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کلید واژهها :بیهوشی ،دلیریوم ،دندانپزشکی.
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ناصر کاویانی و همکاران

بررسی فراوانی دلیریوم پس از عمل در بیماران تحت بیهوشی

مقدمه

تاکنون مطالعاتی به بررسی فاکتورهای مرتبط با بروز دلیریوم

امروزه بیماریها ،تروماها و مشکالت بسیاری در زمینهی

به دنبال القاء بیهوشی و انجام عملهای کار دندانپزشکی

دندانپزشکی وجود دارند که پس از بررسی دقیق در

پرداختهاند ،بسیار محدود میباشند .از این رو در این مطالعه

خصوص درمان آنها ،استفاده از عمل جراحی و همچنین

بر آن شدیم تا به بررسی فراوانی دلیریوم بعد از بیهوشی در

بیهوشی قبل از آن ،اندیکاسیون پیدا میکند .پیشرفتهایی

بیماران کاندید کار دندانپزشکی و همچنین فاکتورهای خطر

که در تکنیکهای جراحی و مراقبتهای بیهوشی حاصل

مرتبط با آن در شهر اصفهان در سال  13٩7-13٩6بپردازیم.

شده ،منجر به کاهش چشمگیر میزان مرگ و میر حین و بعد

در این مطالعه فرض شد که دلیریوم در بیماران کاندید کار

از عملهای جراحی در بالغین گردیده است.

دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی ،وجود دارد.

یکی از مشکالت اساسی بعد از جراحیها ،اختالالت
شناختی است ( .)2در بین این اختالالت ،دلیریوم از اهمیت
ویژهای برخوردار است ( )3و بر اساس برخی گزارشها در 7
تا  16درصد بیماران پس از جراحی قلب ،روی میدهد (.)4
دلیریوم ،نوعی اختالل شناختی است که طی مدت
کوتاهی بروز میکند و دارای مشخصاتی مانند تغییر سطح
هوشیاری ،کاهش تمرکز و حافظه ،اختالل موقعیتسنجی،
شروع سریع چند ساعته تا چند روزه ،دورهی کوتاه ،داشتن
نوسان بارز در عالئم و تشدید آن در طی شب است (.)5

مواد و روشها
این مطالعهی مقطعی آیندهنگر ،در سال  13٩6در درمانگاه
دندانپزشکی دانشکدهی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان انجام شد .حجم نمونه با استفاده از فرمول پیشنهاد
شده برای مطالعات مقطعی محاسبه گردید.
n = (Z1-α/2)2*δ2/d2
با در نظر گرفتن  dبرابر با  ٠/٠٩و با فرض  αبرابر با ،٠/٠5

تعداد  1٠3نفر جهت انجام مطالعهی حاضر ،مورد نیاز بود.

هر ساله بیش از  2/3میلیون سالمند در زمان بستری در

معیارهای ورود به مطالعه شامل  -1افراد باالی  18سال سالم

بیمارستان ،به دلیریوم مبتال میشوند .این اختالل ،باعث بیش

از نظر روانی و عصبی -2 ،کاندید بیهوشی عمومی جهت

از  17/5میلیون روز بستری شده و منجر به بیش از چهار تا

کار دندانپزشکی -3 ،عدم مصرف داروهای آرامبخش ،ضد

هفت بیلیون دالر هزینهی مراقبت پزشکی میگردد ( .)6شیوع

تشنج و خوابآور -4 ،داشتن رضایت به کار و  -5نداشتن

دلیریوم در جامعه 1 ،درصد ،در بخش اورژانس 1٠ ،درصد و

منع مصرف پروپوفل بود .این مطالعه توسط کمیتهی اخالق

در بیماران بستری تقریباً  5٠درصد است ( .)7میزان بروز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأیید و بیماران پس از رضایت

دلیریوم از  1تا  3درصد ،متعاقب عمل کاتاراکت ،تا 73/5

آگاهانه ،وارد مطالعه شدند.

درصد در اعمال جراحی ارتوپدی و جراحی قلب باز ( )8و
 ٩٠درصد پس از توراکوتومی ،گزارش شده است (.)8

به منظور بررسی میزان اضطراب قبل از عمل،
پرسشنامهی مربوطه با استفاده از سیستم Dental ( DAS-R

در خصوص جلوگیری از افزایش میزان بروز دلیریوم،

 )Anxiety score Reviseبه بیمار ارائه شد و توسط آنها

یکی از مهمترین فاکتورهای قابل بررسی ،بحث پیشگیری

تکمیل گشت .این پرسشنامه حاوی  4سؤال بوده که نمرهی

میباشد که خود ،مستلزم شناخت فاکتورهای خطر و کنترل

بیمار حداقل  4و حداکثر  2٠میشود .بیماران با نمرهی کمتر

آنها است .مداخالت پیشگیرانه و درمانی در این خصوص

از  ،٩بدون اضطراب ،نمرهی  12-٩دارای اضطراب متوسط،

شامل توجه مکرر ،تحریک شناختی ،استراتژیهای کاهش

نمرهی  14-13دارای اضطراب زیاد و نمرهی ،2٠-15

صدا برای افزایش خواب ،حرکت زودرس و جبران زودرس

اضطراب شدید تلقی میگردند .این پرسشنامه در سال 1٩6٩

دهیدراتاسیون در بیماران کاندید جراحی میباشد ( .)1اگرچه

توسط کورا تدوین شد و جوادی نژاد و همکاران ( )٩در سال
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 13٩1با ضریب آلفای  ٠/85و هماهنگی درونی  ،٠/82در

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS

ایران روا و پایا شد و توسط مروتی شریفآباد و همکاران

نسخهی version 25, IBM Corporation, Armonk, ( 25

( )1٠در سال  13٩1بر روی  4٠٠بیمار مراجعهکننده به مطب

 )NYدر دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت .از

های دندانپزشکی شهر مشهد به کار گرفته شده است .القای

آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،جهت توزیع نرمال داده

بیهوشی عمومی به وسیلهی داروهای تیوپنتال سدیم

های کمی از آزمونهای پارامتریک و یا غیر پارامتریک

( ،5mg/kg )VUAB Pharma Czech Republicفنتانیل

استفاده شد .برای بررسی ارتباط بین متغیرهای کمی ،از

( 2μg/kgشرکت ابوریحان ،تهران ،ایران) و آتراکوریوم

آزمون رگرسیون اسپیرمن و پیرسون و برای بررسی ارتباط

(شرکت ایران هورمون ،تهران ،ایران)  ٠/8mg/kgانجام شد.

بین متغیرهای کیفی از آزمون کایاسکوئر استفاده شد .مقادیر

نگهداری بیهوشی بیماران به وسیلهی ترکیب  5٠درصد

 p value > ٠/٠5از نظر آماری معنیدار بود.

اکسید نیتروژن و  5٠درصد اکسیژن به همراه انفوزیون وریدی
مداوم پروپوفل ( )DONGKOOK Pharma, Koreaبا دوز

یافتهها

 1٠٠ mg/kg/minانجام گردید.

در این مطالعه 53/4 ،درصد بیماران ،تحصیالت زیر دیپلم و

از بیمار درخواست شد که  48ساعت پس از عمل ،به

 46/6درصد بیماران ،دارای تحصیالت باالی دیپلم بودند .در

مرکز مراجعه کند و همچنین روز بعد از عمل ،تلفنی این

جداول  1و  ،2میانگین و انحراف معیار سن ،اضطراب قبل از

موضوع به بیمار یادآوری شد .پس از مراجعهی بیمار به مرکز،

بیهوشی ،زمان بیهوشی ،آگاهی به مکان ،آگاهی به زمان،

پرسشنامهی آزمون معاینهی مختصر وضعیت روانی

یادآوری ،توجه و محاسبه و نمرهی  MMSEآمده است.

 )Mini mental state examination( MMSEبه صورت
مصاحبه توسط محقق تکمیل گردید .این پرسشنامه به
بررسی پنج بعد جهتیابی ،ثبت اطالعات ،توجه و محاسبه،
یادآوری و زبان میپردازد .جهتیابی در این پرسشنامه خود
شامل دو پرسش پنج قسمتی است و فرد با پاسخ به هر قسمت،
یک نمره و در مجموع برای هر پرسش (آگاهی به زمان و
مکان) پنج نمره دریافت میکند .بخش ثبت اطالعات ،شامل
یک پرسش سه قسمتی است و بنابراین  3نمره دارد .بخش

جدول  :1مشخصات دموگرافیک و بالینی بیماران

پارامتر

میانگین  ±انحراف معیار

سن (سال)

30/956 ± 11/195

اضطراب قبل از بیهوشی

12/72 ± 3/008

زمان بیهوشی (دقیقه)

83/9 ± 47/248

جدول  :2نمرهی پارامترهای  MMSEبیماران

پارامتر

میانگین  ±انحراف معیار

آگاهی به مکان

4/42 ±0/846

آگاهی به زمان

4/5 ± 0/739

یادآوری

0/496 ± 2/66

نمرهی  25و یا بیشتر ،بدون اختالل 24-21 ،دارای اختالل

توجه و محاسبه

2/941 ± 14/02

شناختی خفیف 2٠-1٠ ،دارای اختالل شناختی متوسط و کم

نمرهی MMSE

25/6 ± 3/912

توجه و محاسبه 5 ،نمره دارد و توانایی توجه فرد به روش کم
کردن اعداد سنجیده میشود .بخش یادآوری و زبان به
ترتیب 3 ،و  ٩امتیاز دارند .بیشترین و کمترین نمرهی قابل
کسب از این آزمون به ترتیب  3٠و صفر میباشد .افراد با

تر از  ،٩اختالل شناختی شدید میباشند .در این مطالعه ،نقطه
ی برش  22با حساسیت  ٩٠درصد و ویژگی  ٩3/5درصد به
عنوان دلیریوم در این مطالعه در نظر گرفته شد.
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بر اساس نقطهی برش  22در آزمون  ،MMSEبیماران
دارای نمرهی کمتر از  22دارای دلیریوم در نظر گرفته شدند.
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در مجموع  1٠3بیمار مورد مطالعه 22 ،بیمار معادل 21/4

جهت بررسی ارتباط بین عوامل مرتبط با دلیریوم مانند

درصد بیماران ،دارای دلیریوم پس از بیهوشی عمومی بودند،

زمان بیهوشی ،سن و میزان اضطراب قبل عمل و دلیریوم،

درحالی که  78/6درصد بیماران ،معادل  81نفر از بیماران

ارتباط بین این عوامل توسط آزمون رگرسیون خطی بررسی

مبتال به دلیریوم پس از بیهوشی عمومی نبودند (جدول .)3

شد .همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است ،سن،
یک عامل مهم و تأثیرگذار در وضعیت روانی ،آگاهی به

جدول  :3فراوانی نسبی دلیریوم بر اساس گروههای

مکان و آگاهی به زمان پس از بیهوشی عمومی میباشد.

سنی مختلف

گروه سنی

فراوانی دلیریوم

درصد

18-32
33-46
47-62
مجموع

7
4
11
22

31/81
18/18
50
100

میزان اضطراب قبل از بیهوشی به طور معنیداری بر زمان
بیهوشی و آگاهی به مکان پس از بیهوشی مؤثر بود و خود
تحت تأثیر سن بیمار قرار داشت .همچنین مشاهده شد که
زمان بیهوشی نیز با آگاهی به مکان و یادآوری پس از
بیهوشی ،همبستگی معنیداری دارد (جدول .)4

جدول  : 4ارتباط بین عوامل خطر مؤثر بر بروز دلیریوم

سن

سن
اضطراب قبل بیهوشی
زمان بیهوشی
آگاهی به زمان
آگاهی به مکان
یادآوری
نمرهی MMSE

اضطراب قبل

زمان

آگاهی به

آگاهی به

بیهوشی

بیهوشی

زمان

مکان

0/001

0/005
0/001

0/001
0/158
0/162

0/002
0/005
0/003
0/156

یادآوری

نمرهی
MMSE

0/079
0/821
0/001
0/269
0/205

0/001
0/133
0/099
0/001
0/001
0/001

اعداد نشان داده شده ارزش  p valueمیباشند .مقادیر کمتر از  0/05از نظر آماری معنیدار در نظر گرفته شدند.

بحث

نتایج مطالعهی حاضر قابل مقایسه با مطالعات مشابه پیشین

یافتههای این مطالعه نشان داد که میزان بروز دلیریوم در 1٠3

میباشد .جویباری و همکاران ( )11بر روی  75بیمار بعد از

بیمار کاندید بیهوشی عمومی در کار دندانپزشکی 22 ،نفر

عمل جراحی عمومی و ارتوپدی به تعیین میزان بروز دلیریوم

معادل  21/4درصد میباشد (جدول  .)3نتایج مطالعهی

در بیماران بعد از عمل جراحی در اتاق ریکاوری پرداختند و

حاضر ،فرضیهی وجود دلیریوم پس از بیهوشی عمومی در

مشاهده کردند که  6/3درصد از بیماران دارای دلیریوم بودند

بیماران کاندید کار دندانپزشکی را تأیید کرد .در خصوص

و دلیریوم با متغیر سن ،جنس و نوع عمل جراحی ارتباط

ارتباط سن با یادآوری پس از بیهوشی عمومی و ارتباط زمان

معنیدار داشت .نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که دلیریوم

بیهوشی با نمرهی  ،MMSEمقادیر  p valueنزدیک به

ارتباط معنیداری با سن دارد اگرچه میزان بروز دلیریوم در

سطح معنیداری بودند که به نظر میرسد با افزایش حجم

این مطالعه بیشتر از مطالعهی قبل میباشد (.)11

نمونه ،ممکن است ارتباط سن با یادآوری پس از بیهوشی
عمومی و زمان بیهوشی با نمرهی  MMSEمعنیدار شود.
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و  ICUدر بیمارستان شهدای کارگر یزد نشان داده شد که

میزان بروز دلیریوم در بیهوشی با سووفلوران به طور معنیداری

 8/14درصد این بیماران ،دلیریوم دارند و بیشترین فراوانی

بیشتر از میزان بروز دلیریوم در بیهوشی با پروفول میباشد .نتایج

نسبی دلیریوم در گروه سنی  ٩4-65سال مشاهده شد .نتایج

این مطالعه حاکی از آن بود که نوع داروی نگهدارندهی

مطالعهی حاضر نیز همراستا با نتایج مطالعهی حسینی و

بیهوشی ،بر میزان بروز دلیریوم مؤثر است ،بنابراین در مطالعهی

همکاران ( )12بود ،چرا که در مطالعهی حاضر بیشترین

حاضر بر اساس مطالعهی چاندلر و همکاران ( )14میتوان میزان

میزان بروز دلیریوم در ردهی سنی بین  62-47سال مشاهده

بروز دلیریوم را تا حدودی ناشی از پروفول دانست.

شد و سن ،تأثیر مهمی بر میزان بروز دلیریوم داشت.

از محدودیتهای این پژوهش میتوان به بررسی بیماران

در مطالعهی مشابهی ( ،)8میزان بروز دلیریوم و یافتن

تنها در یک نوبت از شبانه روز و محدود بودن فاکتورهای در

عوامل خطر مرتبط با آن در عمل جراحی قلب باز در 4٠4

نظر گرفته شده به عنوان عوامل پیشبینی کنندهی بروز

بیمار تحت عمل جراحی الکتیو قلب بررسی شد .نتایج این

دلیریوم اشاره نمود .بررسی بروز دلیریوم با عوامل خطر مرتبط

مطالعه نشان داد ،میزان بروز دلیریوم 28/5 ،درصد میباشد و

با آن و سایر عوارض ناشی از بیهوشی عمومی در تعداد

متغیرهای قبل از عمل ،مانند افزایش سن ،داشتن تحصیالت

بیشتری از بیماران کاندید بیهوشی عمومی در دندانپزشکی

پایین ،روستایی بودن ،سابقهی نارسایی کلیه ،نارسایی قلبی،

پیشنهاد میشود.

سکتهی مغزی ،وجود اختالل شنوایی ،ریتم فیبریالسیون
دهلیزی ،افزایش میزان پتاسیم و اورهی سرمی با بروز دلیریوم،

نتیجهگیری

از نظر آماری معنیدار شدند .نتایج مطالعهی جنتی و همکاران

با توجه به یافتههای مطالعه حاضر ،دلیریوم ،دارای شیوع قابل

( )8همسو با یافتههای مطالعهی حاضر میباشد ،چرا که در

توجهی در بیماران کاندید بیهوشی عمومی در دندانپزشکی

مطالعهی حاضر ،به خوبی نشان داده شد که بروز دلیریوم در

میباشد که شناسایی عوامل خطر مرتبط با این اختالل به

ارتباط با سن و تحصیالت پایینتر میباشد.

منظور کاهش ریسک بروز دلیریوم ،از اهمیت باالیی

مدبرنیا و همکاران ( )13در مطالعهای ،فراوانی سندرم

برخوردار است .نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که سن و

دلیریوم را در  245بیمار بستری در بخش مراقبتهای ویژهی

میزان اضطراب قبل بیهوشی بیمار ،دو عامل مهم و تأثیرگذار

قلبی مورد بررسی قرار دادند .نتایج این مطالعه نشان داد33 ،

در وضعیت روانی ،آگاهی به مکان و آگاهی به زمان

نفر ( 4/13درصد) بیمار مبتال به دلیریوم شناخته شدند 22 .نفر

میباشند .همچنین نشان داده شد که زمان بیهوشی نیز با

از بیماران مبتال به دلیریوم ( 67درصد کلمبتالیان) متعلق به

آگاهی به مکان و یادآوری پس از بیهوشی ،ارتباط

گروه سنی  65سال و باالتر بودند .ارتباط معنیدار آماری بین

معنیداری دارد که در بیهوشیهای عمومــی در

سن و بروز دلیریوم وجود داشت ( ،)p value = ٠/٠٠٠1ولی

دندانپزشکی باید به آن توجه شود.

این ارتباط بین جنس و دفعات بستری شدن بیمار در بخش
مراقبتهای قلبی و بروز دلیریوم وجود نداشت .نتایج این

تشکر و قدردانی

مطالعه نیز هم راستا با نتایج مطالعهی ما میباشد که نشان داده

بدینوسیله از زحمات تمامی عزیزانی که ما را یاری نمودهاند،

شد ،بروز دلیریوم ،ارتباط معنیداری با سن دارد.

تقدیر و تشکر به عمل میآید .این مقاله حاصل پایاننامهی

چاندلر و همکاران ( ،)14مطالعهای به منظور مقایسهی

دانشجویی دکتری حرفهای دندانپزشکی به شمارهی

میزان دلیریوم تحت بیهوشی با سووفلورن و پروفول در 112

 3٩6٩3٩مصوب معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم

کودک  6-2ساله انجام دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که

پزشکی اصفهان میباشد.
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Abstract
Introduction:

Delirium is a clinical syndrome characterized by acute changes in awareness and
consciousness, and disturbances and fluctuations in attention. This study evaluated the
frequency of postoperative delirium in patients undergoing general anesthesia for
dental procedures and the relevant risk factors.

Materials

In this cross-sectional study, 103 patients who were candidates for dental procedures
under general anesthesia in Isfahan Dental School were randomly selected. General
anesthesia was induced with thiopental sodium-fentanyl-atracurium in all the patients
and maintained with propofol. Dental anxiety was evaluated in all the patients using
the DAS-R (Dental Anxiety Score-Revised) questionnaire before the procedure. In
addition, the MMSE (Mini Mental State Examination) questionnaire was completed
48 hours after the procedure. Statistical analysis was performed with SPSS 25, using
independent t-test and regression analysis (α = 0.05).

& Methods:

Results: The results showed that the incidence of delirium in 103 patients undergoing general
anesthesia was 22 cases (21.4%). The results of linear regression analysis indicated
that age was an important and influential factor in the mental status, and orientation to
place (p value = 0.002) and time (p value = 0.001) after general anesthesia. The
severity of anxiety before anesthesia significantly affected the duration of general
anesthesia (p value = 0.01) and orientation to place after general anesthesia (p value =
0.005). Anxiety itself was affected by the age of the patient (p value = 0.01).
Conclusion: Delirium is highly prevalent in patients undergoing general anesthesia for dental
procedures. It is critical to identify the risk factors associated with this disorder in
order to reduce the incidence of delirium.
Key words: General anesthesia, Delirium, Dentistry.
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