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Background and Aims Patients undergoing hemodialysis report the pain of repeated insertion of vascular 
needles as the most stressful condition in the treatment process and the greatest concern in their lives. 
This pain can cause hemodynamic changes before the hemodialysis process. This study was conducted to 
determine the numbness effect of EMLA cream on hemodynamic changes during fistula cannulation in 
patients under dialysis.
Methods This study is a clinical trial conducted on 50 patients undergoing dialysis in Khorramabad Shohada 
Hospital in 2013. The patients were randomly divided into two groups (spelling) and (placebo) after entering 
the study. Hemodynamic changes were measured in two groups before and after fistula cannulation. In order 
to analyze the data, SPSS version 19 was used.
Results There was no significant difference between two groups in terms of demographic variables and 
duration of using fistula (P>0.05). The hemodynamic parameters (systolic, diastolic blood pressure and 
pulse rates) were not significantly different between groups before cannulation (P>0.05). The systolic blood 
pressure and pulse rate in the placebo group were significantly higher than the EMLA group after fistula 
cannulation (P<0.001).
Conclusion Application of EMLA cream as an easy method reduces pain during fistula cannulation in patients 
under hemodialysis and provides hemodynamic stability at the onset of hemodialysis.
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زمینه و هدف بیماران هموديالیزی، درد ناشی از استفاده مکرر از سوزن های عروقی را به عنوان شديدترين استرس حاصل از روند درمان و 
بزرگ ترين دغدغه زندگی خود می دانند. اين درد می تواند باعث ايجاد تغییرات همودينامیک در ابتدای فرايند هموديالیز شود. اين مطالعه 

با هدف بررسی تأثیر پماد بی حسی امال بر تغییرات همودينامیک حین کانوالسیون فیستول در بیماران هموديالیزی طراحی و اجرا شد.

روش بررسی مطالعه به روش کار آزمايی بالینی روی 50 بیمار تحت درمان با هموديالیز در بیمارستان شهدای عشاير خرم آباد 1392 انجام 
شد. بیماران پس از ورود به مطالعه به صورت تصادفی به دو گروه امال و پالسبو تقسیم شدند. تغییرات همودينامیک در دو گروه، در دو 
نوبت قبل و بعد از کانوالسیون فیستول اندازه گیری شد. به منظور تجزيه و تحلیل داده  ها از آمار توصیفی و تست تی مستقل با استفاده 

از نسخه 19 نرم افزار SPSS استفاده شد.

 .(P>0/05) یافته ها بین دو گروه از لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی و مدت استفاده از فیستول تفاوت معناداری وجود نداشت
نبود  معنادار  گروه  دو  هر  در  کانوالسیون  از  قبل  نبض)  تعداد  و  دياستول  سیستول،  خون  (فشار  همودينامیک  متغیرهای 
(P>0/05). فشارخون سیستول و تعداد نبض در گروه پالسبو نسبت به گروه امال بعد از کانوالسیون فیستول افزايش معناداری 

.(P<0/001) داشت

نتیجه گیری استفاده از پماد امال به عنوان روشی آسان و با قابلیت کاربرد خود بیمار، با کاهش درد حین کانوالسیون فیستول بیماران 
هموديالیزی، موجب ثبات همودينامیک، در زمان شروع هموديالیز می  شود.

کلیدواژه ها:
پماد امال؛ تغییرات 

همودینامیک؛ 
کانوالسیون؛ فیستول؛ 

همودیالیز

تاریخ دریافت:  09 شهریور 1397
تاریخ پذیرش: 23 مرداد 1397

تاریخ انتشار: 01 مهر 1397

مقدمه

مختلف،  پاتوفیزيولوژيک  فرايند های  از  کلیه طیفی  مزمن  بیماری 
مرتبط با عملکرد غیر طبیعی کلیه و نوعی کاهش پیش رونده در میزان 
فیلتراسیون گلومرولی است (1). میلیون ها نفر از اين بیماری رنج می برند 
و هزينه های مالی بسیار زيادی در سیستم سالمتی و بهداشت صرف 
آن می شود. شیوع نارسايی کلیه 3500 مورد جديد در سال است و در 
کشور های توسعه يافته شیوع باالی هزار مورد به ازای يک میلیون نفر 
پیش بینی می شود (2). در ايران میزان رشد اين بیماری از متوسط رشد 

جهانی بیشتر و حدود 12 درصد در سال است (3).

در  جايگزين  روش های  در  درمانی  شیوه  رايج ترين  هموديالیز 
بیماران مبتال به نارسايی کلیه است (5 ،4) که در ايران و جهان از آن 

استفاده می شود (6). برای هموديالیز بیماران مبتال به نارسايی کلیه، 
دسترسی به جريان خون بیمار نیاز است. فیستول میزان موفقیت 
طوالنی مدت بسیار زيادی در میان تمام گزينه های دسترسی ديالیز 
(1). فیستول شريانی وريدی را می توان به عنوان استاندارد طاليی 

 
دارد

برای دسترسی عروقی در بیماران ديالیزی دانست (7). با توجه به 
اينکه اين بیماران معمواًل 3 بار در هفته و هر بار با 2 کانوالسیون 
در فیستول خود مواجهند، ساالنه حداقل 300 مرتبه درد سوزن را 
تجربه می کنند (9 ،8). مطالعات نشان می دهد 47 درصد از بیماران 
را  عروقی  کاتتر های  قرار دادن  و  می ترسند  سوزن  از  هموديالیزی 
شديدترين بخش استرس زای حاصل از درمان و بزرگ ترين دغدغه 

هنگام انجام هموديالیز می دانند (10).

در  کلیدی  نقشی  پرستار  بهداشتی،  مراقبت  کارمندان  بین  در 
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کاهش درد ايفا می کند. در دهه های گذشته توجه روزافزونی به 
نقش پرستاران در کنترل درد می شد. مطالعات مختلف نشان 
می دهند جايگاه و نقش پرستاران به منظور کنترل درد در حرفه 
پرستاری در حال توسعه است. پرستاران به دلیل نقش محوری 
در ارائه مراقبت به افراد مبتال به نارسايی مزمن کلیه، می توانند 
در تسکین درد اين بیماران مؤثر باشند (11). شواهد زيادی نشان 
به  با محرک دردناک، منجر  می دهد مواجهه زودرس و مداوم 
تغییرات رفتاری می شود (12). همچنین درد تسکین نیافته می تواند 

به اثرات زيان آور کوتاه و طوالنی مدتی منجر شود (13).

درد و استرس با آزاد سازی آدرنالین همراه است که منجر به عوارضی 
از جمله ترس، تحريک پذيری، آشفتگی، تأخیر در فعالیت سیستم 
عوارض   .(14) فرد می شود  عاطفی  روابط  در  اختالل  و  بدن  ايمنی 
کوتاه مدت درد شامل کاهش اکسیژناسیون، بی ثبات همودينامیکی و 
افزايش فشار خون داخل جمجمه است (14). آزاد شدن هورمون های 
استرس به خاطر کنترل نشدن درد باعث تأخیر بهبود زخم و افزايش 
خطر ايجاد عفونت می شود (15). برای تسکین درد، روش های دارويی 
و غیردارويی زيادی وجود دارد. بی حسی موضعی يکی از روش های 
رايج برای غلبه بر درد ناشی از کانوالسیون است (11) که لوکالیزه بودن 
عمل آن با جذب سیستمیک جزئی، تجويز راحت و قابلیت کاربرد آن 

از سوی خود بیمار، از فوايد آن است (16).

(مخلوطی  امال  پماد  موضعی،  بی حس کننده  داروهای  از  يکی 
پريلوکايین 2/5  و  درصد  لیدوکايین 2/5  از  ترکیبی  و  يوتکتیک 
درصد) است (17) و با تغییر در دپوالريزاسیون غشای سلولی نسبت 
به يون سديم هدايت تکانه عصبی را مسدود می  کند (18). اين دارو 
از پوست سالم نفوذ و بی دردی را در اليه های سطحی پوست در 
چندين میلی متر فراهم می کند. برای تأثیر بايد تقريبًا 60 دقیقه قبل 
از انجام پروسیجر، پماد در محل مد نظر مالیده و با پانسمان بسته 
شود (19)؛ بنابراين، اين مطالعه با هدف بررسی تأثیر پماد بی حسی 
امال بر تغییرات همودينامیک حین کانوالسیون فیستول در بیماران 
خرم آبادی طراحی و اجرا شد که در سال 1392 هموديالیزی بودند.

روش بررسی

اين پژوهش به صورت کارآزمايی بالینی دو سو کور روی 50 بیمار 
مراجعه کننده به بخش ديالیز بیمارستان شهدای عشاير خرم آباد در 
سال 1392 انجام شد. پس از کسب رضايت آگاهانه از بیماران، آن ها 
با استفاده از روش بلوک بندی طبقه ای به صورت تصادفی به دو گروه 
پماد امال و پالسبو (پماد ويتامین آ+د) تقسیم شدند. بدين صورت 
که بیماران از نظر گروه سنی، جنسیت، سطح تحصیالت و مدت زمان 
استفاده از فیستول، طبقه بندی و در هر طبقه بر اساس جدول اعداد 

تصادفی و بلوک های شش تايی به دو گروه تقسیم شدند.

سابقه  سال،  باالی 18  سن  شامل،  مطالعه  به  ورود  معیارهای 
حداقل 3 ماه هموديالیز، نداشتن ناتوانی کالمی و ذهنی و بینايی، 
نداشتن اعتیاد يا وابستگی به داروهای ضد درد، نداشتن درد قبل از 

کانوالسیون، استفاده نکردن از ُمسکن در 24 ساعت گذشته، نداشتن 
زخم در ناحیه فیستول، نداشتن سابقه فاويسم، مت هموگلوبینمی 
مادرزادی يا ايديوپاتیک، بیماری های کبدی، آسم، آلرژی پوستی، 
با  درمان نشدن  گوارشی،  فعال  خون ريزی  پوستی،  درماتیت 
شامل،  خروج  معیار های  و  فنوباربیتال  و  نیترات  سولفونامید، 
تمايل نداشتن بیمار برای ادامه مطالعه و کانوالسیون ناموفق در اولین 

اقدام و تکرار فرو رفتن سوزن به پوست بود.

ابزار جمع آوری اطالعات شامل دو بخش اطالعات جمعیت شناختی 
جمعیت شناختی  اطالعات  بود.  بیماران  همودينامیک  وضعیت  و 
شامل سن، جنس، سطح تحصیالت و مدت زمان استفاده از فیستول 
بود. وضعیت همودينامیک بیماران شامل فشار خون سیستولیک، 
فشار خون دياستولیک و نبض در دو نوبت قبل و پس از کانوالسیون 
در  بیماران  به  پژوهشگر  اول  در جلسه  اندازه گیری شد.  فیستول 
ارتباط با پژوهش توضیحات الزم را ارائه داد و در پايان ديالیز جلسه 
اول، پژوهشگر يک تیوب از دارو (با توجه به گروه بیمار) را که سطح 
بیرونی آن با چسب پوشیده شده بود به همراه يک عدد پانسمان 
شفاف در اختیار بیماران قرار داد و به بیماران آموزش داده شد که در 
جلسه بعد ديالیز (جلسه دوم) يک ساعت قبل از مراجعه، در منزل 2 
گرم از دارو را در محل ورود سوزن در فیستول بمالند و با پانسمان 

شفاف محل مورد نظر را بپوشانند.

در جلسه دوم قبل از انجام کانوالسیون پانسمان برداشته شد و محل 
با پنبه و الکل ضدعفونی شد. برای جلوگیری از انقباض وريدی ناشی 
از دارو (پماد امال)، در دو گروه 10 دقیقه پس از فرايند ضد عفونی، 
کانوالسیون انجام شد. همکاران پرستار تمامی کانوالسیون ها را با 
سوزن يک سايز (سوزن شماره 16) هموديالیز وارد فیستول کردند. 
وضعیت همودينامیک بیمار شامل فشار خون و نبض قبل و بعد از 
کانوالسیون فیستول اندازه گیری و ثبت شد. برای تجزيه و تحلیل 
داده ها از نسخه 19 نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مجذور کای و 
تی مستقل در سطح معناداری (P>0/05) استفاده شد. محقق پس 
از معرفی خود به نمونه ها، در ارتباط با اهداف تحقیق، روش کار، 
اختیاری بودن شرکت در مطالعه و محرمانه بودن اطالعات به آن ها 
توضیحات کافی داد و سپس از آن ها برای شرکت در مطالعه رضايت 

کتبی گرفته شد.

یافته ها

بر اساس يافته های پژوهش حاضر، 64 درصد از بیماران در هر 
گروه مرد و 36 درصد از بیماران در هر گروه زن بودند. در هر گروه 
4 درصد از بیماران زير 30 سال ، 24 درصد بین 30 تا 49 سال 
و 72 درصد باالی 50 سال بودند. نتايج در ارتباط با عمر فیستول 
بیماران نشان داد 9/3 درصد از بیماران عمر فیستول زير 1 سال، 
34/7 درصد عمر فیستول بین 1 تا 3 سال و 56 درصد عمر فیستول 
3 سال يا بیشتر داشتند. بر اساس يافته ها 81/3 درصد از بیماران 
بی سواد بودند، 6/7 درصد تحصیالت ابتدايی تا راهنمايی ، 8 درصد 
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تحصیالت متوسطه تا ديپلم و 4 درصد تحصیالت دانشگاهی داشتند.

نظر  از  گروه ها  بررسی  با  ارتباط  در  کای  مجذور  آزمون  نتايج 
و  تحصیالت  سطح  جنس،  (سن،  جمعیت شناختی  متغیرهای 
مدت زمان استفاده از فیستول) نشان داد گروه ها از نظر اين متغیرها 
اختالف معنی داری ندارند و همسان  هستند (P>0/05). برای بررسی 
داده های جمعیت شناختی میانگین و مقايسه در دو گروه از آزمون 

مجذور کای استفاده شد (جدول شماره 1).

در رابطه با اهداف مطالعه نتايج نشان داد متغیرهای همودينامیک 
شامل فشار خون سیستولیک، فشار خون دياستولیک و تعداد نبض 
در هر دو گروه پماد امال و گروه پالسبو قبل از کانوالسیون فیستول، 

تفاوت معناداری نداشتند (P>0/05). فشار خون سیستولی و تعداد 
نبض در گروه پالسبو نسبت به گروه امال بعد از کانوالسیون فیستول 

افزايش معناداری داشت(P<0/001) (جدول شماره 2).

بحث

در ارتباط با اهداف اين مطالعه، مبنی بر تعیین تأثیر پماد امال بر 
تغییرات همودينامیک به دنبال کاهش درد ايجاد شده با دارو ، می توان 
گفت که از لحاظ آماری در هر دو گروه، قبل از کانوالسیون فیستول 
تفاوت معناداری بین متغیرهای همودينامیک (فشار خون سیستول، 
فشار خون دياستول و تعداد نبض) وجود ندارد، ولی بعد از کانوالسیون 
فیستول، فشار خون سیستول و تعداد نبض به طور معناداری در 

جدول 1. جدول توافقی بیماران بر اساس عوامل جمعیت شناختی و نوع گروه آزمایش

عوامل جمعیت شناختی

گروه

P  پالسبوامال

درصدتعداد درصدتعداد

جنس
مرد
زن

16
9

64
36

16
9

64
36

>0/999

سن
کمتراز30سال
30تا39سال
بیشتراز50سال

1
6
18

4
24
72

1
6
18

4
24
72

عمر
فیستول

کمتراز1سال
1تا3سال

بیشتراز3سال

2
9
14

8
36
56

2
9
14

8
36
56

سطحتحصیالت

بیسواد
ابتداییتاراهنمایی
متوسطهتادیپلم

دانشگاهی

21
1
2
1

84
4
8
4

21
1
2
1

84
4
8
4

جدول 2. میانگین و انحراف معیار متغیرهای همودینامیک در دو گروه قبل و بعد از کانوالسیون فیستول

گروه

تعداد نبضفشار خون دیاستولفشار خون سیستول

قبل کانوالسیون

بعد کانوالسیون 

ت قبل و بعد
تفاو

قبل کانوالسیون

بعد کانوالسیون 

ت قبل و بعد
تفاو

قبل کانوالسیون

بعد کانوالسیون 

ت قبل و بعد
تفاو

9/565/84±13/8995/5±7/864/3389/66±10/7879/0±15/171/4474/67±20/8130/33±128/89امال

12/324/01±12/3112/9±8/664/2288/89±8/8980/22±12/0111/7876/0±19/57148/0±136/22پالسبو

P0/35<0/0010/570/6920/87<0/001
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گروه پالسبو نسبت به گروه امال افزايش داشته است. با توجه به 
عوارض کوتاه مدت درد که شامل کاهش اکسیژناسیون، بی ثباتی 
 ،(14) است  داخل جمجمه  خون  فشار  افزايش  و  همودينامیکی 
می توان گفت درد باعث تغییرات همودينامیک در گروه پالسبو 

شده است.

در ارتباط با مقايسه تأثیر پماد امال با پالسبو، آگاروال و همکاران 
(2007) در پژوهش خود کاهش 63 درصدی شدت درد ناشی از 
رگ گیری در گروه امال نسبت به گروه پالسبو (پچ وازلین) را به 
دست آوردند (20). همچنین در پژوهش خلیلی و همکاران (2012) 
نتايج نشان داد میزان درد ناشی از رگ گیری با استفاده از پماد امال 
به طور معنی داری کمتر از شدت درد رگ گیری با پماد وازلین 
است (21). تحقیقات زيادی در زمینه استفاده از َاشکال و ترکیبات 
مختلف دارويی در مقايسه با پماد امال، به منظور مهار حس درد 
در اقدامات دردناک پزشکی انجام شده است. همسو با اين مطالعه، 
عسگری و همکاران (2012) در يک کارآزمايی بالینی به منظور 
وارد کردن  بر شدت درد حین  لیدوکايین  اسپري  تأثیر  بررسی 
میانگین  دريافتند  هموديالیزی،  بیماران  در  عروقی  سوزن های 
شدت درد در گروه اسپری لیدوکائین با گروه اسپری پالسبو تفاوت 

معنی داری دارد (22).

در مطالعه ای با عنوان »بررسی تأثیر پماد امال بر ختنه نوزادان«، 
نتايج نشان داد گروه امال نسبت به گروه پالسبو درد  و گريه کمتر 
و افزايش ضربان قلب کمتری داشتند (23). شوبها1 با مقايسه تأثیر 
پچ ديکلوفناک، پماد امال و پالسبو بر درد و تغییرات همودينامیک 
حین رگ گیری وريدی نشان داد در گروه امال نسبت به ديکلوفناک و 
پالسبو درد کاهش بیشتر و همودينامیک تغییرات کمتری داشت (24).

نتیجه گیری

کانوالسیون  از  ناشی  درد  کاهش  با  امال  پماد  داد  نشان  نتايج 
فیستول بیماران هموديالیزی موجب ثبات همودينامیک بیماران در 
زمان وصل به دستگاه ديالیز می شود؛ بنابراين بر اساس نتايج اين 
مطالعه می توان استفاده از پماد امال را به عنوان روشی آسان و با 
قابلیت کاربرد از سوی خود بیمار، برای کاهش درد حین کانوالسیون 
فیستول بیماران هموديالیزی و تثبیت وضعیت همودينامیک بیماران 

در زمان شروع هموديالیز پیشنهاد کرد.

کاربرد یافته های پژوهش در بالین

از  استفاده  مثبت  تأثیر  بر  مبنی  پژوهش  نتايج  به  توجه  با 
داروی ضددرد موضعی امال در کاهش درد ناشی از کانوالسیون 
فیستول بیماران ديالیزی و ثبات همودينامیک بیماران، استفاده 
از داروهای ضددرد موضعی نه تنها در بیماران ديالیزی، بلکه در 
ديگر بیماران و مراجعه کنندگان به سیستم بهداشت و درمان نیز 

1. Shobha

توصیه می شود که نیاز به پروسیجرهای تهاجمی نظیر رگ گیری، 
نمونه گیری وريدی، واکسیناسیون، جراحی های کوچک و ... دارند.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

اين طرح در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی 
صورت جلسه 20084258 تأيید شد. مالحظات اخالقی الزم در اين 
مطالعه شامل گرفتن مجوز از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی 
لرستان، گرفتن اجازه از مسئوالن بیمارستان و بخش ديالیز، دادن 
اطمینان به واحدهای پژوهش برای محرمانه ماندن اطالعات شخصی، 
گرفتن رضايت نامه کتبی از شرکت کنندگان، رعايت اصول اخالقی و 

رازداری در حین گردآوری اطالعات و تمام مراحل تحقیق بود.

حامي مالي

اين مقاله از پايان نامه کارشناسی ارشد مهدی محسنی در دانشگاه 
علوم پزشکی لرستان گرفته شده است که با حمايت مالی معاونت 

پژوهشی دانشگاه اجرا شد.

مشارکت نویسندگان

تمام نويسندگان در آماده سازی اين مقاله مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نويسندگان، اين مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

پژوهشگران از معاونت پژوهشی دانشگاه، تمام مسئوالن و بیمارانی 
که در اجرای اين طرح مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی می کنند.
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