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Abstract 

Background: The aim of this study is to evaluate the impact of preemptive adding 
topical Ketorolac to Tetracaine drop on pain intensity and hemodynamic parameters during 
and after cataract surgery. 

Materials and Methods: Eighty patients scheduled for elective cataract surgery under 
sedation and topical anesthesia, were randomly allocated to two equal groups: group T 
received Tetracaine 0.5%, and group TK received Tetracaine with ketorolac eye drops. One 
drop of each ophthalmic drug was applied every 10 minutes from 30 minutes before surgery. 
Pain intensity and hemodynamic parameters were assessed just before starting the operation 
and 5, 10, 15and 20 minutes during the operation, and then 0, 5, 10, 15 and 20 minutes after 
arrival of the patient to the recovery room. 

Results: Mean pain intensity was significantly lower in TK group (1 ± 0.128) 
compared with T group (2 ± 1.54) during the surgery (p = 0.003), but there was no significant 
difference between the two groups in this regard during the recovery time (p =0.157). The 
number of patients requiring additional analgesic was not significantly different between the 
groups. There was no significant difference between the two groups regarding hemodynamic 
parameters except at 20th minutes and 15th and 20th minutes (heart rate and respiratory rate) 
after arrival to the recovery room. 

Conclusion: Preemptive adding topical Ketorolac to Tetracaine drop is more effective 
than Tetracaine alone to reduce pain during cataract surgery. 
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ائین موضعی ثیر افزودن پیش داروي قطره کتوروالك به تتراکأبررسی ت

 عمل جراحی آب مرواریددر  همودینامیکتغییرات  بر شدت درد و
 

  3، سید حسین موسوي2، بهزاد ناظم رعایا2، بابک علی کیایی*2، داریوش مرادي فارسانی1مجتبی رحیمی ورپشتی
  

   ، اصفهان، ایراندانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،گروه بیهوشی، متخصص بیهوشی ،دانشیار .1
 ، اصفهان، ایراندانشگاه علوم پزشکی اصفهانمتخصص بیهوشی، گروه بیهوشی،  ،اراستادی .2

  ، اصفهان، ایراندانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه بیهوشی، بیهوشیدستیار  .3
  

 17/2/96تاریخ پذیرش:  1/2/96تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
قطره کتوروالك به تتراکایین موضعی بر درد و  گیرانه ثیر افزودن پیشأهدف از این مطالعه بررسی ت زمینه و هدف:

  باشد. پارامترهاي همودینامیک حین و بعد از عمل آب مروارید می
حسی موضعی به صورت تصادفی در دو  هشتاد بیمار کاندید جراحی آب مروارید تحت سدیشن و بی ها: مواد و روش

 درصد 5/0هاي چشمی تتراکایین  قطره TKو گروه  صددر 5/0 قطره چشمی تتراکایین Tگروه مساوي قرار گرفتند: گروه 
جراحی آب مروارید دقیقه قبل از شروع عمل  30مدت  بهدقیقه  10هر در به میزان یک قطره  را درصد 5/0و کتوروالك 

، 5قبل از شروع عمل و سپس در دقایق در زمان دریافت نمودند. شدت درد و پارامترهاي همودینامیک در زمان بالفاصله 
آوري و  بعد از ورود بیمار به ریکاوري جمع 20و  15، 10، 5حین عمل و در بدو ورود به ریکاوري و در دقایق  20و  15، 10

  مقایسه شدند.
) 54/1±2( Tتر از گروه  داري پایین ) به طور معنیTK )128/0±1میانگین شدت درد در حین عمل در گروه  ها: یافته

. تعداد بیماران نیازمند مسکن اضافه در دو گروه )p=157/0(دار نبود این اختالف معنی ولی در ریکاوري)، p=003/0( بود
 20دقایق  ستولیک) وی(فشار س 20جز دقیقه ه تفاوت معنی داري با یکدیگر نداشتند. در رابطه با پارامترهاي همودینامیک ب

  نداشت. داري میان دو گروه وجود اختالف معنی (ضربان قلب و تنفس) ریکاوري15 و
کاهش درد  جهتموثرتر از تتراکایین به تنهایی  ،گیرانه قطره کتوروالك به تتراکایین موضعی افزودن پیش نتیجه گیري:

  حین عمل آب مروارید است.
  .موضعیگیرانه، تتراکایین،  آب مروارید، همودینامیک، کتوروالك، درد، پیش :واژگان کلیدي

  
 
 
 
 
 
  
  
  

  فهان، بلوار صفه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، گروه بیهوشیایران، اص *نویسنده مسئول:
Email: dmoradi@med.mui.ac.ir 
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  مقدمه 
امروزه اعمال جراحی که به صورت سرپایی و 

یت گیرد از اهم بستري کوتاه مدت براي بیماران انجام می
و این موضوع لزوم آشنایی با انواع ) 1اي برخوردارند( ویژه

بخشی را بیش  هوشی مختصر و سدیشن و آرام هاي بی روش
هاي فراوان در  با وجود پیشرفت .کند از پیش گوشزد می

رابطه با پاتوفیزیولوژي و درمان دردها اطالعات در ارتباط با 
ند دارویی هاي چ اداره درد، داروهاي انالژزیک و درمان

بر اساس برخی مطالعات  جهت کنترل درد ناکافی است و
بیماران از درد حاد پس از درصد  80انجام شده حدود 

درد بعد از عمل جراحی ). 3، 2(برند اعمال جراحی رنج می
ي  باشد از جمله کاهش تهویه داراي عوارض زیادي می

، آلوئولی، تاکیکاردي، افزایش فشارخون، تاخیر بهبود زخم
اختالل عملکرد دستگاه گوارش مثل ایلئوس، تهوع و 
استفراغ، کاهش حرکات مثانه و مجاري ادراري و احتباس 

ي متضاد  تواند رابطه )، ترس و اضطراب که خود می4ادرار(
با توجه به عوارض بیهوشی ). 5بین پزشک و بیمار بدهد(

خصوص نیاز به همکاري بیماران سالمند در ه عمومی و ب
که  با توجه به ایناحی آب مروارید و از طرفی عمل جر

اعمال جراحی چشمی اکثرا دچار  بیماران کاندید
باشند و با توجه به باال بودن  هاي سیستمیک می بیماري

ریسک عوارض قلبی عروقی و نوسانات شدید فشارخون در 
کنترل  بخشی و تعادل همودینامیک عالوه بر آرام ها، آن

در این بیماران اهمیت  از عمل نیزحین و بعد مناسب درد 
دردي همراه  زیادي دارد تا بدین وسیله بتوانیم حداکثر بی

آب ). 6باحداقل عوارض دارویی را برایشان فراهم نماییم(
شدن عدسی چشم که باعث تاري  مروارید عبارتست از کدر

ترین شکل آب مروارید ناشی از افزایش  شایع .شود دید می
آن عبارتند از سابقه خانوادگی ابتال به  سن است و سایر علل

مصرف طوالنی  ضربه به چشم، ابتال به دیابت، آب مروارید،
داروهاي کورتون، قرارگرفتن طوالنی مدت بدون محافظ 

ي جراحی چشم. تنها راه درمان  فتاب و سابقهآدر معرض 
). در یک مطالعه آمده است 7آب مروارید جراحی است(

ي شایع  ب مروارید یک یافتهآجراحی  که درد بعد از اعمال

) و این درد درصد 34در ساعات اولیه پس از جراحی است(
در  یابد. هاي اول پس از ترخیص کاهش می در روزها و ماه

بیماران پس از جراحی درصد  25 این مطالعه ذکر شده که
  ).8اند( ها استفاده نموده آب مروارید از آنالژزیک

امولسیفیکاسیون در  با استفاده از روش فیکو
حسی موضعی با استفاده از  جراحی آب مروارید، روش بی

قطره تتراکائین به تدریج عمومیت پیدا کرده است و هر چند 
عمل فیکو امولسیفیکاسیون معموال با درد شدید حین و پس 
از عمل همراه نیست ولی در مواردي، بیماران در حین 

 24یمارستان و تا جراحی، ریکاوري و بعد از ترخیص از ب
ساعت اول بعد از عمل، از درد و سوزش ناحیه عمل شاکی 

که در یک تحقیق نشان داده شده که درد  طوريه ب هستند
چشم و کاهش دید و نورگریزي از عوارض شایع عمل 

نیز درصد  30جراحی آب مروارید هستند و شیوعشان تا 
بر ایجاد و  . در رابطه با تاثیر عوامل مختلف)9تواند باشد( می

یا کنترل درد بعد از اعمال جراحی مطالعات زیادي انجام 
توان به تحقیقات انجام گرفته  گرفته است که از آن جمله می

در رابطه با نقش داروهاي مختلف بر کاهش درد بعد از 
) و تاثیر عوامل دموگرافیک بر شدت درد بعد 11 ،10عمل(

ارتباط با عوامل  چنین در ) اشاره نمود. هم13 ،12از عمل(
گذار بر پارامترهاي همودینامیک حین و بعد از جراحی  تاثیر
). ولی در کل 18 -14انجام گرفته است(زیادي تحقیقاتی نیز 

زیادي که در این زمینه انجام گرفته است رغم تحقیقات  علی
هنوز نتیجه قطعی و واحدي به دست نیامده است و ادامه 

  رسد. ي به نظر میمطالعات در این مورد ضرور
کنترل موثر درد باعث افزایش رضایت بیمار، کاهش مدت 
زمان حضور در بیمارستان و کوتاه شدن مدت زمان بهبودي 

  ). 20، 19شود( بعد از عمل جراحی می
که  داروهاي ضد التهاب غیر استروییدي بعد از آن

ها شناخته شدند در تحقیقات جایگزین مناسبی براي مخدر
منظور کاهش درد بعد از اعمال جراحی استفاده  مختلفی به

). کتوروالك یکی از این داروهاست که داراي 21اند( شده
طور گسترده به منظور ه باشد و اخیراً ب مدت اثر متوسط می

شود و  کاهش درد بعد از اعمال جراحی مختلف استفاده می
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باشد، این  داراي فعالیت آنالژزیک، ضد التهابی و تب بر می
کند و یک ضد درد  ها را مهار می رو سنتز پروستاگالندیندا

اي روي  با اثر محیطی است و هیچ اثر شناخته شده
هاي اوپیات ندارد اما در مدیریت کوتاه مدت درد  گیرنده

رسدکه کتوروالك اثرات ضد درد  موثر است و به نظر می
قابل توجهی داشته باشد و به عنوان جایگزین مورفین در 

کار رفته ه خفیف تا متوسط پس از عمل بدردهاي 
حس کننده موضعی  ). تتراکایین یک داروي بی22است(

طور شایع در اعمال ه باشد که ب طوالنی اثر استري می
حسی لوکال  جراحی چشم پزشکی به منظور ایجاد بی

، 23شود و در کل عوارض جانبی زیادي ندارد( استفاده می
رات آن بر درد بعد از ) و تحقیقات زیادي در مورد اث24

اند که  عمل جراحی انجام شده است که به این نتیجه رسیده
در کنترل درد بعد از عمل بسیار موثر و تقریبا بدون عارضه 

) ولی در ارتباط با مقایسه آن با دیگر داروهاي 25است(
خصوص داروهاي ضد التهاب ه حس کننده موضعی و ب بی

جام نشده است. از غیر استروییدي تحقیقات زیادي ان
بیماران کاندید انجام اعمال جراحی چشم اغلب جایی که  آن

باشند و با عنایت به  اي زیاد می هاي زمینه پیر و داراي بیماري
هوشی عمومی و درد بعد از عمل در این بیماران،  عوارض بی

هوشی  هاي بی منظور استفاده از روشه انجام تدابیر الزم ب
پارامترهاي همودینامیک حین و بعد  مختصر و کنترل درد و

، باشد از عمل در این بیماران امري الزم و ضروري می
که استفاده از مخدرها نیز در بسیاري از این  مخصوصاً این

بر اساس تحقیقاتی  بیماران، محدودیت یا منع مصرف دارند
ایم در ارتباط با مقایسه تاثیر دو داروي  که ما انجام داده

تراکایین بر شدت درد حبن و بعد از عمل کتوروالك و ت
جراحی آب مروارید تاکنون مطالعات زیادي انجام نگرفته 

  است تصمیم به انجام این تحقیق گرفتیم.
  

  ها مواد و روش
طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده 

کار ه دو سویه کور(پزشک و بیمار از نوع ترکیب دارویی ب
و پس از کسب اجازه از هددار شتند) شاارفته اطالعی ند

از  ي کتبی کمیته محترم اخالق دانشگاه و اخذ رضایت نامه
بیمار کاندید عمل جراحی کاتاراکت به روش  80 بیماران

کننده به مرکز آموزشی درمانی فیض اصفهان  فیکو مراجعه
تحت مطالعه قرارگرفتند. معیارهاي ورود  1393-94در سال 

د عمل جراحی آب مروارید به شامل کلیه بیماران کاندی
حسی موضعی و  روش فیکو امولسیفیکیشن تحت بی

هوشی آمریکا  بخشی داراي کالس یک یا دو انجمن بی آرام
مراجعه کننده به بیمارستان فیض اصفهان بودند. معیارهاي 

اضطرابی ثابت شده و هر  -اختالالت روانیعدم ورود شامل 
سابقه اعتیاد به  ،الكحساسیت به تتراکایین یا کتوروگونه 

ها، حاملگی و سابقه  مواد مخدر، الکل، سیگار یا بنزودیازپین
ساعت قبل از عمل جراحی  24مصرف هر داروي مسکن در 

اي که منجر به تغییر روش  بروز هر عارضهبود. در صورت 
بروز عوارض  شد، هوشی یا جراحی یا فوت بیمار می بی

بخش  به بستري در شدید در حین یا پس از عمل که منجر
  گشت.  بیمار از مطالعه خارج می شد هاي ویژه می مراقبت

حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد حجم 
ها که در زیر ذکر شده و با در  نمونه جهت مقایسه میانگین

توان  ،(Z1-a/2=1.96)درصد 95نظرگرفتن سطح اطمینان 
انحراف معیار شدت  ،(Z1-b=0.84)درصد 80آزمون 

برآورد شده و حداقل تفاوت  17/1رد بعد عمل که حدود د
در نظر گرفته شد به  8/0دار بین دو گروه که به میزان  معنی

بیمار در هر گروه تعیین شد که جهت اطمینان  34تعداد 
 بیمار در هر گروه مورد مطالعه قرار گرفت. 40ر، تبیش

 (Z1-a/2 + Z1-b)2 S2            (1.96 +0.84)2  (1.17)2 

N=------------------------- = ------------------------------ = 40 

(d)2                                   (0.8)2 
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اخذ  و بیماران از کتبی نامه رضایت اخذ از پس
روش  به پژوهشی، بیماران معاونت اخالقی کمیته موافقت
 40 هگرو دو به مشخص توسط کامپیوتر اعداد با تصادفی

) T دریافت کننده تتراکایین و سالین نرمال(گروه 1 نفري
 دریافت کننده تتراکایین و کتوروالك (گروه 2وگروه 

TKمحلول  حسی موضعی، از شروع بی قبل شدند. ) تقسیم
کیلوگرم  بر لیتر میلی 5 به میزان وریدي الکتات رینگر

گیري از افت شدید فشار خون به همه  وریدي به منظور پیش
بخشی وریدي در هر سه گروه به طور  آرام .شد داده بیماران

میکروگرم بر  2یکسان و با استفاده از سه داروي فنتانیل( 
گرم  میلی 02/0کیلوگرم تزریق وریدي آهسته)، میدازوالم (

 50بر کیلوگرم تزریق وریدي آهسته)، و پروپوفول(
و  میکروگرم بر کیلوگرم در دقیقه تزریق وریدي) انجام شد

بخش و پس از برقراري  قبل از تجویز داروهاي آرام
 Tحسی موضعی در بیماران گروه  هاي الزم بی مانیتورینگ

همراه با قطره سالین نرمال  درصد 5/0 قطره چشمی تتراکایین
هاي چشمی تتراکایین  قطره TKنما و در گروه  به عنوان دارو

ه و در هر دو گروه ب درصد 5/0و کتوروالك  درصد 5/0
دقیقه قبل از شروع  30دقیقه یه مدت  10میزان یک قطره هر 

عمل تجویز شد. درصورت کاهش فشارخون سیستولیک 
مقادیر پایه قبل از القاي بیهوشی یا ضربان درصد  20بیش از 

ن را با تجویز مایع آضربه در دقیقه ابتدا  40قلب کمتر از 
ي داخل وریدي و در صورت عدم پاسخ به ترتیب از دارو

بخش  شد.کاهش داروي آرام افدرین یا اتروپین استفاده می
ط در موارد افت احتمالی فشارخونی که به جایگزینی سق

مایع یا درمان برادیکاردي پاسخ کافی ندهند در نظر گرفته 
مانیتورینگ  شد. کلیه بیماران در طی مدت عمل تحت می

هاي همودینامیک(فشار خون  مداوم قرار گرفته و شاخص
چنین تعداد ضربان  ستول، دیاستول و متوسط شریانی و همسی

قلب و تنفس) و شدت درد و تهوع (براساس معیار دیداري 
VAS - که در آن بیمار  -معیار دیداري شدت تهوع و درد

به این -دهد به شدت تهوع یا درد خود از یک تا ده نمره می

 4-6مربوط به شدت خفیف، نمره  3تا  1صورت که نمره 
به عنوان  10به عنوان شدید، و نمره  6سط، و نمره بیش از متو

حال تجربه نموده است در نظر گرفته ه ترین که تا ب شدید
هاي بالفاصله قبل از شروع عمل و سپس  در زمان )شود می

حین عمل، و در زمان ورود و  20، و 15-10-5در دقایق 
دقیقه در واحد ریکاوري  20دقیقه به مدت  5سپس هر 

 گیري و ثبت شد. در حد مراقبت بعد از عمل) اندازه(وا
 3بیمار بیش از  VASصورتی که شدت درد بر اساس 

شد و  تزریق می mg/kg 5/0پتیدین وریدي با دوز  میبود،
 4تر یا مساوي  بیش vasي  تهوع با درجه وجود صورت در

وریدي  اندانسترون بیمار به و هر موردي از استفراغ
mg/kg06/0 هوشی و عمل  شد. مدت زمان بی یداده م

چنین فراوانی عوارض  جراحی و اقامت در ریکاوري و هم
ي  دارویی و میزان مصرف پتیدین و اوندانسترون و درجه

 نامه) ارزیابی شد مندي بیماران (با استفاده از پرسش رضایت
 و 22ورژن  SPSS آماري افزار نرم با حاصله و نتایج

پیرسون  دو یانس، آزمون کايهاي آماري آنالیز وار روش
درصد و  5ها  داري تمام آزمون بررسی شده و سطح معنی

  دار در نظر گرفته شد. معنیp<0.05 مقادیر
  

 ها یافته
ي دو  طی این کارآزمایی بالینی تصادفی شده

جراحی آب مروارید به  بیمارکاندید عمل 80سوکور تعداد 
د بخشی مور حسی موضعی و آرام روش فیکو تحت بی

مطالعه قرار گرفتند. قابل توجه است باتوجه به معیارهاي 
 5/0کننده تتراکائین  نفر از گروه دریافت 3 ،خروج از مطالعه

 5/0کننده تتراکائین  درصد و یک نفر از گروه دریافت
درصد حذف شدند.  5/0عالوه کتوروالك ه درصد ب

درصد متوسط شاخص  5داري  مشاهده شد، در سطح معنی
یک سن و توزیع فروانی جنسیت میان دو گروه دموگراف

) (جدول p>0.05داري نداشت ( تحت مطالعه تفاوت معنی
1 .(  
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   تفکیک دو گروه توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک بیماران به.1جدول 

 Std. Error p انحراف معیار میانگین گروه  متغیر

 تتراکایین  سن
 

03/67 46/10 85/1 430/0 

 تراکایین+کنوروالكت  (سال)
 

79/67 28/8 33/1  

 68±1/1 کل 
  

 کل جنس 
p 

 زن مرد گروه
 تتراکایین  

 
18 

6/48% 
19 

4/51% 
37 
100% 

 

 تتراکایین+کتوروالك 
 

17 
6/43% 

22 
4/56% 

39 
100% 

818/0 

 35 کل 
1/46% 

41 
9/53% 

76 
100%  

(Significant Difference at p < 0.05) 
  

س نتایج مطالعه ما در رابطه با میانگین شدت درد در حین عمل جراحی دو گروه داراي تفاوت معنی دار بر اسا
داري باالتر بود  کننده تتراکائین از گروه دیگر به صورت معنی که متوسط شدت درد در گروه دریافت طوريه ) بp<0.05بودند(

). ضمنا 2 ) (جدولp>0.05ط شدت درد میان دو گروه مشاهده نشد(داري در متوس ولی در زمان اقامت در ریکاوري تفاوت معنی
دو پیرسن مشاهده شد، فراوانی بروز شدت درد میان دو گروه در حین عمل داراي تفاوت  ) و نتایج آزمون کاي1توجه به شکل( با

  ).p<0.05مشاهده نشد ( داري میان دو گروه که در زمان اقامت در ریکاوري تفاوت معنی حالی )، درp<0.05دار بود( معنی
  

 هاي تحت بررسی میان دو گروه ي میانگین شدت درد در زمان تعیین و مقایسه.2جدول 

 انحراف معیار میانگین گروه   
Std. Error 

Mean 
p 

VAS-003/0 254/0 54/1 2 تتراکایین  حین عمل 
  204/0 28/1 1 تتراکایین+کتوروالك  

VAS-157/0 216/0 31/1 3/1 تتراکایین  در ریکاوري 
  181/0 13/1 1 تتراکایین+کتوروالك  

(Significant Difference at p < 0.05)* 
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 . نمودار فراوانی شدت درد در دو گروه در طول مطالعه1 شکل

  
طور  در رابطه با پارامترهاي همودینامیک همان

ریکاوري  20شود، تنها در دقیقه  مشاهده می 2که در شکل 
انگین فشارخون سیستولیک میان دو گروه تحت مطالعه می

که   طوريه )، بp<0.05داري بود( داراي تفاوت معنی
متوسط فشارخون سیستولیک در این زمان در گروه 

داري باالتر از  طور معنی عالوه تتراکائین بهه کتوروالك ب
چنین  ). همp<0.05کننده تتراکائین بود( گروه دریافت

هاي تحت بررسی تفاوت  مام زمانمشاهده شد، در ت
داري در متوسط فشارخون دیاستولیک میان دو گروه  معنی

هاي  ) و در تمام زمانp>0.05( تحت مطالعه وجود نداشت
داري در میانگین فشارخون  تحت بررسی تفاوت معنی

متوسط شریانی میان دو گروه تحت مطالعه وجود 
  ). p>0.05نداشت(

  

  
  ند تغییرات میانگین فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و فشارخون متوسط شریانی در طول مطالعهنمودار خطی رو .2شکل 
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در رابطه با دیگر پارامترهاي همودینامیک نیز 
حضور در ریکاوري تفاوت  20و  15مشاهده شد، در دقیقه 

داري در میانگین ضربان قلب میان دو گروه تحت  معنی
که در این زمان  طوري ه)، بp<0.05*مطالعه وجود داشت(

ه کننده تتراکائین ب میانگین ضربان قلب در گروه دریافت
داري باالتر از گروه دیگر  طور معنیه عالوه کتوروالك ب

ها میان دو گروه تفاوت  ). در سایر زمانp<0.05بود (

ودر ارتباط  )3(شکل ). p>0.05داري مشاهده نشد( معنی
جز دقایق  به هاي مطالعه با متوسط تعداد تنفس در تمام زمان

ده، پانزده و بیست حضور ریکاوري میان دو گروه تفاوت 
که در تمام  طوريه )، ب*p<0.05داري داشت( معنی
کننده  هاي فوق متوسط تعداد تنفس در گروه دریافت زمان

   ).4تتراکائین باالتر از گروه دیگر بود(جدول 

  

  
  ربان قلب و تعداد تنفس در طول مطالعهنمودار خطی روند تغییرات میانگین ض .3 شکل

  
مجموع در سه بیمار، که یک  عارضه استفراغ در

کننده تتراکائین و  ) متعلق به گروه دریافتدرصد 3/33نفر(
کننده  ) متعلق به گروه دریافتدرصد 7/66( دو نفر

عالوه تتراکائین بودند دیده شد، بروز این ه کتوروالك ب
داري  معنی عارضه میان دو گروه تفاوت

)، شدت بروز عارضه تهوع نیز p=0.989>0.05نداشت(
ه )، بp>0.05داري نداشت( میان دو گروه تفاوت معنی

کننده کتوروالك  که تنها در دو بیمار گروه دریافت طوري
عالوه تتراکائین تهوع شدید که نیاز به تجویز داروي ه ب

   پتدین بود مشاهده شد.
ر داراي عارضه تهوع داروي پتدین تنها در دو بیما

عالوه ه کننده کتوروالك ب شدید متعلق به گروه دریافت
کدام از بیماران گروه  تتراکائین مصرف شد و در هیچ

کننده تتراکائین نیاز به مصرف پتدین مشاهده نشد،  دریافت
 در ارتباط با داروي اندانسترون نیز سه بیمار در گروه دریافت

اکائین و سه بیمار در گروه عالوه تتره کننده کتوروالك ب
کننده تتراکائین نیاز به مصرف دارو پیدا کردند،  دریافت

فراوانی مصرف دو داروي پتدین و اندانسترون میان دو گروه 
  داري نداشت. تفاوت معنی

فراوانی مصرف داروي فنتانیل میان دو گروه 
که سه بیمار در گروه  طوريه ، بداري نداشت تفاوت معنی

عالوه تتراکائین و سه بیمار در ه نده کتوروالك بکن دریافت
کننده تتراکائین نیاز به مصرف این دارو پیدا  گروه دریافت

که فراوانی مصرف داروي پروپوفل در دو  حالی کردند، در
که فروانی  طوريه داري بود، ب گروه داراي تفاوت معنی

کننده تتراکائین  مصرف این دارو در گروه دریافت
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داري باالتر از گروه  ور معنی ) بهدرصد 2/43)بیمار16((
 12بیمار)  5عالوه تتراکائین ((ه کننده کتوروالك ب دریافت
   ) بود.درصد

مشاهده شد میانگین مدت زمان عمل و مدت 
عالوه ه کننده کتوروالك ب زمان بیهوشی در گروه دریافت

داري باالتر از گروه دریافت کننده  صورت معنی تتراکائین به
که متوسط مدت زمان حضور در  راکائین بود، در حالیتت

 داري نداشت(جدول ریکاوري میان دو گروه تفاوت معنی
3.(   

  
 ي میانگین مدت زمان عمل، مدت زمان بیهوشی و مدت زمان اقامت در ریکاوري میان دو گروه تعیین و مقایسه. 3 جدول

 انحراف معیار میانگین گروه 
Std. Error 

Mean 
p 

 *001/0 16/2 04/11 38/25 تتراکایین زمان عملمدت 
  71/1 57/10 89/37 تتراکایین+کتوروالك 

 001/0 05/2 47/10 54/26 تتراکایین مدت زمان بیهوشی
  56/1 63/9 68/38 تتراکایین+کتوروالك 

 509/0 07/2 47/9 19/46 تتراکایین مدت زمان ریکاوري
  29/2 90/13 92/43 تتراکایین+کتوروالك 

(Significant Difference at p < 0.05)  
  

  بحث
دار در میانگین  مطالعه ما نشان داد که تفاوت معنی

شدت درد و فراوانی بروز شدت درد در حین عمل جراحی 
 )2±53/1(درصد 5/0کننده تتراکائین  میان دو گروه دریافت

عالوه ه درصد ب 5/0کننده تتراکائین  و گروه دریافت
 طوريه وجود داشت ب) 1±28/1(درصد 5/0کتوروالك 

کننده تتراکائین از  که هر دو پارامتر فوق در گروه دریافت
). p=003/0داري باالتر بودند( گروه دیگر به صورت معنی

داري در  ولی در زمان اقامت در ریکاوري تفاوت معنی
دو فراوانی بروز شدت درد میان دو گروه  متوسط شدت در

. مطالعه ما همراستا با دیگر مطالعات )p=157/0(دمشاهده نش
در این زمینه است. مثال در تحقیقی که توسط آقاي کري و 

اند که کتوروالك  همکاران انجام گرفته است نتیجه گرفته
هاي  داراي تاثیر زیادي بر کاهش التهاب(یکی از مکانیسم
باشد  مهم ایجاد درد) پس از اعمال جراحی آب مروارید می

ز طریق اثر ضد التهابی آین دارو اعمال که احتماال ا
اند که  ). درتحقیقات دیگري محققان نتیجه گرفته26شود( می

کتوروالك باعث کاهش درد بعد از عمل مصرف موضعی 
). مطالعاتی نیز نشان 28، 27شود( میجراحی آّب مروارید 

ها تاثیر  اند که اضافه نمودن کتوروالك به دیگر مسکن داده

مثال در تحقیقی که در سال اهش درد ندارد اي بر ک اضافه
توسط آقاي جانگ و همکاران انجام شده است  2005

اند که استفاده از کتوروالك به صورت  محققان نتیجه گرفته
) 29(باشد تزریق داخل پریتوان فاقد اثرات آنتی نوسیسپتیو می

خوانی  نتایج به دست آمده ازمطالعه ما در ریکاوري هم که با
البته بر علیه نتایج مطالعه ما در حین عمل جراحی  دارد و

رسد  باشد. یکی از نکاتی که در این مورد به ذهن ما می می
این است که شاید با گذشت زمان و انتقال بیماران به 

دیگر  درشود.  تر می ریکاوري شدت اثر ضد درد دارو کم
هاي موضعی  حس کننده تحقیقات به اثرات ضد دردي بی

حس  ه است و ذکر شده که اثرات آنالززیک بیاشاره شد
هاي موضعی بستگی به عواملی مثل نوع و ساختار  کننده

ها دارد، مثال در تحقیقی که توسط شاه و  شیمیایی آن
طور نتیجه  انجام شده است این 2012همکاران در سال 

گرفته شده است که لیدوکایین در مقایسه با تتراکایین 
تري در برخی از  دردي بیش موضعی داراي خاصیت ضد

چه هر دو داراي اثرات  باشد اگر اعمال جراحی چشمی می
). در دیگر 24اند( آنالژزیک قابل توجه در این رابطه بوده

تحقیق انجام گرفته در این رابطه آقاي بریالکیس و همکاران 
اند که تتراکایین موضعی از اثرات  نتیجه گرفته 2000در سال 
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هش درد بعد از عمل جراحی کراتوتومی قابل توجهی در کا
). این نتایج همراستا با نتایج 25فتورفراکتیو برخوردار است(
باشند. البته مطالعانی نیز نتیجه  مطالعه ما در حین عمل می

اند که تتراکایین موضعی اگر چه داراي اثرات  گرفته
باشد ولی این اثر با گذشت  آنالژزیک در خراش قرنیه می

) 28دار نخواهد بود( شود و دیگر معنی ی کم میزمان کوتاه
خوانی دارد. در  که با نتایج ما در این مورد در ریکاوري هم

مطالعه ما در رابطه با تغییرات متغیرهاي همودینامیک به 
 20هاي مختصري که در دقیقه  استثناي تفاوت

(ضربان  20و  15ریکاوري(فشار خون سیستولیک) و دقیقه 
داري  فس) در کل تفاوت قابل مالحظه معنیقلب و تعداد تن

هاي مورد بررسی مشاهده نشد. دیگر مطالعات در  بین گروه
کنند، به عنوان مثال در  این زمینه این یافته را تایید می

در این زمینه توسط  2017و  2016هاي  تحقیقاتی که در سال
فاوانا و چونوووجی و همکارانشان به انجام رسیده اثر سویی 

هاي همودینامیک در استفاده از کتوروالك و رروي پارامتبر 
تتراکایین به منظور ایجاد بی دردي به دنبال اعمال جراحی 

). دریافت یا عدم دریافت 33 -31گزارش نشده است(
تواند از علل احتمالی تغییرات  داروي مسکن اضافه نیز می

  باشد. اندك همودینامیک در مطالعه ما 
ابطه با فراوانی بروزعارضه در مطالعه ما در ر

استفراغ و شدت تهوع اوال بروز باالیی نداشتند و ثانیا میان 
داري در این زمینه وجود نداشت.  دو گروه تفاوت معنی

ه کنند ب دیگر مطالعات در این زمینه نیز این یافته را تایید می
که طی مطالعات باوانا و والدمن و همکارانشان که در  طوري

انجام گرفته است اثر سویی از پره  2016و 2017هاي   ل سا
امپتیوکتوروالك وریدي به منظور کاهش درد بعد از عمل 

) و البته 31، 30جراحی کله سیستکتومی دیده نشده است(
هاي ما  دانیم که بر اساس بررسی ذکر این نکته را الزم می

مطالعاتی که اثرات هر دو داروي کتوروالك و تتراکایین 
شدت درد و تغییرات همودینامیک را با یکدیگر  موضعی بر

  مقایسه کرده باشند یافت نشد.
در مطالعه حاضر، میانگین مدت زمان عمل و 

ه کننده کتوروالك ب هوشی در گروه دریافت مدت زمان بی

داري باالتر از گروه دریافت  صورت معنی عالوه تتراکائین به
ت زمان حضور که متوسط مد کننده تتراکائین بود، در حالی

داري نداشت که  در ریکاوري میان دو گروه تفاوت معنی
شاید در ارتباط با حجم نمونه و موثر بودن عوامل احتمالی 

رسد با افزایش حجم نمونه و  باشد و به نظر میدیگر در نتایج 
تر در تعیین معیارهاي خروج بتوان به  اعمال محدودیت بیش

  اي دست یافت. هاي تازه یافته
  
  گیري یجهنت

این مطالعه نشان داد که تجویز موضعی قطره 
تر بدون  داراي تاثیر بیشتتراکایین همراه با قطره کتوروالك 

همراهی با عوارض جانبی قابل توجه در کنترل درد حین 
بخشی در  عمل جراحی آب مروارید تحت سدیشن و آرام
  .باشد مقایسه با قطره موضعی تتراکایین به این منظور می

  
  شکر و قدردانیت

ي دانشجویی دکتري  حاصل پایان نامهاین مطالعه 
ي  در حوزه 395199اي پزشکی است که با شماره ي  حرفه

ي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  معاونت پژوهشی دانشـکده
هـاي ایشان انجام شده  اصفهان تصویب شده و بـا حمایـت

کر لذا، نویسندگان از زحمات ایـن معاونت کمال تش است.
  .دارند

  
  منابع

1.Rawal N. Postoperative pain treatment 
for ambulatory surgery. Best Prac Res Clin 
Anesthesiol. 2007 Mar;21(1):129-48. 
2.White PF, Kehlet H. Improving 
Postoperative Pain Management What Are 
the Unresolved Issues? Anesthesiology 
2010; 112:220 –5. 
3.Shang AB, Gan TJ. Optimising 
postoperative pain management in the 
ambulatory patient. Drugs 2003;63(9):855-
67. 
4.FerranteFM:postoperativepain,managem
ent,Eds,Churchill living stone  INC,New 
York,2003, P 145. 



  مجتبی رحیمی ورپشتی و همکاران                                                                                    …ثیر افزودن پیش داروي قطره کتوروالك بهأبررسی ت

 ٧٨                                                                                                   1396، خرداد 3شی دانشگاه علوم پزشکی اراك، سال بیستم، شماره مجله علمی پژوه
 

5.GourlayGK,LousingMJ:preemptive A 
analgesia in severe  pain  Drug 28:29,2003. 
6. Homaie MH, Mehrabanian MH, Hasani 
V, Mirdehghan MH. Preemptive effect of 
rectal Diclofenac on the decreasing of 
postoperative pain in patients undergone 
viterectomia. IUMS journal, 
63(69);1388:56-9. 
7. .Jafarinasab M, Mohamadpoor M, 
Javadi M. The study of postcataract 
surgery Insidence of uveitis in Labafinejad 
hospital. Bina 2014; 8(4) 326-32. 
8. Porela-Tiihonen et al. A prospective 
study on postoperative pain after cataract 
surgery. Clinical Ophthalmology 2013:7 
1429–1435. 
9. Jafarinasab M, Mohamadpoor M, Javadi 
M. The study of postcataract surgery 
Insidence of uveitis in Labafinejad 
hospital. Bina 2014; 8(4) 326-32. 
10. Rahimi M, Farsani DM, Naghibi K, 
Alikiaii B. Preemptive morphine 
suppository for postoperative pain relief 
after laparoscopic cholecystectomy. Adv 
Biomed Res 2016;5:57. 
11. Jabalameli M, Safavi M, Honarmand 
A, Saryazdi H, Farsani DM, Kashefi P. 
The comparison of intraincisional injection 
tramadol, pethidine and bupivacaine on 
postcesarean section pain relief under 
spinal anesthesia. Adv Biomed Res 2012; 
1: 53. 
12. Farsani DM, Akrami F, Naghibi KH, 
Ali-kiaii B, Nazemroaya B. The Effect of 
Age and Sex on Postoperative Pain after 
Deep Vitrectomy. Journal of Isfahan 
Medical School; Vol. 34, No. 415, 3rd 
Week, March 2017. 
13. Farsani DM, Naghibi KH, Taheri SH, 
Ali-Kiaii B, . Rahimi M. Effects of Age 
and Gender on Acute Postoperative Pain 
after Cataract Surgery under Topical 
Anesthesia and Sedation. Journal of 
Isfahan Medical School; Vol. 34, No. 414, 
2nd Week, March 2017. 
14. Khosro Naghibi1, Darioush Moradi 
Farsani2*, Babak Ali Kiaei2, Anahita 
Hirmanpour2, Comparing the Effect of 
Intravenous and Inhalational Anesthtics on 
Hemodynamic Changes in Deep 

Vitrectomy Surgery. Arak Medical 
University Journal (AMUJ) 2016; 19(107): 
80-88. 
15. Nazemroaya B, Moradi-Farsani D, 
Sadeghi-Vaghfi A. Comparison of 
Cisatracurium and 
Succinylcholine on Hemodynamic 
Changes during and after 
Electroconvulsive Therapy. J Isfahan Med 
Sch 
2016; 34(395): 963-70. 
16. Rahimi M, Montazeri K, Kamali L, 
Moradi M, Naghibi Kh. Comparing the 
Effects of Magnesium 
Sulfate and Nitroglycerin on the Control of 
Hypertension during and after Cataract 
Surgery under Local Anesthesia and 
Intravenous Sedation. J Isfahan Med Sch 
2016; 33(361): 2076-83. 
17. Khosro Naghibi1, Darioush Moradi 
Farsani, Babak Ali Kiaei, Anahita 
Hirmanpour. Comparing the Effect of 
Intravenous and Inhalational Anesthtics on 
Hemodynamic Changes in Deep 
Vitrectomy Surgery. Arak Medical 
University Journal (AMUJ)  2016; 
19(107): 80-88. 
18. Darioush Moradi Farsani1, Babak 
Alikiaei1, Fatemeh Hoseinzadeh. 
Comparison of Ondansetrone, 
Metoclopramide and Midazolam for 
Preventing  PONV Prophylaxis after 
Strabismus Surgery. Arak Medical 
University Journal (AMUJ) 2017; 20(119): 
67-77. 
19. Vadivelu N, Mitra S, Narayan D. 
Recent advances in postoperative pain 
management. Yale J Biol Med 2010; 83(1): 
11-25. 
20. Breivik H, Stubhaug A. Management 
of acute postoperative pain: still a long 
way to go! Pain 2008; 137(2): 233-4. 
21.Saryazdi M, Aghadavoudi2 O, Farsani 
DM , Hamedani A.  Comparison the 
Efficacy of Pre-Emptive Oral Celecoxib 
with Acetaminophen in Controlling Post-
Operative Pain and Nausea after Lower 
Limb Surgery under General Anesthesia.   
Journal of Cellular & Molecular 



  مجتبی رحیمی ورپشتی و همکاران                                                                                    …ثیر افزودن پیش داروي قطره کتوروالك بهأبررسی ت

 ٧٩                                                                                                   1396، خرداد 3شی دانشگاه علوم پزشکی اراك، سال بیستم، شماره مجله علمی پژوه
 

Anesthesia (JCMA) Vol 1, No 2, Spring 
2016. 
22. Cepeda MS, Carr DB, Miranda N, Diaz 
A, Silva C, Morales O. Comparison of 
Morphine, Ketorolac, and Their 
Combination for Postoperative Pain; 
Anesthesiology 2005; 103:1225–32. 
23. Bartfield JM, Holmes TJ, Raccio-
Robak N. A comparison of proparacaine 
and tetracaine eye anesthetics. Acad Emerg 
Med. 1994;1(4):364–367. 
24. Shah NV, Vaddavalli PK, Chow JH, 
San Roman J, Shi W, Yoo SH. 
Prospective, double-masked, randomized 
trial comparing lidocaine gel to tetracaine 
drops in femtosecond-laser assisted 
LASIK. J Refract Surg. 2012;28(10):671–
672. 
25.Brilakis HS, Deutsch TA. Topical 
tetracaine with bandage soft contact lens 
pain control after photorefractive 
keratectomy. J Refract Surg. 2000 Jul-
Aug;16(4):444-7. 
26. Kerry D. Solomon, Janet K. Cheetham, 
Ronald DeGryse, MA, MS, Stephen F. 
Brint, MD,3 Allan Rosenthal. Topical 
Ketorolac Tromethamine 0.5% Ophthalmic 
Solution in Ocular Inflammation after 
Cataract Surgery. Ophthalmology Volume 
108, Number 2, February 2001. 
27.  Hong JP, Nam SM, Im CY, Yoon S, 
Kim TI, Kim EK, Seo KY. Comparison of 
analgesic effect of preoperative topical 
diclofenac and ketorolac on postoperative 
pain after photorefractive keratectomy. J 
Cataract Refract Surg. 2014 
Oct;40(10):1689-96. doi: 
10.1016/j.jcrs.2014.05.029. Epub 2014 Jun 
24. 
28. S Rhiu, S A Chung, W K Kim, J 
H Chang, S J Bae and J B Lee .The 
efficacy of intravenous ketorolac for pain 

relief in single-stage adjustable strabismus 
surgery: a prospective, randomized, 
placebo-controlled trial . .Eye (2011) 25, 
154–160. 
29. Jang Ho Roh,  Dong Hun Choe, Youn-
Woo Lee, and Duck Mi Yoon. The 
Analgesic Interaction between Ketorolac 
and Morphine in Radiant Thermal 
Stimulation Rat. Korean J Pain. 2005 
Jun;18(1):10-14. Korean. 
30. Neil Waldman, MD, FACEM, Ian K. 
Densie, and Peter Herbison, DSc. Topical 
Tetracaine Used for 24 Hours Is Safe and 
Rated Highly Effective by Patients for the 
Treatment of Pain Caused by Corneal 
Abrasions: A Double-blind, Randomized 
Clinical Trial. Academic emergency 
Medicine, Volume 21, issue 4, version of 
record online:14 APR 2014. 
31. Bhawana Rastogi, VP Singh, Kumkum 
Gupta, Manish Jain, Meetu Singh, Ivesh 
Singh. Postoperative analgesia after 
laparoscopic cholecystectomy by 
preemptive use of intravenous paracetamol 
or ketorolac: A comparative study. Indian 
journal of pain, 2016  |  Volume : 
30  |  Issue : 1  |  Page : 29-33. 
32. Chunwoo Yang, Sung Mee Jung, Yu 
Kyung Bae, and Sang-Jin Park, The effect 
of ketorolac and dexamethasone on the 
incidence of sore throat in women after 
thyroidectomy: a prospective double-
blinded randomized trial. Korean J 
Anesthesiol. 2017 Feb;70(1):64-71. 
English. 
33. Ji, Meng MD*; Tao, Jun MD; Cheng, 
Min MD; Wang, Qingli MD, Endotracheal 
Administration of Sufentanil and 
Tetracaine During Awake Fiberoptic 
Intubation. American Journal of 
Therapeutics: January/February 2016 - 
Volume 23 - Issue 1 - p e92–e97 
  


