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مقدمه
کَلِعیغتیت هشهي هزاخؼِ هیکٌٌذ کِ ثب حولِّبی راخؼِ

ثزرعی ارسػ اعتفبدُ اس درى طزح ؽذُ اعت تب هشایب یب هؼبیوت

درد ؽٌبختِ هیؽَد .درد دائوی اعت در ًین عبػت اٍل ؽذت

احتوبلی آى هَرد ارسیبثی قزار گیزد

آى افشایؼ هییبثذ ٍ  0-1عبػت طَل هیکؾذ درد در ًبحیِ

روش تررسي

اپیگبعتز یب رثغ فَقبًی راعت ؽکن اعت ٍ اغلت ثِ قغوت ثبال

ایووي هطبلؼووِ اس ًووَع هذاخلووِای ایٌووذًُگووز( )RCTثووذٍى

ٍ راعت پؾت یب ثیي دٍ کتف کؾیذُ هیؽَد درد ؽذیذ ٍ

کَرعووبسی اعووت ًوًَووِّووب اس ثوویي ثیوووبراًی کووِ در طووی

ًبگْبًی ثِ ٍیضُ در طَل ؽت یب ثؼذ اس یک غذای چزة ایدبد

عووبل 0394ثووب تؾووخیص کَلووِ عیغووتیت هووشهي ثووِ ثخووؼ

هیؽَد اغلت ّوزاُ ثب تَْع ٍ گبّی اٍقبت اعتفزاؽ اعت

خزاحووی ثیوبرعووتبى ؽووْیذ صووذٍقی یووشد هزاخؼووِ یووب ارخووبع

تؾخیص عٌگّبی ػالهتدار ٍ یب کَلِعیتیت هشهي ثِ

ؽووووذُ ٍ تحووووت ػووو و خزاحووووی کَلووووِ عیغووووتکتَهی

ٍخَد ػالهتّبی تیپیک ٍ تظبّزات عٌگّبی صفزاٍی در

الپبرٍعکَپیک قوزار گزفتوِ ثَدًوذ اًتخوبة ؽوذًذ ثوب در ًظوز

عًََگزافی ؽکن ثغتگی دارد

گووزفتي عووطم اطویٌووبى  ٍ %91تووَاى  ٍ %86در ًظووز گووزفتي

ایي ثیوبراى ثبیذ تحت ػو کَلِعیغتکتَهی الپبرٍعکَپیک
یب کَلِعیغتکتَهی ثبس قزار گیزًذ()0

اًحزاف هؼیوبر  6/1ثوب تَخوِ ثوِ هطبلؼوِ( ٍ )2در ًظوز گوزفتي
حووذاق اخووتالف ٍ 6/7احووذ در هیووبًگیي ًوووزُ در دٍ گووزٍُ

ثب پیؾزفت خزاحی الپبرٍعکَپیک ٍ ًیش ثِ ػلت ثزػ کَچکتز

هووَرد هطبلؼووِ حووذاق حدوون هووَرد ًیووبس در ّووز گووزٍُ06

درد کوتز ٍ هذت ثغتزی کَتبُتز هَارد کَلِعیغتکتَهی

ًوًَووِ در ًظووز گزفتووِ ؽووذ ک و ثیوووبراًی کووِ ٍارد هطبلؼووِ

الپبرٍعکَپیک افشایؼ یبفتِ اعت()4

ؽووذًذ ً 046فووز ثَدًووذ ٍ ثووز اعووبط اػووذاد تصووبدفی ثووِ دٍ

در ػو الپبرٍعکَپیک تزٍکبر  06ثبالی ًبف در خط ٍعط

گووزٍُ ً 06فووزُ الووف ٍ ة تقغووین ؽووذًذ ثوزای گووزٍُ الووف در

تؼجیِ ؽذُ ٍ عپظ ثِ ٍ Insuflatorص ؽذُ ٍ گبس ٍ CO2ارد

حوویي ػوو درى کبرٍگیووت تؼجیووِ ؽووذ ٍ ثووزای گووزٍُ ة درى

حفزُ پزیتَئي هیؽَد یک تزٍکبر  06در ًبحیِ عبة سیفَییذ ٍ

در ًظووز گزفتووِ ًؾووذ(درى کبرٍگیووت درًووبص خووَثی ثزقووزار

یک تزٍکبر  1در سیز دًذُّب در راعتبی خط اگشیالری قذاهی ٍ

هوویکٌووذ ٍ تووب ثووِ حووبل ثیوووبراى ؽووکبیت ػوووذُای هجٌووی ثووز

گبّبً یک تزٍکبر  1دیگز در راعتبی خط هیذکالٍیکَالر تؼجیِ

ًبراحتی هوزتجط ثوب آى ًذاؽوتِاًوذ ٍ اس آًدوبیی کوِ ثوِ ؽوک

هیؽَد

رٍتیي ٍ ثذٍى اطوالع ثیووبر در ایوي ػوو اعوتفبدُ هویؽوَد

ٍقتی در عبل  0884هیالدی اٍلیي کَلِعیغتکتَهی اًدبم

اخالقوبً هؾووکلی ًوذارد درىّووب ثؼوذ اس یووک توب دٍ رٍس کؾوویذُ

ؽذ درى صفبقی ثِ ػٌَاى ثخؾی اس ػو خزاحی ثکبر ثزدُ ؽذ

ؽووذُ اعووت) تکٌیووک خزاحووی در توووبم هووَارد یکغووبى ثووَدُ

ایي اعتفبدُ رٍتیي اس درىّب تب هذتّب ثخؾی اس ػو خزاحی

اعووت ًوًَووِّووبیی کووِ در حوویي ػووو تؾووخیص کَلووِ

ثَد اهب ثؼذّب در ػو کَلِعیغتکتَهی الکتیَ در هَرد اعتفبدُ

عیغووتیت حووبد ثزایؾووبى هطووزح هوویؽووذ ّوَعووتبس هطوووئي

رٍتیي اس درى اختالف ًظز پیؼ آهذ خزاحبًی کِ اس درى ثؼذ اس

ًذاؽووتٌذ ٍ یووب ًؾووت صووفزا اس ثغووتز کجووذ داؽووتٌذ اس هطبلؼووِ

کَلِعیغتکتَهی الپبرٍعکَپیک اعتفبدُ هیکٌٌذ ثیؾتز ثِ

حووذف ؽووذًذ ثووزای ّوووِ ثیوووبراى حوویي ػووو اس دارٍی

خبطز اطالع اس ًؾت صفزا ٍ هطوئي ؽذى اس ّوَعتبس هیثبؽذ

فٌتبًی و ٍ در  42عووبػت اٍل ثؼووذ اس ػو و اس آهپووَل پتووذیي

ٍ ًیش خزٍج ثْتز گبس  Co2هَرد اعتفبدُ در الپبرٍعکَپی کِ

ثووب دٍس  0mg/kgثووِ ػٌووَاى دارٍی ضووذدرد اعووتفبدُ ؽووذ

عجت کبّؼ درد ؽبًِ ثؼذ اس ػو هیؽَد()3

42عووبػت ثؼووذ اس ػووو (حووذاق  4عووبػت ثؼووذ اس آخووزیي

اس آًدبیی کِ اعتفبدُ رٍتیي اس درى ثؼذ اس کَلِعیغتکتَهی
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اس لحووبظ ثووزٍس حبلووت تْووَع ٍ اعووتفزاؽ ثؼووذ اس  42عووبػت

خْوووت هقبیغوووبت آهوووبری اس آسهوووَى Chi-square T-test

ثجت گزدیذًذ ثیووبراًی کوِ ثوِ ػلوت درد ؽوکن ثبثوت ثؼوذ اس

ٍ  Mann-Whitney testاعووتفبدُ ؽووذ عووطم هؼٌوویداری

ػووو هدووذداً ثووِ ثیوبرعووتبى هزاخؼووِ کووزدُ ثَدًووذ تحووت

کوتز اس  6/61در ًظز گزفتِ ؽذ

عًََگزافی قزار گزفتِ ٍ هَارد ثزٍس ثبیلَهب ثجت گزدیذ

نتايج

در ایي هطبلؼِ اس چک لیغت پضٍّؾگز اعوتفبدُ گزدیوذ در

در ایي هطبلؼِ ً 046فز ٍارد هطبلؼِ ؽذُاًذ کِ 47

ایي پزعؾٌبهِ اطالػبت ؽبه عوي خوٌظ اعوتفبدُ یوب ػوذم

ًفز( )%44/1هزد ٍ ً 93فز ( )%77/1سى ثَدًذ هیبًگیي عٌی

اعتفبدُ اس درى هیوشاى درد ثوب تَخوِ ثوِ عیغوتن  VASثوزٍس

ثیوبراى  39/3907عبل ثَدُ ٍ حذاق عي ٍرٍد  08عبل ٍ

ثبیلَهب ٍ تلفي توبط ثیوبر ثجت گزدیذ

حذاکثز  70عبل ثَد(خذٍل )0

دادُّبی خووغآٍری ؽذُ ثب

عبیز اطالػبت افزاد هَرد هطبلؼِ در خذٍل  4آٍردُ ؽذُ اعت

اعتفبدُ اس ًزمافشار SPSS

خذٍل  :0تؼییي ٍ هقبیغِ تَسیغ فزاٍاًی خٌظ ٍ هیبًگیي عي ثز حغت دٍ گزٍُ هَرد ثزرعی
گروه

موارد تا درن(الف)
تعداد

هزد
سى
(هیبًگیي عي  ±اًحزاف هؼیبر)

موارد تدون درن(ب)
تعداد

(درصد)

)46( 04
)86( 28
39/2007±04/72983

P-Value

(درصد)

)41( 01
)71( 21
39/3007±04/94013

6/104
6/929

خذٍل  :4تؼییي ٍ هقبیغِ تَسیغ فزاٍاًی تَْع ٍ اعتفزاؽ ثبیلَهب ٍ هیبًگیي رٍسّبی ثغتزی ٍ هیبًگیي ًوزُ درد در دٍ گزٍُ هَرد ثغتزی
گروه

تَْع ٍ اعتفزاؽ
ثبیلَهب
رٍسّبی ثغتزی (هیبًگیي  ±اًحزاف هؼیبر)
ًوزُ درد (هیبًگیي  ±اًحزاف هؼیبر)

موارد تا درن(الف)

موارد تدون درن(ب)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

)46( 04
)0/7( 0
0/9333±6/30073
3/1333±0/13212

)03/3( 8
)6( 6
0/4007±6/22191
4/7333±0/00416

P-Value

6/347
6/301
6/666
6/660

تحث
حذٍد دٍعَم ثیوبراى دچبر عٌگ کیغِ صفزا ثب

الپبرٍعکَپیک افشایؼ یبفتِ اعت()4

کَلِعیغتیت هشهي هزاخؼِ هیکٌٌذ کِ ثب حولِّبی راخؼِ

در حبل حبضز ػَارض ثؼذ اس کَلِ عیغتکتَهی

درد ؽٌبختِ هیؽَد .درد دائوی اعت در ًین عبػت اٍل ؽذت

الپبرٍعکَپیک  %6/2هیثبؽذ( )2ثزخی خزاحبى ثؼذ اس خذا

آى افشایؼ هییبثذ ٍ  1-0عبػت طَل هیکؾذ ایي ثیوبراى ثبیذ

کزدى کیغِ صفزا اس ثغتز کجذ ثِ ػلت تزط اس ًؾت صفزا ٍ

تحت ػو کَلِ عیغتکتَهی الپبرٍعکَپیک یب کَلِعیغتکتَهی

ػذم ّوَعتبس هطوئي سیز کجذ درى قزار هیدٌّذ ٍلی در هَرد

ثبس قزار گیزًذ()0

اعتفبدُ رٍتیي اس درى در توبم هَارد کَلِعیغتکتَهی ثذٍى

ثب پیؾزفت خزاحی الپبرٍعکَپیک ٍ ًیش ثِ ػلت ثزػ کَچکتز
درد کوتوز ٍ هذت ثغتوزی کَتبُتوز هوَارد کوَلِعیغتکتَهی
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ػبرضِ اختالف ًظز ٍخَد دارد ایي کِ اعتفبدُ رٍتیي درى ثبػث
کبّؼ ػَارض ثؼذ اس ػو ؽَد ثبثت ًؾذُ اعت حتی در ثزخی
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 )VASاس ًظوز هیوشاى درد ًوًَوِّووب ًووزُثٌوذی ؽوذًذ ٍ ًیووش

ًغووووخِ  09هووووَرد تدشیووووِ ٍ تحلیوو و قووووزار گزفتٌووووذ
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هطبلؼِای کِ در عبل  4604هیالدی تَعط ٍ El-Labban

آقبی  44عبلِای کِ ثؼذ اس اًدبم کَلِ عیغتکتَهی

ّوکبراى اًدبم ؽذ ٍ  006هَرد را ثؼذ اس خذا کزدى کیغِ صفزا

الپبرٍعکَپیک دچبر درد پبیذار در ًبحیِ  RUQؽکن ثب ؽیفت

ثِ دٍ گزٍُ ( Aثب درى) ٍ ( Bثذٍى درى) تقغین کزدًذ ّیچکذام

ثِ ؽبًِ چپ ثَد ٍلی در ثزرعی اٍلیِ عًََگزافی تدوغ هبیغ

اس دٍ گزٍُ هزگ ٍ هیز ًذاؽتِ ٍ ثؼذ اس ػو اس ًظز درد تَْع ٍ

در ؽکن هؾبّذُ ًؾذ در هزاخؼِ ثؼذی حذٍد  06رٍس ثؼذ اس

اعتفزاؽ ٍ ػفًَت هح ػو ٍ تدوغ هبیغ در ؽکن اختالف

ػو در عًََگزافی اًدبم ؽذُ هبیغ فزاٍاى اطزاف کجذ ٍ ًیش

آهبری ثیي دٍ گزٍُ ٍخَد ًذاؽتِ اعت( )3در هطبلؼِای دیگز کِ

پلَرال افیَصى ٍعیغ عوت راعت گشارػ ؽذ کِ در

تَعط ّ ٍ Picchioوکبراى ثز رٍی  060ثیوبر صَرت گزفتِ

آعپیزاعیَى حبٍی صفزا ثَد ثزای ٍی تَراکَعتَهی ٍ درى

Nursal

ؽکوی تحت گبیذ عًََگزافی قزار دادُ ؽذ در  MRCPآعیت

ٍ ّوکبراى ثز رٍی  76ثیوبر صَرت گزفتِ هیشاى ثزٍس تَْع در

هدبری صفزاٍی هؾبّذُ ًؾذ ٍ احتوبل هیرٍد ًؾت صفزا اس

گزٍُ ثب درى کوتز ثَدُ اعت()1

هدبری لَؽکب ثَدُ اعت در ٍاقغ تؼجییِ درى در ایي هَرد

ًتبیح هؾبثِ گشارػ ؽذُ اعت( )2در آسهًَی کِ تَعط

در هطبلؼِ حبضز تَْع ٍ اعتفزاؽ در گزٍُ الف (ثب درى)

کوکی ثِ تؾخیص سٍدٌّگبم ًؾت صفزا ًکزدُ ثَد ثؼذ اس چٌذ

ثیؾتز اس ة (ثذٍى درى) ثَدُ اعت ٍلی ایي اختالف اس ًظز

رٍس ثیوبر ثب حبل ػوَهی خَة هزخص ؽذ ثِ ّز حبل در

آهبری هؼٌیدار ًجَدُ اعت

هطبلؼِ حبضز اس ًظز ثزٍس ثبیلَهب اختالف آهبری ثیي دٍ گزٍُ

هطبلؼِای تَعط ّ ٍ Buqiahtellaوکبراى ثِ صَرت هتبآًبلیش

ٍخَد ًذاؽت

ثز رٍی  7هطبلؼِ  RCTصَرت گزفت ٍ هدوَػبً  0306ثیوبر

هذت ثغتزی ثؼذ اس ػو در هطبلؼبت هختلف در گزٍُ اعتفبدُ

ؽزکت داؽتٌذ خبلت اعت کِ در گزٍُ ثب درى هیشاى تدوغ

ؽذُ اس درى ثیؾتز ثَدُ اعت(ٍ )3 2 7 9-00لی در هتبآًبلیشی کِ

هبیغ ؽکوی ( )Abdominal Collectionثیؾتز ثَدُ اعت()0

تَعط ّ ٍ Buqiahtellaوکبراى اًدبم ؽذ هذت ثغتزی ثؼذ اس

ّوچٌیي در هطبلؼِای کِ تَعط ّ ٍ Monsonوکبراى ثِ

ػو تفبٍتی ًذاؽتِ اعت( )0در هطبلؼِ حبضز هیبًگیي رٍسّبی

صَرت گذؽتًِگز ثز رٍی  279ثیوبر کِ ثِ صَرت الکتیَ یب

ثغتزی ثؼذ اس ػو در گزٍُ الف ثیؾتز ثَدُ اعت

اٍرصاًظ تحت کَلِ عیغتکتَهی قزار گزفتِ ثَدًذ اًدبم ؽذ

در هطبلؼِ ّ ٍ Buqiahtellaوکبراى درد ثؼذ اس ػو

ثز

ثؼذ اس عِ رٍس در ثزرعی ثب عًََگزافی تدوغ هبیغ سیز کجذ در

حغت دٍ گزٍُ اختالف آهبری ًذاؽتِ اعت( )0در هطبلؼِ

تَخْی ثیؾتز ثَدُ

ّ ٍ Nursalوکبراى درد در گزٍُ اعتفبدُ ؽذُ اس درى کوتز ثَدُ

گزٍُ اعتفبدُ ؽذُ درى ثِ صَرت قبث

اعت ٍلی ّیچکذام اس ًظز ثبلیٌی هؾک عبس ًجَدًذ()7

اعت ٍلی اختالف قبث

تَخْی ًذاؽتِ اعت( )1در هطبلؼِ

در یک گشارػ هَردی کِ تَعط ّ ٍ Thrumurthyوکبراى

ّ ٍ Picchioوکبراى هیبًِ درد ؽکن  42عبػت ثؼذ اس ػو در

کَلِ عیغتکتَهی

گزٍُ ثب درى  ٍ )2-4(3در گزٍُ ثذٍى درى  )3-4(4ثَدُ

 Convertedقزار گزفت (یؼٌی اثتذا الپبراعکَپی اًدبم ؽذ ٍلی

اعت( )2در هطبلؼِ حبضز ًوزُ درد  42عبػت ثؼذ اس ػو ثز

ثِ ػلت ػذم هَفقیت در اداهِ آى ػو ثبس صَرت گزفت) ٍ ثؼذ

اعبط عیغتن  VASتؼییي ؽذ ٍ عپظ ّن ثِ صَرت کیفی ٍ

اس خذا کزدى کیغِ صفزا درى در سیز کجذ تؼجیِ ؽذ ثبیلَهب

ّن کوی هَرد آًبلیش قزار گزفت در هَرد اٍل درد ثِ عِ سیز

ثیي ػضالت داخلی ٍ خبرخی تؾکی ؽذ ٍ ثؼذ اس چٌذ رٍس ثِ

گزٍُ  -0خفیف ( -4 )6-4هتَعط ( -3 )2-0ؽذیذ ()8-06

ػلت ًؾت صفزا اس ثبیلَهب ثِ داخ ؽکن پزیتًَیت ایدبد ؽذ کِ

تقغین ؽذ ٍ عپظ ثب آسهَى  Chi-squareتدشیِ ٍ تحلی ؽذ کِ

هٌدز ثِ الپبراتَهی اٍرصاًظ گزدیذ ػلت تؾکی ثبیلَهبی خذار

اختالف ثیي دٍ گزٍُ هؼٌیداری ثَد یؼٌی درد در گزٍُ الف

ؽکن درى ثَدُ اعت()8

ثیؾتز اس گزٍُ ة ثَد عپظ هیبًگیي ٍ هیبًِ درد در دٍ گزٍُ ثب

ارائِ ؽذ خبًن  10عبلِ تحت ػو
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ِؽذُ اس درى ثِ طَر قبث تَخْی ثیؾتز ثَدُ اعت در ًتید

 هَرد هقبیغِ قزار گزفت در گزٍُ الفMann-Whitney آسهَى

ؽبیذ ثتَاى گفت گذاؽتي درى ثِ صَرت رٍتیي در ػو

 ٍ در گزٍُ ة هیبًگیي2 ًِ ٍ هیب3/1333 هیبًگیي درد

کَلِعیغتکتَهی الپبرٍعکَپیک ثذٍى ػبرضِ هشیت ثبثت

)p;6/660( ثِ دعت آهذ4 ًِ ٍ هیب4/7333

ؽذُای ًذارد ٍ تؼجیِ درى فقط در هَاردی کِ ّوَعتبس

نتيجهگيری

ِهطوئي ًتَاًین ثزقزار کٌین ٍ یب ًؾت صفزا اس ثغتز کجذ داؽت

ٍدر هطبلؼِ حبضز ثبیلَهب تَْع ٍ اعتفزاؽ ثؼذ اس ػو در د

ثبؽین هٌطقی ثِ ًظز هیرعذ در غیز ایي صَرت در عبیز هَارد

42 گزٍُ هَرد هطبلؼِ تفبٍتی ًذاؽتِ اعت ٍلی درد ؽکن

ثذٍى ػبرضِ تَصیِ ًویؽَد

ُعبػت ثؼذ اس ػو ٍ هذت ثغتزی ثؼذ اس ػو در گزٍُ اعتفبد
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Abstract
Introduction: The routine use of drains in uncomplicated laparoscopic cholecystectomy(LC) has still been

controversial. Therefore, this study aimed to investigate the advantages and disadvantages of applying drains
in uncomplicated LC.
Methods: This study is a randomized prospective interventional study without blindness. After removing

gallbladder, 60 patients were randomized to have corrugated drain positioned in the subhepatic space and 60
patients were randomized to have no drain. Patients were assessed for abdominal pain, nausea, vomiting, and
the length of hospital stay 24 hr after the surgery. Then, they were assessed for biloma two weeks after the
surgery.
Results: No significant difference was observed in regard with nausea, vomiting and biloma in either

group. However, abdominal pain (p-value: 0.001) and the length of hospital stay (p-value : <o.oo1) were
significantly higher in the group with drain.
Conclusion: The

present study findings did not reveal any advantages to the routine use of drain in

LC.
Keywords: Chronic Cholecystitis; Drain; Laparoscopy

This paper should be cited as:
Zare M, Kargar S, Ahmadi- Nasab M. Complications of laparoscopic cholecystectomy compared with and without
the use of drains in uncomplicated cases of chronic cholecystitis. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2015; 23(3):
1994-99.

*Corresponding author: Tel: +98 9171588508, Email: ahmadinasab@gmail.com

4231  خرداد، شماره سوم،دوره تيست و سوم

مجله دانشگاه علوم پسشكي و خدمات تهداشتي ـ درماني شهيد صدوقي يسد

