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Background and Aim: Accumulation of secretions is one of the serious complications in patients under
mechanical ventilation. The management of airway secretions in these patients includes using the usual
methods like fluid therapy as well as techniques such as changing the patient's position and manual
hyperinflation. Tracheal suction, which is performed with the aim of secretion removal, can be effective in
improving airway clearance along with manual hyperinflation techniques and postural drainage. This
randomized clinical trial was conducted in order to compare the effect of Manual Hyperinflation (MH) and
Postural Drainage (PD) on the respiratory parameters of patients under mechanical ventilation.
Methods: This crossover clinical trial study was conducted in the Intensive Care Units (ICUs) of Imam
Khomeini Hospital, Ilam in 2018. The sample size included 50 patients under mechanical ventilation who
were included in the study according to the inclusion criteria through convenience sampling. After the first 24
h, patients received routine respiratory care in the ICU. Each patient was randomly assigned to one of the two
intervention groups, MH or PD for 24 h. Then, the patient was transferred to the next intervention group.
Data collection tool included a demographic questionnaire and a form for recording respiratory variables
(including dynamic compliance, arterial blood oxygen saturation percentage, tidal volume, Peak Inspiratory
Pressure and Positive End Expiratory Pressure). On the first day, after selecting the patient and recording the
demographic information, when the patient needed suction, the patient's respiratory variables were recorded
at three times including before suction, 5 and 25 min after suction, and the results were recorded as the basic
information (control). During the second day, in addition to receiving routine respiratory care, before each
suction, depending on the intervention group, the patients were subjected to MH or PD and respiratory
variables were recorded before suctioning as well as 5 and 25 min after suction. On the third day, the patient
was assigned to the next intervention group (crossover design) and the evaluation of respiratory variables was
repeated and the results were recorded.
Results: Based on the repeated measure ANOVA, atrial blood oxygen saturation (P value=0.001), tidal
volume (P value=0.001) and dynamic compliance (P value=0.038) in the intervention groups, 25 min after
suction were more than the control group, in favor of MH intervention comparing to PD intervention.
Regarding the peak inspiratory pressure, the intervention of MH 25 min after suction created a significant
decrease compared to the PD (P value=0.001). There was no significant difference in the PEEP between any
of the study phases and the investigated times.
Conclusion: The findings reconfirmed the necessity of nursing interventions in order to manage airway
secretions, and also showed that MH intervention is more effective than PD in improving the respiratory
indicators. Therefore, while emphasizing the necessity of training HCWs for respiratory care and
management of airway clearance in patients under mechanical ventilation, it is suggested to prepare
evidence-based clinical guidelines emphasizing the superiority of MH intervention in order to improve the
respiratory indicators of patients.
Keywords: Manual Hyperinflation, Postural Drainage, Respiratory Indicators, Mechanical Ventilation,
Intensive Care Units
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زمینه و هدف :تجمع ترشحات یکی از عوارض جدی در بیماران تحت تهویه مکانیکی است .مدیریت ترشحات راه هوایی در بیمار تحت تهویه
مکانیکی شامل روشهای معمول (مایع درمانی سیستمیک) و همچنین تکنیکهایی از جمله تغییر وضعیت بیمار و اتساع دستی برای تخلیه
ترشحات است .ساکشن تراشه که با هدف تخلیه ترشحات انجام میگیرد ،میتواند به همراه تکنیکهای اتساع دستی و درناژ وضعیتی در بهبود
پاکسازی راه هوایی مؤثر واقع شود .مطالعه حاضر با هدف تعیین مقایسهای تأثیر اتساع دستی و درناژ وضعیتی بر شاخصهای تنفسی بیماران تحت
تهویه مکانیکی در قالب یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی با طرح متقاطع انجام شد.
روشها :این مطالعه کارآزمایی بالینی با طرح متقاطع ( )Crosse Overدر بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی ایالم در سالهای
 98 -99انجام شد .حجم نمونه این مطالعه  50نفر برآورد شد که به روش نمونهگیری در دسترس بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند.
پس از  24ساعت دریافت مراقبتهای روتین بخش ،هر بیمار به صورت تصادفی به یکی از دو گروه مداخله اتساع دستی ( )MHیا مداخله درناژ
وضعیتی ( )PDتخصیص داده شد .پس از  24ساعت دوم ،بیمار به گروه مداخلهی بعدی جابجا شد .ابزار گردآوری دادهها فرم مشخصات
دموگرافیک و فرم ثبت متغیرهای تنفسی (شامل متغیرهای کمپلیانس دینامیک ،درصد اشباع اکسیژن خون شریانی ،حجم جاری PIP ،و )PEEP
محقق ساخته بود .در روز اول پس از انتخاب بیمار و ثبت اطالعات جمعیتشناختی ،در زمان نیاز بیمار به ساکشن ،متغیرهای تنفسی بیمار در فواصل
زمانی قبل از ساکشن ،پنج و  25دقیقه بعد از ساکشن ارزشیابی و نتایج به عنوان اطالعات پایه (کنترل) ثبت شد .در روز دوم بیماران به صورت
تصادفی در یکی از دو گروه مداخله اتساع دستی یا درناژ وضعیتی قرار گرفتند .در طول روز دوم بیماران عالوه بر دریافت مراقبتهای تنفسی روتین
بخش ،قبل از هر بار ساکشن ،بسته به گروهی که در آن قرار داشتند تحت مداخله اتساع دستی یا درناژ وضعیتی قرار میگرفتند و در فواصل زمانی
قبل از ساکشن ،پنج و  25دقیقه بعد از ساکشن متغیرهای تنفسی ثبت میشد .در روز سوم بیمار به گروه مداخلهی بعدی تخصیص داده شد (طرح
متقاطع) و ارزشیابی متغیرهای تنفسی تکرار و نتایج ثبت شد.
یافتهها :بر اساس آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری تکراری ،درصد اشباع اکسیژن ،درصد حجم جاری ( )P value=0/001و کمپلیانس دینامیک
( )P value=0/038در گروههای مداخله در دقیقه  25بعد از ساکشن بیش از گروه کنترل و حاکی از برتری مداخله اتساع دستی نسبت به درناژ
وضعیتی بود .در مورد متغیر حداکثر فشار دمی نیز مداخله اتساع دستی در  25دقیقه پس از ساکشن کاهش معناداری نسبت به درناژ وضعیتی ایجاد
کرده بود ( ،)P value=0/001لیکن در میزان  PEEPبین هیچ یک از گروههای مطالعه و زمانهای مورد بررسی تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری :یافتههای این مطالعه ،ضمن تأیید ضرورت مداخالت پرستاری به منظور مدیریت ترشحات راه هوایی ،نشان داد مداخله اتساع دستی
در بهبود درصد حجم جاری ،اشباع اکسیژن خون شریانی و کمپلیانس دینامیک و نیز در کاهش میزان  PIPمؤثرتر از درناژ وضعیتی است .لذا ضمن
تأکید بر ضرورت آموزش کارکنان مراقبت سالمت جهت مراقبت از راه هوایی و مدیریت تجمع ترشحات در بیماران تحت تهویه مکانیکی پیشنهاد
میشود دستورالعملهای بالینی مبتنی بر شواهد با تأکید بر برتری مداخله اتساع دستی به منظور بهبود شاخصهای تنفسی بیماران تهیه و ابالغ
شود.
کلیدواژهها :اتساع دستی ،درناژ وضعیتی ،شاخصهای تنفسی ،تهویه مکانیکی ،بخشهای مراقبت ویژه
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روشها
این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی با طرح متقاطع است.
جامعه آماری این مطالعه را کلیه بیماران بستری در بخشهای
مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی شهر ایالم
تشکیل میدادند .جهت انجام این پژوهش ،پژوهشگر به مدت
هفت ماه ،از مهر ماه سال  98تا فروردین ماه سال  99به
بخشهای مراقبتهای ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر ایالم
مراجعه کرد .نمونههای پژوهش بر اساس مطالعه لوادسری
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بخش مراقبتهای ویژه به معنی امروزی برای اولین بار در سال
 1952در کپنهاگ دانمارک برای جداسازی بیماران بدحال
صورت گرفت که اکثر این بیماران نیاز به حمایت تنفسی
داشتهاند[ .]1اکثر بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه به
دلیل مشکالت حاد تنفسی نیازمند استفاده از تهویه مکانیکی
( )Mechanical Ventilationبرای ایجاد و حفظ یک راه
هوایی مطمئن جهت تبادل گازها هستند[ .]1،2با این حال،
لولهگذاری برای تهویه مکانیکی و یا طوالنی شدن مدت زمان
استفاده از تهویه مکانیکی اثرات مضری بر مکانیسمهای
پاکسازی طبیعی راه هوایی (انتقال موکوسیلیاری و سرفه) داشته
و منجر به تجمع ترشحات میشود[ .]2تجمع ترشحات ریوی
ممکن است باعث افزایش مقاومت و یا انسداد جزئی یا کلی راه
هوایی شود که در نتیجه هیپوونتیالسیون و آتلکتازی آلوئولی،
هیپوکسمی و افزایش بار تنفسی ایجاد میشود[ .]2آتلکتازی با
انسداد راه هوایی در اثر تجمع ترشحات میتواند موجب اختالل
در تبادل گازی ،تشدید هیپوکسمی و در نتیجه عوارض
خطرناکی مانند اسیدوز ،سیانوز و دیس ریتمیهای قلبی شود[.]3
تجمع ترشحات و آتلکتازی ممکن است به یک محیط مطلوب
برای رشد باکتریایی منجر شده و موجب بروز عفونتهای ریوی
میشود[ .]4بنابراین ،تجمع ترشحات ریوی در تهویه مکانیکی
یک مشکل پیچیده است که ممکن است موجب طوالنی شدن
زمان تهویه مکانیکی تهاجمی شده و در نتیجه بر پیش آگهی
بیمار تأثیر منفی بگذارد.
پاکسازی و پیشگیری از انسداد راه هوایی و باز نگهداشتن آن در
بیماران تحت تهویه مکانیکی یکی از وظایف مهم پرستاران در
بخشهای ویژه است[ .]5اتساع دستی ( Manual
 )Hyperinflationو درناژ وضعیتی ()Postural Drainage
از جمله اقداماتی هستند که در بخشهای مراقبت ویژه ،جهت
پاکسازی تجمع ترشحات ریوی و انسداد راه هوایی برای بیماران
تحت تهویه مکانیکی انجام میشود[ .]6،7در اتساع دستی ،ریهها
با  50درصد بیشتر از آن حجمی از هوا که توسط ونتیالتور به
بیمار داده میشود ،پر میشود[ .]7هدف اتساع دستی کمک به
تحرک ترشحات ریوی عالوه بر ساکشن داخل لوله تراشه
است[ .]8اتساع دستی با باز کردن نواحی دچار آتلکتازی باعث
بهبود اکسیژن رسانی و تخلیه بهتر ترشحات میشود[ .]9درناژ
وضعیتی نیز وضعیتی است که در آن بدن در موقعیتی قرار
میگیرد که در آن گرانش به تخلیه مخاط از برونشهای دیستال
به مجاری هوایی پروگزیمال کمک میکند[ .]7نتایج مطالعه
خلیل و همکاران نشان داد که مداخله اتساع دستی با فشرده
سازی قفسه سینه و ساکشن داخل تراشه علیرغم اینکه هیچ
تغییر قابل توجهی در سایر پارامترهای گازهای خون شریانی
ایجاد نمیکند؛ اما عمدتاً پارامترهای اکسیژنرسانی شریانی را در

بیماران تحت تهویه مکانیکی بهبود میبخشد[ .]10نتایج حاصل
از مطالعات مختلف نشان دهنده اثرات مثبت اتساع دستی و درناژ
وضعیتی بر معکوس کردن آتلکتازی ،پاکسازی و تحریک
ترشحات ریوی بوده است[ .]11–7،9با این وجود شواهد اندکی
وجود دارد که به وضوح نشان دهنده تأثیر مثبت اتساع دستی و
درناژ وضعیتی بر شاخصهای تنفسی بیماران تحت تهویه
مکانیکی باشد .بهبود شاخصهای تنفسی از جمله کمپلیانس
دینامیک و درصد اشباع اکسیژن شریانی از اهداف مهم ارایه
دهندگان مراقبتهای سالمت در بخشهای مراقبت ویژه در
بیماران تحت تهویه مکانیکی است .در واقع بهبود کمپلیانس
دینامیک یا به عبارتی پذیرش ریه بیمار در مقابل ورود هوا یا
فشار مثبت حین تهویه منجر به بهبود وضعیت کلی تنفس بیمار
و افزایش احتمال موفقیت در جدا کردن موفق بیمار از ونتیالتور
میشود[ .]12وقتی کمپلیانس کاهش پیدا میکند ،فشار ترانس
پولمونری بیشتری جهت انتقال حجم جاری به ریهها الزم است.
از طرفی به جهت کاهش خطر باروتروما ،از حجم جاری
پایینتری در این بیماران استفاده میشود .کاهش کمپلیانس ریه
همچنین باعث افزایش کار تنفسی و کاهش احتمال موفقیت در
جدا کردن بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی میشود .کاهش اشباع
اکسیژن شریانی و بروز هیپوکسی نیز از شرایط تهدید کننده
زندگی بیماران تحت تهویه مکانیکی است[ .]12،13با توجه به
اهمیت تخلیه ترشحات راههای هوایی و بهبود شاخصهای
تنفسی در بیماران تحت تهویه مکانیکی ،در برخی از کشورها از
جمله آمریکای شمالی از درمانگرهای تنفسی استفاده میشود .در
بیمارستان این کشورها معموال به ازای هر هشت بیمار بستری
در بخشهای مراقبت ویژه یک درمانگر تنفسی در نظر گرفته
میشود .از سوی دیگر در کشورهایی نظیر استرالیا این نقش
حرفهای به عهده پرستاران متخصص نهاده میشود[.]14
بنابراین طراحی و انجام مطالعاتی که به شناسایی مداخالت مؤثر
در بهبود شاخصهای تنفسی در بیماران تحت تهویه مکانیکی
میپردازد ،الزامی است .مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر دو
مداخله اتساع دستی و درناژ وضعیتی بر شاخصهای تنفسی در
بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخشهای مراقبت ویژه،
طراحی و اجرا شد.
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( )Luadsriو همکاران و سایر مطالعات مشابه با استفاده از
فرمول تعیین حجم نمونه  50نفر محاسبه شد ،با احتمال ریزش
 20درصد حجم کل نمونه  60نفر در نظر گرفته شد[ .]18–15از
 520بیمار بستری در این دوره 60،بیماری که معیارهای ورود به
مطالعه را دارا بودند پس از اخذ رضایتنامه شفاهی و کتبی
شرکت در پژوهش از قیم قانونی ایشان ،به روش تدریجی
انتخاب و سپس جهت انجام این تکنیکها به صورت تصادفی به
دو گروه مداخله اتساع دستی و مداخله درناژ وضعیتی تقسیم
شدند .شش بیمار به علت تغییر در تنظیمات دستگاه تهویه
مکانیکی ،و چهار بیمار به علت افزایش فشار مغزی در فاصله
زمانی کمتر از  24ساعت پس از انتخاب و ورود به مطالعه ،از
مطالعه حذف شدند و در نهایت تجزیه و تحلیل آماری بر روی
یافتههای حاصل از بررسی  50بیمار انجام شد
معیارهای ورود به مطالعه شامل سن  18-60سال ،داشتن لوله
تراشه ،اتصال به تهویه مکانیکی با مد حجمی برای مدت حداقل
 48ساعت (از روز قبل از مداخله تا پایان روز سوم بعد از مداخله،
میبایست بیمار با همین مد تهویه توسط دستگاه تهویه
مکانیکی تهویه میشد) داشتن وضعیت همودینامیک
( )Hemodynamicپایدار فشار متوسط شریانی (Mean
 )Luadsri Arterial Pressureبین  60-110میلی متر
جیوه ،ضربان قلب کمتر از  110ضربه در دقیقه ،اشباع اکسیژن
شریانی باالتر از  90درصد بود .معیارهای خروج از مطالعه نیز
شامل تغییر در تنظیمات تهویه مکانیکی در طول مطالعه و
برونکواسپاسم شدید ،افزایش فشار مغزی و یا عدم تمایل به
ادامه همکاری توسط همراه /قیم قانونی بیمار در طول مطالعه
بود .ابزار گردآوری اطالعات از دو بخش تشکیل شده بود .بخش
اول مربوط به مشخصات فردی -تنفسی واحدهای مورد پژوهش
بود .این مشخصات شامل سن ،جنس ،مدت بستری ،مد دستگاه
تهویه مکانیکی ،فشار مثبت انتهای بازدم ( Positive End
 ،)Expiratory Pressureفشار حمایتی ( Pressure
 ،)Supportiveتشخیص بیماری ،حجم جاری ( Tidal
 ،)Volumeحداکثر فشار راه هوایی ( Peak Inspiratory
 )Pressureو سایز لوله تراشه بود که با مشاهده دستگاه تهویه
مکانیکی و استفاده از پرونده بالینی بیمار تکمیل شد .بخش دوم
ابزار شامل اطالعات مربوط به متغیر درصد اشباع اکسیژن خون
شریانی و کمپلیانس دینامیک بود .جهت تعیین روایی ابزار
گردآوری اطالعات از روش اعتبار محتوی و جهت تعیین پایایی
دستگاه تهویه مکانیکی و مانیتور باالی سر بیماران از روش
بررسی همسانی تاریخ کالیبراسیون استفاده شد .شاخصهای
تنفسی بالفاصله قبل از اجرای مداخله اتساع دستی و یا درناژ
وضعیتی و سپس پنج و  25دقیقه بعد از انجام مداخله و ساکشن
ترشحات در هر دو گروه مداخله اتساع دستی و مداخله درناژ

وضعیتی که به صورت جداگانه یکی از مداخالت را گرفته ثبت
شد.
روش کار بدین صورت بود که در صورت داشتن معیارهای ورود،
بیماران به مدت  24ساعت تحت مراقبت روتین بخش
مراقبتهای ویژه قرار میگرفتند و در طول این  24ساعت در
زمان نیاز بیمار به ساکشن ،متغیرهای تنفسی نمونهها در فواصل
یک دقیقه قبل از ساکشن ،پنج دقیقه بعد از ساکشن و  25دقیقه
بعد از ساکشن ارزشیابی و نتایج در پرسشنامه گردآوری اطالعات
ثبت شد .در روز دوم بیماران به صورت تصادفی ساده به یکی از
دو گروه مداخله اتساع دستی یا درناژ وضعیتی وارد میشدند .در
طول روز دوم ،قبل از هر بار ساکشن ،بسته به گروهی که
بیماران در آن بودند مداخله اتساع دستی یا مداخله درناژ وضعیتی
انجام میشد .در این مرحله نیز همانند روز اول شاخصهای
تنفسی در هر سه مرحله زمانی یک دقیقه قبل ،سپس پنج و 25
دقیقه پس از ساکشن ،اندازهگیری میشد .در روز سوم برای
بیماران گروه درناژ وضعیتی مداخله اتساع دستی و برای بیماران
گروه مداخله اتساع دستی مداخله درناژ وضعیتی انجام شد .به
عبارت دیگر نوع مداخله در گروهها تغییر پیدا کرد .در این مرحله
نیز شاخصهای تنفسی در هر سه مرحله زمانی یک دقیقه قبل،
پنج و  25دقیقه پس از ساکشن ،اندازهگیری شد.
در این مطالعه مراحل اجرای مداخله اتساع دستی به شرح زیر
بود:
نخست عالئم حیاتی و وضعیت بیماران به منظور اطمینان از
پایداری آنها و به منظور تشخیص تغییرات به دقت مورد بررسی
قرار گرفتهاند .برای به حداکثر رساندن اثربخشی درمان ،بیمار به
گونهای قرار داده شد تا تهویه به ریه در حد بهینه باشد و به
تخلیه ترشحات کمک کند .سپس آمبوبگ با استفاده از رابط
اکسیژن به مانومتر که بر روی دو لیتر در دقیقه تنظیم شده بود
وصل شده بعد از جدا سازی لوله خرطومی دستگاه تهویه
مکانیکی و وصل کردن امبوبگ به لوله تراشه بیمار به مدت یک
دقیقه هر  6ثانیه بیمار تهویه و بالفاصله ساکشن انجام شد و
مجدداً بیمار به دستگاه تهویه وصل شد[.]10
جهت انجام مداخله درناژ وضعیتی قبل از انجام ساکشن لوله
تراشه دق در  5-6وضعیت (لب پایین سمت راست ریه ،لب
میانی سمت راست ریه ،لب فوقانی سمت راست ریه ،لب پاینی
سمت چپ ریه ،لب باالیی سمت چپ ریه) انجام شد .در هر
موقعیت ضربه زدن به مدت  10دقیقه (منظور دق قفسه سینه با
دست است) توسط نفر دوم انجام شد .در هنگام انجام این
مداخله ،بیمار در زاویه مورد نیاز وضعیت داده میشد و به کمک
بالش وضعیت مورد نظر حفظ میشد .ضمناً برای شل شدن
ترشحات ضربه قفسه سینه انجام شد .بعد از انجام مداخله بیمار
از دستگاه تهویه جدا و ساکشن انجام شد و سپس به دستگاه
تهویه مکانیکی وصل شد.
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ساکشن به روش استریل و استاندارد طبق روتین انجام
گرفت[ .]6برای انجام ساکشن استاندارد ،از دستکش استریل،
سوند نالتون استریل که قطر کاتتر آن نصف قطر لوله تراشه بود
و هم چنین از سه راهی ساکشن و لوله رابط ساکشن مخصوص
هر بیمار استفاده شد .ساکشن به روش باز و با استفاده از
ساکشن مرکزی صورت گرفت ،فشار آن در محدوده 80-120
میلیمتر جیوه تعیین شد .هم چنین ساکشن داخل تراشه به مدت
 10تا  15ثانیه و برحسب نیاز بیمار چندین نوبت در یک روز
انجام شد .هنگام خارج کردن کاتتر ساکشن داخل لوله تراشه به
صورت چرخشی انجام شد تا مانع از کنده شدن بافت یا
هیپوکسی بیمار شود[ .]17،19،20عالئم حیاتی در طول ساکشن
به صورت پیوسته چک میشد .در صورت انحراف عالئم حیاتی
از محدوده طبیعی ،ساکشن خاتمه مییافت .درصد اشباع
اکسیژن خون شریانی با پالس اکسیمتری متصل به مانیتور
باالی سر بیمار اندازهگیری شد و میانگین آن برای یک دقیقه
محاسبه شد .همچنین کامپلیانس دینامیک با استفاده از فرمول
حجم جاری تقسیم بر حداکثر فشار دمی منفی فشار مثبت
بازدمی محاسبه و میانگین آن برای یک دقیقه تعیین شد که
حجم جاری ،حداکثر فشار دمی و فشار مثبت بازدمی از دستگاه
تهویه مکانیکی قابل رؤیت بودند.
جهت تعیین نمره توافق بین دو پرستار جهت ثبت عالئم حیاتی،
از ضریب توافقی کاپا کوهن استفاده شد که توافق  0/8بدست

 24ساعت

گروه ب  25نفر
(ابتدا ساکشن با درناژ وضعیتی)

(ابتدا ساکشن با اتساع دستی)

میانگین درصد اشباع

میانگین درصد اشباع

Cross Over

اکسیژن شریانی و کمپلیانس دینامیک

اکسیژن شریانی و کمپلیانس دینامیک

گروه الف  25نفر
(سپس ساکشن با درناژ وضعیتی)

گروه ب  25نفر
(سپس ساکشن با اتساع دستی)
 24ساعت
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گروه الف  25نفر

آمد از این رو یکی از مشاهدهگرها بقیه موارد را ارزیابی نمود.
همچنین ضریب توافق بین دو پرستار جهت انجام مداخله ،در
گروههای مداخله  0/9بود .اطالعات با استفاده از نرم افزار
 SPSSنسخه  23و به کمک آمار توصیفی (برآورد فراوانی،
درصد ،محاسبه میانگین و انحراف معیار) ،جهت بررسی روند
تغییرات از آزمون تحلیل اندازهگیری مکرر ( Repeated
 )Measures ANOVAآزمونهای کای اسکوئر ( Chi
 ،)Squqreبرای مقایسه بین گروهی آزمون تی مستقل
( ،)Independed t Testآزمون تحلیل واریانس استفاده شد.
همچنین برای بررسی اثر مداخالت از سطح معناداری
آزمونهای فوق کوچکتر از  0/05در نظر گرفته شد .همچنین
قبل از شروع مطالعه مجوزهای الزم از کمیته اخالق دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،ریاست و مسئولین مربوطه بیمارستان امام
خمینی ایالم اخذ شد .الزم به ذکر است که از قیم قانونی تمامی
شرکتکنندگان در این مطالعه (با توجه به اینکه بیماران تحت
تهویه مکانیکی بودهاند) ،رضایتنامه آگاهانه شفاهی و کتبی
کسب شد و به آنها اطمینان داده شد که تمام اطالعات
بیمارشان محرمانه خواهد ماند و همچنین بر اختیاری بودن
شروع و تداوم همکاری با مطالعه و انتشار نتایج حاصل از مطالعه
جهت بکارگیری پژوهشگران نیز تأکید شد.

دیاگرام مطالعه
] [ DOI: 10.30491/15.2.82
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هدف این مطالعه مقایسه تأثیر دو مداخلهی اتساع دستی و درناژ
وضعیتی بر شاخصهای تنفسی بیماران تحت تهویه مکانیکی
بستری در بخشهای مراقبت ویژه تروما بود .در (جدول یک)
مشخصات فردی و تنفسی واحدهای مورد پژوهش تعداد و
درصد فراوانی بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه تروما
ارایه شده است.
یافتههای (جدول یک) بر اساس آزمون آماری تی مستقل و
مجذور کای نشان میدهد ،که دو گروه الف (اول اتساع دستی
سپس درناژ وضعیتی) و ب (اول درناژ وضعیتی سپس اتساع
دستی) از نظر متغیرهای سن ،جنس ،تشخیص بیماری و حجم
جاری و سایز لوله تراشه همگن بوده و تفاوت آماری معناداری
نداشتند.
نتایج حاصل از این مطالعه نشاندهنده ،باال بودن میزان
کمپلیانس دینامیک در گروه مداخله اتساع دستی نسبت به گروه
مداخله درناژ وضعیتی بود (جدول دو) .بیشترین میزان کمپلیانس
دینامیک مربوط به فاز مداخله اتساع دستی در زمان  25دقیقه
پس از ساکشن با میانگین  43/13و انحراف معیار  5/31بود.
کمترین میزان کمپلیانس دینامیک بعد از ساکشن مربوط به
گروه کنترل با میانگین  30/4با انحراف معیار  8/5در زمان پنج
دقیقه بعد از ساکشن بود.

نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری تکراری نشان
داد ،که روند تغییرات کمپلیانس دینامیک بین سه گروه کنترل،
مداخله اتساع دستی و مداخله درناژ وضعیتی در زمان  25دقیقه
پس از ساکشن از نظر آماری معنادار بود (.)P-Value≤0.05
میزان کامپلیانس دینامیک در سه گروه کنترل ،مداخله اتساع
دستی و مداخله درناژ وضعیتی قبل از ساکشن و در زمان پنج
دقیقه پس از ساکشن از نظر آماری معنادار نبود .از این رو بر
اساس یافتههای حاصل از این مطالعه مداخله اتساع دستی
نسبت به مداخله درناژ وضعیتی پتانسیل باالتری جهت بهبود
کمپلیانس دینامیک در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در
بخشهای مراقبت ویژه دارد.
نتایج حاصل از این مطالعه همچنین نشان داد که بیشترین
میزان درصد اشباع اکسیژن با میزان  98/36میلیمتر جیوه
مربوط به فاز مداخله اتساع دستی در زمان  25دقیقه بعد از
ساکشن بود (جدول سه) .پس از آن بیشترین میزان درصد اشباع
اکسیژن با مقدار  97/13مربوط به فاز مداخله درناژ وضعیتی در
زمان  25دقیقه پس از ساکشن بود .کمترین میزان درصد اشباع
اکسیژن بعد از ساکشن ،مربوط به گروه کنترل با میانگین و
انحراف معیار()94/2±22/53در زمان پنج دقیقه بعد از ساکشن
بود .نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس ،اندازهگیری تکراری
نشان داد ،که روند تغییرات درصد اشباع اکسیژن شریانی بین
گروهها در زمان پنج و  25دقیقه پس از ساکشن به ترتیب در
سطح  0/05و  0/01معنادار بود ( .)P-Value≤0.01بر اساس
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نتایج مطالعه نشان داد ،روند تغییرات میانگین  PIPدر هر سه
گروه کنترل ،فاز مداخله اتساع دستی و درناژ وضعیتی دارای
روندی کاهشی بود (جدول پنج) .بیشترین میزان  PIPمربوط به
فاز مداخله درناژ وضعیتی قبل از ساکشن بود و کمترین آن
مربوط به فاز اتساع دستی در زمان  25دقیقه پس از ساکشن
بود .نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری تکراری
نشان داد که روند تغییرات کمپلیانس دینامیک بین گروهها در
زمان قبل از ساکشن و پنج دقیقه بعد از ساکشن معنادار نبود
( ،)P=0.552اما در زمانهای  25دقیقه پس از ساکشن بین
گروهها در سطح  0/01تفاوت معنادار وجود داشته و برتری با
مداخله اتساع دستی (از نظر کاهش میانگین  )PIPبود (P-
 .)Value≤0.01همچنین نتایج مطالعه نشان داد ،میانگین
 PEEPدر هر سه گروه کنترل ،فاز مداخله اتساع دستی و درناژ
وضعیتی در زمانهای قبل از ساکشن ،پنج و  25دقیقه بعد از
ساکشن ثابت بود (جدول شش) .همچنین نتایج حاصل از آزمون
تحلیل واریانس اندازهگیری تکراری نشان داد که روند تغییرات
 PEEPبین گروهها در زمانهای قبل از ساکشن ،پنج و 25
دقیقه پس از ساکشن معنادار نبود (.)P=0.871

یافتههای حاصل از مطالعه مداخله اتساع دستی نسبت به مداخله
درناژ وضعیتی ،تأثیر بهتری بر درصد اشباع اکسیژن داشت.
نتایج حاصل از این مطالعه همچنین نشان داد ،میزان درصد
حجم جاری در گروه کنترل ،فاز مداخله اتساع دستی و درناژ
وضعیتی دارای روندی افزایشی بود (جدول چهار) .بیشترین
میزان درصد حجم جاری مربوط به فاز مداخله اتساع دستی
( )536/46±71/79و زمان  25دقیقه بعد از ساکشن بود.
کمترین میزان درصد حجم جاری مربوط به گروه کنترل با
میانگین و انحراف معیار ( )442/28±02/34در زمان قبل از
ساکشن بود .نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری
تکراری نشان داد که روند تغییرات میانگین حجم جاری بین
گروهها در زمان قبل از ساکشن معنادار نبود ( ،)P=0.552اما
در زمانهای پنج دقیقه پس از ساکشن در سطح  5درصد و در
زمان  25دقیقه پس از ساکشن در سطح  0/01معنادار بود (P-
 .)Value≤0.01بر اساس یافتههای حاصل از مطالعه مداخله
اتساع دستی نسبت به مداخله درناژ وضعیتی تأثیر بهتری بر
درصد حجم جاری داشت.

گروه
سن بر حسب سال

تشخیص

پارامترهای تنفسی

آزمون و نتیجه
تی مستقل
P<0/09
تی مستقل
P<0/237

44/5±15/5

50/5±16/3

مرد

(44 )11

(56 )14

زن

(56 )15

(44 )11

حوادث مغزی

68/70

75/30

مشکالت داخلی

31/30

24/70

PEEP

5

5

تی مستقل

TV

487/30±34/01

546/48±96/84

7/8±0/4

7/6±0/4

تی مستقل
P>0.001
تی مستقل
P<0/86

شماره لوله تراشه (میانگین و انحراف معیار)

مجذورکای
P<0/761

جدول دو .مقایسه تأثیر دو نوع مداخله اتساع دستی و درناژ وضعیتی بر میانگین کمپلیانس دینامیک در  3بازه زمانی قبل از ساکشن،
P value
0/210
0/106
0/038

Repeated Measure ANOVA
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زمان
قبل از ساکشن
پنج دقیقه بعد از ساکشن
 25دقیقه بعد از ساکشن

پنج و  25دقیقه پس از ساکشن
مداخله درناژ وضعیتی
مداخله اتساع دستی
کنترل
N=25
N=25
21/4±7/05
21/4±5/35
19/2±12/6
34/5±9/58
36/5±10/65
30/8±4/5
38/5±9/52
43/5±13/31
33/6±6/26
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جنس

جدول یک .مشخصات فردی و تنفسی واحدهای مورد پژوهش
مداخله اول درناژ وضعیتی
مداخله اول اتساع دستی
متغیر
درصد
درصد
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جدول سه .مقایسه تأثیر دو نوع مداخله اتساع دستی و درناژ وضعیتی بر میانگین درصد اشباع اکسیژن شریانی در  3بازه زمانی

زمان
قبل از ساکشن
پنج دقیقه بعد از ساکشن
 25دقیقه بعد از ساکشن

قبل از ساکشن ،پنج و  25دقیقه پس از ساکشن
مداخله درناژ وضعیتی
مداخله اتساع دستی
کنترل
N=25
N=25
93/2±27/38
93/2±42/35
93/2±36/26
95/2±08/48
96/4±41/31
94/2±22/53
97/4±13/86
98/5±36/39
95/2±46/80

P value
0/931
0/016
0/000

جدول چهار .مقایسه تأثیر دو نوع مداخله اتساع دستی و درناژ وضعیتی بر میانگین درصد حجم جاری در  3بازه زمانی قبل از ساکشن،
زمان
قبل از ساکشن
پنج دقیقه بعد از ساکشن
 25دقیقه بعد از ساکشن

پنج و  25دقیقه پس از ساکشن
مداخله اتساع دستی
کنترل
437/21±17/69
442/28±02/34
489/31±75/45
467/30±88/45
536/46±71/79
482/34±08/60

P value
0/552
0/068
0/000

مداخله درناژ وضعیتی
447/21±53/23
467/31±01/16
521/48±69/61

جدول  .5مقایسه تأثیر دو نوع مداخله اتساع دستی و درناژ وضعیتی بر میانگین  PIPدر  3بازه زمانی قبل از ساکشن،
زمان
قبل از ساکشن
پنج دقیقه بعد از ساکشن
 25دقیقه بعد از ساکشن

پنج و  25دقیقه پس از ساکشن
مداخله درناژ وضعیتی
مداخله اتساع دستی
کنترل
39/2±4/32
39/1±1/91
38/1±8/24
36/1±1/81
32/2±2/01
37/1±3/68
35/1±5/58
30/1±1/27
36/1±3/26

P value
0/143
0/072
0/001

زمان
قبل از ساکشن
پنج دقیقه بعد از ساکشن
 25دقیقه بعد از ساکشن

پنج و  25دقیقه پس از ساکشن
مداخله اتساع دستی
کنترل
5/1±2/13
5/1±2/12
5/1±2/13
5/1±2/12
5/1±2/13
5/1±2/12

بحث

مجله پرستاری مراقبتهای ویژه

مطالعهی بهاوانه و ماداله ()Bhavane and Madhale
( ) 2018نیز نشان داد که اتساع دستی به طور معناداری منجر به
بهبود کمپلیانس دینامیک میشود .بهاوانه و ماداله در مطالعه
خود بیان کردند که حرکت مؤثر ترشحات ریوی مرکزی از راه
هوایی محیطی به داخل راه هوایی با کمک اتساع دستی و به
دنبال آن حذف ترشحات با کمک ساکشن منجر به پاکسازی
مؤثر راه هوایی و بهبود کمپلیانس دینامیک میشود[.]21
همچنین ،در مطالعه یوسفنیا درزی و همکاران ( )2015مداخله
فشردن قفسه سینه توانست میانگین کمپلیانس دینامیک را که
در حدود  30/06بود به  32/14در زمان  25دقیقه پس از
ساکشن افزایش دهد که این افزایش نسبت به گروه کنترل
معنادار بود[ .]3در مطالعه حاضر افزایش مختصری در کمپلیانس
دینامیک در زمان پنج دقیقه بعد از ساکشن نیز در گروه کنترل
دوره  ،15شماره 1401 ،2

] [ DOI: 10.30491/15.2.82

مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر دو مداخله اتساع دستی و
درناژ وضعیتی بر کمپلیانس دینامیک ،درصد اشباع اکسیژن خون
شریانی ،درصد حجم جاری ،حداکثر فشار دمی و فشار مثبت
انتهای بازدمی در بیماران تحت تهویه مکانیکی در بیمارستان
امام خمینی (ره) ایالم انجام شد .یافتهها نشان داد تفاوت
معناداری در باال بودن میزان کمپلیانس دینامیک در گروه
مداخله اتساع دستی نسبت به گروه مداخله درناژ وضعیتی وجود
دارد .تفاوت بین روند تغییرات کمپلیانس دینامیک بین سه گروه
کنترل ،مداخله اتساع دستی و مداخله درناژ وضعیتی در زمان 25
دقیقه پس از ساکشن از نظر آماری معنادار بود .به همین ترتیب

مداخله درناژ وضعیتی
5/1±1/12
5/1±1/12
5/1±1/12

P value
0/871
0/871
0/871
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جدول شش .مقایسه تأثیر دو نوع مداخله اتساع دستی و درناژ وضعیتی بر میانگین  PEEPدر  3بازه زمانی قبل از ساکشن،

مقایسه تأثیر اتساع دستی و درناژ وضعیتی بر شاخصهای تنفسی بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخشهای مراقبت ویژه :یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی 9 /

نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که مداخله اتساع دستی نسبت
به مداخله درناژ وضعیتی به صورت مؤثرتری منجر به بهبود
شاخصهای تنفسی بیماران تحت تهیه مکانیکی بستری در
بخشهای مراقبتهای ویژه میشود .تجمع ترشحات در راههای
هوایی و به دنبال آن کاهش اکسیژناسیون بافتی به عنوان
تهدیدی جدی اما قابل پیشگیری برای بیماران بستری در
بخشهای مراقبت ویژه محسوب میشود .لذا با شناخت عوامل
مؤثر و تأثیرگذار در بروز آن ،انجام برنامهریزیهای صحیح و
تدوین پروتکلهای درمانی و مراقبتی مبتنی بر کاهش تجمع
ترشحات و تخلیه مؤثرتر میتوان با پیشگیری از بروز آن به
عنوان یک عارضه ،به جداسازی زودتر بیماران از دستگاه تهویه
مکانیکی ،کاهش زمان بستری ،جلوگیری از عفونتهای تنفسی
و همچنین کاهش هزینههای درمانی در بیمارستان کمک کرد.

تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد پرستاری
مراقبتهای ویژه بوده که با کد اخالق
 IR.TUMS.FNM.REC.1398.044در دانشگاه علوم
پزشکی تهران ثبت شده است .بدین وسیله محققین از
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مشاهده شد .البته در برخی مطالعات از جمله مطالعه رزا ()Rosa
و همکاران( )2014اجرای فیزیوتراپی سینه پیش از ساکشن
تراشه در بیماران تحت تهویه مکانیکی تفاوت معناداری در
مقادیر کمپلیانس دینامیک ایجاد نکرد[ .]22همچنین دیاس
( )Diasو همکاران نشان دادند هیچ تفاوتی در کمپلیانس
دینامیک به دنبال فشردن قفسه سینه ایجاد نمیشود[.]2
همچنین در پژوهش حاضر یافتهها نشان داد تفاوت معنادار در
مقادیر درصد اشباع اکسیژن در مداخله اتساع دستی نسبت به
درناژ وضعیتی وجود دارد .نتایج حاصل از مطالعه ما با نتایج
مطالعهی خلیل و همکاران ( )2021همخوانی داشت .در مطالعه
خلیل و همکاران ( )2021اتساع دستی با فشردهسازی قفسه
سینه و ساکشن داخل تراشه میانگین اشباع اکسیژن شریانی
بیماران را بهبود داد[ .]10به همین ترتیب نتایج مطالعه بانرجی و
سورش ( )2020( )Banerjee and Sureshنیز نشان داد که
مداخله اتساع دستی به صورت مؤثری پارامترهای تنفسی از
جمله میانگین اشباع اکسیژن شریانی را در بیماران تحت تهویه
مکانیکی بهبود میبخشد[ .]23نتایج مطالعات نشان داد که
مداخله اتساع دستی با افزایش  30درصدی حجم جاری بازدمی
اجباری موجب استراحت عضالت بازدمی و کاهش خستگی و
تقاضای تنفسی و آرامش بیمار را فراهم نموده و در نتیجه منجر
به افزایش درصد اشباع اکسیژن شریانی میشود[ .]24همچنین
افزایش مختصری در درصد اکسیژن خون شریانی در گروه
کنترل پنج دقیقه بعد از ساکشن نشان داده شد .لیکن نتایج
مطالعه رزا و همکاران ( )2014تفاوت معناداری در مقادیر
اکسیژن خون شریانی به دنبال انجام فیزیوتراپی سینه پیش از
ساکشن تراشه در بیماران تحت تهویه مکانیکی نشان نداد[.]22
در پژوهش حاضر یافتهها نشان داد ،تفاوت معنادار در مقادیر
درصد حجم جاری در مداخله اتساع دستی نسبت به درناژ
وضعیتی وجود دارد .همسو با نتایج مطالعهی حاضر ،مطالعه
خلیل و همکاران ( ،)2021الدسری و همکاران ( ،)2021اسمان
( )Assmannو همکاران ( )2016و ما و همکاران ( )2005که
نشان دادند مداخله اتساع دستی منجر به بهبود میزان حجم
جاری در بیماران تحت تهویه مکانیکی میشود[.]10،25،26
مطالعهی سانتوس و همکاران ( )2010نیز نشان داد مداخله
اتساع دستی به طور قابل توجهی منجر به بهبود میزان حجم
جاری میشود[.]27
همچنین در پژوهش حاضر نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار
در مقادیر  PIPدر مداخله اتساع دستی نسبت به درناژ وضعیتی
وجود دارد .همسو با نتایج مطالعهی حاضر ،مطالعه سینگر
( )Singerو همکاران ( )2008نیز نشان داد ،که اتساع دستی
نیز به طور معناداری منجر به بهبود  PIPمیشود[ .]28در برخی
مطالعات از جمله مطالعه الدسری و همکاران ( )2021اجرای
مداخله اتساع دستی پیش از ساکشن تراشه در کودکان تحت

تهویه مکانیکی تفاوت معناداری در مقادیر  PIPایجاد نکرد[.]17
از دالیل تفاوت در نتایج بدست آمده میتوان به تفاوت در جامعه
مورد پژوهش اشاره کرد.
در پژوهش حاضر یافتهها نشان داد ،تفاوت معنادار در مقادیر
 PEEPدر هر سه گروه کنترل ،مداخله اتساع دستی و درناژ
وضعیتی در زمانهای قبل از ساکشن ،پنج و  25دقیقه بعد از
ساکشن وجود ندارد .همسو با نتایج مطالعهی حاضر ،مطالعه ویانا
( )Vianaو همکاران ( )2016و پائولوس ( )Paulusو همکاران
( )2011نیز نشان داد ،که اتساع دستی هیچ تغییری در میزان
 PEEPدر بیماران تحت تهویه مکانیکی ایجاد نکرد[.]29،30
با توجه به نتایج متفاوت و همچنین مطالعات اندک در این زمینه
هنوز انجام تحقیقات بیشتری برای تعیین تأثیر این روشها بر
روی شاخصهای تنفسی ،ضروری به نظر میرسد .پیشنهاد
میشود مطالعات آینده بر روی واحدهای مورد پژوهش با تعداد
بیشتر صورت پذیرد تا راهنمایی جهت استفاده از تکنیک درست
و مناسب در بخشهای ویژه باشد ،تعیین اثرات طوالنی مدت
تکنیکها درناژ وضعیتی و اتساع دستی بر مدت زمان اتصال به
تهویه مکانیکی و مدت بستری در  ،ICUبا توجه به اهمیت
مداخالت تنفسی برای همه گروههای سنی توصیه میشود.
همچنین توصیه میشود مطالعهای با همین عنوان در بخشهای
 PICUو  NICUبا رویکرد مقایسهای انجام شود.
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تضاد منافع
به این وسیله نویسندگان این مقاله بیان میکنند که هیچ گونه
.تضاد منافعی در خصوص مقاله حاضر وجود ندارد

،حمایتهای دانشگاه علوم پزشکی تهران و اساتید محترم
مسئولین محترم بیمارستان امام خمینی شهر ایالم همچنین
پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه و تمامی عزیزانی که
. کمال تشکر را دارند،در انجام این مهم همکاری نمودهاند
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