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مماله پژيهشی اصیل
تاثیر اسپیريمتری اوگیسشی ي تمریىات تىفسی عمیك بر گازهای خًن شریاوی بیماران پس از جراحی بای
پس عريق کريور
حسیه فیضی ،1کارشىاس ارشد پرستاری
* هیًا محمدی ،2کارشىاس ارشد پرستاری
احمدرضا یسدان ویک ،3دکترای پرستاری
محسه میرمحمدصادلی ،4جراح للب ي عريق
پریا زماوی ،5کارشىاس پرستاری
خالصٍ
َدف .در ایي هطالعِ ،تاثیر توریٌات تٌفعی عویك ٍ اظپیرٍهتری اًگیسؼی تر همادیر گازّای خَى ؼریاًی تررظی ؼذ.
زمیىٍ .ؼیَع عَارض ریَی تِ دًثال جراحی تای پط عرٍق کرًٍر تاال هی تاؼذ .ترٍز ایي عَارض ًمػ هْوی در ًاتَاًی ٍ هرگ تیواراى دارد.
رٍغ ّای هختلفی ترای تْثَد عولکرد ریِ پط از جراحی تای پط عرٍق کرًٍر تِ کار هی رٍد.
ريش کار .در ایي کارآزهائی تالیٌی 64 ،تیوار کاًذیذ جراحی تای پط عرٍق کرًٍر ،تعتری در تیوارظتاى ّای ؼْیذ چوراى ٍ هرکس للة ظیٌا
در ؼْر اصفْاى اًتخاب ؼذًذ .هعیارّای ٍرٍد ؼاهل عذم اتتال تِ اختالالت عصثی عضالًی ٍ ؼٌاختی ،غیر اٍرشاًط تَدى عول جراحی ،عذم اتتال
تِ تیواری ّای ؼذیذ ریَی لثل از عول ًظیر تیواری هسهي اًعذادی ریِ ،عذم اتتال تِ اختالل کارکرد کلیَی ،هذت تَْیِ هکاًیکی کوتر از 13
ظاعت ،تَاًایی اًجام توریٌات تٌفعی آهَزغ دادُ ؼذُ ٍ تَاًایی اظتفادُ از دظتگاُ اظپیرٍهتری اًگیسؼی تَد .تیواراى تِ رٍغ تخصیص تصادفی
در یکی از ظِ گرٍُ اظپیرٍهتری اًگیسؼی ،توریٌات تٌفعی عویك ترًاهِ ترًاهِ ریسی ؼذُ ٍ توریٌات هعوَل (رٍتیي) لرار گرفتٌذ .ظِ گرٍُ از
ًظر گاز ّای خَى ؼریاًی لثل از عول ،تعذ از خرٍج لَلِ تراؼِ ٍ ،رٍزّای دٍم ٍ ظَم تعذ از عول تا ّن همایعِ ؼذًذ .ترای تحلیل دادُ ّا در
ًرم افسار  SPSSاز آزهَى ّای آهاری کای اظکَئر ٍ آًالیس ٍاریاًط یک طرفِ اظتفادُ ؼذ.
یافتٍَا .ظِ گرٍُ از ًظر هؽخصات دهَگرافیک ٍ همادیر گازّای خَى ؼریاًی لثل از عول ٍ ،رٍزّای اٍل ٍ دٍم تعذ از عول تا ّن اختالف
هعٌاداری ًذاؼتٌذ .در رٍز ظَم تعذ از عول ،گرٍُ اظپیرٍهتری اًگیسؼی ٍ گرٍُ توریٌات تٌفعی عویك در همایعِ تا گرٍُ کٌترل ،از ًظر هیاًگیي
درصذ اؼثاع اکعیصى خَى ؼریاًی ،فؽار ظْوی اکعیصى خَى ؼریاًی ،فؽار ظْوی دی اکعیذ کرتي خَى ؼریاًی دارای ختالف آهاری هعٌادار
تَد ( ،)P≥/0///0اها دٍ گرٍُ هذاخلِ از ًظر ایي همادیر تا ّن اختالف آهاری هعٌادار ًذاؼتٌذ.
وتیجٍ گیری .اظتفادُ از اظپیرٍهتری اًگیسؼی ٍ اًجام توریٌات تٌفط عویك ترًاهِ ریسی ؼذُ در تْثَد همادیر گازّای خَى ؼریاًی هَثرتر از
توریٌات تٌفعی هعوَل هی تاؼٌذ.
کلیدياژٌ َا :جراحی تای پط عرٍق کرًٍر ،اظپیرٍهتری اًگیسؼی ،توریٌات تٌفعی عویك ،گازّای خَى ؼریاًی
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خزاحی ثبی پظ ػزٚق وز٘ٚز ث ٝػٛٙاٖ درٔبٖ ا٘تخبثی ثزای ثغیبری اس ثیٕبراٖ دچبر ثیٕبری ػزٚق وز٘ٚز ٔحغٛة ٔی ؽٛد .عبال٘ٝ
ثیؼ اس یه ٔیّی ٖٛخزاحی ثبی پظ ػزٚق وز٘ٚز در عزاعز د٘یب ا٘دبْ ٔی ؽٛد (ویٙبٖ ٕٞ ٚىبراٖ .)2005 ،ثیٕبرا٘ی و ٝتحت درٔبٖ
خزاحی ثبی پظ ػزٚق وز٘ٚز لزار ٔی ٌیز٘ذ ،در ٔؼزك خيز اثتال ث ٝػٛارك ریٛی لزار دار٘ذ (پبعىیٙب ٚ ٚاِذر .)2003 ،ػٛارك
ریٛی اس ٔؼٕ َٛتزیٗ ػٛارك ثؼذ اس ػُٕ خزاحی ثبی پظ ػزٚق وز٘ٚز  ٚثز اعبط ٌشارػ ٞب ،ثیٗ  30تب  60درفذ اعت (ٔٚ ِٗٛ
ٕٞىبراٖ .) 2009 ،ثزٚس ایٗ ػٛارك ٘مؼ ٕٟٔی در ٘بتٛا٘ی ٔ ٚزي ثیٕبراٖ دارد  ٚثبػث فزف ٞشیٞ ٝٙبی سیبدی ٔی ؽٛد (ٚایٗ ٚ
ثٛتی .) 2004 ،ػٛارك ریٛی ٔٙدز ث ٝاختالَ در اوغیض٘بعی ٚ ٖٛتجبدالت ٌبسی ٔی ؽ٘ٛذ (سارثٛن ٕٞ ٚىبرأٖ ٚ )2003 ،ؾخـ
ؽذ ٜاعت و ٝپظ اس خزاحی ثبی پظ ػزٚق وز٘ٚز ،احتٕبَ ثزٚس ٞبیپٛوغٕی ؽزیب٘ی  100درفذ اعت (ٚعتزدٞبَ ٕٞ ٚىبراٖ،
.)2005
ث ٝخبىز ارتجبه تٍٙبت ًٙلّت ثب عیغتٓ ریٛیٞ ،ز تغییزی در ایٗ عیغتٓ رٚی وبر لّت اثز ٔی ٌذارد  ٚدر ؽزایو پظ اس خزاحی ثبی
پظ ػزٚق وز٘ٚز و ٝلّت آعیت پذیز اعت ،السْ اعت ایٗ ػٛارك ث ٝىٛر عزیغ تؾخیـ داد ٜؽ٘ٛذ  ٚالذأبت درٔب٘ی ٔٙبعت
فٛرت ٌیزد تب اس ٔؾىالت ؽذیذتز ریٛی  ٚػٛارك لّجی خٌّٛیزی ؽٛد (ٔبرٌزع ٚ ٖٛریّی .)2008 ،پظ اس خزاحی ثبی پظ ػزٚق
وز٘ٚز ،اس الذأبتی و ٝثزای ثٟجٛد ػّٕىزد ریٛی در سٔی ٝٙتجبدالت ٌبسی  ٚاوغیض٘بعی ٖٛالسْ اعت ٔی تٛاٖ ث ٝفیشیٛتزاپی لفغٝ
عی ،ٝٙتٕزیٙبت تٙفغی ػٕیك ،اعپیزٔٚتزی اٍ٘یشؽی ،فؾبر ٔثجت ٔتٙبٚة یب ٔذا ْٚدر سٔبٖ تٙفظ خٛد ث ٝخٛدی ،اعتفبد ٜاس ٘جٛالیشر ٚ
خزٚج سٚدٍٙٞبْ اس تخت اؽبر ٜوزد (ر٘بِت ٕٞ ٚىبراٖ.)2009 ،
ثؼذ اس ػُٕ خزاحی ثبی پظ ػزٚق وز٘ٚز ٕٔىٗ اعت اس یه یب چٙذ رٚػ ثزای ثٟجٛد اوغیض٘بعی ٚ ٖٛثٟجٛد ػّٕىزد ریٛی در ا٘دبْ
تجبدالت ٌبسی اعتفبد ٜؽٛدِٚ ،ی تٛافك در ٔٛرد رٚػ خبفی ٚخٛد ٘ذارد (ٚایٗ  ٚثٛتی2004 ،؛ ٚعتزدٞبَ ٕٞ ٚىبراٖ .)2005 ،اس ٔیبٖ
ایٗ رٚػٞب ،اعتفبد ٜاس اعپیزٔٚتزی اٍ٘یشؽی  ٚا٘دبْ تٕزیٙبت تٙفغی ػٕیك رٚػٞبیی ٞغتٙذ ؤ ٝی تٛاٖ ث ٝراحتی  ٚثذ ٖٚػبرمٝ
ثزای ثیٕبراٖ ث ٝوبر ثزد  ٚاس ىزف دیٍز رٚػ ٞبی وٓ ٞشی ٝٙای ٘یش ٔی ثبؽٙذ (ر٘بِت ٕٞ ٚىبراٖ .)2009 ،تحمیمبت ٔتؼذدی در ٔٛرد
تبثیز ٞز وذاْ اس ایٗ رٚػ ٞب ثز ثٟجٛد ػّٕىزد ریٛی در سٔی ٝٙتجبدالت ٌبسی  ٚاوغیض٘بعی ٖٛپظ اس خزاحی ثبی پظ ػزٚق وز٘ٚز
ا٘دبْ ؽذ ٜاعت و٘ ٝتبیح ٔتفبٚتی را ٌشارػ وزد ٜا٘ذ (ر٘بِت ٕٞ ٚىبراٖ .)2009 ،در حبِی و ٝدر ثزخی اس ٔيبِؼبت ،تبثیز ایٗ رٚػ ٞب
ٔٛرد عٛاَ لزار ٌزفت ٝاعتٔ ،يبِؼبت دیٍز تبثیز ایٗ رٚػ ٞب را تبییذ وزدٜا٘ذ .ر٘بِت ٕٞ ٚىبراٖ ( )2009ثب ٔمبیغ ٝاعپیزٔٚتزی
اٍ٘یشؽی  ٚتٕزیٙبت تٙفغی ػٕیك ثز٘بٔ ٝریشی ؽذ ٜاس ٘ظز تبثیز ثز ػّٕىزد ریٛی در سٔی ٝٙتجبدالت ٌبسی  ٚاوغیض٘بعی ٖٛدر ثیٕبراٖ
وب٘ذیذ خزاحی لّت ث ٝایٗ ٘تید ٝرعیذ٘ذ وٞ ٝز د ٚرٚػ اس ٘ظز ثٟجٛد ػّٕىزد ریٛی تفبٚتی ٘ذار٘ذ .اس ىزفی٘ ،تبیح حبفُ اس ٔيبِؼٝ
آٌٛعتیٙی  ٚعی٘ ) 2009( ًٙؾبٖ داد و ٝاعتفبد ٜاس اعپیزٔٚتزی اٍ٘یشؽی ثیؾتز ثبػث ثٟجٛد ػّٕىزد ریٛی ٔی ؽٛد .ثب تٛخ ٝثٝ
إٞیت ػٛارك ریٛی ثؼذ اس ػُٕ  ٚتبثیزات عٛء آٖ ثز پیؼ آٌٟی ثؼذ اس ػُٕ ،عالٔتی ثیٕبراٖ  ٚتحٕیُ ٞشیٞ ٝٙبی والٖ٘ ،یبس
ایٗ ثیٕبراٖ ث ٝا٘دبْ ٔزالجت ٞبی تٙفغی ثؼذ اس ػُٕ رٚؽٗ اعت .در ثخؼ ٞبی ٔزالجت ٚیض ٜخزاحی لّت دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی
اففٟبٖ دعتٛراِؼّٕی ثزای ا٘دبْ ٔزالجت ٞبی تٙفغی ث ٝفٛرت عبسٔبٖ یبفتٙٔ ٚ ٝغدٓ ٚخٛد ٘ذارد ٚ ،ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و٘ ٝتبیح
ٔيبِؼبت در ایٗ سٔیٔ ٝٙتفبٚت ٔ ٚتٙبلل ٞغتٙذ ،ایٗ ٔيبِؼ ٝثب ٞذف ٔمبیغ ٝتبثیز اعپیزٔٚتزی اٍ٘یشؽی  ٚتٕزیٙبت تٙفغی ػٕیك
ثز٘بٔ ٝریشی ؽذ ٜثز ٌبسٞبی خ ٖٛؽزیب٘ی ثیٕبراٖ تحت خزاحی ثبی پظ ػزٚق وز٘ٚز ا٘دبْ ؽذ.
مًاد ي ريش ها
ایٗ ٔيبِؼ ٝاس ٘ٛع وبرآسٔبیی ثبِیٙی عٌ ٝزٞٚی ثٛد و ٝدر عبَ  1392ثز رٚی  75فزد وب٘ذیذ خزاحی ثبی پظ ػزٚق وز٘ٚز ثغتزی در
ٔزوش آٔٛسؽی درٔب٘ی ؽٟیذ چٕزاٖ  ٚثیٕبرعتبٖ عیٙب ا٘دبْ ؽذٔ .ؼیبرٞبی ٚرٚد ؽبُٔ ػذْ اثتال ث ٝاختالالت ػقجی ػنال٘ی ٚ
ؽٙبختی ،اٚرصا٘غی ٘جٛدٖ ػُٕ خزاحی ،ػذْ اثتال ث ٝثیٕبری ٞبی ؽذیذ ریٛی لجُ اس ػُٕ (٘ظیز ثیٕبری ٔشٔٗ ا٘غذادی ری ،)ٝػذْ
اثتال ث ٝاختالَ وبروزد وّیٛی ،تٟٛیٔ ٝىب٘یىی وٕتز اس  24عبػت ،تٛا٘بیی ا٘دبْ تٕزیٙبت تٙفغی  ٚتٛا٘بیی اعتفبد ٜاس دعتٍبٜ
اعپیزٔٚتزی اٍ٘یشؽی ثٛدٔ .ؼیبرٞبی خزٚج اس ٔيبِؼ ٝؽبُٔ ٘یبس ث ٝػُٕ خزاحی ٔدذد ث ٝدِیُ ػٛارك احتٕبِی ،ثزٚس ػٛارك
ؽٙبختی ٛ٘ ٚرِٛٚصیه ثؼذ اس ػُٕ خزاحی ،ثزٚس اختالالت ؽذیذ ٕٛٞدیٙبٔیه (٘ظیز وبٞؼ یب افشایؼ ؽذیذ فؾبر خ ،ٖٛؽٛن) ،ثزٚس
اریتٕی خيز٘بن ،یب ا٘قزاف اس ادأ ٝؽزوت در ٔيبِؼ ٝثٛد.
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ایٗ ٔيبِؼ ٝتٛعو وٕیت ٝاخالق دا٘ؾٍب ٜتبییذ  ٚثب وذ  IRCT2013050913280N1در عبیت وبرآسٔبیی ثبِیٙی ثجت ٌزدیذ .پظ اس
دعتزعی ث ٝثیٕبرا٘ی ؤ ٝؼیبرٞبی ٚرٚد ثٔ ٝيبِؼ ٝرا داؽتٙذ ،رمبیت آٌبٞب٘ ٚ ٝوتجی اس آٖ ٞب اخذ ؽذ  ٚعپظ ،ث ٝرٚػ تخقیـ
تقبدفی ثز اعبط خذ َٚاػذاد تقبدفی ث ٝعٌ ٝز ٜٚتمغیٓ ؽذ٘ذ ،ث ٝایٗ فٛرت و ٝارلبْ  3 ٚ 2 ،1ثٌ ٝز ٜٚأ َٚذاخّ ،ٝارلبْ ٚ 5 ،4
 6ثٌ ٝز ٜٚدٔ ْٚذاخّ ٚ ،ٝارلبْ  9 ٚ 8 ،7ثٌ ٝز ٜٚوٙتزَ اختقبؿ داد ٜؽذ  ٚرلٓ ففز در ٘ظز ٌزفت٘ ٝؾذٌ .ز ٜٚأ َٚذاخّ ،ٝدریبفت
وٙٙذ ٜاعپیزٔٚتزی اٍ٘یشؽی؛ ٌ ٚز ٜٚدٔ ْٚذاخّ ،ٝدریبفت وٙٙذ ٜتٕزیٙبت تٙفغی ػٕیك ثز٘بٔ ٝریشی ؽذ ٜثٛدٌ .ز ٜٚوٙتزَ تٟٙب
تٕزیٙبت تٙفغی ٔؼٕ َٛرا ا٘دبْ ٔی داد٘ذ .یه رٚس لجُ اس ػُٕ خزاحی ث ٝثیٕبراٖ ٌز ٜٚأ َٚذاخّ٘ ٝح ٜٛاعتفبد ٜاس اعپیزٔٚتزی
اٍ٘یشؽی  ٚثٌ ٝز ٜٚدٔ ْٚذاخّ٘ ٝح ٜٛا٘دبْ تٕزیٙبت تٙفغی ػٕیك ثز٘بٔ ٝریشی ؽذ ٜث ٝىٛر ػّٕی آٔٛسػ داد ٜؽذ .عپظ ،ایٗ
ٔذاخالت تٛعو ثیٕبراٖ ث ٝفٛرت ػّٕی اخزا ؽذ تب پضٞٚؾٍز اس ا٘دبْ فحیح آٟ٘ب اىٕیٙبٖ یبثذ.
ٔذاخٌّ ٝز ٜٚا( َٚاعتفبد ٜاس اعپیزٔٚتزی اٍ٘یشؽی) ث ٝفٛرت  10تٙفظ ػٕیكٞ ،ز د ٚعبػت ،در ؽیفت فجح  ٚػقز ( 12عبػت)
ثٛد و ٝثزای ا٘دبْ آٖ ،ثیٕبراٖ در ٚمؼیت ٘ؾغت ٝیب ٘یٕ٘ ٝؾغت ٝلزار ٔیٌزفتٙذ  ٚثب لزار دادٖ ِ ِٝٛاعپیزٔٚتز اٍ٘یشؽی در دٞبٖ،
ػُٕ دْ را در داخُ دعتٍب ٜا٘دبْ ٔی داد٘ذ؛ ثؼذ اس پبیبٖ دْ٘ ،فظ خٛد را ثٔ ٝذت ع ٝثب٘یٔ ٍٝ٘ ٝی داؽتٙذ  ٚثب ثزداؽتٗ دعتٍب ٜػُٕ
ثبسدْ را ث ٝآٞغتٍی اس را ٜدٞبٖ ا٘دبْ ٔی داد٘ذ .ث ٝثیٕبراٖ ٌفتٔ ٝی ؽذ وٞ ٝز ثبر ثب افشایؼ ٔیشاٖ ثبال ثزدٖ ٌٛیٞب ث ٝتذریح
تٙفظ ػٕیكتزی ا٘دبْ ٔی دٙٞذ.
ٔذاخّ ٝدر ٌز ٜٚد( ْٚا٘دبْ تٕزیٙبت تٙفظ ػٕیك ثز٘بٔ ٝریشی ؽذ )ٜث ٝایٗ فٛرت ثٛد و ٝثیٕبر تٙفظ ٞبی آٞغت ٚ ٝػٕیك اس ثیٙی
ا٘دبْ ٔی داد ٕٞ ٚشٔبٖ ثب آٖ دعت ٞبی خٛد را ثزای وٕتز وزدٖ درد  ٚتٙفظ راحت تز رٚی لفغ ٝعی ٝٙلزار داد ٚ ٜفؾبر ٔی داد.
ثیٕبر ثؼذ اس پبیبٖ دْ٘ ،فظ خٛد را ثٔ ٝذت ع ٝثب٘یٔ ٍٝ٘ ٝی داؽت؛ پظ اس آٖ ثبسدْ را در حبِی وِ ٝت ٞب ث ٝفٛرت غٙچٝای درآٔذٜ
ثٛد  ٚػنالت ؽىٓ فؾزدٔ ٜی ؽذ اس را ٜدٞبٖ خبرج ٔی وزد  ٚایٗ تٕزیٗ را ث ٝفٛرت یه دٚر ٜد ٜتبییٞ ،ز د ٚعبػت ،در ؽیفت
ٞبی فجح  ٚػقز ( 12عبػت) تىزار ٔی وزد .ایٗ ٔذاخالت ،یه عبػت پظ اس خبرج ٕ٘ٛدٖ ِ ِٝٛتزاؽ ٝثب ٘ظبرت پضٞٚؾٍز یب ٕٞىبر
پضٞٚؾٍز ؽزٚع ٔی ؽذ  ٚتب رٚس ع ْٛثؼذ اس ػُٕ ادأٔ ٝی یبفت؛ أب در ٌز ٜٚوٙتزَ ،تٕزیٙبت ٔؼٕ َٛثؼذ اس ػُٕ فٛرت ٔی ٌزفت.
ایٗ ثیٕبراٖ ٘یش ثؼذ اس ػُٕ خزاحی تحت ٘ظز ثٛد٘ذٌ .بسٞبی خ ٖٛؽزیب٘ی لجُ اس اِمبی ثیٟٛؽی  ٚرٚس ا( َٚثؼذ اس خزٚج ِ ِٝٛتزاؽ،)ٝ
د ٚ ْٚع ْٛثؼذ اس ػُٕ خزاحی ا٘ذاسٌ ٜیزی ٔی ؽذ .لجُ اس ا٘دبْ ػُٕ خزاحی ،دادٞ ٜبی ٔزثٛه ثٔ ٝؾخقبت فزدی  ٚعبثم ٝثیٕبری
ؽبُٔ عٗ ،خٙظ ،عبثمٔ ٝقزف عیٍبر ٚ ،عبثم ٝثیٕبری ٞبی سٔی ٝٙای اس پز٘ٚذ ٜثیٕبراٖ اعتخزاج  ٚثجت ؽذ .تحّیُ دادٞ ٜب در ٘زْ
افشار  SPSSثب اعتفبد ٜاس آسٔٞ ٖٛبی آٔبری وبی اعىٛئز ،وزٚعىبَ ٚاِیظ  ٚآ٘بِیش ٚاریب٘ظ یه ىزف ٝا٘دبْ ؽذ.
یافته ها
اس ٔدٕٛع  83ثیٕبر ا٘تخبة ؽذ ،ٜع ٝثیٕبر ث ٝدِیُ ٌِ ِٝٛذاری دٚثبر ٚ ٜتٟٛیٔ ٝىب٘یىی ثیؼ اس  24عبػت ،د ٚثیٕبر ث ٝػّت ػذْ
تٛا٘بیی ا٘دبْ اعپیزٔٚتزی اٍ٘یشؽی ،د ٚثیٕبر ث ٝدِیُ اختالالت ؽذیذ ٕٛٞدیٙبٔیه  ٚیه ثیٕبر ث ٝػّت عىت ٝایغىٕیه ثؼذ اس
خزاحی (در ٔدٕٛع  8ثیٕبر) اس ٔيبِؼ ٝخبرج ؽذ٘ذ .آسٔٞ ٖٛبی آٔبری ٘ؾبٖ داد و ٝعٌ ٝز ٜٚاس ٘ظز ٔؾخقبت فزدی (خٙظ ،عٗ،
ٚسٖ ،تحقیالت ،عبثم ٝاعتؼٕبَ دخب٘یبت)  ٚعبثم ٝپشؽىی (دیبثتٞ ،بیپزتب٘غیٔ ،ٖٛذت سٔبٖ تٟٛیٔ ٝىب٘یىی) ثب  ٓٞاختالف
ٔؼٙبداری ٘ذار٘ذ (خذ َٚؽٕبر.)1 ٜ
عٌ ٝز ٜٚاس ٘ظز تغییزات ٌبسٞبی خ ٖٛؽزیب٘ی (فؾبر عٕٟی اوغیضٖ خ ٖٛؽزیب٘ی ،فؾبر عٕٟی دی اوغیذ وزثٗ خ ٖٛؽزیب٘ی ٚ
درفذ اؽجبع اوغیضٖ خ ٖٛؽزیب٘ی) ثبٔ ٓٞمبیغ ٝؽذ٘ذ٘ .تبیح ٘ؾبٖ داد و ٝثیٗ عٌ ٝز ٜٚاس ٘ظز ایٗ ٔتغیزٞب ،در رٚس ا( َٚثؼذ اس خزٚج
ِ ِٝٛتزاؽ ٚ )ٝرٚس د ْٚثؼذ اس ػُٕ خزاحی اختالف آٔبری ٔؼٙبداری ٚخٛد ٘ذارد ،أب در رٚس ع ،ْٛاختالف دٌ ٚزٔ ٜٚذاخّ ٝثب ٌزٜٚ
وٙتزَ اس ٘ظز ایٗ ٔتغیزٞب ٔؼٙبدار ثٛد  ٚدر دٌ ٚزٔ ٜٚذاخّ ،ٝتغییزات ٌبسٞبی خ ٖٛؽزیب٘ی ث ٝعٛی ثٟجٛدی ثٛد (( )P≥000001خذاَٚ
ؽٕبر .) 5 ٚ 4 ،3 ٜدر رٚس ع ْٛثؼذ اس ػُٕ ،دٌ ٚزٔ ٜٚذاخّ ٝاس ٘ظز تغییزات ٌبسٞبی خ ٖٛؽزیب٘ی ثب  ٓٞاختالف ٔؼٙبداری ٘ذاؽتٙذ.
بحث
ثؼذ اس ػُٕ خزاحی ثبی پظ ػزٚق وز٘ٚز ٔی تٛاٖ اس رٚػ ٞبی ٔختّفی ثزای ثٟجٛد ػّٕىزد ریٛی اعتفبد ٜؽٛدِٚ ،ی تٛافك درٔٛرد
رٚػ خبفی ٚخٛد ٘ذارد (ٚایٗ  ٚثٛتی2004 ،؛ ٚعتزدٞبَ ٕٞ ٚىبراٖ .)2005 ،اس ٔیبٖ ایٗ رٚػ ٞب ،اثزثخؾی اعپیزٔٚتزی اٍ٘یشؽی
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 ٚتٕزیٙبت تٙفظ ػٕیك ثز ثٟجٛد ػّٕىزد ریٛی پظ اس خزاحی ثبی پظ ػزٚق وز٘ٚز ٔٛرد ٔيبِؼ ٝلزار ٌزفت ٝاعت ٘ ٚتبیح ٔتفبٚتی
حبفُ ؽذ ٜاعت (ر٘بِت ٕٞ ٚىبراٖ.)2009 ،
خذ َٚؽٕبر : 1 ٜثزخی ٔؾخقبت دٌٔٛزافیه  ٚعٛاثك ثبِیٙی ٚاحذٞبی ٔٛرد پضٞٚؼ ث ٝتفىیه ٌزٞ ٜٚب
متغیر

گريٌ ايل مداخلٍ

گريٌ ديم مداخلٍ

گريٌ کىترل

وتیجٍ آزمًن

سه (سال)
میاوگیه (اوحراف معیار)

)605( 4702

)603( 4808

)501( 4701

df=1, F=/04, P=/030

يزن (کیلًگرم)
میاوگیه (اوحراف معیار)

)406( 5605

)502( 5501

)502( 5401

df=1, F=/075, P=/028

مدت تًُیٍ مکاویکی (ساعت)
)1( 801

)1( 801

)006( 7

df=1, F=1083, P=/0/5

)807( 505

)807( 6

)701( 406

df=1, F=/002, P=/076

دارد /تعداد (درصد)

)5/( 04

)53( 05

)5/( 04

ودارد /تعداد (درصد)

)3/( 0/

)25( 8

)3/( 0/

میاوگیه (اوحراف معیار)
مدت مصرف سیگار (سال)
میاوگیه (اوحراف معیار)

df=1, x2=/000, P=/083

سابقٍ پرفشاری خًن

df=1, x2=/064, P=/057

سابقٍ دیابت
دارد /تعداد (درصد)

)37( 01

)5/( 04

)42( 02

ودارد /تعداد (درصد)

)41( 02

)3/( 0/

)37( 01
2

df=1, x =/043, P=/066

سابقٍ مصرف دخاویات
دارد /تعداد (درصد)

)33( 00

)17( 6

)25( 8

ودارد /تعداد (درصد)

)45( 03

)61( 07

)53( 05

خذ َٚؽٕبرٔ : 2 ٜمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ پبرأتزٞبی ٌبسٞبی خ٘ٛی ٚاحذٞبی ٔٛرد پضٞٚؼ ث ٝتفىیه ٌزٞ ٜٚب در سٔبٖ ٞبی ٔختّف
متغیر

زمان

گريٌ ايل

گريٌ ديم

مداخلٍ

مداخلٍ

گريٌ کىترل

وتیجٍ آزمًن آوًيا

فشار سُمی اکسیژن خًن شریاوی

قبل از عمل

)704( 6208

)606( 6308

)701(6406

F=/073, P=/032

(میلی متر جیًٌ) میاوگیه (اوحراف

ريز ايل بعد از عمل

)302( 7/03

)202( 6803

)105( 7001

F=10//, P=/002

ريز ديم بعد از عمل

)700( 6600

)300( 6700

)400( 680/

F=/06/, P=/04/

ريز سًم بعد از عمل

)306( 7102

)305( 7002

)600( 6106

F=1101, P=/0///

درصد اشباع اکسیژن خًن شریاوی

قبل از عمل

)004( 8303

)000( 8303

)105( 820/

F=/073, P=/038

میاوگیه (اوحراف معیار)

ريز ايل بعد از عمل

)008( 8302

)005( 8307

)00/( 840/

F=607, P=/00/

ريز ديم بعد از عمل

)10/( 8108

)107( 8303

)005( 8103

F=204, P=/000

ريز سًم بعد از عمل

)003( 8507

)003( 8507

)100( 8/04

F=00105, P=/0///

فشار سُمی دی اکسید کربه خًن

قبل از عمل

)200( 3002

)203( 3/0/

)201( 3/06

F=00/4, P=/024

شریاوی (میلی متر جیًٌ) میاوگیه

ريز ايل بعد از عمل

)002( 3/0/

)008( 3/06

)006( 3/01

F=007/, P=/005

ريز ديم بعد از عمل

)204( 2806

)102( 2800

)108( 3/04

F=005/, P=/008

ريز سًم بعد از عمل

)10/( 2507

)008( 260/

)201( 3206

F=5202, P=/0///

معیار)

(اوحراف معیار)

ایٗ ٔيبِؼ٘ ٝؾبٖ داد و ٝاعپیزٔٚتزی اٍ٘یشؽی  ٚتٕزیٙبت تٙفظ ػٕیك ٞز وذاْ ث ٝىٛر خذاٌب٘ ٝثز ثٟجٛد ػّٕىزد ریٛی ث ٝد٘جبَ
خزاحی ٞبی ثبی پظ ػزٚق وز٘ٚز ٔٛثز ٞغتٙذ ،ث ٝىٛری و ٝدر رٚس ع ْٛثؼذ اس ا٘دبْ ٞز وذاْ اس ٔذاخالت  ٚثب تىزار آٟ٘بٔ ،مبدیز

45

نشريه پرستاري قلب و عروق ،دوره پنجم ،شماره  ،3پايیز 5331

Cardiovascular Nursing Journal, 5(3), Autumn 2016
ٌبسٞبی خ ٖٛؽزیب٘ی ث ٝىٛر ٔؼٙبداری ثٟجٛد یبفت٘ .تبیح ایٗ ٔيبِؼ ٝثب ٔيبِؼ ٝآٌٛعتیٙی  ٚعی )2009( ًٙو ٝتبثیز اعپیزٔٚتزی
اٍ٘یشؽی را ثز ثٟجٛد ػّٕىزد ریٛی ث ٝد٘جبَ خزاحی ٞبی لفغ ٝعی ٝٙث ٝفٛرت ٔيبِؼٔ ٝزٚری ثزرعی وزد ٜثٛد٘ذ  ٚث ٝایٗ ٘تیدٝ
رعیذ٘ذ و ٝاعتفبد ٜاس دعتٍب ٜاعپیزٔٚتزی اٍ٘یشؽی ٔی تٛا٘ذ ٔٛثز ثبؽذ ٓٞ ،خٛا٘ی داؽت.
٘تبیح ٔيبِؼ ٝحبمز ثب ٔيبِؼ ٝافزاعیبثی ٕٞ ٚىبراٖ ( ) 2007و٘ ٝؾبٖ داد٘ذ اعپیزٔٚتزی اٍ٘یشؽی تبثیزی در ثٟجٛد ٔمبدیز ٌبسٞبی
خ ٖٛؽزیب٘ی ٘ذارد در تٙبلل اعت .ػّت ایٗ تٙبلل ٕٔىٗ اعت ایٗ ثبؽذ و ٝدر ٔيبِؼ ٝافزاعیبثی ٕٞ ٚىبرأٖ ،یشاٖ تبثیز ایٗ رٚػ
فمو تب  6عبػت ثؼذ اس خزٚج ِ ِٝٛتزاؽ ٝثزرعی ؽذ؛ در ٔيبِؼ ٝحبمز ٘یش تب رٚس د ْٚثؼذ اس ػُٕ ثٟجٛدی لبثُ تٛخٟی در ٔمبدیز
ٌبسٞبی خ ٖٛؽزیب٘ی ٔؾبٞذ٘ ٜؾذ ،أب در رٚس ع ْٛثؼذ اس ػُٕ ایٗ ثٟجٛدی در ٌز ٜٚاعپیزٔٚتزی اٍ٘یشؽی در ٔمبیغ ٝثب ٌز ٜٚوٙتزَ
ٔؾبٞذ ٜؽذ .ث٘ ٝظز ثزیً ( ) 2009تغییزات ایدبد ؽذ ٜدر ر٘ٚذ اوغیضٖ رعب٘ی ثؼذ اس تٕزیٙبت تٙفغی ٔٛلتی اعت  ٚپظ اس ٔذت
وٛتبٞی ٕٔىٗ اعت ٔمذار اوغیضٖ خ ٖٛدٚثبر ٜث ٝحبِت ا َٚثبس ٌزدد؛ ِذا تىزار تٕزیٙبت تٙفغی در ىٛال٘ی وزدٖ اثزات ٔثجت
تٕزیٙبت تٙفغی مزٚرت دارد.
٘تبیح ایٗ ٔيبِؼ ٝثب ٔيبِؼٚ ٝعتزدٞبَ ٕٞ ٚىبراٖ () 2005و٘ ٝؾبٖ داد٘ذ تٕزیٙبت تٙفغی ػٕیك تبثیزی در ثٟجٛدی ٌبسٞبی خٖٛ
ؽزیب٘ی ٘ذارد  ٓٞخٛا٘ی ٘ذاؽت .اٌزچ ٝآٖ ٞب ثز اعبط پبرأتزٞبی دیٍز ث ٝایٗ ٘تید ٝرعیذ٘ذ و ٝا٘دبْ تٕزیٙبت تٙفغی ػٕیك ثز
ثٟجٛد ػّٕىزد ریٛی ث ٝد٘جبَ خزاحی ثبی پظ ػزٚق وز٘ٚز ٔٛثز اعتٔ .يبِؼٔ ٝزادیبٖ ٕٞ ٚىبراٖ (٘ )2012ؾبٖ داد و ٝتٕزیٙبت
تٙفغی ثز٘بٔ ٝریشی ؽذٔ ٜمبدیز ٌبسٞبی خ ٖٛؽزیب٘ی را در رٚس ع ْٛثؼذ اس ػُٕ ث ٝىٛر ٔؼٙبداری ثٟجٛد ٔی ثخؾٙذ ،أب ثز اعبط
یبفتٞ ٝبی آٖ ٕ٘ی تٛاٖ ٌفت و ٝوذاْ یه اس رٚػ ٞبی اعپیزٔٚتزی اٍ٘یشؽی یب تٕزیٙبت تٙفظ ػٕیك ثبػث ثٟجٛد ثیؾتز در
ػّٕىزد ریٛی ؽذ ٜا٘ذ ٚ ،تٟٙب ٔی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝزفت و ٝا٘دبْ ایٗ د ٚرٚػ عجت ثٟجٛد تجبدالت ٌبسی  ٚاوغیضٖ رعب٘ی ٔی ؽٛد وٝ
اس ایٗ ٘ظز ثب ٔيبِؼ ٝحبمز ٕٞغٔ ٛی ثبؽذ٘ .تبیح ٔيبِؼ ٝحبمز ثب یبفتٞ ٝبی ٔيبِؼ ٝر٘بِت ٕٞ ٚىبراٖ ( )2009و٘ ٝؾبٖ داد٘ذ ثیٗ
ایٗ د ٚرٚػ اس ٘ظز ثٟجٛد اوغیضٖ رعب٘ی تفبٚت آٔبری ٔؼٙبداری ٘یغت ٓٞ ،خٛا٘ی داؽت.
ثزخی اس ٔيبِؼبت دِیُ فمذاٖ ٔغتٙذات وبفی درثبر ٜفٛایذ تٕزیٙبت تٙفغی ٞ ٚشی ٝٙسیبد رٚػ ٞبی درٔب٘ی ،ا٘دبْ ایٗ تٕزیٙبت را اس
٘ظز التقبدی ٔمز ٖٚث ٝفزفٕ٘ ٝی دا٘ٙذ (پبعىٛیٙب ٕٞ ٚىبراٖ2003 ،؛ ثزاؽز ٕٞ ٚىبراٖ .)2003 ،در ٔمبثُٔ ،يبِؼبت دیٍز اثزات
ٔٙفی را ث ٝد٘جبَ ا٘دبْ رصیٓ ٞبی درٔب٘ی ثزای تمٛیت ػّٕىزد ریٛی در ثیٕبراٖ ٌشارػ ٘ىزد ٜا٘ذ  ٚا٘دبْ آٖ ٞب را ثبػث ثٟجٛد
اوغیضٖ رعب٘ی ٔی دا٘ٙذ (ٚعتزدٞبَ ٕٞ ٚىبراٖ2005 ،؛ اٚرَ ٕٞ ٚىبراٖ .)2011 ،ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ایٗ ٔيبِؼٔ ٝی تٛاٖ ٌفت وٝ
ثزای ثٟجٛد ػّٕىزد ریٛی در سٔی ٝٙتجبدالت ٌبسی  ٚاوغیضٖ رعب٘ی ث ٝد٘جبَ خزاحی ثبی پظ ػزٚق وز٘ٚز ،ثٟتز اعت اس یىی اس ایٗ
رٚػ ٞب (تٕزیٙبت تٙفغی ػٕیك ،اعتفبد ٜاس دعتٍب ٜاعپیزٔٚتزی اٍ٘یشؽی) اعتفبد ٜوزدِٚ ،ی ثزای لنبٚت دلیك در ٔٛرد اثزثخؾی ٚ
ارخحیت یىی اس آٖٞب ٘یبس ثٔ ٝيبِؼبت ثیؾتزی ٚخٛد دارد.
وتیجه گیری
ث ٝد٘جبَ خزاحی ثبی پظ ػزٚق وز٘ٚز ،ثزای ثٟجٛد ػّٕىزد ریٛی در سٔی ٝٙتجبدالت ٌبسی  ٚاوغیضٖ رعب٘ی ٔی تٛاٖ اس د ٚرٚػ
اعپیزٔٚتزی اٍ٘یشؽی  ٚتٕزیٙبت تٙفغی ػٕیك اعتفبد ٜوزد .السْ اعت لجُ اس ػُٕ خزاحی ث ٝثیٕبراٖ درثبر٘ ٜح ٜٛا٘دبْ ایٗ رٚػ ٞب
ث ٝفٛرت ٔٙظٓ آٔٛسػ داد ٜؽٛد  ٚا٘دبْ آٟ٘ب ثؼذ اس ػُٕ ٘یش ث ٝفٛرت ٔٙغدٓ  ٚعبسٔبٖ یبفت ٝا٘دبْ ؽٛد .ایٗ ٔيبِؼ ٝرٚی
ثیٕبرا٘ی ؤ ٝؾىالت ریٛی ٘ذاؽتٙذ ا٘دبْ ؽذ؛ ِذا پیؾٟٙبد ٔی ؽٛد ٔيبِؼ ٝای ثب ٞذف ثزرعی تٕزیٙبت تٙفغی ػٕیك  ٚاعپیزٔٚتزی
اٍ٘یشؽی در ثیٕبراٖ ٔجتال ثٔ ٝؾىالت ریٛی ٘ظیز ا٘غذاد ٔشٔٗ راٞ ٜبی ٛٞایی  ٚآعٓ ا٘دبْ ؽٛدٕٞ .چٙیٗ ،پیؾٟٙبد ٔی ؽٛد تبثیز
ٚعبیُ ٔىب٘یىی ٔختّف (ٔب٘ٙذ ا٘ٛاع اعپیزٔٚتزی ٞبی اٍ٘یشؽی) ثز ثٟجٛد ػّٕىزد ریٛی در وٙبر تٕزیٙبت تٙفغی ػٕیك ثب ٔ ٓٞمبیغٝ
ؽ٘ٛذ.
تمدیر ي تشکر
ایٗ ٔمبِ ٝثزٌزفت ٝاس ىزح تحمیمبتی پبیبٖ ٘بٔ ٝای ثزای اخذ درخ ٝوبرؽٙبعی ارؽذ در رؽتٔ ٝزالجت ٞبی ٚیض ٜپزعتبری ثٛد و ٝتٛعو
ٔؼب٘ٚت تحمیمبت  ٚفٙبٚری دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی اففٟبٖ  ٚوٕیت ٝاخالق دا٘ؾٍب ٜث ٝتقٛیت رعیذ  ٚدر ٔزوش وبرآسٔبیی ٞبی ثبِیٙی
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َ اتبقٛ ٔغئٜیضٚ ٝ ث،بٙ ثیٕبرعتبٖ لّت عیٚ ٖیذ چٕزاٟسؽی ؽٛٔالٖ ٔزوش إٓٛىبری ٔغئٞ  اسّٝعیٚ ٗذٌبٖ ثذیٙیغٛ٘ .ایزاٖ ثجت ؽذ
.ذٙٙ تؾىز ٔی وٝ٘ خزاحی فٕیٕبٚ  داخّی، خزاحی لّتٜیضٚ بیٞ بی ٔزالجتٞ  ثخؼ،ٗیٕٙچٞ ٚ ُٕػ
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Effect of incentive spirometry and deep breathing exercises on arterial
blood gas parameters after coronary artery bypass graft surgery
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Abstract
Aim. The aim of this study was to examine the effect of incentive spirometry and deep breathing exercises
on arterial blood gas parameters after coronary artery bypass graft (CABG) surgery.
Background. After CABG, pulmonary complications and oxygenation disorders are common and play an
important role in post-operative mortality and morbidity. The different methods are being used for improvement of pulmonary function and oxygenation after CABG.
Method. In this clinical trial study, 75 patients who were candidate for CABG surgery were recruited and
randomly allocated to two intervention groups (incentive spirometry group and deep breathing exercise
group) and control group. The groups were compared in terms of arterial blood gas parameters (PaO2,
PaCO2 and SaO2) before surgery, and on the first day, the second day, and the third day after surgery.
Findings. The study findings showed that in the third postoperative day, there was a statistically significant
difference between intervention groups and control group in terms of the mean of arterial blood gas parameters (PaO2, PaCO2 and SaO2).
Conclusion. Incentive spirometry and deep breathing exercise are both significantly effective on improvement of arterial blood gas parameters (PaO2, PaCO2 and SaO2).
Keywords: Coronary artery bypass graft surgery, Incentive spirometry, Deep breathing exercise, Arterial
blood gas
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