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چکیده
مقدمــه :ســنگهای ادراری دومیــن بیمــاری شــایع و مزمــن کلیــه محســوب میشــود و امــروزه بعــد از گذشــت
 30ســال از اختــراع دســتگاه ســنگ شــکن بــرون اندامــی ،ایــن روش شــایعترین روش درمــان آنهاســت .بــا توجــه
بــه لــزوم کنتــرل درد حیــن ســنگ شــکنی ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه اثــر قــرص دیکلوفنــاک ســدیم و
قــرص اســتامینوفن کدئیــن بــر روی کاهــش درد حیــن ســنگ شــکنی بــرون اندامــی بــا امــواج شــوکی انجــام
شــد.
روش کار :افــراد مــورد مطالعــه بعــد از امضــا رضایــت نامــه بیمــاران در  3گــروه  30نفری بــه صــورت تصادفی وارد
مطالعــه شــده و در گــروه اول و دوم یکســاعت قبــل از عمــل قــرص اســتامینوفن کدئیــن ( 625mgاســتامینوفن +
 20mgکدئیــن) و قــرص دیکلوفنــاک ســدیم ( )50mgبــه صــورت خوراکــی تجویــز شــد و گــروه ســوم قبــل از
عمــل دارویــی دریافــت ننمودنــد .شــدت درد حیــن سســنگ شــکنی بــر حســب مقیــاس درد چهــار گزین ـهای
( )Four point Scaleســنجیده شــد.
یافتههــا :افــراد شــرکت کننــده از نظــر ســن و جنــس و وزن باهــم تفــاوت معنــا داری نداشــتند .میانگیــن
شــدت درد حیــن ســنگ شــکنی در ســه گــروه تفــاوت معنــی داری نداشــت ،اگــر چــه مقــدار مورفیــن تجویــز
شــده و شــدت درد در هــر دو گــروه دریافــت کننــده اســتامینوفن و دیکلوفنــاک ســدیم کمتــر از گــروه ســوم بــود
امــا ایــن اختــاف از نظــر آمــاری معنــی دار نبــود (.)P = 0/086
نتیجــه گیــری :تجویــز اســتامینوفن کدییــن و دیکلوفنــاک ســدیم یــک ســاعت قبــل از انجــام ســنگ شــکنی
اثــر مشــابهی در کنتــرل درد بیمــاران دارنــد.

مقدمه
ســنگ کلیــه یکــی از شــایعترین معضــات جامعــه مــدرن میباشــد
کــه  1تــا  15درصــد افــراد در طــول زندگــی آن را تجربــه میکننــد.
شــیوع ســنگ کلیــه از ســالهای گذشــته تاکنــون در تمــام ســنین
رو بــه افزایــش نهــاده بطــوری کــه در ســال  1965بــه ازاء هــر
 100000نفــر  54/2نفــر و در ســال  2005بــه ازاء هــر 100000
نفــر  114/3نفــر مبتــا بــه ســنگ کلیــه شــدهاند و از طرفــی در
همیــن مــدت ســن ابتــاء در زن و مــرد نیــز افزایــش یافتــه اســت
[ .]1بــه همیــن دلیــل امــروزه روشــهای درمانــی جراحــی و غیــر
جراحــی متنوعــی بــرای خــارج نمــودن ســنگ کلیــه در دســترس
میباشــد کــه یکــی از ایــن روشــهای غیــر جراحــی ،ســنگ شــکنی
خــارج از بــدن بــا امــواج شــوک (ESWL: Extracorporeal
 )Shock Wave Lithotripsyاســت .از طرفــی بــا وجــود اینکــه

بیــش از  30ســال از اختــراع  ESWLمیگــذرد ،هنــوز شــایعترین
روش درمــان ســنگهای ادراری اســت [ .]2همــکاری بیمــار در حیــن
ســنگ شــکنی ،در قطعــه قطعــه کــردن ســنگ ضــروری اســت ،لــذا
اســتفاده از ُمســکن مناســب و بــا عارضــه کــم در ایجــاد ایــن همــکاری
مهــم میباشــد [ .]3در مطالعــه آنــدرا و همکارانــش کــه اثــر ضــد
دردی ترامــادول و پیروکســیکام باهــم مقایســه شــد بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه ایــن دو دارو در تســکین درد ســنگ شــکنی اثر مشــابهی
دارنــد [ .]4در تحقیــق بایلــر گروهــی کــه مســکنهای غیر اســتروییدی
جهــت تســکین درد دریافــت کــرده بودنــد بــه مقــدار مخــدر مصرفــی
بیشــتری جهــت تســکن درد ســنگ شــکنی نیــاز پیــدا کردنــد [ .]5در
تحقیــق یســیل کمتریــن و بیشــترین تجربــه درد حین ســنگ شــکنی
را بــه ترتیــب گروهــی داشــتند کــه دیکلوفنــاک تزریقــی و دارونمــا

کارخانهای و همکاران
(محلــول ســالین) دریافــت کــرده بودنــد ،گــزارش شــد [ .]6بــا بــکار
بــردن ضــددرد میتــوان عمــده درد حاصــل از عبــور امــواج از جلــد را
تســکین داده و آرامــش و بــی حرکتــی بیمــار را تأمیــن نمــود .بنــا بــر
ایــن درد یکــی از مشــکالت حیــن  ESWLمیباشــد کــه متخصــص
بیهوشــی در صــدد کاهــش آن میباشــد [ .]7بــه همیــن منظــور ایــن
مطالعــه بــا هــدف مقایســه اثــر قــرص دیکلوفنــاک ســدیم و قــرص
اســتامینوفن کدئیــن بــر روی کاهــش درد حیــن ســنگ شــکنی بــرون
اندامــی بــا امــواج شــوکی انجــام شــد.
روش کار
ایــن مطالعــه یــک ســو کــور پــس از ثبــت در مرکــز کارازمایــی بالینی
ایــران ( )IRCT2015081711822N6و پــس از اخــذ رضایــت
نامــه کتبــی آگاهانــه از بیمــاران اجرایــی شــد .در مجمــوع  90بیمــار
از افــراد مراجعــه کننــده بــه بخــش ســنگ شــکنی بیمارســتان شــهید
بهشــتی شــهر همــدان کــه کاندیــد ســنگ شــکنی بودنــد ،در صــورت
دارا بــودن معیارهــای ورود و نداشــتن معیــار خــروج ،وارد مطالعــه
شــدند.
معیارهای ورود
سن بین  18تا  70سال
ASA≤II
ارائه رضایت نامه کتبی
معیارهای خروج:
مصــرف  NSAIDsو اســتامینوفن و اســتامینوفن کدئینــه در 24
ســاعت قبــل
وجود سابقه پپتیک اولسر
مصرف قرصهای پپتیک اولسر
کمبودG6PD
سابقه بیماری کبدی و کلیوی
سابقه آلرژی دارویی
اعتیاد به مخدر
بیمــاران بــر اســاس بلوکهــای تصادفــی  4تایــی بــه ســه گــروه A
و  Bو  Cتقســیم و وارد مطالعــه شــدند .یکســاعت قبــل از ســنگ
شــکنی ،کــه بــا دســتگاه ( Storz )modulith SLKانجــام گرفــت
بــه بیمــاران گــروه  50 Aمیلیگــرم دیکلوفنــاک ســدیم و بــه بیمــاران
گــروه  Bاســتامینوفن کدئینــه شــامل  650میلیگــرم اســتامینوفن
بعــاوه  20میلیگــرم کدئیــن بصــورت خوراکــی تجویــز گردیــد .از
طرفــی بــه بیمــاران گــروه  Cهیــچ کــدام از داروهــای فــوق تجویــز
نشــد .قبــل از آغــاز ســنگ شــکنی جهــت بیمــاران کانــول وریــدی
بــا آنژیوکــت تعبیــه شــد و بیمــاران بــه پالــس اکســیمتر مانیتــور
شــدند .بــه همــه بیمــاران قبــل از انجــام ســنگ شــکنی در خصــوص
ابــزار ســنجش مقیــاس درد چهــار گزین ـهای ()Four point Scale

توضیــح داده شــد و از آنهــا خواســته شــد در صــورت داشــتن درد
متصــدی ســنگ شــکنی را مطلــع نمــوده و شــدت درد خــود را بــر
حســب مقیــاس درد چهــار گزینــه ایابــراز نماینــد ،تــا برحســب نیــاز
و تقاضــا ،جهــت تســکین درد بیمــار مورفیــن وریــدی  1میلــی گــرم
(بــا توجــه بــه اثــر ضــد دردی و نیــز اثــر شــک کنندگــی کــه روی
عضــات دارد) تجویــز میگــردد .در خاتمــه ســنگ شــکنی نیــز از
بیمــار خواســته شــد تــا جمــع بنــدی کلــی خــود از شــدت درد را در
طبــق مقیــاس چهــار گزینـهای ابــراز نمایــد .در ایــن روش از بیمــار در
خصــوص شــدت درد ســؤال میشــود و عــدد صفــر بــرای وضعیــت
بــدون درد ،عــدد یــک بــرای درد خفیــف ،عــدد دو بــرای درد متوســط
و عــدد ســه بــرای درد شــدید در نظــر گرفتــه میشــود .آنــگاه طبــق
پرسشــنامه ،اطالعــات الزم در خصــوص خصوصیــات دموگرافــی
بیمــاران ،شــدت درد ،رضایــت کلــی بیمــار از ســنگ شــکنی و میــزان
مصــرف مخــدر وریــدی اضافــی جهــت تســکین درد در حیــن ســنگ
شــکنی جمــع آوری شــده و بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSتجزیــه
و تحلیــل شــد.
یافتهها
در مجمــوع  90بیمــار (کــه بــه ســه گــروه تقســیم شــدند) مــورد
مطالعــه قــرار گرفتنــد .در ایــن مطالعــه مــردان  48نفــر ()%53/3
و زنــان  42نفــر ( )%46/7بودنــد .وزن افــراد در ســه گــروه تفــاوت
معنــی داری بــا هــم نداشــت (( )P = 0/994تصویــر .)1

kg

69.2
69
68.8
68.6
68.4

تصویر  :1میانگین وزن بیماران به تفکیک گروه

تفــاوت معنــی داری در خصوصیــات دموگرافیکــی و متغیرهــای پایهای
همچــون :ســن ،انــدازه ســنگ ،شــاخص تــوده بدنــی ،مــدت زمــان
ســنگ شــکنی و همچنیــن ســطح انــرژی بیــن بیمــاران ســه گــروه
وجــود نداشــت .آزمــون آمــاری تفــاوت معنــی داری را در توزیــع
فراوانــی جنســیت درســه گــروه نشــان نــداد ( .)P = 0/669میانگیــن
ســن بیمــاران در گــروه اســتامینوفن کدئیــن  42/03 ± 14/7ســال و
در گــروه دیکلوفنــاک  42/1 ± 12/3و در گــروه بــدون دارو 48/6 ± 9/5
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ســال بــود .مقایســه ســن افــراد بــر اســاس آزمــون کروســکال والیــس
در ســه گــروه تفــاوت معنــی داری را نشــان داد ( .)P = 0/026میانگیــن
دوز مرفیــن مصــرف شــده بیمــاران در گــروه اســتامینوفن  mg 1/5و
در گــروه دیکلوفنــاک و گــروه ســوم بــه ترتیــب  mg 1/70و mg 1/77
بــود کــه نظــر آمــاری معنــی دار نبــود (( )P = 0/0791جــدول .)1
میانگیــن شــدت درد ســنگ شــکنی در ســه گــروه تفــاوت معنــی
داری از نظــر آمــاری بــا هــم ندارنــد ( .)P = 0/086بــا ایــن حــال
جدول  :1توزیع فراوانی مقدار مورفین مصرفی
گروه

تفــاوت بالینــی مویــد ایــن موضــوع اســت کــه در گروهــی کــه
دارو دریافــت نکــرده بودنــد باالتریــن میانگیــن شــدت درد هنــگام
ســنگ شــکنی را داشــتند (جــدول .)2
میانگیــن و فراوانــي رضایــت کلــی افــراد در ســه گــروه تفــاوت
معنــی داری بــا هــم دارنــد ( .)P = 0/046بــه طوریکــه گــروه بــدون
درمــان پایینتریــن میانگیــن رضایــت کلــی را در ایــن مطالعــه
دارد (جــدول .)4 ،3

دوز موفین مصرفی (میلی گرم)

کل

0 mg

1 mg

2 mg

3 mg

5 mg

تعداد

10

3

7

4

6

30

درصد

33/3

10/0

23/3

13/3

20/0

100

بدون دارو

دیکلوفناک
تعداد

4

9

12

2

3

30

درصد

13/3

30/0

40/0

6/7

10/0

100

تعداد

10

6

5

6

3

30

درصد

33/3

20/0

16/7

20/0

10/0

100

استامینوفن

کل
تعداد

24

18

24

12

12

90

درصد

26/7

20/0

26/7

13/3

13/3

100

جدول  :2میانگین شدت درد حین سنگ شکنی
میانگین

انحراف معیار

گروه
استامینوفن

1/70

0/877

دیکلوفناک

1/67

0/959

بدون دارو

2/13

0/86

کل

1/83

0/915

معنی داری *

0/086

* آزمون کروسکال والیس
جدول  :3میانگین رضایت کلی بیماران
میانگین

انحراف معیار

گروه
استامینوفن

3/43

1/040

دیکلوفناک

3/63

0/964

بدون دارو

3/00

1/050

کل

3/36

1/042

معنی داری *
* آزمون کروسکال والیس
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0/046

کارخانهای و همکاران
جدول  :4توزیع فراوانی رضایت کلی بیماران
گروه
خیلی کم
استامینوفن
3
تعداد
10/0
درصد
دیکلوفناک
1
تعداد
3/3
درصد
بدون دارو
2
تعداد
6/7
درصد
کل
6
تعداد
6/7
درصد

کم

رضایت کلی
متوسط

کل

زیاد

خیلی زیاد

1
3/3

8
26/7

16
53/3

2
6/7

30
100

1
3/3

12
40/0

10
33/3

6
20/0

30
100

8
26/7

10
33/3

8
26/7

2
6/7

30
100

10
11/1

30
33/3

34
37/8

10
11/1

90
100

بحث
در ایــن مطالعــه اثــر ضــد دردی اســتامینوفن کدئیــن بــا
دیکلوفنــاک ســدیم در بیمــاران تحــت ســنگ شــکنی ســنگ کلیــه
بــه روش  ESWLمقایســه شــده اســت .گروههــای مــورد مطالعــه
از نظــر خصوصیــات دموگرافیکــی و متغیرهایــی همچــون ســن،
جنــس ،وزن باهــم تفاوتــی نداشــتند کــه یافتههــای مشــابه ای در
مطالعــات تقــوی و همــکاران ،اریلیدیــم و همچنیــن میتســوگیانیس
و محرابــی گــزارش شــده اســت [ .]11-8فردمــن و همکارانــش در
ســال  1993در مطالعــه خــود بــا بررســی  27بیمــار نشــان دادنــد
کــه دیکلوفنــاک ســدیم عضالنــی بــا دوز  75میلــی گرم در مقایســه
بــا دارو نمــا میتوانــد ســبب کاهــش میــزان نیــاز بــه مخــدر در
هنــگام ســنگ شــکنی بــه روش  ESWLگــردد [ .]12در مطالعــه
حاضــر هــم دیکلوفنــاک ســدیم هــر چنــد بصــورت خوراکــی تجویــز
شــده بــود لیکــن باعــث همیــن اثــر شــد و همچنیــن بــکار بــردن
اســتامینوفن کدئیــن هــم اثــر مشــابه در کاهــش دوز مصرفــی
مخــدر را از خــود نشــان داد .در مطالعــه محمــد علــی بیگــی و
همــکاران کــه اثــر ژل لیدوکائیــن و پیروکســیکام موضعــی بــا اثــر
تزریــق وریــدی پتدیــن را در کاهــش درد حیــن ســنگ شــکنی
بــرون اندامــی مقایســه نمودنــد ،میــزان مصــرف مخــدر در ســه
گــروه درمانــی تفــاوت معنــی داری بــا هــم داشــتند بــه گونــه
ایــی کــه میــزان مصــرف مخــدر در گــروه لیدوکائیــن بــا گــروه
پیروکســیکام تفــاوت معنــی داری نداشــتند ولــی میــزان مصــرف
مخــدر در گــروه دریافــت کننــده پتدیــن اختــاف معنــی داری بــا
دو گــروه دیگــر داشــت [ .]13در مطالعــه حاضــر هــم اســتامینوفن
کدئیــن و دیکلوفنــاک نســبت بــه گروهــی کــه مســکن دریافــت
ننمودنــد ،ســبب کاهــش دوز مورفیــن مصرفــی شــده بــود هــر
چنــد کــه از نظــر آمــاری معنــی دار نبــود .پــس میتــوان گفــت
کــه تأثیــر مســکنی اســتامینوفن کدئیــن همچــون دیکلونــاک بــوده

و کاهــش دوز مــورد نیــاز مخــدر در ایــن دو گــروه شــاید بــا افزایش
حجــم نمونــه از نظــر آمــاری تفــاوت معنــی داری بدســت آیــد .در
مطالعــه اخیــر بیشــترین شــدت درد در هنــگام ســنگ شــکنی بــه
روش  ESWLرا بیمارانــی تجربــه نمودنــد کــه یــک ســاعت قبــل
از ســنگ شــکنی دارویــی بــه آنهــا داده نشــده بــود و بــر اســاس
مقیــاس درد میانگیــن درد  2 /1را تجربــه کردهانــد ایــن در حالــی
اســت کــه دو گــروه دیگــر بطــور متوســط درد کمتــر از  1/7را
داشــتند ولــی بــا وجــود ایــن اختــاف میانگیــن درد هنــگام ســنگ
شــکنی در ســه گــروه تفــاوت معنــی دار آمــاری بــا هــم نداشــتند.
در مطالعــه ایــی کــه توســط آنــدرو و همــکاران بــه انجــام رســید
اثــر ضــد دردی پیروکســیکام و ترامــادول در تســکین درد حیــن
ســنگ شــکنی بــرون اندامــی بــا هــم مقایســه شــد [ .]4نتایــج ایــن
مطالعــه نشــان داد اثــر ضــد دردی ایــن دو دارو بــا هــم مشــابه
اســت ،در مطالعــه حاضــر نیــز اســتامینوفن کدئیــن اثــر مشــابه
دیکلوفنــاک ســدیم داشــت .دیکلوفنــاک ســدیم و پیروکســیکام هــر
دو از خانــواده مســکنهای غیــر اســتروئیدی هســتند پــس شــاید
بتــوان گفــت کــه اســتامینوفن کدییــن در مطالعــه مــا اثــری مشــابه
ترامــادول در مطالعــه یــاد شــده را داشــته و بــه عبارتــی اینگونــه
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه از اســتامینوفن کدییــن اثــری مشــابه
بــا ترامــادول در حیــن ســنگ شــکنی انتظــار م ـیرود .در مطالعــه
ایــی کــه یســیل و همکارانــش در ســال  2014در آنــکارا ،انجــام
دادنــد ،بیشــترین تجربــه درد در گروهــی دیــده شــد کــه محلــول
ســالین (دارونمــا) دریافــت کــرده بودنــد و کمتریــن میــزان شــدت
درد در گروهــی بــود کــه دیکلوفنــاک عضالنــی دریافــت کــرده
بودنــد [ .]6در مطالعــه بیلــر و همکارانــش گروهــی کــه پالســبو
دریافــت نمــوده بودنــد نســبت بــه بیمارانــی کــه tenoxicom
و یــا ( Lornoxicamکــه هــر دو جــزء داروهــای گــروه ضــد
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کدئینــه یــا دیکلوفنــاک بصــورت خوراکــی و یکســاعت قبــل از
 بــه بیمــاران داده شــود بــه لحــاظ بالینــی هــم درد کمتــریESWL
 ابــرازESWL را احســاس مینماینــد و هــم رضایــت بیشــتری را از
.مینماینــد

التهــاب غیــر اســتروئیدی هســتند) دریافــت کــرده بودنــد دوز
]5[ مخــدر بیشــتری را در هنــگام ســنگ شــکنی نیــاز داشــتهاند
کــه یافتههــای ایــن مطالعــه بــا یافتههــای مطالعــه مــا همخوانــی
.دارد

سپاسگزاري
ايــن مقالــه منتــج از پايــان نامــه دوره دكتــري حرفــه اي پزشــكي
 بدينوســيله از معاونــت پژوهشــي دانشــگاه علــوم پزشــكي،ميباشــد
همــدان كــه بخشــي از هزينــه هــاي طــرح را تقبــل نمودنــد
 ضمنــا نتايــج ايــن مطالعــه بــا منافــع نويســندگان.قدردانــي ميگــردد
.در تعــارض نيســت

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه نتایجــی کــه در ایــن مطالعــه بدســت آمــد میتــوان
بیــان داشــت کــه اســتامینوفن کدئیــن در تســکین درد و جلــب
رضایــت بیمــاران رقابــت تنگاتنگــی بــا دیکلوفنــاک ســدیم داشــته
 در مجمــوع بــر اســاس.و تقریب ـاً بــه همــان میــزان مؤثــر میباشــد
ایــن مطالعــه میتــوان نتیجــه گرفــت در صورتــی کــه اســتامینوفن
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Abstract
Introduction: Urinary calculi is the second common chronic renal disease. Todays, the
extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) is the most common method of treatment
of kidney calculi, though this method was invented 30 years ago. This study was conducted
to compare the effects of oral diclofenac sodium versus acetaminophen codein on pain
during ESWL.
Methods: After signing informed consent, 90 patients with urinary calculi were randomly
allocated into three equal groups (n = 30). In this study, one hour before the ESWL, 30
patients received the acetaminophen codeine (acetaminophen 650 mg plus codeine 20
mg) orally and 30 patients received diclofenac sodium 50 mg orally and 30 patients did not
receive any drug. Severity of pain was assessed by the four-point scale during the procedure.
Results: The results of our study showed that there was no statistically significant
difference among the three groups regarding gender, weight, age, overall satisfaction, and
pain severity during ESWL. Although morphine consumption and pain severity in groups
of acetaminophen codeine and diclofenac sodium was lower than in the third group, this
different was not statistically significant (P = 0.086).
Conclusion: Oral prescription of acetaminophen codeine and diclofenac sodium, one
hour before ESWL, has a similar effect on pain management.

