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 15/5/1396تاریخ دریافت:  هجله دانشکده پزشکی اصفهاى
 16/7/1396تاریخ پذیزش:  1396سوم آباى هاه  ی/هفته447 ی/شوارهنو پنج سال سی

 
 ریوی  -قلبی پمپ از ناشی گیری از وازوپلژی بر پیش میدودرین یآلفا دو دز داروی آگونیست تأثیر بررسی

 
 1، غالمرضا معصومی2زاده مریم اسماعیل، 1مجتبی منصوری

 
 

چکیده

دّذ ٍ سبب افسایص برٍز  ریَی رخ هی -بیسٌذرم ٍازٍپلژی، ًَعی ضَک ٍازٍدیالتَری است کِ در بسیاری از بیواراى بعذ از جراحی قلب تحت پوپ قل مقدمه:

دٍ دز  تأثیر بررسی ی حاضر، . بٌابرایي، ّذف از اًجام هطالعِضَد. از ایي رٍ، یافتي راُ درهاى ایي بیواری، اهری ضرٍری است عَارؼ ٍ هرگ ٍ هیر در بیواراى هی
 .یَی بَدر -قلبی پوپ از ًاضی گیری از ٍازٍپلژی بر پیص هیذٍدریي یآلفا دارٍی آگًَیست

گرم،  هیلی 5ًفر در گرٍُ هیذٍدریي  45بیوار کاًذیذای جراحی قلب ضاهل ) 135در بیوارستاى قلب ضْیذ چوراى اغفْاى بر رٍی  1395ایي هطالعِ در سال  ها: روش

ُ قرار گرفتٌذ ٍ دارٍّای هَرد ًظر یک ساعت قبل ًفر در گرٍُ ضاّذ( اًجام گرفت. بیواراى بِ غَرت تػادفی در سِ گرٍ 45گرم ٍ  هیلی 10ًفر در گرٍُ هیذٍدریي  45
 .ّا استفادُ گردیذ ی دادُ جْت هقایسِ 2χ  ٍANOVAّای  از عول تجَیس ٍ عالین حیاتی ٍ عَارؼ در بیواراى ثبت ضذ. آزهَى

( ٍ از P;  021/0گرم هیذٍدریي ٍ ضاّذ( بَد ) هیلی 5ّای دیگر ) گرم بیطتر از گرٍُ هیلی 10ی هیذٍدریي  فطار خَى در حیي پوپ در گرٍُ دریافت کٌٌذُ ها: یافته

 گرم( بَد  هیلی 77/29)ٍ  ٍ ضاّذ (گرم هیلی 55/21) گرم هیذٍدریي هیلی 5ّای  گرم( ًیس کوتر از گرٍُ هیلی 33/15طرفی، هیاًگیي تجَیس افذریي در ایي گرٍُ )
(012/0  ;P). 

گرم هیذٍدریي، سبب بْبَد عالین بالیٌی در حیي  هیلی 10ى با تجَیس دز تَاى در بیوارا هی جراحی قلب، از بعذ سٌذرم ٍازٍپلژیک برٍز باالی بِ تَجِ با گیزی: وتیجه

 .تَاى ًتایج بْتری از جراحی قلب بِ دست آٍرد پوپ ٍ کاّص ًیاز بِ دارٍّای ٍازٍپرسَر ضذ ٍ از ایي طریق، هی

 ریَی، هیذٍدریي -پاس قلبی سٌذرم ٍازٍپلژی، بای واژگان کلیدی:

 
 گیزی اس واسوپلژی بز پیص میدودریه یآلفا دو دس داروی آگوویست تأثیز بزرسی .زادُ هرین، هعػَهی غالهرضا هٌػَری هجتبی، اسواعیل ارجاع:

 1249-1255(: 447) 35؛ 1396هجلِ داًطکذُ پسضکی اغفْاى . ریوی -قلبی پمپ اس واضی

 

 مقدمه

اعتر   ذُیتاعث گزد ،زیاخ یّا دِّ یدر ى یدر علَم خشؽى ؾزفریخ

 خوتح  اخستزا   راعسا، ایي در. یاتذ گغسزػ ًیش یللث یزا اعوال جزاح

 اعتر،  ًوتَدُ  للثتی  جزاحتی  اعوال تِ تشرگی ووه ًیش ریَی -للثی

 -للثتی  خوح رٍی تز تیوار دادى لزار ٍ للة مزتاى زَلف وِ تيَری

 ًوَدُ فزاّن را تاس للة جزاحی اعوال اس تغیاری اًجام اهىاى ریَی،

 در هخسلفتی  عتَارك  تزٍس تا ریَی -للثی خوح حال، عیي در. اعر

 تتا  همایغِ در عَارك ایي تزٍس هیشاى وِ چٌذ ّز ٍ اعر ّوزاُ تیوار

تاؽتذ،   هتی  اًذن ریَی، -تاس در غیاب خوح للثی للة جزاحی اعوال

 هتزي  تا اعر هوىي ّغسٌذ ٍ جذی عَارك، ایي ایي وِ علر تِ اها

 (. 1) تزخَردارًذ تاالیی اّویر اس تاؽٌذ، ّوزاُ تیوار

 تتِ دییت    عنتای تتذى،  ّا ٍ ا تافر ،ریَی -اى خوح للثیدر جزی

ای فیشیَیَصیه جذا ُّ وٌٌذ ای وِ اس وٌسزل اخسالل جزیاى خَى هٌيمِ

زَاًٌذ فذهِ تثیٌٌذ ٍ هَجة هیىزٍآهثتَیی، افتشایؼ هتای      هی ،ّغسٌذ

ى همتادیز هخسلتف هتَاد عیسَزَوغتیه ؽتًَذ ٍ در      صتیٌاتیٌی ٍ خزفیَ

ر خذیز یا تزگؾتر ًاختذیز سیتادی را    ّای علَیی تزگؾ آعیة ،ًْایر

 جزیاى خَى هجذد ًَاحی ایغىویه یٌذاذ. فزٌّا ایجاد وٌ تزای علَل

(Ischemia-reperfusion ،)عنتای  زَاًذ تِ للة ٍ گاّی دیگتز ا  هی

دعتسگاُ گَارؽتی   ٍ  ریَی، وثتذی، ولیتَی   ،عیغسن عقثی تذى ًظیز

ِ  (. عَارمی2) ّای جثزاى ًاخذیزی ٍارد وٌذ آعیة  عوت   ىتی  در وت

تتِ   دٌّتذ،  رخ اعر هوىي ریَی -للثی خوح زحر تاس للة جزاحی

 ٍ فیشیَیَصیتته عتتَارك ًَرٍیَصیتته، عتتَارك ؽتتاه  ولتتی ىتتَر

 مقاله پژوهشی
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 .(2-4تاؽذ ) هی ّوَعسازیه ٍ خًَی عَارك

عٌذرم ٍاسٍخلضی، یه ًَ  اس ؽَن ٍاسٍدیالزَری اعتر وتِ در   

َی ری -درفذ اس تیواراى تعذ اس جزاحی للة زحر خوح للثی 44-9

 یٍاسٍخلتض  یتتزا  یوٌَى عَاهت  خيتز هسعتذد    زا .(5-6دّذ ) رخ هی

ِ  اًتذ  ؽذُ ییؽٌاعا اس  ؼیخت  ی ختاییي اًیفؾتار هسَعتو ؽتز    ؽتاه   وت

 خوتح اس ٍاسٍخزعتَرّا لثت  اس    ریزیخظ، هذ یىَل هذذ تا خظ، یتا

 لث  ٍ ریّوازَوزریَی،  -للثی خوحدر  یهزوش ی، دهاریَی -للثی

ّتای   وٌٌتذُ  هْتار  ای ّاتساتلَوز اس ادٍُ اعسفریَی  -للثی خوحخظ اس 

 داؽسي ٍ تيي در تزػ، لث  اس عو  يیَزاًغیآًض ی وٌٌذُ  یزثذ نیآًش

 .(5)تاؽٌذ  هی اعسٌر

ِ  ّتای خیؾتیي ًؾتاى دادُ اعتر     زرعیت درفتذ اس   20 حتذٍد  وت

 ختظ اس  یدچتار عتٌذرم ٍاسٍخلتض    ریتَی،  -تیواراى زحر خوح للثی

 (.7-8ؽذًذ )ریَی  -للثی خاط یتا

 آیفتتا یتته ی گیزًتتذُاس دعتتسِ دارٍّتتای آگًَیغتتر  ،يهیتتذٍدری

ختَى عتودازَهیوسیه    درهتاى افتر فؾتار   در تاؽذ وتِ   آدرًزصیه هی

ّتای اعتساًذارد    ٍمعیسی در تیواراًی وِ سًذگیؾاى تا ٍجتَد هزالثتر  

 ی هایعتاذ ٍ زیییتز در ؽتیَُ    زشریتك جتَراب عتاخَرذ،    ًظیزتاییٌی 

. اس جولتِ عتَارك   رٍد تِ وتار هتی   ،تاؽذ سًذگی در هعزك خيز هی

زَاى تِ افتشایؼ فؾتار ختَى در حایتر خَاتیتذُ       جذی ایي دارٍ، هی

ّتا، اختسالل در ٍمت      اؽارُ وزد. عَارك دیگز ایي دارٍ گشگش اًذام

تاؽذ، اها در راتيِ تا زتثییز ایتي دارٍ تتز     ادرار، خارػ ؽذیذ ٍ ... هی

-رٍی عٌذرم ٍاسٍخلضیه در حیي اًجام جزاحی للة ٍ خوتح للثتی  

ِ    ریَ ی  ی، زا وٌَى هيایعاذ اًذوی اًجام ؽتذُ اعتر. در زٌْتا هيایعت

 هؾاتْی وِ زَعو هٌقَری ٍ ّوىاراى اًجام ؽذ، تیاى وزدًذ وِ فؾار

 تیؾسزهیذٍدریي  ی وٌٌذُ دریافر تیواراى در دیاعسَل ٍ عیغسَل خَى

 زثثیتر  هیتذٍدریي، . اعتر  للتة  جزاحی عو  ىی در ؽاّذ گزٍُ اس

 وتاّؼ  را للة ٍاسٍخلضیه عٌذرم خيز ٍ راع حیازی عالین ی وٌٌذُ

 (.9دّذ ) هی

ّای للة ٍ عزٍق اًجام ؽذُ  تٌاتزایي، تا زَجِ تِ زعذاد تاالی جزاحی

ریَی ٍ ًیش تا زَجتِ تتِ ؽتیَ  تتاالی تتزٍس عتٌذرم        -زحر خوح للثی

ریَی ٍ ٍجَد زعذاد هحتذٍدی   -ٍاسٍخلضی تِ دًثال اعسفادُ اس خوح للثی

یز دارٍی آیفتا آگًَیغتر هیتذٍدریي در جْتاى،     زتثی  ی زحمیماذ در سهیٌِ

هیذٍدریي تز  یتا ّذف تزرعی زثییز دارٍی آگًَیغر آیفا حامزی  هيایعِ

گیزی اس تزٍس ٍاسٍخلضی اًجام ؽذ زا در فَرذ زثییتذ وتاّؼ    رٍی خیؼ

هیشاى تزٍس ٍاسٍخلضی در دریافر وٌٌذگاى هیتذٍدریي، تستَاى تتِ    دار  هعٌی

 .ي عارمِ دعر یافرگیزی اس ای راّىاری جْر خیؼ

 

 ها روش

دٍ عتَ  زقتادفی   ی ؽاّذداروارآسهایی تاییٌ ی ایي هيایعِ، یه هيایعِ

ِ وَر تَد. تیواراى ایي زحمیك، ؽاه   عوت    ایتیوتاراى واًذیتذ   ی ولیت

 عتال  40تتا عتي تیؾتسز اس     ریتَی  -زحر خوتح للثتی  جزاحی للة 

حجتن  هزاجعِ وٌٌذُ تِ تیوارعساى للة ؽْیذ چوزاى افتفْاى تَدًتذ.   

   فزهَلًوًَِ تز اعاط 
   

  
 
 
      

 

     
 α-1 ٍ تا در ًظز گتزفسي  

 ٍβ-1 در ًس 80/0ٍ  95/0 یةتِ ززز ٍ ِ      یجت

 

جتذٍل   اس      ٍ 

 ،EF تِ دعر آهتذ.  84/0ٍ  96/1تزاتز  یةتِ ززز ّا ىثیعی دادُ ی زَس

ِ ؽتا یه Cohen (Effect size) ایز ی اًذاسُ حامتز   ی ذ وِ در هيایعت

ِ  . تٌاتزایي، حذال در ًظز گزفسِ ؽذ 6/0 تزاتز  تتا  ًیتاس  هتَرد  ی ًوًَت

گزٍُ زعییي ؽذ وِ تزای اىویٌاى  ّز در ًفز 44 ،فزهَلایي  اس اعسفادُ

 ًفز در ًظز گزفسِ ؽذ. 45تیؾسز، زعذاد ًوًَِ تزای ّز گزٍُ 

احی للتة  عو  جز ایتیواراى واًذیذ ی ولیِ ٍرٍد ؽاه  هعیارّای

تیؾتسز اس  دُ للثی  ، تزٍىعال 40تا عي تیؾسز اس  ریَی -زحر خوح للثی

تَدًذ. هعیارّای عذم  هَافمر تیوار تزای ؽزور در هيایعِدرفذ ٍ  40

هقزف دارٍّتایی وتِ عتثة    ٍرٍد تِ هيایعِ، ؽاه  حغاعیر دارٍیی، 

ي، آیفا تلَوزّا )خزاسٍعی ًظیزذ ًؽَ تزٍس زذاخ  دارٍیی تا هیذٍدریي هی

دٍوغاسٍعیي( وِ هوىتي اعتر تتز ایتز اًمثتاك عزٍلتی        ٍ ززاسٍعیي

هیذٍدریي ایز آًساگًَیغسی داؽسِ تاؽذ، گلَوَسیذّای للثتی وتِ هوىتي    

ٍ AV (Atrioventricular block ) وتاردی، تلتَن   اعر تاعث تتزادی 

آریسوی ؽَد، فلَدرٍوَرزیشٍى وِ هوىي اعتر فؾتار ختَى در حایتر     

ّیذرٍ ارگَزتاهیي،   ّای عزٍق )دی ٌمثل وٌٌذُخَاتیذُ را زؾذیذ وٌذ، ه

وِ هوىي اعر  خغَدٍافذریي( ٍ افذریي، فٌی  افزیي، فٌی  خزٍخاًَالهیي

، ییَ ؽذى عو  جزاحی تِ ایز اًمثاك عزٍلی هیذٍدریي را افشایؼ دّذ

 عل  هخسلف، زیییتز در رٍػ عوت  یتا رٍػ تیَْؽتی، عتي ووستز اس       

  اس ازوام هيایعتِ ٍ عتذم رمتایر    فَذ تیوار لث عال ٍ غیزُ تَدًذ. 40

ؽتزور در هيایعتِ ًیتش اس جولتِ هعیارّتای ختزٍ  اس        ی تیوار تِ اداهِ

 (.1هيایعِ تَدًذ )ؽى  

گیزی تِ رٍػ زتذریجی در سهتاى هيایعتِ زتا رعتیذى تتِ        ًوًَِ

ّای  ّا تِ گزٍُ هَرد ًیاس اًجام ؽذ ٍ اخسقاؿ ًوًَِ ی حذال  ًوًَِ

تذیي فَرذ وتِ تیوتار اٍل   جام ؽذ؛ هَرد ٍ ؽاّذ تز اعاط زَایی اً

در  تیوتار دٍم گزم،  هیلی 10تا دس  هیذٍدریي ی در گزٍُ دریافر وٌٌذُ

در ٍ تیوتار عتَم    گتزم  هیلتی  5تا دس  هیذٍدریي ی گزٍُ دریافر وٌٌذُ

ٍ ّویي رًٍذ زا زىویت  حجتن ًوًَتِ اداهتِ      گزفسٌذلزار  ؽاّذگزٍُ 

ر، خَاعتسِ ؽتذ   یافر. اس ؽخـ دیگزی وِ در هيایعِ ًمؾی ًذاؽت 

هیذٍدریي تذّتذ ٍ   ی ّای دریافر وٌٌذُ دارٍی هیذٍدریي را تِ گزٍُ

 .ؽذوَر  هيایعِ دٍ عًَذّذ ٍ تذیي زززیة،  دارٍ تِ گزٍُ ؽاّذ

ِ زالثر ٍ خایؼ عالین حیازی ه ،رٍػ تیَْؽی تیوتاراى   ی در ّوت

 ؽذاس تیواراى درخَاعر  ،لث  اس اًجام هيایعِتَد. تِ فَرذ یىغاى 

آگاّاًِ  ی ًاهِ زوای  تِ ؽزور در ایي تزرعی، فزم رمایر در فَرذ

 . را زىوی  ٍ اهنا ًوایٌذ
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 (CONSORT format). فلًچارت مطالعٍ 1شکل 

 

خظ اس ٍرٍد تیواراى تِ هيایعِ، اىالعاذ دهَگزافیه ؽاه  عي، 

، تتاال  دیاتتر، فؾتار ختَى    ًظیتز ای  ّای سهیٌِ تیواری ی جٌظ، عاتمِ

ٍ   ی ، عاتمِّای للثی تیواری تیوتاراى   ی اس خزًٍتذُ  ... هقتزف عتیگار 

 . ؽذیثر 

 لتتزؿ هیتتذٍدریي تتتا دس ّتتای هتتَرد، تتتِ گتتزٍُ اٍل  در گتتزٍُ

گتزم یته    هیلتی  5لزؿ هیذٍدریي تا دس ٍ تِ گزٍُ دٍم گزم  هیلی 10

ؽاّذ لزؿ هیذٍدریي دادُ گزٍُ تِ ٍ ؽذ عاعر لث  اس عو  زجَیش 

دیاعتسَل  ، فؾار خَى عیغسَل اس یحاً عِ گزٍُ تیواراى ،عدظًؾذ. 

 یٍ هسَعو ؽزیاًی ٍ زعذاد مزتاى للة لث  اس تیَْؽی، تعتذ اس ایمتا  

ریَی ٍ تعذ اس  -ریَی، حیي خوح للثی -تیَْؽی زا ؽزٍ  خوح للثی

ِ  ریَی زا خایاى عو  تا ّن همایغِ  -خوح للثی ِ  ؽذًذ؛ تتِ گًَت  ای وت

 -وتح للثتی  ریَی، حیي خ -تیَْؽی زا ؽزٍ  خوح للثی یتعذ اس ایما

دلیمتِ، ایتي    15ّتز   ریَی زا خایاى عوت   -ریَی ٍ تعذ اس خوح للثی

 گیزی ؽذ.  همادیز اًذاسُ

دُ  هایعاذ دریافسی، تتزٍى ّوچٌیي، عِ گزٍُ تیواراى اس یحاً هیشاى 

ّوچٌتیي،  ادراری، هیشاى دریافر دارٍّتای ایٌتَززٍج ٍ ٍاسٍخزعتَر ٍ    

ردی وِ افتر فؾتار ختَى    در هَا. ؽذًذهیشاى هزي ٍ هیز تا ّن همایغِ 

افساد، ىثك فالحذیذ هسخقتـ تیَْؽتی اس دارٍی    حیي عو  ازفاق هی

ؽذ  گزم تِ فَرذ ٍریذی تِ زٌاٍب اعسفادُ هی هیلی 5-10افذریي تا دس 

 .لات  لثَل لزار گیزد ی زا فؾار خَى در هحذٍدُ

 

 ها افتهی

تیواری وِ واًذیتذای جزاحتی للتة تَدًتذ ٍ ٍارد ایتي       135اس هیاى 

درفذ( هتزد   9/71ًفز ) 97ًفز در ّز گزٍُ(، زعذاد  45يایعِ ؽذًذ )ه

درفذ( سى تَدًذ. هیاًگیي عي افتزاد هتَرد هيایعتِ،     1/28ًفز ) 38ٍ 

 عال تَد.  78/61 ± 86/11تزاتز تا 

 ًفر( 142بیواراى ٍاجذ ضرایط ٍرٍد )

 ًفر( 4بیواراى خارج ضذُ از هطالعِ )
 بیوار( 2استفادُ از داٍرّای هخذٍش کٌٌذُ ).1

2.EF > 40  بیوار( 1)درغذ 
 بیوار( 1عذم رضایت بِ ٍرٍد بِ هطالعِ ).3
 

 بیوار( 50هَرد آًالیس قرار گرفتي )
 خرٍج از آًالیس )غفر بیوار(

 بیوار( )بِ علت فَت بیوار( 1گیری )از دست دادى بیوار در پی
 عذم ّوکاری بیوار )غفر بیوار(

 

 بیوار( 46) گرم هیذٍدریيهیلی 10اختػاظ یافتي بِ گرٍُ 
 بیوار( 46یافت هذاخلِ بِ غَرت کاهل )در.1
 عذم دریافت هذاخلِ )غفر بیوار(.2

 گیری )غفر بیوار(از دست دادى بیوار در پی
 عذم ّوکاری بیوار )غفر بیوار(

 

 بیوار( 46اختػاظ یافتي بِ گرٍُ ضاّذ )
 بیوار( 46دریافت هذاخلِ بِ غَرت کاهل ).1
 عذم دریافت هذاخلِ )غفر بیوار(.2

 بیوار( 45قرار گرفتي ) هَرد آًالیس
بیوار( )ًقع در اطالعات اساسی از جولِ  1خرٍج از آًالیس )

 فطار خَى بیوار(

 

 اختػاظ یافتي

 آًالیس

 گیریپی

 بیوار( 138سازی )تػادفی

 بیوار( 46) گرم هیذٍدریيهیلی 5اختػاظ یافتي بِ گرٍُ 
 بیوار( 46دریافت هذاخلِ بِ غَرت کاهل ).1
 خلِ )غفر بیوار(عذم دریافت هذا.2

 گیری )غفر بیوار(از دست دادى بیوار در پی
 عذم ّوکاری بیوار )غفر بیوار(

 بیوار( 45هَرد آًالیس قرار گرفتي )
بیوار( )ًقع در اطالعات اساسی از  1خرٍج از آًالیس )

 جولِ فطار خَى بیوار(
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 . فراياوی ي میاوگیه متغیرَای دمًگرافیک ي بالیىی در بیماران سٍ گريٌ مًرد مطالع1ٍجذيل 

 گروه

 متغیر

 گرم لیمی 5

 میدودرین

 گرم میلی 01

 میدودرین
 Pمقدار  شاهد

 537/0 42/62 ± 55/11 75/62 ± 09/10 17/60 ± 74/13 سه )سال(

 776/0 32( 1/71) 31( 9/68) 34( 6/75) جىس )مرد(

 187/0 83/25 ± 03/4 43/25 ± 25/5 21/24 ± 53/3 ی بذوی )کیلًگرم/مترمربع( شاخص تًدٌ

Effect size (EFد( ))667/0 02/51 ± 19/8 64/49 ± 17/8 75/50 ± 57/6 رصذ 

 675/0 17( 8/37) 21( 7/46) 20( 4/44) ابتال بٍ دیابت

 327/0 23( 1/51) 19( 2/42) 16( 6/35) ابتال بٍ فشار خًن باال

 314/0 7( 6/15) 10( 2/22) 13( 9/28) اعتیاد بٍ مًاد مخذر

 012/0 77/29 ± 77/17 73/24 ± 33/15 04/25 ± 55/21 گرم( تجًیس افذریه حیه پمپ )میلی

 218/0 10( 2/22) 7( 6/15) 4( 9/8) حیه پمپ افریه تجًیس فىیل

 234/0 3( 7/6) 0( 0) 2( 4/4) بعذ از پمپ

 070/0 55/1475 ± 79/497 88/1688 ± 88/455 22/1622 ± 66/371 قبل از پمپ (لیتر یلیمتجًیس کریستالًئیذ )

 808/0 77/2277 ± 2/1067 44/2194 ± 26/375 55/2275 ± 47/381 حیه پمپ

 696/0 00/900 ± 64/430 66/866 ± 66/444 22/822 ± 46/428 بعذ از پمپ

 085/0 42/0 ± 22/0 35/0 ± 08/0 70/0 ± 33/0 تجًیس خًن )ياحذ(

 114/0 71/1 ± 66/0 66/0 ± 13/0 1/1 ± 28/0 )ياحذ( FFPتجًیس 

 001/0 77/237 ± 43/103 00/210 ± 08/149 68/762 ± 44/534 پمپ قبل از (لیتر یلیمادرار )

 173/0 22/3342 ± 65/1184 66/3166 ± 23/865 88/2948 ± 83/894 حیه پمپ

 089/0 44/674 ± 25/157 11/747 ± 88/325 47/1403 ± 00/1044 بعذ از پمپ
FFP: Fresh frozen plasma 

 

(، جتٌظ  P=  537/0)ی حامز، هؾخـ ؽذ وِ عتي   در هيایعِ

(776/0  =Pُؽاخـ زَد ،) ( ی تذًیBody mass index   یتاBMI )

(187/0  =P ،)EF (667/0  =P( اتسال تِ دیاتر ،)675/0  =P  اتتسال ،)

( P=  314/0( ٍ اعسیاد تِ هَاد هختذر ) P=  327/0تِ فؾار خَى تاال )

 داری ًذاؽر. هیاى عِ گزٍُ هَرد هيایعِ زفاٍذ هعٌی

( 10ٍ  20الین حیازی وِ ؽاه  فؾار خَى هیتاًگیي ) تا تزرعی ع

13/1  =F ،328/0  =P ( متتتتزتاى للتتتتة ٍ )66/0( 10ٍ  20  =F ، 

681/0  =Pّای هخسلف تَدًذ؛ یعٌی لث  اس عو  جزاحتی،   ( در سهاى

لث  اس خوح، حیي خوح )زٌْا تتزای فؾتار ختَى هیتاًگیي( ٍ تعتذ اس      

داری یافر ًؾتذ. فؾتار    خوح، در عِ گزٍُ هَرد هيایعِ، زفاٍذ هعٌی

ی  حیي خوح ًیش در گزٍُ دریافر وٌٌتذُ  60ی  خَى هیاًگیي در دلیمِ

هستز جیتَُ( ٍ در    هیلی 53/72گزم تیؾسزیي هیشاى ) هیلی 10هیذٍدریي 

هسز جیتَُ( را   هیلی 51/63گزم هیذٍدریي، ووسزیي هیشاى ) هیلی 5گزٍُ 

یچ یته اس  (، اها در راتيِ تتا متزتاى للتة در ّت    P=  021/0داؽر )

داری هیاى عِ گتزٍُ دیتذُ ًؾتذ     ّای هَرد هيایعِ، زفاٍذ هعٌی سهاى

(050/0 < P2( )ؽى  2ٍ  1ّای  ( )جذٍل.) 
 

  
 مطالعٍ مًرد گريٌ سٍ بیماران در مختلف َای زمان در َمًدیىامیک متغیرَای . میاوگیه2شکل 
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 َای مختلف . فشار خًن میاوگیه در سٍ گريٌ مًرد مطالعٍ در زمان2جذيل 

 گروه

 متغیر

 گرم میلی 5

 میدودرین

 گرم میلی 01

 میدودرین

 Pمقدار  شاهد

 550/0 28/79 ± 95/10 35/81 ± 73/17 46/78 ± 96/7 قبل از جراحی

 158/0 33/78 ± 13/17 40/77 ± 65/12 70/79 ± 84/12 15ی  دقیقٍ قبل از پمپ
 455/0 40/73 ± 69/14 22/74 ± 00/15 86/76 ± 83/10 30ی  دقیقٍ
 757/0 40/72 ± 51/12 95/73 ± 35/12 28/72 ± 55/10 45ی  دقیقٍ

 656/0 82/71 ± 99/15 48/72 ± 16/13 93/69 ± 44/11 60ی  دقیقٍ
 591/0 06/73 ± 5/16 42/70 ± 97/13 46/70 ± 84/10 75ی  دقیقٍ

 816/0 51/68 ± 02/14 55/66 ± 56/15 73/67 ± 20/14 15ی  دقیقٍ حیه پمپ
 139/0 02/66 ± 26/17 24/72 ± 17/17 91/66 ± 04/13 30ی  دقیقٍ
 120/0 93/46 ± 14/14 40/71 ± 11/17 88/67 ± 83/12 45ی  دقیقٍ
 021/0 15/67 ± 04/13 53/72 ± 01/18 51/63 ± 24/14 60ی  دقیقٍ

 269/0 71/68 ± 58/15 00/68 ± 99/14 93/63 ± 46/14 75ی  دقیقٍ

 578/0 11/74 ± 67/12 88/72 ± 74/10 64/71 ± 86/9 15ی  دقیقٍ از پمپبعذ 
 826/0 82/74 ± 33/15 80/73 ± 72/10 17/73 ± 63/11 30ی  دقیقٍ
 823/0 77/72 ± 37/13 42/74 ± 10/11 62/73 ± 86/12 45ی  دقیقٍ
 194/0 00/74 ± 44/13 31/77 ± 29/12 55/72 ± 29/12 60ی  دقیقٍ
 187/0 91/73 ± 63/13 48/77 ± 97/11 77/72 ± 31/12 75ی  دقیقٍ

 

ی تزرعی هؾخـ ؽذ وتِ هیتاًگیي زجتَیش افتذریي در      در اداهِ

گتزم( تتَد ٍ در    هیلتی  77/29 ± 77/17گزٍُ ؽاّذ تیؾسزیي هیتشاى ) 

گزم، ووسزیي هیشاى زجَیش  هیلی 10ی هیذٍدریي  تیواراى دریافر وٌٌذُ

(. P=  012/0گزم( دیتذُ ؽتذ )   هیلی 73/24 ± 33/15ی افذریي ) ؽذُ

ّوچٌیي، هؾخـ ؽذ وتِ حجتن ادرار لثت  اس خوتح ًیتش در گتزٍُ       

گتتزم دارای ووستتزیي هیتتشاى  هیلتتی 10ی هیتتذٍدریي  دریافتتر وٌٌتتذُ

گزم، تیؾسزیي هیشاى  هیلی 5( ٍ در گزٍُ ییسز هیلی 00/210 ± 08/149)

يِ تا دیگز (، اها در راتP=  001/0( تَد )ییسز هیلی 68/762 ± 44/534)

( ٍ حجتن ادرار در  FFPهسییزّا وِ ؽاه  زجَیش وزیغسایَئیذ، خَى، )

ّتای هتَرد    داری هیتاى گتزٍُ   حیي خوح ٍ تعذ اس خوح زفاٍذ هعٌتی 

 (.1( )جذٍل P > 050/0هيایعِ یافر ًؾذ )

 

 بحث

ی حامز هؾخـ ؽذ وِ فؾار خَى در حیي خوتح در گتزٍُ    در هيایعِ

ّای دیگز تَد ٍ اس  گزم، تیؾسز اس گزٍُ لیهی 10ی هیذٍدریي  دریافر وٌٌذُ

َیش افذریي در ایي گزٍُ ًیش ووسز اس گزٍُ د. ىزفی، هیاًگیي زج  ّای دیگز َت

ی هٌقَری ٍ ّوىتاراى تتا ّتذف تزرعتی زتثییز زجتَیش        هيایعِ

ریتَی   -هیذٍدریي در تْثَد عالین حیازی تیواراى زحتر خوتح للثتی   

 للتة  جزاحتی  عو  زحر تیوار 71 هيایعِ تز رٍی اًجام گزفر. ایي

ِ  زقتادفی  ىَر تِ تیواراى. اًجام گزفر  ٍ ؽتذًذ  زمغتین  گتزٍُ  دٍ تت

 گزٍُ ٍ وزدًذ دریافر هیذٍدریي گزهی هیلی 5 لزؿ یه هَرد، گزٍُ

. وزدًتذ  دریافتر  جزاحتی  عو  اس لث  عاعر ؽاّذ، دارًٍوا در یه

 تزرعتی  جزاحی هخسلف عيَح ىی در گزٍُ دٍ ّز در حیازی عالین

 دٍ ّتز  در تیوتاراى  حیتازی  عالین در دار هعٌی زفاٍذ تِ جِزَ تا. ؽذ

 تعتذ  دیاعتسَل  خَى واّؼ فؾار هیاًگیي تیَْؽی، ایمای اس لث  گزٍُ

 ؽاّذ گزٍُ در( P=  009/0) خوح اس خظ ٍ( P=  004/0) تیَْؽی اس

ِ  حایی در تَد؛ جیَُ هسز هیلی 5/5 49/0 تِ زززیة تزاتز تا  گتزٍُ  در وت

 هتَرد  گتزٍُ  در افذریي دارٍی هقزف. تَد ایذارایي هیاًگیي خ هَرد،

تتَد. در  ( گتزم  هیلتی  56/41) ؽتاّذ  گزٍُ اس گزم( ووسز هیلی 71/20)

 تیوتاراى  در دیاعتسَل  ٍ عیغسَل خَى گیزی ؽذ وِ فؾار خایاى، ًسیجِ

 جزاحتی  عو  ىی در ؽاّذ گزٍُ اس تیؾسزهیذٍدریي  ی وٌٌذُ دریافر

 خيتز  ٍ اعتر  حیتازی  یتن عال ی وٌٌتذُ  زثثیتر  هیذٍدریي. اعر للة

(. ًسایج ایتي هيایعتِ، تتا    9دّذ ) هی واّؼ را للة ٍاسٍخلضیه عٌذرم

تاؽتذ؛ تتا ایتي زفتاٍذ وتِ در       ی حامز ّوغتَ هتی   ّای هيایعِ یافسِ

 گزم دیذُ ؽذ. هیلی 10ّا تا دس  ی حامز، ایي یافسِ هيایعِ

ای تا تزرعی عَاه  خيز هؤیز تز  اعواعیلیاى ٍ ّوىاراى، در هيایعِ

 ٌذرم ٍاسٍخلضیه در جزاحی للة، تیاى ًوَدًذ وِ عٌذرم ٍاسٍخلضیه،ع

ِ  اها دّذ، ّای للة رخ هی تِ فَرذ ؽای  در جزاحی تِ ىَر هعوَل  تت

 هذذ ٍ ىَالًی تیَْؽی سهاى آًاى. ًگذارد زثییز ًسایج تز وِ رعذ هی ًظز

 را اس جولِ عَاه  خيز تز ؽوزدًذ خیًَذ اس تاالزز تِ هیذٍدریي خیؼ ًیاس

زَاى دریافر وِ ًیاس تیؾسز تِ هیذٍدریي عثة افشایؼ  (. تٌاتزایي، هی10)

گتزم در تیوتاراى،    هیلتی  10ؽَد ٍ تتا زجتَیش دس    عٌذرم ٍاسٍخلضیه هی

 زَاى ایي عٌذرم را در تیواراى واّؼ داد. هی

ٍ ّوىاراى تِ هٌظَر تزرعی زثییز تتاییٌی   Whitsonی  در هيایعِ
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وَدیٌاهیته در تیوتاراى هثتسال تتِ ؽتَن      هیذٍدریي در تْثَد عالین ّ

 یه فمو ًفز 140 هَرد هيایعِ، تیوار 275 عدسیه، هؾاّذُ ؽذ وِ اس

 ٍاسٍخزعتَر  تتز  عتالٍُ  ًفز 135 ٍ وزدًذ دریافر ٍریذی ٍاسٍخزعَر

زجتَیش   هسَعتو  سهاى هذذ وزدًذ. دریافر ًیش هیذٍدریي اس ٍریذی،

 گتزٍُ  در رٍس ٍ 8/3ٍریذی تزاتز تتا   ٍاسٍخزعَر گزٍُ در ٍاسٍخزعَر

 اس ختظ  ٍاسٍخزعتَر  ٍ ؽتزٍ   تتَد  رٍس 9/2 هیذٍدریي تا ٍاسٍخزعَر

 ٍاسٍخزعتَر  گتزٍُ  در( درفذ 0/15)تیوار  140 اس هَرد 21 در لي ،

 زحتر درهتاى تتا    درفتذ(  2/5)تیوتار   135 هَرد اس 7 در ٍ دیذُ ؽذ

الاهتر در تختؼ    هتذذ  ىتَل . ؽتذ  دیتذُ  هیتذٍدریي  تا ٍاسٍخزعَر

 در گتتزٍُ (ICUیتتا  Intensive care unit) ّتتای ٍیتتضُ  هزالثتتر

  هیتتذٍدریي گتتزٍُ تتتا ٍاسٍخزعتتَر گتتزٍُ در ٍ رٍس 4/9 ٍاسٍخزعتتَر

 ليت   اس خظ )وِ تیوار یه در گذرا واردی تزادی جش تِ تَد. رٍس 5/7

 تتا  ّوتزاُ  جاًثی تز ىزف ؽذ(، هَردی اس عَارك هیذٍدریي هقزف

گفستِ در   ی خیؼ يایعِ(. ًسایج ه11هؾاّذُ ًؾذ ) هیذٍدریي اس اعسفادُ

خقَؿ زتثییز زجتَیش هیتذٍدریي در وتاّؼ زجتَیش ٍاسٍخزعتَرّا       

 تاؽذ. ی حامز هی ّای هيایعِ ّوغَ تا یافسِ

ٍ ّوىتتاراى، زتتثییز هیتتذٍدریي در وتتاّؼ  Levineی  در هيایعتتِ

 ICUزجَیش ٍاسٍخزعَرّا در تیواراى تا واّؼ فؾار خَى تغتسزی در  

 دلیمِ در هیىزٍگزم 0/41 ± 4/33 ىتزرعی ؽذ. در ایي هيایعِ، تیوارا

ِ  ٍاسٍخزعتَر  هیتشاى  در زیییتز  ٍ وزدًتذ  دریافتر  افزیي فٌی   ىتَر  تت

زجَیش  اس لث  افزیي فٌی  هیىزٍگزم/دلیمِ/عاعر -62/0 اس داری هعٌی

 درهتاى  ؽتزٍ   اس تعتذ  هیىزٍگزم/دلیمِ/عتاعر  -22/2 زتا  هیذٍدریي

 هتای   زعتادل  هجوتَ   در زیییز(. P=  012/0) یافر واّؼ هیذٍدریي

 تا عفیذ ّای گلثَل ؽوارػ ٍ ؽزیاًی هسَعو فؾار للة، مزتاى تذى،

در خایاى، ًسیجتِ تتز آى    .ًذاؽر ارزثاه IV ٍاسٍخزعَر هیشاى در زیییز

. تتَد  ّوتزاُ  IV ٍاسٍخزعتَر  هیشاى واّؼ تا هیذٍدریي ؽذ وِ درهاى

 زجَیش دارٍّای ٍاسٍخزٍعتَر را در  اعر هوىي خَراوی، هیذٍدریي

وِ هثسال تِ واّؼ فؾار خَى ّغسٌذ، ووسز وٌذ  جزاحی ICU اىتیوار

(. 12ؽَد ) ICU اس تیواراى زز عثة ززخیـ عزی  اعر هوىي ایي ٍ

ًسایج ایي هيایعِ در خقَؿ واّؼ هیشاى ًیاس تیواراى تِ ٍاسٍخزعَر 

 تاؽذ. ی حامز ّوغَ هی ّای هيایعِ تعذ اس زجَیش هیذٍدریي، تا یافسِ

عتایز   اس اعتسفادُ  اهىاى عذم هيایعِ، ایي ایّ هحذٍدیر جولِ اس

ِ  تَد هيایعِ هَرد تیواراى در هیذٍدریي دسّای  اس ًاؽتی  اهتز  ایتي  وت

 تا تَد. اس ایي رٍ، اجزای هيایعِ سهاًی ی فافلِ در ًوًَِ حجن ووثَد

 ی هيایعِ گزم، هیلی 5 دس تِ ًغثر گزم هیلی 10 دس تَدى هؤیز تِ زَجِ

 وِ اعر ًیاس هَرد هسفاٍذ دسّای تا ٍ ززتاال ی ًوًَِ حجن تا دیگزی

 تتا  خيتز  تی دس تِ ٍ ؽٌاخر تْسز را دارٍ ایي زثییز تسَاى ىزیك، ایي اس

 .رعیذ وارایی تیؾسزیي

 

 تشکر و قدردانی

 تا ای خشؽىی اعر وِ ی دوسزی حزفِ ًاهِ خضٍّؼ تزگزفسِ اس خایاى ایي

 داًؾگاُ خضٍّؾی هعاًٍر هحسزم ی حَسُ هادی ٍ هعٌَی ّای حوایر

 ایتي  سحوتاذ  اس تذیي ٍعیلِ .یافسِ اعر اًجام علَم خشؽىی اففْاى

 .آیذ تِ عو  هی زؾىز ٍ زمذیز عشیشاى
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Evaluation of the Effects of Two Different Doses of Midodrine Alpha-Agonist on 

Prevention of Vasoplegia Caused by Cardiopulmonary Bypass Pump 

 
Mojtaba Mansouri1, Maryam Esmaeilzadeh2, Gholamreza Massomi1 

 

Abstract 

Background: Vasoplegia or vasoplegic syndrome is a type of vasodilator shock that occurs in a large number of 

patients after cardiac surgery under a cardiac pulmonary pump, which can increase the incidence of 

complications and mortality in patients. Therefore, it is necessary to find a way to treat this disease. So, the aim 

of this study was to evaluate the effect of two doses of alpha-agonist midodrine on the prevention of vasoplegic 

syndrome induced by cardiopulmonary bypass.  

Methods: This study was performed on 135 patients undergoing cardiac surgery (45 cases in midodrine 5 mg, 

45 cases in midodrine 10 mg, and 45 cases in control group) in Chamran hospital, Isfahan, Iran, in 2016. Patients 

were randomly assigned into three groups, the drugs were prescribed one hour before surgery, and the vital sign 

and complications were recorded in patients. Chi-square and ANOVA tests were used to compare the data. 

Findings: The mean blood pressure during the pump was higher in the midodrine 10 mg group than the other 

groups (5 mg midodrine and control) (P = 0.021); and the mean ephedrine administration in this group (15.33 mg) 

was also less than 5 mg midodrine (21.55 mg) and control (29.77 mg) groups (P = 0.122). 

Conclusion: Considering the high incidence of vasoplegic syndrome after cardiac surgery, administrating 10 mg 

of midodrine can improve clinical symptoms during the pump and reduce the need for vasopressor drugs, which 

can make better surgical results. 
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