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چکیده
زمینـه و هـدف :تغییـرات همودینامیـک طی عمل الپاراسـکوپی و نیـز درد پس از عمـل از مقوالت پراهمیت در اعمال جراحی الپاراسـکوپی هسـتند،
لـذا در ایـن مطالعـه مـا تأثیرکلونیدین خوراکـی بر همودینامیک و درد پس از عمل کولهسیسـتکتومی الپاراسـکوپیک را مورد بررسـی قـرار دادیم.
مـواد و روشهـا :مطالعـه از نـوع کارآزمایـی بالینـی بـود 61 .نفـر از بیمارانـی که کاندیـد عمـل جراحـی کولهسیسـتکتومی الپاراسـکوپیک بودند،
بهصـورت تصادفـی بـه دو گـروه مداخلـه و کنتـرل تقسـیم شـدند .بـه گـروه مداخلـه یک سـاعت قبـل از شـروع بیهوشـی  0/2میلیگـرم کلونیدین
خوراکـی و بـه گـروه کنتـرل ،پالسـبو داده شـد .تغییـرات همودینامیـک و درد پـس از عمـل در دو گروه مقایسـه شـد
یافتههـا :تغییـرات ضربـان قلـب ( )P =0/15و فشـارخون متوسـط شـریانی ( )P= 0/18در حین عمـل در دو گـروه از نظر آماری معنـیدار نبود .میزان
درد پـس از عمـل در گـروه کلونیدیـن بهطـور معنـیداری از گروه پالسـبو کمتر بـود( .)P =0/003میزان دریافت ضـددرد بعد از عمل نیـز در  60دقیقه
اول ریـکاوری( )P= 0/006و  24سـاعت پـس از عمـل( )P= 0/005بهطـور معنیدار در گـروه کلونیدین کمتر بود.
نتیجهگیـری :گرچـه کلونیدیـن خوراکـی بـر تغییـرات همودینامیک حین عمـل الپاراسـکوپیک کولهسیسـتکتومی تأثیر معنـیدار نداشـت ،اما باعث
کاهـش معنـیدار درد و نیـاز بـه ضـددرد پس از عمل میشـود.
کلمات کلیدی :کلونیدین ،تغییرات همودینامیک ،درد ،کولهسیستکتومی الپاروسکوپیک

مقدمه
کولهسیســتکتومی الپاروســکوپیک در ســال  1987میــادی
توســط مــورت ابــداع شــد( .)1از آن زمــان بــه بعــد مشــخص
شــد کــه الپاروســکوپی بــا مزایــای متعــددی همراهاســت و در
مقایســه بــا اعمــال جراحیهــای بــاز بــا نگهــداری هموســتاز
بهتــری همراهاســت( .)2همچنیــن درد پــس از عمــل در روش

الپاروســکوپیک در مقایســه بــا روش بــاز کاهــش مییابــد( .)3بــا
ایــن حــال مطالعــات نشــان دادهانــد کــه در  %17-%41بیمــاران
پــس از اعمــال جراحــی کولهسیســتکتومی الپاروســکوپیک ،درد،
علــت اصلــی عــدم ترخیــص و ادامــه بســتری در بیمارســتان
در طــی  24ســاعت اول بودهاســت( .)4-7و نیــز درد ،شــکایت
اصلــی و اولیــن دلیــل طوالنــی شــدن دوره نقاهــت پــس

نویسنده مسئول :محمدرضا قدرتی ،استادیار بیهوشی ،بیمارستان فیروزگر ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
ایمیلmrghodrati@yahoo.com :
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علیرضا خلدبرین و همکاران

ل جراحــی کولهسیســتکتومی الپاروســکوپیک
از اعمــا 
میباشــد( .)8-10از دیگــر مشــکالت شــایع حیــن الپاراســکوپی،
تغییــرات همودینامیــک حیــن دمیــدن گاز بــه داخــل پریتوئــن
میباشــد ،کــه ایــن تغییــرات شــامل کاهــش بــرونده قلبــی،
افزایــش مقاومــت عــروق سیســتمیک ،هیپرتانســیون ،تغییــرات
ضربانقلــب ،کاهــش ظرفیــت تنفســی و افزایــش فشــار راه
هوائــی میباشــد( .)11-15بــا توجــه بــه چنــد عاملــی بــودن
مکانیــزم درد بعــد از جراحیهــای الپاراســکوپیک ،روشهــای
درمانــی متعــددی بــرای کنتــرل درد پیشــنهاد شدهاســت کــه
ایــن تکنیکهــای بیهوشــی و بــیدردی بــا مزایــا و معایــب
متعــددی همــراه هســتند( .)16-17از درمانهــای دارویــی مــورد
اســتفاده بــه منظــور کاهــش درد میتــوان بــه داروهــای ضــد
التهــاب غیراســتروئیدی( )18و مهارکنندههــای سیکلواکســیژناز
 ،)19(IIدگزامتــازون( )20و باالخــره اپیوئیدهــا اشــاره نمــود .بــا
اینحــال ایــن داروهــا معمــوال رنــج و ناراحتــی بیمــار را بــه
انــدازه کافــی کاهــش نمیدهنــد و بــا عــوارض جانبــی ماننــد
آرامبخشــی ،تهــوع و اســتفراغ ،خســتگی ،خشــکی دهــان،
بیخوابــی ،یبوســت ،اختــال شــناختی و ســرگیجه همــراه
هســتند .لــذا متخصصیــن عالقمنــد بــه پیــدا کــردن داروهــا و
روشهــای جایگزیــن بــا عــوارض کمتــر و کیفیــت ب ـیدردی و
ثبــات همودینامیــک بیشــتر میباشــند( .)21-22بنابرایــن اســتفاده
از ضددردهــای غیــر اپیوئیــدی مــورد توجــه قــرار گرفتهاســت.
کلونیدیــن از داروهــای آلفــا 2 -آگونیســت اســت کــه از طریــق
روشهــای مختلــف رودهای یــا داخلوریــدی بــرای کنتــرل
درد حــاد و مزمــن تجویــز میشــود( .)23اســتفاده از کلونیدیــن
بهعنــوان پی ـشدارو ،پاس ـخهای اســترس بــه تحریــک جراحــی
را نیــز کنــد کــرده و افزایــش فشــارخون ،تاکــیکاردی و دوز
مصرفــی بیهوشــی را نیــز کاهــش میدهــد( .)24در تعــدادی از
مقــاالت منتشــر شــده بــه اثــرات ضــددردی کلونیدیــن در
مرحلــه بعــد از عمــل الپاروســکوپی تاکیــد شدهاســت ولــی
متاســفانه اکثــر ایــن مطالعــات از نظــر متدولــوژی در کالس
ضعیــف ارزیابــی شــدهاند( .)25-26در بعضــی مطالعــات آن را در
تخفیــف دردهــای شــدید پــس از عمــل جراحــی فاقــد اهمیــت
بالینــی دانســتهاند( .)27بــا توجــه بــه افزایــش روزافــزون تکنیــک
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

جراحــی الپاروســکوپی و اهمیــت کنتــرل مناســب همودینامیک
در طــول عمــل و درد حــاد بعــد از عمــل ،بیشــتر محققیــن
بــه اســتفاده از ضــد دردهــای چنــد مدلــی بهدلیــل مزایــای
متعــدد ایــن روش تأکیــد دارنــد .ایــن مزایــا شــامل کاهــش
درد و عــوارض پــس از آن ،کاهــش مــدت بســتری ،کاهــش
عــوارض جســمی و روانــی ناشــی از درد و فشــارخون ،اجتنــاب
از مصــرف اپیوئیدهــا و کاهــش عــوارض ناشــی از مصــرف ایــن
داروهــا ،ثبــات همودینامیــک ،کاربــردی بــودن و مقــرون بــه
صرفــه بــودن میباشــند .بــا توجــه بــه کمبــود تحقیقــات ثبــت
شــده در ایــن زمینــه در ایــران ،ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی
تاثیــر کلونیدیــن خوراکــی بــر تغییــرات همودینامیــک حیــن
عمــل و شــدت درد پــس از عمــل جراحــی کولهسیســتکتومی
الپاروســکوپیک انتخابــی در بیمــاران انجــام گردیــد.
مواد و روشها
این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی دوسـوکور تصادفی شـده در
بیمـاران مراجعهکننده به بیمارسـتانهای حضرت رسـول(ص) و
فیروزگر(وابسـته به دانشگاه علوم پزشکی ایران) که تحت جراحی
کولـ ه سیسـتکتومی الپاروسـکوپیک قـرار گرفتنـد ،انجـام شـد.
روش تعییـن حجـم نمونـه بدیـن صـورت بـود کـه براسـاس
مطالعـات انجام شـده میانگین مقدار درد براسـاس نمـره دیداری
درد ( )VASیکسـاعت بعـد از عمـل حـدود  5میباشـد و
انحـرافمعیـار آن حـدود  1/5میباشـد( .)28انتظـار مـا ایـن بـود
کـه بـا اسـتفاده از کلونیدیـن میانگیـن مقـدار درد پـس از عمل
بـه  4کاهـش پیـدا کنـد .بـا فـرض آلفـای  0/05و تـوان مطالعه
 %80حجـم نمونـه در هـر گـروه  35تـا محاسـبه گردیـد .کلیـه
افـراد مراجعـه کننـده تـا تکمیـل حجـم نمونـه مـورد نظـر بـه
شـرط دارا بـودن معیارهـای پذیـرش انتخـاب شـدند .معیارهای
ورود شـامل رضایـت مبنـی بـر شـرکت در طـرح تحقیقاتـی،
بیمـاران بـا سـن  18-65سـال ،کالس انجمـن بیهوشـی امریـکا
1و ،2شـاخص تـوده بدنـی برابـر 20تـا  30و فشـارخون کمتر یا
مسـاوی  140/90میلیمتـر جیـوه بـود .معیارهای خروج شـامل
عـدم رضایت برای شـرکت در مطالعه ،سـابقه سـوءمصرف مواد و
الـکل ،سـابقه مصرف داروهـای روانگردان ،سـابقه مصـرف مزمن
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داروهـای مسـکن و اپیوئیدهـا ،درد مزمـن ،سـابقه بیماریهـای
روانپزشـکی ،بیماریهـای قلبیعروقـی شـدید یـا کنترل نشـده،
آسـم ،حساسـیت بـه کلونیدیـن ،ابتلا بـه دیابـت کنترل نشـده،
هیپرتانسـیون کنتـرل نشـده ،اسـتفاده همزمـان مهارکنندههای
مونوآمیـن اکسـیداز ،سـابقه مصـرف داروهـای سـهحلقهای ضـد
افسـردگی و چاقـی شـدید بود.
سـپس بیمـاران بهصـورت کاملا تصادفـی بـا اسـتفاده از روش
تصادفیسـازی بلـوک بهصـورت بلوکهـای چهارتایـی توسـط
فـرد مطلـع از نـوع دارو کـه بـه هـر یـک از گروههـا کـد مـیداد،
بـه دو گـروه مداخلـه (کلونیدین) و گروه پالسـبو تقسـیم شـدند.
یکسـاعت قبـل از لولهگـذاری داخـل تراشـه ،بیمـاران گـروه
مداخلـه  0/2میلیگـرم قـرص کلونیدیـن و گـروه پالسـبو قـرص
همشـکل پالسـبو (ویتامیـن ب  )1همـراه بـا  100میلیلیتـر آب
دریافـت کردنـد .در اتـاق عمـل بـرای در هـر دو گـروه بیمـاران
رگ گرفتـه شـد و مانیتـور معمـول اتـاق عمـل (اندازهگیـری غیر
تهاجمـی فشـارخون ،الکتروکاردیوگـرام ،دیاکسـیدکربن انتهـای
بازدمـی ،سـطح اشـباع اکسـیژن) وصـل گردیـد .سـپس تمـام
بیمـاران بهطـور یکسـان  0/02میلیگـرم بـر کیلوگرم میـدازوالم
وریـدی و  2میکروگـرم بـر کیلوگـرم فنتانیـل وریـدی بهعنـوان
پیـشدارو کردنـد .سـپس القـا بیهوشـی بـرای کلیـه بیمـاران بـا
 1/5 - 2میلیگـرم بـر کیلوگـرم پروپوفـول وریـدی انجـام شـد و
پـس از آن  0/5 -0/6میلیگـرم بـر کیلوگـرم شـلکننده عضالنی
آتراکوریـوم دریافـت کردنـد و لولهگذاری پس از سـه دقیقه انجام
گردیـد .بـرای نگهـداری بیهوشـی از پروپوفـول بـه میـزان -150
 50میکروگـرم بر کیلوگـرم در دقیقه و رمیفنتانیـل 0/05-0/15
میکروگـرم بـر کیلوگـرم در دقیقـه اسـتفاده گردید.
پیامدهـای مـورد بررسـی در مطالعه ،میزان فشـارخون متوسـط
شـریانی ،ضربانقلـب حیـن عمـل ،دوز پروپوفـول تجویز شـده و
میـزان درد بعـد از عمـل بـود .فشـارخون و ضربانقلـب ،قبـل از
لولهگـذاری و در دقایـق  15 ،10 ،5 ،1و  20پـس از لولهگـذاری
و سـپس هـر  15دقیقـه تـا پایـان عمـل ،در دو گـروه توسـط
دسـتگاه تمـام اتوماتیـک مانیتورینـگ همودینامیـک پویـان
( )MASIMO-SETثبـت شـد.
بـرای مـوارد افزایـش فشـارخون بیـش از  %25میـزان پایـه یـا
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فشـارخون سیسـتول بیش از 160میلیمتر جیوه ،نیتروگلیسیرین
 0/5-1میکروگـرم در دقیقـه بهصـورت تزریـق وریـدی در نظـر
گرفتـه شـد .مـوارد کاهـش فشـارخون کمتـر از  %25پایـه یـا
فشـارخون سیسـتول کمتـر از  90میلیمتـر جیـوه بـا تزریـق
 5-10میلیگـرم بولـوس افدریـن بهصورت داخـل وریدی کنترل
گردیـد .بـرای مـوارد بـرادیکاردی حیـن عمل(ضربانقلب کمتر
از  %20پایـه یـا ضربانقلـب کمتـر از  40ضربـه در دقیقـه)20 ،
میکروگـرم بـهازای هر کیلوگـرم وزن بدن آتروپیـن داخل وریدی
در نظـر گرفته شـد.
میـزان درد براسـاس نمـره دیـداری درد از  0تـا  10در بـدو ورود
بـه ریـکاوری و  30و  60دقیقـه پـس از آن سـنجیده شـد .در
صـورت نمـره دیداری درد بیش از  3در ریـکاوری ،فنتانیل0/5-1
میکروگـرم بـهازاء هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شـد و  24سـاعت
پـس از عمـل در صورتـی کـه نمـره دیـداری درد بیـش از  3بود،
پتیدیـن  0/5-1میلیگـرم بـه ازاء هـر کیلوگرم وزن بـدن تزریق
گردیـد .میـزان دریافـت مخدر توسـط بیمـاران نیز ثبت شـد.
دادههـای جمـعآوری شـده وارد نرمافـزار  SPSSگردیـد .بـرای
متغیرهـای كیفـی فراوانـی و درصـد فراوانـی و بـرای متغیرهـای
كمـی ،میانگیـن و انحـراف معیـار محاسـبه گردیـد .تحلیـل
دادههـای کیفـی بـا اسـتفاده از آزمونهـای کایدو و تحلیـل
ی یـا منویتنییـو بـه
دادههـای کمـی بـا اسـتفاده از آزمـون تـ 
تناسـب مـورد انجامگردیـد .جهت مقایسـه تغییـرات متغییرهای
کمـی در طـی زمانهـای ثبـت شـده از آزمـون تحلیـل واریانس
بـا اندازهگیریهـای مکـرر اسـتفاده شـد .درآنالیز آمـاری ،عدد P
کمتـر از  0/05معنـیدار در نظر گرفتهشـد .در این مطالعه اصول
اخالقـی هلسـینكی رعایـت گردیـد .مطالعـه بـه تاییـد کمیتـه
اخلاق دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران رسیدهاسـت.
یافتهها
در طـول مطالعـه از  70بیمـار مـورد ارزیابـی 9 ،نفـر از مطالعـه
خـارج شـدند 5 .بیمـار اندیکاسـیون جراحـی بـاز پیـدا کردند(2
بیمـار از گـروه مداخلـه و  3بیمار از گروه کنتـرل) و برای  4بیمار
رعایـت پروتـکل دارویـی در طول مدت بیهوشـی صـورت نگرفت
( 2بیمـار از گـروه مداخلـه و  2بیمـار از گـروه کنتـرل) .از نظـر
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جنسـیت ایـن بیمـاران  6زن و  3مـرد بودنـد .در نهایت اطالعات
مربـوط بـه  31نفر از گـروه دریافت کننده کلونیدیـن و  30نفر از
گـروه دریافـت کننده پالسـبو مـورد تحلیل قـرار گرفت.
مشــخصات دموگرافیــک بیمــاران ،مــدت زمــان جراحــی و
وضعیــت همودینامیــک پایــه در دو گــروه تفــاوت معنــیدار
نداشــت (جــدول  .)1از گــروه کلونیدیــن  )%9/6(3بیمــار
و گــروه پالســبو  )%16/6(5نفــر بیمــاری دیابــت تحــت
کنتــرل داشــتند کــه تفــاوت معنــیدار آمــاری نداشــت
( .)P=0/4ابتــا بــه فشــارخون کنتــرل شــده در )%16( 5
نفــر از بیمــاران گــروه کلونیدیــن و  )%13/3( 4نفــر از بیمــاران
پالســبو وجــود داشــت کــه تفــاوت معنــیدار نبــود (.)P=0/7
بــر اســاس نمــودار  1ضربــان قلــب در حیــن عمــل در گــروه
کلونیدیــن پایینتــر بــود ولــی تغییــرات ضربــان قلــب در دو
گــروه تفــاوت معنــیدار نداشــت (.)P=0/15

ﻧﻤﻮدار  -1ﺗﻔﺎوت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﺑﺎنﻗﻠﺐ ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ در دو ﮔﺮوه

فشـارخون متوسـط شـریانی حیـن عمل نیـز در گـروه کلونیدین
پایینتـر از گـروه پالسـبو بود(نمـودار  )2که باز هـم تغییرات آن

نمودار  :1تفاوت تغییرات ضربانقلب حین عمل در دو گروه

جدول  :1مشخصات دموگرافیک بیماران ،مدت زمان جراحی و وضعیت همودینامیک پایه در بیماران مورد بررسی
متغییر
سن(سال)

کلونیدین

پالسبو

تعداد= 31

تعداد= 30

52/3±12/6

46/9±16/2

عددP
0/15

زن

)%61/3(19

مرد

)%38/7(12

)%20(6

وزن(کیلوگرم)

72/5±13/8

73±9/1

0/8

قد(سانتیمتر)

165/4±10/4

163/7±6/8

0/46

26/5±4/6

27/2±3

0/5

109/7±33/8

102/7±20/2

0/33

فشار خون متوسط شریانی(میلی متر جیوه)

105±17/8

102/1±22/4

0/57

ضربان قلب(ضربه در دقیقه)

86/6±20/8

88/6±16

0/6

جنس

شاخص توده بدنی(کیلوگرم بر متر مربع)
مدت زمان جراحی(دقیقه)

١

)%80(24

متغییر جنس بهصورت تعداد(درصد) و سایر متغییرها ب ه صورت انحراف معیار  ±میانگین گزارش شدهاند.
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

0/1

بررسی تاثیر کلونیدین خوراکی بر تغییرات همودینامیک ...

درددر دو
نمرهاز ﻋﻤﻞ
تغییراتدرد ﺑﻌﺪ
:3ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻤﺮه
نمودار -3
ﻧﻤﻮدار
ﮔﺮوه عمل در دو گروه
بعد از
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متوسطدو ﮔﺮوه
فشارخونﻴﻦ ﻋﻤﻞ در
تغییراتﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ ﺣ
تفاوتﺮات ﻓﺸﺎرﺧﻮن
نمودار:2ﺗﻔﺎوت ﺗﻐﻴﻴ
ﻧﻤﻮدار-2
شریانی حین عمل

در دو گروه

در دو گـروه تفاوت معنیدار نداشـت(.)P=0/18
متوسـط نمـره دیـداری درد ( )VASدر ریـکاوری در گـروه
کلونیدیـن  2/3±1/7و در گـروه پالسـبو  3/6±1/6بـود کـه
همانطـور کـه در نمودار شـماره  3مشـاهده میشـود ،تفـاوت از
نظـر امـاری هـم معنـیدار بـود (.)P=0/003
میــزان دریافــت فنتانیــل٣در گروههــا از توزیــع نرمالــی برخــوردار
نبــود و بهطــور معنــیداری در گــروه کلونیدیــن کمتــر بــود
( .)P=0/006میانگیــن و انحــرافمعیــار دوز دریافتــی فنتانیــل
در 60دقیقــه اول ریــکاوری در گــروه کلونیدیــن 19±36/5
میکروگــرم و میانــه آن صفــر بــود و در گــروه پالســبو میانگیــن
و انحــراف معیــار  38/3±32/4و میانــه  45میکروگــرم بــود.
میـزان دریافـت پتیدین نیـز در گروهها از توزیع نرمالـی برخوردار
نبـود ولـی بهطـور معنـیداری در گـروه کلونیدیـن کمتـر بـود
( .)P=0/008میانگیـن و انحـراف معیـار دوز دریافتـی پتیدیـن
در  60دقیقـه اول ریـکاوری در گـروه کلونیدیـن 16/3±24/7
میکروگـرم و میانـه آن صفـر بـود و در گـروه پالسـبو میانگیـن و
انحـراف معیـار  36±31/1و میانـه  45میکروگـرم بـود.
فراوانــی درخواســت ضــد درد در دو گــروه بیمــاران در جــدول 2

آورده شــدهاســت کــه در زمــان ورود بــه ریــکاوری و  30دقیقــه
اول بهطــور معن ـیداری در گــروه کلونیدیــن کمتــر بــود.
بحث
عمـل جراحـی بـه روش الپاروسـکوپی اگرچـه سـبب کاهـش
معنـیدار در درد پـس ٢از عمـل و میـزان مصـرف داروهـای ضـد
درد میشـود( ،)29لیکـن شـدت درد باقیمانـده هنوز ممکن اسـت
قابـل توجـه باشـد( .)30در این مطالعه ،اثرات اسـتفاده از کلونیدین
خوراکـی بـر وضعیـت همودینامیـک بیمـاران حین عمـل و درد
پـس از عمل جراحی کولهسیسـتکتومی الپاراسـکوپیک بهصورت
مطالعـه کارآزمایی بالینـی در  61بیمار مورد بررسـی قرار گرفت.
کلونیدیـن خوراکـی بـه سـرعت و بهطـور کامـل جذب میشـود.
در ایـن مطالعـه  0/2میلیگـرم کلونیدیـن ،یکسـاعت قبـل از
اینداکشـن بـه گـروه مداخله(31نفـر) و قرص پالسـبو مشـابه به
گـروه کنتـرل (30نفـر) داده شـد .دو گروه مـورد مطالعـه از نظر
سـن ،جنـس ،شـاخص تـوده بدنـی ،شـیوع فشـارخون کنتـرل
شـده ،دیابـت کنتـرل شـده و مـدت زمان عمـل جراحـی تفاوت
معنـیدار آمـاری بیـن گـروه مداخلـه وکنتـرل وجـود نداشـت و
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،4شماره  ،3بهار 1393
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جدول  -2فراوانی دریافت ضد درد در دو گروه در زمانهای ثبت شده
کلونیدین

پالسبو

تعداد= 31

تعداد= 30

ورود به ریکاوری

6

14

*0/024

دقیقه 30

3

9

*0/026

دقیقه 60

2

5

0/2

فراوانی دریافت ضد درد

درواقـع دو گـروه مشـابه یکدیگـر و از نظر آماری قابل مقایسـه با
یکدیگـر بودهانـد.
مطالعـه حاضـر نشـان داد کـه میـزان ضربانقلـب حیـن عمـل
در گـروه کلونیدیـن پایینتـر از گـروه پالسـبو بـود .امـا تفـاوت
تغییـرات ضربانقلـب در دو گـروه از نظـر آمـاری معنـیدار
نبـود( .)P=0/15ایـن یافته مشـابه نتایج مطالعـات قبلی همچون
مطالعـه یـو و همـکاران ،موتسـچ و هیدالگـو بـود که نشـاندادند
تغییـرات ضربانقلـب در زمـان پنوموپریتونئـوم (حیـن عمـل) و
دوره پـس از عمـل در بیمـارن دریافـت کننـده کلونیدین کاهش
داشـت(.)29 ،31
در مطالعه ما تفاوت تغییرات فشـارخون فشـار متوسـط شـریانی
حیـن عمـل در دو گـروه وجـود داشـت کـه در گـروه کلونیدیـن
پایینتـر از پالسـبو بودهاسـت امـا از نظـر آمـاری معنـیدار نبود
( .)P=0/18در مطالعـهای کـه گلیـن انجـام داد کلونیدیـن بـا
کاهـش متوسـط  20میلیمتـر جیـوه فشـارخون در کل بیماران
همـراه بـود( .)32درمطالعه موتسـچ افـزودن کلونیدین بـه مورفین
کاهـش قابـل توجـه در میـزان فشـارخون ایجـاد کرد کـه از نظر
آمـاری نیـز معنیدار بـود(.)30
مشـابه بـا مطالعـات جوشـی و یـو مطالعـه حاضـر نشـان داد کـه
کلونیدیـن خوراکـی بهطـور معنـیداری بـر روی کاهـش درد
بیمـاران و همچنیـن نیـاز به ضـد درد پس از عمـل جراحی موثر
بـود( .)19 ،29امـا درمطالعه سـانگ میزان دریافت ضـد درد کمتر در
گـروه کلونیدیـن از نظر آمـاری معنیدار نبـود( .)25درمطالعه گلین
تفاوتـی بیـن مرفیـن و کلونیدیـن در ایجـاد بـیدردی بیمـار کـه
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

عدد P

هـردو بـه روش نمـره دیـداری درد اندازهگیـری گردید ،مشـاهده
نشـد()32و در مطالعـه موتسـچ افـزودن کلونیدیـن بـه مورفیـن
کاهـش قابـل توجـه در میـزان درد ایجـاد کـرد که از نظـر آماری
نیـز معنیدار بـود(.)30
در غالـب مطالعـات از تاثیـر کلونیدیـن بر وضعیـت همودینامیک
و کاهـش مصـرف داروهـای بیهوشـی ذکـر شدهاسـت .در مطالعه
حاضـر نیـز تاثیـر کلونیدیـن در کاهـش تغییـرات ضربـان قلب و
فشـارخون ولـی تفـاوت امـاری معنـیدار نبـود کـه شـاید پاییـن
بـودن حجـم نمونـه عامل عـدم معنـیداری آماری باشـد ،هرچند
همـه مطالعـات عـدد  Pقـوی ارائه نکـرده بودنـد .از طرفی ممکن
اسـت ایـن موضـوع بـه دلیـل خطـای انتشـار و عـدم گـزارش یـا
چـاپ مقاالتـی باشـد که تفـاوت را نشـان نـداده بودند.
از محدودیتهـای ایـن مطالعه میتوان به این موضوع اشـاره نمود
کـه پس از  24سـاعت از عملجراحی ،ارزیابـی دقیق درد و میزان
تجویـز مخدرهـا طبق دسـتور (در صـورت لـزوم) امکانپذیر نبود.
پیشنهاد میشود زمان تجویز دارو در مطالعات بعدی بیشتر بررسی
شـود ایـن احتمـال وجـود دارد که اگر قـرص کلونیدیـن در زمان
زودتـری قبـل از عمل تجویز گردد ،تاثیر بیشـتری داشـته باشـد.
نتیجهگیری
گرچـه کلونیدین خوراکـی بر تغییـرات همودینامیک حین و پس
از عمل الپاراسـکوپیک کولهسیسـتکتومی تأثیر معنیدار نداشـت
امـا باعـث کاهـش معنـیدار درد پـس از عمـل و کاهـش نیـاز به
ضد درد میشـود.
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Abstract
Aims and Background: Hemodynamic changes during laparoscopy and postoperative pain after laparoscopic
surgery are important issues. Therefore, in this study we examined the effect of oral clonidine on hemodynamics
and postoperative pain control after laparoscopic cholecystectomy.
Materials and Methods: The study was a randomized clinical trial. 61 patients, candidate for laparoscopic
cholecystectomy, were randomly assigned into two groups. The intervention group received 0.2 mg oral clonidine
one hour before anesthesia, and the control group was given placebo instead. The hemodynamic changes and
postoperative pain were compared between the two groups.
Findings: Variations of Mean Arterial blood Pressure (P= 0.18) and heart rate (P= 0.15) in the two groups were
not statistically significant during surgery. Postoperative analgesic intake in the first 60 minutes of recovery
(P=0.006), and 24 hours after surgery (P=0.005) were both significantly lower in the clonidine group.
Conclusion: Although oral clonidine had no significant effect on hemodynamic changes during laparoscopic
cholecystectomy but it caused a significant reduction in postoperative pain and analgesic requirement.
Keywords: clonidine, Hemodynamic changes, pain, laparoscopic cholecystectomy
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