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مقدمه :کاهش فشار خون ،شایع ترین عارضه بی حسی نخاعی در سزارین می باشد که باعث عوارض متعددی مانند
تهوع ،استفراغ ،گیجی و افزایش خطر آسپیراسیون در مادر می شود .مخدرها همراه با داروهای بی حسی ،باعث تقویت
اثر آنها می شوند ،بنابراین باعث افزایش مدت زمان بلوک بدون افزایش بلوک سمپاتیک شده و همچنین شیوع افت
فشارخون را کاهش می دهند .مطالعه حاضر با هدف استفاده از دوزهای مختلف بوپی واکائین همراه با سوفنتانیل داخل
نخاعی در سزارین انجام شد تا اثر آن روی همودینامیک مادر حین سزارین و همچنین سطح بلوک ،مدت بلوک و آپگار
نوزاد بررسی شود.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی و دوسوکور در سال  1311بر روی  44بیمار  11تا  44ساله با کالس یک طبقه
بندی انجمن بیهوشی آمریکا ( )ASA1و داوطلب انجام سزارین انجام شد .بیماران به سه گروه  B ،Aو  Cتقسیم شدند
که هر سه گروه 3 ،میکروگرم سوفنتانیل همراه با دوزهای  1 ،6و  14میلی گرم بوپی واکائین دریافت کردند .افت
فشارخون ،تهوع ،استفراغ ،سطح و مدت بلوک ،آپگار دقیقه  1و  ،4میزان رضایت مندی و حداکثر سطح آرام بخشی بین
گروه ها مورد بررسی قرار گرفت .جهت مقایسه نتایج در  3گروه پس از کنترل نرمالیته ،بر حسب مورد از آزمون آنالیز
واریانس یا آزمون کورسکال والیس استفاده شد .میزان  pکمتر از  4/44معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :سه گروه از نظر زمان رسیدن به حداکثر سطح بلوک و آخرین سطح بلوک ،تفاوت آماری معنی داری داشتند
( ،)p>4/44همچنین هیپوتانسیون ( ،)p=4/444دوز کل افدرین ( )p=4/442و میزان تهوع ( )p=4/441در سه گروه
تفاوت آماری معنی داری داشت .ولی سه گروه از نظر میزان بلوک حرکتی ،درد حین عمل ،رضایت بیمار و نمره آپگار
نوزاد در دقیقه  1و  4تفاوت معناداری نداشتند (.)p<4/44
نتیجهگیری :استفاده از  3میکروگرم سوفنتانیل همراه با بوپی واکائین در بی حسی داخل نخاعی برای سزارین ،باعث
کاهش دوز بوپی واکائین تا  6میلی گرم همراه با بلوک حسی رضایت بخش با کاهش عوارض بی حسی نخااعی مانناد
تهوع ،استفراغ و هیپوتانسیون می شود ،بدون آنکه بر روی نمره آپگار نوزاد تأثیری داشته باشد.
کلمات کلیدی :بوپی واکائین ،بی حسی نخاعی ،سزارین ،سوفنتانیل
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( .)11در صورتی که بوپی واکائین همراه با مخدر استفاده
شود ،با دوز کمتری قابل استفاده می باشد و در طول
مدت زمان کمتری باعث بلوک حسی می شود و
همچنین باعث بی دردی بعد از جراحی نیز می شود .از
طرفی باعث افزایش مدت بلوک حسی ،بدون افزایش
بلوک سمپاتیک می شود ( .)13 ،12تجویز دوز پایین
بوپی واکائین ،شیوع افت فشار خون را کاهش می دهد،
اما بیمار را در معرض خطر درد حین عمل قرار می دهد
و نیاز به مسکن تکمیلی را افزایش داده و نوزاد را درگیر
عواقب آن می سازد و حتی گاهی به انجام بیهوشی
عمومی نیاز می شود (.)14 ،14
سطح مناسب بی حسی برای سزارین ،چهارمین ریشه
عصبی  -حسی قفسه سینه ای ( )T4می باشد و سطح
باالی بی حسی ،همودینامیک مادر را با افزایش خطر فلج
سمپاتیک روبرو می کند (.)16
استفاده از دوز مناسب ماده بی حسی بوپی واکائین برای
بی حسی نخاعی ،نه تنها هیپوتانسیون را کاهش می دهد
بلکه می تواند سطح مناسب بی حسی نخاعی را برای
مادر باردار ایجاد کند .کاهش فعالیت سیستم سمپاتیک
پس از بی حسی نخاعی با کاهش دوز بوپی واکائین
ارتباط مستقیم دارد و مخدر داخل نخاعی ،تأثیری در
فعالیت وابران سمپاتیک ندارد (.)11 ،11
استراتژی های مختلفی برای جلوگیری از هیپوتانسیون
ناشی از بی حسی نخاعی به کار رفته است که یکی از
آنها ،کاهش دوز بوپی واکائین همراه با مخدر می باشد.
مطالعات مختلفی برای تعیین بهترین دوز بوپی واکائین
انجام شده است ،اما نتایج مختلفی با دوزهای متفاوت
بین  4تا  24میلی گرم گزارش شده است (.)11 ،3
هدف استفاده از دوز پایین بوپی واکائین ،کاهش عوارض
مادری می باشد؛ از طرفی زمان ترخیص از واحد مراقبت
های بعد از بیهوشی ( 1)PACUکاهش یافته و رضایت
مادر افزایش می یابد ( .)21 ،24مطالعه حاضر با هدف
استفاده از دوزهای مختلف بوپی واکائین همراه با
سوفنتانیل داخل نخاعی در سزارین انجام شد تا اثر آن
روی همودینامیک مادر حین سزارین ،و همچنین سطح
بلوک ،مدت بلوک و آپگار نوزاد بررسی شود.

مقدمه
 دکتر سید مصطفی موسوی تکیه و همکاران

بی حسی داخل نخاعی ،مزایای فراوانی در انجام سزارین
دارد که از جمله آن می توان به کاهش خطر شکست
لوله گذاری داخل نای ،کاهش خطر آسپیراسیون
محتویات معده ،اجتناب از عوامل تضعیف کننده داروهای
بیهوشی و توانایی برای بیدار ماندن و لذت بردن از تجربه
زایمان اشاره کرد .همچنین ثابت شده است که از دست
دادن خون در اعمال جراحی سزارین که تحت بی حسی
نخاعی انجام می شود ،کاهش می یابد .همچنین در بی
حسی داخل نخاعی ،شروع اثر سریع و ایجاد بلوک
عصبی عمیق وجود دارد و به دلیل دوز کم ماده بی
حسی مصرف شده در این روش ،خطر مسمومیت
سیستم عصبی دارو بسیار ناچیز بوده و داروی بسیار
کمتری به جنین می رسد (.)1
بوپی واکائین هایپرباریک ،شایعترین داروی مورد استفاده
برای بی حسی داخل نخاعی می باشد ،زیرا در اکثر
موارد ،طول اثر آن به خوبی با مدت عمل سزارین
همخوانی دارد ( .)2هیپوتانسیون ،شایعترین عارضه بی
حسی نخاعی می باشد که در مطالعات مختلف ،در
 44-144درصد بیماران گزارش شده است ( )4 ،3و
باعث بروز عوارض مختلف (تهوع ،استفراغ ،گیجی ،کما،
افزایش خطر آسپیراسیون) در مادر می شود و به طور
مستقیم با کاهش جریان خون جفتی رحمی ،بر روی
نوزاد تأثیر می گذارد .ارتباط بین افزایش سطح بلوک
سمپاتیک و شیوع هیپوتانسیون ،باعث شده که تالش
های زیادی جهت کاهش دوز ماده بی حسی به کار رفته
برای سزارین ،با حفظ سطح کافی بی حسی و بی
حرکتی انجام شود ( .)4عوامل مختلفی بر سطح بلوک
تأثیر می گذارند که اصلی ترین آن ،دوز ماده بی حسی
می باشد ( .)1 ،6بوپی واکائین به تنهایی و یا همراه با
مخدر ،شایع ترین ماده بی حسی به کار رفته برای
سزارین در بی حسی نخاعی می باشد ( )1و باعث بلوک
حسی عمیق و طوالنی مدت می شود .کتب مرجع
بیهوشی ،دوز  12-14میلی گرم را برای بوپی واکائین
پیشنهاد کرده اند ( )14 ،1 ،6که استفاده از این دوز
همراه با شیوع  61تا  14درصد موارد هیپوتانسیون در
مادر و در نتیجه افزایش ابتالء مادر و نوزاد می شود
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این مطالعه کارآزمایی بالینی و دوسوکور در سال 1311
بر روی  44بیمار  11تا  44ساله با کالس یک طبقه
بندی انجمن بیهوشی آمریکا ( )ASA1که شرایط ورود
به مطالعه را داشتند ،انجام شد .افراد به طور تصادفی در
سه گروه  B ،Aو  Cقرار گرفتند .جمعیت مورد مطالعه
شامل زنان داوطلب عمل سزارین مراجعه کننده به
بیمارستان های آموزشی مشهد بودند که رضایت و
شرایط ورود به مطالعه را داشتند و با روش بی حسی
نخاعی تحت عمل جراحی قرار گرفتند .نمونه گیری به
روش غیر احتمالی مبتنی بر هدف و شیوه گردآوری
اطالعات ،میدانی بود .ابزار گردآوری داده ها ،چک لیست
مشخصات بیهوشی بیمار بود .معیارهای ورود به مطالعه
شامل :تمام زنان باردار  11تا  44ساله با کالس یک
طبقه بندی انجمن بیهوشی آمریکا ( )ASA1بودند که
جهت سزارین مراجعه کرده بودند .بیماران با سابقه
بیماری قلبی ،پره اکالمپسی و اکالمپسی از مطالعه خارج
شدند .معیارهای خروج از مطالعه شامل :اختالالت
انعقادی ،عفونت در محل انجام بی حسی نخاعی ،افزایش
فشار داخل جمجمه ،عدم رضایت بیمار و اعتیاد بود.
قبل از بی حسی نخاعی ،بیماران در اتاق عمل 444 ،سی
سی رینگرالکتات دریافت کردند .مونیتورینگ شامل
پالس اکسی متری ،الکتروکاردیوگرافی و دستگاه اندازه
گیری فشار خون غیر تهاجمی با سیکل هر  3دقیقه به
بیمار متصل شد .سپس تحت شرایط استریل و در
وضعیت نشسته با سوزن شماره  24در فضای  L3-L4یا
 L4-L5ماده بی حسی با دوزهای مختلف  6و  1و 14
میلی گرم بوپی واکائین (مارکائین) ساخت شرکت میالن
فرانسه و  3میکروگرم سوفنتانیل در طی  14تا  14ثانیه
می شد و پس از تزریق ،بیمار سریعاً در وضعیت خوابیده
به پشت با  14درجه چرخش رحم به سمت چپ قرار
می گرفت و سر تخت 14 ،تا  14درجه در وضعیت سربه
طرف پایین قرار داده می شد .سطح بی حسی با نوک
سوزن مشخص می شد و درجه بلوک حرکتی با مقیاس
بروماژ 1اندازه گیری می شد ( =4توانایی کامل بلند کردن
پا و  =1توانایی خم کردن زانو و عدم توانایی خم کردن
Bromage Scale
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هیپ =2 ،ناتوانی در خم کردن زانو و توانایی در خم
کردن مچ و  =3بدون حرکت).
زمان رسیدن به پیک اثر یا حداکثر سطح بلوک حسی ،از
زمان تزریق داخل نخاعی تا رسیدن به حداکثر سطح
حسی بود .زمانی که سطح بلوک حسی به باالی  T6می
رسید ،اجازه عمل داده می شد .در طول عمل ،با توجه
به میزان خونریزی حین عمل و دهیدراتاسیون بیمار،
سرم رینگر به بیمار داده می شد.
در صورتی که بیماری احساس درد داشت ،فنتانیل 2
میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بیمار در طول عمل
به او داده می شد (بعد از خروج نوزاد) و حداکثر سطح
آرام بخشی بیمار ثبت می شد ( =aهوشیار =b ،خواب
آلود =c ،می خوابد اما خود به خود بیدار می شود=d ،
می خوابد و تحریک پذیر است =e ،غیر تحریک پذیر).
در مواردی که بیمار با وجود این دوز مخدر ،باز هم درد
داشت ،در پروتکل بیهوشی عمومی قرار می گرفت و از
مطالعه خارج می شد.
معیار هیپوتانسیون ،فشارخون سیستولیک کمتر از 14
میلی متر جیوه یا افت فشار  24درصد نسبت به میزان
پایه بود که در صورت لزوم با دریافت مایعات داخل
وریدی یا افدرین درمان می شدند .تمام بیماران ،اکسیژن
با ماسک صورت با فلوی  4لیتر در دقیقه دریافت می
کردند و شکایت های بیمار نظیر تهوع ،استفراغ و درد
ثبت می شد.
نمره آپگار نوزاد در دقیقه  1و  4نیز ثبت می شد .در
پایان ،میزان رضایت مندی بیماران بر اساس نمره  1تا
 14ارزیابی می شد بر این اساس که نمره  1تا  4ناراضی،
نمره  4تا  1بینابینی و نمره  1تا  14راضی تلقی می
شدند ( .)3قابل ذکر است که مسئولیت تزریق ماده بی
حسی داخل نخاعی به بیمار و مسئولیت پر کردن
پرسشنامه ،به دو شخص متفاوت واگذار شد؛ به عبارت
دیگر ،شخصی که پرسشنامه را تکمیل می کرد ،از دوز
داروی استفاده شده بی اطالع بود.
جهت مقایسه نتایج در  3گروه پس از کنترل نرمالیته ،بر
حسب مورد از آزمون آنالیز واریانس یا آزمون کورسکال
والیس استفاده شد .میزان  pکمتر از  4/44معنی دار در
نظر گرفته شد.

سه گروه  14نفره تقسیم شدند .مشخصات فردی افراد از
لحاظ سن و قد و وزن با هم یکسان بود و اختالف آماری
معنی داری نداشتند (جدول .)1

یافته ها
 دکتر سید مصطفی موسوی تکیه و همکاران

در این مطالعه 44 ،بیمار مورد بررسی قرار گرفتند که با
شانس برابر و با استفاده از بلوک تخصیص تصادفی ،به

جدول  -1توزیع سن ،قد و وزن بیماران مورد مطالعه
متغیر

گروه A

گروه B

گروه C

سطح معنی داری

سن (میانگین  ±انحراف معیار)
قد (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)

21/13 ± 4/164
141/4 ± 3/412
16/43 ± 14/342

21/33 ± 4/141
161/44 ± 1/111
14/13 ± 1/631

21/13 ± 6/314
161/24 ± 2/426
11/13 ± 14/144

4/462
4/211
4/241

از نظر میزان سطح بلوک حسی نخاعی باالی سطح T4
(معادل نوک پستان) %13/3 ،در گروه  %44 ،Aدر گروه
 Bو  %64در گروه  Cبه این سطح بی حسی رسیدند که
بیانگر این است که با افزایش دوز بوپی واکائین از  6میلی
گرم به  14میلی گرم ،سطح بلوک حسی نخاعی نیز
افزایش می یابد.
1
از نظر میزان بلوک حرکتی با استفاده از مقیاس بروماژ
با توجه به جدول  ،2اختالف آماری معناداری بین سه
گروه مشاهده نشد (.)p<4/44
از نظر میزان تهوع و استفراغ در بین گروه ها ،با افزایش
دوز بوپی واکائین ،میزان تهوع بیشتر بود ( )p=4/441اما
از نظر استفراغ ،تفاوت آماری معناداری وجود نداشت
(.)p=4/346
از نظر برگشت حس چهار درماتوم نخاعی در گروه  Cکه
 14میلی گرم بوپی واکائین دریافت کرده بودند ،زمان،
طوالنی تر از بقیه گروه ها بود و از نظر آماری بسیار
معنادار بود (.)p=4/444
از نظر تغییرات ضربان قلب بعد از بی حسی نخاعی
نسبت به زمان قبل از بی حسی نخاعی ،در گروه A
کمتر و در گروه  Cتغییرات بیشتری وجود داشت؛ یعنی
در گروه  ،Cضربانات قلب از  12/6±14/12به
 64/21±14/11رسید که نشان دهنده این است که با
افزایش دوز بوپی واکائین ،ضربانات قلب ،کاهش بیشتری
داشت (.)p=4/441
از نظر تغییرات فشار خون سیستولیک و دیاستولیک،
تغییرات از گروه  Aبه گروه  Cبیشتر شد؛ یعنی تغییرات
فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در گروه  Cبیشتر
Bromage Scale

بود؛ به گونه ای که در این گروه فشار خون سیستولیک
از  121/4±16/411به  11/61±16/114میلی متر جیوه
و فشار خون دیاستولیک از  11/24±1/411به
 42/64±14/124میلی متر جیوه رسید که این تغییرات
عالوه بر قبل و بعد از بی حسی نخاعی ،در بین گروه ها
نیز از نظر آماری معنادار بود که در جدول  3این تغییرات
محسوس می باشد.
از نظر تعداد موارد هیپوتانسیون %26 ،افراد در گروه ،A
 %43افراد در گروه  Bو  %13افراد در گروه  Cدچار
هیپوتانسیون شده بودند که این اختالف از نظر آماری
معنی دار بود (.)p=4/444
با توجه به کاهش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و
میزان هیپوتانسیون در گروه های  Aو  Bو  ،Cمیزان
دوز کامل افدرین تجویزی بر حسب میلی گرم به ازاء هر
نفر در گروه  Cبیشتر از گروه های دیگر بود (در گروه C
 1/61±6/111میلی گرم و در گروه 1/61±2/44 A
میلی گرم) ،بنابراین با افزایش دوز بوپی واکائین از 6
میلی گرم به  14میلی گرم ،میزان هیپوتانسیون در گروه
 Cبیشتر بود ،در نتیجه به دوز بیشتر افدرین در گروه C
نیاز بود.
از نظر میزان رضایت بیماران از نحوه بی حسی نخاعی،
هر چند تفاوت اندکی بین گروه ها مشاهده شد ،ولی از
نظر آماری معنی دار نبود (.)p<4/44
سه گروه از نظر نمره آپگار نوزاد در دقیقه اول و پنجم
نیز تفاوت آماری معناداری نداشتند (( )p<4/44جدول
.)2

1

4

متغیر

گروه  6( Aمیلی
گرم)

گروه  1( Bمیلی
گرم)

گروه  14( Cمیلی
گرم)

سطح معنی
داری

زمان رسیدن به حداکثر سطح
بلوک حسی به دقیقه

13/13± 1/441

12/14± 1/264

11/24± 2/316

4/411

میزان سطح بلوک حسی  -نخاعی
تعداد (درصد)

باالی T4
 T4و سطح پایین تر از T4

)13/3( 2
)16/1( 13

)44( 6
)64( 1

)64( 1
)44( 6

4/43

میزان بلوک حرکتی
تعداد (درصد)

بدون حرکت
حرکت از مچ
حرکت از زانو

)13/3( 14
)6/1( 1
4

)13/3( 14
)6/1( 1
4

%144
4
4

4/ 413

میزان تهوع و استفراغ
تعداد (درصد)

تهوع
استفراغ

)6/1( 1
)6/1( 1

)33/3( 4
)13/3( 2

)13/3( 14
)26/1( 4

4/441
4/346

)13/3( 2

)6/1( 1

4

4/343

16/1
13/3

13/3
6/1

144
4

4/343

14/61 ±1/411

14/24 ±2/144

11/24 ±2/426

4/444

نمره آپگار نوزاد دقیقه  1و 4

دقیقه 1
دقیقه 4

1/44 ±4/131
14±4

1/2 ±4/162
14 ± 4

1/13 ±1/446
1/21 ±2/416

4/1
4/121

رضایت بیمار از نحوه بی حسی بر اساس
نمره 1 -14
تعداد (درصد)

( 1-4ناراضی)
( 4-1رضایت بینابینی)
( 1-14راضی)

4
)6/1( 1
)13/3( 14

4
)6/1( 1
)13/3( 14

4
4
)144( 14

4/314

میزان درد حین عمل
تعداد (درصد)
هوشیار
خواب آلود

میزان سطح هوشیاری بیماران
(درصد)
زمان برگشت حس چهار درماتوم (دقیقه)

نکته حائز اهمیت این است که با افزایش دوز بوپی
واکائین ،زمان رسیدن به حداکثر بلوک حسی کمتر شد
و سطح بلوک حسی افزایش می یافت .همچنین میزان
تهوع و استفراغ و زمان برگشت حس چهار درماتوم نیز
افزایش پیدا می کرد.
به طور خالصه ،سه گروه از نظر همودینامیک فشار خون
سیستولیک و دیاستولیک و میزان ضربان قلب قبل از

عمل تفاوت آماری معنی داری نداشتند اما این تفاوت
بعد از بی حسی نخاعی ،از نظر آماری معنی دار بود.
همچنین سه گروه از نظر میزان دوز توتال مصرفی
افدرین ،تفاوت آماری معنی داری داشتند (.)p=4/442
تعداد موارد هیپوتانسیون در سه گروه نیز از نظر آماری
معنی دار بود (( )p=4/444جدول .)3

جدول  -3مشخصات همودینامیك بیماران سزارین با بی حسی نخاعی با بوپی واکائین و سوفنتانیل
متغیر

گروه A

گروه B

گروه C

سطح معنی داری

تعداد ضربان قلب ( )HRقبل از بی حسی

11/24±1414

12/41±1416

12/64±14/12

<4/444

تعداد ضربان قلب ( )HRبعد از بی حسی
میانگین فشار خون سیستولیک قبل از بی حسی (میلی متر جیوه)
میانگین فشار خون سیستولیک بعد از بی حسی (میلی متر جیوه)
میانگین فشار خون دیاستولیک قبل از بی حسی (میلی متر جیوه)
میانگین فشار خون دیاستولیک بعد از بی حسی (میلی متر جیوه)

14/11±1421
122/21±13/413
144/4±1/413
11/44±644
66/4±144
)%26( 4

66/41±14/14
121/6±13/314
142/43±14/414
12/64±12/113
64/64±14/444

64/21±14/11
121/4±16/411
11/61 ±16/114
11/24 ±1/411
42/64 ± 14/124

)%43(1

)%13(11

4/441
<4/444
p>4/444
<4/444
p=4/443
4/444

میزان دوز کامل افدرین تجویز شده بر حسب میلی گرم به ازاء هر نفر

1/61 ±2/44

2/61 ±3/2

1/61 ±6/111

4/442

تعداد موارد هیپوتانسیون تعداد (درصد)
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جدول  -2مشخصات آنستزی بیماران سزارین با بی حسی نخاعی با بوپی واکائین و سوفنتانیل

باالی  T4به طور قابل توجهی بیشتر از گروه  1/4میلی
گرم بود (.)14
در مطالعه حاضر ،سه گروه از نظر وجود تهوع ،تفاوت
آماری معنی داری داشتند؛ به گونه ای که با کاهش دوز
بوپی واکائین ،شیوع تهوع کاهش می یافت که این یافته
با نتایج اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه همخوانی
داشت .ولی در مورد استفراغ ،شیوع ،کاهش یافت اما این
تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود که شاید ناشی از
حجم کم نمونه باشد .مطالعه مرور سیستماتیک بن
دیوید و همکاران ( )2444نشان داد که در مواردی که از
دوزهای پایین بوپی واکائین استفاده می شود (دوزهای
کمتر از  1میلی گرم) ،خطر تهوع و استفراغ به طور قابل
توجهی کمتر از مواردی است که از دوزهای باالی
(دوزهای باالی  1میلی گرم) بوپی واکائین استفاده می
شود ( .)3در مطالعه مبازا و همکاران ( )2414نیز که از
بوپی واکائین ایزوباریک در دو دوز متفاوت  1/4و 14
میلی گرم همراه با  24میکروگرم فنتانیل و 144
میکروگرم مورفین استفاده شد ،انسیدانس تهوع و
استفراغ در گروه با دوز بوپی واکائین  1/4میلی گرم به
طور قابل توجهی کمتر از بوپی واکائین  14میلی گرم
بود ( .)14در مطالعه مارسل و همکاران ( )1111نیز که
از  6/6میلی گرم بوپی واکائین هایپرباریک یا ایزوباریک
همراه با  3/3میکروگرم استفاده شد ،میزان استفراغ بین
دو گروه تفاوت معناداری نداشت اما میزان تهوع در گروه
ایزوباریک بیشتر از گروه هیپرباریک بود (.)12
در مطالعه حاضر ،هیپوتانسیون به صورت کاهش فشار
سیستولیک به کمتر از  14میلی متر جیوه یا افت فشار
به میزان  %24مقدار پایه یا بیشتر تعریف شد .یکی از
اساسی ترین فرضیه های مطالعه حاضر این بود که می
توان با اضافه کردن یک اپیوئید داخل نخاعی با دوزهای
کمتر ماده بی حسی ،عالوه بر فراهم کردن بی حسی
مناسب ،انسیدانس هیپوتانسیون را کاهش داد .بر اساس
نتایج مطالعه حاضر ،میزان هیپوتانسیون بین سه گروه
تفاوت معناداری داشت؛ به گونه ای که با افزایش دوز
بوپی واکائین ،دوره های هیپوتانسیون ایجاد شده و
همچنین میزان افدرین مورد نیاز برای درمان آن افزایش
پیدا می کرد .در مطالعه مارسل و همکاران ()1111

بحث
 دکتر سید مصطفی موسوی تکیه و همکاران

در مطالعه حاضر اثر دوزهای  1 ،6و  14میلی گرم بوپی
واکائین همراه با  3میکروگرم سوفنتانیل در سزارین روی
همودینامیک مادر در حین سزارین و همچنین سطح
بلوک ،مدت بلوک و آپگار نوزاد بررسی شد.
در مطالعه حاضر ،حداکثر سطح بلوک حسی بین سه
گروه تفاوت آماری معنی داری داشت ،ولی از آنجایی که
سطح بلوک حسی مناسب برای سزارین  T4می باشد،
در شرایطی هم که از کمترین دوز بوپی واکائین استفاده
شد ،بلوک حسی تا سطح  T4در  %66/1موارد حاصل
شد که این نشان می دهد که بوپی واکائین  6میلی گرم
همراه با  3میکروگرم سوفنتانیل ،سطح بلوک حسی
کافی را برای عمل سزارین فراهم می کند .در مطالعه
حاضر ،ارتباط مستقیمی بین دوز بوپی واکائین و حداکثر
سطح بلوک حسی وجود داشت .از آنجایی که دوزهای
کمتر از  14میلی گرم ،منجر به بلوک ناکافی می شود،
در بسیاری از مطالعات با اضافه کردن یک اپیوئید ،دوز
بوپی واکائین را کاهش داده اند .در مطالعه چوی و
همکاران ( )2444که از دوزهای  14 ،1و  12میلی گرم
بوپی واکائین به تنهایی و همراه با  14میکروگرم فنتانیل
استفاده شد ،حداکثر سطح بلوک حسی و شیوع بلوک
های باالتر در گروه بوپی واکائین  12میلی گرم ،بیشتر از
سایر گروه ها بود ( )4که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی
داشت .مطالعه رسولی و همکاران ( )2441نیز نشان داد
که ترکیب  6میلی گرم بوپی واکائین با  3/3میکروگرم
سوفنتانیل ،منجر به هیپوستزی حسی برای سرما می
شود که به سطح درماتوم  T3-T4می رسد ( .)11این
میزان سطح بی حسی به طور قابل توجهی کمتر از گروه
بوپی واکائین  12میلی گرم در همین مطالعه و مقادیری
است که برای بوپی واکائین  12/4و  14میلی گرم در
مطالعه جین و راماناتان گزارش شده بود که در هر دوی
این مطالعات ،باالترین سطح بلوک حسی ،نزدیک T1
بود .در مطالعه مبازا و همکاران ( )2414نیز که از بوپی
واکائین  1/4و  14میلی گرم بوپی همراه با  24میکروگرم
فنتانیل و  144میکروگرم مورفین استفاده شد ،در گروه
بوپی واکائین  14میلی گرم ،انسیدانس بلوک حسی

6
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مشخص شد که در شرایط استفاده از دوزهای مشابه
بوپی واکائین هایپرباریک و ایزوباریک ،شیوع
هیپوتانسیون در گروه ایزوباریک بیشتر است ( .)12در
مطالعه یورتیلو و همکاران ( )2412که با استفاده از
دوزهای مساوی بوپی واکائین هایپرباریک و ایزوباریک
انجام شد ،هرچند میزان هیپوتانسیون و تهوع در گروه
ایزوباریک بیشتر بود ،اما از نظر آماری میزان در گروه
هایپرباریک نسبت به ایزوباریک معنادار نبود ( .)22در
مطالعه بن دیوید و همکاران ( )2444نیز بیمارانی که از
 14میلی گرم بوپی واکائین استفاده کرده بودند نسبت به
بیماران دریافت کننده  4میلی گرم بوپی واکائین،
هیپوتانسیون طوالنی تری را تجربه کرده و بیشتر نیازمند
درمان هیپوتانسیون بودند ،همچنین میزان افدرین مورد
نیاز برای درمان هیپوتانسیون در گروه اول به طور قابل
توجهی بیشتر از گروه دوم بود (.)3
در مطالعه حاضر اگر چه درد حین عمل (بررسی با
 )VASبا افزایش دوز بوپی واکائین کاهش پیدا می کرد،
ولی سه گروه از نظر درد ،اختالف آماری معناداری
نداشتند (دو نفر از گروه  Aو یک نفر از گروه  ،Bدرد
داشتند) .در مطالعه مبازا و همکاران ( ،)2414انسیدانس
درد حین عمل در گروه بوپی واکائین  1/4میلی گرم
باالتر از گروه بوپی واکائین  14میلی گرم بود ولی این
تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود ( .)14در مطالعه بن
دیوید ،نیمی از بیماران در گروه  4میلی گرم ،درد خفیف
حین عمل را تجربه کردند و به فنتانیل داخل وریدی
پاسخ دادند ( .)3در حالی که در مطالعه مبازا ( )14که از
دوز باالتری از مطالعه بن دیوید ( )2استفاده شده بود
( 1/4میلی گرم) ،این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.
همچنین در مطالعه چوی و همکاران ( ،)2444درد حین
عمل در گروه بوپی واکائین  1میلی گرم %34 ،و در گروه
بوپی واکائین  14میلی گرم %24 ،گزارش شد ولی هیچ
دردی در گروه بوپی واکائین  12میلی گرم وجود نداشت
و این نشان می دهد که اگرچه با کاهش دوز بوپی
واکائین ،میزان درد حین عمل افزایش می یابد ،اما اضافه
کردن یک اپیوئید ،تا اندازه ای می تواند این تفاوت را کم
رنگ کند؛ به گونه ای که چوی در مطالعه خود نتیجه
گرفت که اضافه کردن  14میکروگرم فنتانیل ،دوز مورد

نیاز برای بی حسی اسپاینال در سزارین را از  12میلی
گرم به  1میلی گرم کاهش می دهد ( .)3در مطالعه
حاضر در هر سه گروه ،از بوپی واکائین همراه با 3
میکروگرم سوفنتانیل استفاده شده بود که به نظر می
رسد به کار بردن این اپیوئید در هر سه گروه تفاوت
آماری قابل توجهی از لحاظ درد نداشت .اما در گروه A
که از  6میلی گرم بوپی واکائین همراه با سوفنتانیل
استفاده شد ،میزان درد 13/3 ،درصد بود که مشابه
مطالعه مارسل و همکاران ( )1111بود ( .)12مارسل نیز
ترکیب اپیدورال و اسپاینال را با همین دوز به کار برده
بود و در  13درصد موارد به خاطر درد از اپیدورال
استفاده کرده بود.
در مطالعه حاضر ،زمان برگشت حس چهار درماتوم ،با
افزایش دوز دارو طوالنی تر می شد؛ به گونه ای که در
گروه  ،Aزمان برگشت حس چهار درماتوم  14دقیقه ،در
گروه  14 ،Bدقیقه و در گروه  11 ،Cدقیقه بود و این
تفاوت از نظر آماری معنی دار بود .در مطالعه مبازا نیز با
افزایش دوز دارو ،زمان برگشت حس تا  T10طوالنی تر
شد ( .)14در مطالعاتی که از دوز  6یا  4میلی گرم
استفاده شده بود ،در مورد زمان برگشت بلوک حسی
صحبتی نشده است .در مطالعه یوتیلو و همکاران
( ،)2412زمان برگشت حس  2درماتوم در گروه 14
میلی گرم بوپی واکائین هیپرباریک 41 ،دقیقه گزارش
شد (.)22
در مطالعه حاضر جهت بررسی میزان بلوک حرکتی از
مقیاس بروماژ استفاده شد و سه گروه از این نظر تفاوت
آماری معناداری نداشتند که با نتایج مطالعه مبازا و
همکاران ( )2414همخوانی داشت ( .)14اما در مطالعه
بن دیوید و همکاران ( ،)2444میزان بلوک حرکتی در
گروه  14میلی گرم مارکائین با گروه  4میلی گرم همراه
با  24میکروگرم فنتانیل متفاوت بود (.)3
در مطالعه حاضر ،نمره آپگار دقیقه  1و  4بین سه گروه
تفاوت معنی داری نداشت که با نتایج مطالعه بن دیوید و
همکاران ( )2444و رسولی و همکاران ()2441
همخوانی داشت که در هیچ یک از این مطالعات با
افزایش دوز بوپی واکائین یا اضافه کردن اپیوئیدها در بی

 دکتر سید مصطفی موسوی تکیه و همکاران

بهتر است در آینده ،مطالعات بیشتر با حجم نمونه بیشتر
و یا دوزهای کمتر بوپی واکائین همراه با سوفنتانیل انجام
شود تا دوز مناسب مارکائین با سوفنتانیل برای سزارین
مشخص شود .همچنین مارکائین ساخت سایر تولید
کنندگان و یا ترکیب آن با سایر داروها نیز بررسی شود تا
بتوان به طور گسترده تری نتایج حاصله را برای شرایط
بیشتر تعمیم داد.

حسی اسپاینال ،تفاوت معنی داری در میزان آپگار نوزاد
در دقیقه  1و  4ایجاد نشد.
بر اساس نتایج به دست آمده ،از لحاظ هوشیاری در گروه
 %16/1 ،Aبیماران هوشیار و  %13/3آنها خواب آلود
بودند .در گروه  %13/3 ،Bبیماران هوشیار %6/1 ،آنها
خواب آلود و در گروه  %144 ،Cبیماران هوشیار بودند.
شواهد نشان می دهد که از نظر آماری بین سه گروه از
نظر حداکثر میزان سطح هوشیاری اختالف معناداری
وجود نداشت ( ،)p<4/44ولی در مطالعه بن دیوید ،در
گروه با دوز کم 6 ،نفر هوشیار 4 ،نفر خواب آلود و سایر
افراد دو گروه ،حالت خوابیده داشتند و خودبخود بیدار
می شدند .در سایر مطالعات ،این فاکتور بررسی نشده
است.
در مطالعه حاضر ،افراد سه گروه از نظر میزان رضایت از
نحوه بیهوشی اختالف معناداری نداشتند .در مطالعه بن
دیوید نیز میزان رضایت بیماران در هر دو گروه (گروه
 14و  4میلی گرم بوپی واکائین همراه با  24میلی گرم
فنتانیل) در سطح عالی بود و تفاوت آماری معناداری بین
دو گروه وجود نداشت ،در حالی که در مطالعه مبازا،
گروه ها از نظر میزان رضایت از نحوه بیهوشی تفاوت
معناداری داشتند؛ به گونه ای که با کاهش دوز بوپی
واکائین و کاهش میزان تهوع و استفراغ ،رضایت بیماران
از نحوه بی حسی اسپاینال افزایش می یافت.

نتیجه گیری
استفاده از  3میکروگرم سوفنتانیل همراه با بوپی
واکائین در بی حسی داخل نخاعی برای سزارین ،باعث
کاهش دوز بوپی واکائین تا  6میلی گرم همراه با بلوک
حسی رضایت بخش با کاهش عوارض بی حسی نخاعی
مانند تهوع ،استفراغ و هیپوتانسیون می شود ،بدون
آنکه بر روی نمره آپگار نوزاد تأثیری داشته باشد.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد و همچنین سرکار خانم دکتر جهانیان که
دقت کافی و الزم را برای این پروژه به کار بردند،
صمیمانه تشکر و قدردانی می شود.
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