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 يدهچک

شود يم دهيتوئن دميرپکربن به حفره  دياکسيدگاز  کيالپاراسکوپ يدر جراح .است افتهي ياديامروزه گسترش ز يالپاراسکوپ يعمل جراح :هدف و زمينهپيش
 نيدتريو مف نيترمهم ETCO2 يرتهاجميغ يريگاندازهو  ياست. کاپنوگراف ماريب کيناميمشخص بر همود ريتأثآن  به دنبال فشار داخل و شيآن افزا جهيکه نت
 نگ هستند.يتوريمون يهاروش

کسان، يبه روش  يهوشيب يوارد مطالعه شدند. پس از القا يزنان تحت الپاراسکوپ يد جراحيکاندمار يب ۶۰ ،يمه تجربين مطالعه نيدر ا: کار مواد و روش
اصل انجام شد: بالفاصله پس از ن فويماران در ايو تعداد ضربان قلب ب يانين فشار متوسط شريو همچن يبا استفاده از کاپنوگراف يبازدم يانتها CO2نگ يتوريمان

دن گاز يپس از دم ۲۰قه يقو د ۱۰قه يبه حفره شکم، دق CO2گاز  دنياز دمبه داخل حفره شکم، بالفاصله پس  CO2دن گاز يون داخل تراشه، قبل از دميانتوباس
  مار.يون بياز حفره شکم و قبل از اکستوباس CO2پس از خروج گاز  ۱۰قه يبه داخل حفره شکم، دق

 ون نسبت بهياز اکستوباس ن قبليدن گاز، و همچنيپس از دم ۲۰و  ۱۰قه يو تعداد ضربان قلب در دق ياني، فشار متوسط شريبازدم يانتها CO2زان ي: مهايافته
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زودرس  صير تشخد يالپاراسکوپ يجراح يدر ط يبازدم يانتها CO2 راتيينمود که تغ گيرينتيجه توانيمبا توجه به مطالعه حاضر  گيري:بحث و نتيجه
 يبه حفره شکم CO2گاز  دنيپس از دم ۲۰و  ۱۰ قيادر دق کيناميرات همودييو تغ يبازدم يانتها CO2 شيافزا زانيم نيشتريبوده و ب کنندهکمکعوارض 
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  مقدمه

در  ويژهبهرو به توسعه  ياز اعمال جراح يکي يالپاراسکوپ
ق ياز طر الپاراسکوپبا  يدر جراح .است يينازا يصيات تشخيعمل

ه عمل يبه ناح هالولهتروکار و  لهيوسبهسوراخ کردن جدار شکم 
امروزه گسترش  يالپاراسکوپ ي. عمل جراحشوديمدا يپ يدسترس

آن شامل کاهش درد پس از عمل و اقامت  يايافته است. مزاي ياديز

                                                             
  دانشيار و فلوشيب بيهوشي ، دپارتمان بيهوشي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران   ١
 (نويسنده مسئول) استاديار بيهوشي، دپارتمان بيهوشي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران ٢
 مان بيهوشي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران استاد و فلوشيب بيهوشي قلب، دپارت ٣
 استاد و فلوشيب بيهوشي قلب، دپارتمان بيهوشي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران ٤
  پزشک عمومي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران ۵
  پزشک عمومي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران ۶

 ازنظرج مناسب يماران و نتايب يتمنديش رضايمارستان و افزايب در
، يستکتوميدر کوله س فنن ياست. ا يمحل جراح ييبايز

زنان به کار  يم فتق و اعمال جراحي، ترمي، نفرکتوميآدرنالکتوم
کربن به حفره  دياکسيدک گاز يالپاراسکوپ ي. در جراحروديم

ن يجه ايکند. نتيتوئن ميپنوموپرجاد يو ا شوديمده يتوئن دميپر
ش فشار داخل ين افزاي. ااست يش فشار داخل شکمياقدام افزا
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 يک ناشيولوژيزيرات فييمار و تغيشن بيوابسته است به پوز يشکم
ن ي. ايو تنفس يعروق – يستم قلبيس يکربن بر رو دياکسيداز 

 د.يمار اعمال نمايک بيناميبر همود يمشخص ريتأث توانديممسئله 
ت حل يو با قابل رنگيبک گاز ضد اشتعال و يد کربن ياکسيد گاز

  ).۱است (شدن باال در خون 
ه به يک ثانويناميرات همودييک، تغيالپاراسکوپ يهايجراحدر 

اتفاق  يش فشار داخل شکميبه دنبال افزا يش لود بطنيل افزايدل
ن ييپا يدر افراد مسن با رزرو قلب ويژهبهرات يين تغي. اافتدمي

شن سرباال سبب بروز يتوئن در پوزين پنوموپريمشهودتر است همچن
  ).۳و  ۲شود (يممار يدر ب ياهيتهورات ييتغ

 تيرؤقابلدن گاز در حفره شکم يهدف از دم يدر الپاراسکوپ
 يهابرشن روش يد اي). از فوا۴است (شدن آن توسط آندوسکوپ 

کمتر و کاهش مدت لئوس پس از عمل ي، درد کمتر، ايکوچک جراح
 در صورت CO2گاز  اگرچه). ۶و  ۵است (مارستان ياقامت در ب

و  يکارد يون، تاکيپرتانسيسبب ه توانديم ازحدشيبده شدن يدم
ت جذب ين گاز قابلي). ا۷گردد (وکارد يژن در مياکس يافزاش تقاضا

توئن به داخل گردش خون داشته و سبب يم از حفره پريمستق
 ۸گردد (يم يعروق – يو کالپس قلب يدوز تنفسيو اس يپرکاپنيه

است.  يزان آن در خون ضروريم يريگاندازهن ي). بنابرا۹و 
PETCO2 يريگاندازهن يگزيجا يرتهاجميغروش  نيترعيشا 

PaCO2 ر ين دو متغي. اکنديم يابيه را ارزيت تهويبوده و کفا
PETCO2  وPaCO2 ه يممکن است در مواقع اختالل در نسبت تهو

) کامًال با هم متفاوت باشند. در V/A mismatch( يرسانخونبه 
و  PaCO2ش واضح يافزا يانهيزم يوير – يماران اختالالت قلبيب

در  مشاهدهقابلش يبدون افزا CO2دن يبه دنبال دم PHکاهش در 
PETCO2 ۱۰شود (يمده يد.(  

ک رخ داده سبب يالپاراسکوپ ينه جراحيکه در زم ييهاشرفتيپ
ز يگ نيتورنيمان يو ابزارها يهوشيب يهافنشرفت و گسترش يپ

در عرض دهه  يارجح جراح فنبه  يشکم يگشته است. الپاراسکوپ
ازمند يز نين يدر الپاراسکوپ يهوشي). ب۱۱است (ل شده ير تبدياخ

به  CO2ن روش گاز يان اي). در جر۱۲( استژه يمهارت و تخصص و
ک ي عنوانبهتونئوم يپنوموپرن ي. اشوديمده يداخل حفره شکم دم

با بروز اختالل در  توانديم اگرچهرفته شده است. يمن پذيروش ا
 يهانگيتوريمان نيبنابرا). ۱۳شود (هم همراه  يوير – يستم قلبيس

 يريگاندازه، يوگرافيشامل الکتروکارد يک و تنفسيناميهمود
و  يبازدم يانتها CO2، يمتر ي، پالس اکسفشارخون يرتهاجميغ

ان موارد فوق، يهستند. در م يالزام ين الپاراسکوپيدما در ح
نگ يتوريابزار مان نيترکنندهکمکو  نيترمهم عنوانبه يکاپنوگراف

به  يبازدم يانتها CO2نگ يتوري). انجام مان۱۴است (شده  يمعرف
بوده  ريپذامکان Mass يا اسپکتروسکوپي قرمزمادونز يدو روش آنال

شرفته در کمک به يک روش پي عنوانبهر ياخ يهادههو در 
 يعملکرد تنفس تور ازيمانن ياست. ا شده يمعرف يهوشين بيمتخصص

ار يمار بسيب يط برايشرا داشتننگهمن يک در ايولوژيزيو ف
رًا يک اخيکولوژيژن ي). انجام الپاراسکوپ۲۲-۱۵( است کنندهکمک

در مطالعات  شدهگزارشطبق آمار  کهيطوربهافته است يش يافزا
به  ۱۹۹۷در سال  درصد۶ک از يالپاراسکوپ يسترکتوميمختلف ه

 يتخمدان ميخخوش يو برداشت تومورها ۲۰۰۷در سال  درصد۳۸
در  درصد۷۲به  ۱۹۹۷سال در  درصد۳۲ک از يبه روش الپاراسکوپ

ن يزان بروز عوارض در حي). م۲۳( اندافتهيش يافزا ۲۰۰۷سال 
. است يبوده و وابسته به نوع عمل و مهارت جراح ريمتغ يالپاراسکوپ

مار در يشن بيتونئوم، پوزينه پنوموپريدر زم توانديمن عوارض يا
گر از يد ياريو بس شدهگرفتهبه کار  يجراح ين عمل و ابزارهايح

زان عوارض ي، م۱۹۷۰و  ۱۹۶۰). در دهه ۲۴موارد باشد (
در  ۱۹۹۳). در سال ۲۵بود ( درصد۴/۲تا  ۶/۰ن يب يالپاراسکوپ

 يستکتوميهزار مورد کوله س ۷۷۰۰۰کا گزارش شد که از يآمر
 يجراح فنبه  يچ ربطيموارد مرگ ه درصد۵۰ک، يالپاراسکوپ
ک مربوط هستند به يولوژيزيعوارض ف نيترعيشا). ۲۶نداشت (

مار در يشن بيو پوز يش فشار داخل شکمي، افزاCO2دن گاز يدم
 يعروق – يقلب يهاستميسبر  ريتأثسبب  تواننديمن عمل که يح

 يالپاراسکوپ يعروق – ي). از اثرات قلب۲۷گردند ( يويو کل يتنفس
ش ي، افزايطيش ضربان قلب، مقاومت عروق محيبه افزا توانيم

رات يين تغي). ا۳۰-۲۸اشاره نمود ( يست قلبيو ا يتمي، آرفشارخون
، حجم يداخل شکمزان فشار يهستند از م متأثرک يناميهمود

ون يتالسي، روش وني، حجم داخل عروقشدهجذبکربن  دياکسيد
زان يان، مين ميبه کار گرفته شده. در ا يهوشيب يمار و داروهايب

را بر  ريتأثن يشتريمار، بيشن بيو پوز يفشار داخل شکم
شن ترند لنبرگ معکوس در يمار دارند. در پوزيک بيناميهمود

منجر  يو برون ده قلب يديکاهش بازگشت ورک، يپوولميماران هيب
ستم ي، فعال شدن ساگرچه). ۳۳-۳۱. (گردديم فشارخونبه افت 

ها و فعال نين و کاتکوالميش ترشح وازوپرسيسبب افزا ينوروهورمون
ش مقاومت عروق يتًا افزاين و نهايوتانسيآنژ –ن يستم رنيشدن س

  ).۳۵و  ۳۴و  ۳۰و  ۲۹( شوديمون يپرتانسيو ه يطيمح
ش فشار داخل ياز افزا متأثر يستم تنفسيبر س مؤثر يفاکتورها

ش ي، افزايوير يهاحجممار بوده و سبب کاهش يشن بيو پوز يشکم
 CO2دن گاز ين دميدر ح يويانس ريو کاهش کمپل ييفشار راه هوا

سبب  تواننديمن عوارض ي). ا۳۶،۳۷( شونديم يبه حفره شکم
، اختالل ياقاعده يو پنوموتوراکس شوند. آتلکتاز يوير يباروتروما

 يويداخل ر يش شانتهايدايسبب پ يويون ريالسيوژن و ونتيدر پرف
ده يدم CO2).۳۸، ۳۲( شونديمه يدر ر يو اختالل در تبادالت گاز

و  شوديمتوئن جذب گردش خون يشده بالفاصله از داخل حفره پر
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ش فشار داخل يافزا زمانمدتزان گسترش و انتشار آن وابسته به يم
، فشار CO2با گاز  ين الپاراسکوپي). در ح۳۹،۴۰. (ستينتوئن يپر

Co2 قه از يدق ۵در عرض  ابدييمش يافزا جيتدربه يانيشر خون
 Co2زان فشار ي، ميانيخون شر CO2 يزان فشار نسبيدن گاز، ميدم

در  يآلوئول Co2زان فشار يو م يديور – يانيخون مخلوط شر
 ۴۲و  ۴۱( ابدييمش يوه افزايج متريليم ۱۰ماران سالم و جوان يب

 يبازدم يانتها CO2نگ يتوري). الزم به ذکر است که مان۴۳و 
مار در يب يت تنفسيوضع يابيدر ارز يرتهاجميغک روش ي عنوانبه
 يهاروشاز  يبوده و خطرات ناش کنندهکمکار ي، بسيهوشين بيح
ز يمار جهت آناليمکرر از ب گيرينمونه ازجمله ينگ تهاجميتوريمان

  را هم به دنبال نخواهد داشت. يانيخون شر يگازها
ن يا شدنليتبدو  يالپاراسکوپ يد روش جراحيبا توجه به فوا

ن يباز، و همچن يسه با روش جراحيبه روش ارجح در مقا فن
م تا با يران، بر آن شديدر سطح کشور ا شدهانجاممطالعات محدود 

ن يا يهوشيت بيريمد يمطالعه حاضر بر بهبود و ارتقا يطراح
در  CO2دن گاز ياز دم يش عوارض ناشيدايماران پرداخته و پيب

  م.يحفره شکم را به حداقل برسان
  

  مواد و روش کار
 ASAIو  ASA IIمار خانم يب ۶۰ يمه تجربين مطالعه نيدر ا

مارستان يدر اتاق عمل کوثر ب يزنان تحت الپاراسکوپ يجراحد يکاند
 يسال در محدوده وزن ۶۰تا  ۲۰ن ين بيه در سنياروم يد مطهريشه
 يآگاهانه از واحدها نامهرضايتلوگرم پس از اخذ يک ۷۵تا  ۴۵

 صورتبهته اخالق دانشگاه يو کسب مجوز از کم موردپژوهش
ساده) وارد مطالعه شدند.  يتصادف گيرينمونهتصادفي (ص يتخص

ماران با سابقه مشکالت ياز: ب اندعبارتخروج از مطالعه  يارهايمع
قلب و سابقه  ياچهيدرباال و اختالالت  فشارخون، سابقه يوير

قه و اعمال يدق ۶۰ يباال يهايجراحو  يويو کل ياختالالت کبد
انتقال . پس از ۳۰شتر از يب BMIماران چاق با ياورژانس، ب يجراح

ش استاندارد شامل يماران پايب يتمام يماران به اتاق عمل، برايب
به  فشارخون يريگاندازه، يوگرافي، الکتروکارديمتر يپالس اکس

ه يو کنترل ضربان قلب انجام شد. پس از تعب يرتهاجميغروش 
ز سرم يو تجو ۱۸وکت شماره يمطمئن توسط آنژ يديور يهاراه
کسان در يبه روش  يهوشيب ي، القاml/kg ۱۰تا  ۵زان ينگر به مير

نان از يداخل تراشه و اطم يگذارلولهماران آغاز شد و پس از يه بيکل
ه و اتصال کاپنوگراف به لوله تراشه و ينه هر دو ريون قريالسيونت
با حجم  يکيون مکانيتالسيداخل تراشه، ون يگذارلولهد صحت يتائ

ن يد در حيقه آغاز گرديتنفس در دق ۱۲و تعداد  ml/kg ۶ يجار
 ۱۴تا  ۱۲ماران در محدوده يه بيکل يبرا ي، فشار داخل شکميجراح

با استفاده  يبازدم يانتها Co2نگ يتوريوه حفظ شد. مانيج متريليم

ون داخل تراشه، قبل از يبالفاصله پس از انتوباس ياز کاپنوگراف
گاز  دنياز دمبه داخل حفره شکم، بالفاصله پس  CO2دن گاز يدم

CO2 دن گاز به يپس از دم ۲۰قه يو دق ۱۰قه يبه حفره شکم، دق
از حفره شکم  CO2پس از خروج گاز  ۱۰قه يداخل حفره شکم، دق

ن فشار متوسط يشد. همچن يابيمار ارزيون بيو قبل از اکستوباس
فوق  يزمان يهابازهماران در يو تعداد ضربان قلب ب يانيشر

آماده شده از قبل ثبت و تحت  يهارمفشد. اطالعات در  يريگاندازه
اطالعات مطالعه فوق از  يهادادهل يقرار گرفت. در تحل يز آماريآنال

) استفاده شده است. و يتکرار يهااندازهواريانس (ل يآزمون تحل
انجام و سطح  ۲۲نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هادادهآناليز 
  شد. در نظر گرفته ۰۵/۰ي كمتر از دارمعني
  
  هايافته

و  ASA IIمار خانم يب ۶۰فوق  يمه تجربين مطالعه نيدر ا
ASAI در اتاق عمل کوثر  يزنان تحت الپاراسکوپ يد جراحيکاند

سال در  ۶۰تا  ۲۰ن ين بيه در سنياروم يد مطهريمارستان شهيب
 CO2ن يانگيشدند. م لوگرم وارد مطالعهيک ۷۵تا  ۴۵ يمحدوده وزن

و  mmHg ۲۱/۴۰±۶۳/۷تراشه  يگذارلولهبعد از  يبازدم يانتها
و ضربان قلب  mmHg ۰۳/۸۵±  ۴۱/۱۹ يانيفشار متوسط شر

۸۳/۱۴  ±۹۶/۸۶ bpm  .نيانگيمبود CO2 بالفاصله  يبازدم يانتها
و  mmHg ۶۲/۳۴±۹۶/۴ يدر حفره شکم CO2گاز  دنيقبل از دم

قلب و ضربان  mmHg ۴۰/۸۸ ± ۸۵/۱۵ يانيفشار متوسط شر
۸۷/۲۰ ± ۰۳/۸۲ bpm  .ن يانگياختالف مبودCo2 يبازدم يانتها 

 ۸۵/۳ يگذارلولهر بعد از يبا مقاد يدن گاز در حفره شکميقبل از دم
 يآزمون آمار ازنظر يوه بود که تفاوت معناداريج متريليم ±۷۷/۴ 

ن ي). همچنP= ۲۲/۰است ( نداشته ۰۵/۰ در سطح يتست زوج يت
 متريليم – ۳۷/۳±  ۲۵/۵ز ين يانيشر متوسطن فشار يانگياختالف م

بود که  bpm ۹۲/۴±  ۸۰/۲) و متوسط ضربان قلب P= ۵۲/۰وه (يج
 ۰۵/۰ در سطح يتست زوج يت يآزمون آمار ازنظر يتفاوت معنادار

  ).P= ۰۹/۰نداشت (
 CO2دن گاز يبالفاصله پس از دم يبازدم يانتها CO2ن يانگيم

 يانيو فشار متوسط شر mmHg ۷۷/۳۸± ۶ /۳۹شکمي در حفره 
۱۸/۱۷  ±۴۴/۱۰۲ mmHg  ۱۱/۸۹±  ۴۲/۱۸و ضربان قلب bpm 

دن يبالفاصله پس از دم يبازدم يانتها CO2ن يانگيبود. اختالف م
دن گاز ير قبل از دميسه با مقاديگاز در حفره داخل شکم در مقا

ن اختالف يافته بود که ايش يوه افزايج متريليم+ ±۱۴/۴  ۹۹/۶
اختالف  ۰۵/۰ در سطح يتست زوج يت يآزمون آمار ازنظر

ن اختالف فشار يانگين مي). همچنP= ۰۰۵/۰داشت ( يمعنادار
دن گاز يسه با قبل از دميدن گاز در مقايپس از دم يانيمتوسط شر

 يآمار ازنظرش داشت که يوه افزايج متريليم+  ±۰۳/۱۴  ۴۸/۳
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 bpm ۰۸/۷±  ۸۲/۳) و متوسط ضربان قلب P= ۰۰۱/۰معنادار بود (
ش داشت که يدن گاز افزايدن گاز نسبت به قبل از دميپس از دم

  ).P= ۰۱/۰(داشت  يتفاوت معنادار يآمار ازنظر
دن گاز يقه پس از دميدق ۱۰ يبازدم يانتها CO2ن يانگيم
CO2 ۴۴/۴۲±۲۶/۷ يدر حفره شکم mmHg  و فشار متوسط

±  ۳۵/۷و ضربان قلب  mmHg ۴۰/۱۱۱±  ۹۵/۱۰اني شري
۶۲/۹۹bpm ن يانگيبود. اختالف مCO2 قه يدق ۱۰ يبازدم يانتها

فاصله سه با زمان باليدن گاز در حفره داخل شکم در مقايپس از دم
ود بافته يش يوه افزايج متريليم+ ۶۶/۳±  ۵۱/۷ دن گازيپس از دم

). P= ۰۱/۰داشت ( يتفاوت معنادار يآمار ازنظرن اختالف يکه ا
+ ۶۲/۷±  ۲۱/۳ يانين فشار متوسط شريانگين اختالف ميهمچن

= ۰۲/۰معنادار بود ( يآمار ازنظرش داشت که يوه افزايج متريليم
P ۶۶/۷±  ۶۶/۳) و متوسط ضربان قلب+bpm ش داشت که يافزا

  ).P= ۰۴/۰داشت ( يتفاوت معنادار يآمار ازنظر
دن گاز يقه پس از دميدق ۲۰ يبازدم يانتها CO2ن يانگيم
CO2 ۲۹/۴۶± ۹۳/۸ يدر حفره شکم mmHg  و فشار متوسط

±  ۲۴/۶قلب و ضربان  ۶۶/۱۰۹mmHg±  ۶۶/۸شرياني 
۵۵/۹۸bpm ن يانگيبود. اختالف مCO2 دقيقه ۲۰ يبازدم يانتها 

 دقيقه ۱۰سه با زمان يدن گاز در حفره داخل شکم در مقايپس از دم
افته بود يش يوه افزايج متريليم+ ۸۵/۳±  ۶۷/۱ دن گازيپس از دم

). P= ۰۲/۰داشت ( يتفاوت معنادار يآمار ازنظرن اختالف يکه ا
دن يقه پس از دميدق ۲۰ يانين اختالف متوسط شريانگين ميهمچن
وه يج متريليم ۷۴/۱±  ۶۰/۲دن گاز يقه پس از دميدق ۱۰گاز با 

) و متوسط P= ۵۱/۰معنادار نبود ( يآمار ازنظرکاهش داشت که 
 ۱۰دن گاز نسبت به يپس از دم bpm -۰۷/۱±  ۰۶/۲ضربان قلب 

تفاوت  يآمار ازنظردن گاز کاهش داشت که يقه پس از دميدق
  ).P= ۶۰/۰نداشت ( يمعنادار
از  CO2قه پس از خروج گاز يدق CO2 ۱۰ ين انتهايانگيم

 يانيو فشار متوسط شر mmHg ۹۲/۳۲±۸۶/۵شکمي حفره 
۶۵/۱۰± ۲۹/۹۴ mmHg  ۲۹/۸۳± ۷۴/۱۰و ضربان قلب bpm 
پس از خروج  دقيقه ۱۰ يبازدم يانتها CO2ن يانگيد. اختالف ميرس

قه پس از يدق ۲۰سه با زمان يدر مقا ياز حفره شکم CO2گاز 
وه يج متريليم -۲۹/۴±  ۶۴/۱ دن گاز در حفره داخل شکميدم

داشت  يتفاوت معنادار يآمار ازنظرن اختالف يافته بود که ايکاهش 
)۰۱/۰ =Pسه يدر مقا يانين متوسط شريانگين اختالف مي). همچن

وه يج متريليم -۲۵/۹±  ۷۹/۲دن گاز يقه پس از دميدق ۲۰با زمان 
) و متوسط P= ۰۰۳/۰معنادار بود ( يآمار ازنظرکاهش داشت که 

 يآمار ازنظرکاهش داشت که  bpm -۸۸/۷±  ۰۵/۲ضربان قلب 
  ).P= ۰۰۱/۰(داشت  يمعنادار تفاوت
ماران يون بيقبل از اکستوباس يبازدم يانتها CO2ن يانگيم

۴۳/۸ ± ۷۰/۴۹ mmHg ۹۷/۱۱ يانيو فشار متوسط شر  ±
۸۸/۱۰۰mmHg  ۵۱/۹۳±  ۸۴/۱۳و ضربان قلب bpm  بود. اختالف

ماران در يون بيقبل از اکتسوباس يبازدم يانتها Co2ن يانگيم
 ياز حفره شکم CO2قه پس از خروج گاز يدق ۱۰سه با زمان يمقا
ن اختالف يافته بود که ايش يوه افزايج متريليم+ ۱۶/۷۷ ± ۷۱/۱۰

ن اختالف ي). همچنP= ۰۰۱/۰داشت ( يتفاوت معنادار يآمار ازنظر
قه پس از خروج يدق ۱۰سه با زمان يدر مقا يانين متوسط شريانگيم

 يآمار ازنظرش داشت که يوه افزايج متريليم+ ۵۹/۶±  ۹۹/۲گاز 
 bpm+ ۲۲/۱۰ ±۷۰/۳قلب ) و متوسط ضربان P= ۰۳/۰معنادار بود (

  ).=۰۱/۰Pداشت ( يتفاوت معنادار يآمار ازنظرش داشت که يافزا
  

  شده يريگاندازهمختلف  يهازمانو ضربان قلب در  ياني، فشار متوسط شريبازدم يانتها CO2ن يانگيسه ميمقا ):۱جدول (

  پارامترها

  يريگاندازه يهازمان
بعد از 

 يگذارلوله
  داخل تراشه

بالفاصله قبل از 
 CO2گاز  دنيدم

  يدر حفره شکم

بالفاصله پس از 
 CO2دن گاز يدم

  يدر حفره شکم

قه يدق ۱۰
دن يپس از دم

  CO2گاز 

قه يدق ۲۰
دن يپس از دم

  CO2گاز 

قه يدق ۱۰
 پس از خروج

  CO2گاز 

قبل از 
ون ياکستوباس

  مارانيب

CO2 يانتها 
 يبازدم

(mmHg)  

۱۴/
۵۹

±۲
۱

/
۴۰  

۹۶/
۴±

۴
/

۳۴  

۳۹/ ۶  ±
۷۷/

۳۸  

۲۶/۷  ±
۴۴/

۴۲  

۹۳/۸  ±
۲۹/

۴۶  

۸۶/۵  ±
۹۲/

۳۲  

۴۳/۸  ±
۷۰/

۴۹  

فشار متوسط 
 يانيشر

)mmHg(  

۴۱/
۱۹  ±

۰۳/
۸۵  

۸۵/
۱۵  ±

۴۰/
۸۸  

۱۸/
۱۷  ±

۴۴/
۱۰

۲
  

۹۵/
۱۰  ±

۴۰/
۱۱

۱
  

۶۶/۸  ±
۶۶/

۱۰
۹

  

۶۵/
۱۰  ±

۲۹/
۹۴  

۹۷/
۱۱  ±

۸۸/
۱۰

۰
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قلب شربان 
)bpm(  

۸۳/
۱۴  ±

۹۶/
۸۶  

۸۷/
۲۰  ±

۰۳/
۸۲  

۴۲/
۱۸  ±

۱۱/
۸۹  

۳۵/۷  ±
۶۲/

۹۹  

۲۴/۶  ±
۵۵/

۹۸  

۷۴/
۱۰  ±

۲۹/
۸۳  

۸۴/
۱۳  ±

۵۱/
۹۳  

  
  يگيرو نتيجهبحث 

و فشار  يبازدم يانتها CO2 يريگاندازهن مطالعه يهدف از ا
در  CO2گاز دن يو ضربان قلب قبل و بعد از دم يانيمتوسط شر
ج يبود. در نتا يالپاراسکوپ يد جراحين کانداماريب يحفره شکم

 Co2دن گاز يقبل از دم يبازدم يانتها CO2ن يانگيمطالعه ما، م
نداشت  يمعنادار يتفاوت آمار يگذارلولهنسبت به زمان بعد از 

)۲۲/۰ =P (دن گاز ين مقدار بالفاصله پس از دميا آنکهحالCo2  در
نسبت به زمان قبل  يدارمعنيافت و اختالف يش يافزا يحفره شکم

= ۰۰۵/۰مشهود بود ( يبازدم يانتها Co2ر يدن گاز، در مقادياز دم
Pر يش در مقادين افزاي) اCO2 ۲۰و  ۱۰قه يدر دق يبازدم يانتها 

 ياختالف معنادار کهيطوربهافت يدن گاز هم تداوم يپس از دم
پس از  ۲۰قه يدر دق کهيطوربه). P) (۰۲/۰= ۰۱/۰مشهود بود (

 يبازدم يانتها CO2زان ين ميشتريب يدن گاز در حفره شکميدم
پس از خروج گاز از حفره شکم  ۱۰قه يدر دق همچنين مشهود بود.

ن اختالف نسبت يم که ايمواجهه بود يبازدم يانتها CO2با کاهش 
  ).P= ۰۱/۰معنادار بود ( ترقبلبه زمان 

ون يدر زمان قبل از اکستوباس يبازدم يانتها CO2 ياز طرف
). P= ۰۱/۰ن اختالف هم معنادار بود (يافت که ايش يافزا مجددًا
دارد  ي) همخوان۴۴همکاران (مطالعه ما با مطالعه مامتا و  هاييافته

 يکاپنوگرافنگ يتوريان شده است، مانيدر آن مطالعه ب کهيطوربه
 يهوشيتحت ب يالپاراسکوپ يتالتور در طيمات ونيدر تنظ توانديم

 CO2ر نرمال يشنهاد نمودند که مقاديپ هاآند باشد. يمف يعموم
ن عدد يش اياست و افزا mmHg ۳۲ -۳۶در محدوده  يبازدم يانتها

 يدر ط انتظارقابلافته يک ي mmHg ۴۵ -۵۰تا محدوده 
 ياقهيدقه يش در تهوي) افزا۵۱و  ۵۰و  ۱۴و  ۱۱( است يالپاراسکوپ

 يانتها CO2در حفظ ثبات  توانديمباالتر  يبا استفاده از فشارها
 يکاپنوگراف اگرچهباشد.  کنندهکمک يالپاراسپوک يدر ط يبازدم

در  يبا حجم جار يون با ارتباط نسبيالسيتور ونتيک ماني عنوانبه
که توسط شولمن و همکاران انجام  يامطالعه. در شوديمنظر گرفته 

نگ يتورين ابزار مانياستانداردتر يد که کاپنوگرافيشنهاد گرديشد، پ
 ازجمله ياز الپاراسکوپ يعوارض ناش يص زودرس برخيجهت تشخ

نگ بالفاصله سبب يتورين ابزار مانين اي) همچن۵۱( استهوا  يآمبول
، يتمي، آريکارد يتاک(رات گردش خون ييآشکار ساختن تغ

 يگرين عوارض ديون و همچنيالسين ونتيون) و همچنيپرتانسيه
). در ۴۴( شوديمزم و پنوموتوراکس يتوئن و آمفيهمچون پنوموپر

در حفره  CO2دن يافتند که دميدهار و همکاران دريمطالعه مورال
) و (SVRک يستميش در مقاومت عروق سيسبب افزا يشکم
ش در ضربان قلب يافزا) و MAP( يانيش در فشار متوسط شريافزا

)HR (دارد  ين مطالعه با مطالعه ما همخوانيا هاييافتهکه  شوديم
 HRو  MAPش معنادار در يک افزايدر مطالعه ما  کهيطوربه

 ۲۰و  ۱۰قه يبه حفره شکم و در دق CO2دن يبالفاصله پس از دم
 ۱۰قه ينسبت به دق ۲۰قه يدن وجود داشت که در دقيپس از دم

که توسط گوپتا  يگري). در مطالعه د۵۲نشد (ده يد يمعنادارتفاوت 
شامل  ياتيح ي) پارامترها۵۳مار انجام شد (يب ۳۰ يو همکاران بر رو

 يخروج الپارسکوپ يک در طياستوليک و ديستوليس يهافشارخون
 فشارخونرات يين مطالعه تغيقرار گرفت. در ا يابيمورد ارز

نداشت  يمعنادار يتفاوت آمار ين جراحيک قبل و حيستوليس
ه يداشت در توج يش معناداريک افزاياستوليد فشارخون آنکهحال

 HRو  MAPش در يان نمود که هر گونه افزايب توانيمن مطالب يا
 يش داخل شکميه به افزايثانو توانديم يالپاراسکوپ يجراح يدر ط

کات يو تحر )يهوشيب يعمق ناکاف(مار يدار شدن بيب-يپرکاربيه–
 توانديمک يناميرات هموديين تغيل ايگر از داليد يکيباشد  يجراح

جه فشرده ينت ) درSVRسيستميک (ش مقاومت عروق يه به افزايثانو
ک به دنبال يان اسپالنکنيکشن شريشدن آئورت و سپس وازوکانستر

 هايافتهن يباشد. ا CO2دن گاز يجه دميدر نت يش داخل شکميافزا
  .)۴۳( ک مشهودتر خواهند بود.يپوولميماران هيدر ب

افتند که يکه توسط کازاما و همکاران انجام شد در يامطالعهدر 
 يانتها CO2زان خروج يدر حفره شکم م CO2دن گاز يدم يدر ط
ش ياست که با افزا ي. لذا ضرورابدييمش يافزا درصد۴۹ يبازدم
در محدوده  يانيخون شر CO2زان يبرابر م ۵۴/۱به  ياقهيدقه يتهو

). در ۵۴گردد (حفظ  يدن گاز به حفره شکميدم يقابل قبول در ط
ک يناميرات همودييتغ يج مطالعه شارما و همکاران که به بررسينتا
ان شده است ي، باندپرداختهک يالپاراسکوپ يستکتومين کوله سيح

شن يماران در پوزيب HRو  MAPدر  يامالحظهرات قابل ييکه تغ
مار يافتند که هر چه وزن بيدر هاآن يدارد. از طرفن وجود ييسر پا

). ۴۶شتر خواهد بود (يب يير در فشار راه هواييزان تغيباالتر باشد، م
در مطالعه ما  هايافتهن يمار باالتر خواهد بود. ايب ETCO2و لذا 

ان نمود که با توجه به يب توانيمقرار نگرفت هر چند  يمورد بررس
توسط  معموًالن ييشن سر پايپوز يبا الپاراسکوپ ين که در جراحيا

ن عمل شود يدر ح يد ويتا سبب بهبود د گردديمجراح درخواست 
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انتظار  يديش بازگشت وريشن با توجه به افزاين پوزيو لذا در ا
م داشت. يمار را خواهيو ضربان قلب ب يانيش فشار متوسط شريافزا

و ضربان قلب  يانيمتوسط شررات فشار يين تغيج مطالعه ما ايدر نتا
ابنده بود يش يدن گاز به طور افزايپس از دم ۲۰و  ۱۰قه يدر دق
 يمعنادار يتفاوت آمار ۱۰قه ينسبت به دق ۲۰قه يدر دق آنکهحال

قه يان نمود که در دقيتوان بين مطلب ميه ايوجود نداشت. در توج
 CO2دن گاز يبه دنبال دم يش فشار داخل شکميبا توجه به افزا ۱۰
و ضربان  يانيش متوسط شريتوان افزايه به آن ميثانو يپر کاربيو ه

 CO2بالفاصله پس از خروج گاز  آنکهحالمار را انتظار داشت. يقلب ب
 MAPزان يو هم م يبازدم يانتها CO2زان يهم م ياز حفره شکم

در زمان قبل از  ي. از طرفدهديمکاهش واضح نشان  HRو 
و  يخودبخود يهاتنفسمار با توجه به بازگشت يون بياکستوباس

 CO2ش يمار هم انتظار افزايدار شدن بيو ب يهوشيکاهش عمق ب

م که در يرا دار HRو  MAPش يو هم انتظار افزا يبازدم يانتها
  .باشديمز مشهود يج مطالعه ما نينتا

نمود  گيرينتيجه توانيممطالعه حاضر  هاييافتهاز  درمجموع
در  يالپاراسکوپ يجراح يدر ط يبازدم يانتها CO2رات ييکه تغ
 زانيم نيشتريبوده و ب کنندهکمک يزودرس عوارض صيتشخ
 ۱۰ قهيدر دق کيناميرات همودييو تغ يبازدم يانتها CO2 شيافزا
 مشهود است. يبه حفره شکم CO2گاز  دنيپس از دم ۲۰و 

  
  يتشکر و قدردان

قات يواحد توسعه تحق يکارشناس پژوهش يآمار هايمشاورهاز 
 به عمل يه تشکر و قدردانياروم ينيمارستان امام خميب ينيبال
  .ديآيم

  
References: 

1. Perrin M, Fletcher A. Laparoscopic abdominal 

surgery. Continuing Education in Anaesthesia, Crit 

Care Pain 2004;4(4):107 - 10. 

2.Joris J, Ledoux D, Honore P, Lamy M. Ventilatory 

effects of CO2 insufflation during laparoscopic 

cholecystectomy. Anesthesiol 1991;75:A121. 

3.Fox LG, Hein HAT, Gawey BJ, Hellman CL, Ramsay 

MAE. Physiologic alterations during laparoscopic 

cholecystectomy in ASA III and IV patients. 

Anesthesiol 1993;79:A55 

4. Alexander JI. Pain after laparoscopy. Br J Anaesth 

1997;79:369-78. 

5. Cunningham AJ, Turner J, Rosenbaum S, Rafferty T. 

Transoesophageal echocardiographic assessment 

of hemodynamic functions during laparoscopic 

cholecystectomy. Br J Anaesth 1993;70:621-25. 

6. Debbie Chandler, Chizoba Mosieri, Anusha 

Kallurkar , Alex D Pham , Lindsey K Okada , Rachel 

J Kaye, Elyse M Cornett , Charles J Fox, Richard D 

Urman , Alan D Kaye. Perioperative strategies for 

the reduction of postoperative pulmonary 

complications. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 

2020;34(2):153-66. 

7. Cunningham AJ, Brull SJ. Laparoscopic 

cholecystectomy: anesthetic implications. Anesth 

Analg 1993;76:1120-33. 

8. Chung YH, Jeong YS, Martin GL, Choi MS, Kang YJ, 

Lee M, Cho A, Koo BS, Cho SH, Kim SH. 

Prediction of blood pressure changes associated 

with abdominal pressure changes during robotic 

laparoscopic low abdominal surgery using deep 

learning.  PLoS One 2022;17(6):e0269468.  

9. Kent RB. Subcutaneous emphysema and hypercarbia 

following laparoscopic cholecystectomy. Arch 

Surg 1991;126:1154-56. 

10. Anderson CT, and Breen PH. Carbon dioxide 

kinetics and capnography during critical care. Crit 

Care 2000;4:207-15. 

11. Patel MG, Swadia V. Role of EtCO2 (end tidal CO2) 

monitoring (capnography) during laparoscopic 

surgery under general anesthesia. Int J Res Med 

2017;5(4):148-54. 

12. Bhavani Shankar K, Moseley H, Kumar Y, Delph Y. 

Capnometry and anaesthesia. Can J Anaesth 

1992;39(6):617-32. 

13. Kodali BS. Capnography outside the operating 

rooms. J Amer Soci Anesthesi 2013;118(1):192-

201. 



 ۱۴۰۱ مهر، ۷، شماره ۳۳دوره   مجله مطالعات علوم پزشکي
 

٤٩١  

14. Cynthia M. Murdock, Armand J. Wolff and Thomas 

Van Geem. Risk factors for Hypercarbia, 

Subcutaneous Emphysema, Pneumothorax and 

Pneumomediastinum During Laparoscopy. Obstet 

Gynecol 2000; 95:704-709. 

15. Nunn JF. Applied Respiratory Physiology, 2nd 

Ed.Boston: Butterworths 1977; 2: 213-245. 

16. Gravenstein JS and Paulus DA. Monitoring Practice 

in Clinical Anesthesia. Philadelphia: J.B. 

Lippincott Co. 1982; 5:147-166. 

17. Bergman NA, Rackow H, Fromin MJ. The collision 

broadening effect of nitrous oxide upon infrared 

analysis of carbon dioxide during anesthesia. 

Anesthes 1985;19(1):19-26. 

18. Pendergrast WL, Ciresi SA and Kennan RL. Infrared 

monitoring of expired carbon dioxide tension 

during anesthesia with and without nitrous oxide. 

AANA J 1983;51(6):605-7. 

19. Swedlow DB. The role of mass spectrometry in the  

operating room, post-anesthesia recovery and 

intensive care unit. Am Soc Anesthesiol 1984;2:1-

5. 

20. Pillalamarri ED. Correlation of end-expiratory CO 2 

with PaCO2 during laparoscopy with CO, 

pneumoperitoneum. (Abstract) In: Anesthesiology 

1983;59(3):177-3. 

21. Cote CJ. The efficiency of end-tidal carbon dioxide 

measurement in pediatric patients. Anesthesiology 

1984;61(3):162-3. 

22. Takki S, Aromaa U and Kauste A. The validity and 

usefulness of the end-tidal pCO2 during 

anaesthesia. Ann Clin Res 1972;4:278-84. 

23. Wu MP, Lee CL. The trends of minimally invasive 

surgery for benign gynecologic lesions, 1997-2007 

in Taiwan. Gynecol Minim Invasive Ther 

2012;1(1):3–8. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.gmit.2012.08.002. 

24. Wu MP, Lee CL. The trends of minimally invasive 

surgery for benign gynecologic lesions, 1997-2007 

in Taiwan. Gynecol Minim Invasive Ther 

2012;1(1):3-8. 

25. Jr W, Stoller JS. The physiology of laparoscopy: 

basic principles, complications and other 

considerations. J Urol 1994;152:294–302. 

26. Deziel DJ, Millikan KW, Economou SG, Doolas A, 

Ko ST, Airan MC. Complications of laparoscopic 

cholecystectomy: a national survey of 4,292 

hospitals and an analysis of 77,604 cases. Am J 

Surg 1993;165(1):9–14. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/s0002-9610(05)80397-6. 

27. Hirvonen EA, Nuutinen LS, Kauko M. Ventilatory 

effects, blood gas changes, and oxygen 

consumption during laparoscopic hysterectomy. 

Anesth Analg 1995;80(5):961–6. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1097/00000539-199505000-

00018. 

28. Hardacre JM, Talamini MA. Pulmonary and 

hemodynamic changes during laparoscopy—are 

they important?. Surgery 2000;127(3):241-4. 

29. Joris JL, Noirot DP, Legrand MJ, Jacquet NJ, Lamy 

ML. Hemodynamic changes during laparoscopic 

cholecystectomy. Anesth Analg 1993;76(5):1067–

71. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1213/00000539-199305000-

00027. 

30. O’leary, E., Hubbard, K., Tormey, W. & 

Cunningham, A. J. Laparoscopic cholecystectomy: 

haemodynamic and neuroendocrine responses after 

pneumoperitoneum and changes in position. Br J 

Anaesth 1996:76:640-4. 

31. Odeberg, S. et al. Haemodynamic effects of 

pneumoperitoneum and the influence of posture 

during anaesthesia for laparoscopic surgery. Acta 

Anaesthesiol Scand 2008;38:276-83. 

32. Gutt CN, Oniu T, Mehrabi A, Schemmer P, Kashfi 

A, Kraus T, et al. Circulatory and respiratory 

complications of carbon dioxide insufflation. Dig 

Surg 2004;21(2):95–105. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1159/000077038. 



 و همکاراننازلی کرمی   انتهاي بازدمي قبل و بعد از دميدن گاز در حفره شکمي در بيماران بخش جراحي زنان تحت الپاراسکوپي CO2مقايسه ميزان 
 

٤٩٢  

33. Hirvonen EA, Poikolainen EO, Pääkkönen ME, 

Nuutinen LS. The adverse hemodynamic effects of 

anesthesia, head-up tilt, and carbon dioxide 

pneumoperitoneum during laparoscopic 

cholecystectomy. Surg Endosc 2000;14(3):272–7. 

Available from: 

http://dx.doi.org/10.1007/s004640000038. 

34. Punnonen R, Viinamäki O. Vasopressin release 

during laparoscopy: Role of increased intra-

abdominal pressure. Lancet 1982;319(8264):175–

6. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(82)90430-5. 

35. Ortega AE, Peters JH, Incarbone R, Estrada L, Ehsan 

A, Kwan Y, Spencer CJ, Moore-Jeffries E, Kuchta 

K, Nicoloff JT. A prospective randomized 

comparison of the metabolic and stress hormonal 

responses of laparoscopic and open 

cholecystectomy. J Am Coll Surgeons 

1996;183(3):249-56. 

36. Bardoczky, G. I., Engelman, E., Levarlet, M. & 

Simon, P. Ventilatory effects of 

pneumoperitoneum monitored with continuous 

spirometry. Anaesth 2007;48:309-11. 

37. Mäkinen MT, Yli-Hankala A. The effect of 

laparoscopic cholecystectomy on respiratory 

compliance as determined by continuous 

spirometry. J Clin Anesth 1996;8(2):119–22. 

Available from: http://dx.doi.org/10.1016/0952-

8180(95)00195-6. 

38. Rauh R, Hemmerling TM, Rist M, Jacobi KE. 

Influence of pneumoperitoneum and patient 

positioning on respiratory system compliance. J 

Clin Anesth 2001;13(5):361–5. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/s0952-8180(01)00286-0. 

39. Koivusalo AM, Lindgren L. Effects of carbon 

dioxide pneumoperitoneum for laparoscopic 

cholecystectomy: Effects of CO2 

pneumoperitoneum. Acta Anaesthesiol Scand 

2000;44(7):834–41. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1034/j.1399-

6576.2000.440709.x. 

40. Gerges FJ, Kanazi GE, Jabbour-Khoury SI. 

Anesthesia for laparoscopy: a review. J Clin Anesth 

2006;18(1):67–78. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinane.2005.01.013. 

41. Ishikawa S, Makita K, Sawa T, Toyooka H, Amaha 

K. Ventilatory effects of laparoscopic 

cholecystectomy under general anesthesia. J 

Anesth 1997;11(3):179–83. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1007/BF02480034. 

42. Doyle PW, Hendricks M. Anaesthesia and minimally 

invasive surgery. Anaesth Intensive Care Med 

2009;10(7):328–31. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.mpaic.2009.04.004. 

43.Damini S Makwana, Priyanka N Patil, Carolin Smita 

Kerketta, Dinesh V Ghoghari, B M Patel. A 

Comparison of EtCO2 and PaCO2 in Laparoscopic 

Surgery during General Anaesthesia. GCSMC J 

Med Sci 2014;3(1):1-9. 

44. Patel MG, Swadia V. Role of EtCO2 (end tidal CO2) 

monitoring (capnography) during laparoscopic 

surgery under general anesthesia. Int J Res Med 

2017;5(4):148-54.. 

45. Mutetwa EN, Shumbairerwa 

S, Crawford, Madzimbamuto, Chimoga 

T, Marange-Chikuni D.Metabolic effects of Carbon 

Dioxide (CO2) insufflation during laparoscopic 

surgery: changes in pH, arterial partial Pressure of 

Carbon Dioxide (PaCo2) and End Tidal Carbon 

Dioxide (EtCO2). Cent Afr J Med 2015;61(9-

12):61-5. 

46. Nil Raj Sharma, Pradeep Timalsena, Sundip DC, 

Sarad Panthee.Hemodynamic Changes During 

Laproscopic Cholecystectomy at Lumbini Medical 

College J. Lumbini Med Coll 2013;1(1):1-7. 

47. Larsen JF, Svendsen FM, Pedersen V.Randomized 

clinical trial of the effect of pneumoperitoneum on 

cardiac function and haemodynamics during 



 ۱۴۰۱ مهر، ۷، شماره ۳۳دوره   مجله مطالعات علوم پزشکي
 

٤٩٣  

laparoscopic cholecystectomy. Br J 

Surg 2004;91(7):848-54. 

48. Sajedi P , Naghibi K , Soltani H , Amoshahi A  . A 

randomized, prospective comparison of end-tidal 

CO2 pressure during laparoscopic cholecystectomy 

in low and high flow anesthetic system. Acta 

Anaesthesiol Sin 2003;41(1):3-5. 

49. Bhavani-Shankar K, Steinbrook RA, Brooks 

DC, Datta S.Arterial to end-tidal carbon dioxide 

pressure difference during laparoscopic surgery in 

pregnancy. Anesthesiology 2000;93(2):370-3. 

50. Gutt C.N, Oniu T, Mehrabi A, Schemer P, Kashfi A, 

Kraus T Et al. Circulatory and Respiratory 

Complications of Carbon Dioxide Insufflation. 

Digestive surgery 2004;21:95-105. 

51. Shulman D. Capnography in the early diagnosis of 

carbon dioxide embolism during laparoscopy. Can 

Anaesth soc J 1984;31(4):455-9. 

52. Muralidhar V. Physiology of Pneumoperitoneum and 

Anaesthesia in Laparoscopic Surgery. 

images.org.in/ media/ files/ chapter6pdf 2007; 

5:307-11 

53. Gupta Sh, Gadani M, Patel M. Comparative Clinical 

Study of Preinsufflation versus Postdesufflation 

Arterial Blood Gas Analysis in Laparoscopic 

Surgeries. Int J Anesthesiol 2010;25(1):1-10. 

54. Kazama T, Ikeda K, Kato T,Kikura M. Carbon 

dioxide output in laparoscopic Cholecystectomy. 

Br J Anesthesia 1996;76(4):530-5. 

 
  



Studies in Medical Sciences, Vol. 33(7), October 2022 
 

٤٩٤  

Original Article 
 

COMPARISON OF END-TIDAL CO2 LEVELS BEFORE AND AFTER 
BLOWING GAS IN THE ABDOMINAL CAVITY IN PATIENTS OF 

THE GYNECOLOGICAL SURGERY DEPARTMENT UNDERGOING 
LAPAROSCOPY 

 
Nazli Karami1, Tohid Karami*2, Alireza Mahoori3, Ebrahim Hassani4, Leila Hassani5, Maryam Bahramian6 

 
Received: 08 November, 2022; Accepted: 23 January, 2023 

Abstract 
Background & Aims: Laparoscopic surgery has been developed recently. In this method, CO2 is 
insufflated in peritoneal space, rises intra-abdominal pressure, and causes hemodynamic changes. 
Capnography and non-invasive end-tidal CO2 (ETCO2) measurement are the most important and 
helpful monitoring methods. 
Materials & Methods: In this semi-experimental study, 60 patients candidated for laparoscopic 
gynecological surgery were included. After induction of anesthesia by the same method, end-tidal CO2 
monitoring was performed using capnography. Mean arterial pressure (MAP), and heart rate (HR) of 
the patients were measured in these intervals: Immediately after intratracheal intubation, before blowing 
CO2 into the abdominal cavity, immediately after blowing CO2 into the abdominal cavity, 10 minutes 
and 20 minutes after blowing gas into the abdominal cavity, 10 minutes after CO2 gas exits the 
abdominal cavity, and before extubation of the patient. 
Results: ETCO2, MAP, and HR in the 10th and 20th minutes after gas blowing, as well as before 
extubation were statistically higher compared to other times (P <0.05). 
Conclusion: According to the present study, it was concluded that end-tidal CO2 changes during 
laparoscopic surgery are helpful in the early diagnosis of complications, and the highest increase in end-
tidal CO2 and hemodynamic changes are evident in the 10th and 20th minutes after blowing CO2 into 
the abdominal cavity. 
Keywords: Capnograghy, ETCO2, Gynecologic Surgery, Laparoscopy 
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