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مقايسه اثر فنيلافرين و افدرين بر نوزاد در درمان هيپوتانسيون
ناشي از بيحسي نخاعي در زنان باردار كانديد سزارين
دكتر عليرضا پورنجفيان ،1دكتر فرانك رخ تابناك ،*1دكتر محمدرضا قدرتي ،1دكتر
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مقدمه :يکي از روشهای مورد استفاده در سزارين ،بيحسي نخاعي است که اين بيهوشي نقش عمدهای در عمل
سزارين دارد .يکي از عوارض بيحسي نخاعي ،افت فشارخون ميباشد .مطالعه حاضر با هدف بررسي مقايسه اثر
فنيلافرين و افدرين در درمان هايپوتنشن ناشي از بيحسي نخاعي در زنان باردار کانديد سزارين انجام شد.
روشكار :اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي دوسوکور در سال  1396-97بر روی  74زن باردار سالم کانديد عمل
جراحي سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي مراجعهکننده به بيمارستان فيروزگر تهران انجام شد .بيماران بهطور
تصادفي در دو گروه فنيلافرين يا افدرين قرار گرفتند .بيماران فنيلافرين يا افدرين را بالفاصله پس از افت فشارخون
بهدنبال بيحسي نخاعي دريافت کردند .طي جراحي متغيرهای هموديناميک شامل فشارخون سيستوليک ،دياستوليک و
ضربان قلب هر  5دقيقه اندازهگيری شد و بعد از خروج نوزاد ،گازهای خون شرياني بندناف نوزاد تحت آناليز قرار گرفت و
همچنين آپگار نوزاد در دقايق  1و  5ثبت شدند .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرم افزار آماری( SPSSنسخه )21
و آزمون تحليل اندازههای تکراری انجام شد .ميزان  pکمتر از  0/05معنيدار در نظر گرفته شد.
يافتهها :بين فشارخون سيستوليک بيماران در دو گروه طي جراحي تفاوت معناداری وجود نداشت (.)p<0/05
فشارخون دياستوليک بيماران طي جراحي در دقايق  25 ،20 ،15 ،10 ،5و  30بعد از خروج نوزاد ،در گروه فنيلافرين
بهطور معناداری کمتر از گروه افدرين بود ( .)p>0/05ضربان قلب بيماران طي جراحي به استثنای دقايق قبل از
بيحسي نخاعي 6 ،دقيقه بعد از بيحسي نخاعي 40 ،و  45بعد از خروج نوزاد در گروه فنيلافرين بهطور معناداری کمتر
از گروه افدرين بود ( .)p>0/05آپگار نوزادان در دقيقه  1در گروه فنيلافرين بهطور معناداری بيشتر از گروه افدرين بود
( .)p>0/05بين نمره آپگار نوزادان در دو گروه در دقيقه  5تفاوت معناداری وجود نداشت ( .)p<0/05بين ميزان pH
نوزادان در بيماران دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتيجهگيری :هر دو داروی افدرين و فنيلافرين جهت درمان هيپوتانسيون ناشي از بيحسي نخاعي در زنان باردار
کانديد سزارين ،بدون اختالف مشخصي در کنترل فشارخون سيستميک و با کمترين تأثير بر آپگار نوزاد ،قابل
استفاده ميباشند.
كلمات كليدی :آپگار ،افدرين ،بيحسي نخاعي ،فنيلافرين ،هيپوتانسيون

* نويسنده مسئول مكاتبات :دکتر فرانک رخ تابناك؛ دانشکده پزشکي  ،دانشگاه علوم پزشکي ايران ،تهران ،ايران .تلفن021-88946762 :؛ پست الكترونيك:
rkhtbnk@yahoo.com
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ميليمتر جيوه) در صورت وجود برخي عوامل از جمله
ارتفاع بلوك باالتر يا برابر  ،T5سن باالتر يا برابر با 40

مقدمه
 دكتر عليرضا پورنجفيان و همكاران

برای انجام سزارين ،روشهای مختلف بيهوشي وجود

سال ،فشارخون سيستوليک پايه کمتر از  120ميليمتر
جيوه ،بيهوشي عمومي همراه با بيحسي نخاعي و
بهطورکلي تزريق بيحسي نخاعي مساوی و يا باالتر از
فضای  L2-L3و اضافه کردن فنيلافرين به داروی
لوکال بيشتر است (.)8
سمپاتکتومي ناشي از بلوك محور عصبي بهدنبال
تغييرات فيزيولوژيکي بارداری و دوره نفاس بهطور
اغراقآميز ،منجر به افت فشارخون در حدود  %55- 90از
مادران دريافتکننده بيحسي نخاعي برای سزارين
ميشود ( .)9چند استراتژی برای جلوگيری و يا به

دارد که در دو دسته کلي قرار ميگيرند .دسته اول
بيهوشي عمومي است که در اين روش ،بيمار با استفاده
از هوشبرها و شلکنندهها تحت اينتوباسيون قرار گرفته و
خطر افزايش يافته برای مورتاليتي ،آسپيراسيون ريوی
ناشي از محتويات معده و شکست اينتوباسيون تراشه،
تهويه ناکافي يا هر دو را در مقايسه با کساني که تحت
بلوك محور عصبي قرار ميگيرند ،دارند .روش ديگر مورد
استفاده بيهوشي در جراحي سزارين ،بيهوشي رژيونال
ميباشد که شامل بيحسي نخاعي و بيحسي اپيدورال
ميباشد .عالوه بر افزايش امنيت مادر ،استفاده از
بيحسي اپيدورال يا نخاعي برای زايمان سزارين ،مواجهه

حداقل رساندن افت فشارخون ،مانند تزريق مايعات
داخل وريدی ،جابجايي رحم به سمت چپ و
فشردهسازی االستيک اندام تحتاني استفاده شده است .با
اينحال ،اين اقدامات بهتنهايي بهطور کلي مؤثر نيست و
استفاده از وازوپرسورها مورد نياز است (.)10
مدتها ،افدرين آگونيست غيراختصاصي آدرنرژيک،
وازوپرسور انتخابي جهت درمان افت فشارخون پس از
بيحسي نخاعي در بيماران زنان و زايمان ،با توجه به
شواهد حفظ گردش خون رحمي -جفتي بود (.)12 ،11
با اينحال افدرين باعث افزايش ضربان قلب مادر ،انقباض

نوزاد با عوامل هوشبر کاهش يافته و به مادر اجازه
ميدهد که نوزاد را بالفاصله بعد از تولد ببيند (.)2 ،1
بيحسي نخاعي در مقايسه با اپيدورال ،سريعتر و
آسانتر بوده و اجازه ميدهد تا در يک زمان کوتاه انجام
شده ،يک بلوك متراکمتر فراهم کند ،مقرون به صرفهتر
بوده و کمتر احتمال دارد به شکست منجر شود (ميزان
شکست کمتر از  .)4 ،3( )%1احتمال افت فشارخون مادر
بهطور قابل توجهي با بيحسي نخاعي بيشتر از بيحسي
اپيدورال است و اين افت فشارخون باعث اثر منفي بر
روی خونرساني جنيني ميشود .جابجايي به سمت چپ
رحم با تجويز مايعات مناسب و استفاده از وازوپرسورها با
بهحداقل رساندن افت فشارخون همراه است .اگرچه
تجويز وريدی کريستالوئيد يا کلوئيد ميتواند شدت افت
فشارخون پس از بيحسي نخاعي برای سزارين را کاهش
دهد .قبالً افدرين بهعنوان وازوپرسور انتخابي برای
مديريت افت فشارخون ناشي از بيهوشي محور عصبي در
دوران بارداری در نظر گرفته ميشد؛ با اينحال،
فنيلافرين در دوز بولوس يا بهعنوان انفوزيون نهتنها در
کاهش مؤثر افت فشارخون ،بلکه در انتقال کمتر به
جنين و ميزان اسيدوز کمتر در جنين نسبت به افدرين
همراه بوده است .افت فشارخون ممکن است از عوارض
بلوك محور عصبي در نظر گرفته شود (.)5-7
در زمينه بيحسي نخاعي ،احتمال رخ دادن افت
فشارخون (بهعنوان فشارخون سيستوليک کمتر از 90

ميوکارد و نياز به اکسيژن ميوکارد ميشود و ممکن است
باعث آريتمي شود ( .)13همچنين ميتواند منجر به
افزايش الکتات و کاهش  pHجنين شود ( .)14برتری
افدرين بهعنوان يک وازوپرسور انتخابي با اثر  αآگونيست
غالب ،در سزارين پس از ارتباط آن با اسيدوز جنيني در
مقايسه با ديگر وازوپرسورها ،زير سؤال رفت .اين واقعيت
قابل توضيح است ،زيرا افدرين از سد رحمي -جفتي
عبور ميکند و بهطور مستقيم بر روی جنين عمل
ميکند و سوختوساز بدن را از طريق گيرنده آدرنرژيک
 β2باال ميبرد ( .)15مطالعات انجام شده در سالهای
گذشته نشان دادهاند که استفاده از فنيلافرينα ،
آگونيست انتخابي ،جهت درمان افت فشار خون ناشي از
بيحسي نخاعي درحين سزارين بيخطر ميباشد (.)16
فنيلافرين با  pHجنيني باالتر و بروز کمتر اسيدوز
جنيني نسبت به افدرين در ارتباط است و در حال حاضر
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فنيلافرين اغلب با برادیکاردی و کاهش در برونده
قلبي همراه است ( .)19 ،18تجويز افدرين برای سزارين،
عالوه بر ايجاد اسيدوز جنيني ،با ميزان باالتری از بروز
تهوع و استفراغ در مادر همراه ميباشد (.)20
مطالعه حاضر با هدف ارزيابي اثربخشي افدرين و
فنيلافرين در پيشگيری و درمان افت فشارخون در
بيحسي نخاعي برای سزارين و اثر آنها بر آپگار و pH
جنين انجام شد.

رشد داخل رحمي ،بيماریهای قلبي  -عروقي و يا ريوی
مادر ،پرهاکالمپسي) و ديگر اختالالت پزشکي فعال نياز
به مصرف منظم دارو و هرگونه منع مصرف بيحسي
نخاعي (امتناع بيمار ،اختالل انعقادی ،خونريزی و يا
شوك هيپوولميک) بود.
بيماران بهروش نمونهگيری تصادفي سيستماتيک بر
اساس فرمول ذيل که در آن اندازه جامعه همان 181
بيمار و جامعه نمونه تعداد نمونه آماری مورد نياز يعني
 62نفر بود که در نهايت در مجموع  74بيمار وارد
مطالعه شدند.
K=PopulationSize/SampleSize
عدد  Kبهدست آمده مبنای فاصله منظم بين بيماران
انتخابي بود .بين عدد  1و  Kيک عدد انتخاب شده و آن
بهعنوان نقطه شروع انتخاب بيماران در نظر گرفته شد.
با يک پاکت سربسته اولين نفر برای قرارگيری در يکي از
دو گروه افدرين و فنيلافرين انتخاب شد و برای انتخاب

روشكار
اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي دوسوکور در سال
 1396-97بر روی  74نفر از زنان باردار سالم و بدون
عارضه با کالس  ،ASA1سنين  20-35سال ،بارداری
تکقلو ،سن بارداری باالتر از  36هفته و کانديد عمل
جراحي سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي
مراجعهکننده به بيمارستان فيروزگر تهران انجام شد.
حجم نمونه با توجه به مطالعه ماگالهايس و همکاران
( ،)21( )2009با استفاده از فرمول حجم نمونه برآورد
ميانگين دو جامعه و با در نظر گرفتن ،β=0/1 ،α=0/05
سطح اطمينان  %95و توان  31 ،%90نفر برای هر گروه
برآورد گرديد.
بيماران بعد از تأييد کميته اخالقي بيمارستان با کد
 IR.IUMS.FMD.REC 1396.9411174004و
نوشتن رضايتنامه کتبي و ثبت در مرکز کارآزمايي
باليني دانشگاه علوم پزشکي ايران با کد
 IRCT 20151107024909N8وارد مطالعه شدند.

نفر بعدی ،اولين عدد انتخاب شده  K+و نفر سوم :شماره
نفر دوم  K+و به همينترتيب (عدد  Kفاصله منظم بين
بيماران است) بقيه بيماران انتخاب شدند و بر اساس
اينکه نفر اول در کدام گروه قرار گرفته بود ،نفرات بعدی
يک در ميان در گروهها قرار گرفتند .اين کار تا زماني که
نمونهها جمعآوری شدند ،ادامه يافت .گزارش تعداد
نمونههای وارد شده و موارد خروجي در فلوچارت 1
آورده شده است (شکل .)1
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 تأثير فنيل افرين و افدرين بر تغييرات هموديناميك ناشي از بيحسي نخاعي در سزارين

توسط بسياری بهعنوان وازوپرسور انتخابي در بيماران
باردار در نظر گرفته ميشود ( .)17به هرحال استفاده از

معيارهای خروج از مطالعه شامل :سزارين اورژانس،
حاملگيهای پرخطر (حاملگيهای متعدد ،عقب ماندگي

 دكتر عليرضا پورنجفيان و همكاران
نمودار  -1جريان فرآيند كنسرت 2010

ضربان قلب ،فشارخون سيستوليک و دياستوليک و پالس
اکسيمتری ( ،)SaO2تحت نظر قرار گرفتند .فشارخون

رحم به سمت چپ قرار گرفتند و اکسيژن  5ليتر/دقيقه
با ماسک دريافت کردند .همزمان با تزريق داخل نخاعي،

سيستوليک شرياني قبل از مداخله با استفاده از يک
دستگاه خودکار برای ارزيابي فشارخون غيرتهاجمي
(SAADAT-MASIMO SET, ALBORZ
 ،)B5سنجيده شدند .دو آنژيوکت شماره  18در
وريدهای محيطي در اندام فوقاني بيمار قرار داده شد و
قبل از انجام بيحسي نخاعي ،تمام بيماران  7ميليليتر
به ازای هر کيلو وزن بدن ،نرمال سالين دريافت کردند.
پس از اتمام تزريق مايع ،تمام بيماران توسط يک
متخصص بيهوشي ،در حالت نشسته در فضای L3-L4
بين مهرهای ،تحت بيحسي نخاعي قرار گرفتند .با

بيماران  10ميليليتر/کيلوگرم محلول رينگر دريافت
ميکردند و خونريزی بيماران با مايع جبران شد.
فشارخون هر  3دقيقه تا زمان تحويل جنين و پس از آن
هر  5دقيقه در طول بيهوشي کنترل شد .ضربان قلب و
ميزان اشباع اکسيژن خون شرياني در سراسر بيهوشي
تحت نظر قرار گرفتند .در صورت افت فشارخون يعني
کاهش در فشارخون سيستوليک بهميزان بيشتر از %20
پايه (قبل از دريافت داروهای بيحسي موضعي) و يا
کمتر از  90ميليمتر جيوه پس از بيحسي نخاعي)،
بيماران بهصورت بولوس داخل وريدی فنيلافرين يا

استفاده از سوزن شماره  25بوپيواکائين هايپربار %0/5
به ميزان  1/8ميليليتر در زنان با قد 150-170
سانتيمتر و در زنان باالی  170سانتيمتر به ميزان 2
ميليليتر تزريق شد .بالفاصله پس از بيحسي نخاعي،
تمام بيماران در وضعيت خوابيده به پشت با جابهجايي

افدرين را بالفاصله دريافت ميکردند.
بيماران انتخاب شده در دو گروه ( pفنيلافرين) و E
(افدرين) قرار گرفتند .افت فشارخون با  100ميکروگرم
فنيلافرين در گروه  Pيا  10ميليگرم افدرين در گروه E
درمان ميشد .اگر در هر زمان ،فشارخون سيستوليک
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 ،IVدر گروه  pيا  10ميليگرم بولوس افدرين ،در گروه
 Eاستفاده ميشد .کل دوز وازوپرسورها که تا زمان برش
رحم داده شد ،ثبت گرديد .ضربان قلب و ريتم با ECG
و هرگونه تغيير از حالت نرمال (تاکيکاردی،
برادیکاردی) تحت نظر بودند و ثبت شدند .اگر بيمار
بهدنبال تزريق دارو برادیکارد ميشد 0/6 ،ميليگرم
آتروپين تزريق ميشد .در صورتيکه بيمار قبل از تزريق
دارو  HRکمتر از  60پيدا ميکرد ،بيمار از مطالعه خارج
و مطابق معمول درمان ميشد .در صورت وجود تهوع و
استفراغ ،برای بيماران از  0/6ميليگرم آتروپين استفاده

تحليل گازهای خون نوزادان تهيه شد و نمره آپگار نوزاد
در دقايق اول و پنجم بعد از تولد ثبت شدند.
دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )21و روشهای آمار توصيفي از قبيل
فراواني ،فراواني نسبي ،ميانگين و انحراف معيار و تحليل
اندازه های تکراری مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
ميزان  pکمتر از  0/05معنيدار در نظر گرفته شد.

يافتهها
ويژگيهای توصيفي و مقايسه سن ،سن حاملگي،
شاخص توده بدني ،فاصله زماني اسپاينال تا برش رحم و
فاصله زماني برش رحم تا خروج نوزاد در بيماران با
اعمال جراحي سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي در
دو گروه مورد مطالعه فنيلافرين و افدرين در جدول 1
خالصه شده است.

شد.
درصورتي که مدت زمان تحويل نوزاد از بعد از برش
پوست تا خروج نوزاد بيش از  10دقيقه و يا از زمان برش
رحم تا خروج نوزاد بيش از  3دقيقه بود ،نمونه از مطالعه
خارج ميشد (زمانهايي که طوالني شدن آنها تأثير

جدول  -1مقايسه مشخصات فردی و زمانهای برش تا خروج نوزاد بين دو گروه
گروه
ويژگي
سن (سال)
سن حاملگي (هفته)
شاخص توده بدني (کيلوگرم بر متر مربع)
فاصله زماني اسپاينال تا برش رحم (دقيقه)
فاصله زماني برش رحم تا خروج نوزاد (ثانيه)

فنيلافرين
ميانگين ±انحراف معيار

افدرين
ميانگين ±انحراف معيار

سطح
معنيداری

28/6±4/62
37/91±1/03
30/61±3/23
14/62±4/03
46/14±11/63

28/23±4/88
37/82±0/91
29/61±2/93
13/05±2/8
43/84±9/62

0/708
0/555
0/13
0/058
0/458

در دو گروه مورد مطالعه فنيلافرين و افدرين تفاوت
معناداری وجود نداشت (.)p<0/05
نتايج مقايسه بين گروهي بر اساس نتايج آزمونهای تي
مستقل و يو منويتني نشان داد که بين فشارخون
سيستوليک بيماران با اعمال جراحي سزارين انتخابي
تحت بيحسي نخاعي در دو گروه فنيلافرين و افدرين
طي جراحي (طي بيحسي نخاعي ،طي خروج نوزاد و
تا انتهای عمل) تفاوت معناداری وجود نداشت
(( )p<0/05نمودار .)1

بر اساس نتايج آزمون يو من ويتني در جدول  ،1بين
سن ،سن حاملگي ،شاخص توده بدني و فاصله زماني
برش رحم تا خروج نوزاد در بيماران با اعمال جراحي
سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي در دو گروه مورد
مطالعه فنيلافرين و افدرين تفاوت معناداری وجود
نداشت ( .)p<0/05بر اساس نتايج آزمون تي مستقل،
بين فاصله زماني اسپاينال تا برش رحم در بيماران با
اعمال جراحي سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي
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مادر کمتر از  %80پايه و يا کمتر از  90ميليمتر جيوه
ميشد ،دوز نجات  100ميکروگرم فنيلافرين بولوس

بسزايي بر آپگار نوزاد دارد) .پس از تحويل و بستن بند
ناف 1 ،ميليليتر خون از شريان بند ناف برای تجزيه و

 دكتر عليرضا پورنجفيان و همكاران

نمودار  -1ميانگين فشارخون سيستوليك در دو گروه فنيلافرين و افدرين

مقايسه درونگروهي بر اساس آزمون تحليل اندازههای
تکراری نشان داد که بين فشارخون سيستوليک بيماران
با اعمال جراحي سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي
در گروه فنيلافرين طي جراحي (طي بيحسي نخاعي،
طي خروج نوزاد و تا انتهای عمل) تفاوت معناداری وجود
داشت ( .)p<0/05بين فشارخون سيستوليک بيماران با
اعمال جراحي سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي در
گروه افدرين طي جراحي (طي بيحسي نخاعي ،طي
خروج نوزاد و تا انتهای عمل) تفاوت معناداری وجود

مستقل و يو منويتني ،نشان داد که بين فشارخون
دياستوليک بيماران با اعمال جراحي سزارين انتخابي
تحت بيحسي نخاعي در دو گروه فنيلافرين و افدرين
طي جراحي (طي بيحسي نخاعي ،طي خروج نوزاد و تا
انتهای عمل) به استثنای دقايق  25 ،20 ،15 ،10 ،5و
 30بعد از خروج نوزاد ،تفاوت معناداری وجود نداشت
( . )p<0/05در دقايق  25 ،20 ،15 ،10 ،5و  30بعد از
خروج نوزاد ،فشارخون دياستوليک در گروه فنيلافرين
بهطور معناداری کمتر از گروه افدرين بود ()p>0/05

داشت (.)p<0/05
مقايسه بين گروهي بر اساس نتايج آزمونهای تي

(نمودار .)2

نمودار  -2ميانگين فشارخون دياستوليك بيماران در دو گروه فنيلافرين و افدرين

اعمال جراحي سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي در
گروه افدرين طي جراحي (طي بيحسي نخاعي ،طي
خروج نوزاد و تا انتهای عمل) تفاوت معناداری وجود
داشت (.)p>0/05
نتايج مقايسه بين گروهي بر اساس نتايج آزمونهای تي

مقايسه درون گروهي بر اساس آزمون تحليل اندازههای
تکراری نشان داد که بين فشارخون دياستوليک بيماران
با اعمال جراحي سزارين انتخابي تحت بي حسينخاعي
در گروه فنيلافرين طي جراحي (طي بيحسي نخاعي،
طي خروج نوزاد و تا انتهای عمل) تفاوت معناداری وجود
داشت ( .)p>0/05بين فشارخون دياستوليک بيماران با
12

نخاعي طي جراحي (طي بيحسي نخاعي ،طي خروج
نوزاد و تا انتهای عمل) به استثنای دقايق قبل از
بيحسي نخاعي 6 ،دقيقه بعد از بيحسي نخاعي 40 ،و
 45بعد از خروج نوزاد در گروه فنيلافرين بهطور

بعد از بيحسي نخاعي 40 ،و  45بعد از خروج نوزاد در
دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت ()p<0/05
(نمودار .)3

نمودار  -3ميانگين ضربان قلب بيماران در دو گروه فنيلافرين و افدرين

نتايج مقايسه بين گروهي بر اساس آزمون يو منويتني،
نشان داد که بين دفعات تزريق داروی فنيلافرين يا
افدرين در بيماران در دو گروه قبل از خروج نوزاد تفاوت
معناداری وجود نداشت ( .)p<0/05بين دفعات تزريق
داروی فنيلافرين يا افدرين در بيماران در دو گروه بعد از
خروج نوزاد تفاوت معناداری وجود نداشت (.)p<0/05
نتايج مقايسه درون گروهي بر اساس آزمون ويلکاکسون
نيز نشان داد که بين دفعات تزريق داروی فنيلافرين يا
افدرين در بيماران در گروه فنيلافرين قبل و بعد از
خروج نوزاد تفاوت معناداری وجود داشت و کاهش يافت
( .)p>0/05بين دفعات تزريق داروی فنيلافرين يا
افدرين در بيماران در گروه افدرين قبل و بعد از خروج
نوزاد تفاوت معناداری وجود داشت و کاهش يافت
(( )p>0/05نمودار .)4

مقايسه درونگروهي بر اساس آزمون تحليل اندازههای
تکراری نشان داد که بين ضربان قلب بيماران با اعمال
جراحي سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي در گروه
فنيلافرين طي جراحي (طي بيحسي نخاعي ،طي
خروج نوزاد و تا انتهای عمل) تفاوت معناداری وجود
داشت ( .)p>0/05بين ضربان قلب بيماران با اعمال
جراحي سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي در گروه
افدرين طي جراحي (طي بيحسي نخاعي ،طي خروج
نوزاد و تا انتهای عمل) تفاوت معناداری وجود داشت
(( )p>0/05نمودار  .)3در مطالعه حاضر در يک بيمار به
دنبال تزريق داروی فنيلافرين ،بيمار دچار آريتمي
انقباضات نابهجای بطني دوتائي شد و  2بيمار ديگر
بهدنبال تزريق فنيلافرين ،کاهش ضربان قلب بيش از
 %40قبل از تزريق دارو داشتند.
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مستقل و يو من ويتني ،نشان داد که بين ضربان قلب
بيماران با اعمال جراحي سزارين انتخابي تحت بيحسي

معناداری کمتر از گروه افدرين بود ( .)p>0/05بين
ضربان قلب در دقايق قبل از بيحسي نخاعي 6 ،دقيقه

 دكتر عليرضا پورنجفيان و همكاران

نمودار  -4ميانگين دفعات تزريق داروی فنيلافرين و افدرين بين دو گروه
جدول  -2مقايسه آپگار نوزادان در بين دو گروه
گروه

افدرين
انحراف معيار±ميانگين

آماره آزمون

سطح معنيداری

9/02±0/61
9/88±0/32

8/66±0/62
9/82±0/45

2/35
0/53

0/018
0/596

آماره آزمون

5/13

5/64

سطح معنيداری

>0/001

>0/001

زمان اندازهگيری
 1دقيقه
 5دقيقه
مقايسات درون گروهي

فنيلافرين
انحراف معيار±ميانگين

مقايسات بين گروهي

فنيلافرين دقيقه  1و  5تفاوت معناداری وجود داشت و
افزايش يافت ( .)p>0/05بين نمره آپگار نوزادان با اعمال
جراحي سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي در گروه
افدرين دقيقه  1و  5تفاوت معناداری وجود داشت و
افزايش يافت (.)p>0/05
نتايج مقايسه بين گروهي بر اساس آزمون يو منويتني،
نشان داد که بين ميزان مصرف آتروپين بيماران با اعمال
جراحي سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي در دو
گروه فنيلافرين و افدرين تفاوت معناداری وجود نداشت
(( )p<0/05نمودار .)5

نتايج مقايسه بين گروهي بر اساس آزمون يو منويتني
در جدول  2نشان داد که نمره آپگار نوزادان با اعمال
جراحي سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي در دقيقه
 1در گروه فنيلافرين بهطور معناداری بيشتر از گروه
افدرين بود ( .)p>0/05البته بين نمره آپگار نوزادان با
اعمال جراحي سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي در
دو گروه فنيلافرين و افدرين در دقيقه  5تفاوت
معناداری وجود نداشت (.)p<0/05
نتايج مقايسه درون گروهي بر اساس آزمون ويلکاکسون،
نشان داد که بين نمره آپگار نوزادان با اعمال جراحي
سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي در گروه

نمودار  -5ميزان مصرف آتروپين بيماران در دو گروه فنيلافرين و افدرين
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جدول  -3مقايسه  pHبند ناف نوزادان در دو گروه
ويژگي
pH
ميانگين±انحراف معيار

گروه فنيلافرين

گروه افدرين

سطح معنيداری

7/33±0/05

7/31±0/03

0/263

با انقباض عروق رحمي ،جريان خون رحمي را کاهش
ميدهند .افدرين که يک داروی مقلد سيستم سمپاتيک
است ،باعث افزايش برونده قلبي ،فشارخون و ضربان
قلب با تحريک گيرندههای آلفا و بتا آدرنرژيک ميشود.
همچنين باعث افزايش جريان خون کرونری ميشود .اين
دارو تأثير کمي بر جريان خون رحمي دارد و از داروهای
سنتي برای درمان افت فشارخون ناشي از بيحسي
نخاعي در زنان باردار ميباشد و عارضه کاهش ضربان
قلب را ندارد .موضوع ديگر ،استفاده از داروی تنگکننده
عروق است که در اين مورد مطالعات فراواني انجام شده
است که تقريباً همه در اين مورد که افدرين مناسبترين
دارو در زنان باردار و کساني است که افت فشارخون در
اثر دو عامل تضعيف قلبي و اتساع عروقي دارند ،اتفاق
نظر دارند ،اما در مواردی که افت فشارخون در اثر اتساع
عروقي بوده و تحريک سمپاتيک خطرساز است (پرکاری
تيروئيد ،بيماران ايسکميک قلبي و مواردی از اين قبيل)
محرك انتخابي آلفا ،مناسبترين دارو است؛ بهعبارت
ديگر در اين مورد فنيلافرين مقبوليت بيشتری دارد
( .)22تداخل افت ضربان قلب ناشي از اسپاينال و
برادیکاردی رفلکسي ناشي از فنيلافرين نگرانکننده
است.
در اين مطالعه تفاوت چنداني در  pHبندناف نوزادان در
دو گروه وجود نداشت و آپگار نوزادان در دقيقه  5در دو
گروه تفاوت معناداری نداشت .از طرفي برادیکاردی
رفلکسي ناشي از فنيلافرين در تداخل با افت ضربان
قلب ناشي از بيحسي نخاعي قرار ميگيرد و در اين

بر اساس نتايج مقايسه بين گروهي بر اساس آزمون يو
منويتني در جدول  ،3بين ميزان  pHنوزادان بيماران
با اعمال جراحي سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي
در دو گروه فنيلافرين و افدرين تفاوت معناداری وجود
نداشت (.)p<0/05
در رابطه با تهوع و استفراغ بهدنبال بيحسي نخاعي،
موردی که نياز به مداخله دارويي داشته باشد ،در اين
مطالعه وجود نداشت.

بحث
در اين مطالعه ،استفاده از افدرين و فنيلافرين در درمان
افت فشارخون ناشي از بيحسي نخاعي در زنان سزاريني
و از نظر تأثير بر  pHو آپگار نوزاد در دقيقه  5تفاوتي
وجود نداشت .الزم به ذکر است که  2مورد برادیکاردی
و يک مورد اختالل ريتم در گروه فنيلافرين مشاهده
شد ،ولي در مجموع ميزان دفعات استفاده از آتروپين در
دو گروه تفاوت معنيداری نداشت.
آنچه مسلم است بهعلت اينکه در کاهش فشارخون چند
فاکتور ميتواند تأثيرگذار باشد ،درمان نيز بايد ترکيبي از
چند روش باشد که در آن مايع درماني و استفاده از
داروی تنگکننده عروقي مدنظر است و اينکه چه موقع و
با چه روشي بايد از داروها استفاده کرد ،هميشه مورد
بحث بوده است.
فنيلافرين ،محرك گيرنده آلفا آدرنرژيک با حداقل اثرات
بتاآدرنرژيک است .اين دارو با انقباض عروق محيطي
باعث افزايش فشار سيستوليک و دياستوليک شده و از
طرفي باعث برادیکاردی رفلکسي و در نهايت کاهش
برونده قلبي ميشود .فنيلافرين باعث کاهش جريان
خون کليوی ،احشايي و پوستي شده ،ولي جريان خون
کرونری را افزايش ميدهد و از طرفي فشار شريان ريوی
را افزايش ميدهد .فنيلافرين و ساير آگونيستهای آلفا

مطالعه يک مورد از بيماران با فنيلافرين دچار انقباضات
نابجای بطني دوتايي شد و در  2بيمار نيز افت باالی
 %40در ضربان قلب بعد از تزريق دارو وجود داشت که
نيازمند مداخله سريع بودند.
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مقادير فراواني و مقايسه ميزان  pHنوزادان بيماران با
اعمال جراحي سزارين انتخابي تحت بيحسي نخاعي

در دو گروه فنيلافرين و افدرين در جدول  3خالصه
شده است.

 دكتر عليرضا پورنجفيان و همكاران

در مطالعات مختلف زمان شروع کاهش فشارخون از
حدود  5-20دقيقه ،بسته به نوع ماده بيحسي و

فشارخون پس از بيحسي نخاعي در زنان سزارين
اورژانس مؤثرند .همچنين تفاوتي بين دو گروه از لحاظ

خصوصيات فردی بيمار ذکر شده است ،اما تأييد همگان
بر اين است که افت فشارخون غالباً در مدت زمان -20
 15دقيقه اول بعد از انجام بيحسي داخل نخاعي رخ
ميدهد .در اين زمان متخصص بيهوشي بايد مراقبت
مضاعفي از بيمار انجام دهد ( .)23-25در مطالعه حاضر
نيز همين نتيجهای بهدست آمد.
در مطالعه آتشخوئي و همکاران ( ، )2012در استفاده از
دوز داروی فنيلافرين ( 100ميکروگرم) در درمان افت
فشارخون سيستوليک ناشي از بلوك عصبي به روش
داخل نخاعي در بيماران تحت عمل جراحي سزارين در

نمره آپگار و pHشريان بندناف نوزاد وجود نداشت (.)28
در مطالعه سکسهوکو ايزوفي و همکاران ( )2016همسو
با مطالعه حاضر ،بين  100ميکروگرم فنيلافرين و 5
ميليگرم افدرين از لحاظ ارزش نمره آپگار دقيقه  1و ،5
ميزان  ،pHبروز برادیکاردی مادر و درمان افت
فشارخون پس از بيحسي نخاعي مادران تحت سزارين
تفاوتي وجود نداشت و افدرين و فنيلافرين در درمان
افت فشارخون پس از بيهوشي نخاعي برای سزارين
دارای تأثير يکساني بودند ( .)29در مطالعه اميری و
همکاران ( )2013همسو با مطالعه حاضر ،ميانگين

مقايسه با  5ميليگرم افدرين در  60زن باردار سالم
کانديد سزارين الکتيو ،در قبل و بعد از زايمان تفاوت
چنداني وجود نداشت و از نظر ضربان قلب بهجز دقايق 2
و  4که در گروه فنيلافرين تفاوت مشخص با گروه
افدرين داشت ،ولي در زمانهای بعد تفاوت مشخصي با
هم نداشتند ،در صورتي که در مطالعه حاضر در گروه
فنيلافرين ضربان قلب تقريباً پايينتر از گروه افدرين
بود ،ولي اختالف آماری مشخصي نداشتند .از نظر آپگار
اسکور در دقايق  1و  5در اين مطالعه بين دو گروه
تفاوتي وجود نداشت ،ولي در مطالعه حاضر آپگار دقيقه

تغييرات فشارخون مادران کانديد سزارين ،متعاقب تجويز
پروفيالکسي بولوس فنيلافرين و افدرين مشابه بود .بروز
برادیکاردی در دو گروه با هم تفاوتي نداشت ،ميزان
کاهش ضربان قلب در گروه فنيلافرين تفاوتي با گروه
افدرين نداشت .تغييرات  pHدر دو گروه مشابه بود.
بنابراين فنيلافرين  100ميکروگرم و افدرين 10
ميليگرم هر دو بر روی فشارخون مادر ،آپگار اسکور و
 pHبندناف نوزاد اثر مشابه داشتند ،لذا از هر دو
وازوپرسور بر اساس هموديناميک مادر ميتوان استفاده
کرد ( .)30در مطالعه موهتا و همکاران ( )2018همسو با

 1در دو گروه متفاوت بود .بنابراين در درمان افت
فشارخون ناشي از بيحسي داخل نخاعي در بيماران
تحت عمل جراحي سزارين ميتوان از هر دو داروی نام
برده استفاده کرد ( .)26در مطالعه دوا و همکاران
( )2014در نتايجي همخوان با مطالعه حاضر دريافتند
که در درمان افت فشارخون ثانويه به بيحسي نخاعي در
طول عمل جراحي سزارين 6 ،ميليگرم افدرين در
مقايسه با دو داروی  100ميکروگرم فنيلافرين و 6
ميليگرم مفنترامين بهطور معناداری بيش از  6دقيقه
فشارخون را با يکبار تزريق دوز بلوس باال نگه ميدارد.
در گروه فنيلافرين ضربان قلب بهطور معناداری کاهش
داشت .در هر سه گروه ميزان آپگار باالی  7بود ( .)27در
مطالعه موهتا و همکاران ( )2016در نتايجي همخوان با
مطالعه حاضر دريافتند که  100ميکروگرم فنيلافرين و
 8ميليگرم افدرين بولوس به يک اندازه در درمان افت

مطالعه حاضر ،تجويز  50ميکروگرم فنيلافرين و 4
ميليگرم افدرين بهصورت بولوس وريدی در درمان افت
فشارخون زنان مبتال به پرهاکالمپسي تحت جراحي
سزاريني با بيحسي نخاعي تأثير يکساني داشتند و
تفاوتي بين سطح  pHشرياني بندناف نوزدان در دو گروه
وجود نداشت ( .)31در مطالعه عابدينزاده و همکاران
( )2012همسو با مطالعه حاضر ،شاخصهای
هموديناميک شامل فشارخون سيستوليک ،فشارخون
دياستوليک و ضربان قلب طي جراحي سزارين در
دريافتکنندگان  0/5ميليگرم آتروپين وريدی5 ،
ميليگرم افدرين وريدی و  100ميکروگرم فنيلافرين
مخاطي ،بالفاصله قبل از انجام بيحسي نخاعي تغيير
نمود؛ اما سه دارو اثر يکساني در روند تغييرات
شاخصهای هموديناميک داشتند .بنابراين ،برای
جلوگيری از افت فشارخون متعاقب بيحسي نخاعي،
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ميتوان بهطور پروفيالکسي يکي از داروهای آتروپين،
افدرين يا فنيلافرين را استفاده نمود ( .)32در مطالعه
فخاری و همکاران ( )2019در بيمارستان الزهراء تبريز
که بر روی  100بيمار چاق سزاريني انجام شد ،اثرات
افدرين و فنيلافرين در درمان هيپوتانسيون ناشي از
اسپاينال و مقايسه تأثير آنها بر آپگار و گازهای خون
شرياني نوزاد بررسي شد و به اين نتيجه رسيدند که
فنيلافرين با تأثير کمتر بر وضعيت متابوليک نوزاد،
درمان بهتری برای افت فشارخون ناشي از بيحسي
اسپاينال ميباشد ( .)33اين يافته از لحاظ تأثير در
وضعيت متابوليک نوزاد با يافتههای مطالعه حاضر
همخواني داشت.

نتيجهگيری
بين فنيلافرين و افدرين بهمنظور درمان هايپوتنشن
ناشي از بيحسي نخاعي در زنان باردار کانديد سزارين
با کمترين اثر بر آپگار و  pHنوزادان تفاوتي وجود ندارد
و استفاده از فنيلافرين نيز ميتواند جايگزيني برای
افدرين باشد .قابل ذکر است که در اين مطالعه ضربان
قلب در مجموع در گروه فنيلافرين بهطور معناداری
کمتر از گروه افدرين بود و مواردی از آريتمي و
برادی کاردی که نياز به درمان داشت نيز مشاهده شد
که اين مسئله مي تواند پژوهشي جديد را در اين مقوله
از جمله کاربرد فنيلافرين در بيماران سزاريني با
تاکيکاردیهای پاتولوژيک را در پيش رو داشته باشد.

از محدويتهای اين مطالعه ،کمبود يا نبودِ داروهای مورد
استفاده در طرح در مدت زمان انجام مطالعه بود و ديگر
اينکه روش اسپاينال با شکست مواجه ميشد و در نهايت
بيمار تحت بيهوشي عمومي قرار ميگرفت.
در مطالعه حاضر با توجه به ايجاد برادیکاردی در 2
مورد از افراد گروه فنيلافرين ،پيشنهاد ميشود که اثرات
فنيلافرين در گروهي از بيماران سزاريني که به عللي
تاکيکارد هستند ،مورد بررسي قرار گيرد .همچنين
پيشنهاد ميشود تأثير وازوپرسورها بر آپگار و pH

تشكر و قدرداني
اين مطالعه منتج از پاياننامه دستياری جهت اخذ درجه
دکتری تخصصي بيهوشي از دانشگاه علوم پزشکي ايران
ميباشد که با مساعدت دستياران بيهوشي و زنان در
بيمارستان فيروزگر انجام گرفت .بدينوسيله از تمامي
افرادی که ما را در انجام مطالعه ياری نمودند ،تشکر و
قدرداني ميگردد.

منابع
1.

Rollins M, Lucero J. Overview of anesthetic considerations for Cesarean delivery. Br Med Bull 2012; 101:10525.
2. Tsen LC. Anesthesia for cesarean delivery. In: Chestnut DH, Polley LS, Wong CA, Tsen LC, editors. Chestnut’s
obstetric anesthesia: principles and practice. 4nd ed. Philadelphia; 2009. Elsevier. p. 521-573.
3. Fettes PD, Jansson JR, Wildsmith JA. Failed spinal anaesthesia: mechanisms, management, and prevention. Br J
Anaesth 2009; 102(6):739-48.
4. Riley ET, Cohen SE, Macario A, Desai JB, Ratner EF. Spinal versus epidural anesthesia for cesarean section: a
comparison of time efficiency, costs, charges, and complications. Anesth Analg 1995; 80(4):709-12.
5. Chooi C, Cox JJ, Lumb RS, Middleton P, Chemali M, Emmett RS, et al. Techniques for preventing hypotension
during spinal anaesthesia for caesarean section. Cochrane Database Syst Rev 2017; 8:CD002251.
6. Allen TK, George RB, White WD, Muir HA, Habib AS. A double-blind, placebo-controlled trial of four fixed
rate infusion regimens of phenylephrine for hemodynamic support during spinal anesthesia for cesarean
delivery. Anesth Analg 2010; 111(5):1221-9.
7. Smiley RM. Burden of proof. Anesthesiology 2009; 111(3):470-2.
8. Carpenter RL, Caplan RA, Brown DL, Stephenson C, Wu R. Incidence and risk factors for side effects of spinal
anesthesia. Anesthesiology 1992; 76(6):906-16.
9. Mercier FJ, Bonnet MP, De la Dorie A, Moufouki M, Banu F, Hanaf A, et al. [Spinal anaesthesia for caesarean
section: fluid loading, vasopressors and hypotension]. Ann Fr Anesth Reanim 2007; 26(7-8):688-93.
10. Jackson R, Reid JA, Thorburn J. Volume preloading is not essential to prevent spinal-induced hypotension at
caesarean section. Br J Anaesth 1995; 75(3):262-5.
11. Burns SM, Cowan CM, Wilkes RG. Prevention and management of hypotension during spinal anaesthesia for
elective caesarean section: a survey of practice. Anaesthesia 2001; 56(8):794-8.

17

 تأثير فنيل افرين و افدرين بر تغييرات هموديناميك ناشي از بيحسي نخاعي در سزارين

نوزادان در زنان سزاريني با افت فشارخون و کساني که
نياز به استفاده از وازوپرسور نداشتهاند ،مقايسه گردد.

18

 دكتر عليرضا پورنجفيان و همكاران

12. Ralston DH, Shnider SM, DeLorimier AA. Effects of equipotent ephedrine, metaraminol, mephentermine, and
methoxamine on uterine blood flow in the pregnant ewe. Anesthesiology 1974; 40(4):354-70.
13. Kluger MT. Ephedrine may predispose to arrhythmias in obstetric anaesthesia. Anaesth Intensive Care 2000;
28(3):336.
14. Ngan Kee WD, Khaw KS, Tan PE, Ng FF, Karmakar MK. Placental transfer and fetal metabolic effects of
phenylephrine and ephedrine during spinal anesthesia for cesarean delivery. Anesthesiology 2009; 111(3):50612.
15. Clyburn P. Spinal anaesthesia for caesarean section: time for re‐appraisal? Anaesthesia 2005; 60(7):633-5.
16. Lee A, Ngan Kee WD, Gin T. A quantitative, systematic review of randomized controlled trials of ephedrine
versus phenylephrine for the management of hypotension during spinal anesthesia for cesarean delivery. Anesth
Analg 2002; 94(4):920-6.
17. Ngan Kee WD. Prevention of maternal hypotension after regional anaesthesia for caesarean section. Curr Opin
Anaesthesiol 2010; 23(3):304-9.
18. Thomas DG, Robson SC, Redfern N, Hughes D, Boys RJ. Randomized trial of bolus phenylephrine or ephedrine
for maintenance of arterial pressure during spinal anaesthesia for caesarean section. Br J Anaesth 1996;
76(1):61-5.
19. Dyer RA, Reed AR, van Dyk D, Arcache MJ, Hodges O, Lombard CJ, et al. Hemodynamic effects of ephedrine,
phenylephrine, and the coadministration of phenylephrine with oxytocin during spinal anesthesia for elective
cesarean delivery. Anesthesiology 2009; 111(4):753-65.
20. Cooper DW, Carpenter M, Mowbray P, Desira WR, Ryall DM, Kokri MS. Fetal and maternal effects of
phenylephrine and ephedrine during spinal anesthesia form cesarean delivery. Anesthesiology 2002; 97(6):158290.
21. Magalhães E, Govêia CS, de Araújo Ladeira LC, Nascimento BG, Kluthcouski SM. Ephedrine versus
phenylephrine: prevention of hypotension during spinal block for cesarean section and effects on the fetus. Rev
Bras Anesthesiol 2009; 59(1):11-20.
22. Vincent JC. Principles of anesthesiology: general and regional anesthesia. 3 nd ed. Philadelphia: Lea & Febiger;
1993. p. 1541-1545.
23. Rooke GA, Freund PR, Jacobson AF. Hemodynamic response and change in organ blood volume during spinal
anesthesia in eldery men with cardiac disease. Anesth Analg 1997; 85(1): 99-105
24. Lynn FM. Nurse Anesthesia Pocket Guide. 3nd ed. Jones & Bartlett Learning 2016.
25. Greene NM. Physiology of Spinal Anesthesia. 3nd ed. Williams & Wilkins; 1981.
26. Atashkhoyi S, Fardiazar Z, Hatami Marandi P, Torab R. Comparison the effect of ephedrine and phenylephrine
in treatment of hypotension after spinal anesthesia during cesarean section. Open Journal of Obstetrics and
Gynecology 2012; 2(3):192-196.
27. Dua D, Jadliwala R, Gondalia D, Parmar V, Jain A. Comparison of bolus phenylephrine, ephedrine and
mephentermine for maintenance of arterial pressure during spinal anaesthesia in caesarean section. Int J Pharm
Sci Res 2014; 5(6):2412-17.
28. Mohta M, Aggarwal M, Sethi AK, Harisinghani P, Guleria K. Randomized double-blind comparison of
ephedrine and phenylephrine for management of post-spinal hypotension in potential fetal compromise. Int J
Obstet Anesth 2016; 27:32-40.
29. Soxhuku-Isufi A, Shpata V, Sula H. Maternal and Neonatal Effects of Vasopressors Used for Treating
Hypotension after Spinal Anesthesia for Caesarean Section: A Randomized Controlled Study. Open Access
Maced J Med Sci 2016; 4(1):54-58.
30. Alereza Amiri H, Banihashem N, Naziri F, Rabiee M, Ghasemi A, Shirkhani Z, et al. The Effects of
Phenylephrine and Ephedrine on Maternal Hemodynamic Changes and Neonatal Acid-Base Status during Spinal
Anesthesia for Cesarean Delivery. J Mazandaran Univ Med Sci 2013; 23(107):117-124.
31. Mohta M, Duggal S, Chilkoti GT. Randomised double‐blind comparison of bolus phenylephrine or ephedrine
for treatment of hypotension in women with pre‐eclampsia undergoing caesarean section. Anaesthesia 2018;
73(7):839-846.
32. Abedinzadeh MR, Noorian C, Kheire S, Nejat Z. Pharmacutical effects of ephedrine, atropine and mucosal
phenilephrin on hemodynamic alterations of women during spinal anesthesia in cesarean section. J Gorgan Uni
Med Sci 2012; 13(4):27-34.
33. Fakhari S, Bile Jani I, Atashkhouei S, Khanbabayi Gol M, Soliemanzadeh S. Comparing the effect of
hypotension treatment due to spinal anesthesia with ephedrine or phenylephrine on arterial blood gases and
neonatal Apgar score during cesarean delivery in obese mothers: randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol
Infertil 2019; 22(10):12-20.

