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  چکیده
 فتـی همـراه  درد، احساسی ناخوشایند و پدیده اي چند بعدي است که با آسیب هاي بالقوه یا بالفعل بـا  :زمینه و هدف      
 بسیاري از این واکسن ها تزریقی بوده و. ینه می شوند شیر خواران و کودکان قبل از دو سالگی در چندین نوبت واکس. است

 هـدف از . نوبت تزریق مـی شـود   4سالگی در  4-6شروع وتا  ماهگی2تزریق واکسن ثالث در ایران از . درد ناك می باشند
 واکسن ثـالث در عضالنی کاهش درد ناشی از تزریق موضعی با دارونما بر درصد 4تتراکائین انجام این مطالعه، مقایسه تأثیر

  .ماهه بود 2کودکان 
 ماهه با استفاده از نمونه گیري آسـان انتخـاب و بـه طـور     2نفر از شیر خواران  40این پژوهش، تعداد در :روش بررسی     

در این پژوهش دو نوع تزریق انجام شد؛ یـک تزریـق بـا    . تصادفی در یکی از گروه هاي مداخله و دارونما تخصیص یافتند
 شدت درد ناشی از تزریق، توسـط یـک  . درصد و تزریق دیگر با استفاده از دارونما صورت گرفت4از ژل تتراکائین  استفاده

  .نمره گذاري شد  FLACCپرستار متخصص کودکان و با استفاده از مقیاس 
 عضـالنی از تزریـق  درصد تأثیر معنی داري برکاهش شدت درد ناشـی  4نتایج نشان داد که تتراکائین موضعی  :ها یافته     

اما زمان رهایی از درد  درصد بود، 1/9و در گروه دارونما  3/8گروه مورد اگرچه میانگین شدت درد در .واکسن ثالث نداشت
  .و بازگشت به حالت اولیه در گروه مورد بسیار کمتر از گروه پالسیبو بود

 کاهش شدت درد ناشیدرصد از نظر آماري تأثیر معنی داري در 4تتراکائین استفاده موضعی از ژل  اگرچه :گیري نتیجه             
 گروه مورد کمتر از گروه دارونما بود و نیـاز بـه  اما میانگین شدت درد در ،ماهه نداشت2از تزریق واکسن ثالث در کودکان 

  .رکه آیا تتراکائین موضعی بر درد مؤثر است یا خیمطالعات بیشتري است تا مشخص شود 
  ، تزریق عضالنی، کاهش درد، واکسن ثالث، ژل تتراکائینکودکان ،درد عضالنی :ها کلید واژه        
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  مقدمه
که  استعاطفیايناخوشایند و تجربهدرد، احساسی     

   ).1(با آسیب هاي بالقوه یا بالفعل بافتی همراه است

 -مـی درد به دنبال بسیاري از اقدامات درمانی ایجاد    
-می دارواز شایع ترین علت آن، تزریق ، اما یکیشود

 سـالگی در  2از شیرخواران و کودکـان قبـل  ). 2(باشد
 -واکسن اینبسیاري از. شوندواکسینه مینوبتچندین

  ).3(باشندها به صورت تزریقی بوده و دردناك می
 نوبـت  4سالگی در 2واکسن ثالث در ایران قبل از    

 واکسیناسیون با کنتـرل بیمـاري هـاي   . گرددتزریق می
 -از میلیون ها مرگ و میر جلوگیري می سالیانهعفونی
  . )4(کند
و  ناخوشایند را امرياغلب بیماران تزریق عضالنی    

 -واکنش ایجاددرد باعث). 5(کنندمیتلقیآوراضطراب
 اي مثـل افـزایش فشـارخون، افـزایش    هاي ناخواسـته 

کف دست،تغییرات تعداد ضربان قلب و تنفس، تعریق
 -مـی حرکـات بـدن کـودك   افـزایش و در چهره، گریه

 تکرار درد موجب واکنش هاي غیرطبیعی بـه ).6(گردد
شود  مراحل بعدي زندگی میهاي دردناك درموقعیت
 .هاي دردناك را با مشکالتی مواجه می نمایـد و درمان

 بنابراین کنترل درد به طور مؤثر داراي اهمیت فراوانی
 مشخص گردیده است که ترس و اضطراب). 3(است
کاهش .دهداز درد، میزان درك درد را افزایش میناشی

خطـر   دردناك، باعث کاهشاز پروسیجرهايدرد ناشی
-مراقبت از سرسوزن ویا ترسنسبت به دردحساسیت

 -اسـتفاده از بـی  ). 7(هاي بهداشتی و درمانی می شود
حس کننده هاي موضعی براي کودکـان توصـیه شـده    

ده موضعی اسـت کـه   کننتتراکائین، بی حس). 8(است
به طور روتین قبل از تزریقات وریدي یا خون گیـري  

  ). 9(براي کودکان استفاده می شود
تتراکائین مزایاي بیشتري را نسبت بـه لیـدوکائین و      

 پریلوکائین دارد که می توان به طوالنی و سـریع االثـر  
 -و خاصیت بیمت هموگلوبینمیکم بودن خطر بودن،

استفاده از تتراکائین قبـل  . اشاره کردحسی قوي تر آن 
تزریق واکسن بدون این که تأثیر نامطلوبی بر پاسخ  از

آنتی بادي ها داشته باشد، می تواند باعث کـاهش درد  
  ) . 10(ناشی از تزریق واکسن ها گردد 

هـاي  بسیاري از والدین سـؤاالتی را دربـاره روش      
ند و خواهان نمایکاهنده درد ناشی از تزریق مطرح می

هـاي عـاطفی   کاهش یا برطرف شدن درد و دیسـترس 
پرستاران نیز به طور مکـرر بـا   . باشندمربوط به آن می

مشکل درد ناشی از تزریقات و بـه خصـوص تزریـق    
حمایت به منظور . شوندها  مواجه میعضالنی واکسن

 در هـاي اولیـه پرسـتار   مسـئولیت  یکی از درد، کاهش
ذا این پژوهش بـا هـدف مقایسـه    ل. حین تزریق است

درصـد موضـعی بـا دارونمـا در      4تأثیر ژل تتراکائین 
کاهش درد ناشی از تزریق عضالنی واکسن ثـالث در  

                                 .ماهه انجام شد 2کودکان 
     روش بررسی    
اسـت کـه بـا     کارآزمـایی بـالینی   این مطالعه، یـک      

دریافت مجوزهاي قانونی در شهرستان شـیروان و بـا   
گیـري  روش نمونـه  .انجام شدوالدین رضایت ازکسب
طور تصادفی بهگرفت و سپسآسان انجامروشاولیه به

. هاي مورد یا دارونما تخصیص یافتنددر یکی از گروه
نفـر   20هـر گـروه   نفر بود که در 40ها کل نمونهتعداد

ایـن  . قـرار داده شـدند  ) نفر پسـر  10نفر دختر و  10(
اي بودند که به منظوردریافت ماهه 2ها، کودکان نمونه

واکسن ثالث به مراکـز بهداشـت شهرسـتان شـیروان     
ــه نمــوده ــل داروي مســکن  6و از  مراجع ســاعت قب

ونیز  دریافت نکرده بودند و درد شدید دیگري نداشته
 والدین آنان مایل اند و حرکتی نداشته -بیماري حسی

بـراي گـروه   . به شرکت کودکشان در پـژوهش بودنـد  
گـرم در   3درصـد بـه میـزان     4مورد از ژل تتراکـائین 

سانتی متر مربع با یک پانسـمان   10به اندازه  مساحتی
اسـتفاده  دقیقه قبل از تزریق عضالنی 30سبک به مدت

ده و تزریـق عضـالنی   را تمیز نمـو  ها راسپس ژل.شد
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گـرم ژل   3گروه دارونمـا نیـز از   براي. گرفت صورت
متـر مربـع   سـانتی  10 لوبریکانت در مساحتی به اندازه

  . دقیقه قبل از تزریق استفاده شد 30به مدت 
والدین کودك و فرد تزریق کننده از نوع ژل مـورد     

و پژوهشـگر بـا   استفاده قبـل از تزریـق آگـاه نبودنـد     
ها آن را در اختیار فرد تزریق کننده قرار کدگذاري ژل

کارشناس پرستاري بـود کـه بـا     ،فرد تزریق کننده. داد
محل تزریق بـراي همـه   . تکنیک تزریق کامل آشنا بود

ها، عضله وستوس لترالیس و از سر سوزن یـک  نمونه
تزریقـات  تمامیاز. شد استفاده)مترسانتی25/1(اینچدوم

  . در گروه مورد و دارونما فیلمبرداري شد 
 -کودك بود و میي تزریقات در کنارمادر در همه    

توانست هر اقدامی را جهت آرام نمودن کودك انجـام  
، فیلم بـازبینی شـد و درد   بعد از انجام تزریقات. دهد 
ارشدپرسـتاري  کارشناسیک نفرتوسطتزریقاتازناشی

بـا اسـتفاده از   ارزیـابی این .شدارزیابی)بارزیا(کودکان
  . شد  انجام FLACCمقیاس

بـراي انـدازه گیـري درد بعـد از      FLACCمقیاس   
مورد  1997سال ساله در 7ماهه تا  2عمل در کودکان 

اســتفاده از ایــن  2003در ســال . تأییــد قــرار گرفــت
یافت و روایی آن براي انـدازه گیـري   مقیاس گسترش

هـاي همـاتولوژي و   بخـش درد در کودکان بستري در
سرطان که ضددرد دریافت مـی کردنـد، مـورد تأییـد     

همچنـین اسـتفاده از ایـن ابـزار در سـال      . گرفتقرار
براي کودکان و بیماران بالغ در شرایط بحرانـی   2010

این مقیاس به طور وسیعی در . مورد تأیید قرار گرفت
 -گردد و هم اکنون بـه زبـان  ایاالت متحده استفاده می

هاي مختلفی مثل فرانسوي، چینی، پرتقالی، سوئدي و 
  ).11(تایتالیایی ترجمه شده اس

ــتفاده      ــاساســ   Face,Legs.Activity(از مقیــ
Cry,Consolability(FLACC  براي این گروه از

  این مقیاس، یکی از چهار . کودکان بسیار مناسب است

مقیاس شـایع بـراي انـدازه گیـري درد بـا اسـتفاده از       
این ابزار یک مقیاس . رفتارهاي نشان دهنده درد است

، حرکـت  )F(لـت چهـره   قسمتی است که شامل حا 5
) C(تسـلی پـذیري  و) C(گریـه  ،)A(، فعالیت)L(پاها
اسـت و در مجمـوع    0-2نمره هر قسمت بـین  . است

صفر به معنـاي عـدم   . خواهد بود 0-10نمره درد بین 
بـه معنـاي وجـود     10وجود رفتار نشان دهنده درد و 

. رفتارهاي نشان دهنده بیشترین شدت درد مـی باشـد  
وآزمون  SPSS-16ها از نرم افزارآنالیز دادهبه منظور 

  .آماري تی استفاده گردید 
  یافته ها     
 ينفـر شـیر خـواره    40داده هاي بدست آمـده از       

ماهه که براي آنان تزریق واکسن ثالث  انجـام شـد،   2
میانگین شـدت درد  . گرفتو تحلیل قرار مورد تجزیه

 FLACCناشی از تزریق واکسن بر اسـاس مقیـاس   
 3/8)6-10(گروه مورددر و 1/9)8-10(دارونمادرگروه

دار معنی بود که بر اساس آزمون آماري تی این تفاوت
 میانگین زمـان درد بعـد از تزریـق در   ). P<05/0(نبود
که  یه بودثان 28 ثانیه ودر گروه مورد 55 دارونما گروه
  ).1جدول ) (P>% 5(دار بودتفاوت معنی این

 

  مقایسه میانگین شدت درد و زمان درد بعد از: 1جدول 
  تزریق واکسن ثالث درگروه مورد و دارونما

  

   بحث    
در این مطالعه کودکان علی رغم دریافت دارونماو     

واکسن درد شدیدي راتجربه  تتراکائین به خاطر تزریق
با این وجود میانگین شدت درد ناشی ازتزریق . کردند

درصـد کمتـر از شـدت درد ناشـی از     3/8با تتراکـائین 
 آماري تفاوتکه از نظردرصد بود 1/9تزریق با دارونما

)از دردرهـایی (اما زمـان بهبـودي  داري نداشت، معنی

  میانگین زمان درد بعد     شدت میانگین و انحراف معیار   میانگین و انحراف            گروه ها 
  از تزریق واکسن       معیار شدت درد پایه    درد ناشی از تزریق واکسن                
  28  ± 34/13                     3/8  ± 12/1               8/1  ± 14/0)   مداخلهگروه(مورد

      55  ±6/23                        1/9  ± 65/0                7/1  ± 12)    گروه کنترل(دارونما
P P > 05/0ارزش          P > 05/0       P < 05/0       
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کــرده بودنــد در درکســانی کــه از تتراکــائین اســتفاده 
مقایسه با دارونما تقریباً به نصـف کـاهش پیـدا کـرده     

  .بود
حین  رابطه با روش هاي کاهش دردپژوهشگران در   

را معرفـی  هاي مختلفیاند تا روشتزریقات سعی کرده
 )1996(تحقیقـی  در طـی  وهمکـاران  Bruce. نمایند
 پریلوکـائین در  -کرم لیدوکائین که استفاده از دریافتند

 کاهش درد ناشی از تزریق عضالنی نرمـال سـالین در  
حسن پور و ). 12(داري دارد دلتوئید تأثیر معنی عضله

که گذاشتن یـخ در ناحیـه    یافتنددر) 2005(همکاران 
عضالنی  از تزریقدرد ناشیکاهشتزریق و انحراف در

  ). 13(سیلین در کودکان مؤثر استپنی
 کـه  یافتنـد وهمکاران در Yuval ايلعهدر طی مطا    

 کـاهش درد کـائین در پریلو -کرم لیدوکائین استفاده از
 از تزریـق عضـالنی آنتـی پسـیکوتیک هـا مـؤثر      ناشی
  ). 14(است
 نیـز نشـان  )2002(وهمکاران  Hallprinي مطالعه    

 کاهشپرلوکائین در –داد که استفاده از کرم لیدوکائین
  ).15(عضالنی مؤثر است  درد ناشی از تزریق

نشـان داد  ) 2008(وهمکاران Carbajalي مطالعه    
 پریلوکـائین  -کـرم لیـدوکائین  کـه اسـتفاده ترکیبـی از   

تر از ژل ومونواکسید نیتروژن به طور معنی داري مؤثر
 .  )16(تتراکائین به تنهایی است

تحت عنوان ارزیابی اثـر  ) 2010( ي فرهاديمطالعه    
درصد بر شدت درد ناشی از تسـت و   2ژل لیدوکائین

ــالنی پ  ــق عض ــان داد   تزری ــزاتین نش ــیلین بن ــی س ن
کـاهش درد  درصد تـأثیر معنـی داري در   2لیدوکائینک

  ) . 17(ناشی از تزریق عضالنی پنی سیلین ندارد
 و همکـاران  Brandiدر مطالعه دیگري که توسـط     
ــخص ) 2009( ــت مش ــورت گرف ــه ژل  ص ــد ک گردی

کــاهش درد داري دردرصــد تــأثیر معنــی 4تتراکــائین 
ناشی از تزریق واکسن پالیویزوماب  ندارد، امـا زمـان   

رهایی از درد بعد از تزریـق را بـه طـور معنـی داري     
  . )9(دهد می کاهش

ــه    ــوان   Balantynي مطالع ــاران تحــت عن و همک
بررسی تأثیر ژل تتراکائین بر کاهش درد ناشی از قرار 
دادن کاتترورید مرکزي در شیر خواران نشـان داد کـه   

 کـاهش ایـن درد نـدارد   در داريتتراکائین تأثیر معنـی 
چگـونگی  با عنـوان   Brigitteهمچنین مطالعه ). 18(

از درصــد برکــاهش درد ناشــی  4تــأثیر ژل تتراکــائین
کـه ژل  نیز نشان داد گیري وریدي در شیرخوارانخون

ایـن درد  کـاهش  معنی داري دردرصد تأثیر 4تتراکائین
  ). 19(ندارد 

ــه    ــاران تحــت  Romsingي مطالع ــوانو همک  عن
حسـی  در ایجاد بی Emlaمقایسه ژل تتراکائین با کرم

-که ژل تتراکائین عالوه بـر کودکان نشان داددرپوستی 

-معنـی  به طور ، طوالنی و سریع االثر بودنایمن بودن

 –مقایسه بـا کـرم لیـدوکائین   داري تأثیر بیشتري را در
دادن کـانول   کـاهش درد ناشـی از قـرار   پریلوکائین در

  . )20(وریدي در کودکان داشته است
 اشاره گردید برخی از تحقیقات نشـان  همانطور که   

 شدت توانند ازموضعی میاز اقدامات دادند که بعضی
از مطالعات نیـز  درد ناشی از تزریقات بکاهند و برخی

 4دار ژل تتراکـائین  ي عـدم تـأثیر معنـی   دهنـده  نشان
 نـاك دردکاهش درد پروسـیجرهاي  درصد موضعی بر

 حاضـر ایـن اسـت کـه ایـن      اما ویژگی تحقیق بودند؛
 درصـد بـر   4مطالعه توانست میزان تأثیر ژل تتراکائین 

 2کودکـان کاهش درد ناشی از تزریق واکسن ثالث در
آن  کـه در سـایر مطالعـات بــه    ماهـه را تعیـین نمایـد   

  . پرداخته نشده بود
کـاهش درد  در درصـد  4 عدم توانایی ژل تتراکائین   

 ،Carbajalاز تزریق واکسـن ثـالث بامطالعـات   ناشی

Brandi، Balantyn و Brigitte ــوانی دارد . همخ
                                                                                                                             درصـد  4مطالعه حاضر از ژل در همه این مطالعات و
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انجام پروسیجرهاي دردنـاك   بل ازدقیقه ق 30به مدت 
  ).19و18و16و 9(گردیده است استفاده

در  Romisingاما نتایج مطالعه حاضر بـا مطالعـه   
درمطالعه  ).19(مغایرت دارداز تزریقدرد ناشیکاهش

Romising علـت ایـن مغـایرت بـه      رسدبه نظرمی
مطالعـه  در. ي طوالنی مدت از ژل باشـد دلیل استفاده
Romising  دقیقه قبـل از   45ژل تتراکائین به مدت

تزریق استفاده گردیده اسـت، امـا در مطالعـه حاضـر     
همچنـین  . دقیقـه بـوده اسـت    30مدت استفاده از ژل

  رصد  4نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ژل تتراکائین
داري باعـث کـاهش زمـان درد بعـد از     معنـی به طور

ه با نتایج تزریق واکسن ثالث شده است که این نتیج
  .دارد  همخوانی Brandiمطالعه 
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  . آن تـأثیر دارنـد  بر... دك براي تزریق و کوآماده سازي
 4کــه ژل تتراکــائین نتــایج مطالعــه حاضــر نشــان داد 

تزریـق   کاهش درد ناشی ازدرصد تأثیر معنی داري در
ثالث ندارد، اما زمان درد بعد از تزریـق را بـه    واکسن
با این حـال نیـاز بـه    . دهد  کاهش میداريمعنی طور

 مطالعات بیشتر و وسیع تر است تـا تـأثیر واقعـی ژل   
کـاهش درد تزریقـات   درصـد موضـعی بـر    4تتراکائین

  .عضالنی را نشان دهد
  تشکر و قدردانی     

پژوهشی  حوزه معاونتپژوهش با حمایت مالیاین    
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان و همکـاري هـاي  

درمـانی شهرسـتان شـیروان     -مراکز بهداشتی دریغبی
انجام شد؛ لذا بر خود واجب می دانیم که از مسئوالن 

در )والـدین و کودکـان  (این مراکز و شرکت کننـدگان 
 .، نهایت تقدیر و تشـکر را داشـته باشـیم   این پژوهش

در مرکـز ثبـت    2N 4247همچنین این مطالعه بـا کـد  
  .دکارآزمایی بالینی ایران ثبت گردی
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Effect of Topical Tetracaine Gel %4 on Intensity of Pain Due to 
Intramuscular Injection of DPT Vaccine for 2monthsof Age Infants 

Farhadi Abolfazl(MSc)1* , Farhadi Sadegh(MD)2 

1 MSc of Nursing, Department of Nursing, Shirvan Branch,Islamic Azad University ,Shirvan ,Iran.2General 
Practitioner, Shirvan Branch,Islamic Azad University ,Shirvan ,Iran. 

Abstract 
Background and Objective: Pain is a multidimensional phenomenon defined as“an 
unpleasant  sensory  and emotional experience that is  associated  with  actual  or  potential  
tissue damage”.Infants and children are vaccinated before two years on several occasions. 
Many of these vaccines are injectable, and are painful. The aim of this study was to evaluate 
whether topical tetracaine can reduce the pain of IM DPT injection compared to placebo in 
infants of two months of age.  
Material and Methods: In this study, 40 infants aged two months were selected by 
convenience sampling and randomly placed in two groups of case and control.  The Infants of 
experimental group were injected by using topical tetracaine gel %4 and those of the other 
group by a placebo. The intensity of injection was scored by a pediatric registered nurse, 
using the FLACC pain scale.  
Results: Although the mean of pain intensity  in case group (8.3) is lower than  that of 
controls (9.1) and also the time of pain relief, the use of  tetracaine could not be  significantly 
effective in reducing the severity of pain due to intramuscular injection of  DPT vaccine.  
Conclusion: Based on the results, there is no significant difference between case and control 
groups on using tetracaine, but because of low pain intensity in case group, further researches 
are needed to be done.    
Key words: Pain, Infants, Tetracain gel, Intramuscular injection 
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