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مقایسه تأثیر گاز انتونوکس با لیدوکائین بر عالئم
حیاتی حین برش و ترمیم اپیزیاتومی زنان نخستزا:
یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
اعظم هنرمندپور ،1سلیمه نظامیوند چگینی ،2معصومه یارعلیزاده
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کارشناس ارشد مامايی ،گروه مامايی ،دانشکده علوم پزشکی شوشتر ،شوشتر ،ايران.
کارشناس ارشد مامايی ،دانشکده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،تبريز ،ايران.
کارشناس ارشد مامايی ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت باروری ،دانشکده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ايران.
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تاریخ دریافت 1305/90/11 :تاریخ پذیرش1305/12/91 :

مقدمه :زايمان حادثهای بالقوه تنشزا است .تنش و اضطرابی که مادر در حین زايمان بهخصوص در موارد نیاز به
اپیزياتومی تجربه می کند ،با تحريک اعصاب سمپاتیک منجر به بروز تغییراتی در عالئم حیاتی میشود که میتواند
اثرات نامطلوبی بر سالمت مادر و نوزاد داشته باشد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف مقايسه گاز انتونوکس با لیدوکائین بر
عالئم حیاتی حین برش و ترمیم اپیزياتومی زنان نخستزا انجام شد.
روشکار :اين مطالعه کارآزمايی بالینی در سال  1301بر  129زن باردار نخستزا انجام شد .در گروه مداخله ،گاز
انتونوکس از  2دقیقه قبل از برش و ترمیم اپیزياتومی داده شد و بعد از اتمام برش و ترمیم قطع میشد .در گروه
کنترل طبق روش معمول از  5میلیلیتر لیدوکائین  %2قبل از برش و ترمیم اپیزياتومی استفاده شد .عالئم حیاتی
قبل و بعد از برش و ترمیم اپیزياتومی با استفاده از دستگاه پالساکسیمتر مورد بررسی و مقايسه قرار گرفت .تجزيه
و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )22و آزمونهای منويتنی و کای دو انجام شد .میزان p
کمتر از  9/95معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :بین میزان نبض ،درصد اشباع اکسیژن شريانی قبل و بعد از برش و ترمیم اپیزياتومی ،میزان تنفس بعد از
برش و قبل از ترمیم اپیزياتومی و میزان فشارخون سیستول و دياستول قبل و بعد از برش و ترمیم اپیزياتومی در دو
گروه تفاوت معنیداری وجود نداشت ( .)p>9/95در دو گروه بین میزان تنفس قبل از برش و بعد از ترمیم
اپیزياتومی ،تفاوت معنیداری وجود داشت ( .)p<9/95اين میزان در گروه انتونوکس بیشتر از لیدوکائین بود .میزان
فشار خون دياستول قبل و بعد از برش اپیزياتومی تفاوت معنیداری داشت ( ،)p<9/95بدين معنا که در گروه
انتونوکس کمتر بود .هیچگونه عوارض جانبی مشاهده نشد.
نتیجهگیری :گاز انتونوکس همانند لیدوکائین در صورت استفاده صحیح ،هیچگونه اثرات جانبی بر عالئم حیاتی مادر
ندارد.
کلمات کلیدی :اپیزياتومی ،زنان نخستزا ،عالئم حیاتی ،گاز انتونوکس ،لیدوکائین
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با اپیزياتومی انجام میشود ( .)19در ايران آمار دقیقی از
اپیزياتومی در دسترس نمیباشد ،اما يک شیوه معمول
در بیمارستانهای ايران میباشد ( .)11مطالعه خانی
( )2990در ساری ،فراوانی اپیزياتومی در صورت
احساس نیاز را  %01/1گزارش کردند (.)19
برش و ترمیم اپیزياتومی نیاز به بیحسی دارد و
معموالً برای بیحسی آن ،از شکل تزريقی لیدوکائین
بهصورت محلول  %1و  %2استفاده میشود (.)12
لیدوکائین بهعنوان اولین نسل مهارکنندهها است که از
طريق اتصال مستقیم به کانالهای عصبی سديم ،با
مهار تحريک انتهای اعصاب محیطی و يا مسدود کردن
انتقال ،در ايجاد بیدردی نقش دارد ( .)13تزريق
بیحسی روش معمول تسکین درد در جراحیهای
کوچک میباشد ( .)11بیحس کنندههای موضعی
باعث بلوک اعصاب پودندال میشوند .از بلوک پودندال
برای ايجاد بیدردی کف لگن ،پرينه و ولو در اواخر
مرحله دوم لیبر ،بیحسی حین ترمیم پارگیهای پرينه،
در موارد منع استفاده از بیهوشی استفاده میشود .از
مزايای اين بلوک ،راحتی و سادگی انجام آن است.
اعصاب پودندال قسمت پايین واژن ،پرينه و ولو قرار
دارند و از طريق نفوذ يک بیحسکننده موضعی در
اطراف تنه اعصاب پودندال در سطح ايسکیال باعث
بلوک اعصاب حسی -حرکتی  3 ،2و  1ريشه ساکرال
اعصاب پودندال میشوند ( .)15کاربرد سیستمیک بی-
حسکنندههای موضعی اثرات ضد آريتمی ،بیحس-
کننده و ضد درد بعد از عمل است .لیدوکائین مهمترين
داروی ضد آريتمی کالس  IBاست که از آن بهصورت
داخل وريدی ،برای درمان آريتمیهای بطنی استفاده
میشود و باعث کاهش حداقل غلظت آلوئلی در حدود
 %29-19جهت جلوگیری از پاسخ به محرکهای
دردناک در حیوانات میشود ( .)16از شکل تزريقی
لیدوکائین برای بیحس نمودن ناحیه پرينه استفاه
میشود (.)10
بیحسکنندههای موضعی از جمله لیدوکائین علیرغم
فوايدشان مانند دسترسی آسان ،هزينه کم ،سريعاالثر
بودن و اينکه روش مطمئن برای دستیابی به بیدردی
کافی است ،با عوارض جانبی شامل مسمومیت عمومی،
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زايمان و تولد انسان يکی از لحظات مقدس و با شکوه
خلقت است و در عین حال يکی از پديدههای مهم و
شايد يکی از دردناکترين و اضطرابآورترين مواردی
است که مادران در زندگی خود تجربه میکنند .تنش و
اضطراب ناشی از بحران حاملگی در زمان زايمان ،با
بستری شدن مادر در بیمارستان و همراهی اين پديده با
بسیاری ديگر از عوامل تنشزا نظیر برخورد با غريبهها،
احساس تنهايی مادر ،وجود دستگاههای پیچیده،
سروصدای محیط ،انجام اقدامات معمول مانند تزريقات
وريدی ،پايش مداوم ضربان قلب جنین و محدوديت
حرکات مادر و  ...تشديد میشود (.)2 ،1
از طرف ديگر ،اپیزياتومی برش عضالت پرينه در مرحله
دوم زايمان با هدف تسريع در تکمیل اين مرحله به
منظور بهبود نتیجه در مادر و نوزاد ( ،)3وسیعتر کردن
دهانه خروجی لگن و پیشگیری از تأخیر در خروج سر
جنین میباشد ( .)1به دنبال درد و اضطراب حین زايمان
و همچنین تحت تأثیر تنش ناشی از اقدامات درمانی از
جمله تزريق بیحسی حین نیاز به اپیزياتومی ،سیستم
سمپاتیک در وضعیت تحريکی مداوم قرار میگیرد .با
تحريک طوالنی مدت سیستم عصبی ،ترشح
کاتکولآمینها از جمله آدرنالین و نورآدرنالین افزايش
میيابد که منجر به افزايش نفوذپذيری سلولها نسبت به
کلسیم و سديم و در نتیجه تحريک عضله قلب میگردد
و به دنبال آن افزايش در تعداد نبض ،فشار خون ،تنفس
و درجه حرارت مشاهده میشود .اين افزايش خطراتی را
برای مادر و جنین به دنبال دارد که از آن جمله میتوان
به افزايش سرعت ضربان قلب و فشار بطن چپ و در
نتیجه افزايش نیاز عضله قلب به اکسیژن اشاره کرد (،6
 .)5نیاز به اکسیژن ،فرآيند ايسکمی و نکروز عضله قلب
را افزايش میدهد و موجب کاهش جريان خون مادر و
به دنبال آن کاهش جريان خون جفتی  -رحمی،
هیپوکسی و کاهش نمره آپگار جنین میشود (.)0
باالترين میزان شیوع اپیزياتومی در آمريکای التین و
کمترين آن در اروپاست ( .)0میزان اپیزياتومی در
کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای آسیايی
بیش از  %09میباشد ( .)0در مصر  %05زايمانهای اول
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عصبی و واکنشهای حساسیتی همراه هستند که ناشی
از تجويز بیش از حد دوز دارو میباشد .البته اين عوارض،
علیرغم مهم بودن ،شايع نیستند و اغلب به دلیل تزريق
تصادفی داخل عروقی ،در حین بلوک عصبی رخ میدهند
( .)10 ،12تزريق وريدی لیدوکائین بر روی سیستم قلبی،
عروقی و دستگاه عصبی مرکزی اثر میگذارد ،باعث
تضعیف سیستم عصبی مرکزی میشود .از طرفی
لیدوکائین میتواند اثرات سمی ضد آريتمی و قلبی،
عروقی بر سلولهای ضربانساز قلبی داشته باشد (.)16
مسمومیت عصبی در ابتدا با بیقراری ،سرگیجه ،وز وز
گوش ،تکلم بريده بريده و در انتها با تشنج تونیک و
کولونیک همراه است .پیامد تشنج ،بهصورت تضعیف
دستگاه عصبی مرکزی ،آپنه ،هیپوکسی شريانی و اسیدوز
متابولیک میباشد که به سرعت اتفاق افتاده و در نهايت
باعث مرگ میشود .سیستم قلبی و عروقی علیرغم
اينکه نسبت به اثرات سمی بیحسکنندههای موضعی
مقاوم است ،ولی در صورت مواجهه با غلظت باالی
پالسمايی بیحسکنندهها میتواند باعث شلی عضالت
صاف عروق آرتريولی ،تضعیف مستقیم میوکارد و
همچنین هیپوتانسیون شديد شود (.)10
در حال حاضر در ايران ،جهت تسکین درد حین برش و
ترمیم اپیزياتومی از تزريق لیدوکائین استفاده میشود
( .)10شروع اثر آن سريع و به مدت  39-69دقیقه
میباشد ( .)12دارويی که برای بیحسی و بیدردی زائو
در هر کدام از مراحل زايمان و بعد از آن استفاده میشود
بايد دارای حداقل عوارض جانبی باشد .لیدوکائین بدين
منظور مانند هر داروی شیمیايی ،دارای عوارضی است که
خارج از کنترل درمانگر میباشد و تزريق تصادفی داخل
عروقی آن با عوارضی همراه است ( .)10از طرفی به دلیل
تزريقی بودن ،دردآور بوده که اين امر ممکن است باعث
ايجاد ادم بافتی گردد ،بنابراين الزم است روشهای
تسکین درد ديگری نیز جهت ترمیم پارگیهای دستگاه
تناسلی مورد بررسی قرار گیرد ( .)21امروزه روشهای
غیر تزريقی تسکین درد ،از جمله طب سوزنی ،موزيک
درمانی ،هیپنوتیزم و  ....جايگاه نوينی در طب گشودهاند
( .)22يکی از روشهای متداول جهت تخفیف درد،
استنشاق گاز انتونوکس میباشد که به دلیل غیر تزريقی
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بودن ،میتواند از ايجاد ادم پرينه جلوگیری کند.
انتونوکس ترکیب  N2و  O2با نسبت برابر  %59است و
يک گاز ضعیف غیر ارگانیک ،بیبو و بیرنگ است که در
اين غلظت بهعنوان يک بیحسکننده استنشاقی مؤثر
عمل میکند ( .)23گاز انتونوکس بسیار سريع از جدار
آلوئولها جذب شده و بهصورت محلول در پالسما منتقل
میشود و به هموگلوبین متصل نمیشود ( .)23بهدلیل
حاللیت بسیار کم آن در خون ،حدود  15ثانیه پس از
مصرف استنشاقی با غلظت مناسب و فشار مؤثر در
اختیار مغز و نخاع قرار میگیرد (.)21
مسیر فارماکولوژيکی که اکسید نیترو از طريق آن ايجاد
بیدردی میکند به خوبی شناخته نشده است.
فرضیههايی در اين زمینه وجود دارد که اکسید نیترو
آزاد شدن آندورفینهای اندوژن و شايد دوپامین را در
مغز تحريک میکند و اثرات افوريک و تعديل تحريک
درد را در مغز ايجاد کرده ( )25و از اين طريق باعث
بیدردی ،آرامش ،عدم توجه به محیط اطراف و تا حدودی
سرخوشی در فرد میشود .اين اثرات ظرف  39ثانیه شروع
و تا  2دقیقه به حداکثر میرسد .اکسیژن موجود در
انتونوکس از خطر بروز هیپوکسی در بیمار جلوگیری می-
کند ( .)26بسکر ( )2990اثر ضد درد آن را شبیه 15
میلیگرم مورفین گزارش کرده است ( .)20روسن
( )2993اثرات بیدردی آن را قابل مقايسه با اپیوئیدهای
قوی دانسته و اظهار داشته که انتونوکس باعث تسکین
کوتاه مدت درد ،کاهش اضطراب و درد میشود (.)26
از آنجايی که انتونکس به سرعت از طريق ريه مادر دفع
میشود ،به نظر میرسد که بر روی جنین اثری نداشته
باشـد ( .)20از مزايای انتونوکس تجويز راحت ،ساده،
ايمن ،سريعاالثر بودن ،بازگشت سريع و اثرات ضد درد و
ضد اضطراب است که باعث شده از آن بهعنوان يک
داروی ايدهآل در کودکان و در پزشکی استفاده شود
( .)21عالوه بر مزايای فوق ،کوتاه بودن نیمه عمر
انتونوکس ،عدم نیاز به دستگاههای پیچیده و گران
قیمت ،امکان استفاده راحت برای مادران ( ،)23امکان
کنترل توسط بیمار و کاربرد آسان آن در اتاق زايمان
( ،)20آن را به يکی از پرکاربردترين روشها در
کشورهای اروپايی و همچنین آسیايی تبديل کرده است
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خونی بند ناف و آپگار دقیقه اول و پنجم بعد از تولد نیز
تأثیر منفی نداشته است (.)20 ،36
تأثیرات نیتروز اکسید بر روی قلب و عروق شبیه CO2
بوده و باعث تضعیف مستقیم میوکارد میشود ،اما چون
تحريک سیستم سمپاتیک را نیز به همراه دارد ،اين اثر
تضعیفی مشاهده نمیشود N2O .باعث افزايش فعالیت
عضالت اسکلتی شده ،اما تأثیری بر عملکرد داروهای
شلکننده عضالنی نخواهد داشت .اين گاز بر عملکرد
کلیه تأثیر مستقیمی نداشته ،فیلتراسیون گلومرولی،
قدرت تغلیظ ادرار و کلیرانس کلیوی را تغییر نخواهد داد
و در کبد نیز متابولیسم نمیشود ( .)32در مطالعه
جعفرزاده و همکاران ( )2912که با هدف بررسی اثرات
انتونکس بر شدت درد و وضعیت همودينامیک مادر و
آپگار جنین در زايمان طبیعی انجام شد ،بین دو گروه
تفاوت معنیداری در میزان فشار خون مادر ،میانگین
ضربان قلب جنین و نمره آپگار دقايق  1و  5جنین وجود
نداشت .میانگین تعداد تنفس و ضربان قلب مادر در گروه
مداخله در وضعیت طبیعی قرار داشت .نتیجه اين مطالعه
گويای اين بود که طی زايمان انتونکس میتواند بیدردی
کافی و مؤثر برای مادر و بدون عارضه عمده در جنین
ايجاد نمايد ( .)30امروزه يکی از اولويتهای سیستمهای
بهداشتی و درمانی ،راهاندازی زايمان بیدرد با حداقل
عوارض جانبی است ،لذا انجام چنین مطالعاتی بسیار با
اهمیت و ضروری به نظر میرسد .تمرکز مطالعات مشابه
صورت گرفته در حیطه مامايی در دنیا فقط بر روی تأثیر
ضد دردی گاز انتونوکس بوده و مطالعهای در زمینه تأثیر
انتونوکس بر عالئم حیاتی زائو يافت نشده است .لذا
مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر گاز انتونوکس بر روی
عالئم حیاتی حین برش و ترمیم اپیزياتومی زنان
نخستزا انجام شد.

( .)23از انتونکس میتوان در بخیه زدن زخم ،تعويض
پانسمان سوختگی ،دبريدمان زخم و کنترل دردهای پس
از اعمال جراحی استفاده کرد (.)39
انتونوکس مجهز به يک ماسک میباشد که جهت
استفاده جلوی دهان گذاشته میشود و گاز موجود در
کپسول از طريق تنفس عمیق وارد بدن میشود (.)20
انتونوکس داخل کپسولهای آبی رنگ با گردن سفید
گذاشته میشود .کپسول آن دارای يک دريچه کاهش
دهنده فشار ،يک لوله با طول استاندارد و مجهز به يک
دريچه بازدمی يکطرفه میباشد .انتونوکس هم بهصورت
متناوب يعنی فقط در خالل انقباضهای رحمی استنشاق
میگردد و هم بهصورت مداوم ،بدين معنی که حتی بین
انقباضهای رحمی نیز استنشاق ادامه دارد و قطع
نمیشود (.)20
روکس ( )2990از عللی که قابلیت پذيرش انتونوکس را
محدود میسازند به بیدردی خفیف ،احساس گیجی،
خوابآلودگی ،عدم تمايل به استفاده از ماسک و قطع
تسکین درد به دنبال توقف استنشاق اشاره میکند.
همچنین وی معتقد است که هیچ روش بیدردی وجود
ندارد که پارهای اثرات منفی نداشته باشد ،اما اين اثرات
در مورد انتونوکس در مقايسه با اثرات ساير اشکال
بیدردی خفیف میباشد و تاکنون هیچگونه اثرات جانبی
بدی برای نوزاد ( )25و همچنین بر سیستم قلبی و
عروقی ،تنفسی و سیستم عصبی مادر گزارش نشده است
( .)31اثرات موتاژنتیک و تراتوژنیک جنینی برای
انتونکس به اثبات نرسیده است (.)32
در مطالعه تاکار و همکاران ( )2915که در ارتباط با
ارزيابی اثرات ضددردی انتونوکس حین بیحسی فک
فوقانی کودکان  0-19ساله انجام داد ،تمامی پارامترهای
فیزيولوژيک نظیر تعداد تنفس ،ضربان قلب و درصد
اشباع اکسیژن شريانی در محدوده نرمال گزارش شدند
( .)33از طرفی چون استنشاق انتونوکس بهصورت خود
تجويزی است ،بنابراين زمان و مقدار استفاده از آن تحت
کنترل زائو است ( .)31استفاده از گاز انتونکس علیرغم
بیدردی مناسب در مراحل مختلف زايمان ،تأثیری روی
آپگار نوزاد و میزان خونريزی پس از زايمان نداشته است
( .)35همچنین انتونکس بر ضربان قلب جنین ،گازهای

روشکار
اين مطالعه کارآزمايی بالینی تصادفی در سال 1301
پس از تأيید مطالعه توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز (کد  )1301 .151و ثبت
عنوان در مرکز کارآزمايی بالینی ايران (کد
 )IRCT2015062222847N1بر روی  129نفر
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انجام گرفت .تعداد نمونه برای هر گروه پس از يک
مطالعه مقدماتی بر اساس  19نمونه در هر گروه ،بر
اساس تصادفی و با استفاده از قرعهکشی و با اختصاص
يک دوم افراد و حجم نمونه بر اساس برآورد حجم نمونه
در آزمون مقايسه میانگین دو جامعه مستقل ،با توان
 %01و خطای نوع اول  9/95برای هر گروه  69نفر و در
مجموع  129نفر محاسبه شد .افراد بهصورت تصادفی در
دو گروه دريافت انتونوکس و لیدوکائین در حین برش و
ترمیم اپیزياتومی قرار گرفتند .جهت کنترل اثرات
مداخلهگر احتمالی (طول و نوع برش ،معاينات واژينال و
 )...عالوه بر تصادفیسازی ،تمامی برشها و معاينات
داخلی توسط پژوهشگر بهعنوان عامل زايمان انجام شد.
جمعآوری اطالعات و تحلیل دادهها توسط مامايی که به
عنوان همکار پژوهشی بود و از نوع تسکین درد در اتاق
زايمان غیر مطلع بود ،صورت میگرفت.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :زنان باردار 30-12
هفته (بر اساس نتايج سونوگرافی در سه ماهه اول
بارداری و يا تاريخ  ،)LMPسن  10-35سال ،بارداری
تک قلو ،نخستزا ،پرزنتاسیون سفالیک و شاخص توده
بدنی سه ماهه اول بارداری در محدوده  10/0-39بود.
معیارهای خروج از مطالعه شامل :وجود بیماریهای
تنفسی ،کبدی ،کلیوی ،قلبی عروقی ،دستگاه گوارش و
فشارخون باال ،اتوايمیون و ديابت ،دکولمان ،جفت
سرراهی ،چندقلويی ،تنگی لگن ،حساسیت به بیحسی
موضعی و يا گاز انتونوکس ،نارسايی در خونرسانی عروق
کرونر و يا نارسايی احتقانی قلب ،زايمان طول کشیده،
توقف در فاز فعال و مرحله دوم زايمان بود.
ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه فردی و چک
لیست جمعآوری دادهها بود .برای تعیین اعتبار علمی
پرسشنامهها از اعتبار محتوا استفاده شد؛ بدين صورت
که پرسشنامهها توسط تیم پژوهشی تنظیم و سپس
توسط  19نفر از اساتید دانشکده پرستاری -مامايی و
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مورد بررسی قرار گرفت
و اصالحات الزم بر اساس بازخورد کسب شده انجام شد.
جهت برآورد اعتماد علمی از آزمون هم زمان استفاده
شد؛ بدينصورت که چک لیست مربوط به  19مددجو
ابتدا توسط مامايی که بهعنوان همکار پژوهشی بود و
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 تأثیر گاز انتونكس با لیدوکائین بر عالئم حیاتی حین برش و ترمیم اپی زیاتومی زنان

سپس توسط يکی از ماماهای هم سطح وی تکمیل و
سپس با مقايسه آنها پس از تعیین ضريب همبستگی
پیرسون ( )9/0اعتماد علمی ابزارها سنجیده شد .جهت
اندازهگیری میزان همبستگی نبض و فشار خون و درصد
اشباع اکسیژن در  19مورد از نمونههای پژوهش ،ابتدا
توسط پژوهشگر و سپس توسط يک مامای هم سطح
اندازهگیری و تعیین شد و با آنچه دستگاه پالساکسی-
متری نشان میداد مقايسه شد.
برای نمونهگیری ابتدا پس از کسب مجوز از معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و رياست بیمارستان
الهادی شوشتر ،از بین مددجويانی که برای زايمان
طبیعی مراجعه کرده ،افرادی که حائز معیارهای ورود به
مطالعه بودند انتخاب و پس از توضیحات الزم در
خصوص اهداف پژوهش از افرادی که تمايل به شرکت در
مطالعه داشتند ،رضايتنامه کتبی اخذ و نمونهگیری
انجام شد .در قدم بعد قسمت اول پرسشنامه که مشتمل
بر اطالعات فردی و وضعیت سالمت مددجو بود ،توسط
پژوهشگر تکمیل شد .زائو پس از پذيرش ،به واحد لیبر
منتقل و تحت نظر قرار میگرفت .در هر دو گروه ،زائو
بعد از کرونینگ سر جنین به اتاق زايمان منتقل شده و
جهت تعیین شدت تغییرات ضربان قلب مادر ،فشارخون
و اشباع اکسی هموگلوبین ،مددجو تا اتمام اپیزياتومی
به دستگاه پالساکسیمتری (نوع نووامتريکس 1ساخت
کارخانه مسیوم کالیفرنیا) وصل میشد .در گروه
لیدوکائین  2دقیقه قبل از دادن برش اپیزياتومی در
ساعتهای  0 ،0و  0لیدوکائین  %2به میزان  5سیسی
توسط پژوهشگر تزريق شد ،سپس زمانی که پرينه با
فشار سر جنین نازک میشد ،برش بهصورت میانی-
طرفی در اوج انقباض رحمی داده میشد ،مجدداً 2
دقیقه قبل از شروع به ترمیم اپیزياتومی  5سیسی
لیدوکائین  %2در محل برش اپیزياتومی تزريق شد.
در گروه گاز انتونوکس پس از مشورت با متخصص
بیهوشی ،از  2دقیقه قبل از شروع به دادن برش
اپیزياتومی گاز انتونوکس داده شد ،سپس زمانی که
پرينه با فشار سر جنین نازک میشد ،برش به صورت
میانی  -طرفی در اوج انقباض رحمی داده میشد ،در

 اعظم هنرمندپور و همكاران

فاصله هر  2ثانیه اعداد را نشان میداد .در اين حین،
فشار خون ،میزان تنفس و اشباع اکسیژن شريانی که
توسط دستگاه قبل و بعد از برش و ترمیم اپیزياتومی
نشان داده میشد ،توسط مامای کشیک ،در فرم
جمعآوری دادهها ثبت میشد .دادهها با استفاده از نرمافزار
( SPSSنسخه  )22مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.
میزان  pکمتر از  9/95معنادار در نظر گرفته شد.

مرحله ترمیم اپیزياتومی به گروه مداخله ،مجدداً از 2
دقیقه قبل از شروع به ترمیم ،گاز انتونوکس داده میشد.
گاز انتونوکس قبل از مصرف به مدت  21ساعت در دمای
باالی  19درجه سانتیگراد نگهداری میشد (.)22
طريقه گرفتن درست ماسک و استنشاق گاز انتونوکس
بهصورت دم عمیق و آرام بود ،که بعد از پذيرش مددجو
توسط پژوهشگر آموزش داده شده و در هنگام برش و در
حین ترمیم اپیزياتومی توسط مددجو بر روی صورت
جهت استنشاق قرار میگرفت ،و زائو به انجام تنفسهای
آهسته و عمیق تشويق میشد .قسمت باريک ماسک
روی بینی و قسمت گرد و انحنادار آن روی چانه فرد قرار
داده میشد .دستی که ماسک را نگه میداشت بايد روی
قسمت محدب پشتی ماسک را میگرفت ،توسط مامای
کشیک صحت تنفس زائو کنترل میشد و مرتب به او
مدل تنفسی "دم عمیق  -مکث در پايان دم  -بازدم
آهسته  -استراحت" را گوشزد میکرد .میزان اشباع
اکسیژن شريانی ،تعداد ضربان قلب و فشارخون مادر
روی مانیتورينگ دستگاه ،پس از  39ثانیه نمايش و به

یافتهها
افراد دو گروه از نظر مشخصات فردی نظیر سن ،سطح
تحصیالت ،محل سکونت ،وضعیت اقتصادی ،اشتغال،
شاخص توده بدنی و عوامل مادری نظیر سن حاملگی،
شدت و طول مدت انقباضات در مرحله دوم ،طول مدت
مرحله دوم ،نیاز به اينداکشن شدن و میزان اينداکشن،
شرکت در کالسهای آمادگی جهت زايمان طبیعی،
ورزشهای دوران بارداری ،ورزشهای پرينه در ماه آخر
بارداری اختالف معناداری نداشتند (( )p>9/95جدول .)1

جدول  -1توزیع فراوانی و مقایسه مشخصات فردی ،خصوصیات زایمانی و عوامل مادری در دو گروه مورد مطالعه
گروه لیدوکائین
()n= 69

گروه انتونوکس
()n= 69

کل

23/2±1/2

23/9 ±1/2

23/1 ±1/2

9/01

23/6 ±2/0

23/9±3/6

23/3 ±3/2

9/00

بیسواد

(3 )5

(1 )1/0

(1/9 )3/3

زير ديپلم

(31 )51/0

(31 )51/0

(62/9 )51/0

ديپلم

(11 )10/3

(29 )33/3

(31/9 )25/0

دانشگاهی

(15 )25

(0 )13/3

(23/9 )10/2

شهر

(20 )15

(20 )15

(20 )15

روستا

(33 )55

(33 )55

(33 )55

خوب

(2 )3/3

(2 )3/3

(1 )3/3

مکفی

(59 )03/3

(15 )05

(05 )00/1

غیر مکفی

(0 )13/3

(13 )21/0

(21 )10/6

شاغل

(3 )5

(9 )9

(3 )5

خانهدار

(50 )05

(69 )199

(110 )05

دارد

(23 )30/3

(21 )35

(11 )36/6

ندارد

(30 )61/0

(30 )65

(06 )63/1

60/5 ±31/0
16/5 ±33/9

03/9 ±36/6
30/5 ±25/1

09/0 ±35/0
13/9 ±20/2

متوسط

(0 )11/0

(6 )19

(13 )19/0

شديد

(53 )00/3

(51 )09

(190 )00/2

مشخصات فردی ،زايمانی و عوامل مادری
سن (سال)

*

شاخص توده بدنی (کیلوگرم/متر مربع)

میزان تحصیالت

محل سکونت

*

**

**

وضعیت اقتصادی

وضعیت اشتغال

**

**

دريافت اينداکشن کالسیک

**

میزان دريافت اينداکشن کالسیک (سیسی)
*
طول مدت مرحله دوم زايمان (دقیقه)
شدت انقباضات مرحله دوم زايمان

**

*

04

سطح
معنیداری

9/12

9/00

9/10

9/21
9/09
9/65
9/39
9/00

***

شرکت در کالسهای آمادگی جهت زايمان طبیعی

**

ورزشهای دوران بارداری

**

ورزشهای پرينه در ماه آخر بارداری

**

بله

(5 )0/3

(2 )3/3

(0 )5/0

خیر

(55 )01/0

(50 )06/0

(113 )01/2

بله

(1 )6/0

(1 )1/0

(5 )1/2

خیر

(56 )03/3

(50 )00/3

(115 )05/0

بله

(2 )3/3

(9 )9

(2 )3/3

خیر

(50 )06/0

(69 )199

(110 )06/0

19/2 ±9/0
19/2 ±9/0

19/2 ±9/0
19/2 ±9/6

19/2 ±9/0
19/2±9/6

*

سن بارداری بر اساس LMP
سن بارداری بر اساس سونوگرافی

*

9/13
9/10
9/10
9/00
9/60

* میانگین  ±انحراف معیار ** ،تعداد (درصد) P *** ،در مورد متغیرهای کیفی با استفاده از آزمون کای دو و در متغیرهای کمی با استفاده از
آزمون منويتنی محاسبه شده است.

داشت ( ،)p<9/95به اين ترتیب که در گروه انتونوکس
بیشتر از لیدوکائین بود .میزان فشار خون دياستول قبل
و بعد از برش اپیزياتومی تفاوت معنیداری داشت
( ،)p<9/95بدين معنا که در گروه انتونوکس کمتر بود
(جدول .)2

در مطالعه حاضر بین میزان نبض ،درصد اشباع اکسیژن
شريانی قبل و بعد از برش و ترمیم اپیزياتومی ،میزان
تنفس بعد از برش و قبل از ترمیم اپیزياتومی و میزان
فشارخون سیستول و دياستول قبل و بعد از برش و
ترمیم اپیزياتومی در دو گروه تفاوت معنیداری وجود
نداشت ( .)p>9/95بین میزان تنفس قبل از برش و بعد
از ترمیم اپیزياتومی در دو گروه تفاوت معنیداری وجود

جدول  -2مقایسه میانگین و انحراف معیار تنفس ،نبض ،فشارخون و درصد اشباع اکسیژن شریانی در دو گروه مورد مطالعه
پیامدهای مورد بررسی

تعداد تنفس

تعداد نبض

فشارخون سیستول

فشارخون دياستول

درصد اشباع اکسیژن شريانی

زمان بررسی

گروه لیدوکائین
میانگین  ±انحراف معیار

گروه انتونوکس
میانگین  ±انحراف معیار

سطح معنی
*
داری

قبل از برش اپیزياتومی

10/6 ±9/0

29/9 ±9/0

9/920

بعد از برش اپیزياتومی

29/2 ±1/1

29/6±1/2

9/056

قبل از ترمیم اپیزياتومی

29/1 ±1/2

29/6 ± 1/2

9/266

بعد از ترمیم اپیزياتومی

29/2 ±1/2

29/0 ±1/9

9/911

قبل از برش اپیزياتومی

09/2 ±19/2

01/0 ± 5/5

9/606

بعد از برش اپیزياتومی

01/3 ±5/0

02/1 ±5/1

9/563

قبل از ترمیم اپیزياتومی

09/6 ±5/0

01/6 ±5/9

9/151

بعد از ترمیم اپیزياتومی

09/0 ±5/3

01/0 ± 5/3

9/126

قبل از برش اپیزياتومی

196/0 ±0/1

190/0 ±0/0

9/113

بعد از برش اپیزياتومی

190/2 ±0/0

190/1 ±0/0

9/152

قبل از ترمیم اپیزياتومی

190/0 ±6/0

190/0 ±0/0

9/062

بعد از ترمیم اپیزياتومی

119/3 ±0/6

119/2 ±0/0

9/030

قبل از برش اپیزياتومی

66/0 ±6/1

62/9 ± 1/0

9/995

بعد از برش اپیزياتومی

66/3 ±0/1

63/6± 5/2

9/926

قبل از ترمیم اپیزياتومی

61/9 ±1/5

63/0 ±6/0

9/065

بعد از ترمیم اپیزياتومی

65/5± 5/2

61/9 ±5/1

9/126

قبل از برش اپیزياتومی

00/0 ±1/1

00/6±9/0

9/036

بعد از برش اپیزياتومی

00/0 ±5/1

00/1 ±/0

9/395

قبل از ترمیم اپیزياتومی

00/5 ±1/6

00/2±1/3

9/135

بعد از ترمیم اپیزياتومی

00/0 ±3/0

00/3 ±1/2

9/003

* آزمون منويتنی
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طول مدت انقباضات در مرحله دوم زايمان (ثانیه)

*

56/6 ±6/0

56/2 ±6/1

56/1 ±6/5

9/03

بعد از ترمیم اپیزياتومی بین دو گروه انتونوکس و
لیدوکائین اختالف معناداری نداشت (.)p>9/95
در مطالعه مسعود و همکاران ( )2990میزان نبض حین
عمل گروه انتونوکس در مقايسه با گروه دريافت اکسیژن
در طول سیستوسکوپی بهطور قابل توجهی کمتر بود
( .)p=9/990همچنین فقدان افزايش نبض در گروه
انتونوکس وجود داشت که گواه بر خواص ضد درد و ضد
اضطراب انتونوکس میباشد که در اين مطالعه تفاوت
معنادار در میزان اشباع اکسیژن بین گروهها مشاهده
نشد ( )11که با نتايج مطالعه حاضر همخوانی داشت .در
مطالعه طالبی و همکاران ( )2990که جهت بررسی تأثیر
انتونوکس بر درد زايمان انجام شده بود ،بین میزان اشباع
اکسیژن شريانی در گروه دريافت اکسیژن نسبت به
انتونوکس تفاوت آماری معناداری وجود داشت
( ،)p>9/95به اين ترتیب که در گروه دريافت اکسیژن،
میزان اشباع اکسیژن شريانی باالتر بود ( .)12در حالیکه
در مطالعه روسن ( )2993که از انتونوکس جهت تخلیه
مکشی در سقطهای سه ماهه اول استفاده کرده بود،
میزان اشباع اکسیژن شريانی در گروه دريافت اکسیژن
نسبت به گروه انتونوکس در طول عمل کمتر بود (.)26
در مطالعه کارستونیو و همکاران ( )1001که در کانادا
انجام شد ،گاز انتونکس از دو جنبه اثربخشی در کاهش
درد زايمان و تعین میزان اشباع هموگلوبین و اکسیژن
بررسی شد که در اين مطالعه عدم افت اشباع هموگلوبین
و اکسیژن در بین انقباضات نیز مشاهده و گاز انتونکس
به عنوان گازی بیخطر تأيید شد که با مطالعه حاضر
همخوانی داشت (.)13
در مطالعه حاضر بر اساس آزمون منويتنی ،میانگین
فشارخون سیستولیک قبل و بعد از اپیزياتومی،
فشارخون سیستولیک قبل و بعد از ترمیم اپیزياتومی و
فشارخون دياستولیک قبل و بعد از ترمیم اپیزياتومی
بین دو گروه انتونوکس و لیدوکائین اختالف معناداری
نداشت ( .)p>9/95میانگین فشارخون دياستولیک قبل
از اپیزياتومی در گروه لیدوکائین  66/0±6/1و در گروه
انتونوکس  62/9±1/0بود که بین دو گروه از نظر میزان
فشارخون دياستولیک اختالف معنادار وجود داشت
( ،)p=9/995بدين معنا که در گروه انتونوکس میزان

بحث
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مطالعات زيادی در زمینه نقش مهم گیرندههای
اوپیوئیدها که در قسمت خاکستری مغز هستند انجام
شده و مشاهده شده که گیرندههای مواد مخدر
(اوپیوئیدها) در اثرات ضد دردی انتونوکس نقش دارند.
اثر ضد اضطراب انتونوکس شبیه بنزوديازپین و زير
واحدهای انتخاب شده گاما آمینوبوتريک اسید نوع آ
است .اثر بیحسی انتونوکس شبیه اثر ضداضطراب آن
روی گیرندههای گابا و گیرندههای ان -متیل دی-
اسپارتات میباشد (.)20
عالئم حیاتی از عملکرد سیتم عصبی تأثیر میپذيرد و به
درد حساس هستند ،به همین دلیل درد حاد تسکین
نیافته میتواند بر سیستم قلبی عروقی ،ريوی و سیستم
اندوکرين اثر گذاشته ،سیستم سمپاتیک را تحريک کرده
و باعث افزايش فشارخون ،نبض و افزايش تعداد تنفس
شود ( .)30در مطالعه حاضر میانگین میزان تنفس قبل
از اپیزياتومی در گروه لیدوکائین  10/6±9/0و در گروه
انتونوکس  29/9±9/0بود که بر اساس آزمون آماری
منويتنی ،اين اختالف از نظر آماری معنادار بود
( ،)p=9/920ولی علیرغم اينکه میزان تنفس در گروه
انتونوکس بیشتر بود ،ولی باز هم در محدوده طبیعی قرار
داشت.
میانگین میزان تنفس بعد از ترمیم اپیزياتومی در گروه
لیدوکائین  29/2±1/2و در گروه انتونوکس 29/0±1/9
بود که بر اساس آزمون منويتنی ،اختالف معناداری
داشت ( ،)p=9/911ولی علیرغم اينکه در گروه
انتونوکس بیشتر بود ،ولی در محدوده طبیعی قرار داشت.
در مطالعه يائوکان و همکاران ( )2996که از انتونوکس
جهت تخلیه مکشی در سقطهای سه ماهه اول استفاده
کرده بود ،تعداد تنفس در گروه دريافت اکسیژن نسبت
به گروه انتونوکس در حین عمل بیشتر بود ()p=9/9996
ولی در محدوده طبیعی گزارش شده بود (.)19
در مطالعه حاضر بر اساس آزمون منويتنی ،میزان نبض
قبل و بعد از اپیزياتومی و قبل و بعد از ترمیم
اپیزياتومی بین دو گروه اختالف معناداری نداشت
( .)p>9/95همچنین بر اساس آزمون منويتنی ،میزان
اشباع اکسیژن شريانی قبل و بعد از اپیزياتومی و قبل و
04

فشارخون دياستولیک کمتر بود ،ولی در هر دو گروه
فشارخون دياستولیک در محدوده طبیعی بود.
در مطالعه حاضر میانگین فشار خون دياستولیک بعد از
برش اپیزياتومی در گروه لیدوکائین  66/3±0/1و در
گروه انتونوکس  63/6±5/2بود که بر اساس آزمون
آماری منويتنی ،بین دو گروه از نظر میزان فشارخون
دياستولیک اختالف معنادار وجود داشت (،)p=9/926
بدين معنا که در گروه انتونوکس میزان فشارخون
دياستولیک کمتر نشان داده شد ،ولی هر دو گروه در
محدوده طبیعی فشارخون دياستولیک بودند.
از بین بیدردیهای استنشاقی ،گاز انتونوکس حداقل
تأثیر را بر عملکرد سیستم قلبی و عروقی دارد و در
افرادی که گاز انتونوکس استنشاق میکنند ،قدرت
انقباض وريدی افزايش يافته و باعث افزايش بازگشت
خون به قلب میشود که اين امر باعث پايداری و طبیعی
ماندن فشارخون شريانی میشود ( .)11همچنین سیستم
قلبی و عروقی نسبت به اثرات سمی بیحسکنندههای
موضعی مقاوم است و در صورت مواجهه با غلظت باالی
پالسمايی و يا تزريق تصادفی داخل عروقی حین بلوک
عصبی بیحسکنندهها میتواند باعث شلی عضالت صاف
عروق آرتريولی ،تضعیف مستقیم میوکارد و همچنین
هیپوتانسیون شديد شود (.)10
در مطالعه مسعود و همکاران ( )2990بین گروه
انتونوکس در مقايسه با گروه دريافت اکسیژن در طول
سیستوسکوپی تفاوت معنادار در فشارخون مشاهده نشد
( ،)11ولی در مطالعه طالبی و همکاران ( )2990که
جهت بررسی تأثیر انتونوکس بر درد زايمان انجام شد،
بین میزان فشار متوسط شريانی در گروه دريافت
اکسیژن نسبت به انتونوکس تفاوت آماری معناداری
وجود داشت ( ،)p>9/95به اين ترتیب که در گروه
دريافت انتونوکس میزان فشار متوسط شريانی کمتر بود
( )12که با نتايج مطالعه حاضر همسو بود.
در مطالعه صغیری و همکاران ( )2990در تبريز که برای
تعیین اثربخشی استفاده از روش خود تجويزی گاز
انتونکس بر کاهش درد زايمان در مرحله اول و دوم و
بررسی تأثیر آن بر روش و روند زايمان و همچنین آپگار
نوزاد انجام شد ،در دو گروه گاز انتونکس و گاز اکسیژن

نتیجهگیری
استفاده از گاز انتونوکس جهت بیحسی ناحیه پرينه
حین اپیزياتومی هیچگونه اثرات سوء بر عالئم حیاتی
مادر نداشته و با توجه به استفاده ساده و سريعاالثر بودن
آن ،بهعنوان يک روش غیر تزريقی پیشنهاد میشود.
همچنین با توجه به کاهش میزان فشار خون دياستولیک
در گروه انتونوکس در مقايسه با گروه لیدوکائین به نظر
میرسد استفاده از گاز انتونوکس جهت بیحسی ناحیه
پرينه حین اپیزياتومی در افراد مبتال به فشار خون
مناسب باشد .با اين حال قبل از توصیه به استفاده از اين
روش و برای اظهار نظر قطعی در اين زمینه انجام
مطالعات بیشتر با اين هدف مورد نیاز میباشد.

تشكر و قدردانی
اين مقاله نتیجه قسمتی از تحقیق مربوط به پاياننامه
دانشجويی کارشناسی ارشد مامايی میباشد که در مرکز
کد
با
ايران
بالینی
کارآزمايی
 IRCT2015062222847N1ثبت و در شورای
اخالق دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با کد
اخالق کد  1301 .151به تصويب رسیده و تحت حمايت
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آپگار دقیقه اول و پنجم و میزان گازهای خونی نوزاد
تفاوت آماری معنیداری نداشت و در نتیجه سالمت اين
گاز برای نوزاد در اين مطالعه تأيید شد (.)15
از نقاط قوت بارز اين مطالعه میتوان به انتخاب تصادفی
ساده نمونهها و حضور پژوهشگر در تمام مراحل مطالعه
شامل :ارزيابیهای اولیه ،آموزش طريقه صحیح استنشاق
گاز انتونوکس ،طريقه صحیح گرفتن ماسک گاز
انتونوکس ،زايمان و برش اپیزياتومی اشاره کرد که اين
خود بر دقت پژوهش افزوده است و نیز میزان اشباع
اکسیژن شريانی ،تعداد ضربان قلب و فشارخون مادر
روی مانیتورينگ دستگاه ،پس از  39ثانیه نمايش و به
فاصله هر  2ثانیه اعداد را نشان میداد ،در اين حین،
فشار خون ،میزان تنفس و اشباع اکسیژن شريانی که
توسط دستگاه پالساکسیمتری قبل و بعد از برش و
ترمیم اپیزياتومی نشان داده میشد ،توسط مامای
کشیک ،در فرم جمعآوری دادهها ثبت میشد.

 بدينوسیله از.مالی آن دانشگاه انجام گرديده است
مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز و مسئولین و پرسنل زايشگاه الهادی شوشتر و
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