


 بخومدیریت درد شیوه بالینی



:  اهداف مدیریت موثر و مناسب درد عبارتند از

،کیفیت زندگی برای بیمار بهبود 
،تسهیل بهبود سریع و بازگشت به عملکرد کامل 

،کاهش عوارض 
.اجازه ترخیص زودهنگام از بیمارستان



اثرات منفی کوتاه مدت درد حاد شامل:



 عاطفی و جسمی برای بیمار رنج

 ( با تأثیر منفی بر خلق و خو و تحرک)خواب اختالل

 (  مانند فشار خون باال و تاکی کاردی)قلبی عروقی عوارض

 ↑، تغییر جریان خون منطقه ای ↑CMO2 ،DVT



تنفسی :

VL (آتلکتازی )  ↓

 احتباس خلط)سرفه-  ↓

هیپوکسمی و عفونت



:  دستگاه گوارش
معده و روده ، تهوع ، استفراغ  تحرک 

ادراراحتباس : تناسلی-ادراری دستگاه 

:نوروآندوکرین
احتباسخون ، قند -کاتابولیک هورمونهای 

Na H20



اسکلتی عضالنی :

 عضالنی اسپاسم،

 ↑DVTبی حرکتی

مزمندرد »ترس ، اضطراب ، بی خوابی : روانی



 ر  به عوارض حاد مضمنجر ویژه هنگامی که به طور ضعیفی کنترل شود به درد بعد از عمل

(به عنوان مثال ، واکنش های فیزیولوژیکی نامطلوب)

 می شود( یعنی تاخیر در بهبود طوالنی مدت و مزمن)و عوارض مزمن.



به فیزیولوژی درد



 ، درد یک تجربه شخصی و ذهنی است که شامل عوامل حسی
احساسی و رفتاری مرتبط با آسیب واقعی یا احتمالی بافت می

ار آنچه بیماران در مورد درد خود به ما می گویند می تواند بسی. شود
ن آشکار باشد ، و درک اینکه چگونه سیستم عصبی واکنش نشا

می دهد و در کوتاه مدت و بلند مدت با درد سازگار می شود ، برای 
.درک تجربیات بیماران ضروری است



IASP دردانجمن بین المللی مطالعه به گفته

 ی یا یک تجربه حسی و احساسی ناخوشایند مرتبط با آسیب واقع"به عنوان درد

 ی شودبافت ، تعریف شده یا بر اساس چنین آسیب هایی توصیف ماحتمالی.



ن و تنوع فردی در پاسخ به درد وجود دارد که متأثر از ترکیب ژنتیکی ، پیشینه فرهنگی ، س
جنسیت است



ن ای. گروه خاصی از بیماران در معرض کنترل ناکافی درد هستند و نیاز به توجه ویژه دارند
: موارد عبارتند از

بیماران اطفال

بیماران سالمندی

 نع مشکل در برقراری ارتباط به دلیل بیماری های حاد ، اختالالت شناختی یا موابیماران
زبانی



درد بعد از عمل را می توان به درد حاد و درد مزمن تقسیم کرد  :

 تجربه می شود ( روز7تا )حاد بالفاصله پس از عمل درد

 ماه پس از آسیب ادامه دارد ، درد مزمن محسوب می شود3که بیش از درد.



 جراحی مزمن مداوم پس از دردCPSP

 عددرده تاشصت وپنج درصد  بیمار بمشکل عمدتا ناشناخته است که ممکن است یک

 شودایجاد ( بسته به نوع جراحی)ازعمل

بیماراناین که دوتا ده درصد  در حالی 

CP.را تجربه می کنندشدید 



CPSP  کنترل ضعیف درد حاد بعد از عمل یک عامل پیش بینی کننده مهم در
توسعه

است.

عصبی انتقال از درد حاد به مزمن بسیار سریع اتفاق می افتد و تغییرات رفتاری و
.  بیولوژیکی طوالنی مدت خیلی زودتر از آنچه تصور می شد رخ می دهد

CPSP

( 30-83)نسبتاً متداول است پس از اقداماتی مانند قطع اندام درصد ،
22-67توراکوتومی

 و جراحی کیسه صفرا ( 11-57درصد)، جراحی سینه ( درصد27)استرنوتومی
(درصد56باالتراز)



CNS  درحساسیت مرکزی پاسخها مکانیسم



 حساسیت مرکزی یک فرایند . درجه اول فیزیولوژیکی هستنددر
درفیزیولوژیکی است و تنها 

 شلیک مداوم صورت

C-nociceptors

 طول زمان ، این فرایندها منجر به سندرم درد مزمن می شوددر.



 تکراریفعالیت مداوم یا

C-nociceptor

 ایجاد تغییراتی در پاسخ سیستم عصبی مرکزی به ورودی های باعث

 می شودحاشیه  .

 که محرک های مضر یکسانی به طور مکرر بر روی پوست با هنگامی
سرعت مشخصی اعمال می شوند ، در واکنش نورون های شاخ پشتی 

این اجازه می . تجمع تدریجی ایجاد می شود"( باد کردن"معروف به )نخاع 
دهد تا اندازه میدان پذیرش نورون شاخ پشتی رشد کند



همانند حساسیت گیرنده های آوران اولیه ، این حساسیت در انتقال درد مرکزی یک واکنش
.فیزیولوژیکی طبیعی سیستم عصبی آسیب دیده است



 اصول ارزیابی موفقیت آمیز درد

 را در حالت استراحت و هنگام حرکت ارزیابی کنید تا وضعیت عملکردی بیمار ارزیابی شوددرد .

 یک درمان معین با ارزیابی درد قبل و بعد از هر مداخله درمانی ارزیابی می شوداثر.

 بخش مراقبت پس از بیهوشی در

 به )سایر شرایطی که درد شدید است ، اغلب اوقات ارزیابی کنید ، درمان کنید و مجدداً ارزیابی کنید یا
(.ساعت با کاهش شدت درد2-1دقیقه در ابتدا ، سپس هر 15عنوان مثال هر 



 به عنوان )در بخش جراحی ، درد ، و پاسخ بیمار به درمان را به طور منظم
.  ارزیابی ، درمان و ارزیابی مجدد کنید( ساعت8-4مثال هر 

 د نمره درد را که باالتر از آن تسکین درد ارائه می شود ، تعیین کنیحداکثر
(.  آستانه مداخله)

 در حرکت ، در 4در حالت استراحت و 3عنوان مثال ، رتبه بندی شفاهی به
.  درجه ای است10مقیاس 

 و پاسخ به درمان ، از جمله عوارض جانبی ، به وضوح در اشکال به راحتی درد
.در دسترس ، مانند برگه عالئم حیاتی ، ثبت شده است



الل این شامل بیماران مبتال به اخت. بیمارانی که در انتقال درد خود مشکل دارند نیاز به توجه خاصی دارند
شناختی ، اختالل شدید احساسی ، کودکان ، بیمارانی است که به زبان محلی صحبت نمی کنند و 

.بیمارانی که سطح تحصیالت یا سابقه فرهنگی آنها با تیم مراقبت های بهداشتی آنها متفاوت است



 کاردی یا افت فشار خون ، تاکی)درد شدید غیر منتظره ، به ویژه اگر با عالئم حیاتی تغییر یافته
ت یا تشخیص های جدید ، مانند برش زخم ، عفون. همراه باشد ، بالفاصله ارزیابی می شود( تب

ندی درد فوری درد بدون درخواست رتبه بتسکین . ترومبوز ورید عمقی ، باید مورد توجه قرار گیرد
ی درد به بیمارانی که دارای درد آشکار هستند و تمرکز کافی برای استفاده از مقیاس درجه بند

.خانواده در صورت لزوم درگیر می شونداعضای . ندارند ، داده می شود



دردخاص برای ارزیابی ابزارهای 

 تا شش چهره با حاالت مختلف از لبخند زدن یا شادیتصویر : صورتحاالت :الف
رد ، مقیاس برای بیمارانی مناسب است که ارتباط با آنها مشکل دااین . اشک آور

لی مانند کودکان ، بیماران مسن ، بیماران گیج شده یا بیمارانی که به زبان مح
صحبت نمی کنند



B -مقیاس رتبه بندی شفاهیVRS

:  هیچ "خواسته می شود که درد خود را در مقیاس پنج درجه ای بیمار از
.ارزیابی کند" ، خفیف ، متوسط ، شدید یا بسیار شدید



C. 

 عددیرتبه بندی مقیاسNRS): 

 مرتبط است( 10یا )5است که بدون درد در صفر و بدترین درد ممکن در 10تا 0یا 5تا 0شامل مقیاس این  .
کنداز بیمار خواسته می شود که شدت درد خود را ارزیابی 



 بصریمقیاس آنالوگVAS): 

 های و در انت" بدون درد"میلی متری بدون تحصیل و مستقیم است که در یک انتهای آن عبارت 100شامل یک خط این
بیمار در نقطه ای که به بهترین وجه به شدت درد خود نزدیک می . مشخص شده است" بدترین درد ممکن"دیگر 

شود ، از خط عبور می کند



VRS  وNRS  بهدرجه اول در رایج ترین ابزارهای ارزیابی در محیط بالینی هستند در حالی که مقیاس

VAS

عنوان یک ابزار تحقیق استفاده می شود.



 روش های درمان گزینه های زیادی برای درمان درد بعد از عمل در دسترس است ، از جمله مسکن های
(.طییعنی عصبی و محی)و تکنیک های ضد درد منطقه ای ( مانند مواد افیونی و غیر افیونی)سیستمیک 



 این نمی توانداحتماالً وریدی یک رژیم مسکن سنتی تجویز شده در صورت نیاز داخل بیهوشی تحتبیمارانکنترل
تحویل تریاک های مسکن  IV (PCA)با دور زدن برخی از این مسائل ، بیهوشی تحت کنترل . محدودیت ها را جبران کند

.را بهینه می کند و اثرات تنوع فارماکوکینتیک و فارماکودینامیکی را در هر بیمار به حداقل می رساند



ای تریاکها ممکن است از طریق زیر جلدی ، زیر جلدی ، زیر مخاطی یا داخل عضالنی تجویز شوند ، اما شایع ترین راهه
.(IVتجویز مسکن سیستمیک بعد از عمل ، خوراکی و داخل وریدی است 



 ، اوپیوئیدها همچنین ممکن است در مکانهای آناتومیکی خاصی مانند فضای داخل نخاعی یا اپیدورال
.تجویز شوند" تجزیه و تحلیل مداوم اپیدورال"و " افیونهای عصبی عصبی تک دوز"



 و درون موضعی وسیعی در رابطه دوز مخدر ، غلظت سرمی و پاسخ مسکن در درمان درد موضعی تنوع بین
.بعد از عمل وجود دارد



 دهداگرچه برخی از نقص های مربوط به تجهیزات ممکن است رخ

 دستگاه ، اما

PCA

 استنسبتاً عاری از مشکالت خود

 ازاکثر مشکالت مربوط به استفاده و

PCA

 از خطای کاربر یا اپراتور استناشی



 یک دستگاه

PCA

 زمینه، فاصله قفل و تزریق پس( بولوس)تواند برای چندین متغیر برنامه ریزی شود ، از جمله دوز تقاضا می



 اثربخشیمطلوب یا دوز بولوس برای تقاضای

IV PCA

 از است زیرا دوز تقاضای ناکافی ممکن است منجر به بی دردی ناکافی شود ، در حالی که دوز بیشضروری
.حد تقاضا ممکن است منجر به بروز عوارض جانبی نامطلوب بیشتری مانند افسردگی تنفسی شود



IV PCA

 ه بی دردی پس از عمل برتر را ارائ،درصورت نیازمقایسه با رژیم های ضد درد سنتی در

دهدمی 

و رضایت بیمار را بهبود می بخشد



 ازبروز عوارض جانبی مرتبط با مواد افیونی ناشی

IV PCA

 تریاکهایاز متفاوت

PRN

 که به صورت داخل وریدی ، عضالنی یا زیر جلدی تجویز می شونداست.

 با میزان افسردگی تنفسی مرتبط

IV PCA

 ازو بیشتر ( درصد1.5تقریبا  )است نادر

  نیستPRN



 و محیطی ممکن است( عمدتا اپیدورال)تکنیک های ضد درد منطقه ای از انواع روش های بیهوشی عصبی
به طور کلی ، مسکنی که توسط تکنیک های اپیدورال و. برای درمان موثر درد بعد از عمل استفاده شود

مختص محل و برتر از تریاک های( به ویژه در صورت استفاده از بی حسی موضعی)محیطی ارائه می شود 
.سیستمیک است و استفاده از این تکنیک ها حتی ممکن است عوارض و مرگ و میر را کاهش دهد



ها یا افیونهای عصبی تک دوز تجویز یک دوز واحد مخدر ممکن است به عنوان یک داروی مسکن تن
ن یکی از مهمترین عوامل در تعیی. کمکی در صورت تجویز داخل بینی یا اپیدورال مثر باشد

.است( در مقابل آب دوستی)فارماکولوژی بالینی یک مخدر خاص ، میزان چربی دوستی آن 



به هنگامی که آنها از طریق تزریق مستقیم داخل نخاعی یا مهاجرت تدریجی از فضای اپیدورال
نخاعیمایع مغزی 

(CSF)  رسیدند

 ، درتمایل دارند ( یعنی مورفین و هیدرومورفون)تریاک های آب دوست

CSF

باقی بمانند

 ، سترش طور کلی شیوع عوارض جانبی بیشتر به دلیل گبه و باعث بی دردی دیر اما طوالنی تر
استسفالیک یا فوق نخاعی این ترکیبات 



و م بیهوشی مداوم اپیدورال بی دردی ارائه شده از طریق کاتتر اپیدورال ساکن یک روش ایمن
بی دردی اپیدورال بعد از عمل می تواند بی دردی. برای مدیریت درد حاد بعد از عمل استماثر 

.برتر از تریاک های سیستمیک را فراهم کند



ی استفاده از کاتتر اپیدورال در حین عمل به عنوان بخشی از روش بیهوش
پس از عمومی اپیدورال منجر به درد کمتر و بهبود سریعتر بیمار بالفاصله

ی جراحی نسبت به بیهوشی عمومی و متعاقب تریاکهای سیستمیک م
.شود



در استفاده از داروی بی حسی موضعی و یک افیون. مخدر موضعی-ترکیبات بیهوشی
یا تزریق اپیدورال ممکن است مزایایی نسبت به تزریقات شامل بی حسی موضعی

.مخدر به تنهایی داشته باشد



اکی در مقایسه با بی حسی موضعی یا مخدر به تنهایی ، ترکیبی از بی حسی موضعی و تری
ی می شود ، رگرسیون انسداد حس( از جمله بهبود تسکین درد پویا)باعث بی دردی بعد از عمل 

را محدود می کند و احتماال  دوز بی حسی موضعی را کاهش می دهد ، اگرچه تأثیر آن بر بروز 
نامشخص است



 وادمبا همراه از بی حسی موضعی و مواد افیونی نیز باعث تسکین بی دردی برتر از ترکیبی

ivPCA

افیونی می شود  .

 نی نیست که آیا اثر مسکن بی حسی موضعی و افیونی در بی حسی اپیدورال افزودمشخص
است یا هم افزا



یعنی )محل قرارگیری کاتتر درج کاتتر اپیدورال متناسب با درماتوم برش خورده
با تزریق مسکن ها به درماتوم های برش ( همخوانی-برش-بی دردی کاتتر

مناسب ، باعث ایجاد بی دردی اپیدورال پس از عمل مطلوب می شود ، باعث 
به عنوان مثال ، )ایجاد بی دردی برتر ، به حداقل رساندن عوارض جانبی 

و ( انسداد حرکتی اندام و احتباس ادرار. می شود( کاهش عوارض جانبی
کاهش عوارض



به عنوان )برش -کاتتر ، بیهوشی اپیدورال نامتقارن با کاتتر-در مقایسه با بی دردی اپیدورال متقارن با برش
منجر به افزایش درد و برداشتن ( مثال ، قرار دادن سوند کمری کم برای انجام عمل های قفسه سینه

.زودرس کاتتر اپیدورال به دلیل بیهوشی بی اثر می شود



از بهبود بیشتر پس/ رویکرد چند حالته برای بهبودی قبل از عمل
جراحی مزایای مسکن کنترل درد بعد از عمل عموما  زمانی به 

حداکثر می رسد که یک استراتژی چند حالته برای تسهیل دوران
با این حال ، درمان درد بعد از عمل ممکن . نقاهت بیمار اجرا شود

است است در برخی از نتایج بهبود چشمگیری ایجاد نکند ، زیرا بعید
تایج که مداخله ای بدون روش بتواند در حل یک مشکل پیچیده مانند ن

.حین عمل موثر باشد



 ماهیت پیچیده درد و مکانیسم های ترکیبی ایجاد درد
جراحی نیز مسئول عدم تسکین بی دردی بی حالت در 

.درمان کافی درد بعد از عمل است



اصول یک بی دردی چند حالته شامل استفاده از استراتژی ها و کالس های دارویی متعدد
برای مدیریت انتظارات بیمار و کنترل درد بعد از عمل است که به شما امکان می دهد تا 

زودتر تحرک داشته باشید ، تغذیه روده ای را کاهش دهید و پاسخ استرس را بعد از عمل 
.کاهش دهید



نفوذ )آموزش بیمار ، تکنیک های بی حسی موضعی : این استراتژی ها عبارتند از
، و ترکیبی از داروهای ضد ( موضعی ، بلوک های عصبی محیطی و بی حسی عصبی

رد درد که از طریق مکانیسم های مختلف بر روی گیرنده های مختلف در مسیر انتقال د
بی دردی و مزایای فیزیولوژیکی. عمل می کند تا اثر هم افزایی ایجاد کند



ی رویکرد چند حالته برای بهبودی بعد از عمل برای کنترل پاتوفیزیولوژی بعد از عمل و تسهیل توانبخش
جراحیبخشی جدایی ناپذیر از تقریباً تمام مسیرهای بهبودی پس از 

ERAS

 و منجر به تسریع بهبود و کاهش طول مدت بستری می شوداست.



ه بیمارانی که تحت عمل های بزرگ شکمی یا قفسه سین
نند قرار می گیرند و در یک استراتژی چند حالته شرکت می ک
، استرس هورمونی و متابولیکی را کاهش می دهند ، 
تا پروتئین کل بدن را حفظ می کنند ، مدت زمان کوتاه تری

تراوش تراشه ، نمرات درد کمتری دارند ، عملکرد زودرس 
معیارهای ترخیص واحد . روده زودتر برآورده می شود

مراقبت های ویژه در مقایسه با بیمارانی که درمان سنتی
درد را مقایسه می کنند



 مسیریکی از اجزای کلیدی رژیم ضد درد چند حالته در هر

ERAS 

، به حداقل رساندن مصرف مواد افیونی و عوارض جانبی ناشی از مواد مخدر با
.استفاده از مسکن ها و تکنیک های غیر پیوئیدی است



مسیرهای

ERAS

 شواهد جراحی ، بیهوشی ، نوروبیولوژی درد و درمان درد را ادغام کرده و جدیدترین
.ندبرنامه های مراقبت سنتی را به مسیرهای توانبخشی موثر بعد از عمل تبدیل می ک



 این رویکرد باعث کاهش عوارض بعد از عمل ، هزینه های مراقبت ، کاهش مدت اقامت در
.بیمارستان و افزایش رضایت بیمار بدون به خطر انداختن ایمنی می شود



 دستگاهضد درد ، غلظت و دوز دارو تنظیمات داروهای

PCA 

 شامل تعداد دوزهای)تقاضا ، فاصله قفل ، تزریق مداوم پایه مقدار داروی تجویز شده دوز
ساعته 4و 1به عنوان مثال ، محدودیت های )محدودیت های تعیین شده ( ناموفق و موفق
.مسکن های مکمل یا موفقیت آمیز( دوز تجویز شده



ره دما ، ضربان قلب ، فشار خون ، تعداد تنفس ، نم: نظارت معمول عالئم حیاتی
متوسط درد نمره درد در حالت استراحت و فعالیت ، تسکین درد



میزان : افت فشار خون ، برادی کاردی یا تاکی کاردی وضعیت تنفسی: عوارض جانبی قلب و عروق
تنفس ، سطح آرامبخش تهوع و استفراغ ، خارش ،



بررسی نورولوژیک بلوک حرکتی یا عملکرد و سطح حسی شواهد هماتوم اپیدورال



قرار دادن همزمان کاتترهای اپیدورال برای روش-غلظت کمتر بی حسی موضعی و برش کاتتر
.های شکمی یا قفسه سینه ممکن است بروز انسداد حرکتی را کاهش دهد



 دستورالعمل های ارائه شده درمان عوارض جانبی استفاده همزمان از
سایر داروهای ضد افسردگی سیستم عصبی مرکزی پارامترهایی برای

روز در 7/ساعت در هفته24)ارائه اطالعات تماس تحریک اطالع پزشک معالج 
در صورت بروز مشکل در صورت اضطراری درمان مسکن در صورت عدم عملکرد ( هفته

دستگاه

PCA



داروهای . عوارض جانبی داروهای ضددرد عصبی افت فشار خون
بی حسی موضعی مورد استفاده در رژیم ضد درد اپیدورال 

ار ممکن است فیبرهای سمپاتیک را مسدود کرده و به افت فش
راهکارهای درمان فشار خون غیر . خون بعد از عمل کمک کنند

بحرانی ناشی از بی دردی اپیدورال شامل کاهش دوز کلی بی 
.می شود( با کاهش میزان یا غلظت)حسی موضعی 



استفاده از داروهای بی حسی موضعی برای بیهوشی . بلوک موتور
تی اپیدورال بعد از عمل نیز ممکن است در تقریباً بیماران به بلوک حرک

اندام تحتانی کمک کند و این امر ممکن است منجر به ایجاد زخم های 
.فشار در پاشنه شود



 ساعت برطرف می شود ، 2اگرچه بالک حرکتی در بیشتر موارد پس از قطع تزریق اپیدورال به مدت تقریبا



تهوع و استفراغ.

ی در تهوع و استفراغ ناشی از تجویز عصبی افیوئید تک دوز در بیشتر بیماران رخ می دهد و بروز تجمع
افرادی که تزریق مداوم تریاک دریافت می کنند ممکن است به اندازه



 نشان می دهد که ( یا بی حسی موضعی ترکیبی/مخدرهای عصبی عصبی و)داده های کلی
بروز استفراغ بعد از عمل بین بی دردی اپیدورال و تریاک های سیستمیک مشابه است ، 

.اگرچه بیماران زن بدون در نظر گرفتن روش ضد درد ، شایع تر خواهند بود



تهوع و استفراغ ناشی از مواد افیونی عصبی ممکن است با مهاجرت سفالین مواد مخدر
به CSFدر 



بت به استفاده از فنتانیل به تنهایی یا همراه با بی حسی موضعی در انفوزیون اپیدورال نس
.تزریق مورفین کمتر با حالت تهوع و استفراغ همراه است



ده انواع داروها با موفقیت برای درمان تهوع و استفراغ ناشی از افیونی های عصبی استفا
می شوند ، از جمله نالوکسان ، دروپریدول ، متوکلوپرامید ، دگزامتازون ، اندانسترون و 

اسکوپوالمین ترانس درمال



 خارش خارش یکی از شایع ترین عوارض جانبی اپیدورال یا داخل نخاعی مخدرها است که
تمیک تقریباً در مقایسه با آن برای تجویز بی حسی موضعی اپیدورال یا تریاک های سیس

.بروز می کند



 اگرچه علت خارش ناشی از مواد افیونی عصبی نامشخص است ، انتشار هیستامین
در مدوال " مرکز خارش"محیطی علت نیست ، اما ممکن است مربوط به فعال شدن مرکزی 

یا فعال شدن گیرنده های مواد افیونی در هسته سه قلو یا ریشه های عصبی با مهاجرت
از مواد افیونی. سفاالد باشد



با شبه افیونی های عصبی که در دوزهای مناسب استفاده می شوند. دپرسیون تنفسی
ی بروز افسردگی تنفسی بیشتر از آنچه که با مصرف سیستمیک مواد مخدر مشاهده م

.شود ، ارتباط ندارند



ارش به نظر می رسد نالوکسان ، نالترکسون ، نالبوفین و دروپریدول برای کنترل دارویی خ
ت یک آنتاگونیست های گیرنده سروتونین نیز ممکن اس. هستندماثر ناشی از مواد افیونی 

.در پیشگیری از خارش ناشی از افیونی عصبی باشدمآ ثر روش 



ی کمتری اوپیوئیدهای لیپوفیلی عصبی نسبت به تریاک های آب دوست ، افسردگی تنفس
نفسی ایجاد می کنند ، اگرچه تجویز تریاک های لیپوفیلیک ممکن است باعث افسردگی ت

.زودهنگام شود



 ًتاخیر در تنفس عمدتا با گسترش سفالیدهای مخدر آب دوست همراه است که معموال
.ساعت پس از تزریق مورفین رخ می دهد12ظرف 



 ، عوامل خطر افسردگی تنفسی با مواد مخدر عصبی شامل افزایش دوز ، افزایش سن
استفاده همزمان از مواد مخدر یا آرامبخش های سیستمیک ، امکان جراحی طوالنی مدت 

به عنوان مثال ، سیستم عامل)یا گسترده و وجود شرایط همراه 



 میلی 0.4تا 0.1با افزایش ( و در صورت لزوم مدیریت راههای هوایی)درمان با نالوکسان
ردگی با این حال ، از آنجا که طول مدت فعالیت بالینی آن نسبت به اثر افس. استثر گرم م 

ان تنفسی تریاکهای عصبی نسبتاً کوتاه است ، ممکن است به تزریق مداوم نالوکس

(0.5-5µ

g/kg/h)

نیاز باشد.



های احتباس ادرار احتباس ادرار در ارتباط با تجویز عصبی مواد مخدر نتیجه تعامل با گیرنده
.افیونی در نخاع است که قدرت انقباض عضله دترسور را کاهش می دهد



ژه با مزایای بیهوشی اپیدورال استفاده از بیهوشی اپیدورال و بی حسی بعد از عمل ، به وی
محلول ضد درد موضعی ، می تواند پاسخ پاتوفیزیولوژیک را به جراحی کاهش دهد و در 

مقایسه با مسکن با داروهای مخدر که به طور سیستماتیک تجویز می شوند ، با کاهش
.مرگ و میر و بیماری همراه باشد



از استفاده از مسکن اپیدورال می تواند بروز عوارض گوارشی ، ریوی و احتماالً قلبی بعد
.عمل را کاهش دهد



لبی استفاده از بیهوشی اپیدورال قفسه سینه ، اما نه کمری ، ممکن است بروز سکته ق
بعد از عمل را کاهش دهد ، احتماالً با کاهش پاسخ به استرس و افزایش انعقاد خون ، 

.بهبود بی دردی بعد از عمل و ارائه توزیع مجدد مطلوب جریان خون کرونر



از صبوری شما باتشکر......

THANK YOU 


