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:را تقدیم می کنم به ماحصل آموخته هایم 
دستان پدرم : استوارترین تکیه گاهم 
شمان مادرمچ: وسبزترین نگاه زندگیم 

.این راه پرفراز و نشیب همواره حامی و پشتیبان من و مایه دلگرمی ام بوده اند رکه د



:ازو سپاس فراوان باتشکر

 تصویب پروپوزال و حمایت در معاونت تحقیقات وفناوري دانشگاه علوم پزشکی اراك به سبب مساعدت در
طول اجراي طرح

عج(پایگاه توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر(
به سبب زحمات بی پایان نامهد راهنما و دکتر علیرضا کمالی اساتیبهنام محمودیه دکترانجناب آقای

دریغشان در یکایک مراحل پژوهش
 مشاور پایان نامهاتیداسدالونديجتاب آقایان دکتر سید محمد جمالیان و دکتر محسن
 ژهیمراقبت ويبخش هاپرسنل محترم)ICUیو جراحيو نروسرجرينرولوژيها(
 با تشکر از پدر و مادرم که در تمام مراحل زندگی مرا یاري و مساعدت نموده اند.
 الزم را مبذول همچنین از تمامی افرادي که در مراحل اجراي تحقیق و نگارش پایان نامه همکاري هاي

.کمال تشکر و قدر دانی را دارم,فرمودند



چکیده

:مقدمه
ـ افـراد ز (قشر جامعه نیدر فعال تریمرگ و ناتوانةعلت عمديآسیب مغز و شـدت  وعیباشـد شـ  یمـ ) سـال 45ری

جیدر بهبـود نتـا  تیدیـ فنلیـ متینیاثـرات بـال  .استشیها در حال افزایرانیاتیدر جمعيمغزکیصدمات ترومات
. مطالعات نشان داده شده استیدر برخيمغزکیدچار صدمات تروماتمارانیبیشناختيدرمان و عملکرد ها

: مواد و روش ها
در بخـش مراقبـت   يبسـتر نتوبهیارمایب90يبر روو به صورت یک سو کور ینیبالییمطالعه که به صورت کارآزمانیا

گـروه  مـاران یب. شـدند میبه دو گروه تقسیتصادفصورت به مارانیبنیا.اراك انجام شدعصریولمارستانیبژهیويها
آنها هم )Bگروه (وه بر داروهاي روتین تجویز شده که گروه دوم یا گروه شاهد عال) Rگروه(یا گروه متیل فندیت اول
از مارانیتمام ب. کردندافتیدردوبار در روز تیدیفنلیمتيدارولوگرمیگرم بر کیلیم0.3روزانه دریافت میکردند، را 

ها در دو گروه یبررسنیحاصل از اجینتاتیدر نها. شدند سهیمقاAPACHE IIو GCSالتور ، یاز ونتينظر جداساز
.شدندزیو آنالسهیمقا22نسخه SPSSيبا استفاده از نرم افزار آماریمورد بررس

: نتایج
. بـود  ) 8.31(34.53و ) 7.87(34.20بیـ بـه ترت کنتـرل متیـل فنیـدت و   دو گروه یسن) اریو انحراف مع(نیانگیم

و )1.70(15.98متغیـر آپـاچی اسـکور در روز در روز اول و سـوم در گـروه متیـل فنیـدت        ) انحراف معیار(میانگین 
تفـاوت معنـی داري   بود و دو گروه باهم) 1.84(13.87و ) 1.75(16.02به ترتیب کنترلو در گروه ) 1.72(13.73

طی مدت مطالعه در گروه متیل فنیدت به شکل معنی داري با سرعت بیشتري به حالـت  p>0.554( .GCS(نداشتند 
بـه  کنتـرل و دتیفنلیمتمدت زمان انتوباسیون در گروه ) انجراف معیار(میانگین ). P<0.0001(طبیعی در آمده بود 

که این زمان به شکل معنـی داري در گـروه متیـل فنیـدت کمتـر بـود       . روز  بود ) 1.04(9.8و )0.83(7.18ترتیب 
)p<0.0001.(

: نتیجه گیري
سـبب کـاهش مـدت    توانـد یمژهیويدر بخش مراقبت هايبستريمغزبیبا آسمارانیدر بدتیفنلیمتيریبکارگ

.بازگرداند یعیبه حالت طبيرا با سرعت باالترياریشده و سطح هوشونینتوباسیزمان ا

ژهیويمراقبت ها،يمغزبیآست،یدیفنلیمت: يدیکلمات کل


