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Abstract
Background and Aim: Pain is one of the most complex processes in the human body, having various physical
and psychological dimensions. To date, many preliminary studies have been conducted in the field of pain
management in the Intensive Care Unit (ICU), but to our knowledge, no study has been found that summarizes
the results in one article. Therefore, the present study aimed to investigate pain reduction management in the ICU
via systematic review.
Methods: To find studies related to the research objective, the databases SID, MagIran, Embase, PubMed,
Scopus, Web of Science (WoS), and Google Scholar were searched using the keywords Therapy, Interventive,
Intervention, Therapeutics, Therapies, Treatment, Effect, Management, Intensive Care Units, ICU, and Pain with
no time limit until September 2021. A qualitative assessment of articles was performed using the checklist
CONSORT.
Results: During the initial search, 7190 studies were found, of which 56 articles were finally included after
deleting studies not related to the purpose of the research. According to the studies, it can be concluded that pain
medications significantly reduce pain in the ICU, but the effectiveness of different medications varies. In addition
to medications, Complementary and traditional medicine methods such as acupuncture, massage therapy, music
therapy, cold therapy and the use of lavender can also contribute to pain relief in the ICU. However, further studies
are needed on the effects of other therapies, including hypnosis, meditation, and education.
Conclusion: The results of this study show that modern and traditional medicine treatments are complementary.
Therefore, in the ICU, they can be used as a supplement to manage patients’ pain.
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زمینه و هدف :درد یکی از پیچیدهترین فرآیندهای بدن انسان است که ابعاد مختلف جسمی و روانشناختی دارد .تاکنون مطالعات اولیه
فراوانی در زمینه مدیریت کاهش درد در بخش مراقبتهای ویژه انجام شده است ،ولی بر اساس دانش ما مطالعهای که نتایج آنها را در یک
مقاله جمعآوری و بیان نماید ،یافت نشد .لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مدیریت کاهش درد در بخش مراقبتهای ویژه به روش
مرورسیستماتیک انجام پذیرفت.
روشها :برای دستیابی به مطالعات مرتبط با هدف پژوهش ،پایگاههای اطالعاتی ،PubMed ،Embase ،MagIran ،SID
 Web of Science (WoS) ،Scopusو  Google Scholarبا استفاده از کلید واژههای ،Therapeutics ،Interventive ،Therapy
 Pain ،ICU ،Intensive Care Units ،Management ،Effect ،Treatment ،Therapiesبدون محدودیت زمانی تا شهریور
 1400مورد جستجو قرار گرفتند .ارزیابی کیفی مقاالت با استفاده از چکلیست  CONSORTانجام گرفت.
یافتهها :در جستجو اولیه  7190مطالعه یافت شد ،که پس از حذف مطالعات غیرمرتبط با هدف پژوهش ،در نهایت  56مقاله وارد مطالعه
شدند .با توجه به بررسی مطالعات میتوان نتیجه گرفت که داروهای مسکن در بخش مراقبتهای ویژه بهطور قابل توجهی درد را کاهش
میدهند اما اثر بخشی داروهای مختلف متفاوت است .همچنین روشهای طب مکمل و طب سنتی مانند طب سوزنی ،ماساژ درمانی ،موسیقی
درمانی ،سرما درمانی و استفاده از گیاه اسطوخودوس میتواند در کنار داروها به کاهش درد در بخش مراقبتهای ویژه کمک کند .اما در
خصوص تأثیر سایر درمانها از جمله هیپنوتیزم ،مدیتیشن و آموزش نیاز به انجام مطالعات بیشتری میباشد.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان میدهد که روشهای درمانی طب جدید و طب سنتی مکمل یکدیگرند .لذا میتوان در بخش
مراقبتهای ویژه از آنها بهصورت مکمل جهت مدیریت درد بیماران استفاده کرد.
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مطالعه مرورسیستماتیک حاضر بر اساس پروتکل چهار مرحلهای
 PRISMA 2009شامل مراحل :شناسایی (،)Identification
غربالگری ( ،)Screeningارزیابی شایستگی ( )Eligibilityو
مشمول بودن ( )Includedانجام گرفت ( .)15برای کاهش
سوگیری انتشار ( )Publication biasو خطا ،تمامی مراحل
شناسایی ،انتخاب و ارزیابی کیفی مطالعات و همچنین استخراج
دادهها توسط دو نفر از پژوهشگران به صورت مستقل از هم انجام
گرفت و در صورت نداشتن توافق بین دو پژوهشگر ،این مسئله با
حضور یک ناظر دوباره بحث و بررسی شد و به اجماع نظر رسید.
شناسایي مقاالت :به منظور یافتن مقاالت چاپ شده مرتبط
با هدف پژوهش ،از پایگاههای اطالعاتی داخلی ( SIDو )MagIran
و پایگاههای اطالعاتی بینالمللی (،PubMed ،Embase
 Scopusو  )Web of Scienceاستفاده شد .جستجو در پایگاههای
اطالعاتی با استفاده از کلید واژههای شامل،Interventive ،Therapy :
،Effect ،Treatment ،Therapies ،Therapeutics
 Pain ،ICU ،Intensive Care Units ،Managementو
اعتبارسازی شده با استفاده از  MeShو به صورت ترکیبی با
استفاده از عملگرهای  ORو  ANDانجام شد.
هیچگونه محدودیت زمانی برای جستجو در نظر گرفته نشد تا
تمام پژوهشهای مرتبط احتمالی تا شهریور سال  1400بازیابی
شوند .به منظور به حداکثر رساندن جامعیت جستجو ،موتور
جستجوی  Google Scholarو منابع تمامی مقاالت مرتبط با
معیارهای ورود به صورت دستی مورد بررسی قرار گرفتند.
معیارهای ورود :معیارهای ورود به مطالعه شامل مقاالت
اصیل علمی -پژوهشی ،مطالعات مداخلهای ،مقاالت با هدف بررسی
مدیریت درد در بخش مراقبتهای ویژه و دسترسی به متن کامل
مقاله بودند.
معیارهای خروج :معیارهای خروج از مطالعه شامل مطالعات
غیرمرتبط با هدف پژوهش ،مطالعات مقطعی ،گزارش موارد
( ،)Case reportsمطالعات موردی ( ،)Case studyسری مورد
( ،)Case seriesنامه به سردبیر ( ،)Letter to editorمقاالت
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بخش مراقبتهای ویژه (،)Intensive Care Unit: ICU
یک واحد بیمارستانی است که در آن تجهیزات ویژه و پرسنل ماهر
به منظور مراقبت از بیماران بد حال که نیارمند مراقبت فوری و
مدام هستند ،متمرکز گردیده است ( .)1در واقع بخش مراقبتهای
ویژه بخشی است که در آن باالترین مراقبت مداوم و درمان بیمار
امکانپذیر است ( .)1،2بیماران معموالً با بیماریها و موارد
تهدیدکننده زندگی مانند سندرم زجر حاد تنفسی و شوک عفونی و
پس از جراحیهای عمده و با خطر باال در بخش مراقبتهای ویژه
بستری میشوند (.)3
عواملی همچون بیماریهای حاد ،جراحی ،تروما ،رویههای
تهاجمی ،مداخالت درمانی و پرستاری و استفاده از دستگاه
ونتیالتور به دلیل کاهش سطح هوشیاری میتوانند درد ایجاد کنند
( .)2درد یکی از پیچیدهترین فرآیندهای بدن انسان است که ابعاد
مختلف جسمی و روان شناختی دارد ( .)3بر اساس تعریف انجمن
بینالمللی مطالعه درد یک احساس ناخوشایند و تجربه ذهنی است
که با آسیب بالقوه یا واقعی بافتی ارتباط پیدا میکند ( .)4انجمن
درد آمریکا از درد به عنوان پنجمین عالمت حیاتی نام میبرد (.)5
ارزیابی و مدیریت درد در بیمارانی که به علت تغییر در سطح
هوشیاری به دنبال مصرف آرامبخش ،تروما به سر و یا وضعیت
فیزیولوژیکی ،زیر دستگاه تنفس مصنوعی بوده و در بخشهای
مراقبت ویژه بستریاند ،دشوار بوده و به تأخیر میافتد (.)6
 64درصد بیمارانی که در بخش مراقبتهای ویژه بستری
میشدند اظهار میکردند که درد را تجربه کردهاند ( .)7عدم تسکین
درد علیرغم پاسخ فیزیولوژیک منفی مانند تغییرات عالئم حیاتی
و هایپرکالمی میتواند تأثیرات منفی روانی نیز داشته باشد که از
جمله میتوان به دلیریوم ،اضطراب و اختالل استرس پس از سانحه
اشاره نمود ( .)8این موضوع در بیمارستانهای نظامی به دلیل وجود
تهدیدات نظامی از اهمیت بیشتری برخوردار است ،افرادی که در
بیمارستانهای نظامی بستری میشوند افراد کلیدی بوده و گاهی
در امور سیاسی و اقتصادی کشور نقش دارند ( .)9همچنین عدم
مدیریت درد در بیمارستانهای نظامی نهتنها سبب به خطر افتادن
نیروهای نظامی میگردد ،بلکه با کاهش آمادگی عملیاتی و از دست
رفتن نیروهای آماده میتواند به کاهش امنیت و توان نظامی کشور
منجر شود (.)10
اکثر بیماران اظهار میکنند که دردشان در طی بستری در
بخش مراقبتهای ویژه به طور کافی بررسی و مدیریت نشده است
( .)11بر اساس پژوهشها عدم ارزیابی و مدیریت صحیح درد باعث
افزایش مرگ و میر و ناخوشی میشود ( .)12بررسی و مدیریت درد
اغلب توسط تیم بهداشتی نادیده گرفته میشود ( .)13سنجش و
مدیریت درد بیماران تحت تهویه مکانیکی که در اکثر موارد دچار
کاهش سطح هوشیاری شدهاند ،دشوار است و از طرف پرستاران و
پزشکان کمتر مورد توجه قرار میگیرد (.)14

در سالهای اخیر ،مطالعات اولیه فراوانی در زمینه مدیریت
کاهش درد در بخش مراقبتهای ویژه انجام گرفته است .اما این
مطالعات ،مدیریت کاهش درد در بخش مراقبتهای ویژه را در یک
محیط کوچک بررسی کرده و از حجم نمونههای کوچکتری برخوردار
میباشند .همچنین تناقضهای بین نتایج آنها دیده میشود .با
توجه به عدم وجود اطالعات جامع در مورد مدیریت کاهش درد در
بخش مراقبتهای ویژه برای برنامهریزی اقدامات درمانی و
سیاستگذاری آینده ،انجام یک مطالعه مروری الزم به نظر
میرسید .لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مدیریت کاهش درد در
بخش مراقبتهای ویژه به روش مرورسیستماتیک انجام پذیرفت.
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ارائه شده در همایشها ،مطالعات کیفی ،مرورسیستماتیک و متاآنالیز،
پایاننامهها ،مطالعات حیوانی ،مطالعاتی که در پایگاههای اطالعاتی
مختلف تکرار شده بودند و عدم دسترسی به متن کامل مقاالت بودند.
انتخاب مطالعات :تمام مقاالت حاصل از هر پایگاه داده به
نرمافزار  EndNote X8وارد شدند .سپس مقاالتی که در پایگاههای
اطالعاتی مختلف تکرار شده بودند ،از مطالعه حذف شدند .در مرحله
بعد به بررسی دقیق عنوان و چکیده مطالعات پرداخته شد و
مطالعات غیرمرتبط با موضوع حذف شدند .سپس متن کامل تمامی
مقاالت باقیمانده مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتند .مطالعاتی که
شرایط ورود به مطالعه را بر اساس معیارهای ورود نداشتند ،از
مطالعه حذف شدند .جستجوگران در استخراج مقاالت ،نسبت به
نویسندگان ،مؤسسه و مجالت مورد جستجو بیاطالع بودند .تمامی
مقاالت انتخاب شده برای ورود به مرورسیستماتیک وارد مرحله
ارزیابی کیفی شدند.
ارزیابي کیفي مطالعات :ارزیابی کیفی مطالعات با استفاده
از چکلیست  CONSORT 2010انجام گرفت که یک چکلیست
استاندارد و مشهور جهت ارزیابی کیفی مطالعات مداخلهای میباشد
( .)16این چک لیست دارای  25سوال متنوع بوده که برخی از
سواالت دارای چندین آیتم هستند ،لذا در نهایت این چکلیست
حاوی  37آیتم میباشد .بخشهای مختلف متدلوژی شامل :عنوان

و چکیده ،سابقه و اهداف ،طراحی آزمایشی ،شرکتکنندگان،
مداخالت ،پیامدها ،حجم نمونه ،توالی ،نسل ،تخصیص ،پیادهسازی،
کور کردن ،روشهای آماری ،جریان شرکتکنندگان ،نحوه
تخصیص شرکتکنندگان ،دادههای اولیه ،تجزیه و تحلیل دادهها،
برآورد کردن ،تجزیه و تحلیلهای جانبی ،مضرات ،محدودیتها،
تعمیم پذیری ،تفسیر ،ثبت ،پروتوکل و منابع مالی بود .جهت
امتیازدهی ،در صورت اشاره نمره  1و در صورت عدم اشاره نمره
صفر تعلق میگرفت .حداقل نمره در این چکلیست صفر و حداکثر
نمره  37بود .مطالعات دارای  75درصد یا بیشتر از حداکثر نمره
قابل دستیابی (امتیاز بیشتر یا مساوی  )27با "کیفیت باال"،
مطالعات با نمره بین  50-75درصد (امتیاز  )18-26به عنوان
"کیفیت متوسط" و مطالعات با نمره پایینتر از  50درصد (امتیاز
کمتر یا مساوی  )17به عنوان مطالعات "کیفیت پایین" در نظر
گرفته شدند .بر اساس این چکلیست ،مقاالت با کیفیت متوسط و
باال وارد مطالعه شدند.
استخراج دادهها :استخراج دادهها از تمامی مقاالت نهایی
وارد شده به فرآیند مرورسیستماتیک توسط یک چکلیست از قبل
تهیه شده به صورت دستی انجام گرفت .آیتمهای این چکلیست
شامل :نویسنده اول ،سال ،کشور ،سن ،حجم نمونه ،نوع ابزار
تشخیصی ،روش مداخله ،نتیجه کلی و کیفیت مطالعه بود.
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شکل .1-فلوچارت انتخاب مقاالت
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()Complementary and Alternative Medicine: CAM
عبارت است از طیف وسیعی از درمانها و مراقبتهای پزشکی که
در مراکز بهداشتی -درمانی در دسترس مردم قرار نگرفته و در
سیستم آموزشی پزشکی آموزش داده نمیشود ( .)75روند صعودی
استفاده از انواع روشهای طب مکمل در بسیاری از کشورها از
جمله کشورهای در حال توسعه در طول سالهای اخیر گواهی بر
این موضوع میباشد؛ به طوری که شیوع استفاده از حداقل یکی از
روشهای طب مکمل در انگلستان  33درصد ،استرالیا  46درصد،
آمریکا  34درصد ،بلژیک  66-75درصد ،فرانسه  49درصد ،هلند
 18درصد و آلمان  20-30درصد گزارش شده است ( .)76انواع
روشهای طب مکمل و سنتی عبارتند از :گیاهان دارویی ،حجامت،
طب سوزنی ،هومیوپاتی ،یوگا درمانی (مدیتیشن) ،هیپنوتیزم ،ماساژ
درمانی ،طب فشاری ،دعا درمانی ،آب درمانی ،موسیقی درمانی،
انرژی درمانی ،کایروپراکتیک و غیره (.)75
به طور کلی در  37مقاله ( )36-72تأثیر درمانهای مکمل و
سنتی را بر کاهش میزان درد بیماران بخش مراقبتهای ویژه
بررسی کرده بودند .بیشترین تعداد مطالعات در کشور ایران با 17
مقاله بود 16 .مطالعه از ابزار تشخیصی  VASاستفاده کرده بودند.
درمان های مکمل و سنتی که در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار
گرفتند شامل :گیاه دارویی اسطوخودوس ،موسیقی درمانی ،طب
سوزنی ،ماساژ درمانی ،سرما درمانی ،هیپنوتیزم و آوای قرآن بود.
اسطوخودوس :اسطوخودوس [ Lavender (Lavandula
) ]spp.یکی از گیاهان دارویی ( )Medicinal Plantsجهت کنترل
درد متعلق به خانواده نعناعیان [)]Labiatae (Lamiaceae
میباشد ( .)77اسطوخودوس بومی سرزمینهای اطراف دریای
مدیترانه و جنوب اروپا ،کشورهای شرق آفریقا و خاورمیانه تا جنوب
غرب آسیا و جنوب هند میباشد ( Lavandula .)78دارای حدود
 39گونه است ،که  3گونه  L. latifolia ،L. angustifoliaو L.
 stoechasبیشترین کاربرد درمانی را دارند ( .)77اسطوخودوس
دارای اثرات متعدد از جمله ضد درد ،ضد اضطراب و سداتیو،
آنالژزیک ،آنتی هیستامینیک و کمک در رفع اختالالت خواب
میباشد ( .)77،78مهمترین ترکیبات موجود در گیاه شامل:
روغنهای فرار [لینالول ( ،)Linaloleلیمونن ( ، )Limoneneپری
لیل الکل ( ، )Perillyl alchoholلینالیل استات (،)Linalile acetate

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.5.1291

خالصه نحوه ورود مقاالت به مرورسیستماتیک :با
استفاده از استراتژی جستجو و کلید واژههای مورد نظر تعداد 7190
مطالعه یافت شد که  2561مطالعه تکراری و دارای همپوشانی،
حذف شدند .از  4629مطالعه باقیمانده تعداد  4508مقاله از طریق
ارزیابی عنوان و چکیده مطالعات بهدلیل غیرمرتبط بودن با موضوع
حذف شدند .سپس از  121مطالعه باقیمانده  65مقاله از طریق
بررسی متن کامل مقاالت به دلیل غیرمرتبط بودن با معیارهای
ورود حذف شدند .بنابراین  56مقاله مرتبط با معیارهای ورود وارد
فرآیند مرورسیستماتیک شدند .مراحل نمودار جریانی PRISMA
 2009در شکل  1ترسیم شده است.
مشخصات کلي مطالعات :قدیمیترین مطالعه مربوط به
سال  1990و جدیدترین مطالعه مربوط به سال  2021بود ،که اکثر
مطالعات ( 46مطالعه) بین سالهای  2010تا  2021منتشر شده
بودند .حدود  40درصد مطالعات در ایران انجام شده بودند .ابزار
تشخیصی درد در  27مقاله مقیاس آنالوگ بصری ( Visual
 )Analogue Scale: VASبود .تمامی مطالعات وارد شده به
مرورسیستماتیک بر اساس معیارهای چک لیست ،CONSORT
دارای کیفیت متدولوژیک متوسط و باالیی بودند .مشخصات
مطالعات واجد معیار ورود به مرورسیستماتیک در جدول  1آورده
شده است.
درمانهای دارویي :داروهای مسکن دستهای از داروهای
بسیار پرکاربرد در پزشکی هستند که برای کاهش درد و کنترل آن
استفاده میشوند .مسکنها با ساز و کارهای مختلف بر اعصاب
مرکزی یا محیطی تأثیر میگذارند ( .)73داروهای مسکن تزریقی
عمدتاً در بیمارستانها و برای مقابله با انواع دردها به ویژه درد پس
از اعمال جراحی به کار میروند .همانند سایر داروها امکان استفاده
نابه جا و بیش از حد داروهای مسکن نیز وجود دارد که این مسئله
مشکالتی را برای بیمار به دنبال دارد ( .)74داروهای تزریقی مخدر
شامل پتدین ،مورفین ،متادون ،پنتازوسین ،فنتانیل و غیره و داروهای
مسکن غیر مخدر از خانواده ضد التهابهای غیر استروئیدی شامل
کتوروالک ،دیکلوفوناک و پیروکسیکام و غیره میباشند (.)73
با توجه به بررسی مطالعات ،به طور کلی در  19مقاله ()17-35
تأثیر دارو هایی مختلف را بر کاهش میزان درد بیماران بخشهای
ویژه بررسی کرده بودند .بیشترین تعداد مطالعات در کشور ایران با
 6مقاله بود 12 .مطالعه از ابزار تشخیصی  VASاستفاده کرده بودند.
نتایج بررسی مطالعات نشان داد که داروهای ،(18،19) Pregabaline
Midazolam ،(17،21،28،35) fentanyl ،(17) Paracetamol
)،(21،23) Remifentanil ،(20-22) Propofol ،(20،21
،(24،32-34) Morphine ،(22) Dexmedetomidine
Acetaminophen ،(25،26) Carbamazepine ،(25) Gabapentin
) (31و  (27-31) Lidocaineبه طور معنیداری باعث کاهش درد

میشوند Pandey .و همکاران ) (25گزارش کردند که گاباپنتین
کاهش درد بیشتری در مقایسه با کاربامازپین را داشت (.)P<0/05
 Limو همکاران ) (31گزارش کردند که Acetaminophen
کاهش درد بیشتری در مقایسه با لیدوکایین را دارد (.)P<0/01
بنابراین می تواند نتیجه گرفت که داروهای مسکن در بخش
مراقبتهای ویژه به طور قابل توجهی درد را کاهش میدهند اما
اثر بخشی داروهای مختلف متفاوت است.
درمانهای مکمل و سنتي :طب مکمل و سنتی
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جدول .1-مشخصات مطالعات وارد شده به مرور سیستماتیک
نویسنده ،سال (رفرنس)

کشور

سن (سال)

حجم نمونه

ابزار اندازهگیری درد

نوع مداخله

Kouchek et al,

ایران

42/4 ± 16/2

مداخله = 40

VAS

پاراستامول +فنتانیل

(2013 )17

دارونما = 40

روش مداخله

نتیجه

پاراستامول  11گرم وریدی و فنتانیل  25میکروگم

نمرات درد در هر دو گروه کاهش معنیداری

هردو به مدت  48ساعت هر  6ساعت یکبار

داشت یافت (.)P<0/0001

کیفیت

باال

استفاده شد.
Otsuk I et al,

ژاپن

68-76

(2016 )18
Ziyaeifard et al,

ذارونما = 45
ایران

57/9 ± 8/6

(2015 )19
Aghdaei,

مداخله = 30

VAS

پرگابالین

دارونما = 30
ایران

49 ± 5/4

(2005 )20

میدازوالم = 25

Rasmy sedation
scale

مداخله = 65

VAS

پروپوفول = 25

آلمان

-

(2006 )21

میدازوالم +پروپوفول

رمی فنتانیل +پروپوفول+
میدازوالم +فنتانیل

دارونما = 65

در روز دریافت کردند.

کاهش یافت.)P<0/0001( .

گروه مداخله  150میلی گرم پرگابالین خوراکی

پرگابالین نمره درد را به طور معناداری

قبل از عمل دریافت کردند.

کاهش داد (.)P<0/05

برای بیماران پروپوفول 15تا  30میکروگرم به

هر دو دارو باعث کاهش معنیداری

ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه و میدازوالم

درد شدند ،اما اختالف معنیداری از

 0.16-0.25میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن

نظر آماری بین دو گروه وجود نداشت

بدن در دقیقه انجام شد.

(.)P<0/05

بیماران از هر دارو  1تا  7میلی گرم در مدت یک

نتایج نشان داد که گروه دارو به طور

ساعت دریافت کردند.

معنیداری بیشتر باعث کاهش شدت

متوسط
باال

متوسط

درد شدند (.)P<0/001
Herr et al,

آمریکا

62/4 ± 8/7

(2003 )22

دکسمدتومیدین = 148

Rasmy sedation
scale

رمی فنتانیل = 47

SAS + PI

پروپوفول = 147

پروپوفول +دکسمدتومیدین

بیماران گروه  0/1گرم/کیلوگرم دکسمدتومیدین

مصرف مورفین در گروه دکسمدتومیدین

را در مدت  20دقیقه و سپس  0/2تا 0/7

به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

گرم/کیلوگرم پروپوفول دریافت کردند.

تنها  %28از بیماران دکسمدتومیدین

متوسط

برای تسکین درد به مورفین نیاز داشتند.
Breen et al,

انگلستان

52/2 ± 18/4

(2005 )23

رمی فنتانیل

کنترل = 48

(1990 )24

جنوبی

مورفین = 20

تا  9میکروگرم کیلوگرم در ساعت استفاده شد.

توجهی درد را کاهش داد (.)P<0/033

به یک گروه  5میلیگرم در  10میلی لیتر نمک

تسکین درد با سوفنتانیل سریعتر بود

بولوس مورفین و به دنبال ان تزریق  0/5میلی

(.)P<0/02

گرم در ساعت داده شد و گروه دیگر  50گرم در
 10میلیلیتر نرمال سالین سوفنتانیل و سپس
تزریق  5گرم در ساعت دریافت کردند.

مجله طب نظامي

دوره  ،24شماره  ،5مرداد 1401

باال
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Dyer et al,

آفریقای

56/5

سوفنتانیل = 20

NRS

سوفنتانیل +مورفین

یک رژیم مبتنی بر رمی فنتانیل با دوز اولیه 6

رژیم مبتنی بر رمی فنتانیل به طور قابل

باال

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2023-01-10

Muellejans et al,

مداخله = 35

VAS

پرگابالین

بیماران پرگابالین خوراکی با دوز  25میلی گرم

میانگین نمرات درد به طور معناداری

باال

مدیریت کاهش درد در بخش مراقبتهای ویژه 1297 /
Pandey et al,

هند

31 ± 15

 100میلی گرم  3بار در روز به مدت  7روز

با دارونما و کاربامازپین را داشت

استفاده شد.

(.)P<0/05

در گروه اول  3روز دارونما و  3روز بعد

نمره درد در زمان استفاد از کاربامازاپین

کاربامازاپین و برای گروه دوم  3روز اول

نسبت به دارونما مقدار کمتری داشت

گروه = 2

کاربامازاپین و در  3روز بعد از دارونما اسنفاده

و در کاهش درد موثر بود (.)P<0/001

30/9±13/4

شد و بین مصرف دارونما و دارو یک روز فاصله

(2005 )25

گاباپنتین = 12

NPRS

گاباپنتین  300میلیگرم  3بار در روز و کاربامازپین

گاباپنتین کاهش درد بیشتری در مقایسه

گاباپنتین +کاربامازپین

کاربامازپین = 12
دارونما = 12

Tripathi et al,

هند

(2000 )26

گروه = 1

گروه6 = 1

34/7±8/2

گروه6 = 2

VAS

کاربامازاپین

باال

باال

در هر دو گروه وجود داشت.
de Oliveira et al,

برزیل

60/1 ± 8/1

(2015 )27

مداخله = 30

VAS

لیدوکائین

دارونما = 30

به گروه آزمایشی  %1لیدوکائین زیر جلدی و به

گروه ها از نظر شدت درد هنگام

گروه کنترل یک رژیم بی دردی چند حالته شامل

برداشتن لوله قفسه سینه تفاوت معنی

عوامل ضد التهابی سیستمیک و مواد مخدر داده

داری نشان ندادند (.)P<0/47

باال

شد.

(2017 )28

لیدوکائین = 65

لیدوکائین  %0/75فنتانیل  2میکروگرم /کیلوگرم

و فنتانیل دریافت می کنند کمتر است

برای گروه  Aو  20میلی لیتر لیدوکائین %0/75

از بیمارانی که تنها لیدوکایین مصرف

در گروه  Bتوسط متخصص بیهوشی از طریق

میکنند.

کاتتر داخل پلورال هر  6ساعت تزریق شد (دوز
لیدوکائین  150میلیگرم در  6ساعت در هر
گروه و دوز کل  600میلی گرم در  24ساعت و
دوز فنتانیل  120میکروگرم بود.
Liu et al,

آمریکا

(2019 )29

(2013 )30

دارونما = 68

دارونما = 44

48/7 ± 10/4

گروه 24 = S
گروه 26 = L

BPS

لیدوکائین قلیایی شده

در گروه  ، Sکاف لوله تراشه با نمک نرمال باد شد.

کاهش معناداری در نیاز به مسکن در
گروه لیدوکایین دیده شد (.)P<0/001

در گروه  ، Lکاف با حجم مساوی از لیدوکائین
 2و بی کربنات سدیم  8/4باد شد.

2022, Volume 24, Issue 5

باال

J Mil Med

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.5.1291

Basuni et al,

مصر

لیدوکائین = 68

لیدوکائین = 47

VAS

لیدوکائین

گروه مداخله روزانه  1تا  3لیدوکائین موضعی %5
وصله نزدیک محل استرنوتومی و/یا توراکوتومی
دریافت کردند .وصله ها روزانه  12ساعت در
محل باقی ماند.

تفاوت مناداری در نمره ی درد بین
گروه ها دیده نشد (.)P<0/86

متوسط

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2023-01-10

Shadvar et al,

ایران

54/4 ± 4/6

لیدوکائین و فنتانیل= 65

VAS

لیدوکائین  +فنتانیل

در پایان عمل جراحی و در 20 ، ICUمیلی لیتر

درد در بیمارانی که ترکیبی از لیدوکائین

متوسط
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Lim et al,

تایوان

65/2 ± 12/7

(2021 )31

استامینفون = 63

VAS

اسپری لیدوکائین = 63

استامینفون +اسپری

 500میلیگرم  ACTخوراکی یا یک دوز 10

نمره درد در هر دو گروه به طور معناداری

لیدوکائین

درصد اسپری  LIDOبه صورت موضعی برای

کاهش یافت و گروه لیدوکایین درخواست

بیماران ثبت شد

بیشتری برای درمانهای جانبی داشتند

باال

(.)P<0/001
Ahlers et al,

هلند

63-69

(2012 )32

مورفین  2/5میلیگرم = 59

NRS

مورفین  2/5میلیگرم

بیماران مورفین داخل وریدی را دریافت کردند.

 +مورفین  7/5میلیگرم

مورفین  7/5میلیگرم = 58

هیچ تفاوتی بین مرفین  2/5میلیگرم

متوسط

یا مرفین  7/5میلیگرم برای تسکین
درد در طی مداخله ی دردناک وجود ندارد.

Lena et al,

فرانسه

-

(2003 )33

Imantalab et al,

ایران

-

(2014 )34

مورفین و کلونیدین = 15

VAS

مورفین

-

مورفین داخل نخاعی و کلونیدین باعث

مورفین = 15

تسکین درد پس از عروق کرونر میشوند

دارونما = 15

(.)P<0/05

مورفین = 60

VAS

مورفین +اتومیدات

اتومیدات = 60

میکروگرم بر کیلوگرم ،اتومیدات  0/2میلیگرم

شده معنیدار بود ،اما این تغییرات

بر کیلوگرم و سیساتراکوریوم  0/2میلیگرم بر

هنگام مقایسه تفاوت معنیداری نداشت.

باال

کیلوگرم بیهوش شدند.
Ahmadi nejad et al,

ایران

-

(2011 )35

(2017 )36

مجله طب نظامي

گروه دوم = 30

ایران

مداخله = 59 ± 19

مداخله = 30

دارونما = 59 ± 15/6

دارونما = 30

دوره  ،24شماره  ،5مرداد 1401

CPOT

اسطوخودوس

سپس  24ساعت با جای گذاری کاتتر اپی دورال

درد در روش تزریق وریدی فنتانیل به

دریافت کردند و گروه دوم  24ساعت جایگذاری

طور معنیداری کمتر از روش اپیدورال

کاتتر اپی دورال و  24ساعت بعد فنتانیل وریدی

بود (.)P<0/05

تزریق شد .میزان فنتانیل وریدی  1/5میکروگرم

ولی بعد از ساعت ششم ،روش اپیدورال

بر هر کیلوگرم وزن و میزان فنتانیل اپی دورال

باعث کاهش بیشتر شدت درد نسبت

 8میکرو گرم بر هر کیلوگرم وزن بدن بود.

به روش ورید شده بود (.)P<0/05

یماران گروه آزمایش به مدت  5دقیقه استنشاق

نمره ی درد در گروه مداخله به طور

 2درصد اسطوخودوس را دریافت کردند و گروه

معنی داری از گروه کنترل کمتر بود.

کنترل استنشاق آب مقطر دریافت کردند.

(.)P<0/001

متوسط
] [ DOI: 10.30491/JMM.24.5.1291

Taheri Rezgh Abadi
et al,

گروه اول = 30

VAS

فنتانیل

در گروه اول ابتدا  24ساعت فنتانیل وریدی و

در هر دو گروه در ساعت دوم ،نمره

متوسط

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2023-01-10

همه بیماران با فنتانیل داخل وریدی 10

میانگین تنوع  VASدر فواصل اندازه گیری

باال

مدیریت کاهش درد در بخش مراقبتهای ویژه 1299 /
Salamati et al,

ایران

-

(2013 )37

مداخله = 25

VAS

اسطوخودوس

دارونما = 25

یک سواب پنبهای که با  2قطره اسانس اسطوخودوس

نمره درد هیچ کاهش معناداری را

 2درصد آغشته شده بود در ماسک اکسیژن بیماران

نشان نداد (.)P<0/05

باال

جراحی قلب باز در بخش مراقبت های ویژه قرار
داده شد و به مدت  10دقیقه نفس کشیدند.
Hasanzadeh et al,

ایران

54/3 ± 10/9

(2016 )38

سرما درمانی = 20

McGill pain
questionnaire +
VAS

گروه آروماتراپی 1 ،قطره ترکیب آروماتراپی

کاهش معنا داری در کاهش درد در

حاوی اسانس اسطوخودوس روی پنبه ریخته و

گروه آروماتراپی و گروه سرما  +آروماتروپی

سرما درمانی و

در فاصله  10سانتیمتری از بینی بیماران ثابت

دیده شد (.)P<0/001

اسطوخودوس = 20

شد .از بیمار خواسته شد تا  20دقیقه به آرامی

اسطوخودوس = 20

اسطوخودوس +یخ

نفس بکشد.

دارونما = 20
Yaghoobinia et al,

ایران

5 ± 52

مداخله = 30

Behavioral Pain
Scale

مداخله = 403/3 ±14

مداخله = 15

BPC

دارونما = 46 ±15/7

دارونما = 15

مداخله =

مداخله = 50

65/29±13/8

دارونما = 50

(2016 )39

دارونما = 30

متوسط

موسیقی

گروه مداخله به مدت  30دقیقه  3جلسه به

د ر هر سه روز پس از اجرای مداخله،

موسیقی بی کالم گوش کردند.

میانگین نمره درد در گروه مداخله

باال

کاهش معنیداری داشت (.)P<0/0001
(2021 )40
Chiasson et al,

آمریکا

(2013 )41

VAS

موسیقی زنده

دارونما= 59±19

به موسیقی کالسیک گوش دادند.

معنی داری کاهش یافت (.)P<0/05

به هر بیمار موافقت کننده به طور تصادفی اختصاص

اختالف معناداری بین گروه مداخله و

داده شد که یک کنسرت  10دقیقهای موسیقی

کنترل مشاهده نشد (.)P<0/005

باال

خودجوش را که توسط نوازنده متخصص چنگ
اجرا می شود یا  10دقیقه استراحت دریافت کند.

Ames et al,

آمریکا

(2017 )42

مداخله =

مداخله = 21

52/45±3/48

دارونما = 20

NRS

موسیقی

دارونما = 52/9±15
Ciğerci et al,

(2015 )43

ترکیه

در طول  48ساعت بیماران  4بار در روز (هر 4

معناداری را نشان داد (.)P<0/037

 6ساعت) انجام میشود.

دارونما =

دارونما = 34

VAS

موسیقی

موسیقی با توجه به ترجیح بیمار در گروه

سطح درد به طور معنی داری کمتر از

موسیقی انتخاب شد .حجم موسیقی با استفاده

گروه کنترل بود (.)P =0/001

متوسط
] [ DOI: 10.30491/JMM.24.5.1291

مداخله = 11±62

مداخله = 34

60/8±10/3

تقریباً  50دقیقه مداخله گوش دادن به موسیقی

نمره ی درد پس از مداخله اختالف

باال

از هدفون  mp3در  60 50دسی بل به مدت یک
ساعت  30دقیقه قبل از انتقال بیماران به عمل،
یک بار به مدت  30دقیقه در ، ICUو هر روز
به مدت  30دقیقه تا زمان ترخیص انجام شد.
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Rahgoi et al,

ایران

موسیقی

گروه مداخله به مدت  33دقیقه در طول  3روز

نمره ی درد پس از مداخله به طور

باال

J Mil Med

 / 1300رسولهوندی و همکاران
Jafari et al,

ایران

(2012 )44
Golino et al,

آمریکا

مداخله = 57 ±11/6

مداخله=30

دارونما = 58/6 ± 9/6

دارونما=30

(62 )20-89

52

NRS

موسیقی

گروه مداخله  30دقیقه به موسیقی گوش دادند.

معناداری کاهش میدهد (.)P =0/0001
Likert scale

موسیقی

گروه مداخله  30دقیقه به موسیقی گوش دادند.

(2019 )45

مداخله = 64/7 ± 9

مداخله = 40

دارونما = 67 ± 9

دارونما = 40

Feene et al,

آمریکا

Yeh et al,

آمریکا

مداخله = 47/4±16/7
دارونما = 54/8±19/3
55/8 ± 16/3

Abolhasani et al,

ایران

56-65

مداخله=46
دارونما=45
مداخله = 24
دارونما = 24
جایگزینی صدا = 30

Aktas et al,

ترکیه

Jacq et al,

سوئیس

Aktaş et al,

ترکیه

(2018 )48
(2017 )49
(2013 )50
(2017 )51

Ramsay Sedation
Scale

موسیقی

BPS

موسیقی

BPS

موسیقی

بیماران به مدت  20دقیقه قبل و بعد از مکش
به موسیقی گوش میدادند.
موسیقی همزمان با حمام تختخواب شروع شد
و در طول حمام و به مدت  30دقیقه پس از پایان
حمام ادامه یافت.
افراد  20دقیقه به موسیقی گوش دادند.

نمره ی درد در گروه مداخله به طور
معناداری کاهش یافت (.)P<0/003
موسیقی شدت و مدت زمان درد را در
طول صبح کاهش داد (.)P<0/0001
تفاوت معناداری در نمره درد گروهها

باال
متوسط

باال

دیده شد (.)P =0/000
VAS

طب سوزنی

Likert-type scale

طب سوزنی

VAS

ماساژ +جایگزینی صدا

ماساژ = 30

هشت سوزن به مدت  20دقیقه در حالی که
بیمار استراحت می کرد  ،نگه داشته شد.
برای هر بیمار متناسب با شرایطش طب سوزنی
انجام شد.
در گروه ماساژ ،ماساژ دو روز و دو نوبت در روز

بیمار کاهش درد را نشان داد (.)P<0/05

باال

طب سوزنی درمان مطلوبی در کاهش
درد بیماران است.
جایگزینی صدا و ماساژ پشت روشی

باال

انجام شد .در گروه جایگزینی صدا پخش نوار

موثر در بهبود درد قفسه سینه میباشد.

کالسیک به مدت دو روز و هر روز دو نوبت به

نمره درد پس از  48ساعت در دو گروه

مدت  30دقیقه انجام شد.

مداخله نسبت به گروه شاهد تفاوت

متوسط

معناداری را نشان میدهد (.)P<0/01

Rigi et al,

ایران

مداخله = 56/2±7/5
دارونما = 56/4±8/8

Aliinia et al,

ایران

مداخله = 43 ±10/4

مداخله = 26

دارونما = 43 ±12

دارونما = 26

(2015 )53

(2020 )54

مداخله=26
دارونما=26

VAS

ماساژ بازتابی پا

در گروه مداخله ماساژ بازتابی پا به مدت 30
دقیقه انجام شد.

VAS

ماساژ بازتابی پا

گروه مداخله در طی  3روز در روزهای سوم،
چهارم و پنجم بستری شدند خود در مدت  3روز

از لحاظ اضطراب درد  ،کیفیت خواب

 20دقیقه ماساژ رفلکسولوژی پا و  15دقیقه قبل

و  ...در دو گروه وجود دارد (.)P<0/001

از تغییر پانسمان زخم دریافت کردند.

مجله طب نظامي

دوره  ،24شماره  ،5مرداد 1401

باال

باال

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.5.1291

Sadeghi et al,

ایران

(2018 )52

-

مداخله = 30
دارونما = 30

VAS

ماساژ بازتابی

در گروه ازمون ماساژ شست پا به مدت  10دقیقه
دو بار در روز با فاصله ی شش ساعت انجام شد.

تفاوت بین گروه شاهد و آزمون معنیدار
است و ماساژ شست پا بر روی درد
بیماران موثر است (.)P<0/01
میزان درد در گروه مداخله پس از انجام
ماساژ بازتابی پا به طور معنیداری
کاهش یافته بود (.)P =0/000
نتایج نشان داد که اختالف معنیداری

باال

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2023-01-10

مداخله = 63/3±14/5
دارونما = 66/6±9/6
مداخله = (78 )63-80
دارونما = (65 )59-77

(2018 )47

نمره درد به طور معناداری کاهش پیدا

باال

کرد (.)P<0/001
مداخله = 33
دارونما = 33
مداخله = 30
دارونما = 30

(2015 )46

نتایج نشان داد موسیقی درد را به طور

باال

مدیریت کاهش درد در بخش مراقبتهای ویژه 1301 /
Piotrowski et al,

آمریکا

(2003 )55

مراقبتهای روتین

مداخله = 20

پرستاری = 55

دارونما = 20

VAS

ماساژ

توجه و تمرکز = 66

مداخالت شاماز ماساژ و تمرکز و توجه و

ماساژ باعث کاهش درد شد اما این

مراقبتهای روتین پرستاری  7روز بعد از عمل

کاهش از نظر آماری معنی دار نبود

به مدت  24ساعت انجام شد.

(.)P<0/05

باال

ماساژ = 81
Martorella et al,

کانادا

(2014 )56
Boitor et al,

کانادا

(2015 )57

Oshvand et al,

ایران

مداخله = 67/9±10/2

مداخله = 40

دارونما = 66/5±11

دارونما = 40

field notes +
video recordings

مداخله =

مداخله = 21

NRS

67/9±10/2

دارونما = 19

ماساژ دست

66/5±11

جراحی قلب انجام شد.

-

مداخله = 40

استرالیا

CCPOT

ماساژ پا

استراحت =

استراحت = 76

-

کاهش یافت (.)P<0/001
VAS

ماساژ

Ghazal et al,

سوریه

مداخله = 66/8±11/3

مداخله = 15

دارونما = 66/6±11/7

دارونما = 15

ماساژ توسط پرستار

ماساژ توسط پرستار = 25

= 399/4±10/8

ماساژ توسط خانواده = 25

ماساژ توسط خانواده

دارونما = 25

ماساژ = 20
نگه داشتن دست = 19
مراقبتهای استاندارد = 21
ماساژ = 18

NRS

ماساژ دست

NRS

ماساژ دست

نگه داشتن دست = 16

ماساژ سوئدی به مدت  20دقیقه با کمک گلیسیرین

درد بیماران را نشان داد (.)P<0/001

ماساژ به مدت  20دقیقه انجام شد.

 3ماساژ دست  20دقیقهای (آزمایشی) 3 ،
حرکت دست  20دقیقهای (کنترل فعال) یا 3

مراقبتهای استاندارد = 12

ایران

بر اساس اندامی از بدن که بیشترین درد را دارد

ماساژ درمانی کاهش معنیداری در نمره

باال

گروه ماساژ دست درد را به طور معنی
داری کاهش داد (.)P<0/02

باال

تفاوت قابل توجهی در بین گروهها

متوسط

مشخص نشد.

دوره استراحت  20دقیقهای (کنترل غیرفعال)
VAS

BPS

این گروه مداخله دو جلسه  20دقیقهای ماساژ پا

نمره شدت درد در هر دو گروه در ابتدای

ماساژ دست و پا

و دست را به مدت  5دقیقه دریافت کردند.

مطالعه تفاوت معنیداری نداشت.

ماساژ پا توسط پرستار یا

ماساژ سوئدی برای بیماران در گروههای آزمایشی

نمره درد پس از ماساژ به طور معنیداری

خانواده بیمار

(هر پا به مدت  5دقیقه) یک بار در روز به مدت

کاهش یافت (.)P<0/05

متوسط
باال

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.5.1291

Boitor et al,

آمریکا

-

(2014 )62

باال

به عنوان روان کننده پوست استفاده شد.

Boitor et al,

(2020 )63

ماساژ کالسیک پا به مدت  20دقیقه انجام شد.

بعد از مداخله نمره درد به طور معنیداری

باال

شش روز انجام شد.

= 41/1±9/3
دارونما = 42/8±6/6

2022, Volume 24, Issue 5
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ماساژ = 66/8±11/3

ماساژ = 76

آمریکا

Momeni et al,

کنترل  15دقیقه  handholdingبدون ماساژ

آزمایش کاهش یافت.

دارونما =

66/11±6/7

(2019 )61

گروه آزمایش  15دقیقه ماساژ با دست ،و گروه

شدت درد و نمرات رفتاری برای گروه

دارونما = 40

(2017 )59

(2018 )60

کردند.

(.)P<0/02

دریافت کردند و این مداخالت 2تا 3بار بعد از

(2020 )58
Braun et al,

ماساژ دست

گروه مداخله ماساژ 15دستی دقیقهای دریافت

گروه مداخله درد کمتری داشتند

باال

J Mil Med
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Hasanzadeh et al,

ایران

54/3 ± 10/9

Sauls et al,

آمریکا

-

Ong et al,

آمریکا

50 ± 18

Berger et al,

سوئیس

-

مداخله = 20

Skrobik et al,

کانادا

63/3 ± 15

Priyanto et al,

اندونزی

-

پیادهسازی قبل از گروه
= 572
پیادهسازی پس از گروه
= 561
30

-

مداخله = 25
دارونما = 25

43/9 ± 16/1

مداخله = 30
دارونما = 30

(2012 )65

(2016 )38

(2002 )66
(2017 )67
(2010 )68
(2005 )69

(2020 )70
Shahriyari et al,

ایران

Saadatmand et al,

ایران

(2014 )71

(2014 )72

مجله طب نظامي

دوره  ،24شماره  ،5مرداد 1401

VAS

کیسههای یخ

McGill pain
questionnaire +
VAS

اسطوخودوس +یخ

کیسههای یخ به مدت  20دقیقه قبل از خارج
کردن لوله های سینهای در محل مورد نظر قرار
داده شد.
از بستههای ژل خنک کننده در اطراف لوله
قفسه سینه استفاده شد و پس از رسیدن به دمای
سیزده درجه ظرف  1تا  2دقیقه برداشته شد.

NRS

یخ

DVPRS

مدیتیشن

VAS

هیپنوتیزم

NRS

پروتکلهای بخش ویژه

NRS

صدای قرآن

گروه مداخله  20دقیقه به قرآن گوش کردند.

NVPS

صدای قرآن

برای گروه مداخله آوای قرآن پخش شد.

VAS

صدای قرآن

گروه مداخله به مدت  90دقیقه آوای قرآن
پخش شد.

کیسه یخ به مساحت  6اینچ مربع بر روی لوله
سینه ،مستقیماً قرار داده شد.
بیماران  5دقیقه مدیتیشن را انجام دادند.
طبق نیاز بیماران هیپنوتیزم توسط پرستاران
انجام شد.
همه بیماران در یک پروتکل پذیرفته شدند و به
آنها مواردی از جمله استراتژیهای غیردارویی
آموزش داده شد.

نمرات شدت درد در دو گروه تفاوت
معناداری را نشان ندادند.
هیچ کاهش معناداری در نمره درد
مشاهده نشد (.)P>0/05
هیپنوتیزم باعث کاهش معناداری در
نمره درد شد (.)P<0/0001
بی دردی بهتر استفاده کمتر از مواد
افیونی ،دستگاههای تهویه و حتی کاهش
نرخ مرگومیر در بخش مراقبتهای
ویژه از جمله نتایج این مطالعه بود.
تفاوت مناداری در نمره درد در گروه
کنترل و مداخله پس از گوش دادن به
قرآن مشاهده شد (.)P<0/05
نمرات شدت درد در گروه مداخله به
طور معنیداری از گروه کنترل کمتر
است (.)P<0/04
نتایج کاهش معنی دار درد را نشان داد
(.)P<0/05

متوسط

متوسط

باال
باال
باال
باال

متوسط

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2023-01-10

Mazloom et al,

ایران

56/4 ± 10/1

مداخله = 17
دارونما = 17
کنترل = 17
سرما درمانی = 20
اسطوخودوس = 20
سرما درمانی و
اسطوخودوس = 20
دارونما = 20
مداخله = 25
دارونما = 25
46
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باال
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Babajani et al,

ایران

مداخله =
61/1±11/8
دارونما = 61±9/5

مداخله = 30
دارونما = 30

NRS

ماساژ بازتابی پا

دقایقی قبل از برداشتن لوله سینه یک سوم پای
چپ به مدت ده دقیقه ماساژ داده می شود.

افزایش درد ناشی از برداشتن لوله
قفسه سینه مورد انتظار نبود .در گروه
آزمایش معنیدار بود ( ،)P<0/05در
حالی که گروه کنترل افزایش معنیداری
در درد داشتند.
شدت درد  15دقیقه بعد از خارج کردن
لوله سینهای در گروه یخ نسبت به پالسبو
و کنترل به طور معنیداری کمتر بود.
کاهش معنادار درد در تمام گروهها
مشاهده شد اما تفاوت معناداری در
سطح درد در بین هر یک از گروهها
دیده نشد (.)P<0/001

باال
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مطالعه حاضر مروری سیستماتیکی است که منحصراً انواع
مداخالت انجام شده جهت کاهش درد بیماران بستری در بخش
مراقبت های ویژه را مورد بررسی قرار داده و تأثیر مداخالت دارویی،
روانی ،پزشکی و سایر مداخالت با توجه به حجم قابل توجهی از
مطالعات که در نوع خود بی نظیر است را نشان میدهد .در این
بررسی به طور کلی  56مقاله با حجم نمونه باالی  5500نفر وارد
2022, Volume 24, Issue 5
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سیس اسمین ( ،])Cis smineترپنین ،کومارین تانن ،کافئیک اسید
و کافور است ،که سیستم پاراسمپاتیک را تحریک کرده و با کاهش
تعداد ضربان قلب ،تنفس و فشار خون موجب آرامش و کاهش درد
میشود (.)77
به طور کلی  3مطالعه ( ) 36-38به تاثیر اسطوخودوس بر
کاهش درد در بخشهای ویژه پرداخته بودند .در  2مطالعه ()36،38
گزارش شد که اسطوخودوس به طور معنیداری باعث کاهش درد
میشود ( .)P<0/05اما در مطالعه  Salamatiو همکاران ()37
تفاوت معنیداری بین استفاده و عدم استفاده از روغن اسطوخودوس
دیده نشد.
موسیقي درماني :موسیقی درمانی به معنای استفاده از
موسیقی و برنامه های تنظیم شده و موسیقیایی برای توانبخشی
بیماران است .در طی پنج دهه گذشته بیش از  30هزار پژوهش
تجربی و مرورسیستماتیک پیرامون تأثیر موسیقی در زمینههای
مختلف پزشکی انجام شده است .به وجود چهار عامل کاهش درد
بیماران بعد از موسیقی درمانی اشاره دارد؛  .1ارتباط روانی میان
موسیقی و درد .2 ،ارتباط روان تنی (سایکوفیزیولوژیکال).3 ،
تغییرات مکانیسمهای نخاعی هنگام درد ،و  .4نقش آندروفینها
(تسکیندهندهها) (.)79
 10مطالعه ( )39-48به تاثیر موسیقی بر کاهش درد در
بخشهای ویژه پرداخته بودند .که در  9مطالعه ()42-48 ،40 ،39
گزارش شد که موسیقی درمانی باعث کاهش شدت درد میگردد.
اما در مطالعه  Chiassonو همکاران ( )41تفاوت معنیداری بین
استفاده و عدم استفاده از موسیقی دیده نشد.
طب سوزني :طب سوزنی که به زبان چینی به آن جنجیو
گفته میشود تاریخچهای چندین هزار ساله دارد که امروزه در غرب
هم مورد توجه قرار گرفته است ( .)50طب سوزنی بخش کوچکی
از طب شرقی بوده و آسان ،مور و با حداقل عوارض جانبی است
( .)80اساس درمان در طب سوزنی ،به تعادل رساندن سیستمهای
انرژی موجود در بدن انسان میباشد .طب سوزنی در سال 1979
مورد تایید سازمان غذا و دارو ( Food and Drug Administration:
 )FDAقرار گرفت ( Feene .)80و همکاران ( )49و  Yehو
همکاران ( )50نشان دادند که طب سوزنی شدت درد را کاهش
میدهد (.)P<0/05
ماساژ درماني :کاربرد ماساژ به عنوان یکی از تکنیکهای
طب سنتی به بیش از  1000سال قبل در چین ،هند و مصر
برمیگردد و از قرن  14در اروپا مورد استفاده قرار گرفته است (.)61
هدف از ماساژ تأثیر بر سیستمهای حرکتی ،عصبی ،قلبی و عروقی
بوده که موجب استراحت ،آرامش کلی بدن ،تنفس عمیق و خواب
آلودگی شود ( .)55تمامی گیرندههای حسی درد در زیر پوست،
بافتهای عمقی و بیشتر در دست و پا وجود دارند ( .)60انجام ماساژ
باعث برگشت بهتر جریان خون وریدی و لنف و تحریک پایانههای

حسی پوستی و زیر پوستی و کمک به کم شدن احساس درد
میشود .این اقدامات همچنین باعث برداشت اسید الکتیک موجود
بین فیبرهای عضالنی شده و خستگی را کاهش میدهند (.)63
به طور کلی  14مطالعه ( )51-64به تاثیر ماساژ بر کاهش درد
در بخش مراقبتهای ویژه پرداخته بودند .در  11مطالعه (51-54
 )64 ،63 ،60-55،گزارش شد که ماساژ به طور معنیداری باعث
کاهش درد میشود ( .)P<0/05اما در مطالعه  Piotrowskiو
همکاران ( Boitor ،)55و همکاران ( )61و  Ghazalو همکاران
( )62تفاوت معنیداری بین استفاده و عدم استفاده از ماساژ دیده
نشد.
سرما درماني :سرما درمانی با مکانیسمهای مختلف ممکن
است بر کاهش درد مور باشد .این تأثیر از تحریک متقابل بیدردی،
مهار آگاهی از درد با تحریک گیرندههای اعصاب محیطی ،بهبود
جریان انرژی در نقاط طب سوزنی ،کاهش کشش عضالنی ،تغییر
ولوسیتی هدایت عصبی و آهسته شدن انتقال درد به سیستم عصبی
مرکزی تا انحراف فکر از درد متفاوت است ( .)38از دیگر
مکانیسمهای سرما درمانی ،کاهش سطح کاتکول آمینها و افزایش
سطح اندروفین است که باع کاهش درد میشود ( 3 .)65مطالعه
( )38،65،66به تاثیر سرما درمانی بر کاهش درد در بخشهای ویژه
پرداخته بودند .که در مطالعات  Hasanzadehو همکاران ( )38و
 Mazloomو همکاران ( )65گزارش شد که سرما درمانی باعث
کاهش شدت درد میگردد .اما در مطالعه  Saulsو همکاران ()66
تفاوت معنیداری بین استفاده و عدم استفاده از سرما دیده نشد.
آوای قرآن :قرآن کریم کتاب آسمانی مسلمانان جهان است
که در بر گیرنده تمامی جنبههای زندگی انسان و از جمله درمان
بیماریها میباشد و تأثیرات درمانی آن در کتب مذهبی بیان گردیه
است ( .)71موسیقی ناشی از تالوت قرآن از باشکوهترین ابعاد اعجاز
این کتاب آسمانی است و در جوامع اسالمی از جمله کشور ایران
به عنوان یک موسیقی عرفانی دلپذیر با ریتم منحصربه فرد
محسوب میگردد ( .)70همچنین آوای قرآن کریم میتواند سبب
کاهش استرس ،تحریک پذیری ،احساس تنهایی و تعدیل هیجانات
گردد ( 3 .)72مطالعه ( )70-72به تاثیر آوای قرآن بر کاهش درد
در بخشهای ویژه پرداخته بودند .که در هر سه مطالعه به طور
معنیداری نمره درد در گروه مداخله کاهش یافت (.)P<0/05
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مطالعه شدند 19 .مقاله در خصوص درمانهای دارویی و  37مقاله
در خصوص سایر درمانها از جمله :طب سوزنی ،ماساژ درمانی،
موسیقی درمانی ،آوای قرآن ،سرما درمانی ،استفاده از گیاه
اسطوخودوس و غیره بود .تقریباً اکثریت مقاالت چاپ شده در
خصوص مداخالت کاهش درد بیماران بستری در بخش
مراقبت های ویژه دارای اثر بخشی مثبت بودند که شاید به این
دلیل باشد که احتمال انتشار مقاالت با اثربخشی مثبت بیشتر است.
با توجه به نتایج بررسی مطالعات به نظر میرسد که گیاه
اسطوخودوس باعث کاهش درد بیماران در بخش مراقبتهای ویژه
گردد Kazeminia .و همکاران گزارش کردند که اسطوخودوس
به طور معنیداری باعث کاهش درد زایمان میگردد ( .)81بر طبق
مطالعه  Abedianو همکاران اسطوخودوس به طور معنیداری
باعث کاهش درد اپیزیاتومی میگردد ( .)82همچنین نتایج مطالعه
 Lakhanو همکاران نشان داد که اسطوخودوس در کاهش
دردهای مزمن ،درد پس از عمل جراحی و درد زنان مؤثر میباشد
( .)83نتایج پژوهشهای مرورسیستماتیک و متاآنالیز فوق با نتایج
مطالعه حاضر همراستا میباشد .لینالول و لینالیل استات موجود در
اسطوخودوس قادر به تحریک سیستم پاراسمپاتیک بوده و بر
کاهش درد مؤثر میباشند ( 1 .)84و  8سینئول مهمترین ماده مؤثر
با خاصیت ضد درد در این گیاه است ،این ترکیب با مهار متابولیسم
اسید آراشیدونیک میتواند از تشکیل پروستاگالندینها مثل
PGE2و لکوترینها مثل  LtB4که ترکیبات واسط درد میباشند
جلوگیری کند (.)82
در بررسی مطالعات به نظر میرسد که موسیقی درمانی باعث
کاهش درد بیماران در بخش مراقبتهای ویژه میگرددGarza- .
 Villarrealو همکاران گزارش کردند که موسیقی درمانی به
طور معنیداری باعث کاهش درد مزمن میگردد ( .)85بر طبق
مطالعه  Linو همکاران موسیقی درمانی به طور معنیداری باعث
کاهش درد جراحی ارتوپدی میگردد ( .)86نتایج پژوهشهای
مرورسیستماتیک و متاآنالیز فوق با نتایج مطالعه حاضر همراستا
میباشد.
البته تأثیر موسیقی بر کاهش درد همیشه مثبت و معنیدار
نبوده است Chuang .و همکاران گزارش کردند موسیقی به عنوان
مداخله نمرات درد را برای زنان نخستزا در حین زایمان کاهش
میدهد ،اما این اثر از نظر آماری معنیدار نیست ( .)87با توجه به
مطالعه  Martin-Saavedraو همکاران فقط  56درصد مطالعات
تأثیر موسیقیدرمانی بر کاهش درد را معنیدار گزارش کردند (.)88
در خصوص دالیل تفاوتهای مطالعات فوق با مطالعه
مرورسیستماتیک حاضر میتوان به تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی
افراد مورد مطالعه اشاره کرد.
دو مطالعه در خصوص تأثیر طب سوزنی بر کاهش درد بیماران
در بخش های ویژه بودند که هر دو مطالعه نمره درد را پس از
مداخله به طور معنیداری کمتر گزارش کردند Cho .و همکاران

گزارش کردند که طب سوزنی به طور معنیداری باعث کاهش درد
زایمان میگردد ( .)89بر طبق مطالعه  Wuو همکاران طب سوزنی
باعث کاهش نمره درد پس از عمل جراحی میگردد ( .)90نتایج
پژوهش های مرورسیستماتیک و متاآنالیز فوق با نتایج مطالعه حاضر
همراستا میباشد .اما  Huو همکاران گزارش کردند که طب سوزنی
باعث کاهش درد بیماران سرطانی میگردد ،اما از نظر آماری
معنیدار نیست (.)91
با توجه به نتایج مطالعه مرور سیستماتیک حاضر مشخص شد
که در اکثر مطالعات گزارش شده است که ماساژ باعث کاهش درد
بیماران در بخش مراقبتهای ویژه میگردد Kong .و همکاران
گزارش کردند که ماساژ به طور معنیداری باعث کاهش درد شانه
و گردن میگردد ( ،)92که با نتایج مطالعه حاضر همراستا میباشد.
ماساژ درمانی از تکنیکهای مختلفی تشکیل شده است که معموالً
فرد متخصص فیزیوتراپ عضالت و سایر بافتهای نرم بدن را
فشار داده و مالش میدهد و یا با دست وضعیت قرارگیری آنها را
تغییر میدهد .در اکثر مواقع برای ماساژ از دستها و انگشتان
استفاده میشود (.)61
با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر میرسد که سرما درمانی
باعث کاهش درد میشود Kim .و همکاران گزارش کردند که
سرما درمانی به طور معنیداری باعث کاهش درد پرینه میگردد
( ،)93که با نتایج مطالعه حاضر همراستا میباشد .سرما میتواند
شدت جریان خون در اندام را آهسته و متابولیسم بافتها را کند.
این مکانیسم میتواند موجب کاهش تورم بافت و تأخیر و کاهش
در میزان آزاد شدن مواد التهابزا از بافتهای آسیبدیده گردد که
هر دو اینها از عوامل مهم ایجاد درد هستند (.)38
با توجه به اهمیت مدیریت درد در بیمارستانهای نظامی،
استفاده از یافتههای مطالعه مرورسیتماتیک حاضر میتواند در کاهش
درد در بخش  ICUمفید باشد .بیمارانی که در بیمارستانهای
نظامی بستری هستند ،به طور معنیداری دارای بستری در ICU
و مرگ کمتری میباشند ( .)94بیمارستانهای نظامی به دلیل
نظمپذیری باالتر ،امکانات بروزتر و توان پشتیبانی دارویی و
لجستیکی بهتر نسبت به بیمارستانهای غیر نظامی و همچنین
انجام مانورهای سالمت آمادگی بهتری را برای پذیرش و درمان
بیماران بستری در  ICUاز خود نمایش میدهند ( .)95از دالیل
دیگر در عملکرد درمانی بهتر بیمارستان نظامی نسبت به بیمارستان
غیر نظامی را می توان به دلیل انتخاب استراتژی بهتر درمان در
بیمارستان نظامی نسبت به بیمارستان غیر نظامی دانست (.)94
از جمله محدودیتهای این پژوهش ،تعداد کم مطالعات انجام
شده در خصوص برخی درمانها از جمله هیپنوتیزم ،مدیتیشن و
آموزش بود ،که پیشنهاد میشود تعداد مطالعات بیشتری با حجم
نمونههای بیشتر انجام شود تا نتایج این درمانها بهتر روشن شود.
محدودیت های دیگر پژوهش حاضر شامل :عدم قابلیت منابع
اطالعاتی داخلی برای جستجوی ترکیبی کلیدواژهها که نمیتواند
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 بنابراین پیشنهاد میشود که از این روشها جهت مدیریت.کنند
 البته در اجرای این.درد در بخش مراقبتهای ویژه استفاده شود
 پرستاران و پرسنل کارآمد و دوره دیده،روش ها نیاز به پزشکان
 تا با ارائه مراقبتهای کارآمد و مؤث ر موجب راحتی و،میباشد
 اما در خصوص تأثیر سایر درمانها از جمله.آسایش بیماران شوند
 مدیتیشن و آموزش نیاز به انجام مطالعات،استفاده از هیپنوتیزم
.بیشتری میباشد
 حاصل طرح تحقیقاتی، این مطالعه:تشکر و قدرداني
 مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه50000646 شماره
 بدین وسیله از مسئولین محترم آن.علوم پزشکی کرمانشاه میباشد
 تشکر و قدردانی،مرکز بابت تقبل هزینههای مالی این مطالعه
.میشود
 نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد:تضاد منافع
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

 احتمال عدم دستیابی به،آن ها را به صورت ترکیبی استفاده کرد
 ناهمگن بودن،تمامی مقاالت و امکان گزارشهای منتشر نشده
زیاد دادهها که باعث شد این مطالعات وارد فرآیند متاآنالیز نشوند و
 پیشنهاد.عدم گزارش صحیح و با کیفیت در برخی مطالعات بودند
میشود پژوهشهای مرورسیستماتیک و متاآنالیز دیگری در زمینه
انتخاب بهترین روش مدیریت درد در بخش مراقبتهای ویژه و
همچنین مدیریت درد در سایر بخشها از جمله بخشهای
 اورژانس و غیره با حذف محدودیتهای ذکر، داخلی،همودیالیز
.شده در مطالعه حاضر انجام شود
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