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چکیده
زمینـه و هـدف :میـزان خونریـزی حین عمل بطور مسـتقیم بر نتیجه جراحـی بینی تاثیر گذار اسـت .هر اقدام و روشـی که سـبب کاهش خونریزی
شـود ارزشـمند خواهد بود .این مطالعه به منظور مقایسـه اثر دو روش ایجاد هیپوتانسـیون کنترله در حین عمل رینوپالسـتی میباشـد.
مـواد و روشهـا :درایـن کارآزمایـی بالینـی تصادفـی آیندهنگـر ،تعـداد  80بیمار بـا طبقه بنـدی انجمن بیهوشـی امریـکا  1کاندید جراحـی زیبایی
بینـی ،مـورد مطالعـه قـرار گرفتهانـد .بیمـاران بطور تصادفـی در دو گروه  40نفره قـرار گرفتند در گروه ،Aتـک دوز هیدراالزین و پروپرانـول و در گروه
 Bانفیـوژن رمیفنتانیـل در طـول بیهوشـی اسـتفاده شـد .رضایتمنـدی جـراح در حیـن عمـل ،فشـارخون و ضربان قلب بیمـاران در حیـن عمل ثبت
گردیـد .از نـرم افـزار  SPSSجهـت تجزیـه و تحلیل اطالعات بدسـت آمده اسـتفاده گردید.
یافتههـا :متغیرهـای زمینـهای و خصوصیـات جراحی و بیهوشـی بین دو گروه یکسـان بـود .رضایتمندی جـراح از پاک بودن گسـترهی عمل در گروه
رمیفنتانیـل بیشـتر بودهاسـت(.پی کمتـر از  .)0/001میانگیـن مـدت زمـان عمل جراحـی در گـروه رمیفنتانیل باالتر بوده اسـت .فشـارخون در گروه
رمیفنتانیـل کاهـش معنـاداری داشتهاسـت( .)P=0/036تعداد ضربان قلـب در دو گروه دارای تفـاوت معناداری نبودهاسـت.)P=0/156(.
نتیجهگیـری :در مجمـوع بـر اسـاس نتایـج حاصل چنین اسـتنباط میشـود که بیهوشـی با اسـتفاده از تجویـز انفیـوژن رمیفنتانیل میتواند سـبب
کاهـش میـزان خونریـزی و افزایـش میـزان رضایتمنـدی جـراح در جراحـی جراحـی زیبایی بینـی گردد و ایـن اثرگذاری به طور مشـخصی بیشـتر از
اسـتفاده از روش تجویـز تـک دوز هیدراالزین و پروپرانولول میباشـد.
واژههای کلیدی :رمیفنتانیل ،هیدراالزین ،پروپرانولول ،جراحی زیبایی بینی ،هیپوتانسیون کنترله.

مقدمه
خونریــزی بیــش از حــد در طول عمــل جراحی یکــی از مهمترین
مشــکالت در حیــن عمــل جراحــی زیبایــی بینــی میباشــد .بــا
کاهــش تعریــف شــده فشــارخون و ضربــان قلــب میتــوان بــه

هــدف پــاک بــودن فیلــد عمــل جراحــی رســید .خونریــزی بیش
از حــد در طــول عمــل جراحــی عــاوه بــر کاهــش دیــد جــراح
نســبت بــه فیلــد جراحــی باعــث وارد شــدن بیشــتر ترومــا بــه
بافتهــای اطــراف و طوالنیتــر شــدن دوره بهبــودی بعــد از

نویسنده مسئول :پزشک دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،مرودشت ،مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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پروپرانولول در ایجاد فشـارخون پاییـن کنترله در بیماران تحـت جراحی زیبایی
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مهسا خمستان و همکاران

فشــارخون پایین کنترله بــه دو روش فیزیولوژیک و فارماکولوژیک
انجــام میشــود .روش فیزیولوژیــک شــامل وضعیــت دادن بــه
بــدن ،تغییــرات همودینامیــک مثــل اثــر بــر روی فشــار راههــای
هوائــی و ضربــان قلــب و میــزان خــون در جریــان در عــروق
میباشــد .شــروع بیهوشــی معمــوال بــا باربیتوراتهــای وریــدی
صــورت میگیــرد و بهدنبــال آن نیتــروس اکســاید  -اکســیژن
(10و)11
و هالوتــان ،انفلــوران ،پروپوفــول ،ایزوفلــوران داده میشــود.
در بســیاری از بیمــاران ،بهخصــوص آنهایــی کــه مســنتر
هســتند و در گــروه ســنی بــا فعالیــت کــم ،ترکیــب کــردن
داروهــای بیهوشــی هالوژنــی قــوی ،تنفــس کنترل شــده،وضعیت
دادن بــه بــدن (شــیبدار کــردن) بیمــار بــرای ایجــاد شــرایط
مناســب حتــی در غیــاب هیپوتانســیون محســوس ،کافــی
میباشــد .در افــراد ســالم ،تنومنــد و بــا فعالیــت فیزیکــی معموال
()11
الزم اســت از داروهــای منبســط کننده عروقــی را بــه کار برند.
فشــارخون پاییــن بــا وضعیــت دادن مناســب بــه بــدن مریــض
ادغــام شــده اســت تــا محــل عمــل جراحــی باالتــر قــرار گیــرد
و بدیــن ترتیــب بــه علــت وجــود جاذبــه جریــان خــون وریــدی
بــدن بــه ســمت دیگــری از بــدن کــه پایینتــر از محــل عمــل
جراحــی قــرار دارد تخلیــه شــود و بنابرایــن مــا فیلــد عمــل
جراحــی پاکتــری خواهیــم داشــت و بنابرایــن جــراح هــم دیــد
بهتــری نســبت بــه محــل عمــل جراحــی خواهــد داشــت.
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

احتیــاط زیــادی صــورت گیــرد زیــرا احتمــال نارســایی قلــب یــا
انقبــاض برونشهــا وجــود دارد( .)11هیدراالزیــن بــا شــل کــردن
عضــات صــاف جــداره عــروق موجــب کاهــش مقاومــت محیطی
میگــردد و در نتیجــه باعــث کاهــش فشــارخون میشــود امــا
فشــار داخــل مغــزی بطــور مشــخص افزایــش مییابــد(.)1
از هیپوتانســیون کنترلــه بایــد بــا احتیــاط اســتفاده شــود
تــا احتمــال آســیب بــه ارگانهــای حیاتــی بــه حداقــل
برســد .خطــرات مهمــی کــه ممکــن اســت در اثــر بکاربــردن
هیپوتانســیون کنتــرل شــده پیــش آیــد عبارتنــد از :احتمــال
نارســایی گــردش خــون کرونــری ،مغــزی و یــا کلیــوی .گــردش
خــون مغــز و قلــب تحــت تاثیــر مــواد آدرنرژیــک نبــوده ،امــا
اساســا بــا نیازهــای متابولیکــی میــوکارد و یــون هیــدروژن یــا
تغییــرات گیرندههــای فشــار در مغــز پاســخ میدهــد .بــا
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عمــل خواهــد شــد .هیپوتانســیون کنتــرل شــده ،از خونریــزی
محــل شــکاف جراحــی کاســته و بــه ایــن وســیله آزادی تکنیکی
و دیــد بهتــری را بــرای جــراح از نظــر دقیقتــر انجــام دادن
عمــل جراحــی فراهــم میســازد .بــا خونریــزی کمتــر ،شــرایط
مناســب بــرای جراحــان پالســتیک فراهــم میشــود ،یعنــی:
میــزان لیگاتــور و کوتریــزه کــردن بافــت کمتــر خواهــد شــد،
شــانس ایجــاد عفونــت بــه حداقــل میرســد ،و ترمیــم زخمهــا
بهتــر صــورت میگیــرد و در اعمــال جراحــی بــزرگ نیــاز بــرای
جایگزینــی خــون کمتــر میشــود .در فشــارخون پاییــن کنترلــه
بــا اســتفاده از روشهــای مختلــف ،فشــارخون سیســتولیک تــا
حــدود  80-90میلیمتــر جیــوه و فشــار متوســط شــریانی در
افــرادی بــا فشــارخون نرمــال در حــدود 50-60میلیمتــر جیــوه
کاهــش مییابــد(.)1

در هیپوتانســیون کنترلــه از داروهایــی نظیــر گانگلیــون بالکرهــا
(تــری متافــان و پنتولینیــوم) ،شــلکنندههای عضــات جــدار
عــروق نظیر(هیدراالزیــن و ســدیم نیتروپروســاید) ،آلفــا و بتــا
بالکرها(پروپرانولــول) اســتفاده میشــود .بــرای ایجــاد کاهــش
فشــارخون کنترلــه از رژیمهــای مختلــف دارویــی اســتفاده
میشــود کــه بــرای ایــن منظــور در ایــن مطالعــه از رمیفنتانیــل،
پروپرانولــول و هیدراالزیــن اســتفاده شــده اســت .رمیفنتانیــل
کــه یــک اگونیســت انتخابــی مخــدری اســت کــه بــا آزاد شــدن
هیســتامین و همچنیــن بــه صــورت مرکــزی ،سیســتم وازوموتور
را ســرکوب میکنــدو باعــث کاهــش فشــارخون میشــود .در
مقایســه بــا ســایر داروهــای مخــدری مثــل فنتانیــل و آلفنتانیــل،
رمیفنتانیــل میتوانــد موجــب ثبــات همودینامیکــی بهتــری در
حــوادث اســترسزایی جراحــی شــده و تغییــرات جریــان خــون
مغــزی را بــه حداقــل برســاند .از عــوارض جانبــی رمیفنتانیــل
میتــوان کاهــش فشــار خــون دیاســتولی ،کاهــش اشــباع
اکســیژن خــون و تهــوع و اســتفراغ را نــام بــرد .پروپرانولــول بــه
عنــوان یــک بتابالکــر غیرانتخابــی کــه بــا مهــار گیرندههــای بتــا
آدرنرژیــک میــزان فعالیــت رنیــن در پالســما را افزایــش میدهــد
و لیپولیــز را کاهــش میدهــد و همچنیــن انقبــاض عضلــه
قلــب را میکاهــد و در نتیجــه فشــارخون را کاهــش میدهــد
اســتفاده شــده اســت( .)1از طرفــی چنیــن درمانــی بایــد بــا

بررسی مقایسه انفیوژن رمیفنتانیل با تجویز تک دوز هیدراالزین...

بنابرایــن در کل درصــدد بررســی مقایســه اثربخشــی تجویــز
ترکیــب هیدراالزیــن و اینــدرال بــا انفیــوژن رمیفنتانیــل در
ایجــاد فشــارخون پاییــن کنترلــه در بیمــاران تحــت عمــل
جراحــی زیبائــی بینــی هســتیم تــا بــا مقایســه میــزان اثــر
داروهــا در کاهــش خونریــزی در حیــن عمــل جراحــی و ایجــاد
فیلــد جراحــی تمیزتــر و کاهــش نیــاز بــه اســتفاده کمکــی از
داروهــای کاهنــده فشــار خــون حیــن عمــل کــه رضایــت بیشــتر
جــراح را بــه همــراه م ـیآورد میباشــیم تــا آنهــا را بــه عنــوان
داروی مناســب ،جهــت اســتفاده همــگان معرفــی نماییــم.
روش مطالعه
ایــن مطالعــه بــه صــورت کارآزمایــی بالینــی میباشــد و در شــهر
شــیراز اجــرا شدهاســت .مجــوز کمیتــه اخــاق ایــن طــرح،
توســط کمیتـهی اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز صــادر
گردیــده اســت.از تمامــی شــرکت کننــدگان در ایــن مطالعــه،
فــرم رضایــت نامــه کتبــی گرفتــه شدهاســت .کلیــه بیمــاران کــه
در بــازه ســنی  20-40ســال باشــند ،کــه کاندیــد رینوپالســتی
جراحــی زیبایــی بینــی هســتند بــا طبقهبنــدی انجمن بیهوشــی
امریــکا  1درایــن مطالعــه قــرار گرفتهانــد .افــراذی کــه در طبقــه
بنــدی انجمــن بیهوشــی امریــکا  2و 3بودند یا ســابقهی بیهوشــی
عمومــی اخیــر (ســه مــاه گذشــته) ،اعتیــاد به مــواد مخدر ،شــرح
حــال حساســیت بــه پروپرانولول یــا هیدراالزیــن یــا رمیفنتانیل،
فشــارخون بــاال ،بیماریهــای قلبی-عروقــی از مطالعــه حــذف
شــدند .حجــم نمونــه درایــن مطالعــه  80نفــر میباشــد کــه بــه
دو گــروه  40نفــره  Bو  Aتقســیم شــدهاند .تقســیم بنــدی
بصــورت تصادفــی ســازی بلــوک شــده انجــام شدهاســت.
در القــاء بیهوشــی از تیوپنتال ســدیم یا پروپوفول اســتفاده نشــده
اســت .و از داروهــای زیــر جهــت االی بیهوشــی اســتفاده شــد:
میدازوالم  2میلیگرم
فنتانیل  100میکروگرم

سیس آتراکوریوم  0/2میلیگرم بر کیلوگرم
مورفین  0/1میلیگرم بر کیلوگرم
بــرای نگهــداری بیهوشــی از ایزوفلــوران (MAC 1/2تــا زمــان
پانســمان) اســتفاده شــد.
بیمــاران گــروه  Aقبــل از القــا بیهوشــی بــه میــزان  1میلیگــرم
پروپرانولــول و  20میلیگــرم هیدراالزیــن بــه صــورت خوراکــی
دریافــت کردهانــد و بیمــاران گــروه  Bتحــت اینفیــوژن
رمیفنتانیــل بــه میــزان  0/1-0/3میکروگــرم بــر کیلوگــرم در
دقیقــه (تــا زمــان آخریــن بخیــه) قــرار گرفتهانــد .همچنیــن
اگــر فشــارخون بیمــار شــدیدا افــت کنــد پمــپ انفوزیــون
رمیفنتانیــل قطــع میشــود .جهــت کنتــرل بهتــر خونریــزی
در تمامــی بیمــاران در هــر دو گــروه ســر و گــردن نســبت بــه
محــور افــق  20درجــه باالتــر قــرار گرفتنــد .همچنیــن در هــر
گــروه  Aو  ،Bجــراح میتوانــد بعلــت خونریــزی زیــاد و نداشــتن
دیــد کافــی از فیلــد جراحــی درخواســت مداخلــه مثــا :تجویــز
یــک دوز تــری نیتــرو گلیســیرین را داشــته باشــد.
در هـر دوگروه فشـارخون و ضربان قلب قبل از القای بیهوشـی5 ،
دقیقـه بعـد ،بالفاصله بعـد از برش جراحی و سـپس هر  15دقیقه
تـا زمـان آخریـن بخیـه پوسـتی ثبـت شدهاسـت .در پرسشـنامه
میـزان رضایتمنـدی جـراح از فیلـد عمـل ذکـر شدهاسـت.
رضایـت جـراح را کارشـناس بیهوشـی حاضـر در اتـاق عمـل بـر
حسـب بازخـوردی کـه از جـراح گرفته اسـت و همچنیـن آیا نیاز
بـه مداخلـه داروئـی بیشـتری یـوده اسـت یا خیـر ثبـت میکند.
اگـر در هـر گـروه  Aو  Bنیاز بـه مداخله حین عمل بوده اسـت با
ذکـر نـوع مداخله (مثلا :تجویز یـک دوز تری نیترو گلیسـیرین)
بیان شدهاسـت .فرایند جمعآوری اطالعات ،با اسـتفاده از پرسـش
نامـه ،کلیـه اطالعـات شناسـایی بیمـار ،قرارگیری در گـروه  Aیا
 ،Bفشـارخون و ضربـان قلـب ثبت شـده طبق سـاعات مندرج در
بـرگ پرسشـنامه ،مداخلـه احتمالـی و رضایت جـراح جمع آوری
شـد ه اسـت .در خاتمه دادههای حاصل از نتایج اندازهگیری شـده
بـه نرمافـزار  SPSSوارد شدهاسـت .میانگین-انحـراف معیار مورد
نظـر محاسـبه و مقیـاس بیـن مقادیـر پارامتـر مـورد اندازهگیری
توسـط تسـت تی انجام گرفتهاسـت.
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هیپوتانســیون کنتــرل شــده فشــارخون ،ســرعت ضربــان قلــب
و بــازده قلبــی کاســته میشــود و بــه ایــن ترتیــب کار قلــب و
در نتیجــه مصــرف متابولیکــی میــوکارد کــم میشــود ،بنابرایــن
کاهــش جریــان خــون کرونــر جایــز خواهــد بــود(.)11
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یافتهها
گروه

گروه

A

B

میانگین فشار خون دیستولیک اولیه

78/47

83/95

125/62

146/87

27/92

28/42

میانگین طول مدت جراحی
(دقیقه)
میانگین سن
مرد

24

زن

16

27
13

جــدول  .1کــه میــزان رضایــت جــراح از نظــر پــاک بــودن فیلــد جراحــی را نشــان میدهــد .در گــروه  Aرضایــت جــراح خیلــی کــم
بودهاســت ولــی در گــروه  Bرضایــت جــراح بســیار زیــاد اســت و تفــاوت معنــا داری وجــود دارد)P= 0/001( .
جدول .1میزان رضایتمندی جراحان در مقایسه دو گروه از نظر خونریزی در فیلد جراحی
ضعیف

میزان رضایت جراح
گروه

متوسط

خیلی خوب

خوب

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

گروه A

28

70

12

30

_

_

_

_

گروه B

1

2/5

1

2/5

7

17/5

31

77/5

تست آماری مورد استفاده :معادله برآورد کلی

لــزوم مداخلــه و اســتفاده از داروهــای ثانویــه کاهنــده فشــارخون در هرکــدام از گروههــا دارای تفــاوت معنــادار بــوده اســت.
( .)P=0/001در گــروه  Aدر  39نفــر یعنــی  97/5درصــد نیــاز بــه مداخلــه و اســتفاده از داروهــای کاهنــده فشــارخون همچــون
نیتروگلیســیرین و پروپرانولــول از طریــق وریــدی بودهاســت و در گــروه  Bدر  9نفــر یعنــی 22/5درصــد نیــاز بــه مداخلــه در جهــت
کاهــش فشــارخون بودهاســت.
جدول .2نیاز به مداخله بیشتر در حین عمل جراحی
بلی

نیاز به مداخله بیشتر
گروه

خیر

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

گروهA

39

97/5

1

2/5

گروهB

9

22/5

31

77/5

تست آماری مورد استفاده :معادله برآورد کلی
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میانگین فشار خون سیستولیک اولیه

120/75

129/1

بررسی مقایسه انفیوژن رمیفنتانیل با تجویز تک دوز هیدراالزین...

25

متوسـط زمـان عمـل در گـروه  Bنسـبت به گـروه  Aطوالنیتر بودهاسـت .و این تفـاوت معنـادار میباشـد )P=0/001( ،بهطوریکه میانگین
زمـان در گـروه  Aبرابـر بـا  125/62±18/50میباشـد و میانگیـن زمان در گـروه  Bبرابر با  146/87±26/18میباشـد( .براسـاس جدول )3

زمان عمل

میانگین

انحراف معیار

گروهA

125/6250

18/50805

گروهB

146/8750

26/18199

گروه

فشار خون متوسط شریانی در گروه  Bنسبت به گروه  Aکمتر بوده است و این تفاوت معنادار است ( ،)P=0/0001(.بر اساس جدول)5

بـرای فشـارخون سیسـتولیک ،میـزان تغییـرات در بیـن دو گروه ،تفـاوت معناداری وجـود دارد و دامنـه آن در گـروه  Bطوالنیتر بوده و
بیشـتر کاهـش داده اسـت()P=0/034( .بـر اسـاس جـدول  .)4در جـدول  4برای هر بیمـار در هر گروه اختالف فشـارخون سیسـتولیک
اولیـه ازآخریـن فشـار خون سـییتولیک بدسـت آمد و سـپس برای هـر گروه یک میانگیـن از این اختالف گرفته شـد .بنابرایـن در جدول
 4عـدد  36/6نشـاندهنده میانگینـی از اختلاف فشـارخون اولیـه بـا آخریـن فشـارخون هر بیمـار در گـروه دریافت کننـده هیدراالزین
میباشـد و عـدد  44/3هـم بدیـن صـورت بـرای گـروه دریافتکننـده رمیفنتانیـل بدسـت آمـده اسـت .در نتیجـه مشـاهده میشـود
کـه رمیفنتانیـل توانسـته فشـار خـون سیسـتولیک اولیـه را بیشـتر کاهـش دهـد .همچنیـن در گـروه  ،Bدامنـهی تغییرات فشـارخون
دیاسـتولیک طوالنیتـر بـوده و معنـادار نمیباشد()P=0/158(.براسـاس جـدول  )4دامنهی تغییـرات ضربان قلب ،در گـروه  Aطوالنیتر
بـوده و معنـادار نمیباشد()P=0/156(.براسـاس جدول)4
جدول .4مقایسه فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب در دو گروه A،B

فشارخون سیستولیک
فشارخون دیاستولیک
ضربان قلب

گروه
A
B
A
B
A
B

تعداد

میانگین اختالف

40

-36/6

40

-44/3

40

-28/42

40

-32

40

-24/37

40

-20/65

عدد پی
0/034
0/158
0/156

جدول  .5مقایسه فشارخون متوسط شریانی در دو گروه A،B

مقایسه فشارخون متوسط شریانی

گروه

تعداد

میانگین اختالف

A

40

77/88

40

69/26

B

عدد پی
0/0001
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جدول .3مدت زمان عمل جراحی
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

فیلیــپ و بورلــی انجــام شــد ،اعــام نمودنــد کــه هــر دو داروی
رمیفنتانیــل و آلفنتانیــل بــه یــک میــزان فشــارخون شــریانی
را کاهــش دادهانــد( .)7همچنیــن در مطالعــهای کــه توســط
ابوســیف و عثمــان بــر روی  130فــرد بالــغ بــدون محدودیــت
جنســی در محــدوده ســنی بیســت تــا چهــل و پنــج ســال بــا
طبقــه بنــدی انجمــن بیهوشــی امریــکا 1و 2در ســال 2015
صــورت گرفــت ،چنیــن اعــام نمودنــد کــه در عمــل جراحــی
زیبایــی بینــی رمیفنتانیــل و نیتروپروســاید هــر دو بــدون
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بحث
جهــت کاهــش میــزان خونریــزی حیــن عمــل جراحــی از
روشهــا و داروهــای مختلفــی اســتفاده میشــود .براســاس
نتایــج ایــن مطالعــه ،در بیمــاران گــروه دریافــت کننــده انفیــوژن
رمیفنتانیــل میــزان خونریــزی کمتــر و در نتیجــه فیلــد
جراحــی تمیزتــری حاصــل شــد ،و میــزان رضایتمنــدی جراحــان
از گــروه دریافــت کننــده رمیفنتانیــل بیشــتر از گــروه دریافــت
کننــده هیدراالزیــن و پروپرانولــول میباشــد .ایــن یافتههــا ،در
تاییــد مطالعــات مشــابه میباشــد ،بعنــوان مثــال ،مطالعــهی
دگــوت کــه در ســال  2001بــه چــاپ رســید ،اثــر رمیفنتانیــل،
نیتروپروســاید و اســمولول در کاهش فشــارخون کنترلــه در طول
عمــل تمپانوپالســتی مقایســه میکردنــد کــه در نهایــت ابــراز
نمودنــد کــه در گــروه بیمارانــی کــه بــا رمیفنتانیــل بیهــوش
گردیدنــد ،بدلیــل کاهــش خونریــزی جــراح فیلــد تمیزتــری
داشته اســت(.)2
همانطــور کــه در مطالعـهای کــه توســط کوســوکو و مــوگ ،بــر
روی  52بیمــار در حیــن عمــل جراحــی زیبایــی بینــی صــورت
گرفــت ،اعــام نمودنــد کــه اســتفاده از رمیفنتانیــل قبــل و حین
عمــل جراحــی زیبایــی بینــی میتوانــد میــزان خونریــزی حیــن
عمــل را کاهــش دهــد( .)3امــا در مطالعهایــی کــه در ســال 1390
توســط دکتــر همایــی صــورت گرفتــه بیــن ســولفات منیزیــم و
رمیفنتانیــل اعــام نمودهانــد کــه از نظــر میــزان خونریــزی
و فیلــد جراحــی تفاوتــی بیــن ایــن دو دارو مشــاهده نگردیــده
اســت( .)4امــا در ایــن مطالعــه تنهــا  39نفــر کــه در گــروه
رمیفنتانیــل تنهــا  19نفــر و در گــروه ســولفات منیزیــم 20
نفــر مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد ،بنابرایــن بهنظــر میرســد
مطالعــه بــر روی تعــداد افــراد کمــی قــرار گرفتــه اســت و شــاید
اگــر تعــداد بیمــاران مــورد طالعــه بیشــتر بــود نتیجــه متفــاوت
میبــود .مطالعهایــی توســط دکتــر مهــدی فتحــی و همــکاران
ایشــان صــورت گرفــت کــه درآن مقایســه میــزان خونریــزی
اعمــال شــفت ران بــه دو روش اســتفاده از ترانگزامیــکاســید
و القــای کاهــش فشــارخون کنترلــه توســط  5میکروگــرم در
دقیقــه نیتروگلیســیرین انجــام دادنــد .کــه درایــن مطالعــه
میــزان خشــک بــودن فیلــد جراحــی و رضایــت منــدی جــراح

در گــروه هیپوتانســیون کاهــش فشــارخون کنترلــه  76درصــد و
در گــروه ترانگزامیــک اســید  70درصــد بــود و در نتیجــه تفــاوت
معنــاداری بیــن دو گــروه مشــاهده نشــد.
برخــاف مطالعــه مــا کــه در بیمــاران گــروه دریافــت کننــده
رمیفنتانیــل میــزان خونریــزی کمتــر و در نتیجــه جراحــان
فیلــد جراحــی تمیزتــری داشــتند( .)5از علــل احتمالــی ایــن
تفــاوت نتیجــه بــا مطالعــه مــا عــدم دادن وضعیــت مناســب بــه
بــدن بیمــار میتوانــد باشــد .همچنیــن محــل عمــل جراحــی
متفــاوت از محــل عمــل جراحــی در مطالعــه مــا بــوده اســت.
همچنیــن در مطالعــه مــا بــرای ایجــاد کاهــش فشــارخون
کنترلــه از رمــی فنتانیــل اســتفاده شــده امــا در ایــن مطالعــه از
نیتروگلیســیرین اســتفاده شــده اســت.
کاهــش فشــارخون کنترولــه بهطــور وســیعی بــرای کاهــش
میــزان خونریــزی و جلوگیــری از تزریــق خون اســتفاده میشــود.
در برخــی از اعمــال جراحــی ماننــد عمــل جراحــی زیبایــی بینی
بعلــت آناتومــی ســرو گــردن ،میــزان خونریــزی زیــاد و وجــود
بخشهــای آســیبپذیر وضــوح فیلــد عمــل جراحــی یــک
ضــرورت بــه شــمار م ـیرود .یافتههــای مطالعــه مــا نشــان داد
کــه رمیفنتانیــل میتوانــد فشــارخون سیســتولیک را بیشــتر
کاهــش دهــد و در نتیجــه اثــر بخشــی بیشــتری در کاهــش
خونریــزی در مقایســه بــا هیدراالزیــن بــه همــراه پوپرانولــول در
اعمــال جراحــی زیبایــی بینــی داشــته باشــد .طبــق مطالعــه ای
کــه توســط میلــس و پــاوول در ســال  2002صــورت گرفــت
چنیــن اعــام نمودنــد کــه رمیفنتانیــل در مقایســه بــا فنتانیــل
طــی عمــل جراحــی قلــب فشــارخون شــریانی را بیشــتر کاهــش
داده اســت( .)6امــا در مطالعــهای کــه در ســال  1997توســط

بررسی مقایسه انفیوژن رمیفنتانیل با تجویز تک دوز هیدراالزین...

درایــن مطالعــه مــا بــه نتایجــی کــه تفاوتــی بیــن میــزان ضربــان
قلــب در دو گــروه  Aو  Bباشــد دســت نیافتیــم .ایــن یافتــه ،در
تاییــد مطالعــات مشــابه میباشــد ،بهعنــوان مثــال ،در مطالعــه
فیلیــپ و بورلــی چنیــن اعــام نمودنــد کــه تفاوتــی بیــن میــزان
ضربــان قلــب در بیمارانــی کــه رمیفنتانیــل دریافــت کردنــد و
در بیمارانــی کــه آلفنتانیــل گرفتنــد وجــود نــدارد(.)7
در ایــن مطالعــه بیمــاران گــروه  Bدر حیــن جراحــی فشــارخون
پایینتــری داشــتند و نیــاز بــه مداخلــهی کمتــری داشــتهاند،
کــه ایــن نتایــج در مطالعــهی دکتــر عالمیــان نیــز مشــاهده

گردیدهاســت( .)9همچنیــن در مطالعــهی میلــس و پــاوول
اعــام نمودنــد کــه نیــاز بــه مداخــات داروئــی در گروهــی کــه
رمیفنتانیــل دریافــت کردنــد کمتــر بــوده اســت(.)6
در ایــن مطالعــه کارشناســان بیهوشــی و جــراح مورد کورســازی
قــرار نگرفتنــد .ثبــت دادههــا در هنــگام عمــل جراحــی زیبایــی
بینــی بــر عهــده کارشــناس بیهوشــی بــوده اســت و نظــر جــراح
در مــورد پــاک بــودن فیلــد جراحــی مــورد بررســی بــوده
اســت در نتیجــه کورســازی در ایــن مــوارد امــکان پذیــر نبــوده
اســت .بنابرایــن احتمــال خطــا وجــود دارد .بهطــور کلــی در
کارآزماییهــای خــاص بهخصــوص کارآزمایــی عمــل جراحــی
کورکــردن مشــکل یــا غیــر ممکــن اســت.
نتیجهگیری
بهنظــر میرســد اســتفاده از انفیــوژن مــداوم رمیفنتانیــل در
عمــل جراحــی زیبایــی بینــی در مقایســه بــا تجویــز تــک دوز
درون وریــدی هیدراالزیــن و پروپرانولــول بهتــر میتوانــد بــه
کنتــرل فشــار خــون و کاهــش آن منجــر شــود و فیلــد جراحــی
پاکتــری را خواهیــم داشــت.
مقالــه حاضــر ،مســتخرج از پایــان نامــه دانشــجویی خانــم دکتــر
مهســا خمســتان بــا شــماره طــرح  87 /1005در دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــیراز میباشــد و بــا حمایــت مالــی کمیتــه تحقیقــات
دانشــجویی ،واحــد بیــن الملــل ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز-
شــیراز -ایــران انجــام شــده اســت.
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صــورت گرفــت ،اعــام نمودنــد کــه رمیفنتانیــل فشــارخون
متوســط شــریانی را کاهــش داده اســت(.)3

27

مهسا خمستان و همکاران

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 23:09 IRDT on Friday June 22nd 2018

hypotension induced by Magnesium Sulfate versus
Remifentanil in PSF surgery. Anesthes Pain Med.
2012 Mar 15;2(6):52-62.
5. Fathi M, Hassani V, Joudi M, Farazmehr K.[
Comparison of blood loss in femoral shaft
surgeries between tranexamic acid and controlled
hypotension(Persian)] . J Anesth pain.2012;2(7):7590
6. Myles PS, Hunt JO, Fletcher H, Watts J, Bain D,
Silvers A, Buckland MR. Remifentanil, fentanyl,
and cardiac surgery: a double-blinded, randomized,
controlled trial of costs and outcomes. Anesth Analg.
2002 Oct 1;95(4):805-12..
7. Philip BK, Scuderi PE, Chung F, Conahan TJ, Maurer
W, Angel JJ, Kallar SK, Skinner EP, Jamerson
BD. Remifentanil compared with alfentanil
for ambulatory surgery using total intravenous

28

anesthesia. Anesth Analg. 1997 Mar 1;84(3):515-21.
8. Aboseif K, Osman M. Use of remifentanil in comparison
with sodium nitroprusside for controlled hypotension
during rhinoplasty: Randomized controlled trial. Eg
J Anesth, 2015 October , vol.31(4):303-308.
9. Zaman B, Siamdoust A, Tarjoman R, Alimian M, Imani
F, Alebouyeh M. Comparison of sedative effect of
remifentanil with propofol in senile cataract surgery
under retrobulbar block. Anesthes Pain Med. 2012
May 15;2(7):81-0.
10. Naghibi, Khosrou. [Hypotensive Anesthesia power
point(persian)]. J Isfahan Med Sch 2016, May
;2(3):23-30.
11. Degoute CS. Controlled ypotension: a guide to drug
choice. Drugs. 2007;67(7):1053-76

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 23:09 IRDT on Friday June 22nd 2018

29

Autumn 2016, Vol 7, NO 1

Evaluating the effect of Remifentanil infusion vs. single dose intravenous
Hydralazine plus Propranolol to provide controlled hypotension in patients
undergoing Rhinoplasty in Khalili hospital of Shiraz
Mahsa Khamestan 1*, Seyyed Ebrahim Sadeghi 2, Kazem Samadi 2, Mohsen Forouzan 3
1. General Physician, Medical and educational center of Shahid Motahari,Shiraz University of Medical Sciences, Marvdasht
2. Assistant professor of Anesthesiology, Medical and educational center of Shahid Motahari,Shiraz University of Medical Sciences,
Marvdasht
3. Anesthetist, Khalili Hospital, Shiraz University of Medical Sciences,Shiraz

Abstract
Aim and Background: Bleeding during Rhinoplasty has direct effect on the results of this operation, so every
effort to reduce this would be appreciated. This study was performed to compare the result of using two different
drugs in order to reduce bleeding during hinoplasty.
Methods and Materials: This was a double-blinded study in which 80 patients with physical status class (ASA)
I undergoing rhinoplasty were included. They were randomly assigned into two groups of 40: Group A received
single dose of intravenous Hydralazine plus Propranolol and group B was under Remifentanil infusion during
surgery. Patients’ blood pressure and heart rate and also the surgeons’ satisfaction were all evaluated. Data was
finally analyzed using SPSS software.
Findings: The demographic data and the surgical-anesthetic situations were similar between the groups.
Surgeon’s satisfaction was significantly higher in the Remifentanil group (p value< 0.001). The mean time of
surgery was longer in Remifentnil group.
Also blood pressure was significantly lower in this group ( p= 0.036). However heart rate was not significantly
different among the two groups (p=0.156).
Conclusions: Our study shows that Remifentanil infusion has better effect on surgeon’s satisfaction and blood
pressure control during Rhinoplasty than single dose Hydralazine and propranolol.
Keywords: Hydralazine, Propranolol, Remifentanil, Rhinoplasty, controlled Hypotension
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