Quarterly of the Horizon of Medical Sciences
Vol. 19, No. 2, Sum 2013
Pages: 117-122

Effect of Guided Imagery on Orthopedic Operations Pain in
Traumatic Patients
Chamanzari H.* MSc, Raffe S.1 MSc, Modarres Gheravi M.2 PhD, Ebrahimzade S.3 MSc
٭Department of Internal Surgery, Faculty of Nursing & Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences,
Mashhad, Iran
1
Department of Internal Surgery, Faculty of Nursing & Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences,
Mashhad, Iran
2
Department of Psychiatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3
Department of Nursing Management, Faculty of Nursing & Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences,
Mashhad, Iran

Abstract
Aims: Use of anti-pain drugs, especially narcotics, has serious side effects and the
combination of non-pharmacological methods with drugs can be the most effective
way of pain relief. One of the non-pharmacological methods is the guided imagery.
This study was done to evaluate the effect of guided imagery on pain of orthopedic
operations in traumatic patients.
Methods: This clinical trial with 2 groups was conducted in traumatic patients’
referred to Shahid Hasheminejad hospital of Mashhad in 2010. 74 patients were
selected by simple nonrandomized sampling method. Data collection instruments
were McGill Pain Questionnaire, numerical analogue scale and imagery potential
Questionnaire. Data was analyzed by SPSS 18 software using independent T, Chisquare, Fisher’s exact, Mann-Whitney U, variance analysis with repeated measures,
Friedman correlation and two way variance analysis tests.
Results: total pain and pain quality scores had significant difference between 2
groups in the third day (p= 0.0001). Imagery score had no significant relationship
with pain intensity and pain duration but had a significant correlation with pain
quality (r=-0.423; p=0.009). Intragroup differences of the total pain score 3 days
before to 3 days after and different days before and after the surgery and the pain
intensity score of different days before and after the surgery were significant.
Conclusion: Guided imagery leads to decreasing of total pain and pain duration
scores and improvement of pain quality in the third day after surgery of patients with
fracture but do not affect the pain intensity.
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اعتفبزُ اس زارٍّبي ظس زرز ،ثٍِيضُ هرسر ػَارض سيبزي زارًس ٍ
تزويت رٍػّبي غيززارٍيي ثب زارٍّب هيتَاًس هَثزتزيي راُ تغىيي زرز
ثبؽس .يىي اس رٍػّبي غيززارٍيي ،تدغن ّسايتؽسُ اعت .ايي هؽبلؼِ
ثب ّسف ثزرعي تبثيز تدغن ّسايتؽسُ ثز زرز خزاحي ارتَپسي زر ثيوبراى
تزٍهبيي اًدبم ؽس.
ايي وبرآسهبيي ثبليٌي زٍگزٍِّ زر عبل  1389زر ثيوبراى
تزٍهبيي هزاخؼِوٌٌسُ ثِ ثيوبرعتبى ؽْيس ّبؽويًضاز هؾْس اًدبم ؽس74 .
ثيوبر ثِ صَرت غيزتصبزفي آعبى اًتربة ؽسًس .اثشارّبي گززآٍري زازُّب
پزعؼًبهِ زرز ههگيل ،هميبط ػسزي زرز ٍ پزعؼًبهِ تَاًبيي تدغن
ثَز .تدشيِ ٍ تحليل زازُّب ثب اعتفبزُ اس ًزمافشار  ٍ SPSS 18آسهَىّبي
 Tهغتمل ،هدذٍر وبي ،زليك فيؾز ،هيٍ -يتٌي ،آًبليش ٍاريبًظ ثب همبزيز
تىزاريّ ،وجغتگي فزيسهي ٍ آًبليش ٍاريبًظ زٍؼزفِ اًدبم ؽس.
ًوزُ ولي زرز ٍ ويفيت زرز زر رٍس عَم ثؼس اس ػول تفبٍت
آهبري هؼٌيزاري ثيي زٍ گزٍُ زاؽت (ً .)p;0/0001وزُ تدغن ثب ؽست
زرز ٍ ؼَل هست زرز ارتجبغ آهبري هؼٌيزاري ًساؽت ٍلي ثب ويفيت زرز
ّوجغتگي هؼٌيزاري زاؽت (p;0/009؛  .)r;- 0/423اذتالف آهبري
هؼٌيزاري ثيي ًوزُ ولي زرز اس  3رٍس لجل اس ػول تب  3رٍس ثؼس اس ػول،
زر رٍسّبي هرتلف لجل ٍ ثؼس اس ػول ٍ ثيي ؽست زرز زر رٍسّبي
هرتلف لجل ٍ ثؼس اس ػول ،زرٍى ّز  2گزٍُ وٌتزل ٍ هساذلِ هؾبّسُ ؽس.
تدغن ّسايتؽسُ هَخت وبّؼ ًوزُ ولي زرز ،هست زرز
ٍ ثْجَز ويفيت زرز زر رٍس عَم پظ اس ػول ثيوبراى زاراي ؽىغتگي
هيؽَز ،اهب ثز ؽست زرز تأثيزي ًسارز.
تدغن ّسايتؽسُ ،زرز ثؼس ػول ،خزاحي ارتَپسي ،تزٍهب
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ٍالؼي يب ثبلمَُ ايدبز هيؽَز ٍ رايحتزيي ػلت هزاخؼِ ثِ هزاوش
ثْساؽتي -زرهبًي اعت .ثغيبري اس اذتاللّب ٍ حتي ثزذي اس
زرهبىّب ٍ آسهبيؼّبي تؾريصي ثبػث ايدبز زرز هيؽَز ٍ ثيؼ
اس ّز ثيوبري زيگزي هَخت ًبراحتي ،پزيؾبًي ٍ ًبتَاًي افزاز
هيؽَز = .<1يىي اس هْنتزيي ؽىبيتّبي ثيوبراى ،زرز ثؼس اس ػول
خزاحي اعت .زرزّبي ثؼس اس خزاحي زر اثز ايغىوي ٍ آسازعبسي
ًَرٍپپتيسّب زر هحل تزٍهب ٍ تَعػ عيغتن ػصجي ايدبز هيؽَز.
خزاحي ارتَپسي يىي اس زرزًبنتزيي ػولّبي خزاحي هحغَة
هي ؽَز .زرز ؽسيس پظ اس ػول خزاحي ارتَپسي ثِ زليل هبّيت
پزٍعيدز ايي ًَع خزاحي وِ اغلت ثبسعبسي ٍ اصالح ثبفتّبي
اعىلتي ٍ ػعالًي هْوي را زر ثز هيگيزز ،ذيلي رايح اعت.
ػَاهلي هثل ؼَالًيثَزى پزٍعيدز خزاحي ،ثيحزوتي ثيوبراى زر
ؼَل ايي سهبى ٍ زٍرُ اثتسايي پظ اس ػول ( 24تب  48عبػت اٍل
پظ اس ػول) ،هَاز اعتفبزُ ؽسُ زر زٍرُ ثؼس اس ػول هبًٌس ثبًساصّبي
ظرين ،پبًغوبى ،گچ ،زرى ٍ تزاوؾي ٍ تدزثِ تزط لجل اس ػول،
عجت افشايؼ زرز زر ايي ثيوبراى هيؽَزّ .وچٌيي هؾىالتي اس
لجيل ػفًَت يب ًفد زر زٍرُ ثؼس اس ػول ٍ تدزثِ لجلي زرز ًيش
هوىي اعت عجت افشايؼ زرز ثؼس اس ػول ؽَز = .<3 ،2زرز ؽسيس،
ػبرظِ ؽبيؼي پظ اس ػولّبي خزاحي لفغِ عيٌِ ،ؽىن ٍ
خزاحيّبي ٍعيغ اعترَاى يب هفبصل ثِحغبة هيآيس = .<4ػليرغن
گذؽت  10عبل اس پيؾزفتّبي ذَة زر وٌتزل زرز ،ثيوبراى
ثغيبري زر ثيوبرعتبىّب ٍ خبهؼِ اس ػسم تغىيي ٍ ثْجَز زرزؽبى زر
ػذاة ّغتٌس ٍ ثبلغ ثز عِ چْبرم ثيوبراى ،زرز هالين تب ؽسيس را تب
هبزاهي وِ زر ثيوبرعتبى ّغتٌس ،تدزثِ هيوٌٌس = .<6 ،5تَهبط ٍ
ّوىبراى زر هؽبلؼِاي آيٌسًُگز ٍ ؽجِتدزثي وِ فمػ زاراي پظ
آسهَى اعت ،رٍي  121ثيوبر هجتال ثِ ثيوبري زصًزاتيَ ٍ راى ()٪45
پضٍّؾي اًدبم زازُاًس وِ ًتبيح آى ًؾبى هيزّس تدغن ّسايتؽسُ
زر وبّؼ زرز ٍ اظؽزاة پظ اس ػول هَثز ًيغت ٍلي ثيبى
هي وٌٌس وِ ثيي اظؽزاة ٍ زرز پظ اس ػول ارتجبغ هغتمين ٍخَز
زارز = .<7آًتبل ٍ ّوىبراى ثيبى هيوٌٌس وِ تدغن ّسايتؽسُ عجت
وبّؼ زرز ،اظؽزاة ،ؼَل هست ثغتزي زر ثيوبرعتبى ٍ ًيش
وبّؼ هصزف هغىي هيؽَز = .<8تدغن ّسايتؽسُ ّوزاُ ثب
آراهغبسي عجت وبّؼ زرز ،ثْجَز تحزن ٍ وبّؼ هصزف زارٍّب
هيؽَز =.<9
گٌشالظ ٍ ّوىبراى گشارػ هيوٌٌس وِ تدغن ّسايتؽسُ عجت
وبّؼ اظؽزاة لجل اس ػول ٍ وبّؼ زرز زر عبػت زٍم پظ اس
ػول هيؽَز؛ اهب ثز زرز عبػت اٍل ،ؼَل هست ثغتزي زر
ثيوبرعتبى ،هيشاى هصزف زارٍّبي هغىي ٍ هيشاى رظبيتوٌسي
تبثيزي ًسارز =.<10
ثب تَخِ ثِ هؽبلؼبت تَهبط = ،<7وزيغتبوَ = ٍ <11الٍ =<12
هؾرص ؽسُ اعت وِ تدغن ّسايتؽسُ زر وبّؼ زرز تبثيزي
ًؾبى ًويزّس .زر حبلي وِ ثب تَخِ ثِ هؽبلؼبت آًتبل = ٍ <8ثييز
Vol. 19, No. 2, Sum 2013

Q Horizon Med Sci

= ،<9تدغن ّسايتؽسُ عجت وبّؼ زرز هيؽَز ٍ زر هؽبلؼِ
گٌشالظ = ،<10زر عبػت اٍل پظ اس ػول تبثيزي ثز زرز ًساؽتِ ،زر
حبلي وِ زر عبػت زٍم پظ اس ػول زر وبّؼ ؽست زرز هَثز ثَزُ
اعت .زر هَرز هيشاى هصزف هغىي 2 ،هَرز اس هؽبلؼبت هزٍرؽسُ
ًؾبى هيزّس وِ تدغن ّسايتؽسُ عجت وبّؼ هصزف هغىي
ؽسُ اعت = ٍ <9 ،8يىي اس هؽبلؼبت ػسم تبثيز تدغن ّسايتؽسُ را
ثز هصزف هغىيّب ًؾبى هيزّس = 3 .<10هَرز اس هؽبلؼبت
هزٍرؽسُ ًؾبى هيزٌّس وِ زر اثز تدغن ّسايتؽسُ ،عؽح
اظؽزاة وبّؼ هييبثس = ،<10 ،9 ،8زر حبلي وِ زر يه هَرز
تغييزي ًساؽتِ اعت =.<7
ثب تَخِ ثِ ايٌىِ زر هَرز تبثيز تدغن ّسايتؽسُ ثز زرز پظ اس
ػول زر ايزاى هؽبلؼِاي يبفت ًؾس ٍ ثب تَخِ ثِ ايي وِ هؽبلؼبت
اًدبم ؽسُ زر ذبرج اس ايزاى ًيش ًتبيح هتٌبلعي ثز زرز ،اظؽزاة،
هيشاى هصزف هغىي ٍ ؼَل هست ثغتزي را ًؾبى هيزٌّس؛ ايي
هؽبلؼِ ثب ّسف ثزرعي تبثيز تدغن ّسايتؽسُ ثز زرز ػول خزاحي
ارتَپسي زر ثيوبراى تزٍهبيي اًدبم ؽس.

ايي وبرآسهبيي ثبليٌي زٍگزٍِّ زر عبل  1389زر ثيوبراى تزٍهبيي
هزاخؼِوٌٌسُ ٍ ثغتزيؽسُ زر ثيوبرعتبى ؽْيس ّبؽويًضاز هؾْس
اًدبم ؽس .حدن ًوًَِ ثزاعبط هؽبلؼِ همسهبتي ٍ ثب اعتفبزُ اس
فزهَل همبيغِ هيبًگييّب هحبعجِ ؽس .ثِ ايي صَرت وِ ثزاي 20
ًفز (ّز گزٍُ ً 10فز) هيبًگيي ٍ اًحزافهؼيبر ًوزُ ولي زرز ثب
پزعؼًبهِ زرز ههگيل لجل ٍ ثؼس اس هساذلِ هحبعجِ ؽس 74 .ثيوبر
وِ ثزاي ؽزوت زر هؽبلؼِ توبيل ٍ رظبيت زاؽتٌس ،زاراي
ؽىغتگي اًسام تحتبًي ثَزًس ،ثزاي زرهبى ؽىغتگي ًيبس ثِ ػول
خزاحي فيىغبعيَى زاذلي زاؽتٌس ،زاراي عي ثيي  18تب  50عبل
ثَزًسً ،وزُ زرز ووتز اس  6وغت وززُ ثَزًس ،تَاًبيي زرن ٍ
صحجتوززى ثِ سثبى فبرعي زاؽتِ ٍ ايزاًي ثَزًس ،ثِ صَرت
غيزتصبزفي آعبى اًتربة ٍ ثب ترصيص تصبزفي ثزاعبط سٍج ٍ
فززثَزى تبريد پذيزػ زر ثيوبرعتبى زر يىي اس  2گزٍُ وٌتزل (37
ًفز) ٍ هساذلِ (ً 37فز) لزار گزفتٌس.
زر هميبط ػسزي زرز ،ثيوبر ؽست زرز ذَز را ثب اػساز صفز تب 10
هؾرص هيوٌس .صفز تب " 3زرز ذفيف" 4 ،تب " 6زرز هتَعػ" ٍ
 7تب " 10زرز ؽسيس" تَصيف هيؽَز = .<13- 15افزاز زاراي عبثمِ
هصزف زارٍّبي رٍاىپشؽىي زر  6هبُ هٌتْي ثِ پضٍّؼ ،زاراي
تزٍهب زر ًبحيِ عز ،تزٍهبي هتؼسز ٍ ًبؽٌَا يب ًبثيٌب ثِ هؽبلؼِ ٍارز
ًؾسًس .ػسم توبيل ثيوبر ثِ ازاهِ ّوىبري زر هؽبلؼِ ،اثتال ثِ
ػفًَت هحل ػول يب عٌسرم ووپبرتوبى ثغتزي زر ثرؼ آيعييَ
پظ اس اًدبم ػول ،رفتي ثِ اتبق ػول ثب ووتز اس  2رٍس هساذلِ،
ثغتزيثَزى ووتز اس  2رٍس ثؼس اس ػول ٍ ًوزُ ثبالتز اس  6زر هميبط
ػسزي زرز وِ لجل ٍ ثؼس اس زٍرُ ًوًَِگيزي ّز وسام ثيؾتز اس 2ثبر

تىزار ؽسُ ثبؽس ،هَخت ذزٍج افزاز اس هؽبلؼِ ثَز.
اثشارّبي گززآٍري زازُّب فزم اًتربة ٍاحس پضٍّؼ ،فزم اؼالػبت
فززي ٍ اؼالػبت ثيوبري ،فزم ثجت هُغىي ثيوبراى تَعػ پزعتبراى،
فزم ثجت هُغىي ثيوبراى تَعػ ذَزؽبى ،پزعؼًبهِ زرز ههگيل،
هميبط ػسزي زرز ٍ پزعؼًبهِ تَاًبيي تدغن ثَز.
وِ هؼتجزتزيي اثشار عٌدؼ زرز
اعت ،اٍلييثبر زر عبل  1973تَعػ هلشان ًَؽتِ ٍ اعتفبزُ ؽس ٍ
تبوٌَى ثِ سثبى ّبي هرتلفي تزخوِ ؽسُ ٍ ثزاي زرزّبي حبز ٍ
هشهي هَرز اعتفبزُ لزار گزفتِ اعت = .<16ايي پزعؼًبهِ زاراي 4
لغوت تَصيف لغَي زرز ،ؽست زرز ،هحل زرز ٍ ؼَل هست زرز
اعت = .<17رٍايي ايي پزعؼًبهِ ثب اعتفبزُ اس رٍايي هحتَايي تبييس
ٍ پبيبيي آى ثِ رٍػ آلفبي وزًٍجبخ  0/73هحبعجِ ؽس.
اثشاري اعت وِ تَاًبيي تدغن
فزز را اًساسُگيزي هيوٌس .ايي پزعؼًبهِ تَعػ وزيغتيي
ويَوَثَم ؼزاحي ٍ ثبرّب تَعػ هحممبى هرتلف هَرز اعتفبزُ لزار
گزفتِ اعت = .<18ايي پزعؼًبهِ ؽبهل  2سيزهميبط اعت .لغوت
اٍل وِ سيزهميبط خذة ًبهيسُ هيؽَز 21 ،آيتن زارز .لغوت زٍم
سيزهميبط تَليس تصَيز ًبم زارز وِ ؽبهل  11آيتن اعت =.<19 ،18
رٍايي ايي پزعؼًبهِ ثب اعتفبزُ اس رٍايي هحتَي تبييس ؽس .ثزاي
تبييس پبيبيي يه هؽبلؼِ همسهبتي رٍي ً 10فز اس ثيوبراى اًدبم ٍ
آلفبي وزًٍجبخ  0/84هحبعجِ ؽس .عيزي هَرز اعتفبزُ ثزاي تدغن
ّسايت ؽسُ ؽبهل خوالتي ثزاي تدغن هٌبظز سيجب (عبحل زريب) ٍ
صحٌِّبي ذَؽبيٌس ٍ تبويسات هثجت هزتجػ ثب وبّؼ زرز ٍ
افشايؼ عالهتي ثَز .ثزاي تْيِ عيزي اثتسا هتي هَرز ًظز ثب
تزخوِ هٌبثغ اًگليغي ٍ هزاخؼِ ثِ هٌبثغ فبرعي هَخَز ٍ سيز ًظز
هترصص رٍاى ؽٌبعي ثبليٌي تْيِ ؽس .عپظ ثب هزاخؼِ ثِ اعتَزيَ
ظجػ صسا ٍ تَعػ هترصصبى ظجػ ،صساي پضٍّؾگز زر چٌسيي
هزحلِ ظجػ ؽس ٍ پظ اس آى افىتّبي السم رٍي آى لزار زازُ ؽس.
توبهي هزاحل تْيِ عيزي ثب ًظبرت اعتبز رٍاىؽٌبعي ثبليٌي ٍ ثب
تبييس اًدوي ّيپٌَتيشم ؽبذِ ذزاعبى رظَي اًدبم ؽس.
پظ اس اذذ رظبيتًبهِ وتجي اس افزاز ٍاخس ؽزايػ ،فزم اؼالػبت
خوؼيتؽٌبذتي تىويل ؽس .ثزاي افزاز گزٍُ هساذلِ زر اثتساي اٍليي
خلغِ ،تَاًبيي تدغن ثب اعتفبزُ اس پزعؼًبهِ تَاًبيي تدغن
اًساسُگيزي ؽس .هساذلِ  3رٍس لجل اس ػول ثزاي ّز فزز گزٍُ
هساذلِ (ثب تَخِ ثِ سهبى ػول ّز فزز) ؽزٍع ؽس .ثِ ايي تزتيت وِ
افزاز گزٍُ هساذلِ ػالٍُثز هزالجتّبي هؼوَل (ؽبهل زريبفت
هغىي ٍ عبيز هزالجتّب) اس  3رٍس لجل اس ػول تب  3رٍس پظ اس
ػول رٍسي 2ثبر صجح (زر فبصلِ ثيي عبػت  8تب  10صجح) ٍ ؽت
(زر فبصلِ ثيي عبػت  8تب  10ؽت) ثب اعتفبزُ اس زعتگبُ پرؼ
عيزي ٍ ّسفَى ثِهست  18زليمِ ثِ عيزي تدغن ّسايتؽسُ
وِ تَعػ پضٍّؾگز تْيِ ؽسُ ثَز ،گَػ زازًس .اخزاي هساذلِ
تدغن ّسايتؽسُ زر اتبق ثيوبر صَرت گزفت .ثزاي وٌتزل ػَاهل

هساذلِگز ٍ رػبيت هَارزي اس لجيل آرامثَزى هحيػ ٍ زلت ثزاي
اعتفبزُ اس عي زي پضٍّؾگز زر وليِ خلغبت تدغن حعَر زاؽت ٍ
اخزاي هساذلِ تحت ًظبرت زليك پضٍّؾگز اًدبم ؽس .گزٍُ وٌتزل
فمػ هزالجتّبي رٍتيي را زريبفت هيوززًس .ثزاي ّز  2گزٍُ ّز
 12عبػت يىجبر اثؼبز هرتلف زرز (ٍيضگيّبي زرزي وِ زر 12
عبػت گذؽتِ زاؽتِاًس) ثب اعتفبزُ اس پزعؼًبهِ زرز ههگيل
اًساسُگيزي ؽس .ػالٍُ ثز ايي ،ثِ ثيوبراى ّز  2گزٍُ ثزگِّبي
حبٍي هميبط ػسزي زرز زازُ ؽس وِ زر آى گزٍُ وٌتزل ّز 6
عبػت يىجبر ؽست زرز ّوبى لحظِ ٍ گزٍُ هساذلِ ػالٍُثز ّز 6
عبػت ،لجل ٍ ثؼس اس ّز خلغِ تدغن ًيش ؽست زرز ذَز را ػالهت
سزًس .ثيوبراى ّز  2گزٍُ زارٍي هُغىي را ؼجك رٍتيي اعتفبزُ
وززًس .ثيوبراى ّز  2گزٍُ آهَسػ زيسًس وِ ّز ًَع هُغىٌي وِ زر
ؼَل ايي زٍرُ ثزاي آًْب اعتفبزُ هيؽَز را زر فزمّبي هرصَصي
وِ زر اذتيبر آًْب لزار زازُ ؽسُ ثَز ،ثجت وٌٌس .زر پبيبى ّز رٍس
پزعؼًبهِّبي زرز ههگيل ٍ فزمّبي هميبط ػسزي ٍ فزمّبي
ثجت هُغىي خوغآٍري ؽس.
تدشيِ ٍ تحليل زازُّب ثب اعتفبزُ اس ًزمافشار  SPSS 18اًدبم ؽس.
ثِ هٌظَر ثزرعي ّوگٌي هتغيزّبي ووّي زر زٍ گزٍُ اس آسهَى T
هغتمل ٍ زر هتغيزّبي ويفي اعوي ٍ رتجِاي اس آسهَى هدذٍر وبي
ٍ زليك فيؾز اعتفبزُ ؽس .ثزاي همبيغِ ؽست ،ويفيت ٍ ؼَل هست
زرز ثيي  2گزٍُ اس آسهَى  Tهغتمل ٍ هيٍ -يتٌي اعتفبزُ ؽس.
ثزاي همبيغِ زرٍىگزٍّي اثؼبز زرز اس  3رٍس لجل اس ػول تب  3رٍس
پظ اس ػول اس آسهَىّبي آًبليش ٍاريبًظ ثب همبزيز تىزاري ٍ
فزيسهي اعتفبز ُ ؽس .ثزاي ثزرعي ارتجبغ ثزذي هؾرصبت فززي ثب
اثؼبز هرتلف زرز ٍ ثب ًوزُ تدغن ،آسهَى تؼييي ّوجغتگي ٍ آًبليش
ٍاريبًظ زٍؼزفِ هَرز اعتفبزُ لزار گزفت.

هيبًگيي عي ٍاحسّبي پضٍّؼ 31/4±9/6عبل ٍ  ٪82/4هزز
ثَزًسً ٪4/1 .وًَِّب ؽىغتگي لگي ٪29/7 ،ؽىغتگي راى ٍ
 ٪66/2ؽىغتگي عبق زاؽتٌس.
ًوزُ ولي زرز زر رٍسّبي اٍل ،زٍم ٍ عَم لجل اس ػول ٍ زر
رٍسّبي اٍل ٍ زٍم ثؼس اس ػول ،زر  2گزٍُ وٌتزل ٍ هساذلِ تفبٍت
آهبري هؼٌي زاري ًساؽتٍ ،لي زر رٍس عَم ثؼس اس ػول تفبٍت
آهبري هؼٌيزاري هؾبّسُ ؽس ( .)p;0/0001ويفيت زرز زر رٍسّبي
اٍل ،زٍ م ٍ عَم لجل اس ػول ٍ زر رٍسّبي اٍل ٍ زٍم ثؼس اس ػول
زر  2گزٍُ وٌتزل ٍ هساذلِ تفبٍت آهبري هؼٌيزاري ًساؽت ٍلي زر
رٍس عَم ثؼس اس ػول تفبٍت آهبري هؼٌيزاري هؾبّسُ ؽس
( .) p;0/001ؽست زرز زر رٍسّبي لجل اس ػول ٍ ثؼس اس ػول زر 2
گزٍُ وٌتزل ٍ هساذلِ تفبٍت آهبري هؼٌيزاري ًساؽت .هست زرز زر
رٍسّبي لجل اس ػول ٍ زر رٍس زٍم ثؼس اس ػول زر  2گزٍُ وٌتزل ٍ

هساذلِ تفبٍت آهبري هؼٌيزاري ًساؽتٍ ،لي زر رٍسّبي اٍل
( ٍ )p;0/023عَم ( )p;0/042ثؼس اس ػول تفبٍت آهبري
هؼٌيزاري هؾبّسُ ؽس ٍ زر گزٍُ هساذلِ وبّؼ يبفت.
اذتالف آهبري هؼٌيزاري ثيي ًوزُ ولي زرز اس  3رٍس لجل اس ػول
تب  3رٍس ثؼس اس ػول زر رٍسّبي هرتلف لجل ٍ ثؼس اس ػول زرٍى
ّز  2گزٍُ وٌتزل ( ٍ )p;0/0001هساذلِ ( )p;0/0001هؾبّسُ
ؽس .اذتالف آهبري هؼٌيزاري ثيي ًوزُ ولي زرز زر رٍسّبي
هرتلف لجل ٍ ثؼس اس ػول زرٍى ّز  2گزٍُ وٌتزل (ٍ )p;0/0001
هساذلِ ( )p;0/0001هؾبّسُ ؽس .اذتالف آهبري هؼٌيزاري ثيي
ؽست زرز زر رٍسّبي هرتلف لجل ٍ ثؼس اس ػول زرٍى ّز  2گزٍُ
وٌتزل ( ٍ )p;0/047هساذلِ ( )p;0/0001هؾبّسُ ؽس .زرٍى ّز 2
گزٍُ وٌتزل ( ٍ )p;0/153هساذلِ ( )p;0/163ثيي تٌبٍة ٍ هست
زرز زر رٍسّبي هرتلف اذتالف آهبري هؼٌيزاري ٍخَز ًساؽت.
ًوزُ تدغن ثب ؽست زرز ٍ ؼَل هست زرز ارتجبغ آهبري هؼٌيزاري
ًساؽت ٍلي ثب ويفيت زرز ّوجغتگي هؼٌيزاري زاؽت (p;0/009؛
 .)r;-0/423هيشاى هصزف زارٍّب ثيي  2گزٍُ وٌتزل ٍ هساذلِ
تفبٍت آهبري هؼٌيزاري ًساؽت .زر  2گزٍُ هساذلِ ٍ وٌتزل
ثيؾتزيي ًوزُ زرز هزثَغ ثِ ؽىغتگي لگي ثَز .گزٍُ اثز
هؼٌيزاري ثز ًوزُ ولي زرز  3رٍس پظ اس ػول زاؽتٍ ،لي هحل
ؽىغتگي ٍ اثز هتمبثل گزٍُ ٍ هحل ؽىغتگي اثز هؼٌيزاري ثز
ًوزُ ولي زرز زر رٍس  3پظ اس ػول ًساؽت (خسٍل .)1
هيبًگيي ًوزُ ولي زرز ثز حغت هحل ؽىغتگي زر زٍ گزٍُ وٌتزل ٍ
هساذلِ (اػساز زاذل پزاًتش تؼساز افزاز اعت)
)1( 48/0±3/4
)8( 46/4±5/3
)28( 46/3±3/9
)37( 46/4±4/1

)2( 51/5±4/2
)14( 48/8±4/0
)21( 50/6±4/0
)37( 48/2±4/0

ًتبيح هؽبلؼِ حبظز ًؾبى زاز وِ تدغن ّسايتؽسُ ًتَاًغت عجت
وبّؼ ؽست زرز زر گزٍُ هساذلِ ؽَز .زر ثزرعي هؽبلؼبت
اًدبمؽسُ زر سهيٌِ تبثيزگذاري تدغن ّسايتؽسُ ثز ؽست زرز،
ًتبيح هؽبلؼِ حبظز ثب ًتبيح هؽبلؼِ تَهبط = ٍ <7وزيغتبوَ =<11
ّورَاًي زارز ٍلي ثب ًتبيح هؽبلؼِ آًتبل =ّ <8ورَاًي ًسارز.
تَهبط ٍ ّوىبراى ثيوبراى هجتال ثِ ثيوبري زصًزاتيَ هفصل وِ
تحت ػول آرتزٍپالعتي وبهل هفصل ساًَ ٍ راى هَرز ثزرعي لزار
زازُاًس ٍ گشارػ هيوٌٌس وِ تدغن ّسايتؽسُ عجت وبّؼ ؽست
زرز پظ اس ػول ًويؽَز .زر هؽبلؼِ آًْب ؽست زرز زر  2گزٍُ زر
رٍسّبي پظ اس ػول الگَي هؾبثْي زارز ،ثِ ايي صَرت وِ زر رٍس
زٍم پظ اس ػول افشايؼ آؽىبر ٍ عپظ زر رٍس عَم وبّؼ
آؽىبري ًؾبى هيزّس = .<7اهب زر هؽبلؼِ حبظز ؽست زرز اس  3رٍس
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لجل اس ػول تب  3رٍس ثؼس اس ػول ،زر  2گزٍُ الگَي هؾبثْي
ًساؽت .زر ّز  2گزٍُ رٍس زٍم لجل اس ػول ؽست زرز ًغجت ثِ رٍس
عَم لجل اس ػول وبّؼ زاؽت ٍلي پظ اس آى ،زر رٍس اٍل لجل اس
ػول زر گزٍُ هساذلِ افشايؼ ٍ زر گزٍُ وٌتزل وبّؼ زاؽت.
عپظ زر ّز  2گزٍُ زر رٍس اٍل ثؼس اس ػول افشايؼ يبفت .ثزذالف
اًتظبر ،ايي افشايؼ زر گزٍُ هساذلِ ثيؾتز اس گزٍُ وٌتزل ثَز .پظ اس
آى زر رٍسّبي زٍم ٍ عَم ثؼس اس ػول زر ّز  2گزٍُ ؽزٍع ثِ
وبّؼ وزز وِ زر ايٌدب ّوبى گًَِ وِ اًتظبر هيرفت زر گزٍُ
هساذلِ وبّؼ ثيؾتزي پيسا وزز .ػليرغن ايٌىِ وليِ وبّؼّب ٍ
افشايؼّب هؼٌيزار ًجَز.
زر هؽبلؼِ آًتبل ٍ ّوىبراى وِ ثب ّسف ثزرعي تبثيز تدغن
ّسايتؽسُ ثز زرز پظ اس ػول خزاحي تؼَيط هفصل زر ثيوبراى
هغي اًدبم ؽسُ اعتً ،تبيح ًؾبى هيزّس وِ تدغن ّسايتؽسُ
عجت وبّؼ ؽست زرز پظ اس ػول ؽسُ اعت وِ ايي ًتبيح ثب
هؽبلؼِ حبظز ّورَاًي ًسارز .زر هؽبلؼِ آًتبل ًَار تدغن
ّسايتؽسُ رٍسي 2ثبر اس ػصز ّوبى رٍس ػول ،هَرز اعتفبزُ لزار
گزفتِ ٍ تب سهبى تزذيص ازاهِ زاؽتِ اعت .زر ايي پضٍّؼ اس آهبر
اعتٌجبؼي اعتفبزُ ًؾسُ ٍ ثيبى ًتبيح فمػ ثزاعبط آهبر تَصيفي
ثَزُ اعتّ .وچٌيي حدن ون ًوًَِ ًجبيس ًبزيسُ گزفتِ ؽَز چزا وِ
هؽبلؼِ فمػ رٍي  13ثيوبر اًدبم ؽسُ اعت .لذا تفغيز ًتبيح ثبيس ثب
احتيبغ اًدبم ؽَز .اس هحسٍزيتّبي زيگز هؽبلؼِ آًتبل ثبيس ثِ ايي
ًىتِ ًيش اؽبرُ وزز وِ ًوًَِّب ّوگي هزز ثَزًس چزا وِ ايي هغبلِ
هيتَاًس تؼوينپذيزي ًتبيح را هحسٍز وٌس =.<8
زر هؽبلؼِ وزيغتبوَ وِ ًتبيح آى ثب هؽبلؼِ حبظز ّورَاًي زارز،
تبثيز تدغن ّسايتؽسُ ثز زرز ،ازم ٍ زاهٌِ حزوت زر ٍرسؽىبراى
زچبر پيچ ذَرزگي لَسن هَرز ثزرعي گزفتِ اعت .زر ايي هؽبلؼِ
 12خلغِ تدغن ّسايتؽسُّ ،ز وسام  45زليمِ هَرز اعتفبزُ لزار
گزفتِ اعت ٍ ًتبيح آى ًؾبى هيزّس وِ تدغن ّسايتؽسُ عجت
وبّؼ ؽست زرز ًويؽَز = .<11تفبٍتّبي هؽلؼِ وزيغتبوَ ثب
هؽبلؼِ حبظز زر ايي اعت وِ تبثيز تدغن ّسايتؽسُ ثز زرز ًبؽي
اس پيچ ذَرزگي لَسن پب هَرز ثزرعي لزار گزفتِ ٍ زرز پظ اس ػول
هَرز تَخِ ًجَزُ اعت .زر هؽبلؼِ حبظز اگز چِ زرز پظ اس ػول
هَرز ثزرعي لزار گزفت اهب زرز ،اس  3رٍس لجل اس ػول ًيش ثجت ؽس ٍ
تدغن ّسايتؽسُ عجت وبّؼ زرز لجل اس ػول (يؼٌي زرز ًبؽي اس
تزٍهب) ًؾس .زر هؽبلؼِ وزيغتبوَ ًيش حدن ون ًوًَِ هغبلِ لبثل
تَخْي اعت ،چزا وِ آًْب فمػ  18ثيوبر را هَرز ثزرعي لزار زازُاًس.
زر ًتبيح هؽبلؼِ حبظز تدغن ّسايتؽسُ زر رٍس عَم پظ اس ػول
ثز ويفيت زرز تبثيز زاؽت ٍ عجت افشايؼ (ثْجَز) ويفيت زرز ؽس.
زر توبهي هؽبلؼبت يبفتؽسُ وِ ثِ ثزرعي تبثيز تدغن ّسايتؽسُ
ثز زرز پززاذتِاًسّ ،يچ هَرزي يبفت ًؾس وِ ويفيت زرز را ًيش هَرز
ثزرعي لزار زازُ ثبؽس .ثِ ػجبرت زيگز زر توبهي هؽبلؼبت يبفتؽسُ
زر سهيٌِ تبثيز تدغن ّسايتؽسُ فمػ ثِ ؽست زرز پززاذتِ ؽسُ

اعت .اس هَارز ظؼف تدغن ّسايتؽسُ آى اعت وِ تدغن
ّسايتؽسُ آثبر فَري ًسارز ٍ اثزات آى زر ؼَل سهبى آؽىبر هيؽَز
= .<20ايي هغبلِ ثب ًتبيح هؽبلؼِ حبظز ّورَاًي زارز .ؽبيس تفبٍت
هؼٌي زار ويفيت زرز گزٍُ وٌتزل ثب گزٍُ هساذلِ زر هؽبلؼِ حبظز،
فمػ زر رٍس عَم ثِ ّويي زليل ثبؽس.
يىي زيگز اس هَارزي وِ زر هؽبلؼِ حبظز هَرز ثزرعي لزار گزفت،
تبثيز تدغن ّسايتؽسُ ثز هست زرز ثَز .تدغن ّسايتؽسُ زر رٍس
اٍل ٍ عَم پظ اس ػول عجت وبّؼ هست زرز زر گزٍُ هساذلِ ؽس.
زر هؽبلؼِ ثَيَويلوبس وِ ثِ ٍيضگيّبي زرز پظ اس ػول زر ثيوبراى
ارتَپسي پززاذتِ اعت ،هؾرص ؽسُ اعت وِ پظ اس ػول ثِ
زًجبل فزآيٌس ريىبٍري ،ثِتسريح اس هست ٍ تٌبٍة زرز وبعتِ ؽسُ
اعت = .<21زر هؽبلؼِ حبظز اگز چِ ايي الگَي وبّؼ ثزاي ّز 2
گزٍُ ٍخَز زاؽت اهب ايي وبّؼ هؼٌيزار ًجَز .زر هؽبلؼِ حبظز
هيبًگيي ًوزُ تَاًبيي تدغن  65/27±16/46ثَز وِ ثيي ًوزُ
تدغن ّسايت ؽسُ ٍ ويفيت زرز ّوجغتگي هٌفي ٍخَز زاؽت .ثِ
ػجبرت زيگز ّز چِ تَاًبيي تدغن زر اثتساي هؽبلؼِ ثيؾتز ثَزُ،
ويفيت زرز زر رٍس عَم پظ اس ػول وبّؼ ثيؾتزي زاؽت .زر
هؽبلؼِ ويَوَثَم ،تَاًبيي تدغن ّسايتؽسُ ثب ؽست زرز راثؽِ
هغتمين زا رز .افزازي وِ زاراي تَاًبيي ثباليي زر تدغن ّسايتؽسُ
ّغتٌس ،ؽست زرزؽبى وبّؼ ثيؾتزي هييبثس =<21؛ اهب زر هؽبلؼِ
حبظز تَاًبيي تدغن ّسايتؽسُ ثب ؽست زرز ارتجبغ هغتمين ًساؽت
ثلىِ ثب ًوزُ ولي زرز ٍ ويفيت زرز راثؽِ هغتمين زاؽت.

تدغن ّسايت ؽسُ عجت ثْجَز ويفيت زرز پظ اس ػول خزاحي
ارتَپسي زر ثيوبراى تزٍهبيي هيؽَز ٍ هست زرز پظ اس ػول
خزاحي ارتَپسي زر ثيوبراى تزٍهبيي ثب فيىغبعيَى زاذلي وبّؼ
هي يبثس ٍلي ؽست زرز آًْب پظ اس ػول وبّؼ ًوييبثسّ .وچٌيي
تدغن ّسايتؽسُ زر ثيوبراى تزٍهبيي پظ اس ػول خزاحي ارتَپسي
عجت وبّؼ ًوزُ ولي پزعؼًبهِ زرز ههگيل هيؽَز.
ايي پضٍّؼ زر لبلت ؼزح پضٍّؾي هصَة
زر زاًؾگبُ ػلَم پشؽىي هؾْس اًدبم ؽسُ اعت .لذا ثسيي ٍعيلِ اس
هؼبًٍت هحتزم پضٍّؾي زاًؾگبُ ٍ ريبعت هحتزم زاًؾىسُ
پزعتبري ٍ هبهبيي هؾْس وِ هب را زر اًدبم ايي ؼزح يبري وززُاًس،
لسرزاًي هيؽَز.
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