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چکیده

زمینــه و هــدف :یکــی از مشــکالت شــایع در اعمــال جراحــی ،درد بعــد از عمــل میباشــد کــه جهــت تخفیــف و کنتــرل آن تاکنــون روشهــای

متعــددی بــکار گرفتــه شــده اســت .در عیــن حــال درد پــس از عمــل در کودکانــی کــه تحــت عمــل جراحــی قــرار میگیرنــد از اهمیت ویــژهای برخــوردار
اســت زیــرا از یــک ســو تحمــل درد درکــودکان کمتــر بــوده و از طــرف دیگــر مصــرف مخــدر نیــز جهــت کاهــش درد در ایــن گــروه ســنی محدودیــت
دارد .لــذا از آنجایــی کــه اســتامینوفن بــه عنــوان یــک داروی کــم عارضــه در ســطح گســتردهای جهــت کاهــش درد مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد،
ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه تاثیــر اســتامینوفن و مورفیــن بــر کاهــش درد بعــد عمــل در کــودکان تحــت عمــل آپاندکتومــی بــه انجــام رســید.
نتایــج و یافتههــا :در یــک مطالعــه کارآزمایــی بالینــی 80 ،کــودک کاندیــد عمــل آپاندکتومــی در دو گــروه  40نفــره توزیــع شــده و نیــم ســاعت قبــل
از شــروع جراحــی ،در گــروه اســتامینوفن  15 mg/kgاســتامینوفن کــه در صــد ســی ســی ســرم  N/Sرقیــق شــده بــود در طــی  15دقیقــه تزریــق و در
گــروه مورفیــن نیــز  0.01mg/kgمورفیــن وریــدی توســط مجــری تهیــه شــده تزریــق شــده و شــدت درد در ریــکاوری و دیگــر عــوارض از جملــه تهــوع
و اســتفراغ بعــد عمــل و پارامترهــای همودینامیــک در طــی مــدت عمــل در دو گــروه تعییــن و مقایســه گردیــد .دادههــای مطالعــه بــا نــرم افــزار spss
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
نتیجهگیــری :میانگیــن شــدت درد طبــق معیــار  Cheopsisدر زمــان ورود بــه ریــکاوری در دو گــروه اســتامینوفن و مورفیــن بــه ترتیــب 10/4±0/9
و  8/93±2بــوده و اختــاف معن ـیدار بیــن دو گــروه دیــده شــد ( .)p >0/001در دقیقــه  15ریــکاوری شــدت درد در دو گــروه مذکــور بــه ترتیــب
 10/58±1/06و  8/1±1/72بــوده و تفــاوت معنـیدار بیــن دو گــروه وجــود داشــت ( .)p >0/001در زمــان خــروج از ریــکاوری شــدت درد در دو گــروه
فــوق بــه ترتیــب  10/28±1/2و  8/03±1/8بــوده و اختــاف معنـیدار بیــن دو گــروه وجــود داشــت ( .)p >0/001بــر حســب آزمــون آنالیــز واریانــس بــا
تکــرار مشــاهدات ،تغییــرات شــدت درد در طــی مــدت اقامــت بیمــاران در ریــکاوری اختــاف معنـیدار داشــت (.)p >0/001
بحــث :برابــر نتایــج مطالعــه مــا تزریق اســتامینوفن در قبــل از عمــل اپاندکتومی الپاراســکوپیک ،با کاهش شــدت درد بعد از عمل ،کم شــدن زمــان اقامت
در ریــکاوری و بــروز کمتــر عــوارض دیگــری همچــون تهــوع واســتفراغ بعد عمل و بیقــراری در کــودکان تحت عمــل آپاندکتومــی میباشــد و از انجایی که
مصــرف مخــدر در کــودکان محدودیــت مصــرف دارد ،اســتامینوفن میتوانــد جایگزیــن مناســبی بــرای کنتــرل درد بعــد از عمــل آپاندکتومــی در کودکان
باشــد(هر چنــد مورفیــن در کنترل درد تاثیر بیشــتری داشــته اســت )و اســتفاده از آن ،مشــروط به عــدم وجود کنترا اندیکاســیون مصرف توصیه میشــود.
واژههای کلیدی :درد بعد عمل ،آپاندکتومی ،استامینوفن ،مورفین
نویسنده مسئول :زهرا مالوردی رزیدنت سال  4علوم پزشکی تهران ،بیمارستان امام خمینی تهران
پست الکترونیکzahramolaverdi@gmail.com :
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مقدمه
بیمــاری و بســتری شــدن در بیمارســتان ،یكــی از بحرانهایــی
اســت كــه كــودكان در طــی زندگــی بــا آن مواجــه میشــوند و
بــه دلیــل تغییــر در وضعیــت طبیعــی ســامتی و شــرایط عــادی
محیطــی مســتعد بحــران ناشــی از بیمــاری و بســتری شــدن
هســتند( .)1اگرچــه در امــور مراقبــت از كــودكان ،پیشــرفتهای
زیــادی حاصــل شــده اســت ،امــا بســیاری از مراقبتهــای الزم
جهــت درمــان بیمــاری مراقبتهایــی تروماتیــك ،دردنــاك و
ناراحــت كننــده هســتند()2؛ لــذا درد از تشــخیصهای مهــم در
كــودكان تحــت عمــل جراحــی میباشــد و كلیــه درمانگــران
اعــم از تیــم پزشــكی و پرســتاری بایــد كنتــرل درد را در اولویــت
قــرار دهنــد (.)2
میلیونهــا بیمــار در دنیــا هــر ســاله تحــت عمــل جراحــی
قــرار میگیرنــد و بیشــتر آنهــا بعــد از عمــل جراحــی ،درد
تســكین نیافتــه را گــزارش میكننــد( .)3درد بعــد از عمــل اثــرات
فیزیولوژیــك نامطلوبــی را موجــب میشــود كــه در دســتگاههای
متعــدد بــدن منجــر بــه بــروز عــوارض میگــردد( .)2بــه عــاوه
تأثیــرات روانی نیز دارد و منشــاء اصلی ترس و اضطراب ،احســاس
درماندگــی ،نــا امیــدی در بیمــاران بــه حســاب میآیــد (.)4
متخصصیــن مراقبتــی بایــد بــا آگاهــی از عوامــل تنشزایــی كــه
كــودك بیمــار و خانــوادهی او را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و
بــا طــرح مداخــات ایمــن و مؤثــر جهــت حــذف یــا كاهــش
عوامــل تنــش ،تمــام توجــه خــود را بــر مراقبــت غیــر تروماتیــك
متمركــز نماینــد( .)2لــذا ضــروری اســت كــه میــزان درد بیمــار
بررســی شــده و داروی ضــد درد تجویــز گــردد تــا راحتــی بیمــار
فراهــم شــود(.)3
اســتفاده از داروهــای اپیوئیــد ،جهــت كنتــرل درد حیــن و پــس
از اعمــال جراحــی ،یــك روش متــداول در آنســتزی محســوب
میگــردد( )1بــا ایــن وجــود ،اســتفاده از ایــن داروهــا بــا عوارضــی
ماننــد تهــوع ،اســتفراغ ،آرامبخشــی و تضعیــف تنفســی همــراه
اســت و لــذا تجویــز همزمــان یــك داروی ضــد درد غیــر
اپیوئیــدی ،روشــی مفیــد جهــت كاهــش تجویــز اپیوئیدهــا و بــه
(.)2
حداقــل رســاندن عــوارض ناشــی از آنهاســت
عــدم درمــان مناســب درد در کــودکان میتوانــد ســبب بــروز

عوارضــی از جملــه تحریک سیســتم ســمپاتیک و افزایــش ضربان
قلــب و فشــارخون شــود .گاهــی گریــه شــدید کــودک میتوانــد
ســبب بــروز آســیب در محــل جراحــی شــود .همچنیــن کنتــرل
نامناســب درد میتوانــد ســبب تبدیــل درد حــاد بــه درد مزمــن
شــود .از ســوی دیگــر ،بیقــراری کــودک میتوانــد ســبب آســیب
بــه کــودک شــده و رفتارهایــی ماننــد بیــرون آوردن کاتترهــای
وریــدی و کاتتــر ادراری توســط کــودک و یــا آســیب بــه ســر
و صــورت کــودک در اثــر حــرکات شــدید و ناگهانــی گــردد.
لــذا کنتــرل مناســب درد و بیقــراری در کــودکان بســیار حائــز
اهمیــت اســت.
درد حســی ناخوشــایند و تجربــهای احساســی همــراه بــا
آســیب بافتــی واقعــی یــا آســیبی بــه نوعــی دیگــر از بافــت
میباشــد(3و .)4بیشــتر دردهــا بیدرنــگ پــس از آن کــه محــرک
دردنــاک حــذف میشــود ،بــر طــرف و بــدن التیــام مییابــد،
امــا گاهــیاوقــات درد همچنــان بــا وجــود حــذف محرکهــا
و بهبــود ظاهــری بــدن ادامــه مییابــد و گاهــی درد بــه دلیــل
فقــدان شــرایط قابــل تشــخیص ،آســیب و یــا آسیبشناســی
افزایــش مییابــد(.)5
درد شــایعترین دلیــل مشــورت پزشــکی در ایــاالت متحــده
اســت )6(.در بســیاری از شــرایط پزشــکی ،درد عالمــت مهمــی
اســت و بــه میــزان قابــل توجهــی بــا کیفیــت زندگــی یــک فــرد
و عملکــرد کلــی او در ارتبــاط اســت(.)7
از نقطــه نظــر روانشــناختی ،درد یــک وضعیــت تنش زا اســت که
میتوانــد بــر الگــوی زندگــی و ســامت روانــی فــرد اثــر گــذار
باشــد ،در حقیقــت درد ،یــک ادراک ذهنــی اســت و برداشــت
افــراد از وقایــع دردنــاک و همچنیــن پاس ـخهای آنهــا متفــاوت
میباشــد زیــرا ،هــر فــرد دارای زمینههــای فیزیولوژیکــی،
اجتماعــی ،روحــی ،روانــی و فرهنگــی اســت کــه روی برداشــت
وی از درد یــا راحتــی تاثیــر گــذار اســت.برای ارزیابــی درد بایــد
بــه مــواردی از جملــه :طــول زمــان درد ،شــدت درد ،تاثیــر درد بر
حرکــت عضــو ،عمقــی یــا ســطحی بــودن درد ،نــوع درد و محــل
درد توجــه کرد.درایــن بیــن ،یکــی از مهمتریــن ویژگیهایــی
کــه بایــد در ثبــت درد بیمــاران بــه آن توجــه نمــود ،شــدت
درد اســت .اســتفاده از مقیاسهــای درجهبنــدی بــرای تعییــن
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مواد و روشها
ایــن مطالعــه یــک مطالعــه کارآزمایــی بالینــی اســت کــه در
ســال  1394و  1395در بیمارســتان کــودکان بهرامــی تهــران
بــه انجــام رســید .جامعــه آمــاری مــورد مطالعــه شــامل بیمارانــی
بودنــد کــه بــا تشــخیص آپاندیســیت در ایــن مرکــز تحــت عمــل
جراحــی آپاندکتومــی الپاروســکوپیک قــرار گرفتنــد.
معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل دامنــه ســنی  3-8ســال،
بیمــار مبتــا بــه آپاندیســیت ،انجــام عمــل جراحــی آپاندکتومــی
الپاروســکوپیک تحــت بیهوشــی عمومــی ،موافقــت والدیــن بیمار
بــرای شــرکت در مطالعــه و عــدم ابتــاء کــودک بــه بیماریهــای
زمین ـهای بــود .همچنیــن مقــرر شــد در صــورت کنســل شــدن
روش عمــل جراحــی بــه علــل مختلــف ماننــد تبدیــل روش
الپاروســکوپیک بــه روش بــاز ،بــروز هــر نــوع عارضــه ناخواســته
در طــی مــدت عمــل کــه نتــوان اطالعــات مــورد نیــاز را تــا
پایــان مطالعــه جمــع آوری نمــود و تغییــر در روش بیهوشــی و
یــا تکنیــک عمــل ،بیمــار از مطالعــه خــارج گــردد.
حجــم نمونــه مــورد نیــاز ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از فرمــول
بــرآورد حجــم نمونــه جهــت مقایســه دو میانگیــن بــه تعــداد60
بیمــار برآورد شــد که جهــت پیشــگیری از loss of withdrawal

در هــر گــروه  40بیمــار در نظــر گرفتــه شــد.
در ایــن طــرح کــودکان  3-8ســال کاندیــد عمــل جراحــی
آپاندکتومــی الپاراســکوپیک در بیمارســتان کــودکان بهرامــی
در ســال  1394و  1395در دو گــروه مورفیــن و اســتامینوفن
وریــدی تقســیم شــدند.
گــروه مورفیــن بعنــوان گــروه کنتــرل بــوده و گــروه اســتامینوفن
بــا آن مقایســه شــد .نحــوه کــور کــردن مطالعــه ســه ســویه کــور
بــود .یعنــی بیمــاران در بخــش طبــق جــدول تعییــن شــده کــه
در بخــش موجــود بــود توســط یکــی از پرســنل داروی مــورد
نظــر تجویــز میشــد و در اتــاق عمــل فــرد بیهــوش کننــده و
فــرد ارزیــاب اطالعــی از نــوع دارو نداشــته و فقــط هــر بیمــار

شــمارهای داشــته کــه بعــدا شــمارهها تطابــق داده میشــد.
روش القــاء در دو گــروه مشــابه بــوده و توســط فنتانیــل
 1µg/kgو میــدازوالم  50µg/kgبعنــوان پیــش دارو و پــس از
 3-5دقیقــه ،نســدونال  4-5 mg/kgو آتراکوریــوم 0/5 mg/kg
تزریــق شــده و پــس از  3دقیقــه بیمــاران انتوبــه شــدند .ســپس
بــر روی ونتیالتــور بــا مــد  PCVقــرار داده شــدند.
مونیتورینــگ حیــن جراحــی بیمــاران شــامل پالــس اکســی
متــری "الکتروکاردیوگرافیگــی" فشــارخون سیســتولی و
دیاســتولی و متوســط شــریانی ،دی اکســیدکربن انتهــای بازدمی
بــود و در بــدو ورود ،قبــل از القــاء بیهوشــی ،پــس از القــاء
بیهوشــی ،پــس از اینتوباســیون ،قبــل از بــرش جراحــی و ســپس
هــر  5دقیقــه چــک شــد.
نیم ساعت قبل از شروع جراحی ،در گروه استامینوفن 15 mg/kg
اســتامینوفن کــه در صــد ســی ســی ســرم  N/Sرقیــق شــده
بــود در طــی  15دقیقــه تزریــق و در گــروه مورفیــن نیــز
 0/01 mg/kgمورفیــن وریــدی توســط مجــری تهیــه شــده
تزریــق شــد .فــرد تزریــق کننــده دارو بــا فــرد بررســی کننــده
عالئــم حیاتــی ومعیارهــای مونیتورینــگ متفــاوت بــوده و
فــرد بررســی کننــده اطالعــی از نــوع داروی تزریقــی نداشــت.
نگهــداری بیهوشــی بــا ایــزو فلــوران  1/5-2درصــد بــود .در
هــر مرحلــه از بیهوشــی در صــورت افزایــش ضربــان قلــب یــا
فشــارخون بیــش از  %20مقــدار اولیــه ،فنتانیــل 1µg/kgتزریــق
شــده و در فــرم مخصــوص ثبــت میشــد .پــس از پایــان جراحــی
و بازگشــت تنفــس خودبخــودی ،بیمــاران بــا نئوســتیگمین mg/
 0/04 kgوآتروپیــن  0/02 mg/kgریــورس شــده و پــس از
کســب معیارهــای اکستوباســیون ،اکســتوبه شــده و انتقــال بــه
ریــکاوری و پــس از کســب شــرائط ترخیــص بــه بخــش منتقــل
میشــدند.
در هــر مرحلــه بعــد از بــه هــوش آمــدن بیمــار و در ریــکاوری
در هــر یــک از دو گــروه در صورتیکــه درد کــودک بیــش از
انــدازه الزم بــود و نیــاز بــه دریافــت مســکن داشــت ،بویــژه در
گــروه اســتامینوفن ،فنتانیــل  1µg/kgتزریــق شــده و در فــرم
مخصــوص ثبــت میشــد.
در ریــکاوری میــزان بیقــراری کــودک براســاس سیســتم
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،1پاییز 1396
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و بررســی شــدت درد میتوانــد یــک راهــکار دقیــق تــر بــرای
پرســتار ارائــه نمایــد .ایــن مقیاسهــا بــه ســه صــورت عــددی،
توصیفــی ،دیــداری میباشــد(.)8
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38

ابراهیم اسپهبدی و همکاران

 5متغییــر کــه هــر کــدام از  0تــا  2نمــره تعلــق میگیــرد و
بیمارانــی کــه نمــره  9یــا باالتــر بدســت بیاورنــد ،قابــل ترخیــص
از ریــکاوری میباشــند .رضایتمنــدی پرســتار ریــکاوری بــر
حســب سیســتم امتیازبنــدی بــرای تعییــن درجــه رضایتمنــدی
پرســتار ریــکاوری  RNSSتعییــن شــد.
دادههــای مطالعــه بعــد از جم ـعآوری و رفــع نقــص وارد رایانــه
شــده و بوســیله نرمافــزار  SPSSنســخه  23مــورد تجزیــه و
تحلیــل قــرار گرفــت .آزمونهــای آمــاری مــورد اســتفاده جهــت
آنالیــز دادههــا شــامل آزمــون  ،chi-squareآزمــون ،T student
مــن ویتنــی ،همبســتگی اســپرمن و آزمــون آنالیــز واریانــس بــا
تکــرار مشــاهدات بــود.
یافتهها
در ایــن مطالعــه  80بیمــار تحــت عمــل آپاندکتومــی در دو گــروه
 40نفــره دریافــت کننــده مورفین و اســتامینوفن مــورد مطالعه و
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

در طــی مــدت اقامــت بیمــاران در ریــکاوری 16 ،نفــر بــه علــت
شــدت درد باالتــر از  10داشــتند کــه  12نفــر آنهــا از گــروه
اســتامینوفن و  4نفــر از گــروه مورفیــن بودنــد ( %30در مقابــل
 )%10و طبــق آزمــون  ،chi-squareتفــاوت بیــن دو گــروه
معنــیدار بــود ( .)p=0/025تمــام  16بیمــار مذکــور بــه علــت
شــدت درد زیــاد ،مخــدر دریافــت کردنــد.
اولیــن زمــان دریافــت مخــدر در دو گــروه اســتامینوفن و
مورفیــن بــه ترتیــب  13/8±6/5و  19/8±3/2دقیقــه بــود و طبق
آزمــون  ،T-testاختــاف معنـیدار بیــن دو گــروه مشــاهده نشــد
(.)p=0/11
میانگیــن شــدت درد طبــق معیــار  Cheopsisدر زمــان ورود
بــه ریــکاوری در دو گــروه اســتامینوفن و مورفیــن بــه ترتیــب
 10/4±0/9و  8/93±2بــوده و اختــاف معنـیدار بیــن دو گــروه
دیــده شــد ( .)p>0/001شــدت درد در دقیقــه  15ریــکاوری در
دو گــروه مذکــور بــه ترتیــب  10/58±1/06و  8/1±1/72بــوده
و تفــاوت معن ـیدار بیــن دو گــروه وجــود داشــت (.)p>0/001
در زمــان خــروج از ریــکاوری شــدت درد در دو گــروه فــوق بــه
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امتیازبنــدی وجــود دلیریــوم در فــاز  emergenceپــس از
بیهوشــی  PAEDتوســط فــرد ســومی کــه از گــروه بیمــار اطالع
نداشــت ،اندازهگیــری و ثبــت میشــد .ایــن سیســتم شــامل
 5متغیــر میباشــد کــه بــه هــر کــدام از  0تــا  4نمــره تعلــق
میگیــرد و در نهایــت بــا هــم جمــع میشــود .نمــره نهایــی
از  20میباشــد کــه وســیلهای  validبــرای نشــان دادن میــزان
بیقــراری کــودک اســت(.)9
میــزان درد بر اســاس سیســتم امتیازبنــدی درد دانشــگاه اونتاریو
 ،Modified CHEOPS Scaleتوســط فــرد ســومی کــه از
گــروه بیمــار اطــاع نداشــت ،اندازهگیــری و ثبــت میشــد .ایــن
سیســتم شــامل  6متغییــر (شــدت گریــه کــودک ،حالــت چهــره،
صــدا درآوردن ،وضعیــت تنــه ،دســت زدن بــه زخــم ،وضعیــت
پاهــا) میباشــد .هــر کــدام از ایــن متغییرهــا دارای یــک نمــره
خاصــی میباشــد کــه در نهایــت جمــع میشــود و بــه صــورت
نمــره نهایــی در پرسشــنامه ثبــت میشــد.
درجــه درد از  4تــا  13میباشــد کــه بــاالی  4مســاوی درد
اســت .مــدت اقامــت در ریــکاوری بر اســاس سیســتم امتیازبندی
بــرای تعییــن مناســب بــودن وضعیــت بیمــار جهــت ترخیــص
 modified Aldrete scoreتعییــن شــد .ایــن سیســتم شــامل

بررســی قــرار گرفتنــد .میانگیــن ســن دو گــروه دریافــت کننــده
اســتامینوفن و مورفیــن بــه ترتیــب  6/5±1/5و  5/9±1/2ســال
بــود و طبــق آزمــون  ،T-testاختــاف معن ـیدار بیــن دو گــروه
دیــده نشــد ( .)p=0/064در دو گــروه مذکــور بــه ترتیــب  31و
 28نفــر پســر ( %77/5در مقابــل  )%70و بقیــه بیمــاران ،دختــر
بودنــد و طبــق آزمــون  ،chi-squareتوزیــع جنــس در دو گــروه
اختــاف معنــیدار نداشــت ( .)p=0/45میانگیــن وزن دو گــروه
اســتامینوفن و مورفیــن بــه ترتیــب  20/9±3/5و 21/3±3
کیلوگــرم بــوده و اختــاف معنـیدار بیــن دو گــروه دیــده نشــد
( .)p=0/66میانگیــن مــدت عمــل نیــز در دو گــروه مذکــور
بــه ترتیــب  22/6±3/4و  22/6±4/2دقیقــه بــوده و اختــاف
معن ـیدار بیــن دو گــروه وجــود نداشــت (.)p=0/99
پارامترهــای همودینامیــک بیمــاران از بــدو شــروع عمــل
هــر  5دقیقــه یکبــار تــا زمــان خــروج بیمــاران از ریــکاوری
اندازهگیــری شــد کــه تفــاوت معنــیداری در رونــد تغییــرات
فشــارخون سیســتول ،دیاســتول و متوســط شــریانی ،درصــد
اشــباع اکســیژن ET co2 ،و ضربــان در دو گــروه دیــده نشــد.
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از طــرف دیگــر بــر حســب آزمــون آنالیــز واریانــس بــا تکــرار
مشــاهدات ،تغییــرات شــدت درد در طــی مــدت اقامــت بیمــاران
در ریــکاوری اختــاف معن ـیدار داشــت(.)p>0/001

جدول  :1شدت درد ،دریافت مخدر و اولین زمان دریافت مخدر در دو گروه دریافت کننده استامینوفن و مورفین در بر درد پس از اعمال جراحی
آپاندکتومی الپاراسکوپیک کودکان  3-8سال
متغیر

گروه

P

استامینوفن

مورفین

تعداد بیماران با شدت درد باالتر از  10که مخدر دریافت کردند

(12)30

(4)10

0/025

اولین زمان دریافت مخدر

13/8±6/5

19/8±3/2

0/11

شدت درد در بدو ریکاوری

10/4±0/9

8/93±2

>0/001

شدت درد در دقیقه  15ریکاوری

9/58±1/06

8/1±1/7

>0/001

شدت درد در زمان خروج از ریکاوری

9/28±1/2

8/03±1/8

>0/001

میانگیــن مــدت زمــان اقامت در ریــکاوری دردوگروه اســتامینوفن
و مورفیــن بــه ترتیــب  18±2/6و  19/9±11/7دقیقــه بــوده و
اختــاف معنـیدار بیــن دو گــروه دیــده نشــد (.)p=0/33
در طــی مــدت اقامــت بیمــاران در ریــکاوری 20 ،نفــر دچــار
تهــوع و اســتفراغ شــدند کــه  5نفــر آنهــا از گــروه اســتامینوفن
و  15نفــر از گــروه مورفیــن بودنــد ( %12/5در مقابــل )%37/5
و طبــق آزمــون  ،chi-squareبــروز تهــوع و اســتفراغ در گــروه
مورفیــن بطــور معن ـیدار بیشــتر بــود (.)p=0/01
میانگیــن اســکور بیقــراری در دو گــروه اســتامینوفن و مورفیــن
بــه ترتیــب  12±2/9و  13/7±4/9بــود و طبــق آزمــون ،T-test
اختــاف معنـیدار بیــن دو گــره دیــده نشــد(.)p=0/06
میانگیــن اســکور آلدریــت (اســکور الدریــت بیــن  9/10و 10/10
متغیــر بــوده اســت) در دو گــروه اســتامینوفن و مورفیــن بــه
ترتیــب  9/78±0/42و  9/48±0/51بــود و طبــق آزمــون T-test
اختــاف بیــن دو گــروه معن ـیدار بــود .)p=0/005( .در نمــودار
 ،15میانگیــن اســکور مذکور در دو گروه نشــان داده شــده اســت.
میانگین زمان اکستوباسـیون در گروه اسـتامینوفن 11/87±0/83
و در گـروه مورفیـن  16/31±0/86بـود و طبـق آزمـون ،T-test

زمـان اکستوباسـیون در گـروه اسـتامینوفن بطور معنـیدار کمتر
بـود (.)p>0/001
میانگیــن نمــره رضایتمنــدی در دو گــروه دریافــت کننــده
اســتامینوفن و مورفیــن بــه ترتیــب  4/48±0/6و 4/45±0/75
بــود و طبــق آزمــون  ،T-testدر گــروه اســتامینوفن نمــره
رضایتمنــدی باالتــر بــود ( .)p=0/9بــر حســب نتایــج حاصلــه در
دو گــروه مذکــور بــه ترتیــب  2و  6نفــر بینظــر ( %5در مقابــل
 17 ،)%15و  10نفــر نســبتاً راضــی ( %42/5در مقابــل  )%25و
بــه ترتیــب  21و  24نفــر کامـ ً
ا راضــی بودنــد ( %52/5در مقابــل
 )%60و طبــق آزمــون مــن ویتنــی ،میــزان رضایتمنــدی پرســتار
ریــکاوری در دو گــروه اختــاف معن ـیدار نداشــت( .)p=0/84در
نمــودار  17نیــز درصــد فراوانــی رضایتمنــدی دو گــروه نشــان
داده شــده اســت.
بحث
هــدف کلــی از انجــام ایــن مطالعــه مقایســه تاثیــر اســتامینوفن
و مورفیــن وریــدی بــر درد پــس از اعمــال جراحــی آپاندکتومــی
الپاراســکوپیک کــودکان  3-8ســال در بیمارســتان کــودکان
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ترتیــب  10/28±1/2و  8/03±1/8بــوده و اختــاف معنــیدار
بیــن دو گــروه وجــود داشــت ( .)p>0/001در جــدول  ،8میانگین
و انحــراف معیــار شــدت درد در دو گــروه نشــان داده شــده اســت.

39

40

ابراهیم اسپهبدی و همکاران

دارو در کــودکان میباشــند.
در طــی مــدت اقامــت بیمــاران در ریــکاوری %30 ،بیمــاران گروه
مورفیــن و  %10بیمــاران گــروه اســتامینوفن دارای cheopsis
باالتــر از  10بــوده و تفــاوت بیــن دو گــروه معنـیدار بــود و هــر
چنــد کــه اولیــن زمــان دریافــت مســکن در گــروه اســتامینوفن
کمتــر بــود ولــی تفــاوت معنـادار بیــن دو گــروه وجــود نداشــت.
همچنیــن شــدت درد در زمــان ورود بــه ریــکاوری و دقایــق 15
و  30و درز زمــان خــروج از ریــکاوری در گــروه اســتامینوفن
بیشــتر بــود کــه بــا توجــه بــه اثــرات ب ـیدردی مورفیــن ،ایــن
یافت ـهای کام ـ ً
ا طبیعــی میباشــد .ولــی از طــرف دیگــر ،بــروز
تهــوع و اســتفراغ بعــد عمــل و مــدت اقامــت در ریــکاوری در
گــروه مورفیــن باالتــر بــود و از ایــن نظــر ،اســتامینوفن دارویــی
مناســبتر و مطلوبتــر نســبت بــه مورفیــن میباشــد .لــذا
از آنجایــی کــه مصــرف داروهــای مخــدر مــن جملــه مورفیــن
در کــودکان و ســالمندان محدودیــت مصــرف داشــته و در
اعمــال جراحــی الپاراســکوپی ،اســتفاده از مورفیــن ،شــدت
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

نشــان داده شــد کــه دوز  40و  mg/kg 60اســتامینوفن باعــث
کاهــش مصــرف مورفیــن در ایــن گــروه شــده اســت( )13مطالعات
دیگــری نیــز مویــد تاثیــر مثبــت اســتامینوفن در کنتــرل درد و
عــوارض بعــد عمــل در اعمــال جراحــی مختلــف بودهانــد (.)14-17
برابــر نتایــج مطالعه ما اســکور بیقــراری در دو گروه اســتامینوفن
و مورفیــن اختــاف معنــادار نداشــت ولــی بیــن شــدت درد و
اســکور بیقــراری ارتبــاط مســتقیم و معنــادار دیــده شــد.
همچنیــن زمــان اکستوباســیدن در گــروه اســتامینوفن بطــور
معنــادار کمتــر بــود .و در نهایــت اینکــه میــزان رضایتمنــدی
پرســتار ریــکاوری از گــروه اســتامینوفن باالتــر از گــروه مورفیــن
بــود .لــذا طبــق مــوارد فــوق ،هــر چنــد کــه اثــر بــیدردی
مورفیــن بیشــتر از اســتامینوفن میباشــد ولــی دیگــر عــوارض
بعــد عمــل از جملــه تهــوع و اســتفراغ در گــروه اســتامینوفن
کمتــر بــوده و از ایــن نظــر ،اســتامینوفن داروی مناســبتری
بــرای کنتــرل عــوارض بعــد عمــل در کــودکان تحــت عمــل
جراحــی آپاندکتومــی الپاراســکوپیک میباشــد.
نکتــه قابــل توجــه دیگــر اینکــه ،بــه علــت کوتــاه اثــر بــودن
اســتامینوفن نســبت بــه مورفیــن ،تعــدادی از بیمــاران در زمــان
ریــکاوری بــه علــت کاهــش یافتــن اثــر اســتامینوفن ،احتمــاالً به
دریافــت دوز اضافــی اســتامینوفن یــا ضــد درد دیگــری مثــل
فنتانیــل پیــدا میکننــد ولــی در مقابــل ،اســتامینوفن میتــوان
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بهرامــی در ســالهای  1394و  1395بــود.
در ایــن مطالعــه دو گــروه  40نفــره از بیمــاران تحــت عمــل
جراحــی آپاندکتومــی الپاراســکوپیک مــورد مطالعــه قــرار گرفتند
کــه جهــت کنتــرل درد بعد عمــل در گــروه اول اســتامینوفن ودر
گــروه دوم از مورفیــن اســتفاده شــد.
برابــر نتایــج بدســت آمــده ،دو گــروه تحــت مطالعــه از نظــر
متغیرهــای دموگرافیــک و عمومــی از جملــه توزیــع ســنی و
جنســی و مــدت زمــان عمــل ،اختــاف معنـیدار نداشــته و اثــر
مخــدوش کننــدهای از آنهــا بــر روی پارامترهــای همودینامیــک و
عــوارض بعــد عمــل دیــده نشــد و لــذا بــه احتمــال زیــاد ،نتایــج
بدســت آمــده مربــوط بــه تاثیــر نــوع داروی مصرفــی در بیمــاران
بــوده اســت.
برابــر نتایــج بدســت آمــده ،در طــی مــدت عمــل ،عارضــه جــدی
همودینامیــک همچــون برادیــکاردی و افــت فشــار خــون در هیچ
یــک از بیمــاران دو گــروه رخ نــداد و مونیتورینــگ همودینامیــک
بیمــاران ،اختــاف معنــیداری را در طــی مــدت عمــل و
ریــکاوری نشــان نــداد و لــذا احتمــاالً هــر دو داروی مورفیــن و
اســتامینوفن داروهایــی  safeجهــت مصــرف بــه عنــوان پیــش

تهــوع و اســتفراغ را تشــدید میکنــد ،میتــوان بــا اســتفاده از
اســتامینوفن کــه دارویــی بیضــرر محســوب میگــردد ،درد و
عــوارض بعــد عمــل را بطــور مطلوبــی کنتــرل نمــود.
در ارتبــاط بــا اثــر بــیدردی اســتامینوفن در اعمــال جراحــی
مطالعــات دیگــری نیــز بــه نتایــج مطلوبــی دســت پیــدا کردهانــد.
بــه عنــوان مثــال در مطالعــه  Joshiو همــکاران اســتامینوفن
تزریقــی در قبــل عمــل ،تاثیــری معــادل  NSAIDدر کاهــش
درد ناشــی از عمــل الپاراســکوپی داشــته اســت( .)10همچنیــن
در مطالعــه  Owenاثــر بــیدردی ایبوپروفــن و پاراســتامول در
کنتــرل درد بعــد عمــل مشــابه بــود( .)11در مطالعــه Korpela
نیــز اســتفاده از اســتامینوفن رکتــال ســبب کاهــش نیــاز بــه
مصــرف مورفیــن جهــت بـیدردی پــس از عمــل و کاهــش تهوع
و اســتفراغ پــس از عمــل شــده اســت( .)12در مطالعــه  Chrisنیــز

مقایسه تاثیر استامینوفن و مورفین وریدی بر درد پس از اعمال جراحی ...

میــزان نیــاز بــه مخــدر را کاهــش داده و بــه علــت عــوارض
کمتــر ،داروی ســالمتری نســبت بــه مورفیــن میباشــد.

بــا توجــه بــه کنتــرل قابــل قبــول درد و کاهــش ســایر عــوارض
جانبــی میتوانــد جایگزیــن مناســبی بــرای کنتــرل درد بعــد
عمــل آپاندکتومــی در کــودکان باشــد و اســتفاده از آن ،مشــروط
بــه عــدم وجــود کنتــرا اندیکاســیون مصــرف توصیــه میشــود.
پیشنهادات
توصیــه میشــود کــه از مســکنهای جدیــد نظیــر شــیاف
دیکلوفنــاک و یــا کتــوروالک وریــدی در مطالعــات بعــدی
اســتفاده شــود.
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نتیجه گیری
برابــر نتایــج مطالعــه مــا تزریــق اســتامینوفن در قبــل از عمــل
اپاندکتومــی الپاراســکوپیک ،با کاهــش زمان اقامــت در ریکاوری
و بــروز کمتــر تهــوع واســتفراغ بعــد عمــل و زمــان کوتاهتــر
اکستوباســیون در کــودکان تحــت عمــل آپاندکتومــی میباشــد
و از آنجایــی کــه مصــرف مخــدر در کــودکان محدودیــت مصــرف
دارد ،علیرغــم تاثیــر بیشــتر مورفیــن در کنترل درد اســتامینوفن
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Abstract
Aims and Background: Post operative pain is the most common problem after surgeries. In the meanwhile, post
operative pain in children is very important because tolerance to pain in children is lower; also use of opioid in
children is limited. As using acetaminophen is increasing for pain relief, this study aimed to compare the effect of
Acetaminophen with Morphine in decreasing post opearative pain in children undergoing laparoscopic apandectomy.
Materials and Methods: In a clinical trial 80 children, candidate for apandectomy, were selected and randomly
divided into two groups. The first group recevied 15 mg/kg acetaminophen in 100 ml normal saline and the second
group received 0.01 mg/kg morphine intravenously and post operative pain and other complications such as nausea
and vomitting and hemodynamic parameters during surgery and recovery were compared between the two groups.
Data were analyzed by SPSS soft ware.
Findings: According to Cheopsis score the mean post operative pain in the enterance to recovery in acetaminophen
and morphine groups were 10.4±0.9 and 8.93±2, respectively and the difference between the two groups was
statisticallysignificant (P<0.001). After 15 minutes in recovery the pain intensity in the two groups were 10.58±1.06
and 8.1±1.72, respectively and the difference was statisticallysignificant (P<0.001). The mean post operative painat
the time of exit from recovery in acetaminophen and morphine groups were 10.28±1.2 and 8.03±1.8, respectively
and the difference was again statistically significant (P<0.001). According to repeated measures ANOVA the trend
of pain in the recovery was different between the two groups (P<0.001).
Conclusion: According to the results of the study, injection of acetaminophen before laparascopic apandectomy
led to decreased post operative pain, decreased length of stay in recovery and decreased other post operative events
such as nausea and vomitting. Therefore acetaminophen is a suitable replacement for control of post operative pain
in children under laparoscopic apandectomy and this recommended except in the case of contraindication.
Keywords: post operative pain, apandectomy, acetaminophen, morphine
Please cite this paper as:
Espahbodi E, Ebrahimsoltani A, Molaverdiesfahani Z [Comparison effect of Acetaminophen with Morphine in decrease
of post opearative pain in 3-8 years old children undergon laparoscopic apandectomia in Bahrami hospital during 20152016)Persian)]. J Anesth Pain 2017;8(1):35-43.
Corresponding Author: Zahra Molaverdi Esfahani, Resident of Anesthesiology, Imam Khomeini hodpital, Tehran.
Email: zahramolaverdi@gmail.com

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

