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 مقایسه بیحسی اسپاینال و اپیدورال

( FSCبیحسی اسپاینال با تزریق محلول بیحسی موضعی به داخل فضای ساب آراکنویید )اینتراتکال( که حاوی مایع مغزی نخاعی )

فضایی که بین کانال مهره ها اما خارج است انجام می پذیرد. برعکس، بی حسی اپیدورال با تزریق محلول بیحسی موضعی در داخل 

 آید. -یا در سطح کیسه دورا می باشد، بدست می

بیحسی کودال بیانگر نوع خاصی از بیحسی اپیدورال است که در آن بیحسی موضعی به داخل فضای اپیدورال دمی واز طریق سوزنی 

 که از بین شکاف ساکرال عبورداده می شود تزریق می گردد.

 :اسپاینال بی حسیمحاسن 

در مقایسه با بی حسی اپیدورال زمان کمتری می گیرد و در حین انجام تزریق درد کمتری ایجاد نموده، نیاز به بیحس کننده کمتری 

قرارگیری صحیح سوزن در فضای ساب آراکنویید به وضوح)ظاهر شدن  دارد و بلوک حسی و حرکتی شدیدتری ایجاد می کند. بعالوه

FSCد.( اثبات می گرد 

 :مزایای بی حسی اپیدورال نیز شامل

کاهش خطر سردرد )با فرض ناچیز بودن میزان سوراخ شدگی ناخواسته دورا(، میزان پایین تر هیپوتانسیون سیستمیک، توانایی ایجاد  

بلوک حسی قطعه قطعه، کنترل بیشتر روی شدت بلوک حسی وحرکتی با تنظیم غلظت بی حس کننده موضعی بدست می آید. 

 بعد از عمل تنظیم کرد. مچنین می توان با قرار دادن کاتتر، بلوک را جهت مدت جراحی یا کنترل درده

 مزایای بیحسی عصبی محوری شامل:_

 شلی عمیق 

در صورت تمایل می توان با استفاده از آرامبخش ها، خواب آورها و یا مخدرها سطحی از سدیشن را برای بیمار  بیدار بودن بیمار، که 

 .اد کردایج

 علیرغم مزایای فوق بیماران ممکن است ترس از دست دادن دایمی عصب داشته باشند که نگرانی بیمار فراتر از واقعیت بالینی است.
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 :آناتومی_

به سوراخ  طناب نخاعی و ریشه های عصبی توسط کانال نخاعی احاطه گردیده اند و ساختمان استخوانی از فورامن ماگنوم شروع و

در فضای ساب آراکنوئید  انحنا میباشد که اهمیت آنها در انتشارمحلول بی حس کننده 4کانال مهره ای دارای  ل ختم می شود.ساکرا

 فضای اپیدورال اثر کمتری دارند.برعکس این انحناها در  بیشتر می شود.

 :ساختار مهره ها_

کمان خلفی از اتصال پایکهای استوانه ای جانبی  است.همه مهره ها از یک جسم مهره ای قدامی و یک کمان خلفی تشکیل شده 

. در حالی که زائده خاری با دو المینا خلفی مسطح بوجود می آید. زایده عرضی از محل اتصال پایک والمینا به طرفین امتداد می یابد

ای را تشکیل می دهند که  سوراخ بین مهره نفرد بوده واز محل اتصال دو المینا به طرف پشت بیرون می آید.این شکاف ها,م

عمودی زوائد خاری در ناحیه کمر و جهت گیری با زاویه رو به پایین در  "اعصاب نخاعی از میانشان بیرون می آیند.موقعیت نسبتا

 الزم برای قرار دادن و پیش بردن سوزن جهت دستیابی به کانال مهره ای است. هناحیه توراسیک تعیین کننده زاوی

 :طناب نخاعی_

اما بدلیل رشد نامتناسب بافت  در جنین در تمام طول کانال مهره ای امتداد می یابد. ناب نخاعی در حاشیه منقاری مدوال شروع وط

کمری و در بزگسالی در لبه تحتانی اولین مهره کمری  3طناب نخاعی در نزدیکی مهره  عصبی و کانال مهره ای, در هنگام تولد,

 خاتمه می یابد.

 :غزپرده های م_

 , طناب نخاعی توسط سه الیه بافت همبند احاطه ومحافظت می گردد.CSFعالوه بر

 1Sنشا گرفته و تا پایین دورای جمجمه م و در امتداد الیه داخلی)مننژیال( از فورامن ماگنوم سخت شامه)دورا متر(:خارجی ترین الیه,

 انی وسد غیر قابل نفوذ است.االستیک است که پشتیبان ساختمادامه می یابد,غشا سفت فیبرو 2Sو

انعت مبعنوان سد فارماکولوژیک از حرکت داروها از فضای اپیدورال به فضای زیر آراکنویید م ه به سطح داخلی دورا,دآراکنویید:چسبی

 می نماید.

 داخلی ترین الیه, ساختمانی به شدت عروقی و بطور نزدیک در تماس با نخاع بوده. نرم شامه)پیامتر(:

 نخاعی:اعصاب _
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ریشه های فرعی بیرون آمده و با هم یکی شده تا ریشه های عصب  در طول حاشیه قدامی طرفی وخلفی طرفی طناب نخاعی,

 12گردنی,8جفت عصب نخاعی )31و و قدامی )وابران( را تشکیل دهند ,حسی وآسیب پذیر به محلول هایپر بار(نخاعی خلفی )آوران

 ه( را تشکیل می دهند.دنبالچ 1ساکرال و 5کمری, 5توراسیک,

 عروق خونی:_

گنبد از یک شریان قدامی و دوجفت شریان خلفی نخاعی ناشی میشود. دو جفت شریان خلفی از  خون رسانی طناب نخاعی;شریان

اناستوموز با شریانهای سابکالوین و  کهجمجمه خارج شده و خونرسانی بخش خلفی طناب نخاعی را بر عهده دارد. )والت(

 ای دارد.بین دنده 

منفرد نخاعی قدامی از شریان  نمصون می باشد.اما شریا "طناب از آسیب ایسکمیک نسبتا این قسمت از آنجایی که جفت هستند 

آناستوموز با شریان بین دنده ای و ایلیاک . که گیرد و خونرسانی بخش قدامی)حرکتی( را بر عهده دارد مهره ای منشا می

وارد کانال مهره  1Lیار متغییری است و بیشتر درسمت چپ بوده و از طریق سوراخ بین مهره ای شریان آدامکیویکس,رگ بس.دارد

آن در خالل جراحی یا توسط سوزن .آسیب به سوم تحتانی طناب نخاعی ضروری استای می شود.این شریان برای خونرسانی دو 

 )سندرم شریان نخاعی قدامی(. طرف می گرددمنجر به از بین رفتن حرکت در اندام تحتانی دو  ,منحرف شده اپیدورال

 و در نهایت به سیستم وریدی آزیگوس تخلیه می شوند. داخلی مهره ها به کانال مهره ها تخلیه میشود. شبکه وریدی;ورید

 است. CSFاقع شده وحاویفضای ساب آراکنویید: بین آراکنویید ونرم شامه و

وعروق خونی واقع شده است.این فضا در باال , ستون نامنظم چربی, لنفاتیک ها ه ایفضای اپیدورال: بین دورا و دیواره کانال مهر

عقب توسط لیگامان فالووم سط پایک های مهره ای وازویگامان ساکروکوکسژیال,از اطراف ت,از پایین توسط لتوسط فورامن ماگنوم

ای از طریق سوراخ بین مهره ای ارتباط پیدا می  والمینای مهره محدود می گردد.این فضا بسته نیست و با فضاهای مجاور مهره

مایع تزریقی در .شدمیلی متر میبا 4_5میلی متر و در ناحیه میانی توراسیک 6 حداکثر حدود 2Lکند.عمق این فضا در خط وسط در

 سراسر فضا در حد فورامن ماگنوم تا پایین و شکاف ساکرال ارتباط دارد.

 ;اندیکاسیون بی حسی اسپاینال_

 پرینه و اندام تحتانی بکار می رود. جهت جراحی قسمت های تحتانی شکم, "ماعمو
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 ;اندیکاسیون بی حسی اپیدورال_

رای ب  ممکن است بی حسی اپیدورال کمری برای اعمال جراحی شکم واندام تحتانی بکار می رود.اما بدلیل خاصیت سگمنتال آن,

 ,اوقات بعنوان مکمل بیهوشی عمومی بی حسی اپیدورال خیلی از طلوب نباشد.اعمال جراحی مربوط به ریشه های تحتانی ساکرال م

 رود.می کنترل درد های مزمن بکار  کنترل درد زایمان, درمان درد بعد از عمل,

 کنتر اندیکاسیون قطعی بی حسی عصبی محوری_

 ت.اس تمایل به خونریزی و فشار باالی داخل جمجمه نپذیرفتن بیمار,عفونت محل تزریق, 

 کنتر اندیکاسیون نسبی بی حسی عصبی محوری_

بیماری عصبی قبلی, بیماری قلبی)بیماران  رمانی آغاز شود.باکترمی که پیشنهاد می شود قبل از استفاده از این روش آنتی بیوتیک د  

ق سیستمیک را ندارند.که با تنگی میترال,تنگی زیر آئورت هیبر تروفیک ایدیوپاتیک وتنگی آئورت تحمل کاهش حاد در مقاومت عرو

 باید بیحسی عصبی در این بیماران با احتیاط انجام شود و در نهایت منع نسبی در بیماران با انعقاد غیر طبیعی وجود دارد.

 بی حسی اسپاینال_

ت بیهوشی رهایی که بطور عادی جهداروها و مونیتو قبل از اجرای این روش انفوزیون داخل وریدی آغاز می شود و تمام وسایل,

برای بی حسی نوراگزیال مورد نیاز می باشد. برای کاستن ناراحتی همراه با ورود سوزن می توان از مخدرها  عمومی نیاز است,

روشهای استریل با کاله و ماسک  فاده کرد اما در بیماران انتخابی تزریق بی حسی موضعی در پوست و بافت زیر جلد کافی است.تاس

ها با آن به  و آماده سازی پوست با مواد ضد عفونی کننده انجام میشود ولی باید از تماس سوزن و دستکش و دستکش اجباری است

 دلیل احتمال سمیت عصبی جلوگیری کرد.

 پوزیشن_

 را استفاده نمود.آرامبخشی  ی ازاین وضعیت برای بیماران ناخوش ونحیف مناسب تر است و میتوان سطح باالی ;الوضعیت لتر

تشخیص خط وسط را تسهیل می نماید که ممکن است در بیماران چاق اهمیت باالیی  خم شدن را بهتر نموده, ;شستهوضعیت ن

ند مناسب نیست زیرا امکان ه آرامبخشی زیادی دریافت نموده اکواما در بیمارانی  داشته باشد,برای بی حسی سدل بکار می رود,

 آید. ازوواگال پیش میسنکوپ  و

 اعمال پرینه که در وضعیت جک نایف انجام می شود مناسب است.در ;به شکموضعیت خوابیده 
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 باید آسپیره شود. CSF ,بدلیل محدودیت در خم شدن کیسه دورای منقبض شده

 

 انتخاب فضا_

واضح ترین آنها آناتومی ستون  دهند.عوامل متعددی انتخاب فضای مورد استفاده جهت بی حسی اسپاینال را تحت تاثیر قرار می 

برای مثال احتمال شکست اسپاینال,هنگامی که فضای پایین  فقرات بیمار است و تاثیری که فضا بر انتشار بی حس کننده می گذارد.

ه فضای باالتر انتخاب میشود. اگر چ 4L_5می که فضای ا%بیشتر افزایش می یابد تا بروز آن هنگ07تا  تر مورد استفاده قرار می گیرد

خطر آسیب تروماتیک به نخاع را بیشتر می کند. باید در نظر داشت که حد تحتای طناب  با میزان موفقیت بیشتر همراه است اما

 انجام نمی شود. 2L-3باالی  "است. به همین دلیل بی حسی معموال 1L-2 نخاعی در بالغین بین

 سوزن های اسپاینال_ 

به دلیل کاهش  25یا  24سوزن نوک مدادی با اندازه  "سوزن تقسیم می شوند.در افراد جوان معموالبر اساس اندازه و شکل نوک 

 .ندیاز به وارد کردن فشار بیشتری دارد. باید یادآوری شود که سوزن های نوک مدادی ننانتخاب می شو میزان سردرد

 تکنیک ها_

ساختمانهی با حساسیت کمتر عبور می کند در نتیجه بیمار احساس روش میدالین,تکنیک ساده تری دارد و اینکه سوزن از میان  

. اما شیوه پارامدین در موارد چالش انگیزی که فضای متری از محلول بی حسی موضعی داردراحت تری دارد و نیاز به انفیلتراسیون ک

 ,مناسب تر است.بینابینی مهره ها باریک گشته یا خم کردن کمر دشوار است
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 نتکنیک میدالی_

 .داز باالی خارمهره داخل می شو

 .جهت سوزن پس از عبور از پوست با جهتی اندک رو به باال پیش می رود

 به جهت شیب نوک سوزن توجه شود چون می تواند سوزن را در جهت زاویه شیب منحرف کند.

 یر جلد, لیگامان سوپرا اسپینوزا,هنگامی که سوزن اسپاینال به سمت فضای زیر آراکنوئید پیش می رود, از میان پوست, بافت ز

 لیگامان فالووم و فضای اپیدورال عبور می کند. لیگامان بین خاری,

رشته های دورا تا حد زیادی در امتداد محور طولی جهت گرفته اند. از این رو راهنمایی کردن شیب سوزن برنده در جهت موازی با  

 ه ممکن است خطر سر درد را کاهش دهد.ک این محور تمایل به پخش کردن این رشته ها دارد

 تکنیک پارامدین_

 سانتیمتر بیرون از خط وسط است. 1محل ورود سوزن 

 مکان فرو بردن سوزن موفقیت بستگی به ارزیابی آناتومی و زاویه مناسب سوزن دارد,نه

 اولین مقاومت است. اسپینوزا را کنار گذاشته و لیگامان فالووم با این روش لیگامان های بین خاری و سوپرا 

 رویکرد تیلور_

 5L-1Sعبور سوزن از فضای

 درجه در جهت سفالیک به پیش میرود. 55داخل به خار خاصره و با زاویه سانتیمتر 1پایین وسانتیمتر1سوزن از نقطه 

 تزریق بی حس کننده_

کرد.همچنین در صورت  را باید عوضو شفاف نشد محل تزریق صورت می گیرد و اگر این مایع خونی بود  CSFبعد مشاهده مایع

باید آسپیره سپس تزریق انجام شود.و زمان  CSFموقع تزریق مایع "حتما ایجاد پاراستزی هرگزنباید تزریق اسپاینال را ادامه داد.

 یه انجام شود.نثا 3-5تزریق بین 
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 باریسیته _

پوبار,ایزو بار و هیپر بار طبقه بندی می شوند. به هی CSFبر اساس نسبت چگالی خود به چگالی محلولهای بی حسی موضعی 

 باریسیته از آن رو مهم است که جهت داروی بی حس کننده را پس از تزریق پیش گویی می کند.

لیت بار است و مزیت اصلی آنها قابمحلول های هیپرشایع ترین محلولهای بی حسی موضعی انتخابی برای بی حسی اسپاینال, <

بار موجود در محلولهای هیپر و اینکه قله لوردوز کمر به انتشار آن کمک خوبی می کند. بی حسی است. سفالیک دست یابی به انتشار 

 % است. 5% و لیدوکائین 05بازارشامل بوپیواکائین 

ندارد.و محلول های ایزوبار بلوک حرکتی عمیق و مدت اثر طوالنی ایجاد می کنند.انتشار محدود دارند وموقعیت بیمار برآن اثیری <

 در جراحیهای اندامهای تحتانی و پرینه کاربرد دارد.

استفاده می  محلولهای هیپو باراستفاده محدود دارند. ودر اعمال جراحی پرینه و در موقعیت خوابیده به شکم و یا آرتروبالستی هیپ<

 شوند.

 دارو های کمکی_

 منقبض کننده های عروقی

 مخدر و سایر عوامل ضد درد

 ه های عروقمنقبض کنند«

 کاربرد-

 جهت انجام مدت بی حسی

 مکانیسم-

 کاهش جریان خون

 آدرنرژیک برای اپی نفرین2αدرد فعالیت ضد 

 نمونه-

  gm 2/7و 1/7اپی نفرین
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 gm 2-5فنیل افرین 

 نکات-

 .اپی نفرین سمیت عصبی لیدکائین را زیاد می کند

 .ممکن است اثرات جانبی ایجاد کند

  روق می دهد.لیدوکائین نیز دیالتاسیون عروق می دهد اما کمتر از تتراکائثین.عسیون دیالتا تتراکایین ;توجه

 باعث کاهش جریان خون نخاع می شود. واکائینبوپی

 مخدرها و سایر عوامل ضد درد

 کاربرد-

 بهبود بی حسی 

 بی دردی پس از عمل  

 مکانیسم -

 اثربر شاخ خلفی نخاع)تقلید اثر اندوژن انکفالین(

 نمونه-

 فنتانیل«

 می شود. هیپوتانسیو ولیتیک نیست و سبب افزایش اثرات سمپاتو کلونیدین به اندازه مخدر مفید«

 وارض جانبی دارو بستگی دارد.عانتخاب بی حس کننده موضعی به مدت اثرو  

 مدت جراحی و نوع داروی کاربردی_

 لیدوکائین<

 دتممناسب برای اعمال کوتاه 

 .دقیقه است 07-67مدت اثر
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 .کند بلوک حسی عالی وحرکتی عمیق ایجاد می

 .ریکاوری مطلوب دارد

 .متاسفانه ایجاد سمیت عصبی می کند

 عالئم ایجاد سمیت شامل:

 .درد و اختالل حس پشت باسن و اندام تحتانی است

 .در دوز های کم و رقیق کردن این آسیب کمتر میشود

 .در پوزیشن لیتوتومی,آرتروپالستی وبیماران سرپایی شدت می گیرد

 پیشنهاد شده است. و پروکائین مپیواکائین داروی جایگزین

 کلروپروکائین-

 .با دوز باال آسیب عصبی می دهد

 .باید از این کار ممانعت شود دن اپی نفرین با عارضه همراه است واضافه کر

 د.ن اثر خوبی اعمال می کنناضافه کردن فنتانیل یا کلونیدی

 اسپاینال طوالنی مدت-

 .بوپی واکایین و تتراکائین در این مورد استفاده می شود

 .بلوک حسی بوپیواکائین بیشتر است

 .بلوک حرکتی تتراکائین بیشتر است

 .دقیقه( 127-07بلوک بی حسی تتراکائین متغیر است)بین 

 

 دقیقه اول برای ارزیابی قلبی عروقی شکل گرفته بحرانی است. 17-5مهم است. دقیقه اول برای تعیین سطح بیحسی 17-5توجه:

 



11 
 

 بیحسی مداوم اسپاینال-

مزیت دیگر استفاده  فاده شود.تبا جایگذاری کاتتر بداخل فضای ساب آراکنویید انجام می شود.برای اعمال طوالنی مدت می توان اس

 از دوزهای کمتر بصورت تیتره آن است.

 سانتیمتر داخل فضای ساب آراکنوئید 2-4دادن کاتتر  قرار تکنیک:

 شکست بی حسی اسپاینال-

 علل شکست:

 مشخص کردن وجایگذاری کاتتر است. انتشار بیحس کننده ومالحظات تکنیکی در

 فیزیولوژی_

سمپاتیک( و ابتدا رشته های کم قطر و بدون میلین) حرکتی و سمپاتیکی را قطع می کند. بی حسی اسپاینال عصب دهی حسی,

 د.حرکتی(را بلوک می کنسپس رشته های بزگتر میلین دار)حسی و 

عصب دهی اعصاب سمپاتیک را به دستگاه گوارش مهار نموده و باعث فعالیت بدون رقیب پاراسمپاتیک 5Tبیحسی اسپاینال باالتر از

کاهش  هانه حالب به مثانه شل می گردد.حالب ها منقبض و د انقباضات روده ای ایجاد و اسفنگتر ها را شل می کنند. گشته,

 وبه همان اندازه کاهش در فشار ورید محیطی دیده می شود.خونریزی بدنبال کاهش فشار خون سیستمیک 

بی حسی اسپاینال اگر اثری روی تهویه آلوئوالر در حال استراحت داشته باشد,اندک است.اما بلوک حرکتی در سطح باال که فلج 

و شکمی ایجاد می نماید می تواند منجر به کاهش توانایی سرفه کردن و خارج نمودن ترشحات و تنگی نفس  عضالت بین دنده ای

 گردد.

 اثرات جانبی و عوارض-

 عوارض نورولوژیک-1

 می تواند حاصل ترومای ایجاد شده توسط سوزن یا کاتتر باشد و یا بطور غیر مستقیم از فشردگی ناشی از هماتوم یا آبسه باشد.

 ست. گذرا "در غیر اینصورت آسیب بیشتر می شود,معموال : در صورت شروع پارستزی انجام بیحسی باید متوقف شود,رستزیپا

 بیحسی موضعی می تواند عارضه نورولوژیک دائمی دهد.
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دی در یک سوم موارد دیده می شود که در نتیجه بلوک سمپاتیک رخ می دهد و به علت کاهش بازگشت وری هیپوتانسیون:-2

 وکاهش برونده قلبی ویا کاهش در مقاومت عروقی رخ می دهد.و با هیپوولمی شدت پیدا می کند.

در  میکروگرم/177-57میلی گرم/فنیل افرین 17-5)افدرین های سمپاتیکمقلد درجه(,هیدراتاسیون,17-5) ایینپوزیشن سر پ درمان:

 صورت عدم پاسخ مناسب میتوان از اپی نفرین استفاده کرد(.

 برادیکاردی وآسیستول:خطر با باال رفتن سطح بلوک بیشتر می شود.-3

 و کاهش بازگشت وریدی 1T-4علت:بلوک

 میلی گرم(وریدی 1دوز کامل احیا اپی نفرین)آتروپین , افدرین و در مرحله شدیدتر,درمان:

باعث جابجایی مغز به سمت  CSFبه میزان بیش از میزان تولید آن است.کاهش  CSFبدلیل سوراخ شدن دورا واتالف  سردرد:-4

ی حساس پشتیبان می گردد.همچنین درد بخاطر اتساع عروق خونی بوجود می آید که باید این اکشش ساختمانه پایین و در نتیجه

ساعت برطرف می شود.این درد در 12-48بعد از  "اتالف را جبران نماید چرا که جمجمه ثابت است.این سردرد وضعیتی است وعموما

بی حالی و  بی اشتهایی, فراغ,تپس سر وپیشانی وبصورت مبهم یا ضربان دار توصیف می شود. و با عالئمی چون تهوع واس قسمت

 همراه است. ,مشکل شنوایی و وزوز گوشفتوفوبی یا دیدن لکه( اختالالت بینایی)دو بینی,تاری دید,

 ع سوزنو,زنان,قطر سوزن,سابقه قبلی,نهای خطر:سنورفاکت 

 بالد پچ استراحت, کافئین, سکن,م درمان:

 بیحسی سطح باال:اغلب همراه با هیپوتانسیون و تهوع واستفراغ است.-5

 پشتیبانی از گردش خون درمان:حفظ راه هوایی بدلیل آپنه یا کاهش سطح هوشیاری,

 رخ میدهد. بیحسی تهوع:بدلیل کاهش فشار خون سیستمیک که منجر به ایسکمی مغز می گردد , در رابطه با افزایش سطح-6

 قلد سمپاتیکمدرمان:داروهای 

 احتباس ادرار:تداخل با عصب دهی مثانه و افزایش حجم مایع درمانی -0

 درد پشت:خفیف و کوتاه مدت است-8

 وضعیت جراحی بدلیل کشیدگی لیگامانها علت:دفعات وارد کردن سوزن,
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حیاتی ممکن است کاهش  ظرفیت نی سینه وگردن امتداد یابد,رتی که بلوک حرکتی تا درماتوم های فوقادر صو کاهش تهویه:-0

 و با داروهای سدیشن تشدید می یابد.داشته باشد 

 

 بیحسی اپیدورال_

 وضعیت:نشسته,خوابیده به پهلو, خوابیده به شکم برای بیحسی کودال

 

نوک drofwarCود کاتتر را هدایت می کند(, سوزنبا انحنای مالیم خ )نوک کند دارد و yhouTسوزن های اپیدورال:رایج ترین

 مستقیمی دارد که برای اپیدورال توراسیک مناسب تر است.
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 بیحسی اپیدورال مداوم-

 سانتینتر در داخل فضا قرار می گیرد.3-5کاتتر

 تست آسپیراسیون و دوز منفی انجام شود.

 تجویز محلول بیحسی بصورت تدریجی

 ح بلوک حسی وسمپاتیکاثبات سط

 بیحسی اپیدورال منفرد-

 مزیت این روش بدلیل سادگی و تمایل محلول بیحسی به انتشار یکنواخت تر نسبت به تجویز آن از طریق کاتتر است.

وئید دقیقه ارزیابی صورت میگیرد تا تزریق تصادفی در فضای ساب آراکن3%با اپی نفرین(که پس از 5/1میلیمتر لیدوکائین3تست دوز)

 رد شود.

 بی حسی کودال_

 در بالغین در حالی که بیمار در وضعیت خوابیده به شکم یا به پهلو است صورت می پذیرد.

میلی لیتر  5وارد کانال اپیدورال می شود.وبا تزریق سانتیمتر 2باالی دنبالچه(وحدود سانتیمتر3-5سوزن از طریق شکاف ساکرال)

 سالین موقعیت سوزن نمایان می شود.

 عوارض احتمالی:عفونت بدلیل مجاورت با رکتوم,تزریق ساب آراکنوئید در صورتی که سوزن خیلی سفالیک پیش رود.

 بی حسی کودال در اطفال_

 ساده تر است وبعد بیهوشی در پوزیشن لترال انجام می شود. 

 عوامل موثر در سطح بی حسی اپیدورال_

 دوز معادل در غلظتهای پایین انتشار بیشتری دارد.دوز)حجم ضرب در غلظت( و محل تزریق,اما تجویز 

 در اپیدورال کمری بیحسی به سمت سفال انتشار می یابد.

 در اپیدورال توراسیک بیحسی  گرایش به انتشار قرینه دارد وپهن میشود.
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 گفته شده است انتشار بی حسی اپیدورال نسبت مستقیم با سن ونسبت معکوس با قد دارد.

 نال, باریسیته محلول بی حسی, سطح اپیدورال را تحت تاثیر قرار نمی دهد.بر خالف اسپای 

 همچنین وضعیت بیمار حین انجام بلوک کمتر اهمیت دارد.

 مدت بی حسی_

همچون بی حسی اسپاینال با نوع داروی بی حس کننده موضعی در ارتباط است و اینکه داروی منقبض کننده عروقی به محلول 

 یر.اضافه می شود یا خ

داروهای شایع مورد استفاده:کلرپروکائین)شروع اثر سریع و مدت اثر کوتاه(, لیدوکائین)شروع اثر و مدت اثر بینابین(, بوپی واکائین, 

لوبوپیواکائین, روپیواکائین شروع اثر آهسته و مدت اثر طوالنی( دارند. تتراکائین وپروکائین بدلیل زمان تاخیری طوالنی مناسب 

 نیستند.

 روهای کمکیدا_

 اپی نفرین:<

 افزایش طول اثر 

 کاهش مسمومیت بخصوص در مورد ترکیب با لیدوکائین و کلروپروکائین

 آدرنرژیک کاهش فشارخون ناشی از بلوک اپیدورال را تشدید می کند.-کاهش فشار خون,بدلیل تحریک بتا

 مخدرها:<

 بر خالف اسپاینال,حاللیت در چربی عامل مهمی است.

 هیدروفیل است وتمایل به انتشار به سمت باال دارد ویک ضد درد قوی است. "بتامورفین نس

 فنتانیل یک مخدر لیپوفیلیکی است وبه سرعت بداخل گردش خون جذب شده و انتشار سری اندکی دارد.

 بیکربنات:<

 وع اثر سریعتر را باعث می شود.اضافه نمودن بیکربنات به محلول بیحسی,اشکال غیره یونیزه بیحس کننده را ایجاد می کند و شر

 قلیایی رسوب می کند. HPاضافه کردن بیکربنات به بوپیواکائین توصیه نمی شود زیرا این دارو در
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 فیزیولوژی_

 محل اثر,ریشه های اعصاب نخاعی است,جایی که دورا نازک می شود.

 در اپیدورال اعصاب جمجمه ای بلوک نمی شود.

 ان هوشیاری رخ نمی دهد.در اپیدورال در سطح باال فقد

 بلوک سیستم عصبی سمپاتیک_

 بلوک سمپاتیک منجربه ذخیره خون در سیستم وریدی با ظرفیت باالی احشا می گردد.

بطور مطلوبی اکسیژن رسانی میوکارد را افزایش داده و کار قلب را  ,بلوک انتخابی رشته های سمپاتیک  بلوک اپیدورال توراسیک با

 .برای قلب ایسکمیک مفید است کم کرده در نتیجه

اپیدورال کمری باعث افزایش جبرانی سیستم سمپاتیک میشود که ممکن است خونرسانی به میوکارد را کاهش دهد و برای قلب 

 مضر باشد.

 اثرات جانبی_

که  یت سیستمیکشبیه به عوارض بیحسی اسپاینال است بعالوه خطر پارگی تصادفی دورا, تزریق تصادفی ساب آراکنوئید و مسموم

 مربوط به دوز باال مورد نیاز است.

 عوارض احتمالی دیگر شامل هماتوم و آبسه اپیدورال بویژه در بیماران با اختالالت انعقاد زمینه ای یا عفونت است.

 هماتوم وآبسه اپیدورال بطور خودبخودی رخ می دهد.

 گرفت. IRMا در صورت بروزاین عارضه باید فور

 تزریق داخل عروقی جذب سیستمیک و-

 دوز باال, حضور شبکه های وریدی بزرگ احتمال جذب را بیشتر می کند.

 :بیقراری, تکلم بریده بریده, وزوز گوش تا کاهش سطح هوشیاری, تشنج و کالبس قلبی و عروقی متفاوت است.عالئم

 بوپیواکائین,سمیت قلب می دهد.
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 تزریق تصادفی ساب آراکنوئید-

با این مشکل که سردرد و سایر عوارض ناشی از اسپاینال در آن بیشتر می شود به دلیل استفاده از ایجاد می کند.بی حسی اسپاینال 

 سوزن های ضخیم تر اپیدورال.

 ممکن آسیب عصبی دایمی دهد.

 دیالتاسیون مردمک در فرد بیهوش نشان از این آسیب می دهد.

 درمان:شستشوی با سالین یا آسپیره کردن فضا

 عصبی:آسیب 

وباید جهت را  یک ریشه عصب است.نشان دهنده تحر است.ایجاد پارستزی درنتیجه پیش بردن سوزن اپیدورال و گذرا نادر "معموال

 پروسه باید متوقف شود. اگر ادامه داشت, سریع تغییر داد.

 (reiBبی حسی عصبی ناحیه ای داخل وریدی)_

حجم باالیی از محلول رقیق شده به داخل  ریدیشیوه مستلزم تزریق داخل و روشی ساده جهت بی حسی دست و یا پا می باشد.این

ه می باشد.این بلوک یک روش جایگزین برای ایجاد بی حسی اندام بدن دود کردن گردش خون آن توسط تورنیکاندام, پس از مس

 بلوک تک تک اعصاب محیطی می باشد.

کمتر بکار برده شود.درد شدید تورنیکه و زمان مجاز تورنیکه مدت عملی  ساعت یا2می تواند جت اعمال جراحی با مدت  reiBبلوک

 بلوک را محدود می نماید.اما بیدردی بعد از عمل خوبی ندارد.

 عوارض:

درد, بی خون کردن موثر اندام هایی که دچار شکستگی هستند را محدود می  موارد ممنوعیت کاربرد تورنیکه می باشد. "ذاتا

 وماتیک ممکن است اجازه خارج شدن محلول بی حسی از اندام را بدهد.کند.پارگی های تر

 اجرای بلوک_

یک کاتتر کوچک داخل وریدی در بخش انتهایی اندام مربوطه قرار داده می شود. سپس با پیچیدن باند اسمارچ دست یا پا بی خون 

 بیمار باد می شود.فشار سیستولیک  باالتر از m H gg 177ایا m H gg 205می گردد. تورنیکه تا
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 "سپس کاتتر را باید جدا کرد. معموال,می توان تزریق کرد برای فرد بالغ رامیلی لیتر57-47محلول بی حس کننده موضعی با حجم 

و تورنیکه باید دقیقه بسیاری از بیماران در محل تورنیکه درد را احساس می کنند. که برای کاهش این درد از روش د 45پس از 

رد به این ترتیب که ابتدای پروسه کاف پروگزیمال باد شده و بعد از احساس درد بیمار در محل تورنیکه , کاف دیستال را استفاده ک

تی از ناحیه بی مباد کرده و هوای کاف پروگزیمال خالی می شود.همانطور که مشخص است کاف دیستال هنگام پر شدن بر روی قس

 احساس نخواهد کرد.گیرد وبیمار دردی را  حس شده قرار می

 انتخاب بی حس کننده_

 % یا پریلوکائین)بدون اپی نفرین(5/7محلول های رایج شامل: لیدوکائین

استفاده از بوپیواکائین ممنوع است چون مسمومیت سیستمیک,از همه مهمتر دیس ریتمی بطنی بدخیم قلبی  می دهد که منجر به 

 ایست قلبی می شود.

 ئین نیز می توان استفاده شود.روپیواکائین و لوبوپیواکا

 محلولهای مورد استفاده باید فاقد هر گونه ماده نگهدارنده بی حس کننده باشند زیرا باعث ترومبوفلبیت می شوند.

 ویژگیهای بلوک_

 شروع سریع,بالفاصله بعد ازتزیق

 مدت بی حسی قابل تنظیم نسبت به مدت عمل جراحی)تا زمانیکه تورنیکه باد باشد(

 .ی حسی به نوع دارو مربوط نمی باشدمدت ب

 سان و سریعتکنیک آ

 قابل استفاده برای تمام گروه سنی از جمله کودکان

 خطرات_

 به هنگام خالی شدن باد تورنیکه است. خطر اصلی مسمومیت سیستمیک 

 متهموگلوبین,هنگام استفاده از پریلوکائین

ید که خون اندام بخوبی تخلیه نشده باشد. که در این صورت کیفیت رتی این عارضه پیش می آظاهرلک دار هنگام تزریق,درصو

 بیحسی مطلوب نخواهد بود.
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دقیقه بعد از تخلیه تورنیکه بی حس کننده به حداکثر سطح  2-5انتهای بیحسی برای جلوگیری از مسمومیت سیستمیک باید حدود 

حتی اگر جراحی در مدت کمتری  اد تورنیکه نگه داشته شود,دقیقه ب 27در این رابطه یک توصیه آن است که حداقل  خود می رسد.

تورنیکه را تخلیه و  دقیقه طول کشید,27-47دقیقه گذشت,با یک مانور می توان تورنیکه را تخلیه نمود. بین 47شود. اگر  تمام

 بالفاصله دوباره باد

 مایی بی حس کننده را می کاهد.پس از یک دقیقه باد تخلیه شود. این روش حداکثر سطح پالس"گردیده و نهایتا

 

  2770;5اصول بیهوشی میلر. ویرایش 

 

 

 

 

 

 


