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چکیده
هــدف :ســردرد پــس از پارگــی دورا عارضــه نســبتاً شــایع بعــد از بیهوشــی اســپاینال و اپیــدورال ،میلوگرافــی و
لومبــار پانکچــر میباشــد .هــدف از مطالعــه حاضــر تعییــن تأثیــر تکنیــک جریــان مخالف در پیشــگیری از ســردرد
پــس از پارگــی دورا در جراحــی ســزارین تحــت بیهوشــی اســپاینال میباشــد.
روش کار :در ایــن مطالعــه کارآزمایــی بالینــی تصادفــی ســاده یــک ســو کــور ،بیمــاران بــه دو گــروه مداخلــه و
کنتــرل تقســیم شــدند .هــر گــروه شــامل  120بیمــار بــود .در گــروه مداخلــه  3ســی ســی مارکائیــن  0/5درصــد
بــا  1ســی ســی فنتانیــل ترکیــب شــد کــه  3ســی ســی آن بــا ســوزن اســپاینال کوئینکــه شــماره  24در فضــای
ســاب آراکنوئیــد تزریــق و همزمــان بــا عقــب کشــیدن ســوزن  1ســی ســی از دارو در مســیر تزریــق گردیــد .در
گــروه کنتــرل فقــط  3ســی ســی از ایــن ترکیــب در فضــای ســاب آراکنوئیــد تزریــق شــد و هنــگام عقب کشــیدن
ســوزن دارو در مســیر تزریــق نشــد .ســپس در فواصــل  48 ،24 ،18 ،12 ،6و  72ســاعت پــس از عمــل از بیمــاران
در خصــوص ایجــاد ســردرد ســؤال شــد و در صــورت ســردرد شــدت آن بــا مقیــاس ســنجش عــددی ارزیابــی
گــردد .در نهایــت اطالعــات بــه دســت آمــده توســط نــرم افــزار  SPSSو بــا آزمونهــای آمــاری تــی ،مــن ویتنــی و
مجــذورکای تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتههــا :فراوانــی رخــداد ســردرد در گــروه مداخلــه  2/5درصــد و در گــروه کنتــرل  9/2درصــد بــود
( .)P = 0/028میانگیــن شــدت ســردرد در گــروه مداخلــه  5/66 ± 3/21و در گــروه کنتــرل 5/18 ± 2/89
آنالیــز شــد ( .)P = 1میانگیــن ســنی گــروه کنتــرل  29/26 ± 5/95و گــروه مــورد  27/89 ± 5/58بــود
( .)P = 0/066میانگیــن ســن افــراد مبتــا بــه ســردرد در گــروه مداخلــه  24/66 ± 3/05و در گــروه کنتــرل
 29/72 ± 6/54آنالیــز گردیــد ( .)P = 0/23ایــن مطالعــه نشــان داد افــراد مبتــا بــه ســردرد در مقایســه بــا
بقیــه بیمــاران در هــر دو گــروه جوانتــر بودنــد .زمــان آغــاز ســردرد در گــروه کنتــرل زودتــر رخ داد.
نتیجــه گیــری :نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد در گروهــی کــه تکنیــک جریــان مخالــف اســتفاده نشــده بــود
بــروز ســردرد پــس از پارگــی دورا  3/7برابــر نســبت بــه گــروه مــورد بــود کــه از ایــن نظــر بیــن دوگــروه اختــاف
معنــادار آمــاری وجــود داشــت.

ســردرد پــس از پارگــی دورا (PDHP: Post Dural Puncture
 )Headacheیکــی از عــوارض شــایع پــس از بیهوشــی اســپاینال
باشــد .همچنیــن ایــن نــوع ســردرد متعاقــب اقدامــات تشــخیصی
_ درمانــی نظیــر میلوگرافــی ،لومبــار پانکچــر (LP: Lumbar
 ، )Punctureکموتراپــی اینتراتــکال و اپیــدورال بــه منظــور بــی
دردی بعــد از عمــل یــا زایمــان بــی درد نیــز در صورت ســوراخ شــدن
دورا رخ میدهــد [ .]2 ,1مطالعــات اخیــر بــروز ایــن ســردرد را - 36
 0/1درصــد گــزارش نمودهانــد کــه بیشــترین میــزان آن مربــوط بــه
 LPتشــخیصی بــوده اســت [ .]3شــیوع  PDPHپــس از ســزارین
بــا ســوزن باریــک نــوک مــدادی  4-3درصــد ذکــر شــده اســت []4
آنگونــه کــه گــزارش شــده از دســت دادن مقادیــر زیــاد  CSFاز

طریــق ســوراخ دورا منجــر بــه کاهــش فشــار اینتراکرانیــال و حجــم
 CSFمیشــود کــه بــه نظــر میرســد عامــل اصلــی ایجــاد ســردرد
باشــد ( .)1کاهــش فشــار  CSFمنجــر بــه کشــیدگی ســاختارهای
حفاظتــی مغــز و اعصــاب کرانیــال میشــود [ .]2بعــد از نشــت CSF
و کاهــش فشــار آن ،تولیــد  CSFجهــت جبــران مایــع از دســت
داده شــده کافــی نبــوده و بــه همیــن دلیــل وازودیالتاســیون وریدهــا
بــرای جبــران ایــن کاهــش رخ میدهــد .ایــن پدیــده توجیــه ایــن
مســئله اســت کــه چــرا ســردرد پــس از پارگــی دورا یــک ســردرد
وضیعتــی و ضربــان دار اســت .ســردرد پــس از پارگــی دورا میتوانــد
تــوأم بــا تهــوع ،فتوفوبــی ،تــاری دیــد ،دوبینــی ،ســرگیجه و ســفتی
گــردن باشــد .ریســک ایــن نــوع ســردرد در مــوارد زیــر بیشــتر
اســت :افــراد جــوان ،زنــان ،حیــن بــارداری ،ســوزن ســایز بــزرگ،

کارخانهای و همکاران
تعــداد بیشــتر دفعــات پــاره شــدن دورا و مــوازی نبــودن ســوزن بــا
رشــتههای عصبــی .بهــر حــال تــا کنــون هیــچ اشــارهای بــه نحــوه
تزریــق و خــروج ســوزن نشــده اســت .همانطــور ذکــر شــده بهتریــن
راه درمــان ،پیشــگیری اســت و تاکنــون تنهــا روش پیشــگیری مؤثــر،
اســتفاده از ســوزن نــوک مــدادی بــا ســایز کوچــک و جهــت قــرار
گرفتــن نــوک ســوزن برنــده مــوازی رشــتههای دورا از طریــق
پارامدیــن بــوده اســت [ .]5از طرفــی تنهــا درمانــی کــه بــرای
تســکین  PDPHبــا کارایــی  90درصــد معرفــی شــده اســتفاده
از  Epidural blood patchمیباشــد [ .]2تیالکارتنــا تکنیــک
جدیــدی بــه نــام  Reverse Flowرا معرفــی کــرد و نشــان داد کــه با
اســتفاده از آن میــزان ســردرد پــس از پارگــی دورا کاهــش مییابــد.
در ایــن روش متخصــص بیهوشــی هنــگام خــروج ســوزن همچنــان
پیســتون ســرنگ تزریــق دارو را میفشــارد و در حــال فشــردن
پیســتون ،ســوزن را بــه عقــب میکشــد و خــارج مینمایــد .تئــوری
ایــن فرضیــه ایــن اســت کــه بعــد از ایجــاد ســوراخ دورا رشــتههای
موجــود در آراکنوئیــد متعاقــب بیــرون کشــیدن ســوزن در مدخــل
ســوراخ بــه جــای میمانــد و مانــع بســته شــدن آن میشــود و در
نتیجــه موجــب نشــت  CSFمیگــردد [( ]6تصویــر  .)1البتــه قبــل
از تیالکارتنــا شــخصی بــه نــام اشــتروپ ایــن فرضیــه را بــرای لومبــار
پانکچــر مطــرح کــرده بــود [.]7

تصویر  :1بیرون کشیدن سوزن بدون فشردن پیستون آن منجر به کشیدگی
رشتههای اراکنوئید به داخل سوراخ دورا میشود.

بــه هــر حــال بــا توجــه بــه اهمیــت کاهــش ســردرد پــس از پارگــی
دورا و نیــز بــه منظــور جلوگیــری از ایجــاد تــرس و امتناع از بیهوشــی
رژیونــال در مراجعــات بعــدی ،مقــرر گردیــد مطالعــه تأثیــر تکنیــک
 Reverse Flowبــرروی بیمــاران کاندیــد ســزارین در بیمارســتان
فاطمیــه همــدان انجــام شــود.
روش کار
ایــن مطالعــه کارآزمایــی بالینــی تصادفــی ســاده یــک ســو کــور
پــس از تأییــد کمیتــه اخــاق پزشــکی باحجــم نمونــه  240بیمــاردر
بیمارســتان فاطمیــه همــدان آغــاز گردیــد .پــس از کســب رضایــت

آگاهانــه از بیمــاران کاندیــد جراحــی ســزارین ،نمونههــا بــه صــورت
تصادفــی ســاده بــه دو گــروه  120نفــری مــورد و شــاهد تقســیم
شــدند .در گــروه مــورد  3ســی ســی مارکائیــن  0/5درصــد بــا 1
ســی ســی فنتانیــل داخــل ســرنگ کشــیده شــد کــه  3ســی ســی
آن بــا ســوزن  quinckeشــماره  24در فضــای ســاب آراکنوئیــد
تزریــق و همزمــان بــا عقــب کشــیدن ســوزن اســپاینال  1ســی
ســی از دارو در مســیر تزریــق گردیــد .در گــروه شــاهد نیــز  3ســی
ســی مارکائیــن  0/5درصــد بــا  1ســی ســی فنتانیــل داخــل ســرنگ
کشــیده شــده کــه صرفــاً  3ســی ســی آن بــا ســوزن quincke
شــماره  24در فضــای ســاب آراکنوئیــد تزریــق شــد و هنــگام
عقــب کشــیدن ســوزن دارویــی در مســیر تزریــق نگردیــد .ســپس
در فواصــل زمانــی  72 ،48 ،24 ،18 ،12 ،6ســاعت پــس از عمــل
بیمــاران در خصــوص ایجــاد ســردرد مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد.
در صــورت وجــود ســردرد شــدت آن بــا مقیــاس ســنجش عــددی
) Numerical Rating Scale (NRSســنجیده شــد .بطــوری کــه
از بیمــار خواســته شــد تــا شــدت ســردرد خــود را بــر اســاس ایــن
مقیــاس بیــان نمایــد .البتــه بــه بیمــار توضیــح داده شــد کــه عــدم
وجــود ســردرد برابــر صفــر و حداکثــر دردی کــه ممکــن اســت
داشــته باشــد برابــر  10فــرض نمایــد و درد فعلــی خــود را بــا اعــداد
بیــن صفــر تــا ده مشــخص کنــد.
جمــع آوری اطالعــات بوســیله پرسشــنامه تهیــه و تنظیــم شــد .در
نهایــت اطالعــات بــه دســت آمــده را وارد نــرم افــزار  SPSSنمــوده
و بــا اســتفاده از روشهــای آمــار توصیفــی و آزمونهــای آمــاری
از قبیــل مجــذورکای ،مــن ویتنــی و تــی اطالعــات مــورد تجزیــه
و تحلیــل قــرار گرفــت .در خصــوص متغیرهــای کیفــی فراوانــی و
بــرای متغیرهــای کمــی میانگیــن و انحــراف معیــار محاســبه شــد.
همچنیــن از نظــر آمــاری  P > 0/05معنــی دار در نظــر گرفتــه شــد.
یافتهها
جمعـاً  240بیمــار کاندیــد جراحــی ســزارین در بیمارســتان فاطمیــه
همــدان مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد ،میانگیــن ســنی در کل بیمــاران
گــروه مــورد  27/89 ± 5/58و در گــروه شــاهد  29/26 ± 5/95بــود.
بــا وجــود میانگیــن ســنی کمتــر در گــروه مــورد ،ولــی نتایــج آزمــون
آمــاری نشــان داد اختــاف معنــی داری بیــن میانگیــن ســنی دو گروه
وجــود نــدارد ( .)P = 0/066در مجمــوع از بیــن بیمــاران مــورد مطالعه
 14بیمــار ( 5/8درصــد) دچــار ســردرد شــدند .ایــن مطالعــه نشــان داد
در کســانیکه از تکنیــک جریــان مخالــف اســتفاده نشــد میزان ســردرد
 3/7برابــر بــود .در گــروه مــورد از بیــن  120بیمــار 3 ،بیمــار (2/5
درصــد) و در گــروه شــاهد از بیــن  120بیمــار 11 ،بیمــار ( 9/2درصد)
ســر درد نشــان داد کــه فراوانــی رخــداد ســردرد بیــن دو گــروه مــورد
و شــاهد از نظــر آمــاری معنــی دار بــود (( )P = 0/028تصویــر .)2
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در مطالعــه حاضــر بــرای بررســی میــزان شــدت درد در دو گــروه
از مقیــاس ( )NRSاســتفاده شــد .در ایــن بررســی وجــود و شــدت
ســردرد در هــر دو گــروه طــی ســاعتهای ،48 ،24 ،18 ،12 ،6
 72پــس از عمــل مــورد محاســبه قــرار گرفــت و مشــحص گردیــد
میانگیــن شــدت ســردرد بــر اســاس ( )NRSدر بیمــاران گــروه
مــورد  5/66 ± 3/21و در گــروه شــاهد  5/18 ± 2/89میباشــد.
نتایــج آزمــون آمــاری نشــان داد کــه هرچنــد شــدت ســردرد در
گــروه مــورد بیشــتر بــوده ولــی اختــاف معنــاداری بیــن دو گــروه
وجــود نداشــت ( .)P = 1میانگیــن ســنی بیــن افــراد مبتــا بــه
ســردرد در گــروه مــورد  24/66 ± 3/05و درافــراد مبتــا بــه ســردرد
در گــروه شــاهد  29/72 ± 6/54ســال بــود .علــی رغــم کمتــر بــودن
میانگیــن ســنی در گــروه مــورد ،آزمــون نشــان داد اختــاف معنــی
داری از نظــر آمــاری بیــن دو گــروه وجــود نــدارد ( .)P = 0/23در
مطالعــه حاضــر مشــاهده شــد زمــان آغــاز ســردرد در گــروه شــاهد
نســبت بــه گــروه مــورد زودتــر رخــداده اســت ،بــه ایــن صــورت
کــه  3بیمــار ( 21درصــد) از  11بیمــار مبتــا بــه ســردرد در گــروه
شــاهد در  6ســاعت پــس از عمــل دچــار ســردرد شــدند ولــی در
گــروه مــورد اولیــن تظاهــر ســردرد فقــط در یــک نفــر از  3بیمــار
مبتــا در  12ســاعت پــس از عمــل مشــاهده شــد.
بحث
ســردرد پــس از پارگــی دورا یــک عارضــه شــایع بعــد از بیهوشــی
اســپاینال و اپیــدورال و اقدامــات تشــخیصی نظیــر میلوگرافــیLP،
و کموتراپــی اینتــرا تــکال مــی باشــدکه میتوانــد بــه عنــوان
یــک عامــل اجتنــاب کننــده از انجــام دوبــاره ایــن پروســیجر
هــا از جانــب بیمــار مطــرح شــود [ .]2ایــن ســردرد بــا توجــه
بــه خصوصیــت مهــم خــود کــه وابســته بــه وضعیــت اســت و در
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حالــت ایســتاده تشــدید میشــود ،باعــث محــدود شــدن فعالیــت
حرکتــی و روزانــه شــده و از طرفــی منجــر بــه زمــان اقامــت
طوالنــی در بیمارســتان و صــرف هزینــه بیشــتر میگــردد [.]3 ,1
تاکنــون مطالعــات کمــی از نظــر ابــداع یــک روش تکنیکــی بــرای
جلوگیــری از ســردرد معرفــی شــده اســت .در ایــن بیــن اولیــن
بــار اشــتروپ و همکارانــش در ســال  1998فرضیـهای را مبنــی بــر
قــرار دادن دوبــاره اســتایلت داخــل ســوزن  LPبــرای پیشــگیری
از ســردرد پــس از پارگــی دورا مطــرح کردنــد .آنــان معتقــد بودنــد
رشــتههای آراکنوئیــد هنــگام بیــرون کشــیدن ســوزن  LPجابجــا
شــده و داخــل ســوراخ دورا قــرار میگیرنــد و مانــع بســته شــدن
آن میشــوند [ .]7اشــتروس هــم بــا یــک مــرور سیســتماتیک
مطالعــات نشــان داد بــه کار بــردن دوبــاره اســتایلت حیــن خــروج
ســوزن  LPباعــث کاهــش ســردرد میشــود [ .]8در آن زمــان
فــرض بــر ایــن بــود کــه ایــن تئــوری فقــط در مــورد ســردرد پــس
از  LPصــادق اســت و پــس از بیهوشــی اســپاینال یــا اپیــدورال
درســت نیســت .در واقــع تیالکارتنــا بــود کــه ایــن اختــاف نظــر را
رد کــرد و نشــان داد تئــوری اشــتروپ در بیهوشــی اســپاینال هــم
حاکــم بــوده و پیشــنهاد کــرد درک ایــن فرضیــه میتوانــد منجــر
بــه ابــداع روشــی جدیــد جهــت کاهش ســردرد پــس از پارگــی دورا
شــود .او در طــرح خــود توصیــه کــرد کــه هنــگام خــروج ســوزن
اســپاینال همچنــان پیســتون ســرنگ فشــرده شــود تــا مانــع از
برگشــت رشــتههای آراکنوئیــد بــه داخــل ســوراخ دورا گــردد [,6
 .]7در مطالعــه حاضــر از همیــن تئــوری اســتفاده شــد کــه بــا
نتایــج اشــتروپ و اشــتروس و تیالکارتنــا همســو بــود و همخوانــی
داشــت .در ایــن مطالعــه بــه جــای قــرار دادن اســتایلت در ســوزن
و یــا فشــردن پیســتون ســرنگ ،از تزریــق باقیمانــده دارو حیــن
خــروج ســوزن اســتفاده شــدکه بــه عنــوان یــک عامــل Reverse
 Flowجهــت جلوگیــری از جابجایــی رشــتههای آراکنوئیــد بــه
کار گرفتــه شــد .بررســی مــا نشــان داد بــا اســتفاده از ایــن تئــوری
میــزان ســردرد در گــروه شــاهد  3/7برابــر نســبت بــه گــروه مــورد
میباشــد بــه عبارتــی در گــروه کنتــرل ســردرد در  9/2درصــد
افــراد و در گــروه مــورد  5/2درصــد افــراد رخــداده کــه از نظــر
آمــاری بیــن دو گــروه اختــاف معنــی داری وجــود داشــته و بــا
مطالعــات قبلــی مطابقــت دارد.
در مطالعــه حاضــر زمــان آغــاز ســردرد در گروهــی کــه از ایــن
تکنیــک اســتفاده نشــده بــود زودتــر رخ داد .بــا وجــود اینکــه
شــدت ســردرد در گــروه مــورد بیشــتر از گــروه شــاهد بــوده
ولــی بیــن دو گــروه از نظــر آمــاری تفــاوت معنــی داری وجــود
نداشــت .در مطالعــه حاضــر افــراد مبتــا بــه ســردرد از بقیــه
بیمــاران جوانتــر بودنــد کــه بــا مطالعــات قبلــی مبنــی بــر بــروز
ســردرد در افــراد جوانتــر همخوانــی دارد .عــاوه بــر مطالعــات

کارخانهای و همکاران
انجــام شــده بــر اســاس تئــوری اشــتروپ ،تزریــق نرمــال ســالین
اپیــدورال توســط چارلزلــی و همکارانــش نیــز در کاهــش ســردرد
مؤثــر بــوده اســت .آنهــا دلیــل ایــن کاهــش را جلوگیــری از فعــال
شــدن گیرندههــای آدنوزیــن توســط نرمــال ســالین ذکــر کردنــد
کــه طــی نشــت  CSFفعــال میشــوند [ .]9البتــه تــا حــدودی
میتــوان ایــن روش را بــا مطالعــه حاضــر همســو دانســت زیــرا
تزریــق نرمــال ســالین اپیــدورال هــم میتوانــد بــه عنــوان یــک
 Reverse Flowعمــل کــرده و مانــع نفــوذ رشــتههای آراکنوئیــد
در ســوراخ دورا شــود.
در نهایــت همانطــور کــه قبـ ً
ا ذکــر شــد چــون پیشــگیری بهتریــن
راه حــل درمــان اســت [ ]5لــذا هــدف از ایــن مطالعــه ابــداع یــک
روش تکنیکــی جدیــد بــرای جلوگیــری از ســردرد پــس از پارگــی
دورآ بــر اســاس تئــوری اشــتروپ بــوده اســت.

نتیجه گیری
اســتفاده از تکنیــک جریــان مخالــف در بیهوشــی اســپاینال در
طــی جراحــی ســزارین ســبب کاهــش ســردرد پــس از پارگــی دورا
میگــردد؛ بگونــه ای کــه در افــرادی کــه ایــن تکنیــک اســتفاده
نشــده میــزان ســردرد پــس از پارگــی دورا  3/7برابــر افــرادی اســت
کــه ایــن تکنیــک بــه کار بــرده شــده اســت .کــد  IRCTایــن مقالــه
 2015030111822N4مــی باشــد.
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Abstract
Introduction: Post Dural Puncture Headache (PDPH) is a relatively common
complication after spinal or epidural anesthesia, myelography and lumbar puncture. Despite
numerous studies that have identified many therapies, debate and survey continues on the
best technique to prevent this complication. Therefore, the purpose of this study was to
evaluate the ''Reverse Flow" technique in prevention of headache after dural puncture in
cesarean section under spinal anesthesia.
Methods: In this single blind, simple randomized clinical trial, patients were divided
to two groups: intervention and control. Each group constituted of 120 patients. In the
intervention group we mixed 3 mL Marcaine 0.5% with 1 cc fentanyl and injected 3
mL of this mixture into subarachnoid space by 24-gauge quincke spinal needle then
simultaneously with injection of 1mL of this mixture, the needle was withdrawn. In the
control group only 3 mL of this was mixture was injected into subarachnoid space and we
had no injection while needle withdrawing. Then we evaluated headache at 6, 12, 18, 24,
48 and 72 hours after the operation and if patients had headache we determined severity of
pain with the Numerical Rating Scale.
Results: Incidence of headache in the intervention group was 2.5% and 9.2% in the control
group (P = 0.028). The average severity of headache was 5.66 ± 3.21 in the intervention
group and 5.18 ± 2.89 in the control group (P = 1). The mean age was 29.26 ± 5.95 in
the control group and 27.89 ± 5.58 in the intervention group (P = 0.066). The mean age
in patients, who suffered from headache, was 24.66 ± 3.05 in the intervention group and
29.72 ± 6.54 in the control group (P = 0.23). Patients who complained of headaches were
younger than others.
Conclusions: This study indicated that use of "Reverse Flow" technique in cesarean
section under spinal anesthesia reduces PDPH. The incidence of PDPH in patients, who
have not received this technique, was 3/7 times more than patients, who have received this
technique. Also the onset of headache in the control group happened earlier than in the
case group.

