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  کبودي محل تزریق  اندازه بر شدت درد و تاثیر طول مدت تزریق زیر جلدي انوکساپارین سدیم 

  4ناصر بهنام پور،  3، علی اکبر عبدالهی2مهري فرهنگ رنجبر، 1*حسین رحمانی انارکی

-دانش آموخته کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت -2 .عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، داخلی و جراحی،کارشناسی ارشد پرستاري -1

  و عضو هیئت علمی،  کارشناس ارشد پرستاري -3. هاي ویژه، دانشکده پرستاري و مامایی بویه گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  دانشجوي دکتراي آمار،  - 4. دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گروه پرستاري اختالالت ایسکمیک گلستان،مرکز تحقیقات 

  .عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  چکیده   
شود کـه   میهماتوم و کبودي دیده ، هاي موضعی از قبیل دردواکنش ،در تزریق زیر جلدي هپارین با وزن ملکولی پایین :زمینه و هدف   

 ودرد  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر طول مدت تزریق زیر جلدي انوکساپارین سدیم برشـدت  .ارتباط مستقیم با شیوه نامناسب تزریق دارد
  .کبودي محل تزریق در بیماران انجام شده است اندازه

ـ   .شـد  انجـام زیرجلـدي   میلی گرم 60تحت درمان با آناکسوپرین بیمار 36بر روي  تجربی مطالعه این :بررسیروش      طـور ه بیمـاران ب
مدت  با طول تزریق زیرجلدي و  گروه دوم  ثانیه10 زیر جلدي با طول مدت تزریق ،گروه اولدر  ؛دو گروه درمانی تقسیم شدند بهتصادفی 

هاي مشتمل بر دو بخش ویژگی ،آوري اطالعات با چک لیست پژوهشگر ساختهجمع  .انجام شد قبل از خروج سوزن صبر ثانیه10ثانیه و  10
 میلـی متریـک   خط کش شـفاف استفاده از  ساعت بعد از تزریق با  72و 48، 24 اندازه کبودي. شدت درد و اندازه کبودي بودفردي و ثبت 

تست مسـتقل  تی ماري آ هايآزمون باها داده .اندازه گیري شدو شدت درد با مقیاس دیداري درد و بالفاصله پس از تزریق  اندازه گیري شد
  .اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت وکاي

معنـی دار   تفـاوت ولی  بود، 05/3±71/1مداخله گروه  در  و 86/3±75/2 کنترل گروه در میانگین شدت دردنتایج نشان داد که  :یافته ها  
دار آمـاري دیـده   معنـی  نیز تفاوت ساعت بعد از تزریق 72و 48، 24از نظر وسعت کبودي  و P)=148/0(وجود نداشت گروه آماري بین دو

  .نشد
وسـعت   توسط بیمار و میزان کبـودي و  در شدت درد ادراك شده مداخلهو  کنترلبین دو گروه  تحقیق حاضر نشان داد که :نتیجه گیري   

   . وجود ندارد داريتفاوت معنیاز نظر آماري آن در ساعات آتی 
   تزریق زیر جلدي، طول مدت تزریق، کبودي، درد، انوکساپارین سدیم: کلید واژه ها 
  rahmani_anaraki@yahoo.com:، پست الکترونیکیحسین رحمانی: نویسنده مسئول*      
  4425171نمابر) 0171(4426900تلفن ،پرستاري و مامایی بویهگرگان،ابتداي جاده شصتکال، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده : نشانی     
  21/12/91:پذیرش مقاله ،13/10/91:اصالح نهایی ، 19/7/91:وصول مقاله    
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  مقدمه   
 از جملـه  ،ینیبا وزن مولکولی پا استفاده از ترکیبات هپارین   

به منظور  ترین اقدامات درمانی از رایجیکی ،سدیمآناکسوپرین
گرچه . )1(باشدمی ترومبوامبولیکهايبیماريدرمانو پیشگیري
 اقـدامت بـالینی  تـرین   یکی از شایع ،جلدي هپارینتزریق زیر

 منجـر بـه   تزریقـات  در بیشتر موارد این اما، باشدپرستاران می
 بـروز  و محـل تزریـق   درد هماننـد  ،هاي موضعیواکنش بروز

 خواص ضد انعقادي دارو در. )2(گرددمی کبودي محل تزریق
 دارو به دلیـل داشـتن   ایجاد کبودي پس از تزریق تاثیر داشته و

 مولکول خود به شدت اسـیدي بـوده و   هاي سولفاتی درپیوند
 ).3(عامل در بروز درد پس از تزریـق نقـش مهمـی دارد   همین

ـ    داخـل ه کبودي ناشی از خروج خون از عروق آسیب دیـده ب
که البته بروز این عوارض ارتباط  باشد جلدي میهاي زیربافت

محل  انتخاب تزریق،، روشوتزریقی دارمحلولمستقیم با حجم
آسپیراسیون  همچنین ).4(دارد تزریققبل از سوزنقطر و تزریق

 در ایجاد کبودي موثراست  سرنگ و ماساژ محل تزریق ممکن
  ).5(باشد
 ،بیمـار  در دراز مدت باعث اضـطراب  ناشی از تزریق درد     

 .شـود ترس از سوزن و عدم اعتماد به مـراقبین بهداشـتی مـی   
 باعث بروز مشکالتی ازکبودي محل تزریق زیرجلدي هپارین 

 در تصویر ذهنی بیمار از جسم خویش و کـاهش ل قبیل اختال
  .)6و2(شوددسترس براي تزریقات بعدي می در هايمحل

 تزریق ایمن و دقیق ،یکی از وظایف پرستارانکه  ییاز آنجا    
 تیم بهداشتی بایدي پرستاران به عنوان اعضاو  باشد داروها می
،  مناسب هاياستراتژياز ،داروها سوءبا عوارضآشناییعالوه بر

 هـاي بـالقوه  آسیب کاهش براي شواهد علمی و مبتنی بر موثر
پرستاران  و به همین منظور )7(ها بهره گیرندنآضمن مصرف 

 تزریقـات زیـر جلـدي   کـاهش عـوارض    بـراي  هایی راوشر
عمودي ضمن بـاال  صورت ه شامل انجام تزریق ب ،انوکساپارین

 پیشگیري از جابجایی سرنگ عدم آسپیراسیون، کشیدن پوست،
  ).1(برنـد مـی  بکـار هـاي تزریـق   ضمن تزریق وتعویض مکان

 از، تزریقمداخالت فیزیکی کاهش درد محلتحقیقاتی روي    
  روي  انجام فشار نظیر تحریک لمسی جمله سرد کردن پوست،

  
گرم کردن محلـول تزریقـی    سرد کردن سوزن یا ،محل تزریق

مطالعات  و همچنین) 8(وتعویض سر سوزن انجام گرفته است
جلدي تزریق زیر کاهش بروز عوارضهايمورد شیوهزیادي در
، کـاربرد سـرما   سر سوزن قبل از تزریـق  مثل تعویض ،هپارین

 10و طول مدت تزریـق از جملـه تزریـق    قبل و بعد از تزریق
ولی هنـوز هـیچ   ، )10و9(انجام شده است ايثانیه 30اي وثانیه

توصیه دقیقی در مورد  مدت زمان تزریق زیرجلدي هپارین در 
 10تزریـق   در حال حاضر .ارائه نشده است هاي داروییکتاب
 -مرسوم بکار می جلدي به عنوان یک شیوهاي هپارین زیرثانیه
کـه   شوداستنباط میطور اینو از تحقیقات صورت گرفته  رود

 هـاي گپـارگی مـویر   باعث آسیب بـافتی و  سریع دارو تزریق
 ،دارو ترکیب شیمیایی توجه بهو با گرددمی خونی محل تزریق

ایـن  شیمیایی اسـیدي دارو   و ترکیب ماهیت ضد انعقادي دارو
-کبودي محل تزریق موثر می خونریزي و ،موارد در بروز درد

شده  شروع 1991زمینه از سال  اولیه در اینتحقیقات .)3(باشد
 تـوان بـه  از جملـه مـی  ، داشـته  تـا بـه امـروز ادامـه     است کـه 
مدت تزریـق هپـارین   به منظور بررسی تاثیر طول Chanتحقیق
شدت . اشاره کرد محل تزریق کبوديجلدي برشدت درد وزیر

 سـاعت بعـد از   60و 48 کبـودي  و درد بالفاصله بعد ازتزریق
 30تزریقنتایج تحقیق نشان داد که روش. شدندتزریق بررسی 

هاي کوچکتر و کمتر در يکبودو سبب شدت درد کمترايثانیه
  .)11و2(شودمحل تزریق می

طول  بر روي کهداخل کشور تحقیقات مشابه درهمچنین در    
 ،انجام شـده اسـت  و بروز کبودي  درد بیماران مدت تزریق بر

  ).12و10و3(اسـت  بدسـت آمـده   Chanنتایج مشابه با تحقیق
مدت  که طول شده است این تحقیقات توصیهاساسبنابراین بر

ثانیه در  10تزریق انواع هپارین با وزن مولکولی پایین بیشتر از 
 کمـی کـه در مـورد    اطالعاتبا توجه به ). 13(نظر گرفته شود
دارو  خروج سوزن بعد از تزریق زیر جلـدي  زمان صبر قبل از

ــودي  ــوع کب ــر وق ــاثیر آن ب  ســایر در و و درد وجــود دارد وت
  تعیین نشده طول مدت تزریق دارودر نتایج مشخصی اتقتحقی

  اشاره نکرده اند خاصیهم به زمانبالینی پرستاري است و منابع
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 رسد که کمبود اطالعات در این زمینه وجود دارد به نظر می و
پس  خروج سوزنتاخیر در ،یکی از این اقدامات بالینی و )14(

مجاور  هايالزم براي انتشار در بافت که زمانباشداز تزریق می
نتیجه داروي کمتري از محل مجراي سوزن را فراهم سازد و در

درد  کاهشتواند درهمین امر میهاي باالتر نشت کند وبه بافت
 پژوهشگر بـرآن دین ترتیب ب ).15(و کبودي پوست موثر باشد

خروج سـر سـوزن از   در تاخیرو مدت زمان تزریق تاثیر تا شد
زیرجلدي  محل تزریقوسعت کبودي برشدت درد و پوست را

  .انوکساپارین مورد بررسی قراردهد
  روش بررسی   

 طـول  تاثیر نآاین پژوهش یک مطالعه تجربی است که در     
 و ثانیـه  10سدیم به مدت جلدي انوکساپارینمدت تزریق زیر

 )سـوزن  خروج درتاخیر  ثانیه 10تزریق دارو و ثانیه10(ثانیه20
در  در بیماران بستري کبودي محل تزریق، اندازهبرشدت درد و
بررسی  مورد 1390گرگان در سال آذر5درمانی -مرکز آموزشی

   .گرفتقرار
 هــاياز بیمــاران بســتري در بخــش پــژوهش هــاينمونــه    

گیري نمونه صورتهونورولوژي بccu  قلب، ،داخلی ارتوپدي،
 تمام بیمارانی .تصادفی انتخاب شدندتخصیص با در دسترس و

 -میلی 6/0حجمبا گرممیلی 60انوکساپارین جلديزیرتزریق که
شـده   قادر به درك وبیـان درد  هوشیار و لیتر داشته و همچنین

 مداخله مسکن دریافت نکـرده، ساعت قبل از انجام  4تا بودند،
به عنوان نمونـه وارد   ،قرار داشتندسال  18-65محدوده سنیدر

 .از بیماران اخذ شد آگاهانهنامه رضایتهمچنین  .مطالعه شدند
فوت و یا تـرخیص قبـل از    شامل ،هاي خروج از مطالعهمعیار

 تزریق زیرا نیاز به وی گونه اختالل انعقاديهر بروز ،ساعت 72
 .بـود  در طـی روزهـاي تحقیـق    در ناحیه شکم جلدي دیگري

 مقایسه نمونه براي حجمحجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین
 36درصد،  99درسطح اطمینان)کبوديو درد(وابسته میانگیندو
 ،هـاي بیمارسـتان  بخش به با مراجعهپژوهشگر .گردیدتعییننفر

 صـورت نفري به18گروهبه دوانتخاب وشرایط را بیماران واجد
  : ردتقسیم ک اعداد تصادفیاساستصادفی و برتخصیص

 تزریق زیر جلدي انوکساپارین سدیم بـه مـدت  کنترل  گروه -
  .)3( )روش روتین(ثانیه10
ثانیـه   10تزریق و ثانیه10(ثانیه20تزریق به مدت مورد گروه  -

  .)صبر قبل از خروج سوزن از پوست
 چـپ درسـمت پژوهشـگر   توسـط تزریق یکبیمار هر براي    
با سرنگ از قبل پر شده بـا  سانتی متر از ناف  5به فاصله شکم

درجه  90با زاویه  27میلی لیتر با سر سوزن شماره  6/0حجم 
میلی لیتر هوا به عنـوان   2/0با تزریق بدون انجام آسپیراسیون و

بـراي   Kenkoمـدل کرنـومتر  از. )5و4و3و2(شدانجام  هواقفل
 دور هر تزریق بعد از .استفاده شدطول مدت تزریقگیرياندازه

سانتی متر کشیده 5اي به قطرناحیه با خودکار نرم ضدآب دایره
به بیمار آموزش الزم براي عدم دستکاري محل تزریـق داده   و
 چک لیستی کـه توسـط پژوهشـگر آمـاده و     اطالعات در .شد
درج  ،شدجمع آوري می آموزش دیده پژوهشگر همکار توسط
دو قسـمت اطالعـات دموگرافیـک     چک لیست از این .گردید
 و بخش بستري، سطح سواد، وضعیت تاهل، جنس، سن شامل

 شـدت درد بـا اسـتفاده از مقیـاس     قسمت دوم شامل ارزیـابی 
 همـراه بـا  ) میلی متـري  100تا  0(عمودي -دیداري ايمقایسه
  بـاال و) اصـال دردي احسـاس نکـردم   (کوتاه در پایین ايجمله

طوري ه ب. استفاده گردید) امکنون داشتهکه تادرديترینشدید( 
که میزان شدت درد توسط آزمودنی بالفاصله پس از تزریق بر 

). 4و3و2(گردیـد تعیین مـی  گذاشتن عالمت این مقیاس باروي
 -کش میلـی خطگذاشتن میزان شدت درد را باپژوهشگر سپس

اي که بیمار عالمت تا نقطه)نقطه صفر(متري از از پایین مقیاس
 توسـط همکـار   انـدازه کبـودي  و کـرد گیري میاندازه ،زده بود

 قطـر  ساعت بعد از تزریـق بزرگتـرین   72و 24،48 ،پژوهشگر
 گیـري  اندازهیک  مترخط کش شفاف میلیاستفاده از با کبودي
  .  می شد

 در مرکــز IRCT201201158731N1بــا کــد ایــن مقالــه    
  در ضمن آموزش الزم در .تحقیقات بالینی به ثبت رسیده است

مالش و یا خارانـدن   شامل ،مورد عدم دستکاري ناحیه تزریق 
  .و لمس محل تزریق به تمامی بیماران داده شد
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  یافته ها   
ها کمترین سن نمونه .نفر بود 36مطالعه هاي اینتعداد نمونه   
   کنتـرل  گـروه میـانگین سـن در   .سال بود 65بیشترین سن و18
 قبـل از  صبر ثانیه10(مداخله گروهدر و 72/49±86/15 ثانیه10

  .بود 16/52±16/16 )ثانیه10خروج سوزن بعد از پایان تزریق
 4/44و بیمـاران مـرد  درصـد  6/55 گـروه از نظرجنسیت در هر

   .دادندتشکیل میرا زنان درصد 
از  کنترل و مداخله گروهدو که نتایج آزمون آماري نشان داد    

 سـطح  ،BMI ،وضـعیت تاهـل   جـنس،  ،هـاي سـن  نظر متغیر
 بخش بستري وتشخیص پزشکی همگن و اختالف ،تحصیالت

    .دار آماري نداشتندمعنی
با مقیاس  میانگین شدت دردنشان داد که  آزمون آمارينتایج   

) (VASگــروه مداخلــه در و 86/30±75/20 گــروه کنتــرلدر
  دارتست مسـتقل ارتبـاط معنـی   آزمون تی. بود 71/10±05/30

 )=148/0P(آمــاري بــین دوگــروه در شــدت درد نشــان نــداد
  .)1جدول(

  و کنترل شدت درد در دوگروه مداخله میانگینمقایسه :  1جدول 

 میانگین بزرگترین قطر کبودي ایجاد شده  بیماران گروه       
 ساعت پس از تزریق نسبت بـه گـروه   72و 24،48در  مداخله

 که ممکن است از نظـر بـالینی حـائز   باشد کنترل کوچکتر می
 دارمعنـی  هر چند تفاوت دو گروه از نظر آماري ،اهمیت باشد
   ).2جدول(نمی باشد

  بزرگترین قطر کبودي بر حسب میلی متر  میانگین مقایسه:  2جدول 
  و کنترل در دو گروه مداخله

  وسعت
  

  کبودي پس از
  ساعت 24 

 کبودي پس از
  ساعت48

  کبودي پس از
  ساعت 72

  نتیجه آزمون

  /میانگین
  انحراف معیار

  /میانگین 
  انحراف معیار

  /میانگین 
  انحراف معیار

 گروه کنترل
  

26/15±22/8  81/16±72/12   17/17±66/11    
05/0 p>  

 گروه مداخله  
  83/11 ±94/5  95/13±61/11   43/13±47/11  

     
  

  
  بحث   
 میزان مدت تزریق برطول منظور مقایسه تاثیرحاضر بهمطالعه   

انجام شـده   جلدي آناکسوپرینزیر از تزریقکبودي ناشیدرد و
ایجـاد   میانگین شدت درد که نتایج این مطالعه نشان داد. است

بوده است  100حداکثر با 66/38 ايثانیه 10تزریق زشده بعد ا
قبل  ثانیه 10 صبر به مدت اي همراه باثانیه 10گروه تزریقو در

باشد که می 56 و با حداکثر شدت درد 55/30 از خروج سوزن
 ،گروه مداخله اسـت  شده دردهنده کاهش درد تجربهاین نشان

  .دار نبودولی این تفاوت از نظر آماري معنی
هـا کـم اسـت،    این پژوهش تعداد نمونهبا توجه به اینکه در   

 دو تفـاوت در  دار شدنعدم معنی در تواندهمین عامل هم می
ثانیـه   10حالی که در سایر تحقیقات زمان گروه موثر باشد، در

شده اند، با این وجود نتـایج متفـاوت   ثانیه تزریق بررسی 30و
  . اندگزارش شده

 بین دو گروه دریافـت کننـده   نشان داد) Nair)2008مطالعه   
 -معنیثانیه اختالف  30وثانیه 10مدتبا طولجلديهپارین زیر

 کـه بـا نتـایج    دار از نظر شدت درد تجربه شده وجـود نـدارد  
توسط  تحقیق دیگريدر کهحالیدر ،)4(مطابقت دارد تحقیق ما
 ايثانیـه  30و  10در بررسـی زمـان تزریـق   )1387(اصل بابایی

 دار آمـاري بـین دو روش گـزارش شـده    هپارین تفاوت معنـی 
مراتب کمتر گزارش شده ثانیه اي به  30است و درد در تزریق 

 دار آمـاري بـین مـردان و زنـان    است و همچنین تفاوت معنـی 
به  که میانگین شدت درد در زنانطوريه ب ،گزارش شده است

ولی در  ،)12و10و 3(مراتب بیشتر از مردان گزارش شده است
مردان و زنان وجود نداشت داري بینحاضر تفاوت معنیمطالعه
 ممکن است مربـوط بـه نـوع طراحـی     یجتفاوت در نتاکه این
 باشد که در تحقیق حاضر به شکل تجربی با دو گروه پژوهش

 تجربـی بـوده و   ولی تحقیقات مشابه نیمـه  ،مستقل انجام شده
 باشـد و همچنـین تجربـه درد و   گروه مورد و مداخله یکی می

   .باشد پاسخ به آن در افراد متفاوت یکسان نمی
  در بین طول مدت تزریـق بـا وسـعت کبـودي      درمورد ارتباط

  

  /شدت دردمیانگین   تعداد  متغییر
  انحراف معیار

 نتیجه آزمون حداکثر  حداقل 

    100  0  66/38±55/27  18  گروه کنترل
05/0 p> 56  0   55/30±16/17  18  گروه مداخله  



 و همکاران حسین رحمانی  کبودي محل تزریقو اندازه زیرجلدي انوکساپارین مدت تزریقطولتاثیر / 14

 
 داري بین دو گروه و همچنین بـین تحقیق حاضر تفاوت معنی

  پس  ساعت72و 48، 24درتحقیق کننده درمردان و زنان شرکت
که در سایر تحقیقات باز در صورتی، از تحقیق مشاهده نگردید

 در مطالعـه  طور مثاله ب ،هم نتایج متضادي گزارش شده است
Chenicek)2004(    دو بین طول مـدت تزریـق زیرجلـدي در 

تزریق ارتباط وسعت کبودي محل بر ،ايثانیه 30ثانیه و10روش
درمطالعه مشابه که  ).549/0P=( )16(دیده نشددار آماريمعنی
 به منظور تعیین و مقایسه اثرات سه طول) Balci)2007 توسط

زیـر جلـدي   تزریق متفاوت روي وسعت کبودي محل تزریـق  
تزریق  طول مدتکه درتحقیق نشان دادنتیجه انجام شد،هپارین

 ثانیه صبر قبل ازخـروج سـوزن بعـد از    10روش اي وثانیه 30
 داري وسعت کبودي و وقوعصورت معنیه ب اي،ثانیه10تزریق

  باشــدمـی  ثانیــه 10آن کمتـر از تکنیـک طــول مـدت تزریـق     
)05/0P<( )17.(   

تزریق  طول مدتبا عنوان تاثیر)1382(ايمطالعهدرغالم نژاد    
کـه   بر درد وکبودي محل تزریق زیر جلدي هپارین نشـان داد 

بین دو طول مدت  ،ساعت بعد از تزریق72و48 وسعت کبودي
بـه  ؛ داري با یکدیگر فرق دارندطور معنیه ثانیه ب 20ثانیه و10

   ثانیه اي بزرگتر از تزریق  10هاي ناشی از تزریقعبارتی کبودي
     ).04/0P=)(18(اي بودثانیه 20
 میـانگین وسـعت   کـه  نشـان داد ) Nair)2008نتیجه مطالعه    

 جلدي با طول مـدت گروه دریافت کننده هپارین زیردرکبودي
کمتر  داريطور معنیه ثانیه ب 10نسبت به گروه تزریق ثانیه 30
 )1387(ايهمچنین عبدي در مطالعه ).05/0P<) (4(ه استبود

 نشان داد که شدت درد و وسعت کبودي در ناحیـه تزریـق در  
 داريطور معنیه اي بثانیه 10اي نسبت به تزریقثانیه 30تزریق

     .)3(باشدکمتر می
 72و24،48در اندازه کبوديکه میانگینحاضرنشان دادتحقیق    

  کمتر  گروه کنترلمداخله نسبت بهگروه از تزریق درساعت پس
  که  دار نبودهرچند که از نظر آماري این تفاوت معنی ،باشدمی
  

  بودن  کماین تفاوت نتایج با تحقیق حاضر ممکن است به دلیل
 حجـم ، محل تزریـق ومقـدار  شیوه طراحی تحقیق یاها ونمونه

 ایـن بیان کننده  که مرور مقاالت دیگر طوري همان ،دارو باشد
 مورد هستند که تزریق سریع دارو ممکن است باعـث پـارگی  

 رسان درم شده و با توجـه بـه ماهیـت ضـد     خون هايمویرگ
رود  که انتظار میحالیدر ،هماتوم شودباعث بروزانعقادي دارو
 انتشـار  ثانیه صبر قبل از خروج سوزن باعث 10در این تحقیق
 از مـانع رسـیدن دارو  هـاي مجـاور و همچنـین    دارو به بافـت 

 هاي باالي پوست شده و هماتوم کمتريمجراي سوزن به الیه
 که نتایج تحقیق حاضر قابـل تعمـیم   ییاز آنجا .)16(بروز کند
 با حجم نمونـه  شود تحقیقات مشابهبنابراین توصیه می ،نیست

  . بیشتري انجام شود
  گیرينتیجه    
 تزریق زمان افزایشکه داد نشانحاضربررسی متون وتحقیق    

 در انـدازه  چشمگیري کاهش موجب ،جلدي آنوکساپرینزیر 
کیفیت  يارتقا منظوربه .گرددتزریق می از و درد ناشی کبودي
 -اسـترس و ناخوشـایند  تجربیات رساندن حداقلبه و مراقبتی

 ییراهنما عنوانبه مطالعه این هايیافته از توانمی زاي بیماران،
 جلـدي  زیر تزریق از ناشی نامناسب عوارض کاهش منظوربه 

  .نمود استفاده درمانی و مراقبتی کارکنانآموزش و آنوکساپرین
  تشکر و قدردانی  
با  باشد کهگرفته شده از پایان نامه دانشجویی میمقاله بر این  
 در مرکز تحقیقات بـالینی بـه   IRCT201201158731N1کد

 بینـد کـه مراتـب   خود الزم میپژوهشگر برثبت رسیده است و
همکاري معاونت محترم پژوهشـی  از سپاس خود رادانی وقدر

و مرکز تحققیات پرستاري دانشگاه علـوم پزشـکی گلسـتان و    
 -درمانی پنجم آذر گرگان و کلیه بیماران شرکتمرکز آموزشی

 این پروژه تحقیقاتی سایر همکارانی که ما را در اجرايکننده و
 .نماید اعالم دیاري رساندن
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Abstract 

Background and Objective: Injection of subcutaneous low molecular weight heparin   often causes 
some local reactions such as bruising, hematoma, and pain, directly related to inappropriate injection 
method. This study aimed at determining the effect of injection duration of SubcutaneousEnoxaparin 
Sodium on the size of bruising and the severity of injection pain. 
Material and Methods: This experimental study was conducted on 36 patients medicated by 
subcutaneous Enoxaparin Sodium (60mg). They were randomly divided into two groups. The first 
group received routine method of subcutaneous anoxaparine injection (10 second duration injection 
technique) and in the second group in addition to routine method,“10 second waits” before removing 
needle was performed. Data collection was carried out by using a researcher-made check-list 
consisting of a section for demographic data and a section to record the extent of bruising and pain 
intensity. The Extent of bruising was measured by using  a clear flexible ruler within 24,  48 and 72 
hours and pain intensity by visual analog scale (VAS) ,immediately after injection.We analyzed   the 
Data by   independent T test and Chi square.   
Results: The Results indicate that the mean of pain intensity  in second group (3.05±1.71) is less 
than first group (3.86 ± 2.75).There is no significant difference between two groups for the extent of 
bruising in 24,  48 and 72 hours (P>0.05).  
Conclusion: with regard to pain intensity and the size of the bruising, the two groups are not 
significantly different.  
Keywords: Subcutaneous injection, Enoxaparin Sodium, Injection Duration, Pain, Bruise  
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