
پایان نامه
یدر رشته پزشکتخصصیيدوره دکتر

عنوان
در محل پورت ها قبل از نیدوکائیو لیستکتومیصفرا پس از کوله سسهیدر بستر کنیدوکائیاثر لسهیمقا

کیالپاراسکوپیستکتومیدر کنترل درد بعد از کوله سیجراح

راهنمااتیداس

فخرالدین کیانیدکتر 

امیر رضا نعیمیدکتر 

استاد مشاور
معصومه حیدريدکتر 

دکتر علیرضا کمالی

پژوهش و نگارش

ينجف آبادیدکتر محمد کمال

عمومیجراحیرشته



به همسرممیتقد
سرشار از سالمت و یطیآکنده از عشق و معرفت که محیقلبازیدانقدرو پاس اسب

.من فراهم آورده استيبراشیو آرامش و آساتیامن

و
تقدیم به پدر و مادر عزیزم 

.خیرشان همیشه بدرقه راهم بوده و هستکه دعاي

و
تقدیم به فرزندان عزیزم

. که وجودشان گرما بخش زندگی من است



:ازو سپاس فراوان باتشکر

 معاونت تحقیقات وفناوري دانشگاه علوم پزشکی اراك به سبب مساعدت در تصویب پروپوزال و حمایت در
طول اجراي طرح

 عج(تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصرپایگاه توسعه(
پایان نامه به سبب زحمات بی يد راهنمااتیاسامیررضا نعیمیو دکتر یانیکنیدکتر فخرالددکترانجناب آقای

دریغشان در یکایک مراحل پژوهش
د مشاور پایان نامه اتیاسمعصوه حیدري و جناب اقاي دکتر علیرصا کمال دکتر سرکار خانم
 که در تمام مراحل زندگی مرا یاري و مساعدت نموده اند همسر عزیزمبا تشکر از.
 همچنین از تمامی افرادي که در مراحل اجراي تحقیق و نگارش پایان نامه همکاري هاي الزم را مبذول

.کمال تشکر و قدر دانی را دارم,فرمودند



چکیده
: مقدمه

درمـان هـاي   . باشدیمتیستیمطمئن و قابل قبول براي درمان کوله سیروشکیالپاروسکوپیستکتومیکوله س

یکـی از آنهـا بکـارگیري    . ت متعددي براي کاهش درد بعد از کوله سیستکتومی به روش الپاراسکوپی انجام شده اسـ 

موضـعی در محـل پـورت قبـل از     لیـدوکائین  تزریـق بررسی .تزریق بی حسی موضعی در محل هاي خاص می باشد 

جراحی و مقایسه آن با تزریق در بستر کیسه صفرا پس از کوله سیستکتومی می تواند در ایـن زمینـه حـائز اهمیـت     

.باشد 
: مواد و روش ها

يداراکیالپاروسـکوپ یسـتکتوم یکولـه س دیـ کاندمـار یب82يبر روینیبالییمطالعه که به صورت کارآزمانیا

به دو گروه کامال این بیماران. انجام می گیرد عصر اراك یولمارستانیبه بکنندهورود به مطالعه مراجعه يایتریکرا

در محـل  % 2نیدوکائیـ لتزریـق زیرجلـدي  و گـروه  ) Instillation(صـفرا  سهیدر بستر ک% 2لیدوکائینتزریقیمساو

24، 12، 6، 3سپس میـزان درد بیمـاران پـس از بیهوشـی ، در ریکـاوري ،      .ندشدمیتقس) infiltration(پورت 

عالوه بر میزان درد ، سـن و جنسـیت بیمـاران ، دفعـات     . ساعت پس از جراحی اندازه گیري و یادداشت خواهد شد 

دت ساعت بعد از جراحی ،مدت بستري ، عوارض تهوع و اسـتفراغ ، مـ  24و مخدر در غیر استروئیدي مصرف مسکن 

زمان بازگشت حرکات روده به ساعت براي هر بیمار در چک لیستی یادداشت شده و در نهایت این اطالعـات بـا نـرم    

.مورد آنالیز قرار گرفتند 19نسخه SPSSافزار 
: جینتا

48.05و) 14.44(41.66بیـ بـه ترت infiltrationو Instillationگـروه  یدوسـن ) اریـ و انحراف مع(نیانگیم

SGSبیشترین علت جراحی در دو گروه .نفر از شرکت کنندگان در مطالعه در هر گروه زن بودند 10. بود ) 17.03(

انحـراف  (میانگین ).P>0.05(شدت درد بیماران در و گروه باهم تفاوت معنی داري نداشتند. بود %) 68.2نفر یا 28(

سـاعت  ) 3.85(19.95و ) 2.75(18.82به ترتیب infiltrationو Instillationدر گروه بستريمدت زمان ) معیار

غیـر  دفعـات دریافـت مسـکن    ) اریانحراف مع(نیانگیم). P=0.133(داشت نبود که بین دو گروه تفاوت معنی داري 



ساعت بود که 24بار در ) 0.59(2.41و ) 0.54(2.10به ترتیب  infiltrationو Instillationگروه در استروئیدي 

در گـروه  مخـدر مسـکن  افـت یدفعـات در ) اریـ انحـراف مع (نیانگیم).P=0.013(باهم اختالف معنی داري داشتند 

Instillation وinfiltrationیساعت بود که باهم اخـتالف معنـ  24بار در ) 0.84(1.88و ) 0.59(1.39بیبه ترت

بازگشـت بـه   ، مدت زمان بازگشت حرکات روده و مدت زمان تا )تهوع و استفراغ(عوارض ).P=0.003(داشتند يدار

)P>0.05(دو گروه باهم تفاوت معنی داري نداشتند تغذیه خوراکی 

: يریگجهینت

قینسبت به تزرکیالپاروسکوپیستکتومیصفرا پس از کوله سسهیدر بستر کنیدوکائیلقیروش تزريریبکارگ

و مخـدر  مسـکن غیـر اسـتروئیدي   مصرف زانیتواند سبب کاهش میمیآن در محل پورت قبل از جراحيجلدریز

.شود 

، محل پورتنیدوکائی، لکیالپاروسکوپیستکتومیصفرا ، کوله سسهیبستر ک: يدیکلکلمات


