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دوره بیست و سوم ،شماره  ،4صفحه ،8- 14 :تیر ماه 1399

تأثیر تجویز وریدی اندوانسترون در پیشگیری از لرز
ناشی از بیهوشی در جراحیهای زنان :کارآزمایی بالینی
تصادفی شده
دکتر فرناز مسلمی ،1دکتر ریحانه ابری سردرودی ،2دکتر سئودا آرش آزاد،3
محدثه بیژنپور ،4دکتر مریم شیدائی
.1
.2
.3
.4

*3

دانشیار گروه بیهوشی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
استادیار گروه بیهوشی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
دستیار تخصص بیهوشی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
کارشناس بیهوشی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1399/01/16 :تاریخ پذیرش1399/04/09 :
1

مقدمه :با توجه به ایمنی اندوانسترون در مقایسه با سایر داروهای ضد لرز ،عوارض کمتر آن و همچنین نتایج متناقض
استفاده از این دارو در پیشگیری از لرز پس از جراحی ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تجویز وریدی اندوانسترون
قبل از عمل در پیشگیری از لرز ناشی از بیهوشی در اعمال جراحی زنان انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال  1398با مشارکت  100زن در بیمارستان الزهرا (تبریز)
انجام شد .بیماران بهصورت تصادفی در دو گروه تقسیم شدند و به گروه مداخله  2میلیلیتر ( 8میلیگرم) اندوانسترون و
به گروه کنترل  2میلی لیتر نرمال سالین تزریق شد .شدت لرز هر بیمار بر اساس معیار تعیین شدت لرز ( )LASثبت
شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )22و آزمون خی دو انجام شد .میزان  pکمتر از
 0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :در مقایسه تعداد افراد مبتال به شدت لرز پس از بیهوشی 6 ،نفر ( )%12از گروه انداونسترون و  21نفر ()%42
از گروه کنترل دارای شدت لرز بیشتر از  3بودند که دو گروه اختالف آماری معناداری داشتند (.)p=0/001
نتیجهگیری :اندوانسترون بهعنوان یکی از آنتاگونیستهای  5-HT3میتواند در پیشگیری از لرز پس از بیهوشی
عمومی در جراحیهای زنان مؤثر واقع شود ،اما نمیتواند لرز را بهصورت کامل مهار نماید.
کلمات کلیدی :اندوانسترون ،بیهوشی عمومی ،جراحیهای زنان ،لرز

* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر مریم شیدائی؛ دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران .تلفن041-33355921 :؛ پست الكترونیك:
M_Sheydayi@yahoo.com
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مقدمه
بیهوشی عمومی ،رایجترین تکنیک برای جراحیهای

شده است که داروها معموالً اثرات خود را بهواسطه یک
یا چند سیستم کولینرژیک ،کاتیونیک ،پپتیدهای
اندوژنی ،مونوآمین N ،متیل  Dآسپارات و سروتونرژیک
اعمال میکنند (.)10-12
لرز بعد از عمل با گرم کردن سطح بدن و با داروهای
متعدد مانند کلونیدین ،کتامین ،ترامادول ،فیزوستگمین
و یا دگزامتازون درمان میشود .سروتونین (-5
هیدروکسی تریپتامین )5-HT ،یک نوروترانسمیتر
کنترل دما (ترمورگوالتوری) است .گیرندههای با ساب
تایپ  5-HT1Aدر هیپوترمی ناشی از  5-HTبه میزان

شکمی زنان است .در یک بیهوشی عمومی ایدهآل
اینداکشن راحت و سریع ،حالت بهینه عمل و ریکاوری
سریع با حداقل عوارض مانند تهوع ،استفراغ و لرز بعد از
عمل مدنظر است ( .)2 ،1بیهوشی کامل داخل وریدی
( )TIVA1یک روش بیهوشی سالم است و فقط تعبیه
یک راه وریدی الزم است و تمام داروهای مورد نیاز که
شامل یک داروی هیپنوتیک مانند پروپوفول ،کتامین به
اضافه یک داروی آنالژزیک و آنتینوسیسپتشن مانند رمی
فنتانیل ،فنتانیل و سایر اپیوئیدها از طریق آن تجویز
میشود (.)4 ،3
پروپوفول یک داروی سداتیو -هیپنوتیک کوتاه اثر است

زیادی دخیل بوده و یافتهها نشاندهنده  -5هیدروکسی
تریپتامین بهعنوان لیگاند هستند .همچنین مطالعات
نشان دادهاند که آگونیستهای  5-HT3سبب ایجاد
هیپوترمی در رتها گردیده است و بنابراین میتوان
انتظار داشت که آنتاگونیستهای  5-HT3همانند
اوندانسترون میتوانند با کاهش آستانه انقباض عروقی و
لرز ،از ایجاد لرز پیشگیری نمایند یا در صورت بروز ،آن
را مهار نمایند؛ اما هنوز این مسئله مورد بحث است
( .)13اندوانسترون ،یک آنتاگونیست رسپتور 5-HT3
است ،برخی مطالعات بیان میکنند که اندوانسترون اثر

که برای اینداکشن بیهوشی بهکار میرود .این دارو شروع
اثر سریع (حدود  40ثانیه) و طول مدت اثر کوتاه دارد.
بهعلت دفع سریع آن از خون و کلیرنس کبدی باال،
نیمهعمر  1تا  3ساعت داشته و امکان بیدار شدن و
ریکاوری و برگشتن به فعالیتهای روزانه و شروع رژیم
غذایی را زودتر از سایر داروهای سدیشن (آرامبخش) به
بیمار میدهد؛ نیاز به اپیوئیدها را کاهش داده و لذا تهوع
و استفراغ را کمتر میکند (.)5
رمیفنتانیل یک اپیوئید کوتاه اثر و با ریکاوری سریع
است .این دارو بهطور وسیع در بیهوشی وریدی مورد
استفاده قرار میگیرد .برخی مطالعات شیوع لرز بعد از
عمل را در بیمارانی که رمیفنتانیل دریافت کردهاند ،باال
گزارش کردهاند .بهنظر میرسد که خصوصیت ریکاوری
سریع رمیفنتانیل منجر به افزایش درد و لرز بعد از
بیهوشی عمومی شود (.)7 ،6
اعمال جراحی حیطه زنان دارای طیف وسیعی از عوارض
(حین و بعد از عمل جراحی) هستند که از جمله
شایعترین آنها میتوان به درد ،تهوع و استفراغ و لرز
اشاره نمود ( .)9 ،8مطالعات متعددی از نظر شیوع و
شدت لرز بعد از عمل در اعمال جراحی متفاوت و در
روشهای مختلف بیهوشی انجام گرفته است .در این
مطالعات اثرات داروهای متعدد از جمله آنالژزیکها و
سداتیوها بر درجه حرارت و لرز پس از جراحی بررسی
Total intravenous anesthesia

ضد لرز شبیه مپریدین دارد (در این زمینه مطالعات
متعددی انجام گرفته که البته نتایج متفاوتی هم داشته
است) ( .)14تیموریان و همکاران ( )2015نقش
اوندانسترون را در دو دوز  4و  8میلیگرم بالفاصله قبل
از اینداکشن بیهوشی را با پالسبو مقایسه کردند که در
مطالعه آنها ،شیوع لرز بعد از عمل در هر دو گروه
اندوانسترون  4و  8میلیگرم کمتر از گروه پالسبو بود
(به ترتیب  %33و  %15در مقابل  .)15( )%57مطالعه
کیلساکا و همکاران ( )2006که اوندانسترون را با
مپریدین در پیشگیری از لرز حین بیحسی نخاعی
بررسی کردند ،به این نتیجه رسیدند که اوندوانسترون به
همان اندازه مپریدین دارای اثرات ضد لرز بوده و نیز هر
دو دارو ارتباط بین دمای مرکزی و سطح بلوک حسی
طی بیحسی نخاعی را تغییر میدهند (.)16

1

neurotransmission

99

2

 تجویز اندوانسترون در پیشگیری از لرز ناشی از بیهوشی زنان

شدهاند که بر تنظیم درجه حرارت از طریق انتقال
عصبی 2و گیرندههای نورونی تأثیر میگذارند .مشخص

 دکتر فرناز مسلمی و همكاران

با توجه به اینکه اندوانسترون دارویی نسبتاً ایمن بوده و
در مقایسه با سایر داروهای ضد لرز مانند مپریدین،

جراحی تب داشتند ،بیماران با مصرف قبلی هر نوع
داروی ضد تب و لرز ،طول مدت جراحی کمتر از 1

نئوستیگمین و  ...از عوارض کمتری برخوردار است و
همچنین عدم انجام مطالعات کافی در زمینه اثرات ضد
لرز این دارو در جراحیهای عمومی و همچنین جراحی-
های زنان ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تجویز
اندوانسترون وریدی قبل از عمل در پیشگیری از لرز
ناشی از بیهوشی با رمی فنتانیل -پروپوفول در اعمال
جراحی زنان انجام شد.

ساعت ،بیماران نیازمند جراحی هیسترسکوپی ،بیمارانی
که نسبت به اندوانسترون محدودیت دریافت داشتند و یا
نسبت به آن حساسیت داشتند ،بیماران با بیماریهای
عصبی مانند تشنج ،دریافتکنندگان کورتون ،اعمال
جراحی اورژانس و بیماران معتاد به مواد مخدر بود.
همچنین سعی شد نوع عمل جراحی بین دو گروه
یکسان و مشابه بوده تا در نتیجه نهایی تأثیری نداشته
باشد.
بعد از کسب تأییدیه کتبی انجام مطالعه از کمیته
اخالقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و کسب رضایتنامه

روشکار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در بازه زمانی
 8ماهه سال  1398در بیمارستان الزهراء (وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی تبریز) با مشارکت  100زن با
رعایت معیارهای ورود و خروج انجام شد .تعداد نمونه در
هر گروه با کمک نرمافزار Power and Sample Size
( Calculatorورژن  )3/0محاسبه شد؛ که با در نظر
گرفتن مطالعه پاول و همکار ( )17( )2000و با در نظر
گرفتن افت احتمالی شیوع لرز بعد از عمل از  %57در
گروه پالسبو به  %24در گروه اندوانسترون (محاسبه
متوسط بروز لرز در دو گروه اندانسترون  4و  8میلیگرم)
و احتساب  α=0/05و توان مطالعه  ،0/8در هر گروه 40
نفر محاسبه شد که با در نظر گرفتن احتمال ریزش
نمونه ،هر گروه به  50نفر افزایش داده شد .این 100
بیمار با کمک لیست اتفاقیسازی که با کمک نرمافزار
آماری آنالین ( )www.randomizer.orgتهیه شد،
به ترتیب ورود به مطالعه در یکی از دو گروه اوندانسترون
یا پالسبو قرار گرفتند؛ نمونهها به روش متوالی و
بهصورت نمونهگیری در دسترس وارد مطالعه شدند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :بیماران با وضعیت
فیزیکی  ASA II, Iو داوطلب انجام جراحیهای
ژنیکولوژیک در سن بین  25-70سال که با بیهوشی
کامل وریدی یا  TIVAتحت جراحی قرار خواهند
گرفت و رضایت آگاهانه جهت شرکت در مطالعه بود.
معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل :بیماران با کالس
فیزیکی  IIIیا باالتر ،بیماران با هر نوع بیماری زمینهای
قلبی -عروقی ،تنفسی ،بیمارانی که به هر علتی قبل از

کتبی آگاهانه از بیمار ،تعداد  100زن کاندیدای عمل
جراحی غیراورژانسی (هیسترسکوپی ،الپاراسکوپی
تشخیصی زنان ،پانکچر تخمدان جهت برداشتن تخمدان
از طریق واژن) با بیهوشی وریدی یا  TIVAبا رعایت
معیارهای ورود و خروج ،وارد مطالعه شدند .تمام بیماران
بعد از ورود به اتاق عمل و ثبت عالئم حیاتی پایه
(فشارخون ،ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون
شریانی و  CO2انتهای بازدمی) ،و پس از برقراری یک
راه وریدی حدود  500-1000میلیلیتر سرم
کریستالوئید دریافت کردند .قبل از القای بیهوشی
اکسیژن  %100با ماسک صورتی داده شد .تمام بیماران
قبل از القای بیهوشی  0/05میلیگرم بر کیلوگرم
میدازوالم دریافت نمودند و اینداکشن بیهوشی توسط
 1/5-2/5میلیگرم بر کیلوگرم پروپوفول 1 ،میلیگرم بر
کیلوگرم لیدوکائین 1 ،میکروگرم بر کیلوگرم رمی
فنتانیل و  0/5میلیگرم بر کیلوگرم آتراکوریوم انجام شد
و نگهداری بیهوشی به روش  TIVبا  5-10میلیگرم بر
کیلوگرم پروپوفول و  0/25-0/5میکروگرم بر کیلوگرم بر
دقیقه رمی فنتانیل در هر دو گروه مورد مطالعه ،انجام
شد (شاخص توده بدنی بیماران جهت نوع داروی
دریافتی در نظر گرفته شد ( .))18در گروه اول داروی
اوندانسترون  8میلیگرم وریدی (در حجم  2میلیلیتر)
قبل از شروع بیهوشی تزریق و در گروه دوم به همان
حجم نرمال سالین وریدی بهعنوان پالسبو تجویز شد.
پایش مداوم شامل اندازهگیری فشارخون،
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شد .میزان درجه حرارت مرکزی بدن از طریق پروب
مخصوص غشاء تیمپانیک اندازهگیری شد .درجه حرارت
محیط در طی جراحی و در ریکاوری در حد 22-24
درجه سانتیگراد بود .جهت جلوگیری از هیپوترمی،
بیماران توسط یک عدد پتو پوشانده شدند؛ الزم به ذکر
است استفاده از دستگاه گرم کننده (هیتر) در اتاق عمل
و ریکاوری ممنوع شد .در جریان مطالعه فرد آنالیز کننده
داده از نوع گروهبندی و نحوه تخصیص بیماران در گروه-
های مختلف بیاطالع بود و در جریان مطالعه کور بود.
پس از اتمام عمل بیماران به واحد مراقبت بعد از

اخالق
کد
اخذ
اطالعات،
( )IR.TBZMED.REC.1398.571و ثبت در
ایران
بالینی
کارآزمایی
سامانه
( ،)IRCT20121209011700N10عدم دریافت
هزینه از بیماران و خروج بیماران در هر مرحلهای از
پژوهش که وضعیت بیمار را به خطر بیاندازد ،از
مالحظات رعایت شده در این پژوهش بودند.
دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )22و میانگین ،انحراف معیار و درصد
برای نمایش دادههای کمی و آزمون خی دو برای مقایسه

بیهوشی منتقل شدند و در آنجا فشارخون غیرتهاجمی و
ضربان قلب و ( SaO2اشباع اکسیژن شریانی) توسط
پالس اکسیمتر پایش شد .بیماران از نظر وجود لرز
( )PAS1بهمدت  30دقیقه در مرحله بیداری از بیهوشی
توسط دستیار تخصص بیهوشی (عضو گروه پژوهش)
پایش شدند PAS .با استفاده از مقیاس  5درجهای
لیکرت که توسط وگیلسانگ و همکاران ( )1992ابداع
شده است ،ارزیابی شدند ( :0لرز وجود ندارد :1 ،لرزیدن
محیطی بدون وجود فعالیت عضالنی قابل مشاهده:2 ،
فعالیت عضالنی قابل مشاهده محدود به یک گروه

شیوع لرز پس از عمل جراحی در دو گروه مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در
نظر گرفته شد.

یافتهها
میانگین سن شرکتکنندگان در مطالعه برابر
 36/10±3/41سال و میانگین وزن ،طول عمل جراحی
و طول مدت بیهوشی شرکتکنندگان در مطالعه
بهترتیب برابر  63/29±5/29کیلوگرم50/55±5/39 ،
دقیقه و  91/81±5/40دقیقه بود که در هیچکدام از
متغیرهای ذکر شده اختالف آماری معناداری بین دو
گروه مشاهده نشد (جدول .)1

عضالنی :3 ،فعالیت عضالنی قابل مشاهده در بیشتر از
یک گروه عضالنی :4 ،فعالیت عضالنی وسیع که شامل
کل بدن است) ( .)12درجه  3و  4توسط دستیار
بیهوشی به عنوان لرز بعد از عمل  PASثبت شدPAS .
در حد  1و  2در مرحله اولیه با پتوی گرمکننده دوم
درمان شد و بعد در صورتی که بیش از  15دقیقه پایدار
بود ،توسط  25میلیگرم پتیدین وریدی درمان شد.
 3 PASو  4از همان ابتدا با پتوی گرم کننده دوم و 25
میلیگرم پتیدین وریدی درمان شد .اطالعات مرتبط به
لرز پس از عمل و همچنین اطالعات اولیه بیماران شامل
سن ،وزن ،طول مدت عمل جراحی و طول مدت
بیهوشی در چکلیست طراحی شده بهمنظور اهداف
پژوهش ،ثبت شدند.

Post Anesthesia Shivering
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الکتروکاردیوگرام ،میزان اشباع اکسیژن خون شریانی و
میزان دیاکسید انتهای بازدمی در حین بیهوشی انجام

در این تحقیق نیز همچون سایر مطالعات انسانی،
مالحظات اخالقی بهدقت رعایت شدند؛ رعایت محرمانگی

جدول  -1مقایسه اطالعات اولیه شرکتکنندگان در مطالعه
گروه

 دکتر فرناز مسلمی و همكاران

متغیر
سن (سال)
وزن (کیلوگرم)
طول مدت عمل جراحی (دقیقه)
طول مدت بیهوشی (دقیقه)

گروه اندوانسترون
( 50نفر)

گروه کنترل
( 50نفر)

سطح
معنیداری

36/83±3/19
62/55±5/18
50/10±5/55
92/40±5/95

35/93±3/21
63/89±5/33
49/41±5/36
91/12±5/15

0/219
0/119
0/158
0/331

*

* آزمون خی دو

بررسی شیوع لرز پس از جراحی بر اساس معیار PAS
حاکی از آن بود که بیشتر افراد گروه کنترل یعنی 12
نفر ( )%24دارای لرز با شدت  3بودند ،در حالی که شدت
لرز در گروه مداخله در اکثر افراد یعنی  21نفر ( )%42با
شدت یک بود .مقایسه تعداد افراد مبتال به شدت لرز
پس از بیهوشی حاکی از آن بود که  6نفر ( )%12از گروه

انداونسترون و  21نفر ( )%42از گروه کنترل دارای شدت
لرز بیشتر از  3بودند که دو گروه اختالف آماری
معناداری داشتند ( .)p=0/001الزم به ذکر است برای
هیچکدام از افراد داروی پتدین تجویز نشد (جدول .)2

جدول  -2مقایسه شدت ارز در گروهای مداخله و کنترل
شدت لرز
صفر
یک
دو
سه
چهار
* آزمون کای دو

کل شرکتکنندگان
تعداد (درصد)

گروه اندوانسترون
( 50نفر)

گروه کنترل
( 50نفر)

سطح
معنیداری

)19( 19
)32( 32
)32( 32
)16( 16
)11( 11

)22( 11
)42( 21
)24( 12
)8( 4
)4( 2

)16( 8
)22( 11
)20( 10
)24( 12
)18( 9

0/036
0/003
0/048
0/001
0/001

*

اندوانسترون توانسته بود موجب کاهش شدت لرز شود.
همچنین در لرزهای با شدت باال ( 3و  )4که نیازمند
اقدامات حمایتی است ،تعداد افرادی که اندوانسترون را
دریافت کرده بودند ،بسیار کمتر از تعداد افرادی بود که
پالسبو دریافت کرده بودند .در این رابطه نتایج مطالعه
حاضر با نتایج مطالعاتی همچون رای و همکاران ()2016
و عبداهلل ( )2019همسو و در یکراستا بود (.)22 ،21
مطالعه عبداهلل ( )2019نشان داد که تجویز پیشگیرانه
اندوانسترون با اثر بر  -5هیدروکسی تریپتامین و اثرات
آنتاگونیستی که دارد ،موجب انقباض عروقی شده و
بهدنبال آن از لرز پس از بیهوشی عمومی میکاهد (.)22
در این رابطه مطالعه متاآنالیز لی و همکاران ()2016
نشان داد که تجویز اندوانسترون قبل از القای بیهوشی
عمومی میتواند با اثرات بر سروتونین (نوروترانسمیتر

بحث
هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تأثیر تجویز
اندوانسترون وریدی قبل از عمل در پیشگیری از لرز
ناشی از بیهوشی با رمی فنتانیل -پروپوفول در اعمال
جراحی زنان بود .تحقیقات اخیر نشان دادهاند که تجویز
آنتاگونیستهای  5-HT3میتواند موجب کاهش شدت
لرز پس از بیهوشی عمومی گردد ،اما با توجه به تعداد
اندک این تحقیقات و همچنین نتایج ضد و نقیض
مطالعات انجام شده ،مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات
پیشگیرانه اندوانسترون در کاهش لرز پس از بیهوشی
عمومی در جراحیهای زنان انجام شد (.)20 ،19
بررسی اطالعات حاکی از آن بود که لرز در تمامی
درجات بین دو گروه اختالف آماری معناداری داشت؛
بهطوریکه در گروه دریافت کننده اندوانسترون ،شدت
لرز بسیار پایینتر از گروه کنترل بود؛ به عبارتی دیگر
12

از طرفی دیگر نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعاتی
همچون آلرجائیل و همکاران ( )2018بو کمالی و
همکاران ( )2018متناقض بود ( .)24 ،23آلرجائیل و
همکاران ( )2018در مطالعه خود اختالف آماری
معناداری بین دو گروه دریافت کننده اندوانسترون و
پالسبو مشاهده نکردند و چنین معتقدند که هرچه طول
عمل بیشتر شود ،نیاز به داروهای بیهوشی بیشتر شده و
این داروها با اثرات بر سیستم وازوموتور بدن در مدت
زمان طوالنی (بیشتر از  2ساعت) موجب بروز هیپوترمی
میشوند .همچنین در قسمتی دیگر از مطالعه خود

های مطالعه حاضر پیشنهاد میکنند .همچنین استفاده
از اندوانستریون جهت پیشگیری از لرز پس از عمل
جراحی به عنوان شیوهای نوین ،نقطه قوت مطالعه حاضر
بود.

نتیجهگیری
اندوانسترون بهعنوان یکی از آنتاگونیستهای 5-HT3
می تواند در پیشگیری از لرز پس از بیهوشی عمومی در
جراحیهای زنان مؤثر واقع شود ،اما نمیتواند لرز را
بهصورت کامل مهار نماید.

چنین گزارش کردند که مکانیسم اندوانسترون در کاهش
هیپوترمی پذیرفته شده است ،اما زمانی میتواند با
هیپوترمی مقابله نماید که شدت هیپوترمی ضعیف باشد،
به عبارت دیگر اندوانسترون در هیپوترمیهای متوسط و
ضعیف بهطور مطلوب عمل مینماید و میتواند با آن
مقابله نماید و در هیپوترمیهای بیشتر از متوسط
نمیتواند مؤثر واقع شود (.)23
از محدودیتها و نقاط ضعف مطالعه حاضر عدم توجه به
میزان هموگلوبین و هماتوکریت بیماران قبل و پس از
جراحی ،عدم توجه به میزان خونریزی حین جراحی،

تشكر و قدردانی
این مطالعه حاصل قسمتی از پایاننامه خانم دکتر مریم
شیدایی جهت اخذ مدرک دکترای تخصص بیهوشی با
کد اخالق  IR.TBZMED.REC.1398.571و کد
بالینی
کارآزمایی
سامانه
میباشد.
IRCT20121209011700N10
بدینوسیله از حمایتهای مالی معاونت محترم
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکر و قدردانی
میشود.

عدم توجه به وسعت عمل جراحی و همچنین عدم
کنترل استرس بیماران قبل از جراحی بود که نتایج این
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