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Abstract
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Background: Postoperative pain is an important clinical issue. Since post-cesarean pain can affect maternal
and neonatal health, the present study was conducted to compare the effects of lidocaine and epinephrine
infiltration with lidocaine alone at the site of incision at the end of cesarean section.
Materials and Methods: The current study was performed on 100 women with term pregnancies who were
candidate for elective cesarean with spinal anesthesia. Patients were randomly divided into two groups of
20 ml %2 Lidocaine or 20 ml solution of 4/1 of 1 mg/ml Epinephrine in 50cc of %2 Lidocaine (200000/1
dilution) infiltrated subcutaneously after cesarean and before closing the skin. Measurement of pain and
narcotic use after surgery, the time of first lactating, the time of getting out of bed, and discharge time were
compared between the two groups using statistical tests, independent t, fisher exact test, and chi-square.
Findings: Individuals who were infused with lidocaine and epinephrine at the end of the cesarean section at
the time of incision initiated breastfeeding earlier (P = 0.018) and were discharged earlier (P = 0.010) than
those receiving lidocaine alone. Also, the first group had less pain intensity from four hours postoperatively
until the end of the first day postoperatively (P <0.001) and their pethidine consumption was lower (P <0.001).
Conclusion: It seems that adding Epinephrine to the local anesthetics like Lidocaine can prolong the effect
of anesthetics, reduce the doses of narcotic use after surgery, and decrease the time of first lactating and
discharge from hospital.
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مقایسه تاثیر انفیلتراسیون لیدوکایین به تنهایی و توام با اپینفرین در محل
انسزیون در پایان عمل سزارین
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 -1مرکز توسعه تحقیقات بالینی شهید اکبرآبادی ،گروه زنان و زایمان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -2گروه زنان و زایمان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -3مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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چكيده:
سابقه و هدف :درد پس از عمل یک موضوع مهم بالینی است .با توجه اینکه درد پس از سزارین میتواند روی سالمت مادر و نوزاد اثر بگذارد ،این مطالعه با هدف
مقایسه اثر انفیلتراسیون لیدوکایین و اپی نفرین با لیدوکایین در محل انسزیون در پایان عمل سزارین انجام شد.
روش بررسی :این کارآزمایی بالینی روی  100خانم با حاملگی ترم کاندید سزارین الکتیو تحت بیحسی اسپاینال انجام شد .بیماران به صورت تصادفی به دو گروه
انفیلتراسیون 20میلیلیتر لیدوکایین  2درصد یا  20میلیلیتر محلول حاصل از اضافه کردن یک چهارم آمپول یک میلیگرم در میلیلیتر آدرنالین در  50سیسی لیدوکایین
 2درصد در زیرجلد پس از اتمام سزارین و قبل از بستن جدار تقسیم شدند .میزان درد و مصرف مسکن پس از عمل و زمان شیردهی ،راه افتادن و ترخیص بیماران در
دو گروه با آزمونهای آماری من  -ویتنی ،دقیق فیشر و مجذور کی مقایسه شد.
یافتهها :افرادی که در پایان عمل سزارین در محل انسزیون برای آنها لیدوکایین و اپینفرین انفیلتره شد نسبت به گروهی که تنها لیدوکایین دریافت کردند زودتر شیردهی
را آغاز کرده ( )P=0/018و زودتر ترخیص شدند ( .)P=0/010همچنین این افراد از چهار ساعت پس از عمل تا پایان روز اول پس از عمل ،شدت درد کمتری را تجربه
کردند ( )P>0/001و مصرف پتیدین آنها هم در روز اول کمتر از گروه مقابل بود(.)P>0/001
نتیجهگیری :به نظر میرسد اضافه کردن اپینفرین به بیحسکنندههای موضعی مانند لیدوکایین سبب طوالنی کردن اثر بیحسکنندگی آن و کاهش مصرف میزان
مخدر مورد نیاز پس از عمل و همچنین کوتاهتر کردن زمان جراحی تا شیردهی و ترخیص بیمار میشود.
واژگان كلیدی :سزارین ،درد پس از عمل ،زخم جراحی ،لیدوکایین ،اپینفرین
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مقدمه:
در سراسر ﺟهان ،سﺰارین اﺯ ﺷایﻊترین اﻋماﻝ ﺟراﺣی است) .(1ساﺯمان بهداﺷت
ﺟهانی با بررسی ﺁمار  150کﺸور ،نﺸان دادﻩ که در ﺣاﻝ ﺣاﺿر میانﮕین میﺰان
سﺰارین  18/6درﺻد است ،اما برﺧی کﺸورها با این میﺰان فاﺻله ﺯیادی دارند.
ﻃﺒﻖ این ﺁمار ،ایران رتﺒه پنﺠﻢ میﺰان سﺰارین در ﺟهان یﻌنی ﺣدود  47/9درﺻد را
داراست).( 2
با توﺟه به اینکه تﻌداد ﺯیادی اﺯ بیماران به دﻻیﻞ ﮔوناﮔون اﺯ ﺟمله دﻗیﻖ نﺒودن

روشهای ارﺯیابی درد ،نﺒود پروتکﻞهای موثر در ادارﻩ درد ،باورهای نادرست و توﻗﻊ
باﻻی بیماران ،اﺯ درد ﺧفیﻒ تا متوسﻂ پﺲ اﺯ ﻋمﻞ رنﺞ میبرند)3و .(4این مسﺌله
در ساﻝهای اﺧیر توﺟه ﺯیادی را به ﺧود ﺟلﺐ کردﻩ و تﺒدیﻞ به یکی اﺯ موﺿوﻉهای
مهﻢ بالینی ﺷدﻩ است) .(5ﺷدﺕ دردی که پﺲ اﺯ ﻋمﻞ ﺣﺲ میﺷود به نوﻉ و مدﺕ
ﻋمﻞ ،نوﻉ بیﺣسی و بیهوﺷی و وﺿﻌیت روانی و اﺣساسی بیمار بستﮕی دارد).(6
بیتوﺟهی به درد پﺲ اﺯ ﻋمﻞ و درمان ﺁن ،ﺁثار مﺨربی ﭼون ایﺠاد تﻐییرهای
نوروهورموناﻝ ،افسردﮔی ،اﺿﻄراﺏ ،بیﺧوابی ،نﺒود کنترﻝ ،نﺒود ارتﺒاﻁ مناسﺐ با
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دیﮕران و ﺣتی ایﺠاد درد مﺰمن را به دنﺒاﻝ دارد)7و .(8روشهای متفاوتی برای
کاهﺶ درد پﺲ اﺯ ﻋمﻞ وﺟود دارد که اﺯ ﺁن ﺟمله میتوان اﺯ تﺰریﻖ اپیوییدها نام برد
که میتواند با تهوﻉ ،استفراﻍ و دپرسیون تنفسی همراﻩ باﺷد)9و10و .(11روشهای
دیﮕری مانند استفادﻩ اﺯ بیدردکنندﻩهای موﺿﻌی ) ،(local analgesiaبیدردی
اپیدوراﻝ مداوم و تﺠویﺰ مسکنهای ﺧوراکی هﻢ استفادﻩ میﺷوند)10و11و.(12
بیدرد کنندﻩهای موﺿﻌی سﺒﺐ کاهﺶ مﺼرﻑ مﺨدرها میﺷوند و میتوانند به
ﻋنوان بﺨﺸی اﺯ پروتکﻞ کاهﺶ درد به کار روند).(13
درد پﺲ اﺯ سﺰارین میتواند ﺷیردهی و وﺿﻌیت سالمت مادر و نوﺯاد را متاثر
کند) .(14هر ﭼند روشهای مﺨتلفی برای کاهﺶ این درد اراﺋه ﺷدﻩ ولی این
روشها در برﺧی بیماران کافی و موفقیتﺁمیﺰ نیستند) .(15مﻄالﻌههای متفاوتی در
مورد انفیلتراسیون بیﺣﺲکنندﻩهای موﺿﻌی در مﺤﻞ انسﺰیون برای کاهﺶ درد
پﺲ اﺯ ﻋمﻞ وﺟود دارد اما در مورد اﺿافه کردن اپینفرین مﻄالﻌهها کﻢ است .هدﻑ
اﺯ این مﻄالﻌه مقایسه اثر انفیلتراسیون لیدوکایین و اپینفرین با لیدوکایین در مﺤﻞ
انسﺰیون پﺲ اﺯ سﺰارین در میﺰان درد ،نیاﺯ به مسکن و ﺯمان ﺷروﻉ ﺷیردهی و راﻩ
افتادن بیمار و ﺯمان ترﺧیﺺ بیمار پﺲ اﺯ سﺰارین است.

ﺟدوﻝ  :1مقایسه میﺰان انداﺯﻩ درد در مقیاﺱ ) NRSاﺯ ﺻفر تا  (10برﺣسﺐ
ﺯمانهای پیﮔیری و به تفکیﻚ ﮔروﻩهای مورد مﻄالﻌه
ﺯمان
پﺲ اﺯ
ﻋمﻞ
 15دﻗیقه
 2ساﻋت
 4ساﻋت
 6ساﻋت

ﮔروﻩ درمانی
لیدوکایین
)(n=50

0/60
2/26
0/72
4/36
0/79
5/70
1/03
7/00

 8ساﻋت

1/02
7/12

24
ساﻋت

0/58
3/70

12
ساﻋت

0/71
5/16

48
ساﻋت

0/64
1/72

لیدوکایین و
اپینفرین

بدون تﻌدیﻞ اثر
وﺯن
-pمقدار

+

با تﻌدیﻞ اثر وﺯن
-pمقدار

++

)(n=50

2/04 0/61

0/872

>0/999

3/64 1/01

<0/001

0/056

4/86 1/05

<0/001

0/008

5/82 0/72

<0/001

<0/001

5/64 1/17

<0/001

<0/001

3/72 0/83

<0/001

<0/001

2/48 0/81

<0/001

<0/001

1/16 0/82

<0/001

0/024

+ﺁﺯمون من-ویتنی با تﺼﺤیﺢ بن فرونی؛  :++تﺤلیﻞ  ANCOVAبا تﺼﺤیﺢ بن
فرونی برای تﻌدیﻞ اثر متﻐیر وﺯن
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مواد و روشها:
تﺤقیﻖ به روش کارﺁﺯمایی بالینی انﺠام ﺷد .پﺲ اﺯ کسﺐ مﺠوﺯ اﺯ کمیته اﺧالﻕ
دانﺸﮕاﻩ ﻋلوم پﺰﺷکی ﺷهید بهﺸتی در ساﻝ  ،1397روی  100ﺧانﻢ باردار با ﺣاملﮕی
ترم کاندیدای سﺰارین الکتیو تﺤت بیﺣسی اسﭙایناﻝ در بیمارستان دانﺸﮕاهی
ﺁیتاﷲ یتﺂﻃالقانی انﺠام ﺷد .مﻌیارهای ﺧروﺝ اﺯ مﻄالﻌه ﺷاﺧﺺ تودﻩ بدنی بیﺶ
اﺯ  35کیلوﮔرم  /متر مربﻊ ،سابقه ﺷناﺧته ﺷدﻩ یا مﺸکوﻙ ﺣساسیت به داروهای
بیﺣسی موﺿﻌی ،ﻃوﻝ ﻋمﻞ بیﺶ اﺯ یﻚ و نیﻢ ساﻋت ،ابتال به بیماریهای مﺰمن
مانند بیماریهای کﺒدی ،دیابت یا بیماریهای ﻗلﺒی -ﻋروﻗی ،اﺧتالﻝهای ﻃﺒی که
به وسیله ﺣاملﮕی ایﺠاد میﺷوند مانند پرﻩ اکالمﭙسی ،مﺼرﻑ مواد مﺨدر و سیﮕار،
مﺼرﻑ ﺁنالﮋﺯیﻚ ﻃی  24ساﻋت ﻗﺒﻞ اﺯ ﺟراﺣی و مﺸکﻞ در ارتﺒاﻁ کالمی بود .برای
تمامی بیماران یﻚ فرم رﺿایت ﺁﮔاهانه تکمیﻞ و مراﺣﻞ مﻄالﻌه برای ﺁنها ﺷرﺡ و
به ﺁنها ﮔفته ﺷد که ﺷانﺲ ﻗرار ﮔرفتنﺷان در دو ﮔروﻩ یکسان است.
سﭙﺲ بیماران به ﺻورﺕ تﺼادفی با استفادﻩ اﺯ روش بلوﻙهای ﺟایﮔﺸتی به یکی
اﺯ دو ﮔروﻩ وارد ﺷدند .بیمار ،مﺤققی که پﺲ اﺯ ﺟراﺣی بیماران را بررسی میکرد و
کسی که ﺁنالیﺰ دادﻩها را انﺠام میداد در مورد نوﻉ داروی انفیلتراسیون ﺷدﻩ بیاﻃالﻉ
بودند .ﻗﺒﻞ اﺯ ﺷروﻉ ﻋمﻞ ،سن مادر بر ﺣسﺐ ساﻝ ،وﺯن بر ﺣسﺐ کیلوﮔرم ،ﺷاﺧﺺ
تودﻩ بدنی بر ﺣسﺐ کیلوﮔرم بر متر مربﻊ و تﻌداد بارداری ﻗﺒلی )وﺟود یا نﺒود بارداری
ﻗﺒلی( در فرم اﻃالﻋاتی ثﺒت میﺷد .تمامی ﺟراﺣیها توسﻂ یﻚ ﮔروﻩﺟراﺡ انﺠام
ﺷد .پﺲ اﺯ پایان سﺰارین و ﻗﺒﻞ اﺯ بستن ﺟدار برای بیماران بر ﺣسﺐ ﮔروﻩ 20
میلیلیتر لیدوکایین  2درﺻد یا  20میلیلیتر مﺤلوﻝ ﺣاﺻﻞ اﺯ اﺿافه کردن یﻚ
ﭼهارم ﺁمﭙوﻝ یﻚ میلیﮔرم در میلیلیتر ﺁدرنالین در  50سیسی لیدوکایین  2درﺻد
)رﻗت  ( 1/200000در ﺯیرﺟلد انفیلترﻩ میﺷد .ﻗﺒﻞ اﺯ انفیلتراسیون برای ممانﻌت اﺯ
ورود مستقیﻢ مﺤلوﻝ به داﺧﻞ رگ ﺁسﭙیراسون انﺠام میﺷد .در پایان ﻋمﻞ ﻃوﻝ
مدﺕ ﺟراﺣی بر ﺣسﺐ دﻗیقه در فرم اﻃالﻋاتی ثﺒت میﺷد.
سﭙﺲ میﺰان درد بیماران با کمﻚ یﻚ ﺧﻂکﺶ که اﺯ ﺻفر تا  10تقسیﻢبندی ﺷدﻩ
بود و در ﺁن ﺻفر نﺸاندهندﻩ نﺒود درد و  10نﺸاندهندﻩ بیﺸترین دردی که فرد تا
کنون تﺠربه کردﻩ بود ) (NAS: Numerical Rating Scaleدر دﻗیقههای ) 15در
ریکاوری( ،ساﻋتهای  12 ،8 ،6 ،4 ،2و  24و  48پﺲ اﺯ ﻋمﻞ ثﺒت میﺷد .در هر
مرﺣله در ﺻورﺕ درد با ﺷدﺕ یﻚ تا ﭼهار اﺯ  10برای بیمار ﺷیاﻑ دیکلوفناﻙ رکتاﻝ
 100میلیﮔرمی ،در ﺻورﺕ درد ﺷدید پنﺞ تا هفت اﺯ  25 ،10میلیﮔرم پتیدین
ﻋﻀالنی و در ﺻورﺕ ﺷدﺕ درد هﺸت تا  10اﺯ  50 ،10میلیﮔرم پتیدین ﻋﻀالنی
تﺠویﺰ میﺷد و در ﺯمان ترﺧیﺺ میﺰان نیاﺯ به مسکن در هﺸت ساﻋت اوﻝ ،در
ساﻋتهای  9تا  24و در روﺯ دوم پﺲ اﺯ ﻋمﻞ ،ﻃوﻝ مدﺕ بستری در بیمارستان
بر ﺣسﺐ روﺯ ،ﺯمان راﻩ افتادن بیمار و ﺯمان نﺨستین ﺷیردهی هﻢ ثﺒت میﺷد.
در انتها تمام اﻃالﻋاﺕ نرمافﺰار SPSSویرایﺶ  21ﺷد و توسﻂ ﺁﺯمونهای ﺁماری
من-ویتنی ،دﻗیﻖ فیﺸر و مﺠذور کی تﺠﺰیه و تﺤلیﻞ ﺷد.

یافتهها:
در این مﻄالﻌه برای  50نفر انفیلتراسیون لیدوکایین و برای  50نفر انفیلتراسیون
لیدوکایین و اپینفرین انﺠام ﺷد .نتایﺞ نﺸان داد که سن در دو ﮔروﻩ با تﺰریﻖ
لیدوکایین و تﺰریﻖ لیدوکایین و اپینفرین به ترتیﺐ  31/64± 5/26و 6/22
 29/88±بود ) .(P= 0/130ﻃوﻝ ﻋمﻞ بر ﺣسﺐ دﻗیقه نیﺰ در دو ﮔروﻩ به ترتیﺐ
 44/08 ± 16/99و  47/ 96± 16/63بود ) .(P=0/174هﻢﭼنین در این دو ﮔروﻩ
میانﮕین و انﺤراﻑ مﻌیار ﺷاﺧﺺ تودﻩ بدنی به ترتیﺐ  32/42 ± 5/17و 3/73
 30/64±بود ) .(P=0/052هﻢﭼنین نتایﺞ نﺸان داد که در ﮔروﻩ لیدوکایین  18نفر
) 36درﺻد( و در ﮔروﻩ لیدوکایین و اپینفرین  19نفر ) 38درﺻد( برای نﺨستین بار
باردار ﺷدﻩ بودند ) .(P=0/836میانﮕین و انﺤراﻑ مﻌیار وﺯن افراد ﮔروﻩ لیدوکایین
 80/36± 14/14و در ﮔروﻩ لیدوکایین و اپینفرین  73/51 ± 11/55بود و اﺯ این
ﺣیﺚ اﺧتالﻑ مﻌناداری وﺟود داﺷت ) .(P=0/009با توﺟه به مﻌنادار بودن اﺧتالﻑ
میانﮕین وﺯن در دو ﮔروﻩ درمانی در مقایسههای بﻌدی اثر این متﻐیر را در تﺤلیﻞها
تﻌدیﻞ کردیﻢ.
در ﺟدوﻝ یﻚ ﺷدﺕ درد در دو ﮔروﻩ درمانی در ﺯمانهای مﺨتلﻒ نﺸان دادﻩ ﺷدﻩ
است .همان ﻃور که در ﺟدوﻝ مﺸاهدﻩ میﺷود ،این دو ﮔروﻩ اﺯ ﺣیﺚ ﺷدﺕ درد در
 15دﻗیقه پﺲ اﺯ ﻋمﻞ ) (P>0/999و دو ساﻋت پﺲ اﺯ ﻋمﻞ ) (P=0/056اﺧتالﻑ
مﻌناداری نداﺷتند ،اما اﺯ ﺁن به بﻌد تا انتهای  24ساﻋت اوﻝ به ﺷکﻞ مﻌناداری در
ﮔروﻩ لیدوکایین و اپینفرین کمتر اﺯ ﮔروﻩ لیدوکایین تنها بود و ﺣداکﺜر این اﺧتالﻑ
همانﻃور که در نمودار یﻚ نیﺰ مﺸاهدﻩ میﺷود در ساﻋتهای ﺷﺶ و هﺸت پﺲ
اﺯ ﻋمﻞ بود .دوبارﻩ اﺧتالﻑ درد در ساﻋت  48پﺲ اﺯ ﻋمﻞ مﻌنادار نﺒود ).(P=0/024
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فردی در دو ﮔروﻩ پتیدین تﺠویﺰ نﺸد.
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دو ﮔروﻩ درمانی
در ﺟدوﻝ  2ﭼند پیامد دیﮕر بیماران دو ﮔروﻩ با هﻢ مقایسه ﺷدﻩ است و همان ﻃور
که مﺸاهدﻩ می ﺷود ﺯمان نﺨستین ﺷیر دادن و ترﺧیﺺ اﺯ بیمارستان در ﮔروﻩ
لیدوکایین و اپینفرین به ﻃور مﻌناداری کمتر اﺯ ﮔروﻩ لیدوکایین بود ،اما ﺯمان بهراﻩ
افتادن در مرﺯ مﻌنادار ﺷدن بود ).(P=0/062
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 +ﺁﺯمون من-ویتنی؛  ++تﺤلیﻞ  ANCOVAناپارامتری برای تﻌدیﻞ اثر متﻐیر وﺯن
در ﺟدوﻝ  3مقدار ﺷیاﻑ دیکلوفناﻙ و پتیدین تﺠویﺰ ﺷدﻩ در دو ﮔروﻩ درمانی با هﻢ
مقایسه ﺷدﻩاند .همان ﻃور که مﺸاهدﻩ میﺷود میﺰان ﺷیاﻑ دیکلوفناﻙ تﺠویﺰ ﺷدﻩ
در هﺸت ساﻋت اوﻝ ،در ساﻋتهای  9تا  24و در مﺠموﻉ به ﻃور مﻌناداری در ﮔروﻩ
لیدوکایین و اپینفرین به نﺤو مﻌناداری بیﺸتر اﺯ ﮔروﻩ لیدوکایین و مﺼرﻑ پتیدین
در هﺸت ساﻋت اوﻝ و ساﻋتهای  9تا  24کمتر اﺯ ﮔروﻩ لیدوکایین بود .در روﺯ دوم
میﺰان دیکلوفناﻙ تﺠویﺰی تفاوﺕ مﻌناداری با هﻢ نداﺷتند ) (P=0/126و برای هیﭻ
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نتیجهگیری:
به نظر میرسد اﺿافه کردن اپینفرین به بیﺣﺲکنندﻩهای موﺿﻌی مانند لیدوکایین
سﺒﺐ ﻃوﻻنی کردن اثر بیﺣﺲکنندﮔی ﺁن و کاهﺶ مﺼرﻑ میﺰان مﺼرﻑ مﺨدر
مورد نیاﺯ پﺲ اﺯ ﻋمﻞ و هﻢﭼنین سﺒﺐ کوتاﻩتر کردن ﺯمان ﺟراﺣی تا ﺷیردهی و
ترﺧیﺺ بیمار میﺷود.
تشکر و قدردانی:
نویسندﮔان اﺯ بیماران ﺷرکتکنندﻩ در مﻄالﻌه و هﻢﭼنین اﻋﻀای ﺷورای پﮋوهﺶ
ﮔروﻩ ﺯنان و ﺯایمان و کمیته اﺧالﻕ دانﺸﮕاﻩ ﻋلوم پﺰﺷکی ﺷهید بهﺸتی برای
تﺼویﺐ ﻃرﺡ تﺸکر و ﻗدردانی میکنند.
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بحث:
نتایﺞ این مﻄالﻌه نﺸان داد افرادی که در پایان ﻋمﻞ سﺰارین در مﺤﻞ انسﺰیون
برای ﺁن ها لیدوکایین و اپینفرین انفیلترﻩ ﺷد ،نسﺒت به ﮔروهی که تنها لیدوکایین
دریافت کردند به ﻃور مﻌناداری ﺯودتر ﺷیردهی را ﺁﻏاﺯ کردﻩ و ﺯودتر ترﺧیﺺ ﺷدند.
هﻢ ﭼنین این افراد اﺯ ﭼهار ساﻋت پﺲ اﺯ ﻋمﻞ تا پایان روﺯ اوﻝ پﺲ اﺯ ﻋمﻞ نسﺒت
به ﮔروﻩ لیدوکایین تنها ﺷدﺕ درد کمتری را تﺠربه کردند و مﺼرﻑ پتیدین ﺁنها نیﺰ
در روﺯ اوﻝ کمتر اﺯ ﮔروﻩ مقابﻞ بود .به نظر میرسد دلیﻞ نﺒود تفاوﺕ مﻌنادار و مرﺯی
بودن تفاوﺕ در میﺰان ﺷدﺕ درد در ریکاوری و ساﻋت دوم پﺲ اﺯ ﻋمﻞ ،باﻗی ماندن
اثر بیﺣسی اسﭙایناﻝ ﺣین ﻋمﻞ است .بدیهی است که کاهﺶ ﺷدﺕ درد سﺒﺐ
کاهﺶ مﺼرﻑ پتیدین و بالﻄﺒﻊ افﺰایﺶ مﺼرﻑ دیکلوفناﻙ ﺷد که در دردهای با
ﺷدﺕ کمتر استفادﻩ میﺷد ،اما این ﺁثار بر میﺰان ﺷدﺕ درد و مﺼرﻑ مسکن ،تنها
در روﺯ اوﻝ وﺟود داﺷت و ﺷدﺕ درد و مﺼرﻑ مسکن پﺲ اﺯ  24ساﻋت اوﻝ در دو
ﮔروﻩ تفاوﺕ مﻌناداری نداﺷت که موید پایان اثر بﺨﺸی بود.
روشهای کنترﻝ درد به متﻐیرهای فردی مانند سن ،ژنتیﻚ و ﻋوامﻞ فیﺰیولوژیﻚ و
ﺷدﺕ درد مرتﺒﻂ است)14و.(15
اثر ﺷکﻞهای مﺨتلﻒ انفیلتراسیون لیدوکایین بارها در کاهﺶ ﺷدﺕ درد و دیﮕر
پیامدهای پﺲ اﺯ اﻋماﻝ ﺟراﺣی مﺨتلﻒ ) (16اﺯ ﺟمله سﺰارین مﻄالﻌه ﺷدﻩ است.
در یﻚ کارﺁﺯمایی بالینی دوسوکور روی  104ﺯن کاندیدای سﺰارین با اندیکاسیونهای
مﺨتلﻒ ،پیﺶ اﺯ ﻋمﻞ در یﻚ ﮔروﻩ  10سیسی سدیﻢ کلراید  0/9درﺻد )دارونما(
و در یﻚ ﮔروﻩ  10سیسی لیدوکایین  2درﺻد در ﺯیر ﺟلد مﺤﻞ انسﺰیون تﺰریﻖ
ﺷد .نتایﺞ نﺸان داد که درﺧواست مسکن در ریکاوری در ﮔروﻩ دارونما بیﺸتر بود
) .(P=0/001همینﻃور ﺷدﺕ درد در ساﻋتهای  8،6،4،2در دو ﮔروﻩ مﻌنادار بود،
اما تفاوﺕ ﺷدﺕ درد در ساﻋتهای 20،16،12 ،10و تﻌداد دوﺯهای ﺁنالﮋﺯیﻚ در روﺯ
اوﻝ و دوم مﻌنادار نﺒود).(17
در مﻄالﻌه  Patelو همکاران در ساﻝ  204 ،2017ﺯن باردار کاندیدای سﺰارین الکتیو
با بیﺣسی اسﭙایناﻝ ﻗﺒﻞ اﺯ بستن پریتوﺋن ﺟداری یا فاﺷیا به ﺻورﺕ تﺼادفی 20
میلیلیتر نرماﻝ سالین یا لیدوکایین  2درﺻد در ﺣفرﻩ پریتوﺋن ریﺨته ﺷد .ﺷدﺕ
درد در ساﻋت دوم پﺲ اﺯ ﻋمﻞ ﭼه در ﺣاﻝ ﺣرکت و ﭼه در ﺣاﻝ استراﺣت در ﮔروﻩ
لیدوکایین کمتر بود ) .(P=0/001هﻢﭼنین میﺰان درﺧواست اپیویید برای کاهﺶ
درد هﻢ در ﮔروﻩ لیدوکایین کمتر بود ) P =0/001و  (RR = 0/59اما ﺷدﺕ درد در
 24ساﻋت پﺲ اﺯ ﻋمﻞ در ﺯمان استراﺣت و ﺣرکت در دو ﮔروﻩ یکسان بود).(18
در مﻄالﻌه منﺼورﻗناﻋی و همکاران  100نفر کاندیدای سﺰارین الکتیو تﺤت بیﺣسی
اسﭙایناﻝ به ﺻورﺕ تﺼادفی به دو ﮔروﻩ تقسیﻢ ﺷدند .در افراد ﮔروﻩ اوﻝ ﭼهار
میلیﮔرم  /کیلوﮔرم اﺯ مﺤلوﻝ  2درﺻد لیدوکایین که ﺣﺠﻢ ﺁن با استفادﻩ اﺯ ﺁﺏ
مقﻄر به  30سیسی رساندﻩ بودند و به افراد ﮔروﻩ دوم  30سیسی نرمالین سالین در
ﻋﻀله ﺷکمی و ﺯیر ﺟلد تﺰریﻖ و در پریتوﺋن ریﺨته ﺷد .نتایﺞ نﺸان داد که میﺰان
درد در نﺨستین ساﻋت پﺲ اﺯ ﻋمﻞ ) به ﻋلت باﻗی ماندن اثر بیﺣسی اسﭙایناﻝ(
و ساﻋتهای  5و  12پﺲ اﺯ ﻋمﻞ تفاوتی نداﺷت،اما در ساﻋت های  3 ، 2و  4و
مﺠموﻉ  12ساﻋت پﺲ اﺯ ﻋمﻞ به نﺤو مﻌناداری کمتر بود ).(5) (P<0/05
)
همانﻃور که ﺫکر ﺷد اﻏلﺐ مﻄالﻌهها مانند مﻄالﻌه ما موید اثر کوتاﻩ مدﺕ ونه
ﻃوﻻنی مدﺕ( انفیلترلسیون لیدوکایین بر ﺷدﺕ درد پﺲ اﺯ ﻋمﻞ بود.
نیمه ﻋمر لیدوکایین  90تا  120دﻗیقه است ) .(18لیدوکایین با  stabilizeکردن
ﻏﺸای نورون اﺯ ﻃریﻖ ممانﻌت اﺯ ﺟریان یونی مورد نیاﺯ برای ﺷروﻉ و هدایت
ایمﭙالﺲها سﺒﺐ ایﺠاد ﺁنستﺰی موﺿﻌی میﺷود .سرﻋت ﺟذﺏ لیدوکایین به مﺤﻞ
تﺰریﻖ و وﺟود یا نﺒود ﻋوامﻞ منقﺒﺾکنندﻩ ﻋروﻕ بستﮕی دارد .بیﺸترین سﻄﺢ ﺧونی
با تﺰریﻖ داﺧﻞ وریدی و کمترین سﻄﺢ ﺧونی با تﺰریﻖ ﺯیرﺟلدی به دست میﺁید.

استفادﻩ اﺯ انفیلتراسیون ﺯیرﺟلدی لیدوکایین با به تاﺧیر انداﺧتن رسیدن به ﺣداکﺜر
سﻄﺢ ﺧونی ،سﺒﺐ افﺰایﺶ مدﺕ ﺯمان بیدردی پﺲ اﺯ ﻋمﻞ میﺷود).(19
در مورد اثر انفیلتراسیون ترکیﺐ لیدوکایین و اپینفرین در پیامدهای سﺰارین که
هدﻑ اﺻلی پﮋوهﺶ ما بود ،مﻄالﻌههای مﻌدودی انﺠام ﺷدﻩ است .در کارﺁﺯمایی
دوسوکور ﺷاهددار  (13) Tharwatو همکاران 153ﺯن کاندیدای سﺰارین تﺤت
بیهوﺷی ﻋمومی به ﺻورﺕ تﺼادفی به دو ﮔروﻩ تقسیﻢ ﺷدند .در یﻚ ﮔروﻩ )78
نفر( ﻗﺒﻞ اﺯ بستن پوست  20سیسی لیدوکایین  2درﺻد و در ﮔروﻩ دیﮕر ) 75نفر(
 20سیسی اﺯ مﺤلوﻝ ﺣاوی یﻚ ﭼهارم ﺁمﭙوﻝ یﻚ میلی ﮔرم  /سی سی ﺁدرنالین
در  50سی سی لیدوکایین  2درﺻد )رﻗت  (1/200000در مﺤﻞ ﺯیرﺟلد انفیلترﻩ ﺷد.
نتایﺞ نﺸان داد که ﺯمان ﺧارﺝ ﺷدن اﺯ بستر ) ،(P<0/0001ﺯمان نﺨستین ﺷیردهی
) (P<0/0001و ترﺧیﺺ اﺯ بیمارستان ) ،(P<0/0001در ﮔروﻩ اپینفرین و
لیدوکایین کوتاﻩتر و ﺯمان نﺨستین درﺧواست مسکن ﻃوﻻنیتر ) (P<0/0001بود.
هﻢﭼنین میﺰان کلی مﺼرﻑ مسکن در این ﮔروﻩ کمتر بود ).(P<0/0001که نتایﺞ
این مﻄالﻌه با مﻄالﻌه ما هﻢﺧوانی داﺷت .در مﻄالﻌه مذکور میﺰان درد در  15دﻗیقه
و  24ساﻋت پﺲ اﺯ ﻋمﻞ تفاوﺕ مﻌنادار نداﺷت )(P>0/05که این هﻢ مﺸابه مﻄالﻌه
ما و اﻏلﺐ مﻄالﻌههای پیﺸین بود که نﺸان دادﻩ بودند داروهای موﺿﻌی در ﺯمانی
که اثر داروهای استفادﻩ ﺷدﻩ در بیﺣسی اسﭙایناﻝ و بیهوﺷی ﻋمومی هنوﺯ مرتفﻊ
نﺸدﻩ و هﻢﭼنین در ﻃوﻻنیمدﺕ که اثر داروهای موﺿﻌی اﺯ بین رفته ،تاثیر ﭼندانی
بر ﺷدﺕ درد نمیﮔذارند .هﻢﭼنین در این مﻄالﻌه هﻢ همانﻃور که انتظار میرفت
ﺷدﺕ درد در ساﻋتهای اوﻝ و دوم در ﮔروﻩ لیدوکایین و اپینفرین کمتر اﺯ ﮔروﻩ
لیدوکایین بود ) ،(P<0/001اما برﺧالﻑ انتظار در ساﻋتهای ﭼهار) (P<0/011و 8
) (P<0/028و  (P<0/023) 16بیﺸتر اﺯ ﮔروﻩ لیدوکایین تنها بود.
مﻄالههای پیﺸین در مورد اثر ترکیﺐ لیدوکایین و اپینفرین در ﺟراﺣی ﮔوش و بینی
نﺸان دادﻩ که اپینفرین سﺒﺐ ﻃوﻻنی ﺷدن اثر لیدوکایین و کاهﺶ ﺷدﺕ درد بدون
افﺰایﺶ ﻋارﺿه میﺷود).(20
/
در یﻚ مﻄالﻌه دیﮕر ،اثر بیدردی موﺿﻌی با استفادﻩ اﺯ لیدوکایین  0 5درﺻد و
اپینفرین  1/200000برای ﺟراﺣی برداﺷتن تومور انﮕﺸت بررسی ﺷد و نﺸان داد
که اپینفرین سﺒﺐ افﺰایﺶ ﻃوﻝ مدﺕ اثر لیدوکایین و کاهﺶ ﺣﺲ درد بدون
ﻋوارﺽ ایسکمیﻚ در انﮕﺸتان میﺷود).(21
اﺯ ﺁنﺠا که این مﻄالﻌه تنها ﺯنان با ﺷاﺧﺺ تودﻩ بدنی ﺯیر  35و سﺰارین تﺤت
بیﺣسی اسﭙایناﻝ را ﺷامﻞ میﺷد ،بنابراین نتایﺞ ﺁن به بیماران ﭼاﻕ و سﺰارین با
بیهوﺷی ﻋمومی ﻗابﻞ تﻌمیﻢ نیست .بر این اساﺱ پیﺸنهاد میﺷود که مﻄالﻌه در
ﺯیرﮔروﻩهای مورد نظر انﺠام ﺷود و هﻢﭼنین با توﺟه به کﻢ بودن مﻄالﻌهها ﺣﺼوﻝ
برﺧی نتایﺞ متناﻗﺾ در مورد اثر انفیلتراسیون ترکیﺐ لیدوکایین و اپینفرین در
پیامدهای ﻋمﻞ سﺰارین مﻄالﻌههای بیﺸتری در این بارﻩ انﺠام ﺷود.
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