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مقاله پژوهشی اصیل
تأثیر استفاده از چکلیست ارزیابی جداسازی برن بر مدت تهویه مکانیکی و معیارهای همودینامیک در

بیماران بزرگسال تحت جراحی قلب باز :یک مطالعه کارآزمایی بالینی
فاطمه فالمرزی  ،1دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
* شیوا خالق پرست ،2دکترای تخصصی پژوهشمحور
محمّدضیا توتونچی ،3فلوشیپ بیهوشی قلب
محمود شیخ فتح الهی ،4دکترای آمار زیستی
خالصه
هدف .این مطالعه با هدف تعیین تأثیر استفاده از چ کلیست ارزیابی جداسازی برن بر مدت تهویه مکانیکی و معیارهای همودینامیک در
بیماران بزرگسال تحت جراحی قلب باز انجام شد.
مقدمه .تهویه مکانیکی ی ک روش کمکی یا جایگزین تنفس خودبهخودی است .به دلیل نزدیک بودن سیستم گردش خون و ریه ،تعادل
دستگاه تهویه مکانیکی و سیستم قلبوعروق انسان پیچیده است و قطع دستگاه تهویه مکانیکی باید با برنامهریزی انجام شود.
روش کار .این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی  08بیمار پس از جراحی قلب باز (از طریق بایپس قلبی ریوی) انجام شد .پس از
تخصیص تصادفی ،فرآیند جداسازی برای بیماران گروه کنترل بر طبق روتین بخش و توسط پزشک ،و در گروه آزمون ،جداسازی با چکلیست
برن و توسط پزشک و پرستار انجام شد .معیارهای همودینامیک (ساعت اول و دوم بدو ورود ،ساعت اول و دوم حین جداسازی ،ساعت اول و دوم
پس از جداسازی) ،و مدت زمان تهویه مکانیکی ثبت و بین دو گروه مقایسه شدند .تحلیل دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه  44با استفاده از
آزمونهای آماری آنالیز واریانس دو طرفه با اندازهگیریهای مکرر انجام شد.
یافتهها .میانگین مدت اینتوبه بودن بیماران گروه آزمون 5/7( ،ساعت با انحراف معیار  )6/01بهطور معنیداری کمتر از میانگین گروه
کنترل ( 66/1ساعت با انحراف معیار  )1//1بود ( .)P≤8/8886اثر متقابل گروه و زمان در بررسی فشارخون دیاستول ( ،)P=8/884فشار نبض
دیاستول ( ،)P=8/881و ضربان قلب ( )P≤8/8886از نظر آماری معنیدار بودند.
نتیجهگیری .براساس یافتههای پژوهش ،استفاده از چکلیست ارزیابی برن ،طول مدت تهویه مکانیکی را در بیماران بستری در بخش مراقبت-
های ویژه کاهش می دهد .این مداخله ،همچنین به تعادل معیارهای همودینامیک نیز کمک میکند.
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مواد و روشها
مﻄالعه حاضر یک مﻄالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور است که در سال  1322بر روی بیماران کاندید جراحی قلب در مرکز قلب و
عروق شهید رجایی تهران انجام شد .معیارهای ورود به مﻄالعه ،شامل سن  12تا  55سال ،قرار گرفتن تحت استرنوتومی میانی همراه
با بای پس قلبی ریوی ،نداشتن سابقه جراحی قبلی ،و جراحی قلبی غیر اورژانسی بوده است .معیارهای خروج از مﻄالعه شامل نیاز به
احیای قلبی و ریوی بیمار حین یا بعد از عمل جراحی قلب ،فوت بیمار در طول مﻄالعه ،انفارکتوس میوکارد در هنگام استفاده یا
جداسازی از تهویه مکانیکی ،و ایجاد هرگونه عوارض ناخواسته یا غیرمنتظره (خونریزی مشهود و انفارکتوس میوکارد) بود.
تعداد  25بیمار که پس از جراحی قلب ،متصل به دستگاه تهویه مکانیکی بودند به روش نمونهگیری در دسترس وارد مﻄالعه شدند.
در طول مﻄالعه 2 ،نفر در گروه آزمون و  3نفر در گروه کنترل بر اساس معیارهای خروج از مﻄالعه خارج شدند .برای جمعآوری دادهها
از چکلیست ارزیابی برن ،فرم جمعآوری مشخصات دموگرافیک ،و جدول ثبت دادههای همودینامیک و پایش بیمار استفاده شد.
چکلیست ارزیابی برن یکی از ابزارهای کاربردی است که آمادگی بیمار را برای جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی به صورت نظام-
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مقدمه
بیماریهای قلبیعروقی از دالیل اصلی مرگ ،ناتوانی و کاهش کیفیت زندگی در جهان است و عامل  05درصد از کل موارد مرگ در
کشورهای در حال توسعه است (تیموری و همکاران .)2512 ،بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 42 ،درصد از موارد مرگ ناشی
از بیماریهای مزمن در ایران مربوط به بیماریهای قلبیعروقی است (قدس و همکاران .)2512 ،جراحی قلب باز یکی از مهمترریرن
روشها در درمان بیماریهای قلبی است که باعث کاهش احتمال مرگ بیمار میشود (تیموری و همکاران .)2512 ،البته جراحی قلب
به دلیل احتمال ایجاد عوارض ریوی بعد از عمل جراحی ،ممکن است باعث مرگ شود که میتواند به دلیل نزدیک بودن سریرسرترم
گردش خون و ریه باشد (بیگنامی و همکاران.)2512 ،
تهویه مکانیکی بخش مهمی از حمایت پیشرفته در بخش مراقبت ویژه و برای نجات بیماران بسیار حیاتی است ،بره ویرژه ایرنرکره
بیماران باید تحت پایش همودینامیک ویژهای قرار بگیرند (رن و همکاران .)2512 ،فرآیند جداسازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکری،
میتواند  05تا  25درصد مدت تهویه مکانیکی را در برگیرد .بنابراین ،تعیین آمادگی بیمار جهت جداسازی و مدیریت فرآیند جداسرازی
بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی از موارد بسیار مهم است (چایوات و همکاران .)2515 ،جداسازی زودهنگام بیمار از دستگاه تهویه
مکانیکی و خروج ناموفق لوله تراشه میتواند منجر به لولهگذاری مجدد داخل تراشه شود (یزداننیک و همکاران .)25112 ،لولهگذاری
مجدد داخل لوله تراشه ،نسبت به بار اول ،خﻄر ابتﻼ به پنومونی بیمارستانی را  2برابر و میزان مرگ را  5تا  12برابر افزایش میدهرد
(مکلین و همکاران .)2555 ،بنابراین ،قﻄع تهویه مکانیکی باید با برنامهریزی انجام شود.
ابزارهای مختلفی به منظور سنجش آمادگی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی وجود دارند که استفاده از آنها جداسازی به موقع و موفق
بیمار از دستگاه را امکانپذیر میسازد (تونلیر و همکاران .)2550 ،در بخش مراقبت ویژه و بیمارستان جهت کاهش عوارض وابسته به
تهویه مکانیکی از پروتکل استفاده میشود که شامل افزایش کیفیت مراقبت ،افزایش کارآیی پرسنل ،کاهش هزینهها ،کاهش خﻄاها
و انجام تحقیقات بالینی است .یکی از ابزارهای کاربردی جهت تشخیص آمادگی بیمار ،چکلیست ارزیابی جداسازی برن ()BAWP
( )Burn’s Wean Assessment Programاست .این ابزار ،معیارهای جداسازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی را به صورت
نظاممند و جامع ارزیابی میکند .چکلیست برنامه جداسازی برن یک چکلیست استاندارد است که در بسیاری از کتابهای پرستاری
مراقبت ویژه آمریکا در قسمت جداسازی بیماران از دستگاه تهویه مکانیکی آورده شده است (سول و همکاران2513 ،؛ یزداننیک و
همکاران.)2512 ،
مرور شواهد نشان میدهد که استفاده از پروتکلهای ساختاریافته و ابزارهای جداسازی باعث کوتاهتر شدن مدت تهویه مکانیکی و
جداسازی موفق بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی میشود (کیخا و همکاران2512 ،؛ یزداننیک و همکاران2515 ،؛ برنز و همکاران،
2514؛ جیانگ و همکاران .)2512 ،خارجسازی زودهنگام لوله تراشه در جراحی قلب ایمن است و در همه بخشهای قلبی تنفسی
جهان در حال اجرا است و توصیه به جداسازی بیمار از تهویه مکانیکی بیماران جراحی قلب در  5ساعت اول میشود .با توجه به
حساسیت زیاد عمل جراحی قلب باز ،این پژوهش با هدف تعیین تأثیر استفاده از چکلیست ارزیابی جداسازی برن بر مدت تهویه
مکانیکی و معیارهای همودینامیک در بیماران بزرگسال تحت جراحی قلب باز انجام شد.
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مند و جامع ارزیابی میکند .این ابزار دارای  25عبارت است که  12عبارت آن ،سنجش عمومی ،و  14عبارت آن ،مربوط به سنجش
عملکرد تنفسی بیمار است .دامنه پاسخ به سئواالت ،سه گزینهای به صورت ”بله“ (نمره ” ،)1خیر“ (نمره صفر) ،و ”ارزیابی نشد“ (نمره
صفر) است .کل نمرات سنجش آمادگی 25 ،است .زمانی که بیمار نمره  12یا باالتر گرفت میتوان فرآیند جداسازی را شروع نمود
(یزداننیک و همکاران .)2512 ،در چکلیست برن ابتدا به بررسی و شناخت عمومی بیمار پرداخته میشود ،و سپس قدرت عضﻼت
تنفسی و گازهای خون شریانی مورد بررسی قرار میگیرند (برنز و همکاران .)2515 ،روایی و پایایی چکلیست برن توسط سلمانی و
همکاران ( )2513بررسی شد .جهت بررسی پایایی ،چکلیست برای  15بیمار به صورت پایلوت استفاده شد و برای گویهها و
زیرمقیاسهای آن (عمومی و تنفسی) ،ضریب آلفای کرونباخ  5820گزارش شد (یزداننیک و همکاران.)2512 ،
فرم جمعآوری دادههای دموگرافیک شامل سن ،جنسیت ،سﻄح تحصیﻼت ،وضعیت تأهل ،بیماری زمینهای ،و کسر تخلیهای بﻄن
چپ بود .جدول ثبت دادههای همودینامیک و پایش بیمار شامل مقادیر فشار خون شریانی (سیستول و دیاستول) ،ضربان قلب ،و
فشار ورید مرکزی بود .بررسی ضربان قلب ،فشار خون شریانی ،فشار نبض ،فشار متوسط شریانی ،فشار ورید مرکزی از زمان ورود
بیمار به بخش جراحی قلب تا خروج بیمار و انتقال به بخش عمومی (ساعت اول بدو ورود ،ساعت دوم بدو ورود ،ساعت اول حین
جداسازی ،ساعت دوم حین جداسازی ،ساعت اول پس از جداسازی ،دو ساعت پس از جداسازی) مورد بررسی قرار گرفت.
پژوهشگر پس از تصویب پروپوزال و کسب کد اخﻼق ( )IR.RHC.REC.1399.068از کمیته اخﻼق ضمن هماهنگی با مسئوالن
مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب وعروق شهید رجایی ،اهداف و روش اجرا را برای پرستاران بخش مراقبت ویژه توضیح داد .یک
روز قبل از عمل جراحی ،رضایت آگاهانه کتبی از خود بیمار یا بستگان درجه یک وی (در صورت هوشیار نبودن بیمار) اخذ شد .نام و
اطﻼعات شخصی بیماران نزد محقق محرمانه بود .طرح پژوهشی در سامانه  IRCTبا کد  IRCT20201207049629N1ثبت شد.
با استفاده از شیوه بلوکهای جایگشتی تصادفی با اندازه  ،4بیماران به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند .روش پنهان سازی به
صورت پاکت مهر و موم شده بود .در گروه کنترل ،فرآیند جداسازی بر طبق روش معمول بخش توسط پزشک و بدون استفاده از
چکلیست انجام شد .در گروه آزمون ،جداسازی با استفاده از چکلیست برن توسط پزشک و پرستار انجام شد .قبل از اجرای مداخله،
پرستاران طی جلسات آموزشی ( 0جلسه آموزشی نیم ساعته) با فرآیند جداسازی بر اساس چکلیست و نحوه محاسبه پارامترهای
برنامه جداسازی آشنا شدند .انجام فرآیند جداسازی در هر دو گروه شامل بررسی سه جزء آمادگی بیمار ،انتخاب روش جداسازی ،و
مراقبت بیمار پس از جداسازی و خروج لوله تراشه بود.
در مرحله ارزیابی آمادگی بیمار ،معیارهای آماده بودن برای جداسازی از تهویه مکانیکی شامل درصد اشباع اکسیژن باالتر یا مساوی
 ،24فشار مثبت انتهای بازدمی کمتر یا مساوی  0سانتیمتر آب ،درصد اکسیژن دمی کمتر یا مساوی  ،55حجم دقیقهای کمتر از 15
لیتر در دقیقه ،هوشیاری بیمار (اجرای دستورات و آگاهی به مکان و زمان) ،پایداری وضعیت همودینامیک (درناژ چست تیوب کمتر از
 155سیسی در ساعت؛ وابستگی به دوپامین یا دوبوتامین با دوز  0میکروگرم یا کمتر یا معادل آن اپینفرین ،یعنی  581میلیگرم در
دقیقه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن؛ فشار سیستول بیشتر از  155میلیمتر جیوه؛ فشار مویرگی ریه کمتر از  12میلیمتر جیوه
درصورت وجود کاتتر شریان ریوی؛ ضربان قلب کمتر یا مساوی  125و در بیماران ایسکمی کمتر از  ،)115بازده ادراری مناسب
حداقل یک سی سی در ساعت به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ،بسته بودن استرنوم ،به حداقل رسیدن دوز داروهای سداتیو ،و نتیجه
قابل قبول گازهای خون شریانی بود.
در انتخاب روش جداسازی برای گروه آزمون ،در صورت داشتن نمره باالتر از  12بر اساس چکلیست برن ،پس از اطﻼع به پزشک
بیهوشی و صدور دستور جداسازی ،دو نمونه خون برای بررسی گازهای خون شریانی به فاصله هر دو ساعت از بیمار گرفته میشد و
در صورت عدم کاهش اشباع اکسیژن خون شریانی ،پس از ساکشن لوله تراشه و دهان ،لوله تراشه خارج میشد .در گروه کنترل،
جداسازی به روش معمول انجام شد ،به این صورت که از مد )Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation( SIMV
با کم کردن تدریجی تعداد تنفس ،و سپس تغییر به مد تنفس خودبهخودی استفاده شد و دو نمونه خون برای بررسی گازهای خون
شریانی به فاصله هر دو ساعت از بیمار گرفته شد و در صورت هوشیاری بیمار و تأیید پزشک ،بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی جدا
میشد.
در مرحله مراقبت بیمار بعد از جداسازی ،بیمار تحت پایش مداوم قرار گرفت و از نظر نارسایی تنفسی (تنگی نفس و استفاده از
عضﻼت کمکی تنفس) بررسی و در صورت نیاز ،دوباره اینتوبه میشد .در صورت تحمل جداسازی و نداشتن دیسترس تنفسی و عدم
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کاهش درصد اشباع اکسیژن خون شریانی تا زمان انتقال به بخش عمومی ،بیمار به عنوان مورد جداسازی موفق در نظر گرفته شد.
معیارهای همودینامیک مورد بررسی شامل ضربان قلب ،فشارخون شریانی سیستولی و دیاستولی ،فشار نبض ،فشار متوسط شریانی ،و
فشار ورید مرکزی بود .این معیارها در هر دو گروه کنترل و آزمون در ساعت اول بدو ورود ،ساعت دوم بدو ورود ،ساعت اول حین
جداسازی ،ساعت دوم حین جداسازی ،ساعت اول پس از جداسازی ،و دو ساعت پس از جداسازی مورد بررسی قرار گرفتند.

یافتهها
در جدول شماره  1ویژگیهای دموگرافیک بیماران مورد مﻄالعه به تفکیک گروههای آزمون و کنترل آمده است .میانگین سن بیماران
گروه آزمون 42825 ،سال با انحراف معیار  15812و میانگین سن بیماران گروه کنترل 03850 ،سال با انحراف مرعریرار  2855برود.
همچنین ،میانگین کسر جهشی بﻄن چپ در گروه آزمون و کنترل به ترتیب 43822 ،درصد با انحراف معیار  ،2802و  40853درصد برا
انحراف معیار  5845بود .همان طور که در این جدول نشان داده شده است ،توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک و برخی مشخصات
بیماری گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معنیداری با یکدیگر ندارند.
جدول شماره  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک بیماران مورد مﻄالعه و برخی مشخصات بیماری به تفکیک گروههای آزمون و کنترل
آزمون

کنترل

گروه

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

مرد

)25/2( 60

)15/1( 47

زن

)74/1( 48

)14/2( 64

متغیر

مقدار P

جنس
8/855

وضعیت تاهل
متاهل

)/4/6( 17

)0//4( 11

مجرد

)5//( 1

)68/0( 2

8/556

سطح تحصیالت
بیسواد

)12/4( 61

)14/2( 64

ابتدایی

)46/6( 0

)45/8( 68

سیکل

)61/4( 7

)4/5( 6

دیپلم و باالتر

)16/1( 64

)15/0( 62

8/210

تشخیص بیماری
بیماری دریچه قلبی

)40//( 66

)60//( 5

درگیری عروق کرونر و بیماری دریچه قلبی

)68/7( 2

)7/2( 4

سوراخ بین بطنی

)7/1( 4

)0/6( 1

8/754

مدت تشخیص
کمتر از  1ماه

)41/1( 68

)46/1( 0

 1تا  6ماه

)16/1( 64

)60//( 5

 6ماه تا یک سال

)61/4( 7

)42/1( /

بیش از  1سال

)40//( 66

)17/6( 61

8/260

بر اساس نتایج این مﻄالعه ،میانگین مدت استفاده از لوله تراشه در بیماران گروه آزمون 2805 ،ساعت با انحراف معیار  1825و در گروه
کنترل 11835 ،ساعت با انحراف معیار  3832بود .آزمون آماری تی مستقل نشان داد که میانگین مدت استفاده از لرولره ترراشره در
بیماران گروه آزمون ،به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود (.)P≤585551
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درگیری عروق کرونر

)77/1( 46

)15/1( 47
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جدول شماره  :2مقایسه پارامترهای همودینامیک بین گروه آزمون و کنترل
آزمون

کنترل

گروه

میانگین

میانگین

(انحراف معیار)

(انحراف معیار)

ساعت اول پس از ورود

)60/15( 680//7

)6//01( 68//75

ساعت دوم پس از ورود

)66/12( 664/86

)61/05( 664/7/

ساعت اول حین جداسازی

)5//1( 661/81

)64/18( 666/21

ساعت دوم حین جداسازی

)1/25( 662//7

)66/75( 664/62

ساعت اول پس از جداسازی

)5/18( 660/14

)66/75( 660/17

ساعت دوم پس از جداسازی

)1//0( 646/81

)64/1/( 66//14

متغیر

اثر گروه

اثر زمان

اثر متقابل گروه و زمان

فشار خون سیستول

F=8/7/1
df=6
P=8/222

F=//221
df=7
P≤8/8886

F=8/12/
df=7
P=8/114

فشار خون دیاستول
ساعت اول پس از ورود

)66/55( 12/61

)64/71( 12/17

ساعت دوم پس از ورود

)//81( 15/87

)66/1/( 11//8

ساعت اول حین جداسازی

)0/67( 11/56

)0/80( 14/75

ساعت دوم حین جداسازی

)1/04( 11/78

)5/45( 12/51

ساعت اول پس از جداسازی

)5///( 54/78

)//82( 15/51

ساعت دوم پس از جداسازی

)0/62( 55/46

)//16( 15/42

F=5/141
df=6
P=8/880

F=62/776
df=7
P≤8/8886

F=1//02
df=7
P=8/884

فشار نبض
ساعت اول پس از ورود

)66/86( 22/5/

)66/00( 27/44

ساعت دوم پس از ورود

)///5( 22//7

)66/61( 20/10

ساعت اول حین جداسازی

)//72( 2//1/

)66/76( 20/0/

ساعت دوم حین جداسازی

)5/17( 20/27

)0/77( 25/26

ساعت اول پس از جداسازی

)//6/( 27/04

)68/76( 78/14

ساعت دوم پس از جداسازی

)0/75( 21/04

)68/60( 74/80

F=4//41
df=6
P=8/8/4

F=4/427
df=7
P=8/82/

F=1/181
df=7
P=8/881

فشار متوسط شریانی
ساعت دوم پس از ورود

)0/08( 04/82

)64/28( 08/62

ساعت اول حین جداسازی

)1/54( 01/67

)5/0/( 50/01

ساعت دوم حین جداسازی

)7/11( 04/17

)5//0( 08/71

ساعت اول پس از جداسازی

)1/75( 05/55

)0/11( 02/18

ساعت دوم پس از جداسازی

)1/12( /6/04

)//28( 02/18

)65/21( /1/1/

)61/76( 00/58

ساعت دوم پس از ورود

)61/82( /1/56

)61/11( /8/10

ساعت اول حین جداسازی

)66/27( 07/86

)68/28( /7/18

ساعت دوم حین جداسازی

)66/51( 02/15

)66/14( /5/6/

ساعت اول پس از جداسازی

)//16( 06/16

)64/75( 05/58

ساعت دوم پس از جداسازی

)0/75( 04/61

)66/10( 00/42

F=7/851
df=6
P=8/845

F=62/875
df=7
8/8886
≤=P

F=05/
df=7
P=8/8/5

ضربان قلب
ساعت اول پس از ورود

F=4/5/2
df=6
P=8/8//

F=62/14
df=7
8/8886
≤=P

F=60/755
df=7
P=≤8/8886

جدول شماره  2مقایسه پارامترهای همودینامیک بین گروه آزمون و کنترل را نشان میدهد .آنالیز واریانس دوطرفه با اندازهگیریهای
مکرر نشان داد که در مورد پارامتر فشار خون سیستول ،اثر گروه (اثر بینگروهی) از نظر آماری معنیدار نیست ،اما اثرر زمران (اثرر
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ساعت اول پس از ورود

)61/11( 5//8/

)62/18( 5//24
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درونگروهی) از نظر آماری معنیدار بود ( ،)P≤585551بدین معنی که میانگین فشار خون سیستول در مجموع ،در گروههای آزمون و
کنترل ،در زمانهای مختلف تفاوت آماری معنیداری دارد .اثر متقابل گروه و زمان از نظر آماری معنیدار نیست ،بدین معنی که شیب
تغییرات میانگین فشار خون سیستول در طول مﻄالعه ،در گروه آزمون و کنترل مشابه است.
ادامه جدول شماره  :2مقایسه پارامترهای همودینامیک بین گروه آزمون و کنترل
آزمون

کنترل

گروه

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

ساعت اول پس از ورود

)4/02( 5/80

)2//5( 0/87

ساعت دوم پس از ورود

)4//4( 5/60

)2/4/( //81

ساعت اول حین جداسازی

)6/54( //70

)2/8/( 68/7/

ساعت دوم حین جداسازی

)6/17( 68/61

)2/41( 66/44

ساعت اول پس از جداسازی

)6/08( 68//7

)1/21( 66/17

ساعت دوم پس از جداسازی

)6/72( 66/70

)1/12( 64/10

متغیر

اثر گروه

اثر زمان

اثر متقابل گروه و زمان

فشار ورید مرکزی

F=4/117
df=6
P=8/616

F=28/101
df=7
P≤8/8886

F=8/858
df=7
P=8///5

بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر استفاده از چکلیست ارزیابی برن بر مدت تهویه مکانیکی و معیارهای همودینامیک انجام شد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد طول مدت تهویه مکانیکی در گروه آزمون با استفاده از چکلیست جداسازی برن کوتاهتر بود،
همچنین ،در همه بیماران مورد بررسی ،جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی موفقیتآمیز بود و نیاز به لولهگذاری مجدد نبود.
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در مورد پارامتر فشار خون دیاستول ،اثر گروه (اثر بینگروهی) ( .)P=58552و اثر زمان (اثر درونگروهی) از نظر آماری معنیدار بود (
 ،)P≤585551بدین معنی که میانگین فشار خون دیاستول در مجموع ،بین گروههای آزمون و کنترل ،و در گروههای آزمون و کنترل،
در زمانهای مختلف تفاوت آماری معنیداری دارد .اثر متقابل گروه و زمان از نظر آماری معنیدار بود ( ،)P=58552بدین معنری کره
شیب تغییرات میانگین فشار خون دیاستول در هر دو گروه آزمون و کنترل معنیدار است.
در پارامتر فشار نبض ،در مجموع زمانهای مورد بررسی ،اثر گروه (اثر بینگروهی) از نظر آماری معنیدار نبود ،اما اثرر زمران (اثرر
درونگروهی) از نظر آماری معنیدار بود ( ،)P =58542بدین معنی که میانگین فشار خون سیستول در مجموع ،در گروههای آزمون و
کنترل ،در زمانهای مختلف تفاوت آماری معنیداری دارد .اثر متقابل گروه و زمان از نظر آماری معنیدار بود ( ،)P =58553بردیرن
معنی که شیب تغییرات میانگین فشار نبض در طول مﻄالعه ،در هر دو گروه آزمون و کنترل معنیدار است.
در پارامتر فشار متوسط شریانی ،اثر گروه (اثر بینگروهی) ( .)P=58522و اثر زمان (اثر درونگروهی) از نظر آماری معنریدار برود (
 ، )P≤585551بدین معنی که میانگین فشار متوسط شریانی در مجموع ،بین گروههای آزمون و کنترل ،و در گرروههرای آزمرون و
کنترل ،در زمانهای مختلف تفاوت آماری معنیداری دارد .اثر متقابل گروه و زمان از نظر آماری معنیدار نبود ( ،)P=5852بدین معنی
که شیب تغییرات میانگین فشار نبض در طول مﻄالعه ،در هر دو گروه آزمون و کنترل مشابه است.
در پارامتر ضربان قلب ،در مجموع زمانهای مورد بررسی ،اثر گروه (اثر بینگروهی) از نظر آماری معنیدار نبود ،اما اثرر زمران (اثرر
درونگروهی) از نظر آماری معنیدار بود ( ،)P≤585551بدین معنی که میانگین ضربان قلب در مجموع ،در گروههای آزمون و کنترل،
در زمانهای مختلف تفاوت آماری معنیداری دارد .اثر متقابل گروه و زمان از نظر آماری معنیدار بود ( ،)P≤585551بدین معنی کره
شیب تغییرات میانگین ضربان قلب در طول مﻄالعه ،در هر دو گروه آزمون و کنترل تفاوت معنیداری دارد.
در پارامتر فشار ورید مرکزی ،در مجموع زمانهای مورد بررسی ،اثر گروه (اثر بینگروهی) از نظر آماری معنیدار نبود ،اما اثرر زمران
(اثر درونگروهی) از نظر آماری معنیدار بود (  ،)P≤585551بدین معنی که میانگین فشار ورید مرکزی در مجمروع ،در گرروههرای
آزمون و کنترل ،در زمانهای مختلف تفاوت آماری معنیداری دارد .اثر متقابل گروه و زمان از نظر آماری معنیدار نبود (،)P=58222
بدین معنی که شیب تغییرات میانگین فشار ورید مرکزی در طول مﻄالعه ،در هر دو گروه آزمون و کنترل مشابه است.
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نتیجهگیری
استفاده از چک لیست ارزیابی برن ،طول مدت جداسازی از تهویه مکانیکی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه را کاهش
میدهد .همچنین ،استفاده از چکلیست ارزیابی باعث افزایش فشارخون دیاستول ،کاهش فشار نبض و کاهش ضربان قلب میشود.
اگرچه دلیل افزایش ضربان قلب در مﻄالعه حاضر به طور کامل قابل توجیه نیست و نیازمند بررسی دقیقتر است ،ولی طبق مﻄالعات،
فوق افزایش ضربان قلب جزء عارضههای مهم است که میتواند ناشی از افزایش کاتکولآمینها در این بیماران باشد .افزایش ضربان
قلب در گروه کنترل در حین جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی مشاهده شده است که با توجه به گفتههای فوق به نظر میرسد
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نتیجه استفاده از پروتکل بر کاهش طول تهویه مکانیکی در مﻄالعه وانگ و همکاران ( ،)2525برن و همکاران ( ،)2515و یزداننیک
و همکاران ( ) 2512با نتایج پژوهش حاضر مشابه است؛ آنها همچنین نشان دادند که استفاده از پروتکل جداسازی از تهویه مکانیکی
میتواند بر جداسازی موفقیتآمیز تاثیر داشته باشد .در مﻄالعه گزارش مورد که توسط وانگ و همکاران ( )2525بر روی دو بیمار
مبتﻼ به کووید 12-انجام شد مشخص گردید که استفاده از پروتکل جداسازی از تهویه مکانیکی برای بیماران با شرایط بحرانی
توانسته است منجر به بهبود بیماران و جداسازی موفق شود .در مﻄالعه یزداننیک و همکاران ( )2512مشخص شد که استفاده از
پروتکلهای ساختاریافته و ابزارهای جداسازی نسبت به روشهای معمول اجراشده در بخشهای مراقبت ویژه باعث کوتاهتر شدن
طول مدت تهویه مکانیکی و اقامت بیمار در بخش و همچنین ،کاهش خارجسازی ناموفق لوله تراشه میشود.
همسو با نتایج پژوهش حاضر ،مرور سیستماتیک هیرزاال و همکاران ( )2512نشان داد که پروتکل جداسازی از تهویه مکانیکی توسط
پرستاران منجر به کاهش مدت زمان تهویه مکانیکی میشود و تأثیر عمدهای بر نتایج جداسازی دارد؛ این مﻄالعه از نقش و توانایی-
های حیاتی پرستاران در بخش مراقبتهای ویژه حمایت میکند .در مﻄالعه حاضر نیز از پرستاران به عنوان نقش کلیدی در فرآیند
جداسازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی استفاده شده است .یکی از دالیل نقش حیاتی و مهم پرستاران را میتوان اینگونه ذکر
نمود که پرستاران در طول زمان بستری وقت بیشتری با بیمار میگذرانند و به شرایط و نیاز بیماران آگاه هستند و میتوانند در رابﻄه
با فرآیند جداسازی از تهویه مکانیکی بسیار کمککننده باشند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از چکلیست ارزیابی برن برای جداسازی بیمار از تهویه مکانیکی بر فشارخون دیاستولی،
ضربان قلب و فشار نبض مؤثر بوده است .افزایش فشار نبض نه تنها در افراد مسن ،بلکه در افراد با فشارخون باالتر و در افراد با خﻄر
قلبیعروقی نسبتاً پایین ،یک نشانگر مستقل و پیشآگهی وقایع قلبیعروقی است (هان و همکاران .)2512 ،در مﻄالعه حاضر،
میانگین فشار نبض تا ساعت دوم مرحله جداسازی در هر دو گروه افزایش نشان داد و از ساعت دوم مرحله جداسازی تا پایان دوره
جداسازی (پس از خارج سازی لوله تراشه) ،میانگین فشار نبض در گروه آزمون شیب نزولی داشت ،در حالی که در گروه کنترل شیب
صعودی را طی کرد .با توجه به نتایج فوق نظر بر این است که استفاده از چکلیست ارزیابی برن در جداسازی بیمار از دستگاه تهویه
مکانیکی و کم شدن مدت طول تهویه مکانیکی میتواند از افزایش فشار نبض پس از خارجسازی لوله تراشه جلوگیری کند.
نتایج مﻄالعه مید و همکاران ( ) 2551همسو با نتایج پژوهش حاضر از نظر تغییرات فشار سیستولی بوده است ،بدین ترتیب که استفاده
از پروتکلهای متعدد (استفاده از روشهای جداسازی متفاوت) برای جداسازی بیماران از دستگاه تهویه مکانیکی از نظر تاثیر بر
شاخصهای فشارخون سیستول و تعداد تنفس تفاوت آماری معنیداری ندارند ،یعنی هیچ یک از این روشها نتوانسته است در این
پارامترها تغییرات محسوس ایجاد نماید .در مﻄالعه حاضر به نظر میرسد که پس از جداسازی از تهویه مکانیکی ،فشارخون سیستول
در هر دو گروه افزایش یافته است که میتواند تأثیر تهویه مکانیکی بر معیارهای همودینامیک را نشان دهد.
در مﻄالعه حاضر ،میانگین ضربان قلب در گروه آزمون تا ساعت دوم مرحله جداسازی شیب نزولی داشت ،در حالی که در گروه کنترل
برخﻼف گروه مداخله ،میانگین ضربان قلب در این مدت سیر صعودی داشت .از ساعت دوم مداخله تا پایان مﻄالعه ،تفاوت شیب
تغییرات میانگین ضربان قلب در گروه آزمون و کنترل معنیدار بود .به نظر میرسد تغییرات ضربان قلب به تعادل بین تنظیم
پاراسمپاتیک و سمپاتیک فعالیت قلب ،تنفس ،بارورفلکس و تنظیم حرارتی مرتبط باشد (هوانگ و همکاران .)2514 ،در مﻄالعه میکاوا
و همکاران ( )1222بر روی بیماران در محدوده سنی  15تا  00سال که برای عمل جراحی و بیهوشی نیاز به الرنگوسکوپی و لوله-
گذاری تراشه داشتهاند ،مشخص شد که در هر دو روش لولهگرذاری از راه دهران و بیرنی ،فشرارخون و نربض بیمراران افزایش
داشته است.
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 از محدودیتهای این پژوهش.استفاده از چکلیست ارزیابی برن میتواند از این افزایش ضربان قلب در حین جداسازی جلوگیری کند
می توان به عدم همکاری پرستاران به دلیل مشغله کاری باال اشاره نمود که جهت کاهش آن از پرستاران داوطلب همان بخش
.استفاده شد
تقدیر و تشکر
این پژوهش با حمایت های مالی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی تهران با
 انجام،)IRCT20201207049629N1(  و کد ثبت شده در سایت کارآزمایی بالینی ایرانIR.RHC.REC.1399.068 کد اخﻼق
 بدین وسیله از مسئولین مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی و بیماران شرکتکننده در مﻄالعه قدردانی.شد
.میشود
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Original Article
The effect of using the Burn assessment wean program on duration of
mechanical ventilation and hemodynamic criteria in adult patients
undergoing open heart surgery
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Abstract
Aim. This study was conducted to examine the effect of using Bur n weaning checklist on the dur ation
of mechanical ventilation and hemodynamic criteria in patients undergoing adult open heart surgery.
Background. Mechanical ventilation is an adjunct or alter native to spontaneous br eathing. Due to
the proximity of the circulatory and pulmonary systems, the balance of the mechanical ventilation system
and the human cardiovascular system is complex, and its weaning must be planned.
Method. This r andomized clinical tr ial study was per for med on 80 patients admitted for open heart
cardiopulmonary bypass surgery. After random assignment, in the control group, the weaning process was
performed according to the routines by a physician, and in the experimental group, the weaning was performed by a Burn checklist by a physician and a nurse. Hemodynamic criteria )first and second hours upon
arrival, first and second hours during weaning, first and second hours after weaning( and duration of mechanical ventilation were recorded and compared between experimental and control group. Data were analyzed in SPSS software version 22 using two-way repeated measures ANOVA.
Findings. The mean intubation dur ation in the exper imental gr oup )7.50±1.86 hours( was significantly
less than the control group )11.30±3.39 hours( )P≤0.0001(. The interaction between group and time for
variables diastolic blood pressure )P=0.002(, pulse pressure )P=0.003( and heart rate )P≤0.0001( was statistically significant.
Conclusion. The use of the Bur n assessment checklist r educes the dur ation of weaning pr ocess in patients after adult open heart surgery. It also helps balancing hemodynamic criteria.
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