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تأثیر بالک موضعي پروستات با استفاده از
بوپیواکائین بر احساس ناخوشايند ناشي از کاتتر
مجرای ادراری بعد از عمل جراحي رزکسیون
پروستات از طريق مجرا
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گروه اورولوژی ،دانشگاه علوم پزشكي شیراز ،شیراز ،ايران 6،مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی ،دانشگاه علوم پزشكي شیراز ،شیراز ،ايران،

3

مرکز تحقیقات سالمندی شیراز ،دانشگاه علوم پزشكي شیراز ،شیراز ،ايران 0،گروه بیهوشي ،دانشگاه علوم پزشكي شیراز ،شیراز ،ايران5 ،مرکز

تحقیقات بیهوشي و مراقبتهای ويژه ،دانشگاه علوم پزشكي شیراز ،شیراز ،ايران
تاريخ وصول0311/06/10 :

تاريخ پذيرش0011/13/00 :

شماره ثبت در مرکز کارآزمايي های بالیني ايرانIRCT20141009019470N108 :

چكیده:
زمینه و هدف :رزکسیون پروستات از طريق مجررای ادراری( ،)TURPنروعي جراحري تلسركوپي در درمران هیپررپالزی خروشخری
پروستات ميباشرد کره از عروار

آن ،احسراس ناخوشرايندی ناشري از وجرود کراتتر ادراری اسرت .بررسريهرا نشران دادنرد کره

آنتاگونیست گیرندههای موسكاريني و اپیوئیدها مي توانند بروز و شدت اين احسراس ناخوشرايند را کراهش دهنرد .لرذا هردف از ايرن
مطالعه ،تعیین و تأثیر بالک موضعي پروستات با استفاده از بوپیواکائین بر احساس ناخوشايند ناشي از کاتتر مجرای ادراری بعد از
عمل جراحي رزکسیون پروستات از طريق مجرا بود.
روش بررسي :مطالعه حاضر از نوع کارآزمايي بالیني دوسوکور تصادفي شده ميباشد .جامعه آماری شامل  06بیمار برنامهريرزی
شده برای  TURPدر بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشكي شیراز بود .بیماران بره دو گرروه ير (گروه درمران برا بوپیواکرائین( 1/5
میليگرم بر کیلوگرم) به روش ترانس پرينیال در فضای پریپروستاتی دو طرف) و دو(گروه کنترل) تقسی شردند .در ايرن مطالعره
میزان ناخوشايندی تا زمان خروج از ريكاوری هر نی ساعت ،مدت زمان رسیدن امتیراز آلردريت()Aldreteبره  1و میرزان نارضرايتي
ناشي از سوند مجرای ادراری در بیماران جراحي رزکسیون پروستات از راه مجرا ،مورد ارزيابي قرار گرفرت .دادههرای جمر آوری
شده با استفاده از آزمونهای آماری کولموگروف ر اسمیرنوف ،تي تست و من ويتني تجزيه و تحلیل شدند.
يافتهها :هر دو گروه مطالعه از نظر مشخصات پايه مشابه بودند .میزان نارضرايتي ناشري از کراتتر مجررای ادراری پرس از جراحري
ارزيابي شد و تفاوت معنيداری ببین اين دو گروه مشاهده شد .میانگین مدت زمان حضور بیماران در اتاق ريكاوری در گروه دو بره
صورت معنيداری بیشتر از گروه ي بود( )p≤1/025و اين بیماران در بازه زماني طوالنيتری به اسكور امتیاز آلردريت( )Aldreteبره
 1رسید .میانگین مدت زمان حضور بیماران گروه کنترل در اتاق ريكاوری  001/10±52/05دقیقه و در گرروه درمران 12/00±62/11
دقیقه بوده است .میزان مصرف مورفین میان دو گروه از لحاظ آماری تفاوت معنيداری نداشرت و عارضره خاصري نیرز در هرردو
گروه مشاهده نشد.
نتیجهگیری :استفاده از بوپیواکائین به منظور بالک موضعي پروستات در بیماران جراحي رزکسریون پروسرتات مريتوانرد احسراس
ناخوشايندی ناشي از وجود سوند ادراری ،مدت زمان حضور در بخش ريكراوری و میرزان نارضرايتي بیمراران بخرش ريكراوری را
کاهش ميدهد.
واژههای کلیدی :جراحي رزکسیون پروستات ،هیپرپالزی خوشخی پروستات ،بوپیواکايین ،درد ،ريكاوری ،بالک موضعي
*نويسنده مسئول :علي کرمي ،شیراز ،دانشگاه علوم پزشكي شیراز ،گروه بیهوشي
Email: alk1380@gmail.com
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آنتاگونیست گیرندههرای موسركاريني از جملره اکسري

مقدمه
هیپرررپالزی خرروشخرری پروسررتات ،يكرري از

برروتینین ،برره عنرروان مهررارگر اثررر اسررتیلکررولین در

رايجترين و شاي ترين مشكالت مردان باالی  21سرال

ماهیچررههررای صرراف( )1و تررولترودين برره عنرروان

ميباشد که پژوهشها احتمال شیوع آن را ترا سرن 11

آنتاگونیسرررتهرررای رقرررابتي خرررال

گیرنررردههرررای

سالگي برین  1ترا  21درصرد پریشبینري کرردهانرد(.)0

موسكاريني به طور موفقیتآمیزی مري تواننرد برروز و

هیپرپالزی با انسداد خروجي مثانه در بیمراران ،سرب

شدت ايرن احسراس ناخوشرايند را تقريبرا در نیمري از

عفونت مجرای ادراری ،سنگ کلیه و در نهايت تخرير

بیمرراران کرراهش دهنررد( .)01از طرررف ديگررر مصرررف

ترردريجي کلیرره و آسرری برره مثانرره مرريشررود( 3و.)6

اپیوئیردها نیرز در کراهش ايرن احسراس ناخوشرايند و

درمان های مختلفي در درمان هیپررپالزی خروشخری

کاهش درد نقش مؤثری دارد( 06و.)00

پروستات به کار ميرونرد ،امرا در مروارد متوسرا ترا

بوپیواکائین ي

ماده بيحسي برا اثرر طروالني

شرديد درمران برا حرداقل تهراج يرا جراحري پیشرنهاد

مدت موضعي است که از آمینو آمیدها گرفتره شرده و

ميشود( 5و .)0بر اساس آمار بیمراران ،از هرر چهرار

برای کاهش درد بعد از عمل و ه چنرین بلروک عصر

مرد يكي از آنان تا سن  11سالگي بره منظرور کراهش

محیطي استفاده ميشود( .)03اين دارو قدرت اثر زياد

عالي ر انسرردادی پروسررتات تحررت ايررن عمررل جراحرري

و طول اثر طوالني دارد و پس از کشف در سال 0152

ميگیرد(.)0

با توجه به ارزاني و در دسترس برودن ،بسریار مرورد

يكرري از روشهررای جراحرري رايررج ،رزکسرریون

استقبال قرار گرفته است .اين دارو به عنوان بيحسري

پروستات از طريق مجرای ادراری( )TURPميباشد که

موضعي در اپيدورال ،نخاع و ه چنین اينفیلتراسریون

نوعي جراحي تلسكوپي است که از آن برای برداشرتن

موضعي استفاده مي شود( 00و .)03چندين مطالعه بره

بافرررت پروسرررتات و آزادسرررازی انسرررداد اسرررتفاده

ارزيابي اثرر بوپیواکرائین ،تنهرا و يرا همرراه برا سراير

ميشود( 2و  .)5اين روش با وجود تأثیر بسیار زيادی

داروهررا ،در جراحرريهررای کوترراه مرردت پرداختررهانررد.

که دارد ،با محدوديتهايي نیز همراه است ،پس از ايرن

بررورازان و همكرراران ،نشرران دادنررد کرره اسررتفاده از

کراتتر يرا سروند

لووبوپیواکررائین در مقايسرره بررا سرروفنتانیل م ريتوانررد

ادراری برای تخلیه مثانه باشرد کره وجرود ايرن کراتتر

بيحسي نخاعي کافي را بدون تغییررات همودينرامیكي

منجر به بروز ناراحتي در مردان ميشود .از عوار

در بیماران مسن فراه کند( .)05در مطالعه ديگر ،نقش

وجرود ايرن سروند ادراری ،احسراس ناخوشررايندی در

مثبت ترکی بوپیواکائین و فنتانیل در بيحسي نخاعي

بیمررار ماننررد فوريررت در ادرار يررا نرراراحتي در ناحیرره

در طي جراحي رزکسیون پروستات نشان داده شد .از

سوپراپوبی ميباشد( 1و .)2بررسيها نشان دادند که

طرررف ديگررر ،پررژوهشهررا نشرران دادهانررد کرره افررزودن

عمل ممكن است موقترا نیراز بره ير
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تأثیر موضعي پروستات با بوپیواکائین

لیرردوکائین برره بوپیواکررائین تررأثیری در طررول مرردت

برررالک موضرررعي پروسرررتات در بیمررراران جراحررري

بیهوشي نخاعي ندارد( .)02با وجرود مفیرد برودن اثرر

رزکسیون پروستات از راه مجرا ،که بیهوشي عمرومي

بوپیواکائین ،اين پژوهشها اختالف نظرهايي در مرورد

دريافت کردهاند ،مورد بررسي قرار دهی  .هدف از اين

مرردت زمرران بیهوشري نخرراعي بررا بوپیواکررائین دارنررد.

مطالعره تعیرین و ترأثیر برالک موضرعي پروسرتات بررا

ماده بیهوشي با اثر طوالني مدت است

استفاده از بوپیواکائین بر احسراس ناخوشرايند ناشري

 ،بررای

از کاتتر مجرای ادراری بعد از عمل جراحي رزکسیون

بوپیواکائین ي

که به عنوان ي داروی ايمن با حداقل عروار

بیهوشي نخاعي در سراسر جهان استفاده ميشود ،برا

پروستات از طريق مجرا بود.

اين حال ،به دلیل اثرات طروالني مردت آن تررجیح داده
ميشود که در روشهای جراحري کوتراه مردت ،ماننرد
جراحرررري رزکسرررریون پروسررررتات ،از آن اسررررتفاده
نشود(.)02

روش بررسي
مطالعرره حاضررر از نرروع کارآزمررايي بررالیني
دوسوکور با نمونهگیری ساده تصادفي شده ميباشد.

با وجود پژوهشهای بیان شده ،پرژوهشهرای

جامعه آمراری شرامل  06بیمرار کره عمرل رزکسریون

ديگری نیز وجود دارند که به نقش مثبت ايرن دارو برر

پروستات را در بیمارستانهای علوم پزشركي شریراز

عضله صاف پروستات در جراحيها و نمونه گیریهرا

انجام دادهاند ،ميباشد .بیماران به صورت تصادفي به

تأکید دارند ،در مطالعه ديگری که بره وسریله روبرت و

دو گررروه  60نفررره شررامل گررروه کنترررل و درمرران بررا

همكاران انجام شد ،نیز نشان داده شد کره اسرتفاده از

بوپیواکائین تقسی شدند.

داروی بوپیواکائین در ايجاد بيحسي و بيدردی جهت

در اين مطالعه تنها جراح و شخ

تهیه کننرده

نمونه بررداری از پروسرتات بسریار کراربردی و مفیرد

دارو از نوع مطالعه آگاه بروده و بیمرار ،فررد ارزيرابي

است( .)01در مطالعهای ديگر نشان داده شد که تزريق

کننده بیمار در اتاق بهبودی و تحلیل گر آماری از نروع

بوپیواکررايین و فنتانیررل درون مهرررهای در ريسكشررن

مطالعه و بلوک انجام شرده آگراهي نداشرتند .بیمراران

پروستات از طريق مجرا سرب بري حسري کرافي و در

دچار هیپرپالزی خوش خی پروستات 21ر 51ساله که

در مقايسره برا بريحسري

برر اسراس  American society of anesthesiologistير و

نخاعي ميشود( .)01از آن جايي که زمان شرروع اثرر

دو بودند و قرار برود در بیمارسرتان هرای تحرت نظرر

اين دارو در صورت تزريرق موضرعي  6ترا  01دقیقره

دانشررگاه علرروم پزشرركي شرریراز تحررت عمررل جراحرري

است و طول اثر آن در تزريق موضعي ،داخرل نخراعي

پروسرتات از راه مجرررا ،روی آنهررا انجررام شررود ،وارد

و اپيدورال بین  611تا  011دقیقه اسرت ،پرس در ايرن

مطالعه شدند .پس از انتخاب اولیه شرکت کنندگان ،بره

مطالعه برآن شدي تا نقش بوپیواکرايین را بره منظرور

تمامي بیماران روشهای انجام جراحري توضریح داده

عین حرال کراهش عروار
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شد و تنها کساني کره انتخراب آنهرا بیهوشري عمرومي

ترانس پرينیال با نیدل اسرپاينال شرماره  65برا کنتررل

بود ،وارد مطالعه شدند ،توضیحات کامل در خصوص

انگشتي ترانس رکتال در فضرای پرریپروسرتاتی

دو

انجام مطالعه نیز به آنها ارايه داده شد و فرم رضرايت

طرف تزريق شد و در بیمراران گرروه دو ايرن تزريرق

آگاهانه در اختیار داوطلبان قرار گرفت.

انجام نشد .پروسه جراحي به شرح زيرر اسرت؛ روش

معیارهای ورود به مطالعره بردين شررح برود؛

بیهوشي برای هرر دو گرروه يكسران برود .ابتردا تمرام

بیماران در محدوده سني  51تا  21سال باشرند ،بیمرار

بیماران به عنوان پیش دارو ،میردازوالم وريردی(1/13

دچار هیپرپالزی خوشخی پروستات و با  ASAير و

میليگرم بر کیلوگرم) ،فنتانیل وريدی( 6میكروگرم برر

دو باشد ،بیمار تحرت عمرل جراحري پروسرتات از راه

کیلوگرم) و مورفین( 1/0میليگرم بر کیلوگرم) دريافت

مجرا قرار گرفته باشد و نوع بیهوشي جراحري از نروع

کرده و سپس جهت اينداکشن ،بره آنهرا تیوپنترال(5رر3

بیهوشي عمومي باشد.

میليگرم بر کیلوگرم) و آتراکوري ( 1/5میليگررم برر

داوطلبرراني کرره دارای شرررايا زيررر بودنررد ،از

کیلوگرم) تزريق شرد .بررای نگهرداری بیهوشري تمرام

مطالعه حذف شردند؛ وجرود بیمراری زمینرهای کنتررل

بیمرراران از گرراز ايزوفلرروران 0/5رر0درصررد ،نیتررروس

نشده ،سابقه درد مزمن لگرن ،اعتیراد بره مرواد مخردر،

اکسايد و اکسیژن استفاده شرد و پارامترهرای تنفسري

افرررادی کرره دچررار اخررتالالت اضررطراب ،برري قررراری،

بیمار بر روی دی اکسید کرربن انتهرای برازدمي برازه

گر گشررتگي در زمرران و مكرران ،گیجرري ،ترمررور ،لرررز،

35ر ر 31تنظرری شررد .عمررل جراحرري پروسررتات تمررامي

تشنج ،وزوز گوش ،براديكاردی ،کاهش عملكرد قلبري،

بیماران از راه مجرا صورت گرفت .جهت جلروگیری از

افت شديد فشرارخون ،کالپرس قلبري ر عروقري ،ايسرت

تداخل اثر مخدرها با ارزيابي شدت ناخوشايندی بیمار

تنفسي ،تهوع و استفراغ ،مواردی که جراح حرین عمرل

در ريكاوری ،از  31دقیقه مانده بره اتمرام بیهوشري ،از

به هر دلیلي از جمله خونريزی فعال تصمی به جراحي

تجويز مخدر فنتانیرل خرودداری و پرس از هوشریاری

بررررراز پروسرررررتاتكتومي مررررريگیررررررد و سرررررابقه

بیمار شدت ناخوشايندی مورد بررسري قررار

گرفرت.

کواگولوپاتي(شكل .)0

پس از اتمام جراحي ،بلوک عصبي عضالني باقي مانده

با استفاده از جردول تصرادفي گرفتره شرده از

برره وسرریله نئوسررتیگمین بررا دوز( 1/12میلرريگرررم بررر

کامپیوتر بیمراران بره دو گرروه ير (گروه درمران برا

کیلرروگرم) و آتررروپین بررا دوز ( 1/13میلرريگرررم بررر

بوپیواکائین) و دو(گروه کنترل) تقسی شدند .در گروه

کیلوگرم) آنتاگونیست شد و پس از خارج کرردن لولره

ي  ،زماني که جراح پايان جراحي را اعالم کرد ،جهرت

تراشه ،بیماران به واحد مراقبتهرای پرس از بیهوشري

بلوک پرری پروسرتاتی  ،بره بیمراران بوپیواکرائین بره

(ريكاوری) بیمارستان منتقل شدند.

مقدار  1/5میليگرم بر کیلوگرم طي ي دقیقه به روش
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جهت يكسرانسرازی زمران ريكراوری ،اقامرت

مي کند ،ولي خود به خودی شركايت نردارد ،دو :بیمرار

بیماران بدون مشكل در ريكاوری به مردت  061دقیقره

بدون پرسش احساس دف ادرار ،احساس ناخوشرايند

تعیین و در طي اين مدت تحرت نظرر قررار گرفتنرد .در

در سوپراپوبی يا سوزش ادرار را بیان ميکند و سه:

تمام بیماران ،عالي حیاتي (فشرار خرون ،مانیتورينرگ

احسراس نراراحتي بردون نیراز بره پرسرش ،همرراه برا

احتمررالي

رفتارهايي مثل پرا کوبیردن روی تخرت ،پرسرتار را برا

مارکايین مانند؛ اضطراب ،بي قراری ،گر گشرتگي در

صدای بلند صردا زدن و ترالش بررای درآوردن کراتتر

زمان و مكان ،گیجي ،ترمور ،لرز ،تشنج ،وزوز گروش،

مجرای ادراری در بیمار ديده ميشود.

نرروار قلرر  ،پررالس اکسرریمتری) و عرروار

برادی کاردی ،کاهش عملكرد قلبي ،سقوط فشار خون،

بیماراني که شدت احسراس نراراحتي ناشري از

کالپس قلبي ر عروقي ،ايست تنفسي ،تهروع و اسرتفراغ

کرراتتر آنهررا درجرره دو و سرره مرريباشررد 6 ،میلرريگرررم

در طول جراحي و پس از اتمام آن تا زمران انتقرال بره

مورفین با کنتررل ترنفس بره صرورت تزريرق وريردی

بخش ريكاوری و در ريكاوری هر  05دقیقه يكبار ثبت

آهسته دريافت کردند(دارويي کره در حرال حاضرر بره

شد.

صررورت روتررین در اترراق بهبررودی جهررت کرراهش درد
حج ر پروسررتات ،سررايز کرراتتر ادراری ،مرردت

استفاده ميشود) 01.دقیقه بعد شدت احساس ناراحتي

زمان جراحي ،فاصله زماني از پايان جراحي ترا خرارج

ناشرري از کرراتتر برره صررورت مجرردد چ ر شررده و در

کردن لوله داخل تراشه بیمار ،مردت زمران ريكراوری،

صورت وجود احساس ناراحتي درجه دو يا سه ،بیمار

میررزان ناخوشررايندی بیمرراران و میررزان دوز مخرردر و

مجددا  6میليگرم مورفین با کنترل تنفس دريافت کررد

مسكن درخواستي و دريافتي بیمار در پايران جراحري

و اين روند تا کنترل احسراس نراراحتي و کراهش درد

ثبت شد و دو گرروه برا يكرديگر مقايسره شردند .تمرام

بیمار در اتاق ريكاوری ادامره يافرت .بیمراران در طري

بیماران در ريكاوری از زماني که بیمار بیردار و قرادر

بستری در بخش مراقبتهای بعد از عمل و حین انتقال

به بیان شدت ناخوشايندی شد ،هر نی ساعت(به مدت

برره بخررش ،از نظررر میررزان درد و درجرره احسرراس

دو ساعت) از نظر شدت احساس ناخوشايند ناشري از

ناخوشايندی ناشي از کاتتر بررسي شدند.

کاتتر مجرای ادراری و هر  05دقیقه از نظر معیارهرای
ترخی

بنابراين در نهايت اطالعات بیماران شامل؛ نام،

از اتاق بهبودی آلدريت ( )61بررسي شدند.

سن ،وزن ،شماره ،بیمارسرتان ،تراريخ جراحري ،طرول

در تعیین شدت ناخوشايندی و ناراحتي ناشري

مدت عمل ،زمان ورود به ريكراوری ،زمران خرروج از

از کاتتر مجرای ادراری 0 ،درجه مختلف در نظر گرفته

ريكاوری ،درجه احساس ناخوشرايند ناشري از کراتتر

شد( 1تا )3؛ صفر :احسراس نراراحتي ناشري از کراتتر

مجرای ادراری(در بدو ورود به ريكاوری و سپس،31

ندارد ،ي  :بعرد از پرسرش احسراس نراراحتي خفیفري

 11 ،21و  061دقیقه بعد و در زمان انتقال بره بخرش)،
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میزان مصرف مرورفین در ريكراوری ،زمران رسریدن
نمره آلدريت به  ،1لیست عوار

ضمن همودينامی بیمار و عوار

ناشي از تزريق دارو

جانبي احتمالي نیز

سنجیده و ثبت شد.

در ريكاوری(از قبیل وزوز گوش ،برادی کاردی ،تهوع

دادههررای جمرر آوری شررده بررا اسررتفاده از

و استفراغ و کاهش فشارخون) و تقسی بندی بیمراران

نرررمافرررزار  SPSSو آزمرررونهررای آمررراری آزمرررون

از نظر میزان درد و نراراحتي ناشري از کراتتر مجررای

کولموگروف  -اسمیرنوف ،تي تست ،من ويتني تجزيه

ادراری در ي

و تحلیل شدند.

فرم جم آوری اطالعات ثبت شردند .در

 50بیمار ارزيابي شده از نظر صالحیت
شرکت در مطالعه

افراد حذف شده(تعداد=  )06به دلیل:

 -1بیمار دارای بیماری مزمن کنترل نشده
 0بیمار دارای تاريخچه درد لگن مزمن

 1بیمار دارای اعتیاد به اپیوم هابیماران تصادفي شده (تعداد= )06

تخصی

بیماران

گروه دو((تعداد= )60

گروه ي (تعداد= )60

جراحی همراه با بیهوشی عمومی
عدم تزريق دارو(تعداد= )60

تزريق بوپیواکائین(1/15میلي گرم بر
کیلوگرم) روش ترانس رکتال(تعداد=)60

فالوآپ بیماران
ريكاوری به مدت  061دقیقه(تعداد=)60

ريكاوری به مدت  061دقیقه (تعداد=)60

شكل  :0فلوچارت  consortاين مطالعه
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میررزان مصرررف مررورفین طرري اقامررت در اترراق

يافتهها
میانگین سرني شررکت کننردگان گرروه کنتررل

ريكاوری فاکتور ديگری بود کره مرورد بررسري قررار

 22/01±1/56سررال و گررروه درمرران بررا بوپیواکررائین

گرفت .میانگین مصرف مورفین در افراد گرروه کنتررل

 26/26 ± 1/05سرررررال و هررررر چنرررررین میرررررانگین

 0/15±2/11میلرريگرررم و در افررراد گررروه درمرران بررا

وزن افرررراد گرررروه کنتررررل  21/15±1/26کیلررروگرم

بوپیواکائین 3/26±1/10میليگرم گزارش شرد کره ايرن

و گرررروه درمررران برررا بوپیواکرررائین 22/22 ± 00/11

تفاوت ناچیز میان دو گروه از لحاظ آماری معنيداری

کیلرروگرم بررود کرره تفرراوت ايررن دو گررروه معنرريدار

خاصي نداشت(()p≤1/006نمودار .)3-a

نميباشد(جدول .)0

میانگین مردت زمران حضرور بیمراران گرروه

میزان ناخوشايندی ناشي از کاتتر مجرای ادراری پس

کنترررل در اترراق ريكرراوری001/10±52/05دقیقرره و در

از جراحي در هر دو گروه هر نی ساعت ارزيابي شرد.

گروه درمان با بوپیواکائین 62/11±12/00دقیقره برود.

میزان ناخوشايندی ناشي از کاتتر مجرای ادراری بین

همان طور که اعداد به خوبي نشان ميدهنرد ،بیمراران

دو گررروه دارای تفرراوت معن ريداری بررود( )p≤1/110و

گروه کنترل مردت زمران بیشرتری در اتراق ريكراوری

ناخوشررايندی در گررروه درمرران بررا بوپیواکررائین برره

حضور داشتند کره ايرن تفراوت مردت زمران از لحراظ

صورت معنيداری نسبت به گروه کنترل کاهش يافتره

آماری نیز معنيدار بود(()p≤1/025جدول .)6

بود .بررسي دقیقتر نشان داد که  0نفر از افراد گرروه

فاکتور ديگر بررسي شده ،مدت زمان رسیدن

کنترررل ناخوشررايندی ک /عرردم ناخوشررايندی 1 ،نفررر

اسكور آلردريت به  ،1جهت ترخی

بیمار از ريكراوری

ناخوشررايندی متوسررا و  1نفررر ناخوشررايندی شررديد

بود .اين میرزان در افرراد گرروه کنتررل 03/26 ±2/36

داشررتند ،در حرراليکرره اکثرررا افررراد گررروه درمرران بررا

دقیقه و در گروه درمان برا بوپیواکرائین 1/56 ± 2/52

بوپیواکررائین( 02نفررر) ناخوشررايندی ک /عرردم وجررود

دقیقه است که اين اختالف نیز از نظر آماری معنريدار

ناخوشايندی 0 ،نفر ناخوشايندی متوسا و فقا  0نفر

بود( .)p≤1/115بررسي عوار

ناخوشرررايندی شرررديد را از خرررود نشررران دادنرررد.

مانند افت فشارخون ،تهوع و استفراغ در انتهرا ،نشران

ايرررن اخرررتالف فراوانررري در شررردت ناخوشرررايندی

داد که  01نفر از افراد گروه کنترل و  01نفرر از افرراد

در میرران افررراد دو گررروه درمرران بررا بوپیواکررائین

گروه درمان برا بوپیواکرائین عارضره جرانبي خاصري

و کنترررررل از لحرررراظ آمررررراری نیررررز معنرررريدار

نداشررتند و البترره ايررن عامررل از لحرراظ آمرراری فاقررد

بود(()p≤1/110نمودار  6و.)0

معنيداری بود(()p≤1/323نمودار .)3–b
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جدول  : 0دادههای اولیه بیماران در گروه درمان با بوپیواکائین و گروه کنترل

گروه کنترل(تعداد= )60

گروه درمان با بوپیواکائین(تعداد= )60

سن(انحرافمعیار±میانگین)

22/01±1/56

26/26 ± 1/05

وزن(انحرافمعیار±میانگین)

21/15±1/26

22/22 ± 00/11

نمودار  :0میزان ناخوشايندی ناشي از حضور کاتتر در بیماران پس از عمل جراحي در گروه درمان با بوپیواکائین و گروه کنترل* اختالف
معنيدار بین گروه درمان با بوپیواکائین و گروه کنترل(** ،)p≤ 1/15اختالف معنيدار بین گروه درمان با بوپیواکائین و گروه کنترل()p≤ 1/110

نمودار :6بررسي میانگین شدت ناخوشايندی در دو گروه درمان با بوپیواکائین و گروه کنترل* .اختالف معنيدار بین گروه درمان با بوپیواکائین و
گروه کنترل( ** ،)p≤ 1/15اختالف معنيدار بین گروه درمان با بوپیواکائین و گروه کنترل()p≤ 1/110
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a

b

نمودار :3بررسي میزان مصرف پتدين( )aو مدت زمان رسیدن به اسكور آلدريت به )b( ،1در بیماران پس از جراحي در دو گروه درمان با
بوپیواکائین و گروه کنترل * .اختالف معنيدار بین گروه درمان با بوپیواکائین و گروه کنترل()p≤ 1/15
جدول  :6مدت زمان حضور بیماران در اتاق ريكاوری و عمل جراحي و فاکتورهای ديگر در دو گروه بوپیواکائین و کنترل
گروه کنترل

گروه بوپیواکائین

سطح معنيداری

میزان مصرف مورفین در اتاق ريكاوری(میليگرم)

0/15 ± 2/11

3/26 ± 1/10

1/006

مدت زمان حضور بیماران در اتاق ريكاوری(دقیقه)

001/10±52/05

12/00 ± 62/11

1/025

مدت زمان عمل جراحي(دقیقه)

010/61±62/13

23/52 ± 61/10

1/116

زمان رسیدن اسكور آلدريت به (1دقیقه)

03/26 ± 2/36

1/56 ± 2/52

1/115

در اين مطالعه نشان داده شرد کره اسرتفاده از

بحث
جراحرري رزکسرریون پروسررتات يرر جراحرري

داروی بوپیواکائین در زمران اتمرام جراحري بره روش

استاندارد برای بیماران مسني است کره از هیپررپالزی

ترررانس رکتررال مرريتوانررد برره کرراهش ناخوشررايندی و

خوش خی پروستات رنج ميبرند ،اما همیشره کراهش

احساس ناراحتي ناشي از کاتتر در اين بیمراران کمر

شدت درد و عوار

جراحي به ويژه درد و نراراحتي

ناشرري از کرراتتر ،يكرري از چررالشهررای پرریش روی

کند و با کاهش زمران رسریدن اسركور آلردريت بره ،1
زمان ترخی

بیمار از ريكاوری را کاهش دهد.

متخصصین بروده اسرت( 6و .)0هردف از ايرن مطالعره

میزان ناخوشي ناشي از کاتتر مجررای ادراری

تعیین و تأثیر بالک موضعي پروسرتات برا اسرتفاده از

پس از عمل در هر دو گروه هر نی ساعت ارزيابي شد

بوپیواکائین برر احسراس ناخوشرايند ناشري از کراتتر

و اين ناخوشي به چهار درجه بدون ناخوشايندی ،ک ،

مجرررای ادراری بعررد از عمرررل جراحرري رزکسرریون

متوسا و بسیار زياد تقسی شد .میانگین ناخوشي در

پروستات از طريق مجرا بود.
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گروه کنترل طبق جدول موجرود در قسرمت نترايج بره

کرراهش احسرراس ناخوشررايندی در بیمرراراني کرره دارو

طور معنيداری در همره شرش وضرعیت انردازهگیرری

دريافت کرده بودند ،داشرت( .)63نترايج پرژوهشهرای

شده نسربت بره گرروه درمران برا بوپیواکرائین بیشرتر

آگراروال و همكرراران در بررسري تجررويز ترامررادول و

گزارش شد و با توجه به ايرن نترايج ،مريتروان نتیجره

کتامین و تولترودين نیز در راسرتای مطالعره حاضرر،

گرفت که بالک موضعي با بوپیواکائین در کسراني کره

سررب کرراهش احسرراس ناخوشررايندی در بیمرراران

عمل جراحي رزکسیون پروستات انجام ميدهند ،سب

شد( 65و .)00 ،60

کاهش معنيدار ايرن ناخوشري نسربت بره کسراني کره

در ايررن مطالعرره مرردت زمرران رسرریدن اسرركور

دارويي مصرف نكردهاند ،ميشود .مكانیس عمرل ايرن

آلدريت به  1جهت ترخی

بیمراران از ريكراوری برین

دارو بدين صورت است که باعث ثبات غشای عصربي

دو گروه مقايسه شد و با توجه به معنيدار بودن ايرن

شده و از تولید و انتقال تكانه های عصبي ممانعرت بره

دو رابطه مي تروان نتیجره گرفرت کره بلروک موضرعي

عصربي را

پروسررتات مرريتوانررد مرردت زمرران حضررور بیمررار در

عمل مريآورد و در واقر آسرتانه تحرير

افزايش ميدهد .بوپیواکايین اين کار را از طريرق مهرار
کانالهای سديمي و در نتیجه عدم ورود يونهای الزم
برای تولید و انتقال تكانه های عصبي انجام ميدهد(60
و  .)03در مطالعررهای کرره برره صررورت هرر زمرران از
بيحسي نخاعي با بوپیواکرائین( 2/5میلريگررم) و فرن
تانیل( 65میليگرم) در بي حسي عمرومي يرا موضرعي
در جراحي

herniorrhaphy

 ambulatory inguinalاسرتفاده

شد ،نشان داد کره اسرتفاده از بیوپیواکرائین مريتوانرد
تسكین درد خوبي را بعرد از جراحري فرراه کنرد(.)66
نكترره جالرر در ايررن مطالعرره احتبرراس ادرار در 02/5
درصد از بیماران بود( )66کره ايرن عارضره شرايد در

ريكاوری را کاهش دهد .پژوهشهای ديگر در رابطه با
نقش بوپیواکائین در سرعت ترخی

بیمراران نظررات

جال توجهي را بیان ميکنند ،به عنوان مثرال بررسري
نقش بوپیواکائین به عنوان بيحسي نخاعي چنردان در
کرراهش زمرران ترررخی

بیمرراران از ريكرراوری مفیررد

نخواهد بود( ،)62اما از طرف ديگرر اسرتفاده از همرین
دارو به صورت موضرعي ،بره عنروان مثرال در بلروک
عصبي فمورال برای کنترل درد به دنبال آرتروپالستي
کامل زانو ،سرعت ترخی

بیمراران از بیمارسرتان را

افزايش داد(.)62
میزان مصرف داروی مرورفین جهرت تسركین
حررس ناخوشررايندی در اترراق ريكرراوری يكرري ديگررر از

جراحي  TURPدر کاهش حرس ناخوشري و عوارضري

مواردی بود که در اين مطالعه برین دو گرروه مقايسره

چون تكرر ادرار بيترأثیر نباشرد .مطالعره کوهردری و

شد .میانگین مصرف مرورفین در افرراد گرروه کنتررل

همكاران که روی تأثیر کتامین و ترولترودين صرورت

 0/15±2/11میلرررريگرررررم و در افررررراد گررررروه دارو

گرفته بود ،نیرز در راسرتای مطالعره حاضرر نشران از

 3/26±1/10میليگرم بود ،با توجه به معنيدار نبرودن
ايررن اخررتالف در رابطرره بررا مقايسرره میررزان مصرررف
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مورفین در اين دو گروه نميتروان اههرارنظر کررد .در

از محدوديت های ايرن پررژه کروچكي جمعیرت

مقاله متاانالیز بر روی  1مطالعه نشان داده شد که

مورد بررسي است که انجرام ايرن پرروژه در گروهري

در آرتروپالسرررتي مفصرررلي اسرررتفاده از بیهوشررري

بزرگتر مي تواند نتايج بهترر و واضرح ترری را بره مرا

بوپیواکائین ،نتوانست مصرف مرواد افیروني را در 60

ارائه دهد ،لذا استفاده از بوپیواکايین بره منظرور برالک

ساعت نسبت به گروه کنترل تغییر دهد که ايرن نتیجره

موضررعي پروسررتات در بیمرراران جراحرري رزکسرریون

همراستا با مطالعه حاضر بود( .)61البته از طرف ديگر

پروستات از راه مجراو در جراحري هرای مشرابه مري

پژوهشها ،بیان کردند که تزريرق مرداوم بوپیواکرائین

تواند نتايج جالبي را به ما ارايه دهد.

ي

در فضای مهرهای پرس از بررش

کمرر(incision

 ) loinو

تزريررق داخررل صررفاقي در ح رین عمررل الپاراسرركوپي،

نتیجهگیری
ايرررن مطالعررره نشررران داد کررره اسرررتفاده از

ميتواند سب تسكین درد و کراهش نیراز بره مصررف

بوپیواکايین بره منظرور برالک موضرعي پروسرتات در

مورفین شود( 31و .)61
در مطالعه حاضرر ،عروار

جرانبي ناشري از

بیماران جراحي رزکسیون پروستات از راه مجررا ،کره

بلوک موضعي پروستات نیز بررسي شد و از برین 01

بیهوشي عمرومي دريافرت کرردهانرد ،مريتوانرد سرب

نفر گروه کنترل و  01نفر گروه درمان با بوپیواکرائین،

کاهش میزان ناخوشايندی و کاهش نارضرايتي ناشري

هیچ عارضه جانبي خاصي و شديدی مشراهده نشرد و

از سوند مجرای ادراری در اين بیمراران شرود .بلروک

جانبي خفیفي چون شرامل

موضرعي پروسررتات هر چنررین مريتوانررد مرردت زمرران

تهوع ،استفراغ و افت خفیف فشار خون مشراهده شرد.

حضور بیمار در ريكاوری را کاهش دهد ،عردم وجرود

جرانبي در

جانبي خاص ،نشان از ک خطرر برودن روش

تنها در چند بیمار ،عوار

از طرف ديگر عدم معنيدار بودن عروار

گروه هرای کنتررل و بوپیواکرائین ،نشران از کر خطرر

عوار

فوق دارد.

بودن روش فوق دارد .يكي از پرژوهشهرا نشران داده
است که زماني که داروی بوپیواکايین به طرور اتفراقي
وارد جريان خون ميشود ،هدايت پیرام در طرول قلر
ميتواند به طور قابل توجهي کاهش پیدا کنرد .برهطرور
خالصه عوار

بوپیواکائین در مقراالت شرامل ايجراد

اضطراب ،بريقرراری ،گر گشرتگي در زمران و مكران،
گیجي ،ترمور ،لرز ،تشنج ،وزوز گوش ،برادی کاردی،
کرراهش عملكرررد قلب ري ،سررقوط فشررار خررون ،کالپررس

تقدير و تشكر
مقاله حاضر حاصل پايراننامره

فتانره جمشریدی

رشرررررررته پزشررررررركي برررررررا کرررررررد اخرررررررالق
 IR.SUMS.MED.REC.1395.71از دانشگاه علوم پزشركي
شیراز ميباشد که با حمايرتهرای مرالي ايرن دانشرگاه
انجام شد.
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Abstract:
Background & aim: Transurethral resection of the prostate (TURP) is) is a routine telescopic
surgery for the treatment of benign prostatic hyperplasia, which results in an unpleasant sensation
due to the presence of a urinary catheter. Studies have shown that muscarinic receptor antagonists
and opioids can reduce the incidence and severity of this unpleasant sensation. Therefore, the aim
of the present study was to determine the effect of localized prostate blockade using bupivacaine
on the unpleasant sensation caused by a urethral catheter after prostate resection surgery.
Methods: The present study was a double-blind randomized clinical trial research. The statistical
population included 42 patients scheduled for TURP in the hospitals of Shiraz University of Medical
Sciences. Patients were divided into two groups: one bupivacaine treatment group (0.5mg/kg) by
trans-perinatal method in periprostatic space on both sides and two (control group). In this study,
the degree of discomfort until recovery was evaluated every half hour, the duration of Aldrete score
to 9 and the degree of dissatisfaction caused by urethral catheter in patients undergoing prostate
resection. The collected data were analyzed using statistical tests of Kolmogorov-Smirnov test, ttest, Mann-Whitney.
Results: Both study groups were similar in terms of baseline characteristics. Urinary catheter
dissatisfaction was assessed after surgery and a significant difference was seen between the two
groups. The mean time of patients in the recovery room in group two groups of control was
significantly longer than group one (p≤0.165) and these patients reached the Aldrete score of 9 in a
longer period of time. The mean duration of patients in the control groups in the recovery room was
118.81±56.45 minutes and in the treatment group were 97.14±27.90 minutes. No statistically
significant difference was observed in morphine use between the two groups and no specific
complication was observed in either groups.
Conclusion: Consuming bupivacaine for localized blockade of the prostate in patients undergoing
prostate resection surgery can reduce the discomfort caused by the presence of a urinary catheter,
the length of time in the recovery ward and the level of dissatisfaction in recovery ward patients.
Keywords: Transurethral Resection of the Prostate, TURP, Benign Prostatic Hyperplasia,
Bupivacaine, Pain, Recovery, Localized Blockade
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