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⊥ Abstract: 
Background: The upper GI endoscopy is one of the most important diagnostic methods that 
makes changes in arterial O2 and hemodynamic disorders.  
Objective: To determine the effect of endoscopy on Sao2 and patients’ hemodynamic.  
Methods: In this interfering study 53 patients were randomly chosen. HR, arrhythmia, BP 
and Sao2 of the patients were measured and recorded before and during endoscopy (when 
endoscope entered the bulb) and also after it by the researcher. 
Findings: During endoscopy the mean of MAP, SBP, HR showed a meaningful increase. 
SBP  in %35.8 of the patients reached to more than 140 mmHg and MAP in %26.4  reached 
to more than 110mmHg. %81.2 of the patients had arrhythmia of which the most common  
was tachycardia (%69.8), and also %24.5  were affected with hypoxemia and %34were 
affected with arrhythmia  in the form of extrasystol.  Sao2 showed a meaningful decrease 
during endoscopy.  
Conclusion: Upper GI endoscopy has side effects such as hypoxemia and hemodynamic 
changes.  
Keywords: Endoscopy ,HR , Arrhythmia, Sao2, Blood Pressure 
 

  : چکیده⊥
خیصی  است  که  موجب  تغییر میزان  درصد اشباع  اکسیژن  خون  شریانی          آندوسکوپی  مجاری  فوقانی  گوارش  یکی  از روش های  تش               :زمیـنه    

 .و اختالل های  همودینامیک می شود
 . بیماران  انجام  شد مطالعه  به  منظور تعیین  اثر آندوسکوپی  بر اشباع اکسیژن خون شریانی و همودینامیک :هدف

انتخاب   ، ر به صورت  تصادفی  از بین  بیمارانی  که  جهت  آندوسکوپی  مراجعه  کرده بودند                       بیما 53 در این  مطالعه  مداخله ای           : مواد و روش ها   
سپس  متغیرهای فوق در . و قـبل  از آندوسکوپی  ضربان قلب ، ریتم  ، فشار خون و اشباع اکسیژن هموگلوبین  بیماران  اندازه گیری  و ثبت  شد                           

  .و بعد از آن  توسط  پژوهش گر اندازه گیری و مقایسه  شدند) رد بولب  شدزمانی  که  آندوسکوپ  وا(حین  آندوسکوپی  
در حین  آندوسکوپی  افزایش  معنی داری  را فشار خون سیستولیک و ضربان قلب ، میانگین فشار خون شریانی   میانگیـن  تغییرات           :یافـته ها  

4%  در    میانگین فشار خون شریانی    و   میلی متر جیوه   140سکوپی  بیشتر از      بیماران  حین  آندو     8/35%   در  فشار خون سیستولیک  نشان  داد و       
) 8/69(% بیماران  تغییرات  ریتم  داشتند که  شایع ترین  آنها               2/81%در حین  آندوسکوپی       .  میلی متر جیوه رسید    110 بـیماران  بـه  بیشتر از          26/

اشباع اکسیژن خون   .  دچار آریتمی  به صورت  اکستراسیستول  گردیدند          34% بـیماران  دچـار هیپوکسمیا و         5/24. %تاکـیکاردی  سینوسـی  بـود       
  .شریانی در حین  آندوسکوپی  کاهش  معنی داری  داشت

 . آندوسکوپی  مجاری  فوقانی  دارای  عوارضی  همچون  هیپوکسمیا و تغییرات  همودینامیک  است:نتیجه گیری 
 فشارخون ، میزان  اشباع  اکسیژن  خون  شریانی  ، ریتم  قلب  ، ضربان  قلب ، آندوسکوپی  : کلید واژه ها
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 : مقدمه  ⊥
    آندوسـکوپی  بـه  عـنوان  یک  روش  تهاجمی  دارای  اثر       
تشخیصـی  و درمانـی  غـیرقابل  تـردیدی است  که  بیشتر                 

ــیرد      ــی گ ــورت  م ــی  ص ــم  حیات ــایش  عالئ ــدون  پ  )2(.ب
   ایـن  روش  بـه ظاهـر بـی خطـر ممکـن است عوارضی                   

کـاهش اکسیژن خون و  ، همچـون اخـتالل ریـتم قلـب        
همودینامـیک بـه خصوص در بیماران  پر         اخـتالل هـای       

 )6و4(.خطر، مسن  و بیماری های شریان کرونر داشته باشد

و4(.     وخیم ترین عارضه  آندوسکوپی  مرگ  ناگهانی  است          

  بنابر  گزارشی میزان  شیوع  اختالل های همودینامیک            )13
درصـد و مـیزان  شـیوع  کاهش    71در حیـن  آندوسـکوپی     

بنابراین  فقط  از طریق        . د اسـت  درصـ 10اکسـیژن خـون     
به خصوص (توجـه  دقـیق  پزشـک و پرسـتار بـه  بیماران        

مـی تـوان  انـتظار داشت  این  روش              )  بـیماران  پـر خطـر      
 از  )6(.تشخیصـی  ضـروری  بـه صـورت  بی خطر اجرا شود              

طرفـی  علی رغم  ضرورت  استفاده  از آندوسکوپی  و نقش                 
ها، عوارض  این  روش  می حیاتی  آن  در تشخیص  بیماری   

لذا مطالعه  حاضر به       . توانـد حـیات  بیماران را تهدید  نماید         
مـنظور تعییـن  اثر آندوسکوپی  مجاری  فوقانی  گوارش  بر               
روی  مـیزان  تغیـیرات  اشـباع  اکسیژن  شریانی  و وضعیت                   

 .همودینامیک بیماران  انجام  شد
 
 :مواد و روش ها ⊥

مداخله ای  از بین  بیمارانی  که  به منظور              در ایـن  مطالعه        
 بـیمار بـه صورت    53آندوسـکوپی  مـراجعه  کـرده  بودنـد           

ــدند  ــتخاب  ش ــتدا از طــریق  مصــاحبه   . تصــادفی  ان در اب
 ، سابقه      ، سـابقه  آندوسکوپی  قبلی       اطالعـات  دموگرافـیک    
، بـیماری  مزمــن  ریــوی  و  ) IHD(بـیماری  ایســکمیک    

 . ن  تعیین و در پرسش نامه  درج  شدفشار خون  بیمارا
ــتگاه     ــه دس ــیماران ب ــکوپی  ب ــروع آندوس ــبل  از ش    ق
ــوار کــامل  قلبــی   ، مانیتوریــنگ قلبــی وصــل شــدند و ن

 ، ریتم  قلب  و میزان  اشباع             ، تعـداد ضربان  قلب      فشـارخون 
 پس  از ورود .  اکسیژن  شریانی   اندازه گیری  و ثبت  شد

 
 فوق  توسط       متغییرهایکلیه    ،  بولب      آندوسـکوپ  به  ناحیه     

پـژوهش گـر در حیـن  آندوسکوپی  با مشاهده  مستقیم  از                
 .روی  صفحه  مانیتورینگ  اندازه گیری  و ثبت  شد

مدت  زمان  آن  و همچنین          ،   بعـد از پایـان  آندوسـکوپی           
 .متغیرهای  فوق  به طور مجدد اندازه گیری  و ثبت  شدند

 ، بیماری  ایسکمیک       ه  سـابقه  آندوسـکوپی         بیمارانـی  کـ    
 ، بیماری  مزمن  ریوی  و فشار خون  داشتند از مطالعه                 قلبی

بیمارانی  وارد مطالعه  شدند که  نوار قلبی  آنها            . حذف  شدند  
 ، فاقد    ، فاقد هرگونه  آریتمی     دارای  ریـتم  سـینوس  طبیعی        

 اشباع اکسیژن خون    >درصد  90(کـاهش اکسـیژن خون      
و یا سایر اختالل های همودینامیک بود  و تعداد          ) انیشری

برای    . ضـربان  قلب  آنها در محدوده  طبیعی  قرار داشت            
پالس   ، تمام  بیماران  از یک  دستگاه  الکتروکاردیوگراف           

.  ، مانیتورینگ  قلبی  و فشارسنج  استفاده  شد           اکسـیمتری 
ام  کلیه  آندوسکوپی ها توسط  یک  پزشک  متخصص  انج           

قـبل  یـا در حین  آندوسکوپی  به  بیماران  اکسیژن                 . شـد 
داده  نشـد و همچنیـن  از هـیچ  داروی  سـداتیو استفاده                   

 .نگردید
 
 :یافته ها ⊥

درصد 6/49درصد مرد و    4/60   از بـیماران  مورد مطالعه         
درصد دارای    3/77درصد بیماران  سرپایی  و       81. زن  بودنـد   

51/18میانگین  سن بیماران       . ند سال  بود   60سن  کمتر از     
(متوسط  تغییرات  تعداد ضربان  قلب           .  سال بود  9/43  ±
03/0P< (  فشــــارخون  سیســــتمیک ،)0001/0P< ( و

ــریانی   ــط  شـ ــارخون  متوسـ ــن  )>006/0P(فشـ در حیـ
فشارخون  . آندوسـکوپی  افـزایش  معنی  دارای  را نشان  داد     

صــد بــیماران  در حیــن  آندوســکوپی  در8/35سیسـتولیک   
جیوه و فشارخون  متوسط  شریانی   متر  میلی140بیشتر از 

 .جیوه رسید متر  میلی110درصد بیماران  به  4/26
 93/127±56/20   میانگیـن  مـدت  زمـان  آندوسکوپی             

 و در زنان    123± 2/67ایـن  زمان  در مردان          . ثانـیه  بـود    
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 ثانـیه بـود کـه  ایـن  اخـتالف  از نظر آماری                   108 ± 39
 . معنی دار نبود

 درصـد بیماران  در حین  آندوسکوپی  دچار تغییرات              2/81 
تاکیکاردی  ) درصد8/69(ریـتم  شـدند که  شایع ترین  آنها        

ون  شریانی    میانگین  درصد اشباع  اکسیژن  خ       . سینوسی  بود  
در حیـن  و بعـد از آندوسـکوپی  نسـبت  بـه  مرحله  کنترل                

این  کاهش  ). >003/0P(کـاهش  معنـی داری  را نشان  داد   
 سال  از شدت       60 سال  نسبت  به  زیر         60در افـراد بـاالی        

درصــد بــیماران  در حیــن  5/24. بیشــتری  بــرخوردار بــود
ران  در حین      درصد بیما 34آندوسکوپی  دچار هیپوکسمیا و      

آندوسکوپی  دچار آریتمی  به صورت  اکستراسیستول  شدند           
8/3درصد بطنی  و     1/15، درصـد آنها دهلیزی       1/15کـه     

از میان  اکستراسیستول های  بطنی         . درصـد جانکشنال  بود    
 .بود ) جفت  و چند تایی(درصد آنها بدخیم  7/5
 
 :بحث  و نتیجه گیری   ⊥

5لعه  نشان  داد که  حین  آندوسکوپی                یافته های  این  مطا     
درصد بیماران  دچار    15درصـد و بعـد از آندوسـکوپی           24/

8/17ایـن  میزان  در مطالعه  بارکین            . هیپوکسـمیا شـدند   
درصد گزارش  شده      10درصـد و در مطالعـه  الویـز و بـل               

 از طرفـی  در مطالعه  گیلکر این  میزان  برای                )14و5و1( .اسـت 
(درصـد و در مطالعه  جونز        58 و پرخطـر      بـیماران  عـادی    

 محققان  دیگر نیز     )12( .درصد گزارش  شده  است     45) 1990
ــن       ــریانی را در حی ــون ش ــیژن خ ــباع اکس ــقوط  اش س

  )11و10و8و7و3(.آندوسکوپی  یک  امر متداول  دانسته اند
   لـذا توصـیه  می شود تا به  بیماران  حین  آندوسکوپی  به             

به خصوص  ، در دقیقه  اکسیژن  داده  شود        لیتر   4تا2میزان    
 سال  که  یک  کاهش  معنی داری  را              60بـه  بیماران  باالی         

 ، حین  و بعد از آندوسکوپی  نسبت  به  بیماران  کمتر از                 قبل
 .  سال  نشان  دادند60

درصــد 8/69   در ایــن  مطالعــه  تاکــیکاردی  ســینوس  در 
ـ             32اریش  این  میزان        بـیماران  و در مطالعـه  دیسـاریو و ب

در مطالعـه  حاضـر آریتمی  به صورت             . درصـد بـوده اسـت     

48درصد و در مطالعه  برگ         34اکستراسیسـتول  به  میزان         
 شـیوع  آریتمـی  بـه صـورت  تاکیکاردی  و               )8(.درصـد بـود   

اکستراسیسـتول  در حیـن  آندوسـکوپی  مـی تواند نگران                 
نـد با افزایش      هـرنوع  تاکـیکاردی  مـی توا        . کنـنده  باشـد    

مصـرف  اکسـیژن  و کـاهش  مـدت  زمان  پرفیوژن  کرونر                  
موجــب  ایســکمی  و انقــباض هــای زودرس بطنــی  بــه  

(.خصوص در بیماران  باسابقه  بیماری شریان کرونر  گردد          
 لذا توصیه  می شود بیماران  در حین  آندوسکوپی  از نظر               )5

از . ر گیرند ضربان و ریتم قلب مورد مانیتورینگ  مداوم  قرا         
/6(آنجـا که  میزان  بروز اکستراسیتول  در جمعیت  مردان                

و نیز متوسط     ) درصد8/23(بـیش تـر از زنان         ) درصـد 30
مـدت  زمـان  آندوسکوپی  در مردان  بیش تر از زنان  بود و                    
همچنیـن  ایـن  مـیزان  در  بـیماران  دارای   انقباض های                   

 انقباض های   زودرس بطنـی  بـیش تـر از بـیماران  فاقد            
لـذا توصـیه  مـی شـود مدت  زمان               ، زودرس بطنـی  بـود     

آندوسـکوپی  بـه خصوص در مردان  که  دارای  بیش ترین               
 .  کاهش  یابد، درصد آریتمی  بودند

    بارکیـن و گـراس علـت  بـروز آریتمی  قلبی  را کاهش    
  سیواک  نیز عوامل  )9و1(.خـون گزارش  کرده اند  اکسـیژن 

 آریتمـی  در حیـن  آندوسـکوپی  را شــامل      تسـهیل  کنـنده  
بـیماری هـای ایسـکمیک قلبی ، بیماری  مزمن  ریوی  و               
سـن  بـاال دانسـته  و اشاره  کرده  که  ممکن  است  ارتباطی                     
بیـن  کـاهش اکسـیژن خـون و بروز آریتمی  وجود داشته                 

بنابرایـن  توصـیه  مـی شود  بیماران  پرخطر قبل از               . باشـد 
سایی  شوند  تا در حین  آندوسکوپی  میزان             آندوسکوپی شنا 

اشباع اکسیژن خون شریانی آنها توسط  پالس  اکسیمتری            
کنترل  و در صورت  بروز کاهش اکسیژن خون به  بیماران               

نیز برای  آنها یک  خط  وریدی  گرفته             شود و   اکسیژن  داده      
 ریوی  در  -شـود  و وسـایل  ضـروری  جهـت  احیای قلبی              

 . وسکوپی  موجود باشدبخش  آند
درصد بیماران  حین  آندوسکوپی        8/35   در ایـن  مطالعـه         

 مـیزان  در مطالعه        ایـن   . دچـار پـر فشـاری  خـون  شـدند           
 درصـد بـود و از آنجـا که  در مطالعه  حاضر               30دیسـاریو   
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درصـد بـیماران  به        4/26متوسـط  فشـارخون  شـریانی  در           
کن  است  این  امر مم، جیوه رسید متر میلـی 110بیشـتر از  

موجـب  اخـتالل  در خـود تنظیمـی گـردش خون عروق                 
 لذا توصیه  می گردد در حین          )12(.مغـزی  و کرونری   گردد       

 ، فشار خون  بیماران  کنترل  شده  و با کاهش                آندوسـکوپی 
از ،  تحریک  سمپاتیک  از طریق  کم  کردن  درد و اضطراب             

 محیطی  و در نتیجه        تاکیکاردی  و افزایش  مقاومت  عروق         
بیماران جلوگیری شود یا از سداتیو از افـزایش  فشار خون     

بـرای کم کردن عوارض آندوسکوپی در بیماران با اشباع          
  )7(. استفاده گردد درصد90از اکسیژن خون شریانی بیشتر 
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