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غاز تولد من هستند.از یکی آسپاسگزار کسانی هستم که سر

سپیدی را بر تخته زاده میشوم و از دیگری جاودانه.استادی که 

سیاه زندگیم نگاشت و مادری که تار مویی از او بپای من سیاه 

 .نماند

  سپاس، نوع هر یبا تشکر از اساتید بزرگوارم که شایسته

 اند؛تجلیل و تکریم

 انتقادها رهنمودها، یاساتید ارجمندی که صبورانه، با ارایه

 پیشنهادهایشان، و

مه مرا حمایت و تشویق در تمامی مراحل اجرای پایان نا

نمودند.



 تقدیم به

مقدسترین واژه ها در لغت نامه دلم، مادر 

مهربانم که زندگیم را مدیون مهر و عطوفت آن 

 .می دانم

 .پدر، مهربانی مشفق، بردبار و حامی

همسرم که نشانه لطف الهی در زندگی من 

 .است

 پشتوانه های زندگیم  نم ابرادر

 ه همیشگی امهمرا دوست عزیزم ،مهدیه 



در کٌتزل درد بؼذ اس جزاحی کَلِ سیستکتَهی ثزبخطی ٍ ػَارض ایبَبزٍفي ٍریذی ٍکتَرٍالک ٍریذی ػٌَاى: هقبیسِ ا

 الپبراسکَپیک

 چکیذُ:

کتَرٍالک داخل ٍریذی در بْبَد کٌتزل درد پس اس ػول ٍ  در ایي هطبلؼِ اثزبخطی ٍ تحول پذیزی ایبَبزٍفي ٍ  قِ ٍ ّذف:بسب

پیطگیزی ٍ کٌتزل درد بؼذ اس جزاحی اهزی  .بزرسی ضذ کسکَپیذ اس جزاحی کَلِ سیستکتَهی الپبراف هخذر بؼکبّص هصز

 دارد.یت صحیح  آى، ػَارض بسیبری در بزضزٍری است کِ ػذم هذیز

 .بی بَدبیوبر کبًذیذ جزاحی کَلِ سیستکتَهی الپبرٍسکَپی اًتخب 99ضبهل  ایي هطبلؼِ سِ سَ کَر بَدُ ٍ: رٍش ّبهَاد ٍ 

هیلی گزم  39گزٍُ کٌتزل )هحلَل سبلیي(، گزٍُ کتَرٍالک ). ًفزُ تقسین ضذًذ 39بیوبراى بِ طَر تصبدفی بِ سِ گزٍُ 

 .هیلی گزم ایبَبزٍفي ٍریذی( 899) ایبَبزٍفي گزٍُ ٍ کتَرٍالک ٍریذی(

اٍلیي دٍس . ( دریبفت کزدًذ (30µg/ml فٌتبًیل  (PCIA) ٍریذی دردپوپ کٌتزل  پس اس جزاحی ،توبم بیوبراى تحت درهبى

پس اس  یدردبی دٍس تجَیش ضذًذ.  3سبػت ، در هجوَع در  8ٍ سپس ّز پبیبى جزاحی  در دارٍّب بِ صَرت داخل ٍریذی

هصزف  هیشاى ،(VAS)  ًوزات درد. ضذ فزاّن (VAS> ،0/5mg/kg 3در صَرت) فٌتبًیل ٍ هپزیذیيجزاحی تَسط تجَیش 

 .آراهبخطی ثبت ضذ ،تَْع ٍ استفزاؽ توٌذی ٍ ػَارض جبًبی هبًٌذبی، رضفٌتبًیل ٍ هپزیذیي

بِ طَر هؼٌی داری کبّص  ًسبت بِ گزٍُ کٌتزل کتَرٍالک ٍ ایبَبزٍفي  هپزیذیي در گزٍُ هصزف فٌتبًیل ٍهیشاى  یبفتِ ّب:

در گزٍُ ایبَبزٍفي ٍ  آراهبخطی ٍ استفزاؽ ػَارض جبًبی ًظیز تَْع،ٍ هیشاى درد اًذاسُ گیزی ضذُ    (P <0/001)یبفت.

 (.  (P <0/001ٍُ دیگز بَداهب در گزٍُ پالسبَ بِ طَر هؼٌبداری ببالتز اس دٍ گز تفبٍت هؼٌبداری ًذاضتٌذ.ًسبت بِ ّن کتَرٍالک 

کتَرٍالک بِ هیشاى قببل هیلی گزم  39یب  هیلی گزم ایبَبزٍفي 899خل ٍریذی ایي هطبلؼِ ًطبى هی دّذ کِ تشریق دا :ًتیجِ گیزی

 را کبّص هی دٌّذ ٍلی ارجحیتی بز ّن ًذارًذ. س اس جزاحیػَارض ًبضی اس آى ٍ درد پ تَجْی هصزف هخذر،

 سکَپیکَلِ سیستکتَهی الپبراایبَبزٍفي، کتَرٍالک ٍ ک ٍاصُ ّبی کلیذی:
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