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Abstract
Background: Some studies have shown that vitamin C has a positive effect on reducing headaches after spinal
anesthesia, but studies in this field are inadequate. The aim of this study was to determine the effect of vitamin C
infusion on the decrease of headache after spinal anesthesia in cesarean section.
Methods: This clinical trial study was performed on 160 patients undergoing cesarean section referred to
Kowsar Hospital of Yazd in 2017. The patients were randomly divided into two groups including group 1, 2 gr of
vitamin C in 500 cc normal saline, and group 2, 500 cc of normal saline was injected preoperatively. The two
groups were compared for headache incidence.
Results: At the time of recovery, 2 hours later, the frequency of headache in the intervention group was
significantly lower than the control group (P <0.05). But there was no significant difference between the two
groups regarding headache at 4, 6, 12, 24, and 48 hours postoperatively (P>0.05).
Conclusion: Considering the patient's condition, and according to the anesthesiologist and surgeon, vitamin C
can be used to reduce pain in patients undergoing cesarean section with spinal anesthesia.
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مقدمه :برخی از مطالعات ،حاکی از تاثیر مثبت ویتامین  Cدر کاهش سردردهای بعد از بیحسی نخاعی هستند ولی مطالعات انجام گرفته در این زمینه
ناکافی است و لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر انفوزیون ویتامین  Cدر کاهش سردرد پس از بیهوشی نخاعی در عمل سزارین انجام شد.
روشکار :این مطالعه کار آزمایی بالینی روی  061بیمار کاندید سزارین مراجعه کننده در بیمارستان کوثر یزد در سال  7102انجام گرفت .بیماران به
صورت تصادفی در دو گروه که برای گروه یک 7 ،گرم ویتامین  Cدر  011سی سی نرمال سالین و برای گروه  011 ،7سی سی نرمال سالین قبل از عمل
انفوزیون شد .دو گروه از نظر بروز سردرد مقایسه شدند.
يافتهها :در زمان بازیابی و  7ساعت بعد فراوانی سردرد در گروه مداخله به صورت معنی داری کمتر از کنترل بود ( .)P<0.05اما اختالف معنی داری
بین دو گروه از نظر سردرد در زمان های  74 ،07 ، 6 ،4و  44ساعت بعد از عمل وجود نداشت (.)P>1/10
نتیجهگیری :با در نظر گرفتن شرایط بیمار ،و طبق نظر پزشک متخصص بیهوشی و جراح ،می توان از ویتامین  Cجهت ایجاد بی دردی در بیماران تحت
سزارین با بی حسی نخاعی استفاده کرد.
کلیدواژهها :سزارین ،بی حسی نخاعی ،ویتامین  ،cسردرد پس از بذل سختشامه
نحوه استناد به اين مقاله :اسالمی س ،شاکری م .اثر ویتامین  Cدر کاهش بروز و شدت سردرد پس از بذل سختشامه در بیماران سزارین شده با بیهوشی نخاعی .مجله
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز0411 .؛61-00:)0(43
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مقدمه
سردرد یکی از عوارض بی حسی نخاعی است که به علت
سوراخ درغالف سختشامه ایجاد میشود  .این امر سبب خروج
مایع مغزی نخاعی از محل و کاهش فشار آن و سپس کشش
عروق مننژیال و اعصاب مغزی میشود ( .)0این عارضه می تواند
چنان شدید باشد که سبب کاهش فواید این نوع بی حسی شود .
شدت سردرد پس از بیحسی نخاعی بازه گستردهای()%20 - %0
را شامل شده ( )7و در بالغین جوان ،زنان و افراد با سابقه PDPH
خطر بروز آن بیشتر است .از طرف دیگر ،سزارین یکی از
متداولترین عمل های جراحی است و میزان آن در  71سال
گذشته افزایش یافته است ،بطوری که شیوع آن در ایاالت متحده
از  4/0درصد در سال  0660به 73درصد در سال  0644رسیده
است ( .)0بر اساس اظهارات معاون سالمت وزارت بهداشت و
درمان کشور ما ،در سال  0326حدود  %30زایمان ها به روش
سزارین انجام شده و بطور میانگین  %61زایمانهای مراکز
خصوصی به روش سزارین است ( .)7سزارین در موارد ضروری
برای حفظ جان مادر و جنین الزم و حیاتی است و ارزش
پذیرفتن خطرات آن را دارد .یکی از خطرات عمدهای که زن
حامله را تهدید میکند بیهوشی است ( . )0مشخص شده که در
درد نوروپاتیک ،فعالیت نورونهای راه گلوتامینرژیک از طریق
گیرندههای  NMDAافزایش چشمگیری می یابد .با تحریک این
گیرنده ها ،منیزیوم از جایگاه خود روی گیرنده رها شده و باعث باز
شدن کانال کلسیم می شود .در نتیجه کلسیم وارد داخل سلول
شده و موجب افزایش فعالیت پروتئین کیناز ،پروتئین لیپاز NO ،C
سنتتاز (آنزیم سازنده نیتریک اکسید) و بیان proto-oncogen
میشود ،که در نهایت موجب افزایش حساسیت به درد میشود
( .)3بنابراین در مواردی که بلوک گیرنده های  NMDAگلوتاماتی
باشند ،توانایی کاهش درد را دارند و در برخی موارد در کلینیک
قابل استفاده اند .بسیاری از این مواد به صورت مصنوعی ساخته
شده اند ،اما به دلیل عوارض جانبی فراوان تمایل زیادی به استفاده
از آن ها در درمان بیماران وجود ندارد ( .)4مطالعات آزمایشگاهی
نشان دادهاند که آنتی اکسیدانی مثل ویتامین  Cدر دوزهای باال
میتواند مانع تخریب مخدرهای اندوژن شده ،سطوح پالسمایی
اندورفین را باال ببرد .همچنین مشاهده شده که مصرف ویتامین C
قبل از عمل باعث کاهش مصرف مورفین در دوره پس از عمل
میشود .همچنین مطالعاتی نیز در مورد اثرات مفید ویتامین  Cدر
پیشگیری از سردردهای میگرنی انجام شده ( )7،0اما مطالعهای
جهت تاثیر ویتامین  Cروی سردرد پس از بی حسی نخاعی انجام
نشده است .بیماران کاندید سزارین از گروههای در خطر ابتال به
 PDPHهستند .عوامل خطر آنها شامل جنس زن ،سن پایین و
بارداری است .با توجه به آثار ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی ویتامین

 Cو اثرات آنتینوسیسپتیو آن ،بررسی اثرات ویتامین  Cروی
شدت بروز  PDPHدر زنان سزارین شده ضروری است .بنابراین
در این مطالعه اثر انفوزیون ویتامین  Cدر کاهش سردرد پس از
بیهوشی نخاعی عمل سزارین بررسی شد.

روش کار
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که در سال  0362در
بیمارستان کوثر یزد انجام شد .جامعه آماری شامل زنان بارداری
بودند که در این مرکز سزارین با بیحسی نخاعی سزارین شده
بودند .معیارهای ورود شامل بارداری ،داشتن اندیکاسیون سزارین،
تمایل شخصی به بیحسی نخاعی ،عدم وجود منع اعمال
بیحسی نخاعی ،عدم ابتال به سردرد قبلی مثل سردرد میگرنی
مزمن ،عدم ابتال به کمردرد مزمن و دیسک کمر ASA I,II ،و سن
 04تا  30سال بود .معیارهای خروج شامل بیمارانی که بیحسی
نخاعی در آنها ناموفق بوده و تحت بیهوشی جنرال قرار بگیرند،
سابقه بیماری های قلبیریوی ،سابقه مصرف ویتامین  ، Cاعتیاد
به مواد مخدر ،سابقه هرگونه سردرد مزمن شدید و حساسیت
دارویی ،وجود منع بیهوشی نخاعی و اختالالت انعقادی بود.
نمونهگیری به صورت نمونهگیری آسان بوده و بیماران از بین زنان
کاندید عمل جراحی سزارین که تمایل به سزارین با بیحسی
نخاعی داشتند انتخاب و مطالعه شدند .تمام بیماران توسط یک
رزیدنت بیهوشی واحد با سوزن نخاعی کوئینکه گیج  70و 01
میلیگرم لیدوکائین  %0همراه  2.0میلیگرم مرکائین  %1.0بیهوشی
نخاعی شده و یک تیم جراحی واحد عمل سزارین را انجام داد.
بیمارانی که سوراخ شدن سختشامه بیش از یک بار انجام شد یا
بیهوشی نخاعی موفقیتآمیز نبود ،از مطالعه خارج شدند .همچنین
بیماران با عوارض جراحی مثل خونریزی بیش از حد نیز از
مطالعه خارج شدند .پس از خروج نوزاد به همه بیماران 7
میلیگرم میدازوالم جهت آرامبخشی تجویز شد .بیماران به
صورت تصادفی با نرم افزار  random allocation softwareبه دو
گروه تقسیم شدند ،برای بیماران گروه یک  7گرم ویتامین  Cکه
در  011 ccنرمال سالین آماده شده بود ،در طول نیم ساعت
انفوزیون شد .برای بیماران گروه  011 ،7سی سی نرمال سالین به
تنهایی و بدون افزودن ویتامین  Cانفوزیون شد .متغیرها شامل
 ، PDPHنمره سردرد ،مصرف مورفین ،تهوع و استفراغ و خارش
در بدو ورود به ریکاوری و در زمانهای  74 ،07 ،6 ،4 ،7ساعت
پس از آن توسط اینترن مجری پایاننامه که اطالعی از داروهای
دریافتی بیماران ندارد ثبت شد .در صورت بروز سردرد
( )VAS>4از درمان دارویی (کپسول نوافن) و در صورت عدم
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جواب به درمان ،مخدر برای بیمار استفاده شد .پزشک و بیمار از
نوع داروی تجویز شده اطالعی نداشتند و همچنین آنالیزگر آماری
با کد  0و  7کور شده بود .حجم نمونه با فرمول برآورد حجم
نمونه جهت مقایسه دو نسبت که در زیر آمده و با سطح اطمینان
 ، %60توان آزمون  ، %41نسبت سردرد به درد حدود  %70در
بیماران سزارین شده (طبق مطالعات دیگر) و حداقل تفاوت
معنیدار بین دو گروه معادل  31 ، %71نفر برآورد شد .دادهها بعد
از جمعآوری با نرم افزار  SPSSنسخه  74تجزیه و تحلیل شدند.
آزمون  T studentجهت مقایسه دادههای کمی مستقل و آزمون
تی زوجی جهت مقایسه دادههای کمی وابسته استفاده شدند.
مقدار  Pکمتر از  1.10معنی دار در نظر گرفته شد.

یافتهها
 061زن کاندید سزارین در دو گروه  41نفره تقسیم شدند .در
گروه اول ،ویتامین  Cتزریق شد و در گروه دوم به عنوان گروه
شاهد ،دارویی تزریق نشد .میانگین سن دو گروه درمان و شاهد به
ترتیب  70/0±4/7و  74/4±3/6سال بود و طبق آزمون تی،
تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد ( .)P=1/64میانگین
شاخص توده بدنی نیز در دو گروه به ترتیب  70/4±0/0و
 72/7±4/6کیلوگرم بر متر مربع بود و طبق آزمون تی ،تفاوت
معنیداری بین دو گروه وجود نداشت ( .)P=1/12نتایج در
جدول  0نشان داده شده است.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار سن و شاخص توده بدنی در دو گروه درمان و شاهد
شاهد
مداخله
گروه شاخص
P
1/64
74/4±3/6
70/0±4/7
سن (سال)
1/12
72/7±4/6
70/4±0/0
شاخص توده بدنی

در جدول  ،7میانگین و انحراف معیار فشارخون سیستولیک و
دیایستولیک بیماران از زمان ریکاوری تا  44ساعت بعد عمل در
دو گروه نشان داده شده است .با انجام آزمون تی روی دادهها
میانگین فشار خون سیستولی ،دیاستولی و متوسط شریانی در هیچ
زمانی از مطالعه بین دو گروه اختالف معنی دار ندارد (.)P>1/10
همچنین با انجام آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات روی
دادهها ،میانگین تغییرات فشار خون سیستولی ،دیاستولی و فشار
متوسط شریانی از زمان ریکاوری تا  44ساعت بعد عمل ،بین دو
گروه اختالف معنی دار نداشت .در زمان ریکاوری 00 ،نفر از
گروه مداخله و  74نفر از گروه شاهد سردرد داشتند ( % 03/4در
مقابل  )%30و طبق آزمون کای مجذور ،بروز سردرد در گروه
شاهد بطور معنیداری بیشتر بود ( .)P=1/117دو ساعت بعد
عمل ،از دو گروه مداخله و شاهد به ترتیب  4و  71نفر سردرد

داشتند ( %01در مقابل  )%70و طبق آزمون یادشده ،اختالف دو
گروه معنیدار بود ( 4 .)P=1/10و  6ساعت بعد عمل 4 ،نفر از
گروه مداخله و  07نفر از گروه شاهد ،سردرد داشتند ( %01مقابل
 )%00ولی تفاوت دو گروه معنیدار نبود ( 07 .)P=1.34ساعت
بعد عمل 2 ،نفر در گروه مداخله و  00نفر در گروه کنترل سردرد
داشتند( %4.4مقابل  )%03.4ولی اختالف دو گروه ،معنیدار نبود
( 74 .)P=1/37ساعت بعد عمل ،از گروه مداخله  6نفر و از گروه
شاهد  01نفر سردرد داشتند ( %2/0مقابل  )%07/0و تفاوت دو
گروه ،معنی دار نبود ( 36 .)P=1/76ساعت بعد عمل ،از دو گروه
مداخله و شاهد به ترتیب  0و  6نفر سردرد داشتند ( %6/3مقابل
 )%00/3ولی اختالف دو گروه معنیدار نبود ( )P=1/76و باالخره
 44ساعت بعد عمل ،ازگروه مداخله  4نفر و از گروه شاهد 6 ،نفر
سردرد داشتند ( %0مقابل  )%00/3ولی تفاوت بین دو گروه،
معنیدار نبود ( .)P=1/00نتایج در جدول  3نشان داده شده است.
جهت کاهش درد بعد عمل در  4نفر از گروه مداخله و  73نفر از
گروه شاهد 0 ،میلیگرم مورفین تزریق شد ( %01مقابل  )%74/4و
طبق آزمون کای مجذور ،مصرف مورفین در گروه شاهد ،بطور
معنیداری بیشتر بود (()P=1/113جدول  .)4در زمان ریکاوری،
در دو گروه مداخله و شاهد به ترتیب  00و  74نفر تهوع داشتند
( % 03/4مقابل  )%30و طبق آزمون کای مجذور ،تفاوت دو گروه
معنیدار بود ( .)P=1/117دو ساعت بعد عمل در دو گروه مداخله
و شاهد به ترتیب  4و  06نفر تهوع داشتند ( %01مقابل  )%73/4و
اختالف دو گروه معنیدار بود ( 4 .)P=1/17و  6ساعت بعد عمل
در دو گروه مداخله و شاهد به ترتیب  4و  07نفر تهوع داشتند
( %01مقابل  )%00و اختالف دو گروه معنیدار نبود (.)P=1/34
 07ساعت بعد عمل در دو گروه مداخله و شاهد به ترتیب  2و
 00نفر تهوع داشتند ( %4/4مقابل  )%03/4ولی اختالف دو گروه
معنیدار نبود ( 74 .)P=1/37ساعت بعد عمل  0نفر از گروه
مداخله و  01نفر از گروه شاهد ،تهوع داشتند ( %6/3مقابل
 )%07/0و اختالف دو گروه معنی دار نبود ( 36 .)P=1/04ساعت
بعد عمل  0نفر از گروه مداخله و  4نفر از گروه شاهد ،تهوع
داشتند ( % 6/3مقابل  )%01و اختالف معنیدار بین دو گروه
مشاهده نشد ( )P=1/36و باالخره  44ساعت بعد عمل از گروه
مداخله  4نفر و از گروه شاهد  4نفر تهوع داشتند ( %0مقابل )%01
و اختالف دو گروه ،معنی دار نبود ( .)P=1/73بعد عمل 00 ،نفر
از گروه مداخله و  06نفر از گروه شاهد ،خارش داشتند (%03/4
مقابل  )%73/4و طبق آزمون کای مجذور ،بروز خارش در دو
گروه اختالف معنیدار نداشت ( .)P=1/00نتایج در جدول 4
نشان داده شده است.

اثر ویتامین  Cدر کاهش بروز و شدت سردرد پس از بذل سختشامه در بیماران سزارین شده با بیهوشی نخاعی
جدول  :2میانگین و انحراف معیار فشار خون در دو گروه

گروه
زمان
ریکاوری
ساعت 7
ساعت 4
ساعت 6
ساعت07
ساعت74
ساعت36
ساعت44
**P

فشار خون سیستولی
شاهد
مداخله
076/6±6/4
076/7±6/4
070/0±03/3
074/4±03/4
076/7±01
030/4±01/0
072±6/3
076/7±01/0
072/2±6/4
072/0±01
072/6±6/6
076/0±6/2
070/6±6/0
074/6±6
070/0±6/7
072/6±01/0
1/03

*P
1/16
1/07
1/02
1/00
1/6
1/73
1/10
1/16

جدول  :3توزیع فراوانی بروز سردرد بعد عمل در دو گروه
گروه شاهد (درصد)
گروه مداخله (درصد)
بروز سردرد
(74)30
(00)03/4
ریکاوری
(71)70
(4)01
ساعت 7
(07)00
(4)01
ساعت 4
(07)00
(4)01
ساعت 6
(00)03/4
(2)4/4
ساعت 07
(01)07/0
(6)2/0
ساعت 74
(6)00/3
(0)6/3
ساعت 34
(6)00/3
(4)0
ساعت 44
جدول  :4توزیع فراوانی مصرف مورفین ،تهوع و خارش در دو گروه
شاهد
مداخله
(73 )%74.4
(4 )%01
مصرف مورفین
(74)30
(00)03/4
ریکاوری
تهوع
(06)73/4
(4)01
ساعت 7
(07)00
(4)01
ساعت 4
(07)00
(4)01
ساعت 6
(00)03/4
(2)4/4
ساعت 07
(01)07/0
(0)6/3
ساعت 74
(4)01
(0)6/3
ساعت 34
(4)01
(4)0
ساعت 44
(06 )%73.4
(00 )%03.4
خارش

بحث

فشار خون دیاستولی
شاهد
مداخله
44±4/6
44/0±4/0
43/4±6/6
43/6±01
44/4±4/6
40/4±6
40/4±4/2
47/4±4/6
40/6±4/2
46/6±6/7
44/6±6/0
44/6±4/2
46/2±6/7
46/0±6/6
40/0±6/7
46/3±6/2
1/22
P
1/117
1/10
1/34
1/34
1/37
1/76
1/76
1/00

P
1/113
1/117
1/17
1/34
1/34
1/37
1/04
1/36
1/73
1/00

هدف از این مطالعه تعیین اثر انفوزیون ویتامین  Cدر کاهش
سردرد پس از بیهوشی نخاعی در عمل سزارین بود .میانگین سن
دو گروه مداخله و شاهد به ترتیب  70/0±4/7و  74/4±3/6سال
بود و طبق آزمون تی ،تفاوت معنیداری بین دو گروه مشاهده
نشد .میانگین شاخص توده بدنی نیز در دو گروه مداخله و شاهد
به ترتیب  70/4±0/0و  72/7±4/6کیلوگرم بر متر مربع بود و
تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت .در دو گروه
مداخله و شاهد به ترتیب  70و  04نفر سابقه قبلی سردرد داشتند
( %76/3مقابل  )%77/0و طبق آزمون کای مجذور ،تفاوت معنی
داری بین دو گروه مشاهده نشد .همچنین دو گروه از نظر سابقه
سردرد نیز با هم تفاوت معنیدار ندارند .بنابراین متغیرهای
زمینهای اثر مخدوشکنندگی نداشته و عوامل اصلی دو گروه قابل
مقایسه هستند .طبق نتایج تجویز ویتامین  Cبر فشارخون بیماران
تاثیر نداشت ،بطوری که میانگین تغییرات فشارخون سیستولی،

*P
1/20
1/60
1/46
1/66
1/34
1/66
1/62
1/06

اسالمی و شاکری 65 /

فشار متوسط
شاهد
مداخله
64/7±4/6
66/4±4/0
62/0±01
64/0±01/0
66/6±4
010±4/0
66/6±4/4
64±4/0
66/2±4/3
011/4±4/2
66±4/4
64/6±4/3
66/4±4/6
011/3±4/0
64/2±4/2
011/0±6/7
1/46

*P
1/32
1/04
1/74
1/40
1/04
1/62
1/62
1/76

دیاستولی و متوسط شریانی در دو گروه متفاوت نبوده و طی
مدت مطالعه موردی از اختالل همودینامیک اعم از افت یا افزایش
فشارخون قابل توجه در دو گروه مشاهده نشد و بنابراین تجویز
ویتامین  Cاثر نامطلوبی روی همودینامیک بیماران سزارین شده
ندارد .تا  44ساعت پس از انجام سزارین بروز سردرد در دو گروه
بررسی شد که در زمان ریکاوری 00 ،نفر از گروه مداخله و 74
نفر از گروه شاهد سردرد داشتند ( %03.4مقابل  )%30و بروز
سردرد در گروه شاهد بطور معنیداری بیشتر بود .دو ساعت بعد
عمل ،از دو گروه مداخله و شاهد به ترتیب  4و  71نفر سردرد
داشتند ( %01در مقابل  )%70و اختالف دو گروه معنیدار بود ولی
در سایر زمانها ،اختالف معنیداری بین دو گروه دیده نشد.
بنابراین تجویز ویتامین  Cقبل عمل ،احتماال در پیشگیری از بروز
سردرد بعد از بیحسی نخاعی موثر است .جدای از بروز سردرد
بعد از سزارین با بیحسی نخاعی ،مزایا و معایب بیحسی نخاعی
در برابر بیهوشی عمومی هنوز جای بحث دارد .بنا بر تعدادی از
مطالعات احتماال مرگومیر بعد از عمل در بیحسی منطقهای
نسبت به بیهوشی عمومی کمتر است( .)6همچنین در برخی
مطالعات برای جراحیهای سزارین ،ترمیم فتق ،هیسترکتومی هزینه
برآورد شده ولی هزینه داروهای بیهوشی استفاده شده و اتاق
ریکاوری وکارکنان و متخصصین بیهوشی محاسبه نشده است (-2
 .)6از سوی دیگر ،هر چند مطالعات در مورد تاثیر ویتامین  Cبر
کاهش درد بعد عمل اندک است ولی طبق مطالعه روزا کیای و
همکاران در سال  7110روی موشها ،ویتامین  Cدر دوز
سیستمیک پایین ،اثر ضد درد سریع و پایدار ایجاد میکند)01( .
همچنین در مطالعه اوانجلو ای و همکاران در سال  7111روی 21
مرد معتاد به هروئین ،تاثیر ویتامین  Cبر عالیم ترک در بیماران
هروئینی بررسی شد و نشان داد تجویز خوراکی ویتامین  Cبا دوز
باال ممکن است موجب بهبود عالیم ترک در معتادان هروئینی
شود ولی برای برآورد اثرات وابسته به دوز و زمان درمان ویتامین
 Cو پی بردن به مکانیسم اثر آن در عالیم ترک ،مطالعات بیشتری
نیاز است ( .)00طبق مطالعه کانازی جیای و همکاران در سال
 7107روی  41بیمار بعد عمل کوله سیستکتومی الپاروسکوپیک،
تجویز  7گرم ویتامین  Cخوراکی باعث کاهش نیاز به مورفین در
دوره بعد از عمل در این بیماران میشود که هم جهت با نتایج
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مالحظات اخالقی

پروتکل این مطالعه در کمیته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
IR.SSU.MED. REC.1393.561 یزد استان یزد به شماره مرجع
.تایید شده است

منابع مالی

.منابع مالی ندارد

منافع متقابل

مولف اظهار میکند که منافع متقابلی از تالیف یا انتشار این
.مقاله ندارد

مشارکت مولفان

س ا طراحی و اجرا تحقیق را عهده داشته و مقاله را تالیف و
 م ش اجرا و تحلیل.نسخه نهایی آن را خوانده و تایید کرده است
نتایج مطالعه را عهده داشته و مقاله را تالیف و نسخه نهایی آن را
.خوانده و تایید کرده است

 بر کاهش نیاز به مسکنC مطالعه ما حاکی از تاثیر مثبت ویتامین
 در دو، براساس نتایج مطالعه ما در زمان ریکاوری.)07( است
 تهوع داشتند و%30  و%03/4 گروه مداخله و شاهد به ترتیب
 دو ساعت بعد عمل.تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود داشت
 تهوع داشتند و%73/4  و%01 نیز در دو گروه یادشده به ترتیب
 اختالف،اختالف دو گروه معنیدار بود ولی در باقی زمانها
.معنیداری بین دو گروه مشاهده نشد

نتیجه گیری

بنابراین با توجه به محدودیتهای مطالعه و درنظرگرفتن سایر
 و طبق نظر،عوامل موثر بر بیدردی در این بیماران و شرایط بیمار
 جهتC  میتوان از ویتامین،پزشک متخصص بیهوشی و جراح
ایجاد بیدردی در بیماران سزارین شده با بیحسی نخاعی استفاده
 امیدواریم مطالعات بیشتری در آینده در این موضوع انجام.کرد
.شود

قدردانی

از تمام کارکنان بیمارستان کوثر یزد که در اجرای این مطالعه
.نقش داشتند تشکر میکنیم
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