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هقبیسِ تأثیز سِ رٍش هصزف صل هَضعی لیذٍکبئیي در سزٍیکس،
تشریق داخل رحوی لیذٍکبئیي ٍ تزکیب ایي دٍ رٍش بز کبّص درد حیي
اًجبم کَرتبص :یک کبرآسهبیی ببلیٌی تصبدفی ضذُ دٍسَکَر
دکتز هزضیِ بیگن خضزی ،1دکتز عشتالسبدات حبجی سیذ جَادی ،*2دکتز فزیذُ
هَحذ ،2دکتز آیذا سیٌعلی ،3دکتز علی اهبهی ،4سیویي دخت هَالٍردیخبًی
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اعتبد گزٍُ ثیَْؽیٍ ،احذ تَعؼِ ٍ تحمیمبت ثبلیٌی وَثز ،داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لشٍیي ،لشٍیي ،ایزاى.
داًؾیبر گزٍُ سًبى ٍ هبهبییٍ ،احذ تَعؼِ ٍ تحمیمبت ثبلیٌی وَثز ،داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لشٍیي،
لشٍیي ،ایزاى.
هتخقـ گزٍُ سًبى ٍ هبهبییٍ ،احذ تَعؼِ ٍ تحمیمبت ثبلیٌی وَثز ،داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لشٍیي،
لشٍیي ،ایزاى.
پشؽه ػوَهی ،وویتِ تحمیمبت داًؾدَیی ،داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لشٍیي ،لشٍیي ،ایزاى.
وبرؽٌبط پضٍّؼٍ ،احذ تَعؼِ ٍ تحمیمبت ثبلیٌی وَثز ،داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لشٍیي ،لشٍیي ،ایزاى.
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هقذهِ :وَرتبص یىی اس اػوبل خزاحی ؽبیغ سًبى اعت .ػبرمِ آى درد اعت وِ عجت افشایؼ ًبرمبیتی در ثیوبراى
هیؽَد ،لذا یبفتي راُ درهبى ایي ػبرمِ اهزی مزٍری اعت .هيبلؼِ حبمز ثب ّذف همبیغِ تأثیز عِ رٍػ هقزف صل
هَمؼی لیذٍوبئیي در عزٍیىظ ،تشریك داخل رحوی لیذٍوبئیي ٍ تزویت دٍ رٍػ ثز وبّؼ درد حیي اًدبم وَرتبص
اًدبم گزفت.
رٍشکبر :ایي هيبلؼِ وبرآسهبیی ثبلیٌی در عبل  1396ثز رٍی  120ثیوبر وبًذیذ وَرتبص در ثیوبرعتبى وَثز لشٍیي اًدبم
گزفت .ثیوبراى ثِفَرت تقبدفی در عِ گزٍُ صل هَمؼی لیذٍوبئیي در عزٍیىظ ،تشریك داخل رحوی لیذٍوبئیي ٍ
تزویت ایي دٍ رٍػ لزار گزفتٌذ ٍ دارٍّبی هَرد ًظز لجل اس وَرتبص تدَیش ؽذ .ػالئن حیبتی ٍ درد در ثیوبراى ثجت ٍ
عبیز اىالػبت السم اس ىزیك تىویل پزعؾٌبهِ خوغآٍری ؽذ .تدشیِ ٍ تحلیل دادُّب ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار آهبری (ًغخِ
 ٍ )22آسهَىّبی وبی اعىَئز ٍ آًَا اًدبم ؽذ .هیشاى  pووتز اس  0/05هؼٌیدار در ًظز گزفتِ ؽذ.
یبفتِّب :در ایي هيبلؼِ تدَیش داخل رحوی ٍ داخل عزٍیىظ لیذٍوبئیي ( ٍ )0/3±0/72در درخِ ثؼذ تدَیش داخل
عزٍیىظ لیذٍوبئیي ( )0/45±0/84ثِتٌْبیی ثِىَر هؼٌبداری عجت وبّؼ درد در ٌّگبم وَرتبص در سًبى ؽذ (.)p;0/04
اس ىزفی تغییزات ؽذیذ ّوَدیٌبهیىی ًیش در ایي ثیوبراى هؾبّذُ ًؾذّ .یچ هَردی اس ػَارك اس خولِ تَْع ٍ اعتفزاؽ ٍ
ثیثجبتی ػالئن حیبتی در ّیچ یه اس گزٍُّب هؾبّذُ ًؾذ (.)p<0/05
ًتیجِگیزی :اس رٍػ تدَیش داخل رحوی ثِّوزاُ امبفِ وزدى صل هَمؼی لیذٍوبئیي ثِ عزٍیىظ هیتَاى ثِػٌَاى
یه رٍػ عبدُ ،ونّشیٌِ ٍ ثیخيز در وٌتزل درد حیي ٍ ثؼذ اس وَرتبص اعتفبدُ ًوَد.
کلوبت کلیذی :درد ،وَرتبص ،لیذٍوبئیي
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رحن هیتَاًذ عجت ثلَن پبیبًِّبی ػقجی تٌِ ٍ
فًَذٍط رحن ؽذُ ٍ عجت وبّؼ ثیؾتز درد ًغجت ثِ
ثلَن پبراعزٍیىبل ثِ تٌْبیی ؽَد ( .)9ثلَن
پبراعزٍیىبل هبًغ اًتمبل درد اس فیجزّبی حغی
عوپبتیه ٍ پبراعوپبتیه لجل اس ٍرٍد ایي فیجزّب ثِ
داخل رحن در عيح عَراخ داخلی عزٍیىظ هیؽَد،
ٍلی اس آًدبییوِ ثز رٍی ػقترعبًی لغوت فَلبًی
رحن تأثیز ًذارد ،لبدر ثِ اس ثیي ثزدى درد ثِىَر وبهل
ًیغت .اس ایي رٍ اعتفبدُ اس تشریك هَاد ثیحظوٌٌذُ ثِ
داخل حفزُ رحن خْت وبّؼ درد ًبؽی اس ػول
وَرتبص هٌيمی ثًِظز هیرعذ (.)10
لیذٍوبئیي دارٍیی اعت وِ ثِ هیشاى ٍعیؼی در
ثیحغی هَمؼی هَرد اعتفبدُ لزار هیگیزد .ؽزٍع اثز
آى عزیغ ثَدُ ٍ ارساى اعتً .حَُ اثز آى اس ىزیك ثلَن
ػجَر عذین اس غؾبی علَل ػقجی هیثبؽذ (.)11
در هيبلؼِ ادلوي ٍ ّوىبراى ( )2004تحت ػٌَاى
اثزثخؾی اعتفبدُ اس لیذٍوبئیي داخل رحوی ثزای
هذیزیت درد حیي اًدبم وَرتبص ،تشریك داخل رحوی
لیذٍوبئیي تأثیزی در وبّؼ درد در حیي اًدبم وَرتبص
ًذاؽت ( .)12در هَرد اثزگذاری اعپزی لیذٍوبئیي ثِ
ػٌَاى ثیحظوٌٌذُ ثز رٍی عزٍیىظ ثِهٌظَر وبّؼ
درد وَرتبص در عِ هبِّ اٍل ثبرداری ،در هيبلؼِ
وبرآسهبیی ثبلیٌی وزدتبٍی ٍ ّوىبراى ( ،)2019اعپزی
لیذٍوبئیي تأثیز لبثل تَخْی در وبّؼ درد حیي وَرتبص
داؽت (.)10
در هيبلؼِ وبرآسهبیی ثبلیٌی هذارن ٍ ّوىبراى ()2013
وِ ثِ ثزرعی اثز ثیحغیّبی هَمؼی هختلف در
وبّؼ درد حیي ثیَپغی آًذٍهتز پزداختٌذ 160 ،سى
در  3گزٍُ دریبفتوٌٌذُ لیذٍوبئیي داخل رحوی ،گزٍُ
دریبفتوٌٌذُ صل لیذٍوبئیي ٍ گزٍُ دریبفت وٌٌذُ صل ٍ
تشریك داخل رحوی لیذٍوبئیي لزار گزفتٌذ .در عِ
سهبى حیي پزٍعیدز ،ثالفبفلِ ثؼذ پزٍعیدز ٍ 15
دلیمِ ثؼذ اس آى درد ارسیبثی ؽذً .تبیح ایي هيبلؼِ
ًؾبى داد وِ درهبى لیذٍوبئیي داخل رحوی ٍ درهبى
تزویت هَمؼی ٍ اًفَسیَى داخل رحوی ،درد را ثِىَر
هؼٌبداری ًغجت ثِ گزٍُ دیگز وبّؼ هیدّذ
( .)p>0/001ایي هيبلؼِ ًؾبى داد وِ درهبى اًفَسیَى

هقذهِ
 هزضیِ بیگن خضزی ٍ ّوکبراى

عمو ثِ هؼٌبی ختن حبهلگی یب خَدثِخَد یب ػوذی
لجل اس تىبهل وبفی خٌیي اعت ( .)1عمو هؼوَالً ثِ
پبیبى یبفتي حبهلگی لجل ّ 30فتِ یب ٍسى تَلذ ووتز اس
 500گزم اىالق هیؽَد ( .)2عمو یب ثِفَرت خَدثِ
خَد ٍ یب ثِفَرت المبء ؽذُ رخ هیدّذ ( .)3ثیؼ اس
 80۸ایي عموّب در ّ 12فتِ اٍل رخ دادُ وِ هغئَل
آى ،اختالالت وزٍهَسٍهی در ًیوی اس هَارد ّغتٌذ .دٍ
اتیَلَصی ػوذُ ثزای عمو ؽبهل :ػلل هبدری ٍ ػلل
خٌیٌی هیثبؽٌذ ( .)4اس ػَاهل هبدری هیتَاى ثِ
ػفًَتّب ،اختالالت اًذٍوزیي ،ػلل هحیيی ،ثیوبریّبی
هشهي ،دارٍّب ٍ ًمبیـ عبختبری دعتگبُ تَلیذ هثلی
سًبى اؽبرُ وزد .تىبهل غیزىجیؼی سیگَت ،آًبپلَئیذی ٍ
یَپلَئیذی ،اس ػلل خٌیٌی ّغتٌذ ( .)5عمو را هیتَاى
ثِ اًَاع تْذیذ ثِ عمو ،عمو اختٌبةپذیز ،عمو وبهل،
عمو ًبوبهل ٍ عمو فزاهَػ ؽذُ ٍ درهبىّب را هیتَاى
ثِ اًتظبری ،ىجی ٍ خزاحی تمغین ًوَد .درهبى خزاحی،
ؽبیغتزیي ٍ وبهلتزیي رٍػ ختن حبهلگی در  3هبُ اٍل
ثبرداری اعت وِ ثِفَرت اًدبم وَرتبص ثب عبوؾي ٍ
وَرت اعت ( .)6وَرتبص ثِ هؼٌی تزاؽیذى ٍ خبرج وزدى
لغوتی اس ثبفت ثذى ٍ یىی اس اػوبل خزاحی ؽبیغ سًبى
هیثبؽذ وِ هوىي اعت ثِهٌظَر درهبى یب تؾخیـ
ثیوبری رحن اًدبم ؽَد ٍ تٌْب یىی اس هَارد اعتفبدُ آى،
خبرج وزدى خٌیي سًذُ ٍ عمو ػوذی اعت ،ثٌبثزایي
فمو هختـ خٌیي ًیغت ٍ ثزای ّز ثخؾی اس ثذى وِ
ًیبس ثِ خبرج وزدى ثبفت یب ًوًَِ داؽتِ ثبؽذ ،اًدبم
خَاّذ ؽذ ( .)1خًَزیشی ٍاصیٌبل ٍ /یب درد لگي (ؽجیِ ثِ
گزفتگی ػنالت لبػذگی) ثزای چٌذ رٍس پظ اس وَرتبص
ىجیؼی اعت .ثِىَر هؼوَل ،لزؿّبی هغىي ثزای
وٌتزل درد وبفی اعت .عَراخ ؽذى رحن ثب دیالتَر یب
وَرت ،ؽبیغتزیي ػبرمِای اعت وِ هیتَاًذ رخ دّذ
(.)7
ثزای ایدبد ثیدردی حیي وَرتبص هیتَاى اس ثیَْؽی
ػوَهی ،هَمؼی یب ثلَن پبراعزٍیىبل اعتفبدُ وزد.
اًتخبة ّز یه اس ایي رٍػّب ثِ اًذیىبعیَى ػول ٍ
تبریخچِ ىجی فزد ثغتگی دارد ( .)8اس ًظز تئَری ثِ
ًظز هیرعذ وِ تشریك هَاد ثیحظوٌٌذُ ثِ داخل
26

داخل رحوی ثِتٌْبیی درد ثیوبر را ثِ حذ خَثی وبّؼ
هیدّذ ٍ درهبى تزویجی هٌفؼتی ًذارد (.)13
ثب تَخِ ثِ ػَارك ثیَْؽی ػوَهی (تَْع ،اعتفزاؽ،
حوبیت تٌفغی ٍ ریىبٍری ىَالًی) ٍ ّشیٌِّبی
تحویل ؽذُ در اثز اعتفبدُ اس ثیَْؽی ػوَهی ،اعتفبدُ
اس رٍؽی وِ ّشیٌِ ٍ ػَارك ووتزی ثزای ثیوبراى
خْت ثیدردی داؽتِ ثبؽذ ،هذًظز اعت؛ لذا هيبلؼِ
حبمز ثب ّذف ثزرعی تأثیز امبفِ وزدى ثیحغی داخل
رحوی ثب تشریك لیذٍوبئیي  ۸2ثِ صل لیذٍوبئیي خْت
ثیدردی در وَرتبص اًدبم ؽذ.

رٍشکبر
ایي هيبلؼِ وبرآسهبیی ثبلیٌی تقبدفی ؽذُ دٍعَوَر در
عبل  1396ثز رٍی  120سى ثبردار ّ 8-13فتِ وِ
وبًذیذ وَرتبص ثَدًذ ،در ثیوبرعتبى وَثز ؽْز لشٍیي
فَرت گزفت .تؼذاد ًوًَِّبی هَرد ًیبس ثز اعبط
هيبلؼبت گذؽتِ ثزای وبّؼ هیشاى  VASثِ هیشاى
 ۸30ثب تَاى  ،۸80خيبی آلفبی  ٍ ۸5خيبی ثتبی ،۸20
ثزاثز  35ثیوبر در ًظز گزفتِ ؽذ وِ ثب تَخِ ثِ هَارد
ًمل پزٍتىل ٍ احتوبل اًقزاف ثیوبراى ثؼذ اس ًوًَِ
گیزی ٍ ؽزٍع هيبلؼِ 40 ،ثیوبر در ّز گزٍُ در ًظز
گزفتِ ؽذ (.)11
توبهی ثیوبراى ثب داؽتي عي حبهلگی ّ 8-13فتِ،
عزٍیىظ دیالتِ ،عمو ًبلـ ٍ در فَرت توبیل ثِ
ّوىبری ٍ اهنبی فزم رمبیت آگبّبًِ ٍارد هيبلؼِ ؽذًذ.
ثیوبراى هجتال ثِ ػفًَتّبی دعتگبُ تٌبعلی ،خًَزیشی
ؽذیذ رحوی ،عبثمِ حغبعیت ثِ لیذٍوبئیي ٍ هقزف
آًبلضسیه  24عبػت لجل ػول ،ؽَن عپتیه ،ثیوبری
ًَرٍلَصیه ،عمو ػفًَی ،ؽه ثِ ٍخَد ثیوبریّبی
هٌتمل ؽًَذُ اس راُ خٌغی ،خٌیي دارای مزثبى للت ٍ
ٍخَد ّز ًَع ثیوبری داخلی ؽذیذ (ثیوبری وجذی،
للجیً ،ئَپالسی ٍ  ،)...اس هيبلؼِ خبرج ؽذًذ.
در ایي هيبلؼِ ثیوبراى ثِرٍػ تقبدفیعبسی هحذٍد ثِ
فَرت تخقیـ تقبدفی دٍعَوَر ثِ  3گزٍُ ً 40فزی
تمغین ؽذًذ .تخقیـ تقبدفی ثٍِعیلِ وبرتّبیی ثب
ؽوبرُ  3 ٍ 2 ،1اًدبم ؽذ .ثیوبراى ٍ خزاح اس ایي وِ در
وذام گزٍُ لزار دارًذ ،ثیاىالع ثَدًذ .ثیوبراى ؽبًظ
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 تأثیز سِ رٍش هصزف صل هَضعی ،تشریق داخل رحوی لیذٍکبئیي ٍ تزکیب آًْب بز کبّص درد حیي کَرتبص

هغبٍی ثزای لزار گزفتي در ّز گزٍُ داؽتٌذ وِ در سهبى
اخذ رمبیت ثِ ثیوبراى تَمیح دادُ ؽذ.
در گزٍُ اٍل اس تشریك داخل رحوی لیذٍوبئیي ٍ صل
لیذٍوبئیي در عزٍیىظ ّوشهبى ،در گزٍُ دٍم تشریك
داخل رحوی لیذٍوبئیي ثِ ّوزاُ صل پالعجَ در
عزٍیىظ ٍ ثزای گزٍُ عَم اس تشریك داخل رحوی ًزهبل
عبلیي ٍ صل لیذٍوبئیي در عزٍیىظ اعتفبدُ ؽذ.
اثشار گزدآٍری دادُّب چهلیغتی ؽبهل هؾخقبت
دهَگزافیه هبًٌذ عيً ،ضاد ،تحقیالتٍ ،سى ،ؽبخـ
تَدُ ثذًیٍ ،مؼیت پبریتی ،عبثمِ وَرتبص لجلی ،عي
حبهلگی ،ارتفبع رحن ،ػالئن حیبتی (مزثبى للت،
فؾبرخَى عیغتَلیه ٍ دیبعتَلیه) ،عبثمِ ػفًَت لگي
ٍ عبثمِ درد لگٌی ( 1)PIDثَد.
ثِػلت ایٌىِ دّبًِ داخلی عزٍیىظ در توبم ثیوبراى ثبس
ٍ هجتال ثِ عمو ًبلـ ثَدًذً ،یبس ثِ وَرتبص ثزای خبرج
وزدى ثمبیبی ًغَج حبهلگی داؽتٌذ .ثیوبراى ثِفَرت
تقبدفی ثب وبرتّبی ؽوبرُ ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1ارد هيبلؼِ
ؽذًذ .ثیوبراى ٍ خزاح اس ایٌىِ ّز ًفز در چِ گزٍّی لزار
دارد ،ثیاىالع ثَدًذ ٍ تٌْب پضٍّؾگز هيلغ ثَد وِ
هغتمین ثب ثیوبراى در توبط ًجَد .عپظ  3هیلیلیتز صل
لیذٍوبئیي ٍ یب پالعجَ ٍ  5هیلیلیتز لیذٍوبئیي  ٍ ۸2یب 5
هیلیلیتز ًزهبل عبلیي اس لجل تَعو پزعتبر اتبق ػول در
عزًگ وؾیذُ ؽذُ ٍ خزاح اس هحتَیبت عزًگ ثیاىالع
ثَد .توبم ثیوبراى خْت اًدبم وَرتبص در ٍمؼیت
لیتَتَهی لزار گزفتٌذ .ثِ ّوِ ثیوبراى  2هیىزٍگزم ثِ
اسای ّز ویلَگزم فٌتبًیل ٍ  0/03هیلیگزم ثِ اسای ّز
ویلَگزم هیذاسٍالم ٍریذی تشریك ؽذ ٍ لجل اس ؽزٍع
وَرتبص  5-7هیلیلیتز ثِ اسای ّز ویلَگزم هبیغ دریبفت
وزدًذ .خْت اًدبم ثیحغی ،یه وبتتز دٍ ایٌچی ؽوبرُ
ٍ 18ارد وبًبل عزٍیىبل ؽذ ٍ اس ىزیك آى در افزاد گزٍُ
اٍل  5هیلیلیتز لیذٍوبئیي  ۸2داخل رحن ٍ  3هیلیلیتز
صل لیذٍوبئیي در عزٍیىظ تشریك گزدیذ .ثزای گزٍُ دٍم
 5هیلیلیتز لیذٍوبئیي  ۸2داخل رحن ثِّوزاُ 3
هیلیلیتز صل پالعجَ در عزٍیىظ تشریك گزدیذ ٍ در
گزٍُ عَم اس تشریك داخل رحوی  5هیلیلیتز ًزهبل
عبلیي ٍ  3هیلیلیتز صل لیذٍوبئیي در عزٍیىظ اعتفبدُ

 هزضیِ بیگن خضزی ٍ ّوکبراى

ؽذ .هیشاى  pووتز اس  0/05هؼٌیدار در ًظز گزفتِ ؽذ.
تحمیك اًدبم ؽذُ ثب رمبیت وبهل افزاد ؽزوتوٌٌذُ ٍ ثب
ارائِ فزم اىالعرعبًی ٍ رمبیتًبهِ اًدبم ؽذّ .وِ افَل
ٍ پزٍتىلّب تَعو ثیبًیِ اخالق رػبیت ؽذ .ایي پبیبىًبهِ
ػوَهی پشؽىی ثب ؽوبرُ  14002016در وویتِ اخالق
داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لشٍیي هيزح ٍ ثب وذ اخالق
 IR.QUMS.REC.1396.83تقَیت ؽذ .وذ
 IRCTهيبلؼِ ًیش  IRCT201707139576N3هی
ثبؽذ.

گزدیذ .ثؼذ اس اًدبم ایي هزاحل  5دلیمِ فجز وزدُ،
عپظ عزٍیىظ ثب تٌبوَلَم یه دًذاًِ گزفتِ ؽذ ٍ
وَرتبص اًدبم گزدیذ .در فَرتیوِ ثیدردی حیي اًدبم
وَرتبص ًبوبفی ٍ  VASثیؾتز اس  4ثَد ،تَعو هتخقـ
ثیَْؽی  10هیلیگزم پزٍپَفَل ّز  20ثبًیِ تب حذاوثز
 100هیلیگزم تدَیش ؽذ ٍ درفَرتیوِ ثیؾتز اس 100
هیلیگزم ًیبس داؽت 100 ،هیىزٍگزم ثِ اسای ّز ویلَگزم
در ّز دلیمِ اًفَسیَى ؽذ .پظ اس اتوبم ػول ،ثیوبر در
ریىبٍری تحت ًظز ثَد ٍ عپظ ثِ ثخؼ سًبى هٌتمل
ؽذ.
در توبم ىَل ػول ٍ البهت در ریىبٍریً ،جل ٍ
فؾبرخَى ثیوبراى وٌتزل ؽذ .توبم افزاد ؽزوتوٌٌذُ در
هيبلؼِ لجل اس اًدبم ثیحغیٌّ ،گبم اًدبم ثیحغی ،در
حیي ػول ٍ دلبیك  60 ٍ 30 ،15پظ اس ػول ثز اعبط
همیبط دیذاری درد  10عبًتیهتزی ،اس ًظز هیشاى ؽذت
درد (ففز ثِ هفَْم ػذم ٍخَد ّزگًَِ درد ٍ  10ثِ
هؼٌی ثیؾتزیي درد لبثل تقَر) ،هیشاى رمبیتهٌذی اس
ثیدردی ٍ ػَارك ایدبد ؽذُ در رٍس ػول خزاحی هَرد
عؤال لزار گزفتٌذ.
پظ اس خوغآٍری دادُّب ،دادُّب ثِفَرت فزاٍاًی،
درفذ فزاٍاًی ،هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر در لبلت
رٍػّبی آهبر تَفیفی هبًٌذ خذٍل ٍ ًوَدار گشارػ
ؽذًذّ .وچٌیي ثزای آًبلیش یبفتِّبی ویفی ٍ ووی اس
آسهَىّبی وبی اعىَئزRepeated ٍ ANOVA ،
 Measuresاعتفبدُ گزدیذ .تدشیِ ٍ تحلیل دادُّب ثب
اعتفبدُ اس ًزمافشار آهبری ً( SPSSغخِ  )23اًدبم

یبفتِّب
در هيبلؼِ حبمز وِ ثب ّذف همبیغِ تأثیز عِ رٍػ
هقزف صل لیذٍوبئیي در عزٍیىظ ،تشریك داخل رحوی
لیذٍوبئیي ٍ تزویت دٍ رٍػ ثز وبّؼ درد حیي اًدبم
وَرتبص اًدبم گزفت 120 ،سى ثبردار وبًذیذ وَرتبص هَرد
هيبلؼِ لزار گزفتٌذ ( 40ثیوبر در گزٍُ تشریك
لیذٍوبئیي داخل رحوی ٍ صل داخل عزٍیىظ40 ،
ثیوبر در گزٍُ تشریك لیذٍوبئیي در داخل رحن ٍ 40
ثیوبر در گزٍُ صل لیذٍوبئیي در داخل عزٍیىظ)
(ؽىل  .)1هیبًگیي عي ثیوبراى هَرد هيبلؼِ
 30/15±6/64عبل ( 16-44عبل) ثَد .هیبًگیي عي،
عي ثبرداری در سهبى ختن ثبرداری ٍ ؽبخـ تَدُ ثذًی
در سًبى عِ گزٍُ تفبٍت آهبری هؼٌبداری ًذاؽت
(( )p>0/05خذٍل .)1

28

جذٍل  -1هیبًگیي ٍ اًحزاف هعیبر هتغیزّبی دهَگزافیک در بیوبراى سِ گزٍُ هطبلعِ
گزٍُ

هیبًگیي

اًحزاف هؼیبر

هتغیز

داخل رحوی ٍ داخل عزٍیىظ

29/95

6/48

داخل رحوی

30/8

7/08

داخل عزٍیىظ

29/72

6/45

داخل رحوی ٍ داخل عزٍیىظ

9/62

1/67

داخل رحوی

9/87

2/05

داخل عزٍیىظ

9/67

1/77

داخل رحوی ٍ داخل عزٍیىظ

23/27

2/24

داخل رحوی

23/8

2/4

داخل عزٍیىظ

22/62

2/41

عي (عبل)

عي ثبرداری
(ّفتِ)
ؽبخـ تَدُ
ثذًی
()Kg/m2

فزاٍاًی ٍ درفذ پبریتًِ ،ضاد ،تحقیالت ،عبثمِ وَرتبص،
عبثمِ ػفًَت لگٌی ،عبثمِ درد لگي ٍ عبثمِ دیغوٌَرُ

عيح هؼٌیداری
0/75

0/81

0/09

در ثیوبراى عِ گزٍُ تفبٍت آهبری هؼٌبداری ًذاؽت
(( )p>0/05خذٍل .)2

جذٍل  -2فزاٍاًی ٍ درصذ هعیبر هتغیزّبی دهَگزافیک در بیوبراى سِ گزٍُ هَرد هطبلعِ
هتغیز
پبریتِ
ًضاد

تحقیالت

داخل رحن ٍ داخل عزٍیىظ

داخل رحن

داخل عزٍیىظ

ًَلیپبر

)30( 12

)37/5( 15

)30( 12

هَلتیپبر

)70( 28

)62/5( 25

)70( 28

ایزاًی

)100( 40

)95( 37

)92/5( 37

غیزایزاًی

) 0( 0

) 5( 2

)7/5( 3

ووتز اس دیپلن

)67/5( 27

)45( 18

)42/5( 17

دیپلن

)27/5( 11

)50( 20

)50( 20

داًؾگبّی

) 5( 8

) 5( 2

)7/5( 3

)32/5( 13
)10( 4
)20( 8
)20( 8

)20( 8
)2/5( 1
)25( 10
)27/5( 11

)25( 10
) 5( 2
)25( 10
)25( 10

عبثمِ وَرتبص
عبثمِ PID
عبثمِ دیغوٌَرُ
عبثمِ دردّبی لگٌی

29
29

عيح هؼٌیداری
0/71
0/23

0/17
0/43
0/34
0/83
0/72

 تأثیز سِ رٍش هصزف صل هَضعی ،تشریق داخل رحوی لیذٍکبئیي ٍ تزکیب آًْب بز کبّص درد حیي کَرتبص

ضکل  - 1فلَچبرت ضزکتکٌٌذگبى در هطبلعِ ()CONSORT Flowchart

 هزضیِ بیگن خضزی ٍ ّوکبراى

اًدبم ػول وَرتبص ( 15 ،)p;0/44دلیمِ پظ اس ػول
( 30 ،)p;0/28دلیمِ پظ اس ػول (60 ٍ )p;0/18
دلیمِ پظ اس ػول ( )p;0/21در سًبى عِ گزٍُ تفبٍت
آهبری هؼٌبداری ًذاؽتّ .وچٌیي ثزرعی رًٍذ تغییزات
فؾبرخَى عیغتَلیه ( ٍ )p;0/768دیبعتَلیه
( )p;0/949در عِ گزٍُ تفبٍت آهبری هؼٌبداری را
ًؾبى ًذاد (ًوَدار .)2 ٍ 1

هیبًگیي فؾبرخَى عیغتَلیه در سهبىّبی لجل اًدبم
ثیحغی ( ،)p;0/36در حیي اًدبم ثیحغی (،)p;0/53
در حیي اًدبم ػول وَرتبص ( 15 ،)p;0/68دلیمِ پظ اس
ػول ( 30 ،)p;0/43دلیمِ پظ اس ػول (ٍ )p;0/24
 60دلیمِ پظ اس ػول ( )p;0/49در سًبى عِ گزٍُ
تفبٍت آهبری هؼٌبداری ًذاؽت .هیبًگیي فؾبرخَى
دیبعتَلیه در سهبىّبی لجل اًدبم ثیحغی
( ،)p;0/29در حیي اًدبم ثیحغی ( ،)p;0/36در حیي
تزویت دٍ رٍػ

تشریك داخل رحوی لیذٍوبئیي

هقزف صل لیذٍوبئیي

140

130

110

)SysBP(mmHg

120

100
30دلیمِ ثؼذ اس ػول

60دلیمِ ثؼذ اس ػول

15دلیمِ ثؼذ اس ػول

در حیي اًدبم ػول

در حیي اًدبم ثی حغی

لجل اًدبم ثی حغی

ًوَدار  -1هقبیسِ هیبًگیي فطبرخَى سیستَلیک در سِ گزٍُ
تزویت دٍ رٍػ

تشریك داخل رحوی لیذٍوبئیي

هقزف صل لیذٍوبئیي

100
90

70

)DiaBP(mmHg

80

60
60دلیمِ ثؼذ اس ػول

30دلیمِ ثؼذ اس ػول

15دلیمِ ثؼذ اس ػول در حیي اًدبم ػول در حیي اًدبم ثی حغی لجل اًدبم ثی حغی

ًوَدار  -2هقبیسِ هیبًگیي فطبرخَى دیبستَلیک در سِ گزٍُ

داخل رحوی ثیؾتز اس دیگز گزٍُّب ثَد (ًوَدار .)4
فزاٍاًی ػالئن ثیلزاری ٍ ّوچٌیي هیبًگیي هبیؼبت
دریبفتی ٍ ىَل هذت ػول خزاحی در ثیوبراى عِ گزٍُ
اس ًظز آهبری تفبٍت هؼٌبداری ًذاؽت (( )p<0/05خذٍل
 ،)3اهب هیبًگیي پزٍپَفَل دریبفتی در ثیوبراى
دریبفتوٌٌذُ لیذٍوبئیي داخل رحوی ٍ داخل عزٍیىظ
ثِىَر هؼٌبداری ووتزیي هیشاى (57/75±26/84
هیلیگزم) ٍ در گزٍُ دریبفتوٌٌذُ لیذٍوبئیي داخل
رحوی ثیؾتزیي هیشاى ثَد ( 74/75±26/50هیلیگزم)
وِ ایي اختالف اس ًظز آهبری هؼٌبدار ثَد (.)p;0/005

هیبًگیي مزثبى للت در سهبىّبی لجل اس خزاحی ،حیي
ثیحغی ٍ دلیمِ  60در گزٍُ تحت تشریك لیذٍوبئیي
داخل رحوی ٍ داخل عزٍیىظ ثبالتز ثَد .ثب ثزرعی تأثیز
سهبى ٍ گزٍُ هؾخـ ؽذ وِ رًٍذ تغییزات در عِ گزٍُ
هؾبثِ ثب یىذیگز ثَد (ً( )p;0/18وَدار  .)3هیبًگیي درد
در حیي اًدبم ثیحغی ،حیي اًدبم ػول 15 ،دلیمِ پظ
اس ػول ٍ  30دلیمِ پظ اس ػول در گزٍُ دریبفتوٌٌذُ
لیذٍوبئیي داخل رحوی ٍ داخل عزٍیىظ ووتز اس دیگز
گزٍُّب ثَد ،ایي در حبلی اعت وِ در سهبىّبی یبد ؽذُ،
هیبًگیي ًوزُ درد در گزٍُ دریبفتوٌٌذُ لیذٍوبئیي
30

110

تشریك داخل رحوی لیذٍوبئیي

تزویت دٍ رٍػ

هقزف صل لیذٍوبئیي

105

)HR(bpm

95
90
85
80
75
60دلیمِ ثؼذ اس ػول 30دلیمِ ثؼذ اس ػول 15دلیمِ ثؼذ اس ػول در حیي اًدبم ػول در حیي اًدبم ثی حغی لجل اًدبم ثی حغی

ًوَدار  -3هقبیسِ هیبًگیي ضزببى قلب در سِ گزٍُ
10
تشریك داخل رحوی لیذٍوبئیي

تزویت دٍ رٍػ

هقزف صل لیذٍوبئیي

8
VAS

6
4
2
0
60دلیمِ ثؼذ اس ػول 30دلیمِ ثؼذ اس ػول

15دلیمِ ثؼذ اس ػول در حیي اًدبم ػول در حیي اًدبم ثی حغی لجل اًدبم ثی حغی

ًوَدار -4هقبیسِ هیبًگیي درد بز اسبس  VASدر سِ گزٍُ
جذٍل -3هقبیسِ فزاٍاًی عالئن بیقزاری ،هیبًگیي هبیع هصزفی ٍ هذت عول در سِ گزٍُ
گزٍُ
هتغیز
ًبلِ

داخل عزٍیىظ
تؼذاد (درفذ)

داخل رحن
تؼذاد (درفذ)

داخل رحن ٍ داخل عزٍیىظ
تؼذاد (درفذ)

عيح
هؼٌیداری

)100( 40

)100( 40

)100( 40

-

گزفتي تخت

)32/5( 13

)55/0( 22

)42/5( 17

0/126

وؾیذى دعت

)7/5( 3

)7/5( 3

)5/0( 2

0/875

فزیبد

0

0

0

-

هبیغ (هیلیلیتز)
اًحزاف هؼیبر ±هیبًگیي

432/5±94/42

482/5±143/46

432/5±75/57

0/062

هذت ػول (دلیمِ)
اًحزاف هؼیبر ±هیبًگیي

5/70±1/41

6/10±1/58

5/77±1/36

0/430

ػالئن
ثیلزاری

ثیحغی ،در حیي اًدبم ثیحغی ،در حیي اًدبم ػول
وَرتبص ٍ  60 ٍ 30 ،15دلیمِ پظ اس ػول در سًبى عِ
گزٍُ تفبٍت آهبری هؼٌبداری ًذاؽت .ثب ثزرعی تأثیز
سهبى در رًٍذ خزاحی ،هؾخـ ؽذ وِ رًٍذ تغییزات
هیبًگیي مزثبى للت در عِ گزٍُ هؾبثِ یىذیگز ثَد.
ػالئن ثیلزاری در ثیوبراى عِ گزٍُ اس ًظز آهبری
تفبٍت هؼٌبداری ًذاؽت .هیبًگیي پزٍپَفَل دریبفتی در
ثیوبراى دریبفتوٌٌذُ لیذٍوبئیي داخل رحوی ٍ داخل
عزٍیىظ ثِىَر هؼٌبداری ووتزیي هیشاى (57/75
هیلیگزم) ٍ در گزٍُ دریبفتوٌٌذُ لیذٍوبئیي داخل

بحث
در هيبلؼِ حبمز وِ ثب ّذف همبیغِ تأثیز عِ رٍػ
هقزف صل لیذٍوبئیي در عزٍیىظ ،تشریك داخل رحوی
لیذٍوبئیي ٍ تزویت ایي دٍ رٍػ ثب ّن ثز وبّؼ درد
در حیي اًدبم وَرتبص اًدبم گزفت ،هیبًگیي عي ،عي
ثبرداری ،ؽبخـ تَدُ ثذًی ،درفذ فزاٍاًی پبریتًِ ،ضاد،
تحقیالت ٍ عَاثك لجلی پشؽىی ثیوبراى (وَرتبص لجلی،
 ٍ PIDدیغوٌَرُ) در سًبى عِ گزٍُ تفبٍت آهبری
هؼٌبداری ًذاؽتّ .وچٌیي هیبًگیي فؾبرخَى
عیغتَلیه ٍ دیبعتَلیه در توبم سهبىّبی لجل اًدبم
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 هزضیِ بیگن خضزی ٍ ّوکبراى

ثبؽذ .در هيبلؼِ حبمز دّبًِ داخلی عزٍیىظ در ّوِ
ثیوبراى ثبس ثَد ،درحبلیوِ در هيبلؼِ یبًگ عزٍیىظ
دیالتِ ًجَدُ ٍ ایي خَد هیتَاًذ تغییزی در پزٍعِ درد
ایدبد وٌذ.
در هيبلؼِ وبرآسهبیی ثبلیٌی اٍالد فبحت هذارن ٍ
ّوىبراى ( )2013وِ ثِ ثزرعی اثز ثیحغیّبی
هَمؼی هختلف در وبّؼ درد حیي ثیَپغی آًذٍهتز
پزداختٌذ 160 ،سى  40-55عبلِ وِ ثِػلت AUB1
وبًذیذ ثیَپغی آًذٍهتز ؽذُ ثَدًذ ،در عِ گزٍُ
دریبفتوٌٌذُ لیذٍوبئیي داخل رحوی ،گزٍُ
دریبفتوٌٌذُ صل لیذٍوبئیي ٍ گزٍُ دریبفتوٌٌذُ صل ٍ
تشریك داخل رحوی لیذٍوبئیي تحت درهبى لزار
گزفتٌذً .تبیح ایي هيبلؼِ ًؾبى داد وِ درهبى
لیذٍوبئیي داخل رحوی ٍ درهبى تزویت هَمؼی ٍ
اًفَسیَى داخل رحوی درد را ثِىَر هؼٌبداری ًغجت ثِ
گزٍُ دریبفتوٌٌذُ صل هَمؼی لیذٍوبئیي وبّؼ
هیدّذ ( .)p>0/001ایي هيبلؼِ ًؾبى داد وِ درهبى
اًفَسیَى داخل رحوی ثِتٌْبیی درد ثیوبر را در حذ
خَثی وبّؼ هیدّذ ٍ درهبى تزویجی هَمؼی ٍ تشریك
داخل رحوی هٌفؼتی ًذارد (ً .)13تبیح هيبلؼِ هذوَر
هخبلف ًتبیح ثِدعت آهذُ اس هيبلؼِ حبمز ثَد .در
هيبلؼِ حبمز تدَیش هَمؼی داخل عزٍیىظ لیذٍوبئیي
ثِىَر هؼٌبداری عجت وبّؼ درد ؽذ ،اهب تدَیش داخل
رحوی چٌیي اثزی را ًذاؽت .ؽبیذ ػلت ایي تفبٍت را
ثتَاى ثِرٍػ وبر هتفبٍت در ایي دٍ هيبلؼِ ًغجت داد،
سیزا در ثیَپغی آًذٍهتز ًوًَِثزداری تقبدفی اس چٌذ
ًبحیِ آًذٍهتز وفبیت هیوٌذٍ ،لی در هيبلؼِ حبمز
خزاح السم ثَد ول حفزُ آًذٍهتز را ثب وَرت خْت
خزٍج هحقَالت ثبرداری وَرتبص وٌذ ،لذا سهبى اًدبم
ػول خزاحی ىَالًیتز ثَدُ ٍ ثبالتز ثَدى ًوزُ درد در
ایي ثیوبراى حیي اًدبم وَرتبص ثب ٍخَد اًفَسیَى داخل
رحوی لیذٍوبئیي دٍر اس اًتظبر ًیغت.
در هيبلؼِ وبرآسهبیی تقبدفی اٍپًَىبرٍى ٍ ّوىبراى
( )2019در تبیلٌذ تحت ػٌَاى همبیغِ اعپزی
لیذٍوبئیي ثِ ّوزاُ لیذٍوبئیي داخل رحوی در همبثل
ثلَن پبراعزٍیىبل ثزای درد حیي وَرتبص فزوؾٌبل وِ
ثز رٍی دٍ گزٍُ اس ثیوبراى اًدبم ؽذ ،افزاد ثِ دٍ گزٍُ

رحوی ثیؾتزیي هیشاى ( 74/75هیلیگزم) ثَد وِ ایي
اختالف اس ًظز آهبری هؼٌبدار ثَد.
در هيبلؼِ تقبدفی ٍ دٍعَوَر ادلوي ٍ ّوىبراى
( )2004در ولوجیب وِ ثز رٍی  80سى ثبردار اًدبم ؽذ ٍ
ثِ همبیغِ اثز ثلَن پبراعزٍیىبل ثِتٌْبیی ثب ثلَن
پبراعزٍیىبل ثِ ّوزاُ تشریك داخل رحوی لیذٍوبئیي
ثزای وبّؼ درد در حیي اًدبم وَرتبص سًبى ثبردار در
ىی عِ هبِّ اٍل پزداختٌذ ،در  40سى ثبردار اس تشریك
داخل رحوی لیذٍوبئیي ثِّوزاُ ثلَن پبراعزٍیىبل ٍ
در  40سى ثبردار دیگز اس ثلَن پبراعزٍیىبل ٍ تشریك
داخل رحوی عبلیي اعتفبدُ ؽذ .هحممبى ثِ ایي ًتیدِ
رعیذًذ وِ اًفَسیَى داخل رحوی لیذٍوبئیي تأثیزی در
وبّؼ درد در ىَل وَرتبص ًذارد (ّ .)12زچٌذ رٍػ
وبر در دٍ هيبلؼِ هتفبٍت ثَد ،اهب ًتبیح هيبلؼِ هذوَر
ّوغَ ثب یبفتِّبی هيبلؼِ حبمز ثَد .در هيبلؼِ حبمز
ثزای ثیوبراى در ؽزٍع وَرتبص اس دارٍی فٌتبلیي ٍ
هیذاسٍالم ثزای ّوِ ثیوبراى اعتفبدُ ؽذٍ ،لی در
هيبلؼِ ادرهي ،فمو اس ثلَن پبراعزٍیىبل ٍ تشریك داخل
رحوی لیذٍوبئیي اعتفبدُ ؽذُ ثَد (.)12
در هيبلؼِ تقبدفی ؽذُ ٍ دٍعَوَر یبًگ ٍ ّوىبراى
( )2016وِ ثِ ثزرعی ٍ همبیغِ اثز صل لیذٍوبئیي ثب
اًفَسیَى داخل رحوی لیذٍوبئیي خْت رّبیی اس
دردّبی ّیغتزٍگزافی پزداختٌذ 120 ،سى اس چیي وِ
وبًذیذ ّیغتزٍگزافی ثَدًذ ،ثِفَرت تقبدفی ثِ عِ
گزٍُ تمغین ؽذًذ .در گزٍُ اٍل اس صل درهبًی ۸2
لیذٍوبئیي ،در گزٍُ دٍم اس صل لَثزیىبًت ثِ ّوزاُ
اًفَسیَى داخل رحوی  5هیلیلیتز لیذٍوبئیي ٍ در گزٍُ
عَم اس صل لَثزیىبًت ٍ اًفَسیَى عبلیي اعتفبدُ ؽذ.
ارسیبثی درد حیي ّیغتزٍگزافی اًدبم گزدیذ .پظ اس
پزٍعیدز ،ارسیبثی ثز اعبط  VASاًدبم ؽذ وِ ثز
اعبط ًتبیح ،ثیي عِ گزٍُ اس ًظز درد حیي
ّیغتزٍگزافی اختالف هؼٌبداری هؾبّذُ ًؾذ
( .)14( )p<0/05ایي هَمَع در خقَؿ یبفتِّبی ثؼذ
اس پزٍعیدز ًیش فبدق ثَدً .تبیح هيبلؼِ هذوَر هخبلف
ًتبیح هيبلؼِ حبمز ثَد .در هيبلؼِ حبمز تدَیش داخل
عزٍیىظ لیذٍوبئیي ثِىَر هؼٌبداری عجت وبّؼ درد
ؽذ ،اهب تدَیش داخل رحوی چٌیي اثزی را ًذاؽت .ػلت
ایي اختالف ؽبیذ در ًَع ػول ٍ دیالتِ ثَدى عزٍیىظ
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ً 56فزی تمغین ؽذًذ .گزٍُ اٍل اعپزی لیذٍوبئیي
ثِّوزاُ لیذٍوبئیي داخل رحوی ٍ گزٍُ دٍم ثلَن
پبراعزٍیىبل دریبفت وزدًذ .لجل اس اًدبم فزوؾٌبل
وَرتبص ،اعىَر درد حیي اًدبم وَرتبص در گزٍُ اعپزی ثِ
ّوزاُ لیذٍوبئیي داخل رحوی ثِىَر ٍامحی ووتز اس
گزٍُ پبراعزٍیىبل ثَد (ً .)15( )p>0/001تبیح ثِدعت
آهذُ اس هيبلؼِ گًَی ٍ ّوىبراى ثب یبفتِّبی هيبلؼِ
حبمز ّوخَاًی ًذاؽت ،ثًِظز هیرعذ وِ ػلت ایي
اختالف ًَع ػول خزاحی در ایي دٍ هيبلؼِ ٍ دیالتِ
ًجَدى عزٍیىظ ٍ ّوچٌیي ًحَُ اعتفبدُ اس
ثیحظوٌٌذُّب ثبؽذ (.)16
در هيبلؼِ وبرآسهبیی ثبلیٌی دٍعَوَر راتبًبچبیبًًَت ٍ
ّوىبراى ( )2005در تبیلٌذ وِ ثب ّذف ثزرعی تأثیز
ثیحغی داخل رحوی ثزای وبّؼ درد در ىی وَرتبص
فزوؾٌبل ثز رٍی  66ثیوبر ثب خًَزیشی غیزىجیؼی اًدبم
ؽذ ،توبم ثیوبراى تحت ثلَن پبراعزٍیىبل ثب 10
هیلیلیتز لیذٍوبئیي  ۸1لزار گزفتٌذً 33 .فز 5
هیلیلیتز لیذٍوبئیي  ۸2ثِفَرت داخل رحوی گزفتٌذ
ٍ ً 33فز ًیش هحلَل عبلیي را ثِػٌَاى پالعجَ دریبفت
وزدًذ .ثیؾتزیي هیشاى درد ثب اعتفبدُ اس هؼیبر VAS
اًذاسُگیزی ؽذ .در همبیغِ ثب گزٍُ عبلیي ،گزٍُ
لیذٍوبئیي ثِىَر هؼٌیداری هیبًگیي ؽذت درد
پبییيتزی داؽتٌذ ( ٍ )p;0/022تؼذاد ووی اس ثیوبراى
هیشاى درد ثبالی  4داؽتٌذ ( .)9( )p;0/026در هيبلؼِ
حبمز گزٍُ وٌتزلی وِ دارٍیی هقزف ًىٌٌذ ٍ یب تحت
تشریك پالعجَ ثبؽٌذٍ ،خَد ًذاؽت وِ ثتَاى تأثیز
لیذٍوبئیي داخل رحوی را ثب گزٍُ پالعجَ همبیغِ وزد،
لذا ثِػلت ایي هحذٍدیت در هيبلؼِ حبمز ،هيبلؼِای
دیگز ثب ٍرٍد گزٍُ وٌتزل تحت تشریك ًزهبل عبلیي
پیؾٌْبد هیؽَد تب ثذیيهٌظَر ثِ ثزرعی دلیكتز تأثیز
لیذٍوبئیي پزداخت.
در هيبلؼِ دٍعَوَر دٍاًگزٍدیغَات ( )2021در تبیلٌذ
وِ ثز رٍی  106سى وبًذیذ وَرتبص فزوؾٌبل اًدبم ؽذ،
افزاد ثِ دٍ گزٍُ ً 53فزُ تمغین ؽذًذ .در ّز دٍ گزٍُ
اثتذا ثلَن پبراعزٍیىبل اًدبم ؽذ ٍ عپظ در گزٍُ هَرد
وزم لیذٍوبئیي ٍ در گزٍُ ؽبّذ وزم پالعجَ ثِفَرت
هَمؼی اعتفبدُ ؽذ .ثز اعبط ًتبیح ،درد حیي اًدبم
وَرتبص ثِفَرت ٍامحی در گزٍُ هَرد ًغجت ثِ گزٍُ

ًتیجِگیزی
اعتفبدُ ّوشهبى اس لیذٍوبئیي داخل رحوی ٍ صل داخل
عزٍیىظ ،هیتَاًذ ًیبس ثِ هقزف دارٍّبی ثیَْؽی
(پزٍپَفَل) را وبّؼ دادُ ٍ ثیدردی هٌبعت خْت
وَرتبص رحن را فزاّن عبسد.
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ؽبّذ وبّؼ یبفت ٍ ػَارك خبًجی تفبٍتی در دٍ گزٍُ
ًذاؽت .ثب ٍخَد تفبٍت در رٍػ وبر دٍ هيبلؼًِ ،تبیح
هؾبثْی اس لحبً تأثیز تدَیش صل هَمؼی لیذٍوبئیي در
عزٍیىظ ثزای وبّؼ درد گزفتِ ؽذ وِ اس ایي ًظز ثب
هيبلؼِ حبمز ّنخَاًی داؽت (.)17
در هيبلؼِ وبرآسهبیی ثبلیٌی وزدتبٍی ٍ ّوىبراى ()2019
در تبیلٌذ 121 ،سى ثبردار ثب عي حبهلگی ووتز اس 14
ّفتِ وِ ثِػلت عمو ًبلـ وبًذیذ وَرتبص ثَدًذٍ ،ارد
هيبلؼِ ؽذًذ .افزاد ثِفَرت تقبدفی ثِ عِ گزٍُ تمغین
ؽذًذ .گزٍُ اٍل  50هیلیگزم هپزیذیي ٍ  10هیلیگزم
دیبسپبم ٍریذی ،گزٍُ دٍم تحت ثلَن پبراعزٍیىبل (5
هیلیلیتز لیذٍوبئیي  ٍ )۸1در گزٍُ عَم ػالٍُ ثز ثلَن
پبراعزٍیىبل اعپزی لیذٍوبئیي  20( ۸10هیلیگزم در
عزٍیىظ) دریبفت وزدًذ .ثز اعبط ًتبیح ،اعىَر درد در
گزٍُ دریبفتوٌٌذُ اعپزی ثِىَر لبثل تَخْی ووتز اس
دٍ گزٍُ دیگز ثَد (.)10( )p;0/001
اس ًمبه لَت ایي هيبلؼِ هیتَاى ثِ ایي هغئلِ اؽبرُ وزد
وِ تبوٌَى هيبلؼِای ثب چٌیي ىزاحی اًدبم ًگزفتِ اعت،
سیزا اغلت هيبلؼبت دیگز خْت وبّؼ درد حیي اًدبم
ثیَپغی در سًبى غیزثبردار (ؽبهل ثیَپغی آًذٍهتز،
ّیغتزٍعبلپٌگَگزافی ،وَرتبص فزوؾٌبل) ثَدُ اعت .در
فَرت اثجبت اثز لیذٍوبئیي در وبّؼ درد حیي ػول
وَرتبص هیتَاى اس تشریك دارٍّبی ثیَْؽی ٍ ػَارك
احتوبلی ًبؽی اس آًْب اختٌبة وزد .اس هحذٍدیتّبی ایي
هيبلؼِ هیتَاى ثِ هحذٍدیت در تؼذاد ًوًَِ ٍ ػذم
رمبیت ثیوبراى ثِ ثیحغی هَمؼی ثِدلیل تزط اس درد
حیي وَرتبص اؽبرُ وزد.
ثب تَخِ ثِ ًتبیح پضٍّؼ حبمز ٍ دیگز هيبلؼبت اًدبم
ؽذُ ،پیؾٌْبد هیگزدد وِ هيبلؼِ هزٍری عیغتوبتیه
در خْت تأثیز هثجت تدَیش داخل رحوی ثِ ّوزاُ
امبفِ وزدى صل لیذٍوبئیي ثِ عزٍیىظ در وبّؼ درد
پظ اس ػول وَرتبص فَرت گیزد.

وَثز ٍ وویتِ تحمیمبت داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لشٍیي
، اس ًظز تؼبرك هٌبفغ.تؾىز ٍ لذرداًی هیؽَد
ّیچوذام اس ًَیغٌذگبى در ایي پضٍّؼ تؼبرك هٌبفغ
.ًغجت ثِ ًتبیح تحمیك ًذاؽتٌذ

هيبلؼِ حبمز هٌتح اس پبیبىًبهِ هقَة در داًؾگبُ ػلَم
. هیثبؽذ14002016 پشؽىی لشٍیي ثب وذ ىزح
ثذیيٍعیلِ اس ّوىبری ٍاحذ تَعؼِ تحمیمبت ثبلیٌی
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