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Background and Aim This study aimed to investigate the demographic and clinical information of patients 
undergoing surgery with ultrasound in internal jugular vein cannulation.
Methods & Materials After the approval of the plan in the ethics committee of Guilan University of Medi-
cal Sciences, this study was performed in the general surgery department of Razi Hospital in 2018 on 
100 patients in need of central venous catheter implantation. The neck type (distance between the two 
designated areas) was entered in a special form made by the researcher and after the completion of the 
design, it was examined and statistically analyzed.
Ethical Considerations This research ethically approved by the Ethics Committee of Guilan University of 
Medical Sciences (Code: IR.GUMS.REC.1396.20)
Results The mean age of the studied patients was 58.72±16.09 years. The anatomical and sonographic 
margins between the two Land Mark areas were higher in men VS women, but there was no statisti-
cally significant difference (P>0.05). However, there was no statistically significant difference between the 
other variables. (P>0.05).
Conclusion The findings of this study show that catheterization of the internal jugular vein under the 
guidance of ultrasound was less access time and fewer complications.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

nternal jugular vein cannulation is a 
common procedure for access to the 
central vein [1]. In most patients, ac-

I
cess to the central vein is required [2]. The most com-
mon indications for intravenous drugs are high con-
centrations [3]. The catheter position is between the 
lower third of the superior vena cava and the upper 
third of the right atrium [4]. It is recommended that 
venipuncture be performed under ultrasound guidance 
[4]. Safe punctures using anatomical landmarks have 
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been introduced since 1966 [5, 6]. Catheters also have 
complications. Air embolism arrhythmia occurs [7, 8]. 

In the installation of a central catheter, the ultrasound 
method is not possible for reasons such as the unavail-
ability of instruments and the lack of trained person-
nel [9, 10]. The use of ultrasound is not common in 
Iran [11]. Ultrasound catheterization took less time to 
reach the jugular vein [12]. Ultrasound increases the 
success rate and reduces problems [13]. Ultrasound 
is preferred in infants and children [14]. In this study, 
demographic and clinical characteristics of patients un-
dergoing ultrasound in internal jugular vein cannula-
tion were examined.

2. Materials and Methods

In this prospective cross-sectional study, 100 patients 
referred to Rasht city’s Razi Hospital (2017), who were 
candidates for central venous catheter, were included 
in the study by census method [12, 15]. The inclusion 
criteria consisted of several patients referred for central 

venous catheter implantation, including patients with 
local or systemic infection, vascular abnormalities, 
untreated coagulation disorder (platelets <50000/mm3, 
and PT or aPTT (or both) disorders. The exclusion cri-
teria included patient death during catheterization. 

In this study, 100 patients were randomly selected. 
Characteristics of the groups (including age, sex, BMI, 
catheter placement, neck type, the distance between 
two areas determined by anatomical landmark and 
ultrasound, and variation of internal jugular vein rela-
tive to the carotid artery) were recorded in a research-
er-made form and then reviewed and analyzed upon 
completion of the project. The sampling method was 
conducted using a convenience sampling. SPSS V. 18 
software was used to analyze the results. P<0.05 was 
considered significant.

3. Results

In this study, out of 100 patients, only 46 patients (46%) 
had a normal BMI (Table 1). There was no statistically 

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the subjects (n=100)

Variables  Mean±SD/No.   95% Confidence Interval

Age (Y) 58.72±16.09 (55.53-61.91)

Gender
Male 59 59

Female 41 41

BMI (kg/m2) 25.52±3.17 24.89-26.15

BMI (kg/m2)

Low weight (18.5>) - -

Natural (18.5-24.9) 46 46

Overweight (25-29.5) 42 42

Obese (30<) 12 12

Catheter placement sites
Right internal jugular 87 87

Left internal jugular 13 13

Neck type
Normal neck 69 69

Difficult neck 31 31

Variation of the internal jugular vein relative to the 
carotid artery

Lateral 82 82

Anterior 17 17

Posterior 1 1

Distance between the two areas of anatomical landmark and ultrasound (mm) 7.81±5.41 (6.74-8.89)

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1


514

October & November 2020. Vol 23. Issue 4

significant correlation between age and the distance be-
tween the two areas of anatomical landmark and ultra-
sound. The distance between the two areas of anatomical 
landmark and ultrasound was greater in male patients. No 
statistically significant difference was observed (Table 2). 

There was a weak positive correlation between BMI 
and the distance between the two areas of anatomical 
landmark and ultrasound, but this correlation was not 
statistically significant (Table 3). The distance between 

Table 3. Comparison of the distance between the two areas of anatomical landmark and ultrasound (n=100)

Variables Mean±SD (95% Confidence Interval) Median (Interquartile 
Range) Kruskal-Wallis test P

BMI

Normal (18.5-24.9) 7.15±5.24 (5.60-8.71) 5 (3, 11.25)

0.154Overweight (25-29.9) 7.62±4.79 (6.13-9.11) 6 (4.75, 10.25)

Obese (30<) 11.04±7.27 (6.42-15.66) 8.5 (5.25, 16)

Catheter placement 
site

Right internal jugular 7.98±5.65 (6.78-9.18) 6 (4, 12)
0.577

Left internal jugular 6.69±3.42 (4.62-8.76) 5 (4, 8.5)

Neck type
Normal neck 6(4, 10.5) 7.34±4.79 (6.19-8.49) 6 (4, 10.5)

0.437
Difficult neck 8.87±6.56 (6.46-11.28) 7 (4, 14)

Table 2. Comparison of the distance between the two areas of anatomical landmark and ultrasound in the two sexes (n=100)

Gender Mean±SD / (95% Confidence Interval) Median (Interquartile Range) Mann-Whitney test P

Male 8.01±5.44 (6.59-9.43) 6 (4, 12)
0.624

Female 7.54±5.43 (5.82-9.25) 5 (4, 9)
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Table 4. Status of variation of the internal jugular vein relative to the carotid artery according to the studied variables 

Variable
Mean±SD/No. (%)

Total Lateral Anterior P

Age (Y) 58.16±49.01 59.16±96.24 51.13±41.08 0.044*

Gender
Male 40 (40.4) 35 (87.5) 5 (12.5) 

0.310**
Female 59 (59.6) 47 (79.7) 12 (20.3) 

BMI 25.3±47.15 25.2 ±26.97 26.3±48.86 0.224***

BMI

Low weight (18.5>) 46 (46.5) 40 (87) 6 (13) 

0.579**Normal (18.5-24.9) 42 (42.4) 33 (78.6) 9 (21.4) 

Overweight (25-29.5) 11 (11.1) 9 (81.8) 2 (18.2) 

Catheter placement sites
Right internal jugular 86 (86.9) 72 (83.7) 14 (16.3) 

0.692****
Left internal jugular 13 (13.1) 10 (76.9) 3 (23.1) 

Neck type
Normal neck 69 (69.7) 55 (79.7) 14 (20.3) 

0.212**
Difficult neck 30 (30.3) 27 (32.9) 3 (10) 

*t-test, **Chi square; ***Mann Whitney test; ****Fisher’s Exact-test. 
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the anatomical landmark and ultrasound in obese pa-
tients was not statistically significant (Table 3). 

The results showed that the distance between the two 
areas of anatomical landmark and ultrasound was greater 
in patients with catheter placement in the right internal 
jugular vein than in patients with catheter placement in 
the left internal jugular vein, but this difference was not 
reported statistically significant (Table 3). The results also 
showed that the distance between the two areas of ana-
tomical landmark and ultrasound in patients with difficult 
necks was higher than those with normal necks, but this 
difference was not statistically significant (Table 3). 

The age of patients in the position of variation of the 
internal jugular vein relative to the carotid artery was 
higher than that of the lateral carotid artery compared 
to the anterior, and in this case a statistically signifi-
cant difference was observed. According to the results, 
the variation of the internal jugular vein was not statis-
tically significant in terms of gender, BMI, catheter 
placement, and neck type (Table 4).

4. Discussion and Conclusion

The present study was performed on 100 patients 
referred to Razi Hospital in Rasht city, to examining 
the demographic and clinical characteristics of these 
patients undergoing ultrasound in internal jugular vein 
cannulation requiring a central venous catheter. The re-
sults regarding the variation of the internal jugular vein 
in terms of gender, BMI, catheter placement and neck 
type were not statistically significant. They were not 
related to the distance between the two markers.

There was no statistically significant difference be-
tween the two areas of anatomical landmark and ul-
trasound in men compared to women. However, there 
was a statistically significant difference regarding the 
age of the patients. The use of anatomical landmarks 
and their results have been reported in several studies.

In the Karakitsos study [16], a successful cannula-
tion rate of 94.4% was reported, which was consistent 
with the success rate in previous reports [17]. The dis-
tance between landmarks in these two methods was 
statistically different but not significant. In previous 
studies, only ultrasound guidance was performed [18]. 
It was performed in patients with severe illness or pa-
tients with mechanical ventilation. Our study showed 
that there was a gap between the anatomical landmark 
(conventional method) and the ultrasound landmark. 
Based on previous studies and approval of the reduc-

tion of catheterization complications using ultrasound, 
in the current study, due to the possibility of determin-
ing the exact location, catheterization with ultrasound 
was safer.

In a prospective study by Turker et al. [19], the supe-
riority of cannulation with internal jugular vein ultra-
sonography was demonstrated. In most studies, central 
venous catheters have been placed using ultrasound 
guidance alone. Central venous catheters were per-
formed for 3 minutes for all patients with an ultrasound 
guide. The results of our study showed that internal 
jugular vein cannulation with ultrasound had a shorter 
access time and lower complication rate.
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تجویز  همودینامیک،  پایش  منظور  به  مرکزی  ورید  به  دسرتسی  جهت  معمول  اقدامی  داخلی  ژوگالر  ورید  کاترتگذاری  هدف  و  زمینه 
بررسی  به  تحقیق  این  در  ما  است.  ویژه  مراقبت های  تحت  بیامران  در  همودیالیز  انجام  و  تزریقی  تغذیه  آنتی بیوتیک ها،  مایعات،  بلند مدت 

مرکزی  ورید  کاترت  نیازمند  داخلی  ژگوالر  ورید  کانوالسیون  در  سونوگرافی  با  عمل  تحت  بیامران  بالینی  و  جمعیت شناختی  اطالعات 

بیامران  بالینی  و  جمعیت شناختی  اطالعات  بررسی  مطالعه،  این  از  هدف  پرداخته ایم.   1396 سال  در  رشت  رازی  بیامرستان  به  مراجعه کننده 

تحت عمل با سونوگرافی در کانوالسیون ورید ژگوالر داخلی نیازمندکاترت ورید مرکزی بود.

رازی  بیامرستان  عمومی  جراحی  بخش  در  مطالعه  این  گیالن  علوم پزشکی  دانشگاه  اخالق  کمیته  در  طرح  تصویب  از  پس  روش ها  و  مواد 
بدنی،  توده  منایه  جنس،  )سن،  جمعیت شناختی  مشخصات  شد.  انجام  مرکزی  ورید  کاترت  تعبیه  نیازمند  بیامران  صد  روی   1396 سال  در 

مورد  طرح،  امتام  از  پس  و  شد  وارد  محقق،  توسط  ساخته شده  مخصوص  فرم  در  تعیین شده(  ناحیه  دو  فاصله  گردن،  نوع  کاترت،  تعبیه  محل 

بررسی و آنالیز آماری قرار گرفت.

.)IR.GUMS.REC.1396.20( مالحظات اخالقی این پژوهش مورد تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی گیالن است
سونوگرافی  و  آناتومیک  لند مارک  ناحیه  دو  فاصله  بود.  سال   58/72 ±16/09 کل  در  مورد مطالعه  بیامران  سنی  میانگین  یافته ها 
مورد  متغیر های  دیگر  مابین  ولی   .)P> 0/05( نداشت  وجود  آماری  معنی دار  اختالف  اما  بود،  بیشرت  زنان  با  مقایسه  در  مردان  در 

.)P> 0/05( مطالعه هیچ تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت

میزان  و  کمرت  دسرتسی  زمان  سونوگرافی  هدایت  با  داخلی  ژوگوالر  ورید  کاترتیزاسیون  در  که  داد  نشان  مطالعه  این  یافته های  نتیجه گیری 
عوارض کمرت بود.

کلیدواژه ها: 
کانوالسیون ورید 

مرکزی، ورید ژوگوالر، 

اولرتاسونوگرافی
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مقدمه

جهت  معمول  اقدامی  داخلی1،  ژوگالر  ورید  کاترتگذاری 

همودینامیک،  پایش  منظور  به  مرکزی  ورید  به  دسرتسی 

انجام  و  تزریقی  تغذیه  آنتی بیوتیک ها،  مایعات،  بلندمدت  تجویز 

اکرث  در   .]1[ است  ویژه  مراقبت های  تحت  بیامران  در  همودیالیز 

مرکزی  ورید  به  دسرتسی  پارانرتال2  تغذیه  کاندیدای  بیامران 

داخل  به  را  مغذی  مواد  تحویل  امکان  مستقیم  طور  به  که  )وریدی 

در  است.  نیاز  می کند(  فراهم  راست  دهلیز  یا  فوقانی  اجوف  ورید 

و  دادن  قرار  مناسب،  روش  انتخاب  تزریقی،  تغذیه  برنامه ریزی 

1. Internal Jugular Vein
2. Parentran Nutriotion

شایع ترین   .]2[ دارد  اساسی  اهمیت  وریدی  مدخل  از  پرستاری 

تا  )هفت  کوتاه مدت  تجویز  پارانرتال،  تغذیه  اندیکاسیون های 

داروهای  دیگر  یا  آنتی بیوتیک ها  الکرتولیت ها،  مایعات،  روز(  ده 

تحمل  به خوبی  محیطی  رگ های  در  که  باالست  غلظت  با  وریدی 

بین   ،PN انجام  جهت  کاترت  نوک  ایده آل  موقعیت   .]3[ منی شوند 

دهلیز  فوقانی  یک سوم  و  فوقانی  اجوف  ورید  تحتانی  یک سوم 

راست است ]4[.

مرکزی  ورید  به  دسرتسی  برای  محل  مناسب ترین  انتخاب 

خطر  و  بیامر  رشایط  جمله  از  دارد؛  بستگی  مختلفی  عوامل  به 

رو  این  از  محل.  هر  با  مرتبط  غیر عفونی  و  عفونی  عوارض  نسبی 

می شود  توصیه  به شدت  مرکزی،  رگ های  متام  به  دسرتسی  برای 

پانکچر   .]4[ گیرد  انجام  سونوگرافی  هدایت  تحت  وریدی  پانکچر 
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پوست  سطح  روی  آناتومیک  لندمارک های  به کارگیری  با   IJV ایمن 

خوبی  ورید،امکان  پیش بینی شده  امتداد  در  سوزن  عبور  درنتیجه  و 

فراهم  مرکزی  ورید  به  دسرتسی  برای  محل  مناسب ترین  برای  را 

پانکچر  جهت  آناتومیک  لندمارک  تکنیک های  از  بسیاری  می کند. 

در سال 1966 ترشیح شده اند ]6 ،5[. 

کاترتها  این  مرکزی،  ورید  کاترتهای  از  استفاده  مزایای  علی رغم 

درصد   15 از  بیش  در  که  طوری  به  هستند؛  نیز  عوارضی  دارای 

رخ  عوارض  این  می گیرند،  قرار  کاترتگذاری  تحت  که  بیامرانی 

که  است  نکته  این  از  حاکی  مختلف  تحقیقات  گزارشات  می دهد. 

)در  عفونی  عوارض  رشیان،  شدن  سوراخ  مانند  مكانیکی  عوارض 

بیامران  درصد(   26 تا   2 )در  ترومبوتیک  عوارض  درصد(،   26 تا   5

شایع ترین  )از  پنوموتوراكس  و  هامتوم  همچنین  می دهد.  رخ 

آمبولی  آریتمی،  بیامران(،  درصد   19 تا   5 در  و  هستند  عوارض 

در   .]7، 8[ می دهد  رخ  موارد  باقی  در  نیز  گایدوایر  شدن  گم  و  هوا 

تکنیک  با  قیاس  در  اولرتاسوند  روش  اگرچه  مرکزی  کاترت  تعبیه 

این  از  گسرتده  استفاده  است،  شده  گزارش  مطلوب  لندمارک 

نیروی  فقدان  و  ابزار  نبودن  دسرتس  در  مانند  دالیلی  به  روش 

روش  از  استفاده  عالوه،  به   .]9، 10[ نیست  امکان پذیر  آموزش دیده 

مطالعات  راستا  این  در   .]11[ نیست  متداول  ایران  در  سونوگرافی 

ژگوالر  ورید  کاترت  تعبیه  روش  دو  مقایسه  و  بررسی  به  مختلفی 

پرداختند.  سونوگرافی  گاید  تحت  و  آناتومیک  لندمارک  تحت 

سونوگرافی  با  کاترتیزاسیون  داد  نشان   2014 سال  در  مطالعه ای 

به  دست یابی  جهت  کمرتی  تالش  دفعات  و  کمرت  دسرتسی  زمان 

کشور  در   2011 سال  در  دیگری  مطالعه   .]12[ می ُبرد  ژگوالر  ورید 

لندمارک  مرسوم  تکنیک  به  نسبت  اولرتاسوند  تکنیک  مزایای  نپال 

زمان  و  افزوده  را  موفقیت  میزان  اولرتاسوند،  روش  که  داد  نشان 

در    .]13[ می دهد  کاهش  را  آن  از  پس  مشکالت  و  کانوالسیون 

دو  به  فمورال  ورید  کانوالسیون   2010 سال  در  دیگری  مطالعه 

و  نوزادان  در  لندمارک  تکنیک  و  سونوگرافی  هدایت  تحت  روش 

میزان  شد.  مقایسه  هم  با  قلب،  جراحی  عمل  کاندیدای  کودکان 

بود.  مقایسه  قابل  گروه  دو  بین  نیز  فمورال  رشیان  شدن  سوراخ 

اولرتاسوند،  گاید  تحت  اطفال  در  فمورال  ورید  کانوالسیون  کل  در 

به  نسبت  نیدل،  عبور  برای  تالش  تعداد  و  انجام  رسعت  نظر  از 

مرکزی  ورید  کردن  کانوله   .]14[ دارد  ارجحیت  لندمارک  تکنیک 

لندمارک های  گرفنت  نظر  در  با  و  سنتی  روش  به  موارد  اغلب  در 

آن  بر  مطالعه  این  در  ما  رو،  این  از  می گیرد.  صورت  آناتومیکی 

با  عمل  تحت  بیامران  بالینی  و  جمعیت شناختی  اطالعات  شدیم 

سونوگرافی در کانوالسیون ورید ژگوالر داخلی را بررسی کنیم.

مواد و روش ها

ورید  کاترت  کاندیدای  بیامر  صد  مقطعی  آینده نگر  مطالعه  این  در 

 1396 سال  در  رشت  رازی  بیامرستان  به  مراجعه کننده  مرکزی 

دریافت  از  پس   .]12، 15[ شدند  مطالعه  وارد  رسشامری  روش  به 

اخالق  کمیته  از   )IR.GUMS..REC.1396.204( اخالق  کد 

 ،2018 شامره  به  پایان نامه  ثبت  کد  و  گیالن  علوم پزشکی  دانشگاه 

بالینی  و  جمعیت شناختی  اطالعات  بررسی  باهدف  رسشامری، 

ژگوالر  ورید  کانوالسیون  در  سونوگرافی  با  عمل  تحت  بیامران 

بیامرستان  به  مراجعه کننده  مرکزی  ورید  کاترت  نیازمند  داخلی 

رازی رشت در سال 1396 آغاز شد.

ورید  کاترت  تعبیه  جهت  مراجعه کننده  بیامران  از  معینی  تعداد 

موضعی  عفونت  به  مبتال  افراد  شامل  که  شدند  مطالعه  وارد  مرکزی 

اختالل  و  شناخته شده  عروقی  ناهنجاری های  سیستمیک،  یا 

 PT اختالل  و   platelets < 50000/mm3( درمان نشده  انعقادی 

هنگام  بیامر  فوت  شامل  معیار های خروج  بودند.  دو(  هر  یا   aPTT و 

طور  به  بیامر  صد  اساس  این  بر  شد.  گرفته  نظر  در  کاترتیزاسیون 

سن،  شامل  گروه ها  مشخصات  شدند.  مطالعه  وارد  تصادفی  کامالً 

فاصله  گردن،  نوع  کاترت،  تعبیه  محل  بدنی3،  توده  منایه  جنس، 

و  سونوگرافی  و  آناتومیک  لندمارک  توسط  تعیین شده  ناحیه  دو 

فرم  در  کاروتید  رشیان  به  نسبت  داخلی  ژوگوالر  ورید   Variation
طرح،  امتام  از  پس  و  شد  وارد  محقق  توسط  ساخته شده  مخصوص 

دردسرتس  روش  به  منونه گیری  گرفت.  قرار  آنالیز  و  بررسی  مورد 

استفاده   18 نسخه   SPSS نرم افزار  از   نتایج  تفسیر  آنالیز  برای  و  بود 

شد. P>0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

رشایط  واجد  مراجعه کننده  بیامر  صد  میان  از  مطالعه  این  در 

بقیه  و  مرد  درصد(   59( نفر   59 مرکزی،  ورید  کاترت  تعبیه  جهت 

طی  بود.  سال   58/72  ±16/09 بیامران  سنی  متوسط  بودند.  زن 

شد،  انجام  مطالعه  این  در  بیامران  بدنی  توده  منایه  از  که  ارزیابی 

بیامر    69 در  بودند.  نرمال  محدوده   در  درصد(   46( بیامر   46 فقط 

ژگوالر  کاترت  تعبیه  محل  مطالعه  این  در  رشکت کننده  درصد(   69(

بود.  سخت4  گردن  نوع  درصد(   13( بیامر   13 در  و  بود  راست  داخلی 

کاروتید  رشیان  به  نسبت  داخلی  ژگوالر  ورید  اختالف5  همچنین 

ناحیه  دو  فاصله  میانگین  بود.   Lateral درصد(   82( نفر   82 در 

)حداقل  میلی مرت   7/81 ±5/41 سونوگرافی  و  آناتومیک  لندمارک 

صفر و حداکرث 25 میلی مرت( به دست آمد )جدول شامره 1(.

لندمارک  ناحیه  دو  فاصله  و  سن  بین  حارض  مطالعه  نتایج  اساس  بر 

ولی  داشت،  وجود  ضعیفی  مثبت  همبستگی  سونوگرافی  و  آناتومیک 

 ،r=0/181،P=0/270( نبود  معنی دار  آماری  نظر  از  همبستگی  این 

لندمارک  ناحیه  دو  فاصله  نتایج  اساس  بر  اسپیرمن(.  همبستگی 

بود،  بیشرت  زنان  با  مقایسه  در  مردان  در  سونوگرافی  و  آناتومیک 

 )P=0/624( نشد  مشاهده  معنی داری  آماری  تفاوت  نظر  این  از  اما 

)جدول شامره 2(.

3. Body Mass Index (BMI)
4. Difficult neck
5. Variation
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)n=100( جدول 1. مشخصات جمعیت شناختی و بالینی افراد مورد مطالعه

درصد / حدود اطمینان 95 درصدمیانگین± انحراف معیار/تعداد متغیر

)61/91- 55/53(16/09±58/72سن )سال(

جنسیت
5959مرد

4141زن

)26/15- 24/89(3/17±25/52نمایه توده بدنی )کیلوگرم / مترمربع(

نمایه توده بدنی )کیلوگرم / مترمربع(

--کمبود وزن )< 18/5(

4646طبیعی )18/5-24/9(

4242اضافه وزن )25-29/9(

1212چاق )>30(

محل تعبیه کاتتر
8787ژگوالر داخلی راست

1313ژگوالر داخلی چپ

نوع گردن
Normal neck )6969 )نرمال

Difficult neck )3131 )سخت

اختالف )Variation( ورید ژوگوالر داخلی نسبت 
به شریان کاروتید

Lateral8282

Anterior1717

Posterior11

)8/89- 6/74(5/41±7/81فاصله دو ناحیه لندمارک آناتومیک و سونوگرافی )میلی متر(

)n=100( جدول 2. مقایسه فاصله دو ناحیه لندمارک آناتومیک و سونوگرافی در دو جنس

جنسیت
فاصله دو ناحیه لندمارک آناتومیک و سونوگرافی

Mann Whitney Test P میانگین± انحراف معیار )حدود اطمینان 95 درصد(
میانه )دامنه میان چارکی(

)9/43- 6/59( 5/44±8/01مرد
6 )4 ،12(0/624

)9/25- 5/82( 5/43±7/54زن
5 )4 ،9(

دو  فاصله  و  بدنی  توده  منایه  بین  حارض  مطالعه  نتایج  اساس  بر 

ضعیفی  مثبت  همبستگی  سونوگرافی  و  آناتومیک  لندمارک  ناحیه 

نبود  معنی دار  آماری  نظر  از  همبستگی  این  ولی  داشت،  وجود 

 .)3 شامره  )جدول  اسپیرمن(  همبستگی   ،r=0/114 ،P=257/0(

سونوگرافی  و  آناتومیک  لندمارک  ناحیه  دو  فاصله  نتایج  اساس  بر 

نرمال  و  اضافه وزن  دارای  بیامران  با  مقایسه  در  چاق  بیامران  در 

  )P=0/154( نبود  معنی دار  آماری  نظر  از  تفاوت  این  اما  بود،  بیشرت 

)جدول شامره 3(.

آناتومیک  لندمارک  ناحیه  دو  فاصله  که  داد  نشان  مطالعه  نتایج 

ورید  آن ها  در  کاترت  تعبیه  محل  که  بیامرانی  در  سونوگرافی  و 

چپ  داخلی  ژگوالر  با  مقایسه  در  بود،  راست  داخلی  ژگوالر 

نشد  گزارش  معنی دار  آماری  نظر  از  اختالف  این  اما  بود؛  بیشرت 

)P=0/577(  )جدول شامره 3(.

لندمارک  ناحیه  دو  فاصله  که  داد  نشان  مطالعه  نتایج  همچنین 

با  مقایسه  در  سخت  گردن  با  بیامران  در  سونوگرافی  و  آناتومیک 
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)n=100( جدول 3. مقایسه فاصله دو ناحیه لندمارک آناتومیک و سونوگرافی

نمایه توده بدنی
فاصله دو ناحیه لندمارک آناتومیک و سونوگرافی

Kruskal-Wallis test P میانگین± انحراف معیار )حدود اطمینان 59 درصد(
میانه )دامنه میان چارکی(

)8/71- 5/60( 15/24±7/5طبیعی )18/24-5/9(
5 )3 ،11/25(

0/154 )9/11- 6/13( 62/79±7/4اضافه وزن )29-25/9(
6 )4/75 ،10/25(

)15/66- 6/42( 04/27±11/7چاق )> 30(
8/5 )5/25 ،16(

محل تعبیه کاتتر
فاصله دو ناحیه لندمارک آناتومیک و سونوگرافی

Mann Whitney test P میانگین± انحراف معیار )حدود اطمینان 95 درصد(
میانه )دامنه میان چارکی(

)9/18- 6/78( 98/65±7/5ژگوالر داخلی راست
6 )4 ،12(0/577

)8/76- 4/62( 69/42±6/3ژگوالر داخلی  چپ
5 )4 ،8/5(

نوع گردن
فاصله دو ناحیه لندمارک آناتومیک و سونوگرافی

Mann Whitney test P میانگین± انحراف معیار )حدود اطمینان 95 درصد(
میانه )دامنه میان چارکی(

Normal neck7/4±34/79 )6/19 -8/49(
6 )4 ،10/5(0/437

Difficult neck8/6±87/56 )6/46 -11/28(
7 )4 ،14(

وضعیت اختالف )Variation( ورید ژوگوالر داخلی نسبت به شریان کاروتید بر حسب متغیرهای مورد مطالعه

LateralAnteriorPکلمتغیر

*41/080/044±96/2451/13±49/0159/16±58/16سن

جنسیت
)12/5( 5)87/5( 35)40/4( 40زن

0/310**

)20/3( 12)79/7( 47)59/6( 59مرد

***48/860/224±26/9726/3±47/1525/2±25/3نمایه توده بدنی

نمایه توده بدنی

)13( 6)87( 40)46/5( 46طبیعی )18/5-24/9(

0/579** )21/4( 9)78/6( 33)42/4( 42اضافه وزن )25-29/9(

)18/2( 2)81/8( 9)11/1( 11چاق )> 30(

محل تعبیه کاتتر
)16/3( 14)83/7( 72)86/9( 86ژگوالر داخلی راست

0/692****

)23/1( 3)76/9( 10)13/1( 13ژگوالر داخلی چپ

نوع گردن
normal neck69 )69/7(55 )79/7(14 )20/3(

0/212**

difficult neck30 )30/3(27 )32/9(3 )10(

*: T-test، **: chi square ،***: Mann Whitney test، ****: Fisher’s Exact-test
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معنی دار  آماری  نظر  از  اختالف  این  اما  بود،  بیشرت  نرمال  گردن 

گزارش نشد )P=0/437( )جدول شامره 3(.

به  نسبت  داخلی  ژگوالر  ورید  اختالف  وضعیت  در  بیامران  سن 

در  و  بود  بیشرت   Anterior با  مقایسه  در   Lateral کاروتید  رشیان 

 .)P=0/044( شد  مشاهده  معنی دار  تفاوت  آماری  نظر  از  مورد  این 

جنسیت،  حسب  بر  داخلی  ژگوالر  ورید  اختالف  نتایج  اساس  بر 

آماری  نظر  از  گردن  نوع  و  کاترت  تعبیه  محل  بدنی،  توده  منایه 

معنی دار نبود )P<0/05( )جدول شامره 3(.

بحث 

کاترت  تعبیه  جهت  رشایط  واجد  بیامر  صد  در  حارض  مطالعه 

مراجعه   1396 سال  در  رشت  رازی  بیامرستان  به  که  مرکزی  ورید 

بالینی  و  جمعیت شناختی  اطالعات  بررسی  هدف  با  بودند  کرده 

ژگوالر  ورید  کانوالسیون  در  سونوگرافی  با  عمل  تحت  بیامران 

حارض  مطالعه  نتایج  شد.  انجام  مرکزی  ورید  کاترت  نیازمند  داخلی 

داخلی  ژگوالر  ورید  اختالف  وضعیت  در  بیامران  سن  که  داد  نشان 

بیشرت   Anterior با  مقایسه  در   Lateral کاروتید  رشیان  به  نسبت 

.)P≤0/05( و این تفاوت از نظر آماری معنی داری بود

نتیجهگیری 

در  مردان  در  سونوگرافی  و  آناتومیک  لندمارک  ناحیه  دو  فاصله 

مشاهده  معنی داری  آماری  تفاوت  اما  بود،  بیشرت  زنان  با  مقایسه 

ورید  اختالف  وضعیت  در  بیامران  سن  ولی   .)P≥0/05( نشد 

با  مقایسه  در   Lateral کاروتید  رشیان  به  نسبت  داخلی  ژگوالر 

معنی دار  تفاوت  آماری  نظر  از  مورد  این  در  و  بود  بیشرت   Anterior
نتایج  و  آناتومیک  لندمارک  از  استفاده   .)P≤0/05( شد  مشاهده 

در  مثال  طور  به  است؛  شده  گزارش  متعددی  مطالعات  در  آن 

 IVJ موفقیت آمیز  کانوالسیون  میزان   ]16[ کاراکیتسوس  مطالعه 

ثبت شده  موفقیت  میزان  با  مطابق  که  شد  گزارش  درصد   94/4

روش  ما  پیش ِرو  مطالعه   در   .]17[ است  بوده  قبلی  گزارش های  در 

مقایسه  آناتومیکی  متداول  روش  با  را  سونوگرافی  تحت  لندمارک 

و  آناتومیک  لندمارک های  بین  فواصل  نتایج،  طبق  و  کرده ایم 

برحسب  را  فواصل  این  است.  شده  اندازه گیری  سونوگرافی 

فاصله  همچنین  کرده ایم.  مقایسه  یکدیگر  با  مختلف  متغیرهای 

ولی  بوده،  متفاوت  آماری  لحاظ  از  روش  دو  این  در  لندمارک ها 

استفاده  با  تنها  گذشته،  مطالعات  اغلب  در  است.  نبوده  معنادار 

انجام  مرکزی  ورید  کاترتهای  قرارگیری  سونوگرافی،  هدایت  از 

یا   ill به شدت  بیامران  در  قبلی،  مطالعات  هرچند   .]18[ است  شده 

بیامران با تهویه مکانیکی انجام شده است. 

لندمارک  بین  فاصله ای  که  شد  داده  نشان  ما  مطالعه  در 

دارد،  وجود  سونوگرافی  لندمارک  و  متداول(  )روش  آناتومیکی 

جنسیت،  سن،  اساس  بر  و  است  نبوده  توجه  قابل  مقادیر  این  اما 

بنابراین  است.  نشده  حاصل  آن  در  تغییری   BMI و  گردن  آناتومی 

است؛  ممکن  روش  دو  هر  از  استفاده  داخلی  ژگوالر  ورید  یافنت  در 

با  کاترتیزاسیون  عوارض  کاهش  اثبات  و  گذشته  مطالعات  بنابر  ولی 

تعیین  امکان  به  توجه  با  کنونی  مطالعه  در  و  سونوگرافی  از  استفاده 

روش  می تواند  روش  این  اولرتاسوند،  با  کاترتیزاسیون  محل  دقیق 

ایمن تری باشد و خطای کمرتی داشته باشد. 

کانوالسیون  برتری   ،]19[ همکارانش  و  تورکر  آینده نگر  مطالعه  در 

روش  با  مقایسه  در  داخلی  ژوگوالر  ورید  اولرتاسونوگرافی  طریق  از 

تنها  گذشته،  مطالعات  اغلب  در  شد.  داده  نشان  خارجی  لندمارک 

مرکزی  ورید  کاترتهای  قرارگیری  سونوگرافی،  هدایت  از  استفاده  با 

برای  دقیقه   3 مدت  در  مرکزی  ورید  کاترتهای  است.  شده  انجام 

نشان  ما  مطالعه  یافته های  شد.  انجام  سونوگرافی  گاید  با  بیامران  همه 

سونوگرافی  هدایت  با  داخلی  ژوگوالر  ورید  کاترتیزاسیون  در  که  داد 

زمان دسرتسی کمرت و میزان عوارض کمرت بود.

بر  مبنی  مطالعات  دیگر  و  حارض  مطاله  به  توجه  با  درنهایت 

است  بهرت  اولرتاسوند،  از  استفاده  با  عوارض  کاهش  و  برتری 

یافنت  برای  داد  خواهد  انجام  که  کاترتگذاری هایی  در  جراحان 

را  سونوگرافی  از  استفاده  داخلی  ژگوالر  ورید  کانوالسیون  محل 

عوارض  با  رابطه  در  می شود  پیشنهاد  همچنین  بگیرند.  نظر  در 

موفقیت  تعداد  روش،  دو  این  از  استفاده  با  کاترتیزاسیون 

در  تکنیک  دو  این  مقایسه  و  روش  دو  این  توسط  شکست  و 

مطالعات  غیره(  و  کالوین  ساب  )فمورال،  دیگر  وریدی  نقاط 

گسرتده تری صورت گیرد. 

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

دانشگاه  اخالق  کمیته  تایید  مورد  مقاله  این  در  اخالقی  اصول  همه 

.)Code: IR.GUMS.REC.1396.20( علوم پزشکی گیالن بود

حامی مالی

توسعه  واحد  در  دوم  نویسنده  دکرتای  رساله ی  از  مقاله  این 

علوم پزشکی  دانشگاه  رازی،  بیامرستان  رازی،  بالینی  تحقیقات 

گیالن استخراج شده است.

مشارکت نویسندگان

اساس  بر  نویسندگی  استاندارد  معیارهای  نویسندگان 

 (ICMJE) پزشکی  مجالت  نارشان  بین املللی  کمیته  پیشنهادات 

را دارا بودند و به یک اندازه در نگارش اثر مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

این  در  منافعی  تضاد  هیچ گونه  می کنند  ترصیح  نویسندگان 

پژوهش وجود ندارد .

حسین همتی و همکاران. بررسی اطالعات جمعیت شناختی و بالینی بیماران تحت عمل با سونوگرافی در کانوالسیون ورید ژگوالر داخلی
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http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
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تشکر و قدردانی

گروه های  محرتم  همکاران  و  مديران  از  می دانند  الزم  پژوهشگران 

بالینی  تحقیقات  توسعه  واحد  دانشجويان،  دانشكده ها،  آموزشی 

افرادی  كليه  و  گیالن  علوم پزشکی  دانشگاه  رازی  بیامرستان  رازی، 

تشكر  کردند،  همکاری  پژوهشی  طرح  اين  انجام  راستای  در  كـه 

و قدردانی کنند.

حسین همتی و همکاران. بررسی اطالعات جمعیت شناختی و بالینی بیماران تحت عمل با سونوگرافی در کانوالسیون ورید ژگوالر داخلی

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
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