 15 5/37 25 5/62 

  

ساعت با فواصل  12براي  و خارش تنفسي مشكالتتهوع و استفراغ، افراد مورد مطالعه از نظر 

داراي اختالف معني  كليه موارد فوق يكساعته مورد ارزيابي قرار گرفتند كه دو گروه از نظر

  )3جدول شماره با هم نبودند.(داري 

  
: توزيع فراواني ميزان تهوع و استفراغ، خارش و مشكالت تنفسي بعد از عمل در دو  3 جدول شماره

  گروه
  
 P value  گروه اينتراتكال  PACگروه   

  
  تهوع و استفراغ

  
)10%(4 

  
)15%(6 

 
0.5  

  
  خارش

 
%)15(6  

 
%)15(6  

 
1  

  
  مشكالت تنفسي

  

 
0  

 
 )5/2%(1  

 
0.56  
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:  مقايسه ميانگين  و انحراف معيار دو گروه بر اساس فشار خون متوسط شرياني بر  4جدول شماره
  حسب ميلي متر جيوه

  
  

  گروه             
  متغير

 

تراتكالگروه  PCAگروه ن ي  ا

  انحراف معيار ميانگين  انحراف معيار ميانگين
 1.54 96.06 1.53 93.09 1ساعت 

 2.11 86.25 2.09 83.94 2ساعت 

 2 74.36 1.98 76.89 3ساعت 

 1.94 74.87 1.92 75.67  4ساعت 

 1.89 76.80 1.88 79.38  5ساعت 

 1.71 76.16 1.72 76.25  6ساعت 

 1.75 73.01 1.7 76.48  7ساعت 

 9.77 83.12 9.64 85.74  8ساعت 

 1.677 69.15 1.66 75.68  9ساعت 

1ساعت  0  76.49 1.58 67.34 1.53 

1ساعت  1 76.49 1.53 68.74 1.60 

1ساعت  2 79.2 1.56 73.86 1.55 

pvalue  0/5 
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  :  مقايسه ميانگين و انحراف معيار دو گروه بر اساس تعداد ضربانات قلبي 5جدول شماره

  
  
  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گروه             
  متغير

 

تراتكالگروه  PCAگروه ن ي  ا

  انحراف معيار ميانگين  انحراف معيار ميانگين
 1ساعت 

99.98 22.3 82 16.13 

 2ساعت 
95.16 21.67 78 20.51 

 3ساعت 
94.26 20.94 78 18.99 

  4ساعت 
98.47 22.48 87 19.82 

  5ساعت 
96.28 10.5 95 10.13 

  6ساعت 
99.02 21.24 101 15.27 

  7ساعت 
96.28 15.24 101 14.18 

  8ساعت 
94.23 15.42 129 10.69 

  9ساعت 
92.10 16.13 87 12.21 

ع 1ت سا 0  
99.02 20.55 71 59.2 

1ساعت  1 96 15.24 84 49.1 

1ساعت  2 99 15.24 87 17.01 

pvalue   0/12 
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در بررسي اختالالت هموديناميك، ميانگين فشار خون متوسط شرياني و ضربان قلبي در دو 

  ).6دول شماره گروه با هم مقايسه شد كه اختالف معني داري بين دو گروه وجود نداشت.(ج

  

  : مقايسه ميانگين متوسط شرياني و ضربان قلبي در دو گروه 6جدول شماره 
  
  P value  گروه اينتراتكال  PACگروه   
  

 فشارخون متوسط شرياني
  

 
7,93±69,6  

 
10,83±70,8  

  
0,56  

  
  ضربان قلبي

  

 
6,91±80,37  

 
4,51±81,80  

  
0,74  

  
  

پتيدين عضالني  25mgبراي بيماران   4تر از باال VASدر طول مطالعه در صورت ثبت معبار 

مورد بود  11مورد و در گروه اينتراتكال  PCA ،6تجويز شد.مصرف مسكن(پتيدين) در گروه 

  )5(جدول شماره )=06/0p(ولي از نظر آماري اختالف معني داري بين دو گروه وجود نداشت.

  

  ين(تعداد و درصد): مقايسه دو گروه بر اساس ميزان مصرف پتيد7 جدول شماره

 P value  گروه اينتراتكال PCAگروه  

  12/0 11)%5/27( 6)%15( )پتيدين(ميلي گرم
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 Repeated در دو گروه با استفاده از آزمون  VASاز نظر مقايسه ميزان درد بر اساس  معيار 

measures ANOVA ساعت بعد از عمل با فواصل يك ساعته، نتايج نشان داد كه بين  12ا ت

در دو گروه در زمان هاي مورد  VASدو گروه اختالف معني داري ديده نشد و ميانگين 

  ). 1شماره و نمودار  8) (جدول شماره =17/0pبررسي مشابه بود (

در دو گروه تا ساعتهاي سوم و چهارم،بيماران  VASو معيار  8 با توجه به جدول شماره 

تواند ناشي از باقي بودن خود بود.اين پديده مي شكايتي از درد نداشتند و درد در حداقل ميزان

  آثار بيدردي بدنبال بيحسي نخاعي با ماركائين باشد.

در دو گروه هستيم.اين افزايش در  VASبعد از ساعتهاي چهارم و پنجم شاهد افزايش معيار 

تر بود كه در برخي موارد منجر به تزريق پتيدين عضالني  گروه اينتراتكال برجسته

  (VAS≥4)د.گردي
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  در دو گروه VASمقدار درد بعد از عمل  بر اساس معيار : 8جدول شماره 
 ساعت) 12(با فاصله هر يكساعت تا 

ترل  كن زمان 

ا  ب  VASدرد 

 PCAگروه 
گروه

تكال را ت ن ي  ا
ترل  كن زمان 

ا  درد  VASب

 PCAگروه 
گروه 

تكال را ت ن ي  ا

نگين ا ي م

نحراف  وا

ار   معي

نگين ا ي م

نحراف  وا

ار   معي

نگين  ا ي م
نحراف  وا

ار   معي

نگين  ا ي م
نحراف  وا

ار   معي

 02/2±02/1 9/1±74/0 7ساعت 1±0/0 1±0/0 1ساعت 

 00/2±32/0 85/1±66/0 8ساعت05/1±22/0 1±0/0 2ساعت 

 02/2±57/0 9/1±74/0 9ساعت12/1±33/0 02/1±15/0 3ساعت 

 22/2±61/0 2±81/0 10ساعت 2/1±63/0 17/1±38/0  4ساعت 

  2±32/0  85/1±56/0 11ساعت 4/1±5/0 37/1±54/0  5ساعت 

  71/1±63/0  68/1±76/0 12ساعت72/1±67/0 62/1±66/0  6ساعت 

PVAlue  
 

17/0 
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  در دو گروه در زمانهاي مشابه VAS  ميزان: مقايسه  1شماره  نمودار
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 فصل پنجم:

 بحث و نتيجه گيري

Discassion and conclusion  



١۵ 
 
 

  و نتيجه گيري: بحث

در مصرف مورفين به صورت داد كه  نشان  بررسي  اين  تايج  و وريدي   PACن

نشد،  معني داري مشاهده  اختالف  درد  ميزان  نظر  از  گروه  دو  بين  ينتراتكال  ا

تهوع و  و   تنفسي  عوارض  خارش،  ميزان  هموديناميك،  عاليم  ميانگين  همچنين 

اختالف و  گروه مشابه بوده  دو  در  نيز  نشد. استفراغ  مشاهده  داري    معني 

معموالً كه  سولفات مورفين  چرا  باشد؛  مي  وريدي  پمپ  درروش  اولين انتخاب 

مطالعه  و  استفاده  مورد  گسترده  طور  به  ا سايرمخدرها،  ب درمقايسه  تركيب  اين 

به  اما  كند،  مي  ايجاد  دردي مناسبي را  بي  تركيب  اين  هرچند  است.  گرفته  قرار 

شامل  آن  جانبي  عوارض  خواب دليل  تنفسي،  دپرسيون  استفراغ،  و  تهوع 

از  استفاده  و  آن  به  ياز  ن كاهش  به  تمايل  ادراري،  احتباس  و  كنفوزيون  آلودگي، 

بررسي  مطالعه  اين  در  كه  هايي  روش  از  يكي  كه  باشد  مي  مناسب  هاي  جايگزين 

باشد. مي  ينتراتكال  ا پمپ  از  استفاده    شد 

سال  در  همكارانش  و  كارا  مطالعه  پمپ  نشان 2012در  از  استفاده  داده شد كه 

ينتراتكال ا پمپ  و  دردمورفين  وريدي  كاهش  در  باعث  عمل  از  بعد  عوارض  و 

هم نسبت به  ا  ب وريدي  پمپ  و  ينتراتكال  ا پمپ  از  استفاده  ولي  شود  مي  بيماران 

ا  ب در رابطه  ولي  شد  مورفين  كاهش مصرف  باعث  تنهايي  به  وريدي  پمپ  روش 

عمل از  بعد  عوارض  درد،  معني  ميزان  اختالف  دو گروه  بين  عمل  و رضايت 



١۶ 
 
 

نشد( در  )p)(6>05/0داري مشاهده  همكارانش  و  خلليلي  مطالعه  در  همچنين 

پمپ  2012سال  دو روش  توسط  درد  كنترل  در  كه  دادند  و  مورفين PCAنشان 

اپيدورال ا مورفين پمپ  ب بيمار  درد   ،PCA  و وريدي شده،  كنترل  بهتر  مورفين 

ميزان رضايت در استمجموع  اين روش باالتر بوده  در  روش  بادرمقابل  .مندي 

دچار  بيمار  خاصي  زمانهاي  در  و  نداد  رخ  كامل  صورت  به  درد  كنترل  اپيدورال، 

شد فشارخون  در. كاهش  نيز  خارش  پيدورالميزان  ا بود ( گروه    ) 7بيشتر 

اساي  بر  درد  ميزان  ما  روش  VASدر مطالعه  دو  دوز و  PCAدر  تك 

ينتراتكال نداشتند ( مورفين ا هم  ا  ب داري  معني  تفاوت  و  بوده  در =17/0pمشابه   (

طول  در  روش  دو  هر  در  درد  ازعمل اول ساعت  4كنترل  از  VASبعد   4باالتر 

نشده مطالعه .است گزارش  در  مقابل  سال  مومنيدر  در  در   2010وهمكارانش 

دو روش در  درد  كنترل  درد و مقايسه  ميزان  دو  PCAبررسي  در هر   و رژيونال 

اساس  بر  درد  ميزان  از  VASمورد  تر  گروه  3كم  در  درد  كنترل  ولي  بود 

PCA .بود رژيونال  پمپ  گروه  از     (8)بهتر 

درد  كنترل  پس ازعمل PCA پمپ  دردي  روشهاي بي  ازعمومي ترين  يكي 

گيرد  قرارمي  مورد استفاده  كشور  درماني  مراكز  از  دربسياري  امروزه  كه  است 

شدن  تر  حال طوالني  اين  ا  داراي ب باالترمخدرها  مقادير  ا  ب بيماران  مواجهه 

در  و همكارانش  قهيري  مطالعه  در  بطوريكه  است  توجهي  قابل  جانبي  عوارض 
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و  عضالني  صورت  به  پتيدين  تزريق  روش  دو  كنترل مورفين  PCAمقايسه  در 

روش  به  بهتري نسبت  تاثير  داراي  عضالني  ازعمل، روش  بعد  عوارض  و  درد 

PCA )02/0بودp=همچ بود()  بيشتر  نيز  عضالني  روش  در  ميزان رضايت   ).9نين 

ناحيه  در  شيميايي  هاي  گيرنده  تحريك  از  ناشي  استفراغ  و  تهوع   triggerبروز 

اين  ايجاد  سبب  تحريك مركز تهوع  ا  ب مورفين  مانند  مخدرهايي  كه  باشد  مي 

اثرآزادي  در  تواند  مي  موضعي  واكنشهاي  باتزريق مورفين  شوند.  مي  حالت 

عوارض هيستامي اين  از  يكي  كه   شود  ايجاد  نگهدارنده  ماده  وجود  علت  به  يا  ن 

بيشتر  بيني  اطراف  در  كه  باشد  مي    )11و10است(خارش 

و  استفراغ  و  تهوع  ميزان  قهيري  مطالعه  در  عمل  از  بعد  عوارض  ميزان  بررسي  در 

پمپ  از روش  بيشتر  عضالني  روش  در  در مطالعه مورفين  PCAخارش  اما  بود 

Trikoupi كنندگان  و در استفاده  استفراغ  و  ميزان تهوع  ميانگين  همكارانش 

PCA   بود(مورفين عضالني  تزريق  از  مطالعه كارا ميزان 12كمتر  در  ولي   (

دو روش  در  ازعمل  بعد  خارش  و  ينتراتكال  مورفين ومورفين  PCAتهوع  ا

بود خا .مشابه  و  استفراغ  و  تهوع  ميزان  ما  در مطالعه  كه  بود  صورتي  در  رش اين 

د از  مورفينو  مورفين  PCAروش  وبعد  دوز  معني  تك  تفاوت  ينتراتكال  ا

مطالعه  در  ولي  نداشت  هم  با  ي چون عوارض ميزان 2003در سال   Jeanداري 

بعد  اول  روز  در  استفراغ  و  در تهوع  عمل  ينتراتكال  مورفين PCA گروهاز  ا و 



١٨ 
 
 

به  آم هبود كمترتنها  PCA گروهنسبت  نظر  از  اختالف  اين  دار نيز اري و  معني 

است.   ). 13(شده 

مي  النخاع  بصل  و  مغزي  پل  مانند  تنفس  تنظيم  مراكز  در  تداخل  باعث  مخدرها 

محرك مخدرهاي  همه  مو شوند.  دوز  گيرنده  به  وابسته  بطور  ازجمله مورفين، 

طريق  از  كه  شده  تنفسي  دپرسيون  ايجاد  مراكزتنفسي  اثرسبب  روي  مستقيم 

اثرمو باشد.  مغزمي  تنفس، درساقه  تعداد  كاهش  شامل  تنفس  الگوي  روي  رفين 

باشد مي  امنظم  ن تنفس  و  بازدم  در  تاخير  تنفسي،  وقفه  حداكثرافزايش  اثر  .

مورفين،  درد  ضد  دوز  يك  از  بعد  باشد 15- 30دپرسيون تنفسي  مي   دقيقه 

شرياني . خون  فشار  كاهش  ايجاد  باعث  همچنين  در ميمورفين  بخصوص  كه  شود 

حجم  كاهش  ا  ب ان باعث افراد  متعاقب  شود، كه  مي  ديده  بيشتر  مايعات بدن 

مي اثر گرددايجاد براديكاردي  تيجه  ن نيز  عروقي  وازوديالتاسيون  همچنين   .

صاف عضله  مورفين روي  باشد جدار مستقيم  مي    .عروق 

طول  در  ها  نمونه  از  كدام  هيچ  در  شديدي  هموديناميك  عاليم  ما  مطالعه   12در 

نشد ديده  عمل  از  بعد  قلبي  ساعت  ضربان  شرياني،  متوسط  خون  فشار  ميانگين  و 

داري  معني  اختالف  و  بود  عمل مشابه  از  بعد  گروه  دو  هر  در  تنفسي  عوارض  و 

نشد( مشاهده  گروه  دو    ).=05/0pبين 
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وريدي  پمپ  از  درد  PCAاستفاده  كاهش  جهت  مقبولي  و  مرسوم  اگرچه روش 

و بيماران  ميزان رضايت  ا افزايش  ب همراه  عمل  از  تر بيماران  بعد  سريع  ترخيص 

فراهم مي آورد داراي ،را  اين روش  جمله ولي  از  زياد مشكالتي  جهت  هزينه 

پمپ و تهيه  كشور  داخل  در  پمپ  توليد  عدم  مصرف ،  مقدار  ميلي 10همچنين 

تنها مورفين گرم  ا  ب در مقايسه  روش  اين  در روش  2/0در  مورفين  گرم  ميلي 

پرستاران  و  بيمار  آموزش  ينتراتكال،  باشدا مي  آن  انجام  خروج ضمنا  .جهت 

صحيح كنترل  عدم  و  وريدي  پمپ  درد كاتتر  كاركرد مكانيكي  اختالل  نيز و  را 

افزود فوق  موارد  به  بي بايد  اثرات  از  حاصل  نتايج  كه  شد  ثابت  مطالعه  ابن  در   .

عمل در روش پمپ   از  بعد  عوارض  و  تك دوز مورفين  وريدي PCAدردي  و 

هم مشاب ا  ب ينتراتكال  روش ا روش بجاي  اين  از  توان  مي  و  بوده   وريدي PCAه 

و  هزينه  ولي  بوده  اثرات  و  عوارض  همان  داراي  كه  كرد  داروي استفاده  ميزان 

ياز به  ن و همچنين  طلبد.كمتر  را مي    كنترل كمتري 
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  :پيشنهادات

مي يشنهاد  پ عمل  از  بعد  درد  كنترل  موضوع  جذابيت  و  اهميت  به  توجه  ا  داروهاي ب شود 

ديگري مغير تركيبي بخدري  بصورت  ا  ي تنهايي  روشه  ا  PCA به  بيدردي ب روشهاي  ساير 

پيدورال  ا ا  ي تراتكال  ن ي مطلوبا تايج  ن به  توان  ب شايد  ا  ت گردند  زمينه مقايسه  اين  در  تري 

كرد. يدا  پ   دست 



٢١ 
 
 

  

  

  

  

 عفهرست مناب

References 
  



٢٢ 
 
 

1- Gadsden J, Hart S, Santos AC. Post-cesareandelivery analgesia AnesthAnalg 
2005; 101(5Suppl): S62-9. 

2- Grant G, Hepner D, Bass VA: Post operativeanalgesia. 2009. Uptodate. 
Available from: URL: 

9.ed Sep 22, 200http://utdol.com/online/content/search.do.Access  
3- Kodali BS, Oberoi JS. Management of postoperativepain. 2010 Sept.20 

Available from: URL:http://utdol.com/online/content/search.do. 
4- Ronald D. Miller  et all. Miller ,s Anesthesia. 7th edn.  Philadelphia 

:CHERCHIL LIVINGSTONE ;  2010. 
5- Laurence L. Brunton , John slazo , Keith L. Parker Goodman & Gilman The 

pharmacological Basis of Therapeutics  11th edn. New York: MAC GRAW – 
HILL ;  2006. 

6- Kara I, Apiliogullari S, Oc B, Celik JB, Duman A, Celik C, Dogan NU. The effects 
of intrathecal morphine on patient-controlled analgesia, morphine consumption, 
postoperative pain and satisfaction scores in patients undergoing gynaecological 
oncological surgery.J Int Med Res. 2012;40(2):666-72. 

7- Khalili G, Karimi M. Comparison of Intravenous and Epidural Patient-
Controlled Analgesia after Knee and HipArthroplasty. Journal of Isfahan 
Medical School 2012;178(30): 7-15. 

8- Momeni M, Crucitti M, De Kock M. Patient controlled analgesia in the 
management of postoperative pain. Drugs; 2006. 66(18): 2322-35. 

9- Ghahiri A, Fereidoni F, Abdi F, Ghasemi M, Sadr O. Comparison Study on 
Effect of Intramuscular Petidin Injection Against Intra Venues Patient Control 
Analgesia (PCA) after Elective Cesarean Section. Journal of Isfahan Medical 
School 2011; 130(29): 33-40. 

10- Borgeat A, Ekatodramis G, Schenker CA.Postoperative nausea and vomiting 
in regional 

anesthesia: a review. Anesthesiology 2003;98(2): 530-47. 
11- Singelyn FJ, Ferrant T, Malisse MF, Joris D.Effects of intravenous patient-

controlledanalgesia with morphine, continuous epiduralanalgesia, and 
continuous femoral nerve sheathblock on rehabilitation after unilateral total-
hiparthroplasty. RegAnesth Pain Med 2005; 30(5):452-7. 

12- Trikoupi AP, Vassilakos D, Soultani I, AndreopoulosK, Matsi K, Metaxa V. 
Patient conetrolledanalgesic versus continous epidural analgesiaand 
intramuscular injections. Treatmentapproaches 2008; 9: 197. 

13- Devys J and et al. Intrathecal + PCA morphine improves analgesia during the 
first 24 hr after major abdominal surgery compared to PCA alone.CAN J 
ANESTH 2003; 50(4): 355-361 

14- Annals of Cardiac Anaesthesia, Mukherjee C et al. 04/20/2012 
15- James P.Rathmell ,MD, carlos A. piano,MD,&…Department of 

anesthesiology, Universitt of Vermont of Medicin, Burlngton, 
Vermont.Anesth Analg 2003,97:1452-7 

16- M. D. Stoneham et all. Pain following craniotomy: a preliminary study 
comparing PCA morphin with intramuscular codeine phosphat. Anesthesia 
1996 ;51:1176-1178   

17- Remy C , Marret E , Bonnet F. Effect of acetaminophen on morphin side-
effects and consumption after major surgery : meta-analysis of randomized 
controlled trials. British Journal of Anesthesia   2005 ; 94:505-13 



٢٣ 
 
 

18- Hakki Unlugenc MD , Mehmet Ali Vardar MD , Sibel Tetiker MD . A 
Comparative study of the analgesic effect of patient-controlled morphine, 
pethidine, and tramadol for postoperative pain management after abdominal 
hysterectomy. Anesthesia & Analgesia  2008 ; 106:309-312 

19- G. Stanley, B. Appadu, M. Mead and D. J. Rowbotham. Dose requirements, 
efficacy and side effects of morphine and pethidine delivered by PCA after 
gynaecological surgery. British Journal of Anesthesia   1996 ; 76:484-486 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢۴ 
 
 

 

 

 

 

 پيوست:
 
 

 
 

  
  ايت نامهرض

  
تمامي رضايت نامه ها بايد داراي امضا و اثر انگشت مشخص بيمار مورد مطالعه باشد( در صورتي كه 
بيمار به سن قانوني نرسيده باشد و يا دچار اختالالت ذهني باشد رضايت نامه بايد توسط ولي يا 

  سرپرست قانوني وي تكميل گردد)
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  گرددپاسخ سواالت زير بايد توسط بيمار تكميل  
  خير  بلي  آيا برگه اطالعاتي فرد مورد پژوهش را مطالعه و امضا كرده ايد؟

آيا فرصت پرسيدن سوال راجع به اين مطالعه و پژوهش يا بحث و تبادل نظر درباره آن 
  داشته ايد؟

    

      آيا براي تمامي سواالت خود ، جواب قانع كننده دريافت كرده ايد؟
     كافي به شما ارائه شده است؟آيا درباره مطالعه ، اطالعات

مشاركت در اين پژوهش كامال اختياري است و هرزمان كه بخواهيد بدون ارائه دليل 
  مي توانيد كناره گيري نماييد. آيا از اين موضوع اطالع داريد؟

    

   نام فردي كه در اين مورد با او صحبت كرده ايد را بنويسيد

    
 ".........رضايت مي دهم كه به عنوان يك فرد مورد مطالعه در پژوهش بدينوسيله اينجانب ..........

ن تحت عمل جراحي اوريدي و داخل نخاعي در بيمار PCAمقايسه اثر بي دردي مورفين با روش 
  به سرپرستي  دكترحميد كيالها شركت نمايم. "شكستگي تيبيا با بي حسي نخاعي

ته باشد ولي احتماال براي ساير بيماران و رشد دانش ممكن است اين تحقيق براي من فايده آني نداش
  پزشكي موثر خواهد بود.

كليه اطالعاتي كه از من گرفته مي شود و نيز نام من محرمانه باقي خواهد ماند و نتايج تحقيقات به 
صورت كلي و در قالب اطالعات گروه مورد مطالعه منتشر مي گردد و نتايج فردي در صورت نياز 

نام و مشخصات فردي عرضه خواهد شد و همچنين برائت پزشك يا پزشكان اين طرح را از بدون ذكر 
  كليه اقدامات مذكور در برگه اطالعاتي در صورت عدم تقصير در ارائه اقدامات اعالم مي دارم.

اين موافقت مانع از اقدامات قانئني اينجانب در مقابل دانشگاه ،بيمارستان،پژوهشگر و كارمندان در 
  رتي كه عملي خالف و غير انساني انجام شود نخواهد بود.صو

  نشاني و تلفني كه مي توان با بيمار تماس گرفت:
  امضا و اثر انگشت فرد مورد پژوهش:                                                                      تاريخ:

  امضا پژوهشگر:
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تا دستيابي به آن براي كنترل پايشگران يا كميته اخالق نسخه اول در محلي مطمئن بايگاني شود 

  پزشكي آسان شود.

  نسخه دوم آن در اختيار شركت كننده قرار گيرد.

  نسخه سوم به پرونده باليني بيمار ضميمه گردد.

اثر انگشت سبابه دست راست گرفته شود و درصورت عدم امكان اخذ آن ،زير اثر انگشت توضيح 

  داده شود.

  سال مي باشد.18ي باالي سن قانون

  عقب ماندگان ذهني افرادي هستند كه نياز به قيم و سرپرست دارند.

 
 
 
 
 

 
 
 

  پرسشنامه:
  

  تاريخ:             نام:         نام خانوادگي:                         جنس:             سن:              نوع جراحي:
  

BP                             :اوليه      PRاوليه:  
  

. ميزان درد 1                                                                                                                    
    )  10تا  1از  VASبيمار چقدر است ؟(بر اساس معيار 
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  7ساعت    1ساعت 
  8ساعت    2ساعت 
  9ساعت    3ساعت 
  10ساعت    4ساعت 
  11ساعت    5ساعت 
  12ساعت    6ساعت 

 
 .آيا بيمار تهوع و استفراغ دارد؟2

                        
  ندارد  دارد  ندارد  دارد  

    7ساعت     1ساعت 
    8ساعت     2ساعت 
    9ساعت     3ساعت 

    10ساعت     4اعت س
    11ساعت     5ساعت 
    12ساعت     6ساعت 

  
  )%40، زياد :بيش از  %40تا20ميزان پايه ، متوسط: بين%20چقدر است ؟ (كم: كمتر از  HR .ميزان تغييرات 3

                        
  زياد  متوسط  كم  زياد متوسط  كم 

      7ساعت      1ساعت 
      8ساعت      2ساعت 
      9تساع      3ساعت 
      10ساعت      4ساعت 
      11ساعت      5ساعت 
      12ساعت      6ساعت 

    
  
  
  )%40، زياد :بيش از  %40تا20ميزان پايه ، متوسط: بين%20چقدر است ؟ (كم: كمتر از  BP.ميزان تغييرات 4
  

  زياد  متوسط  كم  زياد متوسط  كم 
      7ساعت      1ساعت 
      8ساعت      2ساعت 
      9ساعت      3ساعت 
      10ساعت      4ساعت 
      11ساعت      5ساعت 
      12ساعت      6ساعت 
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  . آيا بيمار خارش دارد؟5

                        
  ندارد  دارد  ندارد  دارد  

    7ساعت     1ساعت 
    8ساعت     2ساعت 
    9ساعت     3ساعت 
    10ساعت     4ساعت 
    11ساعت     5ساعت 
    12ساعت     6ساعت 

  
  
  
  
  
              .آيا بيمار عارضه تنفسي بعد از شروع دارو دارد ؟6

                    
  ندارد  دارد  ندارد  دارد  

    7ساعت     1ساعت 
    8ساعت     2ساعت 
    9ساعت     3ساعت 
    10ساعت     4ساعت 
    11ساعت     5ساعت 
    12ساعت     6ساعت 
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Comparison of Intravenous Patient-Controlled morphine and, 

Intrathecal morphine Analgesia after Tibial fracture surgery under 

spinal anesthesia 

 

Abstract 
Background:  

Physiological responses to pain and trauma have negative and dangerous effects in 

all organs. The aim of this study is to compare; intravenous patient-controlled 

Analgesia (PCA) and Intrathecal morphine, in patients undergoing Tibial fracture 

surgery under spinal anesthesia. 

Methods:  
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This double-blind clinical trial performed on 80 patients, undergoing Tibial 

fracture surgery, aged from 20 to 50 year-old and class I and IIof American Society 

of Anesthesiologists (ASA). They were randomly divided into two equal groups. 

Patients in first group received spinal anesthesia, with 3mL Marcaine 0/5% and, 2 

Micro/kg (1cc) Morphine. Patients in second group received the same, but instead 

of Morphine, we used 1cc distilled water. In second group, immediately after 

spinal anesthesia, 1 hr/mg Morphine PCA pump connected to the patients. In both 

groups, the pain assessed according to VAS (visual analog scale), nausea, vomiting, 

pruritus, respiratory complications, MAP (mean arterial pressure), heart rate in 

every one hour (for 12 hours) by a third party (a trained anesthesiologist assistant). 

Data collected using a questionnaire, and then analyzed by SPSS software, 

student's t-test, repeated measures ANOVA and chi-square tests. 

Findings:  

ANOVA test showed that, there was no meaningful difference in pain, between 

two groups within 12 hours after surgery, based on the VAS system (despite 

slightly high VAS in group one) (p=0.17). There was no meaningful difference 

between patients in pruritus, nausea, vomiting and respiratory complications in 

two groups.  
Conclusion: 

According to similar rate of pain, complications, and hemodynamic signs 

postoperatively in both groups, we concluded that, it is better to use a single dose 

of Intrathecal morphine, instead of morphine PCA pump. 
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Morphine ivtravenous Patient-controlled analgesia, Intrathecal Morphine, 

Postoperative pain 

  

 
 

 


