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Abstract
Introduction: The stress response caused by surgery makes sending messages from the site of
injury or surgery to the central nervous system and the hypothalamus and pituitary and in turn
to the liver and adrenal medulla. In response; release of adrenocorticotropic hormone, growth
hormone, vasopressin and the subsequent release of cortisol and insulin release inhibition
occurs which leading to increased glucose (hyperglycemic response), intensified lipolysis, the
breakdown of proteins and gluconeogenesis in the liver and insulin resistance in the cells will
appear. It seems that the use of spinal anesthesia with local anesthetics as a method of
inhibiting impulse afferent and efferent waves of central nervous system have an important
role in the inhibition of this reaction. Therefore, this study aimed to investigate the effect of
general anesthesia along with spinal in diabetic patients during coronary artery bypass surgery
(CABG).
Materials and Methods: This study was a single-blind randomized clinical trial in patients
undergoing coronary artery bypass in 2015-2016. Patients were divided randomly into two
groups. The control group (under anesthesia GA) and test group (under anesthesia
combination of GA and SA). Blood sugar levels and insulin levels were assessed before,
during and after surgery. Also the Norepinephrine, Inderal, Thrinitroglycerine and Atropine
drugs required in the two groups were compared. Finally data were analyzed via independent
T sample test and one way Anova.
Results: Blood sugar levels were significantly higher in the intervention group than the
control in all three periods before (229.75 > 152.17), during (178.41 > 131.20) and after
(185.08 > 143.29) surgery. Also average of Insulin required intervention group (113.58) was
more than control group (70.58). An increasing proportion of insulin needed during surgery in
the treatment group was lower than control. There were no significant difference in amount of
atropine (control: 0.50 intervention: 0.145) and Inderal (control: 0.291 intervention: 0.333)
required for groups while differences in Norepinephrine (control: 6. 91 intervention: 0.00) and
Thrinitroglycerine (control: 2.00 intervention: 7.08) used in the two groups was significant (P
< 0.00).
Conclusions: Spinal anesthesia along with general can control blood sugar in diabetics and
reduce the need for insulin, as well as blood pressure and heart rate in improving the quality of
anesthesia, improve the outcome of surgery, pain and quality of life of diabetic patients
undergoing coronary artery bypass surgery.
Keywords: Blood Sugar, Diabetic Patients, Coronary Artery Bypass Graft, General
Anesthesia, Spinal
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چکیده
مقدمه :واکنش استرس ایجاد شده در عمل جراحی موجب ارسال پیامهایی ازمحل جراحی به سیستم عصبی مرکزی
و محور هیپوتاالموس و هیپوفیز و ارسال امواج وابران سیستم اتونوم به کبد و مدوالی آدرنال میشود که منجر به
عوارض جانبی مختلف ناشی از افزایش یا کاهش فعالیت غدد داخلی میگردد .استفاده از بیهوشی اسپاینال با بیحس
کنندههای موضعی میتواند نقش بارزی در مهار این عوارض داشته باشد .از این رو مطالعه اخیر با هدف بررسی تأثیر
استفاده از روش بیهوشی عمومی به همراه بیحسی نخاعی بر بیماران دیابتیک حین عمل جراحی بای پس عروق
کرونر انجام شد.
عمل جراحی بای پس عروق کرونر انجام شد .نمونه گیری به صورت تصادفی انجام و بیماران به دو گروه شاهد (تحت
بیهوشی عمومی) و مورد (تحت بیهوشی ترکیب دو روش عمومی و اسپاینال) تقسیم شدند .میزان قند خون و میزان
انسولین مورد نیاز قبل ،حین و پس از عمل سنجیده شد .همچنین میزان داروهای مورد نیاز در دوگروه مورد و شاهد
بررسی شد .در نهایت دادهها توسط آزمونهای تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه ارزیابی شدند.
یافتهها :میانگین قند خون اندازهگیری شده در گروه مورد قبل از عمل ( ،)229/51حین عمل ( )159/11و بعد از
عمل ( )191/893بیشتر از گروه شاهد (به ترتیب )113/29 ،131/28 ،112/15 :بود .میانگین انسولین مصرف شده
نیز در این سه بازه زمانی در گروه مورد ( )113/19بیشتر از شاهد ( )58/19بود .اما نسبت افزایش انسولین مورد نیاز
حین عمل در گروه مورد کمتر از شاهد بود .در میزان آتروپین مصرفی (شاهد 8/18 :مورد )8/111 :و ایندرال (شاهد:
 ،8/291مورد )8/333 :برای دو گروه تفاوت معنیداری مشاهده نشد ،در حالیکه اختالف نور اپی نفرین (شاهد،6991 :
مورد )898 :و تری نیتروگلیسیرین (شاهد ،2/88 :مورد )5/89 :مصرف شده در دو گروه کامالً معنیدار بود (> 8/88
.)P
مصرف انسولین در آنها ،همینطور کنترل فشار خون و ضربان قلب در بهبود کیفیت بیهوشی ،بهبود نتیجه عمل
جراحی بیدردی وکیفیت زندگی بیماران دیابتی تحت عمل جراحی بایپس عروق کرونر نقش مهمی داشته باشد.
کلمات کلیدی :قندخون ،بیماران دیابتیک ،بایپس عروق کرونر ،بیهوشی جنرال ،اسپاینال
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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نتیجهگیری :بیحسی نخاعی به همراه بیهوشی عمومی میتواند با کنترل قند خون بیماران دیابتی و کاهش نیاز به
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مواد و روشها :این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی یکسو کور بوده که بر روی بیماران انتخاب شده جهت
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یکی از پیامدهای تروما یا صدمه به بافتها واکنش استرس
است که تغییرات هورمونی و متابولیکی را سبب میشود.
واکنش استرس دارای اثرات گسترده ایمونولوژیک ،هماتولوژیک
و تأثیر بر غدد درون ریز است .این واکنش در حیوانات باعث
حفظ بقا میگردد زیرا با کاتابولیسم مواد ذخیره شده در بدن
انرژی الزم را فراهم میکند ولی به نظر میرسد که در انسان و
حین جراحی این واکنش غیرضروری باشد [ .]1تالشهای
فراوانی برای تقلیل یا مهار این اثر صورت گرفته است .واکنش
استرس از طریق افزایش ترشح هورمونهای هیپوفیز و نیز فعال
کردن سیستم عصبی سمپاتیک اثر میکند .حاصل این امر آزاد
شدن کاتکوالمین ها ،هورمون رشد و پروالکتین ،وازوپرسین،
کورتیزول و بتا اندروفین است .غلظت انسولین حین جراحی
کاهش مییابد و در پی آن واکنش هیپرگالیسمی دیده میشود
که علت آن مهار ترشح سلولهای بتای پانکراس به علت اثر
مهاری آدرنرژیک روی آنهاست .در عین حال در سطح سلولها
نیز مقاومت به انسولین ایجاد میشود .غلطت گلوکاگن در
جراحیهای بزرگ به صورت گذرا افزایش مییابد ولی به نظر
نمیرسد که نقش چندانی در بروز هیپرگلیسمی ایفا کند [.]2
غلظت گلوکز پالسمایی وابسته به شدت جراحی است و
متناسب با افزایش میزان کاتکوالمینها تغییر میکند .حتی در
اعمال جراحی بزرگ قلبی این غلظت میتواند حد 12-18
میلی مول/لیتر افزایش یابد ولی این تغییرات در اعمال جراحی
کوچک به حداقل میرسد [.]3
واکنش هورمونی از طریق امواج عصبی آوران (از محل صدمه)
فعال میشود .این امواج از مسیر عصبی حسی در شاخ خلفی
نخاع باال میرود تا به بصل النخاع برسد و هیپوفیز را تحریک
کند [ .]1از بیحسی رژیونال برای جراحی در محدوده وسیعتری
استفاده میشود .در این روش داروی بیحسی مستقیماً در
اطراف عصبی که مسئول حس دهی به یک محدوده است
تزریق شده و پوست در یک محدوده وسیعتر بیحس میشود.
بیحسی اپیدورال وبیحسی اسپاینال دونوع از بیحسی رژیونال
هستند که در آنها ماده بیحسی دراطراف نخاع تزریق شده و از
کمر به پایین بیمار کامالً بیحس و بدرد میشود .به طور معمول
در بیمارانی که به علت مشکالت مختلف بهو یژه بیماریهای
کاردیوپولمونری مزمن ،توانایی تحمل بیهوشی عمومی را ندارند،
از بیهوشی رژیونال )اسپاینال یا اپیدورال) استفاده میشود .اما
اخیراً محققین و متخصصان استفاده از این روش بیهوشی را در
افراد سالم نیز توصیه نمودهاند .بیهوشی رژیونال با بهبودی
سریعتر ،کاهش پاسخهای متابولیک به استرس جراحی ،ریلکس
شدن عضالنی و جلوگیری از نیاز به لوله تراشه و ناراحتی ناشی
از آن همراه است [ .]1سالهاست که نقش اپیوئیدها در مهار

ترشح هورمونهای هیپوتاالموس و هیپوفیز مشخص شده است.
این اثر در اعمال جراحی لگنی ثابت شده است ولی در اعمال
ناحیه فوقانی شکم اپیوئیدها ی سیستمیک کارآیی کمی در
مهار واکنش استرس دارند [ .]6کلونیدین نیز از داروهای آلفا-
آدرنرژیک است که اثرات سمپاتولیتیک دارد و باعث حفظ ثبات
همودینامیک میگردد و بدین طریق با مهار واکنش استرس از
طریق مهار سیستم سمپاتیک در کاهش نیاز به هوشبرها و
داروهای مخدر نقش دارد [.]5
بیهوشی جنرال به همرای اسپاینال با مهار امواج آوران از محل
جراحی به سیستم عصبی مرکزی و محور محور هیپوتاالموس
هیپوفیز و مهار امواج وابران سیستم اتونوم به کبد و مدوالی
آدرنال نقش بارزی در مهار پاسخهای متابولیک و اندوکرین
دارد .این اثرات در اعمال جراحی اندام تحتانی و لگنی و البته
شکمی نیز به صورت تقلیل یافته دیده میشود .همچنین در
موارد توراکوتومی و جراحی قلب کاربرد دارد [ .]9 91بیماری
دیابت ملیتوس در بیمارانی که تحت عمل بایپس عروق کرونر
( )CABGقرار میگیرند شایع است [ .]9بر اساس گزارشهای
سازمان بهداشت جهانی ،حدود  %31بیمارانی که تحت
عمل  CABGقرار میگیرند مبتال به دیابت یا سندرم
متابولیک هستند و حدود  29درصد افراد دیابتی درطول
زندگی خود نیازمند عمل  CABGمیشوند [.]11 918
مشخص شده است که بیماران دیابتی در بیشتر موارد جراحی
از جمله عمل  ،CABGنتیجه نامطلوبی نسبت به افراد غیر
دیابتی به دست میآورند [ .]12همچنین ،نشان داده شده است
که کنترل مناسب میزان قند خون ( )BS > 198باعث کاهش
مرگ در حین درمان و افزایش بقای طوالنی مدت در بیماران
دیابتی و سبب اثر مثبت بر عملکرد بطنی بعد از عمل CABG
میشود [ .]13اگرچه مقادیر کمتر قند خون (80-
 )120mg/dlنسبت به مقدار گفته شده برتری دارد [ .]11در
اعمال جراحی قلب بیهوشی نوراکسیال با بالک عصبی از T-1
به پایین و سمپاتکتومی کل بدن (شامل سمپاتکتومی قلب) به
دست میآید .یکی از فواید حاصله ،به واسطه قطع فعالیت
عصبی محل عمل میباشد که شامل پایداری همودینامیک و
متابولیک میباشد .فایده دیگر این روش به علت سمپاتکتومی
حاصل میشود که شامل باالنس مثبت اکسیژن میوکارد،
محافظت از میوکارد و احشا داخل شکم (با برقراری جریان
خون به میوکارد و احشا داخل شکم) میباشد [.]11
اتروپین یک داروی آنتی کولینرژیک جهت کاهش حرکات
(تونونیسیته عضالت صاف) دستگاه گوارش ،دستگاه ادراری و
صفراوی است که دارای اثرات ضد ترشحی است .ممانعت از
اثـرات مـوسکارینی اسـتیلکولین در مـحلهای پس
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روش کار

با توجه به جدول  ،1نتایج مربوط به میانگین قند خون نشان
میدهند که این متغیر در دوره قبل از  CPBدر گروه  Aبرابر
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یافتهها
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این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی تصادفی یکسو کور بوده که
بر روی بیماران کاندید عمل جراحی بای پس عروق کرونر
مراجعه کننده به بیمارستانهای امام خمینی و گلستان اهواز
در سالهای  1391-91انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه
شامل ابتال به دیابت ،کاندید عمل جراحی  CABGدر
بیمارستانهای امام خمینی و گلستان اهواز ،رضایت فرد نسبت
به شرکت در مطالعه و شرایط سنی و جسمی مناسب بود.
معیارهای خروج از مطالعه شامل نیاز به عملهای جراحی اضافه
بر  ،CABGو بیماران دارای کنتراندیکاسیونهای انجام
بیهوشی اسپاینال بود .نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد.
به طوریکه بیماران با استفاده از بکار گیری پاکتهای در بسته
به صورت تصادفی به دو گروه  Aو  Bتقسیم شدند که گروه A
گروه شاهد بوده و تحت بیهوشی با  GAقرار گرفتند و گروه B
گروه آزمون بوده که تحت بیهوشی ترکیب دو روش  GAو
 SAقرار گرفتند .الزم به ذکر است که در زمینه انتخاب
بیماران ،اصول اخالقی در پژوهشهای پزشکی بر روی انسان
رعایت شده است .همچنین کلیه مراحل آزمایش در کمیته
اخالق دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصویب شد.
برای هر دو گروه 1 ،میلیگرم میدازوالم با تزریق داخل عضالنی
حدوداً نیم ساعت قبل از انتقال به اتاق عمل داده تجویز شد.
برای محاسبه اندازه نمونه از فرمول زیر استفاده شد:
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سـیناپسی رشتههای عصبی پاراسمپاتیک مثالً در عضالت
صاف ،غدد تـرشحی و ، CNSافزایش ضربان قلب (اثرات
واگولیتیک) و کاهش حرکات دستگاه گوارش و دستگاه ادراری
با دوزهای باال و ممانعت از ترشح اسید معده با دوزهای خیلی
باال از اثرات این دارو است .پروپرانولول یا ایندرال دارویی از
دسته بتابالکرهای غیرانتخابی است که عمدتاً برای
درمانفشارخون و نامنظمی تپش قلب مورد استفاده قرار
میگیرند .پروپرانول برای بیماریهای گوناگون دیگری چون
تسکین درد قلبی ،پیشگیری از سردردهای میگرنی ،درمان
بینظمی تپش و گلوکوم تجویز میشود .با توجه به این که یکی
از مزایای بیهوشی نوراکسیال مربوط به تعدیل اثر کاتکول
آمینها [ ]11و بالک سمپاتیک است [ ،]16و با در نظر گرفتن
اهمیت نگه داشتن قند خون در بازهای مشخص  ،این مطالعه با
هدف مقایسه تأثیر دو روش بیهوشی جنرال و بیهوشی جنرال
به همراه اسپاینال در کنترل قند خون بیماران دیابتیک حین
عمل جراحی بای پس عروق کرونر ،همچنین نیاز آنها به سایر
داروها پس از جراحی در بیمارستانهای امام خمینی و گلستان
اهواز انجام شد .الزم به ذکر است این مطالعه در سامانه ثبت
کارآزمایی بالینی با کد  IRCT2017040833300N1ثبت
شده است.

) (𝑍 1 − 𝛼/2 + 𝑍 1 − 𝛽)2 (𝑆12 + 𝑆22
(𝑋 − − 𝑋 − 2)2
 Z1-α/2 = 1/91برای اطمینان %91
 Z1-β = 1/29برای توان %98
در اتاق عمل پس از مانیتورینگهای  ECGو پالس اکسیمتری
برای بیمار با آنژیوکت شماره  IV line ،19تعبیه شد و سپس
با آنژیوکت شماره  Artery line ،28گرفته شد و سپس نمونه
گازهای خونی-شریانی ( )ABGقبل از دادن دارو گرفته شد.
قبل از اقدام به بیهوشی به همه بیماران ( 15 cc/kgحدوداً 1
 )litسرم رینگر داده شد و سپس در گروه  )GA( Aقبل از
اقدام به اینداکشن بیمار به مدت  3دقیقه اکسیژنه شد و بعد از
آن اینداکشن انجام شد .داروهای به کار برده در اینداکشن
شامل تیوپنتال سدیم ) (STPبه میزان + 3mg/kg
+Fentanyl 3 mcg/kg + Atracurium 0.6 mg/kg
 0.05 – 0.1 mg/kgمیدازوالم بود و طی اینداکشن بیمار به
مدت  5دقیقه با مخلوط Isoflurane 1-2% + O2ونتیله
شدند و سپس بیمار اینتوبه شد .در گروه  )GA+SA(Bقبل
از اینداکشن جهت  ،GAبیمار در وضعیت نشسته ابتدا بلوک
سطح باالی  SAبا تجویز مخلوط  12.5 mg Marcaineاز
محلول Pethidine 5% +0.5%به میزان  1ccمعادل
 50mgکه با آب مقطر به حجم  8ccرسید (به طوری که
 Specific Gravityاین محلول  1.013بود) به صورت
اینتراتکال تزریق شد و سپس بیمار در وضعیت Supine
مختصری (به میزان  5-10درجه) ترندلنبرگ شد .اپیزودهای
برادیکاردی با  HR<55/minبا تجویز آتروپین  0.5mgو در
صورت نیاز تکرار آن ،درمان شدند .همچنین اپیزودهای
 Hypotensionرا با نوراپی نفرین  5-15 mcgدرمان کردیم.
اپیزودهای  HTNرا در وهله اول با عمیقتر کردن بیهوشی و
تقویت انالژزی درمان کردیم ( 100-200 mcg Fentanylو
در صورت عدم پاسخ از ایندرال وریدی با بولوس های 200
 mcgاستفاده شد) .کنترل  BSدر شروع بیهوشی (قبل از
اینداکشن) و  5minپس از انتوباسیون و پس از آن در فواصل
 15minتا زمان برقراری گردش خون برون پیکری ازطریق
نمونه خون شریانی ارترالین بوسیله گلوکومتر اندازه گیری شد،
در طی زمان  CPBنیز در  2نوبت  BSچک شد .میزان
 TNG ،Inderal ،NEPو آتروپین مورد نیاز در دوگروه مورد
وشاهد بررسی شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار
 SPSSورژن  15آزمونهای تی مستقل و تحلیل واریانس یک
طرفه استفاده شد.
=
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 112/15و در گروه  Bبرابر  229/51بوده است .آزمون تی
مستقل نشان میدهد بین متغیر قند خون بیماران دیابتی در
دو گروه آزمون و شاهد در دوره قبل از  CPBتفاوت معنی
داری وجود دارد ( .)P > 8/81همچنین میانگین قند خون در
دوره حین  CPBدر گروه  Aبرابر  131/28به طور معنی داری
کمتر از گروه  Bبرابر  159/11بوده است ( .)P > 8/81پس از
 CPBمیانگین قند خون در گروه  Aبرابر  113/291و در گروه
 Bبرابر  191/893بوده است که نشان دهنده تفاوت معنی
داری بین دو گروه است .این نتایج حاکی از کاهش چشمگیر
قند خون در گروه آزمون پس از  CPBاست.
براساس جدول  ،2میزان انسولین کل مصرف شده در گروه A
برابر  58919و در گروه  Bبرابر  113919بوده است .بین
میانگین متغیر میزان انسولین مصرف شده در دو گروه آزمون و

جدول  :1تغییرات قند خون بیماران دیابتی در دوره قبل ،حین و پس از CPB
CPB

قبل
حین
بعد

 31درصد سطح اطمینان

انحراف معیار

باال

پایین

-21/961
-18/21169
-16/98393

-129/382
-91/28899
-66/55918

21/939
15/93515
12/81995

میانگین

سطح معنی داری

-55/193
-15/28933
-5916511

8/881
8/811
8/882

درجه ازادی

22
22
22

t

-3/111
-2/615
-3/169

انسولین

 31درصد سطح اطمینان

قبل ،بعد و حین CPB
قبل
حین
بعد

انحراف معیار

باال

پایین

-12/69318
-8/69919
18/18526
8/31553

-53/38698
-11/16919
1/99251
-8/11185

11/61365
12/21831
2/81291
8/19219

میانگین

سطح معنی داری

8/889
8/811
8/886
8/931

-13/88888
-26/89333
6/21888
-8/81165

درجه ازادی

22
22
22
22

t

-2/912
-2/131
3/811
-8/216

جدول  :3تغییرات  NEP, INDERAL, TNGو آتروپین
متغیر
NEP
INDERAL
اتروپین

باال

پایین

-2/11283
8/31553
-2/11283
8/93369

-5/61161
-8/11185
-5/61161
-8/22131

1/23996
8/19219
1/23996
8/25911

طبق جدول  NEP 3مورد نیاز در گروه  Aبرابر  6/91و در
گروه  Bبرابر  8/8بوده است .لذا این نتیجه حاصل میشود که
بین میانگین متغیر  NEPمورد نیاز در دو گروه مورد و شاهد
تفاوت معنی داری وجود دارد ( .)P = 8/886در واقع در گروه
آزمون نیازی به استفاده از  NEPوجود نداشتINDERAL .

-1/89333
-8/81165
-1/89333
8/31115

8/888
8/931
8/888
8/219

22
22
22
22

-1/188
-8/216
-1/188
1/265

مورد نیاز در گروه  Aبرابر  8/291و در گروه  Bبرابر 8/333
بوده است .هرچند  INDERALمورد نیاز در گروه آزمون
بیشتر از گروه شاهد بوده است ،این اختالف از لحاظ آماری
معنی دار نبود ( TNG .)P = 8/931مورد نیاز در گروه  Aبرابر
 2/88و در گروه  Bبرابر  5/89بوده است .میانگین  TNGمورد
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TNG

 31درصد سطح اطمینان

انحراف معیار

میانگین

سطح معنی داری

درجه ازادی

t
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شاهد قبل ،بعد و حین  CPBتفاوت معنی داری وجود دارد
( .)P<0.05در همه موارد انسولین مصرف شده در گروه آزمون
بیشتر از گروه شاهد بوده است .میزان انسولین مصرف شده قبل
از عمل در گروه  Aبرابر  9/91و در گروه  Bبرابر  32/19بوده
است که این اختالف از نظر آماری معنی دار بود .همچنین
میزان انسولین مصرف شده در حین عمل در گروه  Aبرابر
 13/66و در گروه  Bبرابر  69/51بوده است .در مورد میانگین
متغیر میزان انسولین مصرف شده در حین عمل درد وگروه
مورد و شاهد حین  CPBتفاوت معنی داری وجود ندارد .پس
از عمل ،میزان انسولین مصرف شده در گروه  Aبرابر  9/11و
در گروه  Bبرابر  11/11بوده است .نتایج نشان دهنده اختالف
معنی داری بین دو گروه در مورد این متغیر است.
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نیاز در گروه آزمون به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود
( .)P > 8/81میانگین اتروپین مورد نیاز در گروه  Aبرابر 8/18
و در گروه  Bبرابر  8/111بوده است .هرچند اتروپین مورد نیاز
گروه شاهد تقریباً سه برابر این میزان در گروه آزمون بوده
است ،تفاوت معنی داری بین مقادیر این متغیر وجود ندارد
(.)P = 28/219

بحث

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-07
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جراحی قلب علی الخصوص درنوع  On-pompیک محرک
بسیار بزرگ برای ترشح کاتکول آمینهای اندوژن و استرس
هورمونها است که با تحریک سمپاتیک به سرعت منجر به
هایپرگالیسمی میشود .از اینرو از اهداف اولیه یک متخصص
بیهوشی در حین عمل عروق کرونر ) (CABGتضعیف میزان
پاسخهای سیستم سمپاتیک به محرکها مانند الرنگوسکوپی،
انتوباسیون ،برش پوست ،شکافتن و باز کردن استرنوم است.
محققین دریافتند که نوع بیهوشی در اعمال جراحی قلب نه
تنها با حفظ پایداری قلبی-عروقی ،اکستوباسیون در زمان
کوتاهتر یا حتی درد بعد از عمل در ارتباط است بلکه امروزه
تاکید بر این است که متخصص بیهوشی باید روی پاسخ بدن به
استرسهای قبل ،حین و بعد از عمل و همچنین حفاظت
میوکارد دقت داشته باشد .دو تکنیک بیهوشیعمدتا برای این
منظور استفاده میگردد .یکی بیهوشی جنرال همراه با
نوراکسیال و دیگر یبیهوشی جنرال به صورت منفرد .بیهوشی
نوراکسیال در همراهی با بیهوشی جنرال احتماالً جدیدترین و
شاید چالش برانگیزترین تکنیک مورد استفاده در بیهوشی
اعمال جراحی قلب میباشد [ .]15نتایج این مطالعه که با هدف
برسی اثرات این دو نوع بیهوشی بر قند خون ،میزان انسولین و
برخی داروهای مورد نیاز بیماران دیابتی تحت عمل جراحی
بای پس عروق کرونر انجام شد نشان دهنده تفاوتهای قابل
توجهی در دو گروه مورد و شاهد بود.
میزان قند خون در گروه شاهد قبل از عمل ،در حین عمل و
پس از عملبه طور معنی داری کمتر از گروه آزمون بوده است.
به همین نسبت میزان انسولین مورد نیاز این گروه نیز با
اختالف معنی داری کمتر از گروه آزمون بوده است .اما مسئله
قابل توجه در این مورد ،کاهش نسبی نیاز به انسولین در
بیمارانی است که از بیهوشی نوراکسیال همراه با بیهوشی
جنرال استفاده کردهاند .نتایج نشان میدهد میزان انسولین
مورد نیاز در حین عمل در گروه شاهد ( )13/66پنج برابر
بیشتر از میزان انسولین مورد نیاز در این گروه قبل از عمل
( )9/91بوده است .این در حالیست که انسولین مورد نیاز در
گروه آزمون در حین عمل ( )69/51تقریباً دوبرابر بیشتر از قبل
از عمل ( ) 32/19بوده است .بعد از عمل نیز میزان انسولین
مورد نیاز در گروه شاهد ( )9/11تقریباً به همان میزان اولیه

قبل از عمل باز گشته است .اما در گروه آزمون پس از عمل
انسولین مورد نیاز ( )11/11به نصف کاهش یافته است .این
نتایج حاکی از این واقعیت است که بیهوشی نوراکسیال همراه
با بیهوشی جنرال در کنترل قند خون بیماران دیابتی در حین
عمل و پس از عمل جراحی بای پس موثرتر از بیهوشی جنرال
بوده و نیاز به دریافت انسولین را در این بیماران به طور معنی
داری کاهش داده است که احتماالً نشان دهنده تأثیر بهتر
روش اسپاینال درکنترل پس از سمپاتوآدرنرژیک حین و
واکنشهای هورمونال وعمل نسبت به بیهوشی عمومی میباشد.
در مطالعهای که گریسن و همکاران منتشر کردهاند 12 ،بیمار
 Low-riskبا سن  61تا  59سال را برای عمل Elective
بایپس عروق کرونر به صورت تصادفی به دو گروه برای دریاف
یا عدم دریافت بیهوشی نوراکسیال به همراه بیهوشی جنرال
تقسیم کردند .او قند خون و میزان الکتات قبل و بعد از اتصال
به پمپ  Cardiopulmonary Bypassو هر  3ساعت بعد
از عمل را اندازه گیری کرد .او همچنین میزان درد را بعد از
عمل 38 ،دقیقه 1 ،2 ،و  6ساعت بعد از اکستوباسیون و قبل از
ترخیص از  ICUبرآورد کرد .به صورت کلی قند خون مقادیر
متفاوت واضحی از خود نشان داد ( .)P > 8/881تفاوت آماری
مشخصی در میزان قند خون قبل از عمل در بیماران نبود اما
در قند خون بعد از عمل در گروهی که بیهوشی نوراکسیال
دریافت کرده بودند تفاوت معنادار بود ( .)P = 8/812که این
یافته با نتایج مطالعه حاضر نا همسو است .اما در این مطالعه
تعداد بیمارانی که بعد از عمل نیاز به دریافت انسولین پیدا
نکردند در گروه دریافت کننده بیهوشی نوراکسیال نسبت به
گروه دیگر به طور واضح بیشتر بود ()P = 8/832؛ که به نوعی
موید یافتههای مطالعه حاضر است .البته در میزان الکتات در
گروه تفاوتی مشاهده نشده بود .در مورد درد نیز بیماران
دریافت کننده بیهوشی نوراکسیال به طور معنادار میزان درد
کمتری داشتند ( .]19[ )P > 8/881در برخی مطالعات
پیشنهاد شده است که کاهش میزان قند خون در بیماران تحت
بیهوشی نوراکسیال همراه با بیهوشی جنرال ناشی از کاهش
گلوکونئوژنز باشد و افزایش مصرف محیطی در این زمینه با
توجه به کاهش انسولین در خالل واکنش استرس کمتر مطرح
باشد.
به نظر میرسد نقش بلوک اپیدورال توراسیک در مهار واکنش
استرس بیشتر از بی حسی صرف است زیرا استفاده از بی دردی
سیستمیک به وسیله داروهای مخدر و یا بلوک اپیدورال توسط
این داروها توانایی مهار واکنش استرس را به خوبی بی حس
کنندههای موضعی نداشته است [ .]19بنابر این ،این فرضیه
قوت میگیرد که احتماالً در پاسخهای غدد درون ریز و
متابولیک ثانویه به استرس جراحی ،تحریکات نوروژنیک به غیر
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به نظر میرسد عالوه بر اثرات کنترلی بیهوشی اسپاینال به
همراه جنرال بر کنترل قند خون بیماران دیابتی که در این
مطالعه مشاهده شد ،با توجه به کاربرد کلی ذکر شده برای بی
حسی اسپاینال در مواردی چون کاهش موارد ترومبوز وریدهای
عمقی ،آمبولی ریه ،کاهش ضرورت انتقال خون ،احتمال
پنومونی و دپرسیون تنفسی کمتر و کاهش موارد ایسکمی
میوکارد و انفارکت ،ترویج این روش اثرات مثبتی در بهبود
کیفیت بیهوشی ،بی دردی و کیفیت زندگی بیمار داشته باشد.
همچنین توصیه میگردد استفاده از این روش در دورههای
آموزشی بیهوشی بیشتر مورد تاکید قرار گیرد تا با تشویق
متخصصان در لحاظ کردن آن در تصمیم گیریهای خود،
راهکاری مناسب در برخورد با بیماران ویژه باشد.
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از تحریکات درد مؤثر باشند .به گونهای که مسیرهای انتقال
درد حاوی گیرندههای وابسته به مخدرها در این زمینه نقش
جزئی ایفا میکنند .برخی از محققین معتقدند که اپی دورال و
اسپاینال در سطح پایین موجب حفط ترشح انسولین و تحمل
گلوکز خون از طریق وقفه آدرنرژیک نسبت به استرس جراحی
میشود [ .]21 928در سال  2883دکتر لی و همکارانشان روی
 39بیمار تحت اعمال قلبی مطالعه کردند و تأثیر بیهوشی
نوراکسیال را روی عملکرد گیرنده بتا-آدرنرژیک ،پاسخ به
استرس و همودینامیک در این بیماران مورد مطالعه قرار دادند.
آنها اعالم کردند که میزان سرمی اپی نفرین ،نور اپی نفرین و
کورتیزول به طور معناداری در گروه دریافت کننده بیهوشی
نوراکسیال پایینتر بود ( .به ترتیب> 8/881 ،P > 8/8881 :
 Pو .]11[ )P > 8/81
هرچند میزان اتروپین مورد نیاز در گروه آزمون یک سوم این
میزان در گروه شاهد بوده است ،تفاوت معنی دارآماری در این
زمینه مشاهده نشد .این کاهش احتماالً به علت اثرات
پاراسمپاتیک بیهوشی اسپاینال است که به صورت سینرژیک
اثرات اتروپین را تشدید کرده است [ .]22نتایج نشان میدهد
که میزان ایندرال مورد نیاز در گروه آزمون اندکی بیشتر از
گروه شاهد بوده است که این اختالف معنی دار نیست .هرچند
تداخالت دارویی در برخی موارد بین بتابالکرها و داروهای
بیهوشی گزارش شده است [ ]23اما شواهدی بر اثرات
آنتاگونیستی این دسته دارویی با بیهوشی اسپاینال وجود ندارد.
عدم نیاز به استفاده نوراپینفرین در گروه آزمون اختالف معنی
داری را با گروه شاهد ایجاد کرده است .این نتیجه حاکی از
جلوگیری از افت فشار خون و ضربان قلب در روش بیهوشی
اسپاینال به همراه جنرال است .اما میزان  TNGاستفاده شده
در گروه آزمون به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود.

دکتر نجفی و همکاران در مطالعهای که بر روی اثر بلوک
اپیدورال توراسیک به همراه بیهوشی عمومی بر روی میزان قند
پالسمایی انجام دادند معتقدند که بیماران تحت بیهوشی
عمومی دستخوش تغییرات وسیعتری در میزان طیف فشار
خون متوسط شریانی و همچنین در ضربان قلب میگردد [.]21
این امر در مطالعات مشابه نیز مورد تأیید قرار گرفته است و
کاربرد آن در اعمال جراحی بزرگ مثل جراحی قلب باز و بای
پس عروق کرونری [ ،]21توراکوتومی ،اعمال جراحی وسیع
شکمی و حتی درترمیم آنوریسم آئورت شکم در ثبات
همودینامیک و کاهش میزان ایسکمی میوکارد نشان داده شده
است [ .]25 926الزم به ذکر است که این ثبات همودینامیک با
استفاده از کلونیدین یا مورفین اپیدورال به اندازه بی حس
کنندههای موضعی نیست [.]29
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