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Abstract
Background and Objectives: Postoperative pain is a common complication after hemorrhoidectomy operation.
It may cause the patient discomfort, necessitate the narcotics, and other analgesics in order to control patient’s pain.
The aim of this study was to evaluate the efficacy of local perianal bubivacaine in controlling postoperative pain after
hemorrhoidectomy operations.
Materials and Methods: In this clinical trial study, 80 patients were randomly divided into two and control
groups. In the case group, 2 ml of bupivacaine was injected into the subcutaneous and muscular layers 3, 7, and 11
hours after operation. The patients were assessed for 24-hours postoperatively.
Results: There were just twenty-five patients of case group (62.5%) who needed analgesics postoperatively,
while the entire patients in control group received analgesics (p<0.05). Urinary retention occurred in 11 patients
(27.5%) of control group and in two patients (5.0%) of case group postoperatively (p<0.05).
Conclusion: Injection of local perianal bupivacaine was effective in controlling postoperative pain and patients
satisfaction. In addition, the occurrence of urinary retention was less common. Regarding the potential importance of
post-hemorrhoidectomy pain, local bupivacaine is recommended for pain control and patient comfort after
hemorrhoidectomy operations.
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مقالٍ پضيَشي
اثزات تسكيىي تشريق مًضعي بًپيًاكائيه بعد اس عمل َمًريئيدكتًمي= كارآسمايي باليىي
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چكيدٌ

سميىٍ ي اَداف= دسد پس اص ػول اص ػَاسؼ ضبيغ ثِ دًجبل اػوبل ّوَسٍئيذوتَهي ثَدُ ٍ ثبػث ػذم سضبيت ثيوبساى اص ػول ٍ ًيبص ثِ تضسيك هىشس
هخذسّب ٍ سبيش داسٍّبي ضذ دسد هي ضَد .دس ايي هغبلؼِ عي يه وبسآصهبيي ثبليٌي ثش آى ضذين تب ثِ همبيسِ تبثيش استفبدُ اص تضسيك ثَپيَاوبئيي پشي آًبل دس
وبّص دسد پس اص ػول دس اػوبل ّوَسٍئيذوتَهي ثپشداصين.
مًاد ي ريش َا= هغبلؼِ ثِ غَست يه وبسآصهبيي ثبليٌي ٍ دس  80ثيوبس اًدبم گشفت .ثيوبساى ثِ غَست تػبدفي ثِ دٍ گشٍُ هَسد ٍ ضبّذ تمسين ضذًذ.
توبم ثيوبساى تحت ثي حسي ًخبػي ػول ضذًذ .دس پبيبى ػول دس ثيوبساى گشٍُ هَسد دس هحل سبػت ّبي  11 ٍ 7 ٍ 3همذاس  2هيلي ليتش ثَپيَاوبئيي  %0/5ثِ
عَس صيش هخبعي ٍ داخل ػضلِ تضسيك ضذ .ثيوبساى دس  24سبػت اٍل پس اص ػول هَسد اسصيبثي لشاس گشفتٌذ.
يافتٍ َا= دس گشٍُ هَسد تٌْب  25ثيوبس (ً )%62/5يبص ثِ تضسيك هسىي پيذا وشدًذ .دس گشٍُ ضبّذ توبم ثيوبساى ًيبص ثِ تضسيك هسىي داضتٌذ (.)p< 5/50
احتجبس ادساسي دس  11ثيوبس ( )%27/5گشٍُ ضبّذ ٍ دس دٍ ثيوبس ( )%5/0گشٍُ هَسد هطبّذُ ضذ (.)p< 5/50
وتيجٍ گيزي= استفبدُ اص تضسيك پشي آًبل ثَپيَاوبئيي دس وبّص دسد پس اص اػوبل ّوَسٍئيذوتَهي ٍ افضايص سضبيتوٌذي ثيوبساى هؤثش استّ .وچٌيي
احتجبس ادساسي ووتش اتفبق هي افتذ .ثب تَخِ ثِ اّويت دسد پس اص ّوَسٍئيذوتَهي ،استفبدُ اص ثَپيَاوبئيي هَضؼي خْت ثي دسدي ٍ سضبيتوٌذي ثيوبساى
تَغيِ هي گشدد.
كليد ياصٌ َا= ثَپيَاوبئيي ،ثي حسي هَضؼيّ ،وَسٍئيذوتَهي ،دسد پس اص ػول
*
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مقدمٍ

ّوَسٍئيذوتَهي اص اػوبل ضبيغ دس خشاحي ػوَهي ثَدُ ٍ دس
هَاسد ّوَسٍئيذّبي تشٍهجَصُّ ،وَسٍئيذّبي تَام داخلي ٍ
خبسخي ٍ ّوَسٍدئيذّبي داخلي ثب گشيذ ثبال استفبدُ هيضَد (-3
 .)1دسد ثؼذ اص ّوَسٍئيذوتَهي اص ػَاسؼ ضبيغ پس اص ػول دس
ثيوبساى هجتال ثَدُ ٍ هيضاى آى  %50تب  %90گضاسش ضذُ است (-5
 .)4ايي دسد هيتَاًذ ثِ اًذاصُاي ضذيذ ثبضذ وِ استفبدُ اص
ضذدسدّبي خَساوي ٍ هَضؼي ٍ گبّب هسىيّب ٍ هخذسّبي
تضسيمي سا ثغلجذ ( .)6گبّي تدشثِ ثيوبساى اص دسد پس اص ػول

ّوَسٍئيذوتَهي ثِ اًذاصُاي ضذيذ است وِ اًتمبل ايي تدشثِ ثِ
ديگشاى ثبػث اهتٌبع سبيش ثيوبساى اص ايي ػول هيگشدد ( .)7ػبسضِ
ضبيغ ديگش ثِ دًجبل ػول ّوَسٍئيذوتَهي احتجبس ادساسي هي
ثبضذ وِ هوىي است دسد پس اص ػول سا ًيض تطذيذ ًوبيذ (.)8
هيضاى ايي ػبسضِ  %10تب  %50گضاسش ضذُ است .اثتال ثِ احتجبس
ادساسي صهبًيىِ ثب دسد ضذيذ ًيض ّوشاُ ثبضذ ثسيبس دضَاس خَاّذ
ثَد ( .)9ثشاي وٌتشل دسد ثؼذ اص ػول ّوَسٍئيذوتَهي ساّىبسّبي
هختلفي هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ است ( .)10-15 ٍ 1داسٍّبي ثِ

اثزات تسكيىي تشريق مًضعي بًپيًاكائيه بعد اس عمل َمًريئيدكتًمي= كارآسمايي باليىي

وبس سفتِ ػجبستٌذ اص :داسٍّبي ضذ التْبثي غيش استشٍئيذي ،ضل
وٌٌذُّبي ػضالًي ،ضذدسدّبي هَضؼي ٍ هخذسّب (ٍ 16 ٍ 1
 .)17اص لگي آة گشم ًيض استفبدُ ضذُ است ( .)1دس يه هغبلؼِ ًيض
اص سٍش اسفٌگتشٍتَهي لتشال داخلي خْت وبّص دسد ثؼذ اص ػول
پس اص اػوبل ّوَسٍئيذوتَهي ثبص استفبدُ ضذُ است ( .)18خْت
وٌتشل احتجبس ادساسي تَغيِ ضذُ است هبيؼبت ٍسيذي ٍ
خَساوي لجل ٍ ثؼذ اص ػول هحذٍد ضًَذ (ّ .)1وچٌيي ثبيذ دسد
ثِ خَثي وٌتشل ضَد تب دفغ ادساس تسْيل ضذُ ٍ وٌتشل هؤثش
احتجبس ادساسي اهىبى پزيش ثبضذ (.)19-22 ٍ 1
ثب تَخِ ثِ اّويت هَضَع ٍ تدشثِ چٌذيي سبلِ هؤلفيي اص
ضذت دسد دس ثيوبساى ػول ضذُ ،اسائِ يه سٍش دسهبًي هٌبست
خْت وٌتشل دسد پس اص اػوبل ّوَسٍئيذوتَهي ثسيبس ضشٍسي ثِ
ًظش هي سسيذ .هْوتش ايٌىِ استفبدُ اص يه سٍش هَضؼي وِ تضسيك
آى ًيض حيي ثي دسدي ػول ثبضذ ثسيبس هَسد لجَل خَاّذ ثَد .لزا
دس ايي هغبلؼِ عي يه وبسآصهبيي ثبليٌي ضبّذداس تػبدفي ضذُ ،ثش
آى ضذين تب ثِ هغبلؼِ اثشات تسىيٌي تضسيك ثَپيَاوبئيي هَضؼي دس
اػوبل ّوَسٍئيذوتَهي ثپشداصين.

صمد مصدقي ي َمكاران:7 /

ّوَسٍئيذ گشيذ  ٍ IIIگشيذ  ،IVسبثمِ يجَست ،سبثمِ ثيشٍى صدگي
( ٍ )Bulgingسبثمِ خًَشيضي ثَد .هؼيبسّبي خشٍج ضبهل اثتالي
ثِ ّوَسٍئيذ تشٍهجَصُ ،اثتال ّوضهبى ثِ فيطش هضهي آًبل ،اثتالي
ّوضهبى ثِ فيستَل پشي آًبل ٍ ٍخَد سلَليت يب آثسِ دس ًبحيِ
آًبل ثَد .تؼذاد  93ثيوبس ٍاسد هغبلؼِ ضذًذ ( .)Enrollmentايي
ثيوبساى دس ثيي سبلّبي  1383الي  1387اص هشاوض اهبم سضب (ع)
تجشيض ،ثيوبسستبى روشيب ٍ ًَس ًدبت تجشيض اًتخبة ضذًذ .اص ثيوبساى
روش ضذُ تؼذاد  13ثيوبس ثِ دليل داضتي ّوَسٍئيذ تشٍهجَصُ ٍ يب
فيطش هضهي ،فيستَل ،سلَليت يب آثسِ پشي آًبل اص هغبلؼِ حزف
ضذًذ (هؼيبسّبي خشٍج) .ضىل ضوبسُ ً 1حَُ ٍسٍد ٍ تػبدفي
ضذى ثيوبساى ٍ اختػبظ آًْب ثِ گشٍُّبي هَسد ٍ ضبّذ سا ًطبى
هيدّذ .دس  80ثيوبس تػبدفي سبصي ( )Randomizationاًدبم
گشفت .ثيوبساى ثِ دٍ گشٍُ هَسد (دسيبفت وٌٌذُ ثَپيَاوبئيي) ٍ
ضبّذ (ػذم دسيبفت ثَپيَاوبئيي) تمسين ضذًذ .دس ّش گشٍُ 40
ثيوبس لشاس گشفت .خْت تػبدفي سبصي ٍ اختػبظ ثيوبساى ثِ دٍ
گشٍُ هَسد ٍ ضبّذ اص اػذاد تػبدفي ٍ اص پبيگبُ ايٌتشًتي
 www.randomizer.orgاستفبدُ ضذ.

مًاد ي ريش َا

ايي هغبلؼِ ثِ سٍش وبسآصهبيي ضبّذداس تػبدفي ضذُ
( )Randomized Controlled Trialاًدبم گشفتِ است .هؼيبسّبي
ٍسٍد دس ايي هغبلؼِ ضبهل داضتي سي  40الي  60سبل ،داضتي

شكل ً :1حَُ ٍسٍد ٍ تػبدفي ضذى ثيوبساى ٍ اختػبظ آًْب ثِ گشٍُ ّبي هَسد ٍ ضبّذ
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ثي دسدي حيي ػول دس وليِ ثيوبساى گشٍُ ّبي هَسد ٍ ضبّذ
ثب استفبدُ اص ثيحسي ًخبػي اًدبم گشفت .ػول ّوَسٍئيذوتَهي
دس وليِ ثيوبساى ثِ سٍش ثستِ ٍ دس سِ ًبحيِ سبػت ّبي ٍ 7 ٍ 3
 11اًدبم گشفت .وليِ اػوبل خشاحي تَسظ يه خشاح اًدبم ضذ.
دس پبيبى ػول ٍ لجل اص پبًسوبى فيلذ ػول دس ثيوبساى گشٍُ هَسد
ضستطَي ًبحيِ آًبل ثب پَيذٍى آيَدايي اًدبم ضذُ ٍ سپس دس
سبػت ّبي  11 ٍ 7 ٍ 3همذاس  2هيليليتش ثَپيَاوبئيي  %0/5ثِ عَس
صيش هخبعي ٍ داخل ػضلِ تضسيك ضذ .سپس پبًسوبى اًدبم ٍ ثِ
ػول خبتوِ دادُ ضذ.
دس وليِ ثيوبساى عي  24سبػت لجل اص ػول هحذٍديت هبيؼبت
اػوبل ضذُ ٍ حيي ػول ًيض وليِ ثيوبساى ثيي  300تب  500هيليليتش
سشم ًشهبل سبليي دسيبفت وشدًذ .ثيوبساى حيي ػول تحت تؼجيِ
وبتتش ادساسي لشاس ًگشفتٌذ ٍ وليِ ػول ّب دس پَصيطي ليتَتَهي
استبًذاسد اًدبم گشفتًَ .ع ٍ دٍص داسٍي هَسد استفبدُ تَسظ
سشٍيس ثيَْضي دس وليِ ثيوبساى گشٍُّبي هَسد ٍ ضبّذ يىسبى
ثَدُ ٍ اص ليذٍوبئيي  %2استفبدُ گشديذّ .يچ ثيوبسي داسٍي ضذ
دسد دس سبػبت لجل اص ػول دسيبفت ًىشد .وليِ ثيوبساى گشٍُ ّبي
هَسد ٍ ضبّذ دس عي  24سبػت اٍل پس اص ػول تحت وٌتشل لشاس
گشفتٌذ .تؼذاد دفؼبت ًيبص ثِ تضسيك ػضالًي هسىي دس وليِ ثيوبساى
ثجت ضذ .سخذاد سيتبًسيَى ادساسي ًيض ثجت ضذ .سضبيتوٌذي
ثيوبساى اص دسد پس اص ػول ًيض سؤال ضذ ٍ ثجت ضذ .سضبيت
هٌذي ثب هميبس ويفي ٍ ثِ غَست "سضبيت ػبلي"" ،سضبيت
ًسجي" ٍ "ػذم سضبيت" سٌديذُ ضذ .همبيسِ هيبًگيي سٌي ثب
استفبدُ اص  Independent Sample T-Testدس دٍ گشٍُ هَسد هغبلؼِ
اًدبم گشفت .همبيسِ ًسجت خٌسي ثب استفبدُ اص Chi-square test
اًدبم گشفت .همبيسِ تؼذاد دفؼبت ًيبص ثِ هسىي پس اص ػول ٍ
ّوچٌيي سضبيتوٌذي ثيوبساى ٍ سخذاد احتجبس ادساسي دس دٍ گشٍُ
هَسد هغبلؼِ ًيض ثب استفبدُ اص  Chi-square testاًدبم گشفت.
جدول  :1تَصيغ سٌي ثيوبساى دس دٍ گشٍُ هَسد ٍ ضبّذ
بازه سني
 44-45سال
 46-54سال
 51-55سال
 56-64سال

لجل اص ٍسٍد ثِ هغبلؼِ اص وليِ ثيوبساى سضبيت آگبّبًِ اخز ضذ.
ثِ ثيوبساى گفتِ ضذ وِ وليِ اسشاس هشثَط ثِ هغبلؼِ هحفَػ ثَدُ ٍ
دس غَست اًتطبس ًتبيح هغبلؼِ ّيچ ًبم ٍ ًطبًي اص ثيوبساى فبش
ًخَاّذ ضذ .ضوٌب ضشوت دس هغبلؼِ ّضيٌِ اضبفي ثِ آًبى تحويل
ًخَاّذ وشد ٍ آًْب سا اص دسيبفت دسهبى ّبي ضٌبختِ ضذُ ٍ پزيشفتِ
ضذُ هحشٍم ًخَاّذ وشد.

يافتٍ َا

اص  80ثيوبس هَسد هغبلؼِ  47ثيوبس ( )%58/8هشد ٍ  33ثيوبس
( )%41/2صى ثَدًذ .دس گشٍُ هَسد  29ثيوبس ( )%72/5هزوش ٍ 11
ثيوبس ( )%27/5هؤًث ثَدًذ .دس گشٍُ ضبّذ  27ثيوبس ()%67/5
هزوش ٍ  13ثيوبس ( )%32/5هؤًث ثَدًذ .تفبٍت آهبسي هؼٌي داس اص
ًظش خٌسي ثيي دٍ گشٍُ هَسد هغبلؼِ ٍخَد ًذاضت (.)p< 5/50
هيبًگيي سٌي افشاد هَسد هغبلؼِ دس گشٍُ هَسد  50/6 ± 7/1سبل ٍ
دس گشٍُ ضبّذ  50/6 ± 9/2سبل ثَد .خذٍل ضوبسُ  1تَصيغ سٌي
دٍ گشٍُ هَسد ٍ ضبّذ سا ًطبى هي دّذ .تفبٍت آهبسي هؼٌي داسي
اص ًظش سٌي ثيي دٍ گشٍُ هَسد هغبلؼِ ٍخَد ًذاضت (.)p< 5/50
دس گشٍُ وٌتشل ثيوبساى حذاوثش تب  2سبػت ثؼذ اص ػول ٍ دس اثش
ثمبيبي ثي حسي ًخبػي ثي دسدي ًسجي داضتٌذ ٍ پس اص آى ثِ
ػلت دسد ضذيذ دس  24سبػت اٍل ّش  6سبػت دس غَست ًيبص
هسىي (پتذيي  25هيلي گشم ػضالًي) تضسيك ضذُ است .دس گشٍُ
هَسد ًيض دس غَست ًيبص هسىي (پتذيي  25هيليگشم داخل
ػضالًي) تضسيك ضذُ است .خذٍل ضوبسُ  2دفؼبت ًيبص ثِ تضسيك
هسىي دس  24سبػت اٍل ثؼذ اص ػول سا دس گشٍُ هَسد ٍ ضبّذ
ًطبى هي دّذ .تؼذاد دفؼبت ًيبص ثِ هسىي ثؼذ اص ػول دس گشٍُ
ضبّذ (ػذم دسيبفت وٌٌذُ ثَپيَاوبئيي) ثِ عَس هؼٌي داسي ثيطتش اص
تؼذاد دفؼبت ًيبص ثِ هسىي دس گشٍُ هَسد (دسيبفت وٌٌذُ
ثَپيَاوبئيي) ثَد (.)p< 5/50

گروه هاي مطالعه
1
گروه مورد
2
گروه شاهد
1
گروه مورد
2
گروه شاهد
1
گروه مورد
2
گروه شاهد
1
گروه مورد
2
گروه شاهد

تعداد
6
7
13
11
11
12
10
10

درصد
15/0
17/5
32/5
27/5
27/5
30/0
25/0
25/0

 -1ثيوبساى دسيبفت وٌٌذُ ثَپيَاوبئيي
 -2ثيوبساى ػذم دسيبفت وٌٌذُ ثَپيَاوبئيي
جدول  :2دفؼبت ًيبص ثِ تضسيك هسىي ٍسيذي دس ثيوبساى گشٍُ ّبي هَسد ٍ ضبّذ دس  24سبػت اٍل پس اص ػول
دو بار
يك بار
صفر بار
گروه
1
گروه مورد
 5ثيوبس ()%12/5
 20ثيوبس ()%50/0
 15ثيوبس ()%37/5
2
گروه شاهد
 2ثيوبس ()%5/0
 2ثيوبس ()%5/0
غفش ثيوبس ()%0/0
 -1ثيوبساى دسيبفت وٌٌذُ ثَپيَاوبئيي
 -2ثيوبساى ػذم دسيبفت وٌٌذُ ثَپيَاوبئيي

سه بار
غفش ثيوبس ()%0/0
 1ثيوبس ()%2/5

چهار بار
غفش ثيوبس ()%0/0
 35ثيوبس ()%87/5
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جدول  :3سضبيت هٌذي اص ثي دسدي پس اص ػول دس ثيوبساى گشٍُ ّبي هَسد ٍ ضبّذ دس  24سبػت اٍل
رضايت نسبي
رضايت عالي
گروه
1
گروه مورد
 5ثيوبس ()%12/5
 35ثيوبس ()%87/5
2
گروه شاهد
 5ثيوبس ()%12/5
غفش ثيوبس ()%0/0
 -1ثيوبساى دسيبفت وٌٌذُ ثَپيَاوبئيي
 -2ثيوبساى ػذم دسيبفت وٌٌذُ ثَپيَاوبئيي

سضبيت هٌذي ثيوبساى اص ثي دسدي پس اص ػول ثب هميبس ويفي
ٍ ثِ غَست "سضبيت ػبلي"" ،سضبيت ًسجي" ٍ "ػذم سضبيت"
سٌديذُ ضذ .خذٍل ضوبسُ  3هيضاى سضبيت هٌذي ثيوبساى سا دس
گشٍُ ّبي هَسد ٍ ضبّذ اص ثي دسدي پس اص ػول دس  24سبػت
اٍليِ ًطبى هي دّذ .سضبيت هٌذي ثيوبساى اص ثي دسدي ثؼذ اص ػول
دس ثيوبساى گشٍُ هَسد (دسيبفت وٌٌذُ ثَپيَاوبئيي) ثِ عَس هؼٌي
داسي ثيطتش اص تؼذاد دفؼبت ًيبص ثِ هسىي دس ثيوبساى گشٍُ ضبّذ
(ػذم دسيبفت وٌٌذُ ثَپيَاوبئيي) ثَد (.)p< 5/50
احتجبس ادساسي دس  )%27/5( 11ثيوبس اص ثيوبساى گشٍُ ضبّذ
(ػذم دسيبفت وٌٌذُ ثَپيَاوبئيي) ٍ دس دٍ ثيوبس ( )%5/0اص ثيوبساى
گشٍُ هَسد (دسيبفت وٌٌذُ ثَپيَاوبئيي) هطبّذُ ضذ وِ ثِ عَس
هؼٌي داسي دس گشٍُ ضبّذ ثيطتش ثَد ( .)p< 5/50اص  11ثيوبس دچبس
احتجبس ادساسي دس گشٍُ ضبّذ دس  8ثيوبس تخليِ ادساسي ثب استفبدُ
اص سًَذ ًالتَى اًدبم گشفت ٍلي دس  3ثيوبس ًيبص ثِ تؼجيِ سًَذ
فَلي دس  24سبػت اٍل ثَد .دس  2ثيوبس هجتال ثِ احتجبس ادساسي دس
گشٍُ هَسد تخليِ ثب استفبدُ اص سًَذ ًالتَى اًدبم گشفت.

بحث
ّذف اص هغبلؼِ اخيش ثشسسي تبثيش استفبدُ اص ثَپيَاوبئيي
هَضؼي دس وبّص دسد پس اص ػول دس اػوبل ّوَسٍئيذوتَهي
ثَد .ايي هغبلؼِ وِ ثِ ضيَُ وبسآصهبيي ثبليٌي اًدبم گشفت ًطبى داد
وِ استفبدُ اص تضسيك هَضؼي ثَپيَاوبئيي لجل اص ػول ثبػث وبّص
دسد پس اص ػول ضذُ ٍ سضبيتوٌذي ثيوبساى سا ثيطتش هيوٌذ.
ّوچٌيي ثَپيَاوبئيي دفؼبت ًيبص ثِ هسىي تضسيمي دس دٍسُ پس اص
ػول سا ووتش وشدُ ٍ احتجبس ادساسي ووتش سخ هي دّذ.
ػليشغن ثي دسدي هؤثش حيي ػول ،ثِ دليل ٍخَد اًتْبّبي
ػػجي هتؼذد دس ًبحيِ آًبل ٍ پشي آًبل پس اص خٌثي ضذى اثشات
ثي حسي ًخبػي دس دٍسُ پس اص ػول دس تؼذادي اص ثيوبساى وٌتشل
دسد ثب هطىل هَاخِ هي ضَد ( .)8 ٍ 3 ٍ 1ايدبد احتجبس ادساسي
ًيض هي تَاًذ ثش ضذت دسد ثيفضايذ (ّ .)9وچٌيي دسد ضذيذ هيتَاًذ
ثبػث ػذم دفغ هٌبست ادساس تَسظ ثيوبس گشدد ( .)21 ٍ 20ايي
سخذادّب ثبػث ايدبد تشس دس ثيوبساى ضذُ ٍ ثسيبسي اص ثيوبساى اص
اًدبم ػول خشاحي وِ دسهبى استبًذاسد ٍ پزيشفتِ ضذُ دس ثسيبسي
اص اًَاع ّوَسٍئيذ است اهتٌبع هي ٍسصًذ .دس هغبلؼِ اي وِ تَسظ
ّ ٍ Gerbershagenوىبساى دس ثيص اص  100/000ثيوبس دس

صمد مصدقي ي َمكاران:9 /

عدم رضايت
غفش ثيوبس ()%0/0
 35ثيوبس ()%87/5

ثيوبسستبًْبي آلوبى اًدبم ضذُ است ( )7وٌتشل صٍدسس دسد دس 24
سبػت ثؼذ اص ػول دس  179پشٍسيدش هختلف خشاحي هَسد
همبيسِ لشاس گشفتِ است .ثش اسبس ًتبيح ايي هغبلؼِ ثيوبساًي وِ
تحت خشاحيْبي هيٌَس اص لجيل آپبًذوتَهي ،وَلِ سيستىتَهي،
ّوَسٍئيذوتَهي ٍ تبًسيلىتَهي لشاس گشفتِ ثَدًذ دسد ثب ضذت
ثباليي سا دس  24سبػت اٍل ثؼذ اص ػول گضاسش ًوَدًذ .ايي اػوبل
هيٌَس دس ايي هغبلؼِ دس ليست  25ػول ثب ضذت دسد ثيطتش سٍص
پس اص ػول ثَدُ اًذ .ايي هَضَع ثسيبس حبئض اّويت است چشا وِ
هيٌَس ثَدى ػول خشاحي ًجبيذ اص اّويت وٌتشل دسد پس اص ػول
تَسظ هتخػػيي ثيَْضي ٍ خشاحبى ثىبّذ.
وٌتشل دسد ثؼذ اص ػول پس اص ّوَسٍئيذوتَهي اص اثؼبد هختلف
ثسيبس ثب اّويت استًَ .ع ػول ّوَسٍئيذوتَهي ايٌىِ ثبص ،ثستِ يب
ثب استفبدُ اص استپلش ثبضذ هي تَاًذ دس ايدبد دسد حبد يب تبخيشي پس
اص ػول هؤثش ثبضذ (ّ .)8-10وچٌيي ًَع ثي دسدي حيي ػول ٍ
استفبدُ اص ثي حسي هَضؼي هيتَاًذ دس ضذت دسد ثبلي هبًذُ دس
سبػبت ٍ سٍصّبي اٍليِ پس اص ػول ٍ تخليِ هٌبست هثبًِ اثشگزاس
ثبضذ ( .)15 ٍ 8 ٍ 7دسيبفت هٌبست ٍ ثب اًذيىبسيَى ضذ دسدّبي
خَساوي ،تضسيمي ٍ هَضؼي ًيض ثش هيضاى ثي دسدي ٍ سضبيتوٌذي
ثيوبساى دس دٍسُ اٍليِ پس اص ػول ثسيبس تبثيش گزاس خَاّذ ثَد (9
ٍ .)21 ٍ12 ٍ 10
هغبلؼِ ّ ٍ Tepetesوىبساى ثِ همبيسِ اثشات ضذ دسدي ثي
حسي هَضؼي ثب ليذٍوبئيي ٍ ثلَن پَدًذال دس  24سبػت اٍل
پس اص ػول ّوَسٍئيذوتَهي پشداختٌذ .ثش اسبس ًتبيح ايي هغبلؼِ
ًيبص ثِ داسٍّبي وٌتشل وٌٌذُ دسد دس سٍص اٍل پس اص ػول دس
ثيوبساى گشٍُ ثلَن پَدًذال ثِ عَس هؼٌيداسي ووتش اص ثيوبساى
گشٍُ دسيبفت وٌٌذُ ثي حسي هَضؼي ثَدُ است .تت ،احتجبس
ادساسي ٍ خًَشيضي پس اص ػول دس دٍ گشٍُ ثب ّن تفبٍتي ًذاضتِ
است ( .)16ثش اسبس هغبلؼِ حبضش ثيحسي هَضؼي تَسظ
ثَپيَاوبئيي دس وٌتشل دسد پس اص ػول هَفك ثَدُ ٍ ثب تضسيك آى ثِ
عَس هؼٌي داسي ًيبص ثِ تضسيك هخذس دس دٍسُ پس اص ػول ووتش
ضذُ ٍ ّوچٌيي احتجبس ادساسي ووتش اتفبق افتبدُ ٍ سضبيتوٌذي
ثيوبساى ثيطتش ثَدُ استّ ٍ Tepetes .وىبساى ثلَن پَدًذال سا
سٍضي هؤثش ٍ ثي خغش دس وٌتشل دسد صٍدسس پس اص ػول دس
اػوبل ّوَسٍئيذوتَهي داًستِاًذ .ثش اسبس هغبلؼِ حبضش استفبدُ
اص ثَپيَاوبئيي هَضؼي ًيض دس وٌتشل دسد صٍدسس پس اص

 / :6مجلٍ پششكي داوشگاٌ علًم پششكي ي خدمات بُداشتي ـ درماوي تبزيش ديرٌ  69شمارٌ  6مزداد ي شُزيًر  36<6صفحات 9;-:8

ّوَسٍئيذوتَهي هؤثش ٍ هغوئي هيثبضذ .هيتَاى چٌيي استٌجبط
وشد وِ ثب تَخِ ثِ عَالًي اثش ثَدى ثَپيَاوبئيي دس همبيسِ ثب
ليذٍوبئيي ،اثشات استفبدُ هَضؼي اص آى دس وٌتشل دسد حبد پس اص
ػول ّوَسٍئيذوتَهي ثِ ضيَُ هؤثشي ػول هي وٌذ ٍ ثي دسدي
ايدبد ضذُ ثبػث تخليِ هٌبست ادساس ٍ وبّص ًيبص ثِ هخذس پس اص
ػول هي گشدد .هطبثِ هغبلؼِ ّ ٍ Tepetesوىبساى دس هغبلؼِ
حبضش ًيض دس ثيوبساى دسيبفت وٌٌذُ ثَپيَاوبئيي هَضؼي سخذاد
احتجبس ادساسي ووتش ثَدُ ٍ سضبيتوٌذي ثيوبساى ثيطتش ثَدُ است.
ػالٍُ ثش دسد حبد پس اص ػول ،ثيوبساى هوىي است پس اص
تشخيع ًيض تب هذتّب اص دسد ًبحيِ آًبل ٍ دسد ٌّگبم اخبثت هضاج
ضىبيت داضتِ ثبضٌذ .ثب ايي حبل ضذت دسد دس سبػبت ٍ سٍصّبي
اٍليِ اّويت ثسضايي داضتِ ٍ دس غَست وٌتشل ًبوبفي هي تَاًذ
ثبػث احتجبس ادساسي ،ػذم سضبيت ٍ ّوىبسي ثيوبس ٍ افضايص
سٍصّبي ثستشي گشدد ( .)22 ٍ 21 ٍ 16 ٍ 7 ٍ 1ثِ عَس هؼوَل
ثب وٌتشل هٌبست دسد دس صهبى ثستشي هيتَاى ثب تدَيض ضذدسدّبي
خَساوي يب هَضؼي ثيوبس سا پس اص  24سبػت هشخع ًوَد(.)1
ّ ٍ Franceschilliوىبساى دس يه هغبلؼِ ثِ ثشسسي اثشات تسىيٌي
پوبد گليسيشيل ًيتشات  %0/4پس اص اػوبل ّوَسٍئيذوتَهي
پشداختِ ٍ استفبدُ اص آى سا سٍضي هؤثش دس وبّص دسد دس سٍصّبي
ثؼذ اص ػول داًستِ اًذ ( .)11ثش اسبس ًتبيح ايي هغبلؼِ اثشات ضذ
دسدي پوبد گليسيشيل ًيتشات  %0/4دس سٍص چْبسم پس اص ػول ثِ
ثيطتشيي هيضاى خَد هي سسذ .ثٌبثشايي ثِ ًظش ًوي سسذ ايي داسٍ
ثتَاًذ گضيٌِ هٌبسجي دس وٌتشل دسد حبد دس  24سبػت اٍل پس اص
ػول ثبضذ .ثش اسبس هغبلؼِ ّ ٍ Crossوىبساى ًيض پوبد گليسيشيل
ًيتشات ًتَاستِ دسد پس اص ػول سا پس اص ّوَسٍئيذوتَهي ثب
استفبدُ اص استپلش وبّص دّذ ( .)9هغبلؼِ ّ ٍ Alaوىبساى ثِ
ثشسسي اثشات پوبد ولستيشاهيي  %15دس وبّص دسد پس اص ػول
ثيوبساى ثب ػول ّوَسٍئيذوتَهي ثبص پشداختِ است ( .)8ثش اسبس
ًتبيح ايي هغبلؼِ دس پس اص ػول  48 ٍ 24سبػت ثؼذ اص
ّوَسٍئيذوتَهي ثب استفبدُ اص پوبد ولستيشاهيي ثِ عَس هؤثشي
وبّص يبفتِ استّ .وچٌيي پوبد ولستيشاهيي ثبػث وبّص هؤثش
دسد ٌّگبم اخبثت هضاج ضذُ اهب ًتَاًستِ است اص ضذت خبسش
ًبحيِ آًبل دس همبيسِ ثب استفبدُ اص داسًٍوب ثىبّذ .ثش عجك هغبلؼِ
ّ ٍ Sugimotoوىبساى پوبد ديلتيبصم هَضؼي دس وبّص دسد پس اص
ػول ّوَسٍئيذوتَهي دس پيگيشي  14سٍصُ ثِ عَس هؼٌي داسي
هؤثش ًجَدُ ٍ ثبػث افضايص سخذاد ػَاسؼ خبًجي اص لجيل سشدسد ٍ
سشگيدِ هي گشدد (ّ ٍ Gupta .)6وىبساى ًيض دس يه هغبلؼِ ثِ
هغبلؼِ اثشات سَوشالفيت هَضؼي دس وبّص دسد پس اص ػول ٍ
ثْجَد صخن ثِ دًجبل ّوَسٍئيذوتَهي پشداختِاًذ .ثش عجك ايي هغبلؼِ
سَوشالفيت هَضؼي دسد پس اص ػول سا دس سٍص ّبي  14 ٍ 7پس

اص ػول ثِ عَس هؼٌي داسي وبّص دادُ است .ايي اثشات
سَوشالفيت هَضؼي دس وبّص دسد پس اص ػول ثِ تسشيغ ثْجَد
صخن تَسظ ايي داسٍ ًسجت دادُ ضذُ است ( .)3دس هغبلؼِ ديگشي
وِ تَسظ ّ ٍ Anannamcharoenوىبساى دس وطَس تبيلٌذ اًدبم
ضذُ است اثشات تسىيٌي ثي حسي هَضؼي ثب ثَپيَاوبئيي ثب اًدبم
ثي حسي ًخبػي دس اػوبل ّوَسٍئيذوتَهي ثستِ همبيسِ ضذُ
است .ثش اسبس ًتبيح ايي هغبلؼِ سخذاد ّبيپَتبًسيَى حيي ػول ٍ
احتجبس ادساسي پس اص ػول دس گشٍُ دسيبفت وٌٌذُ ثي حسي
ًخبػي ثيطتش ثَدُ استّ .وچٌيي ًيبص ثِ ضذ دسد تضسيمي دس گشٍُ
دسيبفت وٌٌذُ ثي حسي ًخبػي ثيطتش اص دسيبفت وٌٌذُ ثَپيَاوبئيي
هَضؼي ثَدُ است .دس ايي هغبلؼِ ضذت دسد ٍ هيضاى سضبيتوٌذي
ثيوبساى دس ثيي دٍ گشٍُ تفبٍت هؼٌيداسي ًذاضتِ است (.)21
تلفيك ًتبيح هغبلؼِ ّ ٍ Anannamcharoenوىبساى ثب ًتبيح هغبلؼِ
حبضش ًطبى هي دّذ استفبدُ اص ثَپيَاوبئيي هَضؼي هيتَاًذ ثِ
اًذاصُ استفبدُ اص ثيحسي ًخبػي دس وٌتشل دسد حيي ٍ پس اص ػول
هؤثش ثبضذّ .وچٌيي استفبدُ اص ثَپيَاوبئيي هَضؼي ثِ عَس هؤثشي
اص سخذاد احتجبس ادساسي وبستِ ٍ ًيبص ثِ ضذدسدّبي تضسيمي سا
وبّص هي دّذ .ثش اسبس هغبلؼِ ّ ٍ Anannamcharoenوىبساى
استفبدُ اص ثَپيَاوبئيي هَضؼي ثِ تٌْبيي ٍ ثذٍى اًدبم ثي حسي
ًخبػي ًيض سٍضي هغوئي ثَدُ ٍ هي تَاًذ ثِ عَس هؤثشي دسد حيي
ٍ ثؼذ اص ػول سا وٌتشل ًوبيذ .دس هغبلؼِ حبضش استفبدُ اص
ثَپيَاوبئيي هَضؼي دس ّوشاّي ثب اًدبم ثيحسي ًخبػي ثِ وبس
سفتِ ٍ سضبيتوٌذي ثيطتشي ًيض ثِ دًجبل داضتِ ٍ دسد حبد ثؼذ اص
ػول ًيض دس عي  24سبػت اٍل ثِ عَس هؤثشي وٌتشل ضذُ است.

وتيجٍ گيزي
ثب تَخِ ثِ اّويت ثسضاي دسد پس اص ػول ٍ ضىبيت ثيوبساى
پس اص اػوبل ّوَسٍئيذوتَهي ٍ ثش اسبس ًتبيح حبغل اص ايي
هغبلؼِ استفبدُ اص ثَپيَاوبئيي هَضؼي دس اػوبل ّوَسٍئيذوتَهي
تَغيِ هيگشدد .استفبدُ اص تضسيك هَضؼي ثَپيَاوبئيي پس اص خبتوِ
پشٍسيدش ّوَسٍئيذوتَهي يه سٍش هغوئي ٍ ثيخغش ثَدُ ٍ
ثبػث وبّص دسد حبد پس اص ػول ضذُ سخذاد احتجبس ادساسي سا
هيوبّذ ٍ سضبيتوٌذي ثيوبساى اص ػول سا افضايص هيدّذ.

تقديز ي تشكز
ًَيسٌذگبى اص وليِ ثيوبساى خْت پزيشش ضشوت دس ايي هغبلؼِ
تطىش ٍ لذسداًي هي ًوبيٌذّ .وچٌيي اص وليِ پشسٌل اتبق ّبي ػول ٍ
پشستبساى ثخص ّبي خشاحي ثيوبسستبى ّبي اهبم سضب (ع) ٍ ًَس ًدبت
خْت ّوىبسي دس پيطجشد ايي هغبلؼِ تطىش ثِ ػول هي آيذ.

:7 /صمد مصدقي ي َمكاران

اثزات تسكيىي تشريق مًضعي بًپيًاكائيه بعد اس عمل َمًريئيدكتًمي= كارآسمايي باليىي
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