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ارتوپدی اندام تحتانی به روش بی حسی نخاعی
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 .1دانشیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،فلوشیپ درد ،اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیمارستان فاطمی
 .2استادیار گروه بیهوشی ،متخصص بیهوشی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،بیمارستان علوی
 .3دانشیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،متخصص بیهوشی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،بیمارستان فاطمی
 .4متخصص زنان و زایمان ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،بیمارستان علوی
 .5پزشک عمومی
تاریخ دریافت1396/12/26 :

تاریخ بازبینی1397/3/7 :

تاریخ پذیرش1397/3/16 :

چکیده
زمینــه و هــدف :درد یکــی از شــایعترین علــل تأخیــر در ترخیــص بعــد از جراحــی بــوده و کنتــرل درد در بیمــاران ارتوپــدی از آن جهــت کــه درد
در ایــن بیمــاران میتوانــد بــا تأخیــر در حرکــت و محدودیــت حــرکات مفصلــی همــراه باشــد ،از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .مطالعـهی حاضــر
بــا هــدف اثربخشــی بوپرنورفیــن زیرزبانــی در کنتــرل درد پــس از اعمــال جراحــی ارتوپــدی انــدام تحتانــی انجــام گرفــت.
مــواد و روشهــا :در ایــن مطالعــه در مجمــوع  60بیمــار کاندیــد اعمــال جراحــی ارتوپــدی انــدام تحتانــی تحــت بیحســی اســپاینال بــا ASA
یــک یــا دو ،طــی یــک کارآزمایــی بالینــی دو ســو کــور تصادفــی در قالــب دو گــروه کنتــرل (دریافــت کننــدهی مورفیــن بــا پمــپ 20 PCA) mg
در  )100 ccو بوپرنورفیــن زیــر زبانــی (0/4 mgهــر 8ســاعت) مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد .مداخلههــا در ریــکاوری و بعــد از عمــل جراحــی انجــام
شــد .درد بیمــاران در ســاعتهای  16 ،8 ،1و  ،24میــزان مپریدیــن مصرفــی ،و عــوارض جانبــی شــامل تهــوع و اســتفراغ ،سداســیون ،و خــارش در
 24ســاعت اول بعــد از جراحــی ارزیابــی و ثبــتشــد.
یافتههــا :بیمــاران دو گــروه کنتــرل (دریافــت کننــدهی مورفیــن) و گــروه مداخلــه ( بوپرنورفیــن) از لحــاظ متغیرهــای پایــه شــامل توزیــع جنســی
( ،)P=0/766میانگیــن ســنی ( ،)P=0/350میانگیــن وزن ( ،)P=0/195کالس  ،)P=0/519( ASAو میانگیــن مــدت عمــل جراحــی ( )P=0/510تفاوت
آمــاری معنــی داری بــا یکدیگــر نداشــتند .میانگیــن شــدت درد در گــروه بوپرنورفیــن زیــر زبانــی در ســاعتهای  ،)P>0/044( 16 ،)P=0/025( 8و
 )P>0/003( 24بــه طــور قابــل توجهــی کمتــر از گــروه کنتــرل (مورفیــن) بــود .میانگیــن مپریدیــن مصرفــی در  24ســاعت بعــد از عمــل در گــروه
بوپرنورفیــن زیــر زبانــی بــه طــور قابــل توجهــی کمتــر از گــروه مورفیــن بــود ( 38/50±15/60 mgدر مقابــل  49/33±19/02 mgو  .)P=0/019دو
گــروه تفاوتــی از لحــاظ عــوارض جانبــی (ســطح سداســیون ،حالــت تهــوع ،اســتفراغ ،و خــارش) در  24ســاعت مــورد بررســی بــا یکدیگــر نداشــتند.
نتیجهگیــری :یافتههــای مطالع ـهی حاضــر نشــان داد کــه اوالً بوپرنورفیــن زیرزبانــی در مقایســه بــا گــروه کنتــرل (مورفیــن) ،دارویــی موثرتــر در
کاهــش درد پــس از جراحیهــای ارتوپــدی انــدام تحتانــی میباشــد و ثانیــا از لحــاظ عــوارض جانبــی نیــز کــم عارضــه بــوده و پروفایــل ایمنــی آن
قابــل مقایســه بــا مورفیــن میباشــد.
واژههای كلیدی :مورفین داخل وریدی ،بوپرنورفین زیرزبانی ،کنترل درد ،جراحی ارتوپدی 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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بررسی اثربخشی بوپرنورفین زیرزبانی در کنترل درد پس از اعمال جراحی

بررسی اثربخشی بوپرنورفین زیرزبانی در کنترل درد ...

در حــال حاضــر شــایعترین روش كنتــرل درد حیــن و پــس
از عمــل ،اســتفاده از مخدرهــای تزریقــی اســت كــه میتواننــد
ســبب عــوارض تنفســی و قلبــی عروقــی شــوند و روش
اســتاندارد کنتــرل درد بعــد ازعمــل اســتفاده از پمپهــای
کنتــرل درد( )PCAحــاوی مخــدر کــه بطــور شــایع از مورفیــن
و فنتانیــل اســتفاده میشــود.
مورفیــن یــک اپیوئیــد آلکالوئیــدی اســت کــه از آزادســازی
 ACTHجلوگیــری میکنــد و موجــب رهــا شــدن هیســتامین
و فعالیــت ســمپاتوآدرنال میگــردد .از عــوارض جانبــی آن
میتــوان بــه خــارش ،تهــوع و اســتفراغ ،ســردرد ،گیجــی و
احتبــاس ادراری اشــاره کــرد( .)20بوپرنورفیــن کــه آگونیســت
نســبی گیرندههــای اپیوئیــدی اســت یــک مســکن اپیوئیــدی
نیمــه -ســنتتیک اســت کــه از تبائیــن مشــتق شــده اســت
اســتفاده از مخدرهــای کــم عارضــه و بــا مصــرف آســان ماننــد
بوپرنورفیــن در صورتــی کــه اثربخشــی خوبــی داشــته باشــند،
میتوانــد کمــک شــایانی بــه ارتقــای کیفیــت اعمــال جراحــی
بنمایــد( )16 ،18در مقایســه بــا مورفیــن Potency ،آن در حــدود
 33برابــر و حــل پذیــری آن در چربــی بیشــتر اســت( )20کــه
عــاوه بــر آنکــه یــک تــوان آنالژزیــک باالتــر بــه آن میبخشــد،
آن را مولکــول جذابــی بــرای اعمــال از مســیرهای مختلــف
()21
(درونوریــدی ،زیرزبانــی ،ترانسدرمــال و غیــره) میســازد
شــروع اثــر بــه مســیر تجویــز بســتگی دارد کــه معمــوال از 5
تــا  10دقیقــه بــه صــورت داخلوریــدی 10 ،تــا  20دقیقــه
بــه صــورت داخلعضالنــی و  15تــا  45دقیقــه بــه صــورت
زیرزبانــی اســت .مــدت اثــر بوپرنورفینهــا از  6تــا  8ســاعت
اســت و نیمــه عمــر  4تــا  5ســاعت دارد( .)22از طرفــی بــه دلیــل
تجویــز آســان ایــن دارو ،اســتفاده از آن بــرای بــی دردی پــس
از عمــل جراحــی بــا اهمیــت و قابــل توجــه اســت(.)18،16،31،32،33
فلــذا مطالعــۀ حاضــر بــا هــدف بررســی اثــر بخشــی بوپرنورفیــن
زیرزبانــی در کنتــرل درد پــس از اعمــال جراحــی ارتوپــدی
انــدام تحتانــی بــه روش بیحســی نخاعــی در مرکــز فاطمــی
انجــام گرفــت.در ایــن مطالعــه اثــر بخشــی بوپرونورفیــن زیــر
زبانــی نســبت بــه روش کالســیک پمــپ ( )PCAمورفیــن
ارزیابــی شــده اســت.
()20
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مقدمه
درد یکــی از شــایعترین علــل تأخیــر در ترخیــص بعــد از
جراحــی اســت .تجربــۀ درد پیچیــده و چنــد عاملــی بــوده و بــه
صــورت یــک حــس ناخوشــایند خــود را نشــان میدهــد .بــه
عبارتــی درد یــک تجربــۀ شــخصی و درونــی اســت کــه بدنبــال
آســیب بافتــی ایجــاده شــده و فاکتورهــای حســی ،روانــی و
رفتــاری بــر روی آن تأثیرگــذار هســتند( .)7 ،6تفاوتهــای
فــردی میتواننــد در پاســخ بــه آســیبهای جراحــی ایجــاد
شــده تاثیرگــذار باشــند ،کــه ایــن تفاوتهــا شــامل شــخصیت،
جنــس ،ســن ،زمینــۀ فرهنگــی ،ژنتیــک ،نــوع جراحــی و
فاکتورهــای فیزیولوژیکــی مثــل تــرس ،اضطــراب ،افســردگی و
عصبانیــت میباشــند( )1،13،17بیــش از  70درصــد بیمــاران پــس
از جراحــی ،درد متوســط تــا شــدیدی را تجربــه میکننــد و
بیــش از  %25بیمــاران ،عــوارض جانبــی را بــه دنبــال مصــرف
داروهــای ضــد درد تجربــه کردهانــد( .)3کنتــرل درد بعــد
عمــل یکــی از نگرانیهــای مهــم پزشــکان و بیمــاران تحــت
جراحــی اســت( )1و کنتــرل ناکافــی و نامطلــوب درد بعــد
عمــل موجــب افزایــش ریســک درد مزمــن میگــردد (.)4،10،17
عــاوه بــر ایــن درد میتوانــد موجــب اختــال خــواب ،کاهــش
حــرکات تنفســی ،مهــار ســرفه و ترشــح خلــط بــه صــورت
حــاد شــود( .)19،2همچنیــن عــدم کنتــرل درد ،باعــث انفارکــت
ایســکمیک میــوکارد ،عفونــت ریــوی ،ایلئــوس ،احتبــاس
ادراری ،ترومبوآمبولــی ،آســیب عملکــرد ایمنــی ،اضطــراب
و نگرانــی و بطــور ثانویــه باعــث نارضایتــی و عــدم اعتمــاد
بیمــاران ،بســتری طوالنــی مــدت و افزایــش هزینههــای
مراقبــت میگــردد(.)15،17،1
کنتــرل درد در بیمــاران ارتوپــدی اهمیــت ویــژهای دارد ،از آن
جهــت کــه کنتــرل نامطلــوب درد در ایــن بیمــاران میتوانــد
بــا تأخیــر در حرکــت و محدودیــت حــرکات مفصلــی همــراه
باشــد( )2،3مطالعــات مختلفــی وجــود دارد کــه نشــان میدهنــد
بیهوشــی  ،combinedهمــراه بــا تکنیکهــای جراحــی
کمتهاجمــی ،درمــان کافــی درد ،و فیزیوتراپــی تنفســی
زودهنــگام ،بــرای کاهــش قابــل توجــه عــوارض ریــوی در دوره
بالفاصلــه پــس از عمــل ضــروری اســت(.)15
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قدرت اخوان اکبری و همکاران

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

بــر اســاس مقیــاس نمــره درد آنالــوگ بصــری (VAS(Visual

( Analogue Scaleنمــره  )0- 10ســنجیده میشــد.
ایــن مقیــاس متشــکل از یــک خــط بــه طــول  10 cmاســت
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.
درصــورت  VASباالتــر یــا مســاوی  ،4بــرای بیمــاران درهــر
دو گــروه ،مپریدیــن ( )0/5 mg/kgبصــورت عضالنــی ،تجویــز
میشــد تهــوع واســتفراغ بیمــار بــر اســاس جــدول N&V
( scoreعــدد :1بــدون تهــوع و اســتفراغ ،عــدد  :2تهــوع
بــدون اســتفراغ ،عــدد  :3اســتفراغ قابــل کنتــرل بــا یــک
دارو و عــدد  :4اســتفراغ نیازمنــد چنــد دارو جهــت کنتــرل)
نمــره آرام بخشــی بیمــار توســط نمرهبنــدی سداســیون
رامســی بصــورت عــدد صفــر تــا شــش (عــدد صفــر هوشــیار و
آگاه ،عــدد  :1بیقــرار ،عــدد  :2هوشــیار و همــکاری کننــده،
عــدد  :3خــواب آلــود ولــی همــکاری کننــده ،عــدد  :4سدیشــن
عمیــق ولــی پاســخ ســریع بــه تحریــک دردنــاک ،عــدد :5
سدیشــن عمیــق و پاســخ آهســته بــه تحریــک دردنــاک،
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مواد و روشها
ایــن مطالعــه بصــورت کار آزمایــی بالینــی دو ســو کــور بــود.
جامعــه آمــاری مطالعــه کلیــۀ بیمــاران کاندیــد اعمــال جراحــی
ارتوپــدی انــدام تحتانــی از کالس  ASA I,IIدر بیمارســتان
فاطمــی اردبیــل شــامل میشــد تعــداد  60بیمــار از کالس
 ،ASA I,IIدرگــروه ســنی  20تــا  60ســال و کاندیــد اعمــال
جراحــی ارتوپــدی انــدام تحتانــی تحــت بیحســی اســپاینال
مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد :زنــان بــاردار ،مــادران شــیرده کــه
فرزنــد شــیرخوار داشــتند ،افــرادی کــه در  6ســاعت گذشــته
از داروهــای مســکن طوالنــی اثراســتفاده کــرده بودنــد ،افــرادی
کــه نقــص عملکــرد کلیــوی داشــتند ،افــرادی کــه منــع مصــرف
داروهــای اپیوئیــد داشــتند ،افــرادی کــه اعتیــاد بــه مــواد مخدر
داشــتند .از مطالعــه خــارج شــدند همچنیــن بیمارانــی کــه
درحیــن عمــل نیــاز بــه ســداتیو بیشــتر و یــا بیهوشــی عمومــی
داشــتند از مطالعــه خــارج میشــدند در ایــن مطالعــه بــا
احتســاب خطــای نــوع اول  5درصــد و قدرت مطالعــه  80درصد
و  Mean difference: 0.7حجــم نمونــه  60نفــر از بیمارانــی
کــه کاندیــد جراحــی ارتوپــدی انــدام تحتانــی بودنــد بــرآورد
شــده و بــا اســتفاده از روش تخصیــص تصادفــی سیســتماتیک
در  2گــروه  30نفــره وارد مطالعــه شــدند تمامــی بیمــاران بــا
مارکاییــن 0.5 %بــا حجــم  3سیســی در پوزیشــن نشســته
اســپاینال شــدند ســرم رینگــر انفوزیــون میشــد عالیــم
حیاتــی بیمــار مرتــب چــک میگردیــد در صــورت افــت
فشــار خــون بــا افدریــن و ســرم رینگــر اصــاح میشــد
درطــی عمــل  2mgمــدازوالم بــه تمامــی بیمــاران جهــت
آرام بخشــی تزریــق شــد بیمــاران بوســیلهی شــمارههای
تصادفــی بــه دو گــروه بوپرنورفیــن و کنتــرل تقســیم شــدند.
روش تخصیــص بیمــاران بــا اســتفاده از پاکتهــای
شــمارهگذاری شــده بــود کــه شــامل پمــپ حــاوی مورفیــن و
م انــدازه بــا قــرص بوپرنورفین)
م شــکل و هـ 
قــرص پالســبو (هـ 
یــا قــرص بوپرنورفیــن و پمــپ حــاوی پالســبو (نرمــال ســالین)
بــود .بیمــاران از محتــوای پمــپ و قرصهــا مطلــع نبودنــد.
(کورســازی نــوع اول) بیمــاران در گــروه کنتــرل 20 mg
مورفیــن در  ،100 ccبــا پمــپ  ،PCAبــا ســرعت  4ســی ســی

درســاعت و قــرص پالســبو هــر 8ســاعت ،در گــروه  ،Bقــرص
 0/4 mgبوپرنورفیــن زیرزبانــی هــر  8ســاعت و پمــپ PCA
محتــوی نرمــال ســالین بصــورت پالســبو دریافــت میکردنــد.
مداخلههــا در ریــکاوری و بعــد از هوشــیاری بیمــار توســط
کارورزی کــه از رونــد مطالعــات آگاه نبــود انجــام میشــد.
قرصهــا بــه بیمــاران هوشــیار در ریــکاوری و ســپس هــر 8
ســاعت یــک بــار قــرص زیرزبانــی بــه بیمــاران داده شــد (تــا
 24ســاعت و در کل  3قــرص) .و پمــپ  PCAدر ریــکاوری
بــر اســاس نــوع گــروه بــه تمامــی بیمــاران وصــل میشــد
درد بیمــاران در ســاعتهای  16 ،8 ،1و  ،24میــزان مصــرف
مخــدر (مپریدیــن مصرفــی) و عــوارض جانبــی از جملــه تهــوع و
اســتفراغ ،سداســیون و خارش در  24ســاعت اول بعد از جراحی
توســط انتــرن غیــر مطلــع از نــوع داروی دریافتــی بیمــاران
(کورســازی نــوع دوم) ارزیابــی و ثبــت میشــد .درد در بیمــاران

بررسی اثربخشی بوپرنورفین زیرزبانی در کنترل درد ...

همچنیــن درمرکــز ثبــت کارآزمایــی بالینــی ایــران بــا کــد
 IRCT: IRCT20160802029162N2ثبــت گردیــده اســت.
نتایج
در ایــن مطالعــه بیمــاران دو گــروه از لحــاظ جنــس ،ســن ،وزن
و کالس  ASAمــورد بررســی قــرار گرفتنــد در گــروه کنتــرل،

 22نفــر ( 73/3درصــد) مذکــر و  8نفــر ( 26/7درصــد) مونــث
و در گــروه بوپرنورفیــن زیــر زبانــی 23 ،نفــر ( 76/7درصــد)
مذکــر و  7نفــر ( 23/3درصــد) مونــث هســتند (.)P=0/766
میانگیــن ســنی بیمــاران در گــروه کنتــرل38/97±12/4
ســال و در گــروه بوپرنورفیــن زیــر زبانــی 41/90±11/72
ســال میباشــد ( .)P=0/350میانگیــن وزن بیمــاران در گــروه
کنتــرل  76/03±12/93کیلوگــرم و در گــروه بوپرنورفیــن
زیــر زبانــی  80/63±14/24کیلوگــرم میباشــد ()P=0/195
در گــروه کنتــرل 25 ،نفــر ( 83/3درصــد)  ASA Iو  5نفــر
( 16/7درصــد)  ،ASA IIو در گــروه بوپرنورفیــن  23نفــر (76/7
درصــد)  ASA Iو  7نفــر ( 23/3درصــد)  ASA IIهســتند
( .)P=0/519همچنیــن طــول مــدت عمــل جراحــی درد و
گــروه ارزیابــی شــد بطــوری کــه میانگیــن مــدت عمــل در
گــروه کنتــرل  79/00±35/22دقیقــه و در گــروه بوپرنورفیــن
زیــر زبانــی  85/00±34/86دقیقــه میباشــد (.)P=0/510
بــه منظــور مقایســهی میانگیــن شــدت درد در ســاعتهای
 ،16 ،8 ،1و  24بعــد از عمــل جراحــی در دو گــروه کنتــرل و
بوپرنورفیــن ،از آزمــون تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیریهــای
مکــرر اســتفاده شــد کــه نتایــج بــه شــرح زیــر میباشــد:

جدول  .1میانگین شدت درد در بیماران مورد بررسی در دو گروه کنترل و بوپرنورفین زیر زبانی در  24ساعت اول بعد از عمل
زمان

گروه بوپرنورفین

گروه کنترل

**P-value

شدت درد

P-value

ساعت 1

6/30±1/18

Base

6/13±1/25

ساعت 8

5/37±1/07

0/004

4/70±1/18

P>0/0001

ساعت 16

4/20±1/21

P>0/0001

3/50±1/41

P>0/0001

0/044

ساعت 24

2/57±1/48

P>0/0001

1/43±1/31

P>0/0001

0/003

*

شدت درد

P-value
Base

0/598
0/025

*

* within groups
** between groups
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عــدد  :6سدیشــن عمیــق بــدون پاســخ بــه تحریــک دردنــاک)
ارزیابــی و ثبــت گردیــد بعــد از جمـعآوری اطالعــات حاصــل از
بررســی و تنظیــم جــداول و نمودارهــای مربوطــه ،بــرای آنالیــز
اطالعــات توصیفــی از شــاخصهای مرکــزی (میانگیــن ،میانــه
و )...و شــاخصهای پراکندگــی (انحــراف معیــار ،واریانــس و)...
اســتفاده شــد .بــرای آنالیــز اطالعــات از آزمونهــای آمــاری
( Chi2- T test- rePeated (measureدر نرمافــزار SPSS
اســتفاده شــد و مقادیــر  P valueکمتــر از  0/05معن ـیدار در
نظــر گرفتــه شــد.
قبــل از عمــل از تمامــی بیمــاران رضایتنامــه کتبــی آگاهانــه
طبــق نظــر کمیتــۀ اخــاق گرفتــه شــد .و ایــن کارآزمایــی
بالینــی درکمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل
مطــرح و بــا کــد  IR.ARUMS.REC.1395.95تاییدگردیــد.

27

28

قدرت اخوان اکبری و همکاران

جدول  .2میانگین مپریدین مصرفی در بیماران مورد بررسی در دو گروه کنترل و بوپرنورفین زیرزبانی
مپریدین مصرفی ()mg
کنترل

49/33

19/02

بوپرنورفین

38/50

15/60

30

30

مجموع

0/019

مشــاهده میشــود کــه میانگیــن مپریدیــن مصرفــی در گــروه بوپرنورفیــن زیــر زبانــی بــه طــور قابــل توجهــی کمتــر از گــروه کنتــرل
میباشــد ( 38/50±15/60 mgدر مقابــل  49/33±19/02 mgو .)P=0/019
جدول  .3فراوانی تهوع و استفراغ در بین بیماران مورد بررسی در دو گروه مورفین و بوپرنورفین زیر زبانی در  24ساعت اول بعد از عمل
گروه
ارزیابی تهوع و استفراغ

کنترل

بوپرنورفین

مجموع

P-Value

(معیار )N/V Score
ساعت 1

ساعت 8

ساعت 16

ساعت 24

کل  24ساعت

بدون تهوع و استفراغ

)%86/7( 26

)%90( 27

)%88/3( 53

وجود تهوع و بدون استفراغ

)%10( 3

)%6/7( 2

)%8/3( 5

کنترل استفراغ با یک دارو

)%3/3( 1

)%3/3( 1

)%3/3( 2

کنترل استفراغ با چند دارو

0

0

0

بدون تهوع و استفراغ

)%83/3( 25

)%83/3( 25

)%83/3( 50

وجود تهوع و بدون استفراغ

)%16/7( 5

)%13/3( 4

)%15( 9

کنترل استفراغ با یک دارو

0

)%3/3( 1

)%1/7( 1

کنترل استفراغ با چند دارو

0

0

0

بدون تهوع و استفراغ

)%93/3( 28

)%93/3( 28

)%93/3( 56

وجود تهوع و بدون استفراغ

)%3/3( 1

)%6/7( 2

)%5( 3

کنترل استفراغ با یک دارو

)%3/3( 1

0

)%1/7( 1

کنترل استفراغ با چند دارو

0

0

0

بدون تهوع و استفراغ

)%96/7( 29

)%100( 30

)%98/3( 59

وجود تهوع و بدون استفراغ

)%3/3( 1

0

)%1/7( 1

کنترل استفراغ با یک دارو

0

0

0

کنترل استفراغ با چند دارو

0

0

0

بدون تهوع و استفراغ

)%83/3( 25

)%76/7( 23

)%80( 48

وجود تهوع و بدون استفراغ

)%13/3( 4

)%16/7( 5

)%15( 9

کنترل استفراغ با یک دارو

)%3/3( 1

)%6/7( 2

)%5( 3

کنترل استفراغ با چند دارو

0

0

0

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

1/0

1/0

1/0

1/0

0/794
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گروه

میانگین

انحراف معیار

P-Value

بررسی اثربخشی بوپرنورفین زیرزبانی در کنترل درد ...

در ایــن مطالــع خــارش بیمــاران مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت
کــه نتایــج بــه شــرح زیــر میباشــد :در گــروه کنتــرل3 ،نفــر

29

(10درصــد) و در گــروه بوپرنورفیــن  1نفــر ( 3/3درصد) هســتند.

گروه

خارش

مجموع

کنترل

بوپرنورفین

دارد

)%10( 3

)%3/3( 1

)%6/7( 4

ندارد

)%90( 27

)%96/7( 29

)%93/3( 56

30

30

60

مجموع

P-Value

0/612

جدول  .5میانگین نمرهی بیماران مورد بررسی در دو گروه کنترل و بوپرنورفین زیر زبانی در مقیاس آرام بخشی رمزی در  24ساعت اول
بعد از عمل

مقیاس آرام
بخشی رمزی

کنترل

بوپرنورفین

P-Value

ساعت 1

0/80±0/66

0/67±0/61

0/420

ساعت 8

1/23±0/86

1/47±0/73

0/261

ساعت 16

1/17±0/83

1/33±0/71

0/408

ساعت 24

1/03±0/81

1/30±0/75

0/191

بحث و نتیجهگیری
بیمــاران دو گــروه کنتــرل (مورفیــن) و بوپرنورفیــن از لحــاظ
متغیرهــای پایــه شــامل توزیــع جنســی ،میانگیــن ســنی،
میانگیــن وزن ،کالس  ASAو میانگیــن مــدت عمــل جراحــی
تفــاوت آمــاری معن ـیداری بــا یکدیگــر نداشــتند .بــه منظــور
مقایسـهی میانگیــن شــدت درد در ســاعتهای  ،16 ،8 ،1و 24
بعــد از عمــل جراحــی در دو گــروه کنتــرل و بوپرنورفیــن ،بــا
اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیریهــای مکــرر
نشــان داد کــه میانگیــن شــدت درد در زمانهــای مختلــف
(صــرف نظــر از گــروه) بــه طــور معنــی داری متفــاوت بــود
( .)F)3.174(=117/68, P>0/0001مقایس ـهی جفتــی میانگین
شــدت درد بیــن زمانهــای مختلــف بــرای تاثیــر اثــر زمــان
نشــان داد کــه تفــاوت معنـیداری در میانگیــن شــدت درد بیــن

هم ـهی ســاعتهای مــورد بررســی وجــود داشــت یعنــی بیــن
ســاعتهای  1و  1 ،)P>0/0001( 8و  1 ،)P>0/0001( 16و
 8 ،)P>0/0001( 24و  8 ،)P>0/0001( 16و ،)P>0/0001( 24
و  16و .)P>0/0001( 24
اندازهگیــری شــدت درد در  24ســاعت اول بعــد از عمــل در بیــن
بیمــاران مــورد بررســی در دو گــروه کنتــرل و بوپرنورفین نشــان
داد کــه شــدت درد در هــر دو گــروه کنتــرل و بوپرنورفیــن بــا
گذشــت زمــان بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش پیــدا میکنــد
بــه طــوری کــه میانگیــن شــدت درد بعــد از عمــل در گــروه
کنتــرل از  6/30±1/18در ســاعت  1بــه  2/57±1/48در ســاعت
 )P>0/0001( 24و در گــروه بوپرنورفیــن از  6/13±1/25در
ســاعت  1بــه  1/43±1/31در ســاعت  )P>0/0001( 24کاهــش
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،4تابستان 1397
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جدول  .4فراوانی خارش بعد از عمل در بین بیماران مورد بررسی در دو گروه کنترل و بوپرنورفین زیر زبانی
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قدرت اخوان اکبری و همکاران

از آن جملــه در مطالعـهای کــه توســط علـیزاده و همــکاران
بــا هــدف مقایســه مورفیــن داخلوریــدی و بوپرنورفیــن زیرزبانی
در تســکین درد پــس از جراحــی الپاراتومــی در بیمــاران وابســته
بــه مــواد مخــدر صــورت گرفــت ،نتایجــی مشــابه بــا مطالعـهی
مــا بدســت آمــد بــه طــوری کــه شــدت درد در  24ســاعت
بعــد از عمــل در گــروه بوپرنورفیــن زیرزبانــی بــه طــور قابــل
توجهــی کمتــر از گــروه مورفیــن بــود ( 2/67±0/53در مقابــل
 4/59±0/74و  .)P>0/001مطالعــهی ســلطانی و همــکاران
( )29کــه بــه مقایســهی اثربخشــی مورفیــن داخــلوریــدی
بــا بوپرنورفیــن زیرزبانــی در مدیریــت درد پــس از عمــل در
بیمــاران تحــت جراحــی ارتوپــدی  Closed Reductionقــرار
گرفتــه بودنــد نیــز یافتههــای مشــابه بــا مطالع ـهی مــا نشــان
داد بــه طــوری کــه شــدت درد در  12ســاعت بعــد از عمــل
در بیمــاران دریافــت کننــدهی بوپرنورفیــن زیرزبانــی بــه طــور
قابــل مالحظــهای کمتــر از گــروه مورفیــن داخــلوریــدی
بــود ( 1/5±1/3در مقابــل  5/6±2/1و  .)P>0/001مطالعــهی
علیجانپــور و همــکاران ( )32کــه بــه مقایســهی اثربخشــی
بوپرنورفیــن زیرزبانــی و مورفیــن داخــل وریــدی در کنتــرل
درد بیمــاران تحــت جراحــی الکتیــو هرنیورافــی اینگونیــال
پرداختهانــد نشــان داد کــه شــدت درد در طــول  24ســاعت
پــس از عمــل جراحــی در گــروه بوپرنورفیــن زیرزبانــی بــه طــور
قابــل توجهــی کمتــر از گــروه مــور فیــن بــود (1/83±0/62
()28

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

در مقابــل  49/33±19/02 mgو  .)P=0/019همســو بــا ایــن
یافتــهی مــا ،در مطالعــهی ســوگانداراجاپا و همــکاران( )27نیــز
میــزان دوز کلــی ترامــادول دریافتــی توســط بیمــاران گــروه
مورفیــن بــه طــور قابــل توجهــی بیشــتر از گــروه بوپرنورفیــن
بــود ( 1000 mgدر مقابــل صفــر و  .)P>0/0001بــا توجــه
بــه ایــن نکتــه کــه بوپرنورفیــن  33بــار قویتــر از مورفیــن
و شــدت اثربخشــی آن بیشــتر اســت همچنیــن بــا توجــه بــه
قــدرت اتصــال بــاالی بوپرنورفیــن بــه گیرندههــای نوسیســپتیو
(در حــدود  75-100برابــر مورفیــن) میتوانــد دارای زمــان
ب ـیدردی طوالنیتــری باشــد کــه بیانگــر جدایــی آهســته آن
از گیرندههــا نســبت بــه مورفیــن اســت بنابرایــن در مقایســه
بــا مورفیــن ،هــم منجــر بــه کاهــش بیشــتر میــزان درد و هــم
منجــر بــه کاهش نیــاز بــه داروی ضــددرد دیگر شــده اســت(.)32
مطالعــهای کــه توســط آقــای شــاکری و همــکاران در ســال
 2016بیمارســتان امــام رضــا شــهر بیرجنــد تحــت عنــوان
مقایســه ی بیــدردی مورفیــن  -آپوتــل و کتــوروالک در
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پیــدا کــرد؛ بــه عبــارت دیگــر ،هــم مورفیــن و هــم بوپرنورفیــن
در کاهــش قابــل توجــه درد بعــد از عمــل بیمــاران تاثیرگــذار
بودهانــد .امــا مقایســهی شــدت درد بیمــاران ایــن دو گــروه
بــا یکدیگــر نشــان داد کــه میانگیــن شــدت درد بعــد از عمــل
در گــروه بوپرنورفیــن بــه طــور قابــل توجهــی کمتــر از گــروه
کنتــرل بــود ( )P=0/001کــه نشــان میدهــد تاثیــر بوپرنورفیــن
زیــر زبانــی نســبت بــه روش کالســیک پمــپ ( )PCAمورفیــن
بــه طــور قابــل توجهــی بیشــتر بــوده اســت.
تاکنــون در چندیــن مطالعــه ،اثربخشــی بوپرنورفیــن (بــه صورت
تزریــق عضالنــی یــا تجویــز زیرزبانــی) در کاهــش درد بعــد از
ی قــرار گرفتــه اســت .و
اعمــال جراحــی مختلــف مــورد بررس ـ 
نســبت بــه روش کالســیک پمــپ ( )PCAارزیابــی شــده اســت

در مقابــل  3/83±1/17و  .)P=0/0001در همیــن راســتا ،در
مطالعـهی ســوگانداراجاپا و همــکاران ( )27کــه بــا هــدف مقایســه
اثربخشــی بوپرنورفیــن داخــل -مفصلــی بــا مورفیــن داخــل-
مفصلــی در تســکین درد پــس از جراحــی آرتروســکوپی زانــو
انجــام گرفــت ،نتایــج نشــان داد کــه در  8ســاعت پــس از
عمــل ،بوپرنورفیــن در مقایســه بــا مورفیــن ،کنتــرل درد بــه
طــور قابــل توجهــی بهتــری پــس از عمــل ایجــاد میکنــد.
البتــه ،تعــدادی از مطالعــات ،تفاوتــی بیــن اثــر بــی دردی
بوپرنورفیــن و مورفیــن گــزارش نکردهانــد .در مطالعـهی پاینــده
مهــر و همــکاران( )30کــه بــه مقایســهی تاثیــر بوپرنورفیــن
زیرزبانــی و مورفیــن داخــل وریــدی در مدیریــت درد کولیــک
کلیــوی حــاد پرداختهانــد اختــاف معنــیداری بیــن ایــن دو
دارو در کاهــش درد بیمــاران مبتــا بــه کولیــک کلیــوی حــاد
مشــاهده نشــده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،یافتههــای مطالعــهی حاضــر نشــان داد کــه
میانگیــن مپریدیــن مصرفــی در  24ســاعت بعــد از عمــل در
گــروه بوپرنورفیــن زیــر زبانــی بــه طــور قابــل توجهــی کمتــر
از گــروه کنتــرل (مورفیــن )میباشــد (38/50±15/60 mg

بررسی اثربخشی بوپرنورفین زیرزبانی در کنترل درد ...

یافتههــای مطالعــهی حاضــر نشــان داد کــه دو گــروه
دریافتکننــدهی بوپرنورفیــن زیرزبانــی و کنتــرل (مورفیــن
 )PCAتفاوتــی از لحــاظ ســطح سداســیون در  24ســاعت
بعــد از عمــل بــا یکدیگــر نــدارد .همســو بــا ایــن یافتــهی
مــا ،مطالعــهی ســلطانی و همــکاران( )45نیــز نشــان داد کــه
دو گــروه مورفیــن داخلوریــدی و بوپرنورفیــن زیرزبانــی
اختالفــی از لحــاظ ســطح سداســیون در  12ســاعت بعــد
از جراحــی ارتوپــدی ندارنــد .همچنیــن مطالعــهی افیــا و
همــکاران( )36نیــز همســو بــا ایــن یافت ـهی مــا نشــان داد کــه
دو گــروه دریافتکننــدهی بوپرنورفیــن و مورفیــن  PCAتفاوتــی
از لحــاظ ســطح سداســیون بعــد از عمــل جراحــی ابدومینــال
نــدارد .مطالعـهی حســینی نــژاد و همــکاران( )37نیــز نشــان داد
کــه دریافــت بوپرنورفیــن زیــر زبانــی یــا مورفیــن وریــدی در
بیمــاران مبتــا بــه کولیــک حــاد کلیــوی تفاوتــی از لحــاظ
ســطح سداســیون ایجــاد نمیکنــد کــه همســو بــا یافتـهی مــا
بــود.
یکــی از مهمتریــن جنبههــا بــرای انتخــاب یــک دارو،
عــوارض جانبــی همــراه آن میباشــد؛ از ایــن رو در

مطالعــهی حاضــر ،دو گــروه دریافــت کننــدهی بوپرنورفیــن
زیرزبانــی و مورفیــن  PCAاز لحــاظ وجــود عــوارض جانبــی
شــامل حالــت تهــوع ،اســتفراغ ،و خــارش در  24ســاعت
بعــد از عمــل مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .یافتههــای مــا
نشــان داد کــه در کل دورهی 24ســاعتی کــه بیمــاران مــورد
ارزیابــی قــرار گرفتنــد فراوانــی تهــوع و اســتفراغ در گــروه
بوپرنورفیــن اندکــی بیشــتر از گــروه کنتــرل (مورفیــن) بــود بــه
طــوری کــه فراوانــی حالــت تهــوع بــدون اســتفراغ و کنتــرل
اســتفراغ بــا یــک دارو در گــروه کنتــرل بــه ترتیــب  4نفــر
( 13/3درصــد) و  1نفــر ( )3/3بــود در حالــی کــه فراوانــی
آنهــا در گــروه بوپرنورفیــن بــه ترتیــب  5نفــر (16/7درصــد) و
 2نفــر ( 6/7درصــد) بــود ولــی دو گــروه اختــاف معنــی
داری بــا یکدیگــر نداشــتند ( .)P=0/794یافتههــای مــا در
مــورد بــروز خــارش نیــز نشــان داد کــه فراوانــی آن در بیــن
بیمــاران گــروه کنتــرل (مورفیــن )بیشــتر از گــروه بوپرنورفیــن
میباشــد (10درصــد در مقابــل  3/3درصــد) ولــی اختــاف
بیــن دو گــروه در اینجــا نیــز معنــی داری نبــود (.)P=0/612
همســو بــا ایــن یافتــهی مــا ،در مطالعــهی ســوگانداراجاپا
و همــکاران( )27نیــز دو گــروه دریافــت کننــده بوپرنورفیــن و
مورفیــن داخل-مفصلــی اختالفــی از لحــاظ عــوارض جانبــی
شــامل حالــت تهــوع ،اســتفراغ ،و خــارش نشــان ندادنــد .در
مطالع ـهی ســلطانی و همــکاران( )29نیــز هماننــد مطالع ـهی مــا
دو گــروه دریافــت کننــده مورفیــن داخلوریــدی و بوپرنورفیــن
زیرزبانــی از لحــاظ فراوانــی حالــت تهــوع و اســتفراغ اختالفــی
بــا یکدیگــر نداشــتند ولــی در مطالعـهی آنهــا برخــاف یافتـهی
مــا ،فراوانــی خــارش در گــروه مورفیــن بــه طــور قابــل توجهــی
بیشــتر از گــروه بوپرنورفیــن زیرزبانــی بــود.
یافتههــای مطالعــهی پاینــده مهــر و همــکاران( )30نشــان داد
کــه بیمــاران دریافــت کننــدهی بوپرنورفیــن زیرزبانــی و مورفین
داخــل وریــدی اختالفــی از لحــاظ فراوانــی حالــت تهــوع،
اســتفراغ ،یــا خــارش ندارنــد کــه مطابــق بــا مشــاهدات مــا بــود.
مطالعــات دیگــر نیــز همســو بــا یافتههــای مــا ،اختالفــی بیــن
ایــن دو دارو از لحــاظ فراوانــی ایجــاد حالــت تهــوع و اســتفراغ
بعــد از عمــل در بزرگســاالن نشــان ندادهانــد(.)36
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بیــدردی کنتــرل شــده توســط بیمــاران پــس از جراحــی
ارتوپــدی پالکگــذاری انجــام شــد نشــان داد کــه هــر دور
دارو در کاهــش درد بیمــاران موثــر بــوده ولــی در تمــام ســاعات
پــس از عمــل جراحــی در گــروه مورفین-آپوتــل بیــدردی
بیشــتر از گــروه کتــوروالک بــوده اســت ،امــا تفــاوت معنــاداری
مشــاهده نشــد (.)39()P<0.05
مطالعــه ای کــه توســط آقــای کرباســی و همــکاران در ســال
 2015در بیمارســتان امــام رضــا دانشــگاه علــوم پزشــکی
بیرجنــد تحــت عنــوان مقایســه بـیدردی بلــوک بیــن دنــدهای
بــه همــراه تزریــق مــداوم مورفیــن وریــدی بــا تزریــق مــداوم
مورفیــن وریــدی بــه تنهایــی در کاهــش درد بعــد از عمــل در
جراحــی کلــه سیســتکتومی بــاز انجــام شــد نشــان داد کــه در
گــروه بلــوک بیــن دنــده ای ،درد کمتــری در زمانهــای دقیقــه
 30و ســاعتهای  6و  12و  18در مقایســه بــا گــروه کنتــرل
داشــتند ولــی شــدت درد در ســاعت  24تفــاوت معنـیداری در
دو گــروه نداشــت(.)40
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تقدیر و تشکر
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــه اینتــرن دانشــگاه علــوم
پزشــکی اردبیــل خانــم صبــا اســمعیلی 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
و بخشهــای بســتری بیمارســتان فاطمــی کــه در اجــرای ایــن
طــرح مــا را یــاری دادنــد اعــام مینمایــم.
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نتیجهگیری
یافتههــای مطالعــهی حاضــر نشــان داد کــه اوالً بوپرنورفیــن
زیرزبانــی داروی موثــری درکاهــش درد بعــد از عمــل بــوده
و نســبت بــه روش کالســیک پمــپ  PCAمورفیــن ،دارویــی
موثرتــر در کاهــش درد پــس از جراحیهــای ارتوپــدی
انــدام تحتانــی میباشــد و ثانیــاً از لحــاظ عــوارض جانبــی
نیــز کــم عارضــه بــوده و پروفایــل ایمنــی آن قابــل مقایســه
بــا مورفیــن میباشــد ایــن مطالعــه نیــز بــه ماننــد اکثــر
مطالعــات محدودیتهایــی داشــت کــه از آن جملــه میتــوان
بــه کــم بــودن حجــم نمونــه بیمــاران اشــاره کــرد .درنظــر
گرفتــن شــرایطی از جملــه ســن ،نــوع بیهوشــی ،نــوع عمــل
جراحــی موجــب محدودیــت در انتخــاب بیمــاران میشــد.
البتــه بــا توجــه بــه ایــن کــه مطالعــهی حاضــر تنهــا روی
بیمــاران کاندیــد جراحیهــای ارتوپــدی انــدام تحتانــی انجــام
گرفــت ،بــرای تاییــد بیشــتر نتایــج و تعمیــم یافتههــا ،انجــام

کارآزماییهــای بالینــی روی بیمــاران کاندیــد ســایر اعمــال
جراحــی نیــز توصیــه میشــود .همچنیــن مطالعــات مشــابه بــا
درنظــر گرفتــن شــرایط احتیــاط ،در بیمــاران بــا ریســک باالتــر
نیــز انجــام گیــرد .و مطالعــات دیگــری نیــز در زمینــه ارزیابــی
اثربخشــی بوپرونورفیــن زیــر زبانــی نســبت بــه پمــپ ()PCA
فنتانیــل صــورت گیــرد.
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Abstract
Aims and background: Postoperative pain is a common side effect following surgery that can postpone
patient’s discharge from hospital. Pain control in orthopedic patients can significantly reduce joint movement
problems and patients can easily get back to normal life. In this study we aimed to study the efficacy of sublingual
Buprenorphine in postoperative pain control following orthopedic surgery of the lower limbs.
Materials and methods: This double blind clinical trial was conducted on 60 patients referred for orthopedic
surgery of the lower limbs. They were in classes I and II of the American Society of Anesthesiologists (ASA) and
they were under spinal anesthesia. Patients were divided into two groups of Buprenorphine (0.4mg, every 8h hours)
and control group (Morphine 20mg in 100cc). This trial was practiced after surgery and in the recovery room.
Amount of meperidine usage, pain score and side effects including nausea and vomiting, level of sedation and
pruritis were recorded at 1, 8, 16 and 24 hours after surgery.
Findings: 60 Patients in the control (Morphine) and Buprenorphine groups were studied. There was no significant
difference between the two groups in terms of gender distribution (p=0.766), average age (p=0.350), weight
(p=0.195), ASA score (p=0.519) and operation time (p=0.510). Average pain score in the Buprenorphine group
was significantly lower than the control (Morphine) group at 8 (p=0.025), 16 (p<0.044) and 24 (p<0.003) hours
after surgery. Meperidine usage in the first 24 hours after surgery in Buprenorphine group (38.5±15.60 mg) was
significantly lower than the control (Morphine) group (49.33±19.02mg) (p=0.019). There was no significant
difference between the two groups in terms of side effects (nausea and vomiting, level of sedation and pruritis).
Conclusion: This study showed that Sublingual Buprenorphine administration after orthopedic surgery of the
lower limbs can lead to better postoperative pain control in comparison to control group (Morphine PCA pump).
Also it has minimal side effects and is compatible with Morphine in this field.
keywords: Intravenous morphine, Sublingual Buprenorphine, Pain management, orthopedic surgery of the lower
limb
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