
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اراك

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت دریافت دکتراي عمومی

عنوان
رمیفنتانیل پروپوفل در مدت زمان تشنج و همودینامیک بیماران سایکوتیک وکتوفلبررسی اثر ترکیب دارویی 

حین الکتروکانوالسیوتراپی

راهنمااساتید

)متخصص بیهوشی ،دانشیار(دکتر بیژن یزدي

)متخصص بیهوشی ،دانشیار(دکترحسام الدین مدیر
مشاوراساتید

)متخصص بیهوشی(دکتر علیرضا کمالی

)متخصص روانپزشکی(جمیلیاندکترحمیدرضا 

پژوهش و نگارش

فروغ نجفی

کد بهسان

5902



.تقدیم به کسی که در این سال ها همواره آرامش را برایم ارمغان آورد

مهدي

تقدیم بهو 

.هموارهحضورآنهامایهدلگرمیمنبودهاستپدرومادرعزیزمکه

:ازفراوانباتشکروسپاس

پروپوزال وحمایتدرتصویبمساعدتسبببه)عج(بیمارستان حضرت ولی عصرفناوريوتحقیقاتپایگاه
.طرحاجرايدرطول

آقاي وجناب ) استاد راهنما(وجنابآقایدکترحسام الدین مدیر )استادراهنما(ازجناب آقاي دکتر بیژن یزدي 
آنها دریغبیوزحماتراهنماییهاسبببه)اساتیدمشاور(دکتر علیرضا کمالی و آقایدکترحمیدرضا جمیلیان

.گرددمیتشکروقدردانی
شیرازي فرشتهو سرکار خانمروانپزشکیبخشکارکنانویژهبهوامیرکبیربیمارستانپرسنلازتمامی

.رددگکهدرراستایانجامپژوهشهمکارینمودندتشکروقدردانیمیECTمسئول بخش 



چکیده

مقدمه
سکیزوفرنیمی باشد که با ادرمانبیمارانباافسردگی،بیماري هایدوقطبی والکتروکانواسیوتراپی روشی جهت 

پاسخ هاي هایپردینامیک همراهی دارد و جهت کنترل این پاسخ ها از داروهاي مختلفی از جمله لوکال 
این مطالعه با هدف یافتن داروي آنستتیک با عوارض کمتر و اثرات بهتر .آنستتیک ها استفاده می شود

.صورت گرفته است

مواد و روش ها

قرار مورد مداخله در سه گروهبیمار105تعدادکه یک کارآزمایی بالینی و مداخله اي میباشددراینمطالعه
Cدرگروه و)1µg/kg(رمیفنتانیل Bدر گروه ) 1mg/kg(پروپوفول+ترکیب آب مقطرAدر گروه . گرفتند

و تشنج و مدت ریکاوري از نظر تغییرات همودینامیک سپس بیماران.داده شد)1mg/kg(کتامین با دوز 
.طی ده دقیقه ي اول بررسی شدند

نتایج
تغییرات ضربان قلب،فشار خون و درصد بین سه گروه از نظر معنی داري اختالفدر مطالعه ي انجام شده 

و )P0001/0:(سه گروه معنی دار شده بین مدت زمان ریکاوري .).p<05/0(استمشاهده نشدهاشباع اکسیژن 
پروپوفل بیشترین مدت را +در گروه کتوفل کمترین مدت ریکاوري و در گروه دریافت کننده رمیفنتانیل

و ).p:0001/0(وجود داشته است در مورد اسکور آژیتاسیون اختالف آماري معنی داري بین سه گروه .داشتیم
پروپوفول بتنهایی کمترین آژیتاسیون را بین سه گروه ایجاد میکند و بیشترین اسکور مربوط به گروه کتوفل 

.میباشد
نتیجه گیري 

رمی فنتانیل از نظر تغییرات همودینامیک + کتامین و پروپوفول + استفاده از ترکیبات پروپوفول ، پروپوفول 
ترکیب کتوفل کمترین مدت زمان ریکاوري را داشته و . ندارند ECTبا هم تفاوتی در بیماران کاندید 

تنهایی کمترین آژیتاسیون را براي پروپوفول به .رمی فنتانیل بیشترین میزان ریکاوري را دارد + پروپوفول 
بیماران وکتوفل بیشترین آژیتاسیون را ایجاد 

.کندیجادمینمدتزمانتشنجراایکمتریینمدتزمانتشنجوپروپوفولبهتنهایشتریبکتوفولبیترک.میکند

دوقطبی-افسردگی ماژور-اسکیزوفرنی-رمیفنتانیل-پروپوفول- کتامین-الکتروکانوالسیوتراپی:کلمات کلیدي


