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Abstract
Background and purpose: Uncontrolled postoperative pain after caesarean section leads to
increased complications and mortality rates. This study aimed to compare the effects of intraperitoneal
administration of bupivacaine, morphine, and dexamethasone on pain after caesarean section.
Materials and methods: This interventional, double-blind study was conducted in 144 pregnant
women aged 20-45 years, undergoing elective caesarean section. The participants were randomly selected and
divided into four groups (n=36). All patients underwent general anesthesia. During the last stage of surgery, 30
cc of bupivacaine 0.25%, 16 mg of dexamethasone (diluted to 30 cc), 5 mg of morphine (diluted to 30 cc), and
30 cc of saline were intraperitoneally administered by a surgeon in groups one (B), two (D), three (M), and
control (S), respectively. Postoperative pain scores (within the range of 0-10) in the participants were recorded
at two, four, and six hours after surgery using visual analog scale (VAS). Moreover, the number of analgesic
medications, vital signs, and incidence of nausea and vomiting were recorded. The patients with VAS scores
higher than three were administered with intravenous meperidine. Data analysis was performed in SPSS,
version 23, using ANOVA test. All P-values less than 0.05 were considered statistically significant.
Results: Significant differences were observed between the control group and other groups in VAS
score and mean consumption of meperidine in recovery, and at two, four, and six hours after the surgery
(P<0.001). At four and six hours after the surgery the participants in the dexamethasone (0.75±0.21, 0.52±0.12)
and bupivacaine (0.86±0.35, 0.83±0.28) groups experienced the lowest level of pain, compared to the other
groups.
Conclusion: This study showed that intraperitoneal administration of intraperitoneal administration of
bupivacaine, morphine, and dexamethasone significantly reduced postoperative pain during the first six hours
after caesarean section.
Keywords: bupivacaine, dexamethasone, caesarean section, general anesthesia, intraperitoneal injection,
morphine, postoperative pain
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چکیده
سابقه و هدف :درد کنترلنشده ،میتواند عوارض و مرگ و میر پس از عمل سزارین را افزایش دهد .هدف از این
مطالعه ،مقایسه تأثیرات تزریق داخل پریتوئن بوپیواکائین ،مرفین و دگزامتازون بهطور جداگانه بر کنترل درد پس از
جراحی سزارین است.
مواد و روشها :با استفاده از مطالعهی مداخلهای دوسوکور 111 ،زن باردار  22تا  12سالهی کاندید سزارین الکتیو ،بهطور
تصادفی انتخاب و به چهار گروه تقسیم شدند ( .)N=36همه بیماران ،در بیهوشی عمومی با روش مشابه قرار گرفتند .در مراحل
پایانی جراحی ،در گروه یک ( 32 )Bسیسی بوپیواکائین  2/22درصد ،در گروه دو ( 11 mg )Dدگزامتازون  32سیسی رقیق
شد ،در گروه سه ( 2 mg )Mمرفین که به  32سیسی رقیق گردید و در گروه کنترل ( 32 )Sسیسی نرمال سالین توسط جراح به
داخل پریتوئن ریخته شد .پس از عمل در فاصلههای زمانى  1 ،2و  1ساعت پس از جراحی ،درد با استفاده از مقیاس دیداری درد
) (VASبه شیوه امتیازدهی ،از  2تا  12ثبت گردید .همچنین ،میزان مصرف مسکن ،عالئم حیاتی ،شیوع تهوع و استفراغ ثبت شد.
در دوره پس از عمل در بیماران با  VASباالتر از  ،3مپریدین وریدى تجویز شد .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS 23و با
بکارگیری آزمون  ،ANOVAبا سطح معنیداری کمتر از  2/22تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها VAS :و میانگین مصرف مپریدین بین گروههای مورد مطالعه و گروه کنترل در ریکاوری 1 ،2 ،و  1ساعت
پس از جراحی معنادار بود ( 1 .(P<2/221و  1ساعت بعد از خاتمه جراحی ،گروه دگزامتازون () /22±2/12 ،2/72±2/21
و بوپیواکائین ( )2/23±2/22 ،2/21±2/32بهترتیب ،کمترین میزان درد را تجربه کردند.
استنتاج :با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،تزریق اینتراپریتونئال بوپیواکائین ،مرفین و دگزامتازون ،بهطور
قابلتوجهی ،درد پس از جراحی را در  1ساعت اول بعد از جراحی سزارین ،کاهش میدهد.
واژههای کلیدی :بیهوشی عمومی ،بوپیواکائین ،مرفین ،تزریق داخل پریتوئن ،دگزامتازون ،درد پس از جراحی ،سزارین الکتیو

مقدمه
یکی از شایعترین پروسیجرهای جراحی ،سزارین

دارد؛ زیرا انتظار میرود زنان ریکاوری سریع و مؤثری

است و با دیگر جراحیهای الپاراتومی بزرگ تفاوت

داشته باشند تا بتوانند از نوزادان خود در ساعات اولیه پس
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مقایسه تأثیرات تزریق داخل پریتوئن بوپیواکائین ،مرفین و
دگزامتازون بر درد پس از جراحی سزارین الکتیو در بیهوشی عمومی

پژوهشی

سیده معصومه حسینی ولمی و همکاران

سزارین باید از نظر سود هزینه و سادگی ،بهکارگیری

اما بهدلیل ایجاد تولرانس یا عوارض جانبی مرتبط با

مناسب داشته باشد و کمترین تأثیر را بر حجم کاری

مخدرها مانند :تهوع ،استفراغ ،سدیشن یا دپرشن تنفسی،

کارکنان گذارد .همچنین ،انتقال دارو به شیر مادر حداقل و

استفاده از آنها محدود شده است .استفاده از NSAIDs

بدون تأثیرات ناگوار بر نوزاد باشد ( .)1درد کنترلنشده،

در حوالی جراحی ،با عوارض جانبی متعددی همراه است

میتواند موربیدیتی (عوارض) و مورتالیتی (مرگ و میر)

که شامل :کاهش هموستاز (اختالل عملکرد پالکت)،

پس از عمل را افزایش دهد .درنتیجه ،تعدیل و کنترل درد

اختالل عملکرد کلیوی و خونریزیهای معده -رودهای

پس از عمل بهویژه با استفاده از برخی رژیمهای خاص،

میباشد ( .)2،1بوپیواکائین ( ،)Bupivacaineمرفین

میتواند مورتالیتی و موربیدیتی حول و حوش عمل را

( )Morphineو دگزامتازون ( )Dexamethasoneازجمله

کاهش دهد .انتقال تحریک دردناک از محیط به سیستم

داروهایی هستند که در درمان درد پس از عمل جراحی

اعصاب مرکزی ( ،)CNSسبب ایجاد پاسخ استرس

استفاده میشوند .بوپیواکائین از بیحسکنندههای

نورواندوکرین بهصورت افزایش تون سمپاتیک ،افزایش

آمینوآمیدی طوالنی اثر است .این دارو خاصیت

ترشح هورمونهای کاتوبولیک و کاتکول آمینها و

ضددرد بدون مهار عمیق فعالیت حرکتی دارد؛

کاهش هورمونهای آنابولیک میشود .درنتیجه ،متابولیسم

بهویژه اگر بهصورت رقیق استفاده شود .دگزامتازون

و مصرف اکسیژن و سوبستراهای متابولیسم از محل ذخیره

جزء گلوکوکورتیکوئیدهای طوالنی اثر و با خواص

آنها افزایش مییابد که درنهایت ،ایجاد یک وضعیت

ضدالتهابی 22 ،برابر کورتیزول و بدون خواص

هایپرمتابولیک و کاتوبولیک را در بر دارد .تعادل منفی

مینرالوکورتیکوئیدی است .گلوکوکورتیکوئیدها از

نیتروژن و کاتابولیسم پروتئینها ،مانع بهبود بیمار میشود.

محلهایی که بهطور موضعی تجویز میشوند ،جذب

پس این پاسخ استرسی ،تأثیرات فیزیولوژیک زیانآوری به

سیتمیک میگردند .مرفین از مخدرهای طبیعی و از

دنبال خواهد داشت و تعدیل آن ،ریکاوری درد پس

خانواده فنانترنها ( )Phenanthrenesاست و پاسخهای

از عمل را آسان خواهد کرد؛ بنابراین ،کنترل درد

هورمونی به ترومای جراحی را به شکل وابسته به دوز

پس از عمل شامل پیشگیری از وقوع آن یا

تعدیل میکند ( .)2باید به این نکته اشاره کرد که پریتوئن

 ،Preemptive Analgesiaمیتواند نقش مهمی در آسان

سالم از ورود مولکولهای مرفین هیدروفیلیک جلوگیری

شدن دوره نقاهت کوتاهمدت و بلندمدت بیمار پس از

میکند و مانع از دسترسی آنها به گیرندههای عصبی

جراحی داشته باشد (.)2

میشود؛ اما التهاب سد پریتوئن را میشکند و درنتیجه،

از داروها و روشهای متنوعی در کنترل درد حاد
پس از جراحی استفاده میشود که از آن جمله ،میتوان

دسترسی مرفین به نورونهای حسی را آسان میکند و
سبب آنالژزی در بافتهای ملتهب میشود (.)1

به مخدرها ،داروهای ضدالتهاب استروئیدی (Non-

در مطالعهای در سال  2211توسط  Kumar Royو

،)Steroidal Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs

 Subbaiahاثر بوپیواکائین داخل پریتوئن برای بهبود درد

 )Patient Control Analgesia( PCAو روشهای

پس از جراحی مینی الپاروسکوپی در  121زن نابارور

بیدردی رژیونال (نوروآگزیال و محیطی) اشاره کرد

بررسی شد .نتایج بهدست آمده نشان داد که گروه درمانی

( .)3،2بهکار بردن اوپیوئیدها بهطور سیستمیک ،یکی از

امتیاز درد پایینتری در ساعات  1 ،1 ،2و  2پس از
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از جراحی مراقبت کنند .رژیم ایدهال ضددرد پس از

انتخابهای اساسی برای درمان درد پس از جراحی است؛

بوپیواکائین ،مرفین و دگزامتازون اینتراپریتونئال و درد پس از سزارین

جراحی در این گروه بهطور چشمگیری کمتر

مبتالیان به سندرم درد مزمن و تحت درمان مزمن با

بود ( .)2( )P=2/227در مطالعهای که توسط

 ،NSAIDsبیماران معتاد و مصرفکنندگان مسکنها،

 Sutchritpongsaو همکاران در سال  2213در تایلند

مخدرها و روانگردانها در صورتی که جراحی از 1/2

انجام شد ،اثر تزریق داخل پریتوئن بوپیواکائین همراه با

ساعت طوالنیتر شود و دیگر اینکه هنگام جراحی

مرفین ،برای کاهش درد شانه پس از جراحی

افزون بر سزارین ،جراحی دیگری نیز برای بیمار انجام

ژنیکولوژی به روش الپاراسکوپی بررسی گردید .نتیجه

شود ،مانند :سیستکتومی یا میومکتومی و غیره.

بهدست آمده ،حاکی از بیتأثیر بودن تزریق داخل

پس از کسب مجوز از کمیته اخالق دانشگاه علوم

پریتوئن بوپیواکائین همراه با مرفین برای کاهش درد

پزشکی قزوین ،نمونهگیری برای انجام این پژوهش آغاز

شانه پس از جراحی ژنیکولوژی به روش الپاراسکوپی

گردید .ابتدا اطالعاتی درباره تحقیق بهصورت شفاهی و

بود ( .)1در مطالعات دیگر ،تأثیرات لیدوکائین،

کتبی به بیماران داده شد و در صورت تمایل داشتن برای

بوپیواکائین ،مرفین و دگزامتازون اینتراپریتونئال در

شرکت در مطالعه ،رضایتنامه کتبی از آنها گرفته شد.

کاهش درد پس از عمل بررسی شد ( .)7-3هدف از

از  121بیماری که وارد مطالعه شدند ،سه نفر بهدلیل وزن

این مطالعه ،مقایسه تأثیرات تزریق داخل پریتوئن

بیشتر از  ،122 kgچهار نفر بهدلیل وجود دردهای شکمی

بوپیواکائین ،مرفین و دگزامتازون بهطور جداگانه بر

پیش از شروع جراحی ،سه نفر بهدلیل رضایت نداشتن ،از

کنترل درد پس از جراحی سزارین بود.

مطالعه خارج شدند و درنهایت 111 ،بیمار در مطالعه باقی
ماندند .تعداد سزارینهای اول و دوم در هر چهار گروه

مواد و روشها

یکسان بود .برای تصادفیسازی مطالعه ،چهار کارت با

این مطالعه بهصورت کارآزمایی بالینی تصادفی-

رنگهای قرمز ،سبز ،بنفش و آبی توسط تکنسین بیهوشی

شده دوسوکور و تک مرکزی با شماره ثبت

در اختیار بیماران قرار گرفت .براساس انتخاب رنگ

 ،IRCT201602167695N7از دی ماه سال  1333تا

کارت ،بیماران وارد یکی از چهار گروه مطالعه شدند.

مرداد ماه سال  1331بر روی  111مورد از زنان باردار

رزیدنت بیهوشی و بیماران از نوع دارو و گروه مطالعه

مراجعهکننده به بیمارستان کوثر شهر قزوین که

اطالع نداشتند .کارت قرمز نشانه گروه بوپیواکائین ،بنفش

معیارهای ورود به مطالعه را داشتند ،انجام شد .معیارهای

نشانه گروه مرفین ،آبی نشانه گروه سالین و سبز نشانه

ورود به مطالعه شامل :گروه سنی بیماران در محدوده

گروه دگزامتازون بود .برای اینداکشن بیهوشی در همه

سنی  22تا  12سال ،الکتیو بودن سزارین و اولین یا

بیماران ،تیوپنتال  ،2 mg/kgساکسینیل کولین 1/2 mg/kg

دومین مرتبه سزارین بود .براساس طبقهبندی انجمن

و آتراکوریوم 2/2 mg/kgتجویز گردید و برای نگهداری

بیهوشی آمریکا ،بیماران  ASAکالس  1یا  2داشته

بیهوشی ،از ایزوفلوران با دوز  22 ،1 MACدرصد

باشند و اینکه وزن آنها در محدوده  12 kgتا  32باشد.

N2Oو 22درصد  O2استفاده شد .همچنین ،پس از خروج

معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل موارد زیر بود:

نوزاد ،میدازوالم  2/22 mg/kgو فنتانیل  1 mg/kgتجویز

تمایل نداشتن بیمار برای شرکت در طرح ،وجود

گردید .داروها برای تجویز داخل پریتوئن توسط تکنسین

دردهای شکمی پیش از شروع جراحی سزارین ،سابقه

بیهوشی آماده شد و در اختیار جراح قرار گرفت.
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جراحی داشتند ( )P<2/22و نیاز به مسکن پس از

حساسیت به داروهای بوپیواکائین ،دگزامتازون و مرفین،

سیده معصومه حسینی ولمی و همکاران

پژوهشی

سیسی بوپیواکائین  2/22درصد ،در گروه دو (:)N=31

یک طرف بدون عالمت (صفر) و در سمت دیگر،

 11 mgدگزامتازون که حجم آن با سالین به 32 cc

قابلتصورترین شرایط برای فاکتور مورد نظر (ده)

رسانده شد ،در گروه سه ( 2 mg :)N=31مرفین که حجم

است و امکان میدهد تا متغیر کیفی را به کمی تبدیل

آن با سالین به  32سیسی رسانده شد و در گروه چهار

شود ( .)2میزان مصرف مسکن در  1ساعت پس از

( 32 :)N=31سیسی نرمال سالین داخل پریتوئن ،بهطور

جراحی که با دوز کلی مپریدین تجویز شده بود،

استریل توسط جراح ،داخل پریتوئن ریخته شد .در پایان،

برحسب  mgاندازهگیری گردید .تهوع و استفراغ با

داروهای بیهوشی قطع و اثر شلکنندهها با تزریق

معیار دو شمارهای اندازهگیری شد :عدد یک برای

 2/21 mg/kgنئوستیگمین و  2/22 mg/kgآتروپین

حالت دارد؛ عدد دو برای حالت ندارد .فشارخون

ریورس گردید .سپس بیمار اکستیوب و به واحد

سیستولیک و دیاستولیک ،با دستگاه فشارسنج جیوهای

ریکاوری منتقل میگردید .پیش از اینداکشن بیهوشی،

اندازهگیری شد .نحوهی اندازهگیری ضربان قلب نیز،

به بیماران درباره ( VASبدون درد و  12شدیدترین درد

بهصورت شمارش تعداد نبض در یک دقیقه بود.

ممکن) توضیح داده شد .سپس شدت درد براساس

یافتهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 23وارد رایانه

 ،VASعالئم حیاتی (ضربان قلب ،فشار خون

شدند .یافتهها در قالب جدولهای آماری و

سیستولیک و دیاستولیک) ،تهوع ،استفراغ و میزان

شاخصها ی عددی ارائه گردیدند .تجزیه و تحلیل

پتدین مصرفشده هر  2ساعت تا  1ساعت (ریکاوری،

دادهها از طریق آمار توصیفی و تحلیلی و آزمون

ساعات  1 ،2و  )1پس از پایان جراحی توسط دستیار

 ANOVAصورت گرفت .سطح معنیدار در این

ثبت گردید .در همه بیماران ،درصورتیکه  VASبیمار

مطالعه ،کمتر از  2/22در نظر گرفته شد.

حداقل  1و یا باالتر بود ،مپریدین  2/2 mg/kgداخل
رگ تجویز شد.

یافتهها

اطالعات بهدستآمده از بیماران در چهار گروه

 111بیمار زن کاندید جراحی سزارین الکتیو،

وارد فرمها شدند .این دادهها شامل درد (،)VAS

بهصورت تصادفی در چهار گروه  31نفره  Bبوپیواکائین،

تهوع ،استفراغ ،فشار خون سیستولیک و دیاستولیک،

 Mمرفین D،دگزامتازون و  Sسالین (گروه کنترل) قرار

ضربان قلب و میزان مصرف مپریدین مکمل پس از

گرفتند .با توجه به جدول شماره  ،1از نظر مقایسه میانگین

جراحی بود .درد پس از جراحی با مقیاس امتیازدهی

سنی ،مدت عمل جراحی و شاخص توده بدنی

دیداری ( )Visual Analog Scaleبررسی شد،VSA .

( ،)BMI: Body Mass Indexبین گروههای مورد مطالعه،

سیستم امتیازدهی است که به  12نمره تقسیم میشود

اختالف معنادار آماری مشاهده نشد (.)P˃2/22

جدول شماره  :1میانگین سنی ،مدت عمل جراحی و  BMIدر هر یک از گروههای مورد مطالعه
گروه()N=31

بوپیواکائین

سن (سال)

مرفین

دگزامتازون

سالین

میانگین  ±انحرافمعیار

P

متغیرها
3/3 ± 32/2

3/3 ± 32/2

12/3 ± 31/3

11/3 ± 37/2

2/722

مدت عمل (دقیقه)

3/13 ± 12/12

11/12 ± 23/21

3/23 ± 22/31

13/13 ± 22/31

2/123

 kg( BMIبر مجذور قد)

1/1 ± 21/17

1/3 ± 22/23

1/2 ± 21/37

1/1 ± 22 23

2/122
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در پایان جراحی ،در گروه یک (32 :)N=32

که در آن ،خود بیمار به شرایط خود امتیاز میدهد .در

بوپیواکائین ،مرفین و دگزامتازون اینتراپریتونئال و درد پس از سزارین

جدول شماره  :2میانگین میزان درد پس از عمل هر دو ساعت در  1ساعت اول پس از جراحی در گروههای مورد مطالعه براساس ( VASانحراف معیار)
سالین

مرفین

دگزامتازون

بوپیواکائین

میانگین  ±انحراف معیار

P

 2ساعت بعد

2/12 ± 1/13

2/12 ± 1/22

2/21 ± 2/22

2/33 ± 2/33

(2/222 )F=21/21

 1ساعت بعد

2/23 ± 3/13

2/21 ± 2/72

2/22 ± 1/22

2/32 ± 2/21

(2/222 )F=22/33

 1ساعت بعد

2/21 ± 2/22

2/12 ± 2/22

2/22 ± 1/22

2/22 ± 2/23

(2/222 )F=3/132

نمودار شماره  :1میانگین میزان درد پس از عمل هر دو ساعت در

نمودار شماره  :2میانگین فشارخون سیستولیک قبل از بیهوشی و هر دو

 1ساعت اول ،پس از جراحی در گروههای مورد مطالعه براساس

ساعت ،در  1ساعت اول پس از جراحی در هر یک از گروههای مورد

VAS

مطالعه براساس میلیمتر جیوه

بعد از  1و  1ساعت از خاتمه جراحی ،گروه دگزامتازون

مطالعه با گروه کنترل (سالین) مشاهده نشد ( .)P=2/112در

( )2/22±2/12 ،2/21±2/72و بوپیواکائین (،2/21±2/32

ریکاوری و ساعت  1پس از جراحی ،بین گروههای

 )2/23±22/2بهترتیب ،کمترین میزان درد را تجربه کردند

تحت مطالعه و گروه کنترل (سالین) اختالف معنادار

(جدول شماره  ،2نمودار شماره .)1

آماری وجود داشت ()P<2/22؛ درحالیکه در ساعات

از نظر میانگین درد بین گروههای مورد مطالعه و
گروه کنترل (سالین) در ریکاوری ،ساعات  1 ،2و  1پس

 2و  1اختالف معنادار آماری مشاهده نشد ()P>2/22
(نمودار شماره .)3

از جراحی ،اختالف معنادار آماری وجود داشت
( .)P<2/221از نظر تفاوت میانگین فشارخون سیستولیک
در دوره قبل از بیهوشی ،اختالف معنادار آماری بین
گروههای مورد مطالعه با گروه کنترل (سالین) مشاهده
نشد ( .)P=2/123در ساعات  2و  1بعد از جراحی ،بین
گروههای مورد مطالعه و گروه کنترل (سالین) ،اختالف
معنادار آماری وجود داشت ()P˂2/22؛ در حالی که در
ریکاوری و ساعت  ،1اختالف معنادار آماری مشاهده
نشد (( )P˃2/22نمودار شماره .)2
از نظر میانگین فشارخون دیاستولیک در دوره قبل از
بیهوشی ،اختالف معنادار آماری بین گروههای مورد
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ریکاوری

2/22 ± 1/22

2/11 ± 3/22

2/22 ± 2/11

2/11 ± 2/31

(2/222 )F=11/12
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جدول شماره  :3میانگین ضربان قلب قبل از بیهوشی و هر دو ساعت ،در  1ساعت اول پس از جراحی در هر یک از گروههای مورد مطالعه براساس
( beat/minuteانحراف معیار)
دگزامتازون
میانگین  ±انحراف معیار

1/32 ± 22/22

1/32 ± 21/72

1/27± 23/13

1/22 ± 22/72

2/222

ریکاوری

1/12 ± 32/13

1/22 ± 22/23

1/21 ± 22/17

1/12 ± 23/31

2/221

 2ساعت بعد

1/22 ± 21/11

1/12 ± 22/11

1/11 ± 23/32

1/21 ± 22/37

2/233

1ساعت بعد

)31/22 ± (1/31

1/22 ± 21/27

1/12 ± 23

1/22 ± 22/72

2/222

 1ساعت بعد

)22/32 ± (1/33

1/32 ± 21/17

1/31 ± 22/13

1/31 ± 27/17

2/112

قبل از بیهوشی

نمودار شماره  :1میانگین ضربان قلب قبل از بیهوشی و هر دو

نمودار شماره  :2میانگین میزان دوز مپریدین مصرفی پس از

ساعت ،در  1ساعت اول پس از جراحی در هر یک از گروههای

جراحی ،در صورت نیاز به مسکن در گروههای مورد مطالعه

مورد مطالعه بر مبنای beat/minute

براساس mg

از نظر تفاوت میانگین ضربان قلب در دوره قبل از بیهوشی،

بین گروههای مورد مطالعه و گروه کنترل (سالین) از

اختالف معنادار آماری بین گروههای مورد مطالعه با گروه

نظر میانگین مصرف مپریدین در ریکاوری ،ساعات  1 ،2و

کنترل (سالین) مشاهده نشد ( .)P=2/222در ریکاوری و

 1پس از جراحی اختالف معنادار آماری وجود دارد

ساعات  2و  1پس از جراحی بین گروههای مورد مطالعه و

(( )P=2/2جدول شماره  ،1نمودار شماره .)2

گروه کنترل (سالین) اختالف معنادار آماری مشاهده شد

از نظر تفاوت تعداد بیماران مبتال به تهوع و استفراغ

()P˂2/22؛ درحالیکه در ساعت  1اختالف معنادار آماری

بین گروه های مورد مطالعه و گروه کنترل (سالین) در

وجود نداشت (( )P˂2/22جدول شماره  ،3نمودار

ریکاوری و ساعات  1 ،2و  1پس از جراحی،

شماره .)1

اختالف معنادار آماری وجود نداشت (.)P>2/22

جدول شماره  :1میانگین میزان دوز مپریدین مصرفی پس از جراحی ،در صورت نیاز به مسکن در گروه های مورد مطالعه براساس mg
(انحراف معیار)
سالین

مرفین

دگزامتازون

بوپیواکائین

میانگین  ±انحراف معیار

P

ریکاوری

2/13 ± 12/31

3/17 ± 21/32

1/11 ± 12/13

3/27 ± 21/23

>2/221

 2ساعت بعد

2/22 ± 11/22

3/21 ± 13/17

3/21 ± 12/22

2/12 ± 12/11

>2/221
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سالین

مرفین

بوپیواکائین

P

بوپیواکائین ،مرفین و دگزامتازون اینتراپریتونئال و درد پس از سزارین

1ساعت بعد

)32/23 ± (3/11

)2/13 ± (1/23

)7/31 ± (2/21

)1/72 ± (1/32

>2/221

 1ساعت بعد

)11/11 ± (1/11

)2/13 ± (2/32

)3/22 ± (1/11

)1/22 ± (1/21

>2/221

تزریق اینتراپریتونئال داروهایی مانند :مخدرها،

پس از عمل الپاراتومی نیز ،وجود التهاب در محل

بیحسکنندههای موضعی و غیره روشی آسان ،ارزان و

عمل در ساعات اولیه پس از جراحی ،نفوذپذیری

غیرتهاجمی برای ایجاد بیدردی پس از عمل است

سلولهای نوسیسپتیو موجود در محل را بیشتر میکند .این

( .)12،1هدف از انجام این مطالعه ،رسیدن به پاسخ این

مسئله میتواند مؤید نتیجه مطالعه حاضر باشد که داروهای

پرسش بود که آیا تزریق داخل پریتوئن بوپیواکائین،

اینتراپریتونیال از جمله مخدرها ،چگونه میتوانند بیدردی

مرفین و دگزامتازون ،هر یک بهطور جداگانه میتواند

ایجاد کنند ( .)3،1بیحسکنندههای موضعی که محلول

شدت درد پس از جراحی سزارین را کاهش دهد یا

در چربی هستند ،بهراحتی از غشای سلولی عبور میکنند ،با

خیر .یافتههای مطالعه حاضر ،نشان داد که درد پس از

ایجاد اختالل در جریان عبور سدیم و پتاسیم ،مانع

جراحی در ریکاوری  1 ،2و  1ساعت پس از جراحی،

دپالریزاسیون غشای سلولی میشوند و بدین وسیله،

بهطور معنیداری در هر سه گروه مورد مطالعه

تأثیرات بیدردی خود را ایجاد خواهند کرد (.)12،11

بوپیواکائین ،مرفین و دگزامتازون نسبت به گروه کنترل

صدمات بافتی که بهدلیل عمل جراحی اتفاق

(سالین) کمتر بود .همچنین ،میزان دوز مپریدین مصرفی

میافتد ،موجب التهاب حاد در ناحیه عمل میشود .بروز

در هر یک از گروههای بوپیواکائین ،دگزامتازون و

التهاب بافتی ،عامل اصلی پیدایش درد بعد از عمل،

مرفین در مقایسه با گروه کنترل (سالین) در  1ساعت

تهوع و استفراغ میباشد ( .)11،13خاصیت ضدالتهابی

پس از جراحی ،پایینتر بود .درواقع ،نتایج بهدستآمده

قوی دگزامتازون سبب شده است تا بتوان از این دارو

از این مطالعه ،بیانگر آن است که استفاده هر یک از سه

برای کاهش درد پس از عمل استفاده نمود .کاهش

داروی بوپیواکائین ،مرفین و دگزامتازون بهصورت

تولید سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناژ که بهواسطه

اینتراپریتونئال ،سبب کاهش درد و کاهش مصرف

ممانعت کار آنزیم فسفولیپاز محیطی پس از تجویز

مپریدین در  1ساعت اول پس از جراحی میشود.

دگزامتازون اتفاق میافتد ،عامل اصلی بروز خواص

کنترل درد بهدنبال تجویز مخدر در زمینه مدار مغزی

دگزامتازون است (.)11،12

تنظیم بیدردی و عملکرد انواع گیرندهها در این مدار اتفاق

در مطالعهای  Sutchritpongsaو همکاران در سال

میافتد .تأثیرات بیدردی مخدرها ناشی از توانایی این

 ،2213مشاهده نمودند که تزریق داخل پریتوئن بوپیواکائین

داروها در ممنوعیت انتقال اطالعات نوسیسپتیو در شاخه

همراه با مرفین برای کاهش درد شانه پس از جراحی

خلفی طناب نخاعی و فعال شدن حلقه کنترل درد در

ژنیکولوژی به روش الپاراسکوپی ،بیتأثیر است ( .)1سایر

میدبرین میباشد .همچنین ،ممکن است مخدرها از طریق

مطالعات از جمله مطالعهی  Kumar Royو  Subbaiahدر

مکانیسم محیطی ،بیدردی ایجاد کنند .سلولهای ایمنی

سال  ،)2( 2211مطالعهی ابراهیمی فرد و نورایی در سال

موجود در محل التهاب ،موادی شبیه مخدر تولید میکنند

 ،)7( 2213مطالعهی  Butalaو  Shahدر سال ،)1( 2213

که بر روی گیرندههای مخدری واقع بر نورونهای حسی

مطالعهی اصغری مقدم و ثابت در سال  )2( 2212و

اولیه تأثیر دارد (.)2

مطالعهی  Gvozdenovićو  Pajticدر سال ،)3( 2211
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دگزامتازون و مرفین برای کاهش درد پس از جراحی

بهطور جداگانه و مستقل اثر مرفین اینتراپریتونئال را بررسی

بودند و از این جهت ،یافتههای مطالعه حاضر با مطالعات

نکردهاند .حال آنکه این مطالعه ،نقش مرفین اینتراپریتونئال

فوق مشابه بود.

و دگزامتازون را که کمتر بر روی آنها کار شده است ،در

این مطالعه با مطالعات یادشده از دو جهت تفاوت

مقابل بوپیواکائین بررسی میکند .تاریخچه استفاده از

عمده دارد که این تفاوتها خود سبب منحصر به فرد شدن

لوکال آنستتیکها به روش داخل پریتوئن بهعنوان

این مطالعه شده است:

ممانعتکنندههای ویسرال از سال  1322است .ریختن

 -1نخست آنکه همه جراحیها در مطالعات

اینتراپریتونئال  22سیسی بوپیواکائین  2/2درصد ،آنالژزی

اشارهشده به روش الپاراسکوپیک انجام شدهاند ( نازایی و

مؤثر با غلظتهای پالسمایی کمتر از حد توکسیک ایجاد

یا کوله سیتکتومی)؛ در صورتی که نوع جراحی این مطالعه

میکند

سزارین بود که نوعی الپاراتومی است.

( .)2/32-1/11 µ/mlچندین گزارش وجود دارد که نشان

 -2تفاوت دیگر ،تعدد استفاده از داروهای مورد

میدهد ،میانگین غلظت پالسما پس از تجویز اینتراپریتونئال

بررسی در این مطالعه است .در مطالعه حاضر ،سه دارو از

 122 mgتا  122بوپیواکائین ،پایینتر از غلظت توکسیک

دستههای دارویی متفاوت انتخاب شدند (بوپیواکائین از

آن یعنی  3میکرو بر میلیلیتر است ( .)1،3دوز بوپیواکائین

خانواده لوکال آنستتیکها ،دگزامتازون از خانواده

در مطالعه حاضر 72 mg ،و کمتر از میزانی است که سبب

کورتیکواستروئیدها و مرفین از خانواده مخدرها) و اثر

توکسیسته سیستمیک شود.

آنها جداگانه مورد بررسی قرار گرفت؛ حال آنکه در

یکی از اهداف این مطالعه ،تعیین داروی مؤثرتر و برتر

مطالعات یادشده ،یک نوع دارو و یا درنهایت ترکیبی از دو

برای کاهش درد پس از جراحی سزارین ،افزون بر ثبات

دارو در قالب یک گروه بررسی شده است.

همودینامیک ،از میان سه داروی بوپیواکائین ،دگزامتازون

بیشتر مطالعات انجامشده در ارتباط با اثر تجویز

و مرفین بود که براساس یافتههای بهدست آمده از این

داروی اینتراپریتونئال بر درد پس از جراحی با بوپیواکائین

مطالعه ،این هدف حاصل نشد .به عبارت دیگر ،از نظر

بهتنهایی یا در ترکیب با مرفین انجام شده است .برای نمونه،

تفاوت میزان درد پس از عمل براساس  VASو از نظر

در مطالعه  Kumar Royو  )2( Subbaiahاز  12سیسی

تفاوت میزان دوز مپریدین مصرفی در گروههای مداخله در

بوپیواکائین  12/22درصد ( ،)122 mgدر مطالعه ابراهیمی

زمان ریکاوری و ساعات  1 ،2و  1پس از جراحی اختالف

فرد و نورایی ( ،)7فقط از بوپیواکائین ،در مطالعه

معنادار آماری وجود نداشت؛ اما در این میان ،نکته مهم و

 Sutchritpongsaو  )1( Chaipakdiاز  22سیسی

درخور توجهی وجود دارد و آن این است که اگرچه

بوپیواکائین  2/2درصد  3 mg +مرفین ،در مطالعه  Butalaو

تفاوت فراوانی از جهت کاهش درد پس از جراحی

 )1( Shahو  Gvozdenovicو  32 )3( Pajticسیسی

سزارین میان این سه دارو وجود ندارد؛ اما هر یک از این

ترکیب بوپیواکائین  2/22درصد  2 mg +مرفین استفاده

سه دارو مؤثر بوده و در صورتی که نتوان یکی از داروها را

گردید .فقط در مطالعه اصغری مقدم و ثابت11 mg ،

به هر دلیلی (عوارض جانبی و حساسیت و  )...استفاده کرد،

دگزامتازون اینتراپریتونئال مورد بررسی قرار گرفت.

دو گزینه دارویی دیگر وجود دارد که میتوان از آنها

درواقع ،مطالعات اندکی در مورد اثر دگزامتازون

بهره جست.
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همگی مؤید مؤثر بودن تجویز داخل پریتوئن بوپیواکائین،

اینتراپریتونئال انجام شده است و هیچیک از پژوهشها،

بوپیواکائین ،مرفین و دگزامتازون اینتراپریتونئال و درد پس از سزارین

تأثیرات تزریق داخل پریتوئن بوپیواکائین ،دگزامتازون و

مغز ،در صورت تجویز وریدی مرفین است که خوشبختانه

مرفین بر  DBP ،SBPو  HRبود؛ در حالی که پس از انجام

در مطالعه حاضر اتفاقی رخ نداد .شاید علت بهدست آمدن

مطالعه ،بهطور کلی اختالف معنیداری بین گروههای

این نتیجه ،تجویز دوز کم مرفین در فضای بزرگ داخل

مداخله مشاهده نشد .این موضوع ،بیانگر این است که

پریتوئن باشد (.)17

هیچیک از این گروههای دارویی از نظر تأثیر بر عالئم

درنهایووت ،ای ونگونووه م ویتوووان نتیجووه گرفووت کووه

حیاتی ( DBP ،SBPو  )HRتفاوتی با یکدیگر نداشتند.

تجووویز اینتراپریتونیووال داروهووایی ماننوود :دگزامتووازون،

ممکن است علت بروز این پدیده ،تأثیرات مشابه داروهای

موورفین و بوپیواکووائین بوورای ایجوواد بوویدردی پووس از

مورد مطالعه بر روی درد پس از عمل و درنتیجه ،تأثیرات

عمووول موووؤثر اسوووت .همچنوووین ،مکانیسوووم احتموووالی

یکسان داروها بر سیستم اتونوم باشد.

عملکوورد ایوون داروهووا بیشووتر تووأثیرات محیطووی آنهووا بوور

از دیگر فرضیههای این مطالعه ،متفاوت بودن میزان
تهوع و استفراغ پس از جراحی در گروههای مورد مطالعه
بود؛ اما یافتههای بهدست آمده از مطالعه حاضر ،نشان داد
که هیچ تفاوتی از نظر تعداد بیماران مبتال به تهوع و استفراغ

روی گیرنووودههوووای احشوووایی اسوووت کوووه نفوذپوووذیری
آنها بعد از ترومای جراحی افزایش پیدا میکند.

سپاسگزاری

بین گروههای مورد مطالعه و گروه کنترل (سالین) وجود

بدینوسیله از کارکنان واحد حمایت از توسعه تحقیقات

ندارد .از بین داروهایی که در این مطالعه استفاده شد ،انتظار

بالینی مرکز آموزشی -درمانی بیمارستانهای کوثر و

میرفت بیماران گروه مرفین بهطور قابلتوجهی دچار تهوع

قدس استان قزوین که در انجام این مطالعه همکاری

و استفراغ شوند .گفتنی است که علت بروز این عارضه،

نمودند ،سپاسگزاری میشود.
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