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  چکیده

هاي قلبی کـه جهـت   باشد مثالً وجود بیمارياستفاده از بیهوشی عمومی در سزارین در بعضی شرایط ضروري می

یکـی از مهمتـرین اهـداف حـین بیهوشـی عمـومی       . شـود کنترل بهتر همودینامیک از بیهوشی عمومی استفاده می

بیشـترین تغییـرات همودینامیـک در مـادران حـین انتوباسـیون تراشـه        . باشدکنترل تغییرات همودینامیک مادر می

اي داشته باشـند باعـث   افتد که درصورت عدم کنترل این تغییرات خصوصاً در بیمارانی که بیماري زمینهاتفاق می

شـود مخـدرها   یکی از بهترین داروهایی کـه جهـت کنتـرل همودینامیـک اسـتفاده مـی      . شودعواقب ناگواري می

  .شوندهستند که با کاهش تحریک سمپاتیک باعث ثبات همودینامیک می

باشد که در صورت اسـتفاده از  یکی از مشکالت استفاده از مخدرها عبور از بند ناف و کاهش آپگار نوزادان می

  . آیدمخدري که طول اثر کوتاه مدت داشته باشد این عارضه بسیار اندك و یا اصالً به وجود نمی

ین تحقیق بررسی اثـرات الفنتانیـل بـر تغییـرات همودینامیـک ناشـی از لولـه گـذاري داخـل تراشـه در           هدف از ا

10باشد که با جراحی سزارین اکتیو تحت بیهوشی عمومی می   . آلفنتانیل انجام شد /

د در سـال  زن باردار که کاندید عمل جراحی سزارین اکتیـو بودنـ   50این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی روي 

بیماران به دو گروه تصـادفی دریافـت کننـده    . اند انجام شده استبه بیمارستان کوثر قزوین مراجعه کرده 91-90

پـس از توضـیح روش کـار بـراي بیمـاران و      . تقسیم شدند) نفر 25(دریافت کننده نرمال سالین ) نفر 25(آلفنتانیل 

مــادر  awarrness، 1و  5و آپگــار نــوزاد دقیقــه کســب رضــایت از بیهوشــی عمــومی و تغییــرات همودینامیــک 

  .طبق اهداف تعیین شده ثبت و مورد بررسی قرار گرفت BISنوزاد و  o2satو

هـیچ  . دو گروه دریافت کننده آلفنتانیل به وضـوح از گـروه دوم کمتـر بـود     HRتغییرات همودینامیک خصوصاً 

نـوزاد در دو گـروه مشـابه و     O2satمـادر و   awarness BISگروه دیـده نشـد و تغییـرات    2گونه افت آپگار در 

  .اختالف معنی داري نداشتند

خطر براي نوزاد در بیماران اي که از این مطالعه حاصل شد نشان داد این روش به عنوان روش مطلوب و بینتیجه

  .باشدتحت سزارین با بیهوشی عمومی می
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  اول  بخش

  مقدمه پژوهش وبیان مساله
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به خصوص در مواردي نظیر   CVPکانوالسیون وریدهاي بزرگ مرکزي روشی استاندارد جهت بررسی 

اندیکاسیونهاي کاتتر ورید   )1(. جراحی عروق ، تجویز داروهاي وازواکتیو یا احیاء به کمک مایعات می باشد

از طریق   Pacing،اندازه گیري و کاتتریزاسیون شریان پولمونر  ، CVP Monitoringمرکزي شامل 

نمونه گیري  ،اسپیراسیون امبولی هوا ،تجویز سریع مایعات ،تجویز دارو ،همودیالیز اورژانس  ،وریدهاي قلبی 

، شامل عوارض مکانیکال CICCعوارض   )2(. دسترسی ناکافی به عروق محیطی می باشد ،مکرر خون 

ارض مکانیکال شامل اسیبهاي عروقی، هموتوراکس، تامپوناد قلبی، فشار عو. ترومبوامبولیک و عفونت می باشد

جلدي مدیاستن اریتمی و امفیزم زیر  ،سیب عصبیآ، سیب تراشه وحنجره، پنوموتوراکسآ، هماتوم بر راه هوایی

  .    می باشد
ی ناشی از کاتتر ، ترومبوز و امبولی شریانی و امبولرومبوامبولیک شامل ترومبوز وریدي، امبولی ریويعوارض ت 

  .                                                                                                  باشدیا گاید وایر می

-sevenکاتتر   )3(اندوکاردیت می باشدورود عفونت به خون و  عفونی شامل عفونت محل کاتتر،عوارض 

French , 20-cm , multiport که اولین بار کانوالسیون ورید  1960از سال    )4.(بیشترین استفاده را دارد

                                                                        )5(.راست انجام میدهندمرکزي انجام شد اکثر متخصصان بیهوشی این پروسیجر را از طریق اینترنال ژوگوالر 

ورید ساب کالوین و  ،مسیرهاي جایگزین براي کاتتریزاسیون ورید مرکزي شامل ورید اینترنال ژوگوالر چپ

             )6(. ورید اکسترنال ژوگوالر می باشند

شود ولی در مواردي مثل درمانهاي داخل وریدي  CICCبه طور مطلق جایگزین نمی تواند  PICCاگرچه 

  .طوالنی مدت گزینه مناسبی است

گذاري شامل جاگذاري در بالین بیمارتحت بی حسی موضعی احتمال بسیار پایین عوارض و جا PICCفواید  

  .باشدایمن توسط فرد غیر پزشک می 

چون نیاز به یک پروسیجر جراحی مینور را براي بیمارانی که . این تکنیک می تواند بسیار موثر و ارزشمند باشد 

  .دارند رامرتفع می کند Central  venus catheterنیاز به 
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    :OBJECTIVE & HYPOTHESISاهداف و فرضیات

  ):General Objective(هدف اصلی طرح -الف

  PICC  و CICCبررسی مقایسه اي تفاوت فشار ورید مرکزي در اندازه گیري با دو روش 

  :Specific Objectives)(اهداف فرعی -ب

تعیین میزان بروز امفیزم در  CICCوPICCاندازه گیري با دو روش مرکزي در تعیین تفاوت بین فشار ورید

PICC وCICC  تعیین میزان بروز پنوموتوراکس درCICC تعیین میزان بروز پنوموتوراکس درPICC  تعیین

  . PICCو CICCمیزان بروز سوراخ شدگی کاروتید در 

  

  Applied Objectives):    (اهداف کاربردي -ج

ا ز    ICU، با توجه به عوارض کمتر، در  PICCو  CICCدردو روش  CVPدر صورت عدم تفاوت میزان 

PICC استفاده شود.  

:                                                                                             یا سؤال هاي پژوهش) Hypothesis(فرضیه ها -د

  .  تفاوت معنی داري وجود ندارد   PICCو  CICCبین فشار ورید مرکزي اندازه گیري شده به دو روش-1

  چقدر است ؟    PICCو CICCمیزان بروز امفیزم در  - 2   

  چقدر است ؟   PICCوCICCمیزان بروز پنوموتوراکس در  -3 

  چقدر است؟  PICCو  CICCمیزان بروز سوراخ شدگی کاروتید در -4  
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  دوم بخش

  بررسی متون و مقاالت
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PICC  از طریق یک ورید انته کوبیتال ترجیحا از طریق ورید بازیلیک جاگذاري می شود واین عمل موفقیت

  .میزتر از کاتتریزاسیون   از طریق وریدهاي سفالیک استآ

ها براي مدت طوالنی جهت درمان دارویی از قبیل کموتراپی و تغذیه پارنترال استفاده می شود و PICCبیشتر 

  .                       سیار انعطاف پذیر از جنس سیلیکون غیر ترومبوژنیک استفاده شودباید از کاتترهاي ب

از جنس پلی اوراتان جهت تزریقات کوتاه مدت  40cmدر رتبه بعدي میتوان از کاتتر داخل وریدي استاندارد 

  . استفاده کرد  PAPیا  CVPداروهاي وازواکتیو یا مانیتورینگ 

CVP  که از طریقPICC مختصري باالتر از فشار اندازه گیري شده توسط  کاتترهاي  ،اندازه گیري می شود

  .                                           مرکزي است ولی این اختالف از نظر کلینیکی معنی دار نیست

سیون بازو جاگذاري وقتی که این کاتترهاي بلند وریدي استاندارد از طریق ورید انته کوبیتال و در حالت ابداک

  .  می شوند نوك کاتتر ممکنست بیش از حد وارد قلب شود که باعث افزایش خطر پارگی واریتمی می شود

جاگذاري می شود در صورت جاگذاري هر گونه کاتتر سانترال وریدي خطر جابجا شدن  PICCزمانی که  

PICC 7(.یا کندگی و ورود به گردش خون وریدي افزایش پیدا می کند(                                        

در طول همان پروسیجر جراحی و بدون  "کاتترهاي عروق مرکزي که در اتاق عمل جاگذاري می شوند معموال

با اسپیره  ،قبل از مانیتورینگ یا انفوزیون. تایید رادیولوژیک براي تایید محل نوك کاتتر استفاده می شوند

  . از لومن هاي کاتترهاي چند لومنی محل کاتتر تایید می شودکردن خون از طریق هر یک 

  .                                                   اما بعد از عمل جراحی محل نوك کاتتر باید از طریق رادیولوژي تایید شود

سوراخ شدگی قلب  باشد احتمال SVCدر مواردي که نوك کاتتر در قلب یا پایین تر از پریکاردیال رفلکشن   

  .                                                                و تامپوناد قلبی افزایش  می یابد 

و پایین لبه تحتانی کالویکل ها و باالي دنده سوم در فضاي بین   SVCل نوك کاتتر باید داخل آ به طور ایده  

T4-T5،  8(. کاریناي ناي یا در محل برونکوس اصلی راست باشد ،ورید ازیگوس(                                                  

براي کنترل وضعیت  CICCو  PICCنشان داده شد که تفاوتی بین  2011در یک مطالعه در سال 

                                                                     )9(.همودینامیک بیماران تحت پیوند کبد وجود ندارد
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توسط  CVPدر امریکا انجام شد بیماران به طور همزمان تحت اندازه گیري  2011در مطالعه اي که در سال  

CICC  وPICCتمام  .قرارگرفتندPICC  ها از طریق وریدهاي بازیلیک از اندام فوقانی راست یا چپ

         )10(. فشارهاي اندازه گیري شده در این دو روش دیده نشد هیچ تفاوت معنی داري بین. جاگذاري شد

به  PICCو  CICCاز طریق  CVPانجام شد بیماران تحت اندازه گیري  2004در مطالعه اي که در سال  

و با روش اسپتیک جاگذاري می شد   ICUتوسط پزشک در  "باید حتما CICC. طور همزمان قرار گرفتند 

بین فشار اندازه گیري شده در این دو  "نهایتا. غیر پزشک نیز میتوانست جاگذاري شود توسط فرد PICCولی 

                                                                                      )11(.روش تفاوت محسوسی دیده نشد

 CICCتوسط  CVPن اندازه گیري در اوکالهاما انجام شد در مقایسه بی 2012در مطالعه اي که در سال 

براي کنترل  ICUمعرفی شد که در  CVPبه عنوان استاندارد طالیی براي اندازه گیري  PICC،CICCو

تجویز داروها و تغذیه وهمچنین وضعیت همودینامیک بیمار و عملکرد قلبی مورد استفاده قرار  ،دریافت مایعات 

هماتوم گردن و سوراخ شدن  ،خونریزیهاي وسیع ،می گیرد ولی به علت عوارضی از قبیل پنوموتوراکس

در این دو  هاي اندازه گیري شده CVPمقبول تر واقع شد و اختالف معنی دار کلینیکی بین  PICCکاروتید 

                                                                                                         )12(.روش یافت نشد

از  CVPدر امریکا انجام شد بیماران به طور همزمان تحت اندازه گیري  2000در مطالعه دیگري که در سال 

به علت لومن باریکتر و طول بیشتر مقاومت باالتري  PICCدر روش  .قرار گرفتند PICCو  CICCطریق 

اندازه  CVPاندکی باالتر از  PICCنتیجه اینکه فشار اندازه گیري شده از طریق . وجود دارد CICCنسبت به 

               )13(.بود  CICCگیري شده از طریق 

 CVPن شدیم تا مقایسه اي بین آ، بر  CICCدر مقایسه با  PICCبا توجه به عوارض کمتر و جاگذاري اسانتر 

جهت اندازه گیري  PICCوریم تا در صورت یکسان بودن از آاندازه گیري شده در این دو روش به عمل 

CVP استفاده کنیم  .  
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  سوم بخش

  روش اجراي پژوهش
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  نوع مطالعه

  )شاهدي،هم گروهی -موردي(اپیدمیولوژیک تحلیلی

  جمعیت مورد مطالعه

در headinjuryساله در بیمارستان شهید رجایی و والیت که به علت  20ـــ  70بیمار در رنج سنی 30تعداد

ICU  بستري هستند به روش تخصیص تصادفی از نوعBalance Block Randomization به دو گروه 

  .مساوي تقسیم می شوند

  ):Design)Research&Methodologyروش اجرا وطراحی تحقیق  

هاي بیمارستان شهید رجایی و بیمارستان  ICUنفر از بیماران بستري شده در  30براي انجام این مطالعه  تعداد 

. تعبیه می شود PICC  و CICCوالیت به صورت رندوم انتخاب می شوند و به صورت همزمان برایشان 

CICC  از طریق ورید اینترنال ژوگوالر راست تحت بی حسی موضعی گذاشته می شود وPICC  نیز تحت بی

از طریق  CVPتعبیه می شود و به صورت همزمان  forearmحسی موضعی از طریق ورید بازیلیک در ناحیه 

  . این دو روش اندازه گیري می شود و مورد مقایسه قرار می گیرد

  :عه معیارهاي ورود به مطال*

  بیمارستانهاي شهید رجایی و والیت ICUساله بستري در  Head injury  70-20بیماران-

  :معیارهاي خروج از مطالعه *    

  گردنی  collarبیماران با تروماي ناشناخته گردنی و نیازمند-

                  بیماران با ادم پولمونر                                                                                                        -

  ARDSبیماران دچار  -

PEEP> 5بیماران با  -

  بیماران با نارسایی قلبی -
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  جدول متغیرها

  مقیاس  تعریف علمی  کیفی  کمی  وابسته  مستقل  عنوان متغیر

  رتبه اي  اسمی  گسسته  پیوسته

  *          جنس

  

مرد/زن    

  سال  بر اساس شناسنامه        *    *  سن 

mmhg        *        فشار ورید مرکزي

بر اساس      *        *  روش اندازه گیري

CICC/PICC  

  ندارد/دارد      *      *  امفیزم

  ندارد/دارد      *    *    پنوموتوراکس

سوراخ شدگی 

کاروتید

ندارد/دارد      *      *  

                  

  

  روش محاسبه حجم نمونه

σ = 7    

d = 3  

n = 31  
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  روش تجزیه و تحلیل داده ها

با استفاده از آمارهاي توصیفی و تی تست . می گردد SPSSاطالعات پس از جمع آوري وارد نرم افزار آماري 

  .تفاوت بین دو گروه بررسی می گردد

  : (Ethical Review) مالحظات اخالقی

اطالعات حاصل از طرح به صورت کلی و بدون  ،در کمیته اخالق دانشگاه انجام می گرددطرح پس از تصویب 

اگر  ،طرح براي بیماران توضیح داده می شود و بیماران با رضایت وارد طرح می شوند ،نام منتشر می گردد

  .بیماران دچار عوارض شدند از طرح خارج می شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢

  

  

  

  

  چهارم بخش

  نمودارهاجداول و 
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PICCو CICCدر دو روش  میانگین و انحراف معیار نمونه هاي گروه مطالعه بر اساس سن: 1جدول شماره 

  

 70و باالترین سن نمونه ها  20می باشد و کمترین سن نمونه ها  39.6گروه مورد مطالعه میانگین سن نمونه هاي 

  ) p=0.09(. می باشد و از نظر آماري اختالف معنی داري از نظر میانگین سنی درنمونه ها مشاهده نشد

PICCو CICCدر دو روش  فراوانی  نمونه هاي گروه مطالعه بر اساس جنس: 2جدول شماره 

  فراوانی                              

  متغیر

  pvalue  درصد  فراوانی

  0.1  54.9  17مردجنس

  45.1  14  زن  

  31100  تعداد کل

  

  )درصد45.1(نفر 14از نمونه ها مرد و )درصد54.9 (نفر 17نشان داده شده است  2همانطور که در جدول شماره 

همانطور که در این جدول نشان داده شده است بین نمونه هاي گروه از . از نمونه ها را زن ها تشکیل می دهند

  .لحاظ جنسی تفاوت معنی داري وجود ندارد

  

  

  میانگین                                      

  متغیر

  pvalue  ماکزیمم  مینیمم  انحراف معیار  میانگین

  39.617.2320700.09سن



١۴

  مقایسه نمونه هاي گروه مطالعه بر اساس جنس: 1نمودار شماره 

  

   روشدوتعیین ارتباط بین میانگین فشار ورید مرکزي در نمونه هاي گروه مطالعه  در : 3جدول شماره 

CICC وPICC  

  Pearson Correlation  Pvalue

  0.000  0.92  ورید مرکزي

  ورید محیطی

  

طی ارتباط باالیی دیده شده است بین فشار ورید مرکزي اندازه گیري شده از طریق روش مرکزي و روش محی

)r=0.92 (و این ارتباط از نظر آماري معنی دار بوده است .)p=0.000(  

  

  

  

  

  

17

14

مرد زن

مقایسھ نمونھ ھا از نظر جنس

Series1
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PICCو CICCمیزان همبستگی بین میانگین فشار ورید مرکزي در دو روش: 2نمودارشماره 

  

  

  PICCو CICCمطالعه در دو روش  مورد مقایسه میزان فشار ورید مرکزي در نمونه هاي: 4جدول شماره

  مرکزيفشارورید            

  

  متغیر

  

  میانگین

  

  انحراف معیار

  

  اختالف میانگین

  

T test  

  

Pvalue

  

  مرکزيورید روش

11.1  

  

1.9  0.2  11.14  0.09  

  

  

  ورید محیطیروش

10.9  1.2  

  

اختالف میانگین فشار ورید مرکزي اندازه گیري شده توسط روش مرکزي و محیطی   4بر اساس جدول شماره 

یعنی اینکه میانگین فشار اندازه گیري شده در دو گروه با هم یکسان بوده و این اختالف از نظر ، بوده 0.2

(P=0.09) .آماري نیز معنی دار نمی باشد



١۶

  PICCو CICCمقایسه میزان بروز پنوموتوراکس در نمونه هاي مطالعه در دو روش : 5جدول شماره 

پنوموتوراکس                                     

  گروه

  pvalue  فراوانی و درصد

    ندارد  دارد

0.37
  29%)93.5(  2%)6.5(  ورید مرکزي

  31  0  محیطیورید 

  

مورد می باشد در صورتیکه این میزان در روش  CICC  ،2بیمار میزان بروز پنوموتوراکس در روش  31از 

PICC صفر مورد می باشد ولی این اختالف از نظر آماري معنی دار نمی باشد   .  

)  0.37 p value = (  

  

  مورد مطالعهدر نمونه هاي PICCو CICCمقایسه میزان بروز پنوموتوراکس در دو روش :    3نمودار شماره

  

  



١٧

گی کاروتید در نمونه هاي مطالعه در دو روش سوراخ شدمقایسه میزان بروز : 6دول شماره ج

CICCوPICC  

کاروتید سوراخ شدگی

  گروه

  pvalue  فراوانی و درصد

    ندارد  دارد

0.37
  29%)93.5(  2%)6.5(  ورید مرکزي

  31  0  ورید محیطی

  

گی کاروتید سوراخ شددچار PICCه می شود هیچکدام از نمونه ها در روش دهمانطور که دراین جدول مشاه

. این اختالف از نظر آماري معنی دار نبود لیدو مورد بود و CICCاند در صورتیکه این عارضه در روش  نشده

)p value = 0.37(  

  

                    درPICCو CICCدو روش گی کاروتید درسوراخ شدمقایسه میزان بروز :    4نمودار شماره

  مطالعه مورد نمونه هاي
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  PICCو CICCمطالعه در دو روش  مورد در نمونه هايبروز امفیزم مقایسه میزان : 7جدول شماره 

زیرجلدي آمفیزم                                

  گروه

  pvalue  فراوانی و درصد

    ندارد  دارد

0.15
  29%)93.5(  2%)6.5(  ورید مرکزي

  31  0  ورید محیطی

  

دچار  PICCهیچکدام از بیماران در روش  مورد مطالعهبیمار 31همانطور که در این جدول مالحظه می شود از 

 لیشدند وزیر جلدي دچار آمفیزم  CICCمورد از بیماران در روش  دونشدند درصورتیکه زیر جلدي  آمفیزم 

p( این میزان اختالف از نظر آماري معنی دار نبود value =0.15(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٩

  در PICCو CICCمقایسه میزان بروز آمفیزم زیر جلدي در دو روش :    5نمودار شماره

نمونه هاي مطالعه 
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  پنجم بخش

  بحث و نتیجه گیري
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براي اندازه   CICCو جاگذاري اسانتر در این روش در مقایسه با   PICCبا توجه به کمتر بودن عوارض 

گیري فشار ورید مرکزي، مطالعه حاضر براي مقایسه میزان فشار مرکزي اندازه گیري شده با این دو روش را 

  .انجام داده ایم 

  .اري نداشتندمآدر این مطالعه بیماران از نظر سن و جنس تفاوت      

ارتباط باالیی دیده شد که از نظر  CICCو   PICCبین میانگین فشار مرکزي اندازه گیري شده با دو روش

در کره براي  2011در سال  که Park Shو  Yun JYماري معنی دار بود که با مطالعه انجام شده توسط آ

  )9(.بود مطابقت داشتکنترل وضعیت همودینامیک بیماران تحت پیوند کبدي صورت گرفته 

تفاوت معنی  PICCو  CICCهمچنین در این مطالعه بین مقادیر فشارمرکزي اندازه گیري شده در دو روش 

در سال  ICUکه در بیماران بستري در  Latham Heathداري دیده نشد که با مطالعه انجام شده توسط 

  )10(.در امریکا انجام شده از نظر نتایج مشابه بود 2012

   و مطالعه سال  )11(ا امریک chestدر کالج  2004در سال Alansariنین در مطالعه انجام شده توسط همچ

نیز تفاوت معنی داري بین فشار مرکزي اندازه گیري شده با ) Palma Roberts )12اوکالهاما توسط 2012

  .این دو روش وجود نداشت که با مطالعه حاضر مطابقت دارد

به علت لومن باریک تر و  PICCانجام شد در روش  Blackتوسط  2000در مطالعه دیگري که در سال   

 )13(گزارش شده CICCباالتر از روش  PICCطریق باالتر،فشار اندازه گیري شده از طول بیشتر و مقاومت

  .که با مطالعه حاضر همخوانی ندارد

ورید مرکزي، میزان بروز پنوموتوراکس، سوراخ شدگی در مورد عوارض ایجاد شده جهت اندازه گیري فشار 

بیشتر بود ولی این CICCاگرچه میزان بروز عوارض در روش . در دو روش بررسی شد کاروتید و امفیزم

با مطالعه انجام شده در  CICCماري معنی دار نبود که از نظر بروز عوارض بیشتر در روش آاختالف از نظر 

  )12(.مخوانی داشتاوکالهاما نیز ه 2012سال 

ماري بین فشار ورید مرکزي اندازه گیري شده با آتفاوت معنی دار مده مبنی بر عدم آبا توجه به نتایج بدست 

براي اندازه گیري فشار  PICCبهتر است از روش  PICCو عوارض کمتر روش  CICCو   PICCروش

  . ورید مرکزي استفاده شود
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Comparisonal differentiation of central venous pressure in measuring 
withtwo methods centrally inserted central catheter and peripherally 

inserted central catheter(CICC & PICC)

Abstract:   Back ground: Canulation of large central vain is the standard clinical 
method for monitoring CVP(central vein pressure)and it is also performed for a 
number of additional therapeutic interventions,such as providing secure 
vascular access for the administration of vasoactive drugs or to initiate rapid 
fluid resusitation can be placed in two way of centrally and peripherally.in this 
study we aimed to evaluate and comparedifferentiation of central venous 
pressure in measuring with two methods CICC & PICC

Methods: In this crossec onal study 31 cases at age range of 20-70 years that 
were admited in ICU due to head injury at Quazvinshahidrajaii hospital in year 
1392 were evaluated. in each pe entCVP was  measuremed in two way of CICC 
& PICC.  

Results:There were no statistically significant differences between CVP that 
measured with CICC &PICC(p=0.09).Mean CVP in CICC &PICC have high 
relationship (r=0.92). Pneumothorax & carotid perforation was seen in 2 cases 
(6.5%) with CICC& no cases in PICC. 

Subcotaneus emphysema was seen in 1 pa ent(3.25%) with CICC               & no 
cases with PICC. complications of CICC is higher from PICC but it is not 
statistically significant.

Conclusion: Our finding showed no statistically significant differences 
between CVP that measured with CICC & PICC so it is bether to use PICC that 
have lower complications & can be placed safer & easier.                                

Keywords :Crossectional study , CVP, CICC ,PICC , Pneumothorax , carotid 
perforation , subcotaneus emphysema

  

  



چکیده

استفاده از بیهوشی عمومی در سزارین در بعضی شرایط ضروری میباشد مثلاً وجود بیماریهای قلبی که جهت کنترل بهتر همودینامیک از بیهوشی عمومی استفاده میشود. یکی از مهمترین اهداف حین بیهوشی عمومی کنترل تغییرات همودینامیک مادر میباشد. بیشترین تغییرات همودینامیک در مادران حین انتوباسیون تراشه اتفاق میافتد که درصورت عدم کنترل این تغییرات خصوصاً در بیمارانی که بیماری زمینهای داشته باشند باعث عواقب ناگواری میشود. یکی از بهترین داروهایی که جهت کنترل همودینامیک استفاده میشود مخدرها هستند که با کاهش تحریک سمپاتیک باعث ثبات همودینامیک میشوند.

یکی از مشکلات استفاده از مخدرها عبور از بند ناف و کاهش آپگار نوزادان میباشد که در صورت استفاده از مخدری که طول اثر کوتاه مدت داشته باشد این عارضه بسیار اندک و یا اصلاً به وجود نمیآید. 

هدف از این تحقیق بررسی اثرات الفنتانیل بر تغییرات همودینامیک ناشی از لوله گذاری داخل تراشه در جراحی سزارین اکتیو تحت بیهوشی عمومی میباشد که با  آلفنتانیل انجام شد. 

این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی روی 50 زن باردار که کاندید عمل جراحی سزارین اکتیو بودند در سال 91-90 به بیمارستان کوثر قزوین مراجعه کردهاند انجام شده است. بیماران به دو گروه تصادفی دریافت کننده آلفنتانیل (25 نفر) دریافت کننده نرمال سالین (25 نفر) تقسیم شدند. پس از توضیح روش کار برای بیماران و کسب رضایت از بیهوشی عمومی و تغییرات همودینامیک و آپگار نوزاد دقیقه 5 و 1، awarrness مادر وo2sat نوزاد و BIS طبق اهداف تعیین شده ثبت و مورد بررسی قرار گرفت.

تغییرات همودینامیک خصوصاً HR دو گروه دریافت کننده آلفنتانیل به وضوح از گروه دوم کمتر بود. هیچ گونه افت آپگار در 2گروه دیده نشد و تغییرات awarness BIS مادر و O2sat نوزاد در دو گروه مشابه و اختلاف معنی داری نداشتند.

نتیجهای که از این مطالعه حاصل شد نشان داد این روش به عنوان روش مطلوب و بیخطر برای نوزاد در بیماران تحت سزارین با بیهوشی عمومی میباشد.









بخش  اول

مقدمه پژوهش وبیان مساله











کانولاسیون وریدهای بزرگ مرکزی روشی استاندارد جهت بررسی CVP  به خصوص در مواردی نظیر جراحی عروق ، تجویز داروهای وازواکتیو یا احیاء به کمک مایعات می باشد. (1)  اندیکاسیونهای کاتتر ورید مرکزی شامل CVP Monitoring ٬ اندازه گیری و کاتتریزاسیون شریان پولمونر ٬Pacing  از طریق وریدهای قلبی ٬ همودیالیز اورژانس ٬ تجویز دارو٬ تجویز سریع مایعات٬ اسپیراسیون امبولی هوا٬ نمونه گیری مکرر خون ٬ دسترسی ناکافی به عروق محیطی می باشد. (2)  عوارض CICC شامل عوارض مکانیکال، ترومبوامبولیک و عفونت می باشد. عوارض مکانیکال شامل اسیبهای عروقی، هموتوراکس، تامپوناد قلبی، فشار هماتوم بر راه هوایی، آسیب تراشه وحنجره، پنوموتوراکس، آسیب عصبی، اریتمی و امفیزم زیر جلدی مدیاستن می باشد.    

 عوارض ترومبوامبولیک شامل ترومبوز وریدی، امبولی ریوی، ترومبوز و امبولی شریانی و امبولی ناشی از کاتتر یا گاید وایر میباشد.                                                                                                  

عوارض عفونی شامل عفونت محل کاتتر، ورود عفونت به خون و اندوکاردیت می باشد(3)  کاتتر seven-French , 20-cm , multiport بیشترین استفاده را دارد.(4)   از سال 1960 که اولین بار کانولاسیون ورید مرکزی انجام شد اکثر متخصصان بیهوشی این پروسیجر را از طریق اینترنال ژوگولار راست انجام میدهند.(5)                                                                        

مسیرهای جایگزین برای کاتتریزاسیون ورید مرکزی شامل ورید اینترنال ژوگولار چپ٬ ورید ساب کلاوین و ورید اکسترنال ژوگولار می باشند. (6)           

اگرچه PICC نمی تواند به طور مطلق جایگزین CICC شود ولی در مواردی مثل درمانهای داخل وریدی طولانی مدت گزینه مناسبی است.

 فواید PICC شامل جاگذاری در بالین بیمارتحت بی حسی موضعی احتمال بسیار پایین عوارض و جاگذاری ایمن توسط فرد غیر پزشک می باشد.

 این تکنیک می تواند بسیار موثر و ارزشمند باشد. چون نیاز به یک پروسیجر جراحی مینور را برای بیمارانی که نیاز به Central  venus catheter دارند رامرتفع می کند.

	



اهداف و فرضیات OBJECTIVE & HYPOTHESIS:	

الف-هدف اصلی طرح (General Objective):

بررسی مقایسه ای تفاوت فشار ورید مرکزی در اندازه گیری با دو روش CICC و  PICC

ب-اهداف فرعی ((Specific Objectives:

تعیین تفاوت بین فشار ورید مرکزی در اندازه گیری با دو روشPICCوCICC تعیین میزان بروز امفیزم در PICC وCICC تعیین میزان بروز پنوموتوراکس در CICCتعیین میزان بروز پنوموتوراکس در PICC تعیین میزان بروز سوراخ شدگی کاروتید در CICC وPICC .



ج-اهداف کاربردی (    :(Applied Objectives

در صورت عدم تفاوت میزان CVP دردو روش CICC و PICC ، با توجه به عوارض کمتر، در ICU   ا ز PICC استفاده شود.

د-فرضیه ها (Hypothesis) یا سؤال های پژوهش:                                                                                             

1-بین فشار ورید مرکزی اندازه گیری شده به دو روشCICC  و PICC  تفاوت معنی داری وجود ندارد .  

   2- میزان بروز امفیزم در CICC وPICC  چقدر است ؟  

 3- میزان بروز پنوموتوراکس در  CICCو PICC  چقدر است ؟ 

  4- میزان بروز سوراخ شدگی کاروتید درCICC  وPICC  چقدر است؟





















بخش دوم

بررسی متون و مقالات



















PICC از طریق یک ورید انته کوبیتال ترجیحا از طریق ورید بازیلیک جاگذاری می شود واین عمل موفقیت آمیزتر از کاتتریزاسیون   از طریق وریدهای سفالیک است.

بیشتر PICCها برای مدت طولانی جهت درمان دارویی از قبیل کموتراپی و تغذیه پارنترال استفاده می شود و باید از کاتترهای بسیار انعطاف پذیر از جنس سیلیکون غیر ترومبوژنیک استفاده شود.                       

در رتبه بعدی میتوان از کاتتر داخل وریدی استاندارد 40cm از جنس پلی اوراتان جهت تزریقات کوتاه مدت داروهای وازواکتیو یا مانیتورینگ CVP یا PAP  استفاده کرد. 

CVP که از طریق PICC  اندازه گیری می شود٬ مختصری بالاتر از فشار اندازه گیری شده توسط  کاتترهای مرکزی است ولی این اختلاف از نظر کلینیکی معنی دار نیست.                                           

وقتی که این کاتترهای بلند وریدی استاندارد از طریق ورید انته کوبیتال و در حالت ابداکسیون بازو جاگذاری می شوند نوک کاتتر ممکنست بیش از حد وارد قلب شود که باعث افزایش خطر پارگی واریتمی می شود.  

 زمانی که PICC جاگذاری می شود در صورت جاگذاری هر گونه کاتتر سانترال وریدی خطر جابجا شدن PICC یا کندگی و ورود به گردش خون وریدی افزایش پیدا می کند.(7)                                      

کاتترهای عروق مرکزی که در اتاق عمل جاگذاری می شوند معمولا" در طول همان پروسیجر جراحی و بدون تایید رادیولوژیک برای تایید محل نوک کاتتر استفاده می شوند. قبل از مانیتورینگ یا انفوزیون٬ با اسپیره کردن خون از طریق هر یک از لومن های کاتترهای چند لومنی محل کاتتر تایید می شود. 

اما بعد از عمل جراحی محل نوک کاتتر باید از طریق رادیولوژی تایید شود.                                                   

  در مواردی که نوک کاتتر در قلب یا پایین تر از پریکاردیال رفلکشن SVC باشد احتمال سوراخ شدگی قلب و تامپوناد قلبی افزایش  می یابد .                                                                

  به طور ایده آل نوک کاتتر باید داخل SVC  و پایین لبه تحتانی کلاویکل ها و بالای دنده سوم در فضای بین T4-T5٬ ورید ازیگوس ٬ کارینای نای یا در محل برونکوس اصلی راست باشد. (8)                                                

در یک مطالعه در سال 2011 نشان داده شد که تفاوتی بین PICC و CICC برای کنترل وضعیت همودینامیک بیماران تحت پیوند کبد وجود ندارد.(9)                                                                   

 در مطالعه ای که در سال 2011 در امریکا انجام شد بیماران به طور همزمان تحت اندازه گیری CVP توسط CICC و PICCقرارگرفتند. تمام PICC ها از طریق وریدهای بازیلیک از اندام فوقانی راست یا چپ جاگذاری شد. هیچ تفاوت معنی داری بین فشارهای اندازه گیری شده در این دو روش دیده نشد. (10)       

 در مطالعه ای که در سال 2004 انجام شد بیماران تحت اندازه گیری CVP از طریق CICC و PICC به طور همزمان قرار گرفتند . CICC باید حتما" توسط پزشک در ICU  و با روش اسپتیک جاگذاری می شد ولی PICC توسط فرد غیر پزشک نیز میتوانست جاگذاری شود. نهایتا" بین فشار اندازه گیری شده در این دو روش تفاوت محسوسی دیده نشد.(11)                                                                                    

در مطالعه ای که در سال 2012 در اوکلاهاما انجام شد در مقایسه بین اندازه گیری CVP توسط CICC وPICC٬CICC به عنوان استاندارد طلایی برای اندازه گیری CVP معرفی شد که در ICU برای کنترل دریافت مایعات ٬ تجویز داروها و تغذیه وهمچنین وضعیت همودینامیک بیمار و عملکرد قلبی مورد استفاده قرار می گیرد ولی به علت عوارضی از قبیل پنوموتوراکس٬ خونریزیهای وسیع٬ هماتوم گردن و سوراخ شدن کاروتید PICC مقبول تر واقع شد و اختلاف معنی دار کلینیکی بین CVP های اندازه گیری شده در این دو روش یافت نشد.(12)                                                                                                       

در مطالعه دیگری که در سال 2000 در امریکا انجام شد بیماران به طور همزمان تحت اندازه گیری CVP از طریق CICC و PICC قرار گرفتند. در روش PICC به علت لومن باریکتر و طول بیشتر مقاومت بالاتری نسبت به CICC وجود دارد. نتیجه اینکه فشار اندازه گیری شده از طریق PICC اندکی بالاتر از CVP اندازه گیری شده از طریق CICC بود .(13)             

با توجه به عوارض کمتر و جاگذاری اسانتر PICC در مقایسه با CICC ، بر آن شدیم تا مقایسه ای بین CVP اندازه گیری شده در این دو روش به عمل آوریم تا در صورت یکسان بودن از PICC جهت اندازه گیری CVP استفاده کنیم.  

















بخش سوم

روش اجرای پژوهش



















نوع مطالعه

اپیدمیولوژیک تحلیلی(موردی- شاهدی،هم گروهی)

جمعیت مورد مطالعه

تعداد30  بیمار در رنج سنی70 ـــ 20 ساله در بیمارستان شهید رجایی و ولایت که به علت headinjuryدر  ICU بستری هستند به روش تخصیص تصادفی از نوع Balance Block Randomization به دو گروه مساوی تقسیم می شوند.

روش اجرا وطراحی تحقیق   Design)Research&Methodology):

برای انجام این مطالعه  تعداد 30 نفر از بیماران بستری شده در ICU های بیمارستان شهید رجایی و بیمارستان ولایت به صورت رندوم انتخاب می شوند و به صورت همزمان برایشان CICC و  PICC تعبیه می شود. CICC از طریق ورید اینترنال ژوگولار راست تحت بی حسی موضعی گذاشته می شود و PICC نیز تحت بی حسی موضعی از طریق ورید بازیلیک در ناحیه forearm تعبیه می شود و به صورت همزمان CVP از طریق این دو روش اندازه گیری می شود و مورد مقایسه قرار می گیرد. 

*معیارهای ورود به مطالعه :

 -بیمارانHead injury  70-20 ساله بستری در ICU بیمارستانهای شهید رجایی و ولایت

    *معیارهای خروج از مطالعه :

 -بیماران با ترومای ناشناخته گردنی و نیازمندcollar  گردنی

- بیماران با ادم پولمونر                                                                                                                       

- بیماران دچار ARDS

- بیماران با PEEP> 5

- بیماران با نارسایی قلبی





جدول متغیرها
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روش محاسبه حجم نمونه

σ = 7  

d = 3

n = 31









روش تجزیه و تحلیل داده ها

اطلاعات پس از جمع آوری وارد نرم افزار آماری SPSS می گردد. با استفاده از آمارهای توصیفی و تی تست تفاوت بین دو گروه بررسی می گردد.

ملاحظات اخلاقی (Ethical Review) :

طرح پس از تصویب در کمیته اخلاق دانشگاه انجام می گردد، اطلاعات حاصل از طرح به صورت کلی و بدون نام منتشر می گردد، طرح برای بیماران توضیح داده می شود و بیماران با رضایت وارد طرح می شوند، اگر بیماران دچار عوارض شدند از طرح خارج می شوند.































بخش چهارم

جداول و نمودارها





















جدول شماره 1: میانگین و انحراف معیار نمونه های گروه مطالعه بر اساس سن در دو روش CICC وPICC

		                                      میانگین

متغیر

		میانگین

		انحراف معیار

		مینیمم

		ماکزیمم

		pvalue



		سن

		39.6

		17.23

		20

		70

		0.09







میانگین سن نمونه های گروه مورد مطالعه 39.6 می باشد و کمترین سن نمونه ها 20 و بالاترین سن نمونه ها 70 می باشد و از نظر آماری اختلاف معنی داری از نظر میانگین سنی درنمونه ها مشاهده نشد. (p=0.09) 

جدول شماره 2: فراوانی  نمونه های گروه مطالعه بر اساس جنس در دو روش CICC وPICC

		                              فراوانی

متغیر

		فراوانی

		درصد

		pvalue



		جنس

		مرد

		17

		54.9

		0.1



		

		زن

		14

		45.1

		



		تعداد کل

		31

		100

		







همانطور که در جدول شماره 2 نشان داده شده است 17 نفر) 54.9درصد) از نمونه ها مرد و14 نفر(45.1درصد)  از نمونه ها را زن ها تشکیل می دهند. همانطور که در این جدول نشان داده شده است بین نمونه های گروه از لحاظ جنسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.









نمودار شماره 1: مقایسه نمونه های گروه مطالعه بر اساس جنس



جدول شماره 3: تعیین ارتباط بین میانگین فشار ورید مرکزی در نمونه های گروه مطالعه  در دوروش   CICC وPICC

		

		Pearson Correlation

		Pvalue



		ورید مرکزی

		0.92

		0.000



		ورید محیطی

		

		







بین فشار ورید مرکزی اندازه گیری شده از طریق روش مرکزی و روش محیطی ارتباط بالایی دیده شده است (r=0.92) و این ارتباط از نظر آماری معنی دار بوده است. (p=0.000)











نمودارشماره 2: میزان همبستگی بین میانگین فشار ورید مرکزی در دو روشCICC وPICC





جدول شماره4: مقایسه میزان فشار ورید مرکزی در نمونه های مورد مطالعه در دو روش CICC وPICC

		             فشاروریدمرکزی



متغیر

		

میانگین

		

انحراف معیار

		

اختلاف میانگین

		

T test



		

Pvalue







		

روش ورید مرکزی

		11.1



		1.9

		0.2

		11.14

		0.09





		

روش ورید محیطی

		10.9

		1.2

		

		

		







بر اساس جدول شماره 4 اختلاف میانگین فشار ورید مرکزی اندازه گیری شده توسط روش مرکزی و محیطی  0.2 بوده، یعنی اینکه میانگین فشار اندازه گیری شده در دو گروه با هم یکسان بوده و این اختلاف از نظر آماری نیز معنی دار نمی باشد. (P=0.09)

جدول شماره 5: مقایسه میزان بروز پنوموتوراکس در نمونه های مطالعه در دو روش CICC وPICC

		                                     پنوموتوراکس

گروه

		فراوانی و درصد

		pvalue



		

		دارد

		ندارد

		

0.37



		ورید مرکزی

		(6.5%)2

		(93.5%)29

		



		ورید محیطی

		0

		31

		







از 31 بیمار میزان بروز پنوموتوراکس در روش CICC ، 2 مورد می باشد در صورتیکه این میزان در روش PICC صفر مورد می باشد ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نمی باشد.   

(  0.37 p value =) 



نمودار شماره3   : مقایسه میزان بروز پنوموتوراکس در دو روش CICC وPICC در نمونه های مورد مطالعه





جدول شماره 6: مقایسه میزان بروز سوراخ شدگی کاروتید در نمونه های مطالعه در دو روش CICCوPICC

		سوراخ شدگی کاروتید

گروه

		فراوانی و درصد

		pvalue



		

		دارد

		ندارد

		

0.37



		ورید مرکزی

		(6.5%)2

		(93.5%)29

		



		ورید محیطی

		0

		31

		







همانطور که دراین جدول مشاهده می شود هیچکدام از نمونه ها در روش PICC دچارسوراخ شدگی کاروتید نشده اند در صورتیکه این عارضه در روش CICC دو مورد بود ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. (p value = 0.37 )



نمودار شماره4   : مقایسه میزان بروز سوراخ شدگی کاروتید دردو روش CICC وPICCدر                    نمونه های مورد مطالعه

جدول شماره 7: مقایسه میزان بروز امفیزم در نمونه های مورد مطالعه در دو روش CICC وPICC

		                                آمفیزم زیرجلدی

گروه

		فراوانی و درصد

		pvalue



		

		دارد

		ندارد

		

0.15



		ورید مرکزی

		(6.5%)2

		(93.5%)29

		



		ورید محیطی

		0

		31

		







همانطور که در این جدول ملاحظه می شود از 31 بیمارمورد مطالعه هیچکدام از بیماران در روش PICC دچار آمفیزم  زیر جلدی نشدند درصورتیکه دو مورد از بیماران در روش CICC دچار آمفیزم زیر جلدی شدند ولی این میزان اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (p value =0.15 )

























نمودار شماره5   : مقایسه میزان بروز آمفیزم زیر جلدی در دو روش CICC وPICC در

 نمونه های مطالعه



























بخش پنجم

بحث و نتیجه گیری



















با توجه به کمتر بودن عوارض PICC  و جاگذاری اسانتر در این روش در مقایسه با CICC  برای اندازه گیری فشار ورید مرکزی، مطالعه حاضر برای مقایسه میزان فشار مرکزی اندازه گیری شده با این دو روش را انجام داده ایم .

     در این مطالعه بیماران از نظر سن و جنس تفاوت آماری نداشتند.

بین میانگین فشار مرکزی اندازه گیری شده با دو روشPICC  و CICC ارتباط بالایی دیده شد که از نظر آماری معنی دار بود که با مطالعه انجام شده توسط Yun JY و Park Sh که در سال 2011 در کره برای کنترل وضعیت همودینامیک بیماران تحت پیوند کبدی صورت گرفته بود مطابقت داشت.(9)

همچنین در این مطالعه بین مقادیر فشارمرکزی اندازه گیری شده در دو روش CICC و PICC تفاوت معنی داری دیده نشد که با مطالعه انجام شده توسط Latham Heath که در بیماران بستری در ICU در سال 2012 در امریکا انجام شده از نظر نتایج مشابه بود.(10)

همچنین در مطالعه انجام شده توسط Alansariدر سال 2004 در کالج chest امریکا (11) و مطالعه سال    2012 اوکلاهاما توسطPalma Roberts (12) نیز تفاوت معنی داری بین فشار مرکزی اندازه گیری شده با این دو روش وجود نداشت که با مطالعه حاضر مطابقت دارد.

	در مطالعه دیگری که در سال 2000 توسط Black انجام شد در روش PICC به علت لومن باریک تر و طول بیشتر و مقاومت بالاتر،فشار اندازه گیری شده ازطریق PICC بالاتر از روش CICC گزارش شده(13) که با مطالعه حاضر همخوانی ندارد.

در مورد عوارض ایجاد شده جهت اندازه گیری فشار ورید مرکزی، میزان بروز پنوموتوراکس، سوراخ شدگی کاروتید و امفیزم در دو روش بررسی شد. اگرچه میزان بروز عوارض در روش CICCبیشتر بود ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود که از نظر بروز عوارض بیشتر در روش CICC با مطالعه انجام شده در سال 2012 اوکلاهاما نیز همخوانی داشت.(12)

با توجه به نتایج بدست آمده مبنی بر عدم تفاوت معنی دار آماری بین فشار ورید مرکزی اندازه گیری شده با روشPICC  و CICC و عوارض کمتر روش PICC بهتر است از روش PICC برای اندازه گیری فشار ورید مرکزی استفاده شود. 
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Comparisonal differentiation of central venous pressure in measuring withtwo methods centrally inserted central catheter and peripherally inserted central catheter(CICC & PICC)

Abstract:   Back ground: Canulation of large central vain is the standard clinical method for monitoring CVP(central vein pressure)and it is also performed for a number of additional therapeutic interventions,such as providing secure vascular access for the administration of vasoactive drugs or to initiate rapid fluid resusitation can be placed in two way of centrally and peripherally.in this study we aimed to evaluate and comparedifferentiation of central venous pressure in measuring with two methods CICC & PICC

Methods: In this crossectional study 31 cases at age range of 20-70 years that were admited in ICU due to head injury at Quazvinshahidrajaii hospital in year 1392 were evaluated. in each petientCVP was  measuremed in two way of CICC & PICC.  

Results:There were no statistically significant differences between CVP that measured with CICC &PICC(p=0.09).Mean CVP in CICC &PICC have high relationship (r=0.92). Pneumothorax & carotid perforation was seen in 2 cases (6.5%) with CICC& no cases in PICC. 

Subcotaneus emphysema was seen in 1 patient(3.25%) with CICC               & no cases with PICC. complications of CICC is higher from PICC but it is not statistically significant.

Conclusion: Our finding showed no statistically significant differences between CVP that measured with CICC & PICC so it is bether to use PICC that have lower complications & can be placed safer & easier.                                

Keywords :Crossectional study , CVP, CICC ,PICC , Pneumothorax , carotid perforation , subcotaneus emphysema
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