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  پدر و مادر عسیسمتقدیم به 
 ...تقدیم به دلواپسی های همیشه شان 

 ...به مهر بی پایانشان 

 ...و به وجود پاکشان 

 
 همسر نازنینم تقدیم به و 

 ...که بودنش عشق را برایم معنی کرده 

 
که تنها دلیل بودنم اوست  پسرمو تقدیم به لبهای همیشه خندان 

 و او ...

 دوستتان دارم ...
 

 

 



 

 

 سپاسگزاری
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و 

و به هم نشینی   به طریق علم و دانش رهنمونمان شد

و خوشه چینی از   رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود

 علم و معرفت را روزیمان ساخت...

 سپاس می دارم زحمات استادان  گرانقدرم

 یعل دکترو      یدکتر قدرت اخوان اکبر

 یارد انیمحمد

را  که عالوه بر آموزش علم پزشکی،  منش 

زندگی و مسیر بهتر زیستن را به من آموخته اند و 

با نکته های دالویز و  گفته های ارزشمندشان 

صحیفه های سخن را علم پرور نمودند و همواره 

راهنما و راه گشای  من در اتمام و اکمال  پایان 

نامه بوده اند؛ این پایان نامه را در کمال امتنان و 

 افتخار  به ایشان تقدیم می نمایم.

و تمامی بیمارانی که طب را  بر 

 بالینشان آموختم...
 



 فهرست هطالب

 صفحه                                   عنواى

 تحقیق  طرح: اول فصل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... هغئلِ بىیب ٍ همذهِ 1-1
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 یریگ جهینت و بحث: پنجن فصل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................بحث -5-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. يزیگ دِیًت -2-5
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 فهرست جذاول

 صفحه                                 عنواى

 not defined. Error! Bookmark ................ یبزرع هَرد گزٍُ عِ در وبراىیب درد يیبًگیه:  4-1 خذٍل

 Error! Bookmark not ...... هختلف يّب سهبى در یبزرع هَرد يّب گزٍُ در تَْع بزٍس شاىیه:  4-2 خذٍل

defined. 

 Error! Bookmark not ... هختلف يّب سهبى در یبزرع هَرد يّب گزٍُ در اعتفزاؽ بزٍس شاىیه:  4-3 خذٍل

defined. 

 Error! Bookmark not .هختلف يّب سهبى در یبزرع هَرد يّب گزٍُ در ييپتذ بفتيدر شاىیه:  4-4 خذٍل

defined. 

 Error! Bookmark not ........ هختلف يّب سهبى در یبزرع هَرد يّب گزٍُ در َىیعذاع شاىیه:  4-5 خذٍل

defined. 

 Error! Bookmarkهختلف يّب سهبى در یبزرع هَرد يّب گزٍُ در کیغتَلیع خَى فؾبر شاىیه:  4-6 خذٍل

not defined. 

 Error! Bookmarkهختلف يّب سهبى در یبزرع هَرد يّب گزٍُ در کیغتَلیبعيد خَى فؾبر شاىیه:  4-7 خذٍل

not defined. 

 Error! Bookmark not ....... هختلف يّب سهبى در یبزرع هَرد يّب گزٍُ در یللب تير شاىیه:  4-8 خذٍل

defined. 

 

  



 فهرست نوودارها

 صفحه                                 عنواى

 Error! Bookmark not .......... یبزرع هَرد يّب گزٍُ در یعٌ ببسُ کیتفك بِ وبراىیب یفزاٍاً:  4-1 ًوَدار

defined. 

 defined. Error! Bookmark notیبزرع هَرد يّب گزٍُ در تیخٌغ کیتفك بِ وبراىیب یفزاٍاً:  4-2 ًوَدار

 

 

 

  



هقایسه اثرات افسودى دوزهای هختلف دگساهتازوى  به فنتانیل هورد هصرف در پوپ کنترل درد 

 ( بعذ از اعوال جراحی ارتوپذی انذام تحتانیPCAتوسط بیوار )
 

 چکیذه

ببػث افشايؼ  PCAدر هطبلؼبت هؾبّذُ ؽذُ اعت كِ افشٍدى كَرتیكَاعتزٍيیذّب بِ اٍپیَئیذ :  سابقه و هذف

رضبيتوٌذي بیوبراى هی ؽَد ٍ ًوزُ درد را كبّؼ هی دّذ. ّوچٌیي ايي رصين دٍس هصزفی فٌتبًیل ٍ ػَارض خبًبی 

در بْبَد كیفیت كٌتزل درد ٍ كبّؼ هیشاى اٍپیَئیذّب را كبّؼ هیذّذ. در ايي هطبلؼِ تبثیز دگشاهتبسٍى بب دٍسّبي هختلف  

 در بیوبراى تحت خزاحی ارتَپذي اًذام تحتبًی بِ رٍػ بیَْؽی ًخبػی بزرعی ؽذ. PCAفٌتبًیل هصزفی در 

 

عبلِ كبًذيذ ػول  68تب  50بیوبر  581هطبلؼِ حبضز بِ صَرت كبرآسهبيی ببلیٌی ٍ بز رٍي هواد و روش ها : 

عی عی ًزهبل عبلیي  58، پظ اس اخذ رضبيت اًدبم ؽذ. بِ گزٍُ ؽبّذ  ASA 1ٍ  5خزاحی ؽكغتگی عبق پب بب كالط 

عی عی بِ  58ی گزم بب حدن هیل 0دگشاهتبسٍى بِ هیشاى   9ٍ  1بصَرت ٍريذي آّغتِ تشريك هی ؽَد. بِ گزٍّْبي 

 PCAهیلی گزم ٍ بِ پوپ  0دگشاهتبسٍى بِ هیشاى  1گزٍُ  PCAصَرت ٍريذي آّغتِ تشريك هی ؽَد. ّوچٌیي بِ پوپ 

هیلی گزم خْت اًفَسيَى بِ ّوزاُ فٌتبًیل افشٍدُ هی ؽَد پظ اس ٍرٍد بیوبر بِ بخؼ هیشاى  56دگشاهتبسٍى بِ هیشاى  9گزٍُ 

( عٌدیذُ ؽذ ٍ در VASبؼذ اس اتوبم ػول خزاحی بب هؼیبر بصزي عٌدؼ درد ) 12ٍ  51ٍ  6ٍ  1 درد بیوبر در عبػبت

هیلی گزم ببساي ّز كیلَگزم ٍسى بذى ٍريذي بِ  0.5پتیذيي بِ هیشاى  VASدر همیبط  2صَرت بزٍس درد بب ؽذت بیؼ اس 

ی ٍ ّوچٌیي هیشاى فٌتبًیل هصزف ؽذُ در پوپ ػٌَاى دٍس اضبفی تشريك ؽذ، هیشاى درد، رضبيتوٌذي بیوبر، ػَارض احتوبل

PCA   عبػت ارسيببی، ٍ بب بزًبهِ آًبلیش آهبري  12ٍ پتیذيي تشريك ؽذُ  بب تكویل فزهْبي هزبَطِ در طَلSPSS v16  ِب

 تحلیل دادُ ّب پزداختین. 

 

ؽذ اكثزيت بیوبراى هزد ٍ بیوبر بب خزاحی ارتَپذي اًذام تحتبًی اًدبم  581در ايي هطبلؼِ كِ بز رٍي : یافته ها

. در عبل بَد 22/28 ± 35/52عبل ٍ در گزٍُ عَم  1/99عبل، گزٍُ دٍم  11/21ذر گزٍُ اٍل هیبًگیي عٌی بیوبراً

عبػت پظ اس ػول ٍ هیشاى  12بزرعی بیوبراى هؾبّذُ ؽذ كِ افشايؼ هصزف دگشاهتبسٍى تَاًغت هیشاى بی دردي را در 

عبػت پظ اس ػول كبّؼ دّذ ٍلی تبثیزي در تَْع اعتفزاؽ، عذاعیَى ٍ ػالين حیبتی  12ٍ  51ًیبس بِ هصزف پتیذيي را 

 ًذاؽت. 

 

ٍ ًتبيح هطبلؼِ حبضز هؾبّذُ هی ؽَد رٍػ ّبي غیز دارٍيی ٍ آهَسؽی  پظ اس بزرعی كلی همبالتنتیجه گیری: 

ًتبيح خَبی بز رٍي هیشاى اضطزاة بیوبراى دارًذ. اس ايي رٍ هی طلبذ آهَسػ ّبي لبل اس ػول بِ صَرت رٍتیي در بخؼ 

 ّبي خزاحی بزاي كبّؼ هیشاى دريبفت دارٍّبي عذاتیَ اًدبم ؽذ.

، خزاحی ارتَپذي تبًیل، پوپ كٌتزل درد تَعط بیوبردگشاهتبسٍى، فٌ کلوات کلیذی :    


