
پایان نامه
یدر رشته پزشکیعموميدوره دکتر

عنوان
با مراقبت استانداردسهیدر مقاتهیآژومیریبا دلمارانیدر بالتوریاز ونتيدر جداسازنیکتامریتاثیبررس

استاد راهنما
هیدکتر بهنام محمود

)دانشیار- متخصص بیهوشی (

دکتر علیرضا کمالی
)دانشیار_متخصص بیهوشی(

استاد مشاور

)متخصص پزشکی قانونی(انیمحمد جمالدیدکتر س
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یلیمحدثه اسماع
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تقدیمبه
مادر عزیزم 

يگذشته تو ، صبوريبه تعداد همه روزهایعنیمادر 
یتو ، دلواپسندهیآيبه تعداد همه روزهایعنیمادر

!يداریکودکانه تو، بيبه تعداد آرامش همه خوابهایعنیمادر
!تو چروك شد دنیباليبه پايکه عمرییدستهایخستگدنیبهانه بوسیعنیمادر

!تو بود یدلتنگيکه نوازشگر همه سالهایزندنیبهانه در آغوش کشیعنیمادر
پدر عزیرم 

یتو سنگ. تو را دارممیمن خوشبختم که در زندگ. ستندیدانم که همه خوشبخت نیمن م
يساله انیچنديدانم که تو تجربه یمن م.گرفتمادیمهم را ماتیکه من از آن تصمیهست
معنا شتریمن بيشوم برایدانم که عشقت بدون شروط است و هرچقدر بزرگتر میم.يدار

ممنونم پدر.یکنیمدایپ

به همسرممیتقدو
تیسرشار از سالمت و امنیطیآکنده از عشق و معرفت که محیاز قلبیپاس قدر دانبه

من فراهم آورده استيبراشیو آرامش و آسا



:ازو سپاس فراوان باتشکر

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

عج(پایگاه توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر(
پایان نامه به سبب زحمات بی يد راهنمااتیاسبهنام محمودیه و دکتر علیرضا کمالی دکترانجناب آقای

دریغشان در یکایک مراحل پژوهش
 آقاي دکتر سید محمد جمالیان استاد مشاور پایان نامه جناب
 با تشکر از پدر و مادرم که در تمام مراحل زندگی مرا یاري و مساعدت نموده اند.
تحصیل که پشتیبان من در مراحل مختلف امین حاجی سید حسینیسر دلسوزمدکتر با تشکر ویژه از هم

.بوده اند
 همچنین از تمامی افرادي که در مراحل اجراي تحقیق و نگارش پایان نامه همکاري هاي الزم را مبذول

.کمال تشکر و قدر دانی را دارم,فرمودند



چکیده

: مقدمه

سـه یدر مقارایشود زیميشتریدارند سبب بروز مشکالت بیکیمکانهیکه تهویمارانیدر بژهیبوتهیآژومیریدل

زمـان کـه مـدت   يمـاده ا یشناخت و معرفنیبنابرا. کندیمشتریرا بself extubationخطر بروز مارانیبسایر با 

.خواهد بودتیحائز اهماریبسمارانیبنیایرا کاهش دهد، در روند درمانومیریدل
: مواد و روش ها

) ≤3RASS(تـه یآژومیـ ریبـا دل التـور یتحت ونتمارانیب64يبر روینیبالییمطالعه که به صورت کارآزمانیا

ـ مـاران یبنیا. اراك انجام شدعصریولمارستانیبژهیويدر بخش مراقبت هايبستر بـه دو گـروه   ه طـور تصـادفی  ب

يگـرم در سـاعت دارو  یلـ یم2-1آن هـا روزانـه   يشدند، بـرا یمنیکه گروه کتامیمارانیب. شدند میتقسیکسان 

آن هـا  يشـدند، بـرا  یمـ ) پروپوفـول (گروه درمان اسـتاندارد  ایکه وارد گروه دوم یمارانیشد و بیمزیتجونیکتام

در نهایت اطالعات حاصل از این بیماران در چک لیستی یادداشت .شدیمزیتجوونیپروپوفول به صورت انفوزيدارو

. تحلیل آماري قرار گرفتند مورد بررسی و SPSS 19در نهایت این اطالعات مورد با استفاده از .می شد 
: جینتا

. بـود  ) 11.81(41.09و) 12.65(39.63بیبه ترتپروپوفولکتامین و گروه یدوسن) اریو انحراف مع(نیانگیم

طـی مـدت مطالعـه دو گـروه از نظـر تغییـرات       . نداشـتند يداریبا هم تفـاوت معنـ  تیجنسوگروه از نظر سن دو

مدت زمان انتوباسیون در گـروه  ) انحراف معیار(میانگین ).P>0.05(همودینامیکی با هم تفاوت معنی داري نداشتند 

ساعت بود که بین دو گروه تفاوت معنی داري داشت ) 8.46(179.81و ) 8.73(82.72به ترتیب پروپوفولکتامین و 

)P<0.0001 .(RASS بـه شـکل معنـی داري    پروپوفولو درد در گروه کتامین نسبت به گروه)P<0.0001 ( در

.طی سه روز با سرعت بیشتري کاهش یافته بود

: يریگجهینت



سـبب کـاهش مـدت زمـان     ژهیـ ويدر بخش مراقبت هـا يبسترتهیآژرومیلیبا دمارانیدر بنیکتاميریبکارگ

.کند ینمجادیاماریبيبرایکینامیهمودراتییکه تغیشود در حالیمماریبونیتاسیو کاهش درد و آژونینتوباسیا

ومیریدل،رالتویونتن،یکتام: يدیکلکلمات


