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Abstract
Background: Type 2 diabetes mellitus is a chronic metabolic disease, known as the most common type of
diabetes and is associated with hyperglycemia, insulin resistance, and insulin-dependent infertility. Isoflurane and
Propofol are two commonly used drugs in anesthetics that have different effects on various systems in the body;
however, limited studies have been done on the impact of these two medications on the blood glucose level in
diabetic patients. The purpose of this study is to compare the effects of Propofol and Isoflurane on the blood glucose
levels in patients with type 2 diabetes mellitus who are surgical candidates.
Methods: This clinical trial study was conducted on a group of patients with type 2 diabetes mellitus who were
candidates for elective surgery. Participants were selected based on the order of referral using convenience sampling
method and entered the study after evaluating inclusion and exclusion criteria. First, patients' demographic data were
recorded and then they were randomly divided into two groups to receive Isoflurane and Propofol. The vital signs of
the patients were recorded before and during anesthesia every 15 minutes. Blood glucose levels were measured by
the glucose meter before surgery and one hour after the start of the anesthetic maintenance.
Results: There was no significant difference between the mean blood glucose level before surgery and at the end
of recovery in any of the study groups. Moreover, the mean of blood glucose level before the surgery and at the end
of recovery and the difference in the mean of blood glucose level in both groups of Isoflurane and Propofol in
different time intervals were not significantly different (P< 0.05). Comparison of blood glucose level before and after
surgery in each group showed that there was no significant difference in the level of glucose before and after the
surgical operation in the Isoflurane group (P= 0.3), but in the Propofol group, the level of blood glucose had
decreased significantly after the surgical operation (P= 0.014).
Conclusion: Maintenance of anesthesia with Propofol in comparison with the inhaled Isoflurane during the surgical
operation can lead to a reduction in the blood glucose levels after the surgery compared to the preoperative state.
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چکیده

زمینه :دیابت ملیتوس نوع  2نوعی بیماری مزمن متابولیک است که به عنوان شایعترین نوع دیابت شناخته شده و با هایپرگالیسمی ،مقاومت به انسولین و
ناکارآیی نسبی انسولین ارتباط دارد .ایزوفلوران و پروپوفول دو داروی پر کاربرد در بیهوشی هستند که اثرات مختلف بر سیستمهای گوناگون بدن دارند ،با این
حال بررسیهای محدودی در ارتباط با اثرات این دو دارو بر میزان قندخون در بیماران دیابتی انجام شده است .هدف این مطالعه مقایسه اثرات استفاده از
پروپوفول و ایزوفلوران بر سطح قندخون بیماران مبتال به دیابت تیپ دو و کاندید انجام اعمال جراحی است.
روشکار :این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بوده و بر روی گروهی از بیماران مبتال به دیابت ملیتوس نوع  2که کاندید انجام جراحیهای الکتیو بودهاند
انجام میشود .شرکتکنندگان به روش نمونهگیری غیر احتمالی آسان و بر اساس ترتیب مراجعه انتخاب شده و پس از ارزیابی معیارهای ورود و خروج ،به
مطالعه وارد شدند .ابتدا اطالعات دموگرافیک بیماران ثبت شده و سپس به صورت تصادفی در دو گروه تحت دریافت ایزوفلوران و پروپوفول جای گرفتند.
قبل از عمل و نیز طی بیهوشی ،هر  51دقیقه عالیم حیاتی بیماران ثبت گردید و همچنین پیش از جراحی و یک ساعت پس از شروع داروی نگهدارنده
بیهوشی ،سطح گلوکز خون بیماران با گلوکومتر اندازهگیری گردید.
یافتهها :تفاوت معنیداری میان میانگین سطح قند خون قبل از عمل جراحی در هیچ یک از گروههای مطالعه دیده نشد .همچنین ،اختالف میانگین سطح
قندخون در دو گروه ایزوفلوران و پروپوفول بدون تفاوت معنیدار بود ( .)P>5/50مقایسه سطح قندخون قبل از عمل و در دقیقه  06از شروع عمل در هر
گروه نشان داد در گروه ایزوفلوران ،سطح قندخون در دقیقه  06از شروع عمل نسبت به قبل اختالف معنیدار پیدا نکرده ( )P=6/3ولی در گروه پروپوفول،
سطح قندخون در دقیقه  06شروع از عمل ،به طور معنادار کاهش پیدا کرده است (.)P=6/650
نتیجهگیری :نگهداری بیهوشی بوسیله انفوزیون پروپوفول در مقایسه با استفاده استنشاقی از ایزوفلوران در حین عمل میتواند منجر به کاهش میزان
قندخون یک ساعت پس از شروع عمل نسبت به قبل از عمل گردد.
کلید واژهها :قندخون ،ایزوفلوران ،پروپوفول ،داروهای بیهوشی
نحوه استناد به این مقاله :ملکزاده م ح  ،گلپرور م .مقایسه تاثیر انفوزیون پروپوفول و ایزوفلوران در نگهداری بیهوشی بر سطح قندخون حین عمل بیماران مبتال به دیابت تیپ
 .2مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز5311 .؛156-165:)1(02

حق تالیف برای مولفان محفوظ است.
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مقدمه
دیابت ملیتوس نوع  2نوعی بیماری مزمن متابولیک است که
به عنوان شایعترین نوع دیابت شناخته شده و با افزایش قند خون،
مقاومت به انسولین و ناکارآیی نسبی انسولین شناخته میشود (.)5
شیوع این بیماری امروزه در دنیا روندی رو به افزایش داشته،
طوری که پیشبینی میشود تا سال  2636میالدی حدود 112
میلیون نفر از این مشکل رنج ببرند ( .)2مجموعهای از عوامل
ژنتیکی و محیطی در پیدایش این بیماری شناخته شدهاند .ژنهای
مرتبط با بیان پروگلوکاگون ،پمپهای پتاسیم وابسته به  ATPو
ژنهای مرتبط با تولید پپتید شبه گلوکاگون ،از مهمترین این ژنها
هستند ( .)1-3از عوامل محیطی بارز نیز میتوان به فعالیت فیزیکی
کم ،کم تحرکی ،مصرف سیگار و نیز نوشیدن الکل اشاره نمود
( .)0راهنماییهای مختلف ،راه کارهای متفاوتی برای تشخیص این
بیماری معرفی کردهاند که بر پایه ارزیابیهای آزمایشگاهی خون از
نظر گلوکز و  HbA1cمیباشند ( .)7مواد دارویی مختلفی نظیر
بیگوانیدها ،سولفونیلاورهها ،تیازولیدیندیونها ،مهار کنندههای آلفا
گلوکوزیدازها ،آنالوگهای انسولین و غیره پیشنهاد شدهاند ،که در
کنار ورزش و تبعیت از رژیمهای غذایی به عنوان بهبود شیوه
زندگی ،مهمترین پایههای درمان این بیماری میباشند (5و .)8تعداد
چشمگیری از بیماران مبتال به دیابت به دالیل مختلفی مانند
عوارض ناشی از دیابت نظیر اختالالت نورولوژیک ،رتینوپاتی،
زخم ،بیماریهای قلبیعروقی ،اختالالت کلیوی ،نیاز به درمان
جراحی دیابت و نیز به دالیل دیگر نظیر تروما و غیره ،ممکن است
نیاز به انجام اعمال جراحی پیدا کنند و برای بررسی بهینهترین
روشهای بیهوشی در این بیماران ،مطالعات مختلفی انجام شده
است (5و 1و .)56کنترل قندخون پیش و پس از جراحی در این
بیماران همواره مورد توجه بوده چرا که افزایش قند خون پیش از
جراحی منجر به افزایش خطراتی نظیر عفونت میشود .بنابراین،
نوع داروهای کنترل کننده قندخون ،نوع جراحی و نیز نوع بیهوشی
با پایداری میزان قند خون ارتباط دارد ( .)55پروپوفول و
ایزوفلوران دو ماده پر کاربرد در القا بیهوشی هستند که به صورت
تزریقی و یا استنشاقی ،در بسیاری از اعمال جراحی همراه با سایر
داروها نظیر رمیفنتانیل یا بوترفانول استفاده می شوند ( .)52اثرات
این داروها بر روی سیستم قلبیعروقی ،سیستم عصبی ،سیستم
تنفسی ،وضعیت متابولیک و نیز ارتباط آنها با بروز مشکالتی
نظیر تحلیل اعصاب ،افت فشار خون ،آسیب حاد کلیوی،
بیماریهای کبدی و حتی بروز نئوپالسم در انسان و حیوانات
بررسی شده است ( .)50-53با این حال ،بررسیهای محدودی در
ارتباط با اثرات این دو دارو بر میزان قندخون در بیماران دیابتی

پیش از جراحی و در حین آن انجام شده است .با توجه به
محدودیت این مطالعات از یک سو ،و نیز وجود نتایج متفاوت این
مطالعات با یکدیگر ،هدف از مطالعه ما بررسی اثر این دو ماده بر
قندخون این بیماران در بیمارستان الزهرا (س) و آیت اهلل کاشانی
شهر اصفهان است .شناخت اثرات این دو دارو به انتخاب بهتر
راهکارهای درمانی در جهت بهبود قندخون بیماران دیابتی پیش از
جراحی و حین آن و در نتیجه ارتقا سالمت آن ها کمک شایانی
خواهد نمود.

روشکار
مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی بوده و بر روی گروهی از
بیماران مبتال به دیابت ملیتوس نوع  2که کاندید انجام جراحیهای
الکتیو در بیمارستانهای الزهرا (س) و آیت اهلل کاشانی اصفهان در
سال  5310-17بودهاند انجام گردید .این مطالعه با کد اخالق
 IR.MUI.REC.1394.3.1058در کمیته اخالق دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان و با کد  IRCT20170716035104N1در مرکز
ثبت کارآزمایی بالینی ایران مورد تایید قرار گرفته است .روش
نمونهگیری در این مطالعه به صورت غیر احتمالی آسان و بر اساس
ترتیب مراجعه بیماران بوده است .طبق مطالعات مشابه ،با ضریب
اطمینان  11درصد برابر  5/10و توان آزمون  6/80تعداد 556
شرکتکننده انتخاب شدند ( .)57معیارهای ورود به مطالعه شامل
وجود دیابت ملیتوس نوع  ،2کاندید بودن برای انجام جراحی
الکتیو با بیهوشی عمومی ،عدم حساسیت به پروپوفول ،عدم
دریافت کورتون ،عدم ابتال به اختالالت شدید کبدی یا کلیوی یا
قلبیریوی ،سن  51تا  01سال و طول عمل جراحی بیش از یک
ساعت بود .معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل نیازمندی بیمار به
تجویز کاتکولآمین حین بیهوشی ،حساسیت به پروپوفول ،ابتال به
اختالالت شدید کبدی یا کلیوی یا قلبیریوی ،خونریزی بیش از
 26سی سی به ازای هر کیلوگرم در یک ساعت اول ،عدم رضایت
به شرکت در مطالعه یا عدم امکان ادامه شرکت در مطالعه بود.
علت انتخاب اعمال جراحی با طول عمل بیش از یک ساعت این
بود که بیماران از نظر آسیب حاصله متعاقب ،تقریبا مشابه باشند.
پس از انتخاب شرکتکنندگان بر اساس معیارهای ورود و خروج،
ابتدا اطالعات دموگرافیک بیماران شامل سن ،جنس و وزن و
همچنین نوع عمل جراحی آنها ثبت شد .سپس بیماران  8تا 56
ساعت پیش از جراحی  NPOشده و سپس برای آنان به میزان 2
سیسی به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در هر ساعت مایع نگهدارنده
شامل محلول دکستروز در آب  1درصد ( )D5Wکه حاوی یک
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واحد انسولین کریستال به ازای هر  566سیسی سرم بود تجویز
گردید .پیش از شروع جراحی ،عالیم حیاتی بیماران شامل ضربان
قلب ،درصد اشباع اکسیژن شریانی ،فشار متوسط شریانی و درجه
حرارت بدن آنها اندازهگیری و ثبت شد .همچنین میزان گلوکز
خون بیماران توسط دستگاه گلوکومتر ( Glucose Meter Model
 )ACCU-CHEK Performaاندازهگیری و ثبت شد .سپس بیماران
به روش تصادفیسازی با استفاده از نرم افزار Random
 Allocationدر دو گروه تحت دریافت ایزوفلوران و پروپوفول
جهت القا و نگهداشت بیهوشی جای گرفتند .در گروه
دریافتکننده ایزوفلوران ،بیماران با تجویز فنتانیل به میزان 2
میکروگرم به ازای هر کیلوگرم ،آتراکوریوم به مقدار  6/0میلیگرم
به ازای هر کیلوگرم و تیوپنتال سدیم به میزان  1میلیگرم به ازای
هر کیلوگرم از وزن بدن ،بیهوش شده و برای نگهداشت بیهوشی
آنها از ایزوفلوران  5-5/1درصد در مخلوط  16درصد اکسیژن و
نیتروس اکسید ( )N2Oاستفاده گردید .در گروه پروپوفول نیز القا
بیهوشی در بیماران با تجویز فنتانیل به میزان  2میکروگرم به ازای
هر کیلوگرم ،آتراکوریوم به مقدار  6/0میلیگرم به ازای هر کیلوگرم
و پروپوفول به میزان  2میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن
انجام گردیده و برای نگهداشت بیهوشی نیز از پروپوفول به میزان
 1تا  52میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در هر ساعت
استفاده گردید .در هر دو گروه سرم رینگر به میزان  0تا  8سیسی
به ازای هر کیلوگرم در هر ساعت بر اساس وسعت جراحی و
مورفین به میزان  16میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن
جهت حفظ بیدردی در حین عمل جراحی تجویز گردید .هرچند
عمق بیهوشی در بیماران مورد مطالعه توسط شاخص
 bispectralityاندازهگیری نشد ولی بر اساس قضاوت بالینی
توسط متخصص بیهوشی در سطح معمول حفظ گردید .طی
بیهوشی هر  51دقیقه عالئم حیاتی شامل ضربان قلب ،درصد
اشباع اکسیژن شریانی ،فشار متوسط شریانی و درجه حرارت بدن
بیماران ثبت شد .همچنین ،یک ساعت پس از شروع دارو
نگهدارنده بیهوشی ،سطح گلوکز خون بیماران با گلوکومتر
اندازهگیری شده و سپس بیمار از مطالعه خارج گردید .تمامی
اطالعات ثبت شده جهت آنالیز در کامپیوتر وارد شد .الزم به ذکر
است که همه بیماران نسبت به دارویی که برای بیهوشی آنها
استفاده گردیده مورد کورسازی قرار گرفتند .به دلیل تفاوت در
روشهای بیهوشی مورد نظر ،مراقب بالینی نمیتوانسته نسبت به
نوع مداخلهای که انجام داده کور باشد اما به دلیل پنهان کردن
مشخصات بیمار قبل از مطالعه پرونده وی در حضور منشی اتاق
عمل ،مراقب بالینی نسبت به مشخصات بیمار اطالعاتی نداشته
است .ارزیابیکننده پیامدها در حضور منشی اتاق عمل ،اقدام به

جمعآوری اطالعات مورد نیاز مطالعه نموده و از مشخصات بیمار
و نحوه بیهوشی بی اطالع بود .اعضای کمیته ایمنی و نظارت بر
دادهها ،محقق و آنالیز کننده نیز نسبت به مشخصات بیمار و
داروهایی که دریافت نموده مورد کورسازی قرار گرفتند .اطالعات
به دست آمده از بیماران وارد نرم افزار آماری  SPSSنسخه 22
گردیده و آنالیز شد .از آزمون تی زوجی جهت آنالیز سطح
معنیداری بین دو گروه و از آزمون repeated measures
 ANOVAبرای تحلیل تغییرات درون گروهی و بین دوگروه
استفاده گردید .همچنین از آزمون تی زوجی جهت تحلیل اختالف
قبل و حین عمل در هر گروه استفاده شد .تمامی دادههای کمی به
صورت میانگین و انحراف معیار نمایش داده شدند .برای مقایسه
دادههای کیفی نیز از آزمون مجذور کای ( )X2استفاده گردید و به
صورت فراوانی و درصد نمایش داده شدند .سطح معنیدار آزمون
به صورت شاخص پی کمتر از  6/61تعریف گردید.

یافتهها
در این مطالعه  556بیمار دیابتی نوع دو کاندید عمل جراحی،
در دو گروه  11نفره تحت بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران مورد
بررسی قرار گرفتند .در حین مطالعه هیچ بیماری به علت بروز
عوارض ناخواسته از مطالعه خارج نشد .دو گروه تحت مطالعه از
نظر متغیرهای پایه و دموگرافیک از جمله توزیع سنی و جنسی و
وزن ،اختالف معنادار نداشتند (جدول .)5
مقایسه نوع اعمال جراحی میان دو گروه ایزوفلوران وپروپوفول
اختالف معنی داری را نشان نداد ( .)P>5/50نتایج مربوط به
اندازهگیری متغیرهای همودینامیک در قبل از عمل و در دقایق ،51
 01 ،36و  06عمل ،در جدول  2و نمودار  5نشان داده شده است.
برابر نتایج مذکور ،میانگین ضربان قلب و فشار متوسط شریانی در
هیچ یک از زمانها بین دو گروه ایزوفلوران و پروپوفول اختالف
معنیدار نداشت ولی تغییرات ضربان قلب در درون هر گروه
معنادار بود ( .)P>6/665از طرف دیگر بر حسب آزمون آنالیز
واریانس با تکرار مشاهدات ،روند تغییرات ضربان قلب از قبل از
عمل تا دقیقه  06عمل در دو گروه اختالف معنیدار نداشته و
تغییرات دو گروه ،همسان بوده است .بررسی درصد اشباع اکسیژن
خون در دو گروه مورد مطالعه نشان داد میانگین درصد اشباع
اکسیژن خون در زمانهای قبل از عمل و دقایق  51و  36در گروه
ایزوفلوران باالتر بوده ولی در بقیه زمانها ،اختالف معنیدار بین دو
گروه دیده نشد .بررسی تغییرات درون گروهی نیز نشان داد روند
تغییرات اشباع اکسیژن خون ،در گروه ایزوفلوران تفاوت معنیدار
پیدا نکرده ولی تغییرات درون گروه پروپوفول معنادار بود .بر
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حسب آزمون آنالیز انحراف معیار با تکرار مشاهدات ،روند
تغییرات درصد اشباع اکسیژن خون بین دو گروه اختالف معنیدار
داشت .بررسی درجه حرات بدن نیز در هیچ یک از زمانها بین دو
گروه تفاوت معنادار نداشت ولی در بررسیهای درون گروهی،
تغییرات درجه حرارت بدن در گروه ایزوفلوران معنادار بوده ولی
در گروه پروپوفول ،تفاوت معنیدار دیده نشد ،ضمن اینکه روند
تغییرات درجه حرارت بدن در بین دو گروه اختالف معنیدار
نداشت .بررسی شاخص  ETCO2در دو گروه ایزوفلوران و
پروپوفول نشان داد میانگین این شاخص در تمامی مقاطع زمانی در
گروه پروپوفول باالتر بوده است .بررسیهای درون گروهی نیز
نشان داد روند تغییرات این متغیر در درون هر دو گروه تفاوت
معنادار پیدا کرده و مقایسه دو گروه با آزمون آنالیز واریانس با
تکرار مشاهدات نیز نشان داد روند تغییرات  ETCO2در بین دو
گروه اختالف معنیدار داشته است.
میانگین سطح قندخون در قبل از عمل در دو گروه ایزوفلوران و
پروپوفول به ترتیب  508/11±16/63و  507/61±12/03میلیگرم
جدول  :1توزیع سن ،جنس و وزن دو گروه تحت بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران
گروه مطالعه
متغیر
ایزوفلوران
13/10±1/10
میانگین سن(سال)
82/52±50/07
میانگین وزن(کیلوگرم)
(58)32/7
مرد
فراوانی(درصد)جنس
(37)07/3
زن
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در دسیلیتر بوده و تفاوت معنیدار بین دو گروه دیده نشد
( .)P=6/88در دقیقه  ،06سطح قندخون دو گروه مذکور به ترتیب
 503/15±06/05و  530/0±16/71میلیگرم در دسیلیتر بوده و
اختالف معنیدار بین دو گروه دیده نشد ( .)P=6/3اختالف
میانگین سطح قندخون در گروه ایزوفلوران  1/60±0/81و در
گروه پروپوفول  52/01±1میلیگرم در دسیلیتر بوده ولی تفاوت
دو گروه معنادار نبود ( .)P=6/27مقایسه سطح قندخون در قبل از
عمل و نیز دقیقه  06پس از شروع عمل در درون هر گروه نشان
داد در گروه ایزوفلوران ،سطح قندخون در دقیقه  06عمل نسبت
به قبل اختالف معنیدار پیدا نکرده ( )P=6/3ولی در گروه
پروپوفول ،سطح قندخون در دقیقه  06بعد از شروع عمل به
صورت معنادار کاهش پیدا کرده است (( )P=6/650جدول  .)3با
توجه به این که سطح گلوکز یک ساعت پس از شروع عمل ثبت
میگردید ،در ادامه عمل جراحی و همچنین سایر وقایع نظیر
خونریزی و غیره تأثیر معنیداری نداشته است

P-value
پروپوفول
17±8/51
71/01±55/78
(26)30/0
(31)03/0

جدول  :2میانگین و انحراف معیار ضربان قلب ،فشار خون ،درصد اشباع اکسیژن خون ،درجه حرارت بدن و  ETCO2در دو گروه
زمان
گروه دارویی
متغیر
دقیقه01
دقیقه36
دقیقه 51
قبل از عمل
70/1±53
70/1±55/8
86/0±53/1
71/8±56/7
ایزوفلوران
ضربان قلب
71/7±52/1
77/3±50/0
82/1±50/7
83/5±56/0
پروپوفول
70/1±53
70/1±55/8
86/0±53/1
71/8±56/7
P-value
86/1±25/3
86/7±23/0
13/0±21
562/1±28/0
ایزوفلوران
فشار متوسط
77/1±28
80/2±35/5
10/8±28/3
565/0±32/8
پروپوفول
شریانی
6/18
6/21
6/82
6/85
P-value
11/2±6/10
11/2±5/5
11/2±5/7
11/1±6/77
ایزوفلوران
درصد اشباع
18/1±5/1
18/2±2/1
17/7±2/1
17/3±3/2
پروپوفول
اکسیژن خون
6/58
6/661
6/662
>6/665
P-value
30/2±6/85
30/2±6/77
30/3±6/70
30/1±6/07
ایزوفلوران
درجه حرارت
31/1±5/1
30/3±6/8
30/2±5/7
30/0±5/03
پروپوفول
بدن
6/01
6/07
6/88
6/85
P-value
28/0±0/2
28/3±0/0
28/1±1/0
36/3±0/51
ایزوفلوران
ETCO2
32/2±0/8
35/1±0/20
32/0±0/67
32/7±0/53
پروپوفول
>6/665
>6/665
>6/665
6/663
P-value
*سطح معناداری اختالف بین دو گروه در هر مقطع زمانی بر حسب آزمون تی زوجی
** سطح معناداری تغییرات درون گروهی بر حسب آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات
*** سطح معناداری تغییرات بین دو گروه بر حسب آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات

6/680
6/77
6/01

دقیقه06
71/7±50/7
73/8±52/7
71/7±50/7
78/3±26/5
78±22/7
6/10
11/3±6/83
11/5±5/3
6/2
30/2±6/83
30±5/7
6/31
21/3±0
32/5±0/7
6/665

P-value
>6/665
>6/665
***6/02
>6/665
>6/665
***6/11
6/20
>6/665
***>6/665
>6/665
6/58
***6/00
>6/665
>6/665
***>6/665
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دقیقه 60

دقیقه 45

زمان
پروپوفول

دقیقه 30

دقیقه 15

زمان
ایزوفلوران

پروپوفول

پ
نمودار تغییرات درصد اشباع اکسیژن خون

ایزوفلوران

ت
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35

20
ریکاوری

دقیقه 60

دقیقه 45

دقیقه 30

دقیقه 15
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زمان
پروپوفول

ایزوفلوران

ج
نمودار تغییرات ETCO2
نمودار  :1نمودارهای مربوط به تغییرات ضربان قلب ،فشار خون ،درصد اشباع اکسیژن خون ،درجه حرارت بدن و ETCO2
جدول  :3میانگین و انحراف معیار سطح قند خون در قبل و دقیقه  06بعد از شروع عمل در دو گروه
گروه
زمان
پروپوفول
ایزوفلوران
507/61±12/03
508/11±16/63
قبل از عمل
530/0±16/71
503/15±06/05
دقیقه  06عمل
6/650
6/3
**P
52/01±1
1/60±0/81
اختالف میانگین
*سطح معنیداری اختالف بین دو گروه بر حسب آزمون تی زوجی
**سطح معنیداری اختالف قبل از عمل و دقیقه  06پس از شروع عمل در هر گروه بر حسب آزمون تی زوجی

*P
6/88
6/27
6/27

قبل عمل

میانگین درجه حرارت بدن

ریکاوری

دقیقه 60

دقیقه 30

دقیقه 15

ایزوفلوران

ب
نمودار تغییرات فشار متوسط شریانی
100
99.5
99
98.5
98
97.5
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96.5
96
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بحث

در مطالعه حاضر بیماران دریافت کننده پروپوفول در مقایسه با
دریافت کنندگان ایزوفلوران ،از نظر تعداد ضربان قلب ،فشار
متوسط شریانی و درجه حرارت بدن ،قبل و حین عمل جراحی
اختالف معنیدار آماری نداشتند .دو گروه از نظر درصد اشباع
اکسیژن خون در زمانهای قبل از شروع عمل جراحی 51 ،و 36
دقیقه پس از شروع عمل جراحی اختالف آماری معنیدار داشتهاند،
هر چند این اختالف به علت آنکه در تمامی موارد درصد اشباع
اکسیژن خون باالتر از  17درصد بوده است ،از نظر بالینی ارزشمند
نیست ولی میتواند با اثرات سرکوب کننده قلب و عروق
پروپوفول و کاهش خونرسانی محیطی ناشی از این تاثیر در گروه
پروپوفول ،قابل توجیه باشد .بررسی قند خون بیماران در گروه
پروپوفول نشاندهنده کاهش معنیدار میزان آن یک ساعت پس از
شروع عمل نسبت به قبل از عمل بود ،در حالی که این میزان پیش
و  06دقیقه پس از شروع جراحی در گروه ایزوفلوران مشاهده
نشد .مطالعات مختلفی بر روی حیوانات و جمعیتهای متفاوت
انسانی در زمینه مقایسه اثرات پروپوفول و ایزوفلوران در حین و
پس از جراحی انجام شده که نتایج متفاوتی را نشان دادهاند .در زیر
نتایج برخی از مطالعات مشابه ارزیابی گردیده است .بررسی اثرات
این دو ماده بر تنظیم فرآیندهای التهاب عصبی در مطالعه برگر و
همکاران نشان داد که تغییرات فشارخون ،دمای بدن ،ضربان قلب
و درصد اشباع اکسیژن خون (توسط پالساکسیمتری) بین دو گروه
پروپوفول و ایزوفلوران تغییر معنیداری را نشان نداده است (.)58
این نتایج مشابه با مطالعه یو و همکاران میباشد که نشان دادند
تعداد ضربان قلب و متوسط فشارخون در دریافتکنندگان
پروپوفول ،سووفلوران و دسفلوران تفاوت معنیداری با یکدیگر
نشان نداده است ( .)51در این مورد ،نتایج این دو مطالعه با
یافتههای ما همسو میباشد و ممکن است به دنبال تشابه نمونهها
از منظر دموگرافیک و شرایط جراحی آنها قابل توجیه باشد.
محقق و همکاران نیز با مقایسه این دو ماده بیهوشی دهنده در
بیمارانی که عمل هرنیوتومی شده بودند نشان دادند که القا بیهوشی
توسط پروپوفول میتواند با کاهش چشمگیری در میزان فشارخون
شریانی و ضربان قلب همراهی داشته باشد ( .)26این یافته با
مطالعه ما همسو نیست و احتمال دارد به دلیل انتخاب نوع خاص
جراحی ،نوع دارو و غلظتهای متفاوت آن حین بیهوشی و نیز
مدت زمان متفاوت جراحیها و نیز زمانهای مورد بررسی در این
مطالعه بوده باشد .به عالوه ،در مطالعه فوق بیماران دیابتی تحت
بررسی قرار نگرفتهاند .مطالعه عظمتی و همکاران نشان داد که پس
از شروع جراحی ،ضربان قلب و میانگین فشار خون شریانی به
طور معنیداری در بیماران هر دو گروه کاهش داشته اما بین دو
گروه اختالف معنیداری میان این متغیرها مشاهده نشده است .به
عالوه ،میزان گلوکز خون در هر دو گروه پس از شروع جراحی
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افزایش چشمگیری داشته و در گروه دریافتکننده ایزوفلوران یک
ساعت پس از شروع فرآیند جراحی تا انتهای آن و نیز پس از اتمام
تا یک ساعت ،نسبت به گروه دریافت کننده پروپوفول بیشتر بوده
است ( .)25اگرچه یافتههای آنها در ارتباط با ضربان قلب و
میانگین فشارخون همسو با مطالعه ماست ،یافتههای مرتبط با
تغییرات قندخون در این مطالعه با نتایج آنها همسو نیست چرا که
ما نشان دادیم در گروه پروپوفول قند خون کاهش چشمگیرتر و
معنیداری داشته است .علیرغم تشابه نمونهها و نتایج مورد
بررسی در این مطالعه ،نحوه بیهوشی ،داروی مورد استفاده و نیز
دوز این داروها در مطالعه فوق با مطالعه ما تفاوت دارد که ممکن
است این تفاوت را در نتایج ایجاد کرده باشد .نتایج مطالعه بهداد و
همکاران نیز بیانگر این بود که میزان گلوکز خون طی جراحی در
دو گروه افزایش چشمگیری داشته و طی جراحی در گروه
دریافتکننده ایزوفلوران بیشتر از گروه دریافتکننده پروپوفول
بوده است ( .)22بررسیهای مطالعه کاویانی و همکاران در کودکان
کاندید جراحی دندانپزشکی با بیهوشی عمومی نشان داد که میزان
گلوکز خون در هر دو گروه با شروع بیهوشی افزایش داشته و در
گروه دریافتکننده پروپوفول این مقدار بیشتر بوده است (.)23
یافتههای این دو مطالعه با نتایج ما ناهمسو هستند چرا که نتایج ما
نشان دهنده کاهش قندخون در هر دو گروه و به صورت معنیدار
در گروه پروپوفول بوده است .احتمال دارد که تفاوت در انتخاب
جنسیت ،نوع جراحی ،سن مورد بررسی ،تفاوت در طول مدت
جراحیها و نیز تفاوت در میزان انسولین دریافتی (در مطالعه بهداد
و همکاران) منجر به ایجاد چنین تفاوتهایی شده باشد .اختالف
نتایج مطالعه عظمتی ،بهداد و کاویانی و مطالعه حاضر شاید به
علت سطح استرس متفاوت ناشی از عمق بیهوشی متفاوت وجود
داشته که چون در هیچ یک از مطالعات عمق بیهوشی اندازهگیری
نشده است قابل داوری نمیباشد .کوک و همکاران به بررسی اثر
بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران طی عمل کرانیوتومی پرداخته و
مشاهده کردند که میزان گلوکز خون پس از شروع بیهوشی در هر
دو گروه دریافتکننده دو ماده کاهش داشته ،و در گروه
دریافتکننده ایزوفلوران در تمامی زمانها از شروع جراحی تا یک
ساعت پس از اتمام آن ،گلوکز خون نسبت به گروه دریافتکننده
پروپوفول باالتر بوده است ( .)20تفاوت در حجم نمونه ،نوع
جراحی ،نحوه بیهوشی ،غلظت داروهای مورد استفاده و طول
مدت جراحی ممکن است منجر به ایجاد این تفاوت شده باشد،
اگرچه علیرغم انتخاب نکردن بیماران دیابتی و نیز تزریق نکردن
انسولین در آنان در این مطالعه ،نتایج آنها با مطالعه ما همسو است
اما با در نظر گرفتن حجم نمونه باالتر شاید نتایج متفاوتی حاصل
گردد .باید در نظر داشته باشیم که نمونههای بررسی شده در
مطالعات مختلف و نیز مطالعه فوق ،تحت تاثیر تغییرات گوناگون
فیزیولوژیک میباشند و نسبت دادن صرف تغییرات قندخون به
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این دو دارو به دلیل پیچیدگی این تغییرات فیزیولوژیک و نیز
دخالت سایر عوامل دارویی در حین جراحی ،ممکن است صحیح
نباشد ( .)20پاسخ اندوکرین به شرایط استرسزا  -که به دنبال
بسیاری از وقایع نظیر جراحی رخ میدهد  -میتواند با کاهش
هورمونهای آنابولیک و افزایش در هورمونهای کاتابولیک،
افزایش داشته باشد و بدین ترتیب کاهش انسولین و افزایش
کورتیزول منجر به افزایش گلوکز خون گردد که یکی از پاسخهای
اصلی متابولیک به چنین استرسی خواهد بود (21و .)20از سویی
دیگر ،مواد بیهوشی دهنده میتوانند میزان این واکنشها را تغییر
دهند؛ برای مثال بررسی ایزوفلوران در مطالعات مختلف که موارد
جراحی و غیر جراحی را با هم مقایسه نموده ،بیانگر اثر این ماده بر
افزایش قندخون به واسطه القا تولید گلوکز ،کاهش استفاده از آن
در بافتها و کاهش ترشح انسولین از طریق مهار گیرندههای
سلولی پانکراس بوده است (22و .)20در بررسیهایی که بر روی
حیوانات انجام شده ،اثر بیهوشی عمومی با ایزوفلوران در افزایش
مقاومت کبدی به انسولین مشاهده شده است ( .)27مکانیسم اثر
پروپوفول بر فازهای مختلف ترشح انسولین به دنبال افزایش
قندخون نیز اگر چه به خوبی مشخص نیست اما میزان آن بسیار
کم گزارش شده است (22و .)20اختالف مشاهده شده در مطالعه
حاضر با برخی مطالعات قبلی میتواند به دلیل تفاوت در وضعیت
بیماران مورد بررسی و نوع بیماری آنها ،وضعیت همودینامیک
مختلف در جراحیهای گوناگون ،طولمدت متفاوت انواع
جراحیهای بررسی شده ،ردههای سنی متغیر بیماران بررسی شده
و نیز بازههای مختلف ارزیابی اثرات داروها بوده باشد .به عالوه،
در بیماران مبتال به دیابت نوع  ، 2مقاومت به انسولین و اختالل در
عملکرد آن وجود داشته و در نتیجه ممکن است اثر ایزوفلوران و
حتی پروپوفول بر کاهش عملکرد انسولین و ترشح آن ،زیاد
چشمگیر به نظر نرسد .یکی از مهمترین محدودیتهای این مطالعه
عدم بررسی سطح هورمونهای مرتبط با قند خون نظیر انسولین یا
گلوکاگون و یا کورتیزول و در نتیجه عدم محاسبه نسبت گلوکز به
انسولین در دو گروه مورد بررسی در این مطالعه است .دانستن
وضعیت عوامل کاهنده و افزاینده قندخون به شناخت دقیقتر
روندهای حاکم بر افزایش و یا کاهش قندخون در بیماران مطالعه
کمک شایانی مینماید .درکنار این موارد ،نوع جراحیهای انجام
شده بر روی بیماران نیز در این مطالعه ارزیابی نشده است و ممکن
است نتایج انواع مختلف جراحی با یکدیگر تفاوتهایی داشته
باشند .با توجه به نتایج متفاوت مطالعات قبلی با یکدیگر ،واضح
نبودن مکانیسمهای پروپوفول و ایزوفلوران بر بسیاری از مواد
موجود در خون و نیز محدودیت مطالعات بر روی بیماران دیابتی
بهتر است در آینده مطالعات گستردهتری با حجم نمونه بیشتر در
این زمینه انجام گردد .مطالعه ما نشان داد که در هر دو گروه
بیمارانی که پروپوفول و ایزوفلوران دریافت کرده بودند ،ضربان

قلب ،فشار متوسط شریانی و درجه حرارت بدن ،با این که با
گذشت زمان تغییراتی داشتهاند ولی دو گروه قبل ،حین عمل
جراحی اختالف معنی دار آماری نداشتهاند .دو گروه از نظر درصد
اشباع اکسیژن خون در زمانهای قبل از شروع عمل جراحی 51 ،و
 36دقیقه پس از شروع عمل جراحی اختالف آماری معنیدار
داشتهاند ،هر چند این اختالف به علت آنکه در تمامی موارد
درصد اشباع اکسیژن خون باالتر از  17درصد بوده است از نظر
بالینی ارزشمند نیست ولی میتواند با اثرات سرکوب کننده قلب و
عروق پروپوفول و کاهش خونرسانی محیطی ناشی از این تاثیر در
گروه پروپوفول قابل توجیه باشد .شاخص  ETCO2در تمامی
مقاطع زمانی در گروه مصرف کننده پروپوفول نسبت به گروه
ایزوفلوران باالتر بود .هر چند باالتر بودن  ETCO2در گروه
پروپوفول در زمان قبل از عمل جراحی را بتوان به سطح استرس
بیشتر در بیماران گروه ایزوفلوران نسبت داد ولی از آنجا که مداخله
مطالعه حاضر در این مقطع زمانی هنوز شروع نشده بوده است
نمیتوان آن را به تاثیر داروهای مورد مطالعه نسبت داد و این یافته
بیشتر میتواند یک یافته اتفاقی باشد .به عالوه از آنجا که تهویه
تمام بیماران در طول عمل تحت کنترل ونتیالتور ماشین بیهوشی
بوده است این تفاوت در طول عمل را نمیتوان به تاثیر متفاوت
داروها نسبت داد.
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نگهداری بیهوشی به وسیله انفیوژن پروپوفول در مقایسه با
استفاده استنشاقی از ایزوفلوران در طول عمل میتواند به حفظ
قندخون در سطح پایینتری کمک نماید .بنابراین احتماال استفاده از
پروپوفول جهت نگهداری بیهوشی در بیماران مبتال به دیابت
ملیتوس نوع  2از نظر کنترل سطح قند خون و پیشگیری از
هیپرگالیسمی میتواند بر ایزوفلوران ارجحیت داشته باشد.
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