
 

 درد کی روک تھام کے لیئے ادویات کا استعمال:  

Using Drugs for Pain Prevention: Primary Prevention Across Areas 

  میں اکثریت  کی ریضوںم  مبتال میں درد دائمی ۔ ہے ہوسکتا بعد کے انفیکشن یا عالج کے  کینسر حادثہ، ،  سرجری درد دائمی

  کرتا خراب   کو زندگی  معیار اور  ہے  کرتا اضافہ  میں شدت کی درد  جو   ہے ہوتا موجود  جزو  نوسیپالسٹک نیوروپیتھک ایک

  و  ترتیب( میکانزم  biopsychosocial متعدد میں جس   ہے عمل  پیچیدہ ایک  ہونا تبدیل میں تکلیف دائمی کا درد  شدید  ۔ [ 8]  ہے

  کے  دماغ اور ہڈی  کی ریڑھ) سنٹرل  اور ( پر جگہ  کیلگنے  چوٹ )   peripheralییعن  دونوں, سائنس موجودہ  ۔ہیں شامل ) ترکیب

  کا ادویات  لئے کے  روکنے سے بڑھنے  کو درد  دائمی۔ہے تیکر حمایت کی میکانزم میں سلسلے کے  حساسیت  (حصے  کچھ

  کو عمل کے  ہونے  متحرک  کے اعصاب موجود  میں ہڈی  کی  ریڑھ جو  دوائیں  ایسی پر طور  خاص   ، ہے  جاتا کیا استعمال

  سے خلیوں  مرکزی اور خلیوں  مدافعتی کو  سائٹوکائنز میں سلسلے  اس .ہے کرتی کم کو  عمل کے  سوزش  اور ہیں بناتی نشانہ

   .ہے روکتی سے  نکلنے

 ادویات  لیئے کے تھام روک  ابتدائی کی درد 

چونکہ   ہے، رہی مرکوز پر درد دائمی والے ہونے بعد کے آپریشن ترتحقیق ذیادہ میں بارے کے تھام روک کی درد دائمی

  طے  اکثر اور ہے ایک سے  میں وجوہات  عام کی درد سرجری کیونکہہے  ایک سے میں وجوہات عامکی  درد دائمی  سرجری

 ,Nonsteroidal anti-inflammatory drugs دوائیاں  کچھ.ہے  ہوتا  ممکن  اطالق  کا  عملی  حکمت   کی  بچاؤ  لہذا.  ہے  ہوتی  شدہ

gabapentinoids, ketamine and memantine   فائدہ کچھ لیئے کے تھام روک  کی درد لیئے کے مریضوںکے  سرجری  

 ( "تھام روک کی درد بعد کے سرجری“ دیکھیں شیٹ فیکٹ IASP کرم براہ)۔ ہیں ہوتی ثابت مند

CRPS1 شدت کی درد میںجس   ہے  سکتی ہووجہ  معمولی کسییا  سرجری   حادثے کسی  جوہے   قسم ایسی ایک کی درد دائمی  

 اعصابی عالمات کی CRPS2 ۔ہے ضروری  جاننا تفریق  میں CRPS2 اور CRPS1 ۔رکھتی نہیں مناسبت سے وجہ کی درد

 درد نیوروپیتھک کالسیکی CRPS 1۔تھا جاتا کہا causalgia پہلے اسے اور ہے ہوتا تبدیل مستقل اور ہیں سے  وجہ کی نقصان

  کر آہستہ تک حد  کافی کو کےعمل بازیابی سے  جودرد ہے  وابستہ  سے کمزوری جسمانی اور  ہے کرتا ظاہر  کو خصوصیات کی

 ہوتا اندیشہ ذیادہ کا ہونے دوبارہ بعد کے حادثے  اور کسی یا سرجری انھیں ہے چکا ہو CRPS جنھیں  افراد  وہ ۔[ 2] ہے دیتا

  بازو یا/   فریکچر کے کالئی( گرام  ملی 1000  سے 500 میں دن ایک لئے،  کے دن 50 کم سے کم)  استعمال کا سی وٹامن ۔ہے

 ۔ ہے دوا محفوظ ایک یہ اور ہے مستند افادیت کی سی وٹامن  ۔ ہے کرتا کم کو خطرے CRPS بعد  کے[ 1،4]  سرجری کی پیروں

 زندگی معیار درد یہ  . [5]  ہے ہوتا سے  وجہ کی  درد نیوروپیتھک میں مریضوں 25-50 ٪عالج کا کینسر ساتھ کے کیموتھریپی

   یا anticonvulsants لیئے کے تھام روک  کی درد والے ہونے سے  وجہ کی کیموتھریپی ۔ہے دیتا کر خراب کو

antidepressants لیکن ۔[6] ہیں ہوئی نہیں ثابت مؤثر  ذیادہ ادویات duloxetine یا memantine    موجود نتائج مثبت کے 

   ۔ہے ہوسکتا باعث کا درد دائمی بھی انفیکشن ۔ہے ضرورت کی تحقیقات مزید لیئے کے جاننے  خیزافادیت معنی البتہ ۔[7] ۔ہیں
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 IASPکواکٹھا سازوں اورپالیسی کرنےوالوں بھال دیکھ کی صحت ماہرین،  طبی دانوں،  سائنس 
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 .ہوگا مددگارثابت



 

 انفیکشن اور ہے، کیا ادا کردار اہم میں کرنے کم کو بوجھ کے بیماری پر سطح عالمی نے ویکسین  زسٹر اور واریسیال اگرچہ

 لیئے کے کرنے تعین اثرکا مند فائدہ  کے ادویات وائرل اینٹی دیگر۔ [9] ہے گیا کیا کم کو  خطرے کے درد اعصابی بعد کے

 [ 3] ۔ہے ضرورت  کی تحقیقات مزید ابھی

  مزید جاننےکےلیئے کو مقدار کی دوائی  اور دورانیہ کا عالج مضراثرات، ، افادیت کی ادویات کی بچاؤسے  درد دائمی :خالصہ 

  ایک کرنا شاملInternational Classification of Diseases (ICD-11) دردکو  دائمی۔ ہے ضرورت کیتحقیقات  طبعی بہتر اور

 ساتھ  کے ملنے فروغ کو  تحقیق میں شعبے اس اور گی بڑھے توجہ پر درد دائمی  سے  اس کے ،ہے امید۔ [8] ہے قدم اہم انتہائی

 ۔گی جائیں بنائی بھی عملی حکمت کی تھام روک سے درد دائمی
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