مقاله پژوهشی

تأثیرکیسهی یخ بر شدت درد ناشی از کشیدن بخیههای محل برداشت
ورید پا پس از عمل جراحی قلب
مصطفی راد ،1محمد عباسی تشنیزی ،2امیر نماینده جورابچی ،3محمد حسن

رخشانی4

 1مربی ،کارشناس ارشد پرستاری ،عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 2دانشیار ،فوق تخصص جراحی قلب و عروق ،گروه قلب دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 3دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه ،دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 4استادیار ،دکترای آمار ز یستی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،دانشکده بهداشت ،گروه آمار زیستی ،سبزوار ،ایران
نشانی نویسنده مسؤول :مشهد ،بلوار وکیل آباد ،بیمارستان فارابی ،امیر نماینده جورابچی
E-mail:amir.namayandeh@yahoo .com

وصول ،31/6/13:اصالح ،31/8/3:پذیرش31/3/31:

چکيده
زمینه وهدف:

بخیهزدن ،شایعترین روش برای بستن زخمها میباشد و بخیههای غیرقابل جذب باید کشیده شوند .کشیدن بخیههای محل

جراحی دردناک است .هدف از این مطالعه ،بررسی تاثیر کاربرد کیسه یخ بر شدت درد ناشی از کشیدن بخیههای محل برداشت ورید پا پس از
جراحی قلب بود.

مواد و روشها:

این کارآزمایی بالینی یک سوکور ،از نوع سهگروههی قبل و بعد از مداخله ،در 30بیمار تحت جراحی قلب در بیمارستان

امام رضا(ع) شهر مشهد که دارای حداقل  20سانتیمتر برش در محل برداشت ورید پا بودند ،انجامگرفت .بیماران به  9گروه یخ  60دقیقه ،یخ
 20دقیقه و کنترل تقسیم شدند .کیسه های یخ بهمدت  60دقیقه و  20دقیقه قبل از کشیدن بخیهها بر روی محل جراحی پا گذاشتهشدند .شدت
درد با استفاده از مقیاس تطابق دیداری درد ،قبل و بالفاصله بعد از کشیدن بخیهها ،سنجیدهشد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای
آنالیز واریانس یکطرفه ،Paired T test ،دقیق قیشر و مجذور کای انجامشد.

یافتهها:

قبل از کشیدن بخیهها تفاوت آماری معناداری در شدت درد سه گروه وجودنداشت .تفاوت آماری معناداری بین شدت درد بالفاصله

بعد از کشیدن بخیهها در گروه یخ  60دقیقه ( )2/39±0/39و گروه یخ  20دقیقه ( )6/10±0/53نسبت به گروه کنترل ( )1/69±6/10مشاهدهشد.

نتیجهگیری:

استفاده از کیسهی یخ ،مداخلهای مؤثر ،ارزان و بیخطر بهمنظور کاهش درد ناشی از کشیدن بخیه های محل جراحی می باشد.

واژههای کلیدی :درد ،کیسه یخ ،کشیدن بخیه ،جراحی قلب

قرار میگیرند ( .)1اغلب بیماران بعد از عمل جراحی

مقدمه
هرسال بیش از  44444بیمار در ایران تحت عمل

قلب و قفسهی سینه ،درد زیادی را تحمل میکنند (.)2

جراحی قلب و قفسهی سینه شامل :پیوند عروق کرونر،

عدم تسکین درد عالوه بر رنج روانی ،باعث اختالل در

تعویض یا ترمیم دریچه یا ترمیم نقایص ساختمانی قلب

عملکرد تنفس و درنتیجه هیپوکسی میشود .استرس
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تأثیرکیسهی یخ بر شدت درد ناشی از کشیدن بخیههای محل برداشت ورید

ناشی از درد و افزایش فعالیت سمپاتیک ،موجب ایسکمی

که در آن از یخ بهعنوان تسکیندهندهی درد استفادهشده،

میوکارد ،تاکی کاردی ،افزایش برونده قلب و انقباض

نتایج متفاوت و گاه متناقض دیدهمیشود ( .)15 ،18از

عروقی میشود و بیماران تحت عمل جراحی قلب و

دیدگاه بیماران ،عمدهترین مسأله پس از عمل جراحی،

عروق نسبت به اثرات فیزیولوژیکی درد ،آسیب پذیرترند

درد محل انسزیون آن است ( .)19درد ناشی از انجام

( .)2 ،3همچنین عدم تسکین درد یکی از علتهای مهم

بعضی از اقدامات درمانی و تشخیصی ،باعث ایجاد فشار

افزایش هزینه و طول مدت بستری در بیمارستان میباشد

حسی و روانی زیادی در بیماران میگردد(.)24
نامشخصبودن تأثیر سرما بر درد ناشی از کشیدن

(.)4 ،5
اقدامات تشخیصی و درمانی دردناک بهصورت

بخیههای محل برداشت ورید از پا در بیماران تحت عمل

معمول در بخشهای اورژانس بیمارستانها انجام میشوند

جراحی قلب و همچنین نامشخصبودن تأثیر یخ در بازه-

و استفاده از بیحسکنندهها و یا داروهای ضد درد قبل

های زمانی مختلف بر درد ناشی از برداشتن بخیهی محل

ازانجام این اقدامات ،امر ثابتی نیست .ازطرفی ،کشیدن

برداشت ورید و نیز با توجه به اینکه گزارشی مبنی بر

بخیههای محل عمل جراحی یکی از  15عمل دردناک

انجام این تحقیق در ایران به دست نیامدهاست ،محققان را

برای بیماران است که در این بخشها انجام میگردد (.)6

برآن داشت تا براساس مشورت با متخصصان ،روشی

بخیهزدن ،شایعترین روش برای بستن زخمها می-

برای استفاده از کیسهی یخ طراحی کنند که کمترین

باشد و بخیههای غیر قابل جذب باید کشیده شوند (.)7

تحریک را به محل برش جراحی برداشت ورید پا در

کشیدن بخیههای محل جراحی دردناک است ( .)8بهطور

بیماران تحت عمل جراحی قلب اعمالنماید.

کلی استفاده از نخهای بخیهی مصنوعی ،بهتر از شکلهای
طبیعی آن است .چون که میزان بروز عفونت همراه با
بخیهزدن ،کمتر است (.)9

مواد و روشها
این کارآزمایی بالینی یک سوکور ،از نوع سه-

زمان مناسب برای کشیدن بخیهها 14-14 ،روز

گروههی قبل و بعد از مداخله در بازهی زمانی مهرماه 92

بعد از عمل جراحی است ( .)14تحقیقات زیادی نشان

تا دیماه  92در کلیهی بیماران بیمارستان دانشگاهی امام

دادهاند که اغلب پزشکان داروهای ضد درد را کمتر از حد

رضا (ع) شهر مشهد که تحت جراحی قلب قرار گرفته-

مورد نیاز بیماران ،درطی انجام پروسههای درمانی

بودند ،انجام شد .نمونهگیری دراین پژوهش بهروش

تجویزکردهاند ( .)11 ،12همچنین تحقیقات مختلف

نمونهگیری آسانِ دردسترس صورتگرفت و تخصیص

نشاندهندهی آن است که متاسفانه موضوع تسکین درد آن

تصادفی گروهها بهروش بلوکهای جایگشتی انجامشد.

چنان که باید از طرف پرستاران جدی گرفته نمیشود و

نمونهای از خروجی نرمافزار  Rبرای این منظور تهیه و

هنوز اغلب بیماران بستری در بیمارستان درد شدیدی را

ازآن جهت اخذ نمونه استفادهگردید .نمونهی مطالعه به

متحمل میشوند (.)13

روش فوق با معیارهای ملیت ایرانی ،سنّ بیش از  34سال

براساس تحقیقات آزمایشگاهی و بالینی ،سرما

و کمتر از  74سال ،توانایی صحبتکردن به زبان فارسی،

موجب کاهش سرعت هدایت عصبی و افزایش آستانهی

برخورداری از هوشیاری کافی ،گذشت حداقل  5روز از

درد میشود ( ،)14 ،18ولی این روش در مطالعات اندکی

بخیههای محل جراحی و عدم استفاده از داروهای ضد

برای تسکین درد ناشی از کشیدن بخیههای محل جراحی

درد و خوابآور به مطالعه وارد شدند .در هر زمان از

مورد آزمایش قرار گرفتهاست .همچنین دربین مطالعاتی

انجام مطالعه ،بیمارانی که مایل به ادامهی همکاری نبودند
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راد و همکاران

و بیش از  16روز از عمل جراحی آنان گذشتهبود و یا

 2الیه به شکل مکعبی بهطول  24سانتیمتر و پهنای 4

نسبت به سرما حساسیت داشتند ،از مطالعه خارج شدند.

سانتیمتر و ارتفاع  2سانتیمتر است .درون این کیسهها با

درنهایت ،نتایج مطالعهی  94بیمار برای بررسی در نظر

تکههای کوچک یخ پر شد .بهاینصورت که تکههای یخ

گرفته شد .پس از بیان اهداف و اخذ رضایت کتبی از

درون کیسهای پالستیکی که ابعادش مشابه ابعاد کیسه بود،

نمونه ،بیماران با تخصیص تصادفی به سه گروه کیسهی

ریختهشد و سر آن با دستگاه پرس به نحوی محکمگردید

یخ  14دقیقه ،کیسهی یخ  24دقیقه و کنترل تقسیم شدند.

که هیچگونه نشت آب دیدهنشد .درصورت استفاده از

بهمنظور تعیین شدت درد ،از مقیاس دیداری سنجش درد

کیسهی یخ ،کیسه بالفاصله بعد از خروج از فریزر بهمدت

( )VASکه کاربرد مکرری در مطالعات دارد (،16 ،17 ،19

 14یا  24دقیقه برروی یک الیهی گاز استریل ،روی

 )3استفادهشد .ابزار گردآوری دادهها "پرسشنامهای دو

محل انسزیون جراحی پا و در تماس با پوست گذاشته-

بخشی مشتمل بر اطالعات جمعیت شناختی و بالینی" بود

میشد .درصورتی که بیمار بهعنوان کنترل درنظر گرفته-

که با مصاحبه و بررسی پروندهی بیمار تکمیل شدند .برای

میشد ،بدون انجام مداخلهی خاصی ،بخیهها کشیده می-

تعیین روایی پرسشنامهی دو بخشی از روش روایی

شدند.

محتوی استفادهشد .پایایی پرسشنامه نیز با آزمون

برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای آنالیز

همسانی درونی (آلفای کرونباخ) سنجیدهشد .به این-

واریانس یکطرفه ،کروسکال-والیس ،مجذور کای و دقیق

صورت که با یک مطالعهی مقدماتی روی  14بیمار ،پایایی

فیشر استفادهگردید .نرمافزار مورد استفاده دراین بررسی

مقیاس با استفاده از همبستگی درونی با ضریب آلفای

 SPSS 16.0بود (سطح اطمینان  %95و معناداری .)%5

کرونباخ برابر با  4/89مورد تأیید قرارگرفت.
کمک پژوهشگر از گروهبندی بیماران و اقدام

یافتهها

مربوط به هر بیمار اطالعی نداشت و از بیماران می-

 49بیمار شرکتکننده در مطالعه ( )%54/3مرد و

خواست که شدت درد خود را در دو مرحله (قبل و

 41بیمار ( )%45/5زن و میانگین سنّ کل بیماران

بالفاصله بعد از کشیدن بخیهها) بر اساس  VASمشخص-

 59/13±7/71سال بود 3 .گروه از نظر سنّ (،)P= 4/31

کنند .بخیهها توسط یک تیم جراحی و بهشیوهی مشابه

شاخص تودهی بدن ( )P= 4/57و دمای بدن ()P= 4/22

زده شدهبودند .همه بخیهها با تکنیک مشابه توسط پرستار

اختالف معناداری نداشتند (جدول )1

مجرب که پایایی عملکرد آن سنجیدهشدهبود ،در زمانیکه

بین  3گروه از نظر وجود ترس و سطح

بیمار در تخت دراز کشیدهبود ،حداکثر  2دقیقه بعد از

تحصیالت اختالف معنی داری مشاهده نشد ()P4/45

برداشتن کیسهی یخ (در گروههای مداخله) کشیدهشد.

(جدول .)2

کیسههای یخ (صفر تا  -5درجه سانتیگراد) توسط

براساس نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه،

پژوهشگر طراحی و ساختهشد .کیسهها از جنس پالستیک

اختالف آماری معناداری بین شدت درد قبل از کشیدن

جدول  :1میانگین مشخصات فردی بیماران جراحی قلب دارای زخم محل برداشت ورید پا در سه گروه یخ  11دقیقه ،یخ  01دقیقه و کنترل
گروه
یخ  02دقیقه

یخ  02دقیقه

کنترل

متغییر

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

شاخص توده بدن)(kg/m2

05/65±0/65

07/25±3/02

07/05±0/33

نتیجه آزمون واریانس یک طرفه
p2/670



 F2/65 

دمای بدن (سانتی گراد)

35/536±2/63

35/22±2/30

35/57±2/62

 p2/032

F0/620

سن

62/02±5/60

52/42±7/46

62/32±7/70

p 2/300

F0/026
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تأثیرکیسهی یخ بر شدت درد ناشی از کشیدن بخیههای محل برداشت ورید

جدول  :0توزیع فراوانی بیماران تحت عمل جراحی قلب دارای زخم جراحی محل برداشت ورید پا بر حسب وجود ترس وسطح
تحصیالت در سه گروه یخ 11دقیقه ،یخ 01دقیقه و کنترل
گروه

متغییر
وجود ترس 


یخ  02دقیقه

یخ  02دقیقه

کنترل


خیر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

02

32/2

02

32/2

07

04/7

بلی

0

0/0

0

0/0

3

3/3


ابتدایی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

7

03/3

4

32/0

3

02/2

راهنمایی

6

05/7

03

63/3

6

05/7

دبیرستان

06

62/2

5

02/2

05

63/3

دانشگاهی

3

02/2

0

5/5

5

02/2

 p2/262

سطح تحصیالت

 p2/462

جدول  :3میانگین شدت درد مرحله قبل و بعد از کشیدن بخیه های محل برش جراحی در بیماران جراحی قلب در سه گروه یخ  11دقیقه،
یخ  01دقیقه و کنترل
گروه
یخ  02دقیقه

یخ  02دقیقه

کنترل

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

درد پایه

3/23±2/75

3/35±2/70

3/05±2/76

بعد از مداخله

0/63±2/43

0/52±2/26

6/03±0/62

مقدار احتمال ()P

 2/227

 2/220

 2/220

شدت درد

نتیجه آزمون paired T test

بخیهها در سه گروه وجود نداشت ( .)P= 4/94نتایج این

کیسهی یخ حین خارجکردن لولهی سینهای را بیتأثیر

آزمون ،تفاوت معناداری بین شدت درد بعد از کشیدن

گزارشمیکند( .)15استفاده از کیسهی یخ بهمدت 14

بخیههای محل جراحی در گروه یخ  14دقیقه در مقایسه با

دقیقه ،شکل کیسهی یخ ،تعداد کم نمونه ( 54نمونه در دو

گروه کنترل ( )P= 4/447و گروه یخ  24دقیقه در مقایسه

گروه  25نفری) میتواند از دالیل احتمالی تفاوت نتیجهی

با گروه کنترل ( )P= 4/44نشانداد (جدول )3

سائولز باشد .در کیسهی یخ طراحیشده در مطالعهی
حاضر ،طول و پهنای انتخابشده متناسب با طول و پهنای

بحث

زخم بوده و موجب سردشدن مؤثر بافت اطراف زخم
در مطالعهی حاضر ،شدت درد بعد از کشیدن

شدهاست .همچنین با توجه به معنادارشدن کاهش درد در

بخیهها در گروههای یخ  14دقیقه و  24دقیقه نسبت به

گروه  14دقیقه ،بهنظرمیرسد استفاده از کیسهی یخ در

گروه کنترل بهطور معناداری کمتر بود که با نتایج مطالعهی

دردها و جراحات سطحی ،با زمان کمتر از  24دقیقه نیز

دمیر و همکاران ( )2414همخوانی دارد ( .)18نتایج

مؤثر است.

مطالعهی ایشان نشانداد که کاربرد سرما موجب کاهش

براساس مطالعات انجامشده ،استفاده از سرما

شدت درد ناشی از خارجکردن لولهی سینهای میشود.

موجب کاهش سرعت هدایت عصبی و کاهش درد می-

علت این همخوانی را میتوان استفاده از کیسهی یخ به-

شود ( .)21 ،23همچنین ،براساس نظریهی کنترل دریچه-

مدت  24دقیقه دانست .زیرا برای ایجاد اثرات

ای درد ،استفاده از تحریککنندههای فیبرهای قطور نظیر

فیزیولوژیک مطلوب سرما ،کاربرد آن حداقل بهمدت 24

سرما ،موجب بستهشدن دریچه و کاهش درد میگردد(،25

دقیقه الزم است ( .)17اما سائولز ( )2442استفاده از

.)24
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راد و همکاران

در مطالعهی حاضر ،شدت درد حین کشیدن بخیه-

شدت درد ناشی از کشیدن بخیهها در گروه کنترل

ها در گروه کنترل افزایشیافت .نتایج مطالعات دمیر و

( )4/13±1/44در محدودهی متوسط قرارداشت که علت

همکاران ( ،)2414سائولز ( ،)2442فریسنر و همکاران

این عدم همخوانی را میتوان ناشی از فعالشدن انواع

( ،)2446پانتیلو و لی ( ،)2444پانتیلو ( )1996و اون و

مختلفی از فیبرها (پوستی ،سوماتیک و احشایی) ناشی از

گولد ( ،)1997نشان میدهد که بیماران درد متوسط تا

کشیدن لولهی سینهای دانست ،هرچند در مطالعهی حاضر،

شدیدی را در زمان خارجکردن لولهی سینهای تجربهمی-

درد سطحیتر و محدود به فیبرهای پوستی میباشد.

کنند که این میزان درد ،نسبت به درد قبل از خارج کردن

دراین مطالعه ،میزان افزایش نمرهی درد حین کشیدن

لولهی سینهای بیشتر است که با نتایج مطالعهی حاضر (در

بخیههای محل جراحی نسبت به قبل از آن در گروه کنترل

مورد گروه کنترل) همخوانی دارد (18 ،26 ،27 ،28 ،29

 %91بود.

 .)15در مطالعهی دمیر ،شدت درد حین خارجکردن لولهی

از آنجا که در مطالعهی گلمحمدی ( )2448که در

سینهای نسبت به قبل از خارجکردن لوله در گروه سرما

ایران بهمنظور مقایسه تأثیر فنتانیل و سوفنتانیل بر درد

 ،%148گروه پالسبو  %118و گروه کنترل  %135افزایش-

ناشی ازخارج کردن کردن لولهی سینهای  84بیمار انجام-

یافت .در مطالعهی سائولز ،شدت درد حین خارج کردن

شد ( ،)32تغییرات شدت درد حین خارجکردن لولهی

لولهی سینهای نسبت به شدت درد پایه در گروهی یخ

سینهای نسبت به قبل از آن (در گروه فنتانیل  %34و در

 %136و در گروه پالسبو  %185افزایشیافت .در مطالعهی

گروه سوفنتانیل  )%44تقریبا مشابه مطالعهی حاضر بود،

فریسنر ،شدت درد حین خارجکردن لوله نسبت به شدت

احتمالمیرود شرایط مکانی و فرهنگی با این موضوع

درد پایه در گروه مسکن مخدّر بههمراه آرامسازی  %34و

مرتبط هستند .در مطالعهی حاضر  %11/4افراد تحمل

در گروه مسکن مخدّر  %74افزایش یافت .در مطالعهی

نسبت به درد را در سطح خیلی زیاد و  %67/1در سطح

حاضر ،نمرهی شدت درد حین کشیدن بخیههای محل

زیاد بیان کردند و میتوانگفت با توجه به تحمل باالی

جراحی نسبت به قبل از آن در گروه یخ  14دقیقه%16/8 ،

ایرانیان نسبت به درد ،استفاده از کیسهی یخ میتواند از

کاهش و در گروه یخ  24دقیقه %52 ،کاهشیافت که با

افزایش میزان دردی که در گروه کنترل ایجاد شد،

نتایج مطالعهی آکروفی ( )2445و پانتیلو و لی ()2444

پیشگیریکند و حتی باعث کاهش درد ناشی از کشیدن

همخوانیدارد( .)27 ،34در مطالعهی آکروفی شدت درد

بخیههای محل جراحی شود.

حین خارجکردن لولهی سینهای نسبت به قبل از آن در

تحریک پوستی ،شدت درد بیمار را کاهشمیدهد

گروه بوپیواکائین  %54کاهش یافت .همچنین ،در مطالعهی

و در بعضی از موارد ازبین میبرد و موجب تغییر حس

پانتیلو و لی شدت درد سه گروه از چهار گروه مورد

دردناک به یک حس خوشایندتر میشود .این روش

مطالعه ،بین  2تا  %22کاهش یافت ،ولی نتایج مطالعهی

ممکن است شکلی از پرتکردن حواس نیز باشد .زیرا

حاضر با نتایج مطالعات دمیر و همکاران ( ،)2414سائولز

باعث توجه مددجو به حس ناشی از تحریک پوستی می-

( ،)2442بروسیوس ( )1999و پانتیلو ( )1996همخوانی-

شود و کمتر به درد توجهمیکند (.)33 ،34

ندارد ( .)15 ،18 ،28 ،31زیرا در مطالعات ذکرشده،

علت دیگر تأثیر کیسه یخ در کاهش درد ناشی از

افزایش شدت درد حین خارجکردن لولهی سینهای حتی

کشیدن بخیههای محل جراحی را میتوان شکل کیسهی

در گروههای مداخله نیز بهصورت درد شدید (باالتر از 6

یخ مورد استفاده در مطالعه دانست که میتواند با ایجاد

نمره از  14نمره) گزارششد ،ولی در مطالعهی حاضر،

کمترین میزان تحریک ناحیهی جراحی ،موجب سردشدن
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تأثیرکیسهی یخ بر شدت درد ناشی از کشیدن بخیههای محل برداشت ورید

 ارزان و،استفاده از کیسهی یخ مداخلهای مؤثر

 ازطرفی با توجه به.مؤثر بافت اطراف بخیهها گردد

بیخطر بهمنظور کاهش درد ناشی از کشیدن بخیههای

طراحی ایجادشده در روش انجام مطالعه که بررسی متغیر

، روشهای غیردارویی تسکین درد.محل جراحی میباشد

 نتایج،زمان بر میزان تأثیر سرما در کاهش میزان درد بود

 با پذیرش آسان و همکاری،مانند استفاده از کیسهی یخ

حاصلشده مؤید اثربخشی سرمادرمانی با فواصل زمانی

،خوب ازطرف همهی بیماران همراه است و درضمن

 زیرا در بسیاری از مطالعات. دقیقه میباشد24 کمتر از

عوارض و پیامدهای منفی و نامطلوب مداخالت دارویی

 متغیر زمان لحاظ نشده و فقط از مقاطع،صورتگرفته

را نیز به همراه ندارد و پرستار بهطور مستقل قادر به انجام

 در مطالعهی.)17(  دقیقه ای استفاده شده است24 زمانی

.آن است

سائولز با وجوداینکه شدت درد حین خارجکردن لولهی
) کمتر از گروه5/86±2/82( سینهای در گروه کیسهی یخ

تشکر و قدردانی

 ولی این تفاوت معنادار نبود،) بود6/34±2/52( آب لوله

این مطالعه حاصل اجرای پایاننامه تحقیقاتی

 سائولز دریافت که استفاده از کیسهی یخ.)P4/45(

 دانشگاه علوم پزشکی1392/14/11 مصوب مورخه

تأثیری بر درد ناشی از خارجکردن لولهی سینهای ندارد

سبزوار است که با حمایت مالی معاونت پژوهشی

.)15(

 بدینوسیله از زحمات معاونت.صورتگرفتهاست

)2 .) کمبودن نمونه1 :محدودیتهای مطالعه

 کارکنان بخش جراحی قلب بیمارستان،پژوهشی دانشگاه

 زیرا.امکانپذیرنبودن انجام مطالعه به روش دوسوکور

امام رضا (ع) و کلیهی همکاران و بیمارانی که در این

 قادر به تشخیص و احساس سرما بر،واحدهای پژوهش

. سپاسگزاری میشود،طرح ما را یاری رساندند

) گزارش ذهنی درد توسط3 .روی پوست خود بودند
بیماران که ممکناست درد را به صورت کمتر یا بیشتر از
.مقدار موجود گزارش نمایند
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Background: Suturing, is the most common way to close
wounds and non-absorable sutures must be removed. Suture
removal is a painful process. The purpose of this study was to
evaluate the application of ice bag on pain intensity from pulling
sutures of the leg vein removal among patients undergoing
cardiac surgery.
Methods: This single-blinded clinical trial, three groups before
and after intervention, was conducted on 90 post cardiac surgery
patients who had at least 20 cm incision in surgical site (leg vein
removal) and hospitalysed in Imam Reza Hospital of Mashhad,
Iran. In group 1, Ice bags were applied on surgical site for 10
minutes and in group 2 for 20 minutes before sutures removal.
Participants in the control group did not receive any intervention.
Pain intensity was measured by visual analog scale before and
immediately after sutures removed. Data analysis was done by
ANOVA, Paired T test, Chi-square and Fisher exact tests.
Results: There was no significant difference in pain intensity
scores between three groups before sutures removal.
Immediately after sutures removal, pain intensity score in group1
(2/53 0/93) and group2 (1/60±0/85) were significantly less than
the control group (4/13±1/40).
Conclusion: Applying ice bag can be considerd as an effective,
cheap and low risk intervention for decreasing pain associated
with sutures removal.
Keywords: Pain, Ice bag, Suture removal, Cardiac surgery
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