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 ۸۶    دانشکده پزشکي                                                   کي گيالن، دانشگاه علوم پزشرشت، .۲       بيمارستان الزهرا، مرکز تحقيقات بهداشت باروريدانشگاه علوم پزشکي گيالن، رشت،  .۱

 

  
  

 در محل برش جراحي بر شدت ۲%ين يليدوكا با ۲۵/۰%ين يماركامقايسه تأثير تزريق  

  درد بيماران  تحت عمل جراحي سزارين
 

  M.D(۱(يدكتر شهرزاد طاهرزاده املش ‐۲)M.D(ن خوشرنگي دکتر حس ‐۱)M.D(يدکتر ماندانا منصور قناع*

  مرکز تحقيقات بهداشت باروري،بيمارستان الزهرالوم پزشکي گيالن، دانشگاه عرشت، : ولئنويسنده مس*

  m_m_ghanaie@gums.ac.ir :پست الکترونيک
 ۲۷/۱/۹۱:  تاريخ پذيرش      ۷/۱۰/۹۰:تاريخ دريافت مقاله

 چکيده

 افزايش انعقادپذيري، افزايش مصرف اكسيژن مثلتواند منجر به عوارضي  درد كنترل نشده مي. استترين مشكالت پس از اعمال جراحي، كنترل درد بيماران  از عمده :مقدمه

عوارض كمتر نسبت به ل يدل به هاي موضعي ها روش دارد كه از بين آنهاي متعددي وجود  نترل درد بعد از عمل، روشك يبرا. سيستم تنفسي شودتضعيف يا مهار ميوكارد 

  . اند هاي نورواگزيال امروزه بيشتر مورد توجه قرار گرفته ها و روشها مثل مخدر ساير روش

  پس از جراحي سزارين  در محل برش جراحي در کنترل درد بيماران ۲%ين يليدوكا با ۲۵/۰%ين يماركاتزريق مقايسه تأثير  :هدف

تمام .  نفره تقسيم شدند۳۰ گروه ۳ زن با حاملگي اول و ترم  پس از اخذ رضايت آگاهانه، به صورت تصادفي به ۹۰ه کور،  ي دو سوينيبالک كارآزمايي يدر  :ها روشمواد و 

سي    سي۱۰روه دوم ن، در گيسال  نرمالي سي س۲۰ يبه اضافه % ۲۵/۰سي  ماركائين    سي۱۰اول در انتهاي عمل،  در گروه . حسي اسپاينال قرار گرفتند  بيماران تحت بي

 درد شدت. تزريق گرديد) پريتوئن،عضله و زير جلد(هاي مختلف شكم ن و در گروه سوم همان حجم  نرمال سالين در  اليهيسال   نرماليس  ي س۲۰ ي  به اضافه%  ۲ليدوكائين 

 اولين دوز شياف ديكلوفناك و ميانگين مقدار مصرف آن در ساعات مذكور، و زمان تجويز) VAS( توسط مقياس ديداري درد۱۲ و۸، ۴، ۳، ۲، ۱ بيماران پس از عمل در ساعات

 Repeated و ONE WAY ANOVAزي آناليها  وروشSPSS يافزار آمار  ل نهايي از نرميه و تحليجهت تجز. گيري و مقايسه شد  هاي مختلف اندازه در گروه

Measure ،General linear model و آزمون تعقيبي Tukey۰۵/۰( شداستفاده P<دار در نظر گرفته شدي به عنوان سطح معن .(  

سالين   در گروه نرمال و ۵۶/۳، ۱۶/۴، ۸/۴، ۴/۴در گروه ليدوكائين بترتيب   و۳۳/۳ ،۶/۳ ،۴۶/۳ ،۳۳/۳ در گروه ماركائين بترتيب ۱و۲و۳و۴ميانگين شدت درد در ساعات  :جينتا

با استفاده از آزمون آماري .  بود۵۳/۱سالين   و در نرمال۵۳/۲،  ليدوكائين ۵۶/۲لين دوز شياف ديكلوفناك در گروه ماركائين ميانگين زمان تجويز او.  بود۳/۵،۰۶/۴ ،۶۶/۵، ۴۳/۵

و در تمام ساعات مذكور ) P >۰۰۰۱/۰(ساعت در سه گروه وجود داشت ۱۲ كل طي VASداري بين ميانگين   تفاوت آماري معنيOne Way ANOVAآناليز واريانس 

   .اركايين كمترين ميزان درد را داشتگروه م

ز ي و نيپس از جراح يهت اولادر ساعتواند سبب کاهش شدت درد  يم% ۲ين يليدوكاي سزارين نسبت به در محل برش جراح% ۲۵/۰ين يماركا تزريق موضعي :گيري نتيجه

  .شوداز کمتر به مصرف مسکن ين

  

  ينيليدوكا/ سزارين/ ديکلوفناک/ درد پس از عمل جراحي/ بوپيواکائين :هاكليد واژه

۸۶‐۹۴ :، صفحات۸۳م شماره ويک بيست مجله دانشگاه علوم پزشکي گيالن، دوره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمه
ترين اقدامات جراحي در از رايجسزارين ه زايمان به شيو
تواند از طريق  رد پس از جراحي ميد. )۱(است سراسر جهان 

ايجاد رفلكس نوراندوكرين و افزايش تون سمپاتيك منجر به 
 سيستم ايمني، فيتضع همچون افزايش انعقادپذيري، عوارضي

خير در ترميم زخم أكه منجر به ت(هيپوگليسمي واكنشي
تيك، ي، ايلئوس پارالفزايش مصرف اكسيژن ميوكاردا، )شود مي

 مديريت درد . )۲( دشو...  سيستم تنفسي و كردكاهش عمل
كاهد و سبب راه رفتن  مي پس از عمل از ناراحتي بيمار

  هاي كاهش هزينه تر، كاهش مدت بستري  در بيمارستان، سريع
عالوه  ه ب.)۳(شود  افزايش رضايت بيمار ميو اني بيمارست

بر شيردهي ر مثبتي اث پس از سزارين  كنترل درد كافي و سريع
 زودهنگام دارد كه خود به انقباض و جمع شدن رحم در

 يبراهاي زيادي   روش.)۴(كند دوران پس از زايمان كمك مي
هاي  د كه شامل روشپس از عمل وجود داردرد كنترل 

هاي  و تكنيك) هايدياپيوها و غير يدياپيو(دردي سيستمي  بي
 هرچند .)۲(است )نوراگزيال و موضعي( دردي موضعي بي
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 دكتر شهرزاد طاهرزاده املشي ‐ دکتر حسين خوشرنگ ‐دکتر ماندانا منصور قناعي

   ۱۳۹۱پاييز / ۸۳شماره / ويکم دوره بيست/ مجله دانشگاه علوم پزشكي گيالن       ۸۷

عنوان هكه باست ثرترين داروهايي ؤدردهاي مخدر از مضد
د، اما مصرف گير استفاده قرار ميپس از جراحي مورد تسكين 

تضعيف تنفسي، دليل عوارض جانبي نامطلوب مانند هآنها ب
هاي يت كه بعضي درد فلج روده و اين واقع تهوع، خارش،

 .)۵(استدهند، محدود  خاص پاسخ ضعيفي به مخدرها مي
كاهش (يد ياپيوروش موضعي چندين مزيت نسبت به 

كاهش ( نوراگزيال و روش) تر دردي قوي  و بيعوارض جانبي
  هرعالوه مورفين و پتيدينه ب.)۲(دارد )خطر هماتوم نخاعي

د و ممكن است روي شو ه شير منتقل ميبطور مشخص ب دو
موضعي گرچه  يها کننده حس يب .دباش نوزاد اثر سداتيو داشته

 آنها در راث د، اماشو د و در شير ترشح مي دارجذب سيستمي
اولين آميد ين يليدوكا .)۶(ستيننوزادان شيرخوار هنوز مستند 

  درةکنند حس يبترين  يق موضعي، هنوز رايجتجاري تزر
، يك ينيبوپيواكا و است در بسياري  نقاط دنيا دسترس

 موضعي  از نوع آميد است كه سبب آنالژزي ةحس کنند يب
و برخي اثر ين يليدوكابرخي مطالعات اثر  .طوالني اثر مي شود

؛ )۴(اند روي درد پس از سزارين بررسي  نمودهرا ين يبوپيواكا
ثير أتمقايسه مبني بر اي  هعمطال انهيبا رااما در بررسي 

بر شدت درد پس ين يماركاو ين يليدوكاانفيلتراسيون موضعي 
سيون دو داروي ر انفيلتراثا ما مطالعه در .از سزارين يافت نشد

در انسزيون سزارين بر % ۲۵/۰ين يماركاو % ۲ين يليدوكا
  .شدمقايسه شدت درد پس از سزارين 

  
  ها روشو مواد 

ه ي دو سوكارآزمايي باليني تصادفي شدهک يکه اين مطالعه 
 و يژوهش پيشوراق توسط يرش تحقيپس از پذ،  استکور
خ  کسب شماروگيالن علوم پزشکي ته اخالق دانشگاه يکم

و  ۱۳۹۰در نيمه اول سال  IRCT201102131946N6ثبت 
  در شهرشگاه الزهراي زاپس از كسب رضايت نامه آگاهانه در 

  .رشت انجام شد
 ASA سال و با ۱۵‐۴۵زن اول زاي تك قلو با سن بين  ۹۰

و قادر به يراورژانس  كانديد سزارين غ  كهII وIكالس 
خونريزي پس از جراحي، سابقه در طرح بودند و  همكاري

آميدي، حسي  بيحساسيت شناخته شده به داروهاي 
انعقادي يا عفوني و سابقه  مصرف داروهاي ، ي قلبيها يماريب

حسي   انجام بيمورد منع مصرفروانگردان و سيگار و 
  .، وارد مطالعه شدندنداشتند را ) باالICPمانند  (يا هيناح

د ي از نيم ساعت طول کششي آنها بي که مدت جراحيانماريب
) سيستكتوميمانند ميومكتومي يا ( يگري دياز به جراحي نو
 يا پس از عمل دچار آتوني يا اتفاق ،ن داشتندين سزاريح

   .  از مطالعه خارج شدندبيني نشده ديگري شدند، پيش
 براي (VAS)ز شروع عمل مقياس ديداري تصويري درد قبل ا

زان درد يتا به مشد  و از بيمار خواسته شد داده بيمار توضيح 
  .بدهد ۱۰صفر تا  ةاحساس شده نمر

 ق روشيهاي مورد مطالعه بطور تصادفي و از طر نمونه
randomization blockد  يعني توالي تصادفي و ترتيب ورو 

ين يماركا، )نفر۳۰(ين يليدوكاطاق عمل در سه گروه به ا
 موارد يق در تمامي تزر. قرار گرفتند)نفر۳۰(  و كنترل)نفر۳۰(

ز يمار و نيکه جراح، ب ي طرح انجام شد در حاليتوسط مجر
  .خبر بودند ي بيقي طرح از نوع محلول تزريمجر

 محلول رينگر cc/kg ۱۵‐۱۰ از دريافتبيماران پس كليه 
 ۵/۱( اپي نفرينهن ييليدوكاالكتات، با استفاده از مقدار مساوي 

از )  ميلي گرم آدرنالين۲/۰ همراه با  %۵ ينيليدوكاميلي ليتر 
ا ي L4 يا ن مهرهي بيدرفضا ۲۵ نال شمارهيسوزن اسپاطريق 

L3 از خوابيدن پس و  ال قرار گرفتنديناحسي اسپ تحت بي
 T4 با بلوك حسي تا سطح  يي ودرد سطح بي ،بيمار به پشت

 در صورت بلوك حسي ناكافي، بيهوشي عمومي .کنترل  شد
  .شدانجام شد و بيمار از طرح خارج 

کنترل  ژن داده شد وي اکسليتر در دقيقه ۶ماران ي به بطي عمل
جراح توسط  جراحي .قه انجام شديق د۵ک هر يناميهمود

 ۱۰‐۱۵ل يفان اشتبا برش ) ق.م.م(كننده در طرح  شركت
 و به روش استاندارد Kerrمتري پوست و برش رحمي  سانتي

  .انجام شد
كامل جدار، در پس از هموستاز و  در حين بستن جدار شكم 

ين يماركااز  mg/kg۵/۰( ۱سي محلول شماره سي ۳۰گروه اول 
 رسانده يس يس ۳۰ که حجم کل آن با آب مقطر به %۲۵/۰

هاي مختلف ديواره شكم تزريق شد، به   بين اليه)شده بود
سي پس از دوختن پريتوئن روي آن ريخته    سي۱۰طوري كه 

پس از دوختن سي   سي۱۰سي داخل عضله و   سي۱۰ وشد
 ۳۰در گروه دوم . يق شد داخل بافت زيرجلدي تزرفاشيا
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 ... در محل برش جراحي بر شدت۲% با ليدوكايين ۲۵/۰%مقايسه تأثير تزريق  ماركايين 

 ۸۸       ۱۳۹۱پاييز / ۸۳ شماره/ ويکم دوره بيست/ مجله دانشگاه علوم پزشكي گيالن

که حجم آن  ۲%ن ييدوکايل mg/kg ۴ (۲ محلول شمارهيس يس
گروه (سومودر گروه ) بود يده رسيس يس۳۰با آب مقطربه 

روش  ه ب۹/۰% نيسال نرمالمحلول  يس يس۳۰ز ي ن )کنترل
 درد پس از  شدت.ق  شديتزرديواره شكم  يها هي المشابه در

  و با پرسش VASجراحي مجدداٌ با استفاده از سيستم مدرج 
 ۴از بيمار توسط فرد آموزش ديده  هر ساعت پس از عمل تا 

يعني . شد ساعت تعيين ۱۲ساعت تا  ۴ساعت و سپس هر 
پس از جراحي   ۱۲ و ۸،۴،۳،۲،۱ميزان درد در ساعت هاي 

اين ساعات خاص  در نظر گرفتن انتخاب  علت. شدثبت 
طي اين مدت . است زماني حداكثر مدت اثر داروها ةدمحدو

 يا اظهار درد  توسط بيمار زمان ابزار VAS  <۴در صورت 
گرمي   ميلي۱۰۰و سپس يك عدد شياف شد درد ثبت 

فاصله زماني بين پايان عمل تا . ديكلوفناك سديم تجويز  شد
دردي بيمار در نظر  شياف معادل مدت زمان بيتجويز اولين 

 ساعت مجموع مقادير ديكلوفناك سديم ۱۲در طول. شد گرفته
نوار قلبي عاليم حياتي بيمار و ثبت شد،  بيمار مصرفي توسط

 عارضه هرو  وي توسط دستگاه مانيتورينگ كنترل و ثبت
طور منظم ه در ريكاوري ب و نيزجراحي  احتمالي  در طول

ها توسط نرم افزار آماري  داده تجزيه و تحليل . شدپيگيري
spss هاي آماري آزمون وOne Way ANOVA و General 

Linear model,Repeated measure  و آزمون تعقيبيTukey 
 نظر در دار  معني  سطح عنوان  هب >۰۵/۰pو   گرفت  صورت

 .شد گرفته

  
  
  

   نتايج
 سـال   ۳۴ترين فرد   سال و مسن   ۱۶ترين فرد مورد مطالعه      جوان

تـرين   وگرم و سـنگين  يلـ ك۵۰ترين فرد مورد مطالعه      ، سبك سن
  ميانگين سن افراد مـورد مطالعـه     .وگرم وزن داشتند  يل ك ۷۲فرد  

، ميانگين مدت   لوگرمي ک ۶۱±۴  آنها وزنميانگين   سال و    ۴±۲۳
 و ميانگين زمان بـه حركـت درآمـدن          قه دقي ۵/۲۲±۹/۰جراحي

) ترهمزمـان بـا خـروج كـات       ( ساعت۱۸±۲از عمل    بيماران پس 
 نييمارکاگروه   سديم مصرفي در     کلوفناکيدن كل     يانگيم. بود

و نرمـال   ن  ييدوکايل  در گروه     يکمتر از دو گروه ديگر بود، ول      
  ). ۱جدول (دمشابه بو باًيتقر نيسال

 one way ANOVAيز واريـانس    آزمون آمـاري آنـال  ر اساسب
كـه تفـاوت آمـاري معنـي داري بـين ميـانگين             شـد   مشخص  

، مــدت زمــان جراحــي    )P=۱۴۳/۰(، وزن )P=۵۵۴/۰(ســن
)۴۴۷/۰ = P (          و زمان به حركت در آمدن بيماران پس از عمل
)۵۴۶/۰ = P (    از آنجاكه ماركـايين     .در سه گروه وجود نداشت

أثيري در سيستم قلبـي عروقـي       مصرفي بسيار رقيق شده بود، ت     
عارضه سه گروه   يك از بيماران     در هيچ  بيمار ايجاد نشد و نيز    

  . قابل توجهي مشاهده نشدي يدارو
 سـاعت مربـوط بـه       ۱۲ كل طـي     VASكمترين ميزان ميانگين    

  ).۱نمودار (گروه ماركايين بود 
 one way ANOVAبا استفاده از آزمون آماري آناليز واريـانس 

 ۱۲ طـي   كـل VASتفاوت آمـاري معنـي داري  بـين ميـانگين      
و در تمـام  ) P>۰۰۰۱/۰( مـشاهده شـد  ساعت در سـه گـروه     

.كمتـرين ميـزان درد را داشـت       ين  يماركامذكور گروه   ساعات  
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 دكتر شهرزاد طاهرزاده املشي ‐ دکتر حسين خوشرنگ ‐دکتر ماندانا منصور قناعي

   ۱۳۹۱پاييز / ۸۳شماره / ويکم دوره بيست/ مجله دانشگاه علوم پزشكي گيالن       ۸۹

   گروه مورد مطالعه۳ميانگين متغيرها در ة  مقايس۱جدول 
             گروه         

 متغير     

  

  مارکايين
(M±SD) 

  ليدوکايين
(M±SD) 

  نرمال سالين
(M±SD)  

 Pبرآورد آماري   Fمقدار 

 P=۵۵۴/۰  ۵۹۴/۰  ۳۳/۲۳±۰۲/۴  ۳۶/۲۲±۵۲/۳  ۳۳/۲۳±۳/۴    ) سال(سن 

  =P ۱۴۳/۰  ۹۸/۱  ۷/۶۱±۵۲/۴  ۵۶/۵۹±۸۶/۳  ۱/۶۱±۴/۴  )كيلوگرم(وزن 
 P=۴۴۷/۰  ۲۶۹/۰  ۱۳/۲۳ ±۷۵/۰  ۹۹/۲۲ ±۸۲/۰  ۲۴/۲۲ ±۹۸/۰ )       دقيقه(مدت جراحي 

 P=۵۴۶/۰  ۱۰۴/۰  ۰۲/۱۸ ±۱۴/۰  ۹۴/۱۷±/۵۷/۰  ۸۸/۱۷ ±۶۱/۰ زمان به حركت درآمدن بيمار

طي ) ميلي گرم(مجموع شياف ديكلوفناك مصرفي
   ساعت۱۲

۰۲/۷۳± ۳/۱۵۳  ۶۸/۹۴± ۳۰۰  ۰۲/۷۳± ۷/۳۴۶  ۶۵/۴۶  ۰۰۰۱/۰=P 

VAS ۰۰۰۱/۰  ۸۲/۳۳  ۸۱/۴ ±۷۱/۰  ۱۳/۴ ±۶۸/۰  ۵۵/۳ ±۲۵/۰   ساعت۱۲ در=P 

فاصله زماني بين اتمام عمل و تجويز اولين شياف 
  )ساعت(ديكلوفناك

۴/۱± ۵۳/۲  ۱۶/۲± ۵۶/۲  ۶۸/۰± ۵۳/۱  ۳۶/۴  ۰۱۶/۰=P 

  
  
  

   پس از عمل سزارين در مقاطع زماني پس از جراحيVAS ميانگين ة مقايس:۲جدول 
  عمل از پس زمان     

  )ساعت(
  گروه

 ۱ (M±SD)  ۲  (M±SD) ۳  
(M±SD)  

۴  
(M±SD)  

۸  
(M±SD)  

۱۲  
(M±SD)  

برآوردآماري   Fمقدار 
P 

  n(  ۲۹/۱±۳۳/۳  ۰۶/۱±۶/۳  ۸۶/۰±۴۶/۳  ۷۵/۰±۳۳/۳  ۱±۱۳/۴  ۸۶/۰±۴۶/۳  ۷/۱  ۲۰۲/۰=۳۰(مارکايين 

   n(  ۵۱/۲±۵۶/۳  ۲۶/۱±۱۶/۴  ۲۱/۱±۸/۴  ۵۹/۱±۴۳/۴  ۲۲/۱±۲۳/۴  ۱/۱±۶/۳  ۹۲/۲  ۰۱۵/۰=۳۰(ليدوکايين
  n(  ۷۵/۲±۰۶/۴  ۲/۱±۳/۵  ۸۲/۱±۶۶/۵  ۶۱/۱±۴۳/۵  ۲۵/۱±۴۳/۴  ۹۹/۰±۹۶/۳  ۷۴/۵  ۰۰۰۱/۰=۳۰(نرمال سالين

      F  ۸۱۱/۰  ۰۷/۱۶  ۹۱/۱۹  ۴۱/۱۷  ۵۱۵/۰  ۰۴/۲مقدار 
     P ۰۰۰۱/۰=P ۰۰۰۱/۰=P  ۰۰۰۱/۰=P  ۵۹۹/۰=P ۱۳۶/۰=P=۴۴۸/۰  برآورد آماري

  
  

  جراحي از عمل هاي پس م در سه گروه مورد مطالعه به تفكيك زمانگر  ده بر حسب ميليش  مقايسه ميانگين مقدار شياف ديكلوفناك سديم مصرف:۳جدول 
  )ساعت(ملع       زمان پس از

  
 متغير

 ۱   
 (M±SD) 

۲   
  (M±SD) 

۳  
(M±SD) 

۴  
(M±SD) 

۸  
(M±SD) 

۱۲  
(M±SD) 

 n( ۰۱/۴۳±۳۳/۲۳ ۹۷/۴۴±۶۶/۲۶ ۰۱/۴۳±۳۳/۲۳ ۵۷/۳۴±۳۳/۱۳ ۷۴/۵۰±۶۶/۴۶ ۶/۴۰±۲۰=۳۰(مارکايين 

 n( ۰۱/۴۹±۶۶/۳۶ ۲۸/۹±۵۰ ۹۷/۴۴±۳۳/۷۳ ۴/۵۰±۶۶/۵۶ ۷۴/۵۰±۳۳/۵۳ ۶/۴۶±۳۰=۳۰(ليدوکايين 

 n( ۴/۵۰±۶۶/۵۶ ۹/۳۷±۳۳/۸۳ ۹۴/۴۷±۶۶/۶۶ ۰۱/۴۹±۳۳/۶۳ ۷۴/۵۰±۶۶/۴۶ ۴۶/۴۴±۳۰=۳۰(نرمال سالين 

 F ۷۲/۳ ۰۷/۱۲ ۷۴/۱۰ ۸/۱۰ ۱۷/۰ ۵/۰مقدار 

 =P= ۰۰۰۱/۰P= ۰۰۰۱/۰P= ۰۰۰۱/۰ P= ۸۴/۰P= ۶۰۸/۰P ۰۲۸/۰ برآورد آماري

  
تفاوت آماري معني داري بين ميانگين كل شياف ديكلوفناك 

در گروه گرم  سديم مصرف شده توسط بيماران بر حسب ميلي
و نرمال سالين وجود ين يليدوكانسبت به گروه ين يماركا

و گروه نرمال سالين تفاوت ين يليدوكاداشت، اما بين گروه 
  در تمام ين يگروه ماركا  ).P=۰۷۱/۰( جهي موجود نبودقابل تو

   ديكلوفناك سديم كمترين ميزان مصرف شيافساعات مذكور 

  
  ).۲نمودار  (ندرا داشت

 داري بين ميانگين مقدار شياف ديکلوفناک  تفاوت آماري معني
 P =۰۲۸/۰. از عمل بين سه گروه وجودداشت  شده پس مصرف
  ).P =۰۰۰۱/۰و بقيه 

و اين زمان در دو گروه ماركايين و ليدوكايين تقريباً مشابه 
اي كمتر از   سالين با اختالف قابل مالحظه  ولي در گروه نرمال
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 ... در محل برش جراحي بر شدت۲% با ليدوكايين ۲۵/۰%مقايسه تأثير تزريق  ماركايين 

 ۹۰       ۱۳۹۱پاييز / ۸۳ شماره/ ويکم دوره بيست/ مجله دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 ميانگين بين داري  تفاوت آماري معني). ۴نمودار(ديگربود دوگروه
 زماني بين اتمام جراحي و تجويز اولين دوزشياف فاصله

  .)P=۰۱۶/۰(ن سه گروه وجود داشتديكلوفناك سديم در بي 

153.3

346.7

300

0

100

200

300

400
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ليدوكايين ٪۲ ماركايين ٪۰.۲۵ نرمال سالين

  )گرم  ميلي( مقايسه ميانگين مقدار مصرف شياف ديکلوفناک:۳نمودار  

پس از عمل جراحي در بيماران گروه هاي سه گانه در مقاطع زماني 

  پس از عمل جراحي
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مقايسه ميانگين فاصله زماني بين اتمام عمل و تجويز اولين : ۴نمودار 

  دوز ديکلوفناك سديم در سه گروه بيماران مورد مطالعه

 يدار ي معني تفاوت آمارTukey يبياستفاده از آزمون تعقبا 
ن و يسال ن گروه نرماليدرد بق ضدين زمان تزرين اوليب
، )=۰۲۹/۰P و =۰۳۶/۰P( ده شديدن ييمارکاو نيز ن  ييدوکايل

مشاهده  يتفاوتن ييکامارو ن ييدوکايلن دو گروه ي بيول
  ).<۰۵/۰P(نشد

 يدار ي معنـ ي  تفاوت آمـار    Tukey يبيبا استفاده از آزمون تعق    
ـ  يجراحـ   در ساعت دوم پـس از        VASن  يانگين م يب سـه  ن  ي ب

ـ ي  )=۰۰۰۱/۰P و   =P ۰۰۰۱/۰( شـد  مـشاهده گروه    گـروه   يعن
ن ي نسبت به گروه نرمال سال يد کمتر درن    ييمارکاو  ن  ييدوکايل

ـ لن گـروه    يتفاوت در ساعت دوم ب    اين   اما   ،داشتند و ن  ييدوکاي
ـ ي؛  )=۱۵۸/۰P( ده نـشد  يدن  ييمارکا ـ  م يعن ايـن دو   ن درد   يانگي
 ين تمـام ي تفاوت در ساعت سوم باين .ک بود ي نزد همهبگروه  
ب که گـروه    ين ترت يبه ا ؛  ) >P ۰۵/۰ يمگه(ده شد   يها د  گروه
ن شـدت درد را     يشتريـ ن ب يسال  گروه نرمال  ون  يتر کمن  ييمارکا

  .داشتند
ـ ا د هـ  ه گـرو  ين تمـام  يچهارم ب   اين تفاوت در ساعت     شـد   دهي

   و نيکمترن ييمارکاب که گروه ين ترتي به ا،)>P ۰۵/۰ يهمگ(
  .ن شدت درد را داشتنديشترين بيگروه نرمال سال

   ين آماروــــ و آزمGeneral Linear Modelاده از  ـــبا استف
Repeated Measureن يانگيـ ن مي بـ ي داري معني  تفاوت آمار

VAS  از عمـل      پـس  يماران در مقـاطع زمـان     ي گروه ب  ۳ن  ي در ب
ن ييمارکـا ، گـروه   سـاعت اول ۴و در  ) =۰۰۴/۰P( ده شـد   يد

. ن شـدت درد را داشـتند      يشتريـ ن ب يسال ن و گروه نرمال   يتر کم
ـ  ۳ شـدت درد در   ۴‐۸سـاعت  فاصله در سپس   هـم  ه گـروه ب

  .شدکسان ي باًيتقر  ۱۲و ۸ک شد و در ساعات ينزد
ــتفاده از   ــا اس ــارGeneral Linear Modelب ــون آم  ي و آزم

Repeated Measureن يانگيـ ن مي بـ يدار ي معني  تفاوت آمار
VAS  ــروه ــادر گ ــانن  ييمارک ــاطع زم ــس از عمــل يدر مق  پ
ين يليـدوكا ولـي  در گـروه       ) =P ۲۰۲/۰( ده نـشد  ي  د  يجراح

)۰۱۵/۰=P (ن يســال و در گــروه نرمــال)۰۰۰۱/۰ P=  ( تفــاوت
 one با استفاده از آزمون آماري آناليز واريـانس .  بوددار يمعن

way ANOVAداري  بـين ميـانگين    تفاوت آماري معني VAS 
 ،) =P ۰۰۰۱/۰همگي(شد  ديده  ۴و  ۳،  ۲سه گروه  در ساعات      

 و  P=۱۳۶/۰بـه ترتيـب     ( ديده نشد  ۱۲ و   ۸،  ۱ولي در ساعات    
۵۹۹/۰=P ۴۴۸/۰ و=P (بين ميانگين  ولي VAS ساعت ۱۲ كل  
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 دكتر شهرزاد طاهرزاده املشي ‐ دکتر حسين خوشرنگ ‐دکتر ماندانا منصور قناعي

   ۱۳۹۱پاييز / ۸۳شماره / ويکم دوره بيست/ مجله دانشگاه علوم پزشكي گيالن       ۹۱

   ). >۰۰۰۱/۰P(ديده شد يداريتفاوت معنگروه بين سه 
 ي داري معنـ  ي تفاوت آمـار   Tukey يبيبا استفاده از آزمون تعق    

م مـصرفي   در   يکلوفنـاک سـد   يياف د ن مقـدار شـ    يانگيـ ن م يب
ـ    ده شـد   يـ دن  ييمارکـا ن و   ين گـروه نرمـال سـال      يساعت اول ب

)۰۲۲/۰ P=(ــه ؛ ــارت دب ــاگــروه  گــريعب ــه ن ييمارک ــسبت ب ن
 ايـن امـا   ،   مصرف کردند  يکمترکلوفناک  يشياف د ن  يسال نرمال

ـ لن گروه يتفاوت در ساعت اول ب   نيـز  و ن ييمارکـا و ن ييدوکاي
  ).<۰۵/۰P(ده نشديدن ييدوکايلن و يسال ن نرماليب

ــاعت دوم  ــاوت  در س ــن تف ــاي ــال يب ــروه نرم ــال ن گ ن و يس
ـ لن و   يسـال  ن گـروه نرمـال    يو  ب  ) =۰۱۴/۰P(نييمارکا ن ييدوکاي

)۰۰۰۱/۰P=( ـ لن گـروه    ياما ب ،  ده شد ي د ن ييمارکـا و  ن  ييدوکاي
نـسبت  ن  ييدوکايلو  ن  ييمارکاگروه   يعني   . )<۰۵/۰P(نشد دهيد
  ولـي   مصرف كردنـد   يتر کمکلوفناک  ين د يسال  نرمال  گروه   به

ـ لگـروه     دو   در   شـياف مـصرف    مقدار   ن ييمارکـا و  ن  ييدوکاي
  .ک به هم بودينزد

ن ييمارکــان و يســال ن گــروه نرمــال يدر ســاعت ســوم بــ  
)۰۰۰۱/۰P= ( ن ييدوکايـــلو ن ييمارکـــان گـــروه ي بـــنيـــزو
)۰۰۱/۰P=(زانيــن ميکمتــر  ودار بــود  تفــاوت آمــاري معنــي 

  .بودن ييدوکايلوسپس ن ييمارکاگروه در شياف  مصرف
) =۰۰۰۱/۰P(نييدوکايلو  ن  ييمارکان گروه   يدر ساعت چهارم ب   
 يتفاوت آمار )  =۰۰۱/۰P(نييمارکان و   يسال و بين گروه نرمال   

ـ ل امـا بـين گـروه        ،بـود  ي دار يمعن ن  يو نرمـال سـال    ن  ييدوکاي
زان يــن ميکمتــرن ييمارکــاگــروه   ).P <۰۵/۰( دار نبــود معنــي

 نيو نرمال سال  ن  ييدوکايلگروه  داشت و   کلوفناک را   يمصرف د 
   .ندک به هم بودينزدکلوفناک يدر مصرف د

ــتفاده از   ــا اس ــار و آزGeneral Linear Modelب ــون آم  يم
Repeated Measureن يانگيـ ن مي بـ ي داري معني  تفاوت آمار

 سـه ن  يدر ب گرم   يلي م  مصرف شده بر حسب    کلوفناکياف د يش
  ).=P ۰۴۸/۰( ده شد ي پس از عمل ديگروه  در مقاطع زمان

با تفاوت قابل ن ييمارکااز ساعت اول تا چهارم گروه 
ن يکلوفناک مصرف شده بياف دين مقدار شيتر کم يا مالحظه

زان مصرف شياف با يمن ييدوکايلدر گروه .  گروه را داشت۳
. ک شدين نزديسال افت و به گروه نرماليش يگذشت زمان افزا

 گروه به ۳در شياف   مصرف ۸ تا ۴ساعت ة سپس در فاصل
    باًيتقر شياف مقدار مصرف ۱۲ و۸شد و در ساعات  کيزدن هم

   . )۳جدول (بودکسان ي
ــار  ــون آم ــا اســتفاده از آزم ــاليب ــز واري آن  One Wayانس ي

ANOVAــي داري معنــي تفــاوت آمــار ن مقــدار يانگيــن مي ب
حــسب برمــاران يتوســط ب) گــرم يلــيم (يافتيــکلوفنــاک دريد

ــده شــد ۴ و۳، ۲، ۱گــرم در ســه گــروه درســاعات   ميلــي  دي
)۰۲۸/۰p=۰۰۰۱/۰ه يـــ و بق P= ( ۱۲ و ۸ در ســـاعت يلـــو 

  و در  ، )=۶۰۸/۰p و   =۸۴/۰pترتيـب     بـه (دار نبـود  يتفاوت معن 
و نرمـال   ن  ييدوکايلنسبت به   ن  ييمارکا در گروه     ساعت ۱۲کل  
ـ لن گروه   ي، اما ب  )P >۰۰۰۱/۰(ده شد يدتفاوت  ن  يسال  نييدوکاي

  ).=P ۰۷۱/۰(وجود نداشت  ين تفاوتيو نرمال سال
  

 گيري و نتيجه بحث

. ت دارد ي مختلف اهم  يها  است که از جنبه    يا ين جراح يسزار
ـ ا آمـدن ن   يدنهچون نه تنها خود فرد بلکه نوزاد پس از ب          بـه   ازي

.  مادر دارد  ي اول پس از تولد از سو      يمراقبت در همان روزها   
ت از نوزاد  و بـاالخص       ي حما درک عامل بازدارنده مادر     يدرد  

 عـاملي  ،    ين کاهش درد پـس از جراحـ       يبنابرا. است يردهيش
هـدف  ). ۵(شود ي م يتلقمار  ي پزشک و ب   يت برا ياهم مهم و با  

ـ  مقا ما مطالعهاز   ن ي بـود کـه حـ      يمـاران يشـدت درد در ب    سه  ي
 .افت کردند ي در نييمارکاا  ي نييدوکايل يق موضع ين، تزر يسزار

ـ  ديگراو باردار خانم   ۹۰ ين مطالعه رو  يا  يمـار يک و فاقـد ب ي
ـ     ۲۳ ±۴ يبا متوسط سن   (ينه ا يزم  ۶۱ ±۴ ي سال و متوسط وزن
 گـروه   ۳ بـه    يانجام گرفت کـه بـه صـورت تـصادف         ) لوگرميک

ن بستن جـدار    ين و ح  يان عمل سزار  يدر پا . م شده بودند  يتقس
ــکم، در  ــش ــروه ي ــاک گ ــر ۲۵/۰ نييمارک ــد، گ وه دوم  درص

 يهـا  هيـ ن بـه داخـل ال     ي و گروه سوم نرمال سال     ٪۲ نييدوکايل
  . ق شديجدار شکم تزر

در VAS  يريـ گ ماران بر اساس ابزار انـدازه يزان درد بيسپس م
ر ي پس از عمل ثبت شـد و مقـاد          ۱۲ و   ۸،۴،۳،۲،۱ يها ساعت

 در و محاسبه   ين فواصل زمان  ياماران در   ي ب يکلوفناک مصرف يد
  .سه شديان گروه ها مقايرها در  مين متغيت اينها
ماران از ساعت هـشتم  ينشان داد که درد تمام ب   مامطالعه  ج  ينتا

 ن موضوع ي ا يعلت احتمال . رسد يک حالت ثابت م   يبه بعد به    
بدن انسان است که با      موجود در    يندهاي فرآ يعي طب يولوژيزيف
  ج کم شده و يدرـــ، درد به تيجراحان يذشت زمان از پاـــگ
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  . رسد يک حالت ثابت ميسرانجام به 
 در تمـام مـدت زمـان مـورد          نييمارکـا ماران تحت درمان با     يب

ف و  ي درد ضـع   ان ساعت دوازدهـم   ي از ساعت اول تا پا     مطالعه
ـ يرا تجربه کردند که در سـاعات مختلـف تغ          يکسانيباً  يتقر ر ي

 ساعت  VAS =۳۳/۳،  ۱۲ ساعت   VAS =۴۶/۳(نداشت ياديز
ـ  يانگيم= ۳ /۵۵،  ۱ ـ  ا  .)>۲/۰PوVAS ين کل نـشان  مطلـب   ن  ي
، درد از ابتـدا در حـد سـاعت          نييمارکـا با مصرف    که دهد يم

   حـساب   بـه  يمطلـوب جـه   يتن  که  است  هبود عمل از دوازدهم پس 
  . ديآ يم

ـ م=۱۳/۴( ين  يليدوكا با مصرف      همچنين   ـ  يانگي  )VAS ين کل
تجربـه كردنـد ولـي    ين يماركابيماران درد بيشتري را نسبت به   

ـ م=۸۱/۴( سـالين  در مقايسه با گروه نرمال     ـ  يانگي  ) VAS ين کل
ود از نظـر آمـاري فقـط در          ايـن وجـ    بـا . درد كمتري داشـتند   

ــين درد   ۴ و۲،۳ ســاعات ــاداري ب  پــس از عمــل تفــاوت معن
  ) . =۰۰۰۱/۰p( گروه وجود داشت ۳بيماران در 

در مورد ساعت اول پس از عمل، نزديك تر بودن شـدت درد             
هـاي   دارو  آثـار  را شايد بتوان بـا بـاقي مانـدن          گروه ۳بيماران  

 پـس از آن در      .)=۴۴۸/۰p(ال توجيـه نمـود        هوشي اسـپاين   بي
ــاعت دوم ــروه  س ــاران در دو گ ــدت درد بيم ، اخــتالف در ش

شـد   دار  يمعنـ سـالين   بـا گـروه نرمـال   ين يليـدوكا و ين يماركـا 
)۰۰۰۱/۰p=)(۰۰۰۰۱/۰p=(.   ــروه ــان گ ــي مي ــا ول و ين يمارك

و اين نتيجه  )=۱۵۸/۰p(ديده نشدداري  يمعنوت  تفاين  يليدوكا
ايـن دو دارو در     آثـار   بودن تقريبـي      مشابهکننده    تواند توجيه  مي

 ۳ت  اپس از آن در ساع    . نخستين ساعات پس از جراحي باشد     
 مـشاهده شـد   داري   يمعنـ  گروه تفـاوت آمـاري       ۳بين هر    ۴و
)۰۰۵/۰p< (    ين يليـدوكا و  ين  يماركـا تر بـودن    ثرؤكه بيـانگر مـ

نـسبت بـه   ين يماركـا طـور   نـسبت بـه نرمـال سـالين و همـين     
  .استين يليدوكا

 اثـر  يبررسـ  بـاره  و همکـارانش در    ييکتر اللـو  دمطالعه  ج  ينتا
 ين رو ي سـزار  ياز جراحـ   در کنتـرل درد پـس     % ۵/۰ نييمارکا
شـشم و    و    چهـارم  يها نشان داد که در ساعت    باردار   زن   ۱۰۰

افـت کننـده   ين شدت درد در گـروه در يانگينهم پس از عمل م  
است  کمتر   يجهطور قابل تو    نسبت به گروه کنترل به     نييمارکا

)۰۵/۰p<() ۷(.  
  ور لوئن ــي که توسط دکتر ليگريده ــمطالع ج حاصل ازياـنت

   ي شکميسترکتوميد هي زن کاند۳۲ يرانش روان و همکياست
ـ لز نشان داد که استفاده از       يانجام شد ن   منجـر بـه    % ۱ نييدوکاي

 ساعت اول پس از  ۸ طيماران  ي ب دکاهش قابل توجه شدت در    
  .)۰۵/۰p<( )۸(  شوديعمل م

گروه تحت درمان با  زيزان مصرف مسکن نيدر مورد م
را ) گرم يلي م۱۵۳(کلوفناک ياف دي از شيزان کمتري منييمارکا

 نيسال و نرمال) گرم يلي م۳۰۰( نييدوکايلنسبت به گروه 
ن زمان مصرف يهمچن .افت نمودنديدر) گرم ميلي ۷/۳۴۶(

بود که  ) ساعت۵۶/۲( نييمارکان دوز مسکن در گروه ياول
 يتر بود ول يطوالن) ساعت۵۳/۱( نينسبت به گروه نرمال سال

 ۵۳/۲(نييدوکايل و نييمارکان گروه ي بيدار يمعنتفاوت 
جه يتوان نت ين ميابنابر؛  )<۰۵/۰p(وجود نداشت) ساعت

 قابل   سبب کاهشنييدوکايل نسبت به نييمارکاگرفت که 
ر انداختن ي در به تأخيول  شوديزان مصرف مسکن  ميتوجه م

در  . وجود ندارديادين آنها تفاوت زياز عمل ب شروع درد پس
 يبررس يبراانوار و همکارانش تر محمد که توسط دکيا مطالعه

 ي شکميها ياز جراح بر کنترل درد پس% ۲۵/۰ نييمارکار يتأث
مدت زمان  ماران انجام شد،ي نفره از ب۱۰۰ دو گروه يرو
 ۷/۲ ساعت و در گروه کنترل ۳/۵ نييمارکا گروه  ي دردرد بي

کلوفناک يد(يمسکن مصرف نيانگين ميهمچن .بود  ساعت
 در گروه کنترل گرم و يليم۷۵ نييمارکا  در گروه) ميسد

  .بود  گرم يليم۱۷۵
زان يز مي و همکارانش نييدکتر اللون در مطالعه يهمچن

 نييمارکاکننده  افتيدراز عمل در گروه  ن پسيمصرف پتد
گروه   کمتر ازيبه طورقابل توجه )گرم  ميلي±۶۳/۲۵ ۱۶(

  .)۰۵/۰p<( )۹( بود)  ميلي گرم۰۵/۳۵± ۶/۱۳( شاهد
  شدت درد درما مطالعه دست آمده دره ج بيبراساس نتا

افت ي درنييمارکا يق موضعين تزرين سزاري که حيمارانيب
  گروه، نسبت بهيه پس از جراحي ساعات اول در،کردند
درد کمتر نياز به تجويز داروي ضد  وبود کمترين يليدوكا

کنترل درد پس از  يبران روش ي بنابراين ا؛دشاحساس 
  .تر استدين مفيسزار

 يله مراتب قدردانين وسيسندگان بدينو :تشكر و قدرداني
معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي  را از خود

  ات ــدليل حمايت مالي از اين تحقيق  و مركز تحقيقه گيالن ب
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 .دارند يابراز م کوشش در تصويب آن  بابتبهداشت باروري
علوم    دانشگاهاي  دکتراي حرفهنامه  پايان از   اين مقاله برگرفته

  باشد مي  گيالن  پزشکي
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Abstract 
Introduction: Pain control is one of the most important issues of post operation. Uncontrolled pain can be due to the 

complications such as rise of myocardial oxygen consumption, hypercoagulative state and suppression of respiratory 

system. There are several methods to control post operative pain, among which peripheral methods, due to fewer 

associated complications than others, (such as opioids and noroagsial methods) is more fruitful. 

Objective:

 

 The aim of this study was to compare efficacy of marcaine 0.25% with that of

 

 lidocaine 2% for controlling 

the pain after cesarean section. 

Materials and Methods:

 

 In a double blind clinical trial, we selected 90 women with gravid one and term 

pregnancy.They were randomized into three groups. Patients underwent spinal anaesthesia. Following the surgery, we 

 

injected marcaine 0.25% in dose of 0.5 mg/kg with 20 cc distilled water, in 3 layers of abdomen (peritoneum, muscle, 

sub derm) in group 

 

1, lidocaie

 

 2%, 4m

 

g/kg with 20 cc distilled water in group 2 and

 

 30cc normal saline in group 3.The 

severity of pain was

 

 measured by VAS in 1

 

, 2,3,4,8

 

 and 12 hours after surgery. Also, the first dose administration time 

and mean consumption of diclofenac were assessed and compared among the three groups. We used SPSS, One Way 

ANOVA and Repeated Measure

 

 for analysis.( P.value less than 0.05 was considered significant) 

Result: The mean values 

 

of VAS in hours of 1,2,3,4 in group of marcaine were 

 

(3.33,3.6,3.46,3.33), respectively, in 

lidocaine group were 

 

(3.56,4.16,4.8,4.43) and in normal saline group were

 

(4.06,5.3,5.66,5.43). The mean time of the 

first dose administration

 

 of diclofenac in marcaine group was 2.56, in lidocaine group was 2.53 and in normal saline 

 

group was 1.53. 

Conclusion:

 

 The local infiltration of marcaine 0.25 % in puncture of cesarean seems to be more effective than lidocaine 

 

2% for pain control and decreases analgesic consumption in early hours after cesarean section. 

 

Key words: Bupivacain/ Cesarean Section/ Diclofenac/ Lidocain/ Pain, Postoperative 
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