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Abstract
Background: Postoperative pain is an important adverse effect after cesarean section and pain management
is an issue of importance in these cases. The purpose of the present study was to determine the efficacy of
prophylactic paracetamol injection for pain reduction after cesarean.
Methods and Materials: In the current interventional study that was performed as a randomized clinical trial,
60 consecutive pregnant women referring to Taleghani Hospital during 2017 and 2018 for cesarean section were
enrolled and randomly assigned to receive either paracetamol 1 gram or placebo. The postoperative pain (VAS)
and patient’s satisfaction was compared between the two groups in the first 24 postoperative hours.
Results: The results demonstrated that postoperative pain was significantly lower and the patient’s satisfaction
was higher in the first 24 postoperative hours in paracetamol versus placebo group (P < 0.05)
Conclusion: Totally, according to the obtained results, it may be concluded that paracetamol is an effective
option for postoperative pain management in cesarean cases and using this therapeutic regimen is recommended.
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چكيده:
سابقه و هدف :درد بعد از عمل از مهمترین مشکالت پس از عمل جراحی سزارین محسوب میشود و کاهش آن اهمیت بسزایی در افزایش رضایتمندی بیماران
و بهبود شرایط آنها دارد .بنابراین ،این مطالعه برای تعیین تاثیر پاراستامول تزریقی پروفیالکتیک بر میزان کاهش درد عمل سزارین انجام شده است.
روش مطالعه :در این کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار 60 ،نفر از زنان باردار کاندیدای سزارین در سالهای  96و  97که به بیمارستان طالقانی مراجعه کردند،
بررسی شده و به صورت تصادفی با متد  Blockدر یکی از دو گروه دریافتکننده پاراستامول (یک گرم) یا پالسبو قبل از عمل قرار گرفتند و سپس شدت درد بر
اساس  11 VASعددی و همچنین میزان رضایتمندی بیماران در ساعتهای یک ،شش 18 ،و  24بعد از عمل ،در دو گروه تعیین و با برنامه آماری SPSSمقایسه
شد .این مساله که دارونما داده شد ،اخالقی بوده و کد  IRCTبرای مطالعه گرفته شده است.
یافتهها :شدت درد دارای اعداد شش ،هشت ،پنج و سه در گروه دارونما و چهار ،شش ،چهار و دو در گروه شاهد بودند که در گروه پاراستامول به میزان معناداری
در قیاس با گروه شاهد در  24ساعت نخست پس از عمل کاهش یافته بود) .(P=0.0001میزان رضایتمندی بیماران در ساعتهای اول و ششم 18 ،و  24در گروه
پاراستامول به میزان معناداری در قیاس با گروه شاهد بیشتر بود(.)0.05 < P
نتیجهگیری :پاراستامول تزریقی پروفیالکتیک تاثیر خوبی روی کاهش درد بعد از عمل سزارین در زنان باردار دارد ،بنابراین استفاده از آن توصیه میشود.
واژگان كلیدی :درد بعد از عمل ،سزارین ،پاراستامول
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مقدمه:
درد یکی اﺯ مﺸکالتی است که هموارﻩ اﻧﺴان را ﺁﺯار میدهﺪ و ﻋوارﺽ ﻧاﺧواسته
ﺯیادﻯ دارد .بر اساﺱ تﻌریﻒ اﻧﺠمﻦ بیﻦالمللی مﻄالﻌه درد ) ،(IASPدرد یک تﺠربه
ﻋاﻃﻔی و ﺣﺴی ﻧاﺧوﺷایﻨﺪ همراﻩ با ﺁسیﺐ بالقوﻩ یا ﺣقیقی بافتی است .در ایﻦ میان،
یکی اﺯ بﺪتریﻦ دردهایی که اﻧﺴانها تﺤمﻞ میکﻨﻨﺪ ،دردهاﻯ ﺣاد پﺲ اﺯ ﻋمﻞ است
و ایﻦ درد هر ﻗﺪر ﺷﺪیﺪتر باﺷﺪ ،پاسخهاﻯ همودیﻨامیک و متابولیک ﻧامﻄلوﺏترﻯ
براﻯ بیماران ایﺠاد میکﻨﺪ .ﺣﺪود  21درﺻﺪ اﺯ بیماران ،درد متوسﻂ تا ﺷﺪیﺪﻯ را
بﻌﺪ اﺯ ﻋمﻞ تﺠربه میکﻨﻨﺪ) .(2 ،1سزاریﻦ اﺯ ﺟمله رایﺞتریﻦ اﻋمال ﺟراﺣی در ﻃﺐ
ﺯﻧان و ﺯایمان مﺤﺴوﺏ میﺷود که میزان اﻧﺠاﻡ ﺁن اﺯ  58درﺻﺪ در کﺸورهاﻯ در
ﺣال توسﻌه تا  19درﺻﺪ در کﺸورهاﻯ توسﻌه یافته ﺟﻬان متﻔاوﺕ است).(4 ،3
دلیلیﻞ اﻧﺠاﻡ سزاریﻦ به ترتیﺐ ﺷیوﻉ ﺷامﻞ سابقه سزاریﻦ ﻗﺒلی ،دیﺴترﺱ ﺟﻨیﻨی،
ﻋﺪﻡ پیﺸرفت ﺯایماﻧی ،تﻨاسﺐ ﻧﺪاﺷتﻦ سر ﺟﻨیﻦ با لﮕﻦ مادر ) ،(CPDپرﺯاﻧتاسیون
ﻏیرﻃﺒیﻌی و ﺧوﻧریزﻯ پیﺶ اﺯ ﺯایمان هﺴتﻨﺪ) .(3هرﭼﻨﺪ ﻋمﻞ سزاریﻦ یک ﻋمﻞ
ﺟراﺣی کﻢ ﻋارﺿه مﺤﺴوﺏ میﺷود ،اما ﮔاهی سﺒﺐ ایﺠاد ﻋوارﺿی در مادر و ﺟﻨیﻦ

میﺷود که ﻋامﻞ ﺧﻄر اﺻلی ایﺠاد ایﻦ ﻋوارﺽ ،الکتیو یا اورژاﻧﺴی بودن سزاریﻦ
است .میزان بروﺯ ﻋوارﺽ در ﺯایمان به ﺷیوﻩ سزاریﻦ الکتیو کمتر اﺯ موارد اورژاﻧﺴی
است).(5
اﺯ ﺟمله ﻋوارﺽ مﻬﻢ ﻋمﻞ ﺟراﺣی سزاریﻦ ،دردهاﻯ بﻌﺪ اﺯ ﻋمﻞ ،ﺧوﻧریزﻯ هﻨﮕاﻡ
ﻋمﻞ و بﻌﺪ اﺯ ﻋمﻞ ،ﻧیاﺯ به تزریﻖ ﺧون و ﻋﻔوﻧتهاﻯ متﻌاﻗﺐ ﻋمﻞ است که الﺒته
میزان ﺁنها در موارد سزاریﻦ الکتیو و ﺯﻧاﻧی که هیﭻ ﻋامﻞ ﺧﻄرﻯ ﻧﺪارﻧﺪ ،کمتر
است) .(3،6اما در هرﺻورﺕ بایﺪ در ﺟﻬت کاهﺶ ﻋوارﺽ هﻨﮕاﻡ و بﻌﺪ اﺯ ﻋمﻞ
اﻗﺪاﻡهاﻯ مقتﻀی اﻧﺠاﻡ داد تا افزایﺶ رﺿایتمﻨﺪﻯ بیماران را فراهﻢ ﺁورد) .(7یکی
اﺯ مواردﻯ که اﻧتﻈار میرود روﻯ میزان رﺿایت بیماران تﺤت سزاریﻦ موثر باﺷﺪ،
بیدردﻯ هﻨﮕاﻡ ﻋمﻞ و بیدردﻯ ﻃوﻻﻧی تر در فاﺯ پﺲ اﺯ ﻋمﻞ است .تﺴکیﻦ ﻧاکافی
درد بﻌﺪ اﺯ ﻋمﻞ ،ﻋوارﺿی ﭼون دورﻩ ﻧقاهت ﻃوﻻﻧی ،ﻃول دورﻩ بﺴترﻯ ﻃوﻻﻧی،
ﻋﺪﻡ ﺷیردهی مﻨاسﺐ ﻧوﺯاد ،بروﺯ افﺴردﮔی بﻌﺪ ﺯایمان ،بروﺯ دردهاﻯ مزمﻦ ،افزایﺶ
هزیﻨههاﻯ بیمارستاﻧی و کاهﺶ رﺿایت بیمار را به دﻧﺒال دارد).(8
مﺪیریت موثر درد بﻌﺪ اﺯ ﻋمﻞ ،در ﺣال ﺣاﺿر ﺟزﺋی اﺯ فرﺁیﻨﺪ ﺟراﺣی است و ﻧه تﻨﻬا
رﻧﺞ بیمار ،بلکه مرگومیر را ﻧیز کاهﺶ میدهﺪ و سﺒﺐ بﻬﺒود سریﻊ و ترﺧیﺺ ﺯود
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هﻨﮕاﻡ اﺯ بیمارستان ،بﻬﺒود کیﻔیت ﺯﻧﺪﮔی بیمار و کاهﺶ هزیﻨهها میﺷود .مﺪیریت
موثر درد بﻌﺪ اﺯ ﻋمﻞ ﺷامﻞ یک رویکرد ﭼﻨﺪ روﺷی )(Multimodal approach
میﺷود که در ﺁن داروهاﻯ مختلﻒ با مکاﻧیﺴﻢها و روشهاﻯ تﺠویز مختلﻒ استﻔادﻩ
میﺷوﻧﺪ) .(9امروﺯﻩ درمانهاﻯ مختلﻔی براﻯ کاهﺶ درد بﻌﺪ اﺯ اﻋمال سزاریﻦ وﺟود
دارد که هر یک کارﺁیی و اثربخﺸی ﺧاﺹ ﺧود را دارﻧﺪ.ایﻦ روشها ﺷامﻞ تﺠویز
داروهاﻯ مﺴکﻦ )ماﻧﻨﺪ پاراستامول و دیکلوفﻨاک( و مخﺪر ﻗﺒﻞ یا هﻨﮕاﻡ ﻋمﻞ )ماﻧﻨﺪ
مورفیﻦ ،پتﺪیﻦ( است که الﺒته براﻯ اﻧتخاﺏ بﻬتریﻦ ﺷیوﻩ درماﻧی ﻧیاﺯ به مقایﺴه
روشهاﻯ مختلﻒ تﺴکیﻦ درد با هﻢ وﺟود دارد و با ایﻦ که داروهاﻯ دیﮕرﻯ مﻄرﺡ
هﺴتﻨﺪ تا ﺯماﻧی که اثربخﺸی هر یک در ﻗیاﺱ با داروﻧما اثﺒاﺕ ﻧﺸود ،ﻧمیتوان
داروﻧما ﻧﺪاد و بایﺪ دارو را با داروﻧما مقایﺴه کرد .استﻔادﻩ اﺯ مﺴکﻦهاﻯ ﻏیراپیوییﺪﻯ
ماﻧﻨﺪ پاراستامول ﻧﺴﺒت به مﺴکﻦهاﻯ اپیوییﺪﻯ ماﻧﻨﺪ پتﺪیﻦ ﻋوارﺽ ﺟاﻧﺒی کمتر
دارد) .(11 ،10به همیﻦ دلیﻞ ،با توﺟه به اهمیت مﻄلﺐ و در راستاﻯ کاهﺶ ابﻌاد درد
پﺲ اﺯ ﻋمﻞ ،کاهﺶ مﺼرﻑ مﺴکﻦهاﻯ بﻌﺪاﺯ ﻋمﻞ و کاهﺶ بروﺯ ﻋوارﺽ ﺟاﻧﺒی
مﺴکﻦها به ویﮋﻩ اپیوییﺪها و افزایﺶ رﺿایت پﺲ اﺯ ﻋمﻞ ،در ایﻦ مﻄالﻌه به بررسی
تاثیر پاراستامول تزریقی پروفیالکتیک بر میزان کاهﺶ درد ﻋمﻞ سزاریﻦ در مراﺟﻌان
به بیمارستان ﻃالقاﻧی در سال  97پرداﺧتیﻢ.

یافتهها:
با توﺟه به ﺟﺪول  1و  2و بر اساﺱ ﺁﺯمون  Repeated-Measure ANOVAﺷﺪﺕ
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ﺟﺪول  -1توﺯیﻊ فراواﻧی ﺷﺪﺕ درد در دو ﮔروﻩ بررسی ﺷﺪﻩ
ﮔروﻩ

ساﻋت اول

ساﻋت ﺷﺸﻢ

ساﻋت 18

ساﻋت 24

پاراستامول

5

8

5

3

داروﻧما

4

6

4

2

ﺟﺪول  -2توﺯیﻊ فراواﻧی میزان رﺿایتمﻨﺪﻯ باﻻ در دو ﮔروﻩ بررسی ﺷﺪﻩ
ﺯمان

ﮔروﻩ مﺪاﺧله

ﮔروﻩ ﺷاهﺪ

ساﻋت اول

33/3درﺻﺪ

3/3درﺻﺪ

ساﻋت ﺷﺸﻢ

26/7درﺻﺪ

3/3درﺻﺪ

ساﻋت 18

40درﺻﺪ

16/7درﺻﺪ

ساﻋت 24

53/3درﺻﺪ

20درﺻﺪ

بر اساﺱ ﺁﺯمون کاﻯاسکوار ،میزان رﺿایتمﻨﺪﻯ بیماران در ساﻋت اول در ﮔروﻩ
پاراستامول به میزان مﻌﻨادارﻯ در ﻗیاﺱ با ﮔروﻩ ﺷاهﺪ بیﺸتر بود) (P=0.0001و 33/3
درﺻﺪ در ﮔروﻩ مﺪاﺧله و  3/3درﺻﺪ در ﮔروﻩ ﺷاهﺪ رﺿایتمﻨﺪﻯ باﻻ داﺷتﻨﺪ .بر اساﺱ
ﺁﺯمون کاﻯاسکوار ،میزان رﺿایتمﻨﺪﻯ بیماران در ساﻋت ﺷﺸﻢ در ﮔروﻩ پاراستامول
به میزان مﻌﻨادارﻯ در ﻗیاﺱ با ﮔروﻩ ﺷاهﺪ بیﺸتر بود  .(P =0.0001بر اساﺱ ﺁﺯمون
کاﻯاسکوار ،میزان رﺿایتمﻨﺪﻯ بیماران در ساﻋت  18در ﮔروﻩ پاراستامول به میزان
مﻌﻨادارﻯ در ﻗیاﺱ با ﮔروﻩ ﺷاهﺪ بیﺸتر بود) .(P=0.004بر اساﺱ ﺁﺯمون کاﻯاسکوار،
میزان رﺿایتمﻨﺪﻯ بیماران در ساﻋت  24در ﮔروﻩ پاراستامول به میزان مﻌﻨادارﻯ در
ﻗیاﺱ با ﮔروﻩ ﺷاهﺪ بیﺸتر بود).(P=0.004
بحث و نتیجهگیری:
تﺤقیﻖ ﻧﺸان داد که ﺷﺪﺕ درد در ﮔروﻩ پاراستامول به میزان مﻌﻨادارﻯ در ﻗیاﺱ با
ﮔروﻩ ﺷاهﺪ در  24ساﻋت ﻧخﺴت پﺲ اﺯ ﻋمﻞ کاهﺶ یافته بود و همﭽﻨیﻦ میزان
رﺿایتمﻨﺪﻯ بیماران در تماﻡ ﺯمانها در ﮔروﻩ پاراستامول به میزان مﻌﻨادارﻯ در ﻗیاﺱ
با ﮔروﻩ ﺷاهﺪ بیﺸتر بود .در مﻄالﻌهاﻯ مﺪاﺧلهاﻯ که  Alipourو همکاران در ایران
اﻧﺠاﻡ دادﻧﺪ و ﻧتایﺞ ﺁن در سال  2014مﻨتﺸر ﺷﺪ ،با بررسی  336بیمار در ﺷﺶ ﮔروﻩ
دریافتکﻨﻨﺪﻩ اﻧﺪاﻧﺴترون ،پاراستامول ،ﮔراﻧیﺴترون ،لیﺪوکاﺋیﻦ ،سولﻔاﺕ مﻨیزیوﻡ و
داروﻧما ﻗﺒﻞ اﺯ ﻋمﻞ اﻋالﻡ ﺷﺪد که همه داروها سﺒﺐ کاهﺶ مﺸخﺼی در ﺷﺪﺕ
درد در ﻗیاﺱ با داروﻧما میﺷﺪﻧﺪ ) (12که با ﻧتایﺞ مﻄالﻌه ما در مورد پاراستامول
همخواﻧی ﻧﺸان میدهﺪ.
در مﻄالﻌهاﻯ تﺠربی که  Minvilleو همکاران در فراﻧﺴه اﻧﺠاﻡ دادﻧﺪ و ﻧتایﺞ ﺁن
در سال  2011مﻨتﺸر ﺷﺪ ،ﻧموﻧههاﻯ موﺷی پﺲ اﺯ ﺷکﺴتﮕی استخوان تیﺒیا به دو
پروتکﻞ تقﺴیﻢ ﺷﺪﻧﺪ .در پروتکﻞ اول موشها پﺲ اﺯ ﺷکﺴتﮕی تیﺒیا به ﭼﻬار ﮔروﻩ
تقﺴیﻢ ﺷﺪﻧﺪ .تزریﻖ داﺧﻞ پریتوﺋﻦ پاراستامول  30mg/kgپاراستامول ،50mg/kg
پاراستامول  ،100mg/kgیا سالیﻦ .درپروتکﻞ دوﻡ پاراستامول  100mg/khبه همراﻩ
سالیﻦ پاراستامول  100mg/kgبه همراﻩ اﻧﺪاﻧﺴترون  2mg/kgیا سالیﻦ به همراﻩ
سالیﻦ داﺧﻞ پریتوﺋﻦ تزریﻖ ﺷﺪ و در کﻞ مﺸاهﺪﻩ ﺷﺪ که کاهﺶ ﺷﺪﺕ درد به میزان
مﻌﻨادارﻯ در مورد پاراستامول بیﺸتر اﺯ اﻧﺪاﻧﺴترون بود) (13که ایﻦ اثربخﺸی ﺧوﺏ
پاراستامول در مﻄالﻌه ما در ﻧموﻧههاﻯ اﻧﺴاﻧی هﻢ تاییﺪ ﺷﺪ .در مﻄالﻌه مﺪاﺧلهاﻯ به
ﺻورﺕ کارﺁﺯمایی بالیﻨی تﺼادفی که  Khaliliو همکاران در ایران اﻧﺠاﻡ دادﻧﺪ و
ﻧتایﺞ ﺁن در سال  2013مﻨتﺸر ﺷﺪ ،با بررسی  75بیمار تﺤت ﻋمﻞ ﺟراﺣی ،مﺸاهﺪﻩ
ﺷﺪ تزریﻖ پاراستامول ﻗﺒﻞ اﺯ ﺟراﺣی اثر ﻗابﻞ مالﺣﻈهاﻯ روﻯ میزان درد بﻌﺪ اﺯ
ﺟراﺣی ارتوپﺪﻯ ﻧﺴﺒت به داروﻧما داﺷت) (14که ایﻦ ﻧتیﺠه در مﻄالﻌه ما در مورد
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مواد و روشها:
مﻄالﻌه ﺣاﺿر به ﺻورﺕ کارﺁﺯمایی بالیﻨی دوسوکور بود که در ﺁن  60ﺯن باردار
 20تا  35ساله با باردارﻯ تک ﻗلو ،بیﺶ اﺯ  38هﻔته تﺤت سزاریﻦ الکتیو تﺤت
بیﻬوﺷی ﻧخاﻋی مﻄالﻌه ﺷﺪﻧﺪ .مﻌیارهاﻯ ورود به مﻄالﻌه ﺷامﻞ؛ سﻦ  20تا  35سال،
باردارﻯ تک ﻗلو ،باردارﻯ بیﺶ اﺯ  38هﻔته ،سزاریﻦ الکتیو و بیﻬوﺷی ﻧخاﻋی بودﻧﺪ و
مﻌیارهاﻯ ﺧروﺝ ﺷامﻞ؛ ﻧاراﺿی بودن بیماران ،ابتالﻯ ﺁنها به اﻋتیاد ،بیمارﻯ ﻗلﺒی،
ریوﻯ ،کﺒﺪﻯ مزمﻦ و ﺣﺴاسیت دارویی بودﻧﺪ .در ایﻦ مﻄالﻌه ،اﻃالﻋاﺕ افراد مﺤرماﻧه
ماﻧﺪ و کﺴی مﺠﺒور به ﺷرکت در مﻄالﻌه ﻧﺸﺪ .اﺯ کلیه بیماران رﺿایتﻨامه کتﺒی
دریافت و مﻔاد کﻨواﻧﺴیون هلﺴیﻨکی رﻋایت ﺷﺪ و هزیﻨهها بر ﻋﻬﺪﻩ مﺤققان بود .ایﻦ
مﺴاله که داروﻧما دادﻩ ﺷﺪ ،اﺧالﻗی بودﻩ و کﺪ  IRCTبراﻯ مﻄالﻌه ﮔرفته ﺷﺪﻩ است.
بیماران به ﻃور تﺼادفی ) (block randomizedبه دو ﮔروﻩ مﺴاوﻯ دریافتکﻨﻨﺪﻩ
داروﻧما یا پاراستامول تقﺴیﻢ میﺷﺪﻧﺪ .ﭼﮕوﻧﮕی بالک ایﻦ ﮔوﻧه بودﻩ است که 60
ﻧﻔر ﻗرار بود وارد تﺤقیﻖ ﺷوﻧﺪ .ما بلوک ﺷﺶ تایی اول را دارو ،بلوک ﺷﺶ تایی
دوﻡ را داروﻧما ،سوﻡ را دارو ،ﭼﻬارﻡ را داروﻧما و الی ﺁﺧر دادیﻢ ﺯیرا ﻧمیﺧواستیﻢ اﺯ
متﺪ بیاهمیتی مﺜﻞ رﻧﺪوﻡ استﻔادﻩ کﻨیﻢ و به بالک روﻯ ﺁوردیﻢ تا بر ارﺯش کار
بیﻔزایﺪ .افراد به ﮔروﻩ دریافتکﻨﻨﺪﻩ پاراستامول 1ﮔرﻡ )100سی سی( پاراستامول
وریﺪﻯ و به ﮔروﻩ دریافتکﻨﻨﺪﻩ داروﻧما  100سی سی ﻧرمال سالیﻦ 0,9درﺻﺪ وریﺪﻯ
 15دﻗیقه ﻗﺒﻞ اﺯ ﺷروﻉ بیﻬوﺷی دادﻩ ﺷﺪ .داروهاﻯ بیﻬوﺷی مﺼرفی براﻯ بیماران
ﺷامﻞ فﻨتاﻧیﻞ ،میﺪاﺯوﻻﻡ ،ﻧﺴﺪوﻧال و ﺁتراکوریوﻡ براﻯ ایﻨﺪاکﺸﻦ و پروپوفول و
مخﺪر بر ﺣﺴﺐ ﻧیاﺯ بر اساﺱ وﺯن بیمار براﻯ ﻧﮕهدارﻯ بیﻬوﺷی بود که در هر دو
ﮔروﻩ یکﺴانساﺯﻯ ﺷﺪ .تکﻨیک ﺟراﺣی در هر دو ﮔروﻩ یکﺴان با برش فﻦاﺷتیﻞ و
برش Kerrرﺣمی بود .به بیماران بﻌﺪ اﺯ ﺟراﺣی و ورود به بخﺶ ،یک دوﺯ پتﺪیﻦ و
پرومتاﺯیﻦ با توﺟه به وﺯن به ﻃور مﺴاوﻯ دادﻩ ﺷﺪ .بیماران در ساﻋتهاﻯ یک ،ﺷﺶ،
 18و  24بﻌﺪ اﺯ ﻋمﻞ ویزیت میﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺪﺕ درد بر اساﺱ  11 VASﻋﺪدﻯ بﻌﺪ اﺯ
دریافت مﺴکﻦ مﺴاوﻯ توسﻂ دستیار ﺯﻧان اﺯ بیمار پرسیﺪﻩ و ثﺒت میﺷﺪ .همﭽﻨیﻦ
میزان رﺿایتمﻨﺪﻯ بیماران در ﺯمانهاﻯ مذکور پرسیﺪﻩ و ثﺒت میﺷﺪ و بیﻦ دو ﮔروﻩ
دارو و داروﻧما هﻢ  VASو هﻢ میزان رﺿایتمﻨﺪﻯ بیماران تا  24ساﻋت مقایﺴه ﺷﺪ.
در ﻧﻬایت دادﻩهاﻯ تمامی بیماران بررسی ﺷﺪﻩ در دو ﮔروﻩ ،وارد ﻧرﻡافزار ﺁمارﻯ
 SPSSﻧﺴخه  24ﺷﺪ و براﻯ متﻐیرهاﻯ کمی میاﻧﮕیﻦ و اﻧﺤراﻑ مﻌیار و براﻯ
متﻐیرهاﻯ کیﻔی فراواﻧی مﻄلﻖ و ﻧﺴﺒی ثﺒت ﺷﺪ و همﭽﻨیﻦ اﺯ ﺁﺯمونهاﻯ کاﻯ
اسکوار و  Repeated-Measure ANOVAبراﻯ مقایﺴه ﻧتایﺞ به دست ﺁمﺪﻩ در دو
ﮔروﻩ استﻔادﻩ و سﻄﺢ مﻌﻨادارﻯ 5درﺻﺪ لﺤاﻅ ﺷﺪ.

درد در ﮔروﻩ پاراستامول به میزان مﻌﻨادارﻯ در ﻗیاﺱ با ﮔروﻩ ﺷاهﺪ در  24ساﻋت
ﻧخﺴت پﺲ اﺯ ﻋمﻞ کمتر بود).(P=0.0001
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( که به ایﻦ ترتیﺐ با ﻧتایﺞ به دست ﺁمﺪﻩ17)براﻯ کاهﺶ دردهاﻯ بﻌﺪ اﺯ ﻋمﻞ دارد
.در مﻄالﻌه ما همخواﻧی ﻧﺸان میدهﺪ
در مﺠموﻉ یافته با ارﺯش ایﻦ تﺤقیﻖ ایﻦ است که پاراستامول تزریقی پروفیالکتیک
تاثیر ﺧوبی روﻯ کاهﺶ درد بﻌﺪ اﺯ ﻋمﻞ سزاریﻦ در ﺯﻧان باردار دارد و ﻋوارﺽ ﭼﻨﺪاﻧی
 مﺤﺪودیت ایﻦ کار ایﻦ بود. بﻨابرایﻦ استﻔادﻩ اﺯ ﺁن براﻯ توﺻیه میﺷود،هﻢ ﻧﺪارد
 در ﺣﺪ متوسﻂ ﺷﺪ کهPower  مﻨتﺞ به،که تﻌﺪاد بیماران بررسی ﺷﺪﻩ در مﻄالﻌه ما
به همیﻦ دلیﻞ اﺯ بررسی برﺧی متﻐیرها ماﻧﻨﺪ میزان مﺴکﻦ بﻌﺪ اﺯ ﻋمﻞ ﺻرﻑ ﻧﻈر
 اﺯ امکان، دیﮕر مﺤﺪودیت ایﻦ بود که با توﺟه به اﻧﺠاﻡ مﻄالﻌه در یک مرکز.ﺷﺪ
 در پایان توﺻیه میﺷود مﻄالﻌههاﻯ بیﺸترﻯ.تﻌمیﻢپذیرﻯ ﻧتایﺞ کاسته میﺷود
براﻯ تاییﺪ یافتههاﻯ به دست ﺁمﺪﻩ در ایﻦ مﻄالﻌه با ﺣﺠﻢ ﻧموﻧه باﻻتر و به ﺻورﺕ
 بررسیهاﻯ بیﺸترﻯ در مورد سایر داروهاﻯ،ﭼﻨﺪمرکزﻯ اﻧﺠاﻡ ﺷوﻧﺪ و ﻋالوﻩ بر ﺁن
 الﺒته ما در ایﻦ تﺤقیﻖ.مﺴکﻦ ﻏیراپیوﺋیﺪﻯ ﻧیز براﻯ مﻄالﻌههاﻯ ﺁیﻨﺪﻩ مﺪﻧﻈر باﺷﺪ
متوﺟه ﻧﺸﺪیﻢ ﭼرا و ﭼﮕوﻧه پاراستامول سﺒﺐ کاهﺶ درد میﺷود ﭼون ایﻦ یک
تﺤقیﻖ بالیﻨی بود و ما اﺯ ابتﺪا ﺣتی ﻧمیداﻧﺴتیﻢ ﺁیا پاراستامول کاهﺶ درد ﺧوبی
 ولی، بﻨابرایﻦ به دﻧﺒال دلیﻞ و ﭼرا و ﭼﮕوﻧﮕی ﺁن هﻢ ﻧرفتیﻢ،به دﻧﺒال دارد یا ﺧیر
میتواﻧﺪ موﺿوﻉ ﺟذابی براﻯ بﻌﻀی متخﺼﺼان رﺷتههاﻯ دیﮕر باﺷﺪ و بررسیهاﻯ
 همﭽﻨیﻦ پیﺸﻨﻬاد میﺷود با برﻧامهریزﻯهاﻯ ﻻﺯﻡ به.بیﺸترﻯ در ﺁیﻨﺪﻩ اﻧﺠاﻡ ﺷود
دﻧﺒال کاهﺶ درد پﺲ اﺯ ﻋمﻞ سزاریﻦ و افزایﺶ رﺿایتمﻨﺪﻯ در بیماران تﺤت ﻋمﻞ
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