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: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
راهنماي گرامی به سبب زحمات بی دریغشان در یکایک مراحل پژوهشاستاددکتر علیرضا کمالی ي جناب آقا

استاد مشاور پایان نامهاحمدي آقاي دکترعلیجناب
هاي الزم را مبذول همچنین از تمامی افرادي که در مراحل اجراي تحقیق و نگارش پایان نامه همکاري 

.کمال تشکر و قدر دانی را دارم,فرمودند
با تشکر از پایگاه توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر اراك
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چکیده

:مقدمه

داخل جمجمـه اشـاره   اتیبه محتویدسترسيبراومیاز کالواریبه برداشت موقت فلپ استخوانیوتومیکران

کنتـرل شـده   ایـ القـا شـده   ونیپوتانسـ یه.به کار می رود فشار داخل جمجمهنیتسکيمعموالً براکهدارد

و سبب .ابدییکاهش مدهیو سنجینیبشیحالت قابل پکیدر یانیاست که توسط آن فشار خون شریروش

در سـولفات و اسـمولول  میزیـ من,نیدیدکسمتدوميسه داروکاهش خونریزي عمل میشود هدف ما مقایسه 

.هیپوتانسیون کنترل شده در کرانیوتومی در بیماران با آسیب سر است 

:مواد و روش ها

سـر کـه   بیمبـتال بـه آسـ   مـار یب45يکه برو. دو سو کور استیتصادفینیبالییکار آزماکیمطالعه نیا

به مارانیبنیا. شودیانجام م,عصر اراك مراجعه کرده اندیولمارستانیباشند و به بیمیوتومیکراندیکاند

، اسـمولول و  نیدیدکسـمدتوم يوهـا از داریکـ یشده و هـر گـروه   میتقسکسانیبه سه گروه یطور تصادف

هیـ ، فشار خون و ضـربان قلـب اول  تیشامل سن ، جنسمارانیبکردند اطالعاتافتیسولفات را درومیزیمن

در یجراحنیحییدر زمان هامارانیبيزی، ضربان قلب و اسکور خونریانیفشار شرنیانگیو مGOS، ماریب

.قرار گرفتند يآمارلیو تحلهیداده ها مورد تجزتینهادرشدند و ادداشتیماریمربوط به بستیچک ل

:نتایج

36.78سنی سه گروه دکسمدتومیدین ، اسمولول و مینزیوم سـولفات بـه ترتیـب    ) و انحراف معیار(میانگین 

سه گروه از نظر سن ، جنسیت و ضـربان قلـب اولیـه و    . بود ) 11.99(39.67و ) 10.58(34.47، ) 10.32(

زي به شکل معنـی داري  و اسکور خونریMAPمیزان . میانگین فشار خون اولیه تفاوت معنی داري نداشتند 

و اسکورخونریزي بـه  MAPسطح معنی داري (در گروه دکسمدتومیدین نسبت به دو داروي دیگر کمتر بود 

اگرچه ضربان قلب در گروه اسمولول نسبت به دو داروي دیگر کمتـر بـود   ). بود p=0.0001و p=0.04ترتیب 
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در گروه دکسمدتومیدین نسبت به p=0.128 . (GOS(ولی با در نظر گرفتن زمان این اختالف معنی دار نبود 

.سایر گروه ها هیچ گونه کاهشی نداشت 

:نتیجه گیري

یکنتـرل شـده در جراحـ   ونیپوتانسـ یسولفات در هومیزی، اسمولول و مننیدیسه گروه دکسمدتومسهیمقا

و MAPگـر یدينسبت به دو دارويداریبه طور معننیدیدکسمدتوماستفاده ازنشان داد کهیوتومیکران

ناسـب انتخـاب م یبه طور کل. کاهش نداده است مارانیرا در بGOSزانیدارد و ميکمتريزیاسکورخونر

.خواهد بود یوتومیکنترل شده در کرانونیپوتانسیجهت هيتر

کنترلهونیپوتانسیه, از ترومایناشدیشديمغزبیآس,سرهیناحبیآس:کلمات کلیدي


