
 לאחר בכאב כטיפול יעילה רופיוואקאין של ממושך מתן באמצעות עצבית חסימה

 שד כריתת

Region anesth pain med 

במחקר מבוקר אינבו, עם סמיות משולשת והקצאה אקראית, נבדקה השפעת חסימה עצבית על ידי מתן 

 ).ropivacain – Naropin( רופיוואקאין ) מתמשך שלparavertebralורטברלי (-פרא

) וקיבלו מנה בודדת של mastectomyנשים אשר עברו ניתוח כריתת שד ( 60במחקר זה נבדקו 

  רופיוואקאין.

  

) בעירוי salineזיולוגית (לאחר מכן, הנשים חולקו לטיפול מתמשך ברופיוואקאין או לתמיסת מלח פי

  ממושך.

  

נמצא כי נבדקות אשר טופלו ברופיוואקאין חוו פחות כאב, הכאב שחוו היה פחות חמור ובנוסף הן דיווחו 

  על פחות הפרעות בתפקוד המוטורי והרגשי כתוצאה מהכאב. 

  

  עם זאת, לאחר הפסקת מתן העירוי, לא היו הבדלים בין הקבוצות.

  

  רקע

נבו, עם סמיות משולשת והקצאה אקראית, ביקשו החוקרים להעריך האם ישנם במחקר מבוקר אי

) של paravertebralורטברלי (-יתרונות בהוספת חסימה עצבית מתמשכת באמצעות מתן פרא

) מספר פעמים ביום באופן אמבולטורי לעומת הזרקה יחידה של ropivacain – Naropinרופיוואקאין (

  ).mastectomy( רופיוואקאין לאחר כריתת שד

  

  שיטות

נבדקות  60 - ) חד צדדי או דו צדדי לperineural catheterטרם הניתוח, הוחדר צנתר צמוד חוליות (

מטופלות), בין הזיזים  36מטופלות) ודו צדדית ( 24שהיו עתידות לעבור כריתת שד חד צדדית (

  . ) השלישי והרביעי, בהתאמהthoracic transverse processהרוחביים (

  

  מיליליטר) דרך הצנתר.  15( 0.5%כל הנבדקות קיבלו מנה ראשונה של רופיוואקאין 

  

 5או תמיסת מלח פיזיולוגית דרך משאבות [ 0.4%הנבדקות הוקצו אקראית לקבלת רופיוואקאין 

  מיליליטר].  300בסיסי: מאגר של  -מיליליטר לשעה 

  

ן שוחררו לביתן כאשר הצנתר/ים הוסרו ביום הנבדקות נשארו מאושפזות ללילה אחד לפחות ולאחר מכ

  השלישי לאחר הניתוח.

  

. נקודת הסיום העיקרית היתה ממוצע 28 - , ו8, 4, 1יצירת הקשר עם נבדקות אלו בוצעה בטלפון ביום 

  ) שנבדקה ביום הראשון לאחר הניתוח. 0-10הכאב (בסולם 

  



  תוצאות

מטופלות)  30נבדקות שקיבלו רופיוואקאין עצבי (ממוצע הכאב שנשאל ביום הראשון לאחר הניתוח עבור 

 30) בקרב נבדקות אשר קיבלו תמיסת מלח פיזיולוגית (1-5( 4 - ) בהשוואה ל0-3( 2היה חציון של 

  ). P=0.021, - 0.3עד  -4.0רווח סמך בחציונים,  95%מטופלות, 

  

-5[ 7] לעומת 3-6[ 5ב (במהלך תקופה זו, נבדקות אשר קיבלו רופיוואקאין חוו חומרה מופחתת של כא

8 ,[P=0.046.(  

  

כתוצאה מכך, נבדקות אשר קיבלו רופיוואקאין חוו פחות תפקוד לקוי מוטורי ורגשי כתוצאה מהכאב, 

) (הניקוד הנמוך = פחות תפקוד): Brief Pain Inventoryאשר נמדד על ידי רשומת הכאב המקוצרת (

  ).P=0.012תמיסת מלח פיזיולוגית ( ) עבור נבדקות שקיבלו8-67( 57) לעומת 4-37( 14

  

עבור הסולם שמודד את עוצמת התערבות הכאב בשבעה תחומים, כמו פעילות כללית ומערכות יחסים, 

גבוה יותר (יותר חוסר תפקוד) מאלו  10נבדקות שקיבלו תמיסת מלח פיזיולוגית דיווחו על ציון חציוני פי 

  ). P=0.035]: 0-44[ 33] לעומת 0-24[ 3אשר קיבלו רופיוואקאין (

  

  בניגוד לכך, לאחר הפסקת העירוי, לא היו שינויים מובהקים סטטיסטית בין שתי הקבוצות.

  

  מסקנות

לאחר כריתת שד, הוספת עירוי ממושך מספר פעמים ביום באופן אמבולטורי לעומת מתן זריקה אחת 

בים ולהפחתה בחסכים של חסם עצבי צמוד חוליות עם רופיוואקאין, הביאה לשיפור בשיכוך הכא

 התיפקודיים במהלך הטיפול. עם זאת, לא נצפו יתרונות לטיפול זה לאחר הפסקת העירוי.

Treatment of Postmastectomy Pain With Ambulatory Continuous Paravertebral Nerve 

Blocks: A Randomized, Triple-Masked, Placebo-Controlled Study 
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