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مقبیسٍ اثز استبمیىًفه ،مپزیذیه ي تزكیب آوُب در درمبن
درد محل جزاحی پس اس عمل جزاحی سشاریه اوتخببی
دكتز سیىب فتبحی ،1دكتز الُبم اسذپًر ،2دكتز اللٍ دَقبن پیشٍ ،*1دكتز
علی كزمی ،1آتًسب فبخزپًر
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اظتادیار گرٍُ بیَْؼی ،هروس تحمیمات بیَْؼی ٍ هرالبتّای ٍیصُ ،داًؽىذُ پسؼىی ،داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ؼیراز،
ؼیراز ،ایراى.
اظتادیار گرٍُ فارهاوَلَشی ،هروس تحمیمات بیَْؼی ٍ هرالبتّای ٍیصُ ،داًؽىذُ پسؼىی ،داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ؼیراز،
ؼیراز ،ایراى.
وارؼٌاض ارؼذ اپیذهیَلَشی ،وویتِ تحمیمات داًؽزَیی ،داًؽىذُ بْذاؼت ،داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ؼیراز ،ؼیراز ،ایراى.

خالصٍ

تبریخ دریبفت 1397/12/12 :تبریخ پذیزش1398/03/07 :
1

مقذمٍ :هذیریت درد بؼذ از رراحی ،از هْنتریي چالػّای بؼذ از ظساریي هیباؼذ .یه راّىار هؤحر در وٌترل درد،
پیؽگیری از درد هیباؼذ .هغالؼِ حاضر با ّذف ارزیابی احربخؽی پیؽگیری از درد ٍ ػَارق راًبی اظتفادُ از
اظتاهیٌَفي ،هپریذیي ٍ ترویب آًْا بؼذ از ػول ظساریي اًتخابی تحت بیحعی ًخاػی اًزام ؼذ.
ريشكبر :ایي هذاخلِ دٍظَوَر تفادفی در ظال  1396بر رٍی  120زى با بارداری واهل با عبمِبٌذی  Iاًزوي بیَْؼی
آهریىا تحت ػول رراحی ظساریي اًتخابی با بیحعی ًخاػی در بیوارظتاى حافظ ؼْر ؼیراز اًزام ؼذ .بیواراى بِعَر
تفادفی بِ ظِ گرٍُ ً 40فری تمعین ؼذًذ وِ پط از زایواى ،زهاًی وِ بٌذًاف بعتِ ؼذ ،لبل از پایاى ػول رراحی،
دارٍ هَرد هغالؼِ بِ بیواراى تسریك هیؼذ .بیواراى بِترتیب  15هیلیگرم بر ویلَگرم اظتاهیٌَفي ٍریذی 0/5 ،هیلیگرم/
ویلَگرم هپریذیي ٍریذی ٍ ترویبی از ّر دٍ را دریافت هیوردًذ .پط از بعتي بٌذًاف ،گرٍُّا با تَرِ بِ ؼذت درد ٍ
ػَارق بؼذ از ػول همایعِ ؼذًذ .تزسیِ ٍ تحلیل دادُّا با اظتفادُ از ًرمافسار آهاری ً( SPSSعخِ  ٍ )22آزهَىّای
آًٍَا ٍ وای اظىَئر اًزام ؼذ .هیساى  pووتر از  0/05هؼٌیدار در ًظر گرفتِ ؼذ.
یبفتٍَب :هیاًگیي ًورُ ؼذت درد در  6ظاػت اٍل پط از ػول ،در بیواراى تحت درهاى با اظتاهیٌَفي داخل ٍریذی
بِعَر هؼٌیداری ووتر از گرٍُ هپریذیي داخل ٍریذی بَد ( .)p<0/001در گرٍُ هپریذیي بِ ّوراُ اظتاهیٌَفي ،هتَظظ
ًورُ ؼذت درد ،عَل هذت بْبَدی ٍ فاـلِ زهاًی بیي تسریك اٍلیِ ٍ دٍز اضافی ضذدرد در همایعِ با دٍ گرٍُ دیگر،
بِعَر هؼٌیداری ووتر بَد ( .)p<0/001بِػالٍُ ،برٍز ظردرد پط از ػول در گرٍُّای هپریذیي ٍ لرز پط از ػول در
گرٍُّای اظتاهیٌَفي بِعَر هؼٌیداری بیؽتر از گرٍُ ترویبی بَد (.)p;0/005
وتیجٍگیزي :اظتاهیٌَفي در وٌترل درد پط از ػول ًعبت بِ هپریذیي احر بیؽتری داؼتِ ٍ ترویب آًْا دارای احر
ضذدرد بعیار بیؽتر ٍ ػَارق راًبی ووتری هیباؼذ.
كلمبت كلیذى :اظتاهیٌَفي ،درد بؼذ از ػول ،ظساریي ،هپریذیي

* وًیسىذٌ مسئًل مكبتببت :دوتر اللِ دّماى پیؽِ؛ هروس تحمیمات بیَْؼی ٍ هرالبتّای ٍیصُ ،داًؽىذُ پسؼىی ،داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ؼیراز ،ؼیراز ،ایراى.
تلفه071-36474270 :؛ پست الكتزيویكlalehdehghan@yahoo.com :
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از اظتاهیٌَفي ،هپریذیي ٍ ترویبی از آًْا بؼذ از ػول
ظساریي اًتحابی تحت بیحعی ًخاػی اًزام گرفت.

مقذمٍ
 سیىب فتبحی ي َمكبران

ػول ظساریي ،یىی از رایذتریي رٍغّای رراحی در
زًاى اظت .بیواراى تحت ػول ظساریي هوىي اظت درد
هحل رراحی بؼذ از ػول لابل تَرْی داؼتِ باؼٌذ وِ
اگر بِ درظتی ٍ بِهَلغ وٌترل ًؽَد ،ػالٍُ بر احعاض
ًاخَؼایٌذ ،هیتَاًذ عَل هذت بعتری در بیوارظتاى،
بیحروتی ٍ ػَارق آى هاًٌذ آتلىتازی ،ترٍهبَز ٍریذ
ػومی ٍ یبَظت را افسایػ دّذ (.)1
در همایعِ با بیَْؼی ػوَهی ،ػول ظساریي با بیحعی
ًخاػی ،باػج راحتی بیؽتر ٍ ًورُ درد پاییيتر در اتاق
ریىاٍری در ظاػات اٍلیِ را فراّن هیوٌذ ( .)3 ،2با ایي
ٍرَد ،هذیریت درد هحل رراحیٌَّ ،ز یىی از هْنتریي
چالػّایی اظت وِ پسؼىاى بؼذ از اتوام بیحعی
ًخاػی با آى هَارِ ّعتٌذ .از ایي رٍ ،پیؽگیری از درد،
از رولِ تزَیس دارٍّای ضذدرد حیي ػول ،یىی از
رٍیىردّای هؤحر در وٌترل درد ًاؼی از رراحی ٍ واّػ
تَظؼِ ٍ تذاٍم درد اظت (.)4
اظتفادُ از اظتاهیٌَفي ٍ اپیَئیذّا ،یه درهاى دارٍیی
هؼوَل برای واّػ درد پط از ظساریي ّعتٌذ (.)5
اپیَئیذّا ٌَّز بِ ػٌَاى دارٍی اًتخابی رْت درهاى
اٍلیِ درد هتَظظ تا ؼذیذ ّعتٌذ (ٍ ،)6لی با ػَارق
راًبی ٍابعتِ بِ دٍز ؼاهل تَْع ،اظتفراؽ ،آرامبخؽی ٍ
واّػ تٌفط هرتبظ ّعتٌذ وِ باػج افسایػ هذت
بعتری در بیوارظتاى هیؼًَذ ( .)8 ،7 ،5پیؽٌْاد ؼذُ
اظت وِ ترویبی از اپیَئیذّا با ظایر دارٍّای ضذ درد
هوىي اظت ًیاز بِ اپیَئیذ ٍ ػَارق راًبی آًْا را بِعَر
لابل تَرْی واّػ دّذ (.)10 ،9
هپریذیي ،یه اپیَئیذ تَلیذ ؼذُ از فٌیل پیریذیي اظت
وِ از زهاى هؼرفی آى در ظال  ،1930با تَرِ بِ ّسیٌِ
ون ٍ ایزاد بیدردی هٌاظب ،بِػٌَاى یه هعىي هَرد
اظتمبال ٍالغ ؼذُ اظت (.)11
اظتاهیٌَفي داخل ٍریذی ،یه دارٍی ضذدرد غیراپیَئیذ
اظت وِ ػاری از ػَارق اپیَئیذّاظت ( .)12هغالؼات
بالیٌی هختلف ًؽاى دادُاًذ وِ اظتاهیٌَفي بِعَر بالمَُ
هیتَاًذ بیدردی وافی بؼذ از ػول را فراّن وٌذ (.)13 ،5
هغالؼِ حاضر برای اٍلیي بار بِ هٌظَر بررظی احر
پیؽگیری از درد هحل رراحی ٍ ػَارق راًبی اظتفادُ

ريشكبر
ایي هغالؼِ وارآزهایی بالیٌی تفادفی دٍظَوَر با ؼوارُ
حبت وارآزهایی بالیٌی ایراى با ؼوارُ
 20141009019470N75در ظال  1396بر رٍی
 120زى  18-40ظالِ با بارداری واهل (وِ از 37-42
ّفتگی را پَؼػ هیدّذ (فَل ترم) ٍ با عبمِبٌذی I
اًزوي بیَْؼی آهریىا ( ٍ )ASAتحت ػول ظساریي
اًتخابی با بیحعی ًخاػی در بیوارظتاى حافظ ٍابعتِ بِ
داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ؼیراز اًزام ؼذ .بِ بیواراى از  1تا
 120یه ػذد اختفاؾ دادُ ؼذ ٍ با اظتفادُ از ظایت
 ٍhttp://www.randomizer.orgتَلیذ اػذاد
تفادفی در ظِ هزوَػِ ،بیواراى بِعَر تفادفی بِ ظِ
گرٍُ هَرد هغالؼِ تمعین ؼذًذ .حزن ًوًَِ با تَرِ بِ
هیاًگیيّای  ٍ 2/80 ٍ 3/63ظیگواّای ٍ 0/868
 0/843بِدظت آهذُ از هغالؼات لبلی ٍ ٍ α;0/01
 ،β;%90هؼادل ً 32فر در ّر گرٍُ برای هتغیر درد بؼذ
از رراحی هحاظبِ ؼذ وِ رْت افسایػ ویفیت وار40 ،
ًفر در ّر گرٍُ در ًظر گرفتِ ؼذ (.)15 ،14 ،10
هؼیارّای خرٍد از هغالؼِ ؼاهل :بیواراى با هٌغ هفرف
هپریذیي یا اظتاهیٌَفي ،ظابمِ هفرف الىل یا هَاد
هخذر ،تؽٌذ ،هیگرى ،بیواری هرتبظ با دیعه ٍ ظتَى
فمرات ،بیواریّای وبذی ،ولیَی ،للب ٍ ػرٍق ٍ ریَی،
پرُاوالهپعی یا اوالهپعی ،فؽارخَى باال ٍ دیابت،
زایواى بیػ از  3بار ،ظساریي اٍرشاًط ،رراحی بیػ از
 90دلیمِ ،بیحعی ًخاػی ًالؿ یا ًاتَاًی در گرفتي
بیحعی ًخاػی ،توام هَارد اٍرشاًط ٍ حاهلگیّای
چٌذللَ بَد.
بیواراى در ّر ظِ گرٍُ با رٍغ هؽابِ بیَْغ ؼذًذ .در
ابتذا ،ػفر لبل از رٍز رراحی ٍ بیَْؼی ،بیواراى تَظظ
رزیذًت بیَْؼی ٍیسیت ؼذًذ .پط از هؼایٌِ بالیٌی ،در
هَرد رٍغ هغالؼِ ٍ رٍغ اًذازُگیری درد پط از ػول
در فرم لابل درن با اظتفادُ از همیاض دیذاری درد
( )VASوِ در آى ـفر ٍ ً 10ؽاىدٌّذُ ػذم ٍرَد
درد ٍ بذتریي درد هوىي بَد ،تَضیح دادُ ؼذ .ظپط،
رضایتًاهِ آگاّاًِ از توام بیواراى دریافت ؼذ.
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بیواراى با ٍضؼیت لترال بِ اتاق ػول هٌتمل ؼذًذ ٍ با
پَزیؽي  15دررِ ظوت چپ در تخت اتاق ػول
ًگْذاری ؼذًذ .یه آًصیَوت ؼوارُ  18بِ بازٍی آًْا
زدُ ؼذ .زًاى دریافتوٌٌذُ بیحعی ًخاػی در ابتذا 5
هیلیلیتر بر ویلَگرم هایؼات وریعتالَئیذ (هحلَل ریٌگر
یا هحلَل ًرهال ظالیي) ٍ  10هیلیگرم هتَولَپراهیذ
دریافت وردًذً .ظارت ؼاهل اًذازُگیری فؽارخَى
غیرتْاروی ،الىترٍواردیَگرام ( ٍ )ECGاؼباع اوعیصى
ّوَگلَبیي ( )SpO2بَد .بیحعی ًخاػی در ٍضؼیت
ًؽعتِ با ًیذل ؼوارُ  25بیي هْرُ  L3/L4یا L4/L5
اًزام ؼذ .زًاى باردار  10هیلیگرم بَپیٍاوائیي %0/5
دریافت وردًذ ٍ بالفاـلِ بؼذ از تسریك داخل ٍریذی در
پَزیؽي ظَپایي ظوت وٌار ٍ چپ لرار گرفتٌذ .بؼذ از
اػوال بالن ،اًذازُ بالن حعی اًذازُگیری ٍ بؼذ از
رظیذى بِ ظغح هٌاظب ( )T4-T6رراحی آغاز گردیذ.
فؽارخَى ظیعتَلیه ،دیاظتَلیه ٍ هتَظظ ضرباى للب
ٍ اؼباع اوعیصى ؼریاًی ّر  5دلیمِ در عی ػول حبت
ؼذ .پط از زایواى ،زهاًی وِ بٌذ ًاف بعتِ ؼذ ،لبل از
پایاى ػول رراحی ،دارٍی هَرد هغالؼِ بِ افراد دادُ ؼذ.
بیواراى بِـَرت تفادفی بِ ظِ گرٍُ تمعین ؼذًذ40 :
بیوار  15هیلیگرم بر ویلَگرم اظتاهیٌَفي داخل ٍریذی
(رلیك ؼذُ در  100ظی ظی هحلَل ًرهال ظالیي)40 ،
بیوار  0/5هیلیگرم بر ویلَگرم هپریذیي داخل ٍریذی ٍ
 40بیوار بِ هیساى  15هیلیگرم بر ویلَگرم اظتاهیٌَفي
ّوراُ با  0/5هیلیگرم بر ویلَگرم هپریذیي داخل ٍریذی
در  15دلیمِ دریافت وردًذ .الزم بِ رور اظت وِ
بیواراى ٍ هحمماى در ایي هغالؼِ وَرظازی ؼذًذ.
پط از اتوام ػول رراحی ،بیواراى بِ ریىاٍری هٌتمل
ؼذًذ .بررظی بْبَدی بیواراى در ریىاٍری بر اظاض

یبفتٍَب
بر اظاض ًتایذ هغالؼِ ،افراد ظِ گرٍُ از ًظر ٍیصگیّای
دهَگرافیه ؼاهل ظيٍ ،زى ،تؼذاد بارداری ٍ عَل هذت
بیحعی ًخاػی هؽابِ بَدًذ ( .)p>0/05بیواراى در
هحذٍدُ ظٌی  20-40ظال بَدًذ .بر اظاض ًتایذ آًالیس
ٍاریاًط یهعرفِ ،اختالف هؼٌیداری از ًظر هیاًگیي
ظٌی ظِ گرٍُ ٍرَد ًذاؼت ( ٍ )p;0/667همایعِ
هیاًگیي ٍزى بیواراى ًیس تفاٍت هؼٌیداری بیي ایي ظِ
گرٍُ ًؽاى ًذاد (( )p;0/314رذٍل .)1

جذيل  -1مقبیسٍ سٍ گزيٌ بب تًجٍ بٍ سه ،يسن ،سایمبن ي طًل مذت بالک
گرٍُ هپریذیي

گرٍُ اظتاهیٌَفي

گرٍُ هپریذیي ّوراُ
با اظتاهیٌَفي

ظغح
هؼٌیداری

گرٍُ

30/77 ± 4/17
78/15 ± 9/21

29/95 ± 5/22
77/72 ± 12/16

29/90 ± 5/13
74/82 ± 10/13

0/667
0/314

2

)65( 26

)57/5( 23

)70( 28

3

)35( 14

)42/5( 17

)30( 12

119/62 ± 15/29

118/87 ± 13/08

113/37± 14/82

هتغیر
ظي (ظال)
ٍزى (ویلَگرم)
تؼذاد بارداری

هذت زهاى بی حعی ًخاػی (دلیمِ)
* آزهَى آًٍَا

33

0/502
0/111

*

 اثز استبمیىًفه ي مپزیذیه در درمبن درد

حبات اؼباع اوعیصى ،تٌفط ،گردغ خَى (فؽارخَى)،
َّؼیاری ،آگاّی ٍ فؼالیت (بلٌذ وردى پا بر ػلیِ
گراًػ) بَد .ػالٍُ بر ایيً ،ورُ درد با اظتفادُ از VAS
اًذازُگیری ؼذ .یه هتخفؿ بیَْؼی وِ بخؽی از تین
هذاخلِ ًبَد ،از بیواراى در  24 ٍ 12 ،6 ،4 ،2 ،1ظاػت
بؼذ از ػول بازدیذ ورد ٍ ضایؼات درد را در حالت
اظتراحت بر رٍی  VASحبت ورد .حَادث راًبی از
رولِ حالت تَْع ،اظتفراؽ ،لرز ٍ ظردرد ًیس تَظظ یىی
دیگر از ًاظراى وِ ًعبت بِ هغالؼِ وَرظازی ؼذُ بَد،
ارزیابی ٍ حبت گردیذ ٍ در ـَرت لسٍم دارٍّای هَرد ًیاز
تزَیس هیؼذ.
دادُّا پط از گردآٍری با اظتفادُ از ًرمافسار آهاری
ً( SPSSعخِ  )22هَرد تزسیِ ٍ تحلیل لرار گرفتٌذ.
رْت همایعِ ظِ گرٍُ از آزهَى  ٍ ANOVAرْت
همایعِ ظِ گرٍُ با تَرِ بِ زایواى ٍ تىرر آى ،ػَارق
راًبی از رولِ تَْع ،اظتفراؽ ،لرز ٍ ظردرد ،از آزهَى
وای اظىَئر اظتفادُ ؼذ .هیساى  pووتر از 0/05
هؼٌیدار در ًظر گرفتِ ؼذ.

 سیىب فتبحی ي َمكبران

بیي گرٍُّای هپریذیي ٍ اظتاهیٌَفي در رابغِ با هذت
زهاى ریىاٍری ( ٍ )p;0/07هیاًگیي ًورُ ؼذت درد در
ٌّگام درخَاظت بیوار برای دٍزّای اضافی ضذ درد
( )p;0/41اختالف آهاری هؼٌیداری هؽاّذُ ًؽذ .با ایي
حال ،فاـلِ (دلیمِ) بیي تسریك اٍلیِ دارٍ ٍ دٍز اضافی
ضذدرد در گرٍُ هپریذیي ووتر از گرٍُ اظتاهیٌَفي بَد؛
بذیي هؼٌا وِ بیواراى گرٍُ هپریذیي دٍزّای اضافی
ضذدرد را در زهاى ووتری ًیاز داؼتٌذ .ػالٍُ بر ایي ،در
گرٍُ هپریذیي بِ ّوراُ اظتاهیٌَفي هذت زهاى عَالًیتر
بْبَد ( ،)p<0/001فاـلِ زهاًی عَالًیتر بیي تزَیس
اٍلیِ دارٍ ٍ دٍزّای اضافی ضذدرد (ٍ )p<0/001
هیاًگیي پاییيتر ؼذت ًورُ درد زهاًی وِ بیواراى ًیاز
بِ دٍزّای اضافی ضذدرد داؼتٌذ ( )p<0/001در
همایعِ با گرٍُّای هپیذیي ٍ اظتاهیٌَفي بِتٌْایی
هؽاّذُ ؼذ (رذٍل .)2

در ظاػت اٍل ٍ ؼؽن پط از رراحی ،اختالف هیاًگیي
ًورُ درد بیي گرٍُّای هَرد هغالؼِ از ًظر آهاری
هؼٌیدار بَد ( .)p<0/001بر ایي اظاض ،هیاًگیي ًورُ
درد در گرٍُ اظتاهیٌَفي در همایعِ با گرٍُ هپریذیي
پاییيتر بَد (ّ .)p<0/001وچٌیي هیاًگیي ًورُ درد در
گرٍُ هپریذیي ّوراُ با اظتاهیٌَفي در همایعِ با
گرٍُّای هپریذیي ٍ اظتاهیٌَفي بِتٌْایی پاییيتر بَد
( .)p<0/001در ظاػت دٍم بؼذ از ػول ،هیاًگیي ًورُ
ؼذت درد در گرٍُ هپریذیي ّوراُ با اظتاهیٌَفي بِعَر
هؼٌیداری ووتر از گرٍُّای هپریذیي ٍ اظتاهیٌَفي بِ
تٌْایی بَد (( )p<0/001رذٍل .)2
هیاًگیي ًورُ ؼذت درد در ؼػ ظاػت اٍل پط از
ػول ،در بیواراى تحت درهاى با اظتاهیٌَفي داخل
ٍریذی بِعَر هؼٌیداری ووتر از گرٍُ هپریذیي داخل
ٍریذی بَد (( )p<0/001رذٍل .)2
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ؼذت
درد

گرٍُ هپریذیي

گرٍُ اظتاهیٌَفي

گرٍُ اظتاهیٌَفي ّوراُ هپریذیي

ظغح هؼٌیداری

ظاػت اٍل

4/87 ± 0/88

4/05 ± 0/55

2/37 ±0/54

>0/001

ظاػت دٍم

5/47 ± 0/84

5/6 ± 0/59

3/80 ± 0/56

>0/001

ظاػت ؼؽن

8/47 ± 1/31

6/42 ± 0/81

4/90 ± 0/67

>0/001

زهاًی وِ بِ دٍز اضافِ ًیاز اظت

4/9 ± 0/87

4/05 ± 0/55

2/32 ± 0/47

>0/001

117/25 ± 20/25
48/37 ± 6/34

122/87 ± 17/20
45/25 ± 2/51

150/75 ± 21/35
54/25 ± 8/43

>0/001
>0/001

اٍلیي باری وِ ًاروَتیه درخَاظت هیؼَد
زهاى ریىاٍری
* آزهَى آًٍَا

ظاػت ؼؽن ٍ ً 5فر در ظاػت دٍازدّن ،ظردرد پط از
ػول را تزربِ وردًذ .ایي تفاٍتّا برای ظاػت دٍازدّن
پط از ػول رراحی هؼٌیدار بَد ( .)p;0/005ػالٍُ بر
ایي ،فمظ  5بیوار در گرٍُ اظتاهیٌَفي لرز بؼذ از ػول
داؼتٌذ وِ از ًظر آهاری هؼٌیدار بَد ()p;0/005
(رذٍل .)3

بیي ظِ گرٍُ در برٍز تَْع ٍ اظتفراؽ بؼذ از ػول در
ظاػت اٍل بؼذ از رراحی اختالف آهاری هؼٌیداری
ٍرَد ًذاؼت ( .)p;0/066با ایي ٍرَد ،تَْع ٍ اظتفراؽ
 6ظاػت بؼذ از ػول در ّیچ یه از گرٍُّا تؽخیؿ
دادُ ًؽذ .ػالٍُ بر ایي ،در ؼػ ظاػت اٍل پط از
رراحی ،ظردرد پط از ػول در ّیچ یه از بیواراى
هؽاّذُ ًؽذ .با ایي حال 2 ،بیوار در گرٍُ هپریذیي در

4

*

ظاػت اٍل
تَْع ٍ اظتفراؽ
ظاػت ؼؽن
ظاػت  12ام
ظردرد
ظاػت 1 24م
لرز

گرٍُ هپریذیي

گرٍُ اظتاهیٌَفي

گرٍُ اظتاهیٌَفي ّوراُ پریذیي

بلی

)10( 4

) 0( 0

)2/5( 1

خیر

)90( 36

)100( 40

)97/5( 39

بلی

) 0( 0

) 0( 0

) 0( 0

خیر

)100( 40

)100( 40

)100( 40

بلی

)%5( 2

) 0( 0

) 0( 0

خیر

)95( 38

)100( 40

)100( 40

بلی

)12/5( 5

) 0( 0

) 0( 0

خیر

)87/5( 35

)100( 40

)100( 40

بلی

) 0( 0

)12/5( 5

) 0( 0

خیر

)100( 40

)87/5( 35

)100( 40

ظغح هؼٌیداری
0/066
0/131
0/005
0/005

* آزهَى وای اظىَئر

هغالؼات ًؽاى دادًذ وِ ًیاز بِ ضذدرد اضافی در گرٍُ
هپریذیي بعیار بیؽتر اظت (.)8 ،5
در هغالؼِ حاضر تفاٍت هؼٌیداری بیي گرٍُّای
هپریذیي ٍ اظتاهیٌَفي در رابغِ با هذت بْبَدی ٍرَد
ًذاؼت .با ایي حال ًتیزِ هغالؼِ ػاعف ٍ ّوىار
( ٍ )2008الْاؼوی ٍ ّوىاراى (ً )2006ؽاى داد وِ در
همایعِ با هپریذیي ػضالًی ،اظتاهیٌَفي داخل ٍریذی
هذت زهاى بْبَدی ووتری بؼذ از ػول رراحی برداؼتي
لَزُ دارد (.)25 ،23
از ظَی دیگر در هغالؼِ حاضر ،ترویب اظتاهیٌَفي ٍ
هپریذیي دارای احرات ضذدرد ّوراُ با هیاًگیي پاییي
ؼذت درد ٍ احرات ضذدرد عَالًیتر بَد .ؼَاّذ حاـل
از آزهایؽات بالیٌی وٌترل ؼذُ ًیس ًؽاى داد وِ ترویبی
از دارٍّای ضذدرد با اپیَئیذّا باػج تؽذیذ احر بیدردی
هیؼًَذ ( .)25در ٍالغ ،اظتفادُ از دٍ دارٍ با هىاًیعن
ػول هختلف هیتَاًٌذ هٌزر بِ ػولىرد بْتر ٍ واّػ
لابل تَرِ درد پط از ػول ؼًَذ (.)26
هغالؼات هتؼذد ًؽاى دادُاًذ وِ اظتاهیٌَفي داخل
ٍریذی هوىي اظت تَْع ٍ اظتفراؽ بؼذ از ػول را در
بیواراى واّػ دّذ ( .)15 ،8با ایي حال ،در هغالؼِ
حاضر تفاٍت آهاری هؼٌیداری در تَْع ٍ اظتفراؽ پط از
ػول در ظِ گرٍُ هؽاّذُ ًؽذ .بر اظاض هرٍر هغالؼات،
ّیچ هغالؼِای بِ بررظی ظایر ػَارق هاًٌذ ظردرد ٍ لرز
ًپرداختِ اظت .در هغالؼِ حاضر برٍز ظردرد پط از ػول
در گرٍُ هپریذیي در ظاػت دٍازدّن پط از ػول

بحث
اهرٍزُ تسریك اظتاهیٌَفي داخل ٍریذی احرات ضذدرد
خَد را در بعیاری از بیواراى هبتال بِ درد بؼذ از ػول
هاًٌذ پط از ػول ظساریي تحت بیحعی ًخاػی،
رراحی زًاى ،رراحی ؼبىیِ ،رراحی دًذاى ،رراحی
دظت ٍ رراحی ارتَپذی ًؽاى دادُ اظت (-21 ،7 ،5
 .)16با ایي ٍرَد هغالؼات اًذوی بِ همایعِ احر
اظتاهیٌَفي داخل ٍریذی ٍ هپریذیي داخل ٍریذی
پرداختٌذ ٍ بر اظاض رعتزَّای اًزام ؼذُ ،تاوٌَى
ّیچ هغالؼِای بِ همایعِ احر اظتاهیٌَفي داخل ٍریذی با
هپریذیي داخل ٍریذی ٍ ترویب آًْا برای واّػ درد
پط از ػول ظساریي ًپرداختِ اظت.
در هغالؼِ حاضر ّواًٌذ اوخر هغالؼات اخیر ،هیاًگیي
ًورُ ؼذت درد پط از رراحی در گرٍُ اظتاهیٌَفي در
همایعِ با گرٍُ هپریذیي ووتر بَد ( .)23 ،22 ،8 ،5با
ایي حال ،یسداًی ٍ ّوىاراى ( )2013گسارغ دادًذ وِ
اظتاهیٌَفي داخل ٍریذی در وٌترل درد حاد پط از
رراحی فه ٍ ـَرت هاًٌذ تزَیس هؼوَل اپیَئیذ
(هپریذیي) اظت (.)9
هپریذیي دارای ًیوِ ػور پالظوای  2/5-4ظاػت اظت،
در حالی وِ اٍد احر اظتاهیٌَفي داخل ٍریذی بیي 4-6
ظاػت هیباؼذ (ً .)8تایذ هغالؼِ حاضر ًؽاى داد وِ در
همایعِ با اظتاهیٌَفي ،هپریذیي احرات ضذدرد بیؽتری را
در ظاػات اٍلیِ پط از ػول دارد .در همابل ،برخی
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*

ِاظتاهیٌَفي در وٌترل درد پط از ػول ًعبت ب
ٍ هپریذیي بْتر ػول هیوٌذ ٍ ترویب آًْا احر بْتر
.ػَارق راًبی ووتری دارد

تشكز ي قذرداوی
ایي هغالؼِ با حوایت هالی داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ؼیراز
 بذیيٍظیلِ از ظروار خاًن ویَاى ؼىَُ در.اًزام ؼذ
هروس بْبَد تحمیمات داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ؼیراز تؽىر
ًَِ ّیچگ، از ًظر تؼارق هٌافغ.ٍ لذرداًی هیؼَد
.تؼارضی با هٌافغ ایي هغالؼِ ٍرَد ًذاؼت
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رراحی بِعَر هؼٌیداری بیؽتر بَد ٍ هیساى لرز بؼذ از
.ػول در گرٍُ اظتاهیٌَفي باالتر بَد
 از،با تَرِ بِ ؼایغ بَدى درد هحل رراحی در ظساریي
 واربردی بَدى هغالؼِ حاضر،ِرولِ ًماط لَت هغالؼ
 بِػالٍُ تاوٌَى.رْت اظتفادُ بر رٍی بالیي بیوار بَد
هغالؼات زیادی بر رٍی ایي دٍ دارٍ ٍ بِخفَؾ ػَارق
راًبی آًْا اًزام ًؽذُ اظت وِ در ایي هغالؼِ ػَارق
ِ از رول.دیگر هاًٌذ ظردرد ٍ لرز ًیس بررظی ؼذًذ
هحذٍدیتّای هغالؼِ حاضر هیتَاى بِ بررظی یه دٍز
 پیؽٌْاد هیؼَد در هغالؼات بؼذی،از دارٍّا اؼارُ ورد
دٍزّای هختلف ٍ با ایٌترٍالّای هتؼذد دارٍّا هَرد
.بررظی لرار گیرًذ
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