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چکيده:
سببقه و هدف :ثِ دلیل اّویت وٌترل درد پط از ػول ،ثیخطر ثَدى تحمیك ،در دظترض ثَدى ًوًَِّب ٍ ّسیٌِ ون هَظَع فَق
اًتخبة ؼذُ اظت .یىی از هؽىالت اظبظی پسؼىبى ،وٌترل درد در ثیوبراى اظت وِ ثطَر ؼبیغ از دارٍّبی ظذ درد خَراوی
غیراظترٍئیذی ٍ در هَارد ؼذیذتر از هخذرّب ًیس ووه گرفتِ هیؼَد .در دِّ اخیر ایذُ اظتفبدُ از ثلَن ًَرٍاگسیبل جْت وٌترل درد
ثیوبراى در رّي پسؼىبى جرلِ زدُ اظت تب هیساى درد ٍ ًیس هیساى هصرف دارٍّبی ظذ درد ظیعتویه خَراوی ٍ ٍریذی ثِ ٍیصُ هخذرّب
را وبّػ دٌّذ .در ایي راظتب جْت وٌترل درد از تسریك ایٌتراتىبل ،اپیذٍرال ٍ وَدال دارٍّبی ظذ درد هَظؼی ٍ ثؼذتر ثب افسٍدى
دارٍّبی هختلفی ًظیر ًئَظتیگویي ٍ هیذازٍالم ثِ ایي ترویجبت اظتفبدُ ؼذُ اظت .اًجبم ثیحعی وَدال رٍؼی ًعجتبً ظبدُ ثرای ایجبد
ثیدردی هؤثر در حیي ػول ٍ یب ثؼذ از ػول در وَدوبى هیثبؼذ .لبثل رورظت وِ ایي رٍغ ثؼلت ظَْلت اًجبم تسریك ٍ ًؽبىّبی ظْل
الَصَل ظطحی ،هطلَةتریي رٍغ ثیحعی رشیًَبل در اطفبل هحعَة هیؼَد وِ از آى در جراحیّبی هختلفی ًظیر جراحیّبی
لعوت پبئیٌی ؼىن ،اٍرٍلَشی ٍ اًذام تحتبًی اظتفبدُ هیؼَد .ثب تَجِ ثِ ػَارض هٌعَة ثِ ًئَظتیگویي (ثرادیىبردی ،تَْع ٍ اظتفراؽ،
 ٍ )...همبیعِ اثرات هیذازٍالم ثب آى در صَرت ثِ دظت آهذى ًتبیج هؼٌیدار آهبری هیتَاى از ایي دارٍی ارزاى لیوت ٍ ثب ػَارض ثعیبر
ووتر ًعجت ثِ ظبیر افسٍدًیّبی هجبز ثِ ثیحط وٌٌذُّبی هَظؼی (ًئَظتیگویي) ،جْت وٌترل درد پط از ػول ثیوبراى اظتفبدُ ًوَد.
دارٍی هیذازٍالم لیوت هٌبظجی داؼتِ ٍ در دظترض هیثبؼذ .تخصص اًجبم ایي وبر در حیطِ اًجبم دٌّذگبى ایي تحمیك هیثبؼذ .ایي
تحمیك هیتَاًذ در هذت زهبى هحذٍد ( 6هبُ) درهراوس داًؽگبّی ؼْیذ ثْؽتی اًجبم گردد ٍ از ًظر اخاللی ًیس هٌغ خبصی جْت اًجبم
تحمیك ٍجَد ًذارد.
مواد و روشهب 60 :وَدن  1تب  6ظبلِ ثب هؼیبر  ASA1وِ هجتال ثِ فتك ایٌگَیٌبل یهطرفِ ثَدًذ ثِ صَرت دٍظَوَر ٍ تصبدفی ،پط
از المبی ثیَْؼی ثب ّبلَتبى در دٍ گرٍُ لرار گرفتٌذ :در گرٍُ اٍل ثلَن وَدال ثب ثَپیَاوبئیي ً ٍ %0/25ئَظتیگویي  ٍ 2µg/kgدر گرٍُ
دٍم ثلَن وَدال ثب ثَپیَاوبئیي  ٍ %0/25هیذازٍالم  50µg/kgاًجبم هیؼَد .ػالئن حیبتی ثیوبر ّر  5دلیمِ ثجت گردیذ .در ریىبٍری ٍ
ثخػ ،هیساى ظذیؽي ،درد ٍ ػالئن حیبتی در پرظؽٌبهِ ثجت گردیذ .جْت تؼییي درد از جذٍل ) ٍ Flacc (0-10تؼییي ظذیؽي از
هؼیبر  4رتجِای ( 0تب  )3اظتفبدُ گردیذ .در صَرت ثرٍز درد ٍ وعت ًورُ ثبالتر از  4از ؼیبف اظتبهیٌَفي اظتفبدُ ؼذ .ػَارض احتوبلی
ًظیر تَْع ٍ اظتفراؽ ،دپرظیَى تٌفعی ،دٍز ولی دارٍی هعىي ًیس ثجت گردیذ.
ثؼذ از اتوبم هطبلؼِ ،دادُّـبی ووی ثب اظتـفبدُ از آزهَىّبی  ٍ Paired-T ٍ t-testدادُّــبی ویفی – اظوی از آزهَى chi-square
تجسیِ ٍ تحلیل ٍ گسارغ پبیبًی اػالم ؼذ .ثرای همبیعِ زهبى ًیبز ثِ تسریك اٍلیي دارٍی ثیدردی ثؼذ از ػول از آزهَى ٍ Kaplan-mier
ثرای هذًظر لراردادى هخذٍغگرّبی احتوبلی از رٍغ رگرظیًَی اظتفبدُ گردیذ.
يبفتههب :هتَظط هیساى درد ،آراهجخؽی ،اٍلیي زهبى اظتفبدُ از دارٍی ثیدردی ٍ ػَارض پط از جراحی اختالف هؼٌبداری ثیي دٍ گرٍُ
ًذاؼت .ثجبت ّوَدیٌبهیه (فؽبرخَى ٍ ًجط)در گرٍُ هیذازٍالم ثْتر از گرٍُ ًئَظتیگویي ثَد وِ ایي اهر در هَرد  MAPثؼذ از
جراحی HR ،حیي ٍ ثؼذ از جراحی هؼٌبدار ثَدً .تیجِ ایي هطبلؼِ ًؽبى هیدّذ افسٍدى هیذازٍالم ( )50µg/kgثِ ثَپیَاوبئیي هَجت
آراهجخؽی ثیؽتر ،پبیذاری ثیؽتر ّوَدیٌبهیه ٍ تَْع ٍ اظتفراؽ ووتر ًعجت ثِ افسٍدى ًئَظتیگویي) )2µg/kgهیؼَد.
واشگبن کليدی :وَدال ،ثَپیَاوبئیي ،هیذازٍالمً ،ئَظتیگویي ،ثیدردی
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Abstract:
Background: Neostigmine and Midazolam have been added to Bupivacaine in caudal anesthesia, in
this study we compared analgesic and side effects of Neostigmine with Bupivacaine co administered
with Bupivacaine in pediatric surgery.

Methods: We studied 60 children age 1-6 years old candidate for elective unilateral herniorrhaphy,
after inhalational induction with Sevoflurane, caudal block was performed.
Group 1 (BM) received Bupivacaine 25% 1ml/kg with Midazolam 50µg/kg, and group 2 (BN)
received Bupivacaine 25% 1ml/kg with Neostigmine 2µg/kg through the caudal route. Heart rate,
mean arterial pressure and oxygen saturation were recorded before induction and then every 5 minute
after caudal anesthesia until 30 minutes. Pain and sedation scores at 2, 4, 6, 12, 24 hours
postoperatively, rescue analgesic dosage, vomiting, respiratory depression and pruritis were recorded.

Results: Duration of analgesia in group BM (22.7±4.90) was longer than group BN (18.48±9.45,
p=0.03). Analgesic dosage was higher in group BN compare to BM (125.78±70.83 vs. 50.32±12.00,
p=0.02). Vomiting was higher in group BN (23%) (p=0.005). There was no difference in pruritis and
respiratory distress between groups. Sedation scores were higher in group BM at 2 hours
postoperatively (P<0.05).

Conclusion: Midazolam (50µg/kg) compare with Neostigmine (2µg/kg) provided longer
postoperative analgesia and sedation, lower incidence of postoperative vomiting and lower analgesic
consumption.
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