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:زاباتشکر و سپاس فراوان 
و پروپوزالاراك به سبب مساعدت در تصویبیمعاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکاز 

.کنممییحمایت در طول اجراي طرح تشکر و قدر دان

در این اینجانبشهر اراك که پایان نامهولیعصریدرمانیمرکز آموزشیپایگاه توسعه تحقیقات بالیناز 

.و تشکر را دارمیمرکز به تصویب رسیده است، کمال قدردان

به )استاد راهنما(جناب اقاي دکتر علیرضا کمالیو )استاد راهنما(ا رستمیعلیرضقاي دکتر آجناب از 

.کنمیمیتشکر و قدردانایشاندریغ یها و زحمات بیسبب راهنمای

این مرکز که در ICUاتاق عمل و به خصوص کارمندان میرالمومنینپرسنل بیمارستان ایتماماز 

.را دارمیتشکر و قدردانکمال همکاري نمودند بنده پژوهش انجامراستای



چکیده

: مقدمه
در . باشدمیCABGو هایپوولمی از عوارض بعد از عمل Hbخونریزي،ناپایداري همودینامیک،افت

نفرین لوکال، خونریزي بعد از عمل و متعاقب نفرین و نور اپیمطالعه ي اخیر بر آن شدیم تا با استفاده از اپی

.کاهش دهیمآن نیاز به اینوتروپ تزریقی را 

: هامواد و روش
بیمار کاندید 123تعداد.انجام شده استتصادفی دو سو کور کارآزمایی بالینی ي اخیر به صورت مطالعه

CABG مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین شهرستان اراك وارد مطالعه شدند و به سه گروه تقسیم

.شدند

cc50در نفریناپی،یک ویال نفریناپیقفسهی سینه،در گروه پس از انجام عمل جراحی و قبل از بستن 

نصف ویال نور نفریناپی،در گروه نور پریکارد ریخته شدمحوطه يو داخل نرمال سالین ترقیق شد 

و در گروه دشی پریکارد ریخته د و درون محوطهنرمال سالین ترقیق شcc50درنفریناپی

Placebo،cc50 بعد از .دشنهایتا قفسه ي سینه بسته د وپریکارد ریخته شيمحوطهنرمال سالین درون

، و میزان دوز اینوتروپ تزریقی استفاده ICU، تعداد روزهاي بستري در Hb، میزان خونریزي،ICUعمل در 

.و نهایتا داده هاي به دست آمده مورد آنالیز آماري قرار گرفت. گردیدشده،اندازه گیري 



: نتایج
نفر 39لوکال و نفریناپینفر در گروه Placebo ،39نفر در گروه45که CABGکاندیدبیمار 123از 

در سه گروه ICUدرCABGقرار گرفتند، میانگین مدت اقامت بیماران کاندیدلوکالنفریناپیدر گروه نور 

P(5.64، 5.18، 4.77به ترتیب Placeboلوکال و نفریناپیلوکال، نفریناپینور  میانگین دوز ؛ )0.001=

میانگین میزان ؛ )P=0.000(36.87، 12.31، 3.62ساعت بعد از عمل به ترتیب 24اینوتروپ مصرفی طی 

میانگین ;616.67cc ،847.44cc ،1033.33cc(P=0.007)ساعت بعد از عمل به ترتیب 24خونریزي طی 

؛ )1443.59cc ،1762.82cc ،2381.11cc)P=0.009به ترتیب CABGبعد از عمل میزان کل خونریزي 

Packمیانگین تعداد  Cell 4.64، 4.51، 3.82ساعت بعد از عمل به ترتیب 24دریافتی طی)P=0.042( ؛

و ) P=0.228(4.07، 4.10، 3.95به ترتیب CABGساعت بعد از عمل 24دریافتی طی FFPمیانگین تعداد 

.بوده است)P=0.01(9.33، 9.67، 10.02به ترتیب ICUبیماران طی مدت اقامت درHbمیانگین 

: نتیجه گیري
لوکال تاثیر بسزایی در کاهش میزان خونریزي، اینوتروپ تزریقی مصرفی، نفریناپیو نور نفریناپی

Packتعداد Cell وFFP دریافتی و تعداد روزهاي اقامت درICU و هم چنین افزایشHb بیماران داشته

.لوکال می باشدنفریناپیلوکال بیش تر از نفریناپینور که در این میان تاثیر . است

: کلمات کلیدي
.لوکال، پیامد هاي جراحینفریناپیلوکال، نور نفریناپی، پس عروق کرونريپیوند باي


