بسمه تعالی

بیحسی موضعی
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مقایسه بیحسی اسپاینال و اپیدورال
بیحسی اسپاینال با تزریق محلول بیحسی موضعی به داخل فضای ساب آراکنویید (اینتراتکال) که حاوی مایع مغزی نخاعی ()CSF
است انجام می پذیرد .برعکس ،بی حسی اپیدورال با تزریق محلول بیحسی موضعی در داخل فضایی که بین کانال مهره ها اما خارج
یا در سطح کیسه دورا می باشد ،بدست می -آید.
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.
محاسن بی حسی اسپاینال:
در مقایسه با بی حسی اپیدورال زمان کمتری می گیرد و در حین انجام تزریق درد کمتری ایجاد نموده ،نیاز به بیحس کننده کمتری
دارد و بلوک حسی و حرکتی شدیدتری ایجاد می کند .بعالوه قرارگیری صحیح سوزن در فضای ساب آراکنویید به وضوح(ظاهر شدن
 )CSFاثبات می گردد.
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.
همچنین می توان با قرار دادن کاتتر ،بلوک را جهت مدت جراحی یا کنترل درد بعد از عمل تنظیم کرد.
_مزایای بیحسی عصبی محوری شامل:
شلی عمیق
بیدار بودن بیمار ،که در صورت تمایل می توان با استفاده از آرامبخش ها ،خواب آورها و یا مخدرها سطحی از سدیشن را برای بیمار
ایجاد کرد.
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:
طناب نخاعی و ریشه های عصبی توسط کانال نخاعی احاطه گردیده اند و ساختمان استخوانی از فورامن ماگنوم شروع و به سوراخ
ساکرال ختم می شود .کانال مهره ای دارای  4انحنا میباشد که اهمیت آنها در انتشارمحلول بی حس کننده در فضای ساب آراکنوئید
بیشتر می شود .برعکس این انحناها در فضای اپیدورال اثر کمتری دارند.
_ساختار مهره ها:
همه مهره ها از یک جسم مهره ای قدامی و یک کمان خلفی تشکیل شده است .کمان خلفی از اتصال پایکهای استوانه ای جانبی
با دو المینا خلفی مسطح بوجود می آید .زایده عرضی از محل اتصال پایک والمینا به طرفین امتداد می یابد .در حالی که زائده خاری
م نفرد بوده واز محل اتصال دو المینا به طرف پشت بیرون می آید.این شکاف ها ,سوراخ بین مهره ای را تشکیل می دهند که
اعصاب نخاعی از میانشان بیرون می آیند.موقعیت نسبتا" عمودی زوائد خاری در ناحیه کمر و جهت گیری با زاویه رو به پایین در
ناحیه توراسیک تعیین کننده زاویه الزم برای قرار دادن و پیش بردن سوزن جهت دستیابی به کانال مهره ای است.
_طناب نخاعی:
طناب نخاعی در حاشیه منقاری مدوال شروع و در جنین در تمام طول کانال مهره ای امتداد می یابد .اما بدلیل رشد نامتناسب بافت
عصبی و کانال مهره ای ,در هنگام تولد ,طناب نخاعی در نزدیکی مهره  3کمری و در بزگسالی در لبه تحتانی اولین مهره کمری
خاتمه می یابد.
_پرده های مغز:
عالوه بر ,CSFطناب نخاعی توسط سه الیه بافت همبند احاطه ومحافظت می گردد.
سخت شامه(دورا متر):خارجی ترین الیه ,از فورامن ماگنوم و در امتداد الیه داخلی(مننژیال) دورای جمجمه منشا گرفته و تا پایین S1
و S2ادامه می یابد,غشا سفت فیبرواالستیک است که پشتیبان ساختمانی وسد غیر قابل نفوذ است.
آراکنویید:چسبیده به سطح داخلی دورا ,بعنوان سد فارماکولوژیک از حرکت داروها از فضای اپیدورال به فضای زیر آراکنویید ممانعت
می نماید.
نرم شامه(پیامتر) :داخلی ترین الیه ,ساختمانی به شدت عروقی و بطور نزدیک در تماس با نخاع بوده.
_اعصاب نخاعی:
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در طول حاشیه قدامی طرفی وخلفی طرفی طناب نخاعی ,ریشه های فرعی بیرون آمده و با هم یکی شده تا ریشه های عصب
نخاعی خلفی (آوران,حسی وآسیب پذیر به محلول هایپر بار) و قدامی (وابران) را تشکیل دهند و31جفت عصب نخاعی (8گردنی12,
توراسیک 5,کمری 5,ساکرال و 1دنبالچه) را تشکیل می دهند.
_عروق خونی:
شریان;خون رسانی طناب نخاعی از یک شریان قدامی و دوجفت شریان خلفی نخاعی ناشی میشود .دو جفت شریان خلفی از گنبد
(والت) جمجمه خارج شده و خونرسانی بخش خلفی طناب نخاعی را بر عهده دارد.که اناستوموز با شریانهای سابکالوین و
بین دنده ای دارد.
از آنجایی که جفت هستند این قسمت طناب از آسیب ایسکمیک نسبتا" مصون می باشد.اما شریان منفرد نخاعی قدامی از شریان
مهره ای منشا می گیرد و خونرسانی بخش قدامی(حرکتی) را بر عهده دارد .که آناستوموز با شریان بین دنده ای و ایلیاک
دارد.شریان آدامکیویکس,رگ بسیار متغییری است و بیشتر درسمت چپ بوده و از طریق سوراخ بین مهره ای  L1وارد کانال مهره
ای می شود.این شریان برای خونرسانی دو سوم تحتانی طناب نخاعی ضروری است.آسیب به آن در خالل جراحی یا توسط سوزن
منحرف شده اپیدورال ,منجر به از بین رفتن حرکت در اندام تحتانی دو طرف می گردد (سندرم شریان نخاعی قدامی).
ورید;شبکه وریدی داخلی مهره ها به کانال مهره ها تخلیه میشود .و در نهایت به سیستم وریدی آزیگوس تخلیه می شوند.
فضای ساب آراکنویید :بین آراکنویید ونرم شامه واقع شده وحاوی CSFاست.
فضای اپیدورال :بین دورا و دیواره کانال مهره ای ,ستون نامنظم چربی ,لنفاتیک ها وعروق خونی واقع شده است.این فضا در باال
توسط فورامن ماگنوم,از پایین توسط لیگامان ساکروکوکسژیال,از اطراف توسط پایک های مهره ای وازعقب توسط لیگامان فالووم
والمینای مهره محدود می گردد.این فضا بسته نیست و با فضاهای مجاور مهره ای از طریق سوراخ بین مهره ای ارتباط پیدا می
کند.عمق این فضا در خط وسط در L2حداکثر حدود 6میلی متر و در ناحیه میانی توراسیک  4_5میلی متر میباشد.مایع تزریقی در
سراسر فضا در حد فورامن ماگنوم تا پایین و شکاف ساکرال ارتباط دارد.
_اندیکاسیون بی حسی اسپاینال;
عموما" جهت جراحی قسمت های تحتانی شکم ,پرینه و اندام تحتانی بکار می رود.
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_اندیکاسیون بی حسی اپیدورال;
برای اعمال جراحی شکم واندام تحتانی بکار می رود.اما بدلیل خاصیت سگمنتال آن ,ممکن است بی حسی اپیدورال کمری برای
اعمال جراحی مربوط به ریشه های تحتانی ساکرال مطلوب نباشد .بی حسی اپیدورال خیلی از اوقات بعنوان مکمل بیهوشی عمومی,
درمان درد بعد از عمل ,کنترل درد زایمان ,کنترل درد های مزمن بکار می رود.
_کنتر اندیکاسیون قطعی بی حسی عصبی محوری
نپذیرفتن بیمار,عفونت محل تزریق ,تمایل به خونریزی و فشار باالی داخل جمجمه است.
_کنتر اندیکاسیون نسبی بی حسی عصبی محوری
باکترمی که پیشنهاد می شود قبل از استفاده از این روش آنتی بیوتیک درمانی آغاز شود .بیماری عصبی قبلی ,بیماری قلبی(بیماران
با تنگی میترال,تنگی زیر آئورت هیبر تروفیک ایدیوپاتیک وتنگی آئورت تحمل کاهش حاد در مقاومت عروق سیستمیک را ندارند.که
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
قبل از اجرای این روش انفوزیون داخل وریدی آغاز می شود و تمام وسایل ,داروها و مونیتورهایی که بطور عادی جهت بیهوشی
عمومی نیاز است ,برای بی حسی نوراگزیال مورد نیاز می باشد .برای کاستن ناراحتی همراه با ورود سوزن می توان از مخدرها
است فاده کرد اما در بیماران انتخابی تزریق بی حسی موضعی در پوست و بافت زیر جلد کافی است .روشهای استریل با کاله و ماسک
و دستکش اجباری است و آماده سازی پوست با مواد ضد عفونی کننده انجام میشود ولی باید از تماس سوزن و دستکش ها با آن به
دلیل احتمال سمیت عصبی جلوگیری کرد.
_پوزیشن
وضعیت لترال; این وضعیت برای بیماران ناخوش ونحیف مناسب تر است و میتوان سطح باالیی از آرامبخشی را استفاده نمود.
وضعیت نشسته; خم شدن را بهتر نموده ,تشخیص خط وسط را تسهیل می نماید که ممکن است در بیماران چاق اهمیت باالیی
داشته باشد,برای بی حسی سدل بکار می رود ,واما در بیمارانی که آرامبخشی زیادی دریافت نموده اند مناسب نیست زیرا امکان
سنکوپ وازوواگال پیش می آید.
وضعیت خوابیده به شکم; دراعمال پرینه که در وضعیت جک نایف انجام می شود مناسب است.
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_انتخاب فضا
عوامل متعددی انتخاب فضای مورد استفاده جهت بی حسی اسپاینال را تحت تاثیر قرار می دهند .واضح ترین آنها آناتومی ستون
فقرات بیمار است و تاثیری که فضا بر انتشار بی حس کننده می گذارد .برای مثال احتمال شکست اسپاینال,هنگامی که فضای پایین
تر مورد استفاده قرار می گیرد تا %07بیشتر افزایش می یابد تا بروز آن هنگامی که فضای  L4_5انتخاب میشود .اگر چه فضای باالتر
با میزان موفقیت بیشتر همراه است اما خطر آسیب تروماتیک به نخاع را بیشتر می کند .باید در نظر داشت که حد تحتای طناب
نخاعی در بالغین بین  L1-2است .به همین دلیل بی حسی معموال" باالی  L2-3انجام نمی شود.
_سوزن های اسپاینال
بر اساس اندازه و شکل نوک سوزن تقسیم می شوند.در افراد جوان معموال" سوزن نوک مدادی با اندازه  24یا  25به دلیل کاهش
میزان سردرد انتخاب می شوند .باید یادآوری شود که سوزن های نوک مدادی نیاز به وارد کردن فشار بیشتری دارند.
_تکنیک ها
روش میدالین,تکنیک ساده تری دارد و اینکه سوزن از میان ساختمانهی با حساسیت کمتر عبور می کند در نتیجه بیمار احساس
راحت تری دارد و نیاز به انفیلتراسیون کمتری از محلول بی حسی موضعی دارد .اما شیوه پارامدین در موارد چالش انگیزی که فضای
بینابینی مهره ها باریک گشته یا خم کردن کمر دشوار است,مناسب تر است.
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_تکنیک میدالین
از باالی خارمهره داخل می شود.
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.
هنگامی که سوزن اسپاینال به سمت فضای زیر آراکنوئید پیش می رود ,از میان پوست ,بافت زیر جلد ,لیگامان سوپرا اسپینوزا,
لیگامان بین خاری ,لیگامان فالووم و فضای اپیدورال عبور می کند.
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
این محور تمایل به پخش کردن این رشته ها دارد که ممکن است خطر سر درد را کاهش دهد.
_تکنیک پارامدین
محل ورود سوزن  1سانتیمتر بیرون از خط وسط است.
موفقیت بستگی به ارزیابی آناتومی و زاویه مناسب سوزن دارد,نه مکان فرو بردن سوزن
با این روش لیگامان های بین خاری و سوپرا اسپینوزا را کنار گذاشته و لیگامان فالووم اولین مقاومت است.
_رویکرد تیلور
عبور سوزن از فضایS1-L5
سوزن از نقطه 1سانتیمترپایین و 1سانتیمترداخل به خار خاصره و با زاویه  55درجه در جهت سفالیک به پیش میرود.
_تزریق بی حس کننده
بعد مشاهده مایع CSFصورت می گیرد و اگر این مایع خونی بود و شفاف نشد محل تزریق را باید عوض کرد.همچنین در صورت
ایجاد پاراستزی هرگزنباید تزریق اسپاینال را ادامه داد .حتما" موقع تزریق مایع CSFباید آسپیره سپس تزریق انجام شود.و زمان
تزریق بین  3-5ثانیه انجام شود.
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_باریسیته
محلولهای بی حسی موضعی بر اساس نسبت چگالی خود به چگالی  CSFبه هیپوبار,ایزو بار و هیپر بار طبقه بندی می شوند.
باریسیته از آن رو مهم است که جهت داروی بی حس کننده را پس از تزریق پیش گویی می کند.
> شایع ترین محلولهای بی حسی موضعی انتخابی برای بی حسی اسپاینال,محلول های هیپربار است و مزیت اصلی آنها قابلیت
دست یابی به انتشار سفالیک بی حسی است .و اینکه قله لوردوز کمر به انتشار آن کمک خوبی می کند .محلولهای هیپربار موجود در
بازارشامل بوپیواکائین  %05و لیدوکائین  %5است.
> محلول های ایزوبار بلوک حرکتی عمیق و مدت اثر طوالنی ایجاد می کنند.انتشار محدود دارند وموقعیت بیمار برآن اثیری ندارد.و
در جراحیهای اندامهای تحتانی و پرینه کاربرد دارد.
> محلولهای هیپو باراستفاده محدود دارند .ودر اعمال جراحی پرینه و در موقعیت خوابیده به شکم و یا آرتروبالستی هیپ استفاده می
شوند.
_دارو های کمکی
منقبض کننده های عروقی
مخدر و سایر عوامل ضد درد
»منقبض کننده های عروق
کاربردجهت انجام مدت بی حسی
مکانیسمکاهش جریان خون
فعالیت ضد درد α2آدرنرژیک برای اپی نفرین
نمونهاپی نفرین 7/1وgm 7/2
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فنیل افرین gm 2-5
نکاتاپی نفرین سمیت عصبی لیدکائین را زیاد می کند.
ممکن است اثرات جانبی ایجاد کند.
توجه; تتراکایین دیالتاسیون عروق می دهد.لیدوکائین نیز دیالتاسیون عروق می دهد اما کمتر از تتراکائثین.
بوپیواکائین باعث کاهش جریان خون نخاع می شود.
مخدرها و سایر عوامل ضد درد
کاربردبهبود بی حسی
بی دردی پس از عمل
مکانیسماثربر شاخ خلفی نخاع(تقلید اثر اندوژن انکفالین)
نمونه»فنتانیل
»کلونیدین به اندازه مخدر مفید نیست و سبب افزایش اثرات سمپاتولیتیک و هیپوتانسیو می شود.
انتخاب بی حس کننده موضعی به مدت اثرو عوارض جانبی دارو بستگی دارد.
_مدت جراحی و نوع داروی کاربردی
>لیدوکائین
مناسب برای اعمال کوتاه مدت
مدت اثر 07-67دقیقه است.
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بلوک حسی عالی وحرکتی عمیق ایجاد می کند.
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.
داروی جایگزین مپیواکائین و پروکائین پیشنهاد شده است.
کلروپروکائینبا دوز باال آسیب عصبی می دهد.
اضافه کردن اپی نفرین با عارضه همراه است و باید از این کار ممانعت شود.
اضافه کردن فنتانیل یا کلونیدین اثر خوبی اعمال می کنند.
اسپاینال طوالنی مدتبوپی واکایین و تتراکائین در این مورد استفاده می شود.
بلوک حسی بوپیواکائین بیشتر است.
بلوک حرکتی تتراکائین بیشتر است.
بلوک بی حسی تتراکائین متغیر است(بین  127-07دقیقه).

توجه 17-5:دقیقه اول برای تعیین سطح بیحسی مهم است 17-5.دقیقه اول برای ارزیابی قلبی عروقی شکل گرفته بحرانی است.
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بیحسی مداوم اسپاینالبا جایگذاری کاتتر بداخل فضای ساب آراکنویید انجام می شود.برای اعمال طوالنی مدت می توان استفاده شود .مزیت دیگر استفاده
از دوزهای کمتر بصورت تیتره آن است.
تکنیک :قرار دادن کاتتر  2-4سانتیمتر داخل فضای ساب آراکنوئید
شکست بی حسی اسپاینالعلل شکست:
انتشار بیحس کننده ومالحظات تکنیکی در مشخص کردن وجایگذاری کاتتر است.
_فیزیولوژی
بی حسی اسپاینال عصب دهی حسی ,حرکتی و سمپاتیکی را قطع می کند .ابتدا رشته های کم قطر و بدون میلین(سمپاتیک) و
سپس رشته های بزگتر میلین دار(حسی و حرکتی)را بلوک می کند.
بیحسی اسپاینال باالتر ازT5عصب دهی اعصاب سمپاتیک را به دستگاه گوارش مهار نموده و باعث فعالیت بدون رقیب پاراسمپاتیک
گشته ,انقباضات روده ای ایجاد و اسفنگتر ها را شل می کنند .حالب ها منقبض و دهانه حالب به مثانه شل می گردد .کاهش
خونریزی بدنبال کاهش فشار خون سیستمیک وبه همان اندازه کاهش در فشار ورید محیطی دیده می شود.
بی حسی اسپاینال اگر اثری روی تهویه آلوئوالر در حال استراحت داشته باشد,اندک است.اما بلوک حرکتی در سطح باال که فلج
عضالت بین دنده ای و شکمی ایجاد می نماید می تواند منجر به کاهش توانایی سرفه کردن و خارج نمودن ترشحات و تنگی نفس
گردد.
اثرات جانبی و عوارض-1عوارض نورولوژیک
می تواند حاصل ترومای ایجاد شده توسط سوزن یا کاتتر باشد و یا بطور غیر مستقیم از فشردگی ناشی از هماتوم یا آبسه باشد.
پارستزی :در صورت شروع پارستزی انجام بیحسی باید متوقف شود ,در غیر اینصورت آسیب بیشتر می شود,معموال" گذرا ست.
بیحسی موضعی می تواند عارضه نورولوژیک دائمی دهد.
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-2هیپوتانسیون :در یک سوم موارد دیده می شود که در نتیجه بلوک سمپاتیک رخ می دهد و به علت کاهش بازگشت وریدی
وکاهش برونده قلبی ویا کاهش در مقاومت عروقی رخ می دهد.و با هیپوولمی شدت پیدا می کند.
درمان :پوزیشن سر پایین (17-5درجه),هیدراتاسیون ,مقلدهای سمپاتیک (افدرین 17-5میلی گرم/فنیل افرین177-57میکروگرم /در
صورت عدم پاسخ مناسب میتوان از اپی نفرین استفاده کرد).
-3برادیکاردی وآسیستول:خطر با باال رفتن سطح بلوک بیشتر می شود.
علت:بلوک T1-4و کاهش بازگشت وریدی
درمان:آتروپین  ,افدرین و در مرحله شدیدتر,دوز کامل احیا اپی نفرین( 1میلی گرم)وریدی
-4سردرد :بدلیل سوراخ شدن دورا واتالف  CSFبه میزان بیش از میزان تولید آن است.کاهش  CSFباعث جابجایی مغز به سمت
پایین و در نتیجه کشش ساختمانهای حساس پشتیبان می گردد.همچنین درد بخاطر اتساع عروق خونی بوجود می آید که باید این
اتالف را جبران نماید چرا که جمجمه ثابت است.این سردرد وضعیتی است وعموما" بعد از 12-48ساعت برطرف می شود.این درد در
قسمت پس سر وپیشانی وبصورت مبهم یا ضربان دار توصیف می شود .و با عالئمی چون تهوع واستفراغ ,بی اشتهایی ,بی حالی و
اختالالت بینایی(دو بینی,تاری دید ,فتوفوبی یا دیدن لکه),مشکل شنوایی و وزوز گوش همراه است.
فاکتورهای خطر:سن,زنان,قطر سوزن,سابقه قبلی,نوع سوزن
درمان :مسکن ,کافئین ,استراحت ,بالد پچ
-5بیحسی سطح باال:اغلب همراه با هیپوتانسیون و تهوع واستفراغ است.
درمان:حفظ راه هوایی بدلیل آپنه یا کاهش سطح هوشیاری ,پشتیبانی از گردش خون
-6تهوع:بدلیل کاهش فشار خون سیستمیک که منجر به ایسکمی مغز می گردد  ,در رابطه با افزایش سطح بیحسی رخ میدهد.
درمان:داروهای مقلد سمپاتیک
 -0احتباس ادرار:تداخل با عصب دهی مثانه و افزایش حجم مایع درمانی
-8درد پشت:خفیف و کوتاه مدت است
علت:دفعات وارد کردن سوزن ,وضعیت جراحی بدلیل کشیدگی لیگامانها
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-0کاهش تهویه :در صورتی که بلوک حرکتی تا درماتوم های فوقانی سینه وگردن امتداد یابد ,ظرفیت حیاتی ممکن است کاهش
داشته باشد و با داروهای سدیشن تشدید می یابد.

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

سوزن های اپیدورال:رایج ترین( Tuohyنوک کند دارد و با انحنای مالیم خود کاتتر را هدایت می کند) ,سوزنCrawfordنوک
مستقیمی دارد که برای اپیدورال توراسیک مناسب تر است.
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بیحسی اپیدورال مداومکاتتر3-5سانتینتر در داخل فضا قرار می گیرد.
تست آسپیراسیون و دوز منفی انجام شود.
تجویز محلول بیحسی بصورت تدریجی
اثبات سطح بلوک حسی وسمپاتیک
بیحسی اپیدورال منفردمزیت این روش بدلیل سادگی و تمایل محلول بیحسی به انتشار یکنواخت تر نسبت به تجویز آن از طریق کاتتر است.
تست دوز(3میلیمتر لیدوکائین%1/5با اپی نفرین)که پس از 3دقیقه ارزیابی صورت میگیرد تا تزریق تصادفی در فضای ساب آراکنوئید
رد شود.
_بی حسی کودال
در بالغین در حالی که بیمار در وضعیت خوابیده به شکم یا به پهلو است صورت می پذیرد.
سوزن از طریق شکاف ساکرال(3-5سانتیمتر باالی دنبالچه)وحدود2سانتیمتر وارد کانال اپیدورال می شود.وبا تزریق  5میلی لیتر
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(حجم ضرب در غلظت) و محل تزریق,اما تجویز دوز معادل در غلظتهای پایین انتشار بیشتری دارد.
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.
بر خالف اسپاینال ,باریسیته محلول بی حسی ,سطح اپیدورال را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
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
اضافه می شود یا خیر.
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.
_داروهای کمکی
>اپی نفرین:
افزایش طول اثر
کاهش مسمومیت بخصوص در مورد ترکیب با لیدوکائین و کلروپروکائین
کاهش فشار خون,بدلیل تحریک بتا-آدرنرژیک کاهش فشارخون ناشی از بلوک اپیدورال را تشدید می کند.
>مخدرها:
بر خالف اسپاینال,حاللیت در چربی عامل مهمی است.
مورفین نسبتا" هیدروفیل است وتمایل به انتشار به سمت باال دارد ویک ضد درد قوی است.
فنتانیل یک مخدر لیپوفیلیکی است وبه سرعت بداخل گردش خون جذب شده و انتشار سری اندکی دارد.
>بیکربنات:
اضافه نمودن بیکربنات به محلول بیحسی,اشکال غیره یونیزه بیحس کننده را ایجاد می کند و شروع اثر سریعتر را باعث می شود.
اضافه کردن بیکربنات به بوپیواکائین توصیه نمی شود زیرا این دارو در PHقلیایی رسوب می کند.
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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.
در اپیدورال در سطح باال فقدان هوشیاری رخ نمی دهد.
_بلوک سیستم عصبی سمپاتیک

بلوک سمپاتیک منجربه ذخیره خون در سیستم وریدی با ظرفیت باالی احشا می گردد.
بلوک اپیدورال توراسیک با بلوک انتخابی رشته های سمپاتیک  ,بطور مطلوبی اکسیژن رسانی میوکارد را افزایش داده و کار قلب را
کم کرده در نتیجه برای قلب ایسکمیک مفید است.
اپیدورال کمری باعث افزایش جبرانی سیستم سمپاتیک میشود که ممکن است خونرسانی به میوکارد را کاهش دهد و برای قلب
مضر باشد.
_اثرات جانبی

شبیه به عوارض بیحسی اسپاینال است بعالوه خطر پارگی تصادفی دورا ,تزریق تصادفی ساب آراکنوئید و مسمومیت سیستمیک که
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.
در صورت بروزاین عارضه باید فورا  MRIگرفت.
جذب سیستمیک و تزریق داخل عروقیدوز باال ,حضور شبکه های وریدی بزرگ احتمال جذب را بیشتر می کند.
عالئم:بیقراری ,تکلم بریده بریده ,وزوز گوش تا کاهش سطح هوشیاری ,تشنج و کالبس قلبی و عروقی متفاوت است.
بوپیواکائین,سمیت قلب می دهد.

16

تزریق تصادفی ساب آراکنوئیدبی حسی اسپاینال ایجاد می کند .با این مشکل که سردرد و سایر عوارض ناشی از اسپاینال در آن بیشتر می شود به دلیل استفاده از
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
آسیب عصبی:
معموال" نادر و گذرا است.ایجاد پارستزی درنتیجه پیش بردن سوزن اپیدورال نشان دهنده تحریک ریشه عصب است .وباید جهت را
سریع تغییر داد .اگر ادامه داشت ,پروسه باید متوقف شود.
_بی حسی عصبی ناحیه ای داخل وریدی()Bier
روشی ساده جهت بی حسی دست و یا پا می باشد.این شیوه مستلزم تزریق داخل وریدی حجم باالیی از محلول رقیق شده به داخل
اندام ,پس از مسدود کردن گردش خون آن توسط تورنیکه می باشد.این بلوک یک روش جایگزین برای ایجاد بی حسی اندام بدن
بلوک تک تک اعصاب محیطی می باشد.
بلوک iBerمی تواند جت اعمال جراحی با مدت 2ساعت یا کمتر بکار برده شود.درد شدید تورنیکه و زمان مجاز تورنیکه مدت عملی
بلوک را محدود می نماید.اما بیدردی بعد از عمل خوبی ندارد.
عوارض:
ذاتا" موارد ممنوعیت کاربرد تورنیکه می باشد .درد ,بی خون کردن موثر اندام هایی که دچار شکستگی هستند را محدود می
کند.پارگی های تروماتیک ممکن است اجازه خارج شدن محلول بی حسی از اندام را بدهد.
_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
می گردد .تورنیکه تا205 gg H mیا ا 177 gg H mباالتر از فشار سیستولیک بیمار باد می شود.
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محلول بی حس کننده موضعی با حجم 57-47میلی لیتررا برای فرد بالغ می توان تزریق کرد,سپس کاتتر را باید جدا کرد .معموال"
پس از  45دقیقه بسیاری از بیماران در محل تورنیکه درد را احساس می کنند .که برای کاهش این درد از روش دو تورنیکه باید
استفاده ک رد به این ترتیب که ابتدای پروسه کاف پروگزیمال باد شده و بعد از احساس درد بیمار در محل تورنیکه  ,کاف دیستال را
باد کرده و هوای کاف پروگزیمال خالی می شود.همانطور که مشخص است کاف دیستال هنگام پر شدن بر روی قسمتی از ناحیه بی
حس شده قرار می گیرد وبیمار دردی را احساس نخواهد کرد.
_انتخاب بی حس کننده
محلول های رایج شامل :لیدوکائین %7/5یا پریلوکائین(بدون اپی نفرین)
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.
روپیواکائین و لوبوپیواکائین نیز می توان استفاده شود.
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)
مدت بی حسی به نوع دارو مربوط نمی باشد.
تکنیک آسان و سریع
قابل استفاده برای تمام گروه سنی از جمله کودکان
_خطرات
خطر اصلی مسمومیت سیستمیک به هنگام خالی شدن باد تورنیکه است.
متهموگلوبین,هنگام استفاده از پریلوکائین
ظاهرلک دار هنگام تزریق,درصورتی این عارضه پیش می آید که خون اندام بخوبی تخلیه نشده باشد .که در این صورت کیفیت
بیحسی مطلوب نخواهد بود.
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انتهای بیحسی برای جلوگیری از مسمومیت سیستمیک باید حدود  2-5دقیقه بعد از تخلیه تورنیکه بی حس کننده به حداکثر سطح
خود می رسد .در این رابطه یک توصیه آن است که حداقل  27دقیقه باد تورنیکه نگه داشته شود ,حتی اگر جراحی در مدت کمتری
تمام شود .اگر 47دقیقه گذشت,با یک مانور می توان تورنیکه را تخلیه نمود .بین 27-47دقیقه طول کشید ,تورنیکه را تخلیه و
بالفاصله دوباره باد
گردیده و نهایتا"پس از یک دقیقه باد تخلیه شود .این روش حداکثر سطح پالسمایی بی حس کننده را می کاهد.

اصول بیهوشی میلر .ویرایش 2770;5
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هوشبرهای استنشاقی
داروهای رایج این دسته شامل:هالوتان ،ایزوفلوران ،انفلوران ،دسفلوران ،سوفلوران ونیتروس اکساید
میباشد.

اثر بر روی دستگاه های بدن:
اثرات گردش خونی:
فشار متوسط شریانی با افزایش غلظت تمامی این هوشبرها به صورت وابسته به دوز کاهش می
یابد(.به جز نیتروس اکساید)
در همه اینها این کاهش به علت کاهش در مقاومت عروق سیستمیک است به جز هالوتان

که به

علت کاهش برون ده قلبی می باشد.
ضربان قلب:
به طور کلی به غیر از هالوتان تمامی هوشبرهای استنشاقی با افزایش تدریجی غلظت باعث افزایش
ضربان قلب می شوند.
فاصلهQT
هوشبرهای استنشاق فاصله را در الکتروکاردیوگرام طوالنی می کنند.
در بیماران با سندرم طوالنی مادرزادی باید از سووفلوران پرهیز نمود.
اثرات تهویه ای:

با افزایش غلظت هوشبرهای استنشاقی تعداد تنفس افزایش وحجم جاری کاهش می یابد.
گرچه تهویه دقیقه ای نسبتا حفظ می شود کاهش حجم جاری باعث نسبت باالتر تهویه هوای
مرده نسبت به تهویه الوئولی می شود.

انقباض عروق ربوی به دنبال هیپوکسی:
هوشبرهای استنشاقی جریان خون ریوی را کاهش می دهند ولی مهار انقباض ریوی ناشی از
هیپوکسی ناچیز است.

مقاومت راه هوایی:
در غیاب انقباض برونشی اثرات گشاد کنندگی برونشی هوشبرهای استنشاقی اندک است.

اثرات محرک راه هوایی:
سووفلوران،هالوتان واکسید نیترو محرک نبوده ولی دسفلوران وایزوفلوران تند بوده ودر
غلظت های بیشتر از میتواند راه هوایی را بویژه در غیاب درمان داخل وریدی تحریک کنند.

اثرات دستگاه عصبی مرکزی:
جریان خون مغزی :
تجویز اکسید نیترو بدون هوشبرهای استنشاقی منجر به گشاد شدگی عروق مغزی وافزایش جریان
مغزی می شود.
هالوتان ،ایزوفلوران ،سوفلوران ودسفلوران میزان متابولیسم مغزی اکسیژن را کاهش می

دهند.در افراد نورموکاپنیک این هوشبرهای استنشاقی درغلظتهای باالتر از 60 MAC.باعث گشاد
کنندگی عروق مغزی می شوند.
افزایش جریان خون تا اندازه ای با هالوتان بیشتر است تا در مقایسه با ایزوفلوران ،سوفلوران یا
دسفلوران.

فشار داخل جمجمه:
با تمام هوشبرهای تبخیری فشار داخل جمجمه با دوزهای باالتر ازیک MAC
افزایش می یابد ودر غلظت های کمتر از MACیک خود تنظیمی دچار اشکال می شود.
نکته یک:بیمارانی که برای تومورهای باالی چادرینه تحت کرانیوتومی قرار گرفته ویک ایزوفلوران
یا دسفلوران دریافت می کنند کاهش در فشار پرفیوژن مغزی واختالف اکسیژن شریانی –وریدی
را نشان می دهند ولی تغییری در فشار داخل جمجمه ای بروز نمی دهند.
بیمارانی که تحت عمل برداشت تومور هیپوفیز قرار می گیرند ویک MACدسفلوران،ایزوفلوران یا
ایزوفلوران دریافت می نمایند افزایش اندکی را در فشار داخل جمجمه ای وکاهش در جریان خون
مغزی نشان می دهند.

پتانسیل برانگیخته:
تمام هوشبرهای استنشاقی واکسید نیترو،دامنه ونهفتگی پتانسیل های برانگیخته حسی سوماتیک
رابه شکل وابسته به دوز سرکوب می نمایند.

اثرات الکتروانسفالوگرافیک:
هوشبرهای تبخیری منجر به تغییر وابسته به دوز و مشخص در  EEGمی گردند

افزایش عمق بیهوشی از حالت بیداری با افزایش دامنه وهم زمانی مشخص میگردند.
نکته:ممکن است سووفلوران وانفلوران بویژه در EEGغلظت های باالتر ویا هنگامی
هیپرونتیالسیون کنتروله برقرار میگردد،در با فعالیت صرعی همراه گردد.
در بچه ها حین القا با سووفلوران فعالیت شبه تشنجی گزارش گردیده است.

اثرات عصبی عضالنی:
هوشبرهای تبخیری شل شدگی وابسته به دوز در عضالت اسکلتی را ایجاد می نمایند وفعالیت
سوکینیل کولین وداروهای مسدودکنندگی عصبی عضالنی غیر دپوالریزان را
افزایش می دهند می دهند
هیپرترمی بدخیم :گرچه در این میان هالوتان اثرات مضرتری دارد.

آسیب کبدی با واسطه ایمنی:
به دنبال بیهوشی با هالوتان ،ایزوفلوران ،سووفلوران یا دسفلوران ممکن است آسیب شدید کبدی
بوجود اید.
این آسیب شدید شامل نکروز گسترده کبدی بوده که می تواند منجر به مرگ گردد یا پیوند کبد
را ضروری سازد.
گرچه سوفلوران به فراورده های تری فلورواستیل متابولیزه نمی شود در تماس با جاذب دی
اکسید کربن به ترکیب Aتبدیل می گردد که ممکن است به صورت مشابه با تری ففلورواستات
پاسخ ایمونولوژیک را برانگیزد.

آسیب کبدی مالیم:
شکل بالینی مالیم آسیب کبدی ممکن است به دنبال تجویز هالوتان ایجاد شود ویژگی اصلی این
حالت که رایج تر است سطح باالتر ترانس آمینازهای سرم است.

هوشبرهای داخل وریدی:
پروپوفول:
شایع ترین داروی تجویزی جهت القای بیهوشی است.
سیستم اعصاب مرکزی:
منجر به کاهش جریان خون مغزو کاهش فشار داخل جمجمه وفشار داخل چشم می شود.
گهگاهی در حین القا بیهوشی توسط پروپوفل اثرات تحریکی همچون تکان های سریع وحرکات
خودبه خودی مشاهده می شود.

سیستم قلبی عروقی:
پروپوفل منجر به چشمگیرترین کاهش در فشار خون سیستمیک می شود.
عالرغم تجویز پروفیالکسی آنتی کولی نرژیک ،برادیکاردی شدید وآسیستول پس
از تجویز پروپوفول در بالغین دیده می شود.

سیستم تنفسی:
پروپوفل یک تضعیف کننده قوی تنفسی بوده ،عمدتا پس از یک دوز القا باعث بروز آپنه می
گردد.
در مقایسه با تیوپنتال ،پرپروفول میزان بروز ویزینگ را پس از القا بیهوشی وانتوباسیون
تراشه در افراد سالم وبیماران آسمی کاهش می دهد.

باربیتورات ها:
شایع ترین آن ها که برای القای بیهوشی استفاده می شود ،تیوپنتال ومتوهگزیتال می باشد.

سیستم اعصاب مرکزی:
ای داروها منجر به تضعیف وابسته به دوز سیستم اعصاب مرکزی می شوند.
منقبض کننده قوی عروق مغزی هستند و باعث کاهش جریان خون مغزی وکاهش فشارداخل
مغزمی شوند.
نکته:متوهگزیتال کانون های صرعی را فعال می نماید وبرای برداشتن این کانون ها
،شناسایی شان را تسهیل می کند وبنابراین یک انتخاب رایج در بیهوشی جهت است.

سیستم قلبی عروقی:
منجر به کاهش متوسط در فشار خون می شوند.افزایش جبرانی در ضربان قلب کاهش فشار خون
را محدود می کند.
نکته:در بیماران با هیپوولمی ،تامپوناد قلبی،کاردیومیوپاتی ،بیماری عروق
کرونر ویا بیماری های دریچه قلب کاهش تشدید یافته فشار خون به دنبال تجویز باربیتورات ها
محتمل تر است.
سیستم تنفسی:این داروها تضعیف کننده تنفسی هستند.
نکته:تضعیف رفلکس های الرنژیال ورفلکس سرفه در حدی که پس از تجویز پروپوفل اتفاق می
افتد عمیق نمی باشد.
از سوی دیگر تحریک ناکافی رفلکس های راه هوایی فوقانی یا تراشه در صورت تضعیف
ناکافی راه هوایی فوقانی ممکن است منجر به الرنگواسپاسم یا برونکواسپاسم شود.
اثرات جانبی :تزریق تصادفی باربیتورات به داخل شریان منجر به درد طاقت فرسا
.
وانقباض عروقی شدید واغلب منجر به اسیب شدید بافتی و گانگرن می گردد.
درمان:بلوک گانگلیون ستارهای
تزریق تصادفی زیرجلدی منجر به تحریک موضعی شدید می شود از این رو باید از غلظت

های رقیق باربیتورات ها استفاده کرد

بنزودیازپین ها:
سیستم اعصاب مرکزی:این داروها نیز جریان خون مغزی را کاهش می دهند.
ای داروها ضد تشنج های قوی هستند ودر درمان صرع پایدار ،ترک الکل ،تشنج ناشی از
بی حس کننده های موضعی بکار می روند.
دستگاه قلبی عروقی:
میدازوالم در مقایسه با دیازپام کاهش بیشتری در فشار خون سیستمیک ایجاد می کند.
اثر روی فشارخون سیستمیک در بیماران هیپوولمیک بیشتر است.
سیستم تنفسی:
بنزودیازپین ها تضعیف اندکی را در تهویه ایجاد می کنند.
هنگامی که همراه با مخدرها تجویز گردند تضعیف شدیدتر تنفسی می تواند اتفاق بیفتد.
اثرات جانبی:
درد در خالل تجویز وریدی دیازپام وترومبوفلبیت متعاقب به دلیل یک حالل آلی پرپپیل
گلیکول می باشد چون دیازپام حاللیت کمی درآب دارد ولی میدازوالم این مشکل را ندارد.

کتامین(:به عنوان داروی هوشبر ضد درد )
واکنش های بیدار شدن:
شامل رویاهای رنگی پرنشاط،توهمات،تجارب خارج از بدن واحساسات بینایی،شنوایی و
المسه .
دستگاه عصبی مرکزی:
کتامین یک گشاد کننده عروق مغز می باشد که جریان خون مغزی وفشار داخل مغز را
افزایش می دهد ،با این همه این اثرات با حفظ نرموکاپنی ممکن کند شود.
عالرغم احتمال ایجاد فعالیت های میوکلونیک ،کتامین به عنوان یک ضد تشنج در درمان
صرع پایدار مواردی که داروهای دیگر موثر نیستند توصیه گردید.
دستگاه قلبی عروقی:
کتامین می تواند به منجر به افزایش بارز اما گذرای فشارخون سیستمیک،ضربان قلب،
برون ده قلبی عمدتا از طریق تحریک سمپاتیک مرکزی شود.
ای اثرات با افزایش کار قلب ومصرف اکسیژن عضله قلب همراه است ومطلوب نیست.
با وجود اختالف نظر،بیشتر کتامین یک تضعیف کننده قلبی مستقیم در نظر گرفته می شود.

دستگاه تنفسی:
تصور نمی شود که کتامین باعث تضعیف آشکار تنفسی شود.
ممکن است به دنبال تجویز سریع دوزهای باال ،هیپوونتیالسیون گذرا ودر موارد نادر دوره
کوتاهی از آپنه بروز نماید.
به دلیل افزایش ترشحات بزاق باید در بچه ها با احتیاط استفاده شود وتوصیه شده از پره مد
آنتی کولینرژیک استفاده شود.
اتومیدت:
دستگاه عصبی مرکزی:
یک منقبض کننده قوی عروق مغزی است وباعث کاهش جریان خون مغز وکاهش فشار
داخل مغز می شود.
اتومیدت همچون متوهگزیتال ممکن کانون های تشنجی را که با عملکرد سریع در
مشخص می شوند فعال نماید  .به عالوه حرکات خود به خود (میوکلونوس)در بیش از
 %06بیمارانی که اتومیدت دریافت نموده اند رخ دهد که این حرکات ممکن است با فعالیت
شبه تشنجی بر روی  EEGهمراه گردد.

دستگاه قلبی عروقی:
ثبا ت قلبی عروقی وجود دارد.
کاهش فشار خون جزئی بوده و اثرات پایین آورنده فشارخون احتماال در حضور هیپوولمی
تشدید می شود ،پس باید بهینه سازی وضعیت حجم مایعات داخل عروقی بیماران پیش از
القای بیهوشی حاصل شود.
دستگاه تنفسی:
اثرات تضعیف کننده تهویه کمتر از باربیتورات هاست ،البته گهگاه ممکن است به دنبال
تزریق سریع وریدی آپنه ایجاد شود.
دستگاه غدد درون ریز:
اتومیدت با مهار وابسته به دوز- 11بتا هیدروکسیالز،که آنزیم ضروری برای تبدیل
کلسترول به کورتیزول می باشد  ،باعث سرکوب کورتکس آدرنال می گردد.
نکته :درد در هنگام تزریق وریدی وجود دارد .
دگزمدتومیدین:یک آگونیست به شدت انتخابی آلفا –دوآدرنرژیک مرکزی است.
سیستم قلبی عروقی:

منجر به کاهش متوسط در ضربان قلب ومقاومت عروق سیستمیک و به دنبال ان کاهش در
فشار خون سیستمیک می شود.
برادیکاردی همراه با انفوزیون ممکن است نیاز به درمان داشته باشد.
بلوک قلبی،برادیکاردی شدید وآسیستول مشاهده شده که ممکن است حاصل تحریک واگ
باشد .پاسخ به داروهای آنتی کولینرژیک بون تغییر است.
دستگاه تنفسی:
اگر چه اثرات تنفسی خفیف اند ،احتمال انسداد راه هوایی در نتیجه آرامبخشی وجود دارد.
به عالوه اثرات ضد دردی نیز دارد.

مخدرها:
مخدرهای نوروگزیال:گذاشتن مخدر در فضای اپیدورال وساب آراکنوئید برای اداره درد
حاد ومزمن.
عوارض جانبی:
خارش ،تهوع واستفراق،احتباس ادرار،سرکوب تهویه،سدیشن،تحریک سیستم اعصاب
مرکزی،فعال شدن شدن عفونت های نهفته ویروسی،عملکرد مختل جنسی واحتباس آب

نکته :عواملی که خطر تضعیف تهویه را افزایش می دهد:
دوز باالی مخدر ،مخدرهای با حاللیت کم در چربی(مورفین) ،عدم تحمل به مخدر ،سن باال
پوزیشن بیمار و افزایش فشار داخل توراکس

مورفین:
اثرات جانبی:
دستگاه قلبی عروقی:
اگر بیمار حجم داخل عروقی طبیعی داشته باشد ودر وضعیت  SUPINEباشد بعید است
که مورفین به طور مستقیم منجر به تضعیف عضله قلب وهیپوتانسیون شود.
برعکس تغییر وضعیت ازحالت خوابیده به ایستاده  ،ممکن است هیپوتانسیون وضعیتی ایجاد
کند.به دلیل آزادسازی هیستامین توسط مورفین احتمال کاهش فشارخون وجود دارد.
نکته :در صورت تزریق با دوزهای سریع وباال برادیکاردی در نتیجه افزایش اثرات
پاراسمپاتیکی بوجود می آید.
تهویه:تمام آگونیست های مخدری منجر به سرکوب تهویه وابسته به دوز وجنس می شوند.
دستگاه عصبی مرکزی:

مخدرها به عنوان منقبض کننده های عروقی منجر به کاهش جریان خون مغز واحتماال
کاهش فشار داخل جمجمه می شوند.
نکته :در بیماران با جراحات سر باید مراقب بود زیرا سرکوب تنفسی تجمع CO2
می تواند منجر به افزایش نامطلوب  ICPشود.
سفتی عضالت اسکلتی بویژه سینه ای شکمی هنگام دوزهای باالی مخدرها(به طور شایع
فنتانیل) به صورت وریدی وجود دارد.
مجرای صفراوی و گوارشی:
مخدرها می توانند منجر به اسپاسم عضالت صاف صفراوی شده فشار داخل مجاری
صفراوی را افزایش دهند این درد ممکن است با آنژین صدری اشتباه گرفته شود.
تهوع واستفراغ:
تحریک مستقیم گیرنده های دوپامینی باعث ایجاد تهوع واستفراغ می شود.
مخدرها این گیرنده ها را تحریک می کنند.
تحمل وابستگی فیزیکی:
محدودیت عمده استفاده بالینی از مخدرهاست.

مپریدین:
شبیه آترپین بوده از اثرات ضد اسپاسم شبه آتروپینی برخوردار است.
برخالف مورفین ،به ندرت باعث برادیکاردی می شود وحتی ضربان قلب را افزایش
می دهد وبه احتمال بیشتر میدریاز اتفاق می افتد تا میوز(خاصیت شبه آتروپینی)
نکته :تجویز همزمان به بیمارانی که داروهای ضد افسردگی دریافت می کنند سندرم
سروتینی ایجاد می کند(عدم ثبات سیستم عصبی خودکار با فشارخون باالی سیستولیک
تاکی کاردی ،تعریق ،افزایش دمای بدن ،آشفتگی وتشدید رفلکس ها )

فنتانیل:
اثرات جانبی آن مشابه مورفین است به جز آزاد سازی هیستامین و هیپوتانسیون .
ممکن است برادیکاردی پس از تجویز فنتانیل برجسته باشد.

سوفنتانیل:
سرکوب تنفسی وبرادیکاری ممکن است با سوفنتانیل عمیق تر از فنتانیل باشد .
استفاده از دوزهای باالی سوفنتانیل ممکن است سفتی عضالنی ایجاد کند که ونتیالسیون
ریه ها را دشوار نماید.

نالوکسان:
نالوکسان ( 1-4میکروگرم/کیلوگرم) به سرعت بی دردی وسرکوب تنفسی ایجاد شده توسط
مخدرها را خنثی می کند.
عوارض :تاکی کاردی ،هیپرتانسیون سیستمیک ادم ریوی و دیس ریتمی قلبی از جمله
فیبریالسیون بطنی.

بی حس کننده های موضعی:
عوارض جانبی:
مسمومیت سیستمیک:به دلیل غلظت بیش از حد پالسمایی این داروها واغلب به دنبال
تزریق تصادفی وریدی اتفاق می افتد.
جذب سیستمیک بی حس کننده موضعی پس از تزریق برای بلوک اعصاب بین دنده ای
وبی حسی کودال از همه بیشتر وپس از بی حسی اپیدورال متوسط و بعد از بلوک شبکه
بازویی از همه کم تر است.

مسمومیت سیستم اعصاب مرکزی:

افزایش غلظت پالسمایی بی حس کننده های موضعی باعث کرخی دور دهان ،مورمور شدن
بی قراری ،سرگیجه وزوز گوش وتکلم بریده بریده و درنهایت تشنج تونیک کلونیک میشود.

مسمومیت دستگاه قلبی عروقی:
این سیستم نسبت به دستگاه عصبی مرکزی مقاوم تر است ولی با این وجود غلظت باالی
این داروها می توانند باعث هیپوتانسیون شدید ناشی از شل شدگی عضالت صاف شرائین
کوچک و تضعیف مستقیم عضله قلب گردد.
نکته:بوپیواکائین سمیت قلبی بیشتری دارد.

واکنش های آلرژیک:
بی حس کننده های آمینواستری که متابولیت های مربوط به اسید پارا آمینوبنزوئیک
را تولید می کنند نسبت به آمینوآمیدها احتمال بیشتری در برانگیختن واکنش های حساسیتی
دارند.
واکنش های آلرژیک همچنین ممکن توسط متیلن پارابن مانند اسید پارا امینوبنزوئیک
که به عنوان نگهدارنده د رفرموالسیون تجاری بی حس کننده های استری وآمیدی مورد
استفاده قرار می گیرند رخ دهد.

عوارض برجسته برخی از بیحس کننده های موضعی:
پروکائین:میزان باالیی از تهوع
تتراکائین:احتمال  TNSمسمومیت گذرای عصبی وشروع اثرآهسته وبلوک حرکتی شدید
وخطر مسمومیت با تجویز دوزهای باال.
لیدوکائین:احتمال سمیت عصبی(سندرم دم اسبی) و  TNSسندرم گذرای عصبی
مپیواکائین TNS :سندرم گذرای عصبی که احتمال آن کم تر از لیدوکائین است
پریلوکائین:دوزهای باالی () mg066می تواند مت هموگلوبینی ایجاد کند که با تجویز
متیلن بلو ( )1-2mg/kgطی  5دقیقه برطرف می شود
بوپیواکائین:مسمومیت قلبی

مسدود کننده های عصبی عضالنی:
داروهای مسدود کننده عصبی عضالنی دپالریزان( :سوکسینیل کولین )
عوارض جانبی:
)1دیس ریتمی های قلبی:برادی کاردی سینوسی،ریتم جانکشنال،ایست سینوسی

تجویز داخل وریدی آتروپین یا دوز کم تر از فلج کنندگی یک غیر دپالریزان( )1-3
دقیقه قبل از  Schاحتمال این پاسخ های قلب را کاهش می دهد.
)2فاسیکوالسیون )3هیپرکالمی:از تجویز این به هر بیماری که بیش از24ساعت از
آسیب سوختگی ،ترومای وسیع یا قطع عرضی نخاعش می گذرد پرهیز گردد.
)4درد عضالنی:درد عضالنی بویژه درعضالت گردن ،پشت وشکم ممکن است بدنبال
تجویز  Schتظاهر پیدا کند .جلوگیری از فاسیکوالسیون با تجویز دوز پایین تر از
فلج کنندگی غیردپالریزان یا لیدوکائین میزان بروز درد عضالنی را کاهش خواهد داد
اما به طور کامل از آن پیشگیری نمی کند.
منیزیم از فاسیکوالسیون پیشگیری می کند اما نه از درد عضالنی.
)0افزایش فشار داخل چشم
)0افزایش فشار داخل جمجمه
)7افزایش فشار داخل معده
)8ترسیموس:پس از توالی هالوتان-سوکسینیل کولین در بچه ها شلی ناکامل فک به همراه
سفتی ناکامل عضله ماضغه ناشایع نیست.

نکته:تجویزاین دارو به پسربچه ها به ظاهر سالم با دیستروفی عضالنی تشخیص داده نشده
منجر به هیپرکالمی حاد و ایست قلبی گشته است.

مسدود کننده عبی عضالنی غیر دپالریزان:
پانکورونیوم:باعث افزایش متوسط  %16تا  %10در ضربان قلب فشار متوسط شریانی
و برون ده قلبی می گردد.
اثرات محرک قلبی پانکورونیوم ،می تواند در افزایش نباز عضله قلب به اکسیژن و ایجاد
ایسکمی در بیماران با بیماری شریان کرونر دخالت داشته باش
در حضور نارسایی کلیه کلیرانس پالسمایی آن  %36تا  %06کاهش یافته منجر به افزایش
مدت اثر آن می شود.
روکورونیوم:تجویز این دارو به بیماران با نارسایی کلیوی می تواند بویژه با تکرار دوزها
یا انفوزیون داخل وریدی طوالنی شود.
آتراکوریوم:تزریق سریع وریدی آتراکوریوم سه برابر  ED95ممکن است افزایش
گذرایی را در ضربان قلب وکاهش فشار خون سیستمیک ایجاد کند.
غلظت پالسمایی هیستامین بطور گذرا و به موازات تغییرات ضربان قلب وفشارخون

سیستمیک افزایش می یابد.
میواکوریوم:تجویز سریع میواکوریوم یه میزان سه برابر  ED95ممکن است باعث
آزادسازی کافی هیستامین برای کاهش گذرا در فشار خون سیستمیک و افزایش ضربان قلب
شود .

 منبع مورد استفاده :اصول بیهوشی میلر 2667

هایپرترمی بدخیم ()Malignant hyperthermia
اهداف اموزشی:
-1آشنایی بافیزیوپاتولوژی سندروم هیپرترمی بدخیم
 -2آشنایی باعالیم سندروم هیپرترمی بدخیم
 -3شناسایی افراد مستعد سندروم هیپرترمی بدخیم
 -4آشنایی بادرمان سندروم هیپرترمی بدخیم
هایپرترمی بدخیم ()Malignant hyperthermia
این بیماری در سال  1691شناخته شد.بیماری که بر روی عضالت اسکلتی اثر میگذارد.استعداد
ژنتیکی در این بیماران وجود دارد.متوسط سن بیماران 11/3سال بوده است.اغلب بیماران در
همان اولین بیهوشی خود این عارضه را نشان می دهند.
علت:نقص در کانال آزاد کننده کلسیم در رتیکولوم سارکوپالسمیک عضله اسکلتی است.
هایپرترمی بدخیم ( )MHیک متابولیسم باالی نادر است و حالتی بسیار مرگ آور بوده که وقتی
بیمار مستعد در معرض داروهای استنشاقی هالوژینک قرار میگیرد  ،برانگیخته میشود(مثل:
هالوتان  ،انفلوران ،دسفلوران و ایزوفلوران) و شل کنندههای عضالنی دپالریزان (مثل سوکسیلین
کولین) یک ویژگی نهفته(استعداد نهفته) در این سندرم وجود دارد ،وجود میوپاتیهای
متعدد(دیسترونی عضله) یک خطر بزرگ است  MH.معموال در پی تجویز یک داروی بیهوشی
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پیشرفت میکند(ظاهر میشود) و الزم نیست در همان ابتدای استفاده از دارو باشد ،این عارضه
میتواند بعد از عمل هم رخ بدهد.
این عارضه پاتوفیزیولوژیک مهم ناشی از رهایی مقدار بسیار زیاد و به طور غیر معمول ازیون
کلسیم داخل سلولی میباشد که منجر به انقباض بیش از حد عضله (اغلب در عضله ماضغه
 )maeterمیشود.
تاکیکاردی همراه با دیس ریتمی ،افزایش سطح دی اکسید کربن بازدمی ،و تخریب سلول عضالنی
( )yhabdomydysisبا تولید مایوگلوبین اوریا وجود دارد.
مایوگلوبین اوریا
 Myoqlobinuriaمیتواند منجر به نارسایی کلیوی و همچنین سبب اسیدوزتنفسی و متابولیک
شود.
هایپرکالمیا منجر به افزایش کراتین فسفوکنیاز ( )CPKو افزایش باال رونده دمای مرکزی بدن
(حتی باالی  43درجه سانتیگراد) میشود MH.درمان نشده یا به صورت درمان نامطلوب (ناقص)
منجر به نارسایی قلبی و کلیوی میشود .به علت هایپوکسی اختالالت انعقادی خون در درون
عروق  intravascular coagulopachyو نکروز عضالنی رخ میدهد و همچنین پیامد
نورولوژیک مرتبط به هایپوکسی آن کما و مرگ است(در  11تا  %61موارد دیده شده است)
مشکوك بودن به  MHو یا تشخیص سریع آن زمانی رخ میدهد که هر گونه یافته کلینیکی
مشاهده شده درمان شود پیش از اینکه افزایش دمای واقعی رخ دهد .اقدام به درمان فوری
میتواند منجر به کاهش چشم گیر مرگ و میر شود.
پروتکل درمانی از سوی انجمن هایپرترمی بدخیم آمریکا پیشنهاد و منتشر شده است.
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 MHAUSیک موسسه غیر انتفاعی با خط مستقیم  24ساخته است ،این موسسه همچنین
مطالب آموزشی را فراهم میکند .به محض اینکه به این سندرم مشکوك شدید .داروهای بیهوشی
و یا شل کننده دپوالریزان باید قطع شود و فشار مثبت اکسیژن شروع شود.اگر عمل جراحی
شروع شده است و نمیتوانید عمل را متوقف کنید ،میتوانید شروع به استفاده از داروهای غیر
برانگیزنده مطمئن مثل  ،N2oمخدرها ،داروهای داخل وریدی متعدد(مثل تیوپنتال ،پروپوفول و
کتامین) کنید و داروهای بیهوشی لوکال استفاده کنید تا عمل جراحی به سرعت پایان یابد.
همین که بیمارى مشخص شد درمان شروع مى شودکمک بخواهید و به جراح اطالع
دهید.ساکسینیل کولین وهوشبر استنشاقى(هالوتان) عواملى هستند که نباید به تجویزشان
ادامه بدهیم.
باید خیلی سریع دانترولن را تجویز کرد .هیپرونتیله کردن بیمار به مدت  11دقیقه با اکسیژن
%111وبا جریان باال(حداقل  11لیتر در دقیقه) ،دانترولن سدیم(دانتریوم) به میزان mg/kg 3-2در
 ml 60آب استریل حل مى کنیم(شامل gr60مانیتول)  ivبه صورت بلوس پى در پى11-5دقیقه
تا میزان  mg/kg10یا تا زمانیکه تظاهرات فروکش کند و براى اداره کردن آن  mg/kg1هر 4-9
تا  22ساعت مى دهیم .این دارو مؤثراست و جلوگیرى از آزاد شدن کلسیم به داخل سلولهاى
ماهیچه اى میشود در نتیجه از انقباض زیادى جلوگیریمى شود .همزمان تعدادى پارامترهاى
آزمایشگاهى چک بشوند بعالوه گازهاى خونى گرفته شود.دیس ریتمى ها درمان شوند (با
پروکائین آمید یا دیگر داروهاى ضد آریتمى)؛کلسیم بلوکرها را نمى توان استفاده کرد.
سدیم بیکربنات تجویز شود .هیپوکالمى با کلسیم و انسولیندرمان مى شود.
فروزماید و مانیتول براى جلوگیرى کردن از ذخیره میوگلوبین در لوله هاى کلیوى و حفظ کردن
جریان مناسب کلیوى تجویز شود .جهت پایش همودینامیک یک cvp lineباید ایجاد کرد .شروع
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به سرد کردن بیمار مى کنیم یا تزریق سالین سرد به میزان  mg/kg15هر  15دقیقه× . 3الواژ
سرد معده و ترانس رکتال را باید شروع کرد.از پکهاى سرد وپتوهاى سرد استفاده مى کنند .براى
حفظ زندگى گاهى اوقات ممکن است باى پاس قلبى نسبى ضرورى باشد.
این بیماران به مدت22ساعت در  icuتحت مراقبت باشند.
بیهوش دهنده باید بیشترین آگاهى را از همه جوانب MHرا داشته باشد واز پروتکل ثابت شده
براى اداره جراحى پیروى کند.
درمان  MHبا عوامل متعددى صورت مى گیرد که شامل دادن مایع هاى وریدى اضافى و
تجهیزات اداره مایع،دفیبریالتور و سایر آیتمها که در این حوزه دسترس ترین هستند.نظر به
اینکه شیوع  MHدر بالغین  1در41111بیهوشی است بعید از همه داوطلبین براى بیهوشى درباره
داشتن سابقه خانوادگى این مشکل پرسیده شود.
افزایش  cpkمى تواند بعنوان جرقه اى که باعث پیشرفت  MHمى شود مورد بررسى قرار
گیرد.وقتى که احتمال  MHوجود داشته باشد پروفیالکسی با دانترولن ممکن است قبل از عمل
شروع شود .
درمان اورژانسی برای هایپر ترمی بدخیم:
نشانه های هایپر ترمی بد خیم:
*افزایش (ETCO2هیپرکاپنی زودرس ترین و حساس ترین عالمت در هیپرترمی بدخیم است)
*سفتی عضالت واندام ها به صورت تریسموس و اسپاسم ماستر بعد از تجویز اسکولین دیده
میشود.
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* افت فشار خون،تاکی کاردی وتاکی پنه
*هیپوکسمی شریانی
*اسیدوزتنفسی ومتابولیک
*افزایش دمای بدن(ممکن است یک عالمت دیررس باشد) دما به میزان 1/5درجه سانتیگراد طی
هر 11دقیقه افزایش مییابد و به 49درجه می رسد.
*اختالالت انعقادی و ،DICادم ریوی،نارسایی حاد کلیه،آسیب به CNSبصورت کوری،تشنج،کما
و یا فلج از عالیم دیررس بیماری است.
تشخیص:
* در ABGبیمار هیپوکسی،هیپرکاپنی واسیدوز تنفسی و متابولیک مشهود است.
* اگرچه هیپرترمی دیررس است ولی بروز آن تایید کننده تشخیص است.
*آنزیم های کراتین کیناز و ترانس آمینازباال میرود.
* در صورت بروز اسپاسم ماستر باید سریعا به فکر هیپرترمی بدخیم بود اگر عالیم
هیپرمتابولیسم نیز بروز کرد باید بیوپسی از عضله ران را مد نظر داشت.
* ایست قلبی ناگهانی وغیر مترقبه در بیمار جوان که به دنبال آنممکن است احیا دشوار یا این
که طوالنی شود .
 تریسموس یا اسپاسم ماستر با ساکسنیل کولین :·

یکی از نشانه های زودرس هایپر ترمی بد خیم است .
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·

اگر عضله یک عضو سخت شد درمان با دانترولن را شروع می کنیم .

·

پیگیری کردن  CKومیو گلوبین برای دست کم  39ساعت.

·

چک کردن فوری  CKبرای مدت 9ساعت تازمانی که به حد نرمال بر سد .

·

مشاهده رنگ ادرار اگر مقدور باشد.ادرار به دلیل وجود میوگلوبین در ادرار به رنگ نوشابه

در می آید

درمان:
.1اطالع به جراح
·

قطع عوامل استنشاقی و ساکسنیل کولین

·

هایپرونتیله کردن با O2100درصد وبا جریان 11لیتر در دقیقه یا بیشتر

·

در صورت امکان از پیشروی جلو گیری کنیم .

 .2تزریق سریع دانترولن وریدی با دوز 2تاMg/kg 3از یک رگ بزرگ در صورت امکان.
· تکرار دوز آن تا زمانی که عال ئم  MHکنترل شود.
· گاهی اقات ممکن است بیشتر از  mg/kg11دانترولن نیاز شود( .حداکثر دوز ان mg/kg31
است).تمامی مراکزی که در آنها به بیماران بیهوشی عمومی داده می شود باید جعبه کامل درمان
هیپرترمی بدخیم شامل داروها و تجهیزات از جمله  39ویال دانترولن را داشته باشند.
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· هر ویال آن شامل mg21است که آن را با دست کم  cc91آب مقطر برای تزریق رقیق می
کنیم گرم کردن آب مقطر تا دمای 31درجه سبب حل شدن سریع دانترولن می شود.
دانترولن
موارد مصرف :دانترولن در درمان اسپاسمو بهعنوانداروی کمکی در درمانهیپرترمی
بدخیم ،سندرم نورولپتیکبدخیم ،کمبود فسفریالزعضالت و رشدناقص و ناهنجار عضالنی
نوع Duchenneبهکار میرود.
مکانیسم اثر :دانترولن در آزاد شدن یونکلسیم ازرتیکولوم سارکوپالسمیکدخالت کرده
از افزایش غلظت یون کلسیممیوپالسمجلوگیری یا آن را کاهشمیدهد .با کاهش یون
کلسیم ،فعالیتمسیرهایکاتابولیکی که همراه با سندرمبحران هیپرترمی بدخیم است،
کاهشمییابد .دانترولن همچنین بهطور مستقیمبر روی عضالت اسکلتی عمل کرده
وارتباط بینتحریک عصبی و انقباض را ،ازطریق تداخل با آزاد شدن یون کلسیم
ازرتیکولومسارکوپالسمیک ،قطع میکند وانقباض عضالنی ناشی از بازتابهای
چندسیناپسی وتک سیناپسی را کاهشمیدهد.
فارماکوکینتیک :متابولیسم دانترولن کبدیاست .نیمه عمر تزریق وریدی  1-4ساعتو از
راه خوراکی 2/1 ،ساعت میباشد.شروع اثرآن در اسپاسمهای ناشی ازاختالل نرونهای
حرکتی ،یک هفته بعد یابیشتر است .دفع دارو کلیوی است

موارد منع مصرف :در بیماری فعال کبدیمثلهپاتیت یا سیروز بهدلیل افزایش خطربروز
مسمومیت کبدی ،مگر در درمانبحرانهیپرترمی بدخیم نباید مصرفشود.
هشدارها 1 :ـ در صورت بروز هپاتیت یاآزمونهایغیرطبیعی کار کبد ،مصرفدارو قطع شود،
در صورت نیاز مجدد بهدارو پس از بازگشتعالئم به حال عادی،بیمار بستری میشود و
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درمان با مقادیرکم شروع وبهتدریج اضافه شود .درصورت بروز هرگونه ناهنجاری مجدد
درآزمونهای کبد درمانباید قطع شود.
2ـ مصرف طوالنی مدت مقادیر زیاد دریک دورهزمانی ،خطر مسمومیت کبد را باالمیبرد.
3ـ در صورت بروز اسهال شدید مصرفدارو قطع شود .اگر پس از شروع مجددمصرف
اسهال شدید بروز کرد ،ممکناست برای همیشه نیاز بهقطع دارو باشد.

4ـ دربیماری های قلبی ،کبد ،ریه،میوپاتی،بیماریهای عصبی ـ عضالنی که منجر بهاختالل
تنفسی میشود و زنانباالتر از 35سال بهویژه زنانی که استروژن مصرفمیکنند بهدلیل
افزایش خطرمسمومیتکبدی ،با احتیاط مصرف شود.

5ـ در صورت بروز عوارضی مثلسرگیجه ،خوابآلودگییا منگی ،اختاللبینایی یا ضعف
عضالنی با احتیاطمصرف شود .ضمنا برای کاهشعوارضفوق و تحریک گوارشی باید درمان را
ابتدابا مقادیر کم شروع کرد و مقدارمصرف راتا نتیجه مطلوب بهتدریج افزایش داد.
6ـ اگر بعد از  45روز پیشرفتی در درمانحاصل نشد،مصرف دارو باید قطع شود.
عوارض جانبی :اسهال شدید ،ضعف تنفس،سرگیجه یامنگی ،خوابآلودگی ،احساسبدحالی
یا بیماری ،ضعف عضالنی ،تهوع واستفراغ وخستگی غیرعادی ادرار تیره یاخونی ،اغتشاش
شعور ،یبوست شدید،تشنج ،درماتیتحساسیتی ،دفع مشکلادرار ،مسمومیت کبدی ،ضعف
مغزی،فلبیت و ترشحات در فضایجنب یاپریکاردیت از عوارض جانبی شایع داروهستند.
تداخلهای دارویی :مصرف همزماندانترولن باداروهای مضعف  CNSو سایرداروهای سمی
برای کبد (در صورتمصرف طوالنی مدت )باعث تشدیدعوارض جانبی دارو میشود.
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نکات قابل توصیه 1 :ـ اگر بیمار قادر بهبلعکپسول نباشد ،محتوی کپسول را با آبمیوه یا
سایر مایعات مخلوط وبالفاصلهمیل نماید.
2ـ در تزریق وریدی محلول نباید به خارجرگ وبافتهای اطراف نشت کند چون pHمحلول
شدیداقلیایی است

مقدار مصرف:
خوراکی:

بزرگساالن :در پیشگیری از بحرانهپیرترمی بدخیم  mg/kg/day 4-8در سه یاچهار
مقدار منقسم برای  2-1روز قبل ازجراحی مصرفمیشود .آخرین مقدارمصرف دارو باید 4-3
ساعت قبل از شروعجراحی و با حداقلمقدار آب مصرف شود.برای ادامه درمان هپیرترمی
پس از تزریقوریدی مقدار  mg/kg/day 4-8در چهارمقدار منقسم بهمدت  3-1روز
مصرفمیشود .بهعنوان ضداسپاسم ابتدا 25میلیگرم یکبار در روز مصرف میشودکه هر
 2-4روز یکبار ،مقدار  25میلیگرمبه مقدار مصرف تام روزانه اضافهمیشود تا زمانی که
پاسخ مناسبدرمانیبهدست آید یا این که بهمقدار مصرف 111میلیگرم چهار بار در روز
برسد .درصورت امکان ،دارو در چهار مقدار منقسمدر روز مصرف شود.
کودکان :بهعنوان ضداسپاسم ،ابتداmg/kg 5/1دو باردر روز مصرف میشودکه هر  2-4روز
mg/kg 0/5بهمقدار تامروزانه اضافه میشودتا زمانی که پاسخدرمانی مناسب بهدست آید
یا به مقدارمصرف  mg/kg 3چهار باردر روز برسد.در صورت امکان ،دارو در چهار
مقدارمنقسم در روز مصرف شود .درکودکانمقادیر بیش از  mg/day 400نباید
مصرفشود.
تزریقی:
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بهعنوان داروی کمکی در پیشگیری ازهپیرترمیبدخیم  mg/kg 2/5از راهانفوزیون وریدی
یک ساعت قبل ازبیهوشی تجویز میشود .برای درمان ابتداحداقل  mg/kg 1به سرعت و
بهطور مداومانفوزیون وریدیمیشود که تا فروکشکردن عالئم بیماری و یا رسیدن به
مقدارتجمعی  mg/kg 11ادامه مییابد .در صورتعود عالئم این مقادیر را میتوان
تکرارکرد .در درمانعود هپیرترمی بدخیم،مقادیر اولیه mg/kg 3-5/2
نیزپیشنهادشدهاست.
اشکال دارویی:
Capsule: 25 mg
For Injection: 20 mg
.3بی کر بنات برای درمان اسیدوز متا بولیکmeq/kg2-1 :
.4ادرار با تجویز مایعات،مانیتول و الزیکس به 2سی سی به ازای هر کیلوگرم در ساعت
رسانده شود.
.5سرد کردن بیمار.الواژ کردن حفره های باز بدن مثل معده " مثانه " رکتوم.
 .به کار بردن یخ برای سرد کردن سطح بدن
.

تزریق داخل وریدی سالین سرد

در صورتیکه دمای بدن بیمار به کمتر از 31درجه کاهش یافت سرد کردن را متوقف می
کنیم واز کاهش یافتن بیشتر دمای بدن به کمتر از 39درجه جلوگیری می کنیم .
 .5دیس ریتمی ها معموال با درمان اسیدوز وهایپرکالمی بر طرف می شوند .
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استفاده مناسب از داروها :
·

تجویز کلسیم بلو کر ها موجب هایپر کالمی یا بروز ایست قلبی در زمان استفاده

همزمان با دانترولن می شود.
.9

هیپر کالمی:

·

راه های در مان :هایپر ونتیالسیون " بی کر بنات " انسولین  /کلوکز و کلسیم

·

بی کربنات mg /kg2-1به صورت IV

·

برای اطفال 1.واحد انسولین بر کیلوگرم

بزرگساالن
·

 ml/kg1کلوکز 51درصد وبرای

11واحد انسولین رگوالر به صورت وریدی با  ml51گلوکز 51درصد

چک کردن گلوکز هر ساعت یک بار

 .2پی گیری کردن  ETCO2والکترولیت ها گاز های خون "  CKودمای مرکزی " رنگ
ومیزان برونده ادراری و بررسی انعقادی .
اگر CKیا پتاسیم از حد معمو ل بیشتر باشند یا برونده ادراری کمتر از 0/5
ml/kgباشد با ایجاد دیورز میزان ادرار را به بیشتر از ml/kg1می رسانیم تا از میو گلو-
بینوری ودر نهایت ازنارسایی کلیه جلوگیری کنیم  .گاز های خون وریدی (مثل ورید فمورال
) هایپرمتا بولیک شدن بیمار را بهتر از گاز های خون شریانی نشان می دهند.
· ممکن است مانیتورنگ ورید مرکزی یا شریان ریوی وتست تهویه دقیقه ای نیاز شود.
مراقبتهای بعدی:
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-Aمشاهده بیمار در ICUبرای دست کم 24ساعت جهت خطر عود نشانه های بیماری پس
از بهبود موقت
-Bدانترولن  mg/kg 1برای 4تا 9ساعت یا mg/kg/h 25با انفوزیون برای دست کم
24ساعت .دوزهای بیشتر هم ممکن است نیاز شود.
-Cپیگیری کردن عالئم حیاتی و آزمایشگاهی
·

تکرار ABG

·

چک کردن  CKهر 9ساعت یکبار

-Dپیگیری کردن میوگلوبین ادرار و درمان برای جلوگیری از رسوب میوگلوبین در توبول
های کلیه و در نهایت منجر شدن آن به نارسایی حاد کلیه.
درمان مراقبتی شدید برای رابدومیولیزیس(از بین رفتن عضله مخطط همراه با میوگلوبین در
ادرار) ومیوگلوبینوری با افزایش میزان برونده ادراری به میزان بیشتر از ml/h200و قلیایی
کردن ادرار با انفوزیون بیکربنات سدیم با توجه به ادرار و میزان  PHسرم و غیره.
-Eمشورت کردن بیمار با خانواده در مورد MHوفراهم کردن توجه آنها برای ارجاع به
انجمن هایپرترمی بدخیم مربوط به ایاالت متحده(.)MHAUS
*جدی ترین عارضه بعداز تجویز دانترولن ضعف عضالنی وسیع و نارسایی تنفسی یا
آسپیراسیون ریوی است.احتمال بروز تهوع،اسهال،تاری دید و ضعف عضالنی نیز با دادن
دانترولن وجود دارد.دانترولن حاوی مانیتول است.
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اداره بیهوشی:
بیمار مستعد را به عنوان اولین عمل آن روز در نظر بگیرید.
پروفیالکسی با دانترولن خوراکی از روز قبل از عمل،یا دانترولن وریدی از 31دقیقه قبل عمل
ممکن است مفید باشد.ولی از استفاده روتین دانترولن به عنوان پروفیالکسی خودداری
شود.
بی حسی رژیونال قابل قبول است.ولی از آنجا که استرس هم در بروز  MHدخیل است
تجویز ضد اضطرابها الزمند.
قبل از القای بیهوشی بیمار کامال سدیت شود.از تجویز اسکولین و هوشبرهای استنشاقی
خودداری شود.
از تجویز آنتی کولینرژیک قبل از عمل خودداری شود زیرا با بروز تاکی کاردی ناشی از آن و
هیپرترمی ناشی از آن تشخیص هیپرترمی بدخیم را مشکل میکند.
،N2Oباربیتورات ها،پروپوفول،اتومیدیت،مخدرها،بنزودیازپین ها،کتامین،بی حس کننده
های موضعی و شل کننده های نان دپل و ریورس آنها قابل استفاده اند.
اتصاالت دستگاه بیهوشی و سداالیم دستگاه را تعویض نمایید تا هوشبرهای تبخیری از
بیهوشی قبلی باقی نمانده باشد.جریان اکسیژن را با سرعت 11لیتر/دقیقه بمدت 91-11
دقیقه برقرار کنید.مقادیری سرم سرد آماده باشند.
بیهوشی با عوامل بیخطر آغاز گردد.
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بیمار به مدت 9-4ساعت در ریکاوری کنترل گردد.
مالحظات بیهوشی:
بیماران مبتال به هیپر ترمی بدخیم ممکن است از نظر جنبه های دیگر کامال سالم بوده و تا
موقعی که در معرض عوامل شروع کننده قرار نگیرند,هیچگونه آگاهی از خطری که آنها را
تهدید می کند نداشته باشند .بعالوه همه کسانی که ژن هیپر ترمی بدخیم را دارند در
مواجهه با هوشبرهای شروع کننده دچار حمله نمی شوند.تخمین زده می شودکه حدود %21
از بیماران مستعد هیپر ترمی بدخیم حداقل یکبار تماس بدون حادثه با هوشبرهاراداشته
اند.هر چند که استعداد ابتال به هیپر ترمی بدخیم را نمی توان فقط بر اساس شرح حال رد
کرد,با این حال از تمام بیماران کاندید جراحی سواالت زیر پرسیده شود:
 سابقه فردی یا فامیلی از بیماری های عضالنی
 سابقه فامیلی از حوادث یا مرگ غیر منتظره حین عمل
 سابقه فردی یا فامیلی از سفتی یا خشکی عضالنی یا تب با گازهای بیهوشی
 سابقه فردی ادرار تیره یا نوشابه ای رنگ به دنبال جراحی
از انجا که هیپر ترمی بدخیم یک اختالل ارثی است بنا براین تمام اعضا خانواده ای
که در آن این بیماری رخ داده باید مستعد هیپر ترمی بدخیم در نظر گرفته شودتا
خالف آن ثابت شود.عالوه بر این عدم وجود سابقه فامیلی,استعداد ابتال به هیپر
ترمی بدخیم را رد نمی کند.
وجود بعضی اختالالت خاص در بیمار باید بیهوشی دهنده را به افزایش احتمال
استعداد به هیپر ترمی بدخیم مشکوك کند.یک رابطه ژنتیکی واضح بین هیپر ترمی
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بدخیم ومیوپاتی ارثی ستون فقرات ثابت شده است.گزارشات موردی ازارتباط بین
هیپر ترمی بدخیم ومیوپاتی های دوشن و بکر ,انواعی از فلج های دوره ای و
میوتونی وجود دارد.عوامل شروع کننده هیپر ترمی بدخیم در بیماران مبتال به آن
نباید به کار گرفته شوند.
اگر هیپر ترمی بدخیم تشخیص داده شود مشاوره و آموزش به بیمار و خانواده او
ضروری است.

گزارش یک مورد هیپرترمی بد خیم به دنبال سوکسینیل کولین و هالوتان در بیماری که
قبالتحت بیهوشی غیر عارضه دار با هالوتان بوده است
سابقه و هدف :هیپرترمی بدخیم یک حادثه تهدید کننده زندگی می باشد که شکل
کالسیک آن پس از مواجهه با هوشبرهای استنشاقی مثل هالوتان یا سوکسینیل کولین
ایجاد می شود 1سفتی عضالنی ،اسیدوز ،افزایش دمای بدن (1درجه سانتیگراد در هر15
دقیقه) و حالت هیپرمتابولیک از عالیم آن می باشد1
معرفی بیمار :بیمار آقای  59ساله ای بودند که کاندید عمل جراحی تمپانوماستوئیدکتومی به
علت اوتیت مزمن میانی بود 1بیمار  5سال قبل تحت عمل جراحی و بیهوشی بدون عارضه با
هالوتان قرار گرفته بود 1القای بیهوشی توسط تیوپنتال سدیم ،فنتانیل ،سوکسینیل کولین
ولیدوکائین صورت گرفت 1حدود  25دقیقه بعد از القای بیهوشی بیمار دچار افزایش فشار
خون ،ضربان قلب ،دمای بدن واختالالت اسید -باز و الکترولیتی شد که دال بر وقوع
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هیپرترمی بدخیم بود1
نتیجه گیری  :با توجه به ماهیت تهدید کننده زندگی هیپرترمی بد خیم وامکان بروز آن
حتی در موارد با سابقه منفی در اعمال جراحی قلبی ،پایش مداوم بیمارو شرح حال دقیق
همواره در تشخیص سریع تر و کاهش عوارض هیپرترمی بدخیم تاثیر به سزایی دارد1

منبع:بیهوشی میلر2111
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هایپرترمی بدخیم ()Malignant hyperthermia
اهداف اموزشی:
-1آشنایی بافیزیوپاتولوژی سندروم هیپرترمی بدخیم
 -2آشنایی باعالیم سندروم هیپرترمی بدخیم
 -3شناسایی افراد مستعد سندروم هیپرترمی بدخیم
 -4آشنایی بادرمان سندروم هیپرترمی بدخیم
هایپرترمی بدخیم ()Malignant hyperthermia
این بیماری در سال  1691شناخته شد.بیماری که بر روی عضالت اسکلتی اثر میگذارد.استعداد
ژنتیکی در این بیماران وجود دارد.متوسط سن بیماران 11/3سال بوده است.اغلب بیماران در
همان اولین بیهوشی خود این عارضه را نشان می دهند.
علت:نقص در کانال آزاد کننده کلسیم در رتیکولوم سارکوپالسمیک عضله اسکلتی است.
هایپرترمی بدخیم ( )MHیک متابولیسم باالی نادر است و حالتی بسیار مرگ آور بوده که وقتی
بیمار مستعد در معرض داروهای استنشاقی هالوژینک قرار میگیرد  ،برانگیخته میشود(مثل:
هالوتان  ،انفلوران ،دسفلوران و ایزوفلوران) و شل کنندههای عضالنی دپالریزان (مثل سوکسیلین
کولین) یک ویژگی نهفته(استعداد نهفته) در این سندرم وجود دارد ،وجود میوپاتیهای
متعدد(دیسترونی عضله) یک خطر بزرگ است  MH.معموال در پی تجویز یک داروی بیهوشی
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پیشرفت میکند(ظاهر میشود) و الزم نیست در همان ابتدای استفاده از دارو باشد ،این عارضه
میتواند بعد از عمل هم رخ بدهد.
این عارضه پاتوفیزیولوژیک مهم ناشی از رهایی مقدار بسیار زیاد و به طور غیر معمول ازیون
کلسیم داخل سلولی میباشد که منجر به انقباض بیش از حد عضله (اغلب در عضله ماضغه
 )maeterمیشود.
تاکیکاردی همراه با دیس ریتمی ،افزایش سطح دی اکسید کربن بازدمی ،و تخریب سلول عضالنی
( )yhabdomydysisبا تولید مایوگلوبین اوریا وجود دارد.
مایوگلوبین اوریا
 Myoqlobinuriaمیتواند منجر به نارسایی کلیوی و همچنین سبب اسیدوزتنفسی و متابولیک
شود.
هایپرکالمیا منجر به افزایش کراتین فسفوکنیاز ( )CPKو افزایش باال رونده دمای مرکزی بدن
(حتی باالی  43درجه سانتیگراد) میشود MH.درمان نشده یا به صورت درمان نامطلوب (ناقص)
منجر به نارسایی قلبی و کلیوی میشود .به علت هایپوکسی اختالالت انعقادی خون در درون
عروق  intravascular coagulopachyو نکروز عضالنی رخ میدهد و همچنین پیامد
نورولوژیک مرتبط به هایپوکسی آن کما و مرگ است(در  11تا  %61موارد دیده شده است)
مشکوك بودن به  MHو یا تشخیص سریع آن زمانی رخ میدهد که هر گونه یافته کلینیکی
مشاهده شده درمان شود پیش از اینکه افزایش دمای واقعی رخ دهد .اقدام به درمان فوری
میتواند منجر به کاهش چشم گیر مرگ و میر شود.
پروتکل درمانی از سوی انجمن هایپرترمی بدخیم آمریکا پیشنهاد و منتشر شده است.
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 MHAUSیک موسسه غیر انتفاعی با خط مستقیم  24ساخته است ،این موسسه همچنین
مطالب آموزشی را فراهم میکند .به محض اینکه به این سندرم مشکوك شدید .داروهای بیهوشی
و یا شل کننده دپوالریزان باید قطع شود و فشار مثبت اکسیژن شروع شود.اگر عمل جراحی
شروع شده است و نمیتوانید عمل را متوقف کنید ،میتوانید شروع به استفاده از داروهای غیر
برانگیزنده مطمئن مثل  ،N2oمخدرها ،داروهای داخل وریدی متعدد(مثل تیوپنتال ،پروپوفول و
کتامین) کنید و داروهای بیهوشی لوکال استفاده کنید تا عمل جراحی به سرعت پایان یابد.
همین که بیمارى مشخص شد درمان شروع مى شودکمک بخواهید و به جراح اطالع
دهید.ساکسینیل کولین وهوشبر استنشاقى(هالوتان) عواملى هستند که نباید به تجویزشان
ادامه بدهیم.
باید خیلی سریع دانترولن را تجویز کرد .هیپرونتیله کردن بیمار به مدت  11دقیقه با اکسیژن
%111وبا جریان باال(حداقل  11لیتر در دقیقه) ،دانترولن سدیم(دانتریوم) به میزان mg/kg 3-2در
 ml 60آب استریل حل مى کنیم(شامل gr60مانیتول)  ivبه صورت بلوس پى در پى11-5دقیقه
تا میزان  mg/kg10یا تا زمانیکه تظاهرات فروکش کند و براى اداره کردن آن  mg/kg1هر 4-9
تا  22ساعت مى دهیم .این دارو مؤثراست و جلوگیرى از آزاد شدن کلسیم به داخل سلولهاى
ماهیچه اى میشود در نتیجه از انقباض زیادى جلوگیریمى شود .همزمان تعدادى پارامترهاى
آزمایشگاهى چک بشوند بعالوه گازهاى خونى گرفته شود.دیس ریتمى ها درمان شوند (با
پروکائین آمید یا دیگر داروهاى ضد آریتمى)؛کلسیم بلوکرها را نمى توان استفاده کرد.
سدیم بیکربنات تجویز شود .هیپوکالمى با کلسیم و انسولیندرمان مى شود.
فروزماید و مانیتول براى جلوگیرى کردن از ذخیره میوگلوبین در لوله هاى کلیوى و حفظ کردن
جریان مناسب کلیوى تجویز شود .جهت پایش همودینامیک یک cvp lineباید ایجاد کرد .شروع
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به سرد کردن بیمار مى کنیم یا تزریق سالین سرد به میزان  mg/kg15هر  15دقیقه× . 3الواژ
سرد معده و ترانس رکتال را باید شروع کرد.از پکهاى سرد وپتوهاى سرد استفاده مى کنند .براى
حفظ زندگى گاهى اوقات ممکن است باى پاس قلبى نسبى ضرورى باشد.
این بیماران به مدت22ساعت در  icuتحت مراقبت باشند.
بیهوش دهنده باید بیشترین آگاهى را از همه جوانب MHرا داشته باشد واز پروتکل ثابت شده
براى اداره جراحى پیروى کند.
درمان  MHبا عوامل متعددى صورت مى گیرد که شامل دادن مایع هاى وریدى اضافى و
تجهیزات اداره مایع،دفیبریالتور و سایر آیتمها که در این حوزه دسترس ترین هستند.نظر به
اینکه شیوع  MHدر بالغین  1در41111بیهوشی است بعید از همه داوطلبین براى بیهوشى درباره
داشتن سابقه خانوادگى این مشکل پرسیده شود.
افزایش  cpkمى تواند بعنوان جرقه اى که باعث پیشرفت  MHمى شود مورد بررسى قرار
گیرد.وقتى که احتمال  MHوجود داشته باشد پروفیالکسی با دانترولن ممکن است قبل از عمل
شروع شود .
درمان اورژانسی برای هایپر ترمی بدخیم:
نشانه های هایپر ترمی بد خیم:
*افزایش (ETCO2هیپرکاپنی زودرس ترین و حساس ترین عالمت در هیپرترمی بدخیم است)
*سفتی عضالت واندام ها به صورت تریسموس و اسپاسم ماستر بعد از تجویز اسکولین دیده
میشود.
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* افت فشار خون،تاکی کاردی وتاکی پنه
*هیپوکسمی شریانی
*اسیدوزتنفسی ومتابولیک
*افزایش دمای بدن(ممکن است یک عالمت دیررس باشد) دما به میزان 1/5درجه سانتیگراد طی
هر 11دقیقه افزایش مییابد و به 49درجه می رسد.
*اختالالت انعقادی و ،DICادم ریوی،نارسایی حاد کلیه،آسیب به CNSبصورت کوری،تشنج،کما
و یا فلج از عالیم دیررس بیماری است.
تشخیص:
* در ABGبیمار هیپوکسی،هیپرکاپنی واسیدوز تنفسی و متابولیک مشهود است.
* اگرچه هیپرترمی دیررس است ولی بروز آن تایید کننده تشخیص است.
*آنزیم های کراتین کیناز و ترانس آمینازباال میرود.
* در صورت بروز اسپاسم ماستر باید سریعا به فکر هیپرترمی بدخیم بود اگر عالیم
هیپرمتابولیسم نیز بروز کرد باید بیوپسی از عضله ران را مد نظر داشت.
* ایست قلبی ناگهانی وغیر مترقبه در بیمار جوان که به دنبال آنممکن است احیا دشوار یا این
که طوالنی شود .
 تریسموس یا اسپاسم ماستر با ساکسنیل کولین :·

یکی از نشانه های زودرس هایپر ترمی بد خیم است .
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·

اگر عضله یک عضو سخت شد درمان با دانترولن را شروع می کنیم .

·

پیگیری کردن  CKومیو گلوبین برای دست کم  39ساعت.

·

چک کردن فوری  CKبرای مدت 9ساعت تازمانی که به حد نرمال بر سد .

·

مشاهده رنگ ادرار اگر مقدور باشد.ادرار به دلیل وجود میوگلوبین در ادرار به رنگ نوشابه

در می آید

درمان:
.1اطالع به جراح
·

قطع عوامل استنشاقی و ساکسنیل کولین

·

هایپرونتیله کردن با O2100درصد وبا جریان 11لیتر در دقیقه یا بیشتر

·

در صورت امکان از پیشروی جلو گیری کنیم .

 .2تزریق سریع دانترولن وریدی با دوز 2تاMg/kg 3از یک رگ بزرگ در صورت امکان.
· تکرار دوز آن تا زمانی که عال ئم  MHکنترل شود.
· گاهی اقات ممکن است بیشتر از  mg/kg11دانترولن نیاز شود( .حداکثر دوز ان mg/kg31
است).تمامی مراکزی که در آنها به بیماران بیهوشی عمومی داده می شود باید جعبه کامل درمان
هیپرترمی بدخیم شامل داروها و تجهیزات از جمله  39ویال دانترولن را داشته باشند.
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· هر ویال آن شامل mg21است که آن را با دست کم  cc91آب مقطر برای تزریق رقیق می
کنیم گرم کردن آب مقطر تا دمای 31درجه سبب حل شدن سریع دانترولن می شود.
دانترولن
موارد مصرف :دانترولن در درمان اسپاسمو بهعنوانداروی کمکی در درمانهیپرترمی
بدخیم ،سندرم نورولپتیکبدخیم ،کمبود فسفریالزعضالت و رشدناقص و ناهنجار عضالنی
نوع Duchenneبهکار میرود.
مکانیسم اثر :دانترولن در آزاد شدن یونکلسیم ازرتیکولوم سارکوپالسمیکدخالت کرده
از افزایش غلظت یون کلسیممیوپالسمجلوگیری یا آن را کاهشمیدهد .با کاهش یون
کلسیم ،فعالیتمسیرهایکاتابولیکی که همراه با سندرمبحران هیپرترمی بدخیم است،
کاهشمییابد .دانترولن همچنین بهطور مستقیمبر روی عضالت اسکلتی عمل کرده
وارتباط بینتحریک عصبی و انقباض را ،ازطریق تداخل با آزاد شدن یون کلسیم
ازرتیکولومسارکوپالسمیک ،قطع میکند وانقباض عضالنی ناشی از بازتابهای
چندسیناپسی وتک سیناپسی را کاهشمیدهد.
فارماکوکینتیک :متابولیسم دانترولن کبدیاست .نیمه عمر تزریق وریدی  1-4ساعتو از
راه خوراکی 2/1 ،ساعت میباشد.شروع اثرآن در اسپاسمهای ناشی ازاختالل نرونهای
حرکتی ،یک هفته بعد یابیشتر است .دفع دارو کلیوی است

موارد منع مصرف :در بیماری فعال کبدیمثلهپاتیت یا سیروز بهدلیل افزایش خطربروز
مسمومیت کبدی ،مگر در درمانبحرانهیپرترمی بدخیم نباید مصرفشود.
هشدارها 1 :ـ در صورت بروز هپاتیت یاآزمونهایغیرطبیعی کار کبد ،مصرفدارو قطع شود،
در صورت نیاز مجدد بهدارو پس از بازگشتعالئم به حال عادی،بیمار بستری میشود و
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درمان با مقادیرکم شروع وبهتدریج اضافه شود .درصورت بروز هرگونه ناهنجاری مجدد
درآزمونهای کبد درمانباید قطع شود.
2ـ مصرف طوالنی مدت مقادیر زیاد دریک دورهزمانی ،خطر مسمومیت کبد را باالمیبرد.
3ـ در صورت بروز اسهال شدید مصرفدارو قطع شود .اگر پس از شروع مجددمصرف
اسهال شدید بروز کرد ،ممکناست برای همیشه نیاز بهقطع دارو باشد.

4ـ دربیماری های قلبی ،کبد ،ریه،میوپاتی،بیماریهای عصبی ـ عضالنی که منجر بهاختالل
تنفسی میشود و زنانباالتر از 35سال بهویژه زنانی که استروژن مصرفمیکنند بهدلیل
افزایش خطرمسمومیتکبدی ،با احتیاط مصرف شود.

5ـ در صورت بروز عوارضی مثلسرگیجه ،خوابآلودگییا منگی ،اختاللبینایی یا ضعف
عضالنی با احتیاطمصرف شود .ضمنا برای کاهشعوارضفوق و تحریک گوارشی باید درمان را
ابتدابا مقادیر کم شروع کرد و مقدارمصرف راتا نتیجه مطلوب بهتدریج افزایش داد.
6ـ اگر بعد از  45روز پیشرفتی در درمانحاصل نشد،مصرف دارو باید قطع شود.
عوارض جانبی :اسهال شدید ،ضعف تنفس،سرگیجه یامنگی ،خوابآلودگی ،احساسبدحالی
یا بیماری ،ضعف عضالنی ،تهوع واستفراغ وخستگی غیرعادی ادرار تیره یاخونی ،اغتشاش
شعور ،یبوست شدید،تشنج ،درماتیتحساسیتی ،دفع مشکلادرار ،مسمومیت کبدی ،ضعف
مغزی،فلبیت و ترشحات در فضایجنب یاپریکاردیت از عوارض جانبی شایع داروهستند.
تداخلهای دارویی :مصرف همزماندانترولن باداروهای مضعف  CNSو سایرداروهای سمی
برای کبد (در صورتمصرف طوالنی مدت )باعث تشدیدعوارض جانبی دارو میشود.
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نکات قابل توصیه 1 :ـ اگر بیمار قادر بهبلعکپسول نباشد ،محتوی کپسول را با آبمیوه یا
سایر مایعات مخلوط وبالفاصلهمیل نماید.
2ـ در تزریق وریدی محلول نباید به خارجرگ وبافتهای اطراف نشت کند چون pHمحلول
شدیداقلیایی است

مقدار مصرف:
خوراکی:

بزرگساالن :در پیشگیری از بحرانهپیرترمی بدخیم  mg/kg/day 4-8در سه یاچهار
مقدار منقسم برای  2-1روز قبل ازجراحی مصرفمیشود .آخرین مقدارمصرف دارو باید 4-3
ساعت قبل از شروعجراحی و با حداقلمقدار آب مصرف شود.برای ادامه درمان هپیرترمی
پس از تزریقوریدی مقدار  mg/kg/day 4-8در چهارمقدار منقسم بهمدت  3-1روز
مصرفمیشود .بهعنوان ضداسپاسم ابتدا 25میلیگرم یکبار در روز مصرف میشودکه هر
 2-4روز یکبار ،مقدار  25میلیگرمبه مقدار مصرف تام روزانه اضافهمیشود تا زمانی که
پاسخ مناسبدرمانیبهدست آید یا این که بهمقدار مصرف 111میلیگرم چهار بار در روز
برسد .درصورت امکان ،دارو در چهار مقدار منقسمدر روز مصرف شود.
کودکان :بهعنوان ضداسپاسم ،ابتداmg/kg 5/1دو باردر روز مصرف میشودکه هر  2-4روز
mg/kg 0/5بهمقدار تامروزانه اضافه میشودتا زمانی که پاسخدرمانی مناسب بهدست آید
یا به مقدارمصرف  mg/kg 3چهار باردر روز برسد.در صورت امکان ،دارو در چهار
مقدارمنقسم در روز مصرف شود .درکودکانمقادیر بیش از  mg/day 400نباید
مصرفشود.
تزریقی:
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بهعنوان داروی کمکی در پیشگیری ازهپیرترمیبدخیم  mg/kg 2/5از راهانفوزیون وریدی
یک ساعت قبل ازبیهوشی تجویز میشود .برای درمان ابتداحداقل  mg/kg 1به سرعت و
بهطور مداومانفوزیون وریدیمیشود که تا فروکشکردن عالئم بیماری و یا رسیدن به
مقدارتجمعی  mg/kg 11ادامه مییابد .در صورتعود عالئم این مقادیر را میتوان
تکرارکرد .در درمانعود هپیرترمی بدخیم،مقادیر اولیه mg/kg 3-5/2
نیزپیشنهادشدهاست.
اشکال دارویی:
Capsule: 25 mg
For Injection: 20 mg
.3بی کر بنات برای درمان اسیدوز متا بولیکmeq/kg2-1 :
.4ادرار با تجویز مایعات،مانیتول و الزیکس به 2سی سی به ازای هر کیلوگرم در ساعت
رسانده شود.
.5سرد کردن بیمار.الواژ کردن حفره های باز بدن مثل معده " مثانه " رکتوم.
 .به کار بردن یخ برای سرد کردن سطح بدن
.

تزریق داخل وریدی سالین سرد

در صورتیکه دمای بدن بیمار به کمتر از 31درجه کاهش یافت سرد کردن را متوقف می
کنیم واز کاهش یافتن بیشتر دمای بدن به کمتر از 39درجه جلوگیری می کنیم .
 .5دیس ریتمی ها معموال با درمان اسیدوز وهایپرکالمی بر طرف می شوند .
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استفاده مناسب از داروها :
·

تجویز کلسیم بلو کر ها موجب هایپر کالمی یا بروز ایست قلبی در زمان استفاده

همزمان با دانترولن می شود.
.9

هیپر کالمی:

·

راه های در مان :هایپر ونتیالسیون " بی کر بنات " انسولین  /کلوکز و کلسیم

·

بی کربنات mg /kg2-1به صورت IV

·

برای اطفال 1.واحد انسولین بر کیلوگرم

بزرگساالن
·

 ml/kg1کلوکز 51درصد وبرای

11واحد انسولین رگوالر به صورت وریدی با  ml51گلوکز 51درصد

چک کردن گلوکز هر ساعت یک بار

 .2پی گیری کردن  ETCO2والکترولیت ها گاز های خون "  CKودمای مرکزی " رنگ
ومیزان برونده ادراری و بررسی انعقادی .
اگر CKیا پتاسیم از حد معمو ل بیشتر باشند یا برونده ادراری کمتر از 0/5
ml/kgباشد با ایجاد دیورز میزان ادرار را به بیشتر از ml/kg1می رسانیم تا از میو گلو-
بینوری ودر نهایت ازنارسایی کلیه جلوگیری کنیم  .گاز های خون وریدی (مثل ورید فمورال
) هایپرمتا بولیک شدن بیمار را بهتر از گاز های خون شریانی نشان می دهند.
· ممکن است مانیتورنگ ورید مرکزی یا شریان ریوی وتست تهویه دقیقه ای نیاز شود.
مراقبتهای بعدی:
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-Aمشاهده بیمار در ICUبرای دست کم 24ساعت جهت خطر عود نشانه های بیماری پس
از بهبود موقت
-Bدانترولن  mg/kg 1برای 4تا 9ساعت یا mg/kg/h 25با انفوزیون برای دست کم
24ساعت .دوزهای بیشتر هم ممکن است نیاز شود.
-Cپیگیری کردن عالئم حیاتی و آزمایشگاهی
·

تکرار ABG

·

چک کردن  CKهر 9ساعت یکبار

-Dپیگیری کردن میوگلوبین ادرار و درمان برای جلوگیری از رسوب میوگلوبین در توبول
های کلیه و در نهایت منجر شدن آن به نارسایی حاد کلیه.
درمان مراقبتی شدید برای رابدومیولیزیس(از بین رفتن عضله مخطط همراه با میوگلوبین در
ادرار) ومیوگلوبینوری با افزایش میزان برونده ادراری به میزان بیشتر از ml/h200و قلیایی
کردن ادرار با انفوزیون بیکربنات سدیم با توجه به ادرار و میزان  PHسرم و غیره.
-Eمشورت کردن بیمار با خانواده در مورد MHوفراهم کردن توجه آنها برای ارجاع به
انجمن هایپرترمی بدخیم مربوط به ایاالت متحده(.)MHAUS
*جدی ترین عارضه بعداز تجویز دانترولن ضعف عضالنی وسیع و نارسایی تنفسی یا
آسپیراسیون ریوی است.احتمال بروز تهوع،اسهال،تاری دید و ضعف عضالنی نیز با دادن
دانترولن وجود دارد.دانترولن حاوی مانیتول است.
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اداره بیهوشی:
بیمار مستعد را به عنوان اولین عمل آن روز در نظر بگیرید.
پروفیالکسی با دانترولن خوراکی از روز قبل از عمل،یا دانترولن وریدی از 31دقیقه قبل عمل
ممکن است مفید باشد.ولی از استفاده روتین دانترولن به عنوان پروفیالکسی خودداری
شود.
بی حسی رژیونال قابل قبول است.ولی از آنجا که استرس هم در بروز  MHدخیل است
تجویز ضد اضطرابها الزمند.
قبل از القای بیهوشی بیمار کامال سدیت شود.از تجویز اسکولین و هوشبرهای استنشاقی
خودداری شود.
از تجویز آنتی کولینرژیک قبل از عمل خودداری شود زیرا با بروز تاکی کاردی ناشی از آن و
هیپرترمی ناشی از آن تشخیص هیپرترمی بدخیم را مشکل میکند.
،N2Oباربیتورات ها،پروپوفول،اتومیدیت،مخدرها،بنزودیازپین ها،کتامین،بی حس کننده
های موضعی و شل کننده های نان دپل و ریورس آنها قابل استفاده اند.
اتصاالت دستگاه بیهوشی و سداالیم دستگاه را تعویض نمایید تا هوشبرهای تبخیری از
بیهوشی قبلی باقی نمانده باشد.جریان اکسیژن را با سرعت 11لیتر/دقیقه بمدت 91-11
دقیقه برقرار کنید.مقادیری سرم سرد آماده باشند.
بیهوشی با عوامل بیخطر آغاز گردد.
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بیمار به مدت 9-4ساعت در ریکاوری کنترل گردد.
مالحظات بیهوشی:
بیماران مبتال به هیپر ترمی بدخیم ممکن است از نظر جنبه های دیگر کامال سالم بوده و تا
موقعی که در معرض عوامل شروع کننده قرار نگیرند,هیچگونه آگاهی از خطری که آنها را
تهدید می کند نداشته باشند .بعالوه همه کسانی که ژن هیپر ترمی بدخیم را دارند در
مواجهه با هوشبرهای شروع کننده دچار حمله نمی شوند.تخمین زده می شودکه حدود %21
از بیماران مستعد هیپر ترمی بدخیم حداقل یکبار تماس بدون حادثه با هوشبرهاراداشته
اند.هر چند که استعداد ابتال به هیپر ترمی بدخیم را نمی توان فقط بر اساس شرح حال رد
کرد,با این حال از تمام بیماران کاندید جراحی سواالت زیر پرسیده شود:
 سابقه فردی یا فامیلی از بیماری های عضالنی
 سابقه فامیلی از حوادث یا مرگ غیر منتظره حین عمل
 سابقه فردی یا فامیلی از سفتی یا خشکی عضالنی یا تب با گازهای بیهوشی
 سابقه فردی ادرار تیره یا نوشابه ای رنگ به دنبال جراحی
از انجا که هیپر ترمی بدخیم یک اختالل ارثی است بنا براین تمام اعضا خانواده ای
که در آن این بیماری رخ داده باید مستعد هیپر ترمی بدخیم در نظر گرفته شودتا
خالف آن ثابت شود.عالوه بر این عدم وجود سابقه فامیلی,استعداد ابتال به هیپر
ترمی بدخیم را رد نمی کند.
وجود بعضی اختالالت خاص در بیمار باید بیهوشی دهنده را به افزایش احتمال
استعداد به هیپر ترمی بدخیم مشکوك کند.یک رابطه ژنتیکی واضح بین هیپر ترمی
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بدخیم ومیوپاتی ارثی ستون فقرات ثابت شده است.گزارشات موردی ازارتباط بین
هیپر ترمی بدخیم ومیوپاتی های دوشن و بکر ,انواعی از فلج های دوره ای و
میوتونی وجود دارد.عوامل شروع کننده هیپر ترمی بدخیم در بیماران مبتال به آن
نباید به کار گرفته شوند.
اگر هیپر ترمی بدخیم تشخیص داده شود مشاوره و آموزش به بیمار و خانواده او
ضروری است.

گزارش یک مورد هیپرترمی بد خیم به دنبال سوکسینیل کولین و هالوتان در بیماری که
قبالتحت بیهوشی غیر عارضه دار با هالوتان بوده است
سابقه و هدف :هیپرترمی بدخیم یک حادثه تهدید کننده زندگی می باشد که شکل
کالسیک آن پس از مواجهه با هوشبرهای استنشاقی مثل هالوتان یا سوکسینیل کولین
ایجاد می شود 1سفتی عضالنی ،اسیدوز ،افزایش دمای بدن (1درجه سانتیگراد در هر15
دقیقه) و حالت هیپرمتابولیک از عالیم آن می باشد1
معرفی بیمار :بیمار آقای  59ساله ای بودند که کاندید عمل جراحی تمپانوماستوئیدکتومی به
علت اوتیت مزمن میانی بود 1بیمار  5سال قبل تحت عمل جراحی و بیهوشی بدون عارضه با
هالوتان قرار گرفته بود 1القای بیهوشی توسط تیوپنتال سدیم ،فنتانیل ،سوکسینیل کولین
ولیدوکائین صورت گرفت 1حدود  25دقیقه بعد از القای بیهوشی بیمار دچار افزایش فشار
خون ،ضربان قلب ،دمای بدن واختالالت اسید -باز و الکترولیتی شد که دال بر وقوع
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هیپرترمی بدخیم بود1
نتیجه گیری  :با توجه به ماهیت تهدید کننده زندگی هیپرترمی بد خیم وامکان بروز آن
حتی در موارد با سابقه منفی در اعمال جراحی قلبی ،پایش مداوم بیمارو شرح حال دقیق
همواره در تشخیص سریع تر و کاهش عوارض هیپرترمی بدخیم تاثیر به سزایی دارد1

منبع:بیهوشی میلر2111
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آشنایی با داروهای
بیهوشی
هوشبری استنشاقی:
هوشبرهای استنشاقی نوین به صورت ناکامل یا کامل توسط فلور هالوژن دار شده اند که باعث پایداری بیشتر و
سمیت کمتر می شود .ویژگی قابل اندازه گیری و عمومی این داروها بی تحرکی و آثار فراموشی آور است.
 هالوتان:
مزیت هالوتان نسبت به هوشبرهای قدیمی تر شامل :غیر قابل اشتعال بودن ،بوی مطبوع ،سمیت پایین و خواص
فارماکوکینتیک بود که اجازه القا و به هوش آمدن سریعتر را می داد .گزارش هایی از نکروز کبدی برق آسا به دنبال
مصرف هالوتان در بیماران مشاهده شده است .هالوتان با حساس کردن میوکارد به اپی نفرین ،موارد  PACو ریتم
جانکشنال را افزایش می دهد.
 متوکسی فلوران:
برای اولین بار در سال  0691میالدی حاللیت باالی این دارو در خون به عنوان یک ویژگی سودمند بالینی در نظر
گرفته شد .حضور طوالنی هوشبر در بافت ها باعث خواب آوری و عدم حس درد توسط بیماران به صورت مداوم در
دوره پس از عمل می شود.
 انفلوران:
بر خالف هالوتان این دارو قلب را نسبت به کاتکول آمین ها حساس نمی کند و با سمیت کبدی مرتبط نیست .اما می
تواند شواهدی از فعالیت تشنجی را در الکتروانسفالوگرام خصوصا در صورت تجویز در غلظت های باال و در حضور
هیپوکاپنی باعث شود.
 ایزوفلوران:
این دارو باعث شروع سریع تر بیهوشی جراحی و به هوش آمدن سریعتر در مقایسه با داروهای قبل از خود می شود.
بوی تند این دارو آن را برای القای استنشاقی بیهوشی غیر قابل استفاده ساخت.
37

 سو وفلوران و دسفلوران:
این داروها در خون حاللیت کمتری دارند و اجازه به هوش آمدن سریع تر را می دهند .به علت سرعت القای سریع،
سووفلوران داروی سودمندی برای القای بیهوشی استنشاقی در کودکان است.
 اکسید نیترو:
در دمای محیط به صورت گاز است ولی سایر هوشبرهای استنشاقی در دمای محیط به صورت مایع هستندN2O .
مقاومت عروق ریوی را به خصوص در بیماران مبتال به هیپرتانسیون ریوی افزایش می دهد.
 همه هوشبرهای استنشاقی به صورت وابسته به دوز فشار خون شریانی و حجم ضربه ای را کاهش می دهند ولی
 N2Oتاثیری بر آن ندارد.
 همه هوشبرهای استنشاقی موجب اتساع وریدهای سطحی و افزایش جریان خون مغز می شوند.
 هالوتان و انفلوران با کاهش برون ده قلبی و ایزوفلوران و دسفلوران با کاهش مقاومت عروقی سیستمیک موجب
کاهش فشار خون می شوند.
هوشبرهای داخل وریدی:
با معرفی پروپوفول ،بیهوشی داخل وریدی به عنوان جزء نگهدارنده بیهوشی نیز رایج شده است .اما هوشبرهای داخل
وریدی که در حال حاضر در دسترس هستند ،از نظر ایجاد اثرات مطلوب (خواب آوری ،فراموشی ،عدم حس درد و بی
تحرکی) داروهای هوشبر ایده آل نیستند .بنابراین عموما از بیهوشی متعادل توسط چندین دارو استفاده می شود.
 پروپوفول:
بیشترین داروی تجویز شونده برای القای بیهوشی است .به عالوه در طی نگهداری بیهوشی نیز استفاده شده است،
انتخابی رایج برای رخوت زایی در اتاق عمل و واحد مراقبت های ویژه است .در سیستم عصبی مرکزی ( )CNSعمدتا
به عنوان خواب آور عمل می کند و ویژگی ضد درد ندارد .این دارو باعث کاهش در جریان خون مغزی و کاهس فشار
درون جمجمه ای ( )ICPو فشار درون چشمی ،همچنین با گشاد کردن رگ ها باعث کاهش فشار خون سیستمیک
می شود.
برادیکاردی شدید و آسیستول پس از تجویز پروپوفول در افراد بزرگسال و سالم علیرغم استفاده پیشگیرانه از آنتی
کولینرژیک ها توصیف شده است.
پروپوفول یک مضعف تنفسی قوی است و عمدتا پس از یک دوز القایی باعث آپنه می شود.
در مقایسه با تیوپنتال میزان بروز خس خس سینه را پس از القای بیهوشی و لوله گذاری تراشه در افراد سالم و مبتال
به آسم کاهش می دهد.
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 باربیتورات ها:
باربیتورات های مورد استفاده در القای بیهوشی بر اساس جایگزینی شان در موقعیت 2به تیوباربیتورات ها (تیوپنتال)
یا به اکسی باربیتورات ها (متوهگزیتال) تقسیم بندی می شوند .اثرات خواب آوری ،رخوت زایی و ضد تشنجی و نیز
قابلیت انحالل در چربی و زمان شروع اثر ،توسط نوع و موقعیت جایگزینی تعیین می شود.
این داروها باعث مهار سیستم عصبی مرکزی به صورت وابسته به دوز می شوند ،به طوری که پس از تجویز دوز های
القا ،قادرند از رخوت زایی تا بیهوشی عمومی را ایجاد کنند .این داروها خواص ضد درد ندارند .باربیتورات ها بجز فنو
باربیتال تحت متابولیسم کبدی قرار می گیرند .فنوباربیتال عمدتا بدون تغییر از طریق دفع کلیوی حذف می شوند.
باربیتورات ها تنگ کننده قوی عروق مغزی بوده ،باعث کاهش جریان خون و حجم خون مغز و فشار درون جمجمه
ای همچنین کاهش فشار خون سیستمیک می شوند.
کاربرد بالینی اصلی باربیتورات ها القای سریع بیهوشی به صورت داخل وریدی و درمان افزایش فشار درون جمجمه
است..
پس از تجویز متوهگزیتال هوش آوری سریع تر و کامل تر است .تجویز تیوپنتال با متوهگزیتال باعث القای بیهوشی
(عدم هوشیاری) در کمتر از  01ثانیه می شود .بیمار ممکن است در طی القای بیهوشی طعم سیر یا پیاز را تجربه
کند.
بنزودیازپین ها:
بنزودیازپین های پر استفاده در حول و حوش عمل جراحی شامل دیازپام ،میدازوالم ،لورازپام و نیز فلومازنیل است که
آنتا گونیست انتخابی بنزودیازپین هاست.
مطلوب ترین اثرات این داروها اثرات ضد اضطرابی و فراموشی پیش گستر است.
درد در هنگام تزریق داخل وریدی و ترومبوفلبیت پس از تزریق با دیازپام بیشتر دیده می شود و نشان دهنده قابلیت
انحالل اندک این بنزودیازپین در آب است.
 کاربردهای بالینی بنزودیازپین ها:
 -0دارو درمانی و رخوت زایی قبل از عمل:
میدازوالم در مقایسه با دیازپام شروع اثر سریعتر ،فراموشی آوری بیشتر و رخوت زایی پس از عمل کمتر دارد.
میدازوالم پرکاربردترین پیش داروی خوراکی برای کودکان است که باعث رخوت زایی قابل اطمینان و اثرات ضد
اضطرابی می شود ،بدون اینکه تاخیری در به هوش آمدن ایجاد کند .تنها بنزودیازپین فاقد درد تزریق و دارای جذب
منظم میدازوالم است (به علت محلول بودن در آب) .استفاده توام از بنزودیازپین ها به میزان زیادی تضعیف تنفسی
آنها را افزایش داده و ممکن است به انسداد راه هوایی یا آپنه بیانجامد.
 -2القای داخل وریدی بیهوشی:
هرچند میدازوالم عموما به عنوان داروی القای داخل وریدی استفاده نمی شود بیهوشی عمومی را می توان با تجویز
میدازوالم (1/0-1/0میلی گرم بر کیلوگرم داخل وریدی) القا کرد.
اما عدم هوشیاری با میدازوالم دیرتر آغاز می شود .تاخیر در به هوش آمدن یک اشکال بالقوه تجویز بنزودیازپین برای
القای بیهوشی است.
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 -0مهار فعالیت تشنجی:
اثربخشی بنزودیازپین ها خصوصا دیازپام ( 1/0میلی گرم بر کیلوگرم داخل وریدی) اغلب در رفع فعالیت تشنجی
ناشی از بی حس کننده های موضعی ،ترک الکل و حمله پایدار صرعی موثر است.
 کتامین:
پس از یک دوز القایی کتامین ،چشم های بیمار با یک نیستاگموس آهسته باز می ماند (حالت کاتالپتیک) که به نام
بیهوشی انفکاکی شناخته می شود.
خواص منحصر به فرد کتامین از جمله خاصیت ضد دردی شدید ،تحریک سیستم عصبی سمپاتیک ،گشادکنندگی
برونش و تضعیف تنفسی ناچیز این دارو را جانشین مهم برای هوشبرهای داخل وریدی ساخته است.
به عالوه کتامین را می توان از راه داخل وریدی ،داخل عضالنی ،خوراکی ،رکتال و خارج سخت شامه ای که آن را
انتخابی مفید برای پیش دارو درمانی در بیماران مبتال به مشکالت ذهنی و کودکانی که همکاری نمی کنند ،ساخته
است.
 اتومیدیت:
اتومیدیت به خاطر القای بیهوشی داخل وریدی سریع خصوصا در بیمارانی که قدرت انقباضی میوکارد آنها به خطر
اف تاده ،جایگزینی برای پروپوفول و باربیتورات هاست .در طی تزریق داخل وریدی اتومیدیت میزان بروز درد باالست و
ممکن است باعث آزردگی وریدی شود .بیدار شدن پس از یک دوز منفرد داخل وریدی سریع بوده و احتمال باقی
ماندن اثرات تضعیف کنندگی اندک است .اتومیدیت باعث ایجاد بی دردی نمی شود و تهوع و استفراغ پس از عمل
رایج تر از موقعی است که تیوپنتال یا پروپوفول تجویز شود.
 دگزمدتومیدین:
به صورت اولیه برای رخوت زایی کوتاه مدت در بیماران دارای لوله تراشه و تحت تهویه در شرایط مراقبتی ویژه
استفاده می شود .در اتاق عمل ،ممکن است به عنوان یک داروی کمکی بیهوشی عمومی یا برای ایجاد رخوت زایی در
طی لوله گذاری تراشه توسط فیبر نوری در حالت بیداری یا در طی بی حسی ناحیه ای استفاده شود.
ایجاد اثرات رخوت زایی و ضد درد ی توسط دگزمدتومیدین به خاطر نداشتن تضعیف تنفسی باعث می شود که به
هوش آمدن و انتقال بیماری به شرایط پس از عمل تسهیل شود.
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اوپیوئیدها
اوپیوئید اصطالحی است که برای توصیف همه مواد اگزوژن (برون زاد) چه طبیعی و چه صناعی که به گیرنده های
اوپیوئید متصل می شوند و اثر آگونیستی (شبه مورفینی) ایجاد می کنند ،به کار می رود.
آگونیست های اوپیوئیدی مورد استفاده به صورت بالینی و مقایسه قدرت آنها

-0
-2
-0
-4

دارو

قدرت نسبی

مورفین
مپریدین
فنتانیل
سوفنتانیل
آلفنتانیل
رمی فنتانیل

0
1/0
51-021
111 -0111
01 -21
211

کاربرد بالینی اوپیوئیدها:
بی دردی
شروع و نگهداری بیهوشی در بیماران قلبی
مهار سمپاتیک
داروی کمکی برای حفظ سطح بیهوشی
عوارض جانبی اوپیوئیدهای محور مغزی -نخاعی:
خارش ،حالت تهوع و استفراغ ،احتباس ادراری ،تضعیف تهویه ،رخوت زایی ،تحریک سیستم عصبی مرکزی ،فعال
شدن عفونت های ویروسی نهفته ،اختالل عملکرد جنسی ،احتباس آب
تنفس اوپیوئیدی سرعت کم و عمق زیاد دارد ،اوپیوئیدها با ایجاد اسپاسم در عضالت قفسه سینه و شکم موجب
تضعیف تهویه ریوی می شوند .مرگ ناشی از آنها به همین علت اتفاق می افتد.
اوپیوئیدها موجب اسپاسم عضالت صفراوی و کولیک صفراوی می شوند که با آنژین صدری قابل اشتباه است.
اوپیوئیدها تون اسفنکتر پیلور ،اودی و مثانه را زیاد کرده ،موجب تاخیر در تخلیه دستگاه گوارش و ادرار می شوند.
آگونیست های اوپیوئید:

 مورفین:
در انسان ایجاد بی دردی ،سرخوشی ،رخوت زایی و کاهش قدرت تمرکز می کند .طول مدت اثر آن حدود  4ساعت
است.اثر ضد درد زمانی از همه برجسته تر است که اوپیوئیدها قبل از تحریک دردناک تجویز شوند (بی دردی
پیشگیرانه)  .مورفین در حوالی عمل جراحی به صورت داخل وریدی تجویز می شود .حداکثراثر پس از تجویز داخل
وریدی حدود  01تا  01دقیقه است.
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 مپریدین:
از نظر ساختاری شبیه آتروپین است و اثر ضد اسپاسم خفیف شبیه به آتروپین دارد .مپریدین (پتیدین) به صورتی
منحصر به فرد در مهار لرز پس از عمل موثر است .هیپوتانسیون وضعیتی شایع تر و شدیدتر از دوزهای معمول
مورفین است .برخالف مورفین به ندرت برادیکاردی ایجاد میکند اما ممکن است ضربان قلب را افزایش دهد.
دوزهای باالی مپریدین قدرت انقباضی میوکارد را کاهش می دهد که این اثر در میان اوپیوئیدها منحصر به فرد است.
 فنتانیل:

به عنوان یک ضد درد  51تا  021بار قوی تر از مورفین است .دوزهای اندک آن ( 0تا  2میکروگرم بر
کیلوگرم داخل وریدی) برای ایجاد بی دردی تزریق می شود .تزریق آن قبل از تحریک جراحی دردناک ،ممکن است
میزان اوپیوئید بعدی مورد نیاز در دوره پس از عمل برای ایجاد بی دردی را کاهش دهد( .بی دردی پیشگیرانه)
دوزهای زیاد فنتانیل ( 11تا  011میکروگرم بر کیلوگرم داخل وریدی) به تنهایی برای ایجاد بیهوشی جراحی به کار
می رود.
 سوفنتانیل:
قدرت ضد دردی آن  1تا  01برابر بیشتر از فنتانیل است .تضعیف تهویه و برادیکاردی ناشی از آن شدیدتر از فنتانیل
است .استقاده از دوزهای زیاد آن ممکن است سفتی عضالت اسکلتی ایجاد کند که تهویه ریه ها را دشوار می سازد.
 آلفنتانیل:
قدرتی به اندازه یک پنجم تا یک دهم و طول مدت اثری به اندازه یک سوم فنتانیل دارد .یک مزیت منحصر به فرد
آن شروع اثر سریعتر پس از تجویز داخل وریدی است.
 رمی فنتانیل:
در بیمارانی که یک اثر ضد درد به صورت گذرا مطلوب است ،ممکن است مفید باشد .با تجویز آن ( 0میکروگرم بر
کیلوگرم داخل وریدی) در طی  91تا  61ثانیه می توان بیهوشی را القا کرد .می توان به عنوان جزء ضد درد بیهوشی
عمومی  1/11تا  2/1میکروگرم بر کیلوگرم در دقیقه داخل وریدی یا روش رخوت زایی با قابلیت بهبودی سریع از
اثرات نا مطلوب ،استفاده کرد.
پس از پایان انفوزیون آن ،برای اطمینان از بی دردی در موقع بیدار شدن بیمار باید یک اوپیوئید طوالنی اثر تجویز
شود .ترکیب رمی فنتانیل و پروپوفول ،هم افزاست که باعث تضعیف شدید تهویه می شود .تجویز رمی فنتانیل به
صورت متناوب برای بی دردی تحت کنترل بیمار ،یک ضد درد موثر و قابل اعتماد در طی لیبر و زایمان است .شروع
و تعادل اثر سریع رمی فنتانیل تنظیم سریع سطح الزم برای رخوت زایی در بیماران شدیدا بدحال تحت تهویه
مکانیکی را ممکن می سازد.
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آنتاگونیست های اوپیوئید:

 نالوکسان:
نالوکسان ( 0تا  4میکروگرم بر کیلوگرم داخل وریدی) به سرعت بی دردی و تضعیف تهویه ناشی از اوپیوئیدها را رفع
می کند .مدت عمل آن کوتاه ( 01تا  41دقیقه) می باشد .انفوزیون مداوم نالوکسان (0تا  1میکروگرم بر کیلوگرم در
ساعت داخل وریدی) ممکن است جایگزینی برای دوزهای متناوب داخل وریدی این دارو باشد .تحریک قلبی -عروقی
پس از تجویز داخل وریدی ،به صورت افزایش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک ممکن است با تاکیکاردی،
هیپوتانسیون سیستمیک ،ادم ریوی و دیس ریتمی های قلبی از جمله فیبریالسیون بطنی تظاهر کند.
بی حس کننده های موضعی
بی حسی موضعی را می توان به صورت از دست دادن احساس در ناحیه مجزا از بدن در نتیجه قطع تولید یا انتشار
تکانه (ایمپالس) تعریف کرد .بی حس کننده های موضعی موجب بلوک برگشت پذیر ایمپالس های عصبی می شوند.
اثرات نا مطلوب:

 عوارض سیستم عصبی مرکزی به صورت کرختی دور دهان ،گزگز کردن صورت ،بی قراری ،سرگیجه ،وزوز گوش و
تکلم بریده بریده و در نهایت تشنج های تونیک – کلونیک می باشد.
لوله گذار ی زودهنگام تراشه برای تسهیل ریه های بیمار و حفظ اکسیژن رسانی ممکن است از روی احتیاط انجام
شود.
درمان:
دیازپام ( 1/0میلی گرم بر کیلوگرم داخل وریدی) یک داروی موثر است به همان اندازه ای که دوزهای اندک تیوپنتال
( 0تا  2میلی گرم بر کیلوگرم داخل وریدی) ،موثرند.
تهویه شدید ریوی باید مورد توجه باشد زیرا قادر است فشار نسبی شریانی دی اکسید کربن را کاهش داده ،کاهش
جریان خون مغزی حاصل ،ممکن است تحویل بی حس کننده موضعی را به مغز کاهش دهد.
 عوارض سیستم قلبی -عروقی:
غلظت های باالی بی حس کننده های موضعی قادر به ایجاد هیپوتانسیون شدید است .خودکاری قلبی مختل شده به
صورت طوالنی شدن فاصله  PRو پهن شدن کمپلکس  QRSتظاهر می کند.

 واکنش های آلرژیک معموال نادر است .اکثر پاسخ های نا مطلوب به جای این که واکنش آلرژیک باشند ،تطاهرات
مسمومیت سیستمیک ناشی از غلظت های بیش از حد پالسمای این داروهاست.
هیپوتانسیون همراه با غش ،ممکن است روان زاد (سایکوژنیک) یا به واسطه واگ باشد در حالی که تاکی کاردی و
تپش قلب ممکن است در نتیجه جذب سیستمیک اپی نفرین رخ دهد.
اثبات آلرژی بی حس کننده های موضعی اساسا بر پایه شرح حال بالینی (مثل بثورات ،ادم حنجره ای ،هیپوتانسیون
و اسپاسم برونش) است .تست درون پوستی ممکن است به اثبات این که آنتی ژن مشکل آفرین ،بی حس کننده های
موضعی است ،کمک کند.
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 بی حس کننده های موضعی آمینواستری

 پروکائین:
اولین بی حس کننده موضعی قابل تزریق به عنوان یک بی حس کننده نخاعی ،کاربردی گسترده پیدا کرد .ناپایداری
و توانایی قابل جهش برای ایجاد واکنش های ازدیاد حساسیتی باعث کاربرد محدود آن پس از معرفی لیدوکائین شد.
استفاده از پروکائین به صورت نخاعی با میزان بروز تهوع بیشتری همراه است.
 تتراکائین :هنوز به صورت رایج برای بی حسی نخاعی به کار می رود .طول اثر نسبتا طوالنی دارد خصوصا اگر با یک
تنگ کننده عروق استفاده شود.
این ترکیب به صورت شگفت آوری باعث افزایش خطر ایجاد عالئم گذاری عصبی می شود.
تتراکائین تنها دارویی است که نمی توان برای بی حسی موضعی به کار برد.
 کلروپروکائین:
عمدتا برای ایجاد بی حسی خارج سخت شامه ای برای مدت نسبتا کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد .اخیرا به عنوان
بی حس کننده نخاعی مورد ارزیابی قرار گرفته که نشان دهنده نگرانی ناشی از سمیت احتمالی لیدوکائین قرار گرفته
در فضای زیر عنکبوتیه ای است و این که دوز های اندک الزم برای بی حسی نخاعی احتمال داده نمی شود
مسمومیت ایجاد کند.

 بی حس کننده های آمینوآمیدی:
 لیدوکائین:

 رایج ترین بی حس کننده موضعی مورد استفاده است .سمیت عصبی احتمالی (سندرم دم اسب) زمانی پدیدار می
شود که لیدوکائین برای بی حسی نخاعی (خصوصا مداوم) تجویز شود.
عالئم گذرای عصبی ( )TNSنشان دهنده سندرمی از درد و یا اختالل حس است که اغلب حتی به دنبال دوزهای
نسبتا کم لیدوکائین ایجاد می شود.
این عالئم عموما در طی  02تا  24ساعت اول پس از عمل جراحی ظاهر می شود و ظرف مدت  0روز بهبود می یابد.
درد اگرچه خود محدود شونده است اما ممکن است واقعا شدید باشد.
داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی برای کنترل درد نسبتا موثرند.
 مپیواکائین:
کاربرد بالینی آن هم تراز با لیدوکائین است با این تفاوت که مپیواکائین به صورت بی حس کننده موضعی سطحی
نسبتا بی اثر است.
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 پریلوکائین:
تجویز دوزهای باال(بیش از  911میلی گرم) ممکن است مت هموگلوبینمی ایجاد کند .این مت هموگلوبینمی به
صورت خود به خود فروکش می کند و با تجویز متیلن بلو قابل برگشت است.
داده های موجود پیشنهاد می کنند که پریلوکائین طول مدت اثر مشابه با لیدوکائین و با میزان بروز بسیار پایین تر
عالئم گذرای عصبی دارد.

 بوپیواکائین:
رایج ترین بی حس کننده موضعی مورد استفاده برای بی حسی خارج سخت شامه ای در طی لیبر و برای اداره درد
پس از عمل جراحی است .همچنین به صورت رایج برای بلوک عصبی -محیطی استفاده می شود و پیشینه ای نسبتا
بی نقص به عنوان یک بی حس کننده نخاعی دارد.
بوپیواکائین سمیت قلبی زیادی ایجاد می کند .زمانی که انفوزیون محلول های رقیق به صورت خارج سخت شامه ای
برای لیبر یا برای درد پس از عمل تجویز شود یا زمانی که دوزهای اندک برای بی حسی نخاعی تجویز گردد ،نگرانی
از سمیت قلبی وجود ندارد .بوپیواکائین لقب یک بی حس کننده موضعی سریع وارد شونده و آهسته خارج شونده را
گرفته است.
بی حس کننده های موضعی تک انانیتومری:
نگرانی از سمیت قلبی بوپیواکائین باعث جلب توجه به ایزومرهای فضایی بوپیواکائین و همولوگ آن روپیواکائین شد.
شیمی فضایی:
ایزومرها ترکیبات متفاوتی اند که فرمول مولکولی یکسان دارند .زیر مجموعه ای از ایزومرها که با توالی یکسان
پیوندها متصل شده اما موقعیت های فضایی متفاوتی دارند،ایزومرهای فضایی نامیده می شوند.
انانیتومرها طبقه ای ویژه از ایزومرهای فضایی اند که به صورت تصاویر آینه ای وجود دارند .همچنین خواص فیزیکی
یکسانی به جز جهت چرخش صفحه نور قطبیده (پالریزه) دارند.
این خاصیت برای طبقه بندی انانیتومرها استفاده شده به این صورت که اگر چرخش نور به سمت راست یا در جهت
حرکت عقربه ساعت باشد ،راست گردان ( )+و اگر به سمت چپ یا در خالف جهت حرکت عقربه ساعت باشد ،چپ
گردان ( )-است.
ترکیبات کایرال (تصاویر آینه ای غیر قابل سوار شدن) را می توان بر اساس پیکربندی مطلق آنها طبقه بندی کرد که
عموما ( Rسمت راست) و ( Sسمت چپ) نامیده می شوند .انانیتومر )-( Sبوپیواکائین ذاتا سمیت قلبی کمتری از
آینه ای  )+( Rخود دارد.
 روپیواکائین:
انانیتومر  )-( Sهمولوگ مپیواکائین و بوپیواکائین است .گرایش بیشتری برای ایجاد تنگی عروقی دارد که ممکن است
در کاهش سمیت قلبی آن دخیل باشد.
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 لووبوپیواکائین:
انانیتومر  )-( Sمنفرد بوپیواکائین است .سمیت قلبی این دارو مانند روپیواکائین کاهش یافته است اما در رابطه با
بلوک افتراقی مزیتی بر بوپیواکائین ندارد.
مخلوط زودگداز بی حس کننده های موضعی:
الیه شاخی پوست سدی موثر در برابر انتشار بی حس کننده های موضعی ایجاد می کند که ایجاد بی حسی را در
پوست سالم با استفاده از دارو به صورت سطحی مشکل ساز می سازد .اما مخلوطی از لیدوکائین 2/1درصد و کرم
پریلوکائین 2/1درصد ( )EMLAبرای این منظور در دسترس است .این مخلوط نقطه ذوب پایین تری از هر کدام از
این ترکیبات داشته و در دمای اتاق به صورت روغن است که آن را قادر به غلبه بر سد پوست می سازد.
کرم  EMLAبه خصوص در کودکان برای رفع درد ناشی از خون گیری یا تعبیه کاتتر داخل وریدی مفید است
اگرچه ممکن است برای ایجاد بی حسی موضعی کافی تا یک ساعت زمان ببرد.
داروهای مسدود کننده عصبی -عضالنی
این داروها باعث ایجاد وقفه در هدایت تکانه های عصبی در پیوستگاه عصبی -عضالنی ( )NMJشده ،باعث ایجاد
ضعف حرکتی یا فلج عضالت اسکلتی
می شود.
این داروها را می توان به انواع دپالریزان (که اعمال استیل کولین( )ACHرا تقلید می کنند) و غیر دپالریزان (که با
اعمال استیل کولین تداخل می کنند) طبقه بندی کرد.
طبقه بندی داروهای مسدود کننده عصبی -عضالنی
دپالریزان (شروع اثر سریع و بسیار کوتاه اثر)

غیر دپالریزان

سوکسینیل کولین
طوالنی اثر

پانکرونیوم

متوسط االثر

وکورونیوم
روکرونیوم
آتراکوریوم
سیس آتراکوریوم

کوتاه اثر

میواکوریوم

کاربردهای بالینی:
کاربرد اصل این داروها شل کردن عضالت اسکلتی برای تسهیل لوله گذاری تراشه و فراهم نمودن شرایط مطلوب
برای کار جراحی است .همچنین ممکن است در بخش اورژانس به موقعیت های احیای قلبی -ریوی در واحد مراقبت
ویژه برای تسهیل تهویه مکانیکی ریه های بیمار تجویز شوند.
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این داروها فاقد اثرات ضد درد و بیهوشی هستند و نباید برای ایجاد فلج در بیمارانی که به صورت ناکافی بیهوش
شده اند ،استفاده شود.
داروهای مسدود کننده عصبی -عضالنی دپالریزان

 سوکسینیل کولین:
تنها داروی مسدود کننده عصبی -عضالنی است که به صورت بالینی استفاده می شود .هم شروع اثر سریع و هم طول
اثر بسیار کوتاه دارد .معموال دوزهای  1/1تا  0/1میلی گرم بر کیلوگرم داخل وریدی تجویز می شوند و باعث شروع
سریع فلج عضله ای اسکلتی (01تا 91ثانیه ای) می شود که  1تا  01دقیقه به طول می انجامد .این ویژگی برای
تسهیل لوله گذاری ایده آل است.

عوارض جانبی:
 هیپرکالمی
سوکسینیل کولین معموال نباید در  24ساعت تا  52ساعت پس از سوختگی ماژور ،ضربه و عصب زدایی گسترده
عضالت اسکلتی به بیمار داده شود زیرا ممکن است باعث هیپرکالمی حاد یا ایست قلبی شود.
در بیماری که برای چندین روز بی تحرک است (تحت مراقبت های ویژه) اگر تجویز شود نیز هیپرکالمی ایجاد می
کند .همچنین هنگامی که برای لوله گذاری داخل تراشه ای اورژانسی در واحد مراقبت های ویژه به کار رفته ،نیز
ایست قلبی رخ داده است.
در پسر بچه های مبتال به دیستروفی عضالنی تشخیص داده نشده منجر به هیپرکالمی حاد و ایست قلبی شده است.
به این دلیل استفاده در کودکان به جز برای کنترل اورژانسی راه هوایی هشدار داده شده است.
 دیس ریتمی های قلبی به صورت برادیکاردی سینوسی ،ریتم جانکشنال و حتی ایست سینوسی ممکن است ایجاد
شود .دیس ریتمی های قلبی موقعی بیشتر احتمال رخ دادن را دارد که یک دوز داخل وریدی دوم از سوکسینیل
کولین پس از  1دقیقه از دوز اول تجویز شود.
تجویز داخل وریدی آتروپین یا دوزهای کمتر از حد فلج داروهای مسدود کننده عصبی-عضالنی غیر دپالریزان 0-0
دقیقه قبل از تجویز سوکسینیل کولین احتمال این پاسخ های قلبی را کاهش می دهد.
 درد عضالنی:
درد عضالنی-اسکلتی پس از عمل جراحی خصوصا در عضالت گردن ،پشت و شکم تظاهر می کند .درد عضالنی
محدود به عضالت گردن ممکن است توسط بیمار به صورت گلودرد توصیف شود و به غلط به حضورقبلی لوله تراشه
نسبت داده شود .یک داروی مسدود کننده عصبی-عضالنی غیر دپالریزان (پیش درمان) یا لیدوکائین باعث کاهش
میزان بروز درد عضالنی می شود.
داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی در درمان درد عضالنی موثرند.
منیزیوم از فاسیکوالسیون پیشگیری می کند اما از درد عضالنی پیشگیری نمی کند.
 افزایش فشار درون چشم:
که  2تا  4دقیقه پس از تجویز ایجاد می شود و گذرا می باشد.
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 افزایش فشار درون جمجمه )(ICP
افزایش فشار درون معده ای که ممکن است باعث آسپیراسیون شود.
 تریسموس:
شل شدن ناکامل فک همراه با سفتی جونده فک پس از تجویز توالی هالوتان -سوکسینل کولین ،ناشایع نیست و یک
پاسخ طبیعی در نظر گرفته می شود.
داروهای مسدود کننده عصبی-عضالنی غیردپالریزان
این داروها عمل خود را با رقابت با استیل کولین اعمال می کنند در نتیجه دپالریزاسیون نمی تواند اتفاق افتد و فلج
عضله اسکلتی ایجاد می شود .این داروها محلول در آب هستند و قابلیت انحالل محدودی در چربی دارند .این داروها
بر سیستم عصبی مرکزی اثری ندارند ،باز جذب لوله ای کلیوی ناچیز است و تجویز این داروها به مادر اثر نامطلوب
روی جنین ندارد.
عالوه بر هوشبرهای فرار ،آمینوگلیکوزیدها ،بی حس کننده های موضعی ،لیتیوم و تاموکسیفن (داروی ضد استروژنی)
ممکن است بلوک عصبی-عضالنی ناشی از داروهای مسدود کننده عصبی-عضالنی غیر دپالریزان را افزایش دهند.
آسیب سوختگی باعث ایجاد مقاومت نسبت به اثرات داروهای مسدود کننده عصبی-عضالنی غیر دپالریزان می شود.
اثرات قلبی-عروقی:
هیپوتانسیون گذرا می تواند با آتراکوریوم رخ دهد اما معموال با دوزهای باال (به ترتیب بیش از  1/4و  1/01میلی گرم
بر کیلوگرم) اتفاق می افتد.
واکنش های آلرژیک:
این داروها ،داروهای راه انداز برای بیش از 11درصد واکنش های آنافیالکتیک و آنافیالکتوئید رخ دهنده در طی
بیهوشی هستند .سوکسینیل کولین معمول ترین مقصر در ایجاد آن است .واکنش های آلرژیک متعاقب اولین تماس
با داروهای مسدود کننده عصبی-عضالنی ممکن است نشان دهنده حساس شدن در اثر تماس قبلی با مواد آرایشی یا
صابون هایی که حاوی گروه های آنتی ژنی آمونیوم چهار ظرفیتی هستند ،باشد.
مراقبت های ویژه پزشکی و میوپاتی و پلی نوروپاتی بیماری وخیم:
کسر ک وچکی از بیماران مبتال به آسم (که کورتیکواستروئید دریافت می کنند) یا به بیماری آسیب دیده به صورت
حاد دچار شده اند و نیاز به تهویه مکانیکی ریه ها برای مدت طوالنی دارند ممکن است ضعف عضالنی اسکلتی
طوالنی را موقع بهبود نشان دهند که با فلج عضله اسکلتی ایجاد شده توسط داروهای مسدود کننده عصبی-عضالنی
تشدید می شود .این بیماران ضعف حرکتی  4اندام نشان می دهند .داروهای مسدود کننده عصبی-عضالنی باید برای
 2روز یا کمتر و فقط پس از این که ضد دردها ،رخوت زاها و تنظیمات وضعیت ونتیالتور به حداکثر میزان استفاده
شد ،به کار روند.
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داروهای مسدود کننده عصبی-عضالنی غیر دپالریزان طوالنی اثر:

 پانکورونیوم:
جزء این دسته داروهاست که شروع اثرش  0تا  1دقیقه و طول مدت اثرش  91تا  61دقیقه است .حدود  %01یک
دوز منفرد آن بدون تغییر از ادرار دفع می شود.
اثرات قلبی-عروقی:
پانکرونیوم معموال باعث افزایش متوسط  01تا  01درصدی ضربان قلب ،متوسط فشار شریانی و برون ده قلبی می شود.
داروهای مسدود کننده عصبی-عضالنی غیر دپالریزان متوسط االثر:
وکورونیوم ،روکورونیوم ،آتراکوریوم و سیس آتراکوریوم در این دسته قرار دارند.
بر خالف پانکورونیوم ،داروهای فوق الذکر مکانیسم پاک سازی موثری دارند که احتمال اثرات تجمعی قابل توجه را با
تزریق پیاپی یا انفوزیون های داخل وریدی مداوم به حداقل می رساند.
 وکورونیوم:
شروع اثر  0تا  1دقیقه و طول اثر آن  21تا  01دقیقه است .هم دفع کبدی و هم کلیوی دارد.

 روکورونیوم:
شروع اثر  0تا  2دقیقه و طول اثر  21تا  01دقیقه است.
کم بودن قدرت اثر آن در مقایسه با وکورونیوم عامل مهمی در تعیین شروع سریع بلوک عصبی-عضالنی ناشی از این
داروست .پاکسازی این دارو به میزان زیادی از طریق صفراست.
اثرات قلبی-عروقی یا آزاد سازی هیستامین به دنبال تجویز داخل وریدی سریع حتی دوزهای باالی روکورونیوم اتفاق
نمی افتد.
 آتراکوریوم:
شروع اثر  0تا  1دقیقه و طول مدت اثر  21تا  01دقیقه است.
اثرات قلبی-عروقی:
تجویز داخل وریدی سریع با دوز  0برابر  ED95ممکن است باعث افزایش ضربان قلب و کاهش فشار خون
سیستمیک شود.
 سیس آتراکوریوم:
شروع اثرش  0تا  1دقیقه و طول مدت اثرش  21تا  01دقیقه است.
این دارو برخالف آتراکوریوم فاقد اثرات آزادسازی هیستامین است بنابراین تغییرات قلبی-عروقی با تجویز داخل
وریدی سریع حتی دوزهای باالی سیس آتراکوریوم همراهی ندارد.
داروهای مسدود کننده عصبی-عضالنی غیر دپالریزان کوتاه اثر:

 میواکوریوم:
شروع اثر  2تا  0دقیقه و طول اثر  02تا  21دقیقه است.
مدت اثر آن تقریبا دو برابر سوکسینیل کولین و  01تا  41درصد داروهای متوسط االثر این دسته است.
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اثرات قلبی-عروقی:
تجویز سریع میواکوریوم در مقادیر  0برابر ED95ممکن است آزادسازی مقدار کافی از هیستامین را برای کاهش
گذرای فشار خون سیستمیک و افزایش ضربان قلب برانگیزد.
آنتاگونیسم داروهای مسدود کننده عصبی-عضالنی غیر دپالریزان:
نئوسیتگمین ،ادروفونیوم یا پروستیگمین جزء این دسته داروها هستند.
منبع مورد استفاده:
اصول بیهوشی میلر-2115مترجم:دکتر فرهاد اعتضادی
انتشارات ارجمند-سال00
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