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فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،3بهار 1397

درد و مصرف مخدر پس از عمل بیماران تحت جراحی ارتوپدی اندامهای تحتانی
قدرت اخوان اکبری ،1مسعود انتظاری اصل ،2احمد قاضی* ،3تیبا میرزا رحیمی ،4مینا میرزایی
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 .1دانشیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -فلوشیپ درد ،اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیمارستان فاطمی
 .2استاد گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  -متخصص بیهوشی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،بیمارستان فاطمی
 .3استادیار گروه بیهوشی ،متخصص بیهوشی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،بیمارستان علوی
 .4متخصص زنان و زایمان ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،بیمارستان علوی
 .5پزشک عمومی
تاریخ دریافت1396/10/30 :

تاریخ بازبینی1396/12/26 :

تاریخ پذیرش1397/1/14 :

چکیده

زمینــه و هــدف :درد یكــی از عوامــل مهــم در پذیــرش انجــام جراحــی در بیمــاران بــوده و شــاید مهمتریــن عامــل تــرس از جراحــی باشــد.
اســتاندارد طالیــی در كنتــرل درد بعــد از عمــل ،اســتفاده از داروهــای مخــدر میباشــد ،ولــی اســتفاده از آن بعلــت عــوارض جانبــی محــدود

میگــردد .مطالعــه حاضــر بــا بررســی مقایسـهای تاثیــر انفوزیــون کتــوروالک و اســتامینوفن در کاهــش میــزان درد و مصــرف مخــدر پــس از عمــل
بیمــاران تحــت جراحــی ارتوپــدی اندامهــای تحتانــی طراحــی و انجــام گرفتــه اســت.
مــواد و روشهــا :ایــن مطالعــه یــه صــورت کار آزمایــی بالینــی تصادفــی دوســو کــور میباشــد .در ایــن مطالعــه تعــداد  100بیمــار کاندیــد جراحــی
ارتوپــدی اندامهــای تحتانــی بــا بیهوشــی عمومــی بــه صــورت تصادفــی و بــر اســاس جــدول اعــداد تصادفــی بــه  2گــروه  50نفــره تقســیم شــدند.
گــروه اول  1گــرم اســتامینوفن هــر  6ســاعت بــه صــورت وریــدی دریافــت کــرده و گــروه دوم نیــز  90میلیگرم کتــوروالک داخــل  1لیتر ســرم نرمال
ســالین طــی  24ســاعت بصــورت انفوزیــون دریافــت کردنــد .بــرای ارزیابــی میــزان درد بیمــاران پــس از جراحــی از سیســتم  VASدر ســاعتهای
صفــر 12 ،و  24اســتفاده شــد و میــزان درد آنهــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .در صــورت بــروز درد در بیمــاران بــرای آنهــا مپریدیــن تزریــق شــد و در
انتهــا دوز داروی مپریدیــن مصرفــی اندازهگیــری و ثبــت شــد .در انتهــا تمامــی اطالعــات وارد برنامــه آنالیز آماری شــده و بــه تحلیل دادههــا پرداختیم.
یافتههــا :در ایــن مطالعــه مشــاهده شــد کــه تجویــز اســتامینوفن وریــدی بــه صــورت تجویــز وریدی(هــر  6ســاعت) در ابتــدا تاثیــر کمتــری
نســبت بــه انفوزیــون کتــوروالک داشــت ولــی پــس از  12ســاعت مشــاهده شــد کــه اثــرات اســتامینوفن در کاهــش درد بیــش از کتــوروالک
میباشــد .همچنیــن میــزان دریافــت مپریدیــن در ابتــدا در گــروه کتــوروالک کمتــر از گــروه اســتامینوفن بــود ولــی پــس از  12ســاعت میــزان
دریافــت مپریدیــن در گــروه کتــوروالک افزایــش یافــت .همچنیــن مشــاهده شــد کــه میــزان تهــوع و اســتفراغ در گــروه انفوزیــون کتــوروالک بــه
صــورت معنـیداری کمتــر از گــروه دریافــت کننــده اســتامینوفن وریــدی رخ داد .ولــی میــزان رضایــت بیمــاران از بــی دردی اســتامینوفن وریــدی
بیــش از انفوزیــون کتــوروالک بــود.
نتیجهگیــری :نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه میــزان تاثیــر اســتامینوفن و کتــوروالک در ســاعات مختلــف متفــاوت میباشــد .بــه طوریکــه
میــزان کاهــش درد در  12ســاعت اول در گــروه کتــوروالک و در  12ســاعت دوم در گــروه اســتامینوفن تغییــر معنـیداری داشــته اســت.
واژههای کلیدی :نمره آنالوگ بصری ،درد ،استامینوفن ،کتوروالک ،اندام تحتانی
نویسنده مسئول :احمد قاضی ،استادیار گروه بیهوشی ،متخصص بیهوشی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،بیمارستان علوی
پست الکترونیکDr.GhaziAhmad@Gmail.com :
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قدرت اخوان اکبری و همکاران

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

بــا  NSAIDsشــامل کتــوروالک و اســتامینوفن ســبب کاهــش
درد بعــد عمــل و کاهــش نیــاز بــه اپیوئیدهــا و عــوارض جانبــی
همــراه آنهــا میشــود(.)8 ،6 ،5کتــوروالک و اســتامینوفن در
بیمــاران جراحــی ارتوپــدی بــا کاهــش دوز اپیوئیدهــا در بیماران
مســنتر و بــا ریســک بــاال بهتــر تحمــل میشــوند(.)12 ،11 ،10
از ایــن رو هــدف از ایــن مطالعــه بررســی مقایســهای تاثیــر
انفوزیــون کتــوروالک و اســتامینوفن در کاهــش میــزان درد و
مصــرف مخــدر پــس از عمــل بیمــاران تحــت جراحــی ارتوپــدی
اندامهــای تحتانــی میباشــد.
مواد و روشها
ایــن مطالعــه یــه صــورت کار آزمایــی بالینــی دو ســویه کــور
میباشــد .جامعــهی آمــاری شــامل کلیــهی بیمــاران کاندیــد
عمــل جراحــی ارتوپــدی انــدام تحتانــی کــه بــه بیمارســتان
فاطمــی اردبیــل مراجعــه میکننــد ،میباشــد در ایــن
مطالعــه تعــداد  100بیمــار کالس  ASA I,IIدرگــروه ســنی
 20تــا  60ســال کاندیــد اعمــال جراحــی ارتوپــدی اندامهــای
تحتانــی وراضــی جهــت انجــام مطالعــه بودنــد انتخــاب و وارد
مطالعــه شــدند .زنــان بــاردار و شــیرده افــرادی کــه نقــص
عملکــردی کلیــوی دارنــد و یــا دیالیــز میشــوند .افــرادی
مبتــا بــه بیماریهــای قلبــی و افــرادی کــه در هنــگام درمــان
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مقدمه
درد یکــی از شــایعترین علــل تاخیــر ترخیــص بعــد جراحــی
اســت .تجربــه درد پیچیــده و چنــد عاملــی اســت و یــک
حــس ناخوشــایند و تجربــه احساســی اســت بــه عبارتــی درد
یــک تجربــه شــخصی و درونــی اســت کــه فاکتورهــای حســی،
روانــی ،رفتــاری را شــامل میشــود کــه مرتبــط بــا آســیب
بافتــی اســت .تفاوتهــای رفتــاری میتواننــد در پاســخ بــه
آســیبهای جراحــی تاثیرگــذار باشــند کــه شــامل شــخصیت،
جنــس ،ســن ،زمینــه فرهنگــی ،ژنتیــک و نــوع جراحــی و
فاکتورهــای فیزیولوژیــک مثــل تــرس ،اضطــراب ،افســردگی،
عصبانیــت هســتند(.)1
بیــش از  %70بیمــاران بعــد از جراحــی درد متوســط تــا شــدید
را تجربــه میکننــد و بیــش از  %25بیمــاران عــوارض جانبــی را
بــه دنبــال مصــرف داروهــای ضــد درد داشــتهاند( .)3کنتــرل درد
بعــد عمــل یــک نگرانــی بــزرگ بــرای پزشــکان و بیمــاران تحت
جراحــی اســت( 1و  .)13کنتــرل ناکافــی و نامطلــوب درد بعــد عمــل
باعــث افزایــش ریســک درد مزمــن میشــود(12 ،1و)31بــه عــاوه
میتوانــد باعــث اختــال خــواب ،کاهــش حــرکات تنفســی،
مهــار ســرفه و ترشــح خلــط بــه صــورت حــاد شــود( )2همچنیــن
میتوانــد باعــث انفارکــت ایســکمیک میــوکارد عفونــت ریــوی،
ایلئــوس ،احتبــاس ادراری ،ترومبوآمبولــی ،آســیب عملکــرد
ایمنــی ،اضطــراب و نگرانــی و بــه طــور ثانویــه باعــث نارضایتــی
بیمــاران و آســیب بــه اعتمــاد بیمــاران و بســتری طوالنــی مدت
آنهــا و افزایــش هزینههــای مراقبــت میشــود( .)13 ،1کنتــرل درد
در بیمــاران ارتوپــدی اهمیــت ویــژهای دارد از آن جهــت کــه
کنتــرل نامطلــوب درد در آنهــا میتوانــد همــراه بــا تاخیــر در
حرکــت و محدودیــت حــرکات مفصلــی باشــد( .)6 ،5 ،3چندیــن
روش ممکــن اســت بــرای کنتــرل درد در دوره عمــل بــرای
بیمــاران جراحــی ارتوپــدی اســتفاده شــود(.) 4 ،2 ،1
ضــد دردهــای مــورد اســتفاده طیــف وســیعی از داروهــا مثــل
اپیوئیدهــا ،مهارکننــده ســیکلو اکســیژناز  ،2گاباپنتیــن،
پرهگابالیــن ،آلفــا -2آگونیســت ،ضــد تشــنجها هســتند یــک
ترکیــب از داروهــا بــا تکنیکهــای چنــد مدلــی مختلــف باهــم
مقــدم بردرمــان تــک دارویــی هســتند( .)4 ،2اســتامینوفن و

کتــوروالک وریــدی دو نــوع داروی غیــر اپیوئیــدی هســتند .ایــن
دو دارو بــه طــور موفقیــت آمیــزی بــه صــورت تنهــا و یــا در
ترکیــب بــا اپیوئیدهــا بــرای کنتــرل درد بعــد عمــل در کل دنیــا
اســتفاده میشــوند ( .)15 ،11 ،6 ،5 ،7اســتامینوفن در ســال 2010
جهــت کنتــرل درد خفیــف تــا متوســط و بــرای کنتــرل درد
متوســط تــا شــدید همــراه بــا اپیوئیدهــا و کتــوروالک در ســال
 1989توســط انجمــن غــذا و دارو تاییــد شــدهاند(.)21 ،16 ،9 ،8
کتــوروالک یــک داروی ضدالتهابــی غیــر اســتروئیدی بــا خــواص
ضــد دردی اســت ،ایــن دارو هــم آنزیــم لیپواکســیژناز و هــم
سیکلواکســیژناز را مهــار میکنــد .بــه دو صــورت خوراکــی و
تزریقــی در دســترس اســت پروفیالکســی بــا ضــد دردهــا قبــل
از عمــل میتوانــد باعــث کاهــش نیــاز بــه ضــد درد حیــن عمــل
و کاهــش درد بعــد عمــل شــود( .)20 ،6 ،5 ،9درمــان قبــل از عمــل
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بیمــاران پــس از انتقــال بــه اتــاق عمــل تحــت مونیتورینــگ
قــرار گرفتــه ،دوعــدد راه وریــدی ( )IV Lineتعبیــه گشــته و بــا
 5ســی ســی بــر کیلوگــرم رینگــر الکتــات مایــع درمانــی شــدند
و ســپس القــای بیهوشــی بــا بیهوشــی عمومــی بــرای بیمــاران
بــا تزریــق فنتانیــل  ،1/5 µg/kgتیوپنتــال ســدیم .5 mg/kg
آتراکوریــوم  0/5 mg/kgشــروع شــده و پــس از لولهگذاری داخل
تراشــه نگهــداری بیهوشــی بــا انفوزیــون پرپوفــل .2µg/kg/min
ادامــه یافــت بــرای حفــظ شــلی عضالنــی در طــول عمــل
جراحــی آتروکریــوم  0/1-0/2 mg/kgتزریــق شــده و
بیمــاران در طــول عمــل جراحــی بــه صــورت مکانیکــی
تهویــه میشــدند .در انتهــای عمــل اثــرات شــل کنندههــای
عضالنــی بــا نیوســتیگمین وآتروپیــن ریــورس گردیــد .بــرای
تمــام بیمــاران در هنــگام ورود بــه اتــاق عمــل فشــارخون
سیســتولیک ،دیالســتولیک و ضربــان قلــب و  SPO2مــورد پایش
قــرار گرفــت و مــوارد مذکــور بعــد از القــاء بیهوشــی ،در حیــن
عمــل و در انتهــای عمــل جراحــی و پــس از ورود بیمــاران بــه
اتــاق ریــکاوری مجــددا مــورد پایــش قــرار گرفــت .پــس از
اتمــام جراحــی بیمــاران بــه صــورت تصادفــی و بــر اســاس
جــدول اعــداد تصادفــی بــه  2گــروه  50نفــره تقســیم شــدند.

تقســیمبندی بیمــاران بــر اســاس جــدول اعــداد تصادفــی و بــر
اســاس شــماره ورود بیمــاران بــه مطالعــه بــود .بیمــاران گــروه
اول  1گــرم اســتامینوفن (بــا نــام تجــاری تایلوفــن ســاخت
شــرکت  )EXIRهــر  6ســاعت بــه صــورت وریــدی دریافــت
کــرده یــک لیترنرمــال ســالین بصــورت پالســبو و بــرای گــروه
دوم  90میلیگــرم کتــوروالک (شــرکت کاســپین تامیــن رشــت)
داخــل  1لیتــر ســرم نرمــال ســالین طــی  24ســاعت انفوزیــون
شــد .گــروه دوم همچنیــن نرمــال ســالین هــر  6ســاعت وریــدی
بصــورت پالســبودریافت کردنــد .تزریــق مســکن بــرای بیمــاران
از ریــکاوری و توســط تکنســین بیهوشــی شــروع گردیــد.
بیمــاران از نــوع داروی دریافتــی مطلــع نبودنــد (کورســازی نــوع
اول) ســپس بیمــاران بــه داخــل بخــش منتقــل شــده و پــس از
هماهنگیهــای بــه عمــل آمــده ادامــه درمــان توســط پرســتار
بخــش و بــا هماهنگــی مجــری طــرح ادامــه یافــت .طــی 24
ســاعت پیگیــری بیمــاران ،ارزیابــی میــزان درد پــس از جراحــی
ابتــدا در ریــکاوری در ســاعت صفــر ،ســپس در ســاعات  12و24
توســط اینتــرن غیــر مطلــع و بوســیله سیســتم نمــره بنــدی
آنالــوگ بصــری  VASانجــام شــد (کورســازی نــوع دوم) .درد
در بیمــاران بــر اســاس مقیــاس نمــره درد آنالــوگ بصــری
( )10-0(VAS(Visual Analogue Scaleســنجیده میشــد.
ایــن مقیــاس متشــکل از یــک خــط بــه طــول  10cmاســت کــه
طیــف پیوســته تجربــه درد را نشــان میدهــد" .بــدون درد" در
یــک انتهــا و "بدتریــن درد قابــل تصــور" در انتهــای دیگــر ،از
بیمــاران درخواســت میشــد کــه شــدت دردشــان را در راســتای
یــک خــط پیوســته بــا دو انتهــای مشــخص نشــان دهنــد .در
طــی  24ســاعت بیمــاران تحــت پیگیــری از نظــر شــدت درد و
نیــاز بــه تزریــق مپریدیــن قــرار گرفتنــد .در صورتیکــه بیمــاران
در  VASنمــره درد بیــش از  4داشــتند بــرای آنهــا پتیدیــن 25
میلیگــرم عضالنــی تزریــق میشــد .میــزان تهــوع و اســتفراغ
بیمــار نیــز طــی  12ســاعت پــس از عمــل مــورد بررســی قــرار
گرفــت و بــه صــورت کیفــی نمــره  4-1داده میشــد .نمــره
بنــدی بدیــن صــورت بــود کــه  :1بــدون تهــوع و اســتفراغ،
 :2تهــوع بــدون اســتفراغ :3 ،کنتــرل تهــوع و اســتفراغ بــا
یــک دارو :4 ،کنتــرل تهــوع و اســتفراغ بــا چنــد دارو .در ایــن
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از وارفاریــن اســتفاده نمــوده انــد ،افــرادی کــه منــع مصــرف
داروهــای اپیوئیدهــا دارنــد ،افــرادی کــه زمینــه خونریــزی بــه
خصــوص خونریزیهــای گوارشــی دارنــد ،یــا ســابقه فشــار خون
بــاال ،ســابقه کــم خونــی و ترومبوســیتوپنی دارنــد و افــرادی کــه
بــه مــواد مخــدر اعتیــاد دارنــد و همچنیــن افــرادی کــه آســم
و بیماریهــای ریــوی و آلــرژی بــه  NSAIDدارنــد وبیمارانــی
کــه همــراه عمــل جراحــی انــدام تحتانــی کاندیــد عمــل جراحی
در جــای دیگــری از بــدن بودنــد (ترومــای متعــدد) از مطالعــه
خــارج میشــدند در ایــن مطالعــه بــا احتســاب خطــای نــوع اول
 5درصــد و قــدرت مطالعــه  80درصــد و :Mean difference
 0.7حجــم نمونــه  100نفــر از بیمارانــی کــه کاندیــد جراحــی
ارتوپــدی انــدام تحتانــی بودنــد بــرآورد شــده و بــا اســتفاده از
روش تخصیــص تصادفــی سیســتماتیک در  2گــروه  50نفــره
وارد مطالعــه شــدند تمامــی بیمــاران بــه عنــوان پیــش دارو
 10 Oxazepamمیلیگــرم در ســاعت  6صبــح دریافــت کردنــد.

33

34

قدرت اخوان اکبری و همکاران

کارآزمایـی بالینی ایران به شـماره IRCT2017091231642N2

به ثبت رسـیده اسـت.
نتایج
در ایـن مطالعـه بیمـاران دو گـروه از لحـاظ جنـس ،سـن ،وزن و

همچنین مشـاهده شـد که  17بیمار( 34درصد) گروه استامینوفن
وریـدی و  13بیمـار ( 26درصـد) گروه انفوزیون کتـوروالک در بازه
وزنـی 81-90کیلوگـرم میباشـند ( )P=0/587در بررسـی کالس
 ASAبیمـاران نیز مشـاهده شـد کـه  39بیمار ( 78درصـد) گروه
اسـتامینوفن وریـدی و  43بیمـار ( 86درصـد) دارای کالس ASA
یک بودنـد(.)P=0/298
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نمودار  :1فراوانی بیماران دو گروه به تفکیک کالس ASA
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران
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مطالعــه در صــورت تهــوع مــداوم و اســتفراغ ابتــدا متوکلوپرامید
 10mgو درصورت عدم کنترل و نیاز به داروی دوم از اوندانسـترون
 4 mgوریدی اسـتفاده شـد در نهایـت میزان درد بیمـاران ،میزان
دوزهـای دریافـت شـده مپریدین ،نمره تهـوع و اسـتفراغ بیماران
در چـک لیسـت مربـوط به هـر بیمار تکمیـل شـده و دادهها پس
از جمـعآوری ،كـد گـذاری شـده و وارد نرمافـزار آمـاری SPSS
 V20شـدند .سـپس با اسـتفاده از روشهای آمار تحلیلی شـامل
 Chi-squareو  T-testدادههـا آنالیـز شـد .در تمامی تسـتهای
ذکـر شـده سـطح معنـیداری کمتـر از  0/05قـرار داده شـد .بـه
منظـور رعایـت اصول اخالق پزشـکی اطالعـات به طـور محرمانه
نگهـداری و نتایـج بدون ذکر نام گزارش شـده اسـت .همچنین از
تمامـی بیمـاران رضایت نامـه آگاهانه کتبی قبـل از انجام مطالعه
اخـذ گردیـد .این مطالعه در کمیته اخالق دانشـگاه علوم پزشـکی
اردبیـل مطـرح تاییـد گردیـد .همچنیـن ایـن مطالعـه در مرکـز

کالس  ASAمـورد بررسـی قـرار گرفتنـد 71 .بیمـار ( 71درصـد)
مـرد بودنـد .پـس از تفکیـک بیمـاران بـه گروههـای مـورد نظـر،
مشـاهده شـد که  34بیمـار ( 68درصد) گروه اسـتامینوفن وریدی
و  37بیمـار ( 74درصـد) گـروه انفوزیـون کتـوروالک مـرد بودنـد
( )P=0/509در بررسـی سـن بیمـاران دو گـروه مشـاهده شـد کـه
میانگیـن سـن گـروه اسـتامینوفن وریـدی  43/74 ±11/43سـال
و در گـروه انفوزیـون کتـوروالک  42/04±9/99سـال میباشـد
( .)P=0/431همچنیـن مشـاهده شـد کـه  18بیمـار ( 36درصـد)
گـروه اسـتامینوفن وریـدی در بـازه سـنی  51-60سـالگی و 18
بیمـار ( 36درصـد) گـروه انفوزیـون کتـوروالک در بـازه سـنی
 41-50سـال بودنـد( )P=0/347میانگیـن وزن بیمـاران گـروه
اسـتامینوفن وریدی  79/54 ±10/19کیلوگـرم و در گروه انفوزیون
کتـوروالک  79/8 ±15/42کیلوگـرم میباشـد (.)P=0/921

بررسی مقایسهای تاثیر انفوزیون کتوروالک و استامینوفن وریدی در کاهش...

طـول مـدت جراحـی نیـز دیگـر معیـاری بـود کـه مورد بررسـی
قـرار گرفـت .نتایـج نشـان داد که میانگیـن طول مـدت عمل در

35

بیماران گروه اسـتامینوفن وریدی  2/16 ±0/62ساعت و در گروه
انفوزیـون کتوروالک  2/18 ±0/55سـاعت میباشـد (.)P=0/866
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نمودار  :2فراوانی بیماران دو گروه به تفکیک طول مدت جراحی
بخــش در ســاعات 12و 24اندازهگیــری شــد.

در ادامــه و پــس از جراحــی نمــره درد بیمــاران بــر اســاس
سیســتم در شــروع مطالعــه در ریــکاوری درســاعت صفــر و در

جدول  :1میانگین نمره درد  VASبه تفکیک زمان مورد بررسی
ارزیابی ساعت درد
ساعت ( 0ارزیابی در ریکاوری)

ساعت 12

ساعت 24

گروه

میانگین

انحراف معیار

استامینوفن

7/32

1/44

کتوروالک

6/69

1/36

استامینوفن

6/76

1/11

کتوروالک

5/16

1/29

استامینوفن

2/76

0/95

کتوروالک

3/52

1/14

P Value
0/205

>0/001

>0/001

در مقایســه میــزان کاهــش درد در گروههــا بــه تفکیــک زمــان مــورد بررســی نیــز مشــاهده شــد کــه هــر دو دارو تجویــز شــده توانســتند
میــزان درد را طــی  24ســاعت بــه صــورت معنـیداری کاهــش دهنــد.
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جدول  :2میانگین نمره درد  VASدر زمانهای بررسی به تفکیک نوع داروی مصرفی

استامینوفن

کتوروالک

ساعت 0

7/32

1/44

ساعت 12

6/76

1/11

ساعت 24

2/76

0/95

ساعت 0

6/69

1/36

ساعت 12

5/16

1/29

ساعت 24

3/52

1/14

در ارزیابــی میــزان تهوع و اســتفراغ در ســاعات  0تا  12مشــاهده
شــد کــه میزان بــروز ایــن عارضــه در گــروه انفوزیون کتــوروالک
بــه صــورت معنــیداری کمتــر از گــروه اســتامینوفن وریــدی

<0/001

<0/001

بــود بــه طوریکــه در گــروه اســتامینوفن  3بیمــار ( 6درصــد) و
در گــروه کتــوروالک  25بیمــار ( 50درصــد) دارای تهــوع بودنــد
و اســتفراغ در تمامــی بیمــاران کنتــرل شــده بــود (.)P=0/001
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نمودار  :3فراوانی بیماران دو گروه به تفکیک بروز تهوع و استفراغ
میــزان مصــرف اوپیوئیــد (مپریدیــن) نیــز در ســاعات  0تــا 12
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه میــزان مصرف
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

مپریدیــن در گــروه انفوزیــون کتــوروالک بــه صــورت معنیداری
کمتــر از گــروه اســتامینوفن وریــدی بــود(.)P=0/001
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P Value
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دو نوبت
31
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يک نوبت
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استامينووفن
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نمودار  :4فراوانی بیماران دو گروه به تفکیک میزان مصرف اوپیوئید در ساعات 12-0
در ســاعات  24-12نیــز میــزان مصــرف مپریدیــن نیــز مــورد
ارزیابــی قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه میــزان مصــرف

مپریدیــن در ایــن بــازه زمانــی افزایــش یافتــه و نســبت بــه گروه
اســتامینوفن وریــدی افزایش معنـیداری پیدا کــرد (.)P=0/001
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نمودار  :5فراوانی بیماران دو گروه به تفکیک میزان مصرف اوپیوئید در ساعات 24-12
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،3بهار 1397
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قدرت اخوان اکبری و همکاران

بحث و نتیجهگیری
درایــن مطالعــه بیمــاران دو گــروه از لحــاظ جنــس ،ســن ،وزن
و کالس  ASAمــورد بررســی قــرار گرفتنــد و مشــاهده شــد
هیــچ اختــاف آمــاری معنـیداری ازلحــاظ ایــن متغیرهــا بیــن
دو گــروه وجــود نــدارد همچنیــن مشــاهده شــد کــه تجویــز
اســتامینوفن وریــدی هــر  6ســاعت وکتــوروالک هــر دو در
کاهــش درد بعــد از عمــل وکاهــش مخــدر مصرفــی موثــر
هســتند مقایســه دو روش نشــان داد کــه تجویــز اســتامینوفن
وریــدی هــر  6ســاعت در ابتــدا تاثیــر کمتــری در کاهــش درد
نســبت بــه انفوزیــون کتــوروالک داشــت ( 6/76 ± 1/11در
مقابــل  )P Value>0/001 ،5/16 ± 1/29ولــی در ســاعت 24
مشــاهده شــد کــه اثــرات اســتامینوفن در کاهــش درد بیــش از
کتــوروالک میباشــد ،2/76 ± 0/95( .در مقابــل ،3/52 ± 1/14
 .)P Value>0/001از همیــن رو میــزان دریافــت مپریدیــن در
ابتــدا در گــروه کتــوروالک کمتــر از گــروه اســتامینوفن بــود
ولــی پــس از  12ســاعت میــزان دریافــت مپریدیــن در گــروه
()14
کتــوروالک افزایــش یافــت .در مطالعــه ایمانــی و همــکاران
مشــاهده شــد کــه میــزان کاهــش درد ( )VASدر دو گــروه
دریافتکننــده فنتانیــل و فنتانیــل بــه همــراه اســتامینوفن
وریــدی نســبت بــه گــروه شــاهد اختــاف معنـیداری را نشــان
داد ولــی ایــن کاهــش درد در دو گــروه نســبت بــه یکدیگــر
اختــاف معن ـیداری را نشــان نــداد.
در مطالعــه  Sahibو همکاران( )22مشــاهده شــد که اســتامینوفن
و ترامــادول هــر دو توانســتند بــه صــورت معن ـیداری میــزان
درد را پــس از  12ســاعت کاهــش دهنــد ولــی میــزان کاهــش
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

کــه ترکیــب  2گــرم پاراســتامول و  30میلیگــرم کتــوروالک
اثــرات مشــابهی بــا مورفیــن در میــزان کاهــش درد بیمــاران
تحــت جراحــی ژنیکولوژیــک دارد .در مطالعــه  Watchaو
همــکاران( )18نیــز کــه بــه مقایســه اســتامینوفن و کتــوروالک در
میــزان بـیدرد پــس از میرنگونومــی انجــام شــد مشــاهده شــد
کــه کتــوروالک توانســت میــزان درد بیمــاران را پــس از جراحی
بــه صــورت معنــیداری بکاهــد و ایــن میــزان کاهــش درد
نیــز نســبت بــه گــروه اســتامینوفن نیــز اختــاف معن ـیداری
داشــت .همچنیــن مشــاهده شــد کــه میــزان نیــاز بــه تزریــق
اوپیوئیــد نیــز در گــروه کتــوروالک بــه صــورت معنــیداری
نســبت بــه دو گــروه دیگــر کاهــش معنــیداری داشــت.
محقوبــی فــرد و همــکاران( )25نیــز بــه بررســی اثــرات تســکین
درد ایبوبروفــن و اســتامینوفن پــس از جراحــی تونســیلکتومی
پرداختنــد ،نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن  VASدر گــروه
مصرفکننــده اســتامینوفن  ،6/77در گــروه ایبوبروفــن 7/75
و در گــروه کنتــرل  8/04بــود و مشــاهده شــد کــه متوســط
درد در گــروه اســتامینوفن بــه صــورت معنــیداری کمتــر از
دو گــروه ایبوبروفــن و گــروه کنتــرل بــود ولــی میــان گــروه
ایبوبروفــن و گــروه کنتــرل اختــاف معنـیداری مشــاهده نشــد.
در مطالع ـهای کــه  sun leeو همــکاران( )19در ســال  2010در
کــره داشــتهاند  80بیمــار مــورد تیروئیدکتومــی را بــه صــورت
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در انتهــا از بیمــاران خواســته شــد کــه میــزان رضایتمنــدی خود
را از کنتــرل درد بعــد از جراحــی از نمــره  1تــا  4یــک عــدد
بدهنــد .نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن رضایتمندی بیمــاران در
گــروه اســتامینوفن وریــدی  3/14 ± 0/63و در گــروه انفوزیــون
کتــوروالک  2/82 ± 0/38بــود ( .)P=0/003همچنیــن مشــاهده
شــد کــه  29بیمــار ( 58درصــد) گــروه اســتامینوفن وریــدی
و  41بیمــار ( 82درصــد) گــروه انفوزیــون کتــوروالک میــزان
رضایــت در حــد  3داشــتند

درد در دو گــروه نســبت بــه یکدیگــر اختــاف معنــیداری را
نشــان نــداد.
()17
در مطالعــه  Heoو همــکاران نیــز مشــاهده شــد کــه
میــزان نمــره درد ( )VASدر دریافتکننــدگان پاراســتامول و
کتــوروالک بــه صــورت معن ـیداری کاهــش یافــت ولــی ایــن
کاهــش در دو گــروه نســبت بــه هــم اختــاف معنــیداری
نداشــت؛ بــا اینکــه بــه جــز دقیقــه  15پــس از جراحــی در
ســایز زمانهــا نمــره  VASدر پاراســتامول باالتــر از کتــوروالک
بــود .همچنیــن بیــان شــد کــه در گــروه پاراســتامول 14/3
درصــد بیمــاران از مســکن اســتفاده شــد درحالیکــه در گــروه
کتــوروالک  16/7درصــد دوز اضافــی مســکن درخواســت کــرده
بودنــد(.)P<0/05
()23
 Varrassiو همــکاران نیــز در مطالعــه خــود گــزارش کردنــد
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از کتــوروالک بــود .مطالعـهای کــه آقای کرباســی و همــکاران
در ســال  2015مبینــی بــر تاثیــر افــزودن بلــوک بیــن دنــدهای
بــه انفزویــون مورفیــن در بیمــاران کلسیســتکتومی انجــام شــد
نشــان دادنــد کــه گــروه کنتــرل (مورفیــن بــه تنهایــی) نســبت
بــه گــروه مداخلــه (گــروه انفزویــون مورفیــن بهمــراه بلــوک
بیــن دنــدهای) مطابــق عمــل جراحــی درد بیشــتری را در 30
دقیقــه بعــد از عمــل و در ســاعات  12 ،6و  18تجربــه کردنــد.
در مطالعـهای کــه آقــای شــاکری و همــکاران( )27در ســال 2016
در مــورد مقایســه تاثیــر کتــوروالک بــه تنهایــی بــا مورفیــن و
آپوتــل در کنتــرل درد بعــد از عمــل جراحــی انــدام تحتانــی
صــورت گرفــت نشــان داد کــه در هــر دوگــروه در ســاعتهای
 6 ،0و  12تفــاوت معنـیداری در کاهــش درد مشــاهده گردیــد
کــه ایــن همســو بــا نتایــج مطالعــه حاظــر میباشــد.
در ایــن مطالعــه مشــاهده شــد کــه میــزان تهــوع و اســتفراغ
در گــروه کتــوروالک بــه صــورت معنــیداری کمتــر از گــروه
اســتامینوفن وریــدی بــود )P Value >0/001( .در مطالعــه
 Sahibو همــکاران( )22میــزان بــروز تهــوع و اســتفراغ در
دریافتکننــدگان ترامــادول بــه صــورت معنــیداری بیــش از
دریافتکننــدگان اســتامینوفن گــزارش شــد .در مطالعــه Heo
و همــکاران( )17بیــان شــد کــه میــزان بــروز تهــوع و اســتفراغ در
()26

گــروه کتــوروالک  11/9درصــد و در گــروه پاراســتامول 16/7
درصــد بــود کــه اختــاف معنــیداری میــان ایــن دو گــروه
()18
مشــاهده نشــد ( .)P<0/05در مطالعــه  Watchaو همــکاران
گــزارش شــد کــه میــزان بــروز عــوارض از جملــه تهــوع و
اســتفراغ پــس از عمــل هیــچ اختــاف معنــیداری میــان
ســه گــروه کتــوروالک ،اســتامینوفن و کنتــرل دیــده نشــد و
مشــاهده شــد کــه دو داروی اســتامینوفن و کتــوروالک عــوارض
چشــمگیری نداشــته و در اکثریــت مطالعــات بــروز عــوارض در
مقایســه دو دارو اختــاف معنــیداری نداشــته اســت.
در ایــن مطالعــه مشــاهده شــد کــه میــزان رضایــت بیمــاران از
بــی دردی اســتامینوفن وریــدی بیــش از انفوزیــون کتــوروالک
بــود .در مطالعــه ایمانــی و همــکاران( )14میــزان رضایمتنــدی
بیمــاران از ترکیــب فنتانیــل و اســتامینوفن در حــدود 90
درصــد در ســطح عالــی و خــوب بــود در حالیکــه ایــن میــزان
رضایــت در گــروه فنتانیــل بــه تنهایــی  46/8درصــد بــود.
در مطالعــه  Heoو همــکاران( )17بــا اینکــه میــزان رضایــت
بیمــاران از میــزان بــیدردی در گــروه کتــوروالک باالتــر از
گــروه پاراســتامول میباشــد ولــی ایــن اختــاف از نظــر آمــاری
معنــیدار گــزارش نشــد (.)P<0/05
در مطالع ـهی  Rocheو همــکاران( )24گــزارش شــد کــه میــزان
رضایــت بیمــاران از میــزان بــیدردی پــس از عمــل تــا 24
ســاعت پــس از آن در دریافــت کننــده گان کتــوروالک برابــر بــا
افــراد دریافــت کننــده پالســبو بــود.
نتیجهگیری
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه میــزان تاثیــر اســتامینوفن
و کتــوروالک در ســاعات مختلــف متفــاوت میباشــد .بــه
طوریکــه میــزان کاهــش درد در ســاعت  12پــس از جراحــی
در گــروه کتــوروالک نســبت بــه گــروه اســتامینوفن و در ســاعت
 24پــس از جراحــی در گــروه اســتامینوفن نســبت بــه گــروه
کتــوروالک تغییــر معنـیداری داشــته اســت .از محدودیتهــای
پژوهــش نداشــتن گــروه شــاهد جهــت مقایســه میــزان کاهــش
درد عــدم یکســان بــودن احســاس درد در بیمــاران و تعــداد
محــدود بیمــاران و عــدم کنتــرل و بررســی عــوارض کتــوروالک
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تصادفــی بــه چهــار گــروه دریافــت کننــده نرمــال ســالین،
 30 mgکتــوروالک 1 gr ،اســتامینوفن وریــدی و mg
 700اســتامینوفن وریــدی بــه عــاوه مورفیــن تقســیم
کردنــد و مشــخص شــد کــه میــزان  VASو تعــداد بیمــاران
دریافتکننــده مپریدیــن 0/5و یــک ســاعت بعــد از جراحــی
بــه طــور معنـیداری کاهــش یافــت .در ایــن مطالعــه دریافتنــد
کــه بعــد از تیروئیکتومــی یــک گــرم پاراســتامول وریــدی
اثــرات ضــددرد مشــابه بــا  30 mgکتــوروالک وریــدی دارد در
بررســی مطالعــات فــوق و مقایســه آن بــا نتایــج مطالعــه حاضــر
مشــاهده میشــود کــه هــر دو داروی کتــوروالک و اســتامینوفن
میتواننــد میــزان درد بیمــاران را بــه صــورت معنــیداری
کاهــش دهنــد.
در ایــن مطالعــه نیــز ابتــدا کتــوروالک درد بیمــاران را بیشــتر
کاهــش داد ولــی در ســاعت  24میــزان تاثیــر اســتامینوفن بیش
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تقدیر و تشکر
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــه اینتــرن دانشــگاه علــوم
پزشــکی اردبیــل خانــم مینــا میرزایــی میباشــد کــه جــا دارد
تشــکر و قدردانــی خــود را از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی اردبیــل ،واحــد دانشــکده پزشــکی کــه منابــع مالــی
ایــن طــرح تحقیقاتــی را تامیــن کردنــد و پرســنل اتــاق عمــل
وبخشهــای بســتری بیمارســتان فاطمــی کــه در اجــرای ایــن
طــرح مــا را یــاری دادنــد اعــام مینمایــم.
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میباشــد لــذا توصیــه میشــود مطالعــات بــا نمونــه بیشــتر و
پیگیــری گســتردهتر از نظــر تاثیــر کتــروالک و اســتامینوفن
وریــدی در کاهــش درد بعــد از عمــل جراحــی همــراه بــا گــروه
شــاهد واســتفاده تــوام از اســتامینوفن وکتــوروالک انجــام شــود
همچنیــن بــرای تاییــد بیشــتر نتایــج و تعمیــم یافتههــا ،انجــام
کارآزماییهــای بالینــی روی بیمــاران کاندیــد ســایر اعمــال
جراحــی نیــز توصیــه میشــود وعــوارض داروهــا نیــز بعنــوان
یــک پارامتــر ارزیابــی گــردد.
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Abstract
Aims and Background: Pain is one of the important factors in the acceptance of surgery in patients and may
be the most important factor in the fear of surgery. The gold standard for controlling postoperative pain is the
use of narcotic drugs, but its use is limited due to side effects. The present study was designed and performed
with a comparative study betwwn the effect of infusion of ketorolac and acetaminophen on pain reduction and
opioid use after surgery in patients undergoing orthopedic surgery of lower extremities.
Materials and Methods: This study is a randomized double blind clinical trial. In this study, 100 patients
undergoing orthopedic surgeries in the lower limbs with general anesthesia were randomly assigned to two
groups of 50. The first group received 1 gr of acetaminophen every 6 hours intravenously, and the second group
received 90 mg of ketorolac in 1 liter of normal saline serum for 24 hours. VAS system was used at 0, 12 and
24 hours to evaluate pain after surgery. In case of pain in patients, Meperidine was injected, and the dose of
Meperidine consumed was measured and recorded at the end. Finally, the data was analyzed.
Findings: In this study, intravenous administration of acetaminophen was initially less effective than ketorolac
infusion, but after 12 hours it was observed that the effect of acetaminophen on pain relief was greater than that
of ketorolac. Also, the level of Meperidine was initially lower in the ketorolac group than in the acetaminophen
group, but after 12 hours, Meperidine levels increased in the ketorolac group. It was also observed that the rate
of nausea and vomiting in the ketorolac infusion group was significantly lower than that of the intravenous
acetaminophen recipient group. However, the patient’s satisfaction with acetaminophen was more than that of the
ketorolac infusion.
Conclusion: The results of this study showed that the effect of acetaminophen and ketorolac is different at
different times. The pain reduction in the first 12 hours in the ketorolac group and the second 12 hours in the
acetaminophen group significantly changed.
Keywords: Acetaminophen, Ketorolac, Lower limb, Visual Analogue Scale (VAS), pain
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