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چكیده

:مقدمھ
یکی از بى خطر تـرین و مـوثرترین روش ) TKA(زانو آرتروپالستی کامل 

کنترل درد بعد از عمل،یکی از دغدغھ .می باشدبراى حفظ عملكرد زانو 
ھای مھم بعد از آرتروپالستی کامل زانو می باشد کـھ امـروزه از روش 

multimodal pain managementھای مختلف کنترل درد بھ صـورت ترکیبـی

استفاده می گردد کـھ در ایـن بـین مـا تصـمیم بـھ مقایسـھ تـاثیر 
TENSوآپوتل گرفتیم.

:مواد و روش ھا
تمامی بیمـاران کاندیـد آرتروپالسـتی زانـو بـا اسـتفاده از سـوزن 

تحت اسپاینال انسـتزی قـرار %5نمارکایی20mgبا 25Gاسپاینال سایز 
جھت اجرای مطالعھ،بیماران با استفاده از روش تصادفی بلوکی .گرفتند

در گـروه آپوتـل در پمـپ .تقسـیم شـدندTENSبھ دو گـروه آپوتـل و 
اندانسترون گذاشتھ شد و حجم 8mgمورفین و15mgآپوتل،3gr،(PCA)درد

٢۴رسانده شـد و تـا 100ccپمپ درد با استفاده از نرمال سالین بھ 
در .ادامـھ یافـتزیون پمپ درد برای بیمـاران ساعت بعد از عمل انفو

ــــروه  ــــایر ،TENSگ ــــده و س ــــذف ش ــــپ درد ح ــــل از پم آپوت
بـرای 100ccبـا حجـم ) مورفین،اندانسترون ونرمـال سـالین(ترکیبات

بـھ جـای آپوتـل در ساعت بعد عمل انفوزیون گردید و ٢۴بیماران تا 
سپس میانگین اسـکور درد بیمـاران در .استفاده شدTENSاین گروه از 

ساعت پس از عمـل بـا اسـتفاده از ٢٤و ١٢، ٨، ٤، ٢زمان ریکاوری، 
بعد از عمل جراحی عالوه بر . در دو گروه اندازه گیری شدVASسیستم 

TENSو پمــپ درد انفوزیــون(PCA) بــھ صــورت،PRN در صــورت نیــاز،از
ساعت بعـد از ٢۴در استفاده گردید کھ دوز مصرفی مخدر) پتدین(مخدر

.عمل بھ عنوان یکی از اھداف مطالعھ مورد بررسی و ثبت قرار گرفت
:نتایج

،دردscoreاز نظر 

.TENS(P=0/03)اعاتدرد scoreطوریکھ 
و میانگین مخدر مصرفی بعد (P=0/01)بودTENSمیانگین مدت بی دردی بعد از عمل در گروه آپوتل کمتر از گروه 

.   (P=0/001)بودTENSاز عمل بیماران در گروه آپوتل بیشتر از گروه 
:نتیجھ گیری



دایـکـاھش پیدرد بعـد از جراحـTENSدر ھر دو گروه آپوتـل و 
مخـدر زانیـمدرنسبت بـھ آپوتـلTENSریتاثزانیاما ماستکردھ
.استبودهشتریبیجراحعملبعد ازومیانگین مدت بی دردییمصرف

تحریـك الكتریكـي از راه ،کامـل زانـویآرتروپالسـت: کلمات کلیدی
آپوتل، پوست


