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چکیده
زمینــه و هــدف :احســاس درد ،یــک تجربــه نامطلــوب بــه دنبــال آســیبهای بافتــی اســت .درد پــس از عمــل جراحــی یکــی از موضوعــات اصلــی در
مراقبتهــای بعــد از عمــل میباشــد و نقــش مهمــی در تســریع بهبــود وضعیــت عمومــی بیمــاران جراحــی ایفــا میکنــد .کنتــرل مناســب درد پــس
از جراحــی از نظــر جلوگیــری از تاکــی کاردی ،افزایــش فشــارخون ،ایســکمی میــوکارد ،کاهــش تهویــه آلوئــوالر و بهبــود ضعیــف زخمهــا ،اهمیــت
ویــژهای دارد .لــذا در ایــن مطالعــه کارایــی و عــوارض دو داروی شــیاف مورفیــن و شــیاف دیکلوفنــاك در مقایســه بــا پتدیــن تزریقــی بــه عنــوان یــک
روش ایمــن در کنتــرل درد پــس از جراحــی آپاندکتومــی و هرنــی اینگوئینــال مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
مــواد و روشهــا :ایــن مطالعــه از نــوع کار آزمایــی بالینــی بــوده و بیمــاران مــورد مطالعــه ،بیمــاران مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان دکتــر فاطمــی
شهرســتان اردبیــل در ســال  1392بــا آپاندیســیت و هرنــی اینگوئینــال در گــروه ســنی  18 -70ســال بودنــد .حجــم نمونــه  75نفــر کــه بــا روش
تخصیــص تصادفــی سیســتماتیک در  3گــروه  25نفــر وارد مطالعــه شــدند .گــروه اول ،شــیاف مورفیــن 10میلیگرمــی پــس از جراحــی و گــروه دوم
شــیاف دیکلوفنــاك  100میلیگرمــی پــس از جراحــی و درگــروه ســوم نیــز بــرای کنتــرل درد از پتیدیــن عضالنــی  50میلیگــرم اســتفاده گردیــد.
یافتههــا :میانگیــن نمــرات آنالــوگ بصــری درد در گــروه دریافتکننــده دیکلوفنــاک درســاعات  24-12-6-2بــه ترتیــب برابــر  3/68 ،4/40 ،4/56و
 ،3/36میانگیــن همیــن نمــرات درگــروه دریافــت کننــده شــیاف مورفیــن بــه ترتیــب برابــر  3/12 ،3/84 ،4/36و  2/44و در گــروه کنتــرل ،6/68 ،6/52
 6/28و  5/84بــود .کــه بــا ازمــون  ANOVAsاختــاف معنـیداری میــان کاهــش درد بیمــاران در هــر ســه گــروه مــورد بررســی وجــود داشــت.
نتیجهگیــری :شــیاف مورفیــن و دیکلوفنــاك ،هــر دو دارو توانســتند میــزان بـیدردی معنـیداری نســبت بــه گــروه دریافتکننــده پتدیــن تزریقــی در
کنتــرل درد پــس از جراحــی آپاندکتومــی و هرنــی اینگوئینــال ایجــاد کنند.
واژههای كلیدی :اثربخشی ،شیاف مورفین ،شیاف دیکلوفناک سدیم ،آپاندکتومی ،هرنی اینگوئینال و پتیدین

مقدمه
احســاس درد ،یــک تجربــه نامطلــوب بــه دنبــال آســیبهای
بافتــی اســت .درد پــس از عمــل جراحــی یكــی از موضوعــات

اصلــی در مراقبتهــای بعــد از عمــل میباشــد و نقــش مهمــی
در تســریع بهبــود وضعیــت عمومــی بیمــاران جراحــی بــازی
میكنــد( .)1امــروزه بــرای تســکین درد بیمــاران تحــت

نویسنده مسئول :احمد قاضی ،استادیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
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مقایسه اثربخشی و عوارض شیاف مورفین و دیکلوفناک سدیم با پتیدین عضالنی

مقایسه اثربخشی و عوارض شیاف مورفین و دیکلوفناک سدیم ...

روشهــای کنتــرل دردهــای حــاد بعــد از جراحــی شــامل
مســکن غیــر مخــدری و مخــدری بــه صــورت سیســتمیک
و رژیونــال میباشــد .تزریــق عضالنــی مورفیــن یکــی از
شــایعترین روشهــا بــرای کنتــرل دردهــای بعــد از عمــل بــوده
ولــی دارای عــوارض ناخواســته ماننــد ســرکوب تنفســی ،تهــوع،
اســتفراغ ،ســرکوب ســرفه ،خــواب آلودگــی و اعتیــاد ،خشــکی
دهــان ،یبوســت ،احتبــاس ادرار،آسیســتول ،کنفوزیــون ،میــوز و
تشــنج میباشــد ( .)6،7،4،5مورفیــن دارای اشــکال دارویــی مختلــف
اســت .باتوجــه بــه اینکــه عــوارض ناشــی از شــیاف مورفیــن از
تزریــق آن کمتــر اســت و هزینــه و عــوارض کمتــری نســبت
بــه داروهــای دیگــر دارد و اســتفاده از آن هــم آســان اســت .در
برخــی از مراکــز درمانــی اســتفاده میشــود و تجویــز ایــن دارو
افزایــش چشــم گیــری پیــدا کــرده اســت.
اســتفاده از داروهــای ضدالتهابــی غیراســتروئیدی ()NSAIDs
بــرای بــی دردی پــس از جراحــی نیــز مرســوم اســت( .)8،9از ایــن
گــروه داروهــا دیكلوفنــاك ،بــه عنــوان بــی دردی پــس از عمــل
در انــواع جراحیهــا تجویــز شــده اســت( )11،12،10و موجــب كاهش
نیــاز بــه مورفیــن و ســایر مخدرهــا بــرای كنتــرل درد پــس از
عمــل گردیــده اســت( .)13،14مطالعــات متعــددی نیــز وجــود دارند

كــه بــا اســتفاده از شــیاف دیكلوفنــاك پــس از عمــل موجــب
كاهــش درد و كنتــرل قابــل توجــه درد شــدهاند( .)15،16،4اســتفاده
از شــیاف دیکلوفنــاک آســان و بــدون درد اســت و در کنتــرل
درد پــس از عمــل متــداول میباشــد(.)17
بــا توجــه بــه اهمیــت کنتــرل درد پــس از جراحــی اســتفاده از
شــیاف مورفیــن ممکــن اســت موجــب کاهــش تزریــق وریــدی
و عضالنــی پتدیــن بــرای کنتــرل درد شــده و عــوارض خطرنــاک
و نــا خواســته آنهــا را بــه حداقــل برســاند .همچنیــن روش
کنتــرل درد آســان و کــم هزینــه هایــی را در اختیــار کادر
درمــان قــرار میدهــد .لــذا در ایــن مطالعــه کارایــی و عــوارض
دو داروی شــیاف مورفیــن و شــیاف دیکلوفنــاک در مقایســه بــا
پتدیــن تزریقــی بــه عنــوان یــک روش ســاده و ایمــن در کنتــرل
درد پــس از جراحــی آپاندکتومــی و هرنــی اینگوئینــال مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت.
هــدف کلــی از انجــام ایــن تحقیــق ارائــه یــک روش ســاده و
ایمــن جهــت کنتــرل درد بعــد از عمــل میباشــد ،کــه در ایــن
مطالعــه ســعی شــده اثربخشــی شــیاف دیکلوفنــاک و شــیاف
مرفیــن نســبت بــه هــم و نســبت بــه پتیدیــن عضالنــی مــورد
مقایســه قــرار گیــرد.
مواد و روشها
ایــن مطالعــه از نــوع کار ازمایــی بالینــی بــوده و در بخــش
جراحــی زنــان و مــردان بیمارســتان دکتــر فاطمــی شهرســتان
اردبیــل در ســال  1392انجــام گردیــد .بیمــاران مــورد مطالعــه،
بیمــاران مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان فاطمــی اردبیــل
در گــروه ســنی  18-70ســال کــه کاندیــد عمــل جراحــی
آپاندکتومــی و هرنــی اینگوئینــال بودنــد ،میباشــند .بیمــاران
حاملــه ،بیمــاران بــا بیمــاری عصبــی یــا اختــاالت روانــی ،بــا
ســابقه تشــنج ،بیمــاری کلیــوی حــاد یــا مزمــن ،بــا ســابقه زخم
گوارشــی ،مصــرف کننــدگان داروهــای روانگــردان ،بــا ســابقه
ســوء مصــرف الــکل و یــا مــواد مخــدر و مبتالیــان بــه هموروئیــد
و یــا اختــال در آنــوس وارد مطالعــه نشــدند.
در ایــن مطالعــه بــا احتســاب خطــای نــوع اول  5درصــد و
قــدرت مطالعــه  80درصــد و  0.7 :Mean differenceحجــم
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عمــل جراحــی داروهــای مخــدر ،مثــل مرفیــن و پتیدیــن
و ضــد التهــاب غیــر اســتروئیدی مثــل دیکلوفنــاک ســدیم و
ایندومتاســین بــکار گرفتــه میشــود( .)2كنتــرل مناســب درد
پــس از جراحــی از نظــر جلوگیــری از تاکــی کاردی ،افزایــش
فشــارخون ،ایســکمی میــوکارد ،کاهــش تهویــه آلوئــوالر و بهبود
ضعیــف زخــم هــا ،اهمیــت ویــژهای دارد.
مكانســیمهای متعــددی در ایجــاد دردهــای بعــد از عمــل
جراحــی دخیــل انــد .از آن جملــه میتــوان بــه حســاس شــدن
پایانههــای اعصــاب محیطــی و مركــزی بــه درد اشــاره کــرد.
ایــن نــوع افزایــش حساســیت در منطقـهای مكانیكــی از پوســت
كــه آســیب و جراحــت ندیــده اســت ایجــاد میشــود و غالبــاً
در اطــراف منطقــه زخــم جراحــی میباشــد .مطالعــات نشــان
دادهانــد كــه هایپرآلژزیــا كــه بیشــتر در مناطــق ســالم اطــراف
زخمهــای جراحــی دیــده میشــوند از عمــده تریــن عوامــل
ایجــاد دردهــای شــدید در افــراد میباشــند(.)3

45

46

قدرت اخوان اکبری و همکاران

 2 µg/kgو اینداکشــن بیهوشــی بــا پروپوفــول1/5 – 2 mg/kg
ساکســینیل کولیــن  1 –1/5 mg/kgو نگهدارنــده بیهوشــی
بــا ایزوفلــوران  +%1/5آتراکوریــوم  0/5 mg/kgو در پایــان
ریــورس بــا نئوســتیگمین  40-70 µg/kgآتروپیــن µg/kg
 20-30تزریــق شــد .در روش بیهوشــی اســپاینال بــا ســوزن
 25در فضــای  L4-L5یــا  L3-L4مارکائیــن  %0/5هیپربــار 3
سیســی تزریــق گردیــد.
بــرای اندازهگیــری متغیرهــای نهایــی مــورد بررســی ،نمــره
درد بیمــار براســاس معیــار )VAS( Visual Analogue Scale
(نمــرات آنالــوگ بصــری) بــا خــط کــش مــدرج صفــر تــا 10
(بدیــن صــورت عــدد صفــر بــی دردی کامــل ،عــدد  1تــا 3
درد ضعیــف ،عــدد  4تــا  7درد متوســط ،عــدد  8تــا  9درد
شــدید و عــدد  10بیشــترین تجریــه درد بیمــار) ،نمــره آرام
بخشــی بیمــار توســط نمــره بنــدی سداســیون رامســی بصــورت
عــدد صفــر تــا ( 5عــدد صفــر بیقــرار ،عــدد  1آرام و هوشــیار،
عــدد  2خــواب آلــود ،عــدد  3گیــج ولــی پاســخ بــه دســتورات
کالمــی ،عــدد  4بــدون پاســخ بــه دســتورات کالمــی ،عــدد 5
عــدم پاســخ بــه تحریــکات دردنــاک) و میــزان تهــوع و اســتفراغ
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

آمــار تحلیلــی شــامل  Chi-squareو  T-testدادههــا بــا ســطح
معن ـیداری  5در صــد آنالیــز شــدند.
بــه منظــور رعایــت اصــول اخالقــی اطالعــات بــه طــور محرمانــه
نگهــداری شــد .هیــچ هزینهای بــه بیمــاران تحمیل نشــد.مطالعه
در کمیتــه اخــاق دانشــگاه بــه شــماره ()arums.rec.1392.7
تصویــب گردیــد .از همــه بیمــاران رضایتنامــه کتبــی اگاهانــه
گرفتــه شــد .ایــن پژوهــش در مرکــز ثبــت کارآزمایــی بالینــی
ایــران بــه شــماره  IRCT2017071134841N2بــه ثبــت
رســیده اســت.
نتایج
میانگیــن ســنی بیمــاران در گــروه دریافــت کننــده شــیاف
دیکلوفنــاک  ،39/16±24/58در گــروه دریافــت کننــده شــیاف
مورفیــن  35/36 ±17/14و در گــروه کنتــرل  28 ±11/42ســال
بــود .توزیــع جنســی بیمــاران در گــروه دریافــت کننــده شــیاف
دیکلوفنــاک  %40زن و %60مــرد ،در گــروه دریافــت کننــده
شــیاف مورفیــن %40زن و  %60مــرد و در گــروه پتیدین(کنترل)
%44زن و %56مــرد بــود.
در گروه کنترل  14نفر از بیماران آپاندیسیت و  11نفر هرنی ،در
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نمونــه  75نفــر از بیمارانــی کــه جراحــی هرنــی اینگوئینــال
وآپاندکتومــی بــراورد شــده و بــا اســتفاده از روش تخصیــص
تصادفــی سیســتماتیک در  3گــروه  25نفــره وارد مطالعــه
شــدند .گــروه اول ،شــیاف مورفیــن 10میلیگرمــی را در ســاعات
 12 ،6 ،2و  24پــس از جراحــی و گــروه دوم شــیاف دیکلوفنــاک
 100میلیگرمــی را در ســاعات 12 ،6 ،2و  24پــس از جراحــی
دریافــت کردنــد .در گــروه ســوم نیــز در صورتیکــه بیمــار دارای
درد بعــد از عمــل بــود ،بــرای کنتــرل درد از پتیدیــن عضالنــی
 50میلــی گــرم بصــورت عضالنــی ()PRNدر مواقعــی کــه بیمــار
نمــره درد بــاالی چهــار داشــت ،اســتفاده شــد .بیمــاران از
نــوع شــیاف دریافتــی اطالعــی نداشــتند (کورســازی نــوع اول)
همچنیــن پرســتار همــکار طــرح نیــز از نــوع شــیاف مطلــع نبود
(کورســازی نــوع دوم).
روش بیهوشــی در بیمــاران بــه صــورت بیهوشــی جنــرال
و بیهوشــی اســپاینال بــود .در روش بیهوشــی جنــرال از
داروهــای زیــر اســتفاده گردیــد :پــره مدیکاســیون بــا فنتانیــل

توســط مقیــاس( N&V Scoreبدیــن صــورت عــدد  1بــدون
تهــوع و اســتفراغ ،عــدد  2تهــوع ،عــدد  3یــک تــا دو بــار تهــوع
و اســتفراغ و عــدد  4تهــوع و اســتفراغ بیــش از دو بار) ،ســنجیده
و در فرمهایــی کــه بــه ایــن منظــور تهیــه گردیــده ثبــت شــد.
الزم بــه ذکــر اســت در هــر دو گــروه پتیدیــن  50میلیگــرم
بــه صــورت  PRNو در صــورت  VASبیشــتر از  4تجویــز شــد.
ایــن داروهــا و ارزیابــی نتایــج آن در بخــش توســط ســه پرســتار
بخــش در شــیفهای کاری صبــح ،عصــر و شــب کــه قبــل از
شــروع مطالعــه بــرای آنهــا توضیحــات کامــل ارائــه شــده بــود
بــرای افــراد تجویــز میشــد .همچنیــن ســنجش نمــره (پیامــد
اولیــه) درد و تهــوع و اســتفراغ و سداســیون بیمــار (پیامــد
ثانویــه) توســط پرســتاری کــه از گــروه بنــدی بیمــاران مطلــع
نبــود انجــام میگرفــت (کورســازی نــوع ســوم).
دادههــا پــس از جم ـعآوری ،کــد گــذاری شــده و وارد نرمافــزار
آمــاری  SPSS v16شــده و ســپس بــا اســتفاده از روشهــای

مقایسه اثربخشی و عوارض شیاف مورفین و دیکلوفناک سدیم ...

کننــده شــیاف مورفیــن بــه ترتیــب برابــر 3/12 ،3/84 ،4/36
و  2/44و در گــروه کنتــرل  6/28 ،6/68 ،6/52و  5/84بــود.
کــه بــا ازمــون  ANOVAsاختــاف معنـیداری میــان کاهــش
درد بیمــاران در هــر ســه گــروه مــورد بررســی وجــود داشــت
(جــدول شــماره .)1

جدول شماره  :1میانگین نمره * VASبیماران در ساعات متفاوت به تفکیک گروههای درمانی
ساعت بررسی
بیمار

میانگین نمرات  VASبیماران
در گروه شیاف دیکلوفناک

میانگین نمرات  VASبیماران در

میانگین نمرات  VASبیماران در

گروه شیاف مورفین

گروه کنترل

P value

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

ساعت 2

4/56

1/15

4/36

1/03

6/52

1/32

> 0/001

ساعت 6

4/40

1/08

3/84

1/17

6/68

1/14

> 0/001

ساعت 12

3/68

1/21

3/12

1/01

6/28

1/24

> 0/001

ساعت 24

3/36

1/11

2/44

1/19

5/84

1/65

> 0/001

* Visual Analogue Scale

در ایــن مطالعــه همچنیــن بــه آنالیــز گروههــا بــا یکدیگــر
پرداختیــم .ایــن آنالیــز کــه به وســیله  T Testانجام شــد مشــاهده
شــد کــه میــان گروههــای دریافتکننــده شــیاف و گــروه کنتــرل
در تمامــی ســاعات اختــاف معن ـیداری در درد بیمــاران وجــود
داشــت ولــی ایــن اختــاف میــان دو گــروه شــیاف مورفیــن و

دیکلوفنــاک فقــط در ســاعت  24مشــاهده شــد( .جــدول شــماره
 )2کــه گــروه دریافتکننــدگان شــیاف مرفیــن در ســاعت 24
نســبت بــه دریافتکننــدگان شــیاف دیکلوفنــاک کاهــش درد
بیشــتری داشــت.

جدول شماره  :2توزیع ارتباط میانگین  VASدرگروههای مختلف درمانی
ساعت بررسی بیمار

ارتباط میانگین  VASبیماران در دو
گروه دیکلوفناک و مورفین
()P value

ارتباط میانگین  VASبیماران در
دو گروه مورفین و کنترل
()P value

ارتباط میانگین  VASبیماران در دو
گروه دیکلوفناک و کنترل
()P value

ساعت 2

0/523

> 0/001

> 0/001

ساعت 6

0/086

> 0/001

> 0/001

ساعت 12

0/083

> 0/001

> 0/001

ساعت 24

0/007

> 0/001

> 0/001
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گـروه شـیاف مورفین  16نفر آپاندیسـیت و  9نفـر هرنی ،درگروه
دیکلوفناک  11نفر آپاندیسیت و  14نفر هرنی وارد مطالعه شدند.
میانگیــن نمــرات آنالــوگ بصــری درد در گــروه دریافــت کننــده
دیکلوفنــاک در ســاعات  24-12-6-2بــه ترتیــب برابــر ،4/56
 3/68 ،4/40و  ،3/36میانگیــن همیــن نمــرات در گــروه دریافــت

47

48

قدرت اخوان اکبری و همکاران

در مطالعـه حاضـر میـزان پتیدیـن مصرفـی نیـز مـورد ارزیابـی
قـرار گرفـت .پـس از ارزیابـی دادههـا مشـاهده شـد در گـروه
دریافتکننـده شـیاف مورفیـن  56درصـد افـراد در طـی مطالعه
پتیدیـن دریافـت نکردند کـه از این نظر نسـبت به گـروه دریافت
دیکلوفنـاک کـه 44درصـد و کنتـرل کـه 12درصدشـان پتیدین
مصـرف نکرده بودند اختالف معنیداری داشـت(جدول شـماره.)3
همچنیـن در گروه دریافت کننده شـیاف مورفیـن  32درصد یک

جدول شماره  :3تعداد افراد مصرف کننده پتیدین به تفکیک گروههای درمانی
تعداد پتیدین
مورد استفاده

گروه دریافت کننده

گروه دریافت کننده

شیاف دیکلوفناک

شیاف مورفین

گروه کنترل

P Value

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دریافت نکردهاند

11

44

14

56

3

12

یک بار

9

36

8

32

9

36

دو بار

3

12

3

12

12

48

سه بار و بیشتر

2

8

0

0

1

4

جمع

25

100

25

100

25

100

در ایــن بیمــاران نمــره اســتفراغ و تهــوع نیــز مــورد ارزیابــی
قــرار گرفــت و پــس از آنالیــز دادههــا بــا  Chi Squareنتایــج
بــه شــرح زیــر میباشــد :در ســاعت دوم بررســی در گــروه
دیکلوفنــاک نســبت بــه گــروه مرفیــن و گــروه کنتــرل افــراد
بیشــتری بــدون تهــوع و اســتفراغ بودنــد و نمــره تهــوع و
اســتفراغ گــروه دیکلوفنــاک کمتــر از گــروه مرفیــن و کنتــرل
بــود .در ســاعت شــش نیــز افــراد بــدون تهــوع و اســتفراغ در
گــروه دیکلوفنــاک بیشــتر بــود ولــی از نظــر آمــاری معن ـیدار
نبــود ( .)P=0/244در ســاعت  12هیچیــک از افــراد گــروه
دیکلوفنــاک تهــوع نداشــتند ولــی در گــروه مرفیــن یــک
بیمــار و در گــروه کنتــرل هشــت بیمــار از تهــوع شــاکی بودنــد
( .)P=0/001در ســاعت  24در گروه دیکلوفناک تهوع و اســتفراغ
وجــود نداشــت ولــی در گــروه مرفیــن یــک بیمــار و در گــروه

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

0/002

کنتــرل ســه بیمــار از تهــوع شــاکی بودنــد کــه از نظــر آمــاری
معنـیدار نبــود ( .)P=0/085نتایــج ایــن تحلیــل نشــان داد کــه
میــزان نمــره تهــوع و اســتفراغ میــان دو گــروه شــیاف مرفیــن
و دیکلوفنــاک هیــچ اختــاف آمــاری معنـیداری نداشــت ولــی
آنالیــز دادههــا نشــان داد کــه اختــاف آمــاری معنـیداری میــان
دو گــروه مرفیــن و گــروه کنتــرل در ســاعت  2،6،24و در گــروه
دیکلوفنــاک و گــروه کنتــرل در ســاعت  2و  12وجــود دارد.
طــی مــدت ایــن مطالعــه میــزان آرام بخشــی بیمــاران مــورد
بررســی قــرار گرفــت و بــه افــراد بــر اســاس مقیــاس رامســی
نمــره داده شــد .در ایــن ارزیابــی از تســت Chi Square
اســتفاده گردیــد و نمــره آرام بخشــی افــراد بــه تفکیــک ســاعات
مــورد ارزیابــی ،مــورد آنالیــز قــرار گرفــت .آنالیــز دادههــا در
ســاعت  2نشــان داد کــه ارتبــاط معن ـیداری میــان نمــره آرام
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بـار و 12درصـد دو بـار پتیدیـن مصـرف کـرده بودنـد کـه پـس
از مقایسـه بـا گـروه دیکلوفنـاک که  36درصـد یکبـار12 ،درصد
دوبـار و 8درصد سـه بار و بیشـتر و نیز در گـروه کنترل  36درصد
یکبـار 48 ،درصـد دوبـار و  4درصد  3بار و بیشـتر پتیدین مصرف
کـرده بودنـد ،مشـاهده شـد دریافتکننـدهگان شـیاف مورفیـن
پتیدیـن کمتـری را دریافـت کـرده بودنـد)p value= 0/002( .
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کننــده دیکلوفنــاک نســبت بــه بیمــاران گــروه مورفیــن نمــرات
درد مطلوبتــری داشــتند( )P>0/05ولــی در ســایر زمانهــا
تفــاوت آمــاری معنـیداری وجــود نداشــت .در مطالعـهی عبــاس
علیــزاده و همــکاران( )21مشــاهده شــد کــه شــدت درد در گــروه
دیکلوفنــاک در زمانهــای  16 ،8و  24کمتــر از گــروه دریافــت
کننــده مورفیــن میباشــد .در مطالعــه وی نتایــج نشــان داد
کــه میــزان کارایــی ضــد دردی دیکلوفنــاک در تســکین درد
پــس از جراحــی ســزارین بیشــتر از مورفیــن میباشــد .در
مطالعـهی  Haswirو همــکاران( )22مشــاهده شــد کــه میانگیــن
 VASدر گــروه دریافــت کننــده مورفیــن خوراکــی  3/83و
در گــروه دریافتکننــده دیکلوفنــاک  4/10میباشــد .پــس
از تقیســمبندی و زیــر گروهســازی  VASمشــاهده شــد کــه
درد در درجــه پاییــن در  56/7درصــد بیمــاران دریافــت کننــده
مورفیــن و  46/7درصــد دریافــت کنندههــای دیکلوفنــاک
وجــود دارد .در میــان ایــن دو گــروه هیــچ تفــاوت معنـیداری از
نظــر درد مشــاهده نشــد .در مطالع ـهی  Brueraو همــکاران
مشــاهده شــد کــه میــزان کاهــش درد در فــرم شــیاف(مورفین)
بیــش از فــرم ســاب کوتانئــوس (مورفیــن) بــود (0.1 -/+ 0.7
()24
 )P=0/459 ,1/0 -/+ 0.9 vدر مطالعــه خلیلــی و همــکاران
مشــاهده شــد کــه میانگیــن شــدت درد در  24ســاعت پــس از
جراحــی در دو گــروه اختــاف معنـیداری نداشــت .در مطالعــه
زهیــری ســروری و همــکاران( )25نیــز مشــاهده شــد کــه کنتــرل
درد در گــروه شــیاف دیکلوفنــاک بــه طــور معن ـیداری بیــش
از گــروه دریافــت کننــده پتیدیــن بــود .در مطالعــه کرباســی
و همــکاران( )26نیــز مشــاهده گردیــد کــه اضافــه کــردن بلــوک
اینترکوســتال بــه انفوزیــون مورفیــن درکنتــرل درد بعــد از عمل
کولــه سیســتکتومی ،بــدون افزایــش عــوارض جانبــی ،درد بیمار
بــه میــزان بیشــتری کاهــش مییابــد.
در ایــن مطالعــه پــس از بررســی نمــره اســتفراغ و تهــوع بیماران
در ســه گــروه مشــاهده شــد کــه در ســاعات  )P>0/001( 2و
 )P=0/001( 12بیمــاران گــروه دیکلوفنــاک نمره تهوع اســتفراغ
کمتــری داشــتند و پــس از تحلیــل نتایــج دو گروههــا بــا
یکدیگــر مشــاهده شــد کــه میــزان نمــره تهــوع و اســتفراغ میان
دو گــروه شــیاف مورفیــن و دیکلوفنــاک هیــچ اختــاف آمــاری
()23

بحث
در ایــن مطالعــه کار آزمایــی بالینــی پــس از بررســی نمــرات
آنالــوگ بصــری درد در تمامــی ســاعات مــورد بررســی اختــاف
معنـیداری میــان کاهــش درد بیمــاران در هــر ســه گــروه مــورد
بررســی وجــود داشــت .همچنیــن پــس از مقایســه گروههــا بــا
یکدیگــر مشــاهده شــد کــه شــیاف مورفیــن تنهــا در ســاعت
 24توانســت میــزان بــیدردی معنــیدار کمتــری نســبت بــه
دیکلوفنــاک ایجــاد کنــد ولــی هــر دو دارو توانســتند میــزان
بـیدرد معنـیداری نســبت بــه گــروه کنتــرل ایجــاد کننــد .در
مطالعــهی رحیمــی و همــکاران( )18مشــاهده شــد کــه شــدت
درد در زمانهــای مــورد بررســی بــه طــور قابــل توجهــی
در گــروه شــیاف دیکلوفنــاک کمتــر از دو گــروه دیگــر بــود.
در مطالعــه احمــدی( )19نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن نمــره
درد در  24ســاعت بعــد از عمــل در گــروه پتیدیــن  2/02و در
گــروه دیکلوفنــاک ســدیم  2/30میباشــد و تفــاوت معنــیدار
آمــاری بیــن كاهــش نمــره درد بعــد از عمــل در بیــن دو گــروه
مشــاهده شــد( .)P>0/05در مطالعـهی نــوروزی نیــا( )20مشــاهده
شــد کــه در دو ســاعت بعــد از عمــل بیمــاران گــروه دریافــت

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،1پاییز 1396

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 17:03 IRDT on Monday August 20th 2018

بخشــی افــراد و نــوع گروهشــان وجــود نــدارد (.)P=0/109
آنالیــز دادههــا در ســاعت  6نشــان داد کــه ارتبــاط معن ـیداری
میــان نمــره آرامبخشــی افــراد و نــوع گروهشــان وجــود دارد
( )P=0/004بدیــن صــورت کــه گــروه دریافــت کنندگان شــیاف
مرفیــن نمــره آرامبخشــی باالیــی داشــتند .در ســاعت  12آنالیــز
دادههــا نشــان داد کــه ارتبــاط معنــیداری میــان نمــره آرام
بخشــی بیــن گــروه دریافــت کننــدگان شــیف مورفیــن و گــروه
کنتــرل وجــود دارد ( .)P= 0/021همچنیــن در ســاعت  24نمــره
آرام بخشــی تفــاوت معنــیداری در گروههــای مــورد مطالعــه
وجــود نداشــت.
عــوارض جانبــی نیــز در بیمــاران مــورد بررســی قــرار گرفــت در
ایــن مطالعه عوارضی از جمله ســر درد ،ســرگیجه ،هایپتانســیون
و احتبــاس ادراری ارزیابــی شــد .نتایــج نشــان داد کــه بیشــترین
عــوارض مربــوط بــه گــروه کنتــرل بــود ولــی از نظــر آمــاری
اختــاف معن ـیداری بیــن گروههــا وجــود نداشــت.
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کــه اختــاف معنـیداری میــان ایــن دو روش تجویز دارو(شــیاف
و ســاب کوتانئــوس مورفیــن) در سداســیون بیمــاران (v 3-/+23
 )4-/+25مشــاهده نشــد.
همچنیــن پــس از بررســی میزان پتیدیــن مصرفی بیمــاران گروه
شــیاف مورفیــن کمتــر از دو گــروه دیگــر بــود و ایــن اختــاف
میــزان مصــرف از نظــر آمــاری معنــیدار بــود( .)P=0/002در
مطالعــهی نوروزینیــا( )20مشــاهده شــد کــه بیمــاران گــروه
پتیدیــن در دو ســاعت بعــد از عمــل بــه مخــدر بیشــتری نســبت
بــه گــروه دیکلوفنــاک نیــاز داشــتند ( .)P=0/03در مطالعــهی
 Brueraو همــکاران( )23مشــاهده شــد کــه اختــاف معنـیداری
میــان ایــن دو روش تجویــز دارو(شــیاف و ســاب کوتانئــوس
مورفیــن) در میــزان مصــرف مســکن اوپیوئیــدی در بیمــاران
( )doses 1.2 +/-0.4 v 1.2 +/-0.4مشــاهده نشــد.
نتیجهگیری
شــیاف دیکلوفنــاک و شــیاف مورفیــن هــر دو در کنتــرل درد
بعــد از عمــل و کاهــش میــزان مصرفــی پتیدیــن و کاهــش
عــوارض ناشــی از مصــرف تزریقــی مخــدر مؤثــر هســتند.
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران
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معن ـیداری نــدارد .ولــی اختــاف آمــاری معن ـیداری میــان دو
گــروه مورفیــن و گــروه کنتــرل در ســاعات  6 ،2و  24و در دو
گــروه دیکلوفنــاک و کنتــرل در ســاعات  2و  12مشــاهده شــد.
در مطالعـهی  Brueraو همــکاران( )23مشــاهده شــد کــه اختالف
معنــیداری میــان ایــن دو روش تجویــز دارو(شــیاف و ســاب
کوتانئــوس مورفیــن) در نمــره تهــوع ()v 9+/-2mm -2/8+
مشــاهده نشــد .در مطالعــه خلیلــی و همــکاران( )24مشــاهده شــد
کــه میــزان بــروز تهــوع و اســتفراغ در گــروه شــیاف باالتــر از
گــروه دریافــت کننــده مورفیــن وریــدی بــود.
پــس از بررســی نتایــج حاصــل از نمــره آرام بخشــی بیمــاران و
مقایســه گروههــا بــا هــم مشــاهده شــد کــه میــزان آرامبخشــی
میــان شــیاف دیکلوفنــاک و مورفیــن بــا یکدیگــر هیــچ تفــاوت
معنــیداری نــدارد ولــی در گــروه شــیاف مورفیــن بــا گــروه
کنتــرل در ســاعات  6 ،2و  12و میــان گــروه شــیاف دیکلوفنــاک
بــا گــروه کنتــرل در ســاعات  6و  12اختــاف معنـیدار آمــاری
وجــود دارد .در مطالعـهی  Brueraو همــکاران( )23مشــاهده شــد

از محدودیتهــای ایــن مطالعــه میتــوان بــه ســختی ســنجش
مقــادر پیامدهــا و تحمــل متفــاوت درد بیمــاران نســبت بــه
یکدیگــر اشــاره کــرد .همچنیــن پیشــنهاد میشــود ایــن
مطالعــه بــا تعــداد نمونــه بیشــتری انجــام گــردد.
در نهایــت قدردانــی خــود را از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی اردبیــل کــه منابــع مالــی ایــن طــرح تحقیقاتــی
را تامیــن کردنــد اعــام مینماییــم.
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Abstract
Aims and background: Pain is an unpleasant experience due to tissue damage. Postoperative pain control is
one of the essential issues in postoperative care, and plays an important role in quick healing of general status of
surgery patients. Appropriate control of the postoperative pain is particularly important in preventing tachycardia,
hypertension, myocardial ischemia, decreased alveolar ventilation and poor wound healing. Therefore, in this
study the efficacy and adverse effects of morphine and diclofenac suppositories are compared to injectable
pethedine in controlling postoperative pain in appendectomy and inguinal hernia.
Material and Methods: This study is a clinical trial. The patients were among the ones admitted to Doctor
Fatemi Hospital of Ardabil city with appendicitis and inguinal hernia, aged between 18 to 70 years old during
1392. 75 individuals, chosen in 3 groups of 25 patients by Systematic random allocation were chosen.The first
group received 10 mg of morphine suppository after surgery, the second group received 100 mg of Diclofenac
suppository after surgery, and in the third group 50 mg of intra muscular pethedine was used to control pain.
Findings: The average scores of pain (VAS) in the Diclofenac receiving group at 2- 6-12- 24 hours after surgery
were 4/56, 4/40, 3.68 and 3/36, respectively. The average scores in the morphine suppository group were 4/36,
3/84, 3/12, and 2/44, respectively; the scores were 6/52, 6/68, 6/28 and 5/84 in the control group (pethedine group).
According to ANOVAS test, there was significant difference among patients’ pain relief in the three studied groups.
Conclusion: Both morphine and diclofenac suppositories, cause significant pain relief in comparison to the group
receiving IM pethedine to control pain after appendectomy and inguinal hernia surgery.
Keywords: Efficiency, Morphine suppository, Diclofenac suppository, Appendectomy, Inguinal hernia, pethedine.
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