بررسی تأثیر مورفین اپیدورال در جراحی میکرودیسککتومی کمری جهت کنترل درد
بعد از عمل
رضا موثقی ،1عباسعلی درستی ،1داود آقامحمدی

زمینه و هدف  :تجَیس هخذر اپیذٍرال یکی از رٍش ّای هتذاٍل کٌترل درد پس از عول هی باضذ ٍلی در هَرد تجَیس هستقین هخذر اپیذرٍال
در هحل عول ،قبل از پایاى جراحی هطالعات کوی صَرت گرفتِ است ّ .ذف از ایي هطالعِ بررسی اثر بخطی ایي رٍش برای بی دردی پس از
عول جراحی هیکرٍدیسککتَهی کوری در یک سطح هیباضذ هی باضذ.
روش بررسی  :هطالعِ بِ صَرت کارآزهایی بالیٌی تصادفی دٍ سَکَر رٍی  100بیوار هبتال بِ کوردرد ٍ درد رادیکَلر ًاضیی از ّرًیاسییَى
دیسک کوری در دٍ گرٍُ هذاخلِ ٍ هقایسِ هی باضذ .در گرٍُ هذاخلِ ( )Mهَرفیي  2هیلی گرم  5 /هیلیی لیتیر ٍ در گیرٍُ هقایسیِ(ً )Pرهیال
سالیي  5هیلی لیتر در فضای اپیذٍرال هحل جراحی در اًتْای عول پاضیذُ ضذ .هیساى درد بیواراى در ریکاٍری  ،هیساى داٍری ضذ درد دریافتی
در بخص ،هیساى درد آًاى در بخص ،زهاى راُ رفتي بیواراى ٍ تعذاد رٍزّای بستری بیواراى بعذ از عول ثبت گردیذ.
یافته ها  :هیساى افسایص فطار خَى سیستَلی هتَسط بعذ ازعول در گرٍُ هَرفیي کوتر بَد .بیی قیراری ٍ آشیتاسییَى در ریکیاٍری در گیرٍُ
هَرفیي کوتر از گرٍُ پالسبَ بَد.
فراٍاًی هَارد درد هتَسط ٍ ضذیذ ( براساس ارزیابی کاتگَریال هیساى درد) در  6ساعت اٍّل بعذ از عول در گرٍُ هَرفیي  ٍ %6در گرٍُ پالسبَ
 %98بَد .هیساى دارٍی ضذ درد (هَرفیي بِ هیلی گرم) استفادُ ضذُ در بخص در گرٍُ هذاخلِ ( 10/75 )Mهیلی گیرم ٍ در گیرٍُ هقایسیِ ()P
 21/4هیلی گرم بَد (  .)P <0/0001زهاى راُ رفتي راحت بیوار در بخص در گرٍُ هذاخلِ ( )Mپس از  2رٍز ٍ در گیرٍُ پالسیبَ پیس از 2/6
رٍز ٍ تعذاد رٍزّای بستری بعذ از عول درگرٍُ هَرفیي  4/7رٍز ٍ در گرٍُ هقایسِ حذٍد  6رٍز بَد.
نتیجه گیری :استفادُ از هَرفیي ایپذٍرال ،در پایاى جراحی هیکرٍدیسککتَهی کوری باعث کٌترل بْتر درد بعذ از عول ،تحرک سریعتر بیویار
ٍ کاّص رٍزّای بستری هی ضَد.
کلمات کلیدی  :هَرفیي  ،اپیذٍرال  ،هیکرٍدیسککتَهی  ،درد بعذ از عول

 -9استبدیبر بیهوشي دانشگبه علوم پزشکي تبریز (*مؤلف مسئول)
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مقدمه
در خَاهع هتوذى اهزٍسی درد ؽابعتتزعي ؽاىبع
عجی اع  )1(.حذٍد ّؾ درفذ خوتی آهزعىب ّز
عبل درد حبد عب درد پظ اس عول را تدزثِ هیىٌٌذ.
( )1عذم وٌتزل درد ثتذ اس عول هٌدز ثِ عه عازی
اثاازاز سعاابى آٍر حاابد ٍ هااشهي هیؾااَد درحب یىااِ
وٌتزل درد ثتذ اسعول ثبعث ثْجَد ویفیا سًاذ ی
()3
هی ؽَد )2( .درد ثبعث وبّؼ عولىزد فزد هیؾَد.
عیغتوْبی عٌتی ثزای ادارُ درد حبد پظ اس عوال
عوذتبً ثقَرز تدَعش خَراوی عب تشرعمی (عضالًی ٍ
ٍرعذی) دارٍی ضذ درد در فَرز ًیبس اع .
اعي عیغتن ّب ثِ تذرعح خبی خَد را ثِ تىٌیىْبی
وبرآهذتزی هثل ثیذردی ًَرآ شعبل (تشرعك هخذر در
فضبی اپیذٍرال عب اعٌتزاتىبل) عب ثیذردی ثاب وٌتازل
ثیوبر ) )PCEA( ٍ (PCAدادُ اع  )4(.در ثیاذردی
اپیاذٍرال اعاتفبدُ اس دارٍّابی ضاذ درد در فضابی
اپیذٍرال ثبعث هیؾَد وِ ضذ درد ًشدعه ثِ عٌبة
ًخبعی ٍ اعقبة ًخبعی تشرعك ؽذُ ٍ ثبعاث اثازاز
()5
ثیذردی ثیؾتز ٍ عَالًی ؽذى هذز اثزآى ؽاَد.
اعتفبدُ اس هخذرّب عب عبعز دارٍّب ثِ رٍػ اپیذٍرال
ثزای درهبى درد پظ اس عوال ثقاَرز غاتزدُ ای
شارػ ؽذُ اع  )6(.تداَعش هخاذرّب ّان ثقاَرز
هتٌبٍة ٍ ّن ثقَرز اًفَسعَى هذاٍم اس عزعك وبتتز
اپیذٍرال عه رٍػ راعاح ثازای وٌتازل درد ثتاذ اس
عول هیجبؽذ )4(.ثغَر هتوَل تشرعك ٍ تتجیاِ وابتتز
در فضبی اپیذٍرال تَعظ عَسًْبی هخقَؿ اًدابم
هیؾَد وِ ثب عَارضای هثال عاَراد ؽاذى عاخ
ؽبهِ خًَزعشی ٍ عزدرد ؽذعذ عفًَ ٍ آثغاِ در
اعي فضب ّوزاُ اع ٍ ی در اعي رٍػ ثب تَخاِ ثاِ
اعٌىِ فضبی اپیذٍرال در سهبى دعغىىتَهی سعز دعذ
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مواد و روش کار
اعي هغب تِ ثتذ اس اخذ رضبع وتجای اس ثیوابراى ٍ
تبعیذ وویتِ اخاالق ٍ هتبًٍا پضٍّؾای داًؾاىذُ
پشؽااىی تجزعااش عااه هغب تااِ واابر آسهاابعی ثااب یٌی
تقبدفی دٍعاَوَر در عابل  1388در ثیوبرعاتبى
آهَسؽی ؽْذاء تجزعش فاَرز زفا ً .وًَاِ هاَرد
هغب تِ اس ثیوبراى ثشر غبل در هحاذٍدُ عاٌی -65
 25عبل؛  ASAوالط  Iعب  IIثَد وِ ثِ ثیوبرعاتبى
ؽااااْذاء ارخاااابت ؽااااذُ ٍ تحاااا خزاحاااای
هیىزٍدعغااىىتَهی وواازی در عااه عااغ لاازار
زفتٌذ.
هتیبرّبی ٍرٍد ثِ هغب تِ عجبرز ثاَد اس :عاي -65
 25عبل  ASAوالط  Iعاب  IIوبًذعاذای خزاحای
هیىزٍدعغىىتَهی ووزی در عه عغ  .هتیبرّبی
خزٍج اس هغب تِ ؽبهل هَارد سعز ثَد :عاي سعاز 25
عبل ٍ ثبالی  65عبل  ASAوالط  IIIعب  IVاعتیبد
دارٍعاای دردّاابی هااشهي لجلاای ّیزَوٌااذرعبس ٍ
حغبعی دارٍعی.
در اعي هغب تِ  100ثیوبر اًتخبة ٍ در دٍ زٍُ 50
ًفزی ثقَرز تقابدفی ثاز پبعاِ اعاتفبدُ اس عابع
 www.randomization.comخبی زفتٌذ.
در زٍُ هذاخلِ ( )Mدر فضبی اپیذٍرال هحل عول
هَرفیي 2هیلیگزم در  5هیلیلیتز ٍ در زٍُ همبعغاِ
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هغتمین لزار داؽتِ ٍ ثزای رعیذى ثاِ دعغاه دٍرا
وٌبر سدُ هیؾَد احتوبل عَارك فَق در پبؽایذى
دارٍ ٍخَد ًذارد .هب ًیش در اعي هغب تِ ثاب تَخاِ ثاِ
ثی خغز ثاَدى اعاي رٍػ تاأثیز دٍس پابعیي دارٍی
هااَرفیي ( 2هیلیگاازم) را خْا ثیاذردی عااَالًی
هذز ٍ لبثل لجَل ٍ خلَ یزی اس عَارك درد پظ اس
عول هَرد ثزرعی لزار دادعن .

( )Pدر فضبی اپیذٍرال هحل عول ًزهابل عاب یي 5
هیلی یتز رعختِ ؽذ.
خ ازاح آًغتشعغ ا پزعااتبراى ثخااؼ ٍ ثیواابراى
اعالعی اس هحلَل رعختِ ؽذُ ثاِ فضابی اپیاذٍرال
ًذاؽتٌذ (هغب تِ دٍ عَ وَر).
توبم ثیوبراى ثتذ اس درعبف پزُ هذعىبعیَى لجل اس
خزاحی ثِ رٍػ رٍتیي ثب ا مب ثیَْؽی (فٌتبًیال 2
هیىزٍ اازم ثااز ویلااَ زم ًغااذًٍبل  4هیلیگاازم ثااز
ویلااَ زم آتزاوَرعااَم  0/5هیلیگاازم ثااز ویلااَ زم
هیاذاسٍالم  0/04هیلیگازم ثااز ویلاَ زم ٍسى ثااذى)
تح ا ثیَْؽاای عوااَهی لاازار زفتٌااذً .گْااذاری
ثقَرز اعتٌؾابلی ثاب اعشٍفلاَراى  O2 ٍ N2Oثاب
ًغج ثزاثز ثَد .در اًتْابی خزاحای لجال اس ثغاتي
سخن سعز دعذ هغتمین ثقَرز اعتزعل هاَرفیي عاب
پالعجَ در فضابی اپیاذٍرال هحال عوال پبؽایذُ ٍ
هحل خزاحی تزهین ؽاذ .در پبعابى عوال ثیوابراى
پظ اس رعَرط ؽل وٌٌذُ عضاالًی ٍ خابرج وازدى
َ ِ تزاؽِ ثِ رعىبٍری هٌتمل ٍ در رعىبٍری اس ًظاز
عالئن حیبتی هیشاى ثیمزاری ثزرعی ؽذًذ .ثیوابراى
پظ اس ثیذاری وبهل ثِ ثخؼ هٌتمل ٍ در ثخؼ ًیش
ثِ فَافل  24 ٍ 18 12 6عبع ثتذ اس خزاحی اس
ًظز هیشاى درد ثز اعابط رٍػ ارسعابثی وبتگَرعابل
ثزرعی ٍ اعالعبز السم ثج زدعذ .در ثخؼ ٍلتای
ثیواابر درد هالعاان عااب هتَعااظ داؽاا اس ؽاایب
دعىلَفٌبن 100در فَرز ًیبس ( PRNحذاوثز ّز 6
عاابع عااه ؽاایب ) ٍ ثاازای هااَارد درد ؽااذعذ اس
هَرفیي  5هیلیگزم ثقَرز عضالًی  PRNاعاتفبدُ
هیؾذ .اعالعبز هزثَط ثِ ؽذز درد ثیوبر ٍ هیاشاى
آًب ضسعه اعتفبدُ ؽذُ ثج ؽذ.
ثزًبهاِ هاَرد اعااتفبدُ خْا آًاب یش آهاابری SPSS
ًغخِ  13ثَدُ ٍ ثزرعی در هَرد هتغیزّبی ویفای

یافته ها
دٍ زٍُ هَرد هغب تِ اس حبػ عٌی ٍ خٌغی ثب ّن
اختال هتٌی داری ًذاؽتٌذ .هیشاى افاشاعؼ فؾابر
خَى عیغتَ ی در ثتذ اس عوال ًغاج ثاِ لجال اس
عول در دٍ زٍُ تفبٍز هتٌی داری داؽا (0/05
<  )pثِ اعي تزتیت وِ اعي هیشاى در زٍُ هاَرفیي
ثغَر هتَعظ  9/7هیلیوتز خیَُ ٍ در زٍُ پالعاجَ
 17/6هیلیوتز خیَُ ثَد.
ثیمزاری ٍ آصعتبعیَى در زٍُ ) ٍ %40 )Mدر زٍُ
) %84 (Pثَد وِ تفبٍز ثیي دٍ زٍُ هتٌی دار ثَد
( .)p < 0/0001
فزاٍاًی هَارد درد هتَعظ ٍ ؽذعذ (ثزاعبط ارسعبثی
وبتگَرعىبل هیشاى ؽذز درد) در دٍرُ لجل اس عول
ثیي دٍ زٍُ تفبٍز هتٌای داری ًذاؽا (در ازٍُ
هَرفیي  ٍ %98در زٍُ پالعجَ .)%100
فزاٍاًی هَارد درد هتَعظ ٍ ؽاذعذ در دٍرُ ثتاذ اس
عول در زٍُ همبعغاِ ( )Pثقاَرز هتٌای داری اس
زٍُ هذاخلِ ( )Mثیؾتزثَد ( ؽىل ؽوبرُ .) 1
هیشاى هتَعظ دارٍی ضذ درد درعابفتی در ثخاؼ
تَعااظ ثیواابراى در اازٍُ هذاخلااِ (  )Mحااذٍد
10/75هیلیگزم ٍ زٍُ پالعاجَ  21/4هیلیگازم ثاِ
اسای ّز ثیوبر ثَد ( .)p < 0/0001
سهبى راُ رفتي راح ثیوبر در ثخؼ ( ثتذ اس عول )
در زٍُ ) (Mثغَر هتَعاظ  2رٍس ٍ در ازٍُ )(P
 2/6رٍس ثَد ( .)p < 0/0001
تتذاد رٍسّبی ثغتزی ثیوبراى در ثخؼ ثتذ اس عول
در زٍُ ) 4/7 (Mرٍس ٍ در زٍُ ) 6 (Pرٍس ثَد
(.)p < 0/0001
04
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ثب اعتفبدُ اس آسهًَْبی هدذٍر وابی ٍ عاب fishers
 exactثغتِ ثِ ؽزاعظ فَرز زفتِ اع .

افزاد ثب در یزی عزٍق وزًٍزی افشاعؼ هیذّذ ٍ
هٌدز ثِ پبعخ اعتزط ٍ اعدبد عه حب
ّیززهتبثَ یه ؽذُ ٍ هیشاى هَرثیذعتی ٍ هَرتب یتی
پظ اس عول را افشاعؼ هیذّذ )2 4(.پظ تفبٍز هتٌی
دار هَخَد در هیشاى افشاعؼ فؾبر خَى عیغتَ ی ٍ
ثیمزاری ٍ آصعتبعیَى در ثیي دٍ زٍُ هیتَاًذ ًبؽی
اس وٌتزل ثْتز درد تَعظ هَرفیي اپیذٍرال ثبؽذ.
عبفتِ ّبی هب ًؾبًگز وٌتزل ثْتز درد تَعظ هَرفیي
اپیذٍرال در عبعبز  12 ٍ 6ثتذ اس عول هی ثبؽذ
(ؽىل ؽوبرُ .)2
اهّب فزاٍاًی هَارد درد هتَعظ ٍ ؽذعذ در عبع 24
ثتذ اس عول در زٍُ ) %12 (Mدر زٍُ )%14 (P
ثَد وِ تفبٍز هتٌی داری ًذاؽتٌذ وِ اعي هغلت
حبوی اس آى اع وِ هَرفیي اپیذٍرال ثزای وٌتزل
درد ثتذ اس عول در  18عبع اٍّل ثتذ اس عول هؤثز
ثَدُ ٍ ثتذ اس آى سهبى تأثیز چٌذاًی ًذاؽتِ اع .
همذار هَرفیي درعبفتی در ثخؼ در زٍُ ) (Mثغَر
هتَعظ 10/75هیلیگزم ٍ در زٍُ )21/4 (P
هیلیگزم ثَد وِ تفبٍز هتٌی دار ثَد .ضوي اعٌىِ
سهبى راُ رفتي راح ثیوبراى در ثخؼ در ثتذ اس
عول ٍ ًیش تتذاد رٍسّبی ثغتزی ثیوبراى در ثخؼ
ثیي دٍ زٍُ تفبٍز هتٌی داری داؽ وِ حبوی اس

بحث
هتتبلت تشرعك اپیذٍرال هَرفیي خْ اعدبد
ثیذردی 10ا 2هیلیگزم آى در هذز  20تب 60
دلیمِ (هتَعظ سهبى ؽزٍت اثز  45دلیمِ) هیتَاًذ
اعدبد ثیذردی وزدُ ٍ  12تب 24عبع اعي ثیذردی
()7
اداهِ عبثذ.
دٍس هٌفزد هَرفیي اپیذٍرال ثزای ثیذردی پظ اس
عول هَثز ثَدُ ٍ در ثیوبراى اًتخبثی ثبعث وبّؼ
هَرثیذعتی ثتذ اس عول هیؾَد .ؽیَت دپزعیَى
تٌفغی هخذر ًَرا شعبل ٍاثغتِ ثِ دٍس ثَدُ ٍ در
دٍسّبی ثبال اعدبد هیؾَد ٍ حتی هیتَاًذ ثقَرز
دعزرط تب  12عبع پظ اس تشرعك ثَخَد آعذ ٍ
()2
ؽیَت آى حذٍد  0/1درفذ تب  0/8درفذ هیجبؽذ.
ٍ ی در هغب تِ هب ثب تَخِ ثِ ته دٍس پبعیي
ًبروَتیه اعتفبدُ ؽذُ در فضبی اپیذٍرال عَارضی
هثل تَْت اعتفزاغ ٍ احتجبط ادراری ثیي دٍ زٍُ
تفبٍز ًذاؽتِ ٍ خبرػ ٍ دپزعیَى تٌفغی پظ اس
عول در رعىبٍری ٍ ثخؼ دعذُ ًؾذ.
درد هٌدز ثِ افشاعؼ تَى عوزبتیه افشاعؼ تزؽ
وبتىَل آهیٌْب ٍ اعدبد تغییزاز ّوَدعٌبهیه
(افشاعؼ فؾبر خَى ٍ تتذاد ضزثبى للت) هیؾَد.
درد احتوبل اًفبروتَط هیَوبرد پظ اس عول را در
شمبره اول ،دوره اول ،سبل اول ،پبئیز 9831

09

فصلنبمه علمي بیهوشي و درد

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 18:21 IRST on Monday October 22nd 2018

شکل شماره  :1درصد موارد درد متوسط و شدید در گروه در دورۀ بعد از عمل

نتیجه گیری
04

فصلنبمه علمي بیهوشي و درد

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 18:21 IRST on Monday October 22nd 2018

وٌتزل ثْتز درد تَعظ هَرفیي اپیذٍرال ثَد .ثب اعي
اٍفب هتَخِ هیؾَعن وِ وٌتزل ثْتز درد در
رٍسّبی اٍّل پظ اس عول عجت تغزعع ثْجَدی ٍ
وبّؼ هَرثیذعتی ٍ هَرتب یتی هیؾَد ٍ ًیش عجت
سٍد راُ افتبدى ثیوبر ٍ وبّؼ رٍسّبی ثغتزی
هیگزددّ ٍ Yeager .وىبراًؼ ًؾبى دادًذ وِ
هَرفیي اپیذٍرال عجت وبّؼ خظز اعغىوی
هیَوبرد ؽذُ ٍ ثیذردی هؤثز حَل ٍ حَػ عول ثب
هَرفیي اپیذٍرال ثزخی اثزاز درد ًظیز افشاعؼ
()7
ضزثبى للت ٍ افشاعؼ فؾبرخَى را وبّؼ هیذّذ.
در هغب تِ ای دعگز وِ ّ ٍ Gerhardوىبراًؼ در
عبل  2000در آ وبى در هَرد غلظتْبی هؾخـ اس
هخذر اپیذٍرال (عَفٌتبًیل) ثزای وٌتزل درد ثتذ اس
عول در همبعغِ ثبرٍػ ٍرعذی آى دارٍ اًدبم دادًذ
ًؾبى داد وِ تشرعك اپیذٍرال ثیذردی ثْتز ٍ ثبالتزی
()8
را اعدبد هیىٌذ.
هغب تِ ّ ٍ salma sophineوىبراى اٍ در عبل
ً 2005ؾبى داد وِ اعتفبدُ اس هخذر اپیذٍرال
(ثَپزًَرفیي) هیتَاًذ ثغَر هغوئي ثزای وٌتزل درد
()6
ثیوبراى ثتذ اس خزاحی اعزبعٌبل اعتفبدُ ؽَد.
هغب تِ ّ ٍ Schenkوىبراًؼ در عبل  2006در
هَرد ثیذردی ثتذ اس عول در ثیوبراى ثتذ اس خزاحی
عتَى فمزاز در همبعغِ ثیذردی اپیذٍرال ثب وٌتزل
ثیوبر (ً )PCEAغج ثِ ثیذردی ٍرعذی ثب وٌتزل
ثیوبر (ً )PCIAؾبى داد وِ  PCEAثیذردی ثْتزی
اعدبد وزدُ ٍ رضبع ثیؾتزی را در ثیوبراى ثبعث
هیؾَد )9( .هغب تِ ّ ٍ Farmeryوىبراًؼ در
عبل  2008در هَرد اثزاز ولًَیذعي اپیذٍرال ثتذ
اس خزاحی عتَى فمزاز ًؾبى داد وِ ولًَیذعي
اپیذٍرال ثغَر لبثل تَخْی ًیبس ثِ هَرفیي ثتذ اس
عول را وبّؼ هیذّذ )10(.هغب تِ غفی ًیب ٍ
شمبره اول ،دوره اول ،سبل اول ،پبئیز 9831

ّوىبراى اٍ در عبل  2007در هَرد اعتفبدُ اس هتیل
پزدًیشٍ َى عب ثَپیَاوبئیي اپیذٍرال حیي عول ثزای
وٌتزل درد ثتذ اس عول خزاحی دعغىىتَهی ووزی
ًؾبى داد وِ اعي رٍػ ّیچ اثز هفیذی ثزای ثْجَد
درد ثیوبراى در عی  96عبع اٍل ثتذ اس خزاحی
دعغه ووز ًذارد )11(.اعي اهز هیتَاًذ ثتل آّغتِ
رّؼ ثَدى هتیل پزدًیشٍ َى عب غیز ا تْبثی ثَدى
درد حبد ثتذ اس عول ثبؽذ اس عز دعگز احتوبالٌ
حدن ٍ غلظ ون ثَپیَاوبئیي سهبى ثیذردی
ووتزی را هَخت ؽذُ اع .
هغب تِ  Chumniprasas ٍ Walkakulدر
عبل  1992در هَرد اثز تشرعك هغتمین هَرفیي ثِ
فضبی اپیذٍرال در عی خزاحی دعغىىتَهی ووزی
ثزای ثیذردی ثتذ اس عول ًؾبى داد وِ اعي رٍػ
عه رٍػ هَثز ٍ هغوئي ثزای ثْجَد درد ثتذ اس
عول هیجبؽذ )12(.عه هغب تِ هتبآًب یش تَعظ
ّ ٍ Meylanوىبراًؼ در عبل  2009ثب ثزرعی
 27هغب تِ اًدبم ؽذُ رٍی  645ثیوبر در هَرد
اثزاز هفیذ ٍ هضز هَرفیي داخل ًخبعی ثذٍى
ثیحظ وٌٌذُ هَضتی در ثیوبراى تح خزاحی
ثشري ًؾبى داد وِ هَرفیي داخل ًخبعی ثبعث
وبّؼ ؽذز درد در اعتزاح ٍ حزو تب 24
()13
عبع ثتذ اس خزاحی ّبی ثشري هیؾَد.
در اعي هغب تِ اعتفبدُ اس عَسى تَّی ٍ وبر ذاری
وبتتز حذ ؽذُ ٍ هیتَاًذ در هَاردی وِ هتخقـ
ثیَْؽی فزف وبفی ثزای اًدبم ثلَن اپیذٍرال
ًذارد عب اهىبى اًدبم آى هیغز ًیغ ثب رٍػ
پبؽیذى هَرفیي ثِ فضبی اپیذٍرال ثیذردی ثتذ اس
عول را ثغَر ًغجی فزاّن ًوبعذ.
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ِاپیذٍرال ثزای وٌتزل درد ثتذ اس عول ًغج ث
 ضوي اعٌىِ اعي. درهبى ّبی راعح لبثل تَخِ اع
رٍػ ثبعث ًیبس ووتز ثِ دارٍی ضذ درد ٍ ًیش
.وبّؼ رٍسّبی ثغتزی هیؾَد

ّوچٌبًىِ در رفزاًظ ّبی هختلف لیذ ؽذُ اع
ثیذردی اپیذٍرال عىی اس هؤثزتزعي تىٌیه ّبی
در. لبثل دعتزعی ثزای درهبى درد حبد اع
هغب تِ هب ًیش تأثیز پبؽیذى هَرفیي ثِ فضبی
epidural analgesia. Anesth Analg
2000;90:649-657.
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Effect of Epidural Morphine in Controlling the Post- operative Pain
after Microdiscectomy
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Reza Movassaghi1, Abbas-ali Dorosty1,Davood Agha-mohammadi*1
Abstract
Background and aims
Narcotics are commonly used in controlling of the postoperative pain. But few studies are
available about direct narcotic spillage into surgical field. The aim of this study was to check the
efficacy of this method for analgesia in postoperative lumbar microdiscectomy.
Methods
In a randomized clinical trial, numbers of 100 patients were included into two equal groups due
to low back radicular pain and, underwent microdiscectomy. Study group received direct
morphine (2mg/5mL) spillage and control group received normal saline (5mL) spillage as a
placebo. The main outcome to be compared between trial and placebo groups were: Patient
comfort rate in recovery room and ward, amount of analgesics used, postoperative ambulation
time, post operative hospitalization days.
Results
Mean Systolic blood pressure increment was lower in morphine group.
The restlessness and agitation during recovery in study group was lower than control group.
Only %6 of patients in study group compared to %98 in placebo group had either moderate or
severe pain, six hours after operation.
Mean morphine dose used for study group was 10.75 mg compared to 21.4 mg among control
group patients (p<0.0001). Mean ambulation time was 2 days among study group patients
compared to 2.6 days in control group. Mean hospitalization length was 4.7 and 7 days in study
and control group respectively.
Conclusion
Using epidural morphine spillage (EMS) during Lumbar microdiscectomy results in better
control of postoperative pain, early ambulation of patients and decreased hospitalization
length.
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