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سخن استاد

تاکنون کتاب های متعدد و جامع زیادی در رابطه با علم بیهوشی به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است که 
مطالعه آنها با جزئیات زیاد برای دانشجویان غیرضروری و مالل آور است اما هیچگاه کتابی جهت آشنایی با 
علم بیهوشی که هم مختصر و هم کامل باشد و در ضمن با سرفصل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی انطباق داشته باشد تاکنون به چاپ نرسیده است. این کتاب جایگاه خالی را پر کرده و در ضمن با 
زبانی بسیار گویا و جذاب نوشته شده است و نکات آن با دقت و وسواس کامل و بر اساس آخرین معلومات 
موجود به گونه ای روان، جذاب و قابل فهم انتخاب شده است. از نکاتی که این کتاب را از سایر کتاب های 
مشابه مجزا می کند، تطبیق کامل آن به سرفصل های دروس کارشناسی اتاق عمل و پرستاری می باشد. 
اینجانب خواندن کتاب را به همه ی کارشناسان اتاق عمل، پرستاری و بیهوشی و متخصصان و دستیاران 

بیهوشی توصیه می کنم. امیدوارم این مجموعه در ارتقا دانش خوانندگان آن مفید باشد.

 در پایان از شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کردستان جهت حمایت از این کتاب و همچنین از 
مساعدت جناب آقای امامی زاده )مدیریت محترم نشر رویان پژوه( و زحمات کلیه کارکنان این انتشارات 
به خصوص سرکار خانم شیرمحمدی که زحمت چاپ، نشر و توزیع این کتاب را بر عهده گرفتند تشکر و 

سپاسگزاری می کنم. 

دکتر کریم ناصری
استاد گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
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پیشگفتار

با توجه به احساس نیاز مؤلفان مبنی بر ارائه ی کتابی جامع و کامل در بحث اصول و مراقبت های بیهوشی 
در رشته ی اتاق عمل، مجموعه ی مطالب حاضر تألیف و گردآوری گردید.

این کتاب مطابق با سرفصل ارائه شده توسط شورایعالی برنامه ریزی آموزش پزشکی تهیه شده و سعی 
شده است به گونه ای باشد که خواننده از مراجعه به کتاب مرجع معرفی شده از سوی وزارت بهداشت، 
بی نیاز می شود. در انتهای هر فصل، آزمون هایی به همراه پاسخنامه جهت آمادگی شرکت در کنکور ارشد 

اتاق عمل آورده شده است. 

در پایان از تمامی استادان، دانشجویان و همکاران این رشته درخواست می شود با نظرها و پیشنهادهای 
خود، ما را در اصالح و تدوین این گونه آثار برای تقویت این رشته یاری نمایند.

مولفین

زمستان 1400
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مقدمه ای بر بیهوشی

 مروری بر تاریخچه بیهوشی

اولین هوشبرهای استنشاقی

اواخر قرن ۱8 را می توان خاستگاه بیهوشی امروزی دانست، با این حال یونانیان باستان پیش از آن برای 
از بین بردن درد اعمال جراحی از خشخاش و برخی معجون های غیرموثر استفاده می کردند. در آن زمان 
تحقیق و آزمایش های گوناگون توسط شیمی دان های مختلف بروی خواص و طبیعت گازها انجام می گرفت. 
جوزف پریستلی۱ که یک مدیر مدرسه بود، در خصوص طبیعت گازهای به وجود آمده حین تخمیر مطالعه 
می کرد، گاز نیتروس اکساید۲ را کشف نمود که تاکنون نیز مورد استفاده قرار می گیرد. پریستلی دریافت 
که نیتروس اکساید موجب حفظ حیات نشده و نتوانست از آن در مصارف بالینی استفاده کند. همفری 
دیوی۳ در قرن ۱9 مطالعه روی N2O را از سر گرفت کرد. دیوی در کتاب خود نیتروس اکساید را گازی 
معرفی که موجب شادی و خوشحالی می شود. همچنین متوجه شد که می تواند درد فیزیکی را از بین ببرد. 
خواص بی دردی این گاز تا 50 سال بعد از گزارش دیوی مورد بی توجهی پزشکان قرار گرفت. کیو کولتون4 
شیمی دانی که اثرات N2O را به نمایش گذاشت، نقشی اساسی در معرفی بیهوشی استنشاقی ایفا کرد. یک 
دندانپزشک به نام هوراس ولز5، که به دندان پزشکی بدون درد عالقه داشت، نمایش کولتون را مشاهده کرد 
و پس از چندی ولز موفقیت های زیادی در زمینه بی دردی با N2O به دست آورد. از آنجا که بیهوشی در 
اثر N2O ناپایدار بود، ویلیام توماس مورتون6 از گاز دی اتیل اتر بر روی حیوانات، بیماران انتخابی و دندان 

1. Joseph Priestly
2. Nitrous Oxide (N2O) 
3. Humphry Davy
4. Q. Colton
5. Horase Wells
6. William Thomas Morton

فصل 1
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پزشکی استفاده کرد. با وجود برخی مخالفت ها در برابر بیهوشی با اتر، استفاده از این گاز در سال۱846 به 
سرعت در جهان گسترش یافت. مورتون در ۱6 اکتبر ۱846 با استفاده از اتر توانست موجبات انجام جراحی 
موفقیت آمیز توده گردن را فراهم کند. پیش از مورتون، کراوفورد النگ۱ از اتر جهت القای بیهوشی استفاده 
کرده بود اما گزارشی از این کار تا سال ۱849 منتشر نکرد. قابلیت اشتعال، القا و ریکاوری طوالنی و احتمال 
تهوع و استفراغ باال از معایب اتر بود. جیمز سیمپسون۲ یک جراح زنان و زایمان بود که کلروفرم را به عنوان 
جایگزین مناسب اتر معرفی کرد. نیتروس اکساید جایگزین دیگری برای اتر بود که برای دومین بار توسط 

کولتون مطرح شد.

بی حس کننده های موضعی

آند،  منطقه  بومی  گیاهان  از  کوکایین  بود.  استفاده  قابل  موضعی  کننده ی  بی حس  اولین  کوکائین 
اریتروکلسیلوم کوکا۳، در سال ۱856 جدا شد. کارل کولر4 جراح استرالیایی، در سال ۱884 از آن به عنوان 
بی حس کننده ی قرنیه ی چشم استفاده کرد و پس از یک سال این ماده مستقیما به داخل تنه های عصبی 
تزریق شد. آلفرد اینهورن5 پروکائین را معرفی کرد که سمیت کمتری نسبت به کوکائین داشت اما پیشرفت 
این شاخه از علم بیهوشی مدیون سوزن های توخالی و سرنگ ها است. فرم اولیه سرنگ های امروزی توسط 

فرانسیس ریند6 و استفاده از ترکیب سرنگ و سوزن های توخالی توسط آلکساندر وود7 آغاز گردید.

بلوک نورآگزیال

لئوناردکورنینگ8 اولین کسی بود که تکنیک بلوك نورآگزیال رادر سال ۱855 انجام داد اما روشی غیر 
ایمن بوده و به راحتی قابل اجرا نبود. آگوست بی یر9 اولین بیهوشی اسپاینال مبنی بر درك امروزه ی ما به 
وسیله ی تزریق داخل مایع مغزی نخاعی رادر سال ۱899 انجام داد. تزریق فضای اپیدورال و تزریق دارو در 

این فضا نیز در سال ۱9۲۱ توسط فیدل پاژه۱0 انجام گردید.

1. Crawford Long
2. James Y. Simpson
3. Erythroxylum Coca
4. Carl Koller
5. Alfred Einhorn
6. Francis Rynd
7. Alexander Wood
8. Leonard Corting
9. August Bier
10. Fidel Pages
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لوله گذاری داخل تراشه

وسایلی که جهت اداره راه هوایی در داخل تراشه قرار می گرفتند، قبل از قرن ۱9 وجود داشت اما مهارت 
انجام این پروسیجر نزدیک به ۱00 سال قبل توسط متخصصین گوش و حلق و بینی به تکامل رسید. در ابتدا 
متخصصین گوش و حلق و بینی از الرنگوسکوب جهت خروج جسم خارجی از راه هوایی استفاده می کردند، 
اما به سرعت این الرنگوسکوپ ها توسط متخصصین بیهوشی جهت لوله گذاری داخل تراشه تعدیل گردید. 
متخصصین بیهوشی از جمله ایوان مکینتاش۱ تاکید فراوانی بر اهمیت های استفاده از لوله داخل تراشه از 

جمله حفاظت از راه هوایی، تهویه با فشار مثبت کنترله و دسترسی راحت به فیلد جراحی، داشتند.

داروهای بلوک کننده عصبی عضالنی

سم کورار که توسط بومیان آمازون برای شکار حیوانات مورد استفاده قرار می گرفت، موجب جلب توجه 
پزشکان قرار گرفت. در سال ۱8۱۲ چالز واترتون۲ با همکاران خود طی آزمایشی متوجه شد که االغ می تواند 
از این سم جان سالم به در برد به شرطی که تهویه مصنوعی برای وی برقرار گردد. برای سال های طوالنی 
سم کورار استفاده طبی نداشت تا اینکه در اوایل قرن ۲0 و با به کارگیری تهویه مصنوعی ریه ها، عالقمندی 
به استفاده از کورار جهت شلی عضالنی افزایش یافت. پس از چند تالش ناموفق در استفاده از ترکیبات کورار، 
در سال ۱94۲، هارولد گریفیت و همکارانش، به کارگیری موفق اینتوکوسترین )دارویی از خانواده کورار( 
به همراه سیکلوپروپان را گزارش نمود. سال ها بعد با پاالیش داروهای مصرفی جهت بلوك عصبی عضالنی، 

عوارض جانبی این داروها به حداقل رسید و جهت استفاده متخصصین بیهوشی در اختیار قرار گرفت.

هوشبرهای وریدی و استنشاقی جدید

در اواسط قرن ۲0 با معرفی بخار هوشبرهای غیرقابل اشتعال و ایمن، استفاده از کلروفرم و سیکلوپروپان 
اشتعال همچون هالوتان،  قابل  باال و غیر  اثربخشی  با قدرت  تبخیری  مایعات  از  استفاده  منسوخ شد. 
ایزوفلوران و انفلوران با موفقیت همراه بود. با معرفی هوشبرهای جدیدتر با خواص فارماکودینامیک بهتر 
مثل سووفلوران و دسفلوران، استفاده آن ها هم محبویبت بیشتر یافت. در کنار هوشبرهای استنشاقی، توسعه 
و پاالیش هوشبرهای وریدی هم پیشرفت قابل توجهی داشته و موجب در دسترس قرار گرفتن داروهای 

وریدی همچون باربیتورات ها، اتومیدیت و پروپوفول شده است.

1. Ivan Macintosh
2. Charles Waterton
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بیهوشی متعادل

در سال ۱846 واژه "بیهوشی ۱"در حقیقت برگرفته از ریشه ی یونانی به معنی" بدون حس" می باشد، 
توسط الیور وندل هولمز به مورتون پیشنهاد شد. با وجود این حتی در سطوح عمیق بیهوشی نیز برخی 
حس های اولیه و ابتدایی باقی خواهند ماند. در نتیجه بهتر است بیهوشی را برابر وضعیتی فاقد حرکت و 
همراه با عدم وجود ادراك فرض کنیم. به مرور اطالعات و آگاهی در استرسی که حین جراحی به بدن 
بیمار وارد می شود و پاسخ های بدن به این استرس ها افزایش یافت و روش های برای از بین بردن پاسخ های 
اتونوم و هورمونال ابداع شد. در نهایت با معرفی داروهای شل کننده ی عضالنی و پیشرفت در زمینه ی ضد 
دردها، اهمیت روش بیهوشی با ترکیب داروهای مختلف بیش از پیش اهمیت یافت. در سال ۱9۲6 جان 
اس.لوندی۲، نظریه بیهوشی متعادل را بیان نمود. این نظریه بر مبنای استفاده از داروهای مختلف جهت 
ایجاد عدم هوشیاری، عدم احساس درد، ایجاد شلی مناسب عضالنی و از بین بردن پاسخ های رفلکسی 

استوار است. 

معرفی مخدرهای کوتاه اثر

تا پیش سال ۱960 میالدی، از داروهای مخدر مپریدین و مورفین در اعمال جراحی و بیهوشی استفاده 
می شد، اما این داروها طوالنی اثر بوده و دارای عوارض زیاد بودند. به همین خاطر با معرفی داروهای مخدر 
جدید در این سال، تاثیر شگرفی بر بیهوشی اتفاق افتاد. فنتانیل، سوفنتانیل، آلفنتانیل و رمی فنتانیل 
مخدرهای جدید و کوتاه اثری هستند که دارای قدرت بیشتر و عوارض کمتر نسبت به مخدرهای قبلی 
بودند. امروزه این داروها به صورت معمول در اعمال جراحی برای کنترل درد و پاسخ های استرسی و 

همودینامیک مورد استفاده قرار می گیرند.

تعریف بیهوشی به عنوان یک تخصص

هیات بورد متخصصان بیهوشی آمریکا، بیهوشی رابه صورت یک ساختار منظم در محدوده ی حرفه 
پزشکی تعریف می کند که شامل موارد زیر اما نه محدود به آنها می باشد:

ارزیابی، مشاوره، آماده سازی بیماران برای بیهوشی. ۱
اقدامات درمانی، تشخیصی و پیشگیری از درد در قبل، حین و بعد از اعمال جراحی. ۲
مانیتورینگ بیمار و حفظ همودینامیک نرمال بیمار در طول اعمال جراحی. ۳
مدیریت و ارزیابی بیماران بدحال در بخش های ویژه. 4
تشخیص و درمان دردهای حاد و مزمن خصوصا دردهای سرطانی. 5

1. Anesthesia
2. John S. Lundy


