Horizon of Medical Sciences
Volume 24, Issue 3, Summer 2018
Pages: 166-171
Type: Original Research

Downloaded from hms.gmu.ac.ir at 15:03 +0330 on Tuesday November 20th 2018

Effect of Temperature Equalization of Intravenous Administration with
Body Temperature on Occurrence of Phlebitis
Mojalli M.1 PhD, Pirooz A.* MSc, Sajjadi M.1 PhD
*Student Research Committee & Medical- Surgical Nursing Department, Nursing & Midwifery Faculty, Gonabad
University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
1
Social Development and Health Promotion Research Center & Medical- Surgical Nursing Department, Nursing &
Midwifery Faculty, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

Abstract
Aims: IV catheter insertion is the most common invasive hospital procedure and
its complications are costly for the health care system and patients. Phlebitis, or
inflammation of the vein, is an important cause of premature catheter failure. The
purpose of this study was to determine the effect of temperature equalization of
intravenous administration with body temperature on occurrence of phlebitis.
Materials & Methods: This randomized controlled clinical trial was conducted
among 106 patients admitted to internal wards of Imam Ali hospital in Sarayan,
Iran in 2016 and required intravenous administration. The patients were divided
randomly into intervention (53 cases) and control groups (53cases). In intervention
group solutions and medications was infused by infusion pump SN-1500SERIAL
at range of body normal temperature (37°c) and in control group at a mean
temperature of 24°c. Insertion sites were observed every 2 hours for evidence of
phlebitis according to Infusion Nursing Society Phlebitis. Data were collected by
using information sheet and they were analyzed by using SPSS 22 software and
T-test, Chi square test, Spearman test and regression test in Significance level less
than 0.05.
Findings: There were no significant differences between the two groups in terms
of age, sex, education, marital status, underlying illness, addiction, BMI and mean
of received volume. Also results showed no significant difference between the two
groups in terms of occurrence of phlebitis (P=0.28). But it decreased at the first and
second 24 hours in the intervention group.
Conclusion: Although temperature equalization of intravenous administration
with body temperature have low effect on occurrence of phlebitis in first and
second days of intervention, but this study showed no significant evidence. Further
study with lower and higher than body temperature is recommended.
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 167محمد مجلی و همکاران

تاثیر یکسان سازی دمای تجویز وریدی با دمای
بدن بر بروز فلبیت

چکیده

اهــداف :جایگــذاری کاتترهــای وریــدی بهعنــوان شــایعترین اقــدام تهاجمــی
میباشــد و عــوارض مرتبــط بــه آن ازجملــه فلبیــت ،بــرای سیســتم مراقبــت
بهداشــتی و بیمــاران بســیار هزینهبــر اســت .فلبیــت یکــی از دالیــل مهــم خرابــی
کاتتــر محســوب میشــود .ایــن مطالعــه باهــدف تعییــن تأثیــر یکسانســازی
دمــای تجویــز وریــدی بــا دمــای بــدن بــر بــروز فلبیــت انجــام شــد.
مـواد و روشهــا :در ایــن کار آزمایــی بالینــی تعــداد  106بیمــار پذیرششــده
در بخــش داخلــی بیمارســتان امــام علــی (ع) ســرایان ،کــه تجویــز وریــدی
داشــتند ،بهطــور تصادفــی در دو گــروه  53نفــری قــرار گرفتنــد .در گــروه مداخلــه
محلولهــا و داروهــای دریافتــی از طریــق کاتتــر ،توســط پمــپ انفوزیــون -SN
 Serial 1500بــا دمــای  37درجــه ســانتیگراد و در گــروه کنتــرل بــا میانگیــن
دمــای 24درجــه ســانتیگراد تزریــق شــد و محــل جایگــذاری کاتتــر ،تــا زمــان
خرابــی کاتتــر هــر  2ســاعت بــر اســاس معیــار فلبیــت انجمــن پرســتاری تزریــق
ازنظــر بــروز فلبیــت بررســی شــد .دادههــا در فــرم ثبــت اطالعــات ،جم ـعآوری
و بــا اســتفاده از نرمافــزار آمــاری  SPSS 22و آزمونهــای تــی ،کای اســکوئر،
اســپرمن و رگرســیون در ســطح معنـیداری کمتــر از  5درصــد ،آنالیــز شــدند.
یافتههــا :دو گــروه ازنظــر ســن ،جنــس ،تحصیــات ،وضعیــت تأهــل،
بیمــاری زمین ـهای ،اعتیــاد ،شــاخص تــوده بدنــی و میانگیــن حجــم دریافتــی
تفــاوت معن ـیدار آمــاری نداشــتند همچنیــن تفــاوت معن ـیداری ازنظــر بــروز
فلبیــت بیــن گــروه کنتــرل و مداخلــه وجــود نداشــت ( .)P= 0/28هرچنــد در
گــروه مداخلــه میــزان بــروز فلبیــت در  24ســاعت اول و دوم کاهشیافتــه بــود.
نتیجهگیــری :اگرچــه یکسانســازی دمــای محلــول تزریقــی بــا دمــای
طبیعــی بــدن در روز اول و دوم مداخلــه کمــی تأثیــر داشــت ولــی انجــام
ایــن کاربــر بــروز فلبیــت تأثیــر معنـیداری نداشــت .مطالعــه بیشــتر بــا دمــای
باالتــر و پایینتــر از دمــای بــدن پیشــنهاد میگــردد.
کلیدواژهها :فلبیت ،تجویز وریدی ،یکسان سازی دما ،دمای بدن.
تاریخ دریافت1396/10/09 :
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مقدمه
ضــرورت تجویــز مســتقیم مایعــات و داروهــا بــه داخــل جریــان
خــون ،جایگــذاری کاتترهــا را بهعنــوان شــایعترین اقــدام
تهاجمــی بیمارســتانی در دنیــا قــرار داده اســت بهطور یکــه
 60تــا  90درصــد بیمــاران در زمــان بســتری در بیمارســتان
نیــاز بــه یــک کاتتــر وریــدی دارنــد .کاتترهــای کوتــاه وریــدی
(آنژیوکتهــا) پرکاربردتریــن وســایل داخــل وریــدی هســتند
کــه بــرای تجویــز داروهــا ،مایعــات وریــدی ،و محصــوالت
خونــی مورداســتفاده قــرار میگیرنــد[ .]1باوجودایــن گســتردگی
در بیشــتر مطالعــات کنتر لشــده رویهمرفتــه میــزان خرابــی
کاتتــر بهطــور نگرانکننــدهای ببــن  35تــا  50درصــد اعالمشــده
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش
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اســت .و ایــن خرابــی کاتتــر هــای محیطــی و عــوارض مرتبــط بــه
آن بــرای سیســتم مراقبــت بهداشــتی بســیار هزینهبــر اســت[.]2,3
خرابــی یــا ناکارآمــدی کاتتــر زمانــی اطــاق میشــود کــه کاتتــر
قبــل از زمــان هــدف یــا قبــل از زمــان تعیینشــده توســط مرکــز
کنتــرل بیمار یهــا (72-96( )Center of control disease
ســاعت) ،بــه دنبــال عوامــل فلبیــت ،ارتشــاح بافتــی ،انســداد
یــا خرابــی مکانیکــی ،خــروج تصادفــی کاتتــر و یــا عفونــت
(بهتنهایــی یــا در ترکیــب باهــم) از کار بیافتــد و نتوانــد بهطــور
ایمــن کار بکنــد و درنهایــت منجــر بــه خــروج کاتتــر گــردد[.]4,5
فلبیــت در مطالعــات مربــوط بــه عــوارض کاتتــر وریــدی بســیار
موردتوجــه بــوده اســت و یکــی از دالیــل مهــم خرابــی کاتتــر
محســوب میشــود[ .]6بیشــتر تحقیقــات انجامشــده شــیوع
ایــن عارضــه را بیــن  18تــا  35درصــد در مناطــق مختلــف گــزارش
نمودهانــد[ .]7حالآنکــه بــر اســاس اســتاندارد انجمــن پرســتاری
مایــع درمانــی ( )Infusion nurses societyبــرای هــر جمعیتــی
میــزان فلبیــت پذیرفتهشــده  %5یــا کمتــر اعالمشــده اســت[.]4,8
متــون پزشــکی و پرســتاری دالیــل روشــنی بــرای فلبیــت ارائــه
کردهانــد .همچنیــن مطالعــات مختلفــی در مــورد عوامــل
مســاعدکننده ایــن عارضــه صــورت گرفتــه اســت کــه شــامل مــوارد
زیــر میباشــد.
 )1فلبیــت شــیمیایی کــه مربــوط بــه ماهیــت (اســموالریته
و  )pHمحلــول تزریقــی و داروهــا ،کاتتــر گــذاری روی پوســت
مرطــوب (آغشــته بــه مایــع ضدعفونیکننــده) ،نــوع و مــاده
ســازنده کاتتــر و روش بــاز نگهداشــتن کاتتــر میباشــد.
 )2فلبیــت مکانیکــی کــه مربــوط بهانــدازه و انعطافپذیــری
کاتتــر ،نســبت انــدازه کاتتــر بــه وریــد ،محــل نصــب ،تکنیــک
جاگــذاری و روشهــای تثبیــت کاتتــر ،اســتفاده مکــرر از یــک
محــل جهــت جایگــذاری کاتترگــذاری ،ســرعت تزریــق میباشــد.
 )3فلبیــت باکتریــال کــه مربــوط بــه نقــص در ضدعفونــی
کــردن پوســت قبــل از کاتتــر گــذاری و نحــوه مراقبــت از کاتتــر
شــامل نــوع پانســمان روی محــل کاتتــر ،تعویــض پانســمان و
ثابــت کــردن کاتتــر و مدتزمــان مانــدگاری کاتتــر در محــل،
مدتزمــان تعویــض ســت تزریــق و ...میباشــد.
 )4فاکتورهــای دموگرافیــک و مرتبــط بــه بیمــار نیــز شــامل
افزایــش ســن ،جنــس زن ،نــژاد و شــرایط زمینـهای اســت شــامل
ســوءتغذیه ،نوتروپنــی ،اســتفاده از ســرکوب کنندههــای سیســتم
ایمنــی ،اختــال در گــردش خــون انــدام و...
 )5مهــارت پرســنل درمانــی جهــت جایگــذاری کاتتــر نیــز نقــش
مهمــی در ایجــاد فلبیــت دارد[.]9,10
بــر اســاس مطالعــات منتشرشــده در مــورد ریســک فاکتورهــای
فلبیــت تزریقــی ،دمــای محلــول ،ازجملــه عوامــل مؤثــر در ایجــاد
فلبیــت میباشــند[.]11
در مطالعــه حاجــی حســینی و همــکاران اثــرات موضعــی عامــل
دمــا بــر فلبیــت بــه شــکل کمپــرس گــرم مرطــوب موردمطالعــه
قرارگرفتــه اســت کــه کمپــرس گــرم موضعــی بــر عالئــم فلبیــت

مواد و روشها
ایــن پژوهــش یــک مطالعــه کار آزمایــی بالینــی تصادفــی
شــاهددار بــود کــه در ســال  1395بــر روی بیمــاران مراجعهکننــده
بــه بخــش داخلــی بیمارســتان امــام علــی (ع) ســرایان انجــام
شــد .جامعــه موردپژوهــش در ایــن مطالعــه کلیــه بیمارانــی
بودنــد کــه در بخــش داخلــی بیمارســتان امــام علــی (ع) ســرایان
بستر یشــده و تحــت درمــان بــا محلولهــا و داروهــای وریــدی
قــرار گرفتنــد .حجــم نمونــه بــر اســاس مطالعــه حاجــی حســینی
و همــکاران[ ]12بــا اســتفاده از فرمــول مقایســه میانگینهــا و بــا
در نظــر گرفتــن تــوان آزمــون  80و ضریــب اطمینــان ( %95آلفــای
 48 )0/05نفــر محاســبه شــد کــه بــا در نظــر گرفتــن ریــزش 10
درصــدی بــرای هــر گــروه  53نفــر در نظــر گرفتــه شــد .تعــداد 106
بیمــار پــس از داشــتن معیارهــای ورود بــه مطالعــه ،بــه روش
در دســترس و مبتنــی بــر هــدف انتخــاب و بــه شــکل تصادفــی
بــه روش بلوکهــای جایگشــتی بــا بلوکــهای چهارتایــی در
دو گــروه مداخلــه و کنتــرل قــرار گرفتنــد .معیارهــای ورود
شــامل رضایــت آگاهانــه جهــت انجــام پژوهــش ،ســن -65
 18ســال ،هوشــیاری کامــل ،نداشــتن بیمار یهــای زمینــهای
مثــل لوســمی ،نقــص ایمنــی و درماتیــت ،ســالم بــودن انــدام
فوقانــی ،عــدم دریافــت داروهــای ســرکوبکننده ایمنــی و
شــیمیدرمانی ،داشــتن حداقــل  72ســاعت کاتتــر وریــدی ،عــدم
دریافــت داروهــای تحریککننــده دیــواره وریــد و محلولهــای
هایپراســموالر کــه بــاال بــودن میــزان فلبیــت پــس از تزریــق آنها
تأییدشــده اســت (ماننــد برخــی آنتــی بیوتیــک هــا از قبیــل
ونکومایســین ،آزیترومایســین ،لووفلوکساســین ،بتاالکتــام
هــا ،آمفوتریســین و همچنیــن برخــی الکترولیــت هــا از قبیــل
پتاســیم)[ ،]14نداشــتن ســابقه تزریــق مــواد مخــدر بــه شــکل
Volume 24, Issue 3, Summer 2018

اعتیــاد تزریقــی ،نداشــتن تــب بیــش از  37/5درجــه ســانتی
گــراد بــود .معیارهــای خــروج شــامل عــدم رضایــت بیمــار جهــت
ادامــه همــکاری ،نیــاز بــه تزریــق داروهــای تحریککننــده
وریــد و محلولهــای هایپراســموالر در حیــن انجــام پژوهــش،
دریافــت مایعــات و داروهــای وریــدی کمتــر از  72ســاعت،
اعــزام بیمــار بــه مراکــز دیگــر ،حساســیت نســبت بــه چســب
(پانســمان شــفاف) ،ت ـبدار شــدن بیمــار بیــش از  37/5درجــه
ســانتیگراد بــود .فــرم جمـعآوری اطالعــات توســط پرســتار و بــر
اســاس اطالعــات پرونــده و اظهــارات بیمــار تکمیــل گردیــد ایــن
فــرم در قســمت اول شــامل اطالعــات دموگرافیــک ،تشــخیص،
داشــتن دیابــت ،ســیگاری بــودن و شــاخص تــوده بــدن میباشــد
و در قســمت دوم شــامل اطالعــات مربــوط بــه کاتتــر گــذاری
و عــوارض و عوامــل مرتبــط بــه فلبیــت و عوامــل مرتبــط بــا
خــروج کاتتــر بــود کــه توســط پژوهشگــر بــا اســتفاده از مطالعــه
منابــع ،کتــب و نشــریات مربوطــه تهیهشــده و روایــی صــوری
و محتوایــی آن توســط  10نفــر از اعضــای محتــرم هیــات علمــی
تأییــد گردیــد .ســپس آنژیوکــت (کاتتــر کوتــاه وریــدی) شــماره
( 22آبــی) در وریدهــای قســمت قــدام ســاعد دســت توســط یــک
پرســتار آموزشدیــده ( کــه  2تــا  6ســال ســابقه کار بالیــن داشــته
و آموزشهــای الزم را درزمینــهٔ فرآینــد کاتتــر گــذاری بــر اســاس
اســتانداردهای جامعــه پرســتاری تزریــق شــامل نحــوه ضدعفونــی
کــردن محــل کاتتــر ،انتخــاب وریــد مناســب جهــت کاتتــر
گــذاری ،انتخــاب کاتتــر مناســب جهــت وریــد و نحــوه انجــام
پانســمان روی محــل کاتتــر دیــده بــود) پــس از ضدعفونــی کــردن
محــل ورود کاتتــر بــا الــکل  70درصــد نصــب گردیــد .محــل کاتتــر
نیــز توســط پانســمان شــفاف تثبیــت شــد .در گــروه مداخلــه،
محلولهــا و داروهــای تجویزشــده پــس از آمادهســازی ،توســط
پمــپ انفوزیــون حجمــی  SINO MDTمــدل serial 1500-SN
کــه قابلیــت گــرم کــردن محلــول تزریقــی در محــدوده دمــای بــدن
را دارد ،بالفاصلــه قبــل از ورود بــه وریــد ،گــرم شــده و در محــدوده
دمــای  37درجــه ســانتیگراد بهوســیله کاتتــر وریــدی تجویــز
شــد و در گــروه کنتــرل نیــز محلولهــا و داروهــای موردنظــر 2
ســاعت قبــل از تزریــق در اتــاق بیمــار قرارگرفتــه تــا بــا دمــای
اتــاق (حــدود  24درجــه ســانتیگراد) همدمــا شــده و ســپس
دماســنج تماســی توســط چندالیــه چســب لکوپالســت بــر
روی میکروســت چســبیده شــد (جهــت ثبــت دقیــق میانگیــن
دمــای تجویــز محلــول در کل زمــان تزریــق ،کــه میانگیــن دمــای
اندازهگیــری شــده  24درجــه ســانتیگراد بــود) و توســط
پمــپ ،بــدون اعمــال گرمــا تجویــز گردیــد .الزم بــه ذکــر اســت
کــه محلولهــا و داروهــای دریافتــی شــامل محلولهــای
ایزوتونیــک شــامل نرمال ســالین (ســدیم کلرایــد  %0/9و 3/2 3/1
(  % 0/3نرمــال ســالین و  %33/ 3دکســتروز) تــوأم بــا داروهــای
وریــدی اســت کــه در روزهــای اول ،دوم و ســوم بــه ترتیــب
بــا میانگیــن حجــم  1/5 ،2و  1لیتــر تزریــق گردیــد .داروهــای
وریــدی مورداســتفاده نیــز شــامل تزریــق سفوتاکســیم  2گــرم
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ناشــی از کاتتــر وریدهــای محیطــی تأثیــر داشــته اســت[.]12
در مطالعــه پــان لــی و همــکاران نتایــج حاصــل نشــان داد کــه
میــزان بــروز فلبیــت و جراحــت عــروق در مانیتــول هــای تزریقــی
گــرم شــده کاهــش داشــته اســت[.]13
علیرغــم تأثیــر گرمــا بــر بــروز فلبیــت ،مطالعــات محــدودی
درزمینــهٔ تأثیــر موضعــی دمــای محلــول تزریقــی بــر پیشــگیری
از بــروز عالئــم فلبیــت صــورت گرفتــه اســت زیــرا گرمــا عــروق
را متســع میکنــد و احتمــال ایجــاد لختــه را در عــروق کاهــش
میدهــد .درواقــع افزایــش جریــان خــون کــه بــه دنبــال اســتفاده
از گرمــای موضعــی اتفــاق میافتــد ایجــاد لختــه را بهعنــوان
یــک عامــل التهابــی دیــواره رگ کاهــش داده و از التهــاب دیــواره
رگ متعاقــب آن پیشــگیری میکنــد[ .]9بــا توجــه بــه اهمیــت
موضــوع و عــدم وجــود مطالعــات کافــی در مــورد اثــرات ایــن
عامــل بــر بــروز فلبیــت ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه آیــا
دمــای محلــول تزریقــی در بــروز فلبیــت تأثیــر دارد؟ ایــن مطالعــه
باهــدف تعییــن تأثیــر گــرم کــردن دمــای انفوزیــون وریــدی در
محــدوده دمــای بــدن بــر بــروز فلبیــت طراحــی شــد.
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هــر  8ســاعت و اســتامینوفن وریــدی در صــورت لــزوم ()PRN

یافتهها
میانگیــن ســنی بیمــاران در دو گــروه 44/05±11/05و اکثریــت
بیمــاران زن بودنــد ( .)58/5%دو گــروه ازنظــر متغیرهــای ســن
( ،)p=0/66جنــس ( ،)p=0/43شــاخص تــوده بــدن (،)p=0/18
تحصیــات ( ،)p=0/85وضعیــت تأهــل ( ،)p=1/0ابتــا بــه
بیمار یهــای زمینــهای ( ،)p=0/17اعتیــاد ( ،)p=0/91و میانگیــن
حجــم دریافتــی ( 24ســاعت اول  24 ،p=0/64ســاعت دوم ،p=0/55
بیشتــر از  4ســاعت  )p=0/33همگــن بودنــد (جــدول 1و.)2
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

گروه کنترل

گروه مداخله

متغیر
سن

انحراف
معیار±میانگین
43/58±10/43

انحراف
معیار±میانگین
44/51±11/73

t=0/42
df=104
p=0/66

BMI

23/6±3/76

2/50±3

t=1/34
df=99/1
p=0/18

میانگین حجم دریافتی
( 24ساعت اول)

1/97±1/05

2/06±0/96

t=0/45
df=104
p=0/64

1/09±0/9

t=0/59
df=104
p=0/55

میانگین حجم دریافتی
( 24ساعت دوم)

0/98±0/88

میانگین حجم دریافتی
(بیشتر از  48ساعت)

0/32±0/57

t=0/96
df=104
p=0/33

0/43±0/63

جدول  )2مقایسه توزیع فراوانی متغیرها در دو گروه( 53نفر)
متغیر

گروه کنترل
فراوانی()%

گروه مداخله
فراوانی()%

جنس
زن
مرد

)62/3(33
)37/7(20

)54/7(29
)45/3(24

تحصیالت
فاقد سواد خواندن و
نوشتن
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
دانشگاهی

)26/4(14
)22/6(12
)9/4(5
)20/8(11
)20/8(11

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل

)17(9
)83(44

)17(9
)83(44

)20/8(11
)26/4(14
)18/9(10
)18/9(10
)5/7(3
)9/4(5

)34(18
)24/5(13
)13/2(7
)18/9(10
)9/4(5
)0(0

)66(35
)18/9(10
)15/1(8

)69/8(37
)17(9
)13/2(7

بیماری زمینهای
ندارد
دیابت
HTN
تنفسی
قلبی ریوی
سایر
اعتیاد
ندارد
تدخین
خوراکی

)30/2(16
)24/5(13
)7/5(4
)13/2(7
)24/5(13

χ2=0/62
df=1
p=0/43
χ2=1/34
df=4
p=0/85

χ2=0/0
df=1
p=1
χ2=7/75
df=5
p=0/17

χ2=0/17
df=2
p=0/91

تفــاوت معنــیداری ازنظــر بــروز فلبیــت ( )p=0 /28بیــن دو
گــروه کنتــرل و مداخلــه وجــود نداشــت (جــدول شــماره .)3
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کــه بهصــورت رقیقشــده بــا  100سیســی محلــول دریافتــی
توســط میکروســت طــی  30دقیقــه تزریــق میگردیــد .محــل
کاتتــر گــذاری بالفاصلــه پــس از شــروع انفوزیــون ازنظــر بــروز
هماتــوم ( )Hematomaو صحــت کار کاتتــر بررسیشــده و در
صــورت بــروز عــوارض ذکرشــده ،از مطالعــه خــارج میگردیــد.
ســپس محــل کاتترگــذاری در فواصــل منظــم هــر  2ســاعت پــس
از نصــب آنژیوکــت بــر اســاس معیــار فلبیــت انجمــن پرســتاری
تزریــق کــه قبــ ًا روایــی و پایایــی آن تأییدشــده بــود[،]9,15
توســط کمــک پژوهشــگری کــه از اختصــاص گروههــا اطالعــی
نداشــت ،بررســی میشــد .ایــن معیــار شــامل  5درجــه از
صفرتــا  4مــی باشــدکه بهصــورت زیــر درجهبنــدی میشــد:
درجــه صفــر :بــدون نشــانه ،درجــه  :1قرمــزی بــا یــا بــدون
درد ،درجــه  :2درد بــا قرمــزی یــا آدم ،درجــه  :3درد بــه همــراه
قرمــزی یــا آدم بهاضافــه تشــکیل رگــه قرمــز در طــول مســیر
رگ و لمــس وریــد طنابــی شــکل کمتــر از یــک اینــچ ،درجــه :4
عالئــم درجــه  3بهاضافــه لمــس وریــد طنابــی شــکل بیشــتر
از  1اینــچ و ترشــح چرکــی .در ایــن مطالعــه بهمحــض ظهــور
عالئــم فلبیــت درجــه  ،2کاتتــر خــارج شــد و بهعنــوان بــروز
طلبیــت در فــرم اطالعــات مربــوط بــه ماتتــر بهعنــوان علــت
خــروج کاتتــر ثبــت میگردیــد .کاتتــر موردنظــر تــا زمانــی کــه
بهطــور ایمــن کار میکــرد و عالئــم بالینــی مربــوط بــه خرابــی
کاتتــر را نشــان نــداده؛ در محــل باقــی میمانــد و بهمحــض
بــروز هرکــدام از حالتهــای خرابــی کاتتــر ،از محــل خــارج
میگردیــد .دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSنســخه  22و
بــا کمــک آزمونهــای آمــاری تحلیــل شــد .بدینصــورت کــه
ابتــدا آزمــون کولموگــروف اســمیرنوف جهــت تعییــن نرمــال
بــودن دادههــا انجــام شــد .اگــر دادههــا توزیــع نرمــال داشــتند
از آزمونهــای پارامتــری و اگــر توزیــع نرمــال نداشــتند ،از
آزمونهــای ناپارامتــری اســتفاده شــد .ســطح معنــیداری
کمتــر از  0/05در نظــر گرفتــه شــد .از آزمــون تــی مســتقل بــرای
مقایســه میانگیــن ســن ،شــاخص تــوده بــدن و میانگیــن
حجــم دریافتــی دو گــروه اســتفاده گردیــد و از آزمــون کای دو
بــرای مقایســه دو گــروه ازنظــر متغیرهــای جنــس ،تحصیــات،
وضعیــت تأهــل ،بیمــاری زمینــهای ،اعتیــاد و بــروز فلبیــت
اســتفاده گردیــد.

جدول  )1مقایسه میانگین و انحراف معیار متغیرهای سن BMI ،و میانگین حجم
دریافتی در دو گروه
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جدول  )3مقایسه کلی میزان بروز فلبیت واحدهای پژوهش در دو گروه
مداخله

گروه
تعداد

کنترل

درصد

درصد

تعداد

فلبیت

ندارد

40

75/5

35

66

کل

53

100

53

100

χ2=1/14
df=1
p=0/28

هرچنــد در گــروه مداخلــه میــزان بــروز فلبیــت در  24ســاعت اول
و دوم کاهشیافتــه بــود (جــدول .)4
جدول  )4مقایسه میزان بروز فلبیت واحدهای پژوهش در دو گروه در  24ساعت اول ،دوم و
بیشتر از  48ساعت
گروه

مداخله
تعداد

درصد

تعداد

درصد

دارد

1

10

4

30

ندارد

9

90

9

70

دارد

4

6/16

9

1/42

ندارد

14

4/83

11

9/57

p=1/97

دارد

8

32

6

5/28

χ2=0/06

ندارد

17

68

15

71/5

فلبیت
 24ساعت
اول
 24ساعت
دوم
بیشتر
از 48
ساعت

کنترل
χ2=1/43
df=1
p=0/23

χ2=1/66
df=1

df=1
p=0/8

بحث
مطالعــه حاضــر باهــدف تعییــن تأثیــر یکسانســازی دمــای
تجویــز وریــدی بــا محــدوده دمــای طبیعــی بــدن بــر بــروز فلبیــت
کاتتــر وریدهــای محیطــی انجــام شــد .یکسانســازی دمــا بــا
محــدوده طبیعــی دمــای بــدن ( )37علیرغــم بهبــود در میــزان
بــروز فلبیــت ،ازلحــاظ آمــاری تفــاوت معنــیداری در دو گــروه
نداشــته اســت .بااینوجــود میــزان بــروز فلبیــت در 24ســاعت
اول و دوم پــس از نصــب آنژیوکــت در گــروه مداخلــه کمتــر و در
بیــش از  48ســاعت در دو گــروه تفاوتــی نداشــته اســت .حاجــی
حســینی و همــکاران مطالعـهای را بــرای مقایســه تأثیــر دو روش
کمپــرس گــرم مرطــوب و ژل موضعــی پیروکســیکام بــر فلبیــت
ناشــی از کاتتــر وریــدی انجــام دادنــد و مشــخص شــد کــه میــزان
بهبــودی فلبیــت در هــر دو گــروه تفــاوت معن ـیداری بــا گــروه
کنتــرل داشــته و بــا نتایــج مطالعــه حاضــر همســو نمیباشــد.
شــاید علــت ایــن تفــاوت در معنــیداری بامطالعــه حاضــر
اســتفاده از دماهــای باالتــر از محــدود ٔه دمــای طبیعــی بــدن
جهــت گــرم کــردن وریــد باشــد .ازآنجاییکــه افزایــش دمــای
بیشــتر از محــدوده دمــای طبیعــی بــدن باعــث گشادشــدن عــروق
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نتیجهگیری
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه عامــل دمــا بــه شــکل
یکسانســازی دمــای محلــول تزریقــی بــا دمــای بــدن بــر میــزان
بــروز فلبیــت وریدهــای محیطــی تأثیــر قابلتوجهــی نــدارد.
بااینوجــود کاهــش میــزان بــروز فلبیــت در  48ســاعت اول
مشاهدهشــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن نتایــج بررســیهای
بیشــتر اثــرات ایــن عامــل بــر میــزان فلبیــت در ســاعات مختلــف
توصیــه میشــود.
تشــکر و قدردانــی :از کلیــه مســئوالن ،پزشــکان و پرســنل
بخــش داخلــی بیمارســتان امــام علــی (ع) ســرایان کــه مــا را در
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دارد

13

24/5

18

34

آزمون
آماری
مجذور
کای

میشــود و ایــن اتســاع بــا افزایــش جریــان خــون ایجــاد لختــه
را بهعنــوان یــک عامــل التهابــی در دیــواره وریــد کاهــش داده و
از التهــاب دیــواره وریــد پیشــگیری میکنــد.
همچنیــن در مطالعــه پــان لــی و همــکاران در چیــن کــه باهــدف
تعییــن تأثیــر مانیتــول گــرم شــده در پیشــگیری از فلبیــت
ناشــی از مانیتــول  20درصــد انجــام شــد ،نشــان داده شــد کــه
تزریــق مانیتــول گرمتــر تأثیــر چشــمگیری در کاهــش بــروز
فلبیــت داشــته اســت .کــه بــا نتایــج مطالعــه حاضــر همخوانــی
نــدارد .در ایــن مطالعــه از ســرم مانیتــول 20درصــد جهــت تزریــق
استفادهشــده اســت .شــاید علــت تفــاوت در بــروز فلبیــت در
ایــن مطالعــه ایــن نکتــه باشــد کــه ســرم مانیتــول  20درصــد بــه
خاطــر داشــتن ماهیــت هایپراســموالر بهصــورت بالقــوه محلولــی
فلبیــتزا میباشــد و همچنیــن ایــن محلــول در دماهــای
پایینتــر حــاوی بلورهــای کریســتالی جامــد معلــق در ســرم
بــوده کــه بهعنــوان عامــل تحریککننــده دیــواره وریــد مطــرح
میباشــد .ایــن بلورهــا بــه دنبــال افزایــش دمــا بهتدریــج از
حالتجامــد بــه مایــع تغییــر ماهیــت فیزیکــی میدهــد .در ایــن
مطالعــه درواقــع افزایــش دمــا بــا کاهــش بلورهــای کریســتالی
باعــث کاهــش بــروز فلبیــت در گــروه مداخلــه (محلــول همدمــای
بــدن) شــده اســت .از طرفــی تفــاوت دمایــی محلــول تزریقــی در
دو گــروه کنتــرل و مداخلــه نســبت بــه مطالعــه حاضــر بیشــتر
بــوده اســت (در یــک گــروه کمتــر از  10درجــه ســانتیگراد و در
یــک گــروه  37درجــه ســانتیگراد).
بــر اســاس نتایــج بهدســتآمده بیــن جنــس و میــزان بــروز
فلبیــت در هــر دو گــروه تفــاوت معنــیداری وجــود نداشــت.
نتایــج مطالعــه ریگوفورتــادو[ ]1و چــوی و همــکاران[ ]16نیــز
نشــانگر عــدم تفــاوت بیــن دو جنــس در بــروز فلبیــت بــوده
اســت .اکثــر مطالعــات میــزان بــروز فلبیــت را در مــردان بیشــتر
گــزارش نمودهانــد[.]17
از محدودیتهــای ایــن مطالعــه میتــوان بــه غیرقابلپیشبینــی
بــودن نــوع دارو و دوز دریافتــی دارو توســط بیمــار اشــاره کــرد
کــه ســعی شــد افــرادی کــه از داروهــای متعــارف و بــا دوزهــای
متعــارف اســتفاده میکننــد وارد مطالعــه شــوند.

Downloaded from hms.gmu.ac.ir at 15:03 +0330 on Tuesday November 20th 2018

Study). Journal of Hospital. 2015;14(3):93-9.
8- Tagalakis V, Kahn SR, Libman M, Blostein M.
The epidemiology of peripheral vein infusion
thrombophlebitis: a critical review. The American
Journal of Medicine. 2002;113(2):146-51.
9- Macklin D. Phlebitis: A painful complication
of peripheral IV catheterization that may be
prevented. AJN. 2003;103(2):55-60.
10- Dos Reis PED, Silveira RCDCP, Vasques CI,
De Carvalho EC. Pharmacological interventions
to treat phlebitis: systematic review. Journal of
Infusion Nursing. 2009;32(2):74-9.
11- Yuanjun Q, Caifeng W. Research progress
on fluids related factors induced transfusion
phlebitis. Chinese Nursing Research. 2011;11:003.
12- Haji hosseini F, Nazari R, Rezaei R, Haji
Ahmadi M. Effect of topical piroxicam gel and
warm wet compress on the phlebitis due to
indwelling peripheral intravenous catheter.
JBUMS.
2007;9(3):33-8.
13- Pan LY, Zong Y, Tang Y. Effect of heated
mannitol on prevention of phlebitis induced by
20% mannitol intravenously infusion. Journal of
Clinical Nursing. 2006;3:002.
14- Maki DG, Ringer M. Risk factors for infusionrelated phlebitis with small peripheral venous
catheters a randomized controlled trial. Annals of
Internal Medicine. 1991;114(10):845-54.
15- Ashk Tt, Soleymanian T, Farahani Bz, Alavi
Mh, Samini M. Effects of skin disinfection by
alcohol and chlorhexidine on catheter-related
phlebitis: a clinical trial study. Faculty of Nursing
of Midwifery. 2006;16(53):39-46.
16- Choi JS, Park ES, Jin HY, Jung SY, Park MR, Kim
JE, et al. Epidemiologic study of phlebitis associated
with short-term intravenous catheter: focused
on 6 hospital on seoul or gyonggo-do, Korea.
Korean Journal of Nosocomial Infection Control.
2003;8(2):95-102.
17- Nassaji-Zavareh M, Ghorbani R. Peripheral
intravenous catheter-related phlebitis and
related risk factors. Singapore Medical Journal.
2007;48(8):733-6.

1397  تابستان،3  شامره،24 دوره

 محمد مجلی و همکاران171

.اجــرای ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد تشــکر و قدردانــی میشــود
همچنیــن از بیمارانــی کــه بــا رضایــت آگاهانــه زمینــه انجــام
.ایــن تحقیــق را فراهــم کردنــد تقدیــر میشــود
IR.GMU.REC.1395.57  ایــن طــرح بــا کــد اخــاق:تأییدیــه اخالقــی
دارای مجــوز اخالقــی از شــورای منطقــه ای اخــاق در پژوهــش
.دانشــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد مــی باشــد
. تعارض منافع بین نویسندگان وجود ندارد:تعارض منافع
 نگارنــده،)  محمــد مجلــی (نویســنده اول:ســهم نویســندگان
)؛ امیــن پیــروز%35(  نگارنــده بحــث،  روش شــناس/ مقالــه
) ؛ موســی ســجادی%35( ،)پژوهشــگر اصلــی (نویســنده مســئول
.)%30( ) تحلیلگــر آمــاری (نویســنده ســوم
 یــن پژوهــش حاصــل بخشــی از پایــان نامــه:منابــع مالــی
کارشناســی ارشــد اســت کــه در پایــگاه ثبــت کارآزمایــی بالینــی
 ثبــت شــده و ازIRCT N1 2017022632779 ایــران بــا کــد
حمایتهــای مالــی معاونــت محتــرم پژوهشــی دانشــگاه علــوم
. پزشــکی گنابــاد برخــوردار بــوده اســت
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