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ABSTRACT
Introduction: One of the most important challenges facing the anesthesiologist before
performing painful procedures, such as spinal anesthesia, is the anxiety and fear of patients
due to the pain of needle entry into the skin and the consequent lack of cooperation. This study
aimed to evaluate the effect of 10% lidocaine spray on patient satisfaction in spinal anesthesia.
Material and methods: In this double-blind clinical trial, patients were referred to a general
surgery ward for spinal anesthesia. Patients were randomly divided into two groups. Patients in
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the first group (lidocaine group) received 10% lidocaine as anesthesia and patients in the second
group received an equal volume of normal saline. Then, based on the Visual Analogue Scale,
patients were asked about the extent of pain during needle insertion into the skin and the degree
of patient satisfaction was noted. Results: Our data revealed a significant reduction of pain and
improvement of fear in patients who received the local application of lidocaine. Conclusion:
There was a significant relationship between analgesia, satisfaction, lack of cooperation, and
anxiety at the time of needle insertion.
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مقدمه :یکی از مهمترين چالشهای متخصص بیهوشی قبل از انجام پروسیجرهای دردناک مثل اسپاینال
آنستزی كه با آن روبرو میباشد اضطراب و ترس بیماران به علت درد ناشی از ورود سوزن به پوست و در
نتیجه عدم همکاری بیمار میباشد .اين مطالعه با هدف بررسی تأثیر اسپری لیدوکايین  10درصد بر روی
رضايتمندي بیمار در بیهوشی اسپاینال انجام شد .مواد و روشها :در این کار آزمایی بالینی دوسو کور
بیماران براي بیحسی نخاعی به بخش جراحي عمومي ارجاع شدند .بيماران به طور تصادفی به دو گروه
تقسیم شدند .بیماران گروه اول (گروه لیدوکایین) بهعنوان بیحسی لیدوکايین  10درصد دريافت کردند
و بیماران گروه دوم حجم مساوی از نرمال سالين دريافت کردند .سپس بر اساس مقياس VAS (Visual
 )Analogue Scaleاز بیماران در مورد میزان درد حین ورود سوزن به درم سؤال شد و میزان رضايتمندي
بیمار مشخص شد .يافتهها :دادهها كاهش معنيداري را بين درد و بهبود ترس در بيماراني كه به صورت
موضعي ليدوكايين دريافت كردند را نشان داد .نتيجهگيري :رابطة معنيداري بين بیدردی ،رضايتمندي،
عدم همکاری و اضطراب در زمان ورود سوزن وجود داشت.
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مقدمه
یکــی از چالشهــای بســیار مهــم کــه متخصــص بیهوشــی
قبــل انجــام پروســیجرهای 1دردنــاک مثــل بیحســی
نخاعــی 2بــا آن روبــرو میباشــد ،اضطــراب و تــرس
بیمــاران بــه علــت درد ناشــی از ورود ســوزن بــه پوســت
و در نتیجــه عــدم همــکاری بیمــار میباشــد ( .)1ســالها
روشهــای متعــددی جهــت بیحســی پوســت بــرای انجــام
بســیاری از پروســیجرهای دردنــاک مثــل بیحســی نخاعــی
،کانوالســیون وریدی،3اپیــدورال آنســتزی 4پیشــنهاد شــده
اســت ایــن روشهــا شــامل اســتفاده از پمــاد (،)EMLA
انفیلتراســیون بیحسکننــدة موضعــی ،اســتفاده از ژل
7
لــوکال آنســتتیک ،5پــچ پوســتی 6و اســپری لیدوکائیــن
میباشــد (.)2
اســتفاده از اســپری لیدوکايیــن  10درصــد دارای مزایایــی
مثــل اســتفادة راحــت و نیــاز بــه زمــان کمتــری جهــت
شــروع بیحســی پوســت میباشــد و البتــه اســتفاده از
لیدوکايیــن توپیــکال ب ـیدردی مناســبی در اســتفاده حیــن
پروســیجرهای دردنــاک پوســتی ايجــاد ميكنــد (.)3

در ایــن مطالعــه کار آزمایــی بالینــی دو ســو کــور تعــداد 200
نفــر از بیمــاران کاندیــد بیحســی نخاعــی در اتــاق عمــل جنرال
بیمارســتان شــهید مــدرس شــهر تهــران بــر طبــق معیارهــای
ورود و خــروج وارد مطالعــه شــدند و ب ـ ه صــورت تصادفــی بــه
دو گــروه تقســیم شــدند .معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل
Procedure
Spinal anesthesia
3
Intravenous cannulation
4
Epidural anesthesia
5
Local anesthetic gel
6
Skin patch

7

1

8

2

Lidocaine spray
Paracervical lidocaine infiltration
9
Histosalpingography
10
Pain score
11
Visual analogue scale
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در مــورد انتخــاب روش بیحســی پوســتی چیــزی کــه
مدنظــر میباشــد ايــن اســت كــه روشــی باشــد کــه کمتریــن
تهاجــم و ریســک مســمومیت را داشــته ،مضــاف بــر آن
بهســرعت بیحســی قابــل قبولــی بــه مــا بدهــد .در مقایســة
بیــن اســپری لیدوکايیــن و انفیلتراســیون پاراســرویکال
لیدوکايیــن 8انجــام شــده بــود اســتفاده از اســپری نتایــج
بهتــری در بــیدردی داشــت ،همچنیــن دارای عــوارض
کمتــر و هزینــة حداقــل میباشــد ( .)4شــایان ذکــر اســت
مطالعــات بســیاری جهــت مقایســة اثــرات بــیدردی انــواع
مختلــف بیحسکنندههــا و روشهــای مختلــف اســتفاده
از بیحسکنندههــای موضعــی مثــل انفیلتراســیون و یــا
اســتفاده از انــواع پمــاد انجــام شــده اســت کــه البتــه اســتفاده
از ایــن روشهــا ماننــد پمــاد نیازمنــد زمــان طوالنــی جهــت
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اســتفاده از مــواردی مثــل پمــاد ( )EMLAهــر چنــد جــذب
پوســتی و اثــر بــیدردی چشــمگیری دارد ولــی شــایان
ذکــر اســت نیــاز بــه حداقــل  30دقیقــه زمــان جهــت شــروع
بیحســی دارد و همچنیــن بــه علــت جــذب بــاالی پوســتی
ایــن بیحسکننــده باعــث ظهــور آثــار مســمومیت خصوص ـاً
در اطفــال ميشــود ولــی جــذب پوســتی اســپری لیدوکايیــن
انــدک و تــا بــه حــال مــوردی مبنــی بــر مســمومیت حیــن
اســتفادة پوســتی ایــن نــوع بیحسکننــده گــزارش نشــده
اســت و همچنیــن ســرعت شــروع بیحســی در حــد چنــد
دقیقــه میباشــد کــه ایــن موضــوع بــرای مــا از اهمیــت
ویــژهاي برخــوردار میباشــد (.)4، 5

جــذب پمــاد از پوســت و یــا از محــل انفیلتــره شــده دارد ولــی
در مــورد اســپریها زمــان بســیار کمتــری نیــاز میباشــد
( .)5در یــک مطالعــه ذکــر شــد اســتفاده از اســپری اتیــل
کلرایــد باعــث کاهــش چشــمگیر درد ناشــی از کانوالســیون
وریــدی شــده و همچنیــن در ایــن مطالعــه ذکــر شــد در
مقایســة اثــر بــیدردی تزریــق زیــر جلــدی لیدوکايیــن 1
درصــد ،اســتفاده از اســپری اتیــل کلرایــد اثــرات بــیدردی
مطلوبتــری داشــته اســت ( .)6در مطالعــة دیگــر اســتفاده
از اســپری لیدوکايیــن  10درصــد اثــر بســیار مطلــوب جهــت
کاهــش درد ناشــی از هیستوســالپنگوگرافی 9داشــته در ایــن
مطالعــه ثابــت شــد اســتفاده از اســپری  10درصــد بســیار
مؤثــر و کاربــردی جهــت کاهــش درجــة احســاس درد 10در
حیــن انجــام هیســترو ســالپنگوگرافی داشــت ( .)5در مــورد
تأثیــر اســپری لیدوکايیــن و جــذب پوســتی آن مطالعــة
دیگــری نشــان داد افــرادی کــه اســپری لیدوکايیــن دریافــت
کــرده بودنــد نســبت بــه افــرادی کــه پالســبو دریافــت کــرده
بودنــد  VAS11کمتــری داشــتند و در واقــع  15دقیقــه بعــد
از اســتفاده از اســپری لیدوکايیــن  10درصــد روی پوســت
نســبت بــه اســپری پالســبو طبيعــي ســالین درد کمتــری
در حیــن انجــام پروســیجر داشــت ( Kanai .)7و همکارانــش
مطالعــهای را انجــام دادنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه اســتفاده
از اســپری لیدوکايیــن در کاهــش درد ناشــی از نورالــژی
پســت هرپتیــک بســیار مؤثــر بــوده در واقــع در ایــن مطالعــه
قیــد شــد در صــورت مصــرف اســپری  15دقیقــه بعــد ،اثــر
بــیدردی قابــل قبولــی دیــده میشــود ( .)6ایــن مطالعــه
در بیمارســتان شــهید مــدرس تهــران روی بیمــاران کاندیــد
بیحســی نخاعــی قــرار گرفــت و بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی
همــکاری بیمــار حیــن ورود ســوزن ،قبــل از ورود ســوزن ،از
لیدوکاییــن  10درصــد اســتفاده شــد و میــزان بــیدردی و
اضطــراب و در نتیجــه رضایتمنــدی بیمــاران مــورد ارزیابــی
قــرار گرفــت .در واقــع هــدف اصلــی ایــن مطالعــه ســنجش
رضایتمنــدی بیمــاران در صــورت اســتفاده از لیدوکاییــن
 10درصــد قبــل از انجــام بیحســی نخاعــی میباشــد کــه
ایــن رضایتمنــدی بــا بــیدردی و اضطــراب بیمــاران و در
نتیجــه همــکاری بیشــتر آنــان در ارتبــاط اســت .لــذا مــا در
ایــن تحقیــق بــا ســنجش پارامترهــای فوقالذکــر میــزان
رضایتمنــدی بیمــاران را مــورد ارزیابــی قــرار دادیــم.
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بیمارانــی کــه اندیکاســیونهای انجــام بیحســی نخاعــی
را داشــتند و  12ASAکالس  1و عــدم اســتفاده از داروهــاي
مخــدر و مالکهــای خــروج از مطالعــه شــامل افــرادی کــه
کنتراندیکاســیون بیحســی نخاعــی را داشــتند و بیمــاران
بــا  ASAکالس باالتــر از  1بیمــاران معتــاد بودنــد .بیمــاران
گــروه اول (گــروه لیدوکاییــن) ابتــدا بهعنــوان بیحســی
پوســتی لیدوکايیــن  10درصــد دريافــت کردنــد و بیمــاران
گــروه دوم حجــم مســاوی از اســپری طبيعــي ســالين دريافــت
کردنــد .ســپس  5دقیقــه زمــان جهــت جــذب دارو از پوســت
داده شــد بعــد پــرب و درب محــل انجــام پروســیجر انجــام
شــد و بعــد بیمــار تحــت اســپاینال آنســتزی بــا ســوزن G25
و آمپــول مارکايیــن  0/5درصــد قــرار گرفتنــد .بعــد بــر اســاس
اســکوربندی  VASاز بیمــاران در مــورد میــزان درد حیــن ورود
ســوزن بــه درم و میــزان اضطــراب و رضایتمنــدی و همــکاری
بیمــار در انتهــا از ایــن روش ســؤال شــد .تمــام دادههــا پــس از
پایــان مطالعــه وارد نرمافــزار آمــاری  SPSSنســخة  25شــد.
بــرای تجزیــهو تحلیــل دادههــا از آزمــون کایدو اســتفاده شــد.
یافتهها
در ایــن مطالعــه بیمــاران بــه دو گــروه  100نفــری تقســیم
شــدند کــه گــروه اول تحــت بیحســی بــا لیدوکاییــن 10
قــرار گرفتنــد ولــی گــروه دوم نرمــال ســالین دریافــت کردنــد.
میانگیــن و انحــراف معیــار ســن بیمــاران در جــدول  1ارائــه
شــده اســت.

در گــروه طبيعــي ســالین  22نفــر بــدون اضطــراب 45 ،نفــر اضطــراب
خفیــف 26 ،نفــر اضطــراب متوســط و  7نفــر اضطــراب شــدید
داشــتند .نتایــج حاصــل از آزمــون کایدو نشــان داد کــه رابطــة
معنـيداری میــان اســتفاده از اســپری لیدوکاییــن و میــزان اضطــراب
بیمــاران تحــت بیهوشــی اســپاینال ،حیــن ورود ســوزن وجــود دارد.
(.)chi square=71/080(-)P>0/001
میــزان رضایتمنــدی بیمــاران شــرکتکننده در گــروه لیدوکاییــن
بیشــتر از گــروه طبيعــي ســالین بــوده و ایــن مقــدار از لحــاظ آمــاری
نیــز معن ـیدار بــوده اســت69 .)chi square=41/290(-)P>0/001( .
نفــر از بیمــاران مــورد مطالعــه در گــروه اول رضایــت کامــل و  22نفــر
رضایــت متوســط و  9نفــر ناراضــی بودنــد در حالــیکــه در گــروه
طبيعــي ســالین  38نفــر راضــی و  37نفــر رضایــت متوســط داشــته
و  25نفــر ناراضــی بودنــد.
در ایــن مطالعــه اســتفاده از اســپری لیدوکاییــن  10درصــد روی عــدم
همــکاری بیمــاران تحــت بیهوشــی اســپاینال حیــن ورود ســوزن نیــز
تأثیرگــذار بــوده اســت و ایــن اختــاف بیــن دو گــروه از لحــاظ
آمــاری معنـیدار بــوده اســت.)chi square=170/668(-)P>0/001( .
از  100نفــر بیمــار مــورد مطالعــه در گــروه اول  83نفــر همــکاری
خــوب و  7نفــر همــکاری متوســط و  6نفــر همــکاری ضعیــف و 4
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همانطــور کــه در جــدول  1نشــان داده شــد میانگیــن ســن بیمــاران
در گــروه اول (گــروه لیدوکاییــن)  39/9±15/2و در گــروه دوم (گــروه
طبيعــي ســالین)  41/97±15/7بــوده اســت.
از  100نفــر بیمــار مــورد مطالعــه در گــروه لیدوکاییــن  80نفــر درد
خفیــف 18 ،نفــر درد متوســط و  2نفــر درد شــدید داشــتند در حالــی
کــه در گــروه طبيعــي ســالین  60نفــر درد خفیــف 34 ،نفــر درد
متوســط و  6نفــر درد شــدید داشــتند نتایــج آزمــون کایدو نشــان
داد کــه ارتبــاط میــان بـیدردی در زمــان ورود ســوزن و اســتفاده از
لیدوکاییــن  10درصــد رابطــة آمــاری معنــیداری میباشــد.
()chi square=135/520(-)P>0/001
از میــان  100نفــر بیمــار مــورد مطالعــه در گــروه اول (گــروه
لیدوکاییــن) 41 ،نفــر بــدون اضطــراب 44 ،نفــر اضطــراب خفیــف،
 41نفــر اضطــراب متوســط و  1نفــر اضطــراب شــدید داشــتند ولــی

نمــودار  -1تأثیــر اســپری لیدوکاییــن  10درصــد روی بــیدردی پوســت
بیمــاران تحــت بیهوشــی اســپاینال حیــن ورود ســوزن.

جدول  1-میانگین سن بیماران مورد مطالعه.
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نفــر همــکاری خیلــی ضعیــف داشــتهاند .ولــی در گــروه دوم  46نفــر
همــکاری خــوب و  23نفــر همــکاری متوســط و  19نفــر همــکاری
ضعیــف و  11نفــر همــکاری خیلــی ضعیــف داشــتهاند.
بحث و نتیجهگیری

نمــودار  2-تأثیــر اســپری لیدوکاییــن  10درصــد عــدم اضطــراب بیمــاران
تحــت بیهوشــی اســپاینال حیــن ورود ســوزن.

54
54

در ایــن مطالعــه تأثیــر اســپری لیدوکايیــن  10درصــد در بیمــاران
تحــت بیهوشــی اســپاینال حیــن ورود ســوزن بــر روی رضايتمنــدي،
همــکاری ،بـیدردی و اضطــراب بیمــاران بــوده اســت .نتایــج حاکــی از
ایــن بــود کــه رابطــة آمــاری معنـيداری بیــن رضايتمندي ،همــکاری،
بـیدردی و اضطــراب بیمــاران بــا اســتفاده از اســپری لیدوکايیــن 10
درصــد در بیمــاران وجــود داشــته اســت.
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نمــودار  4-تأثیــر اســپری لیدوکاییــن  10درصــد روی عــدم همــکاری بیمــاران
تحــت بیهوشــی اســپاینال حیــن ورود ســوزن.

در ایــن مطالعــه رابطــة آمــاری معنــیداری میــان بــیدردی
پوســت بیمــاران و اســتفاده از اســپری لیدوکاییــن  10درصــد
در بیمــاران تحــت بیهوشــی اســپاینال حیــن ورود ســوزن وجــود
داشــته اســت و بیمــاران پــس از اســتفاده از اســپری لیدوکاییــن
 10درصــد درد کمتــری داشــتند Karasahin .و همــکاران نیــز بــه
نتیجــة مشــابهی دســت یافتنــد ( .)5همچنیــن ایــن نتایــج بــا نتایــج
حاصــل از مطالعــة  Kanaiو همــکاران و  Eidelmanو همکارانــش
نیــز مطابقــت دارد ( .)2، 6همچنیــن در ایــن مطالعــه بیمــاران پــس
از اســتفاده از لیدوکاییــن  10درصــد میــزان اضطــراب کمتــر و در
نتیجــه رضایتمنــدی باالتــری داشــتند کــه بــا یافتههــای حاصــل از
تحقیــق  Halperinو همــکاران مطابقــت دارد Halperin .و همــکاران
بیــان داشــتند کــه اســتفاده از روشــی کــه بــا حداقــل تهاجــم
بتوانــد درد ناشــی از ورود ســوزن بــه پوســت را کاهــش دهــد
خصوصــاً در افــرادی کــه بــرای چندمیــن بــار کاندیــد آنســتزی
اســپاینال میشــوند باعــث کاهــش اضطــراب و رضایتمنــدی
بیمــاران خواهــد شــد ( .)9میــزان همــکاری بیمــاران نیــز پــس
از اســتفاده از لیدوکاییــن  10درصــد اختــاف آمــاری معنــیداری
بــا بیمــاران گــروه دوم داشــت .در مطالع ـهای کــه در ســال 2009
توســط  Fettesو همکارانــش انجــام شــد خاطــر نشــان کردنــد یکــی
از علــل عــدم موفقیــت در انجــام بیحســی نخاعــی در بیمــاران
پوزیشــن نامناســب و عــدم همــکاری بیمــار میباشــد (.)7
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نمــودار  3-تأثیــر اســپری لیدوکاییــن  10درصــد روی رضایتمنــدی بیمــاران
تحــت بیهوشــی اســپاینال حیــن ورود ســوزن.

احســاس درد و نارضایتــی بیمــاران حیــن بســیاری از پروســیجرها
اکثــرا ً باعــث افزایــش اســترس و نارضایتــی بیمــاران میشــود
( .)2یکــی از پروســیجرهای شــایع کــه بــا درد در هنــگام ورود
ســوزن بــه پوســت همــراه اســت بیحســی نخاعــی میباشــد
کــه عــدم همــکاری بیمــار بــه علــت درد و اســترس ناشــی از ورود
ســوزن بــه پوســت گاهــی اوقــات حتــی باعــث ناتوانــی در انجــام
پروســیجر و بیحســی ناموفــق میشــود ( .)7در واقــع اســتفاده از
بیحسکنندههــای توپیــکال یکــی از روشهــای غیــر تهاجمــی
بــیدردی قبــل از انجــام پروســیجرهای دردنــاک بــر روی پوســت
میباشــد مثــ ًا ســالها اســتفاده از پمــاد کوکائیــن مدنظــر بــوده
کــه البتــه بــه علــت عــوارض جانبــی و هزینــة بــاال مــورد توجــه
قــرار نگرفتــه اســت (.)8
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