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مقدمه :ارزيابي و کنترل درد بخش مهمي از درمان کودکان بستری در بخش مراقبت ويژه ميباشد و
ارتباط بین درد و آثار فیزيولوژيک و رواني ناشي از آن به خوبي شناخته شدهاست .هدف از اين
مطالعه ارزيابي درد ناشي از ساکشن لوله تراشه درکودکان تحت تنفس مكانیكي بستری در بخش
مراقبتهای ويژه ميباشد.
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روش کار :اين مطالعه روی 50کودک بستری در بخش مراقبتهای ويژه که تحت تنفس مكانیكي
بوده ،انجام شد.در اين بیماران درد بر اساس معیار درد  FLACCو اندکسهای فیزيولوژِيک قبل و
بعد از ساکشن لوله تراشه با رعايت پروتوکل استاندارد ساکشن مورد ارزيابي قرارگرفت و بیماران بر
اساس نمره کلي درد در يكي از  4گروه-1بدون درد  -2 ،درد خفیف  -3 ،درد متوسط  -4،درد
شديد قرار گرفتند.
نتایج :به طور خالصه میانگین سني بیماران مورد مطالعه  34.44ماه بودهاست و )n=35( %70جنس
پسر داشتهاند.بیماريهای تنفسي  )15=n( %30شايعترين تشخیص اولیه بودهاست .براساس معیار
درد FLACCفراواني و شدت درد پس از انجام ساکشن لوله تراشه افزايش داشتهاست( P-
 . )0.05<valueارتباط بین افزايش ضربان قلب ،تنفس و فشار خون سیستولیک و دياستولیک با
افزايش فراواني و نمره درد پس از ساکشن ،معنادار است ( .)0.001< P-valueهمچنین ،بیماراني که
نمره درد باالتری داشتهاند دوز داروی آنالژريک کمتری به صورت انفوزيون مداوم دريافت کرده-
بودند ( .)0.05<P-value
نتیجهگیری :ساکشن لوله تراشه يک مداخله دردناک ميباشد و بیماران به دنبال آن تحت ديسترس
قرار ميگیرند .بنابراين روشهای ارزيابي درد و روشهای دارويي و غیردارويي جهت کنترل درد
ناشي از آن توصیه ميشود.
کلمات کلیدی :کودکان ،بخش مراقبتهای ويژه ،ارزيابي درد ،تهويه مكانیكي
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مقدمه
درد يک تجربه ناخوشايند حسي و عاطفي است که به دنبال

خطر بااليي از عدم درمان دردشان قرار دارند ( .)9مديريت

يک آسیب واقعي يا بالقوه بافتي به وجود ميآيد و به عنوان

صحیح درد نیازمند ارزيابي سیستماتیک و جامع درد ميباشدکه

پنجمین عالمت حیاتي مطرح ميشود ( .)2 .1به طور معمول درد

بتوان براساس آن گايدالين هايي تنظیم کرد که به وسیله آن ها

در بیماران بدحال وجود دارد که ميتواند ناشي از بیماری زمینه-

تجويز داروها ،منطقي و به هنگام نیاز انجام شود .لذا توصیه مي-

ای آنها يا اقدامات تهاجمي و غیرتهاجمي که روی آنها انجام

شود برای اين ارزيابي به مشاهده تغییرات فیزيولوژيک و رفتاری

ميگیرد ،باشد .بیماران بدحال بستری در  PICU1به جهت

بیماران پرداخته شود (.)11 .10

ماهیت بیماری ،محیط  PICUو پروسیجرهای روتین چون تنفس

در سالهای اخیر مطالعات زيادی روی ساکشن و متودهای

مكانیكي ،ساکشن لوله تراشه ،خونگیری ،رگگیری ،سونداژ و

آن انجام شده و بر اساس انها پروتوکل هايي جهت استفاده

 ...در معرض درد قرار دارند .برای کنترل کافي درد ،اولین اقدام

پرستاران بخشهای مراقبت وبژه نوشته شدهاست .ولي مطالعات

شناسايي عوامل ايجاد کننده درد است .ارتباط بین درد و اثرات

کمي به بررسي درد ناشي ساکشن لوله تراشه پرداختهاند  .که

منفي فیزيولوژيک و رواني و احساسي آن به خوبي ثابت شده

اين مطالعات در شاخه اطفال محدودتر است .در مطالعه ای که

است .درد در کودکان باعث تغییرات در بسیاری از ارگانها

در سال 2008در بزرگساالن انجام شد نشان داد که در بیماراني

ازجمله سیستم کارديوواسكوالر تنفس کلیه ها و سیستم ايمني

که قبل از انجام ساکشن لوله تراشه داروهای ضد درد دريافت

ميشود و تغییرات دراز مدت در اين سیستم ها ميتواند باعث

کردهبودند ،برخالف انتظار نمره درد حین انجام ساکشن لوله

عوارض جدی گردد ( .)4 .3در گذشته اين تصور وجود داشت

تراشه بیشتر از قبل انجام آن بود ( .)12مطالعه ای ديگر در مورد

که حس درد در کودکان و نوزادان وجود ندارد ولي در حال

نوزادان بستری در NICU 2انجام شد نشانداد که تجويز داروی

حاضر مشخص شدهاست که حتي از دوران جنیني حس درد

مرفین باعث کاهش درد ناشي از ساکشن لوله تراشه نشد (.)13

بخوبي وجود دارد ( .)6 .5 .3برخي مطالعات ارتباط بین ارزيابي

در مطالعه ديگری در مورد کودکان بستری در  PICUنشان داده

سیستماتیک درد و کاهش سطح بيقراری بیمار ،کاهش مدت

شد که نمره درد حین ساکشن در بیماراني که دوزهای بلوس

زمان نیاز به تنفس مكانیكي و کاهش عفونتهای بیمارستاني را

داروهای سداتیو و ضد درد قبل از ساکشن دريافت نميکنند

ثابت کردهاند (.)7

نسبت به گروهي که دريافت ميکنند باالتر است (.)4

در مطالعات انجام شده ،نشان داده شده که درد در بیماران

هدف از اين مطالعه بررسي درد ناشي از ساکشن لوله تراشه

بستری در بخش مراقبتهای ويژه به هنگام انجام پروسیجرها به

در کودکان بستری در بخش مراقبتهای ويژه بر حسب مقیاس

خوبي کنترل نميشود و بیش از  50درصد بیماران بدحال بستری

درد  (Face, Leg, Activity ,Cry, Consolability( FLACCو

در بخش مراقبتهای ويژه درد را تجربه ميکنند (.)8

ثبت تغییرات عاليم حیاتي ( )BP3,PR4,RR5,O2Sat6بیماران

از آنجايي که مديريت درد در بیماران بدحال بستری

قبل و بعد از ساکشن و بررسي ارتباط نمره درد با طول مدت

عوارض ناشي از ان را کاهش ميدهد لذا ارزيابي و درمان درد

تهويه مكانیكي ،تغییرات عاليم حیاتي ،دوز داروی سداتیو

به عنوان اولويت تلقي ميشود .ارزيابي درد در بیماران بدحال

آنالژزيک ميباشدکه بتوان براساس آن به يک شمای کلي از

بستری به خاطر نوسانات سطح هوشیاری در آنها و عدم توانايي

میزان درد ناشي از ساکشن لوله تراشه دست يافت و با تنظیم

در صحبت کردن به خاطر تهويه مكانیكي،کاهش سطح

2

هوشیاری و دريافت داروهای آرام بخش ،مشكل است و در
Pediatric Intensive Care Unit

1

Neonatal Intensive Care Unit
3
Blood Pressure
4
Pulse Rate
5
Respiratory Rate
6
Percentage of Blood Oxygen saturation
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پروتوکل هايي بتوان اين درد را کاهش داده و از عوارض ناشي
از آن بكاهیم.

به منظور يكسان سازی در نحوه انجام ساکشن و درد ناشي
از آن در همه بیماران از پروتوکل تبیین شده برای بخش PICU

برگرفته ازگايدالين ساکشن اندوتراکئال در بیماران تحت تهويه
روش کار

مكانیكي( our lady’s children’s hospital )2017استفاده

اين مطالعه مداخله ای از نوع نیمه تجربي است که در سال

شده است ( )18و پرسنل پرستاری همكار طرح در يک جلسه به

 1398در بخش مراقبتهای ويژه بیمارستان آموزشي ،پژوهشي،

مدت يک ساعت تحت آموزش پروتوکل ساکشن قرار گرفتند

درماني کودکان امام حسین اصفهان که يک مرکز درماني سطح

و پروتوکل جهت استفاده در اختیار همه قرار داده شد.

 3ميباشد ،انجام شدهاست.

نحوه امتیاز دهي به اين صورت بود که پرستار برای هر بیمار

طي مدت  11ماه از ارديبهشت سال  98تا پايان اسفند 98

يک نوبت در يک زمان  5تا  10دقیقه به عنوان

observational

کودکان يک ماه تا  12سال بستری در بخش مراقبتهای ويژه

 periodقبل و سپس درطول زمان انجام ساکشن و بعد از آن

بیمارستان مذکور که تحت تنفس مكانیكي بوده و معیارهای

بیمار را تحت نظر گرفته و با تحريک بیمار برای ارزيابي سفتي و

ورود به مطالعه را داشتند ،وارد مطالعه شدند.

تون در پايان  ،observational periodدرچک لیست مقیاس

معیارهای ورود عدم وجود بیماری عصبي عضالني در گذشته
و حال حاضر ،عدم وجود سندرم ديسترس حاد تنفسي ،عدم
مصرف داروهای شل کننده عضالني 1بود .معیارهای خروج از
مطالعه بروز ARDS 2و دريافت داروی شل کننده عضالني بود.

 FLACCامتیاز هر آيتم را ثبت کرده و با جمع بندی امتیازات
5آيتم نمره کلي مقیاس درد به بیمار داده شد.
بیماران بر اساس نمره کلي در يكي از  4گروه زير قرار
گرفتند:

از نظر معیارهای اخالقي از آنجا که اقدام اضافه و

-1امتیاز  = 0راحت و بدون درد -2 ،امتیاز = 1-3درد

پروسیجری که مازاد بر روند درماني بیماران باشد ،بر روی

خفیف -3 ،امتیاز  = 4-6درد متوسط- 4،امتیاز = 7-10درد

بیماران انجام نشد نیازی به گرفتن رضايت آگاهانه از والدين

شديد

آنها نبود و کد اخالقي از کمیته اخالق دانشگاه اخذ شد.

در اين مطالعه اين مقیاس به زبان فارسي در جدول  1ترجمه

متغیرهای مطالعه شامل سن ،جنس ،طول مدت تهويه

شده است.

مكانیكي ،تشخیص اولیه علت انجام ساکشن ،عاليم

پس از جمع آوری اطالعات بیماران به وسیله پرسشنامه ها

حیاتي( ) BP,PR,RR,O2Satقبل و بعد ساکشن  ،اسكور درد بر

داده ها وارد نرم افزاز  SPSS26شده و آنالیز آماری انجام

اساس اسكیل  FLACCقبل و بعد از ساکشن ،نوع و دوز داروی

گرفت .با استفاده از آمار توصیفي و استفاده از آزمونهای مک

سداتیو ،آنالژزيک در پرسشنامههای تهیه شده برای هر بیمار

نمار ،آزمون کای اسكور ،آزمون کولموگروف اسمیرنوف و

ثبت شدند.

شاپیرو-ويلک جهت بررسي نرمال بودن توزيع دادههای پیوسته،

ابزار ارزيابي درد بر اساس تغییرات رفتاری در اين مطالعه

ازمون  t-testو آزمون ناپارامتری ويلكاکسون و هم چنین از

FLACC (Face, Leg, Activity ,Cry,

ضريب هم بستگي اسپیرمن استفاده شد .در اين مطالعه سطح

مقیاس نمره دهي درد

 )Consolabilityبود که در مطالعات به عنوان يک مقیاس معتبر

معناداری  0.05<p-valueمحاسبه شد.

در بررسي درد در گروه سني اطفال تايید شدهاست ( )14-17و
نحوه ی استفاده از آن به همكاران پرستار آموزش داده شد.

نتایج
در اين مطالعه  50کودک بیمار تحت تنفس مكانیكال که

Glasgow Coma Scale
Acute Respiratory Distress Syndrome

1
2

معیارهای ورود به مطالعه را داشتند وارد شدند 70.درصد()35=n
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پسر و  30درصد ()15=nدختر مي باشند .حداقل سن بیماران 1

جهت مقايسه فراواني و شدت درد قبل و بعد از انجام

ماه و حداکثر  144ماه بوده است .میانگین سني بیماران 34.44ماه

ساکشن اندوتراکئال در گروههای سني مختلف بیماران مورد

مي باشد .تشخیص اولیه بیماران ،بیشتر بیماری تنفسي (،)%30

مطالعه به سه گروه سني کمتر از  12ماه و  12-36ماه و باالی

بیماری عفوني ( )%22و بیماری نورولوژيک ( )%20مي باشد.

 36ماه گروه بندی شدند .در گروه سني کمتر از  12ماه درد قبل

علت ساکشن  62 %از بیماران ترشح قابل مشاهده در لوله و %16

از ساکشن  % 62.5و پس از ساکشن به  %81.8افزايش داشته در

کاهش  spo2مي باشد.

گروه سني  12-36ماه درد قبل از ساکشن  %68.8و پس از

از  50بیمار مورد مطالعه قبل از انجام ساکشن)n= 20( %40

ساکشن به  %75افزايش داشته ودر گروه سني باالی  36ماه درد

در محدوده بدون درد قرار داشتهاند و  ) 30=n( %60درد

قبل از ساکشن  %50و پس از ساکشن به  %83.3افزايش داشته-

داشتهاند که از اين تعداد  )26=n( %86.6درد در محدوده

است که اين ارتباط تنها درگروه سني باالی  36ماه معنادار مي-

خفیف و در )n= 4( %13.4شدت درد متوسط بوده است.پس از

باشد)0.031=P-value( .

انجام ساکشن  )n= 40( %80از بیماران درد داشتند که از اين
تعداد  )n= 25( %62.5خفیف و  )n= 15( %37.5با شدت متوسط
درد داشتهاند که براساس آنالیز آماری فراواني درد بعد از
ساکشن در هر دو گروه بدون درد و درد افزايش داشتهاست که
با  P-value = 0.013معنيدار ميباشد (جدول.)2

ارتباط بین شدت درد قبل و بعد از ساکشن اندوتراکئال
درگروههای سني مورد مطالعه معنادار نبود (.شكل)2
میزان دوز داروی سداتیو و ضد درد به اين صورت بوده
است:
داروی میدازوالم برای  34بیمار با دوز  0.1.mg /kg/hو 5

پس از گروه بندی بیماران از نظر شدت در گروههای با

بیمار با دوز  . 0.05 mg/kg/hو  4بیمار با دوز  0.2 mg/kg/hبه

شدت درد خفیف و متوسط و شديد بر اساس نمره درد ،میانگین

عنوان سداتیو و به فرم انفوزيون مداوم تجويز شده است .داروی

نمره درد بیماران بر اساس مقیاس  FLACCقبل از ساکشن با

ضد درد فنتانیل برای  12بیمار با دوز  13 ،1 µgr/kg/hبیمار با

انحراف معیار  1.43در محدوده بدون درد تا خفیف به دست امد

دوز  2µgr/kg/hو  12بیمار با دوز  3 µgr/kg/hتجويز شده -

و میانگین نمره درد بعد از ساکشن  2.5با انحراف معیار  82.1در

است .هیچ يک از بیماران قیل از ساکشن به صورت دوز بولوس

محدوده خفیف تا متوسط به دست آمد که براساس آنالیز اماری

داروی سداتیو و ضد درد دريافت نكردهاند .بین دوز داروی

افزايش میانگین نمره درد پس از انجام ساکشن معنيدار ميباشد

سداتیو و فراواني درد بعد از ساکشن ارتباط معنيداری پیدا نشد

(.)P-value =0/001
در دختران فراواني درد از  %60قبل از ساکشن به  %86.7بعد
از ساکشن افزايش داشتهاست و اين افزايش در پسران از  %60به

ولي در بیماراني که با دوز کمتر از

 2µgr/kg/hضد درد

دريافت کرده بودند بروز درد پس از ساکشن به صورت معنا-
داری بیشتر بودهاست (.)0/001=P-value

 %77.1بودهاست .بنابراين فراواني درد در هر دو گروه دختران و

همچپنین بین شدت درد بعد از ساکشن با دوز داروی

پسران پس از ساکشن افزايش داشتهاست .ولي بر اساس آزمون

سداتیو ارتباط معنيداری پیدا نشد ولي با دوز داروی ضد درد

آماری افزايش فراواني درد بعد از ساکشن بین دو گروه دختران

ارتباط معنيدار به صورت معكوس وجود دارد

(P-

( )P-value= 0.125و پسران ( )P-value=0.109معنيدار نیست.

.)0/042=value

همچنین بر اساس آزمون کای اسكور ارتباطي بین شدت درد
قبل از ساکشن ( )X2= 1.978 , P-value=0.372و بعد از
ساکشن ( )X2= 0.603, P-value=0.740با جنس بیماران وجود
ندارد (شكل.)1

مقايسه تغییرات عالئم حیاتي بیماران قبل و بعد از ساکشن
نشان ميدهد میانگین و انحراف معیار ساچوريشن اکسیژن،
تعداد ضربان قلب ،تعداد تنفس و فشار خون سیستولیک و
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دياستولیک در بیماران قبل و بعد از ساکشن افزايش داشته است

فراواني و نمره درد پس از ساکشن با  0.05< P-valueمعنادار

(جدول .)3

است (جدول .)4

جهت بررسي تغییرات عاليم حیاتي قبل و بعد از ساکشن

در بیماران مورد مطالعه طول مدت تهويه مكانیكي حداقل1

وارياسیون  %10در تغییرات بعد از ساکشن نسبت به پیش از

و حداکثر  7روز با میانگین  2.74روز و انحراف معیار  1.42مي-

انجام ساکشن به عنوان معیار در نظر گرفته شد .تعداد تنفس،

باشد .در بیماراني که طول مدت تهويه مكانیكي طوالني تر

ضربان قلب ،فشار خون و سچوريشن اکسیژن پس از انجام

بودهاست ،نمره درد بعد از ساکشن باالتر بودهاست که اين

ساکشن در بیماران مورد مطالعه افزايش داشتهاست که ارتباط

ارتباط با  P-value =0/001معنادار است

بین تغییرات تمامي آنها به جز سچوريشن اکسیژن با افزايش
جدول  .1سیستم نمره دهي رفتاریFLACC
امتیاز
0
صورت

1

2

اخم گاه و بي گاه -بي تفاوتي – ناراحتي و

اخم دائم و خطوط عمیق پیشاني و لبها و

يا ارتباط چشمي با محیط برقرار میكند

نگراني -چشم ها نیمه بسته و دهان جمع و گرد

اطراف بیني -لرزش چانه -صورت به ظاهر

يا لبخند میزند و عالقه نشان میدهد

شده

افسرده -ترس و وحشت -چشم ها بسته و دهان باز

فقدان نشانه خاصي

لگد زدن  -انقباض اندام ها – حرکات تند و

پاها

موقعیت طبیعي و آرام پاها

ناآرام و عصبي و سفتي

فعالیت

بیمار به راحتي حرکت میكند -پوزيشن

غلط زدن به پشت و جلو(tense -سفت) -آه

سريع يا حالت رعشه
کشیدن

نرمال -تنفس منظم

وضعیت (Archedخمیده) – سفتي و
حرکات پرشي -تنفس بريده بريده يا نگه داشتن
نفس

گريه

بدون گريه (بیدار يا خواب)

تسلي پذيری

بیمار آرام و عدم نیاز به آرامش و تسلي

گريه و ناله مداوم-

ناله و گريه و زاری گاه و بي گاه -خرناس

فرياد زدن -حق حق و بغض -خرناس مداوم

گاه و بي گاه

سختي در ايجاد تسلي و آرامش و راحتي

بیمار با لمس ،صحبت کردن ،بغل کردن آرام
مي گیرد

جدول  .2مقايسه فراواني ،درصد درد در بیماران قبل و بعد از ساکشن
قبل از مداخله
گروه ها

بعد از مداخله

فراواني

درصد

فراواني

درصد

بدون درد

20

%40

10

%20

درد

30

%60

40

%80

جدول .3مقايسه تغییرات عالئم حیاتي بیماران قبل و بعد از ساکشن
انحراف

میانگین

مینیمم

ماکزيمم

معیار

Pvalue

صدک ها
اول

دوم(میانه)

سوم

O2satقبل

91.62

6.779

70

100

85.75

94.00

97.00

O2Satبعد

94.56

4.432

72

100

92.00

95.00

97.00

 RRقبل

31.18

8.492

18

55

25.00

30.00

35.25

RRبعد

34.08

7.629

18

50

29.50

35.00

40.00

<0.001
<0.001

شراره بابایی و همكاران
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PRقبل

112.62

23.642

55

178

100.00

110.00

130.00

PRبعد

121.56

22.830

70

170

105.00

120.00

135.75

SBP9قبل

89.66

13.240

70

120

80.00

87.00

100.00

SBPبعد

96.24

14.039

75

125

85.00

92.00

109.25

DBP10قبل

52.44

12.162

30

90

44.25

51.00

58.00

DBPبعد

59.38

12.718

35

85

50.00

57.00

67.75

<0.001
<0.001
<0.001

شکل  .1مقايسه درصد شدت درد در دختران و پسران قبل و بعد از ساکشن

شکل  .2مقايسه درصد شدت درد در بیماران قبل و بعد از ساکشن برای گروههای سني

0

Systolic Blood Pressure
Diastolic Blood Pressure

9
1
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جدول .4ارتباط بین نمره درد بعد از ساکشن اندوتراکئال
متغیر ها

 )4( Duzkayaدر سال  2015انجام شده نیز در %64.6علت
انجام ساکشن ترشح قبل مالحظه در لوله تراشه بوده است .

با تغییرات عالئم حیاتي
ضريب
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همبستگي

اسپیرمن

Pvalue

آنالیز داده ها در اين مطالعه نشان میدهد که درد در
( )30=n%60از بیماران قبل از انجام ساکشن وجود داشتهاست
هر چند  ))26=n 86.6%از اين بیماران درد خفیف داشتهاند اما

تغییرات o2sat

0.164

0.255

تغییرات RR

0.371

0.008

تغییرات PR

0.687

<0.001

مورد مطالعه درد به خوبي کنترل نبودهاست .مطالعه مشابه در

تغییرات SBP

0.478

<0.001

تغییرات DBP

0.477

<0.001

بررسي میزان درد در کودکان بدحال مطالعه Alejandro Bosch

تجربه درد در انها وجود داشتاست و نشان ميدهد در جمعیت

در سال  2020بر روی  44کودک بستری در  PICUميباشد که
در آن بر اساس مقیاس  FLACCدرد پايه .درد در حین
پروسیجر ودرد در فاز ريكاوری مورد ارزيابي قرارگرفت .بر

بحث ونتیجه گیری
ارزيابي و کنترل درد در بیماران بدحال همچنان يک چالش

اساس نتايج اين مطالعه میانگین درد پايه در بیماران  5بودهاست

بزرگ در بخشهای مراقبت ويژه محسوب میشود.اين چالش به

که در محدوده درد متوسط قرار دارد ( .)20همچنین در مطالعه

جهت محدوديت در بیان درد توسط بیمار در بخشهای مراقبت

ای که در سال  2019توسط  Cynthia M. LaFondدر بخش

ويژه کودکان دوچندان است .از اينرو با شناسايي اقدامات

مراقبت ويژه کودکان بر روی  220کودک بستری انجام شد،

درماني دردناک میتوان به صورت هدفمند روشهای ارزيابي و

نشان دادهشده که  %45از بیماران بر اساس اسكیل درد رفتاری

کنترل درد را در جهت پیشگیری از اثرات مخرب درد بر

درد داشتهاند که در  %24از آنها درد در محدوده متوسط تا

سالمت جسمي و روحي بیماران بهكار گرفت.

شديد بودهاست (.)21

پس از آنالیز آماری دادههای جمع آوری شده مشخص شد

نتايج مقايسه درد قبل و بعد از انجام ساکشن بر اساس

که  70درصد بیماران پسر و  30درصد آنها دختر و  %64بیماران

مقیاس  FLACCنشان ميدهد  %40بیماران قبل از ساکشن بدون

Sonmez Duzkaya

درد بودهاند و بالفاصله بعد از ساکشن اين تعداد به  %20کاهش

در سال  2015که در ان اکثر بیماران پسر ( )64%و  %67کمتر از

پیدا کردهاست از طرفي میانگین نمره درد پس از انجام ساکشن

 4سال بودند( )4و مطالعه  Poyrazoglu et alدرسال 2008

 2.5با انحراف معیار1.82در محدوده خفیف تا متوسط است و

مشابه ميباشد (.)19

نسبت به نمره  1.44با انحراف معیار  1.43قبل از انجام ساکشن

کمتر از  3سال هستند.اين يافته ها با مطالعه

در اين مطالعه بیماريهای تنفسي ،عفوني به ترتیب شايع ترين

که در محدوده بدون درد تا خفیف قرار ميگیرد افزايش داشته-

تشخیصهای اولیه بودند.در مطالعه  Kendirliو همكارانش در

است .مطالعه مشابه درکودکان در ارزيابي درد ناشي از ساکشن

سال  2004نیز شايعترين علت بستری بیماران در بخش مراقبت

اندوتراکیال مطالعه  Sonmez Duzkayو همكارانش( )4در سال

ويژه کودکان نارسايي تنفسي بوده است ( )19ودر مطالعه

 2015است که در بخش مراقبت ويژه کودکان انجام شده-

 Sonmez Duzkayaدر سال  2015شايع ترين تشخیصهای اولیه

است.در اين مطالعه میانگین شدت درد پس از انجام ساکشن در

بیماران در بخش مراقبت ويژه کودکان به ترتیب ،بیماریهای

مقیاس  5.21±1.81 FLACCبه دست آمد که در طبقه بندی

تنفسي ،عفوني بودند ) .(4در اين مطالعه شايع ترين علت نیاز به

متوسط قرارداشت ولي در اين مطالعه مقايسه ای با مقیاس درد

انجام ساکشن ()70%وجود ترشح قبل مالحظه در لوله تراشه بوده

پیش از ساکشن انجام نشدهاست .در مطالعات مشابه مطالعه

Sonmez

 )22( puntilloدر سال  2001بر روی جمعیت کودکان و بالغین

است در مطالعه مشابه در کودکان که توسط
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شراره بابایی و همكاران

نشان داد  %63بیماران به هنگام ساکشن اندوتراکئال عالرغم

ارزيابي و مقايسه فاکتورهای موثر بر درد بر اساس اسكیلهای

اينكه تحت درمان دارويي جهت کنترل درد قرارداشتند ولي درد

مختلف رفتاری وگفتاری و ديداری درکودکان بستری در بخش

متوسط تا شديدی را تجربه ميکردند .همچنین در در مطالعه

مراقبت ويژه توسط  Cynthia M. LaFondدر سال  2019انجام

 Arroyo-Novoaو همكارانش ( )12در سال  2008در گروه

شدهاست ،ارتباطي بین سن و حداکثر نمره اسكیل درد پیدا نشد

سني بزرگساالن نمره درد بیماران قبل ،حین و پس از انجام

( .)21مطالعات زيادی در بالغین بر روی فاکتورهای موثر بر درد

ساکشن اندوتراکئال مورد مقايسه قرارگرفت که نتايج حاصل

از جمله سن و جنس انجام شده است از جمله

مطالعهPuntillo

نشان داد نمره درد حین و پس از ساکشن در مقايسه با درد قبل

در سال  )25( 2014و مطالعه  .)8( Ayasrah Sدر سال2016

از ساکشن افزايش داشتهاست و با میانگین  3.94در محدوده

ارتباط معناداری را بین جنس و شدت درد ناشي از اقدامات

خفیف است .در مطاللعه  Cignaccoو همكارانش ( )13در سال

تهاجمي نشان ندادند .مطالعه  Ayasrahدر سال  )8( 2016و

 2008بر روی نوزادان پره ترم نمره درد بیماران به هنگام

مطالعه  Arroyo-Novoaو همكارانش ( )12در سال  2008که

ساکشن اندوتراکئال بر اساس يک مقیاس  10نمره ای  4.9به

نشان داد ،شدت درد پس از انجام ساکشن در بیماران جوانتر

دست آمد که در محدود متوسط قرار دارد.

باالتر بودهاست .ولي با توجه به تفاوتهای موجود بین بالغین

ساکشن اندوتراکیال با تحريک رسپتورهای سمپاتیک در

وکودکان هم در روشهای ارزيابي درد و هم در فاکتورهای

راههای هوايي بزرگ باعث افزايش تون سمپاتیک و تغییرات

متعد جسمي و رواني مرتبط با درد ،به نظر نميرسد در اين مورد

پارامترهای همودينامیک ميشود .عالوه بر اين درد با ترشح

نتايج مطالعات در بالغین به کودکان قابل تعمیم باشد.

کاتكول امین ها با افزايش فعالیت سمپاتیک همراه است .از آن-

چنانکه گغته شد در اين مطالعه  %40بیماران پیش از انجام

جا که در اين مطالعه پروتكل استاندارد ساکشن رعايت شده-

ساکشن علیرغم دريافت داروهای آنالژيک و سداتیو درد داشته-

است ،تغییرات در عاليم حیاتي بیماران ميتواند به علت درد يا

اند .مطالعات منعدد در کودکان و بزرگساالن در ارزيابي درد در

ساير فاکتورهای موثر بر پارامترهای فیزيولوژيک از جمله

بیماران بدحال نشان ميدهد درد پايه جدای از انجام مداخالت

ترس ،اضطراب ،سرما يا گرسنگي باشد و ميتوان نتیجه گرفت

دردناک حتي در بیماراني که داروهای آنالژيک و سداتیو

چنانچه در مطالعات مشابه نشان داده شدهاست ،نميتواند به

دريافت ميکردهاند ،وجود داشتهاست .از جمله در مطالعه

تنهايي ابزار مناسبي برای ارزيابي درد باشد ).(23

 Cynthia M. La Fondدر سال  )21( 2019که در بخش

در آنالیز ارتباط درد ناشي از انجام ساکشن با فاکتورهای

مراقبت ويژه کودکان بر روی 220کودک بستری انجام شد،

موثری چون جنس و سن بیماران ،دراين مطالعه ارتباطي بین

نشان داده شد ،برای  %68از بیماران جهت کنترل درد از درمان-

فراواني و شدت درد بعد از ساکشن با جنسیت وجود نداشت.

های دارويي که اغلب فنتانیل بوده است و برای  %44بیماران نیز

ولي بروز درد پس از انجام ساکشن اندوتراکیال درگروه سني

روشهای غیردارويي که اغلب تغییر پوزيشن بودهاست ،استفاده

باالی  36ماه بیشتر بوده است وارتباط معنيدار مستقیم بین اين

شده و علیرغم ان درد در %45بیماران وجود داشتهاست .در اين

دو وجود دارد .در مطالعه ای که در سال 2012در بررسي شیوع

مطالعه بین فراواني و شدت درد پس از انجام ساکشن لوله تراشه

درد متوسط تا شديد در کودکان بستری در بیمارستان توسط

با دوز داروی سداتیو که به صورت انفوزيون مداوم تجوبز شده-

 )24( Cornelius B. Groenewaldدر امريكا انجام شدهاست،

بود ارتباطي پیدا نشد ولي بیماراني که دوزهای پايینتر از ضد

تفاوتي در شیوع درد بین دو جنس وجود نداشته است ولي شیوع

درد دريافت کردهبودند پس از ساکشن درد را با فراواني بیشتر و

درد در دو طیف سني شیرخواران و نوجوانان نسبت به طیف

شدت باالتر تجربه کردهاند .در اين مطالعه اغلب بیماران تحت

سني کودکان باالتر بودهاست .مطالعه ديگری که بر روی

درمان با يک داروی سداتیو بودهاند که در فارماکو دينامیک
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دارو اثرات ضد درد وجود ندارد و دوزهای مختلف دارو

نشان داده شدهاست ( .)26همچنین نشان دادهشده طول مدت

برکنترل درد تاثیرگذار نبودهاست .همچنین در اين مطالعه

تهويه مكانیكي و طول مدت بستری در بروز و شدت درد موثر

بیماران از يک نوع داروی مخدر استفاده کردهاندکه اثرات اين

است .از جمله مطالعه  Ayahiro Yamashitaو همكارانش ()27

دارو بر کنترل درد پس از ساکشن وابسته به دوز بودهاست .با

در سال  2017بر روی  151بیمار بستری در آی سي يو نشانداد،

توجه به عدم دريافت دارو به صورت بولوس پیش از انجام

بیماراني که بر اساس مقیاس درد سنجي  BPSنمره درد باالتر از

ساکشن ارزيابي ارتباط دوز بولوس اين داروها با درد امكانپذير

 5ميگیرند ،طول مدت تهويه مكانیكي بیشتری نیز دارند.

نبود .در مطالعه مشابه در کودکان توسط  Sonmez Duzkayaو

از آنجا که با افزايش طول تهويه مكانیكي و بستری میزان

همكارانش ( )4در سال  ،2015بیماراني که دوزهای بلوس دارو-

مصرف داروهای ضد درد و سداتیو افزايش مييابد به نطر مي-

های سداتیو و آنالژزيک را قبل از انجام ساکشن اندوتراکئال

رسد کاهش آسنانه درد در بیماران ،تعدد اقدامات تشخیصي و

دريافت کردهبودند ،نمره درد کمتری پس از انجام ساکشن

درماني با افزايش طول بستری و تولرانسي نسبت به داروهای ضد

داشتهاند .ولي در اين مطالعه مقايسه ای بر پايه درد پیش از انجام

درد و سداتیو ميتواتد توجیه کننده افزايش درد باشد .در اين

ساکشن لوله تراشه انجام نشدهاست .در اين مطالعه بین دريافت

مطالعه نیز در بیماراني که طول مدت تهويه مكانیكي طوالنيتر

داروهای آنالژيک و سداتیو به صورت پرفیوژن با درد پس از

بودهاست ،نمره درد بعد از ساکشن باالتر بودهاست و ارتباط

ساکشن ارتباطي پیدا نشد .بر خالف اين مطالعه ،مطالعه

معنيدار مستقیم بین اين دو وجود دارد.

 Cignaccoو همكارانش ( )13که يک مطالعه مورد شاهدی بود
نشان دادکه تجويز دوز بولوس مورفین قبل از انجام ساکشن
نميتواند باعث کاهش درد حین انجام ساکشن لوله تراشه
براساس مقیاسهای ارزيابي درد در نوزادان پرهترم شود.

نتیجهگیری
درد در بخش مراقبت ويژه کودکان عليرغم دريافت
داروهای سداتیو و آنالزژيک وجود دارد و اتجام اقدمات

و نیز در مطالعه  Arroyo-Novoaو همكارانش ( )12نشان

درماني دردناک ميتواند تشديدکننده درد باشد .ساکشن لوله

دادهشدکه بیماراني که يک ساعت قبل از ساکشن لوله تراشه

تراشه يک اقدام دردناک تلقي ميشود .بايد جهت کاهش درد

داروهای آنالژزيک ،مخدر و ضد التهابهای غیراستروئیدی را

ناشي از آن به ارزيابي و بررسي درد براساس مقیاسهای

به صورت دوز بلوس دريافت ميکنند ،نمره درد بیشتری حین

دردسنجي بپردازيم .همچنین با بهکارگیری روشهای دارويي و

انجام ساکشن اندوتراکئال نسبت به قبل از آن دارند.

غیردارويي جهت کنترل درد ناشي از آن بكوشیم .مطالعات

طول مدت تهويه مكانیكي ميتواند از فاکتورهای موثر بر
درد باشد .در مطالعاتي اثرات کترل مناسب درد برکاهش طول

بیشتر بر روی ساير فاکتورهای موثر بر درد و روشهای کنترل
درد در حجم نمونه بیشتر توصیه ميشود.
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Abstract
Introduction: Pain assessment and control are essential parts of the
treatment of children admitted to the intensive care unit. Moreover, the
connection between pain and its physiological/ psychological effects is
important. This study aims to evaluate the pain caused by endotracheal tube
suctioning in mechanically ventilated children admitted to the intensive care
unit.
Materials and methods: This study was performed on 50 hospitalized
children who were under mechanical ventilation. In these patients, the pain
was assessed according to FLACC pain criteria and physiologic indices
before and after endotracheal tube suctioning following the standard suction
protocol. Patients were divided based on the overall pain score as no pain,
mild pain, moderate pain, and severe pain.
Results: In summary, the average age of the patients was approximately 34
months, and 70% (n = 35) were male. Respiratory diseases (30%, n =15)
were the most common initial diagnosis. According to FLACC pain criteria,
the frequency and severity of the pain increased after endotracheal tube
suctioning (p-value <0.05). The relation between increasing pulse rate,
respiration rate, and systolic/diastolic blood pressure with enhancing
distribution and pain level after suction is meaningful (P-value <0.001).
Also, the patients with higher pain scores received lower doses of analgesic
drugs by continuous infusion (P-value <0.05).
Conclusion: Endotracheal tube suctioning is a painful intervention and
patients are distressed following it. Therefore, pain assessment methods and
pharmacological and non-pharmacological methods to control the resulting
pain are recommended.
Keywords: Pediatric, intensive care units, pain measurement, mechanical
ventilation

