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چکیده
مقدمــه :راه هوایــی مصنوعــی باعــث تحریــک سیســتم ســمپاتیک و از بیــن رفتــن ســلولهای مــژک دار
و تجمــع ترشــحات میشــود .بنابرایــن از آنجایــی کــه ایــن بیمــاران توانایــی دفــع ترشــحات را ندارنــد ،بــه
ساکشــن هــای دورهای نیــاز دارنــد .هــدف مطالعــه مقایســه تأثیــر ساکشــن داخــل لولــه تراشــه بــه روش بــاز بــا
دو ســایز مختلــف کاتتــر بــر میــزان اشــباع اکســیژن خــون شــریانی و ضربــان قلــب بیمــاران بســتری در بخــش
مراقبتهــای ویــژه اســت.
روش کار :در ایــن مطالعــه کارآزمایــی بالینــی  36بیمــار تحــت ساکشــن بــا دو کاتتــر ســایز  12و  14قــرار
گرفتنــد .میــزان تغییــرات اشــباع اکســیژن خــون و ضربــان قلــب قبــل ،حیــن 5 ،دقیقــه و  20دقیقــه بعــد از
ساکشــن ثبــت گردیــد .ســپس دادههــا بــا اســتفاده ازنــرم افــزار  SPSSنســخه  20و آزمونهــای آمــاری آنالیــز
واریانــس بــا اندازههــای تکــراری تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتههــا :میانگیــن اشــباع اکســیژن در طــی ساکشــن بــا کاتتــر کوچــک دارای تفــاوت معنــادار بــود (0/000
=  ،)Pضربــان قلــب در حیــن ساکشــن بــا کاتتــر  14افزایــش بیشــتری نســبت بــه کاتتــر  12داشــت و اختــاف
معنــا دار بــود ( .)P = 0/000افزایــش در ضربــان قلــب تــا بیســت دقیقــه بعــد از ساکشــن نیــز در کاتتــر بــزرگ
بیشــتر از کاتتــر کوچــک و اختــاف معنــی دار بــود (.)P = 0/000
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه اینکــه هنــگام ساکشــن لولــه تراشــه ،بیمــاران دچــار افــت میــزان اشــباع اکســیژن
خــون شــریانی و افزایــش ضربــان قلــب میشــوند و ایــن تغییــرات در اپیزودهــای متوالــی ساکشــن بیشــتر
میشــود ،توصیــه میشــود از کاتتــر بــا ســایز کوچکتــر در هنــگام ساکشــن اســتفاده شــود.

مقدمه
اختــال تنفســی از علــل عمــده حــاد بیماریهــای تنفســی و یکــی از
دالیــل اصلــی پذیــرش در بخشهــای مراقبتهــای ویــژه بحســاب
میآیــد [ .]2 ,1یکــی از روشهــای متــداول درمــان ایــن بیمــاران
اســتفاده از لولــه داخــل تراشــه ()ETT: Endo Tracheal Tube
بصــورت کوتــاه مــدت اســت [ .]3وجــود راه هوایــی مصنوعــی باعــث
تضعیــف رفلکــس ســرفه از بیــن رفتــن ســلولهای مــژک دار،
تجمــع ترشــحات و اختــال در خــروج ترشــحات از راه هوایــی شــده
و همچنیــن امــکان بــروز  ،عوارضــی چــون تاکیــکاردی و افزایــش
فشــار خــون بــه دلیــل تحریــک سیســتم ســمپاتیک و یــا بــرادی
کاردی و افــت فشــار خــون بــه دلیــل تحریــک عصــب واگ وجــود
دارد .از آنجایــی کــه ایــن بیمــاران توانایــی دفــع ترشــحات را ندارنــد،

بــه نیازمنــد انجــام ساکشــن هــای دورهای میباشــند [ .]4هــدف
اولیــه ساکشــن داخــل تراشــه ،برداشــتن ترشــحات و جلوگیــری از
انســداد راه هوایــی ،جلوگیــری از آتلکتــازی ،تهویــه و اکسیژناســیون
مطلــوب و کاهــش کار تنفــس و قلــب میباشــد [ .]5ساکشــن بــه
دو روش بــاز و بســته انجــام میشــود کــه در روش بــاز ،بیمــار از
دســتگاه جــدا میشــود و ساکشــن انجــام میشــود ولــی در روش
بســته ،در حالــی کــه بیمــار بــه دســتگاه تهویــه مکانیکــی متصــل
اســت ،ساکشــن اعمــال میگــردد [ .]6رایجتریــن روش ساکشــن
داخــل تراشــه بیمــاران ،ساکشــن بــه روش بــاز اســت کــه مســتلزم
قطــع ارتبــاط بیمــار از دســتگاه بــه هنــگام ساکشــن اســت کــه
ایــن اقــدام خــود منجــر بــه افــت فشــار راه هوایــی و افــت حجــم
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روش کار
ایــن مطالعــه ،یــک کارآزمایــی بالینــی بــود کــه بصــورت طــرح پیــش
آزمــون پــس آزمــون بــا دو مداخلــه مقایسـهای انجــام گرفــت .جامعه
مــورد مطالعــه شــامل بیمــاران بســتری در بخــش مراقبــت ویــژه
دارای لولــه داخــل تراشــه و تحــت حمایــت تنفســی بوســیله دســتگاه
ونتیالتــور بــا مــد حجمــی بــود .بــر اســاس مطالعــه اعتمــادی فــر و

دســتگاه ونتیالتــور از مــد حجمــی بــه فشــاری ،نیــاز بــه ساکشــن
کمتــر از  3بــار ،داشــتن بیماریهــای اختــال انعقــادی خــون و
ترومبوســایتوپنی ،نگرفتــن داروهــای شــل کننــده عضــات ،داشــتن
بیماریهــای زمینـهای تنفســی ،گرفتــن داروهــای اینوتــروپ مثبــت
ماننــد دوپامیــن بــود .نمونــه گیــری بــه روش مبتنــی بــر هــدف
بــود .پژوهشــگر جهــت انجــام پژوهــش پــس از کســب معرفــی نامــه
از دانشــگاه شــهید صدوقــی یــزد بــه بیمارســتان شــهید بهشــتی
مراجعــه نمــود .پــس از شــرح رونــد و جلــب رضایــت مســئولین بــه
بخشهــای مراقبتهــای ویــژه مراجعــه کــرد و ســپس نمونههایــی
کــه حائــز شــرایط ورود بــه مطالعــه هســتند (بــا توجــه بــه اینکــه
ایــن مطالعــه از نــوع درون مــوردی بــا انــدازه گیــری مکــرر بــود ،لــذا
همــه نمونههــای حائــز شــرایط تحــت مداخــات قــرار میگرفتنــد)
را انتخــاب نمــود .ســپس پژوهشــگر رونــد تحقیــق را بــه ولــی یــا
اعضــای خانــواده بیمــار توضیــح داد و پــس از کســب رضایــت کتبــی
از آنهــا وارد مطالعــه شــدند .بــرای هــر بیمــار ترتیــب اســتفاده از
ساکشــن بــا کاتتــر کوچــک یــا بــزرگ بصــورت تصادفــی مشــخص
شــد .هــر بیمــار ســه بــار تحــت ساکشــن بــا کاتتــر کوچــک و ســه بار
تحــت ساکشــن بــا کاتتــر بــزرگ قــرار گرفــت .جهــت ثبــت دادههــا
ابتــدا  5دقیقــه قبــل از مداخلــه ،اکســیژن خــون شــریانی بــر حســب
مانیتورینــگ انــدازه گیــری و ثبــت شــد .جهــت اجــرای پژوهــش،
پژوهشــگر یــک نفــر آمــوزش دیــده و ماهــر در بخــش را انتخــاب
نمــوده و در مــورد پژوهــش و ثبــت دادههــا بــه وی آموزشــهای الزم
را داده و پــس از کســب آموزشــهای الزم ،ساکشــن بیمــاران توســط
پژوهشــگر طبــق دســتورالعمل واحــد انجــام پذیرفــت .ساکشــن در
موقــع ضــرورت انجــام میشــد و اندیکاســیونهای ساکشــن شــامل
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ریههــا میشــود .بنابرایــن شــایعترین عارضــه ساکشــن بــاز،
افزایــش ضربــان قلــب و هیپوکســمی اســت کــه میتوانــد زمینــه
ســاز تغییــر در ضربــان قلــب ،اختــاالت ریتــم قلــب ،اختــال در
تعــادل همودینامیــک ،ایســت قلبــی و در نهایــت مــرگ گــردد [.]7
ساکشــن داخــل تراشــه میتوانــد بــا فشــار منفــی باعــث کالپــس
ریــوی نســبی و در نتیجــه منجــر بــه کاهــش اکســیژن اشــباع شــود
[ ]8و نیــز بــه دلیــل تحریــک عصــب واگ و یــا هیپوکســی شــدید
امــکان بــروز بــرادی کاردی و افــت فشــار خــون و در مــوارد شــدید
امــکان ایســت قلبــی ناگهانــی وجــود دارد [ .]5لــذا میزان(اشــباع
اکســیژن خــون شــریانی)  Sao2و ضربــان قلــب بایــد قبــل ،حیــن
و بعــد از ساکشــن مانیتــور شــود [.]9توصیــه شــده اســت کــه قطــر
بیرونــی کاتتــر ساکشــن نبایــد بیشــتر از نصــف قطــر لولــه داخــل
تراشــه باشــد [ .]10در رابطــه بــا انــدازه کاتتــر ساکشــن یافتههایــی
وجــود دارد کــه بیــان میکننــد کــه کاتتــر ساکشــن بایــد کوچــک
و بــه انــدازه کافــی جهــت تســهیل خــروج ترشــحات بــزرگ باشــد.
هنگامــی کــه کاتتــر کوچــک باشــد ،هــوا از اطــراف کاتتــر در حیــن
ساکشــن بــاز وارد ریــه میشــود کــه از افــت ناگهانــی ظرفیــت
باقیمانــده ( )FRCپیشــگیری و همچنیــن خطــر آتلکتــازی را
کاهــش میدهــد [ .]11امــا ایــن انتخــاب همیشــه کارایــی نــدارد
چــرا کــه در لولــه داخــل تراشــه بــا شــماره  2/5کوچکتریــن کاتتــر
بیــش از  75درصــد از فضــای لولــه را اشــغال میکنــد و بیمــار در
معــرض آتلکتــازی و تحریــک عصــب واگ قــرار میگیــرد [.]12
نتایــج یــک مطالعــه نشــان داد کــه اســتفاده از کاتتــر بــا ســایز
بزرگتــر باعــث افزایــش فشــار منفــی بیشــتری در ریــه خواهــد شــد
و در خــروج ترشــحات مؤثرتــر اســت [ .]5بــا توجــه بــه مطالعــات
محقــق راهنمــای دقیقــی در خصــوص انتخــاب ســایز کاتتــر مناســب
جهــت ساکشــن در دســترس نمیباشــد  ،لــذا بــا توجــه بــه نبــود
راهنمــای دقیــق در خصــوص انتخــاب ســایز مناســب کاتتــر جهــت
ساکشــن و نیــز تأثیــر آن بــر میــزان اشــباع اکســیژن خــون شــریانی،
مطالعــه حاضــر بــا هــدف مقایســه تأثیــر ساکشــن داخــل لولــه
تراشــه بــه روش بــاز بــا دو ســایز مختلــف کاتتــر ساکشــن بــر میــزان
اشــباع اکســیژن خــون شــریانی و ضربــان قلــب بیمــاران بســتری در
بخشهــای مراقبتهــای ویــژه بیمارســتان شــهید بهشــتی یاســوج
انجــام شــد.

همــکاران[ ]13و بــا ســطح معنــی داری دوطرفــه  α = 0/05تــوان
آزمــون  90درصــد و بــا عنایــت بــه اینکــه انحــراف معیــار میانگیــن
اشــباع اکســیژن در مطالعــه آنــان  5/25گــزارش شــد و نیــز بــا توجه
بــه پیــش بینــی تغییــر اشــباع اکســیژن در حــد  4/2درصــد و تــوان
آزمــون 90درصــد ،حجــم نمونــه 34 ،نفــر در گــروه محاســبه شــد.
ریــزش نمونههــا در حــد 10درصــد در نظــر گرفتــه شــد و نهایتــاً
 38بیمــار بــه عنــوان نمونــه پژوهــش انتخــاب شــدند .معیارهــای
ورود بــه مطالعــه شــامل بســتری بــودن در بخشــهای مراقبتهــای
ویــژه بیمارســتان ،داشــتن لولــه تراشــه دهانــی و اتصــال بــه دســتگاه
ونتیالتــور بــا مــد حجمــی ،داشــتن حداقــل ســن  18ســال و
حداکثــر  60ســال ،بیمــاران قبــل از ساکشــن از نظــر همودینامیــک
در وضعیــت پایــداری قــرار داشــته باشــند ،فشــار خــون سیســتولیک
بیــش از  90و کمتــر از  ،140ضربــان قلــب کمتــر از  100و بیــش
از  50ضربــه در دقیقــه و اشــباع اکســیژن خــون بیشــتر از 90
درصــد باشــد .معیارهــای خــروج از مطالعــه شــامل خــارج شــدن لوله
تراشــه بــه هــر علتــی در حیــن انجــام پژوهــش ،نیــاز بــه تغییــر مــود
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یافتهها
میانگیــن ســنی شــرکت کننــدگان در مطالعــه  39/11ســال کــه
محــدوده از  18تــا  60ســال متغیــر بــود 21 .بیمــار ( )58/3%مــرد
و بقیــه زن بودنــد .لولــه تراشــه اســتفاده شــده بــرای همــه بیمــاران
 7/5بــوده و ســطح هوشــیاری آنــان بــر اســاس معیــار اغمــای
گالســکو بیــن  4تــا  8متغیــر بودکــه میانگیــن کلــی در بیمــاران
 5/8 ± 1/1بــود .بــا اســتفاده از آزمــون آنالیــز واریانــس بــا انــدازه
گیریهــای تکــراری میانگیــن تغییــرات اشــباع اکســیژن شــریانی در
هنــگام ساکشــن بــا کاتتــر کوچــک مــورد تحیــل قــرار گرفــت کــه
میــزان اشــباع اکســیژن در زمانهــای  5دقیقــه قبــل از ساکشــن،
اپیــزود اول ،اپیــزود دوم ،اپیــزود ســوم 5 ،دقیقــه بعــد از ساکشــن و
 20دقیقــه بعــد از ساکشــن ســنجش شــد کــه نشــان داد میانگیــن
اشــباع اکســیژن در طــی ساکشــن بــا کاتتــر کوچــک دارای تفــاوت
معنــادار میباشــد ( )P = 0/000کــه خــود حاکــی از کاهــش اشــباع
اکســیژن در طــی ساکشــن در اپیزودهــای مختلــف اســت و البتــه
دیــده شــد کــه  5دقیقــه و  20دقیقــه بعــد از ساکشــن میــزان اشــباع
اکســیژن بــه وضعیــت پایــه بــر میگشــت .میانگیــن تغییــرات اشــباع
اکســیژن خــون در طــی مراحــل مختلــف ساکشــن بــا کاتتــر کوچــک
نشــان داد کــه بیــن میــزان اشــباع اکســیژن خــون قبــل از ساکشــن
بــا میــزان آن در اپیــزود اول تفــاوت معنــا دار وجــود دارد (= 0/000
 )Pبــه طــوری کــه در اپیــزود اول کاهــش میــزان اشــباع اکســیژن
خــون را نســبت بــه قبــل از ساکشــن مشــاهده میکنیــم .همچنیــن
ایــن تفــاوت معنــا دار در بیــن اپیزودهــای اول بــا دوم و دوم بــا ســوم
نیــز مشــاهده گردیــد کــه حاکــی از کاهــش اشــباع اکســیژن در طــی
مراحــل دوم و ســوم بــود ( .)P = 0/000میــزان اشــباع اکســیژن
خــون  5دقیقــه بعــد از ساکشــن بــا  5دقیقــه قبــل از ساکشــن دارای
تفــاوت معنــا دار آمــاری نبــود ( )P = 0/597امــا میــزان اشــباع
اکســیژن خــون  20دقیقــه بعــد از ساکشــن بــا  5دقیقــه قبــل از
ساکشــن و اپیزودهــای ساکشــن تفــاوت معنــاداری داشــت و حاکــی
از آن بــود کــه اشــباع اکســیژن خــون  20دقیقــه بعــد از ساکشــن بــه
میــزان باالتــری میرســد ( .)P = 0/050میانگیــن تغییــرات اشــباع
اکســیژن شــریانی در هنــگام ساکشــن بــا کاتتــر بــزرگ در زمانهــای
 5دقیقــه قبــل از ساکشــن ،اپیــزود اول ،اپیــزود دوم ،اپیــزود ســوم،
 5دقیقــه بعــد از ساکشــن و  20دقیقــه بعــد از ساکشــن ســنجش
شــد کــه نشــان داد کــه میانگیــن اشــباع اکســیژن در طــی ساکشــن
بــا کاتتــر بــزرگ دارای تفــاوت معنــادار میباشــد (.)P = 0/000
آنالیــز دادههــا نشــان داد کــه میــزان اشــباع اکســیژن خــون قبــل
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داشــتن ترشــح در مجــاری هوایــی ،ســرفه کــردن ،بــاال رفتــن فشــار
راه هوایــی زیــر ونتیالتــور ،کاهــش  ،O2SATلــرزش پرههــای
بینــی ،تقــای تنفســی و صــدای ترشــح در لولــه تراشــه بــود .در
هنــگام ساکســن بــا هــر دو ســایز کاتتــر فشــار ثابــت و یکســان
و معــادل  120در هــر دو گــروه بــود و دســتگاه مــورد اســتفاده
ثابــت و بــا مــارک  Novin S1800و ســاخت شــرکت پوینــدگان
ســعادت کشــور ایــران .حداکثــر زمــان ساکشــن  10ثانیــه در هــر
بــار ساکشــن کــردن بــود .در ایــن پژوهــش بیمــاران در هــر روز
ســه نوبــت و هــر نوبــت ســه بــار بــا هــر ســایز کاتتــر ،ساکشــن
شــدند کــه در هــر بــار ســایز کاتتــر بــه صــورت تصادفــی انتخــاب
میشــد .جهــت انجــام پروســیجر ساکشــن ،بیمــار تحــت اکســیژن
 100درصــد بمــدت دو دقیقــه قــرار میگرفــت و ســپس از دســتگاه
ونتیالتــور جــدا میشــد و اقــدام بــه ساکشــن در طــی ده ثانیــه
میشــد کــه اشــباع اکســیژن خــون و ضربــان قلــب در قســمت اول
توســط همــکار ثبــت میگردیــد .ســپس بیمــار بمــدت  30ثانیــه
بــه ونتیالتــور وصــل میگردیــد ،بــرای بــار دوم از دســتگاه جــدا
شــده و اقــدام بــه ساکشــن در طــی ده ثانیــه میشــد کــه اشــباع
اکســیژن خــون و ضربــان قلــب در قســمت اول توســط همــکار ثبــت
میگردیــد .بیمــار بمــدت  30ثانیــه بــه ونتیالتــور وصــل میگردیــد
و بــرای بــار ســوم نیــز بــه همیــن طریــق ساکشــن انجــام میگرفــت
و ســپس بــه دســتگاه متصــل شــده و تحــت اکســیژن  100درصــد
بمــدت دو دقیقــه قــرار میگرفــت و در دقایــق پنجــم و بیســتم بعــد
از اتمــام ساکشــن میــزان اشــباع اکســیژن خــون و ضربــان قلــب ثبت
میشــد و اطالعــات بــه همیــن طریــق ثبــت شــدند .ابــزار گــرد آوری
دادههــا در ایــن پژوهــش یــک فــرم جمــع آوری اطالعــات مشــتمل
بــر ســه بخــش کــه بخــش اول مربــوط بــه اطالعــات دموگرافیــک
شــامل ســن و جنــس بــود کــه ایــن اطالعــات بــا مراجعــه بــه
پرونــده بیمــار و مشــاهده ثبــت شــد .بخــش دوم شــامل اطالعــات
بالینــی بیمــار شــامل علــت بســتری ،ســایز لولــه تراشــه ،ســایز کاتتــر
ساکشــن و مــود تهویــه مکانیکــی بــود کــه براســاس پرونــده بیمــار
و مشــاهده ثبــت شــد .بخــش ســوم شــامل انــدازه میــزان اشــباع
اکســیژن خــون بــر حســب درصــد و تعــداد ضربــان قلــب در مراحــل
مختلــف از ساکشــن بــا کاتتــر مــورد نظــر بــود کــه ایــن اطالعــات بــر
اســاس دســتگاه پالــس اکســیمتری و مانیتورینــگ مشــاهده و ثبــت
شــد .مقیــاس (CPOT: Critical-Care Pain Observation
 )Toolدر مطالعــه نوقابــی و همــکاران بررســی و روایــی و پایایــی
ایــن ابــزار توســط مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت .و پایایــی از طریق
ضریــب پایایــی کــودر ریچاردســون  77درصــد گــزارش شــده اســت.
بــا توجــه بــه پراکندگــی نرمــال دادههــا از آزمونهــای پارامتریــک
اســتفاده شــد .بــرای مقایســه تغییــرات میانگیــن اشــباع اکســیژن و
ضربــان قلــب در مراحــل مختلــف ساکشــن از آزمــون آنالیــز واریانس

بــا اندازههــای تکــراری اســتفاده شــد .در زمانــی کــه تغییــرات از
لحــاظ آمــاری معنــی دار بودنــد از آزمــون تعقیبــی  LSDبــرای
مقایســه دو بــه دو متغیرهــا اســتفاده شــد.
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کاتتر سایز کوچک

کاتتر سایز بزرگ

میانگین و انحراف معیار

میانگین و انحراف معیار

مقدار T

P value

 5دقیقه قبل از ساکشن

98/388 ± 1/271

98/351 ± 1/137

0/299

0/766

اپیزود اول ساکشن

98/055 ± 1/329

97/963 ± 1/318

0/943

0/352

اپیزود دوم ساکشن

97/675 ± 1/343

97/490 ± 1/446

1/536

0/134

اپیزود سوم ساکشن

97/398 ± 1/488

97/231 ± 1/528

1/474

0/149

 5دقیقه بعد

98/361 ± 1/235

98/120 ± 1/208

2/173

0/377

 20دقیقه بعد

98/555 ± 1/140

98/564 ± 1/143

0/133

0/895
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از ساکشــن بــا میــزان آن در اپیــزود اول تفــاوت آمــاری معنــا دار
داشــت ( )P = 0/000بطوریکــه در اپیــزود اول کاهــش میــزان اشــباع
اکســیژن خــون را نســبت بــه قبــل از ساکشــن مشــاهده میکنیــم.
همچنیــن ایــن تفــاوت معنــا دار در بیــن اپیزودهــای اول بــا دوم و
دوم بــا ســوم نیــز مشــاهده گردیــد کــه حاکــی از کاهــش اشــباع
اکســیژن در طــی مراحــل دوم و ســوم بــود ( .)P = 0/000میــزان
اشــباع اکســیژن خــون  5دقیقــه بعــد از ساکشــن کاتتــر بــزرگ بــا
 5دقیقــه قبــل از ساکشــن دارای تفــاوت معنــا دار بــود (= 0/028
 )Pو میــزان اشــباع اکســیژن خــون  20دقیقــه بعــد از ساکشــن بــا
 5دقیقــه قبــل از ساکشــن و اپیزودهــای ساکشــن تفــاوت معنــاداری
داشــت و حاکــی از آن بــود کــه اشــباع اکســیژن خــون  20دقیقــه
بعــد از ساکشــن بــه میــزان باالتــری میرســد ( .)P = 0/000نتایــج
جــدول  1بیــان کننــده کاهــش اشــباع اکســیژن در اپیزودهــای
ساکشــن در هــر دو انــدازه کاتتــر بــزرگ و کوچــک اســت.
بــرای دســتیابی بــه میانگیــن تغییــرات ضربــان قلــب در حیــن
ساکشــن بــا کاتتــر کوچــک ،ضربــان قلــب  5دقیقــه قبل از ساکشــن،
اپیــزود اول ،اپیــزود دوم ،اپیــزود ســوم 5 ،دقیقــه و  20دقیقــه بعــد
از ساکشــن ثبــت شــد کــه بــا اســتفاده از آنالیــز واریانــس بــا انــدازه
گیریهــای تکــراری مــورد تحلیــل قــرار گرفــت و یافتههــا حاکــی
از تفــاوت آمــاری معنــادار در طــی مراحــل مختلــف ساکشــن و بعــد
از آن بــود ( .)P = 0/000میانگیــن ضربــان قلــب در  5دقیقــه قبــل
از ساکشــن  48/2 ± 10/7بــود کــه در اپیــزود اول بــه 92/5 ± 14/9
رســید کــه افزایــش در ضربــان را نشــان داد .در اپیــزود دوم بــا کاتتــر
کوچــک میانگیــن ضربــان  98/6 ± 16/5بــود کــه نســبت بــه اپیــزود
اول افزایــش داشــت و در اپیــزود ســوم میانگیــن ضربــان قلــب بــه
 103 ± 17رســید کــه نســبت بــه اپیــزود اول و دوم افزایــش داشــت.
در زمــان  5دقیقــه بعــد از ساکشــن  94/6 ± 12/8بــود کــه نســبت
بــه اپیــزود دوم و ســوم رونــد کاهشــی داشــت امــا نســبت بــه اپیــزود

اول و  5دقیقــه قبــل از ساکشــن بیشــتر بــود .در زمــان  20دقیقــه
بعــد از ساکشــن  90/1 ± 11/8بــود کــه نســبت بــه اپیــزود اول،
دوم و ســوم رونــد کاهشــی داشــت امــا نســبت بــه  5دقیقــه قبــل از
ساکشــن بیشــتر بــود .ایــن تغییــرات نشــان دادنــد کــه ضربــان قلــب
در حالــت پایــه نســبت بــه اپیــزود اول ساکشــن دارای تفــاوت معنــا
دار آمــاری بــود ( .)P = 0/000میــزان ضربــان قلــب  5دقیقــه بعــد
از ساکشــن نســبت بــه  5دقیقــه قبــل و اپیزودهــای ساکشــن دارای
تفــاوت معنــا دار آمــاری بــود .همچنیــن ایــن تفــاوت معنــا دار در
زمــان  20دقیقــه بعــد نســبت بــه  5دقیقــه قبــل و ســایر مراحــل
نیــز مشــاهده شــد (.)P = 0/000
یافتــه نشــان دهنــده تفــاوت معنــا دار آمــاری ضربــان قلــب در
طــی مراحــل مختلــف ساکشــن بــا کاتتــر بــزرگ بــود بــه نحــوی
کــه ایــن تفــاوت در زمــان  5دقیقــه قبــل از ساکشــن بــا اپیزودهــای
ساکشــن از لحــاظ آمــاری معنــا دار بــود ( )P = 0/000و همچنیــن
ضربــان قلــب  5دقیقــه بعــد از ساکشــن نیــز تفــاوت معنــا داری بــا
 5دقیقــه قبــل و اپیزودهــای آن داشــت ( .)P = 0/000در ساکشــن
بــا کاتتــر بــزرگ ،ضربــان قلــب در اپیــزود اول رونــد افزایشــی نســبت
بــه حالــت پایــه داشــت کــه ایــن افزایــش در اپیــزود دوم و ســوم
نیــز بیشــتر شــد امــا بعــد از گذشــت  5دقیقــه ایــن میــزان ضربــان
قلــب رونــد کاهشــی داشــت بطوریکــه نســبت بــه اپیزودهــای اول
تــا ســوم ساکشــن کمتــر شــده امــا همچنــان از حالــت پایــه بیشــتر
بــود .در زمــان  20دقیقــه بعــد از ساکشــن میانگیــن ضربــان قلــب
کاهــش یافــت .مقایســه میانگیــن ضربــان قلــب در دو گــروه ساکشــن
بــا کاتتــر کوچــک و بــزرگ در طــی مراحــل مختلــف ساکشــن در
جــدول  2نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه در جــدول شــماره
 2مشــاهده میشــود اختــاف میانگیــن اپیــزود دوم ساکشــن،
ســوم ساکشــن 5 ،دقیقــه بعــد و  20دقیقــه بعــد ساکشــن در کاتتــر
کوچــک و بــزرگ دارای اختــاف آمــاری معنــادار بــود.

پایمرد و همکاران

کاتتر سایز کوچک

کاتتر سایز بزرگ

میانگین و انحراف معیار

میانگین و انحراف معیار

مقدار T

P Value

 5دقیقه قبل از ساکشن

84/21 ± 10/77

85/38 ± 9/72

47/1

0/148

اپیزود اول ساکشن

92/5 ± 14/92

94/37 ± 13/62

2/38

0/023

اپیزود دوم ساکشن

98/65 ±16/55

101/72 ± 16/03

4/09

0/000

اپیزود سوم ساکشن

103/06 ± 17/06

107/21 ± 17/56

4/56

0/000

 5دقیقه بعد

94/66 ± 12/81

97/40 ± 13/35

3/79

0/001

 20دقیقه بعد

90/11 ± 11/86

92/02 ± 12/25

3/69

0/001

ایــن موضــوع و اختــاف آنهــا بررســی شــود .همچنیــن در مطالعــه
ایشــان کاهــش اشــباع اکســیژن در زمانهــای مختلــف ساکشــن
بــاز نیــز معنــا دار نمیباشــد کــه مطالعــه کپنیــل و همــکاران در
ســال  ]16[ 2009یافتههــای ایشــان را تأییــد نمیکننــد و نیــز
اینکــه بــه نظــر میرســد ایــن اختــاف مربــوط بــه اســتفاده از
کاتتــر بــا ســایز  12بــوده و نیــز مــدت زمــان اســتفاده از ساکشــن
در هــر مرحلــه میتوانــد بــر روی نتایــج حاصلــه تأثیرگــذار باشــد.
نتایــج مطالعـهای جــان والــش و همــکاران اظهــار داشــت کــه میــزان
اشــباع اکســیژن خــون شــریانی حیــن ساکشــن نســبت بــه قبــل از
ساکشــن افــت دارد ولــی ایــن میــزان از لحــاظ آمــاری دارای تفــاوت
معنــا دار نمیباشــد .بــه دلیــل ذکــر نکــردن ســایز کاتتــر و مــدت
زمــان ساکشــن کــردن نمیتــوان قضــاوت مناســبی در خصــوص
ارتبــاط نتایــج مطالعــه ایشــان بــا نتایــج مطالعــه حاضــر بیــان نمــود
[ .]17در بحــث تغییــرات ضربــان قلبــی حیــن و بعــد از ساکشــن
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه میانگیــن ضربــان قلــب در افــراد تحــت
ساکشــن بــا کاتتــر بزرگتــر بیشــتر اســت و در زمانهــای  5و 20
دقیقــه بعــد از ساکشــن میانگیــن ضربــان قلــب در بیمــاران تحــت
ساکشــن بــا کاتتــر بــزرگ دیرتــر بــه حالــت پایــه بــاز میگردنــد
کــه بــا مطالعــه محمــد پــور و همــکاران همخوانــی دارد .ایشــان در
مطالعــه خــود ابــراز فرمودنــد کــه میــزان ضربــان قلــب قبــل ،حیــن،
بالفاصلــه بعــد از ساکشــن و یــک دقیقــه و  5دقیقــه بعــد از ساکشــن
انــدازه گیــری شــد کــه هــر چنــد در هــر دو روش بــاز و بســته معنــا
دار نبــود امــا میــزان تغییــرات ضربــان قلــب قبــل و حیــن ساکشــن
دارای اختــاف معنــا دار بــود کــه ایــن رونــد شــبیه الگــوی نعــل
اســبی بــود[ .]18همچنیــن مطالعــه هاشــمی و همکارانــش نشــان
داد کــه میــزان ضربــان قلــب بعــد از ساکشــن نســبت بــه قبــل از
ساکشــن کــردن افزایــش داشــته و بیشــترین مقــدار افزایــش در دو
دقیقــه بعــد از ساکشــن ثبــت شــده اســت کــه نتایــج مطالعــه حاضــر
تأییــد کننــده نتایــج مطالعــه ایشــان اســت [.]19
مطالعــه دیگــر توســط اعتمــادی فــر و همــکاران انجــام شــد کــه
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بحث
بــا عنایــت بــه اینکــه مطالعــات مشــابهی در ایــن زمینــه موجــود
نبــود و نیــز بــا توجــه بــه جدیــد بــودن مطالعــه از ســایر مطالعــات
نزدیــک اســتفاده شــد .نتایــج حاصــل از مطالعــه اعتمــادی فــر و
همــکاران نشــان داد کــه میــزان اشــباع اکسیژناســیون خون شــریانی
بــه صــورت کاهــش در مرحلــه حیــن ساکشــن نســبت بــه قبــل از
ساکشــن ( )P = 0/05و همچنیــن بیشــترین تغییــرات اکسیژناســیون
خــون شــریانی بــه صــورت افزایــش در مرحلــه  3دقیقــه بعــد از
ساکشــن نســبت بــه حیــن ساکشــن اتفــاق افتــاده اســت (> 0/05
 )Pکــه نتایــج مطالعــه حاضــر تأییــد کننــده یافتههــای مطالعــه
ایشــان اســت .توصیــه بــر ایــن اســت کــه حتم ـاً قبــل از ساکشــن
کــردن حــدود دو دقیقــه بیمــار هایپرونتیلــه شــده یــا اکســیژن 100
درصــد بگیــرد [ .]13در خصــوص کاهــش اشــباع اکســیژن خــون
در حیــن ساکشــن از لحــاظ داشــتن تفــاوت معنــا دار و کاهــش
ایــن میــزان در حیــن ساکشــن بــاز ،نتایــج مطالعــه حاضــر تأییــد
کننــده نتایــج مطالعــه ســید مظهــری و همــکاران اســت .نتایــج
مطالعــه ایشــان حاکــی از آن بــود کــه کاهــش اشــباع اکســیژن
خــون شــریانی در حیــن ساکشــن کــردن تفــاوت معنــا دار دارنــد.
جبــران ایــن کاهــش اکســیژن خــون در زمانهــای  2دقیقــه بعــد از
ساکشــن و  5دقیقــه بعــد از ساکشــن دارای تفــاوت معنــا دار بــوده
و همچنیــن نتایــج ایشــان حاکــی از اشــباع مجــدد اکســیژن خــون
بــه حالــت پایــه اســت کــه ایــن یافتــه کاهــش مــدت زمــان ساکشــن
کــردن را یــادآوری میکنــد [.]14
نتایــج مطالعــه علــی پــور نشــان داد کــه تغییــرات میــزان اشــباع
اکســیژن خــون در زمانهــای مختلــف در حیــن ساکشــن بــاز و
بســته دارای تفــاوت معنــا دار نمیباشــد [ ]15کــه یافتههــای
ایــن مطالعــه تأییــد کننــده نتایــج مطالعــه ایشــان اســت .بــه دلیــل
اینکــه در مطالعــه حاضــر فقــط از ساکشــن بــاز اســتفاده شــد
نمیتــوان در مــورد اختــاف و معنــاداری آن بــا ساکشــن بســته
اظهــار نظــر کــرد امــا توصیــه میشــود در یــک مطالعــه جداگانــه

] [ DOI: 10.21859/nmj-25021
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1396  تابستان،2  شماره،25  دوره،مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان
مشــاهده نشــد و ایــن کاهــش در هــر دو کاتتــر مشــابه هــم بــود امــا
حتمــاً بایــد در هنــگام ساکشــن کــردن قطــر کاتتــر بــه درســتی
انتخــاب شــود تــا فشــار منفــی ایجــاد شــده در اثــر قطــر کاتتــر
باعــث افــت طوالنــی مــدت میــزان اشــباع اکســیژن خــون شــریانی
 در بحــث تغییــرات ضربــان قلبــی حیــن و بعــد از ساکشــن.نشــود
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه میانگیــن ضربــان قلــب در افــراد تحــت
20  و5 ساکشــن بــا کاتتــر بزرگتــر بیشــتر اســت و در زمانهــای
دقیقــه بعــد از ساکشــن میانگیــن ضربــان قلــب در بیمــاران تحــت
ساکشــن بــا کاتتــر بــزرگ دیرتــر بــه حالــت پایــه بــاز میگردنــد
بنابرایــن توصیــه میشــود کــه بــرای ساکشــن کــردن ازکاتتــر
کوچــک کــه باعــث افزایــش کمتــر ضربــان قلــب نســبت بــه کاتتــر
. اســتفاده شــود،بــزرگ میشــود
تضاد منافع
.در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد
سپاسگزاری
ایــن پژوهــش حاصــل پایــان نامــه مصــوب دانشــگاه علــوم
 و کــدir.ssu.rec.1394.86 پزشــکی یــزد بــا کــد اخــاق
 از معاونــت محتــرم پژوهشــی. اســتIRCT2015100724410N1
دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد و تمــام کســانی کــه حاضــر بــه همکاری
. صمیمانــه سپاســگزاری میشــود،و شــرکت در مطالعــه شــدند

نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان داد میــزان ضربــان قلــب حیــن
ساکشــن نســبت بــه حالــت پایــه افزایــش یافتــه و ایــن میــزان از
 میــزان ضربــان قلــب یــک دقیقــه.لحــاظ آمــاری معنــا دار اســت
بعــد از ساکشــن نســبت بــه قبــل ساکشــن از لحــاظ آمــاری معنــا
 همچنیــن میــزان.دار میباشــد و کمــی باالتــر از حــد پایــه اســت
 دقیقــه بعــد از ساکشــن نســبت بــه قبــل از ساکشــن3 ضربــان قلــب
 دقیقه3 تفــاوت آمــاری معنــا داری نــدارد ولــی میــزان ضربــان قلــب
بعــد از ساکشــن بــا یــک دقیقــه بعــد از ساکشــن تفــاوت معنــا دار
دارد و کاهــش بیشــتری نســبت بــه یــک دقیقــه بعــد از ساکشــن
] کــه نتایــج مطالعــه حاضــر بــا مطالعــه ایشــان همخوانــی13[ دارد
.دارد و تأییــد کننــده یافتههــای مطالعــه ایشــان اســت
نتیجهگیری
،نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه در هنگام ساکشــن لوله تراشــه
بیمــاران دچــار افــت میــزان اشــباع اکســیژن خــون میشــوند کــه
ایــن افــت در حیــن ساکشــن کــردن زیــاد امــا بعــد از ساکشــن
کــردن و گذشــت مــدت زمانــی کوتــاه بیمــار بــه حالــت اولیــه
برگشــته و ایــن رونــد مســتلزم اســتفاده از اکســیژن قبــل و بعــد
 کاهــش میــزان.از هــر بــار ســاکن کــردن بــرای بیمــار میباشــد
اشــباع اکســیژن خــون شــریانی در اپیزودهــای متوالــی ساکشــن
بیشــتر میشــود کــه هــر چنــد در ایــن مطالعــه تفــاوت معنــا
داری بیــن اســتفاده از کاتتــر بــزرگ و کوچــک در افــت ایــن میــزان
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Abstract
Introduction: Artificial airway stimulates the sympathetic system and the loss of ciliated
cells and the accumulation of secretions. Therefore, since these patients do not have the
Keywords:
ability to discharge, periodic suction is needed. This study aimed at comparing the effect of
Suction
open suction endotracheal tube using 2 different sized suction catheters on arterial blood
Suction Catheters
oxygen saturation in critical care ward patients.
Oxygen Saturation
Methods: In this clinical trial, 36 patients were assigned to one group under suction catheter with two sizes of 12 and 14, respectively. Changes in blood oxygen saturation before,
How to Cite this Article:
during, after 5 minutes, and 20 minutes after suctioning, were recorded. The data using
Paymard A, Khalili A, Zoladl M,
Zarei Z, Javadi M. Comparison of SPSS version 20 software and ANOVA with repeated measures were analyzed.
Pulse and Arterial Oxygen Satura- Results: The results showed that oxygen saturation during small suction catheter was sigtion Changes in Endotracheal Suc- nificantly different (P = 0.000). In addition, there was a significant difference in the blood
tion Opening with Two Sizes of 12 oxygen saturation rate in the first episode (P = 0.000). Five minutes after suctioning, blood
and 14: A Randomised Controlled
oxygen saturation in comparison to 5 minutes before the suction showed no significant
Trial. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2016;25(2):1-7.DOI: difference (P = 0.597), yet blood oxygen saturation 20 minutes after suction in comparison
to 5 minutes prior to suctioning and suctioning episodes were significantly different (P =
10.21859/nmj-25021
0.050).
© 2017 Scientific Journal of Hamadan Conclusions: Since the fall in endotracheal suctioning of arterial blood oxygen saturaNursing & Midwifery Faculty
tion and the reduction in the episodes become more frequent with suctioning, it is recommended to use smaller catheters during suctioning.

