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 مقاله پژوهشی

   يهاپاسخف یدرصد در تخف 50و 30،20 یساکاروز خوراک ریتأثسه یمقا
  در نوزادان Bت یق واکسن هپاتیاز تزر یدرد ناش يرفتار

  
  *٢ي، فاطمه مراد١يمانيا يعل

 

 15/11/1394تاریخ پذیرش  10/09/1394تاریخ دریافت 
 

  چکيده
اثر ساکاروز در  ی. ولشودیمناك در نوزادان ددر يپروسـیجرها از  ین درد در برخیکه سـاکاروز باعث تسـک   انددادهنشـان   یمطالعات قبل: و هدف هنيزمشيپ

درصد در  50و 30،20 یساکاروز خوراک ریتأثسه ین مطالعه مقایهمراه بوده است. هدف از ا یج متناقضیکم و با نتا یق عضالنیتزر درد يمتفاوت بر رو يهاغلظت
  .باشدیمدر نوزادان ترم  Bت یق واکسن هپاتیاز تزر یدرد ناش يرفتار يهاپاسخف یتخف

 2د مور يهاگروهدر  ق،یقه قبل از تزریدق 2 م شدند.یگروه تقس 4انتخاب و به  یتصادف صورتبه هانمونهسـه سوکور   ینیبال ییدر این کارآزما :هاروشمواد و 
به نوزاد داده شد.  یخوراک صورتبهل یو در گروه شاهد همان حجم آب مقطر استر درصد50ا یو  درصد30ا ی درصد 20يهاغلظتاز محلول ساکاروز با  تریلیلیم

 استفاده شد. 3متولدشدهدرد نوزادان تازه  اسیمقدرد از  یبررس يز ساکاروز برایقه بعد از تجویدق 7و  2ز ساکاروز، یقبل از تجو

). تفاوت >p 05/0بود( ترکم يداریمعن طوربهسه با گروه شاهد یمقا مورد در يهاگروهز ساکاروز در یتجو آرقه بعد یدق7و2درد دادند شدتج نشان ینتا :هاافتهي
 مختلف ساکاروز وجود نداشت. يهاغلظتن یب يداریمعن

ساکاروز با  ریتأث یدر نوزادان ترم شود ول Bت یق واکسن هپاتیاز تزر یمختلف ممکن است باعث کاهش درد  ناش  يهاغلظتساکاروز با  :يريگجهينتبحث و  
  .ابدیینمش یش غلظت افزایافزا
  نوزاد، ساکاروز، درد :هادواژهيکل
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  مقدمه

 يبرا يریگخونمانند  ییپروســـیجرها ینوزادان ســـالم در ط
، درد را Bت یهپاتا واکسن ی Kن یتامیق ویک، تزریمتابول يغربالگر
ــیجرهاتحت  ترمپرها یـ مـار  یو نوزادان ب کننـد یمتجربـه    يپروسـ
ــت قرار  ياتشــان ضــروریح يکه برا يشــتریب يتکرار دردناك اس

سال  6کودکان در   CDC1  2010 دستورالعمل).طبق 1(رندیگیم
ق واکســن را داشــته یبار تزر  30شــتر از یا بی  30د یبا یاول زندگ

ــنـد کـه اکثر ا    ــورت   یمـاه اول زندگ  6قـات در  ین تزریبـاشـ صـ
  ).2(ردیگیم

ستم یل عدم تکامل سین بود که نوزادان به دلیتصـور بر ا  قبالً
امروزه مشخص  ی).ول3-6ستند(یقادر به درك درد ن ياعصاب مرکز

                                                             
  زنجان، زنجان  ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما يدانشکده پرستار يات علميژه، عضو هيو يکارشناس ارشد پرستار١ 
  سنده مسئول)يزنجان، زنجان (نو ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما يدانشکده پرستار يات علمي، عضو هيکارشناس ارشد پرستار٢ 

 
1-Centers for Disease Control and Prevention 

– ییایمیو ش یکی، آناتومیکیولوژیزیف يساختارهاشـده اسـت که   
ــبـ  ــا درد حت  یعصـ ــد  ن هفتــه قبــل ازیچنــد یمـرتبط ب تول

ــدهلیـ تکم ــه با کودکان و ینوزادان در مقا یو حت) 4-8( اندشـ سـ
ــاالنبزرگ ــطوح پا س ــته  و  یداخل يهانیاندورفاز  ینییس را داش

  ).9(باشدیمشان محدود یکنترل درد در ا یعیستم طبیس
مطالعات  یتاه اسـت ول ون کویناسـ یاز واکسـ  یاگرچه درد ناشـ 

ر ناتور را دچاین و واکسی، والد ن درد کوتاه، نوزادیکه ا انددادهنشان 
و  مـدت کوتـاه ، اثرات  ين اثر فوری)و عالوه بر ا10کرده ( ینـاراحت 
ــامل: کاهش  مدتکوتاه). اثرات 11-15هم دارد ( مـدت یطوالن شـ
 يش فشــار داخل مغزیک، افزاینامیهمود یثباتیبون، یژناســیاکســ

 یخوببهدرد و استرس  مدتیطوالننکه اثرات یا رغمیعل).13اسـت( 
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 نوزادان در B هپاتيت واکسن تزريق از ناشي درد رفتاري هايپاسخ تخفيف در درصد ۵۰و ۳۰،۲۰ خوراکي ساکاروز تأثير مقايسه
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ــت ول  ــده اس ــناخته نش ــت که   یبرخ یش ــان داده اس مطالعات نش
 یمنجر به برخ تواندیماســـترس و درد کنترل نشـــده در نوزادان 

رات شامل: یین تغی) ، ا16گردد( يستم اعصاب مرکزیرات در سییتغ
 IQ) هوش14، حافظه ( يریادگی یدر تکامل شناخت یدائمب یآسـ 

ــودیم) و رفتـار  11( منجر به  تواننـد یمن دردهـا  ین ای. همچنشـ
، و یپرتحرک، یجانی) اضطراب، عوارض ه14(یب جسمیش آسیافزا

 .)13گردد( یدر دوران کودک یمشکالت توجه
ــگیپ ــک یاتیا کاهش درد از اهداف حی يریشـ  یدر علوم پزشـ

 يپروسیجرهاد از یکه امکان دارد با ییبه نوزادان است. تا جا مربوط
ــروریغدردنـاك   ک یــکـه انجـام    ینموده و زمـان  يخوددار يرضـ

ضرورت داشته باشد ، الزم است که درد توسط  یجر تهاجمیپروسـ 
  ).1کنترل گردد( ییر دارویا غی ییدارو يهاروش

غیردارویی تســکین  يهاروشامروزه تحقیقات زیادي در مورد 
ــت که   ــورت گرفتـه اسـ به  توانیمجمله  از آندرد در نوزادان صـ

و همکاران 23يکر 2012در سال  .ه کرداسـتفاده از سـاکاروز اشار  
از  یدرصد بر درد ناش 75و  50 یاثر ساکاروز خوراک یبررس باهدف
را انجام دادند.  يامطالعهماهه  6و  4، 2ون در کودکان یناسیواکسـ 

ز درد ایامت ازنظر یسن يهاگروهن ین مطالعه نشان داد که بیج اینتا
  ).17وجود نداشت( يداریمعنه کردن تفاوت یو زمان گر

ــه یمقـا  بـاهــدف ران کـه  یو همکـاران در ا  يمطـالعـه مراد   سـ
ــاکاروز بر درد ناشــ   50و  20 يهاغلظت ــد س ــن  یدر ص از واکس

 طوردرصد به50صورت گرفته بود نشان داد که ساکاروز Bت یهپات
 ؛درد را کاسته بود ،زیدقیقه بعد از تجو7و 2يهازماندر  يداریمعن

 ینیمتفاوت نشــان داد که اثر تســک يهاغلظتســه یج مقایولی نتا
  ).18افته بود(یش نیش غلظت افزایساکاروز با افزا

 درصد20ساکاروز  ریتأث یبرسـ  باهدفگر که یک مطالعه دیدر 
ج یصورت گرفته بود نتا Bت یق واکسـن هپات یاز تزر یبر درد ناشـ 

ز ساکاروز در دو گروه یقه بعد از تجویدق NIPS ،2از ینشـان داد امت 
ز یقه بعد از تجویدق 7 ینداشت ول يداریمعنمورد و شـاهد تفاوت  

افته یکاهش  يداریمعن طوربهشــدت درد در گروه مورد  ،سـاکاروز 
  ).19بود(

اسـتفاده از   خوردیمبه چشـم   یکه در مطالعات قبل يامسـئله 
متفاوت  يپروسیجرها يمختلف ساکاروز بر رو يهاغلظتر و یمقاد

 ياســاکاروز بر مؤثرت غلظت یتثب يتالش برا ن کاریکه ا باشــدیم
ن ین درد نوزادان را محدود نموده اســـت.و طبق نظر محققیتســـک

ــاکاروز  ییدر مورد غلظـت نهـا   یقبل ــورت نگرفته  يمطالعهسـ صـ
ــت( ش وجود دارد که اثر ســاکاروز با یک گرای ی). از طرف1و17اس

  ).20(ابدییمش یش غلظت افزایافزا
                                                             

2-Curry 
 

ك جر دردنایک پروسیتلف ساکاروز بر مخ يهاغلظتسه یبا مقا
ــرایـ و در  ــان یط یک شـ  مؤثرک غلظـت واحد  یـ بـه   توانیمکسـ

 يش غلظت، اثر ضد دردیا با افزایو مشـخص کرد که آ  افتیدسـت 
ــاکـاروز هم افزا  ــیجرها، تا در ابدییمش یسـ از  تردردناك يپروسـ

ــتفاده کرد. هدف از ا يهاغلظت ــه ین مطالعه مقایباالتر اس  ریتأثس
 يرفتار يهاپاسخف یدرصد بر تخف 50و 30،20 یسـاکاروز خوراک 

  . باشدیمدر نوزادان ترم  Bت یق واکسن هپاتیاز  تزر یدرد ناش
  

  مواد و روش کار
ه سه سو کور بود ک یتصادف -ینیبال ییاین مطالعه یک کارآزما

 ییو ثبـت آن در مرکز کـارآزمــا   تـه اخالق یبعـد از اخـذ مجوز کم  
نوزادان ترم ســــالم  ي) بر روIRCT:138902223920N1(ینیبــال

(ع) شهر سمنان انجام شد. نیرالمؤمنیاممارستان یدر ب متولدشـده 
ــامل تولد در هفته  يارهایـ مع ، یحاملگ 37-42ورود به مطالعه شـ

-10قه اول یروز، نمره آپگار دق 1-2، سن لوگرمیک 5/2 يوزن باال
، ختنه يریگخوناء، یر احینظ ی، و عدم وجود مداخله دردناك قبل7

ــامل تغذ يارهـا یـ معق بود. یو تزر  30ه نوزاد یخروج از مطالعه شـ
ــتام يافت دارویق، دریقـه قبل از تزر یدق نوفن در همان روز و یاسـ

د یوئیســاعت گذشــته، مصــرف اپ 48تال در یا فنو باربینالوکســان 
  ک بود.ی، نورولوژِی، تکاملیتنفس -یقلبتوسط مادر، وجود مشکالت 

 يمان بر رویون بخش زنان و زایناسیدر واحد واکس ین بررسیا
 B ،BCG تیون بدو تولد شامل هپاتیناسیکه تحت واکسـ  ینوزادان

ــاس مطالعات   گرفتندیمقرار  OPVو  ــد. تعداد نمونه براس انجام ش
 یتصادف طوربهنوزاد بود که  121ن، یانگیسـه م یو فرمول مقا یقبل

م شــدند. بعد از اخذ یتقســ ينفر 31ک گروه یو  30به ســه گروه 
ــا ــیکتب نامهتیرض ــی، نوزاد به اتاق واکس ون منتقل و قبل از یناس

ــششــروع،  ــاف يهاپوش ــخ رفتار یاض ــته و پاس با  ينوزاد را برداش
ــتفاده از  ــدهدرد نوزادان تازه  اسیمقاس ق ی) از طرNIPS( متولدش

ن (تمام مشاهدات توسط ییوزاد توسط محقق تعم نیمشاهده مستق
از محلول ساکاروز با غلظت  تریلیلیم 2ک نفر انجام شد)، سپس  ی

ل که با یا آب مقطراســتریو  درصــد 50ا ی درصــد30ا ی درصــد20
 cc2 بودند با استفاده از سرنگ شـده مشـخص  4و  3، 2، 1 يکدها

باال آورده شده بود از گوشه  یسر کم کهیدرحالو  سـرسوزن بدون 
ز ســاکاروز  یقه بعد از تجویدق 2دهان نوزاد وارد قدام دهان شــده و 

، Bت یاز محلول واکسن هپات ml5/0  گروه 4نوزادان هر  یبه تمام
ق ی) تزریانیم 3/1ران(در  4ین به عضله پهن طرفیبا سـرنگ انسول 

 يبرا يارز ساکاروز پاسخ رفتیقه بعد از تجویدق 7و  2شـد، سپس  
  شد.  يریگاندازهبار دوم و سوم توسط همان محقق 

4-Vastuse lateralis 
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 مرادي فاطمه ،ايماني علي
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ــط یتمام تزر ــورت گرفت و از  یقات توس ــتار مجرب ص ک پرس
نوزاد و  محبت کردن   صدازدنبغل کردن،  هرگونهن، یحضـور والد 
که در انجام  يافراد یشد. تمام يق خودداریانجام تحق یبه او در ط

ــتند از غلظت  بوده و فقط  اطالعیب هامحلولمطالعه حضـــور داشـ
شــگاه دانشــگاه علوم یرا در آزما هامحلولکه  یمیوشــیمتخصــص ب

  .مطلع بود هامحلول يسمنان آماده کرده بود از کدگذار یپزشک
 استفاده متولدشدهدرد نوزادان تازه  اسیمقدرد از  یبررس يبرا

ه کردن، نوع ی، نوع گریطه اظهارات صــورت یح 6شــامل   شــد که 
 ندهدهنشان، صفر باشدیم ياریبازو، پا و سطح هوش تنفس، حرکات

. در باشدیمن درد یشتریاز و بینشانگر حداکثر امت 7ن درد و یترکم
-97/0آن   ییایو پا 53/0- 84/0ن ابزار یا یی، روایمطـالعـات قبل  

ابزار به  ییاین مطالعه هم پای). در ا22،21( گزارش شده است 92/0
کرونباخ محاسبه شده  يد و آلفان شـ ییتع روش مشـاهده همزمان 

  بود. 88/0
کلموگروف  يهــاآزموناز  يل آمــاریــه و تحلیــتـجز  يبـرا 

ز یس، آنالیاســکوئر، کروســـکال وال  ي، کایتنیرونوف، من ویاســم 
ــطح یانس یوار ــد  5 يداریمعنک طرفه و تســت دانت در س در ص

  .استفاده شد
  

  هایافته
ــه گروه  90ن مطالعه یدر ا ــاکاروز با  ينفر 30نوزاد در سـ سـ

نفر آب مقطر  31و  درصد50،  درصـد 30،  درصـد 20  يهاغلظت
ــان داد در نوزادانیافت کردند. نتایدر ــاکاروز  یج مطالعه نشـ که سـ

افت کرده بودند به یو آ ب مقطر در درصد50،  درصد30،  درصد20
ــد دختر  بودند و آنالدر 5/35و  3/53،  3/63،  3/53ب یترت ز یصـ

ــان داد که ب يآمـار   يداریمعنجنس تفاوت  ازنظر هانمونهن ینشـ
  وجود نداشت.

 که ساکاروز ییهاگروهج نشان داد که در یمان نتاینوع زا ازنظر 
افت کرده بودند، به یو آب مقطر در درصد50،  درصد30،  درصد20
به  هانمونه درصد 2/74و  درصد 3/73،  درصد60، درصد 60بیترت

ــزار  داریمعنا آمده بودند و تفاوت در چهار گروه ین به دنیروش سـ
  نبود.

ــب گرم) در  ن وزنیانگیـ م ــاکاروز  ییهاگروه( بر حسـ که سـ
افت کرده بودند به یو آ ب مقطر در درصد50،  درصد30،  درصد20
گرم بود کــه تفــاوت  3412و  3155، 3338،  3275 بیــترت
ــتند. م يداریمعن ــیانگینداش ــب هفته) در  ین حاملگن س (بر حس

و آ ب مقطر  درصد50،  درصد30،  درصد20که ساکاروز  ییهاگروه
هفته بود  3/38و  1/38، 8/38،  4/38بیافت کرده بودند به ترتیدر

  نداشتند. يداریمعنتفاوت  يآمار ازنظرکه 

 1ز ساکاروز در جدول ین شـدت درد قبل از تجو یانگیتفاوت م
ــت.  ــده اس ــه ش ــدت یانگیم خالص ز یقه بعد از تجویدق 2درد ن ش

که  یدر نوزادان يداریمعن طوربهسـاکاروز نشان داد که شدت درد  
 ترکمافت کرده بودند یدرصد در 50درصد و  30 ساکاروز با غلظت
. ساکاروز ])=p 030/0) و (=p 047/0ب(یبه ترت [از گروه شاهد بود

 یسـه با آب مقطر باعث کاهش درد شـده بود ول  یدر مقا درصـد 20
  ).=p 242/0( معنادار نبود يآمار ازنظرن تفاوت یا

ن چهار یز ســاکاروز بیقه بعد از تجویدق 7 ن شــدت دردیانگیم
ــدت  يطوربه)، =p 001/0بود ( داریمعن يآمار ازنظرگروه  که شـ

 درصــد30)، دوز =p 001/0( درصــد20افت کنندگان دوز یدرد در
)012/0 p= 001/0( درصد50) و دوز p< (ترکم يداریمعن طوربه 

ــدت درد یانگیافـت کنندگان آب مقطر بود. م یـ از گروه در  2ن شـ
قه بعد از یدق 7ز سـاکاروز نســبت به شــدت درد  یقه بعد از تجویدق

 7 و 2 يهازمان خالصه شده است. در 2ز ساکاروز در جدول یتجو
 يهاغلظتن ین درد در بیتسک ازنظرز سـاکاروز  یقه بعد از تجویدق

ــاکاروز تفاوت  ــت  يداریمعنمتفاوت سـ ش یافزا یعنیوجود نداشـ
  شتر درد نشده بود.ین بیغلظت ساکاروز باعث تسک

  
ز یار شدت درد قبل از تجوین و انحراف معیانگیم ):۱جدول (

  افت کرده بودندیکه ساکاروز و اب مقطر در  یساکاروز در نوزادان

  اریانحراف مع  ن*یانگیم  تعداد نمونه  دوز ساکاروز

30%  30  13/0  57/0  

20%  30  10/0  35/0  

50%  30  30/0  02/1  

  58/0  16/0  31  آب مقطر
)*962/0 =p(  

  

ز یقه بعد از تجویدق7و   2رات شدت درد ییتغ):۲جدول (
  ساکاروز

دوز 
 ساکاروز

تعداد 
 نمونه

 2ن شدت درد یانگیم
ز یقه بعد از تجویدق

 ساکاروز

 7ن شدت درد یانگیم
ز یقه بعد تجویدق

 ساکاروز
30%  30 63/3  1/0  
20%  30 93/3  3/0  
50%  30 57/3  00/0  

آب 
58/4 31 مقطر  0/1  

)*995/0 =p(  
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  گیرينتیجهبحث و 
 30،20 یسـاکاروز خوراک  ریتأثســه یمقا باهدفمطالعه حاضـر  

ق یاز  تزر یدرد ناشـــ يرفتار يهاپاســخ ف یدرصــد در تخف  50و
قه بعد از یدق7و  2نوزاد نشـان داد  121 يبر رو Bت یواکسـن هپات 

ــاکاروز شــدت درد در  یتجو از  يداریمعنمورد بطور  يهاگروهز س
ــاهـد   ــدت درد  ترکمگروه شـ ز یقه بعد از تجویدق 2بود، فقط  شـ

ــاکاروز در گروه ــاکاروز  یس ــد20که س افت کرده بودند یدر  درص
  افته بود.ین يداریمعنکاهش 
درصد بر  75و  50اثر ساکاروز  یبررس باهدفو همکاران  يکر

ــ 6و  4،2کودکـان   ــیماهه که تحت واکسـ ــتند یناسـ ون قرار داشـ
ــک یبررســ يانجام دادند. برا يامطالعه  یل تظاهرات بدنیدرد از اس

ــتفادهیو مدت زمان گر 1درد ــده بود. نتا ه اس ــان داد بیش ن یج نش
ــن يهــاگروه ه کردن تفــاوت یـ از درد و زمـان گر یــامت ازنظر یسـ
ــت. فقط در کودکان  يداریمعن آرام  يهاروشکه از  یوجود نـداشـ

ل در آغوش گرفتن، تکان دادن و به پشت کودك زدن یکردن از قب
 جی).نتا17افته بود(یکاهش  ياردیمعن طوربهاستفاده شده بود، درد 

ــر هم خوان      یا مطـالعه   ینـدارد ول  ین مطـالعـه بـا مطـالعـه حـاضـ
ــگر و در کلنیوهمکاران توســط چندیکر مختلف  يک هاین پژوهش

دند. بو تربزرگ یسن ازنظرآن  يهانمونه یصورت گرفته بود. از طرف
ل سن، یاز قب يادیز يو همکاران فاکتورها 2طبق مطالعه اسـچکتر 

ر ییکه قابل تغ ینه فرهنگیزم، مزاج و یجنس، تجربـه دردناك قبل 
  ).23دارند( ریتأثون یزاسیمونیاز ا یستند درتجربه درد ناشین

بر درد  درصد44ساکاروز  ریتأثنه یکه در زم يگریدر مطالعه د
ج یماهه صورت گرفته بود، نتا 0-6در نوزادان  يریاز رگ گ یناشـ 

ــاکاروز   ــان داد که س از درد، مدت زمان یبر امت يداریمعن ریتأثنش
 ).24ه و تعداد ضربان قلب ندارد(یگر

جر و ســن ینوع پروســ ازنظرن مطالعه یالزم به ذکر اســت که ا
 یل تظاهرات بدنین مطالعه از اسکیمتفاوت هسـتند و در ا  هانمونه

ــده بود تفاوتها ــتفاده شـ ل عدم هم یدل تواندیمموجود  يدرد اسـ
  د.یه نمایج دو مطالعه را توجینتا یخوان

در  درصد20ساکاروز  ریتأثن مطالعه عدم یج اینتاگر از ید یکی
ن دهنده آن بعد از یش اثر تســکیز و افزایقه بعد از تجویدق 2زمان 

نشان داد که ساکاروز  يامطالعهجه یران نتی. در اباشـد یمقه یدق 7
قه بعد از یدق 2را   Bت یق واکسن هپاتیاز تزر یدرد ناش درصد25
  ).21جه مطالعه حاضر بود(یمطابق با نت کامالً. که کاهدینمز یتجو

ــاکاروز   ــان داد که س ــد24مطالعه اســالتر و همکاران نش   درص
از سوزن زدن به پاشنه پا  یناش  ینخاع يمغز يهاپاسخبر  يریتأث

                                                             
1FLACC 

ز ا ینخاع-يمغز يهاپاسخ یبررس ين مطالعه براینداشته است در ا
  ).25الکتروانسفالوگرام استفاده شده بود(

قه تصور یدق 7بعد از  درصد 20ساکاروز  ینیتسـک در مورد اثر 
ق کاسته شده و یاز تزر یکه با گذر زمان از شدت درد ناش شودیم

 مؤثرن زمان یاسـت، در ا  مؤثرف یخف يدردهاسـاکاروز بر   ازآنجاکه
ز نشان داد که ساکاروز یواقع شده است . مطالعه اوکان و همکاران ن

و  3 يهازماناز سوزن زدن به پاشنه پا را در  یدرد ناش درصـد 20
  ).26ز کاسته بود(یقه بعد از تجویدق 4

ش غلظت ساکاروز ین شـدت درد با افزا یانگیج نشـان داد م ینتا
نبود. در  داریمعن يآمار ازنظرن کاهش یا یافتـه بود ول یـ کـاهش  

 صورت یمتفاوت ساکاروز مطالعات چندان يهاغلظتسه ینه مقایزم
سه یمقا باهدفران که یو همکاران در ا ينگرفته است. مطالعه مراد

 تیاز واکسن هپات یدرصد ساکاروز بر درد ناش 50و  20 يهاغلظت
B ش غلظت یساکاروز با افزا ینیصورت گرفته بود نشان که اثر تسک

  ).18افته بود(یش نیافزا
ــال انجام  1995 این یافته بامطالعه هاوري وهمکاران که درسـ

دارد که نشان دادند در دقیقه سوم مدت زمان گریه  خوانیهمشـد  
افت کرده بودند یدر صد در 50و  25، 12که ساکاروز  ییهاگروهدر 

وجود نداشت.  هاگروهبین  يداریمعنکاسـته شـده بود ولی تفاوت   
نوزاد و پروسیجر مورد  15 در هر گروه هانمونهن مطالعه تعداد یدرا

ــوزن  ــنه پا بودبررســی س نقطه قوت مطالعه هاوري و  .زدن به پاش
زان یهمکـاران در این بود کـه در کنـار مدت زمان گریه نوزاد از م   

د در يریگاندازهاشـباع اکسیژن خون و تعداد ضربان قلب هم براي  
  ).27استفاده شده بود(

ــاکاروز با  ینتـا  ــان داد که سـ  يهالظتغج مطـالعه مذکور نشـ
ــ در  Bت یق واکســـن هپاتیاز تزر یمتفاوت باعث کاهش درد ناشـ

ــوندیمنوزادان  ش دوز یاعالم کرد که با افزا قطعاً توانینم یول شـ
ــاکاروز با دوز ها توانیمو  ابدییمش یهم افزا يدردیاثرات ب  يسـ

ــتفاده کرد و از عوارض احتمال يهادوز ين را به جاییپـا   یباال اسـ
  نمود. يریشگیساکاروز پ يباال يهاغلظت

دراین مطالعه تعداد نمونه کم و شدت درد فقط با ابزار رفتاري 
در مطالعات بعدي از  شـــودیمشـــده بود و پیشـــنهاد  گیرياندازه

ابزارهاي مختلفی که واکنشـهاي فیزیولوژیکی و هورمونی در پاسخ  
 ریتأث، اسـتفاده شـود و در زمینه   کنندیم گیرياندازهبه درد را هم 

ــیجرهاي دردناك دیگر مانند  هاغلظت ــاکاروز بر پروس ي مختلف س
معدي، واکســیناســیون وختنه مطالعاتی صــورت   -تعبیه لوله بینی

  .گیرد

2Schechter 
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ــیبـد   يتشکر و قدردان ــر کار خانم  يدکتر نظر يلـه از  جنـاب آقا  ین وسـ ، سـ
 يارین مطـالعه  یرا در انجـام ا ن نوزادان کـه مـا   یو والـد  يقبـاد یک

  .گرددیمو تشکر  ینمودند قدردان
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COMPARING THE EFFECT OF 20, 30 AND 50 PERCENT ORAL 
SUCROSE ON THE PAIN LEVEL OF HEPATITIS B VACCINE IN 

NEWBORNS 
 

Imani A1, Moradi F 2* 
 

Received: 1 Dec , 2015; Accepted: 4 Feb , 2016 
Abstract 
Background & Aims: Previous studies showed that sucrose is a pain relief in infants, but a few studies 
was done about the effect of sucrose with different concentrations in IM injection, and their results are 
confusable. The aim of the current study was comparing the effect of oral sucrose 20%, 30% and 50% 
on relief of behavioral pain responses from Hepatitis B vaccine injection in full term infants. 
Material & Methods: In this randomized clinical trial, the subjects were divided into four groups 
randomly. 2 minutes before injection of Hepatitis B vaccine, in case groups 2 ml of one of the four 
sterile solutions namely sucrose 20%, 30% or 50% was given, and in the control group 2ml sterile 
distilled water was given with syringe into the baby's' mouth in less than one minute. Before, 2 and 7 
minutes after giving sucrose, infants pain was assessed with NIPS. 
Results: The findings showed that pain severity in the 2 and 7 minutes groups, was significantly less 
than the control group (p<0.05). There was no significant difference between different sucrose 
concentrations. 
Conclusion: sucrose with different concentrations may decrease pain of hepatitis B vaccine injection in 
full term infants but its concentration is not effective.  
Key words: pain, sucrose, infant 
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