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  :خالصه فارسی

  

در  ويتوانایی وافزایش سبب تحرك زودتر مادر کنترل درد و خونریزي بعد از عمل سزارین باعث کاهش عوارض گردیده و : سابقه و هدف

و خونریزي بعد  هدف ازاین مطالعه بررسی روشی بهتر براي کنترل درد .گذارددر ارتباط اولیه مادر و نوزاد می ثبتی تأثیر م شده ومراقبت بهینه نوزاد 

  .از عمل سزارین  با استفاده از ترکیب دو داروي ترانگزامیک اسید و دیکلوفناك می باشد

خانم حامله کاندید عمل جراحی سزارین انتخابی که شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند، به  210در این مطالعه کارآزمایی بالینی  :روش اجرا

شیاف ترانگزامیک اسید و ، به یک گروه دیکلوفناكشیاف ترانگزامیک اسید و  به یک گروه آمپول. قسیم شدندصورت تصادفی به سه گروه مساوي ت

اولین زمان نیاز به مسکن و میزان مسکن در جهت تعیین میزان درد، . سی سی نرمال سالین تزریق شد 2و  و به گروه بعدي شیاف دیکلوفناك پالسبو

اندازه گیري ساعت پس از عمل را  12 میزان هموگلوبینخالص را محاسبه کرده و خونریزي  ،میزان خونریزيجهت تعیین و ساعت پس از عمل  24

کروسکال با استفاده از آزمون هاي آماري  spss16داده ها پس از جمع آوري توسط نرم افزار . کردیمقبل عمل مقایسه  Hbو نسبت به  کرده

  .رار گرفتندمورد آنالیز ق  ,Chi-square, ANOVAوالیس

بین میزان مصرف مسکن در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید و گروه در یافت کننده دیکلوفناك و هر دو دارو اختالف معنی داري  :نتایج

 خونریزي سه گروه از )p=0.002(در سه گروه مشاهده شد اختالف معنی داري زمان درخواست مسکن از نظر همچنین ).p=0/04( مشاهده شد 

همچنین در رابطه با وزن گاز و لنگاز خیس این سه گروه داراي اختالف ) p=0.000(نظر تعداد گاز و لنگاز با هم داراي تفاوت معنی داري بودند

بین میانگین  همچنین)p=0.004(در بین سه گروه از نظر میزان خون موجود در ساکشن اختالف معنی داري دیده شد) p=0.04(معنی داري بودند 

  .)pvalue=0.04( تالف معنی داري مشاهده شدخوگلوبین درسه گروه اهم

نتایج مطالعه نشان داد که ترکیب دو داروي دیکلوفناك و ترانگزامیک اسید با هم باعث کاهش میزان خونریزي و درد بعد از عمل  :نتیجه گیري

  .می شود

  نترانگزامیک اسید، دیکلوفناك، خونریزي، درد، سزاری :کلیدواژه ها
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  فصل اول

  و بیان مساله مقدمه
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  مقدمه:  فصل اول

. شکمی و دیواره رحمی تعریف می شودزایمان سزارین به صورت به دنیا آوردن جنین از راه ایجاد برش هایی در دیواره 

درصد کل  4/5 داشته و ازمیالدي افزایشی پیشرونده  2007تا سال  1970میزان زایمان سزارین در ایاالت متحده از سال 

  . رسیده استدرصد کل زایمان ها 8/31زایمان هابه  

از یک داروي آرامبخش حین خواب در شب پیش از عمل می توان در صورتی که سزارین از قبل برنامه ریزي شده باشد 

  ]25[. عموما تا پس از تولد نوزاد هیچ داروي مخدر یا آرامبخش  دیگري تجویز نمی شود. استفاده کرد

  

  : کین درد پس از زایمانتس

ازبعدوحیندردکنترلصورتدرایجاد کند،رامزمنوحادتاثیراتازطیفیتواندمیکنترلعدمدرصورتعملازبعددرد

دورهوکردهکمرابعديتوان عوارضمیدهد میرخجراحیحیندرکهپاتوفیزیولوژيبر تغییراتمداخلهطریقاز ازعمل

  .]28[نمودکوتاهرابیمارستانازترخیصازپسعمل وازبعدبالفاصلهاربیمبهبودي

تواند سبب تحرك زودتر مادر و کاهش خطر تسکین درد پس از سزارین نیز اهمیت فراوانی دارد زیرا تسکین موثر درد می 

همچنین ممکن است توانایی مادر را درد . هاي ترومبو آمبولیک که در طول حاملگی افزایش یافته است، گرددابتال به بیماري

  .]29،30[گذارددر مراقبت بهینه نوزاد مختل کند و تأثیر منفی در ارتباط اولیه مادر و نوزاد می

غیراستروئیدي انجام می شود که یکی از داروهاي التهابیضدداروهايومخدرهاتوسطعملازبعددردعمده کنترلقسمت 

از هاآنمتفاوتاثرمکانیسمدلیلکه بههستندمفیدجانبهچندطوربهداروهااینك می باشدشایع در این گروه دیکلوفنا

کهشونددرصد می50تا اوپیوییدهامصرفیدوزکاهشبهمنجرنتیجهدروباشد میحسی موضعیبی   داروهايواوپیوییدها

تاخیر عملکردوتنفسیوقفهحتیوتنفسدامنهشدنکمتهوع،جملهاوپیوییدها ازمصرفازناشیعوارضکاهشبهخود

  .]31[ شودمیبیمارانرضایتافزایشوبیمارستانیهايکاهش هزینهباعثمچنینهوکندمیکمکگوارشیسیستم

  

تسکین درد پس از سزارین نیز اهمیت فراوانی دارد زیرا تسکین موثر درد می تواند سبب تحرك زودتر مادر و کاهش خطر 

درد همچنین ممکن است توانایی مادر را . تال به بیماري هاي ترومبوآمبولیک که در طول حاملگی افزایش یافته است، گردداب

همچنین درد می تواند توانایی مادر در . ط اولیه مادر و نوزاد می گذاردادر مراقبت بهینه نوزاد مختل کند و تاثیر منفی در ارتب

  . کاهش دهد شیردهی موثر و تغذیه نوزاد را

کاهش درد درصورتی موثر و ایمن می باشد که تحرك مادر براي مراقبت از نوزاد را محدود نکند و عوارض نوزادي با توجه 

   . به تغذیه با شیر مادر نداشته باشد

   ]27[. درد سوماتیک از محل زخم عمل و درد احشایی ناشی از رحم: درد پس از سزارین به دو علت می باشد



۴

  : ت کنترل درد پس از زایمان روش ها و دارو هاي مختلفی به کار می رودجه

یا قسمتی از بی حسی  PCAشایع ترین روش کنترل درد پس از زایمان استفاده از مخدر به صورت عضالنی یا وریدي با 

  . رژیونال در سزارین می باشد

دارو بین افراد وجود دارد و همچنین نیاز به تکرار در تجویز عضالنی یا زیر جلدي مخدر تفاوت و تنوع زیادي در جذب 

دوزهاي زیاد مخدر سبب خواب آلودگی و سدیشن شده و دوزهاي کم براي . تزریق بیمار و کادر پرستاري راحت نمی باشد

بسیاري از محدودیت هاي تزریق عضالنی یا  )PCA )Patient-Controlled Analgesia. تسکین درد ناکافی می باشد

دست و پا گیر بوده و در   PCAاما . لدي را ندارد و دوزهاي کوچک بولوس مخدر از طریق دستگاه تجویز می شودزیر ج

   ]27[. براي مادر دشواري ایجاد می کند و نیز همه توانایی استفاده صحیح از دستگاه را ندارند  دتحرك مادر و مراقبت از نوزا

در شیر مادر، » نورمپریدین«ارین است که به علت ترشح متابولیت مپریدین مپریدین شایع ترین مخدر استفاده شده در سز

  . مصرف آن کاهش یافته است

  ]27[ . ممکن است بیماران به علت ترس از اعتیاد از دریافت مخدر خودداري کنند

کننده ها در فضاي  از روشهاي نورواگزیال مثل تجویز مخدر در اینتراتکال و تجویز مخدر همراه با دوزهاي اندك بی حس - 

   ]27[. اپیدورال براي کنترل درد پس از عمل استفاده شده است

 استفاده از کلونیدین. کاهش درد می شودسبب آدرنژریک و تعدیل مسیر درد در شاخ خلفی نخاع 2کلونیدین با اثر  - 

  ]27[ . می شوددر روش نخاعی سبب هیپوتانسیون، برادیکاري، تهوع و استفراغ 

-Dexmedetomidine  :2مثل کلونیدین، آگونیست عوارض مثل خواب آوري دارد ولی در کل متغیر هاي . است

  ]27[ . تنفسی مثل ساچوریشن و تعداد تنفس بهتر حفظ می شود

طناب نخاعی می شود به علت عوارض استفاده نورواگزیال نئوستیگمن باعث مهار تخریب استیل کولین در : نئوستیگمن - 

  ]27[ . و تهوع به کار نمی رود Shiveringمثل سدیشن، 

Gabapantin- : عوارضی مثل تهوع و استفراغ و . میلی گرم جهت کنترل درد زایمان به کار رفته است 600که با دوز

  ]28[. خارش و سدیشن شدید در مصرف آن گزارش شده است

  

  : سزارینخونریزي پس از 

زن به دلیل عوامل مربوط به بارداري فوت می کنند، که از این  585000بر اساس آمارهاي سازمان بهداشت جهانی، سالیانه 

امروزه میزان بروز عمل سزارین در حال افزایش است و همانطور که . خونریزي شدید استمرگ و میرها ناشی از % 25تعداد 

هماتوکریت . سی سی است 500, سی سی در مقابل زایمان واژینال1000, رینمیدانیم میزان ازدست دادن خون در عمل سزا

زایمان واژینال الزم می % 4در مقایسه با , زنان تحت سزارین%  6افت می کند و ترانسفیوژن در %  10در حد , بعد از سزارین

  .]26و25[شود



۵

. ض رحمی ناکافی بعد از زایمان ایجاد می شودشایع ترین علت خونریزي بعد از زایمان آتونی رحم است که به دلیل انقبا

، عفونت، مولتی پاریته، )ماکروزومی، چند قلویی(ریسک فاکتور هاي آن شامل زایمان طول کشیده، رحم زیاد متسع شده 

براي درمان . می باشد) ي هالوژنه، آگونیست بتاسمپاتومیمتیک و سولفات منیزیمهاهوشبر(تجویز دارو هاي شل کننده رحم

مشتقات ارگوت سوچورهاي کمپرسیوجراحی   Carboprostمثل  2Fتوسین،آنالوگ پروستاگالندین ؛اکسیآن

 carboprostهایپرتنشن وازعوارض بهمیتوان ازعوارض مشتقات ارگوت  .وسزارین هیسترکتومی درمواردشدیدبه کار میرود

  ]29و27[. وع واستفراغ و برونکوکنستریکشن، اشاره کردهت به

اکسی توسین به صورت روتین توسط متخصصین بیهوشی براي جلوگیري و درمان خونریزي بعد از زایمان به علت آتونی 

.انفوزیون اکسی توسین بدون نیاز به دوز بولوس جهت کنترل خونریزي کافی است. رحم در طول سزارین به کار می رود

]30[   

. ند عوارض قلبی عروقی شدید مثل هیپوتانسیون به علت وازودیالسیون ایجاد کندتجویز مقادیر زیاد اکسی توسین می توا

می تواند انقباضات کافی رحم بعد از سزارین را فراهم )IU(واحد بین المللی  3و  2و  1مطالعات اخیر نشان داده که تجویز 

به هر حال تجویز وریدي نسبت به . ندوع ایجاد کهمی تواند ت  (IU)اکسی توسین بیشتر از دو واحد بین المللی . سازد

  ]31[. انفوزیون نه تنها بهتر نیست بلکه می تواند عوارضی مثل ایسکمی میوکارد را ایجاد کند

  

مشتق صناعی، لیزین است که تأثیرات آنتی فیبرینولیتیک خود را با بلوك مکان هاي باندینگ لیزین روي  - ترانگزامیک اسید

ترانگزامیک اسید از . گشت اعمال می کند و بنابراین از دژنراسیون فیبرین جلوگیري می کندپالسمینوژن به شکل قابل بر

زن  12به عنوان مثال در مقاله اي عنوان شده که . جفت می گذرد و به جنین می رسد اما هیچ تأثیر بدي روي جنین ندارد

پس . شدند و در همه آن ها، کودکان سالم به دنیا آمدند روز تا زایمان طبیعی درمان 64حامله با ترانگزامیک و فیبرینوژن براي 

همچنین ترانگزامیک در داخل شیر مادر ترشح میشود و . دارو هیچ تأثیر بدي روي جنین و کودك به دنیا آمده نداشته است

ین هم غلظت آن در شیر مادر، یک ساعت پس از آخرین دوز داده شده، در طی دو روز درمان یک درصد بوده است، که ا

  ]15[.هیچ تأثیر بدي بر روي کودك نداشته است

مکانیسم اثر آن، مهار آنزیم سیکلواکسیژناز است که با مهار آن تولید پروستاگلندین کم شده و در نتیجه درد و   -دیکلوفناك

که هم درد را از  استفاده میشوند... کشیدگی رباط و-میگرن-نقرس- از دیکلوفناك در موارد آرتریت. تورم هم کاهش می یابد

  .بین برده و هم التهاب را کم می کند



۶

  بیان مساله

امروزه روش هاي زیادي براي کاهش خونریزي بعد از سزارین به کار می رود که هدف آن یک زایمان ایمن براي نوزادان، 

خون می باشد و از آنجایی که این موربیدیتی ها شامل خونریزي، آنمی و ترانسفیوژن . با حداقل موربیدیتی مادري است

خونریزي می تواند از علل مرگ و میر مادري باشد لذا کاهش خونریزي هرچند به مقدار اندك کمک بزرگی به مادران باردار 

اکسی توسین، میزوپروستول، : می باشد، داروهایی که جهت کاهش خونریزي پس از زایمان به کار می روند، شامل

. ل ارگونوین و ترانگزامیک اسید می باشدو متی f2αپروستاگلندین 

با توجه به اینکه مطالعات زیادي تاثیر داروي ترانگزامیک اسید را بر روي کاهش خونریزي بعد از عمل و همچنین تاثیر 

د داروي دیکلوفناك را درکاهش درد بعد از عمل ثابت کرده اند ولی مطالعه اي  که تاثیر هر دو دارو را با هم بررسی نمای

بسیار اندك می باشد  و از آنجایی که در بسیاري از مطالعات عنوان شده که کاهش درد منجر به کاهش خونریزي می شود و 

همچنین در مورد اهمیت کنترل . هاست به نوعی موجب افزایش خونریزي می گردد NSAIDاز طرفی دیکلوفناك که جزء

ن موضوع اشاره کرد که کنترل درد در بیماران تحت سزارین منجر به سریع درد در هنگام تجویز ترانگزامیک اسید میتوان به ای

  .راه افتادن بیمار شده که این خود ریسک ترومبوآمبولی را که یکی از نگرانی هاي تجویز ترانگزامیک است کاهش می دهد

.سزارین بررسی نماییمبنابراین برآن شدیم تا نتایج تاثیر هر دو دارو را در کنترل درد و خونریزي بعد از عمل 

  

  : اهمیت و ضرورت انجام مطالعه

و کشورمان، تالش فراوانی جهت ایجاد شرایط ]25[ با توجه به افزایش پیشرونده میزان عمل سزارین در جوامع مختلف

نترل اعمال سزارین معموال به صورت اورژانسی انجام می شود و ک. مناسب عمل براي بیمار و تیم درمانی انجام شده است

  . درد و خونریزي بیمار قبل و بعد از عمل چالش بزرگی براي تیم درمانی محسوب می شود

شرایط خاص بیمار و عمل ایجاب می کند که بتوانیم جهت کنترل درد و خونریزي از داروهاي سریع االثر با حد اقل عوارض 

سایر داروها عوارض مختلفی هرچند خفیف براي  داروهایی مثل مخدر و بنزودیازپین و. براي مادر و جنین استفاده کنیم

روش هاي نورواگزیال نیز براي تمام بیماران به علت محدودیت زمانی و اجرایی امکان  ]26[.جنین و مادر ایجاد می کند

در این میان داروي  ]27[.در کنترل درد پس از عمل نیز با مشکالت و چالش هایی روبرو هستیم]26[ . پذیر نیست

در تحقیقات مختلفی بعنوان دارویی مفید براي کنترل خونریزي  و عوارض جانبی کم امیک اسید با توجه به اثرات مفیدزترانگ

  . اك به شکل یک مسکن کم عارضه و بسیار مناسبی  براي کنترل درد محسوب می شودفنهمچنین دیکلو. به کار رفته است

. شتن حداقل خونریزي از اولویت هاي متخصص بیهوشی و زنان می باشدبا توجه به اینکه کنترل خونریزي بعد از عمل و دا

مطالعات زیادي تاثیر داروي ترانگزامیک اسید را بر روي . همچنین کاهش درد پس از عمل فواید بسیاري را در نوزاد دارد

رده اند ولی مطالعه اي  کاهش خونریزي بعد از عمل و همچنین تاثیر داروي دیکلوفناك را درکاهش درد بعد از عمل ثابت ک

که تاثیر هر دو دارو را با هم بررسی نماید بسیار اندك می باشد  و از آنجایی که در بسیاري از مطالعات عنوان شده که کاهش 

هاست به نوعی موجب افزایش خونریزي می  NSAIDدرد منجر به کاهش خونریزي می شود و از طرفی دیکلوفناك که جزء
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امیک اسید در بسیاري از موارد براي کاهش خونریزي در بسیاري از اعمال جراحی نظیر پیوند کبد و اینکه ترانگزو گردد

  . جراحی قلب و ارتوپدي و آرتررپالستی و همچنین کاهش خونریزي پس از پروستاکتومی به کار رفته است

اك بر کنترل درد و خونریزي پس از وفنبا این پیش فرض این مطالعه را با هدف بررسی تاثیر ترانگرامیک اسید و شیاف دیکل

  .عمل سزارین شروع کردیم

  

  ) : OBJECTIVE & HYPOTHESIS(اهداف و فرضیات  

  ):  General Objective(هدف اصلی طرح  -الف 

.بررسی اثر ترکیب ترانگزامیک اسید و دیکلوفناك بر درد بعد از عمل سزارین

  .ناك بر میزان خونریزي بعد از عمل سزارینبررسی اثر ترکیب ترانگزامیک اسید و دیکلوف 

  ) :  Specific Objectives(اهداف فرعی  -ب  

 بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر تغییرات همودینامیک)(HR,BP 

   HR,BP)(اثر دیکلوفناك بر تغییرات همودینامیک بررسی       

  HR,BP)(دینامیک اثر ترانگزامیک اسید و دیکلوفناك بر تغییرات هموبررسی       

  HR,BP)(ترانگزامیک اسید و دیکلوفناك و هرکدام به تنهایی بر تغییرات همودینامیک مقایسه اثر ترکیب      

بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر میزان اکسی توسین انفوزیون شده پس از کالمپ بندناف و میزان افدرین دریافتی  

ن انفوزیون شده پس از کالمپ بندناف و میزان افدرین دریافتیبررسی اثر دیکلوفناك بر میزان اکسی توسی  

 اثر ترانگزامیک اسید و دیکلوفناك بر میزان اکسی توسین انفوزیون شده پس از کالمپ بندناف و میزان بررسی

  افدرین دریافتی

فوزیون شده پس از مقایسه اثر ترکیب ترانگزامیک اسید و دیکلوفناك و هرکدام به تنهایی بر میزان اکسی توسین ان

  کالمپ بندناف و میزان افدرین دریافتی

بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر میزان سدیشن بیماران

  بررسی اثر دیکلوفناك بر میزان سدیشن بیماران      

  بررسی اثر ترانگزامیک اسید و دیکلوفناك بر میزان سدیشن بیماران      

  بر میزان سدیشن بیماران و دیکلوفناك و هرکدام به تنهاییترانگزامیک اسید مقایسه اثر ترکیب      

بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر عوارض ماژور از قبیل میزان خونریزي گوارشی و ترومبوآمبولی  

  بررسی اثر دیکلوفناك بر عوارض ماژور از قبیل میزان خونریزي گوارشی و ترومبوآمبولی      

  و دیکلوفناك بر عوارض ماژور از قبیل میزان خونریزي گوارشی و ترومبوآمبولیبررسی اثر ترانگزامیک اسید       

مقایسه اثر ترکیب ترانگزامیک اسید و دیکلوفناك و هرکدام به تنهایی بر عوارض ماژور از قبیل میزان خونریزي گوارشی      

  ترومبوآمبولیو 

بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر میزان دریافت مسکن  
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  دیکلوفناك بر میزان دریافت مسکنبررسی اثر 

  بررسی اثر ترانگزامیک اسید و دیکلوفناك بر میزان دریافت مسکن

  مقایسه اثر ترکیب ترانگزامیک اسید و دیکلوفناك و هرکدام به تنهایی بر میزان دریافت مسکن 

 نوزادان پس از تولد 5بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر آپگار دقیقه یک و  

  نوزادان پس از تولد 5لوفناك برآپگار دقیقه یک و بررسی اثر دیک

  نوزادان پس از تولد 5بررسی اثر ترانگزامیک اسید و دیکلوفناك بر آپگار دقیقه یک و 

  نوزادان پس از تولد 5مقایسه اثر ترکیب ترانگزامیک اسید و دیکلوفناك و هرکدام به تنهایی بر آپگار دقیقه یک و 

  

  

  :   (Applied Objectives)اهداف کاربردي  -ج

 انتخاب یک روش  مناسب جهت کاهش بیشتر خونریزي و درد در  زایمان در خانم هاي باردار با کمترین عوارض

 کاهش مصرف مسکن در بخش  

  

   :ال هاي پژوهش سویا  (Hypothesis)فرضیه ها  -د 

دیکلوفناك +گزامیک اسید و ترانگزامیک اسیددر گروه دریافت کننده ترانساعت بعد از عمل سزارین  12 خونریزيمیزان  - 1

  .نسبت به گروه دریافت کننده دیکلوفناك کمتر است

ترانگزامیک اسید + گروه دریافت کننده دیکلوفناك و دیکلوفناك در زمان بی دردي حاصل از بی حسی نخاعیمدت  - 2

  .استنسبت به گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید بیشتر

 تنها دیکلوفناك نسبت به گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید+ترانگزامیک اسید ننده دیکلوفناك و گروه دریافت ک - 3 

  .احتیاج پیدا خواهند کردمسکن  دیرتر به

+ در گروه دریافت کننده دیکلوفناك و دیکلوفناك ساعت اول پس از عمل سزارین 24میزان مسکن مورد نیاز در  - 4

.ه دریافت کننده ترانگزامیک اسید کمتر خواهد بودترانگزامیک اسید نسبت به گرو

دریافت کننده دیکلوفناك وگروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید وگروه دریافت کننده ( درهر سه گروه  HRوBPتغییرات - 5

  .مشابه است)دیکلوفناك +ترانگزامیک اسید

افت کننده ترانگزامیک اسید و در گروه دریافت در گروه دری میزان اکسی توسین انفوزیون شده پس از کالمپ بندناف - 6

  .ترانگزامیک اسید نسبت به گروه دریافت کننده دیکلوفناك کمتر خواهد بود+    کننده دیکلوفناك

.بود جدي نادر خواهدعارضه جانبی  بروزدر سه گروه مورد مطالعه  - 7
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  فصل دوم

  مروري بر متون
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مروري بر متون

نوشته شده است به بررسی اثر ترانگزامیک وریدي بر ,  2008در سال  ,  Movafeghسط دکتردر یک مقاله که  تو-

زن حامله انتخاب شده اند که یک گروه   100در این بررسی , کاهش خونریزي پس از سزارین پرداخته شده

mg/kg10  در این مقاله , اند دقیقه قبل از برش پوستی سزارین دریافت کرده 20ترانگزامیک و گروه دیگرپالسبو را

میزان کاهش خونریزي بالفاصله پس از خروج جفت و دو ساعت پس از عمل و همچنین میزان اکسی توسین به کار 

نتیجه آن بدین صورت بود که , وزن و زمان عمل مشابه بود, در بین دو گروه فوق الذکر متوسط سن, رفته بررسی شد

همچنین میزان اکسی توسین به کاررفته نیز , سید دریافت کرده اند کمتر بودهمیزان خونریزي در افرادي که ترانگزامیک ا

]16[. کاهش یافته بود

مورد  5این مقاالت شامل (پرداخته است 2010تا  1976مقاله از تاریخ  34به بررسی  Peitsidisمروري مقاله یک  در-

control trial  مورد  22مورد مطالعه مشاهده اي و  7وcase report مطالعات نشان داد که تفاوت میزان , )بود

]17[ . سی سی بوده است 32.5خونریزي در بین دو گروه دریافت کننده ترانگزامیک و پالسبو در حدود 

زن  660بر روي ,  2009- 2008در سال , در استانبول, Gungordukدر یک مطالعه تصادفی دو سو کور کنترلی که -

قبل از جراحی دریافت کردند؛ میزان % 5گلوکز  cc 20ترانگزامیک در  1gr/10cc, نفر 330, انجام داد CSتحت 

در زنان در گروه پالسبو . بود 215.7_+600.7نسبت به  206.4 _+499.9خونریزي در گروه دریافت کننده ترانگزامیک 

]18[%) 8.5نسبت به % 14.5. (بیشتري بود  utrogenicنیاز به عوامل  TAنسبت به گروه 

 90بر روي ,  در ایران در بیمارستان شهیدصدوقی یزد, مطالعه تصادفی گذشته نگر دیگر که توسط دکترسخاوتدر یک -

. و  گروه دیگر پالسبو دریافت کردند, یک گروه که شامل نیمی از آنان می شد ترانگزامیک, زن پریمی پار انجام شده

اندازه  CSساعت پس از  HCT  ,24نین هموگلوبین و هم چ, میزان خونریزي در پایان عمل و دو ساعت پس از زایمان

در گروه  5.53_+28.02( ترانگزامیک اسید خونریزي را در طی زایمان و دو ساعت پس از آن کاهش داد،. گیري شد

ساعته در گروه اول باالتر از دریافت  24و هموگلوبین ) در گروه کنترل 8.97_+37.12در مقایسه با  TXدریافت کننده 

.]19[)1.14 _+11.74در مقایسه با  1.33 _+12.57.( ان  پالسبو بودکنندگ

زن باردار انتخاب  180, انجام شده 2010در لندن در سال , Natalia Novikovaدر یک مطالعه دیگر که توسط -

سزارین دقیقه قبل از برش پوست در  10یک گرم ترانگزامیک اسید را , که یک گروه که شامل نیمی از آنان بود, شدند

گروه دیگر نیز پالسبو دریافت کرده و میزان خونریزي هر دو گروه مقایسه شده و نتیجه آن بدین صورت . دریافت کردند

 ccدر مقایسه با cc75,17(بود که میزان خونریزي به طور واضح در دریافت کنندگان ترانگزامیک کاهش یافته بود

108,23 (]20[ .

بیمار کاندید  74، در تونس انجام شده، Hedichaker، در بیمارستان Mohammad Ayediدر پژوهشی که توسط -

دقیقه به عنوان دوز اینداکشن و سپس  12، در طی mg/kg10سزارین انتخاب شدند که گروه اول، ترانگزامیک را 

mg/kg/h1 نرمال ، در طی عمل تا دو ساعت پس از آن دریافت کردند و گروه دریافت کننده پالسبو همین مقدار
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در مقایسه با  cc5/70سالین گرفتند، نتیجه آن بود که میزان خونریزي در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید در حد 

cc3/150 21[.در گروه پالسبو بوده است[  

در تایلند انجام شده به بررسی اثر دیکلوفناك عضالنی در کنترل درد پس از  Surakoraدر مطالعه اي که توسط -

 12بیمار که همه تحت اسپاینال آنستزي قرار گرفتند، نیمی از آنان دیکلوفناك عضالنی را هر  90پرداخته که از  سزارین

ساعت براي دو دوز دریافت کردند، و نیمی دیگر پالسبو گرفتند، در گروه دریافت کننده دیکلوفناك نسبت به گروه 

]pvalue≤0.031(]22(کنترل، مسکن اضافه تري الزم نبود

زن آنمیک تحت  90، در هند که بر روي آپسانادر یک مطالعه تصادفی دوسو کور کنترلی، گذشته نگر که توسط دکتر -

  T1(n=c) ،mg/kgانجام شده؛ کل جمعیت به سه گروه تقسیم شده که گروه اول  10-7سزارین، با هموگلوبین 

ترانگزامیک و گروه سوم T2(n=c) ،mg/kg  15دریافت و گروه دوم % 5دکستروز  cc 20ترانگزامیک را در10

T3(n=c) دقیقه قبل از قبل انسزیون پوست این داروها را دریافت کردند و  20، پالسبو دریافت کردند و هر سه گروه

ساعت بعد زایمان اندازه گیري شد و نتیجه آن بدین شکل بود  24میزان از دست رفتن خون از زمان جدا شدن جفت تا 

 T2،ccو در گروه  T1 ،cc96/31± 83/376بود که در گروه  cc66/88±17/527ونریزي که میزان متوسط خ

و در گروه کنترل در دو مورد ) pvalue≤0.05(بود T2 ،cc 8/24±66/115و   T1و تفاوت میان  77/56±17/261

 mg/kg15وز نتیجه آن که د. نیازي به ترانسفیوژن نشد ،T2و   T1نیاز به ترانسفیوژن خون شد، اما در گروه 

.]12[موثرتر است mg/kg10ترانگزامیک اسید بدون عوارض جانبی از  

نفر در  373بیمار کاندید سزارین انتخاب که  750، در مصر انجام شده، Abdel Aleemدر مطالعه اي که توسط دکتر-

، در )SE=6/77(بود  cc6/241متوسط خونریزي در گروه ترانگزامیک . نفر در گروه کنترل بودند 367گروه مطالعه و 

و میزان افت هموگلوبین در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید کمتر ) CC510 )SE=7/72مقایسه با گروه پالسبو 

].11[بوده است

زن کاندید سزارین انتخاب  100انجام شده،  Rashmiکنترل که توسط دکتر caseدر یک مطالعه تصادفی گذشته نگر -

میزان خونریزي . نان ترانگزامیک اسید دریافت کردند و نیمی دیگر  ترانگزامیک اسید دریافت نکردندشدند، که نیمی از آ

از زمان جدا شدن جفت تا دو ساعت پس از زایمان اندازه گیري شد؛ که میزان خونریزي در گروه دریافت کننده 

و هیچ عارضه جانبی هم گزارش ) pvalue≤0.001(در گروه کنترل بود  cc7/142در مقایسه با  cc5/86ترانگزامیک 

  ].23[نشد

در فرانسه بر روي بیماران کاندید آرتروپالستی کامل زانو انجام  Chevetدر مطالعه غیرتصادفی گذشته نگر که  توسط -

، ترانگزامیک mg/kg15نفر بودند قبل انسزیون پوست  52شده، بیماران به دو گروه تقسیم شده و گروه اول که شامل 

 5براي هر دو گروه شرایط بیهوشی و دریافت آنالژزي مشابه و استاندارد بود، حجم هماتوم در ابتدا و پس از  اسید و

 180روز و پس از آن براي  8روز از جراحی همچنین میزان ترانسفیوژن نیز فالو گردید و بیماران در بیمارستان براي 

. کاهش هماتوم وجود داشت% 25روز،  5در طی  روز به صورت تلفنی فالو شدند، نتیجه بدین شکل بود که

painscore  و پارامترهاي فانکشنال در بین دو گروه متفاوت نبودند، مصرف مورفین در گروه ترانگزامیکmg 
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نسبت به گروه پالسبو  cc165±337بود، حجم هماتوم در گروه ترانگزامیک  mg 38±42ودر گروه پالسبو  32±35

cc202±526)pvalue≤0.0001 ( پس نتیجه به این شکل است که پس از آرتروپالستی توتال زانو ترانگزامیک حجم

  .]14[ماه کاهش می دهد 6هماتوم را بدون افزایش نیاز به آنژزي در طی 

جراحی  انجام شده در بیمارانی که تحت عمل  joanneGuayدر مطالعه اي که در کانادا در دانشگاه مونترال توسط -

همراه با بلوك عصب  PCAتنها با مورفین گروه دیگر PCAفصل زانو قرار گرفته اند یک گروه جایگزینی توتال م

همراه با بلوك شبکه لومبار خلفی قرار گرفتند میزان خون ریزي وهموگلوبین بعد عمل  PCAفمورال و گروه سوم 

راست و هر چه درد بهتر کنترل شود بررسی شد نتیجه این بود که کنترل درد در این بیماران بر روي میزان خونریزي موث

  .]24[.میزان خونریزي هم کمتر خواهد بود

درمطالعات گسترده دریافت دیکلوفناك به صورت عضالنی یا شیاف در کاهش درد بعد از عمل در مقایسه با حتی -

 Haswirتوسط که  2008در مطالعه ایی در سال مخدرها نتایج ضد دردي بسیار خوبی را نشان داده است به طوریکه 

 vasمیلی گرم شیاف دیکلوفناك بر اساس سیستم  100میلی گرم قرص مورفین  با  10انجام شده بود تاثیر ضد دردي 

گروه  3.8بود در مقابل  4در گروه دیکلوفناك    vasبه طوریکه میانگین )  p>0/05(تفاوات چندانی با هم نداشت

  .]8[مورفین

در بررسی مقایسه تاثیرات ضد دردي بین پتیدین و  1390سال و همکاران در توسط نوروزي نیا در مطالعه ایی -

دیکلوفناك به این نتیجه رسیدند که این دو دارو در کنترل درد بعد از عمل داراي تاثیر یکسانی می باشند ولی شیوع 

  .]9[. تهوع و استفراغ بعد از عمل نیز در هر دو گروه یکسان بود

که بر روي    2012وي میزان خونریزي بعد از عمل در مطالعه توسط برناسک در سال جهت بررسی کاهش درد بر ر-

بیمارن کاندید جراحی آرتروپالستی زانو انجام شده بود به ابن نتیجه رسیدند که بین تزریق دارو جهت کاهش درد در 

  .]13[در کاهش خونریزي بعد از عمل تفاوت معنی داري دیده نشد  FFPاطراف زانو و دریافت

در مطالعه سن ترك دریافت ترانگزامیک اسید قبل از عمل در بیماران کاندید عمل سزارین انتخابی باعث کاهش معنی -

.]10[دار خونریزي بعد از عمل نسبت به گروه کنترل شد
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  فصل سوم

  مواد و روش کار
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  مواد و روش کار

  :جدول متغیرها

ابستهومستقلعنوان متغیر

کیفیکمی

مقیاستعریف علمی

رتبه اياسمیگسستهپیوسته

میلی گرمترانگزامیک اسید و دیکلوفناك 

شدت درد

بر اساس اظهارات خود 

درجه  10تا  0بیمار از 

بندي می شود

VAS

داروي مسکن مصرفی

هموگلوبین قبل عمل

میلی گرم بر 

سی لیترد

پس ازعمل ساعت24هموگلوبین

میلی گرم بر 

دسی لیتر

میلی متر جیوهفشار خون قبل عمل

میلی متر جیوهفشار خون حین عمل

ضربان قلب قبل عمل

ضربان قلب حین عمل

دقیقهمدت زمان بیدردي

ی گرممیلافدرین

واحداکسی توسین

گرموزن خالص گاز و لنگاز

دقیقهاولین زمان نیاز به مسکن

سدیشن میزان

بر اساس چک 

لیست

  

  :اطالعات مربوط به نوع مطالعه، جمعیت مورد مطالعه و مکان و زمان مطالعه 

که در بیمارستان کوثر شهر قزوین بر روي زنان حامله ترم کاندید عمل  باشداین مطالعه یک کارآزمایی بالینی می-

اي هاي حاملهخانم. سال بوده انتخاب شدند 18-40از بین این گروه، بیمارانی که در رنج سنی . سزارین، انجام شده است

ی کنترل شده بود، در این اي قبلی یا در طول حاملگی داشتند حتی اگر هم با دارو و اقدامات درمانکه بیماري زمینه
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ها نداشتند و حس کنندهحسی نخاعی یا سابقه آلرژي به بیبیماران باید ممنوعیتی جهت انجام بی. مطالعه قرار داده نشدند

آور و مسکن در طرح در صورت مصرف داروهاي ضد اضطراب و خواب. دادندحسی نخاعی رضایت میبراي انجام بی

ا، چند قلویی، جفت، جفت سرراهی، عروق سرراهی، جفت اکرتی که تشخیص جدا شدگی بیماران. شرکت داده نشدند

سابقه بیماري mg/dl 10نیز بیماران با هموگلوبین کمتر از آتونی رحم،  ووس نیهیدرامپلی هیدرآمنیوس الیگو

در این مطالعه وارد و هر گونه اختالل انعقادي و مشکل کلیوي  BMI <35ترومبوآمبولی در بیمار و خانواده نزدیک و 

حسی نخاعی و شرکت در این برنامه تمامی بیماران باید قبالً فرم رضایت نامه را مطالعه و جهت انجام بی. نشدند

  .دادندتحقیقاتی رضایت می

  

:(Sampling Procedures)جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیري  3- 3-

-  

یمارستان کوثر قزوین که تحت جراحی سزارین قرار می گیرند به ساله در ب40تا  18بیمار در رنج سنی  210تعداد  -

صورت

   Balanced block randomizationتصادفی اختصاصی با روش-

- , ACB , ABC , CAB,CBA,BCA , BAC   گروه تقسیم می شوند و به هر  3اعداد تصادفی متعلق به هربلوك به  با

  :گروه یکی از داروهاي زیر داده می شود 

  ل ترانگزامیک اسید و شیاف دیکلوفناك    آمپو-

  ترانگزامیک اسید-

  شیاف دیکلوفناك-

  . بیمار از فرمول آماري و بر اساس یکی از رفرنسها به دست آمده است  70در این مطالعه تعداد 

    

=> 16* (206 + 2.5/2)2 / (600-500)2 = 70 person in each group N= 2(z  1-α/2 + z  1-β)2 
*σ2 /     ( µ2-µ1)2 حجم نمونه  

µ2 =600   

=µ1 500  

σ =0.71     α=0.95        β =20%  

  

  :روش اجراي طرح

و میزان  HRو  MAPپس از انتخاب بیماران، مشخصات بیمار، شماره پرونده، سن، وزن، قد، ساعت ورود به اتاق عمل، 

که اطالعی از نحوه انجام پژوهش نداشت  گردید، سپس همکار اتاق عملهموگلوبین قبل از عمل در فرم مخصوص ثبت می

و  BCAو  BACو  ACBو  ABCبلوك  6در Balanced Block Randomizationبیماران را به صورت تصادفی 

CAB  وCBA گروه  3که هر بلوك به  دادقرار میC  وB  وA گروه قرار داده  3شدند و بیماران در یکی از این تقسیم می
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قبل از حسی نخاعی در دقیقه قبل از انجام بی 10تا  5داروي زیر  3ها، برایشان یکی از در بلوك شده و به ترتیب قرارگیري

  :شدداده میانجام سزارین 

  به شکل داخل وریدي mg/kg10ترانگزامیک اسید آمپول  - 1

mg100شیاف دیکلوفناك  - 2

  mg100شیاف دیکلوفناك +  mg/kg10آمپول ترانگزامیک اسید  - 3

دیداري درد  - شد تا میزان درد خود را با استفاده از جدول قیاسیشد و از بیمار درخواست میا به بیمار داده میاین داروه 

(VPS)  پس از توضیحات الزم به بیمار در مورد نحوه اندازه  .مشخص کند) درد شدید( 10تا ) عدم وجود درد(از صفر

حسی پس از بی 30، 25، 20،  15،  10،  8،  6،  4،  2ی و در دقایق حسی نخاعگیري میزان درد، درد بیمار پس از انجام بی

قبل از عمل  (MAP)و فشار متوسط شریانی  (HR)ضربان قلب . شدنخاعی و نیز در ریکاوري اندازه گیري و ثبت می

 5/2ستفاده از سرم رینگرالکتات، بیمار در وضعیت نشسته قرار گرفته و با ا ml/kg 7 -5پس از تجویز . اندازه گیري شد

حسی ، توسط یک دستیار بیهوشی ثابت و با یکبار تالش، تحت بی25شماره  Qunickeبا سوزن  5/0% سی بوپیواکائین سی

- باال آورده می 6Tحسی نخاعی تا شد و سطح بیدرجه به باال آورده می 15نخاعی قرار گرفته و سریعاً خوابانده و سر بیمار 

و در ریکاوري  30، 25، 20،  15،  10،  8،  6،  4،  2حسی نخاعی و در دقایق  پس از بی MAPو  HRمجدد تغییرات . شود

کمتر از مقدار اولیه، افدرین بر  20%یا  90در صورت افت فشار خون سیستولیک به کمتر از . گرفتمورد ارزیابی قرار می

در پایان عمل میزان دوز تجویز . شدیاز تکرار میگرم شروع و در فواصل مختلف بر حسب نمیلی  5با دوز اولیه حسب نیاز 

واحد بین المللی  20پس از خارج کردن نوزاد و کالمپ بند ناف، براي بیمار . گردیدافدرین مشخص و براي بیمار ثبت می

(IU)  به شد در صورت نیاز مبنی بر اعالم شل بودن رحم توسط جراح و بنا دقیقه انفوزین می 15اکسی توسین در عرض

در پایان عمل تعداد دوزهاي . شداکسی توسین بولوس وریدي تجویز می (IU)واحد بین المللی  5/2درخواست وي به میزان 

  .بولوس تجویزي محاسبه و براي بیمار ثبت می گردید

  .شدتعیین می 5و  1پس از خارج شدن نوزاد، آپگار در دقایق 

توسط دستیار آرام و خواب آلود، آرام و آگاه، و بیقرار : گروه  3یکی از  شن بیمار در نماي کلی درمیزان سدی در طول عمل

  .مورد ارزیابی قرار گرفتبیهوشی 

  

شد و گاز و لنگازهاي خونی با میزان خون موجود در ساکشن اندازه گیري می ،، جهت تخمین میزان خونریزيدر پایان عمل

ساعت پس از  12پس از آن براي بیمار هموگلوبین . کردیمسبه میترازو وزن شده و میزان خون خالص را بر حسب گرم محا

بیمار در ریکاوري تحت مانیتور قرار . کردیم تا تفاوت آن را نسبت به هموگلوبین قبل عمل محاسبه کنیمعمل درخواست می

  .شدمیزان درد بیمار نیز مشخص می HRو  MAPگرفت و عالوه بر تعیین می

حسی نخاعی شد تعیین کرده و طول زمانی آن را نسبت به زمان انجام بیعمل بیمار شروع میاولین زمانی که درد محل 

شیاف ، (VPS>4)در صورت داشتن درد پس از انتقال به بخش جهت کنترل درد پس از عمل . بدست می آوردیم

بود شیاف دیکلوفناك به بیمار شد و در صورتی که درد بیمار شروع نشده ساعت تجویز می 8میلی گرم هر  100دیکلوفناك 



١٧

اما باز در صورت  شدشد شیاف دیکلوفناك بعدي داده میساعت درد بیمار مجدد شروع می 8اگر پس از . شدداده نمی

شد ساعت بعد از تجویز دیکلوفناك شروع می 8حال اگر درد بیمار زودتر از . گرفتنداشتن درد، تجویز دارو صورت نمی

ساعت عالوه بر تعیین اولین زمان نیاز  24پس از  . شدتجویز می) روتین بخش(میلی گرم وریدي 25پتدین براي بیمار آمپول 

  .گردیدهاي دریافتی اعم از دیکلوفناك و پتدین محاسبه و ثبت میبه مسکن نسبت به زمان ورود به بخش تعداد دوز مسکن

  

  :هاروش جمع آوري و تجزیه و تحلیل داده

. مورد بررسی قرار گرفتند SPSS Version 16وري شده، کد گذاري و وارد رایانه شدند و با نرم افزار هاي جمع آداده

کروسکال ,دردي و میزان مصرف مسکن در بخش با روش تغییرات درد، هموگلوبین، همودینامیک، مدت زمان بی

,Chi-squareوالیس ANOVA, یق دار در این تحقسطح معنی. مورد آنالیز قرار گرفتPvalue<0/05 در نظر گرفته شد.  

  

  :هاي اجرایی طرح و روش حل مشکالتمحدودیت

  عدم رضایت برخی از بیماران جهت شرکت در مطالعه

  حسی نخاعی و نیاز به بیهوشی عمومیعدم موفقیت در انجام بی

  

  : (Ethical Review)مالحظات اخالقی 

، اطالعات حاصل از طرح به صورت کلی و بدون نام منتشر گردید، طرح پس از تصویب در کمیته اخالق دانشگاه انجام شد

طرح براي بیماران توضیح داده شد و بیماران با رضایت وارد طرح شدند، اگر بیماران دچار عوارض می شدند از طرح خارج 

.می گشتند
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  فصل چهارم

  نتایج و یافته ها
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  نتایج و یافته ها

  

شدن بی   Failبه دلیل درد در شروع جراحی و   Spinal Anesthesiaبیـــــــمار پس از انجام  8در این مـــــــطالعه 

.بـــــیمار جدید جایگزین شدند  8حسی نخاعی تحت بیهوشی جنرال قرار گرفتند و از مـــــــطالعه خارج شدند و با 

وههاي شرکت کننده برحسب وزن، قد، سنمقایسه مشخصات گر: 1جدول شماره 

میانگین و انحراف معیارهاگروه

X2Pvalue متغیر

هر دو داروترانگزامیک اسیددیکلوفناك

kg(13±7875±1773±10(وزن
5.80.053

cm(3.17±161161±14.3156±10.68.88.8(قد

year(5.3±2728±5.36.3±270.450.7(سن

به تفکیک وزن، قد،  MEAN±SD، مشخصات اولیه گروههاي شرکت کننده در مطالعه بر حسب ANOVAطبق آزمون       

این یافته ها نشان می دهد که نمونه هاي انتخابی داراي اختالف معنی داري نبوده و متغیرهاي . سن مورد بررسی قرار گرفت

 .یکسانی داشتند
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  برحسب تعداد حاملگی گروههاي مورد  مطالعه مشخصات گروههاي شرکت کننده: 2جدول شماره

ها گروه

گروه دریافت کننده 

  دیکلوفناك

N=67

گروه دریافت کننده 

  ترانگزامیک اسید

N=66

  گروه دریافت  کننده هر دو دارو

N=69

P
va

lu
e

فراوانیمتغیر
درصد

فراوانی
درصد

فراوانی
درصد

12029.92233.32739.1گراوید 

0.27

23349.33045.52536.2 گراوید

31217.9812.11521.7گراوید 

423.069.122.9گراوید 

  

نمونه هاي سه گروه از نظر تعداد حاملگی با هم داراي  مشاهده  می شود طبق آزمون کاي دو،  2همانطور که جدول شماره 

  .  اختالف معنی داري نیستند
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مقایسه گروههاي مطالعه بر حسب تعداد حاملگی: 1ه نمودار شمار

  

  موقع ورود به اتاق عملمیزانMAP,HRمقایسه سه گروه از نظرمیزان هموگلوبین اولیه، : 3جدول شماره 

  هاگروه

متغیر                        

میانگین و انحراف معیار

X
2Pvalue

هر دو داروترانگزامیک اسیددیکلوفناك

11.35.40.12±1.21.03±1.211.96±11.96یزان هموگلوبین اولیهم

HR  موقع ورود به اتاق

عمل

96.1±16.712.8±91.414±96.4

8.67.8

MAP  موقع ورود به اتاق

عمل

14.5±93.315±9310.07±95.2

0.410.6

  

  

ی
وان
را
ف

ی
وان
را
ف

))
اد
عد

ت
اد
عد

ت
((
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قلبی و فشار خون متوسط شریانی داراي  نشان داد که این سه از نظر میزان هموگلوبین، میانگین ضربانANOVAآزمون 

  . اختالف معنی داري نیستند

  

  مقایسه سه گروه از نظرمیزان تعداد گاز، تعداد لنگاز، وزن گاز و لنگاز خیس، میزان خون در ساکشن:  4جدول شماره  

  ها گروه

متغیر

میانگین و انحراف معیار

X
2Pvalue

هر دو داروترانگزامیک اسیددیکلوفناك

0.853.70.000±3/012.8±4.41.4±1.6تعداد گاز

0.815.70.000±21.5±9.21.1±0.96تعداد لنگاز

1795.30.04±9180±21032±88وزن گاز و لنگاز خیس

11411.20.004±128103±104104±161میزان خون در ساکشن

  

ظر تعداد گاز و لنگاز با هم داراي تفاوت معنی داري این جدول نشان دهنده این موضوع می باشد که سه گروه از ن

) p=0.04(همچنین در رابطه با وزن گاز و لنگاز خیس این سه گروه داراي اختالف معنی داري بودند ) p=0.000(هستند

)p=0.004(در بین سه گروه از نظر میزان خون موجود در ساکشن اختالف معنی داري دیده شد

  

  Pvalue)برحسب(معنی داري تعداد گاز و لنگاز دو به دو بین گروه ها  مقایسه میزان.1-4جدول 

گروه هر دو داروگروه ترانگزامیک اسید

0.010.02گروه دیکلوفناك

0.7-گروه ترانگزامیک اسید

 P=0.01زامیک اسیدتوجه به نتایج این مطالعه به این رسیدیم که  از نظر تعداد گاز و لنگاز گروه دیکلوفناك با گروه ترانگ با

از نظر آماري معنی دار بود ولی گروه ترانگزامیک اسید با گروه هر دو دارو داراي تفاوت معنی  P=0.02وبا گروه هر دو دارو

P=0.7داري نبودند
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  Pvalue)برحسب(مقایسه میزان معنی داري وزن گاز و لنگاز خیس دو به دو بین گروه ها . 2-4جدول 

گروه هر دو دارواسید گروه ترانگزامیک

0.020.03گروه دیکلوفناك

0.75-گروه ترانگزامیک اسید

با توجه به نتایج این مطالعه به این رسیدیم که  از نظر وزن گاز و لنگاز خیس گروه دیکلوفناك با گروه ترانگزامیک 

ه ترانگزامیک اسید با گروه هر دو دارو از نظر آماري معنی دار بود ولی گرو P=0.03وبا گروه هر دو دارو P=0.02اسید

P=0.75داراي تفاوت معنی داري نبودند

  

  Pvalue)برحسب(مقایسه میزان معنی داري میزان خون موجود در ساکشن دو به دو بین گروه ها . 3-4جدول 

گروه هر دو داروگروه ترانگزامیک اسید

0.030.01گروه دیکلوفناك

0.6-گروه ترانگزامیک اسید

با توجه به نتایج این مطالعه به این رسیدیم که  از نظر میزان خون موجود در ساکشن گروه دیکلوفناك با گروه ترانگزامیک 

از نظر آماري معنی دار بود ولی گروه ترانگزامیک اسید با گروه هر دو دارو  P=0.01وبا گروه هر دو دارو P=0.03اسید

P=0.6داراي تفاوت معنی داري نبودند

مقایسه سه گروه از نظر میزان هموگلوبین اولیه و ثانویه:  5جدول شماره 

pvalueگروه هر دو داروگروه ترانگزامیک اسیدگروه دیکلوفناك

11.30.12±11.31.03±1.20.82±11.96هموگلوبین اولیه

11.20.02±11.050.82±1.021.19±9.05هموگلوبین ثانویه

  تفاوت  هموگلوبین

لیه وثانویهاو

2.91±0.180.37±0.250.1±0.10.04

Pvalue0.030.40.83
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که به نظر می رسد این تفاوت ) pvalue=0.04(با توجه به جدول باال تفاوت هموگلوبین اولیه و ثانویه معنی دار بوده

که این با ) pvalue=0.03(ه مربوط به گروه دیکلوفناك باشد چراکه تفاوت هموگلوبین اولیه و ثانویه اش معنی دار بود

.بیشتر بودن میزان خونریزي در گروه دیکلوفناك همخوانی دارد

  

مقایسه میزان معنی داري تفاوت هموگلوبین سه گروه: 1-5جدول 

گروه هر دو داروگروه ترانگزامیک اسید

0.020.01گروه دیکلوفناك

0.5-گروه ترانگزامیک اسید

مطالعه به این رسیدیم که میانگین تفاوت هموگلوبین گروه دیکلوفناك با گروه ترانگزامیک با توجه به نتایج این 

از نظر آماري معنی دار بود ولی گروه ترانگزامیک اسید با گروه هر دو دارو  P=0.01وبا گروه هر دو دارو P=0.02اسید

  P=0.5داراي تفاوت معنی داري نبودند
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  مقایسه سه گروه از نظر نوسانات میانگین ضربان قلبی در سه گروه:  6جدول شماره 

با توجه به نتایج جدول با ال، اختالف نوسانات میانگین ضربان قلبی در سه گروه مشابه بوده و از نظر آماري معنی دار نمی 

)p=0.46(باشد 

  

  

  

  

  گروه

  زمان                       

هر دو داروترانگزامیک اسیددیکلوفناك

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

9619.139820.219919.6ریکاوري قبل از عمل

9821.6710224.519717.30دقیقه پس از بی حسی نخاعی2

10023.9410426.999717.30دقیقه پس از بی حسی نخاعی4

9518.489416.829414.7دقیقه پس از بی حسی نخاعی6

9417.559315.139313.6دقیقه پس از بی حسی نخاعی8

دقیقه پس از بی حسی 10

نخاعی
9720.29416.829515.3

دقیقه پس از بی حسی 15

نخاعی
11227.249719.189616.8

بی حسی دقیقه پس از 20

نخاعی
9922.429517.699818.03

دقیقه پس از بی حسی  25

نخاعی
9619.139820.219717.30

دقیقه پس از بی حسی 30

نخاعی
9417.559921.2

99
19.6

9215.2410325.19818.03ریکاوري پس از عمل

9316.249214.019212.5بالفاصله پس از ورود به بخش

0.46بین سه گروهpvalueمیزان 
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روه بر اساس میانگین فشار خون متوسط شریانی بر حسب میلی متر جیوهمقایسه سه گ: 7جدول شماره 

  گروه

زمان                    

هر دو داروترانگزامیک اسیددیکلوفناك

انحراف میانگین

معیار

انحراف میانگین

معیار

انحراف معیارمیانگین

93.091.5396.071.5493.271.51ریکاوري قبل از عمل

83.942.0986.252.1186.502.06ه پس از بی حسی نخاعیدقیق2

76.891.9874.362791.95دقیقه پس از بی حسی نخاعی4

75.671.9274.871.9477.721.89دقیقه پس از بی حسی نخاعی6

79.381.8876.801.8976.851.85دقیقه پس از بی حسی نخاعی8

76.251.70276.161.71578.551.67دقیقه پس از بی حسی نخاعی10

76.471.7873.011.7978.871.75دقیقه پس از بی حسی نخاعی15

85.743.0983.121.9875.211.49دقیقه پس از بی حسی نخاعی20

75.681.6669.151.6772.131.64دقیقه پس از بی حسی نخاعی 25

76.491.5167.381.5370.971.49دقیقه پس از بی حسی نخاعی30

76.491.5968.741.6072.691.57ریکاوري پس از عمل

79.201.5473.861.5575.791.52بالفاصله پس از ورود به بخش

0.3بین سه گروهpvalueمیزان 

  

ه بوده و از نظر آماري سه گروه مشابدر  با توجه به نتایج جدول با ال اختالف نوسانات میانگین فشار خون متوسط شریانی

  )p=0.3(معنی دار نمی باشد 
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تغییرات میانگین ضربان قلبی در طول عمل در زمان هاي مشابه: 2نمودار شماره 

  

  

  تغییرات میانگین فشارخون متوسط شریانی در طول عمل در زمان هاي مشابه: 3نمودار شماره 

  

ضربان قلبی در هر سه گروه به صورت مشابه بوده و اختالف آماري معنی داري تغییرات فشار خون متوسط شریانی و تعداد 

). p>0.05(مشاهده نشد
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  )برحسب ساعت(میانگین اولین زمان نیاز به مسکنمقایسه سه گروه از نظر :4نمودار شماره

  

ن زمان درگروه دریافت کننده بود که ای دقیقه121میانگین اولین زمان نیاز به مسکن در گروه دریافت کننده دیکلوفناك 

دقیقه بود، از نظر آماري اختالف معنی  118دقیقه و در گروهی که هر دارو را دریافت کرده بودند   106ترانگزامیک اسید 

  )p=0.002(در سه گروه مشاهده شد  ANOVAداري بر اساس آزمون  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

داروها
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ن دریافت مسکنمقایسه گروههاي مورد مطالعه از نظرمیزا: 8جدول شماره 

  هاگروه

       

بندي متغیررتبه       

گروه دریافت کننده 

  دیکلوفناك 

N=67

گروه  دریافت کننده 

  ترانگزامیک اسید

N=66

گروه دریافت  کننده هر 

  دو دارو

 N=69

P value  

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

عدم مصرف مسکن
000000

0.04
مسکن بار 1

3147.0%3956.5%3349.2%

بار مسکن 2
1826.9%2537.9%23

33%

بار مسکن 3
69%1319.4%913.6%

%11.5%0011.5بار مسکن4

همانطور که دراین جدول مشاهده می شود نمونه هاي مورد مطالعه در سه گروه از نظر میزان دریافت مسکن داراي اختالف   

).p=0. 04(ري با هم بودندمعنی دا

  Pvalue)برحسب(مقایسه معنی داري میزان دریافت مسکن گروهها:1-8جدول 

گروه هر دو داروگروه ترانگزامیک اسید

0.030/09گروه دیکلوفناك

0/01-گروه ترانگزامیک اسید

و   P=0.03وفناك با گروه ترانگزامیک اسیدبا توجه به نتایج این مطالعه به این رسیدیم که میزان دریافت مسکن گروه دیکل

ولی  گروه دیکلوفناك با گروه هر دو دارو از  P=0.01ترانگزامیک اسیدبا گروه هر دو دارو  داراي تفاوت معنی داري بودند

.P=0.09نظر آماري معنی دار نبود
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  عملدر طول  طالعه بر اساس میزان سدیشن بیمارمقایسه گروههاي مورد م: 9جدول شماره

هاگروه 

  

بندي متغیررتبه       

گروه دریافت کننده 

  دیکلوفناك 

N=67

گروه  دریافت کننده 

  ترانگزامیک اسید

N=66

گروه دریافت  کننده هر دو 

  دارو

 N=69

P value

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

1218.3آرام و خواب آلود
69

3043.5
0.000

43653652/25683.6آرام و آگاه

57.41116.734/3بیقرار

  

در آنالیزهاي بدست آمده طبق آزمون کاي دو، در مورد میزان سدیشن بیمار در طول عمل، مشخص شد که بین نوع داروي  

فت کننده دریافتی و میزان خواب آلودگی ارتباط معنا دار وجود دارد و بیشترین میزان بی قراري مربوط به گروه دریا

و کمترین میزان بی قراري مربوط به گروهی که هر دو دارو را دریافت کرده اند می ) درصد16.7(ترانگزامیک اسید 

)درصد4.3(باشد

 (P value:0.000).  

  Pvalue)برحسب(مقایسه معنی داري میزان سدیشن بیمار در طول عمل بین گروهها:1-9جدول 

اروگروه هر دو دگروه ترانگزامیک اسید

0.020.07گروه دیکلوفناك

0.03-گروه ترانگزامیک اسید

  

در طول عمل گروه دیکلوفناك با گروه ترانگزامیک  این رسیدیم که میزان سدیشن بیماربا توجه به نتایج این مطالعه به 

لی گروه دیکلوفناك و P=0.03و گروه ترانگزامیک اسید با گروه هر دو دارو داراي تفاوت معنی داري بودندP=0.02اسید

.از نظر آماري معنی دار نبود P=0.07با گروه هر دو دارو
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  مقایسه گروههاي مطالعه از نظر میان سدیشن در طول عمل: 5نمودار شماره 

  

  مقایسه گروههاي مورد مطالعه از نظر دریافت اکسی توسین و افدرین:  10جدول شماره 

  هاگروه

متغیر

میانگین و انحراف معیار

X
2Pvalue

هر دو داروترانگزامیک اسیددیکلوفناك

Iu(8±2222±9.724±9.40.840.65(اکسی توسین

mg(6.2±5.66.5±4.34±3.91.30.51(افدرین

  

طبق آزمون کروسکال والیس، نتایج جدول مورد نظر حاکی از آن است که در رابطه با میزان دریافت اکسی توسین و افدرین 

.سه گروه اختالف معنی داري مشاهده نشدنیز در 

ی
وان
را
ف

ی
وان
را
ف

))
اد
عد

ت
اد
عد

ت
((
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به تفکیک گروهها 1تغییرات آپگار دقیقه : 11جدول شماره 

  گروه ها       

    

    

نمرات آپگار

گروه دریافت کننده 

  دیکلوفناك 

N=67

گروه  دریافت کننده 

  ترانگزامیک اسید

N=66

گروه دریافت  کننده هر دو 

  دارو

 N=69

P value

درصدفراوانیدرصدراوانیفدرصدفراوانی

7
21.800000.07

81210.5513.925

95387.76186.16795

طبق آزمون کاي دو، سه گروه از نظر میزان آپگار داراي اختالف معنی داري با هم نبودند و نمونه هاي سه گروه داراي میزان 

. بودند آپگار یکسان

به تفکیک گروهها 5گار دقیقه تغییرات آپ: 12جدول شماره 

  گروه ها           

    

    

آپگارنمرات  

گروه دریافت کننده 

  دیکلوفناك 

N=67

گروه  دریافت کننده 

  ترانگزامیک اسید

N=66

گروه دریافت  کننده هر دو 

  دارو

 N=69

P value

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

7
12.600000.06

912.6
12.6

12.6

106594.86597.46897.4

طبق آزمون کاي دو، سه گروه از نظر میزان آپگار داراي اختالف معنی داري با هم نبودند و نمونه هاي سه گروه داراي میزان 

. بودند آپگار یکسان
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  فصل پنجم

  بحث
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  :بحث

ن در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید و گروه دریافت کننده نتایج این مطالعه نشان داد که بین میزان مصرف مسک

دیکلوفناك و هر دو دارو اختالف معنی داري مشاهده شد و مصرف مسکن در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید بیشتر 

گروه دریافت دریافت مسکن گروه دیکلوفناك با گروه ترانگزامیک اسید و گروه ترانگزامیک اسید با «).p=0/000( بود

همچنین زمان درخواست مسکن در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید کوتاهتر از دو » .کننده هر دو دارو معنی دار بود

در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید و گروه دریافت کننده هر دو دارو میزان خونریزي بعد ) p=0/000(گروه دیگر بود

تعداد گاز و لنگاز، وزن گاز و لنگاز خیس و میزان خون موجود در «). p<0/05(ك کمتر بود ازعمل نسبت به گروه دیکلوفنا

گروه دیکلوفناك با گروه ترانگزامیک اسید و گروه ترانگزامیک اسید با گروه دریافت کننده هر دو دارو معنی دار ساکشن در

که به نظر می رسد این تفاوت مربوط به گروه  (pvalue=0.04)(تفاوت هموگلوبین اولیه و ثانویه معنی دار بوده» .بود

که این با بیشتر بودن میزان  (pvalue=0.03(دیکلوفناك باشد چراکه تفاوت هموگلوبین اولیه و ثانویه اش معنی دار بوده 

امیک اسید درگروه دیکلوفناك با گروه ترانگز تفاوت هموگلوبین اولیه و ثانویه«. خونریزي در گروه دیکلوفناك همخوانی دارد

» .و گروه ترانگزامیک اسید با گروه دریافت کننده هر دو دارو معنی دار بود

درمطالعات گسترده دریافت دیکلوفناك به صورت عضالنی یا شیاف در کاهش درد بعد از عمل در مقایسه با حتی مخدرها 

توسط هاسویر انجام شده بود  2008سال نتایج ضد دردي بسیار خوبی را نشان داده است به طوریکه در مطالعه اي که در 

در مطالعه اي که توسط ]8[میلی گرم شیاف دیکلوفناك تقریبا برابربود 100میلی گرم قرص مورفین  با  10تاثیر ضد دردي 

در بررسی مقایسه تاثیرات ضد دردي بین پتیدین و دیکلوفناك انجام شده به این نتیجه  1390نوروزي نیا و همکاران در سال 

در مطالعه ما نیز میزان دریافت مسکن . ]9 [. یدند که این دو دارو در کنترل درد بعد از عمل داراي تاثیر یکسانی می باشندرس

در دو گروه دریافت کننده دیکلوفناك و گروه دریافت کننده هر دو دارو بسیار کمتر از گروه ترانگزامیک اسید بود به طوریکه 

ا گروه ترانگزامیک اسید و گروه ترانگزامیک اسید با گروه دریافت کننده هر دو دارو معنی دریافت مسکن گروه دیکلوفناك ب

).p=0.002(دار بودهمچنین زمان درخواست مسکن در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید کوتاهتر از دو گروه دیگر بود 

بعد از عمل بررسی شده ویکی از این عمل ها که در مطالعات زیادي تأثیر داروي ترانگزامیک اسید بر روي کاهش خونریزي 

بسیاربررسی شده است، سزارین می باشد، نتایج نشان دادند که این دارو باعث کاهش خونریزي در حین عمل و پس از ان 

می شود در مطالعه سن ترك دریافت ترانگزامیک اسید قبل از عمل در بیماران کاندید عمل سزارین انتخابی باعث کاهش 

.[10]ی دار خونریزي بعد از عمل نسبت به گروه کنترل شدمعن

گرم ترانگزامیک اسید را قبل از شروع عمل جراحی سزارین در کاهش خونریزي بعد از عمل 1و همکارانش تأثیر عبدل علیم 

 510ی در برابر سی س 241بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که میزان خونریزي در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید 

   p<0.05(.[11](سی سی گروه کنترل بود واین اختالف از نظر آماري معنی دار بود 
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ترانگزامیک، ده دقیقه قبل از شروع بی حسی نخاعی باعث کاهش میزان خونریزي در دو  m/kg10درمطالعه مانیز دریافت

شد بطوریکه تعداد گاز و لنگاز، بت به گروه دیکلوفناك گروه در یافت کننده ترانگزامیک اسید و دریافت کننده هر دو دارو نس

وزن گاز و لنگاز خیس و میزان خون موجود در ساکشن درگروه دیکلوفناك با گروه ترانگزامیک اسید و گروه ترانگزامیک 

ین معنی داري تفاوت هموگلوبین اولیه و ثانویه معنی دار بود که ا .اسید با گروه دریافت کننده هر دو دارو معنی دار بود

. درگروه دیکلوفناك با گروه ترانگزامیک اسید و گروه ترانگزامیک اسید با گروه دریافت کننده هر دو دارو بود

ترانگزامیک اسید در  گروه داراي آنمی و یک  گروه از mg/kg 15و mg/kg  10نین آپسانا به بررسی دریافت دوز همچ

خت که نشان داده شد که این دارو باعث کاهش خونریزي بعد از عمل شد و بدون آنمی در مقایسه با گروه کنترل پردا

میلی گرم داراي تاثیر بیشتري بود   15درگروه آنمی نیز باعث کاهش دریافت خون شد و همچنین نتایج نشان داد که دوز 

  .[12]بدون اینکه داراي عوارض جانبی خاصی باشد

ین فشار خون سیستولیک و ضربان قلبی در سه گروه در قبل از شروع، در طول و در راستاي مطالعه باال در بررسی ما میانگ

بعد از عمل جراحی اندازه گیري  شد و همانطور که نتایج نشان دادند میانگین موارد ذکرشده در سه گروه مشابه بوده و داراي 

و دیکلوفناك بر همودینامیک بیمار تأثیري این بدان معنا می باشد که ترانگزامیک اسید . اختالف آماري معنی داري نبودند

.که مطالعه مشابهی در این زمینه صورت نگرفته است. نداشته است

که بر روي بیماران    2012جهت بررسی کاهش درد بر روي میزان خونریزي بعد از عمل در مطالعه توسط برناسک در سال 

یجه رسیدند که بین تزریق دارو جهت کاهش درد در اطراف زانو و کاندید جراحی آرتروپالستی زانو انجام شده بود به ابن نت

اما در مطالعه ما نیز همانطور که ذکر شد . [13]در کاهش خونریزي بعد از عمل تفاوت معنی داري دیده نشد  FFPدریافت

دیکلوفناك بیشتر  بین کاهش خونریزي در گروه دیکلوفناك و دو گروه دیگرتفاوت معنی دار بود و میزان خونریزي در گروه

  . از دو گروه دیگر بود

انجام شد ترانگزامیک اسید باعث کاهش خونریزي در محل هماتوم عمل  2011در مطالعه اي که توسط چوت در سال 

 [14].جراحی آرتروپالستی زانو شد ولی باعث کاهش درد بیماران بعد از عمل نسبت به گروه کنترل نشد

ت کننده ترانگزامیک اسید نسبت به دو گروه دیگر که داروي دیکلوفناك دریافت کرده بودند، در مطالعه ما نیز گروه دریاف

  . میزان مسکن بیشتري دریافت کرده و همچنین زمان درخواست مسکن نیز دراین گروه کوتاهتر بود

ي سه گروه داراي میزان آپگار و نمونه هادر مطالعه حاضر سه گروه از نظر میزان آپگار داراي اختالف معنی داري باهم نبودند 

  . روي آپگار نداشته استبودند یعنی داروهاي به کار رفته در مطالعه ما تأثیري   یکسان

  .و همچنین در مورد میزان دریافت اکسی توسین و افدرین نیز در سه گروه اختالف معنی داري مشاهده نشد
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مشخص شد که بین نوع داروي دریافتی و میزان  خواب  در مطالعه حاضر، در مورد میزان سدیشن بیمار در طول عمل،

) درصد16.7(آلودگی ارتباط معنا دار وجود دارد و بیشترین میزان بی قراري مربوط به گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید 

  )درصد4.3(و کمترین میزان بی قراري مربوط به گروهی که هر دو دارو را دریافت کرده اند می باشد

دیشن بیماردر طول عمل گروه دیکلوفناك با گروه ترانگزامیک اسیدو گروه ترانگزامیک اسید با گروه هر دو دارو میزان س

  .داراي تفاوت معنی داري بودند ولی گروه دیکلوفناك با گروه هر دو دارو از نظر آماري معنی دار نبود

  . و ترومبوآمبولی دیده نشد در طی تحقیق انجام شده هیچ عوارض ماژوري از قبیل خونریزي گوارشی

  

  :پیشنهادات

.اثر دیگر مسکن هادر ترکیب با ترانگزامیک اسید بررسی شود- 1

  .مطالعه مشابه در مورد سایر اعمال جراحی نظیر اعمال ارتوپدي و نروسرجري و غیره انجام شود- 2

  .مطالعه مشابه در بیماران تحت بیهوشی عمومی انجام شود- 3

ترانگزامیک اسید داده شود و مشخص شود آیا دوز کمتر از مطالعه ما هم در کاهش خونریزي موثر  دوز پایین تري از- 4

  است؟
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Efficiency of combined Tranexamic acid and diclofenac on pain and postoperative 

bleeding in patients undergoing spinal anesthesia for cesarean

Abstract

Objectives: Pain and blood loss postoperative Control after cesarean reduces postoperative 

complications and increased ability to optimize the care of the baby. To study the role of 

tranexamic acid diclofenac in decreasing blood loss  and pain after Cesarean Section.

Methods: In clinical trial was conducted on 210 women undergoing cesarean section that 

divided into 3 groups. The first group Tranexamic acid and diclofenac Suppository, second 

group Tranexamic acid and third group diclofenac Suppository and 2 mL of saline was 

injected. To assess pain, time to first analgesic and pain levels were measured 24 hours after 

surgery Also to determine the amount of bleeding, bleeding in the calculation of the net and 

hemoglobin measured 12 hours after surgery and with pre-operative Hb were compared. 

independent t-test, repeated measures manova, and chi-square were used to compare 

variations.

Results: Between analgesic consumption in the groups receiving Tranexamic acid found in 

the diclofenac group and both drugs were significant differences in analgesic consumption 

was higher in the group receiving Tranexamic acid (p=0/000). However, analgesic request in 

the group receiving Tranexamic acids shorter than the other two groups (p = 0/000) The 

amount of bleeding in the diclofenac group  higher than the other two groups, this difference 

was statistically significant(p<0/05). However, no significant difference between the groups 

in mean hemoglobin(p=0/22).

Conclusion: combined Tranexamic acid and diclofenac significantly reduced the amount of 

blood loss  and pain after Cesarean.

Key word: blood loss postoperative, Cesarean Section, Diclofenac, pain, Tranexamic acid
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خلاصه فارسی:

سابقه و هدف: کنترل درد و خونریزی بعد از عمل سزارین باعث کاهش عوارض گردیده و سبب تحرک زودتر مادر وافزایش توانایی وی در مراقبت بهینه نوزاد شده و تأثیر مثبتی  در ارتباط اولیه مادر و نوزاد میگذارد. هدف ازاین مطالعه بررسی روشی بهتر برای کنترل درد و خونریزی بعد از عمل سزارین  با استفاده از ترکیب دو داروی ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک می باشد.

روش اجرا: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 210 خانم حامله کاندید عمل جراحی سزارین انتخابی که شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند، به صورت تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. به یک گروه آمپول ترانگزامیک اسید و شیاف دیکلوفناک، به یک گروه ترانگزامیک اسید و شیاف پلاسبو و به گروه بعدی شیاف دیکلوفناک و 2 سی سی نرمال سالین تزریق شد. جهت تعیین میزان درد، اولین زمان نیاز به مسکن و میزان مسکن در 24 ساعت پس از عمل و جهت تعیین میزان خونریزی، خونریزی خالص را محاسبه کرده و میزان هموگلوبین  12 ساعت پس از عمل را اندازه گیری کرده و نسبت به Hb قبل عمل مقایسه کردیم. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار spss16 با استفاده از آزمون های آماری کروسکال والیسChi-square, ANOVA,  مورد آنالیز قرار گرفتند.


نتایج: بین میزان مصرف مسکن در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید و گروه در یافت کننده دیکلوفناک و هر دو دارو اختلاف معنی داری مشاهده شد ( p=0/04). همچنین از نظر زمان درخواست مسکن اختلاف معنی داری در سه گروه مشاهده شد (p=0.002) خونریزی سه گروه از نظر تعداد گاز و لنگاز با هم دارای تفاوت معنی داری بودند(p=0.000) همچنین در رابطه با وزن گاز و لنگاز خیس این سه گروه دارای اختلاف معنی داری بودند (p=0.04) در بین سه گروه از نظر میزان خون موجود در ساکشن اختلاف معنی داری دیده شد(p=0.004)همچنین بین میانگین هموگلوبین درسه گروه اختلاف معنی داری مشاهده شد (pvalue=0.04).

نتیجه گیری:  نتایج مطالعه نشان داد که ترکیب دو داروی دیکلوفناک و ترانگزامیک اسید با هم باعث کاهش میزان خونریزی و درد بعد از عمل می شود.

کلیدواژه ها: ترانگزامیک اسید، دیکلوفناک، خونریزی، درد، سزارین

فصل اول


مقدمه و بیان مساله

فصل اول:  مقدمه


زایمان سزارین به صورت به دنیا آوردن جنین از راه ایجاد برش هایی در دیواره شکمی و دیواره رحمی تعریف می شود. میزان زایمان سزارین در ایالات متحده از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۰۷ میلادی افزایشی پیشرونده داشته و از ۴/۵ درصد کل زایمان هابه  8/31 درصد کل زایمان هارسیده است. 


در صورتی که سزارین از قبل برنامه ریزی شده باشد می توان از یک داروی آرامبخش حین خواب در شب پیش از عمل استفاده کرد. عموما تا پس از تولد نوزاد هیچ داروی مخدر یا آرامبخش  دیگری تجویز نمی شود. ]25[

تسکین درد پس از زایمان: 


درد بعد از عمل درصورت عدم كنترل مي تواند طيفي از تاثيرات حاد و مزمن را ايجاد كند، در صورت كنترل درد حين و بعد از عمل از از طريق مداخله بر تغييرات پاتوفيزيولوژي كه در حين جراحي رخ مي دهد مي توان عوارض بعدي را كم كرده و دوره بهبودي بيمار بلافاصله بعد از عمل و پس از ترخيص از بيمارستان را كوتاه نمود]28[.


 تسکین درد پس از سزارین نیز اهمیت فراوانی دارد زیرا تسکین موثر درد میتواند سبب تحرک زودتر مادر و کاهش خطر ابتلا به بیماریهای ترومبو آمبولیک که در طول حاملگی افزایش یافته است، گردد. درد همچنین ممکن است توانایی مادر را در مراقبت بهینه نوزاد مختل کند و تأثیر منفی در ارتباط اولیه مادر و نوزاد میگذارد]29،30[.


 قسمت عمده كنترل درد بعد از عمل توسط مخدرها و داروهاي ضد التهابي غيراستروئیدی انجام می شود که یکی از داروهای شایع در این گروه دیکلوفناک می باشد اين داروها به طور چند جانبه مفيد هستند كه به دليل مكانيسم اثر متفاوت آن ها از اوپيوييدها و داروهاي  بی حسي موضعي مي باشد و در نتيجه منجر به كاهش دوز مصرفي اوپيوييدها تا 50درصد مي شوند كه خود به كاهش عوارض ناشي از مصرف اوپيوييدها از جمله تهوع، كم شدن دامنه تنفس و حتي وقفه تنفسي و تاخير عملكرد سيستم گوارشي كمك مي كند و همچنين باعث كاهش هزينه هاي بيمارستاني و افزايش رضايت بيماران مي شود ]31[.


تسکین درد پس از سزارین نیز اهمیت فراوانی دارد زیرا تسکین موثر درد می تواند سبب تحرک زودتر مادر و کاهش خطر ابتلا به بیماری های ترومبوآمبولیک که در طول حاملگی افزایش یافته است، گردد. درد همچنین ممکن است توانایی مادر را در مراقبت بهینه نوزاد مختل کند و تاثیر منفی در ارتباط اولیه مادر و نوزاد می گذارد. همچنین درد می تواند توانایی مادر در شیردهی موثر و تغذیه نوزاد را کاهش دهد. 


کاهش درد درصورتی موثر و ایمن می باشد که تحرک مادر برای مراقبت از نوزاد را محدود نکند و عوارض نوزادی با توجه به تغذیه با شیر مادر نداشته باشد.  

درد پس از سزارین به دو علت می باشد: درد سوماتیک از محل زخم عمل و درد احشایی ناشی از رحم. ]27[ 

جهت کنترل درد پس از زایمان روش ها و دارو های مختلفی به کار می رود: 


شایع ترین روش کنترل درد پس از زایمان استفاده از مخدر به صورت عضلانی یا وریدی با PCA یا قسمتی از بی حسی رژیونال در سزارین می باشد. 


در تجویز عضلانی یا زیر جلدی مخدر تفاوت و تنوع زیادی در جذب دارو بین افراد وجود دارد و همچنین نیاز به تکرار تزریق بیمار و کادر پرستاری راحت نمی باشد. دوزهای زیاد مخدر سبب خواب آلودگی و سدیشن شده و دوزهای کم برای تسکین درد ناکافی می باشد. PCA (Patient-Controlled Analgesia) بسیاری از محدودیت های تزریق عضلانی یا زیر جلدی را ندارد و دوزهای کوچک بولوس مخدر از طریق دستگاه تجویز می شود. اما PCA  دست و پا گیر بوده و در تحرک مادر و مراقبت از نوزاد  برای مادر دشواری ایجاد می کند و نیز همه توانایی استفاده صحیح از دستگاه را ندارند. ]27[ 

مپریدین شایع ترین مخدر استفاده شده در سزارین است که به علت ترشح متابولیت مپریدین «نورمپریدین» در شیر مادر، مصرف آن کاهش یافته است. 


ممکن است بیماران به علت ترس از اعتیاد از دریافت مخدر خودداری کنند.  ]27[

- از روشهای نورواگزیال مثل تجویز مخدر در اینتراتکال و تجویز مخدر همراه با دوزهای اندک بی حس کننده ها در فضای اپیدورال برای کنترل درد پس از عمل استفاده شده است. ]27[ 

- کلونیدین با اثر 

آدرنژریک و تعدیل مسیر درد در شاخ خلفی نخاع سبب کاهش درد می شود. استفاده از کلونیدین در روش نخاعی سبب هیپوتانسیون، برادیکاری، تهوع و استفراغ می شود.  ]27[

-Dexmedetomidine:  مثل کلونیدین، آگونیست
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 است. عوارض مثل خواب آوری دارد ولی در کل متغیر های تنفسی مثل ساچوریشن و تعداد تنفس بهتر حفظ می شود.  ]27[

- نئوستیگمن: استفاده نورواگزیال نئوستیگمن باعث مهار تخریب استیل کولین در طناب نخاعی می شود به علت عوارض مثل سدیشن، Shivering و تهوع به کار نمی رود.  ]27[

Gabapantin-: که با دوز ۶۰۰ میلی گرم جهت کنترل درد زایمان به کار رفته است. عوارضی مثل تهوع و استفراغ و خارش و سدیشن شدید در مصرف آن گزارش شده است. ]28[

خونریزی پس از سزارین: 


بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی، سالیانه 585000 زن به دلیل عوامل مربوط به بارداری فوت می کنند، که از این تعداد 25% مرگ و میرها ناشی از خونریزی شدید است. امروزه میزان بروز عمل سزارین در حال افزایش است و همانطور که میدانیم میزان ازدست دادن خون در عمل سزارین, 1000سی سی در مقابل زایمان واژینال, 500 سی سی است. هماتوکریت بعد از سزارین, در حد 10 % افت می کند و ترانسفیوژن در 6 % زنان تحت سزارین, در مقایسه با 4% زایمان واژینال لازم می شود]25و26[.


شایع ترین علت خونریزی بعد از زایمان آتونی رحم است که به دلیل انقباض رحمی ناکافی بعد از زایمان ایجاد می شود. ریسک فاکتور های آن شامل زایمان طول کشیده، رحم زیاد متسع شده (ماکروزومی، چند قلویی)، عفونت، مولتی پاریته، تجویز دارو های شل کننده رحم(هوشبرهای هالوژنه، آگونیست بتاسمپاتومیمتیک و سولفات منیزیم) می باشد. برای درمان آن؛اکسی توسین،آنالوگ پروستاگلاندین
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  مثلCarboprost  مشتقات ارگوت سوچورهای کمپرسیوجراحی وسزارین هیسترکتومی درمواردشدیدبه کار میرود.میتوان ازعوارض مشتقات ارگوت  به هایپرتنشن وازعوارضcarboprost به تهوع واستفراغ و برونکوکنستریکشن، اشاره کرد. ]27و29[

اکسی توسین به صورت روتین توسط متخصصین بیهوشی برای جلوگیری و درمان خونریزی بعد از زایمان به علت آتونی رحم در طول سزارین به کار می رود. انفوزیون اکسی توسین بدون نیاز به دوز بولوس جهت کنترل خونریزی کافی است. ]30[ 


تجویز مقادیر زیاد اکسی توسین می تواند عوارض قلبی عروقی شدید مثل هیپوتانسیون به علت وازودیلاسیون ایجاد کند. مطالعات اخیر نشان داده که تجویز ۱ و ۲ و ۳ واحد بین المللی (IU)می تواند انقباضات کافی رحم بعد از سزارین را فراهم سازد. اکسی توسین بیشتر از دو واحد بین المللی (IU)  می تواند تهوع ایجاد کند. به هر حال تجویز وریدی نسبت به انفوزیون نه تنها بهتر نیست بلکه می تواند عوارضی مثل ایسکمی میوکارد را ایجاد کند. ]31[

ترانگزامیک اسید- مشتق صناعی، لیزین است که تأثیرات آنتی فیبرینولیتیک خود را با بلوک مکان های باندینگ لیزین روی پلاسمینوژن به شکل قابل برگشت اعمال می کند و بنابراین از دژنراسیون فیبرین جلوگیری می کند. ترانگزامیک اسید از جفت می گذرد و به جنین می رسد اما هیچ تأثیر بدی روی جنین ندارد. به عنوان مثال در مقاله ای عنوان شده که 12 زن حامله با ترانگزامیک و فیبرینوژن برای 64 روز تا زایمان طبیعی درمان شدند و در همه آن ها، کودکان سالم به دنیا آمدند. پس دارو هیچ تأثیر بدی روی جنین و کودک به دنیا آمده نداشته است. همچنین ترانگزامیک در داخل شیر مادر ترشح میشود و غلظت آن در شیر مادر، یک ساعت پس از آخرین دوز داده شده، در طی دو روز درمان یک درصد بوده است، که این هم هیچ تأثیر بدی بر روی کودک نداشته است. ]15[

دیکلوفناک-  مکانیسم اثر آن، مهار آنزیم سیکلواکسیژناز است که با مهار آن تولید پروستاگلندین کم شده و در نتیجه درد و تورم هم کاهش می یابد. از دیکلوفناک در موارد آرتریت-نقرس-میگرن-کشیدگی رباط و... استفاده میشوند که هم درد را از بین برده و هم التهاب را کم می کند.

بیان مساله

امروزه روش های زیادی برای کاهش خونریزی بعد از سزارین به کار می رود که هدف آن یک زایمان ایمن برای نوزادان، با حداقل موربیدیتی مادری است. این موربیدیتی ها شامل خونریزی، آنمی و ترانسفیوژن خون می باشد و از آنجایی که خونریزی می تواند از علل مرگ و میر مادری باشد لذا کاهش خونریزی هرچند به مقدار اندک کمک بزرگی به مادران باردار می باشد، داروهایی که جهت کاهش خونریزی پس از زایمان به کار می روند، شامل: اکسی توسین، میزوپروستول، پروستاگلندین f2α و متیل ارگونوین و ترانگزامیک اسید می باشد. 

با توجه به اینکه مطالعات زیادی تاثیر داروی ترانگزامیک اسید را بر روی کاهش خونریزی بعد از عمل و همچنین تاثیر داروی دیکلوفناک را درکاهش درد بعد از عمل ثابت کرده اند ولی مطالعه ای  که تاثیر هر دو دارو را با هم بررسی نماید بسیار اندک می باشد  و از آنجایی که در بسیاری از مطالعات عنوان شده که کاهش درد منجر به کاهش خونریزی می شود و از طرفی دیکلوفناک که جزءNSAID هاست به نوعی موجب افزایش خونریزی می گردد. همچنین در مورد اهمیت کنترل درد در هنگام تجویز ترانگزامیک اسید میتوان به این موضوع اشاره کرد که کنترل درد در بیماران تحت سزارین منجر به سریع راه افتادن بیمار شده که این خود ریسک ترومبوآمبولی را که یکی از نگرانی های تجویز ترانگزامیک است کاهش می دهد.


بنابراین برآن شدیم تا نتایج تاثیر هر دو دارو را در کنترل درد و خونریزی بعد از عمل سزارین بررسی نماییم.

اهمیت و ضرورت انجام مطالعه: 


با توجه به افزایش پیشرونده میزان عمل سزارین در جوامع مختلف ]25[و کشورمان، تلاش فراوانی جهت ایجاد شرایط مناسب عمل برای بیمار و تیم درمانی انجام شده است. اعمال سزارین معمولا به صورت اورژانسی انجام می شود و کنترل درد و خونریزی بیمار قبل و بعد از عمل چالش بزرگی برای تیم درمانی محسوب می شود. 


شرایط خاص بیمار و عمل ایجاب می کند که بتوانیم جهت کنترل درد و خونریزی از داروهای سریع الاثر با حد اقل عوارض برای مادر و جنین استفاده کنیم. داروهایی مثل مخدر و بنزودیازپین و سایر داروها عوارض مختلفی هرچند خفیف برای جنین و مادر ایجاد می کند. ]26[ روش های نورواگزیال نیز برای تمام بیماران به علت محدودیت زمانی و اجرایی امکان پذیر نیست.  ]26[در کنترل درد پس از عمل نیز با مشکلات و چالش هایی روبرو هستیم. ]27[ در این میان داروی ترانگزامیک اسید با توجه به اثرات مفید و عوارض جانبی کم در تحقیقات مختلفی بعنوان دارویی مفید برای کنترل خونریزی به کار رفته است. همچنین دیکلوفناک به شکل یک مسکن کم عارضه و بسیار مناسبی  برای کنترل درد محسوب می شود. 


با توجه به اینکه کنترل خونریزی بعد از عمل و داشتن حداقل خونریزی از اولویت های متخصص بیهوشی و زنان می باشد. همچنین کاهش درد پس از عمل فواید بسیاری را در نوزاد دارد. مطالعات زیادی تاثیر داروی ترانگزامیک اسید را بر روی کاهش خونریزی بعد از عمل و همچنین تاثیر داروی دیکلوفناک را درکاهش درد بعد از عمل ثابت کرده اند ولی مطالعه ای  که تاثیر هر دو دارو را با هم بررسی نماید بسیار اندک می باشد  و از آنجایی که در بسیاری از مطالعات عنوان شده که کاهش درد منجر به کاهش خونریزی می شود و از طرفی دیکلوفناک که جزءNSAID هاست به نوعی موجب افزایش خونریزی می گرددو اینکه ترانگزامیک اسید در بسیاری از موارد برای کاهش خونریزی در بسیاری از اعمال جراحی نظیر پیوند کبد و جراحی قلب و ارتوپدی و آرتررپلاستی و همچنین کاهش خونریزی پس از پروستاکتومی به کار رفته است. 


با این پیش فرض این مطالعه را با هدف بررسی تاثیر ترانگرامیک اسید و شیاف دیکلوفناک بر کنترل درد و خونریزی پس از عمل سزارین شروع کردیم.

 اهداف و فرضیات (OBJECTIVE & HYPOTHESIS) : 


الف - هدف اصلی طرح (General Objective ): 


بررسی اثر ترکیب ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک بر درد بعد از عمل سزارین.

 بررسی اثر ترکیب ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک بر میزان خونریزی بعد از عمل سزارین.

 ب - اهداف فرعی (Specific Objectives ) : 

· بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر تغییرات همودینامیک ( (HR,BP 

      بررسی اثر دیکلوفناک بر تغییرات همودینامیک ( (HR,BP 


      بررسی اثر ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک بر تغییرات همودینامیک ( (HR,BP

     مقایسه اثر ترکیب ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک و هرکدام به تنهایی بر تغییرات همودینامیک ( (HR,BP

· بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر میزان اکسی توسین انفوزیون شده پس از کلامپ بندناف و میزان افدرین دریافتی

· بررسی اثر دیکلوفناک بر میزان اکسی توسین انفوزیون شده پس از کلامپ بندناف و میزان افدرین دریافتی

· بررسی اثر ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک بر میزان اکسی توسین انفوزیون شده پس از کلامپ بندناف و میزان افدرین دریافتی

· مقایسه اثر ترکیب ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک و هرکدام به تنهایی بر میزان اکسی توسین انفوزیون شده پس از کلامپ بندناف و میزان افدرین دریافتی

· بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر میزان سدیشن بیماران

      بررسی اثر دیکلوفناک بر میزان سدیشن بیماران


      بررسی اثر ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک بر میزان سدیشن بیماران


     مقایسه اثر ترکیب ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک و هرکدام به تنهایی بر میزان سدیشن بیماران


· بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر عوارض ماژور از قبیل میزان خونریزی گوارشی و ترومبوآمبولی

      بررسی اثر دیکلوفناک بر عوارض ماژور از قبیل میزان خونریزی گوارشی و ترومبوآمبولی


      بررسی اثر ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک بر عوارض ماژور از قبیل میزان خونریزی گوارشی و ترومبوآمبولی


     مقایسه اثر ترکیب ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک و هرکدام به تنهایی بر عوارض ماژور از قبیل میزان خونریزی گوارشی و ترومبوآمبولی

· بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر میزان دریافت مسکن

بررسی اثر دیکلوفناک بر میزان دریافت مسکن

بررسی اثر ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک بر میزان دریافت مسکن

 مقایسه اثر ترکیب ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک و هرکدام به تنهایی بر میزان دریافت مسکن

· بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر آپگار دقیقه یک و 5 نوزادان پس از تولد

بررسی اثر دیکلوفناک برآپگار دقیقه یک و 5 نوزادان پس از تولد

بررسی اثر ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک بر آپگار دقیقه یک و 5 نوزادان پس از تولد

مقایسه اثر ترکیب ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک و هرکدام به تنهایی بر آپگار دقیقه یک و 5 نوزادان پس از تولد

ج- اهداف کاربردی  (Applied Objectives):   

· انتخاب یک روش  مناسب جهت کاهش بیشتر خونریزی و درد در  زایمان در خانم های باردار با کمترین عوارض 

· کاهش مصرف مسکن در بخش 

 د- فرضیه ها (Hypothesis) یا سوال های پژوهش : 

1- میزان خونریزی 12 ساعت بعد از عمل سزارین در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید و ترانگزامیک اسید+دیکلوفناک نسبت به گروه دریافت کننده دیکلوفناک کمتر است.

2- مدت زمان بی دردی حاصل از بی حسی نخاعی در گروه دریافت کننده دیکلوفناک و دیکلوفناک+ ترانگزامیک اسید نسبت به گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید بیشتراست.

 3- گروه دریافت کننده دیکلوفناک و ترانگزامیک اسید +دیکلوفناک نسبت به گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید تنها دیرتر به مسکن احتیاج پیدا خواهند کرد.


4- میزان مسکن مورد نیاز در 24 ساعت اول پس از عمل سزارین در گروه دریافت کننده دیکلوفناک و دیکلوفناک+ ترانگزامیک اسید نسبت به گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید کمتر خواهد بود.

5-تغییرات BPوHR  درهر سه گروه( دریافت کننده دیکلوفناک وگروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید وگروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید+دیکلوفناک )مشابه است.


6- میزان اکسی توسین انفوزیون شده پس از کلامپ بندناف در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید و در گروه دریافت کننده دیکلوفناک+    ترانگزامیک اسید نسبت به گروه دریافت کننده دیکلوفناک کمتر خواهد بود.

7- در سه گروه مورد مطالعه بروز عارضه جانبی جدی نادر خواهد بود.

فصل دوم


مروری بر متون

مروری بر متون

· در یک مقاله که  توسط دکترMovafegh , در سال  2008,  نوشته شده است به بررسی اثر ترانگزامیک وریدی بر کاهش خونریزی پس از سزارین پرداخته شده, در این بررسی 100 زن حامله انتخاب شده اند که یک گروه  mg/kg10 ترانگزامیک و گروه دیگرپلاسبو را 20 دقیقه قبل از برش پوستی سزارین دریافت کرده اند, در این مقاله میزان کاهش خونریزی بلافاصله پس از خروج جفت و دو ساعت پس از عمل و همچنین میزان اکسی توسین به کار رفته بررسی شد, در بین دو گروه فوق الذکر متوسط سن, وزن و زمان عمل مشابه بود, نتیجه آن بدین صورت بود که میزان خونریزی در افرادی که ترانگزامیک اسید دریافت کرده اند کمتر بوده, همچنین میزان اکسی توسین به کاررفته نیز کاهش یافته بود. ]16[

· در یک مقاله مروری Peitsidis به بررسی 34 مقاله از تاریخ 1976 تا 2010 پرداخته است(این مقالات شامل 5 مورد control trial و 7 مورد مطالعه مشاهده ای و 22 مورد case report بود), مطالعات نشان داد که تفاوت میزان خونریزی در بین دو گروه دریافت کننده ترانگزامیک و پلاسبو در حدود 32.5 سی سی بوده است.  ]17[

· در یک مطالعه تصادفی دو سو کور کنترلی که Gungorduk, در استانبول, در سال 2008-2009,  بر روی 660 زن تحت CS انجام داد, 330 نفر, 1gr/10cc ترانگزامیک در 20 cc گلوکز 5% قبل از جراحی دریافت کردند؛ میزان خونریزی در گروه دریافت کننده ترانگزامیک 499.9+_ 206.4 نسبت به 600.7+_215.7 بود. در زنان در گروه پلاسبو نسبت به گروه TA نیاز به عوامل utrogenic  بیشتری بود. (14.5% نسبت به 8.5 %)]18[

· در یک مطالعه تصادفی گذشته نگر دیگر که توسط دکترسخاوت, در ایران در بیمارستان شهیدصدوقی یزد,  بر روی 90 زن پریمی پار انجام شده, یک گروه که شامل نیمی از آنان می شد ترانگزامیک, و  گروه دیگر پلاسبو دریافت کردند. میزان خونریزی در پایان عمل و دو ساعت پس از زایمان, هم چنین هموگلوبین و HCT , 24 ساعت پس از CS اندازه گیری شد. ترانگزامیک اسید خونریزی را در طی زایمان و دو ساعت پس از آن کاهش داد،( 28.02+_5.53 در گروه دریافت کننده TX در مقایسه با 37.12+_8.97 در گروه کنترل) و هموگلوبین 24 ساعته در گروه اول بالاتر از دریافت کنندگان  پلاسبو بود.( 12.57+_ 1.33 در مقایسه با 11.74+_ 1.14) ]19[.

· در یک مطالعه دیگر که توسط Natalia Novikova, در لندن در سال 2010 انجام شده, 180 زن باردار انتخاب شدند, که یک گروه که شامل نیمی از آنان بود, یک گرم ترانگزامیک اسید را 10 دقیقه قبل از برش پوست در سزارین دریافت کردند. گروه دیگر نیز پلاسبو دریافت کرده و میزان خونریزی هر دو گروه مقایسه شده و نتیجه آن بدین صورت بود که میزان خونریزی به طور واضح در دریافت کنندگان ترانگزامیک کاهش یافته بود(cc75,17 در مقایسه باcc 108,23 ) ]20[. 

· در پژوهشی که توسط Mohammad Ayedi، در بیمارستان Hedichaker، در تونس انجام شده، 74 بیمار کاندید سزارین انتخاب شدند که گروه اول، ترانگزامیک را mg/kg10، در طی 12 دقیقه به عنوان دوز اینداکشن و سپس mg/kg/h1، در طی عمل تا دو ساعت پس از آن دریافت کردند و گروه دریافت کننده پلاسبو همین مقدار نرمال سالین گرفتند، نتیجه آن بود که میزان خونریزی در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید در حد cc5/70 در مقایسه با cc3/150 در گروه پلاسبو بوده است. ]21[

· در مطالعه ای که توسط Surakora در تایلند انجام شده به بررسی اثر دیکلوفناک عضلانی در کنترل درد پس از سزارین پرداخته که از 90 بیمار که همه تحت اسپاینال آنستزی قرار گرفتند، نیمی از آنان دیکلوفناک عضلانی را هر 12 ساعت برای دو دوز دریافت کردند، و نیمی دیگر پلاسبو گرفتند، در گروه دریافت کننده دیکلوفناک نسبت به گروه کنترل، مسکن اضافه تری لازم نبود(pvalue≤0.031) ]22[

· در یک مطالعه تصادفی دوسو کور کنترلی، گذشته نگر که توسط دکتر آپسانا، در هند که بر روی 90 زن آنمیک تحت سزارین، با هموگلوبین 7-10 انجام شده؛ کل جمعیت به سه گروه تقسیم شده که گروه اول T1(n=c)، mg/kg  10ترانگزامیک را درcc 20 دکستروز 5% دریافت و گروه دوم T2(n=c)، mg/kg  15ترانگزامیک و گروه سوم T3(n=c)، پلاسبو دریافت کردند و هر سه گروه 20 دقیقه قبل از قبل انسزیون پوست این داروها را دریافت کردند و میزان از دست رفتن خون از زمان جدا شدن جفت تا 24 ساعت بعد زایمان اندازه گیری شد و نتیجه آن بدین شکل بود که میزان متوسط خونریزی cc66/88±17/527 بود که در گروه T1، cc96/31± 83/376 و در گروه T2،cc 77/56±17/261 و تفاوت میان T1  و T2، cc 8/24±66/115بود (pvalue≤0.05) و در گروه کنترل در دو مورد نیاز به ترانسفیوژن خون شد، اما در گروه T1  و T2،  نیازی به ترانسفیوژن نشد. نتیجه آن که دوز mg/kg15 ترانگزامیک اسید بدون عوارض جانبی از  mg/kg10 موثرتر است ]12[.

· در مطالعه ای که توسط دکتر Abdel Aleem، در مصر انجام شده، 750 بیمار کاندید سزارین انتخاب که 373 نفر در گروه مطالعه و 367 نفر در گروه کنترل بودند. متوسط خونریزی در گروه ترانگزامیک cc6/241 بود (SE=6/77)، در مقایسه با گروه پلاسبو CC510 (SE=7/72) و میزان افت هموگلوبین در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید کمتر بوده است ]11.[

· در یک مطالعه تصادفی گذشته نگر case کنترل که توسط دکتر Rashmi انجام شده، 100 زن کاندید سزارین انتخاب شدند، که نیمی از آنان ترانگزامیک اسید دریافت کردند و نیمی دیگر  ترانگزامیک اسید دریافت نکردند. میزان خونریزی از زمان جدا شدن جفت تا دو ساعت پس از زایمان اندازه گیری شد؛ که میزان خونریزی در گروه دریافت کننده ترانگزامیک cc5/86 در مقایسه با cc7/142 در گروه کنترل بود (pvalue≤0.001) و هیچ عارضه جانبی هم گزارش نشد]23.[

· در مطالعه غیرتصادفی گذشته نگر که  توسط Chevet در فرانسه بر روی بیماران کاندید آرتروپلاستی کامل زانو انجام شده، بیماران به دو گروه تقسیم شده و گروه اول که شامل 52 نفر بودند قبل انسزیون پوست mg/kg15، ترانگزامیک اسید و برای هر دو گروه شرایط بیهوشی و دریافت آنالژزی مشابه و استاندارد بود، حجم هماتوم در ابتدا و پس از 5 روز از جراحی همچنین میزان ترانسفیوژن نیز فالو گردید و بیماران در بیمارستان برای 8 روز و پس از آن برای 180 روز به صورت تلفنی فالو شدند، نتیجه بدین شکل بود که در طی 5 روز، 25% کاهش هماتوم وجود داشت. painscore  و پارامترهای فانکشنال در بین دو گروه متفاوت نبودند، مصرف مورفین در گروه ترانگزامیکmg 32±35 ودر گروه پلاسبو mg 38±42 بود، حجم هماتوم در گروه ترانگزامیک cc165±337 نسبت به گروه پلاسبو cc202±526(pvalue≤0.0001) پس نتیجه به این شکل است که پس از آرتروپلاستی توتال زانو ترانگزامیک حجم هماتوم را بدون افزایش نیاز به آنژزی در طی 6 ماه کاهش می دهد ]14[.

· در مطالعه ای که در کانادا در دانشگاه مونترال توسط joanneGuay  انجام شده در بیمارانی که تحت عمل جراحی جایگزینی توتال مفصل زانو قرار گرفته اند یک گروه PCAتنها با مورفین گروه دیگر PCA همراه با بلوک عصب فمورال و گروه سوم PCA همراه با بلوک شبکه لومبار خلفی قرار گرفتند میزان خون ریزی وهموگلوبین بعد عمل بررسی شد نتیجه این بود که کنترل درد در این بیماران بر روی میزان خونریزی موثراست و هر چه درد بهتر کنترل شود میزان خونریزی هم کمتر خواهد بود. ]24[.

· درمطالعات گسترده دریافت دیکلوفناک به صورت عضلانی یا شیاف در کاهش درد بعد از عمل در مقایسه با حتی مخدرها نتایج ضد دردی بسیار خوبی را نشان داده است به طوریکه در مطالعه ایی در سال 2008 که توسط Haswir انجام شده بود تاثیر ضد دردی 10 میلی گرم قرص مورفین  با 100 میلی گرم شیاف دیکلوفناک بر اساس سیستم vas تفاوات چندانی با هم نداشت(p>0/05)  به طوریکه میانگین vas   در گروه دیکلوفناک 4 بود در مقابل 3.8 گروه مورفین ]8[.

· در مطالعه ایی توسط نوروزی نیا و همکاران در سال 1390 در بررسی مقایسه تاثیرات ضد دردی بین پتیدین و دیکلوفناک به این نتیجه رسیدند که این دو دارو در کنترل درد بعد از عمل دارای تاثیر یکسانی می باشند ولی شیوع تهوع و استفراغ بعد از عمل نیز در هر دو گروه یکسان بود. ]9[.

· جهت بررسی کاهش درد بر روی میزان خونریزی بعد از عمل در مطالعه توسط برناسک در سال 2012   که بر روی بیمارن کاندید جراحی آرتروپلاستی زانو انجام شده بود به ابن نتیجه رسیدند که بین تزریق دارو جهت کاهش درد در اطراف زانو و دریافتFFP  در کاهش خونریزی بعد از عمل تفاوت معنی داری دیده نشد ]13[.

· در مطالعه سن ترک دریافت ترانگزامیک اسید قبل از عمل در بیماران کاندید عمل سزارین انتخابی باعث کاهش معنی دار خونریزی بعد از عمل نسبت به گروه کنترل شد ]10[.

فصل سوم


مواد و روش کار

مواد و روش کار


جدول متغیرها:

		عنوان متغیر

		مستقل

		وابسته

		کمی

		کیفی

		تعریف علمی

		مقیاس



		

		

		

		پیوسته

		گسسته

		اسمی

		رتبه ای

		

		



		ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک 

		×

		

		

		

		×

		

		

		میلی گرم



		شدت درد

		

		×

		

		×

		

		

		بر اساس اظهارات خود بیمار از 0 تا 10 درجه بندی می شود

		VAS



		داروي مسكن مصرفي

		

		×

		×

		

		

		

		

		



		هموگلوبین قبل عمل

		×

		

		×

		

		

		

		

		میلی گرم بر دسی لیتر



		هموگلوبین24ساعت پس ازعمل

		

		×

		×

		

		

		

		

		میلی گرم بر دسی لیتر



		فشار خون قبل عمل

		×

		

		×

		

		

		

		

		میلی متر جیوه



		فشار خون حین عمل

		

		×

		×

		

		

		

		

		میلی متر جیوه



		ضربان قلب قبل عمل

		×

		

		

		×

		

		

		

		



		ضربان قلب حین عمل

		

		×

		

		×

		

		

		

		



		مدت زمان بیدردی

		

		×

		×

		

		

		

		

		دقیقه



		افدرین

		

		×

		×

		

		

		

		

		میلی گرم



		اکسی توسین

		

		×

		×

		

		

		

		

		واحد



		وزن خالص گاز و لنگاز

		

		×

		×

		

		

		

		

		گرم



		اولين زمان نياز به مسكن

		

		×

		×

		

		

		

		

		دقيقه



		میزان سدیشن

		

		×

		

		×

		×

		

		

		بر اساس چک لیست





 اطلاعات مربوط به نوع مطالعه، جمعیت مورد مطالعه و مکان و زمان مطالعه:

· این مطالعه یک کارآزمایی بالینی میباشد که در بیمارستان کوثر شهر قزوین بر روی زنان حامله ترم کاندید عمل سزارین، انجام شده است. از بین این گروه، بیمارانی که در رنج سنی 40-18 سال بوده انتخاب شدند. خانمهای حاملهای که بیماری زمینهای قبلی یا در طول حاملگی داشتند حتی اگر هم با دارو و اقدامات درمانی کنترل شده بود، در این مطالعه قرار داده نشدند. بیماران باید ممنوعیتی جهت انجام بیحسی نخاعی یا سابقه آلرژی به بیحس کنندهها نداشتند و برای انجام بیحسی نخاعی رضایت میدادند. در صورت مصرف داروهای ضد اضطراب و خوابآور و مسکن در طرح شرکت داده نشدند. بیمارانی که تشخیص جدا شدگی جفت، جفت سرراهی، عروق سرراهی، جفت اکرتا، چند قلویی، پلی هیدرآمنیوس الیگوهیدرامنیوس و آتونی رحم، نیز بیماران با هموگلوبین کمتر از mg/dl 10سابقه بیماری ترومبوآمبولی در بیمار و خانواده نزدیک و 35> BMI و هر گونه اختلال انعقادی و مشکل کلیوی در این مطالعه وارد نشدند. تمامی بیماران باید قبلاً فرم رضایت نامه را مطالعه و جهت انجام بیحسی نخاعی و شرکت در این برنامه تحقیقاتی رضایت میدادند.

· 3-3 جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری (Sampling Procedures):

·  تعداد 210 بیمار در رنج سنی 18 تا 40ساله در بیمارستان کوثر قزوین که تحت جراحی سزارین قرار می گیرند به صورت

· تصادفی اختصاصي با روشBalanced block randomization 

·   , ACB , ABC , CAB,CBA,BCA , BAC   با  اعداد تصادفی متعلق به هربلوک به 3 گروه تقسیم می شوند و به هر گروه یکی از داروهای زیر داده می شود :


· آمپول ترانگزامیک اسید و شیاف دیکلوفناک    

· ترانگزامیک اسید

· شیاف دیکلوفناک

در این مطالعه تعداد 70 بیمار از فرمول آماری و بر اساس یکی از رفرنسها به دست آمده است . 

 

=> 16* (206 + 2.5/2)2 / (600-500)2 = 70 person in each group N= 2(z  1-α/2 + z  1-β)2 *σ2 /     ( µ2-µ1)2 حجم نمونه 

µ2= 600 

=µ1 500

σ =0.71     α=0.95        β= 20%


روش اجرای طرح:


پس از انتخاب بیماران، مشخصات بیمار، شماره پرونده، سن، وزن، قد، ساعت ورود به اتاق عمل، MAP و HR و میزان هموگلوبین قبل از عمل در فرم مخصوص ثبت میگردید، سپس همکار اتاق عمل که اطلاعی از نحوه انجام پژوهش نداشت بیماران را به صورت تصادفی Balanced Block Randomization در6 بلوک ABC و ACB و BAC و BCA و CAB و CBA قرار میداد که هر بلوک به 3 گروه C و B و A تقسیم میشدند و بیماران در یکی از این 3 گروه قرار داده شده و به ترتیب قرارگیری در بلوکها، برایشان یکی از 3 داروی زیر 5 تا 10 دقیقه قبل از انجام بیحسی نخاعی در قبل از انجام سزارین داده میشد:

1- آمپول ترانگزامیک اسید mg/kg10 به شکل داخل وریدی

2- شیاف دیکلوفناک mg100

3- آمپول ترانگزامیک اسید mg/kg10 + شیاف دیکلوفناک mg100


 این داروها به بیمار داده میشد و از بیمار درخواست میشد تا میزان درد خود را با استفاده از جدول قیاسی- دیداری درد (VPS) از صفر (عدم وجود درد) تا 10 (درد شدید) مشخص کند. پس از توضیحات لازم به بیمار در مورد نحوه اندازه گیری میزان درد، درد بیمار پس از انجام بیحسی نخاعی و در دقایق 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 15 ، 20، 25، 30 پس از بیحسی نخاعی و نیز در ریکاوری اندازه گیری و ثبت میشد. ضربان قلب (HR) و فشار متوسط شریانی (MAP) قبل از عمل اندازه گیری شد. پس از تجویز ml/kg 7-5 سرم رینگرلاکتات، بیمار در وضعیت نشسته قرار گرفته و با استفاده از 5/2 سیسی بوپیواکائین % 5/0 با سوزن Qunicke شماره 25، توسط یک دستیار بیهوشی ثابت و با یکبار تلاش، تحت بیحسی نخاعی قرار گرفته و سریعاً خوابانده و سر بیمار 15 درجه به بالا آورده میشد و سطح بیحسی نخاعی تا 6T بالا آورده میشود. مجدد تغییرات HR و MAP پس از بیحسی نخاعی و در دقایق  2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 15 ، 20، 25، 30 و در ریکاوری مورد ارزیابی قرار میگرفت. در صورت افت فشار خون سیستولیک به کمتر از 90 یا %20 کمتر از مقدار اولیه، افدرین بر حسب نیاز با دوز اولیه 5 میلی گرم شروع و در فواصل مختلف بر حسب نیاز تکرار میشد. در پایان عمل میزان دوز تجویز افدرین مشخص و برای بیمار ثبت میگردید. پس از خارج کردن نوزاد و کلامپ بند ناف، برای بیمار 20 واحد بین المللی (IU) اکسی توسین در عرض 15 دقیقه انفوزین میشد در صورت نیاز مبنی بر اعلام شل بودن رحم توسط جراح و بنا به درخواست وی به میزان 5/2 واحد بین المللی (IU) اکسی توسین بولوس وریدی تجویز میشد. در پایان عمل تعداد دوزهای بولوس تجویزی محاسبه و برای بیمار ثبت می گردید.

پس از خارج شدن نوزاد، آپگار در دقایق 1 و 5 تعیین میشد.


در طول عمل میزان سدیشن بیمار در نمای کلی در یکی از 3 گروه : آرام و خواب آلود، آرام و آگاه، و بیقرار توسط دستیار بیهوشی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در پایان عمل، جهت تخمین میزان خونریزی، میزان خون موجود در ساکشن اندازه گیری میشد و گاز و لنگازهای خونی با ترازو وزن شده و میزان خون خالص را بر حسب گرم محاسبه میکردیم. پس از آن برای بیمار هموگلوبین 12 ساعت پس از عمل درخواست میکردیم تا تفاوت آن را نسبت به هموگلوبین قبل عمل محاسبه کنیم. بیمار در ریکاوری تحت مانیتور قرار میگرفت و علاوه بر تعیین MAP و HR میزان درد بیمار نیز مشخص میشد.


اولین زمانی که درد محل عمل بیمار شروع میشد تعیین کرده و طول زمانی آن را نسبت به زمان انجام بیحسی نخاعی بدست می آوردیم. پس از انتقال به بخش جهت کنترل درد پس از عمل در صورت داشتن درد (4<VPS)، شیاف دیکلوفناک 100 میلی گرم هر 8 ساعت تجویز میشد و در صورتی که درد بیمار شروع نشده بود شیاف دیکلوفناک به بیمار داده نمیشد. اگر پس از 8 ساعت درد بیمار مجدد شروع میشد شیاف دیکلوفناک بعدی داده میشد اما باز در صورت نداشتن درد، تجویز دارو صورت نمیگرفت. حال اگر درد بیمار زودتر از 8 ساعت بعد از تجویز دیکلوفناک شروع میشد برای بیمار آمپول پتدین 25 میلی گرم وریدی(روتین بخش) تجویز میشد.  پس از 24 ساعت علاوه بر تعیین اولین زمان نیاز به مسکن نسبت به زمان ورود به بخش تعداد دوز مسکنهای دریافتی اعم از دیکلوفناک و پتدین محاسبه و ثبت میگردید.

روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل دادهها:

دادههای جمع آوری شده، کد گذاری و وارد رایانه شدند و با نرم افزار SPSS Version 16 مورد بررسی قرار گرفتند. تغییرات درد، هموگلوبین، همودینامیک، مدت زمان بیدردی و میزان مصرف مسکن در بخش با روش ,کروسکال والیسChi-square, ANOVA, مورد آنالیز قرار گرفت. سطح معنیدار در این تحقیق Pvalue<0/05 در نظر گرفته شد.


محدودیتهای اجرایی طرح و روش حل مشکلات:


عدم رضایت برخی از بیماران جهت شرکت در مطالعه


عدم موفقیت در انجام بیحسی نخاعی و نیاز به بیهوشی عمومی


ملاحظات اخلاقی (Ethical Review) :

طرح پس از تصویب در کمیته اخلاق دانشگاه انجام شد، اطلاعات حاصل از طرح به صورت کلی و بدون نام منتشر گردید، طرح برای بیماران توضیح داده شد و بیماران با رضایت وارد طرح شدند، اگر بیماران دچار عوارض می شدند از طرح خارج می گشتند.

فصل چهارم


نتایج و یافته ها


نتایج و یافته ها





در این مـــــــطالعه 8 بیـــــــمار پس از انجام Spinal Anesthesia  به دلیل درد در شروع جراحی و Fail  شدن بی حسی نخاعی تحت بیهوشی جنرال قرار گرفتند و از مـــــــطالعه خارج شدند و با 8 بـــــیمار جدید جایگزین شدند .

جدول شماره 1: مقایسه مشخصات گروههای شرکت کننده برحسب وزن، قد، سن

		گروهها

		میانگین و انحراف معیار

		X2

		Pvalue



		متغیر

		دیکلوفناک

		ترانگزامیک اسید

		هر دو دارو

		

		



		وزن(kg)

		13±78

		75±17

		73±10

		5.8

		0.053



		قد(cm)

		3.17±161

		161±14.3

		156±10.6

		8.8

		8.8



		سن(year)

		5.3±27

		28±5.3

		6.3±27

		0.45

		0.7





       طبق آزمونANOVA، مشخصات اولیه گروههای شرکت کننده در مطالعه بر حسب MEAN±SD به تفکیک وزن، قد، سن مورد بررسی قرار گرفت. این یافته ها نشان می دهد که نمونه های انتخابی دارای اختلاف معنی داری نبوده و متغیرهای یکسانی داشتند. 

جدول شماره2: مشخصات گروههای شرکت کننده برحسب تعداد حاملگی گروههای مورد  مطالعه

		گروه ها

		گروه دریافت کننده دیکلوفناک

N=67

		گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید

N=66

		گروه دریافت  کننده هر دو دارو

N=69

		Pvalue



		متغیر

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		



		گراوید 1

		20

		29.9

		22

		33.3

		27

		39.1

		0.27



		گراوید 2

		33

		49.3

		30

		45.5

		25

		36.2

		



		گراوید 3

		12

		17.9

		8

		12.1

		15

		21.7

		



		گراوید 4

		2

		3.0

		6

		9.1

		2

		2.9

		





همانطور که جدول شماره 2  مشاهده  می شود طبق آزمون کای دو، نمونه های سه گروه از نظر تعداد حاملگی با هم دارای اختلاف معنی داری نیستند.  


نمودار شماره 1: مقایسه گروههای مطالعه بر حسب تعداد حاملگی

2


a




جدول شماره 3: مقایسه سه گروه از نظرمیزان هموگلوبین اولیه، MAP,HRمیزان موقع ورود به اتاق عمل


		گروهها

                        متغیر

		میانگین و انحراف معیار

		X2

		Pvalue



		

		دیکلوفناک

		ترانگزامیک اسید

		هر دو دارو

		

		



		میزان هموگلوبین اولیه

		11.96±1.2

		11.96±1.2

		1.03±11.3

		5.4

		0.12



		HR موقع ورود به اتاق عمل

		96.1±16.7

		12.8±91.4

		14±96.4

		8.6

		7.8



		MAP موقع ورود به اتاق عمل

		14.5±93.3

		15±93

		10.07±95.2

		0.41

		0.6





آزمون  ANOVAنشان داد که این سه از نظر میزان هموگلوبین، میانگین ضربان قلبی و فشار خون متوسط شریانی دارای اختلاف معنی داری نیستند. 

جدول شماره  4 : مقایسه سه گروه از نظرمیزان تعداد گاز، تعداد لنگاز، وزن گاز و لنگاز خیس، میزان خون در ساکشن

		گروه ها

متغیر

		میانگین و انحراف معیار

		X2

		Pvalue



		

		دیکلوفناک

		ترانگزامیک اسید

		هر دو دارو

		

		



		تعداد گاز

		1.6±4.4

		1.4±3/01

		2.8±0.8

		53.7

		0.000



		تعداد لنگاز

		0.96±9.2

		1.1±2

		1.5±0.8

		15.7

		0.000



		وزن گاز و لنگاز خیس

		88±210

		32±91

		80±179

		5.3

		0.04



		میزان خون در ساکشن

		161±104

		104±128

		103±114

		11.2

		0.004





این جدول نشان دهنده این موضوع می باشد که سه گروه از نظر تعداد گاز و لنگاز با هم دارای تفاوت معنی داری هستند(p=0.000) همچنین در رابطه با وزن گاز و لنگاز خیس این سه گروه دارای اختلاف معنی داری بودند (p=0.04) در بین سه گروه از نظر میزان خون موجود در ساکشن اختلاف معنی داری دیده شد(p=0.004)

جدول 4-1.مقایسه میزان معنی داری تعداد گاز و لنگاز دو به دو بین گروه ها (برحسب)Pvalue

		

		گروه ترانگزامیک اسید

		گروه هر دو دارو



		گروه دیکلوفناک

		0.01

		0.02



		گروه ترانگزامیک اسید

		-

		0.7





با توجه به نتایج این مطالعه به این رسیدیم که  از نظر تعداد گاز و لنگاز گروه دیکلوفناک با گروه ترانگزامیک اسیدP=0.01 وبا گروه هر دو داروP=0.02 از نظر آماری معنی دار بود ولی گروه ترانگزامیک اسید با گروه هر دو دارو دارای تفاوت معنی داری نبودندP=0.7

جدول 4-2. مقایسه میزان معنی داری وزن گاز و لنگاز خیس دو به دو بین گروه ها (برحسب)Pvalue

		

		گروه ترانگزامیک اسید

		گروه هر دو دارو



		گروه دیکلوفناک

		0.02

		0.03



		گروه ترانگزامیک اسید

		-

		0.75





با توجه به نتایج این مطالعه به این رسیدیم که  از نظر وزن گاز و لنگاز خیس گروه دیکلوفناک با گروه ترانگزامیک اسیدP=0.02 وبا گروه هر دو داروP=0.03 از نظر آماری معنی دار بود ولی گروه ترانگزامیک اسید با گروه هر دو دارو دارای تفاوت معنی داری نبودندP=0.75


جدول 4-3. مقایسه میزان معنی داری میزان خون موجود در ساکشن دو به دو بین گروه ها (برحسب)Pvalue

		

		گروه ترانگزامیک اسید

		گروه هر دو دارو



		گروه دیکلوفناک

		0.03

		0.01



		گروه ترانگزامیک اسید

		-

		0.6





با توجه به نتایج این مطالعه به این رسیدیم که  از نظر میزان خون موجود در ساکشن گروه دیکلوفناک با گروه ترانگزامیک اسیدP=0.03 وبا گروه هر دو داروP=0.01 از نظر آماری معنی دار بود ولی گروه ترانگزامیک اسید با گروه هر دو دارو دارای تفاوت معنی داری نبودندP=0.6

جدول شماره 5 : مقایسه سه گروه از نظر میزان هموگلوبین اولیه و ثانویه

		

		گروه دیکلوفناک

		گروه ترانگزامیک اسید

		گروه هر دو دارو

		pvalue



		هموگلوبین اولیه

		11.96±1.2

		0.82±11.3

		1.03±11.3

		0.12



		هموگلوبین ثانویه

		9.05±1.02

		1.19±11.05

		0.82±11.2

		0.02



		تفاوت  هموگلوبین

اولیه وثانویه

		2.91±0.18

		0.37±0.25

		0.1±0.1

		0.04



		Pvalue

		0.03

		0.4

		0.83

		





با توجه به جدول بالا تفاوت هموگلوبین اولیه و ثانویه معنی دار بوده(pvalue=0.04) که به نظر می رسد این تفاوت مربوط به گروه دیکلوفناک باشد چراکه تفاوت هموگلوبین اولیه و ثانویه اش معنی دار بوده (pvalue=0.03) که این با بیشتر بودن میزان خونریزی در گروه دیکلوفناک همخوانی دارد.

جدول 5-1: مقایسه میزان معنی داری تفاوت هموگلوبین سه گروه

		

		گروه ترانگزامیک اسید

		گروه هر دو دارو



		گروه دیکلوفناک

		0.02

		0.01



		گروه ترانگزامیک اسید

		-

		0.5





با توجه به نتایج این مطالعه به این رسیدیم که میانگین تفاوت هموگلوبین گروه دیکلوفناک با گروه ترانگزامیک اسیدP=0.02 وبا گروه هر دو داروP=0.01 از نظر آماری معنی دار بود ولی گروه ترانگزامیک اسید با گروه هر دو دارو دارای تفاوت معنی داری نبودندP=0.5

		گروه

                       زمان

 

		دیکلوفناک

		ترانگزامیک اسید

		هر دو دارو



		

		میانگین

		انحراف معیار

		میانگین

		انحراف معیار

		میانگین

		انحراف معیار



		ریکاوری قبل از عمل

		96

		19.13

		98

		20.21

		99

		19.6



		2دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		98

		21.67

		102

		24.51

		97

		17.30



		4دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		100

		23.94

		104

		26.99

		97

		17.30



		6دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		95

		18.48

		94

		16.82

		94

		14.7



		8دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		94

		17.55

		93

		15.13

		93

		13.6



		10دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		97

		20.2

		94

		16.82

		95

		15.3



		15دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		112

		27.24

		97

		19.18

		96

		16.8



		20دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		99

		22.42

		95

		17.69

		98

		18.03



		25 دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		96

		19.13

		98

		20.21

		97

		17.30



		30دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		94

		17.55

		99

		21.2

		99

		19.6



		ریکاوری پس از عمل

		92

		15.24

		103

		25.1

		98

		18.03



		بلافاصله پس از ورود به بخش

		93

		16.24

		92

		14.01

		92

		12.5



		میزان pvalueبین سه گروه

		0.46





جدول شماره 6 : مقایسه سه گروه از نظر نوسانات میانگین ضربان قلبی در سه گروه

با توجه به نتایج جدول با لا، اختلاف نوسانات میانگین ضربان قلبی در سه گروه مشابه بوده و از نظر آماری معنی دار نمی باشد (p=0.46)

جدول شماره 7: مقایسه سه گروه بر اساس میانگین فشار خون متوسط شریانی بر حسب میلی متر جیوه

		گروه

                    زمان

		دیکلوفناک

		ترانگزامیک اسید

		هر دو دارو



		

		میانگین

		انحراف معیار

		میانگین

		انحراف معیار

		میانگین

		انحراف معیار



		ریکاوری قبل از عمل

		93.09

		1.53

		96.07

		1.54

		93.27

		1.51



		2دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		83.94

		2.09

		86.25

		2.11

		86.50

		2.06



		4دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		76.89

		1.98

		74.36

		2

		79

		1.95



		6دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		75.67

		1.92

		74.87

		1.94

		77.72

		1.89



		8دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		79.38

		1.88

		76.80

		1.89

		76.85

		1.85



		10دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		76.25

		1.702

		76.16

		1.715

		78.55

		1.67



		15دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		76.47

		1.78

		73.01

		1.79

		78.87

		1.75



		20دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		85.74

		3.09

		83.12

		1.98

		75.21

		1.49



		25 دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		75.68

		1.66

		69.15

		1.67

		72.13

		1.64



		30دقیقه پس از بی حسی نخاعی

		76.49

		1.51

		67.38

		1.53

		70.97

		1.49



		ریکاوری پس از عمل

		76.49

		1.59

		68.74

		1.60

		72.69

		1.57



		بلافاصله پس از ورود به بخش

		79.20

		1.54

		73.86

		1.55

		75.79

		1.52



		میزان pvalueبین سه گروه

		0.3





با توجه به نتایج جدول با لا اختلاف نوسانات میانگین فشار خون متوسط شریانی در سه گروه مشابه بوده و از نظر آماری معنی دار نمی باشد (p=0.3)


نمودار شماره 2: تغییرات میانگین ضربان قلبی در طول عمل در زمان های مشابه



نمودار شماره 3: تغییرات میانگین فشارخون متوسط شریانی در طول عمل در زمان های مشابه




تغییرات فشار خون متوسط شریانی و تعداد ضربان قلبی در هر سه گروه به صورت مشابه بوده و اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد(p>0.05). 

نمودار شماره4:مقایسه سه گروه از نظر میانگین اولین زمان نیاز به مسکن(برحسب ساعت)

 


میانگین اولین زمان نیاز به مسکن در گروه دریافت کننده دیکلوفناک 121دقیقه بود که این زمان درگروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید 106 دقیقه و در گروهی که هر دارو را دریافت کرده بودند  118 دقیقه بود، از نظر آماری اختلاف معنی داری بر اساس آزمون  ANOVA در سه گروه مشاهده شد (p=0.002)

جدول شماره 8: مقایسه گروههای مورد مطالعه از نظرمیزان دریافت مسکن

		گروهها

       رتبهبندی متغیر

		گروه دریافت کننده دیکلوفناک 

N=67

		گروه  دریافت کننده ترانگزامیک اسید

N=66

		گروه دریافت  کننده هر دو دارو

 N=69

		P value

 



		

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		 



		عدم مصرف مسکن

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0.04



		1 بار مسکن

		31

		47.0%

		39

		56.5%

		33

		49.2%

		



		2 بار مسکن

		18

		26.9%

		25

		37.9%

		23

		33%

		 



		3 بار مسکن

		6

		9%

		13

		19.4%

		9

		13.6%

		 



		4بار مسکن

		0

		0

		1

		1.5%

		1

		1.5%

		 





 همانطور که دراین جدول مشاهده می شود نمونه های مورد مطالعه در سه گروه از نظر میزان دریافت مسکن دارای اختلاف معنی داری با هم بودند(p=0. 04).

جدول 8-1:مقایسه معنی داری میزان دریافت مسکن گروهها(برحسب)Pvalue

		

		گروه ترانگزامیک اسید

		گروه هر دو دارو



		گروه دیکلوفناک

		0.03

		0/09



		گروه ترانگزامیک اسید

		-

		0/01





با توجه به نتایج این مطالعه به این رسیدیم که میزان دریافت مسکن گروه دیکلوفناک با گروه ترانگزامیک اسیدP=0.03 و  ترانگزامیک اسیدبا گروه هر دو دارو  دارای تفاوت معنی داری بودندP=0.01 ولی  گروه دیکلوفناک با گروه هر دو دارو از نظر آماری معنی دار نبودP=0.09.

جدول شماره9: مقایسه گروههای مورد مطالعه بر اساس میزان سدیشن بیمار در طول عمل


		 گروهها

       رتبهبندی متغیر

		گروه دریافت کننده دیکلوفناک 

N=67

		گروه  دریافت کننده ترانگزامیک اسید

N=66

		گروه دریافت  کننده هر دو دارو

 N=69

		P value



		

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		



		آرام و خواب آلود

		12

		18.3

		6

		9

		30

		43.5

		0.000



		آرام و آگاه

		43

		65

		36

		52/2

		56

		83.6

		



		بیقرار

		5

		7.4

		11

		16.7

		3

		4/3

		





 در آنالیزهای بدست آمده طبق آزمون کای دو، در مورد میزان سدیشن بیمار در طول عمل، مشخص شد که بین نوع داروی دریافتی و میزان خواب آلودگی ارتباط معنا دار وجود دارد و بیشترین میزان بی قراری مربوط به گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید (16.7درصد) و کمترین میزان بی قراری مربوط به گروهی که هر دو دارو را دریافت کرده اند می باشد(4.3درصد)

 (P value:0.000).


جدول 9-1:مقایسه معنی داری میزان سدیشن بیمار در طول عمل بین گروهها(برحسب)Pvalue

		

		گروه ترانگزامیک اسید

		گروه هر دو دارو



		گروه دیکلوفناک

		0.02

		0.07



		گروه ترانگزامیک اسید

		-

		0.03





با توجه به نتایج این مطالعه به این رسیدیم که میزان سدیشن بیمار در طول عمل گروه دیکلوفناک با گروه ترانگزامیک اسیدP=0.02و گروه ترانگزامیک اسید با گروه هر دو دارو دارای تفاوت معنی داری بودندP=0.03 ولی گروه دیکلوفناک با گروه هر دو داروP=0.07 از نظر آماری معنی دار نبود.

نمودار شماره 5: مقایسه گروههای مطالعه از نظر میان سدیشن در طول عمل



جدول شماره 10 : مقایسه گروههای مورد مطالعه از نظر دریافت اکسی توسین و افدرین


		گروهها

متغیر

		میانگین و انحراف معیار

		X2

		Pvalue



		

		دیکلوفناک

		ترانگزامیک اسید

		هر دو دارو

		

		



		اکسی توسین(Iu)

		8±22

		22±9.7

		24±9.4

		0.84

		0.65



		افدرین(mg)

		6.2±5.6

		6.5±4.3

		4±3.9

		1.3

		0.51





طبق آزمون کروسکال والیس، نتایج جدول مورد نظر حاکی از آن است که در رابطه با میزان دریافت اکسی توسین و افدرین نیز در سه گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

جدول شماره 11: تغییرات آپگار دقیقه 1 به تفکیک گروهها

		      گروه ها 

 

نمرات آپگار

		گروه دریافت کننده دیکلوفناک 

N=67

		گروه  دریافت کننده ترانگزامیک اسید

N=66

		گروه دریافت  کننده هر دو دارو

 N=69

		P value



		

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		



		7

		2

		1.8

		0

		0

		0

		0

		0.07



		8

		12

		10.5

		5

		13.9

		2

		5

		



		9

		53

		87.7

		61

		86.1

		67

		95

		





طبق آزمون کای دو، سه گروه از نظر میزان آپگار دارای اختلاف معنی داری با هم نبودند و نمونه های سه گروه دارای میزان آپگار یکسان بودند. 

جدول شماره 12: تغییرات آپگار دقیقه 5 به تفکیک گروهها

		          گروه ها 

 

 نمرات آپگار

		گروه دریافت کننده دیکلوفناک 

N=67

		گروه  دریافت کننده ترانگزامیک اسید

N=66

		گروه دریافت  کننده هر دو دارو

 N=69

		P value



		

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		فراوانی

		درصد

		



		7

		1

		2.6

		0

		0

		0

		0

		0.06



		9

		1

		2.6

		1

		2.6

		1

		2.6

		



		10

		65

		94.8

		65

		97.4

		68

		97.4

		





طبق آزمون کای دو، سه گروه از نظر میزان آپگار دارای اختلاف معنی داری با هم نبودند و نمونه های سه گروه دارای میزان آپگار یکسان بودند. 

فصل پنجم


بحث


بحث:


نتایج این مطالعه نشان داد که بین میزان مصرف مسکن در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید و گروه دریافت کننده دیکلوفناک و هر دو دارو اختلاف معنی داری مشاهده شد و مصرف مسکن در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید بیشتر بود( p=0/000).«دریافت مسکن گروه دیکلوفناک با گروه ترانگزامیک اسید و گروه ترانگزامیک اسید با گروه دریافت کننده هر دو دارو معنی دار بود.» همچنین زمان درخواست مسکن در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید کوتاهتر از دو گروه دیگر بود(p=0/000) در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید و گروه دریافت کننده هر دو دارو میزان خونریزی بعد ازعمل نسبت به گروه دیکلوفناک کمتر بود (p<0/05). «تعداد گاز و لنگاز، وزن گاز و لنگاز خیس و میزان خون موجود در ساکشن درگروه دیکلوفناک با گروه ترانگزامیک اسید و گروه ترانگزامیک اسید با گروه دریافت کننده هر دو دارو معنی دار بود.» تفاوت هموگلوبین اولیه و ثانویه معنی دار بوده((pvalue=0.04) که به نظر می رسد این تفاوت مربوط به گروه دیکلوفناک باشد چراکه تفاوت هموگلوبین اولیه و ثانویه اش معنی دار بوده (pvalue=0.03) که این با بیشتر بودن میزان خونریزی در گروه دیکلوفناک همخوانی دارد. «تفاوت هموگلوبین اولیه و ثانویه درگروه دیکلوفناک با گروه ترانگزامیک اسید و گروه ترانگزامیک اسید با گروه دریافت کننده هر دو دارو معنی دار بود.» 

درمطالعات گسترده دریافت دیکلوفناک به صورت عضلانی یا شیاف در کاهش درد بعد از عمل در مقایسه با حتی مخدرها نتایج ضد دردی بسیار خوبی را نشان داده است به طوریکه در مطالعه ای که در سال 2008 توسط هاسویر انجام شده بود تاثیر ضد دردی 10 میلی گرم قرص مورفین  با 100 میلی گرم شیاف دیکلوفناک تقریبا برابربود]8[در مطالعه ای که توسط نوروزی نیا و همکاران در سال 1390 در بررسی مقایسه تاثیرات ضد دردی بین پتیدین و دیکلوفناک انجام شده به این نتیجه رسیدند که این دو دارو در کنترل درد بعد از عمل دارای تاثیر یکسانی می باشند. ] 9[. در مطالعه ما نیز میزان دریافت مسکن در دو گروه دریافت کننده دیکلوفناک و گروه دریافت کننده هر دو دارو بسیار کمتر از گروه ترانگزامیک اسید بود به طوریکه دریافت مسکن گروه دیکلوفناک با گروه ترانگزامیک اسید و گروه ترانگزامیک اسید با گروه دریافت کننده هر دو دارو معنی دار بودهمچنین زمان درخواست مسکن در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید کوتاهتر از دو گروه دیگر بود (p=0.002).

در مطالعات زیادی تأثیر داروی ترانگزامیک اسید بر روی کاهش خونریزی بعد از عمل بررسی شده ویکی از این عمل ها که بسیاربررسی شده است، سزارین می باشد، نتایج نشان دادند که این دارو باعث کاهش خونریزی در حین عمل و پس از ان می شود در مطالعه سن ترک دریافت ترانگزامیک اسید قبل از عمل در بیماران کاندید عمل سزارین انتخابی باعث کاهش معنی دار خونریزی بعد از عمل نسبت به گروه کنترل شد[10].

 عبدل علیم و همکارانش تأثیر 1گرم ترانگزامیک اسید را قبل از شروع عمل جراحی سزارین در کاهش خونریزی بعد از عمل بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که میزان خونریزی در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید 241 سی سی در برابر 510 سی سی گروه کنترل بود واین اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05).[11] 

درمطالعه مانیز دریافتm/kg10 ترانگزامیک، ده دقیقه قبل از شروع بی حسی نخاعی باعث کاهش میزان خونریزی در دو گروه در یافت کننده ترانگزامیک اسید و دریافت کننده هر دو دارو نسبت به گروه دیکلوفناک شد بطوریکه تعداد گاز و لنگاز، وزن گاز و لنگاز خیس و میزان خون موجود در ساکشن درگروه دیکلوفناک با گروه ترانگزامیک اسید و گروه ترانگزامیک اسید با گروه دریافت کننده هر دو دارو معنی دار بود. تفاوت هموگلوبین اولیه و ثانویه معنی دار بود که این معنی داری درگروه دیکلوفناک با گروه ترانگزامیک اسید و گروه ترانگزامیک اسید با گروه دریافت کننده هر دو دارو بود. 

همچنین آپسانا به بررسی دریافت دوز mg/kg  10و mg/kg 15از ترانگزامیک اسید در  گروه دارای آنمی و یک  گروه بدون آنمی در مقایسه با گروه کنترل پرداخت که نشان داده شد که این دارو باعث کاهش خونریزی بعد از عمل شد و درگروه آنمی نیز باعث کاهش دریافت خون شد و همچنین نتایج نشان داد که دوز 15  میلی گرم دارای تاثیر بیشتری بود بدون اینکه دارای عوارض جانبی خاصی باشد [12].


در راستای مطالعه بالا در بررسی ما میانگین فشار خون سیستولیک و ضربان قلبی در سه گروه در قبل از شروع، در طول و بعد از عمل جراحی اندازه گیری  شد و همانطور که نتایج نشان دادند میانگین موارد ذکرشده در سه گروه مشابه بوده و دارای اختلاف آماری معنی داری نبودند. این بدان معنا می باشد که ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک بر همودینامیک بیمار تأثیری نداشته است. که مطالعه مشابهی در این زمینه صورت نگرفته است.

جهت بررسی کاهش درد بر روی میزان خونریزی بعد از عمل در مطالعه توسط برناسک در سال 2012   که بر روی بیماران کاندید جراحی آرتروپلاستی زانو انجام شده بود به ابن نتیجه رسیدند که بین تزریق دارو جهت کاهش درد در اطراف زانو و دریافتFFP  در کاهش خونریزی بعد از عمل تفاوت معنی داری دیده نشد[13]. اما در مطالعه ما نیز همانطور که ذکر شد بین کاهش خونریزی در گروه دیکلوفناک و دو گروه دیگرتفاوت معنی دار بود و میزان خونریزی در گروه دیکلوفناک بیشتر از دو گروه دیگر بود. 


در مطالعه ای که توسط چوت در سال 2011 انجام شد ترانگزامیک اسید باعث کاهش خونریزی در محل هماتوم عمل جراحی آرتروپلاستی زانو شد ولی باعث کاهش درد بیماران بعد از عمل نسبت به گروه کنترل نشد.[14] 

در مطالعه ما نیز گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید نسبت به دو گروه دیگر که داروی دیکلوفناک دریافت کرده بودند، میزان مسکن بیشتری دریافت کرده و همچنین زمان درخواست مسکن نیز دراین گروه کوتاهتر بود. 


در مطالعه حاضر سه گروه از نظر میزان آپگار دارای اختلاف معنی داری باهم نبودند و نمونه های سه گروه دارای میزان آپگار یکسان بودند یعنی داروهای به کار رفته در مطالعه ما تأثیری  روی آپگار نداشته است. 

و همچنین در مورد میزان دریافت اکسی توسین و افدرین نیز در سه گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد.


در مطالعه حاضر، در مورد میزان سدیشن بیمار در طول عمل، مشخص شد که بین نوع داروی دریافتی و میزان  خواب آلودگی ارتباط معنا دار وجود دارد و بیشترین میزان بی قراری مربوط به گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید (16.7درصد) و کمترین میزان بی قراری مربوط به گروهی که هر دو دارو را دریافت کرده اند می باشد(4.3درصد)


میزان سدیشن بیماردر طول عمل گروه دیکلوفناک با گروه ترانگزامیک اسیدو گروه ترانگزامیک اسید با گروه هر دو دارو دارای تفاوت معنی داری بودند ولی گروه دیکلوفناک با گروه هر دو دارو از نظر آماری معنی دار نبود.


در طی تحقیق انجام شده هیچ عوارض ماژوری از قبیل خونریزی گوارشی و ترومبوآمبولی دیده نشد. 

پیشنهادات:

1-اثر دیگر مسکن هادر ترکیب با ترانگزامیک اسید بررسی شود.

2-مطالعه مشابه در مورد سایر اعمال جراحی نظیر اعمال ارتوپدی و نروسرجری و غیره انجام شود.


3-مطالعه مشابه در بیماران تحت بیهوشی عمومی انجام شود.


4-دوز پایین تری از ترانگزامیک اسید داده شود و مشخص شود آیا دوز کمتر از مطالعه ما هم در کاهش خونریزی موثر است؟


فصل ششم


خلاصه انگلیسی- منابع

Efficiency of combined Tranexamic acid and diclofenac on pain and postoperative bleeding in patients undergoing spinal anesthesia for cesarean


Abstract


Objectives: Pain and blood loss postoperative Control after cesarean reduces postoperative complications and increased ability to optimize the care of the baby. To study the role of tranexamic acid diclofenac in decreasing blood loss  and pain after Cesarean Section.


 Methods: In clinical trial was conducted on 210 women undergoing cesarean section that divided into 3 groups. The first group Tranexamic acid and diclofenac Suppository, second group Tranexamic acid and third group diclofenac Suppository and 2 mL of saline was injected. To assess pain, time to first analgesic and pain levels were measured 24 hours after surgery Also to determine the amount of bleeding, bleeding in the calculation of the net and hemoglobin measured 12 hours after surgery and with pre-operative Hb were compared. independent t-test, repeated measures manova, and chi-square were used to compare variations.


Results: Between analgesic consumption in the groups receiving Tranexamic acid found in the diclofenac group and both drugs were significant differences in analgesic consumption was higher in the group receiving Tranexamic acid (p=0/000). However, analgesic request in the group receiving Tranexamic acids shorter than the other two groups (p = 0/000) The amount of bleeding in the diclofenac group  higher than the other two groups, this difference was statistically significant(p<0/05). However, no significant difference between the groups in mean hemoglobin(p=0/22).


Conclusion: combined Tranexamic acid and diclofenac significantly reduced the amount of blood loss  and pain after Cesarean.


Key word: blood loss postoperative, Cesarean Section, Diclofenac, pain, Tranexamic acid
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