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شکدُ پسشکی اصفْاى   443 1401چْارم هرداد  ی/ ّفت676ِی / شوارُ 40سال  –هجلِ دًا

 1401چهارم هرداد  ی /هفته676 ی/شوارهچهلنسال  هجله دانشکده پزشکی اصفهاى
 28/5/1401تاریخ چاپ:  2/3/1401تاریخ پذیزش:  7/12/1400تاریخ دریافت: 

  
 ینکتومیالم جراحی عمل بر شدت درد پس از ینبا مورف یبو پاراستامول در ترک یرکتامینثأت ی یسهمقا

 
 5مهدی ایسدی زمان آبادی، 4، آتنا خیام باشی3، پیروز بصیری2، کامران توکل1گلناز نصوحی

 
 

چکیده

پاراستامًل ي  یدي داري ی مقایسٍکٍ در خصًظ  یمطالعات یمختلف صًرت گزفتٍ است، يل یَا یدر خصًظ کىتزل درد پس اس جزاح یمطالعات متعذد مقدمه:

بٍ ريش پمپ کىتزل درد ، یىکتًمیي پاراستامًل بز ضذت درد پس اس الم یهکتام یزثأت ی یسٍمقا ،مطالعٍ یهباضىذ. َذف ا یبز کىتزل درد پس اس عمل، محذيد م یهکتام
 .باضذ یمیذی ير

 ی یلٍيسٍ ب یببٍ تزت 2ي  1گزيٌ  یمارانعمل ب یاناوجام ضذ. بعذ اس پا یىکتًمیالم یعمل جزاح یذران کاوذیماوفزٌ اس ب 45دي گزيٌ  یبز ري یىیبال ییکارآسما یها ها: ريش

 .ضذ یدي گزيٌ بزرس یمارانتًُع ي استفزاغ ب ی( قزار گزفتىذ. سپس ضذت درد ي فزاياویه+ مًرف یه( ي )کتامیهپمپ کىتزل درد تحت درمان با )پاراستامًل + مًرف

ساعت  24ي  18، 12، 6ساعات  یط یهضذت درد در گزيٌ کتام یاوگیه؛ اما میافتدرد کاَص  ی دار ومزٌ یَز دي گزيٌ، با گذضت سمان بٍ طًر معى یماراندر ب ها: یافته

بٍ تًُع  یدرد یب یشبعذ اس تجً یهگزيٌ کتام یماراندرصذ ب 9/28گزيٌ پاراستامًل ي  یماراندرصذ ب 1/11کمتز اس گزيٌ پاراستامًل بًد.  یدار یبٍ طًر معى یبعذ اس جزاح
 .ي استفزاغ دچار ضذوذ

 یبوسبت بٍ تزک یدرد بُتز یهاثزات تسک یدارا یدار ی( بٍ طًر معىیه+ مًرف یه)کتام یبتزک یىکتًمیتحت الم یمارانمطالعٍ وطان داد کٍ در ب یها گیزی: وتیجه

 .بًدگزيٌ باالتز  یهدر ا یبزيس عًارض جاوب یشانحال م یهباضذ. با ا ی( در پمپ کىتزل درد میه)پاراستامًل + مًرف

 اوفًسیًنپمپ  یىکتًمی؛الم ؛پس اس عمل درد ؛یىًفهاستام یه؛کتام ياژگان کلیدی:

 
بز  یهبا مًرف یبي پاراستامًل در تزک یزکتامیهثأت ی یسهمقا .امزان، بصیزی پیزيس، خیام باضی آتىا، ایشدی سمان آبادی مُذیکوصًحی گلىاس، تًکل  ارجاع:

 443-450(: 676) 40؛ 1401مجلٍ داوطکذٌ پشضکی اصفُان . یىکتًمیالم جزاحی عمل شدت درد پس اس

 

 مقدمٍ

ِ اظتیخراح از پط هؽکالت یيترهْن از یکی ،عول از پط درد  که

ٍ  یوارظتاىت در یهذتتعتر ؼذى یوَالً یوار،ت یترا یًاراحت هَخة

.ؼهَدیهه یخراح از پط یٌیتیػپیرقاتلغ ؼذى یتعتر ترٍز یػافسا

 یوهَالًیوهار،ت یؿترخ زهاى در یرخأت تاعث درد هٌاظة عذمکٌترل

 ٍ یوارظتاًیتیّاهراقثت از یوارت یترلا عذم یکاٍری،ر هذت ؼذى

 (.1)ؼَدیه یوارت یتْثَد یّایٌِّس یػافسا

(Patient-controlled anesthesia)یوهارت کٌترل تحتیدردیت

 Patient-controlled)یههذیداخههلٍر یههَىاًفَز ـههَرت تههِ

intravenous Anesthesiaٍ) یههذٍرالاپیداخههلفمههایههَىاًفَز

(Patient-controlled epidural analgesia)ٍیّهارٍغ از ًوًَِ د

ؼهًَذیهحعَبه تسرگ یّایخراح از تعذ درد کٌترل خْت یؽرفتِپ

هخهذرّا از اظهتفادُ عوهل از پهط درد تعهکیي هعوَل .رٍغ(2،3)

 احتوهالعهَارق ٍ اظتفراغ ٍ تَْع ترٍز افسایػ علت تِ کِ تاؼذهی

 ًام تا یذیٍر یٌَفياظتاه اهرٍزُ.ؼًَذهی تسریق دٍز تریيکن تا تٌفعی

 ٍ عوهل یّهااتها  در یعؼهایدارٍّها از یکهی پاراظهتاهَلیتدهار

 در دارٍ یهيا تاؼهذ.یهه یوهاراىت کٌتهرلدرد خْت یتعتر یّاتخػ

 تة هذتکَتاُ درهاى ٍ یدًثالخراح تِ هتَظه درد هذتکَتاُ درهاى

 مقاله پژوهشی
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تهِعلهتیکثذیّایواریکِالثتِاظتفادُازآىدرت(4)دارد کارترد

 یَْؼهیت یدارٍ یک یسًیيتاؼذ.کتاهیهحذٍدهیکثذیةاحتوالآظ

ؼهَد.یهه اظهتفادُ یدردیته ٍیتخؽهآرام یَْؼهی،ت خْهت کِ اظت

ٍعهَارقیکهاردیفؽهارخَى،تاکیػؼهاهلافهسایيعَارقکتهاه

 یتهرا یخراحه رٍغ یکیٌکتَهیاله یتاؼذ.خراحیهیکَلَشیکظا

 یدرهاً یّارٍغ یيهؤثرتر از یکی کِاظتیًخاع کاًال یتٌگ درهاى

ًِاح یذؼهذیدردّا رفع یترا  فقهرات ظهتَى هؽهکالت ٍ کوهر ییه

 ظال یک حذٍد از پط تَاًٌذیه یخراح ًَع یيتحتا افراد تاؼذ،یه

 هىالعهات ٍخهَد یهيا (.تها5)آٍرًذ دظت تِ را خَدیعیوث عولکرد

 یٌکتهَهی،اله یخراحه تحت یواراىت درـذ 30 تا 20 اًذکِدادُ ًؽاى

(یٌکتهَهیاله یخراحه از پهط ظٌذرم)ظهٌذرم یک تِ یازخراح پط

.(6)تاؼذیه ظٌذرم یيا عالئن از یکی درد کِ ؼًَذیه هثتال

 رٍغ یوار،ت ؼًَذُتَظه کٌترل درد پوپ رٍغ تِ هخذر تدَیس

ِ تاؼذهی ازعول تعذ درد کٌترل از ایؼذُ ؼٌاختِ  هراکهس اکثهر در که

ایهي تها ؼذُاظهت. ّاهعکي ظایر ٍ تدَیسهخذرّا خایگسیي درهاًی

ِ تِهَقهع ترخَرد درد، یًورُ تردقیق ارزیاتی تِ ًیاز حال ِ ٍتَخه  ته

تاؼهذ.الزمههی یعوهلخراحه از تعذ درد کٌترل در فردی ّایتفاٍت

هختلهفیثهاتترکیتررظهیهىالعاتهختلفتَظهپصٍّؽگراىترا

تاّذفکاّػدردپطازعولتَظهپوپدرداًدامؼهذُییدارٍ

َّؼهثرتهایدارٍیهک)تِعٌهَاىیذیياظت،هثلافسٍدىدکعوذتَه

لهويPCA(تَظههپوهپیل)فٌتاًیِ(تِهخذرپایتخؽاثراتآرام

ظاعت24فرفهخذردروَلهیلکاّػقاتلتَخِدرد،تاعثتقل

ازیػازهفهرفتهیکاّػعَارقًاؼٍیاٍلپطازعولخراح

ٍظَْلتیواراىتیتٍرلایتخؽآرامیػافسایيحذهخذرٍّوچٌ

ٍ(7)گرددیهیصٍُیّاهراقثتیندرکارت ی.درهىالعهاتهختلهفر

ههذُاظهت،تهِآتِدظتیهختلفیحًتایٌَفيٍاظتاهیيکتاهیدارٍّا

اظهتفادُازیي،تاکتهاهیعِهىالعًِؽاىدادُکِدرهقایکعٌَاىهثال

یعهترکتَهیّیتَاًهذتْتهردردپهطازاعوهالخراحهیهیٌَفياظتاه

تهِیيافسٍدىکتهاهیگر،دی،اهادرهىالعِ(8)راتْثَدتثخؽذیؼکو

ِیٌَفي+اظتاهیل)فٌتاًیةترک +یهل)فٌتاًیهةتهًِعهثتترکیا(اثرالهاف

.(9)ًذاؼهتِاظهتیؼکویّایػدردپطازخراحکاّدر(یٌَفياظتاه

یههذیٍریدارٍیػدٍپههیستدههَیرتههأثییعههِهىالعههِدرهقایههکدر

ًؽهاىیؼکویپطازاعوالخراحیدردیکتَرٍالکٍپاراظتاهَلترت

یتهرایهٌاظهثیگسیيتَاًهذخهایدادُؼذکِاظهتفادُازپاراظهتاهَلهه

.(10)تاؼذیواراىتیيکٌترلدردتعذازعولدرایکتَرٍالکترا

درخفَؾکٌترلدردپطازیهىالعاتهختلفیٌکِتاتَخِتِا

کهِدریهىالعهاتیهختلهفـهَرتگرفتهِاظهت،ٍلهیّایخراح

ترکٌترلدردپهطیيپاراظتاهَلٍکتاهیدٍدارٍییعِخفَؾهقا

یذاًؼهذیهسدٍُدرـهَرتٍخهَدًتَدُتاؼذ،هحذٍدتَیازخراح

دریعلوهیؽهترتیّهایّعتٌذکِلهسٍمتررظهیهتٌاقمیحًتایدارا

دٍدارٍدررٍغپوهپکٌتهرلدردیيایدردیاثرتییعِهقاییٌِزه

تَدکِاثراتیيهىالعِایياًدامایِدّذ.لرٍرتٍتَخیراًؽاىه

ِهقاییراتااثرّرکذامازدارٍّاتهِتٌْهایدردیتیثیترک ین،کٌهیعه

تهِهفهرفدٍزاظهتاًذاردآىیازهٌهذًییچراکِاثرّردارٍتهِتٌْها

ٍیٌرشیکتهِعلهتاثهراتظهیثهیدرهَاردترکیتاؼذ؛ٍلیدارٍّاه

دٍزّاکوترتَدٍُقىعهاعهَارقیيدارٍّاهفرفایالافِؼًَذُ

یثهیدٍزترکیدردیاثهرتهیذٍؼهایذّرکذامتِحذاقلخَاّذرظه

ٍیيکتههاهیرثأتههییعههِهىالعههِتههاّههذفهقایههيتاؼههذ.لهه اایؽههترت

تهِیٌکتهَهیترؼذتدردپطازالهیيتاهَرفیةپاراظتاهَلدرترک

.ـَرتگرفتیذیرٍغپوپکٌترلدردٍر



 َا ريش

درتاؼذکهِیؼذُهیدٍظَکَرتفادفیٌیتالییکارآزهایکهىالعِیيا

اظهت.یذُاـفْاىتِاًدهامرظهیخاًَادُیوارظتاىت در1397-98ظال

یٌکتههَهی،الهیخراحههیههذکاًذیوههاراىت،هىالعههِیههيایآهههاریخاهعههِ

تَدًذ.1397-98اـفْاىدرظالیخاًَادُیوارظتاىکٌٌذُتِتهراخعِ

یخراحهیذواراىکاًذیت -1 :عثارتٌذازٍرٍدتِهىالعِیارّایهع

یيظهههيتههه-2؛اـهههفْاىیخهههاًَادُیوارظهههتاىتدریٌکتهههَهیاله

عوهل از قثهل ظهاعت 6 یهعهکيوهیافهتعذمدر-3؛ظال70-18

 .ؼرکتدرهىالعِیترایوارتیترلا-4ٍیخراح

تهِیتحعاظ-1:عثارتتَدًذازعذمٍرٍدتِهىالعِیارّایهع

ِیّرکهذامازدارٍّها ِ-2؛ههَرداظههتفادُدرهىالعه ؛تؽههٌحیظهاتق

 یوار.تیتعذمرلا-4؛ظَهاتَفرمیّایواریٍتیکَزاتتالتِظا-3

تهِّهرکهذامازیتحعاظ-1:ؼاهلخرٍجازهىالعِیارّایهع

ِیدروهیعذمّوکهار-2؛هَردهىالعِیدارٍّا تهرٍز-3؛هىالعه

ِیوارتیترایٌاهیکعَارقّوَد یهذٍهىالعهِراهٌهعًوایکِاداهه

هىالعهههِرایحکهههًِتهههایگهههردیدرههههاًیّهههاتهههِرٍغیهههازً-4

 هتاثرظازد.

هىالعهِتهادرً هرگهرفتيظهى یهيایهازهَردًیحدنًوًَِ

درـهذ80،تَاىآزهَىتراترتا(Z1-a/2;96/1)درـذ95یٌاىاوو

(84/0;2/Z2-a)،Sیهارازهتَظههاًحهرافهعیتِعٌهَاىتهرآٍرد

یهاًگیيتهِعٌهَاىحهذاقلتفهاٍتهdهَردً ردردٍگرٍٍُیرهتغ

ًفهر45تِتعذادیتًْادر؛S6/0هعادلدٍگرٍُیيهَردً رتیرهتغ

ِیي.درایذدرّرگرٍُهحاظثِگرد یيازتهیوهارت90خوعهاً،هىالعه

اـفْاىکِیخاًَادُیوارظتاىدرتیٌکتَهیالهیخراحیذکاًذیواراىت

یاًتخههابؼههذًذ.ًحههٍَُرٍدتههِهىالعههِراداؼههتٌذ،یارّههایهع

ظادُتَد؛تهِایهيهعٌهایهىالعِتِـَرتتفادفیيدرایریگًوًَِ

ی،درـهَرتیٌکتَهیالهیاًدامعولخراحیذکاًذیواراىتییِکِکل
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حدهنًوًَهٍِاردیهلکٍِاخذؼرایهٍرٍدتِهىالعِتَدًذ،تهاتکو

چٌاًچهِـهَرتتهَدکهِیهيتهِایظازیتفادفیهىالعِؼذًذ،ًحَُ

(1فردتَد،درگرٍُپاراظهتاهَل)گهرٍُیعذدیوارتیپرًٍذُیؼوارُ

یيزٍجتهَددرگهرٍُکتهاهیعذدیوارتیپرًٍذُیٍچٌاًچِؼوارُ

یهلّهاؼهاهلتکودادُی(قرارگرفت.اتسارٍرٍغگهردآٍر2)گرٍُ

ؼهذتدردیاضهقیلٍتکویٌیٍتالیکاوالعاتدهَگرافیعتلچک

(visual analog scale)VAS.تَد

قثهلازؼهرٍعی،ٍاًعهاًیتوامهالح اتاخالقهیتخْترعا

ّذفازاًدامهىالعهِی،حمَریهفاحثِیکیهىالعِپصٍّؽگرو

دادی تَلیواراىتوامتیٍتوامهراحلاًدامکارراتِوَرکاهلترا

ؼهرکتدرهىالعهِتهاکعهةیترایوارتیتٍظپطدرـَرترلا

تِهىالعٍِاردؼذ.یوارتیکتثیٌاهِیترلا

 گرفتٌهذ، قرار یتَریٌگهاً تحت عول اتا  تِ اًتقال از پط یواراىت

ینيًهیگهرم(هارکهائیلهیه15)یظیظ3تَظهیٌالاظپایالقا ظپط

پطازٍرٍدتِ اٍل گرٍُ اًدامؼذ.دریلفٌتاً گرمیکرٍه50درـذ+

ٍزىتهذى+یگهرمتهِازایکرٍه3/0یيدرپوپدرد،هَرفیکاٍریر

یيٍدرگههههرٍُدٍم،هههههَرف یلههههَگرمگرم/کیلیه2پاراظههههتاهَل

یلهَگرمگهرم/کیلهیه1یيٍزىتهذى+کتهاهیگرمتهِازایکرٍه3/0

رظهاًذُؼهذ.یظیظ100حدنپوپتِیيظالٍتاظرمًرهالیختِر

گهرم/یلهیه03/0یهساىّهردٍگهرٍُتهِهیاًذاًعترٍىتهرایيّوچٌ

ین.ظهپطپوهپتهاتٌ هیهذتِهحلَلّرپوهپالهافِگردیلَگرمک

دردؼهذتیهریگاًهذازُیتراؼذ.یِتعثیواراىتیتراcc/h4ظرعت

تعهذازعوهل6،12،18ٍ24درظهاعاتVASیارپطازعول،هع

یههف،دردخف1-3ی،دردیؼههذ.عههذدـههفرتههِعٌههَاىتههیههاتیارز

کِدردیدرـَرتدرً رگرفتِؼذ.یذدردؼذ7-10هتَظه6-4ٍ

ؼهذ،درّهرتهاریتِفؽردىدکوِپوپهیازتَدُکًِیتِحذیوارت

درؼهذ.یههیهقتسری(دٍزتَلَضالهافیکثاریقِدق15)حذاقلّر

داخهلیپوپٍاظتفادُازدارٍّایپطازترقراریواراىکِتیـَرت

تهایکلَفٌهاکدیافداؼتٌذ،ؼهیتؼکا(VAS≥4یذ)آىازدردؼذ

ظهاعتقاتهلتکهرارتهَد.6-4ؼذٍُّهریستدَ گرمیلیه100دٍز

کهِیؼهذٍُدرـهَرتیذُظهٌدVASیهارؼذتتَْعتراظاضهع

تَلَضیذیگرمٍریلیه4یساىاًذاًعترٍىتِهیتَد،دار3ٍتاالتراز

ظاعت(.یکّریاز)تکراردرـَرتًیذگردیهیقتسر

هىالعِاـىالحاًتاًامتداریآپَتلیياتکاررفتِدریٌَفياظتاه

تَظهؼرکتکَتهلدارٍ(تهَدکهِدریعٍتَزیًَاى)کؽَرظازًذُ

اظتفادُؼذ.زهاىؼرٍعاثهریگرههیلی1000تسریقیّایآهادٍُیال

دقیقٍِزهاىحذاکثراثریکظاعتٍوَلهذتاثهرآى10تا5یدردیت

ٍیيکتهاه.تاؼهذظاعتهی6-4 یذرٍکلرایهذّیيکتهاهیهالاظهتفادُؼهذُ

کؽَرآلوهاىROTEX MEDICALؼرکت500mg/10ccدرـذ10

ظاختکؽَر(Starmed)هذکاررفتِتاًاماظتارِتPCAپوپتَد.

تَلهَضیٌتهرٍالتااcc/h 4یدٍزًگْذارًذُیواتتَدکِتاتٌ یيچ

کاررفت.ِظاعتِدارٍّات24یپدریترایقِدق15دٍز

SPSSافهسارهىالعهِتهااظهتفادُازًهرمیهيحاـلازایّادادُ

ِ (version 24, IBM Corporation, Armonk, NY)24یًعهخ

تهِـهَرتیفهیکیحقهرارگرفهت.ًتهایآههاریلٍتحلیِهَردتدس

اًحهراف ± یهاًگیيتهِـهَرتهیکویحًٍتایهىلقًٍعثیفراٍاً

Chi squareٍt-testٍیآهههاریّههاگههسارغؼههذ.آزهههَىیههارهع

.ظهى یهذهىالعهِاظهتفادُگردیهيدرایّوثعهتگیةلهریيّوچٌ

درً رگرفتِؼذ.05/0کوترازPدارییهعٌ

یتههههِؼههههوارُیکههههذاخالقههههیهىالعههههِدارایههههيا

IR.IAU.NAJAFABAD.REC.1398.00516/12/1397ٍهَرخ

یتهِؼهوارُیهراىایٌیتهالیّهاییکذثثهتدرهرکهسثثهتکارآزهها

IRCT20180708040381N2تاؼذیه.


 َا افتٍی

یوهارت47درـهذ(ههرد8/47ٍ)یوهارت43هَردهىالعِ،یوارت90از

یت،خٌعازً ریدارآهاریزىتَدًذ.تفاٍتهعٌیگردرـذ(د2/52)

یظهٌیهاًگیي.ه(P;291/0ًگردیهذ)هؽهاّذُدٍگرٍُیواراىتیيت

ظهالتهَد.3/53±1/11هَردهىالعِتراترتاگرٍُدٍّردریواراىت

ظالگسارغؼذ.20ٍ85تراترتایةتِترتیسحذاقلٍحذاکثرظيً

دٍگهرٍُیوهاراىتیيظهيتهیهاًگیيازً هرهیدارآهاریتفاٍتهعٌ

(.1)خذٍل(P;193/0ًگردیذ)هؽاّذُ


در دي  یسى یبىذ از وظر جىس، سه ي دستٍ یمارانب ی یسٍمقا .1 جذيل

 گريٌ مًرد مطالعٍ

 گريٌ یت )تعداد(جىس سه یاوگیهم یسى یبىد دستٍ

 ± 2/12 2سال:  30 یرز

8/51 

 یي+ هَرف یيکتاه (19) هرد

 (26) زى 32سال:  60تا  30

  11سال:  60 یباال

پاراستاهَل +  (24) هرد 8/54 ± 7/9 1سال:  30 یرز

 28سال:  60تا  30 یيهَرف
 

 (21) زى

  27سال:  60 یباال

466/0 193/0 291/0 P 



کِدرخذٍلّواى ؼهذتدرددریهاًگیيؼهَد،هیهؽاّذُه2گًَِ

هذازُیزههاًیّهاتهازُیدرتوهاهیيگرٍُکتاه ؼهذُتهِـهَرتیهریگًا

درگهرٍُیهلدلیيٍتهِّوهپاراظهتاهَلتهَدترازگهرٍُییيپایداریهعٌ

وَرهعٌ ِیؽهتریدارؼاّذدرـهذتیپاراظتاهَلِت یّهاازافهراددردظهت

دردیکِالثتِتاگ ؼتزههاىًوهرُینتاؼیه«یذدردؼذ»ٍ«دردهتَظه»

.یاتذیکاّػه
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 تحت مطالعٍ یَا گريٌ یهمختلف ب یَا شذت درد در زمان ی یسٍمقا .2 جذيل

 P یاراوحراف مع درد ی ومرٌ یاوگیهم گريٌ زمان
 ساعت ششن

 یبعد از جراح

 046/0 5/2 4/5 یيکتاه

 4/2 5/6 پاراستاهَل

 ساعت دٍازدّن

 یبعد از جراح

 041/0 6/2 6/4 یيکتاه

 3/2 7/5 پاراستاهَل

 ساعت ّجدّن

 یبعد از جراح

 001/0 5/1 2/3 یيکتاه

 1/2 2/5 پاراستاهَل

 بیست ٍ چْارمساعت 

 یبعد از جراح

 001/0 8/0 6/2 یيکتاه

 2/2 7/4 پاراستاهَل



ّها،افرادهَردهىالعِ،درتوهامزههاىیتتراظاضخٌعیيّوچٌ

زىٍههردگهرٍُپاراظهتاهَلتهِوهَریواراىؼذتدرددرتیاًگیيه

تَد.یيگرٍُکتاهیواراىدرددرتیًورُیاًگیيتاالترازهداریهعٌ

پهاراهترظهيٍیيؼَددرتیهؽاّذُه3خذٍلدرّواًىَرکِ

ازدٍگهرٍُیهکیچدرّه،درددرظهاعاتهختلهفیاختالفًورُ

دارٍخَدًذاؼت.یٍپاراظتاهَلارتثانهعٌیيکتاه

یيدرـهذ(تعهذازتعهک20)یوارت18ارهَردهىالعِ،یوت90از

ازً هرآههاریداریدرددچارتْهَعٍاظهتفراغؼهذًذ.تفهاٍتهعٌه

دٍگرٍُهؽهاّذُیواراىتیيهثتالتِتِتَْعٍاظتفراغتافرادیفراٍاً

+یيکتهاه گهرٍُیوهاراىکهِدرتیهعٌهیي.تهذ(P;035/0یهذ)گرد

ازتَْعٍاظتفراغًعهثتیترٍزتاالتریساىدارهیتِوَرهعٌیيهَرف

4ٍهؽهاّذُؼهذ)خهذٍلیيگهرٍُپاراظهتاهَل+ههَرفیوهاراىتِت

گهرٍُدریهفرفاًذاًعترٍىالهافیساىهیلدلیي(کِتِّو1ؼکل

گهرم(یلهیه28)تاگرٍُپاراظهتاهَلیعِگرم(درهقایلیه88)یيکتاه

(.4)خذٍلتاالترتَد

درگهرٍُپاراظهتاهَلیهفرفلذدردالهافیساىهیگرازورفد

گهرٍُیوهارت45کهِازیتهاالترتهَد،تهِوهَریيًعثتتِگرٍُکتهاه

گهرمٍازیلهیه7200درـهذ(درهدوهَع4/64)یوارت29،پاراظتاهَل

3100درـههذ(درهدوههَع2/42)یوههارت19یي،گههرٍُکتههاهیوههارت45

(.4)خذٍلظتفادًُوَدًذتْثَددردایترایکلَفٌاکدیافگرمؼیلیه


مًرد مطالعٍ بٍ  یمارانتًُع ي استفراغ در ب یفراياو یغتًز ییهتع .1 شکل

 گريٌ یکتفک


 بحث

تهایهةٍپاراظتاهَلدرترکیيکتاهیرثأتییعِهىالعِتاّذفهقایيا

تهِرٍغپوهپکٌتهرلدردیٌکتهَهیترؼذتدردپطازالهیيهَرف

یيؼذتدرددرگرٍُکتاهیاًگیيهٍاخراؼذُاظت.یوراحیذیٍر

یداریهعٌهیهساىظاعتاٍلپطازعوهلتهِه24یدرویي+هَرف

هعٌاکِدرـذیيتَدُاظتتِایيترازگرٍُپاراظتاهَل+هَرفییيپا

رایذظاعتاٍلپطازعولدردهتَظهٍؼذ24یکِدرویافراد

یهساىًعهثتهیيترتَدٍُتهِّوهییيپاگرٍُیياًذ،دراتدرتًِوَدُ



 دي گريٌ یمارانب یهدرد بر اساس سه ب ی اختالف ومرٌ یهارتباط ب ییهتع .3 جذيل

 P یَمبستگ یبضر پارامتر ديم پارامتر ايل گريٌ

 789/0 041/0 سي 12ٍ  6درد در ساعات  ی اختالف ًورُ یيکتاه

 149/0 296/0 سي 18ٍ  12درد در ساعات  ی ًورُاختالف 

 229/0 -183/0 سي 24ٍ  18درد در ساعات  ی اختالف ًورُ

 110/0 378/0 سي 12ٍ  6درد در ساعات  ی اختالف ًورُ پاراستاهَل

 934/0 -013/0 سي 18ٍ  12درد در ساعات  ی اختالف ًورُ

 127/0 330/0 سي 24ٍ  18درد در ساعات  ی اختالف ًورُ

28.9 

11.1 

71.1 

88.9 

0

20

40
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80

100

 مًرفیه+ پاراستامًل  مًرفیه+ کتامیه 

 مىفی مثبت



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران گلناز نصوحی ی اثر کتامین و پاراستامول بر درد پس از عمل المینکتومیمقایسه

شکدُ پسشکی اصفْاى   447 1401چْارم هرداد  ی/ ّفت676ِی / شوارُ 40سال  –هجلِ دًا

 دي گريٌ  یماراندر ب یمصرف اوذاوسترين ي ضذ درد اضاف یسانبريز تًُع ي استفراغ ي م یفراياو ییهتع .4جذيل 

 P تًُع ي استفراغ تًُع ي استفراغ   یفراياو

  )درصد( مثبت ی )درصد(مىف 

 035/0 13 (9/28)  32( 1/71)  یي+ هَرف یيکتاه

 5 (1/11)  40( 9/88)  یيپاراستاهَل + هَرف

 18( 20)  72( 80)  کل

  یهصرف اًداًسترٍى اضاف یساىه درهاى یازهٌددرصد افراد ً  

 گرم یلیه 88 (9/28) ًفر 13 یي+ هَرف یيکتاه
 

 گرم یلیه 28 (1/11ًفر ) 5 یيپاراستاهَل + هَرف

  یهصرف ضددرد اضاف یساىه درهاى یازهٌددرصد افراد ً 

 گرم یلیه 3100 (2/42) ًفر 19 یي+ هَرف یيکتاه
 

 گرم یلیه 7200 (4/64ًفر ) 29 یيپاراستاهَل + هَرف



اًهذ،ًعثتتِگرٍُپاراظتاهَلهفهرفکهردُیکوتریدردالافلذ

درگهرٍُیتِاًذاًعهترٍىالهافیازّرچٌذترٍزتَْعٍاظتفراغًٍ

تَدُاظت.یؽترتیيکتاه

24ِیهىالعًِؽهاىدادکهِدروهیيا یظهاعتتعهذازهذاخله

یؼهذتدردکوتهریداریتِوَرهعٌیي+هَرفیيگرٍُکتاهیواراىت

گهسارغًوَدًهذ.تهِیيگهرٍُپاراظهتاهَل+ههَرفیواراىًعثتتِت

ظاعتتعهذهذاخلهِدر24دریذتادردؼذیواراىکِدرـذتیوَر

تهَد.تهِیيتهاالترازگهرٍُکتهاهیردایگرٍُپاراظتاهَلتِوَرهعٌه

یي(+ههَرفیيکتهاه)PCAًؽاىدادُؼذکِپوهپدردیگرعثارتد

ّیٌکتهَهیتحهتالهیواراىتَاًذدردتیه تعهذازیرادرزههاىکَتها

دّذ.یيتعکیداریتِوَرهعٌیخراح

ِ کتهاهیي افهسٍدى ثیرأتیٍّوکاراىدرتررظیاًت ار  ترکیهة ته

 ًؽاىدادًذکهِاز،خراحی عول از تعذ درد ترای هَرفیي ٍ هیذازٍالم

 دارییهعٌه تِوَر کتاهیي یکٌٌذُدریافت ّایگرٍُ درد، ؼذت لحاي

حالهرّهنیتاهىالعِیحًتایي.ا(3)دادًذ ًؽاى را درد تیؽتر کاّػ

تاؼذ.یراظتاه

Jahanianِیهذیٍریيکتهاه،ًؽاىدادًذیاٍّوکاراىدرهىالع

یهيتهرکٌتهرلدردایهذیٍریيتَاًهذّوچهَىههَرفیتادٍزکهنهه

دریداریثرتاؼهذٍتفهاٍتهعٌهؤدرازهیّااظتخَاىیّایؼکعتگ

اثراتیدٌّذًُؽاىیي(.ا11)دٍدارٍهؽاّذًُؽذیيایيهَردتیيا

ِیحتهَدُکهِتهاًتهایيقاتهلتَخهِکتهاهیلذدرد حالهریهىالعه

.داؼتیّوخَاً

ثیرأتهیهیيٍّوکاراىتاّذفتعیکِتَظهاًت اریاهىالعِدر

افسٍدىکتاهیيتِترکیةهیذازٍالمٍهَرفیيدرتیواراىتاتحوهلتهِ

ًؽهاىدادیحهَادهخذرترایدردتعذازعولخراحیاًدامؼذ،ًتها

کتهاهیيتهِوهَریکٌٌهذُّهایدریافهتکِازلحايؼذتدرد،گرٍُ

ّاتفاٍتیتخؽیگرٍُتردردراًؽاىدادًذ.آرامداریکاّػتیؽیهعٌ

ّهایحهاٍیکتهاهیيتهِتاّنًذاؼت.هفرفهعکيالافیدرگرٍُ

ِیهيایح.ًتها(12)داریکوترتهَدیوَرهعٌ ههایهىالعهِتهاهىالعه

یٍلهینًکردیراتررظیتخؽآرامیساى،ّرچٌذهاهداؼتیّوخَاً

دریهساىهیهيایسهاًیدرهىالعِیهفرفیهعکيالافیساىازً ره

کوترازگرٍُپاراظتاهَلتَد.یيگرٍُکتاه

یٌَفياثههراظههتاهییعههِزادٍُّوکههاراىدرهقاینرحههیهىالعههِ

ًؽهاىیعهترکتَهیّیترکٌتهرلدردپهطازخراحهیيتاکتاهیذیٍر

یيًعثتتِکتاهیؽتریتیاثراتلذدردیذیٍریٌَفيدادًذکِاظتاه

تفاٍتاحتواالًیي،اًذاؼتیحالرّوخَاًیهىالعِیحتاًتاداردکِ

یيدردٍهىالعٍِّوچٌیهَردتررظیتفاٍتدرعولخراحیلتِدل

(.8)تاؼذیهَرداظتفادُهییدٍزاشدارٍ

یيکِالافِکهردىکتهاهًذٍّوکاراىًؽاىدادImaniیهىالعِ

ازپهطدردکهاّػدرٍالهحیاثر(یٌَفياظتاه+یل)فٌتاًیةتِترک

ِ(یٌَفياظهتاه+یهل)فٌتاًترکیهةًعهثتتِؼکویخراحیاعوال ته

هىالعهاتیحؼهَدًتهای.ّواىوَرکهِهؽهاّذُهه(9ًذارد)تٌْایی

تحهتیوهاراىرظهذکهِدرتیتاؼذٍدرهدوَعتًِ رهیهتٌاقكه

ِگسیي+هَرفیيپوپدردکتاهیٌکتَهیاله خْهتیتهرهٌاظهةییٌه

یيًعثتتِپوپدردپاراظهتاهَل+ههَرفیدردتعذازخراحیيتعک

تهادٍزیدردیهىالعِّردٍگرٍُتحهتدرههاىتهیيتاؼذ.الثتِدرا

یيؼهَدکهِتهیهیؽٌْادپیقرارگرفتٌذ.درهىالعاتآتیيهؽاتِهَرف

یيدٍزههَرفیهساىٍپاراظهتاهَلهیيدٍگرٍُتحتهذاخلِتهاکتهاه

َیدرکذامگرٍُهگردداهؽخؿؼَدتیسهتفاٍتتدَ یستَاىتاتده

.یافتثرٍهؽاتِدظتؤهیتِاثراتلذدردیيدٍزکوترهَرف

یظهٌیهاًگیيدرـذهرد(تهاه8/47)یٌکتَهیتحتالهیوارت90

+یيکتهاهیًفهر45ُهىالعهِرادردٍگهرٍُیيظالا1/11±3/53

رظهاًذًذ.دٍگهرٍُههَردیهاىتهِپایيٍپاراظتاهَل+ههَرفیيهَرف

یکهذیگرتهایدارآههاریتفهاٍتهعٌهیٍخٌعهیهىالعِازً هرظهٌ
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ّوعاىتَدًهذ.له ااثهراتیٍخٌعیازً رظٌیًذاؼتٌذٍتِعثارت

هىالعِهحهذٍدؼهذٍُیيظيٍخٌطدرایاحتوالیکٌٌذگهخذٍغ

هىالعهِیهيایحوثهقًتها هَردکٌترلقرارگرفتِاظهت.یادیتاحذز

تهایداریکذامارتثانهعٌیچّیيپاراظتاهَلٍکتاهیلذدردیراتثأت

درّهردٍخهٌطٍدریگهرًذاؼت.تِعثارتدیواراىظيٍخٌطت

یداریتِوَرهعٌهیيکتاهیلذدردیراتثأتیساىهیظٌیتٌذّردظتِ

تاالترازپاراظتاهَلتَد.

گرٍُپاراظهتاهَلٍىیوارادرـذت1/11هىالعًِؽاىدادکِیيا

هعکيهرتَوِیدارٍیستعذازتدَیيگرٍُکتاهیواراىدرـذت9/28

َیدچارحالتتَْعٍاظتفراغؼذًذ.تاٍخَداثراتلذدرد تهریقه

یداریدارٍتِوهَرهعٌهیياهاترٍزتَْعٍاظتفراغتاایي،کتاهیترا

یتیتَاًذًارلهایهَلَعهیيتاؼذکِایًعثتتِپاراظتاهَلتاالتره

ِدّهذ.تهاتَخهِتهِایػراافسایازرًٍذدرهاًیواراىت یهيدرایٌکه

تْهَعیيتاکتاهیتحتدرهاىلذدردیواراىظَمتیکهىالعِحذٍد

َیرظذهٌىقیٍاظتفراغداؼتٌذ،تًِ ره یدارٍّهایساظتکِتاتده

تحهتدرههاىتهاپوهپدردیواراىثرترکٌترلتَْعٍاظتفراغدرتؤه

یعارلِراکاّػدادتاّنتتَاىازاثراتلهذدردیيٍقَعایيکتاه

ِیٌکتهَهیالهیتعذازاعوالخراحیيکتاه یتْهرُتهردٍّهنعارله

تَْعٍاظتفراغراتِحذاقلرظاًذ.

یيتاکتهاهیذیٍریٌَفياثراظتاهییعِزادٍُّوکاراىدرهقاینرح

ًؽهاىدادًهذکهِعهَارقیعهترکتَهیّیترکٌترلدردپطازخراحه

تهاّنیداریدٍگهرٍُتفهاٍتهعٌهیيّواًٌذتَْعٍاظهتفراغتهیخاًث

.ًذاؼتیحالرّوخَاًیهىالعِیحهَلَعتاًتایيکِا(8)ًذاؼتٌذ

َّؼهثریًؽهاىدادًهذکهِاظهتفادُازدارٍّهایسدیٍایویرح

یساىتاعثکاّػهپایِ،هخذرتاترکیةدر(یذیي)دکعوذتَهیذیٍر

ٍیکٍتَراظیکوریّاظتَىهْرُیدراعوالخراحیهخذرهفرف

ِیههیازهخهذرالهافیتالىثعکاّػعهَارقًاؼه یحًتهاؼهَدکه

یلتِدلتفاٍتاحتواالًیي.ا(7تَد)هىالعِیيهاهتٌاقكتاایهىالعِ

دٍزاشیيدردٍهىالعٍِّوچٌهیهَردتررظیتفاٍتدرعولخراح

یهساىکهاّػهیلاحتواالًتِدلیيتاؼذ،ّوچٌیهَرداظتفادُهییدارٍ

عَارقّنکاّػداؼتِاظت.وثیعتاًیِ،هخذرپا

یذُپرظهیهىالعِتِـَرتؼفاّیاىدرپایواراىتیترلایساىه

درههَردیؽهتریتیترلهایهساىهیي،تًِعثتدرگرٍُکتهاهکِؼذ

،هؽاّذُؼذ.تِیؽترعَارقتیساىکٌترلدردپطازعولتاٍخَده

فهراّنیآهاریاهکاىتررظ،هٌاظةیارتٌذیٍهعیقعلتعذمثثتدق

گردد.یؽتریهَلَعتَخِتیيتِایاظتدرهىالعاتآتیذاهًؽذ.



 یریگ یجٍوت

یي+کتههاهیيهههَرفیههیدارٍیههةتههاترکPCAاظههتفادُازپوههپدرد

یٌکتهَهیالهیدردتعذازخراحیيتعکیترایهٌاظثییٌِتَاًذگسیه

+یيهههَرفیههیدارٍیههةتههاترکPCAثرترازپوههپدردؤتاؼههذٍههه

یٌرشیعهتیتاؼذ،چراکِاثراتظیهیواراىدظتِازتیيپاراظتاهَلدرا

یؼَداثراتلهذدردیتاعثهییدارٍیّایةٍالافِؼًَذُدرترک

تْهَعٍاظهتفراغیهرً یعَارلهیهساىتْترهؽاّذُگردد.ّرچٌهذه

تهاالتریدرحدنًوًَِیؼَدهىالعاتآتیهیؽٌْاد.پیاتذیهیػافسا

.تراًدامگرددیعٍدرظى ٍظ
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Abstract 

Background: There have been several studies of postoperative pain control, but studies comparing paracetamol 

and ketamine on postoperative pain control have been limited. The purpose of this study is to compare the effects of 

ketamine and paracetamol on pain intensity after laminectomy through Patient-Controlled Analgesia pump (PCA).  

Methods: This clinical trial was performed on two groups of 45 patients who were candidates for laminectomy. 

After laminectomy, patients in groups 1 and 2 were treated with (paracetamol + morphine) and (ketamine + 

morphine) by PCA pump, respectively. Pain intensity and the prevalence of nausea and vomiting in the two 

groups were assessed. 

Findings: Pain intensity decreased significantly in both groups over time; But the mean pain intensity in the 

ketamine group during 6, 12, 18 and 24 hours after surgery was significantly lower than the paracetamol group. 

While 11.1% of patients in paracetamol group and 28.9% of patients in ketamine group experienced nausea and 

vomiting after administration of analgesia. 

Conclusion: This study showed that in patients undergoing laminectomy, combining (ketamine + morphine) has 

significantly led to better pain relief effects than with the combination of (paracetamol + morphine) in PCA 

pump. However, the incidence of side effects is higher in this group. 
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