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مقـاله پژوهشـی
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مقایسهی اثر با بوپیواکایین تنها و بوپیواکایین با دو مقدار مختلف فنتانیل بر روی
هاشم جرینشین ،1مهرداد ملکشعار* ،2مجید وطنخواه
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 .1اسـتادیار گروه بیهوشـی ،فلوشـیپ بیهوشی قلب ،مرکز تحقیقات بیهوشی ،مراقبتهای ویژه وکنترل درد ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس
 .2استادیار گروه بیهوشی ،فلوشیپ مراقبتهای ویژه ،مرکز تحقیقات بیهوشی ،مراقبتهای ویژه وکنترل درد ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس
 .3اسـتادیار گـروه بیهوشـی ،دسـتیار فـوق تخصصـی مراقبتهـای ویـژه ،مرکـز تحقیقـات بیهوشـی ،مراقبتهای ویـژه و کنتـرل درد ،دانشـگاه علوم
پزشـکی هرمـزگان ،بندرعباس
تاریخ دریافت94/10/2 :

تاریخ بازبینی94/10/6 :

تاریخ پذیرش94/10/13 :

چکیده
زمینــه و هــدف :ادارهی صحیــح زایمــان و بیهوشــی بــرای ســامت مــادر و جنیــن طــی عمــل ســزارین بســیار مهــم اســت .ایــن مطالعــه بــا هــدف
بررســی مقایسـهای اثــر بیحســی نخاعــی بــا بوپیواکاییــن بــه تنهایــی بــا بوپیواکاییــن بــه همــراه  12/5و  25میکروگــرم فنتانیــل بــر روی نمــرهی
آپــگار نــوزادی در عمــل ســزارین انجــام شــده اســت.
مــواد و روشهــا :ایــن مطالعــه کارآزمایــی بالینــی دوســوکور تصادفــی بــر روی  120خانــم بــاردار تــرم در محــدوده ســنی 20-40ســال بــا کالس
فیزیکــی  1و 2کاندیــد عمــل ســزارین انتخابــی انجــام شــد .بیمــاران در ســه گــروه مســاوی  40نفــری وارد مطالعــه شــدند .بیحســی نخاعــی در
گــروه اول بــا بوپیواکاییــن تنهــا ،گــروه دوم بوپیواکایین12/5+میکروگــرم فنتانیــل و گــروه ســوم بوپیواکاییــن 25+میکروگــرم فنتانیــل انجــام شــد.
نمــره آپــگار دقایــق یــک و پنــج پــس از تولــد ،متغیرهــای دموگرافیــک و ســایر متغیرهــای حیــن عمــل ثبــت شــد .دادههــا بــا تس ـتهای آمــاری
تــی تســت ،مجــذور کای ،آنــووای تکــراری و نرمافــزار  SPSS16.00آنالیــز شــد.
یافتههــا :ســه گــروه از لحــاظ ســن ،وزن و قــد تقریبــا مشــابه بودنــد .میانگیــن نمــره آپــگار دقایــق یــک و پنــج بیــن ســه گــروه تفــاوت معنـیداری
نشــان نــداد .میــزان بــروز عــوارض جانبــی بیحســی نخاعــی بیــن ســه گــروه نیــز اختــاف معنـیداری نداشــت.
نتیجهگیــری :اضافــه کــردن مقــدار  12/5و  25میکروگــرم فنتانیــل بــه بوپیواکاییــن داخــل نخاعــی تاثیــر معنـیداری بــر روی نمــره آپــگار نــوزادان
متولــد شــده نداشــته و عــوارض جانبــی مخــدر اینتراتــکال را در مــادران بهطــور قابــل توج ـهای افزایــش نمیدهــد.
واژههای كلیدی :فنتانیل ،بوپیواکایین ،نمره آپگار ،سزارین

مقدمه
ادارهی صحیــح زایمــان و روش بیهوشــی مناســب جهــت ایجــاد
بـیدردی و حفــظ ســامت مــادر و جنیــن طــی عمــل ســزارین،
مســالهای بســیار مهــم اســت .هماکنــون شــایعترین روش

بــهکار بــرده شــده جهــت بیحســی در ســزارین ،بیحســی
نخاعــی میباشــد( .)1طبــق مطالعـهای کــه در ســال  2004انجــام
گرفــت ،در %90ســزارینهای انتخابــی و  %80ســزارینهای
اورژانســی از روش بیحســی نخاعــی اســتفاده شــده بــود(.)2

نویسنده مسئول :مهرداد ملک شعار ،استادیار گروه بیهوشی ،فلوشیپ مراقبتهای ویژه ،مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه و کنترل درد،
بیمارستان شهید محمدی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس
پست الکترونیکmdmalekshoar@yahoo.com :
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نمرهی آپگار نوزاد در عمل سزارین تحت بیحسی نخاعی

مقایسهی اثر با بوپیواکایین تنها و بوپیواکایین با دو ...

بهدلیــل شــروع اثــر ســریع ( 10-20دقیقــه) و طــول اثــر  4تــا 6
ســاعت بــه طــور شــایع بــه عنــوان داروی مکمــل در بیحســی
نخاعــی همــراه بــا مارکاییــن مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد(.)7
اضافــه کــردن مخدرهــا بــا کاهــش مقــدار بیحــس کنندههــای
موضعــی و کاهــش شــدت بلــوک ســمپاتیک ،میتوانــد از
میــزان عــوارض بیحــس کننــده موضعــی از جملــه افــت فشــار
خــون جلوگیــری بهعمــل آورد( .)8از طرفــی مطالعــات نشــان
داده کــه اضافــه کــردن مقادیــر کــم فنتانیــل بــه بوپیواکاییــن
داخــل نخاعــی میتوانــد ســبب افزایــش طــول مــدت بلــوک
حســی بــدون طوالنــی شــدن زمــان ریــکاوری بلــوک گــردد(.)9
تمــام عوامــل بیهوشــی کــه از جفــت عبــور کــرده و یــا ســبب
تضعیــف سیســتم عصبــی مــادر میشــوند میتواننــد ســبب
تضعیــف سیســتم عصبــی مرکــزی جنیــن نیــز بشــوند(.)10
مخدرهــا ازجملــه فنتانیــل اینتراتــکال میتواننــد ســبب بــروز
عوارضــی چــون خــارش ،تهــوع و اســتفراغ و تضعیــف تنفســی در
مــادر و جنیــن بشــوند( .)11بررســی وضعیــت نــوزاد پــس از تولــد
میتوانــد مــا را در انتخــاب بهتریــن روش بــیدردی و مقــدار
مناســب داروی بیحســی و داروهــای مکمــل اضافــه شــونده بــه

آن ،در مادرانــی کــه تحــت عمــل ســزارین قــرار میگیرنــد یــاری
نمایــد .ازجملــه روشهایــی کــه در ارزیابــی وضعیــت نــوزاد پــس
از تولــد بــه کار م ـیرود نمــره آپگاراســت کــه در دقیقــه یــک و
پنــج پــس از زایمــان تعییــن میگــردد( .)12ازجملــه عوامــل موثــر
بــر آپــگار نــوزاد مخدرهــا میباشــند کــه حیــن عمــل ســزارین
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد( .)13در مطالعــات انجــام شــده
قبلــی روی بیمــاران ســزارینی کــه در آنهــا اثــر مخدرهــای
اینتراتــکال اضافــه شــده بــه بیحسکنندههــای موضعــی روی
آپــگار نــوزادان متولــد شــده ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه بــود،
تجویــز مقــدار واحــد مخــدر اینتراتــکال روی آپــگار نــوزادان بــا
گروههــای کنتــرل و در ارتبــاط بــا عــوارض جانبــی تجویــز مخدر
اینتراتــکال روی مــادر نیــز نتایــج متفاوتــی حاصــل گردیــده
اســت( .)14 ,1بــا توجــه بــه نتایــج مذکــور و کمبــود دادههــا در
ایــن رابطــه ،بــر آن شــدیم تــا اثــر دو مقــدار متفــاوت و در عیــن
حــال رایــج فنتانیــل اینتراتــکال اضافــه شــده بــه مارکاییــن را بــر
روی نمــره آپــگار نــوزادان متعاقــب عمــل ســزارین مورد بررســی
قــرار دهیــم.
مواد و روشها
ایــن کارآزمایــی بالینــی دوســوکور تصادفــی بــر روی  120خانــم
بــاردار تــرم در محــدوده ســنی  20-40ســال بــا کالس فیزیکــی
 1و  2کاندیــد عمــل جراحــی ســزارین انتخابــی در بیمارســتان
شــریعتی بندرعبــاس ،وارد مطالعــه شــدند.
بــا اســتفاده از فرمــول محاســبه میانگینهــا و مطالعــات قبلــی
بــا توجــه بــه power=0.8 ،β =0/2 ،α=0/05انــدازه نمونــه بــرای
هــر گــروه برابــر بــا  36بهدســت آمــد کــه بــا توجــه بــه احتمــال
ریــزش و معیارهــای خــروج مــا حجــم نمونــه را در هــر گــروه
معــادل  40نفــر در نظــر گرفتیــم .قبــل از شــروع مطالعــه پــس
از توضیــح شــرایط بیحســی نخاعــی بــرای بیمــاران ،از آنهــا
رضایــت کتبــی آگاهانــه بــرای شــرکت در مطالعــه اخــذ گردیــد.
کلیــه زنــان بــا ســابقهای از پرهاکالمپســی ،فشــار خــون بــاال،
بیمــاری قلبــی ،بیمــاران اورژانــس و بیمــاران بــا ممنوعیــت
بیهوشــی موضعــی از مطالعــه خــارج شــدند .همچنیــن در
صــورت وجــود ناهنجــاری خاصــی در نــوزاد یــا وجــود مکونیــوم
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بیحســی نخاعــی شــروع ســریعتر و بیحســی مطمئنتــری
نســبت بــه روشهــای دیگــر بیحســی موضعــی ایجــاد میکنــد
و احتمــال بلــوک ناقــص در ایــن روش نســبت بــه روشهــای
دیگرکمتــر اســت .از طرفــی از معایــب عمــده آن بــاال بــودن
میــزان افــت فشــار خــون در ایــن روش اســت .میــزان بــروز
افــت فشــار خــون در زنــان بــاردار کاندیــد ســزارین کــه تحــت
بیحســی نخاعــی قــرار میگیرنــد بیــن  50تــا  65درصــد
گــزارش شدهاســت( .)5-3مارکاییــن یــک داروی بیهوشــی امیــدی
اســت کــه عمدتــا از آن جهــت بیحســی نخاعــی اســتفاده
میشــود .جهــت بهبــود کیفیــت بیحســی نخاعــی میتــوان
داروهــای مکمــل متعــددی را بــه داروی بیحســی موضعــی
اضافــه کــرد .ازجملــه ایــن داروهــا فنتانیــل اســت کــه یــک
مخــدر ســنتتیک کوتــاه اثــر بــا اثــرات نخاعــی و عــوارض جانبــی
وابســته بــه مقــدار اســت و بهطــور رایــج بهعنــوان داروی
مکمــل همــراه داروی بیحســی ،در ســزارین مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد( .)6فنتانیــل در مقــدار  10-30میکروگــرم
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هاشم جرینشین و همکاران

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

جمــعآوری شــده بــا اســتفاده از نرمافزارهــایSPSS16.00

آنالیــز شــده و بــا اســتفاده از تســتهای آمــاری تیتســت،
مجــذور کای ،آنــووای تکــراری تجزیــه و تحلیل شــده و P>0/05
معن ـیدار تلقــی گردیــد.
یافتهها
بیــن گروههــای شــرکت کننــده در مطالعــه از نظــر ســن ،وزن و
قــد تفــاوت معنـیداری وجــود نداشــت( .جــدول )1
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غلیــظ بیمــاران از مطالعــه خــارج میشــدند .قرارگیــری بیمــاران
در هــر یــک از ســه گــروه بــر اســاس جــدول اعــداد تصادفــی
و اســتفاده از کامپیوتــر بــوده و بیمــاران قبــل از ورود بــه اتــاق
عمــل بــر ایــن اســاس در یکــی از ســه گــروه اول ،دوم و ســوم
وارد میشــدند .پــس از قرارگیــری بیمــاران روی تخــت اتــاق
عمــل و وصــل مانیتورینگهــای اســتاندارد شــامل کاف فشــار
خــون غیرتهاجمــی ،الکتروکاردیوگرافــی ،پالــس اکســیمتری،
پارامترهــای همودینامیــک اولیــه بیمــار شــامل فشــارخون
سیســتولی ،دیاســتولی ،فشــار متوســط شــریانی ،ضربــان قلــب
و درجــه اشــباع اکســیژن اندازهگیــری و ثبــت گردیــد همــه
بیمــاران بــه میــزان  10میلیلیتر/کیلوگــرم ســرم رینگــر دریافت
کــرده ســپس در وضعیــت نشســته و تحــت روش غیــر عفونــی
بیحســی نخاعــی بــا ســوزن کوئینــک شــماره ( 25ســوزن
یکبــار مصــرف دکتــر جــی از شــرکت دکتــر تیانژیــن هاناکــو
ژاپــن) و روش خــط وســط از فضــای بیــن مهــرهای کمــری
ســوم و چهــارم یــا چهــارم و پنجــم توســط یــک متخصــص
بیهوشــی بــا تجربــه انجــام شــد .پــس از ورود ســوزن بــه فضــای
نخاعــی و جریــان آزاد مایــع مغــزی نخاعــی ،بیمــاران گــروه
اول؛  2/5میلیلیتــر (12/5میلیگــرم) بوپیواکاییــن بــه همــراه
 0/5میلیلیتــر نرمــال ســالین ،گــروه دوم؛  2/5میلیلیتــر از
بوپیواکاییــن  0/5درصــد بــه همــراه  12/5میکروگــرم فنتانیــل
و گــروه ســوم؛  2/5میلیلیتــر از بوپیواکاییــن  0/5درصــد بــه
همــراه  25میکروگــرم فنتانیل(حجــم کلــی یکســان  3میلیلیتــر
در هــر ســه گــروه) ،جهــت انجــام بلــوک دریافــت کردند .ســپس
بیمــاران هــر ســه گــروه بــه آرامــی در وضعیــت طاقبــاز و بــا
جابجایــی مختصــر رحــم بــه ســمت چــپ قــرار گرفتنــد.
از داروی بوپیواکاییــن (مارکاییــن ســنگین  %0/5نخاعــی،
بوپیواکاییــن هیدروکلریــد اســتریل ،شــرکت آســترا زنــکا) و
فنتانیــل (شــرکت گالســکو انگلیــس) اســتفاده گردیــد .در ایــن
مرحلــه محقــق دیگــر کــه نســبت بــه گروههــا و تصادفیســازی
آنهــا آگاه نبــود و اطالعــی نداشــت ســطح بلــوک حســی ،بلــوک
حرکتــی و پارامترهــای همودینامیــک بیمــاران را ابتــدا هــر 2
دقیقــه (طــی 10دقیقــه اول) و ســپس هــر  5دقیقــه (طــی 20
دقیقــه) و پــس از آن هــر  10دقیقــه تــا انتهــای عمــل ارزیابــی

و ثبــت میکــرد .ســطح بلــوک حســی بــا بررســی و از دســت
دادن حــس نســبت بــه ســوزن و ســطح بلــوک حرکتــی را بــا
حرکــت انــدام تحتانــی و فلکــس کــردن مفاصــل تعییــن نمــوده
و بــا تثبیــت بلــوک در ســطح مهــره ســینهای چهــارم تــا ششــم
اجــازه عمــل جراحــی داده میشــد .درصــورت افــت فشــار خــون
یعنــی فشــار سیســتولیک زیــر  90میلیمتــر جیــوه یــا افــت
فشــار بیــش از  %20از ســطح اولیــه بــا افدریــن وریــدی بــه
میــزان  5میلیگــرم و در صــورت وجــود برادیــکاردی (ضربــان
قلــب کمتــر از  60عــدد در دقیقــه) بــا آتروپیــن بــه میــزان
 1میلیگــرم بــه صــورت وریــدی درمــان میشــدند .آپــگار
نــوزادان در دقایــق یــک و پنــج پــس از تولــد ثبــت گردیــد.
همچنیــن پارامترهــای دیگــر شــامل ســن ،وزن ،قــد و کالس
فیزیکــی بیمــاران ،علــت ســزارین ،فاصلــه زمانــی شــروع عمــل تا
خــروج نــوزاد و طــول مــدت جراحــی و میــزان مصــرف افدریــن و
آتروپیــن و عــوارض بیحســی نخاعــی شــامل تهــوع و اســتفراغ،
خــارش و لــرز نیــز ثبــت و اندازهگیــری شــدند .اطالعــات
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جدول  :1مشخصات دموگرافیک بیماران در سه گروه مورد مطالعه

 12/5میکروگرم فنتانیل

 25میکروگرم فنتانیل

حداقل حداکثر میانگین±انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین±انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین±انحراف معیار

عدد
پی

سن

21

39

28/42±4/44

22

44

29/22±4/85

22

41

29/15±4/7

0/19

سن

48

88

71/9±10/12

46

90

67/57±10/99

52

90

70/87±10/88

0/31

قد

143

174

161/67±6/87

150

186

160/02±7/15

146

172

160/87±6/4

0/21

همچنیــن از نظــر طــول مــدت عمــل جراحــی و فاصلــه زمانــی بیــن شــروع عمــل تــا خــروج نــوزاد تفــاوت معن ـیداری در ســه گــروه
مشــاهده نشــد .میانگیــن طــول مــدت عمــل در گــروه اول  50/5 ±7/4دقیقــه ،در گــروه دوم  51/62 ±9/15دقیقــه و در گــروه ســوم
 51/12 ±9/02دقیقــه بــود.
در ارتبــاط بــا علــت ســزارین ،تفــاوت معن ـیداری بیــن گروههــا وجــود نداشــت و شــایعترین علــت عمــل جراحــی در هــر ســه گــروه
ســزارین تکــراری بود(جــدول .)2
جدول  :2توزیع فراوانی سه گروه مورد مطالعه بر اساس علت
بوپیواکایین

علت
سزارین

بوپیواکایین+

بوپیواکایین+

 12/5میکروگرم فنتانیل

 25میکروگرم فنتانیل

عدد پی

فراوانی

در صد

فراوانی

در صد

فراوانی

در صد

حاملگی دو قلو

3

7/5

2

5

3

7/5

0/34

سزارین تکراری

32

80

36

90

33

82/5

0/67

بریچ

5

12/5

2

5

4

10

0/48

کل

40

100

40

100

40

100

-
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بوپیواکایین

بوپیواکایین+

بوپیواکایین+
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هاشم جرینشین و همکاران

در ارتباط با بروز افت فشار خون و برادیکاردی حین عمل نیز ،اختالف قابل توجهای بین سه گروه مشاهده نشد(.جدول )3
جدول  :3توزیع فراوانی سه گروه مورد مطالعه بر اساس بروز افت فشار خون و برادیکاردی حین عمل

بله
متغیر

فراوانی
20

افت فشار خون
برادی کاردی

7

خیر

 12/5میکروگرم فنتانیل

 25میکروگرم فنتانیل

خیر

بله

خیر

بله

عدد

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پی

50

20

50

19

47/5

21

5/52

22

55

18

45

0/54

17/5

33

82/5

11

27/5

29

72/5

4

10

36

90

0/49

از نظــر بررســی عــوارض حیــن عمــل شــامل تهــوع و اســتفراغ ،لــرز و خــارش نیــز بیــن ســه گــروه تفــاوت معنـیداری وجــود نداشــت.
(جدول)4
جدول  :4توزیع فراوانی سه گروه مورد مطالعه بر اساس عوارض حین عمل
گروه

بوپیواکایین

بوپیواکایین 12/5+میکروگرم فنتانیل

بله
متغیر

بوپیواکایین25+

بله

خیر

میکروگرم فنتانیل

خیر

خیر

بله

عدد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پی

تهوع و استفراغ

6

15

34

85

10

25

30

75

5

12/5

35

87/5

0/66

لرز

8

20

32

80

5

12/5

35

87/5

7

17/5

33

82/5

0/65

خارش

3

7.5

37

92.5

5

12/5

35

87/5

6

15

34

85

0/61

نــوزدان متولــد شــده در ســه گــروه همچنیــن از نظــر نمــره آپــگار در دقیقــه یــک و پنــج مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .میانگیــن نمــره
آپــگار کل دقیقــه یــک  8/64±1و دقیقــه پنــج  9/79±0/65بــود .همچنیــن میانگیــن نمــره آپــگار دقایــق یــک و پنــج بــه تفکیــک هــر
گــروه نیــز ،تفــاوت آمــاری معنـیداری نداشــت(.جدول )5
گروه

آپگار

بوپیواکایین
حداقل حداکثر

میانگین

بوپیواکایین 12/5 +میکروگرم

بوپیواکایین 25+میکروگرم

فنتانیل

فنتانیل

حداقل حداکثر

میانگین

حداقل حداکثر

عدد پی
میانگین

دقیقه یک

5

9

8/55±0/74

4

10

8/73±1/03

3

10

8/65±1/25

0/639

دقیقه پنج

7

10

9/85±0/53

6

10

9/74±0/75

7

10

9/78±0/68

0/614
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گروه

بوپیواکایین

بوپیواکایین+

بوپیواکایین+
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و همــکاران بــا هــدف بررســی تاثیــر مقــدار کــم بوپیواکاییــن و
فنتانیــل در عمــل ســزارین انجــام شــد  40زن بــاردار در قالــب
دو گــروه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .در یــک گــروه بــه بیماران
 13/5میلیگــرم بوپیواکاییــن ایزوباریــک  %0/5تزریــق شــد و
در گــروه دیگــر  9میلیگــرم بوپیواکاییــن ایزوباریــک همــراه
بــا  20میکروگــرم فنتانیــل تزریــق شــد .میــزان افــت فشــار
خــون و نمــره آپــگار در دو گــروه ثبــت و بررســی شــد .در ایــن
مطالعــه میــزان افــت فشــار خــون و نمــره آپــگار دقیقــه یــک
و پنــج نــوزادان در هــر دو گــروه تفــاوت معنــیداری نداشــت

کــه چــه بــه لحــاظ اثــر بــر آپــگار وچــه بــه لحــاظ اثــر بــر
فشــار خــون مــادر بــا مطالعــه مــا همخوانــی دارد( .)7همچنیــن
در ســال  2014مطالعــهای توســط پاتلــو همــکاران بــا هــدف
مقایســه تاثیــر بوپیواکاییــن  %0/125همــراه بــا مقدارهــای
مختلــف فنتانیــل در بیحســی اپیــدورال انجــام شــد .گــروه اول
بوپیواکاییــن  %0/125در یافــت کردنــد در حالیکــه گــروه دوم و
ســوم هــم بوپیواکاییــن  %0/125و هــم بــه ترتیــب  2میکروگــرم
بــه ازای میلیلیتــر و  4میکروگــرم بــه ازای میلیلیتــر فنتانیــل
در یافــت داشــتند .مقــدار اضافــه فنتانیــل در گــروه دوم
وســوم باعــث شــد مــدت بیحســی نســبت بــه گــروه کنتــرل
طوالنیتــر شــود .در ایــن مطالعــه شــیوع نمــره آپــگار باالتــر از
 7در دقیقــه یــک و پنــج در ســه گــروه اول ،دوم ،ســوم اختــاف
معنــیداری نشــان نمــیداد( .)15مطالعــهای توســط دکتــر اومــا
اسریواســتاوا و همــکاران بــا هــدف بررســی تاثیــر بوپیواکاییــن
هیپرباریــک یــا بوپیواکاییــن هیپوباریــک همــراه بــا فنتانیــل در
عمــل ســزارین انجــام شــد .تعــداد 60زن بــاردار تحــت عمــل
ســزارین بــه طــور تصادفــی در دو گــروه قــرار گرفتنــد .یــک
گــروه  10میلیگــرم بوپیواکاییــن هیپرباریــک و گــروه دیگــر 10
میلیگــرم بوپیواکاییــن هیپوباریــک ،بــه همــراه  25میلیگــرم
فنتانیــل دریافــت کردنــد .تفاوتــی در زمــان شــروع ،باالتریــن
ســطح و بازیابــی بلــوک حســی و عــوارض جانبی مشــاهده نشــد.
در ایــن مطالعــه بــر خــاف مطالعــه ســانلی و پاتــل طــول مــدت
بـیدردی بیــن دو گــروه تفاوتــی نداشــت کــه بــه نظــر میرســد
تفــاوت در چگالــی محلــول بیحســی در ایــن زمینــه اثرگــذار
باشــد .بــا اینحــال نمــره آپــگار دقیقــه یــک و پنــج و عــوارض
جانبــی بیــن دو گــروه تفــاوت معنـیداری نشــان نمـیداد( .)16در
مطالعـهای کــه توســط فــاروک و همــکاران انجــام شــد  40بیمــار
کاندیــد ســزارین بــا بیحســی نخاعــی در دو گــروه مــورد مطالعه
قــرار گرفتنــد .گــروه اول  10میلیگــرم بوپیواکاییــن هیپرباریــک
و گــروه دوم 7/5 ،میلیگــرم بوپیواکاییــن هیپرباریــک بــه همــراه
 25میکروگــرم فنتانیــل در یافــت کردنــد .کیفیــت بیحســی در
دو گــروه مشــابه بــود ولــی افــت فشــار خــون و نیــاز بــه افدریــن
در گــروه دوم کمتــر بــود کــه بــا مطالعــات دیگــر انجــام شــده و
نیــز مطالعــه مــا کــه افــزودن فنتانیــل اینتراتــکال موجــب افــت
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بحث
ایــن مطالعــه کــه بــا هــدف بررســی اثــر دو مقــدار مختلــف
فنتانیــل اینتراتــکال بــر روی امتیــاز آپــگار نــوزادان انجــام شــد.
بیمــاران ســه گــروه مشــخصات دموگرافیــک تقریبــاً یکســان
داشــته و از نظــر امتیــاز آپــگار در دقایــق یــک و پنــج و میــزان
وقــوع افــت فشــار خــون و برادیــکاردی و عوارضــی ماننــد تهــوع
و اســتفراغ ،خــارش و لــرز تفــاوت معنــیداری بیــن گروههــا
مشــاهده نشــد .در مطالعــهای کــه توســط ســانلی و همــکاران
بــا هــدف بررســی اثــر روپیواکاییــن هیپرباریــک نخاعــی بــرای
عمــل ســزارین بــا و بــدون فنتانیــل انجــام شــد بیمــاران بهطــور
تصادفــی بــه دو گــروه تقســیم شــدند .یــک گــروه  15میلیگــرم
روپیواکاییــن بــه همــراه  0/5میلیلیتــر ســالین و گــروه دیگــر
 15میلیگــرم روپیواکاییــن هیپــر باریــک بــه همــراه 25
میکروگــرم فنتانیــل (در حجــم  0/5میلیلیتــر) دریافــت کردنــد.
نمــره آپــگار در دقایــق یــک و پنــج در هــر دو گــروه مشــابه بــود
و همــه نــوزادان نمــره آپــگار دقیقــه پنــج بیشــتر از  7داشــتند.
در مطالعــه مــا آپگارهــم در دقیقــه یــک و در دقیقــه پنــج در
هــر ســه گــروه بــاالی  7بــود .در مطالعــه ســانلی برگشــت بلــوک
حســی بــه ســطح مهــره پنجــم کمــری در گــروه فنتانیــل در
مقایســه بــا گــروه ســالین طوالنیتــر بــود .عــوارض جانبــی
بیــن دو گــروه تفاوتــی نداشــت کــه بــا مطالعــه مــا همخوانــی
داشــت .در مطالعــه ســانلی نشــان داده شــد کــه اضافــه کــردن
فنتانیــل ســبب افزایــش طــول مــدت بــیدردی در بیمــاران
شــده ولــی تاثیــری بــر نمــره آپــگار نــوزادان نســبت بــه گــروه
کنتــرل نــدارد( .)4در مطالع ـهای دیگــر کــه توســط سیووســکی
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نتیجهگیری
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه در بیحســی نخاعــی بــرای عمــل
ســزارین ،اضافــه کــردن مقدارهــای  12/5و  25میکروگــرم
فنتانیــل بــه بوپیواکاییــن داخــل نخاعــی تاثیــرات مضــری بــر

تقدیر و تشکر
درپایــان الزم میدانیــم از تمامــی بیمارانــی کــه اجــازه دادنــد و
در ایــن تحقیــق مشــارکت نمودنــد تشــکر ویــژه داشــته باشــیم
و نیــز از دســتیاران بیهوشــی و پرســنل هوشــبری و اتــاق عمــل
بیمارســتان شــریعتی بندرعبــاس کــه بــدون همــکاری شــان
انجــام ایــن مطالعــه میســر نبــود ،کمــال تشــکر و امتنــان را
داریــم .همچنیــن الزم اســت از مدیریــت محتــرم بیمارســتان
شــریعتی و معاونــت محتــرم پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
هرمــزگان بابــت حمایــت همــه جانبــه خصوص ـاً تامیــن منابــع
مالــی مراتــب تشــکر و قدردانــی خــودرا ابــراز نماییــم.
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فشــار خــون معن ـیدار در مــادران بــاردار تحــت عمــل ســزارین
نســبت بــه گــروه کنتــرل نمیشــود در تناقــض بــود ولــی بیــن
آپــگار دقیقــه یــک و پنج بیــن دو گروه تفــاوت معنـیداری وجود
نداشــت کــه بــا مطالعــه مــا همخوانــی دارد( .)17در مطالعــهای
کــه توســط ســید حجــازی و همــکاران بــا هــدف بررســی تاثیــر
مقــدار کــم فنتانیــل  -بوپیواکاییــن در بیحســی اســپاینال روی
همودینامیــک و بــروز تهــوع و اســتفراغ و لــرزدر عمــل ســزارین
انجــام شــد  40بیمــار در دو گــروه مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد.
گــروه اول 8میلیگــرم بوپیواکاییــن و  10میکروگــرم فنتانیــل
دریافــت کردنــد در حالیکــه گــروه دوم تنهــا  12میلیگــرم
بوپیواکاییــن دریافــت کردنــد .در ایــن مطالعــه افــت فشــار خــون
سیســتولیک بهطــور معنـیداری در گــروه دوم بیشتــر از گــروه
اول بــود و شــیوع تهــوع و اســتفراغ در گــروه دوم بیشتــر از
گــروه اول بــود کــه بــا مطالعــه مــا همخوانــی نداشــت ولــی
بــروز لــرز در دو گــروه تفــاوت معن ـیداری نداشــت و بــا نتایــج
ایــن مطالعــه تطابــق دارد(.)18

روی نمــره آپــگار نــوزادان متولــد شــده نــدارد و از طرفــی میــزان
بــروز عــوارض جانبــی حیــن عمــل ماننــد تهــوع و اســتفراغ ،لــرز،
خــارش ،افــت فشــارخون و برادیــکاردی را در مــادران حیــن
بیحســی نخاعــی بهطــور قابــل توجهــی افزایــش نمیدهــد .از
محدودیتهــای ایــن مطالعــه عــدم بررســی شــدت درد و طــول
مــدت ب ـیدردی و میــزان نیــاز بــه داروهــای ب ـیدردی در دوره
پــس از عمــل میباشــد کــه پیشــنهاد میگــردد در مطالعــات
آتــی ایــن مــوارد و همچنیــن ســیر ریــکاوری بلــوک مــورد
بررســی قــرار گیــرد.
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Abstract
Aim and Background: The correct management of delivery and anesthesia is important for maternal and fetal
health outcome during cesarean section. The aim of this study was to compare the effect of spinal anesthesia with
plain bupivacaine, bupivacaine+25 µg fentanyl and bupivacaine+12.5 µg fentanyl on the newborn Apgar score
during elective cesarean section.
Methods and Materials: This study was a randomized double blinded clinical trial on 120 women aged 20-40
years, ASA 1&2 who were admitted for elective cesarean section. Patients were allocated into three equal groups
(n=40). Spinal anesthesia was applied by plain bupivacaine (group 1), bupivacaine+12.5 µg fentanyl (group 2),
bupivacaine+25 µg fentanyl (group 3). The 1stand 5thminute Apgar scores, demographic variables and other
variables were recorded during the operation. The statistical analysis was applied by ANOVA using SPSS 16.00
software.
Findings: The three groups were similar regarding age, weight and height. Apgar scores at 1 and 5 minutes were
not significantly different between the three groups. The incidences of side effects were not significantly different
among the three groups.
Conclusions: Adding doses of 12.5 and 25 microgram fentanyl to intrathecal bupivacaine did not have any
significant effect on the neonates’ Apgar scores. Additionally it did not significantly increase spinal anesthesia
side effects in the parturient.
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