مقاله
مروري

مجله دانشكده پیراپزشکی ارتش جمهوري اسالمي ايران
سال چهارم

شماره 2

پاييز و زمستان  1388شماره مسلسل 7

ارزیابی عملکرد ریه قبل از اعمال جراحی
علی اکبر یعقوب کاظمی
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چكيده
سابقه و هدف :بررسی و ارزیابی عملکرد ریهها نقش مهمی در مراقبت و درمان بیمارانی دارد که باید تحت جراحی کاردیو
توراسیک یا غیره قرار گیرند ایفا مينمایند .در برخی از موارد ارزیابی عملکرد ریهها قبل از عمل ممكن است جهت جراحیهاي
اورژانس در نظر گرفته شود .میزان بروز مشکالت ریوی بعد از عمل زیاد است و ميتواند باعث مرگ و میر بیماران گردد و یا
مدت بستری نمودن بیمار را طوالنی نماید .عوارض ریوی در جراحیهاي غیر توراسیک نسبت به اعمال انجام شده بر روی
توراکس دقیقتر و بهتر قابل پیشبینی خواهند بود .به جرات میتوان گفت که روشهای موجود برای پیشگیری از عوارض ریوی
بعد از اعمال جراحی که قبل از جراحی مورد استفاده قرار میگیرند ،چندان موثر نیستند .اسپیرومتری تشویقی و استفاده از فشار
مثبت دایمی راههاي هوایی تنها اقدامات موثر در جهت جلوگیری یا کاهش بروز عوارض ریوی بعد از اعمال جراحی میباشند.
شناسایی بیمارانی که در معرض خطر اینگونه عوارض قرار دارند و انجام اقدامات مناسب برای کاهش عوامل خطر ساز ،بهطور
جدی باید قبل از اعمال جراحی مد نظر گرفته شوند.
مواد و روشها :مطالعه از نوع مروري ) (Review articleميباشد.

نتیجهگیری :با توجه به اهمیت عملکرد سیستم تنفس در تهویه و پرفیوژن ،اکسیژن رسانی به بافتها ،بهبود سریعتر زخمها و نیز
احتمال ایجاد عفونت و سایر عوارض ریوی که خود ميتواند به عنوان یک بیماری مستقل در نظر گرفته شوند ،ضروری است

که بررسی و ارزیابی عملکرد ریهها به دقت انجام گیرد تا میزان بروز عوارض مختلف و همچنین مرگ و میر بعد از عمل تا حد
امکان کاهش یابد.
كلمات کلیدي:

Surgery, Pulmonary Function, Preoperative Pulmonary Evaluation, Postoperative pulmonary complications

مقدمه

بیمار عوامل مربوط به نوع روش جراحی واختالف در تعاریف

جراحیهاي مهم خطرات مربوط به خود را دارند که این عوارض

مربوط به عوارض بعد از جراحی باشد .اطمینان از اینکه اقدامات

در صورت وجود بیماریهاي زمینهاي باعث افزایش مرگ ومیر

الزمه در جای خود انجام گیرد .و پیش بینی از بروز عوارض نیز

بیماران ميگردد .عوارض ریوی بعد از عمل شایع تر از عوارض

ميتواند اهمیت خاص خود را داشته باشد .این مقاله مروری دارد

قلبی هستند و زمان بستری شدن در بیمارستان را به طور متوسط 1

بر تغییرات فیزیولوژیک ریه که در حین بیهوشی و جراحی اتفاق

تا دو هفته بیشتر ميکنند و بیشک ميتوانند در میزان مرگ و میر

ميافتد و به طور خالصه عوارض ریوی شایع ناشی از جراحیها

اعمال جراحی نقش داشته باشند عوارض ریوی بعد ازعمل ميتواند

را توضیح میدهد و مروری بر بررسی عملکرد ریوی قبل از عمل

به ندرت بروز نماید یا اینکه در  70درصد موارد مشاهده ميگردد.

دارد و شامل اقدامات منطقی در رابطه با ارزیابی وضعیت قبل از

این اختالف زیاد در احتمال بروز عوارض ميتواند به خاطر خود

عمل بیمارانی که تحت عمل جراحی مختلفی قرار گیرند ميباشد.

1ـ مربي ،عضو هيأت علمي دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي آجا
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این کاهش در موارد وجود تراکئوستومی یا استرنوتومی به  30درصد
هم ميرسد .در جراحیهاي قسمت فوقانی شکم کاهش ظرفیت
باقیمانده عملی به مدت یک هفته تا حد50درصد باال ميرود و
مریض را مستعد مشکالت پس از عمل مينماید .این حقیقت که
این مشکالت بعد از چند بار بیهوشی گرفتن باقی ميمانند بیانگر
این است که این تغییرات در ریه و عملکرد قفسه سینه ميتواند
ناشی از خود جراحی باشد و یا در اثر اختالل عملکرد دیافراگم
ایجاد گردد .علت این پدیده کامال شرح داده میشود.
آسیبهاي مستقیم به عضله دیافراگم در حین مانورهای جراح
نشان داده که فشار ترانس دیافراگماتیک در طی بیشترین تحریک

شكل -مشکالت ریوی حین عمل جراحی و بیهوشی عمومی پاتوفیزیولوژی

عصب فرنیک ميتواند علتی برای کاهش فعالیتهای اعصاب

پاتوفیزیولوژی ریوی قبل از عمل

وابران باشد .رفلکسهاي مهاری مربوط به درد و سایر محرکهاي

مشکالت ریوی بعد از عمل در نتیجهي ادامه فرایندهای فیزیولوژیک

سمپاتیکی – پارا سمپاتیکی یا گیرندههاي احشایی همگی میتوانند

پیش از اعمال جراحی به وجود ميآید .این تغییرات فیزیولوژیک

جزء دالیل ایجاد مشکل باشد .کاهش ظرفیت باقیمانده عملی حجم

در جدول ذیل خالصه شده و مورد بحث قرار ميگیرد.

موثر ریوی را جهت تبادالت گازی کم مينماید.

تبادالت گازهای ریوی در مرحله پیش از عمل ميتواند به چندین

افت میزان ظرفیت باقیمانده عملی تا ثیر خودش را بر حجم محصور

علت مختل گردد .قرارگیری یک فرد عادی در وضعیت به پشت

شده ميگذارد و در نهایت منتهی به جایی ميشود که قسمتهاي

خوابیده ميتواند تمامی حجمهاي ریوی را غیر از حجم جاری تحت

فوقانی ریه ممکن است دچارآتلکتازی (ایجاد شانت) و یا تنها

تا ثیر قرار دهد .ظرفیت حیاتی  2تا  %5و ظرفیت کل ریه  7تا%10

قسمت کوچکی از ریه برای ادامه حیات متسع گردد به طوری که

کاهش ميیابند .حجم محصور شده  ،%10حجم باقیمانده  %40و

نسبتا ورود وخروج هوا به آن مناطق کم ميگردد و باعث به هم

ظرفیت باقیمانده عملی تا  20درصد کم ميگردند .این تغییرات بدون

خوردن نسبت تهویه به پرفیوژن شود که این ميتواند هیپوكسمیا

شواهدی از انسداد جریان هوا اتفاق ميافتد .بیهوشی عمومی نیز

را به همراه آورد .عوامل مهم مربوط به ایجاد آتلکتازی در مرحله

مشکل تحدیدی ) (restrictiveتهویه ریوی را بدتر مينماید :ظرفیت

پیش از عمل شامل کاهش پاکسازی مژکی مخاطها در نتیجه

باقیمانده عملی تا  25درصد بعد از یک جراحی ساده کاهش ميیابد.

استنشاق گازهاي بیهوشی ـ کاهش رفلکس سرفه ناشی از درد

↓ 25%ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺷﻜﻢ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻋﻤﻠﻲ

)(FRC

 ↓ 30%ﺗﻮراﻛﺲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ
↓ 50%ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺷﻜﻢ

اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ

ﻋﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮﻓﻪ و ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﺨﺎط

درد ،داروﻫﺎي ﻣﺨﺪر و ﺑﻴﻬﻮﺷﻜﻨﻨﺪهﻫﺎي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ

آﺗﻠﻜﺘﺎزي
اﺧﺘﻼل در ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي
ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻨﻔﺲ

↓ ﺣﺠﻢﻫﺎي رﻳﻮي
اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﺨﺎط و درد ،داروﻫﺎي ﻣﺨﺪر
ﺷﺎﻧﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﺗﻠﻜﺘﺎزي،
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻔﺲ و ﺗﻨﮓ ﺷﺪن ﻋﺮوق رﻳﻮي
داروﻫﺎي ﻣﺨﺪر
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و داروهای مخدرو بلوک عصبی ـ عضالنی ميباشد .داروهاي

ﻋﻮارض رﻳﻮي ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ

بیهوشی استنشاقی باعث افزایش انقباض عروقی ریه ناشی از

ﻋﻮارض ﻋﻤﻮﻣﻲ

کاهش اکسیژن ميگردد ونسبت تهویه به پرفیوژن را بیشتر تغییر
میدهند .هیپوکسمیا و هایپرکپنیا (افزایش  COخون) در حین و
2

پس از عمل در بسیاری از موارد ایجاد ميشود .بالفاصله بعد از
اعمال جراحی اثرات باقیمانده بیهوشی ميتواند باعث عدم تعادل
تهویه به پرفیوژن گردد .یک روز بعد از جراحی تغییرات تحدیدی
که پیش از این به آن اشاره شد ،خصوصا کاهش ظرفیت باقیمانده
عملی ،اهمیت خاصی ميیابد.
هیپوونتیالسیون با ایجاد افزایش فضای مرده و تنفسهاي سریع
و کم عمق و کاهش اشباع اکسیژن خون وریدی مخلوط به علت
کاهش برون ده قلبی ،آنمی و کاهش اشباع اکسیژن سرخرگی و
افزایش مصرف اکسیژن محیطی ميتواند در تبادالت گازی اختالل
ایجاد کند.

آﺗﻠﻜﺘﺎزي
ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ
ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ
ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻫﺎﻳﭙﻮﻛﺴﻤﻴﺎ
آﻣﺒﻮ ﻟﻲ رﻳﻮي
آﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه
آﺳﻴﺐ ﺣﺎد ﺑﻪ ﺷﺶﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺳﻨﺪرم زﺟﺮ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺣﺎد
اﺳﭙﺎﺳﻢ ﺑﺮوﻧﺸﻬﺎ
وﺧﻴﻢ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪاي رﻳﻪ
آﭘﻨﻪ اﻧﺴﺪادي ﺣﻴﻦ ﺧﻮاب
آﺳﻴﺐ ﺑﻪ اﻋﺼﺎب
ﻋﺼﺐ ﻓﺮﻧﻴﻚ

سرکوب مرکز تنفسی در مغز پس از اعمال جراحی غیر معمول نیست.

ﻋﺼﺐ راﺟﻌﻪ ﺣﻨﺠﺮه

داروهای مخدر وداروهاي مشابه ميتوانند باعث سرکوب شدن

اﻓﻴﻮژن ﭘﻠﻮر

مرکز تنفس و کاهش پاسخ طبیعی به هایپوکسی و هایپرکپنیا گردد.

ﻓﻴﺴﺘﻮل ﺑﺮوﻧﻜﻮ ﭘﻠﻮرال ﺑﺎ ﻧﺸﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻫﻮا

عوارض ریوی بعد از عمل :بحث دقیقی در رابطه با عوارض
ریوی بعد از عمل در اینجا نمی گنجد .آتلکتازی به همراه کاهش
اکسیژن خون و عفونتهاي بیمارستانی شایع است در حالی که
آمبولیهاي ریوی بالینی خطرناک ،آسپیراسیون محتویات معده و
آسیب حاد به ششها و نیز سندرم زجر تنفسی حاد عامل درصد
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آﻣﭙﻴﻢ
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺴﻤﺘﻲ از رﻳﻪ ادم رﻳﻪ
ﻋﻔﻮﻧﺖ زﺧﻢ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺘﺮﻧﻮم و ﺑﺎز ﺷﺪن زﺧﻢ
ﺳﻨﺪرم ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺴﻤﺘﻲ از رﻳﻪ
ﭘﻴﭻ ﺧﻮردﮔﻲ رﻳﻪ

زیادی از مرگ و میرها ميباشد.
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