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بررسی تأثیر افزودن فوروزماید به سالین هایپرتونیک  5درصد بر تغییرات فشار داخل جمجمه در بیماران
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مقاله پژوهشی

چکیده 

مقدمه :افزایش فشار درون جمجمه ،یک وضعیت تهدید کنندهی حیات حین اعمال جراحی کرانیوتومی است و سبب افزایش بروز عوارض و مرگ و میر در بیماران
می شود .از این رو ،یافتن راه درمان این عارضه ،امری ضروری است .بنابراین ،هدف از انجام این مطالعه ،بررسی تأثیر افزودن فوروزماید به سالین هایپرتونیک  1درصد
بر تغییرات فشار داخل جمجمه در بیماران کاندیدای کرانیوتومی جهت رزکسیون تومورهای مغزی فوق چادرینهای بود.
روشها :این مطالعه ،بر روی  ۵1بیمار کاندیدای کرانیوتومی شامل  99نفر در گروه مورد و  92نفر در گروه شاهد انجام گرفت .بیماران به صورت تصادفی در دو گروه
قرار گرفتند و در گروه مورد 1 ،میلیلیتر/کیلوگرم سالین هایپرتونیک  1درصد به اضافهی  ۵/۵1میلیلیتر/کیلوگرم فوروزماید و در گروه شاهد ،سالین هایپرتونیک به
اضافهی  ۵/۵1میلیلیتر/کیلوگرم آب مقطر تجویز شد و عالیم حیاتی و فشار جمجمه در بیماران ثبت گردید.
یافتهها :حالت آرامش ( )Relaxationبعد از باز کردن جمجمه در گروه مورد ( )8/۵۵به صورت معنیداری کمتر از گروه شاهد ( )2/91بود ( )P = ۵/۵۵8و همچنین،
حالت آرامش قبل از باز کردن دورا نیز در گروه مورد ( )8/99به صورت معنیداری کمتر از گروه شاهد ( )8/18بود ( ،)P = ۵/۵۵3اما در خصوص پارامترهای
همودینامیک و مدت اقامت در بیمارستان تفاوتی بین دو گروه دیده نشد (.)P < ۵/۵1۵
نتیجهگیری :افزودن فوروزماید به سالین هایپرتونیک  1درصد ،سبب بهبود و کاهش فشار داخل جمجمه در بیماران کاندیدای کرانیوتومی جهت رزکسیون تومورهای
مغزی فوق چادرینهای میشود.
واژگان کلیدی :سالین هایپرتونیک ،فوروزماید ،فشار داخل جمجمه

ارجاع :مسعودی فر مهرداد ،شمس خرمآبادی شیرین .بررسی تأثیر افزودن فوروزماید به سالین هایپرتونیک  5درصد بر تغییرات فشار داخل جمجمه در
بیماران کاندیدای کرانیوتومی جهت رزکسیون تومورهای مغزی فوق چادرینهای .مجله دانشکده پزشکی اصفهان 8931؛ ۵23-۵9۵ :)419( 9۵

مقدمه
افززیا فشفرززروش ومجشه

کران وتومیشمشیر شکر جش مواشی ش ل شکزرهفششرزواو

ز ،ش ززعشررو ز شیششززر دش وشیاز رویشا ش

ی رو،شو ر تشهراحشح نشر

شهراحزیشیزرایش

شمشی ش نبر شآجشموفق تشر

شهراحزیش،ش

میتواندشی ش ال ز ش الز ش
ی رویشهریشرصبی شاست .شا نشافیا فشفررو،ش ش

ا شاه تشم ژکشایشیرلوو اوشاستش(.)3شیرشاسرسشمطرلعر شیا رویشکز ش

شایشنظ رشا اک یشمغیی،شلونر یی،شترممر،شتومووهریشمغییشمش

ز شیز ش زرش22ش

ه

ا مشمغییشیرشدشمشا ش ال شلروجشه

ترکنوجشان زرمششزدکشاسزتش،شکنتزر شفرزروش ومجشه

میتواجشی شه پوکای،ش
شایشآج،ش ش

فآگهزیشش
م لیشمترشه وکشحز نشکران وتزومیش،شتزشأث رشچرز شگ زریشیزرشپزش ش

هر پرپ رکای،شترنج،ش اومهرشمشمتریول از شآجشهزرشاشزروکشکزر ش.شافزیا فش

ی روی،شمرگشمشم رش مشهفت شیعزدشا شر ز ش،شطزو شمزد شو کزرمویشمش

،ش عشم ع تشتهد زدشکننزدکشیشح زر شاسزتشکز ش

طو شمد شیاتریش وشیخفشمراقبتشهریشم ژکش(Intensive care unitش

م یاجشیرم شی رویشمشمرگشمشم رشی رواجشرصبیشح نشار زر شهراحزیش

ومشهریشمختلفزیشههزتش
رش)ICUش اشت شاستش(.)4شیرشه نشاسرس،ش ش

فرروش ومجشه

کران وتومیشواشافیا فشمیش هدش( .)1-2ش

ومرجشافیا فشفرروش ومجشه

ینریرا ن،شکنتر شمشکرهفشا نشفرروش وشی هوشیشی زرواجشکرند زدایش

شترکنوجشموو شمطرلع شقزراوشگرفتز شمش

میتواجشیز شیزرالشیزر جش
شنرلت ششدکشاندشک شا شمع و شتر نشا نشومششهر،ش ش

 -1دانشیار ،گروه بیهوشی ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -2دانشجوی پزشکی ،کمیتهی تحقیقات دانشجویی ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
Email: shirinshms1370@gmail.com

نویسندهیمسؤول :شیرین شمس خرمآبادی
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مهرداد مسعودی فر و همکار

تأثیر افزودن فوروزماید به سالین هایپرتونیک  5درصد بر فشار داخل جمجمه

سرشی رو،شآوامشیخری،شهر پرمنت الس وجش(یزرشمکرنش از ش شانقبزر

شرزرم ش

شرهدیشیرشومششن ون شگ ریشتصزر فیشمزنظ شاسزتشکز ش وشسزر شهزریش ش

مغیی)،شه پوترمیش( وشصووتیشکز ششزراش طشهراحزشیشاهزر کشیدهزدش)شمش

 1365-69ش وشاتر شر

هر پراس والوتراپی شاشروکشکر  .شا شمع و شتر نش اومهریشمزوو شاسزتفر کش

شهرشاصفهرجشاهراششد.شی رواجشا نشتحق ق،ششرم شکل شیشی رواجشسزن نش

وشاس ز وت عشتراپززی،شمززیشتززواجشی ز شمززرن تو ،ششسززرل نشهر پرتون ززعشمش

 18-92شسر شمبتالشی شتومووهریشمغییشفزو شچر و نز شایشمشکرند زدایش
ر

فووم مر دشاشروکشکر ش( .)4ش
وشسززر شهززریشال ززر،شسززرل نشهر پرتون ززعش وش لظززتشهززریشی ز نش ش

شی روسترجشهریشالیهراش(س)شمشآ تشال شکرشزرنیشش

شهراحیشکران وتومیشیو ند.شح ز شن ونز ،شیزرشاسزتفر کشا شفرمزو ش

یرآمو شح

شن ون شههتشمقر ا شیشم زرنر نشهزرشمشیزرش وشنظزرشگزرفتنش

3-23/4ش وصزدشمزوو شمصززررشقزراوشگرفتز شاسزتش.شسزرل نشهر پرتون ززع،ش

سطحشاط نرجش 65ش وصد،شتواجشآ موجش82ش وصد،شانحرارشمع روشحرلتش

م اکو ت شیشلوجشواشکزرهفشمزیش هزدشمشیز شش ل ز شلزوارشولولوک زع،ش

آوامفش()Relaxationشمعر ش2/97شمشحداق شتفرم شمعنیش اوشیز نش مش

لوجوسرنیشمغیشمشاکا ژجشوسرنیشمغیشواشیهبو شمیشیخرد.شه چن ن،شموهز ش
ش

گرمکشمعر ش،2/5شتعدا ش26شنفرش وشهرشگرمکشیرآمو ششد.شههتشکزرهفش

شررم شمغییشمزیششزو ششمشیزد نشترت ز ،شIntracranial pressureش

لطززریشآ مززوج،شتعززدا ش32شنفززرش وشهززرشگززرمکش وشنظززرشگرفت ز ششززد.ش

انقبر

)شواشکرهفشمی هد.شنقزفشهزریش رزریششزرم شتنظز شکننزدکشیش
ش
(ICP

ن ون شگ ریشی شصوو ش رشاحت رلیشمشا شنوعشاتفرقیش(آسرج)شان رمششد.

س ات شا نیشمشکزرهفشتول زدشCerebrospinal fluidش()CSFشیزرایش

مع روهریشموم ششرم شی رواجش18-92شسزر شمبزتالشیز شتومووهزریش

سرل نشهر پرتون عششنرلت ششدکشاسزتشش(.)5-8شتحق قزر شمتعزد یشیز ش

مغززییشفززو شچر و ن ز شای،شکرند ززدایشر ز شهراحززیشکران وتززومیش وش

مقر ا شیشاثرشمرن تو شمشسرل نشهر پرتون عشپر الت شاندشکز ش وشیرلزیشا ش

ی روسترجشهریشالیهراش(س)شمشآ تشال شکرشرنی،شیرشسد شپالس ریشلزوجش

ا نشپژمهفشهر ،شسرل نشهر پرتون عشی شرنواجش عشهزر ری نشمنرسز شمش

135-145شم لیشاکیشماالج/ل ترش وشقب شا شر

شمشو زر تشآنزرجشههزتش

مؤثرشیرایشمرن تو شمعرفیششدکشاستش( .)7ش

شرکتش وشمطرلعز شیو نزد.شمع روهزریشرزدمشموم شیز شمطرلعز ،ششزرم ش

ا شطررش رر،شفووم مر دش عش ووت عشقوسشهنل شاستشکز شیزرش

ی روانیشیو شک ش وششرحشحر شآجشهر،شسریق شیشنروسر یشقلبیشمشنروسزر یش

ز شواش

کل شمهو ش اشت.شمع روهریشلرمجشا شمطرلع شن یششرم شردمشه کرویش

کرهفشمی هد.شفووم مر دش وشسر ش1692شیرایشامل نشیروشی شرنواجش عش
ش

،شتغ رش اومش رشافیم جش اومیش ررشیز ش

کرهفشمحتوایشآبشمغیش وشی زرواجشرصزبی،ششفرزروش ومجشه
کرهندکشیشفرروش ومجشه

شمعرفیششدش(.)6ش وشپژمهریش زدکششزدش

ک شا رف شکر جشفووم مر دشیز شمزرن تو ،شرزواو

شمزرن تو شیز شتنهزر یش

شرم شردمشتعر شالکترمل تشهر،شه پوکرل ی،شه پومل یشمش رکشواشحذرش
میکندش رشکرهفشمیش هدش( .)12ش
ش

فر شمشفو شی روش وشح نشر

ل شردمشکفر تش اومهریشموو شمطرلع ش وشیهبو شفرروش ومجشه

زش

مشیرم شحارس تشی شفووم مر دشیو ند .ش
یعدشا شان رمشه رهنریشهریشال م،شیرشمراهع شیشپژمهرزررشیز شا زنش
ی روسترجشهر،شی رواجشکرند زدایشر ز شهراحزی شکران وتزومیشانتخزربش

ا شآجشهر یشک شسرل نشهر پرتون عشهر ری نشمنرسبیشیرایشمزرن تو ش

شزدندشمشپزززشا شهلز شو ززرشتشا رززرجشههززتششززرکتش وشمطرلعز ،ش

استشمشیرشتوه شیز شمطرلعزرتیشکز ش وش م نز شیشاثزرشترک بزیشمزرن تو ش-ش

اطالرر ش موگراف عشآجشهر،شسوایقشی رویشهریش ریتشمشفرزروشلزوج،ش

فووم مر ززدشان ززرمششززدکشاسززت،شی ز شنظززرشمززیشوسززدشترک ز شسززرل نش

ارت ر شی شس رروشمشموا شمخزدوشمشالکز شمشسزریق شیشمصزررش اومهزریش

هر پرتون ع-شفووم مر دشن زیش اوایشاثزریشیهتزرشمشی رزترشیشنازبتشیز ش

وماجپیشکیش وشپرسفشنرم شایشک شته ششدکشیو ،شثبتشگر دشمش وشفزرمش
ش

سرل نشهر پرتون عشی شتنهر یشاستش( .)11-12ش

ه دشآمویشاطالرر شماو ششد.ش ش

یرشنظرشی شنتر جشمطرلعرتیشکز ش وشوایطز شیزرشاثزرشترک بزیشمزرن تو شمش

پزشا شتأ دشک ت شیشالال شپیشکیشمشالزذشو زر تشا شی زرواج،ش

فووم مر دشان زرمششزدکشاسزتشمشیزرشتوهز شیز شا زنشنکتز شکز شسزرل نش

72شی روشیرشاسرسشمع روهریشموم شمشیرشومششن ون شگ زریشآسزرجشماو ش

هر پرتون عشهر ری نش رشیرشاسرسشیعضزیشمقزرال شمزؤثرترشا شمزرن تو ش

مطرلع ششدندشمشی شش وکشیشتصزر فیشسزر یشمزنظ شیز ش مشگزرمکشمزوو ش

است؛شه نشطووشردمشان زرمشمطرلعز شیزرشترک ز شسزرل نشهر پرتون زعش ش

مشرهدشتقا ششدند .ش

5ش وصززدشمشفووم مر ززدشمشیززیشسززریق شیززو جشا ززنشپززژمهفش وشا ززراج،ش
مطرلع شیشحر زرشیزرشهزدرشیروسزیشاثزرشترک بزیشسزرل نشهر پرتون زعش ش
5ش وصدشمشفووم مر دشیرشتغ را شفرروش ومجشه

ش وشکران وتزومیش

ی رواجشمبتالشی شتومووهریشمغییشفو شچر و ن شایشان رمششد .ش

هر پرتون عشی شا رف شیش 2/25شم لزیشل تر/ک لزوگرمشفووم مر زدش(معزر ش ش
2/5شم لززیشگرم/ک لززوگرم)شمشگززرمکششززرهدشتحززتشتیو ززقشمو ززدیش ش
5شم لززیشل تر/ک لززوگرمشسززرل نشهر پرتون ززعش5ش وصززدشیزز شا ززرف شیش ش

ش

2/25شم لززیشل تر/ک لززوگرمشآبشمقطززرشی ز شصززوو شتیو ززقشطززیشمززد ش ش
روشها

22ش ق ق شقراوشگرفتند.ش ومرجشاس وت عشیالفرصل شپزشا شالقریشی هوشیش

ا نشمطرلع ،شا شنوعشکروآ مر یشیرل نیشآ ندکشنرزرشمش مششسزوششکزووششمزوو ش-ش

630

گرمکشمزوو شتحزتشتیو زقشمو زدیش5شم لزیشل تر/ک لزوگرمشسزرل نش

آ ر ششد .ش
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تأثیر افزودن فوروزماید به سالین هایپرتونیک  5درصد بر فشار داخل جمجمه

رستو شمشمتوسطششر رنیشهرش32ش ق ق شا ش مرجششرمعشر

شرا ط شی هوشیشر ومی شیرایشهرش مشگرمکش کارجشمشیرشاسزتفر کشا شش

شتزرشپر زرجش

تیو زززقشمو زززدیش4-5شم لزززیشگرم/ک لزززوگرمشت وپنتزززر شسزززد ،ش ش

آج،شم یاجشو ر ت ندیشهراحشا ش ومرجشاس وت عش وشپر زرجشر ز شیزو .ش

2شم کرمگرم/ک لززوگرمشفنترن زز ،ش1/5شم لززیشگرم/ک لززوگرمشل ززدمکرل ن،ش ش

واشنررجشمی هد.ش ش
ش
شک ش1شفلوچرو شان رمشمطرلع ش

 2/1شم لیشگرم/ک لوگرمشم دا مالمشمش 2/9شم لیشگرم/ک لوگرمشآتراکوو زومش

تک

شمرحل شیشسوم،شپزشا شپر زرجش زرفتنشر ز شمششزرم شطزو ش

ان رمشگرفتشمشتثب تشی هوشیشیرشتیو قش122-152شم کرمگرم/ک لزوگرمش

مد شر

شهراحیشا شا شامل نشیرششترشآلر نشیخ ز شیشپوسزت،شطزو ش

وش ق ق شپرمپوفو شمش و رفتشاکاز ژجش72ش وصزدشمشAirشان زرمششزد.ش
مر دش ومرنیش وشطیشر

مد شا قرمتشی روش وشو کرمویشا ش مرجشحضووش وشو کرمویشترش مزرنیش
ک شی روشقریل تشترل صشا شو کرمویشواش اشت شیرشد،شیو  .ش

شن یشیرشاسرسشش وکشنرم شمشی شصزوو ش کازرجش

ی شمنظووش مشسوشکزووشکزر جشمطرلعز ،شا ش مشمتخصزصشی هوشزیش

ان ززرمشگرفززت.شسززپز،شه ز شیشی ززرواجشتوسززطش زعشهززراحشتحززتش

ولواسزتششززدشکز ش کززیش اومشواشآمزر کشمشتیو ززقشن ر زدشمش رززریش

کران وتومیشقراوشگرفتند .ش

اطالرر شواشطبق شیندیشمشتحل شکند .ش

ا کشهرشا شطر قشپرسفشنرم ،ش وشس شمرحل شمشتوسطشتکناز نشی هوشزیش
ه ززدشآمویشمشثبززتششززد.شمرحل ز شیشام ،شقب ز شا ش و رفززتش اومشمششززرم ش

واکاایو آماای :شکل زز شیشاطالرززر شی ززرواجششززرم شروامزز ش

اطالرر ش موگراف عشی روشار شا شسنشمشهنز،ششزرحشحزر شی زرویشهزریش

موگراف ع شمشرال شپ رایرل نیش وشچزعششل ازتششسزرلت شششزدکششتوسزطشش

قبلی،شسریق شیشحارس تش اوم ی،شفرروشلوجشس اتولی،ش رسزتولیشمشتعزدا ش

نزززرمافزززیاوشSPSSشنازززخ شیش22ش ش
م زززریشثبزززتشگر زززدشمشماو ش ش

ریرجشقل شی شرنواجشم ع تشه و نرم عشپر شیو  .ش
مرحل شیش مم،شح نشر

شتک

()version 22, IBM Corporation, Armonk, NYششزد.شماکزرمیش

ششدشمششرم شتع نشحرلتشآوامفش

آمززرویش وش مشیخززفشتوص ز فیشمشتحل لززیشاوا ز شگر ززد.ش وشیخززفش

زش

توص فی،شفرامانزیشحرلزتشآوامزفششمغزیشمشم زرنر نشمشانحزرارشمع زروش

مش ست رییشی ش مواشمشقبز شا شیزر شکزر جش مواشا شطر زقشهزدم شچهزروش

متغ رهریشه و نرم عشی شرنواجشمتغ رشاصزلیش وشگزرمکشهزریشمختلز ش

مغییشتوسطشهراحشمغیشمشارصربشیالفرصل شیعدشا شیر شکر جشه
امت ززززر یش(شززززرم ش:1شrelaxed

،Perfectlyش:2ش،Satisfactorilyش ش

اوا شگر دشمشکل شیشلزوارش موگراف زعشمشیزرل نیشی زرواجشن زیشیزرش

:3شFirm brainشمش:4ش،)Bulging brainشتع نشفرروشلزوجشس ازتو ،ش

اسرسشمع روهریشتوص فیشگیاوشششد.ش ش

ش
بیماران واجد شرایط ورود ( 1۵نفر)
بیماران خارج شده از مطالعه ( 9نفر)
عدم تطابق با معیارهای ورود ( 2بیمار)
.8
عدم رضایت به ورود به مطالعه ( 8بیمار)
.2
تصادفیسازی ( ۵1بیمار)

اختصاص یافتن
اختصاص یافتن به گروه مورد ( 94بیمار)
دریافت مداخله به صورت کامل ( 94بیمار)
.8
عدم دریافت مداخله (صفر بیمار)
.2

اختصاص یافتن به گروه شاهد ( 99بیمار)
دریافت مداخله به صورت کامل ( 99بیمار)
.8
عدم دریافت مداخله (صفر بیمار)
.2
پیگیری

از دست دادن بیمار در پیگیری (صفر بیمار)
عدم همکاری بیمار (صفر بیمار)

از دست دادن بیمار در پیگیری (یک بیمار)
عدم همکاری بیمار (صفر بیمار)
واکاوی دادهها
مورد واکاوی قرار گرفتن ( 92بیمار)
خروج از واکاوی (صفر بیمار)

مورد واکاوی قرار گرفتن ( 99بیمار)
خروج از واکاوی (یک بیمار به علت نقص در داده های اساسی)

ش

شکل  .1فلوچی:ت مطیلعه ( )CONSORT formatش
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وشیخفشتحل لی،شینزرشیزرشیرقزراویشپز فشفزر شهزریشآمزروی،شا ش

فرروشلوجششزر رنیشمرزخصششزدشکز ش وشحرلزتشپر ز شمش وشت زرمشطزو ش

آ موجش هزریشمتنرسز شپزروامتریشمش زرشپزروامتریشاسزتفر کششزد.ششیزرایشش

هراحی،ش وشم رجش مشگرمکشموو شمطرلع شتفزرم شآمزرویشمعنزیش اویشمهزو ش

ماکرمیش رفت شهریشک فی،شا شآ موجشχ2شمشیرایشمقر ا شیش ا کشهریشک زی،شش

نداشتش(2/252ش<ش.)Pشه چن ن،شتفرم شمعنیش اویش وش ریرجشقل شن زیش وش
مرجهریش ر ششدکشمررهدکشنردش(2/252ش<ش)Pش(هدم ش1شمششک ش .)2ش
ش

ا شآ موجشIndependent tشاستفر کششد.ش2/252ش>شPشیز شرنزواجشسزطحش

وشلصورشمد ش مزرجشهراحزیش(ش2/129ش=ش)Pشمشمزد ش مزرجش

معنی اویش وشکل شیشآ موجشهرش وشنظرشگرفت ششد .ش
ش

اقرمتش وشو کرمویش(2/857ش=ش)Pشن زیشم زرجش مشگزرمکشمزوو شمطرلعز ،ش

ش
یافتهها

تفرمتیش دکشنرد.شهرشچندشمد ش مرجشهراحیش وشگزرمکشمزوو شک تزرش

ا شم رجش95شی رویشک شکرند دایشکران وتومیشیو ندش(33شنفزرش وشگزرمکش

یو ،شامرشا نشتفرم شمعنزیش اوشنبزو ،شامزرش وشلصزورشیروسزیشحرلزتش

موو شمش32ش نفزرش وشگزرمکششزرهد)شمشماو شا زنشمطرلعز ششزدند،شتعزدا ش ش
32شنفرش(49/2ش وصد)شمر شمش35شنفرش(53/8ش وصد)ش جشیو ند.شم رنر نش

آوامفشمغیشیعدشا شیر شکر جشه

،شم رنر نشن رکشیشیز ش سزتشآمزدکش

وشگرمکشموو ش()1/99شی شصزوو شمعنزیش اویشک تزرشا شگزرمکشششزرهدش

سنشافرا شموو شمطرلع ،شیرایرشیزرش8/21ش±ش52/47شسزر ش(یزرشمحزدم کشیش ش

()2/37شیو ش(2/221ش=ش)Pشمشه چن ن،شحرلتشآوامفشمغزیشقبز شا شیزر ش

28-92شسززر )شیززو .ش وشمطرلع ز شیشحر ززر،شمرززخصششززدشک ز شسززنش ش

کر جش مواشن یش وشگرمکشموو ش()1/33شی شصزوو شمعنزیش اویشک تزرشا ش

(2/334ش=ش،)Pشهنزش(2/626ش=ش)Pشمشی رویشهزریش م نز شایش(2/252ش<ش)Pش

گززرمکششززرهدش()1/81شیززو ش(2/226ش=ش)P؛شیز شربززرو ش رززر،ششززرا طش

تفرمتیش وشم رجش مشگرمکشموو شمطرلع شنداشتش(هدم ش .)1ش

ی رواجش وشگرمکشموو ش وشلصورشکرهفشفرروشه

ه چن ن،ش وشیروسیشتغ را شفرروشلوجشس اتو ،ش رستو شمشمتوسزطش

شیز شصزوو ش

معنی اویشیهترشیو .ش ش
ش

ش
جدول  .1میینگین و انحراف معیی :و فراوانی متغیرهی مو:د مطیلعه قبل ،حین و پس از جراحی د :دو گروه
گروه

مورد ()n = ۳۳

شاهد ()n = ۳۳

مقدار P

متغیر
سن (سال)

۸2/3 ± 8/8۸

۸0/12 ± 9/18

0/334

جنس (مرد)

(1۸ )4۸/۸

(1۸ )46/9

0/909

دیابت

(۸ )1۸/2

(4 )12/۸

0/7۸7

فشار خون

(6 )18/2

(7 )21/9

0/71

مشکالت قلبی

(0 )0

(1 )3/1

0/492

پایه

86/96 ± ۸/39

88/82 ± 6/01

0/196

دقیقهی 30

86/3 ± ۸/82

86/۸۸ ± 3/74

0/839

دقیقهی 60

8۸/۸۸ ± 9/23

86/61 ± 4/77

0/۸71

دقیقهی 90

8۸/42 ± 6/۸

88/61 ± 6/۸2

0/0۸3

دقیقهی 120

86/6 ± 4/62

88/16 ± ۸/74

0/262

دقیقهی 1۸0

84/81 ± 3/37

86/66 ± 4/27

0/291

پایه

72/72 ± 12/8۸

69/۸ ± 12/41

0/307

دقیقهی 30

7۸/42 ± 14/32

69/84 ± 11/60

0/090

دقیقهی 60

73/72 ± 11/۸۸

69/09 ± 11/01

0/708

دقیقهی 90

71/21 ± 11/08

68/21 ± 11/72

0/294

دقیقهی 120

74/00 ± 12/44

71/22 ± 11/11

0/377

دقیقهی 1۸0

سابقهی بیماری

فشار خون متوسط شریانی (میلیمتر جیوه)

ضربان قلب (در دقیقه)

73/69 ± 12/29

73/00 ± 7/۸6

0/882

مدت زمان جراحی (دقیقه)

138/72 ± 20/66

144/93 ± 20/10

0/126

مدت زمان ریکاوری (دقیقه)

۸8/۸2 ± 9/9۸

۸9/03 ± 10/41

0/8۸7

آرامش مغز بعد از بازکردن جمجمه

1/66 ± 0/73

2/37 ± 0/90

0/001

آرامش مغز قبل از باز کردن دورا

1/33 ± 0/۸4

1/81 ± 0/8۸

0/009

3/۸2 ± 0/۸7

3/00 ± 1/13

0/00۸

رضایت جراح
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شاهد
کنترل

مورد
مداخله

مورد
مداخله

کنترل
شاهد

89
87
86
85
84
83
82
دقیقه  81۵دقیقه  82۵دقیقه  3۵دقیقه ۵۵
زمان

پایه

دقیقه 9۵

74
72
70
68
66

ضربان قلب (در دقیقه)

88

فشار خون متوسط شریانی (میلی متر جیوه)

90

76

64
دقیقه  81۵دقیقه  82۵دقیقه 3۵

دقیقه ۵۵

دقیقه 9۵

پایه

زمان

شکل  .2فشی :خون و ضربین قلب د :بیمی:ان دو گروه مو:د مطیلعه

ش
یرشگرمکشیندیشی رواجشیرشاسرسشن رکش هی،شی رجششزدکشاسزتشکز ش وش

(ک ترشا شحدشآ اوش هندکشیرایشی رو)شمشاسز والو ت شیشپالسز رشن زیشیز ش

،ش وشگرمکششزرهدش

حدم ش312شم لزیشاسز و /ک لوگرمشافزیا فششمزیش ریزدش.شنت ز شیشنهزر یش

4شموو ش(12/5ش وصزد)ش اوایشن زرکشیش4ش()Bulging brainشیو نزد،شامزرش

شسرل نشهر پرتون عش3ش

لصورشحرلتشآوامفشمغیشیعدشا شیر شکر جشه

موو یشا شن رکشیش4ش وشگزرمکشمزوو ش رفزتشنرزد.ش وشلصزورشحرلزتش

مطرلع شید نشصوو شیو شک شتیو قشمداممشترک

وصدشی شه راکشفووم مر دشههتشنرهزداویشفرزروش وشمجشه

ز ش وش

آوامفشمغیشقب شا شیر شکزر جش مواشن زیش2شی زروش(ش9/2ش وصزد)ش وشگزرمکش

محدم کشی شهدر،شمؤثر،شر لیشمشییشلطرشاستشمشی شرنواجش عش ومزرجش

شرهدشن رکشیش4ش اشتند،شامرش وشگرمکشموو ،شه چشی رویشیرشن رکشیش4شنبو  .ش

ش زر شمزیشکننزدش.شیزرشا زنشمهزو ش،ش

وشلصورشو ر تشهراحشا ش ومرجشاس وت عش وشپر رجشهراحزیش

اس وت عشام دماوشکنندکشا شا نشترک
ههتشتع نشرواو

شهرنبیشکرمز شا زنشترک ز شقبز شا شا زنششکز شیز ش

ن یشمرزخصششزدشکز شو زر تشا شگزرمکشمزوو ش(ش)3/72شیز شصزوو ش

صوو شمس دشالط

شموو شاستفر کشقراوشگ ر ،شان رمشمطرلعر شی رزترشواش

معنیش اویشی رترشا شگزرمکششزرهدش(ش)3شیزو ش(ش2/225ش=ش.)Pشیز شربزرو ش

پ رنهر شمیشکنندش( .)4ش

رر،شم یاجشردمشو ر تشهراحرجش وشگرمکشموو شیرایزرشیزرشصزفرشمش وش
گرمکششرهدشیرایرشیرش4ش(12/5ش وصد)شیو ش(هدم ش .)1ش

نتر جشمطرلع شیشپ فشگفت ش(،)4شه اوشیرش رفت شهریشمطرلع شیشحر زرش
مییرشد.شهرشچندش وشمطرلع شیشحر ر،شسرل نشهر پرتون عشیزرش وصزدیش
ش
متفرم شت و یششد،شامرشمرری شیرشمطرلعز شیشحر زرش،شمرزخصششزدشکز ش
فرروش ال شه

بحث
نتر جشمطرلع شی شحر زرشنرزرجش ا شکز شافزیم جششفووم مر زشدشیز شسزرلش نش

ش وشی رواجش و رفتشکنندکشیشسرل نشهر پرتون زعششیز ش

کرهفشمعنی اویش اشت .ش
ش
ه راکشفووم مر دش

ز ش وش

وشمطرلع شیش Wangشمشه کرواج،شی شمنظووشیروسزیشتزأث رشت زو یش

ی رواجشکرند دایشکران وتومیشههتشو کا وجشتومووهریشمغزیشیشفزو ش

فووم مر دشی شه زراکشمزرن تو شمشسزرل نشهر پرتون زعش وش ومزرجشفرزروش

چر و ن شایش وشمقر ا شیرشسرل نشهر پرتون عش5ش وصدشی شتنهزر یششزدشمش

ز شی شمزوش،شم زرنر نششمحتزوایششآبشیرفزتششمغزیشش وشطزیشش

هر پرتون عش5ش وصد،شسب شیهبو شمشکرهفشفرزروشش الز شه

ال شه

ا شطرفی،شتغ را ششد دشه و نرم عشن یش وشا نشگرمکشا شی رواجش دکش

آ مززر فش وشگززرمکشمززرن تو ش78/2ش وصززد،ش وشگززرمکشنرمززر شسززرل نشش ش

نرد.شه چنز ن،ش وشهز چش زعشا ش مزرجشهزریشمزوو شمطرلعز ش وشطزو ش

76/3ش وصدشمش وشگرمکشسرل نشهر پرتون عشیرایرشیرش78/8ش وصزدشیزو .ش

هراحی،شفرروشلوجشمش ریرجشقل شتفرم شمعنزیش اویشم زرجش مشگزرمکش

وشحرلیشک ش وشگرمکشسرل نشهر پرتون عشی شه راکشفووم مر د،شیرایزرشیزرشش
 78ش وصدشی ش ستشآمد.شیعدشا ش1شسررت،شمقداوشآبشمغیش وش مشگزرمکشش

موو شمششرهدشنداشتند .ش
وشپززژمهفشLiشمشه کززرواجش وشلصززورشاثززرشترک بززیشسززرل نش

مرن تو شمشسرل نشهر پرتون عشی ش عشم زیاجشافزیا فش رفزت.ش وشپر زرج،ش

هر پرتون عش3ش وصدشمشفووم مر د،شنتر جشنرزرجش ا شکز ش وشاسزتفر کشا ش

شیرشآجششدشک ش وشمقر ا شیرشمقر رشهز شح ز ،ششاسزتفر کششا شسزرل نش

ترک ز شسززرل نشهر پرتون ززعشمشفووم مر ززد،شفرززروش ومجشه

نت

ز شیش

هر پرتون عشمشمرن تو ،شیررثشکرهفشم زیاجششآبشمغزیشش وشطزو شش موکشیش

می ریدشمشفرروشپرف وکجشمغییش
ی رواجشی ش رش22شم لیشمترشه وکشکرهفش ش

آ مر فش5شسررت ششد.شهنررمیشک شفووم مر زدششیز ششسزرل ن شهر پرتون زعشش

ترشحدم ش75شم لیشمترشه وکشافیا فشمیش ریدشکز شنرزرجش هنزدکشیشیهبزو شش

ا رف ششد،شاثرشمغییشDehydratingشواشن یشتواجشا شمزرن تو ششمرزخصشش

لوجوسرنیشی شمغیشاست.شسد شپالس ر،شترشک ترشا ش155شم لیشمزو /ل ترش
ش

کر ش(.)13شهرشچندشنوعشطراحزی،شح ز شن ونز شمشنزوعشن ونز شیشا زنش
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مطرلع شمرری شیرشمطرلع شیشحر رشن یشیرشد،شامرشنتر جشی ش سزتشآمزدکشا ش

182شم لیشمو /ل ترشگیاوش ششدک شاستشک شمن رشی شرزواو ششرصزبیششمش

مطرلع شی شپ فشگفت ،شتأ دشکنندکشیش رفت شهریشمطرلع شیشحر رشاست .ش

نروسر یشکل ششدش(.)22-21شا نش وشحرلیشاستشک شتیو زقششفووم مر زدشش

ی شتر گی،شMuizelaarشمشShahlaieشگیاوششکر ندشک ش وشی رواجش

ی شطووشمدامم،شمن رشی شکرهفشقری شتوههیشا شهذبشسد شا شقاز تش

مبتالشی شسزکت شیشه وواک زعششزد د،ش زری شیشمغزییشمشلزوجشو زییش

میشزو ششکز ششرزدمشیزرم ششهر پرنزرترمیششواش وش
خ شقوسشهنل شیشکل ش ش

سربآواکنول د شک شیرشتیو زقششمزداممششسزرل نشهر پرتون زعشش ومزرجشششزدکشش
ش

مطرلع شیشحر رشی ش نبر ش اشت .ش

یو ند،شهز چششرزواو ششهزرنبیششر زدکشایشمرزرهدکششنرزدش(ش.)14ش وشا زنش

ا شه ل شمحدم تشهریشا نشمطرلع ،شو یششیرالیشی رواجشی شرلتش

مطرلع ،شمررهدکششدشک شپ پشمداممشسزرل نشهر پرتون زعش5ش وصزدشیز ش

گاتر کشیو جشمع روهریشلرمجشمش رشردمشموم شی شمطرلع شیزو .شا شا زنش

می هد.ششواهدشت ریزیشش
ه راکشفووم مر د،شی شطووشمؤثرشICPشواشکرهفش ش

وم،شح

شن ون شیرالترشانتخربششدشتزرش وشصزوو شو زیش،شلللزیش وش

مشیرل نیشنررجش ا کشاستشک شسزرل ن شهر پرتون زعششیررزثششکزرهفششICPش

نتر جشمطرلع شی شمهو شن رمو .شا ش ررشمحدم تشهریشا نشمطرلع ،شردمش

مززیششزززو شمشCerebral perfusion pressureش()CPPشواشیهبزززو ش

امکرجشاستفر کشا ش هزریشمتفزرم ش اومهزریشمزوو شمطرلعز شمشسزرل نش

مییخردش()15شمشهر ری نشمنرسبیشیرایشمرن تو شاست.ش ش
ش

هر پرتون عشیرش لظتشهریشمختل شمشاستفر کشا ش ووت عشهریش ررش وش

مطریقشیرشا نشمطرلعر ،ش وشمطرلع شیشحر رشن یشنررجش ا کششزدششکز شش

ق رسشیرشفووم مر دش وشی رواجشموو شمطرلع شیو شک شا نشامر،شنرشیشا شک بزو ش

تیو قشسرل نشهر پرتون عش5ش وصدشی شه راکشفووم مر د،شیررثشکزرهفشش

ح

شن ون ش وشفرصل شیش مرنیشمطرلع شیو .شینریرا ن،شیرشتوه شی شمزؤثرشیزو جش

ICPشمشیهبو شCPPشیدمجشهر پرنرترمیششد دششد.شمکرن یمشکرهفشICPش

ت و یشه ش مرجشفووم مر دشمشسزرل نشهر پرتون زعش وشکزرهفشفرزروش الز ش

م کنشاستشیرشگرا رجش لظتشاس وت عشNaشی نشیرفتشمغییشمشلزوجشش

شن ون شیشیرالترشمشیزرش هزریشمتفزرم شمش

ه راکشیرشد.شتیو قشسرل نشهر پرتون ع،شسزب شافزیا فشپرف زوکجششیزدجشش
میشو ؛ش وشحرلیشک شسرل ن شهر پرتون ع،شلو شاثزرشش ووت زعششنزداو ششمش
ش
ا نشامر،شم کنشاستشاثرا شکزرهفششICPشواشکزرهفشش هزدش.شترک ز ششیزرشش

،شمطرلع شیش رریشیرشح

ه

اومهریشمتفرم شموو شن ر شاستشک شا شا نشطر ق،شیتزواجشتزأث رشا زنش اومشواش
یهترششنرلتشمشی ش شییشلطرشیرشی رتر نشکروا یشوس د .ش
نت شگ ریشنهر یشا نشک شافیم جشفووم مر دشی شسزرلش نشهر پرتون زشعش ش

میشزو ششمشیررزثشش
فووم مر دشیررثشافیا فشاس والو تیش ال شررمقیش ش

5ش وصززد،شسززب شیهبززو شمشکززرهفشفرززروش ال ز شه

انتقر شمر دشا شیرفتشمغییشی ش الز ششرزرم شش وشامتزدا ششگزرانفششاسز یشش

کرند دایشکران وتومیشههتشو کا وجشتومووهری شمغییشفو شچر و ن شایش

میشگر ش( )19-18شمشمن رشی شکرهفشمقداوشمر دشیدمجشا ر شا رف شیروش

وشمقر ا شیرشسرل نشهر پرتون زشعش5ش وصزدشیز شتنهزر یششزدشمشا شطرفزی،ش

شهرنبیشمختل شس ازت عشواش

تغ را ششد دشه و نرم عشن یش وشا نشگرمکشا شی رواجش زدکشنرزدشمش وش

ی شه راکش اشت شیرشدش(.)16شا نش وشحرلیشاستشک ش وشمطرلع شیشحر زر،ش

ه چش عشا ش مرجشهریشموو شمطرلع ش وشطو شهراحیشفرروشلوجشمش ریرجش

شهدیش وشگرمکشموو ش دکشنرد.شیرشا نشحر ،شتعزدا ش

قل شتفرم شمعنیش اویشم رجش مشگرمکشموو شمششزرهدشمهزو شنداشزت.شا ش

مطرلعرتیشک شاثزرا ششتیو زقششسزرل نشهر پرتون زع ش 5ش وصزدشیز شه زراکش

ا نشوم،شیرشتوه شی شیرم شیزرالیشفرزروشه ز شمشا زر شالزتال ش وشطزیش

ح

یشمیششو شک شم کنشاستشرواو

ه چشگون شرواو

مییرشدش( .)4ش
فووم مر دشواشیروسیشکنند،شمحدم ش ش
رواو

هراحیشهریشمغیشمشارصربشمشیزرالشوفزتنشرزواو

شهرنبیشیرلقوکشیشتیو قشسزرل نشهر پرتون زعش5ش وصزدشیز ش

ه ززراکشفووم مر ززد،شربززرو شا شم ل نززول یشپززونت نشمرکززیی،شفلب ززت،ش
هر پرنرترمی،شهر پراس والو ا ،شه پوکرل ی،شا مشو وی،شنروسر یشقلبزی،شش

ز ش وشی ززرواجش

ش وشی زرواج،شپ رزنهر ش

میششو شفووم مر دشیز شسزرلش نشهر پرتون زشعش5ش وصزدش وشت زرمشی زرواجش
ش وشی رواجشگر  .ش

پرلطرشت و یششو شترشسب شکرهفشفرروشه
ش

نروسززر یشکل ز شمشکواگولوپززرتیشمززیشیرشززندش(،19ش،)8شامززرش وشمطرلعز شیش

تشکر و قدردانی

حر ر،شه چشگون شررو شیششر عیش وشه چشی رویش دکشنرد.شی شطزووشش

ا نشپژمهفشیرگرفت شا شپر رجشنرم شیش کتریشحرفز شایشپیشزکیشر زومیش

لرر،شه چش عشا شی رواجش وشطیش موکشیشتیو ق،ش چزروششهر پرنزرترمیشش

استشک شیرشح ر زتشهزریششمعنزویششمشمزر یششحزو کشیشمعرمنزتشمحتزرمشش

شزد دششنرززدند.شیزرششتوهز شیز ششمطرلعززر شقبلزی،ششتیو ززقشمزداممششسززرل نش

پژمهریش انرررکشرلومشپیشکیشاصفهرجشان زرمشششزدش.شیزد نشمسز ل ،ششا ش

هر پرتون عش 5ش وصدش وشافرا شمبتالشی شآسز ششمغزیی،ششICPشواشکزرهفشش

ح ر شا نشری یاجشتقد رشمشترکرشی شر

شمیشآ د.

می هد،شامرشیررثشا ر شهر پرنزرترمیشششزد دششمزیششزو ششکز ششیز ششم زیاجشش ش
ش
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Evaluating the Effect of Adding Furosemide to Hypertonic Saline 5%
on the Intracranial Pressure in Candidates of Craniotomy for Resection of
Supratentorial Brain Tumors
Mehrdad Masoudifar1, Shirin Shams-Khoramabadi2
Original Article

Abstract
Background: Increasing in intracranial pressure is a life-threatening condition during craniotomy surgery, which
increases the incidence of complications and mortality in patients. Therefore, it is necessary to find a way to cure
this complication. The purpose of this study was to evaluate the effect of adding furosemide to hypertonic saline
5% on intracranial pressure changes in patients with craniotomy surgery for resection of supratentorial tumors.
Methods: This study was performed on 65 candidate for craniotomy surgery (33 patients in the intervention
group and 32 in the control group). Patients were randomly divided into two groups; the intervention group
received 5 ml/kg saline hypertonic 5% plus 0.05 cc/kg furosemide, and the control group received 5 ml/kg saline
hypertonic 5% plus 0.05 cc/kg distilled water. Vital signs and intracranial pressure were recorded in patients.
Findings: The relaxation after cranial openings in the intervention group was significantly lower (1.66 versus
2.37) (P = 0.001), and also relaxation before the opening of the dura (1.33 versus 1.81) (P = 0.009). However,
there was no difference in the hemodynamic parameters and the length of stay in the hospital (P > 0.050 for all).
Conclusion: Adding furosemide to hypertonic saline 5% improves and decreases intracranial pressure in patients
with craniotomy surgery for resection of supratentorial tumors.
Keywords: Hypertonic saline solution, Furosemide, Intracranial pressure
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