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  سه روشباررسي سرعت كاهش اشباع اكسيژن خون شرياني پس از القاء بيهوشي ب

  پراكسيژناسيون 

  

  **دكتر لطف اله افضلي ،1*دكتر محمدرضا عابدين زاده
  . دانشگاه علوم پزشكي شهركرد– استاديار گروه جراحي **،  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد–استاديار گروه بيهوشي *

  3/2/86 : تاريخ تأئيد  24/10/85:تاريخ دريافت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مقدمه

 بيماراني كه تحت بيهوشي عمومي قرار مي گيرند بيشتر

هنگام الرنگوسكوپي و لوله گذاري داخل تراشه آپنوتيك 

همچنين   و مشكلو در صورت بروز لوله گذاري) 1(هستند 

 يـــل كم بودن رزرو ريــــواران بد حال به دليـــدر بيم

  نـاين حيـــ بنابر. براي قطع اكسيژن كم استنتحمل شا

  
  زايش ــربي افاركــ هيپوكسي و هيپرـــ خطلوله گذاري

ــمي ياب  لذا پيشگيري از هيپوكسي و عوارض .)3،2(د ـ

 نـــ همچني.وردار استــهميت بااليي برخمربوط به آن از ا

در مناطق كوهستاني كه داراي ارتفاع زيادي از سطح 

 متر ارتفاع از 2061يا مي باشند مثل شهركرد كه در

  :چكيده
قبل از بيهوشي به منظور پيـشگيري   )  يا پيش اكسيژن درماني    Preoxygenation( پراكسيژناسيون   :زمينه و هدف  

با توجـه بـه ارتفـاع زيـاد     اين مطالعه . ن از اهميت ويژه اي برخوردار استاز هيپوكسي و عوارض مربوط به آ 
ـ  ) ميلي متر جيوه600(و پايين بودن فشار اكسيژن )  متر2061(شهركرد از سطح دريا    شهرستان   ي با هدف بررس
 و ارتبـاط آن بـا    سـه روش پراكـسيژناسيون  خون شرياني پس از القاء بيهوشي بان كاهش اشباع اكسيژ سرعت  
  .هموديناميكي انجام گرفتتغييرات 
بـدون   بيمـار  66باشـد   در اين مطالعه كه يك مطالعه كار آزمايي بـاليني يـك سـوكور مـي               :  بررسي روش

  مل جراحـي قـرار گرفتـه بودنـد بطـور تـصادفي بـه سـه                 ، تنفسي و غير سيگاري كه تحت ع       بيماريهاي قلبي 
 پـس   گروه اول القاء بي هوشي در      بعد از ثبت فشار خون دياستول، سيستول و ضربان قلب            .گروه تقسيم شدند  

نيترواكـسايد و   % 50اكسيژن و   % 50 گروه دوم با     .ن هوا صورت گرفت   ام تنفس عادي با استفاده از اكسيژ      از انج 
بـه طـور    سـپس القـاي بيهوشـي    ، دقيقه پراكسيژنه شدند3با تنفس عادي به مدت % 100گروه سوم با اكسيژن  
در % 91شباع اكـسيژن خـون بـه    بيماران تا زمان رسيدن ا  پس از القاي بيهوشي،. انجام شد يكسان در سه گروه   

زم براي  آپنه باقي ماندند و سپس ضمن ثبت فشار خون دياستول، سيستول و ضربان قلب بيماران زمان ال                حالت  
 ودو  كـاي  هاياطالعات با استفاده از آزمون. براي هر بيمار اندازه گيري شد    % 91كاهش اشباع اكسيژن خون به      

ANOVAمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .  
 .شركت كنندگان مرد و بقيه زن بودنـد % 58 . سال بود5/30±1/14نگين سن بيماران شركت كننده  ميا :يافته ها 

در % 91 زمان كاهش اشباع اكسيژن خون تا        .)<05/0p( ظر جنس و ميانگين سني همسان بودند      همه گروهها از ن   
در تمـام گروههـا    ).>001/0p ( ثانيه بود241±84 و در گروه سوم 114±8/36، در گروه دوم 44±16گروه اول 

ـ   .)>001/0p (بودافزايش ضربان قلب بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله معني دار               ين گروههـا ايـن      ولي ب
  .اختالف معني دار نبود

مي تواند % 100 اكسيژن  و دقيقه با تنفس عادي3 پراكسيژناسيون بيماران قبل از بيهوشي به مدت :نتيجه گيري 
  .را در بيماران به طور قابل توجهي افزايش دهد% 91خون به  مدت زمان افت اشباع اكسيژن

 

  .تنفس ،تغييرات هموديناميكي، راكسيژناسيونپ ،بيهوشي اشباع اكسيژن، :واژه هاي كليدي
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سطح دريا دارد و بطور معمول فشار اكسيژن خوني 

دانستن زمان )  ميلي متر جيوه600(شرياني پايين است 

افت اكسيژن شرياني در شيوه هاي مختلف  ـاهـــشك

با اتخاذ شيوه هايي از بروز تا ) 4(پراكسيژناسيون الزم است 

 .دردگآن ضمن بيهوشي بيمار جلوگيري رض هيپوكسي و عوا

قرار گرفته انجام وجه يكي از روشهايي كه مورد ت

پراكسيژناسيون با روشهاي متعدد از نظر ميزان غلظت اكسيژن، 

مدت زمان پراكسيژناسيون و نوع تنفس بيمار بوده است 

)7،6،5.(  

گروه دريافت و همكاران  Fleureauxدر مطالعه 

 با تنفس عادي زمان بيشتري  درصد100كننده اكسيژن 

 4 با  درصد100به گروه دريافت كننده اكسيژن نسبت 

 90يه جهت رسيدن اكسيژن به اشباع  ثان30تنفس به مدت 

  .)8(  صرف كرده بوددرصد

 تنفس بسيار 4همچنين در مطالعه ديگري مشاهده شد 

 100 دقيقه تنفس عادي با اكسيژن 5عميق مي تواند به اندازه 

و  Nimmagaddaاين در حالي است كه . )9( ر باشدمؤث درصد

در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه پراكسيژناسيون همكاران 

 دقيقه بهترين اكسيژناسيون را در 3-5با تنفس عادي به مدت 

 ثانيه اين 30 طي  تنفس عميق4ريه ايجاد مي كند در حالي كه 

  .)10( كار را نمي كند

 تحقيقات گوناگون و نتايج مختلف بدست آمده در

لف رسيدن اشباع اكسيژن هاي مخت حتي بدست آوردن زمان

   در شيوه هاي يكسان اين باور را بوجود  درصد90به سطح 

جمله منطقه از مي آورد كه ممكن است عوامل ديگري 

نيز در محاسبه زمان مسكوني از نظر ارتفاع و غلظت اكسيژن 

ت آوردن  همچنين بدس.)10،9،8 (مؤثر باشدمذكور 

ارتباط پراكسيژناسيون و ميزان آن با تغييرات 

هموديناميكي از جمله موارد با اهميتي است كه در 

  ذا ـــ ل.تحقيقات گوناگون كمتر به آن پرداخته شده است

 بررسي سرعت كاهش اشباع اكسيژن دفـاين مطالعه با ه

  خون شرياني پس از القاء بيهوشي در سه روش 

  

  

ارتباط آن با تغييرات هموديناميكي در و اكسيژناسيون پر

داراي باالترين ارتفاع از سطح دريا ه ك شهرستان شهركرد

  .گرفت كشور است انجام در كل

  

  :روش بررسي
در اين مطالعه كه يك مطالعه كارآزمايي باليني 

يك سوكور است و با هدف ارزيابي تأثير 

پراكسيژناسيون بر سرعت افت اشباع اكسيژن خون انجام 

 بيمار مراجعه كننده به اطاق عمل بيمارستان 66 .گرفت

شهركرد جهت انجام عمل جراحي در  آيت اله كاشاني

 سال بصورت 50- 70و  30- 50، 10- 30سه رنج سني 

 بصورت تصادفي به  ومبتني بر هدف انتخاب گرديدند

شرط ورود به مطالعه نداشتن . سه گروه تقسيم شدند

 بيماريهاي مزمن و بيماري تنفسي، قلبي، عروقي و

  .همچنين غير سيگاري بودن بود

قبل از شروع مداخله فشار خون سيستولي، 

  دياستولي و ضربان قلب كليه بيماران مورد مطالعه 

 شرايط روحي و رواني و همينطور .اندازه گيري شد

شرايط از نظر نور، دما، بي حركتي بيمار براي كليه 

 همچنين در .ديدبيماران مورد مطالعه همسان سازي گر

همه افراد انگشت دوم جهت پالس اكسي متري انتخاب 

  . گرديد

بيماران انتخاب شده به صورت تصادفي به سه 

و تنفس  گروه اول، پراكسيژنه نشدند :گروه تقسيم شدند

  درصد50 ،گروه دوم. هواي معمولي داشتندعادي با 

 3 به مدت )N2O(نيترواكسايد  گاز  درصد50اكسيژن و 

دي دريافت نمودند و قه قبل از بيهوشي با تنفس عادقي

 دقيقه با تنفس 3 اكسيژن به مدت  درصد100گروه سوم 

 اين درون از اكسيژن اشباع خ. عادي دريافت نمودند

 وكسيـ كه در آن خطر هيپ درصد91داخله تا كاهش ــم

 وسيله پروپ پالس اكسي متريبه  .وجود ندارد ادامه يافت

  ماران قبل از مداخله تا پايان مداخله مشابه در تمام بي
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  .ميزان اشباع اكسيژن خون پايش گرديد

القاي بيهوشي در همة بيماران مورد مطالعه به 

 آتراكوريوم mg/kg 3/0 تيوپنتال و mg/kg 5وسيله 

زمان رسيدن اشباع اكسيژن از سطح  .انجام گرفت

 به وسيله كرنومتر ساخت فنالند با  درصد91اوليه به 

.  اندازه گيري شدقت صد ميلي ثانيه توسط اينترند

بالفاصله   درصد91پس از رسيدن اشباع اكسيژن به 

تنفس با اكسيژن صد در صد با كمك سيستم بي 

  وفشار خون سيستول انجام مي شد و Bainهوشي 

 داده ها .دياستول و ضربان قلب بيمار ثبت گرديد

فاده و با استچك ليست تهيه شده جمع آوري توسط 

 مورد ANOVA  ومجذور كاآماري   هاياز آزمون

  .تجزيه و تحليل قرار گرفت

  

  :يافته ها

مرد و  شركت كنندگان در هر سه گروه درصد 58

، 82/32±97/10ميانگين سني در گروه اول . بقيه زن بودند

 . بود64/29±8/16 و در گروه سوم 95/28±2/14گروه دوم 

  روههابين گو جنس  سني از نظر ميانگيناختالف معني داري 

  .وجود نداشت

 44±16وه اول زمان افت اشباع اكسيژن در گر

 ثانيه و در گروه سوم 3/114±8/36ثانيه، در گروه دوم 

آناليز  ثانيه بود كه با استفاده از آزمون 84±6/241

 بين  اختالف معني داري از اين نظر)ANOVA(واريانس 

 .)>001/0p( گروهها مشاهده گرديد

سه گروهها از نظر ميزان فشار خون مقاي

سيستولي، دياستولي و ضربان قلب قبل و بعد از مداخله 

نشان داد كه فشار خون سيستول و دياستول قبل و بعد از 

مداخله در هر سه گروه با هم تفاوت معني دار نداشته 

است و همچنين بين گروههاي مورد مطالعه نيز اختالف 

يانگين ضربان قلب قبل و بعد ولي مقايسه م معني دار نبود

از مداخله در گروهها اختالف معني داري داشت 

)001/0p<(. كه بين گروههاي مورد مطالعه  در حالي

جدول (قبل و پس از مداخله اختالف معني دار نبود 

ضريب همبستگي پيرسون با استفاده همچنين ). 1شماره 

  بين سن بيماران و زمان افت اشباع اكسيژن ارتباط 

  . نيامدمعني داري بدست

 كنندگان در طول انجام مطالعه هيچكدام از شركت

  

  

  

  سه روش پراكسيژناسيوناز مداخله در مقايسه ميانگين فشار خون سيستولي و دياستولي و ضربان قلب قبل و بعد  :1جدول شماره 
  

   دقيقه3ن به مدت اكسيژ% 50با پراكسيژنه : گروه دوم-     دقيقه3تنفس معمولي با اكسيژن هوا به مدت  :گروه اول- 
  .ميانگين ميباشد±كليه داده ها به صورت انحراف معيار-     دقيقه 3اكسيژن به مدت % 100 با پراكسيژنه :گروه سوم-
-001/0p< 05/0 قبل و بعد از مداخله در هر گروه وp<  تعداد ضربان قلب از نظربين گروهها قبل و بعد از مداخله .  
- 05/0p>فشار خون سيستولي و دياستولي ها قبل و بعد از مداخله از نظر بين گروه.   

                      زمان  گروه سوم  گروه دوم  گروه اول

  بعد از مداخله  قبل از مداخله   بعد از مداخله  قبل از مداخله   بعد از مداخله  ه قبل از مداخل  متغير

  5/117±7/20  3/119±13  112±5/21  6/116±5/11  3/117±1/18  3/117±5/13  فشار خون سيستولي

  8/74±3/14  8/74±3/9  73±6/13  4/76±6/5  1/76±12  1/77±7  فشار خون دياستولي

  5/103±9/17  4/93±7/20  4/107±6/16  7/95±14  5/100±8/17  1/86±6/18  تعداد ضربان قلب



 دكتر لطف اله افضلي, تر محمدرضا عابدين زادهدك    خون شريانياكسيژن  كاهش اشباعسرعت 

 13

مشكل خاصي طي ريكاوري و پس از آن در رابطه با 

  .دا نكردندهيپوكسي و عوارض احتمالي آن پي

  

  :بحث

 ثانيه براي كساني 44±16نتايج نشان داد زمان 

 براي كساني كه با 3/114±8/36كه پراكسيژنه نشدند، 

 نيه ثا6/241±84 پراكسيژنه شدند و  درصد50اكسيژن 

 پراكسيژنه شدند  درصد100براي كساني كه با اكسيژن 

  درصد91طول مي كشد تا اشباع اكسيژن خون به سطح

  .برسد

اين ديگر با ) 13،12،11(ايج تحقيقات مشابه نت

زمان افت ميانگين . مشابهت داردتا حدودي تحقيق 

و  Khooمطالعه يك در مقايسه با اشباع در گروه 

 با توجه به منحني تجزيه .تر است كوتاه) 12(همكاران 

 91 و شيب تند آن در اشباع كمتر از اكسي هموگلوبين

اع اكسيژن خون مشخص مي شود كه كاهش اشبدرصد 

 با سرعت بسيار باال صورت مي  درصد91پس از رسيدن به 

تفاع و فشار گيرد و مي توان اين اختالف زمان را به ميزان ار

 در سنگاپور Khooتحقيق  زيرا داكسيژن منطقه ربط دا

  .با شهركرد متفاوت استارتفاع انجام شده كه از نظر 

م همچنين تفاوت ميانگين مدت زمان ايجاد عد

  درصد50كسيژن اشباع پس از آپنه در گروهي كه ا

  درصد100 كرده اند و گروهي كه اكسيژن دريافت

دريافت كردند در مطالعه ما معني دار است ولي در 

 و در مطالعه )12(  تفاوتي ذكر نشده استKhooمطالعه 

Kashyapهايي كه پراكسيژناسيون انجام نشد در گروه، 

 غلظت هاي متفاوت اكسيژن به پس از آپنه ونتيالسيون با

مدت يك دقيقه انجام شد رقم گزارش شده براي زمان 

ايجاد عدم اشباع پس از آپنه در هر گروهي متفاوت 

  است به گونه اي كه در گروهي كه با اكسيژن با 

يله شدند اين زمان طوالني تر هاي باالتري ونت غلظت

  .باشد  اين نتيجه مشابه نتايج مطالعه ما مي.)11( است

  

  

ميانگين مدت زمان افت اشباع اكسيژن در 

 پراكسيژنه شدند در  درصد100روهي كه با اكسيژن گ

ه براي رسيدن به غلظت  دقيق3±1مطالعة ديگري 

و  Bernardو در مطالعه ) 8(  بود درصد95اكسيژني 

ه براي رسيدن به غلظت  ثاني9/137±2/79همكاران 

ه اين زمان در ك) 9( گزارش گرديد  درصد93اكسيژني 

  درصد،90ا براي رسيدن به غلظت اكسيژني مطالعه م

 ثانيه بود كه داده ها در سه مطالعه تقريباً شبيه 84±241

ضمناً در هر سه مطالعه انجام شده . يكديگر مي باشند

 دقيقه انجام 3پراكسيژناسيون با تنفس عادي و به مدت 

هه با دهد در زمان مواج اين ارقام نشان مي. شده است

 دقيقه وقت براي انجام 4لوله گذاري سخت به طور متوسط 

 اقدامات جايگزين و تالشهاي متعدد براي لوله گذاري

وجود دارد و از آن پس هيپوكسي شروع مي شود اين 

مسأله در صورتي است كه پراكسيژناسيون حداقل به 

 100 با تنفس هاي عادي و در غلظت  دقيقه3مدت 

  . القاي بيهوشي انجام شده باشد اكسيژن قبل ازدرصد

Panditهمكاران در مطالعه خود سه روش   و

نوع   با يك حجم اكسيژن واكسيژناسيون را كه تماماًرپ

هاي متفاوت بررسي كردند و دريافتند كه سه  تنفس

 60 تنفس عميق به مدت 8دقيقه تنفس حجم جاري و 

فت ثير درياأاين نشان دهنده ت بوده است و ترؤثرثانيه م

 با نتايج تر بوده است كه اكسيژن در مدت زمان طوالني

  ).14( ما همخواني دارد همطالع

مطالعه ما سن بر مدت زمان افت اشباع اكسيژن 

 همخواني Patelبدون تأثير بوده است كه با نتايج تحقيق 

 در اين تحقيق سن بر روي مدت زمان اشباع .)15( ندارد

  اين ارتباط اكسيژني خون مؤثر دانسته شد در 

مي توان ذكر كرد با توجه به اينكه مطالعه ما در محدوده 

 سال 5/30±1/14 ا ميانگين سنيــــ ب سال و11-67سني 

 چنانچه در مطالعاتي كه .ه استـــجيانجام شده بود قابل تو

   سال 10سن را مؤثر دانسته اند گروه مطالعاتي زير 
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 نسبت به در سنين زير ده سال مصرف اكسيژنو بوده 

  .بالغين بيشتر است

فشار خون سيستولي و دياستولي قبل و بعد از 

مداخله در مطالعه ما تفاوت معني داري نداشت ولي 

تعداد ضربان بعد از مداخله نسبت به قبل از آن 

افزايش يافت و اين افزايش در تمام گروهها مشابه 

يدن دهد هيپوكسي تا محدوده رس بود كه نشان مي

تأثير  mmHg 60 به  اكسيژن ون شريانيفشار سهمي

زيادي روي فشار خون ندارد ولي با ايجاد تاكي 

ها  كاردي مختصر اكسيژن رساني كافي به تمام بافت

به ميزان نياز صورت مي گيرد در اين زمينه يعني تأثير 

پراكسيژناسيون بر روي فشار خون و ضربان قلب 

   .مطالعه خاصي مشاهده نشد

  :يج اين مطالعه پيشنهاد مي گرددبا توجه به نتا

وشي پراكسيژناسيون در تمام بيماران قبل از القاي بيه- 1

 دقيقه با 3 و حداقل به مدت  درصد100با اكسيژن 

تنفس عادي انجام و اين مسئله در اطاقهاي عمل سطح 

  .استان روتين گردد

  رايـاده بـــورد استفـــي تأثير ابزار م در مطالعات بعد- 2

ناسيون و مدت زمان پراكسيژناسيون قبل از پراكسيژ

القاي بيهوشي مورد بررسي قرار گيرد و رابطه آن با 

  .هموديناميك بيمار در دو مورد فوق ارزيابي شود

 اين مطالعات در استانهاي مختلف كشور با ارتفاعات - 3

پست و بلند انجام گردد و با مقايسه زمانهاي افت اشباع 

  .ي ارتفاع مشخص تر شوداكسيژن با هم تأثير قطع

  

  :نتيجه گيري

 و حداقل  درصد100پراكسيژناسيون با اكسيژن 

 دقيقه با تنفس عادي قبل از بيهوشي مي تواند به 3براي 

افزايش  طور قابل توجهي زمان افت اشباع اكسيژن را

دهد لذا با توجه به ارتفاع زياد اين منطقه و كاهش فشار 

بهتر است پس از القاي بيهوشي از پراكسيژناسيون اكسيژن 

  . درصد استفاده گردد تا ساير روشها100با اكسيژن 

  
  :تشكر و قدرداني

سركار خانم دكتر ستاره فاتحي و          بدينوسيله از   

تمامي كساني كه ما را در اين پژوهش ياري نمودند 

  .قدرداني مي گردد
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