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  9999اول دی  ی /هفته795 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 7/91/9911تاریخ چاپ:  8/7/9911تاریخ پذیرش:  5/5/9911تاریخ دریافت: 

  
( در Skull-Pin Head-Holderسر ) ی دارندههدر هنگام قرار دادن نگ ینامیکهمود یها شاخص ی یسهمقا

 یدازوالمو م یدیندکسمدتوم یداروها ی کننده یافتمغز و اعصاب در دو گروه در یها یجراح

 
 3کاشفی پرویز ،2تهرانی امینی محمدحسین ،1فر مسعودی مهرداد

 
 

چکیده

 یجراح نیسر ح ی نگهدارنده ی هیکه همراه با تعب اعصاب یجراح مارانیدر ب دازوالمیو م نیدیدکسمدتوم کینامیاثرات همود ی سهیبه منظور مقا ،مطالعه نیا :مقدمه

 .رفتیانجام پذ بودند،

 ی کننده افتیدر ایو  نیدیدکسمدتوم ی کننده افتیبه دو گروه در اعصاب یجراح یدایکاند مارانیشده، ب یتصادف ینیبال ییکارآزما ی مطالعه نیدر ا ها: روش

قرار  ی به جراح اجازه ،یهوشیب یپس از القا قهیدق 91نمود.  افتیدر دازوالمیم گریو گروه د نیدیگروه دکسمدتوم کی ،یهوشیب یو پس از القا ندشد میتقس دازوالمیم
 عمل ثبت شدند. نیاز عمل و ح شیپ کینامیهمود یهاریسر داده شد. متغ ی دادن نگهدارنده

(، متوسط P=  110/1) استولی(، دP < 119/1) ستولیدارو از لحاظ فشار خون س ی کننده افتیدو گروه در نیمطالعه نشان داد که ب نیدر ا ماریب 88 یبررس ها: افتهی

از  دازوالم،یو متوسط فشار خون در گروه م استولی، دستولیوجود داشت. فشار خون س یدار ی( اختالف معنP=  119/1( و تعداد ضربان قلب )P=  145/1فشار خون )
 ی از قبل از گذاشتن نگهدارنده زیبود. تعداد ضربان قلب ن شتریسر ب ی بعد از گذاشتن نگهدارنده قهیدق 9و  0، 9 یها در زمان یدار یبه صورت معن نیدیگروه دکسمدتوم

 .(P < 151/1بود ) شتریب یدار یبه صورت معن نیدیاز گروه دکسمدتوم دازوالمیدر گروه م آنبعد از گذاشتن  قهیدق 9سر تا 

سر اثر  ی به استفاده از نگهدارنده ازیبا ن یوتومیکران یجراح یط کینامیهمود یهاریمتغ یداریپا جادیدر ا نیدیدکسمدتوم دازوالم،یبا م سهیدر مقا :یریگ جهینت

 کمتر بوده است. نیدیبه دنبال دکسمدتوم کینامیکنترل همود یبه داروها ازیو ن دادهرا نشان  یترریگ چشم

 کینامیهمود دازوالم؛یم اعصاب؛ یجراح ن؛یدیدکسمدتوم ؛یوتومیکران :یدیکل واژگان

 
سر  ی دارندههدر هنگام قرار دادن نگ ینامیکهمود یها شاخص ی یسهمقا .کاشفی پرویز تهرانی محمدحسین، امینی فر مهرداد، مسعودی ارجاع:

(Skull-Pin Head-Holderدر جراح )مجله  .یدازوالمو م یدیندکسمدتوم یداروها ی کننده یافتمغز و اعصاب در دو گروه در یها ی

 .711-717 (:517) 98؛ 9911دانشکده پزشکی اصفهان 

 

 مقدمه

از مااارد   یاریبار  در اکالا د در ب ا    جااد یا اعصاب، یجراحدر 

  ایکاار بااا  اا  ی بااا اکااه اد  از  رن ار اا    ازمناا یمملااا اکاا    

(Skull-pin head-holderبرا )یمناکب بارا   یح ظ کر در ماقع ی 

(. 1-2کارد  ن  بادا  )    اریا و  ا امیمخهلف کرا  یبا  ااح یدکهرک

 ال،یا نهراکرا یا یزیخاا ر  جادیخطر ا ا،ی  ی ایبا د بال تعب ،دکهرا  ایا

را باا د باال خاا ا      یقلبا  ی الم یا یو حها  یقلبا  ییادم مغز،  ارکا

ح اظ   اعصااب،  یجراح ینادیدر ب  یاز ا  اف  ر ا م یلیداد . 

فشاار   ی اگناا   شیاز افازا  یریو جلاگ ماریب یبرا  اری ا کینامی ماد

 ی ااتا ا   یدارا مارا یکا ب ایباد . با تاجا با ا یم یا درو  جمجما

 ا یا جر شیدچار افزا یا نایزم یماریب لیمملا اک  با د  الینهراکرا یا

رو  یی اا  با چاا ش  کینامیح ظ  ماد ،خا  و فشار درو  مغز گرد  

  اریا  ا کینامیکنهرل  ماد ی ا بنباد رو  ا،یبا رو خاا   باد. بنابرا

 (.3خاا   د  ) یتلق یضرور یامر مار،یب

 پژوهشیمقاله 
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کا ش اضاطراب، دال    ،یبخش نرام یمنجر با ا قا ، ا ایاز یبنزود

 یو با تاجا با اثار  دا   یم یض  تشنج ی ا  ید   عضالت و فعا 

بار   ،دار ا   کیکا در کا ش کطح عمللرد عصاب وا  و اثار کام ات   

نکاا ، در   ی (. رو  اکه اد 4-5گذار   ) یاثر م کینامی ماد راتییتغ

 یقابال کنهارل بااد  عااارن جاا ب      زیا کم و   زا یدکهرس باد  و م

 ایا . باا ا بادا   یدکها از دارو ا م ایا یایمزااز جملا  ، ا خطر اک ن 

مه اوت با د بال اکه اد  از  کینامی ماد جیت اوت در  ها لیحال، با د 

در  کیا نامیکنهارل  ماد  یبارا  زیا   یرار یماااد د  ،یای گرو  دارو ایا

 ،دارو ااا ایااا ی دااا  . از جملااا یمااارد اکااه اد  واقاا  ماا یناداایب

 2-ندر ارکا هار ن  اا   یا هخاب   ینگا  کیکا  اک  ای یدک م تام

باا   کیا نامی ماد راتییا ض  درد و تغ ،یبخش (. اثرات نرام6باد  ) یم

را  یمطلااب  جید   و  ها ید بال مصرف ن  در مطا عات مخهلف بررک

کاا باا    یوجاد مطا عاات گا ااگا    با(. 7-8گذادها اک  ) شیبا  ما

 ی  اا یمقا یگاا  و  ای یدک م تام زی ا و   ایاز یاثرات بنزود یبررک

ا ا ، در   مه اوت  رداخها ی ا یجراح ی ایکا   مارا یدو دارو در ب ایا

 ی اااریمهغ یبررکاا یباارا ی ژو شاا ،مقا ااا ایاازمااا   رااار  مااها ا

 مااارا یدر ب  ازوالمیااو م ای یدک اام تام یدو دارو کیاانامی ماد

کر ا جام  شا     ی  رن ار    ی ایتح  تعب اعصاب یجراح ی ایکا  

و  ماارا  یب ایدر ا کینامی ماد ی اریح ظ  ا  یاک . با تاجا با ا م

 ا ف مارثر بادا ،     ایا باا ا  یابیا  کاا در دکا    ییدارو افهایبا  ازی 

دو دارو  ایا ا کیا نامیاثارات  ماد  ی  ایحاضر با منظار مقا ی مطا عا

کار   ی  رن ار ا    ی ایا باا تعب  ازمنا  یاعصاب کا   یجراح مارا یدر ب

 .رف یا جام  ذ ،بادن  یم یجراح ایح

 

 ها روش

 ماارا  یب یدو کا کار حاضر بار رو  ی د   یتصادف ینیبا  ییکارنزما

باا   1376-77 ی اا  کاا در کاال   یا هخااب  اعصااب  یجراح ی ایکا  

ا جام و باا   باد  ،ا ز را )س( در دنر اص نا  مراجعا کرد   مارکها یب

 را یا ینیبا  ییدر مرکز ثب  کارنزما IRCT20110528006617Nک  

(Iranian Registry of Clinical Trials ای IRCT . ثب  د   اک )

و    در دکهرس ا هخاب دا   یریگ درک  کنن گا  با رو   ما ا

درصا  برابار باا     75 نا یاطم بیحجم  ما ا با در  ظر گرفها ضر

76/1 (Z1 ،)88  84/8درصاا  تاااا  نزمااا  براباار بااا (Z2)   زیااو 

( مهاکااف فشااار خااا  در S1) اریاا( و ا حااراف معX1) ایا ریاام

( و X2) ایا ریا و م ای یدک ام تام  ی کننا    افا  یدر ی ا گرو 

باا تاجاا باا      ازوالمیا ( مهاکف فشاار خاا  م  S2) اریا حراف مع

 دا   ر گرو  در  ظر گرفهاا   ی  ر برا 27ر با بمطا عات مشابا، برا

  ار و   35، در  ر گارو   یدرص  38ح ود  ز یکا با تاجا با ر

 .د    مطا عا وارد  ر  78در مجماع 

کال )با در  ظار   28-78 ایمطا عا دامل کا ب باورود  ی ااریمع

بااد     ایا (، کا  7-8در مطا عات مشاابا( )  یکن ی ا گرفها مح ود 

د   یم ایکر تعب ی ن   رن ار    یکا ط یا هخاب اعصاب یجراح یبرا

 ی اا اریدرک  در مطا عا بااد. مع  یبرا یکهب ی نگا ا ا  یرضا زیو  

 یکنهرل  رفشار یض  فشار خا  برا یع م ورود دامل مصرف دارو

دارو اا   ایا و ع م املا  افهراق اثر ا کینامیاثر بر  ماد لیخا  )با د 

باا    یح اکا  ی (، کاابقا کینامی ماد ی ا افهایمطا عا بر  یبا دارو ا

مطا عاا   یدارو ا یبررک ی ع م املا  اداما لی)با د  ینادیب یدارو ا

کااب   یزیبا عناا  درما  خاا ر  ای یمادی  اف ی( و درماریب یبر رو

و اثار بار    ای یمادیباد    میکا ال کل    ین هاگا  لی)با د   یئنراکنا

 کیا نامی ماد جیع م املا  افهراق  هاا  جا،یو در  ه ماریب کینامی ماد

 ( باد.7مطا عا( ) یدارو ا ایو  ای یمادیاز مصرف   ی اد

 یباا دارو اا    یح اک ی مشا    زیمطا عا   ازخروج  ی ااریمع

بااد کاا بار     ینادیب ن یا س از دروع فر ینادی ال  ب رییمطا عا و تغ

قارار   یو مارد بررک     ر وارد مطا عا د  63  ی ا، در  نا اکاس ن 

 ی کا و جنس، کابقا ری ظ مارا یب کیاطالعات دماگراف ،گرفهن . ابه ا

 راریمصرف کا  زیخاص و   یمصرف دارو ا ی خاص، کابقا یماریب

 ی اا  ی اریا د  قلاب و  ا ا  بارو   شیدر  ظر گرفها احهمال افزا ی)برا

. باا منظاار    یگرد ینور  اما جم  ( با کمک  رکش18( )کینامی ماد

در داارک    ازوالمیاام زیا و   ای یدک اام تام یاثاار دو دارو یبررکا 

با دو  Random allocationافزار   ا با کمک  رم کنن گا ،  خ   ن 

  ازوالمیا م ی کننا    افا  یو در ای یدک م تام ی کنن   اف یگرو  در

 د   .   میتق 

NPO (Nil per os ) یاز جراحا  شیکااع   ا   8 مارا یب ی مر

 اا گرفهاا دا .     مناکب از ن  Intravenous line (IV line) و   د 

م یدا شی ا و راقب درک  کنن گا  در ب و ورود با اتاق عمل تح  م

 زیا و   اکاهال یو د  هالیقرار گرفهن . ضربا  قلب، فشار خا  ک یقلب

 ی اا  در زماا   یریا گ ا ا از   یبارا  مارا یب یا یمهاکف فشار خا  در

 یا قاا  ی. بارا  یا کنهارل گرد  ی نرام و  اس از جراحا   ش،یمخهلف  

 2 اار دو گاارو  داارک  کنناا گا   رو افااال بااا دز  یباارا ،یناداایب

با  لیو فنها  لاگرمی/کگرم یلیم 5/8با دز  امی، نتراکارلاگرمی/کگرم یلیم

دا .   زیتجاا  ی یداخل ور قیتزربا صارت  لاگرمی/کلروگرمیم 3دز 

در  لاگرمی/کلروگرمیم 1با دز  ای یدک م تام اول،گرو   یک س، برا

دا     قیرق درص  7/8 ایمحلال کا  یک یک 18 ظر گرفها د  کا در 

 . یگرد قیتزر قایدق 18م ت زما   یو ط

 باااااا دز   ازوالمیااااام ی یاااااور قیاااااتزر ،دومگااااارو  

 مااد.  اس از گذدا      اف یدر قاید  دق ی/کاع  طلاگرمی/کلروگرمیم 1

کار   ی قارار داد   رن ار ا     ی با جراح اجااز   ،ینادیب یاز ا قا قاید  دق

با اتااق عمال،      یمطا عا کا در زما  رک کینامی ماد ی اریداد  د . مهغ
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از قارار داد    شی ا  ا ،ینهاباکا ی اس از ا  قاا یدق کیکرد ،  نهابایاز ا شی 

کار   ی  س از قارار داد   رن ار ا     3و  2، 1 قیدقا زیکر و   ی  رن ار   

ا جاام   ایکاا حا   ی. در صارت یثب  گرد   یدر چک   ،د   باد یابیارز

کاا ش   ا یا ج مهار  یلا یم 78با کمهار از   ماریب  هالیفشار خا  ک یجراح

و در  دا   یما  قیا تزر یگارم باا و   یلا یم 5باا دز   ایاف ر یدارو اف ،ی یم

 ی ایا درصا  فشاار خاا   ا    28 زا یبا م ماریفشار خا  ب شیصارت افزا

 یبارا  قاا یدق د گرم و تلرار  ار   یلیم 18 ییالبها ال با دز ابه ا یدارو ،یو

 د . قیکا ش فشار خا  تزر

 اکاهال یو د  اهال یضربا  قلب با در  ظر گرفها فشاار خاا  ک  

کمهار از   زا یا و در صارت اف  ضربا  قلب باا م   یکنهرل گرد ماریب

 اینتارو   قیدار با تزر عالم  یکارد یدرما  براد قا،یضربا  در دق 58

از  یلا ی ای. اگار چاا نتارو     یا گرم ا جاام گرد  یلیم 5/8 ی ایبا دز او 

درماا    یو بارا  اکا   یکارد یدرما  براد یمااد ماجاد برا ایتر یم 

 ،مطا عاا  ایاما در ا ،کادمن  اک  یگر  أبا منش یبطن -یزیبلاک د ل

 یکارد یبراد ناسیکا ک اک ا جام گرفها  یدر صارت اینترو  زیتجا

 ی یا ور یدرماا    یبا ما ایو ب و   اکخ او  خا  فشار اف با  مرا  

 (. 11باد  باد  ) خا  یفشار کمجبرا   یبرا

دارو ا تاکف  رکهار محهرم اتااق عمال ثبا      یتمام یدز مصرف

تاکاف  رکانل    ماارا  ی. قابل ذکر اک  کا اطالعات مرباط با ب یگرد

 ایا مشابا تن ی ا در کر گ زی  یقیتزر یاتاق عمل  ننا  د  و دارو ا

 لیا تحا ینادیبا  زدک مهخصص ب ینادیب ایو تاکف تلن   یگرد

رکنل اتاق عمال و  در مارد مشخصات   زیداد  د . درک  کنن گا   

  اداهن . باا تاجاا باا عا م       ی ا اطالعا  ن  یمارد اکه اد  برا یدارو

و  ماار یب یمارد اکه اد  برا یاطالع  زدک و کادر درما  از  اع دارو

مطا عاا   بااد،  افهایکا با ن  اخهصاص  یاز گرو  ماریع م اطالع ب زی 

  دو کا کار باد.

 24 ی   ااخا SPSSافاازار  مطا عااا بااا کمااک  اارم ایااا ی ااا داد 

(version 24, IBM Corporation, Armonk, NY ماارد تجز ) و  ایا

 ی اا  )درص ( و داد  تع ادبا صارت  ی یک ی ا افهایقرار گرف .  لیتحل

 ی  اا یمقا ید   . بارا  یابیارز اریو ا حراف مع ایا ریبا صارت م یکم

 Repeated measures ANOVAو  t ی اا  از نزماا   یکما  ی اا  داد 

2از نزماا    ،مطا عاا  ی ا یاطالعاات ک  ی  اا یمقا یو برا  یاکه اد  گرد
χ 

 یدار یدر نم . کاطح معنا   شیدر قا ب ج ول با  ما جیاکه اد  د  و  ها

 . یگرد فیتعر P < 858/8مطا عا با صارت  ای ا در ا نزما 

 

 ها افتهی

 یا هخاب اعصاب یتح  عمل جراح ماریب 68 ی ا داد  ،مطا عا ایدر ا

 ایا مارد تجز باد،کر گذادها د    ی  رن ار    شا ین  برا یکا در ط

کاال و   85/46 ± 16/16 ماارا  یب یکن ایا ریقرار گرف . م لیو تحل

درصا (   5/51) ماریب 35 یدرص ( باد  . برا 5/51ز  ) مارا یب شهریب

 یدرصاا ( دارو 5/48  اار ) 33و  ای یدک اام تام یناداایب یدارو

 یناداایگاارو  ب مااارا یب یکاان ایا ریاااکااه اد  داا . م   ازوالمیاام

 ز   ماااارا یب شاااهریبکاااال و  27/47 ± 37/15 ای یدک ااام تام

   ازوالمیاام یناداایگاارو  ب مااارا یب یکاان ایا ریاادرصاا ( و م 68)

درص ( بااد کاا از    6/57مرد ) مارا یب شهریبکال و  37/46 ± 17/17

اخاهالف   یو جن ا  یدو گرو  از  ظر مشخصات کن ایب ی حاظ نمار

 (.1( )ج ول P > 858/8مشا     ش  ) یدار یمعن

 

 یتحت عمل جراح یمارانب جنسی و سنی فراوانی توزیع. 1جدول 

 یدازوالمو م یدیندکسمدتوم ی کننده دریافتدر دو گروه  یانتخاب اعصاب

 گروه یرمتغ

 دکسمدتومیدین

 گروه

 میدازوالم

 آزمون P مقدار

  یارانحراف مع ± میانگین یارانحراف مع ± میانگین 

 t 820/0 39/74 ± 17/17 29/77 ± 39/15 سن )سال(

   تعداد )درصد( تعداد )درصد(  

 2χ 170/0 17( 7/72) 21( 0/40) زن جنس

   19( 4/57) 17( 0/70) مرد

 

،  ااهالیفشااار خااا  ک راتییاا شااا  داد تغ 2جاا ول  جی هااا

 افا  یمهاکف فشار خا  و تع اد ضربا  قلب در گرو  در اکهال،ید

 در طاااال زماااا    ازوالمیاااو م ای یدک ااام تام یدارو ی کننااا  

 نزمااا   جی هااا ا،ی(.  مچنااP < 881/8دار باااد  اکاا  )  یمعناا

Repeated measures ANOVA افا  یدو گارو  در  ای شا  داد ب 

 اکاهال ی(، دP < 881/8)  هالیدارو از  حاظ فشار خا  ک ی کنن  

(882/8  =P  (  مهاکف فشاار خاا ،)845/8  =P    و تعا اد ضاربا )

وجاااد داداا . باارنورد   یدار ی( اخااهالف معنااP=  883/8قلااب )

مهاکف فشار خا   اکهال،ی، د هالیفشار خا  ک یر ایمهغ ایا ریم

باا   ای یدک ام تام و تع اد ضربا  قلب در طاال زماا  در گارو     

 15/188 ± 2/74، 28/25 ± 73/31، 12/71 ± 48/12برابر با  بیترت

 براباار بااا   بیاابااا ترت  ازوالمیااو در گاارو  م 67/78 ± 44/2و 

 67/81 ± 51/2و  17/188 ± 2/82، 2/32 ± 83/48، 42/134 ± 48/2

،  اهال ی شا  داد فشاار خاا  ک   Independent tنزما   جی ها باد.

از گاارو     ازوالمیاامو مهاکااف فشااار خااا  گاارو      اکااهالید

 قاا یدق 3و  2، 1 ی ا در زما  یدار یبا صارت معن ای یدک م تام

از  زیباد. تع اد ضربا  قلب   شهریکر ب ی بع  از گذادها  رن ار   

بعاا  از گذادااها  قااایدق 3کاار تااا  ی قباال از گذادااها  رن ار اا  

باا   ای یدک ام تام از گارو     ازوالمیا مکر در گارو    ی  رن ار   

  (.P < 858/8باد ) شهریب یدار یصارت معن
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 یدازوالمم یو دارو یدیندکسمدتوم ی کننده یافتگروه در 2، متوسط فشار خون و تعداد ضربان قلب در طول زمان در یاستول، دیستولفشار خون س ی یسه. مقا2دول ج

 به  یدنرس گروه یرمتغ

 اتاق عمل

 یشپ یقهپنج دق

 ینتوباسیوناز ا

بعد از  یقهدق 1

 ینتوباسیونا

قبل از گذاشتن 

 سر ی نگهدارنده

بعد از  یقهدق 1

گذاشتن 

 سر ی نگهدارنده

بعد از  یقهدق 2

گذاشتن 

 سر ی نگهدارنده

بعد از  یقهدق 3

گذاشتن 

 سر ی نگهدارنده

 P (Repeated مقدار

measures ANOVA) 

 یگروه ینب یبدون گروه

 یستولفشار خون س

 (جیوه متر یلی)م

 < 001/0 < 001/0 40/107 ± 42/17 57/111 ± 00/15 24/119 ± 23/14 80/121 ± 57/17 18/135 ± 70/13 00/128 ± 24/18 37/135 ± 37/17 یدیندکسمدتوم

 < 001/0 97/131 ± 53/13 73/172 ± 09/17 52/175 ± 02/17 91/125 ± 40/17 97/133 ± 19/18 58/125 ± 48/20 34/135 ± 73/17 میدازوالم

P (آزمون t) 990/0 410/0 540/0 290/0 001/0 > 001/0 > 001/0 >  

 یاستولفشار خون د

 (جیوه متر یلی)م

 002/0 < 001/0 31/43 ± 23/18 80/45 ± 52/17 77/47 ± 11/15 11/72 ± 74/15 51/79 ± 87/14 37/79 ± 41/15 29/85 ± 39/13 یدیندکسمدتوم

 < 001/0 03/83 ± 90/17 74/90 ± 75/17 82/92 ± 72/17 85/78 ± 34/15 34/81 ± 03/14 97/74 ± 25/17 47/80 ± 98/14 میدازوالم

P (آزمون t) 210/0 570/0 470/0 074/0 001/0 > 001/0 > 001/0 >  

فشار خون  یانگینم

 یانیشر

 (جیوه متر یلی)م

 075/0 < 001/0 57/84 ± 42/17 77/90 ± 73/15 71/94 ± 35/15 03/100 ± 70/15 23/108 ± 73/18 80/105 ± 72/18 97/112 ± 80/14 یدیندکسمدتوم

 < 001/0 58/104 ± 00/19 75/115 ± 93/17 85/117 ± 11/19 12/102 ± 17/19 97/104 ± 35/20 78/100 ± 97/22 91/107 ± 53/18 میدازوالم

P (آزمون t) 270/0 290/0 790/0 420/0 001/0 > 001/0 > 001/0 >  

 ضربان قلب 

 (یقهدق یک)در 

 003/0 < 001/0 44/44 ± 55/17 79/48 ± 00/18 57/49 ± 41/14 40/49 ± 54/17 17/73 ± 73/15 83/73 ± 80/17 43/73 ± 07/15 یدیندکسمدتوم

 < 001/0 82/83 ± 11/17 47/85 ± 57/17 97/87 ± 35/14 79/80 ± 38/17 97/79 ± 29/15 73/78 ± 50/17 85/77 ± 23/17 میدازوالم

P (آزمون t) 270/0 170/0 073/0 002/0 001/0 > 001/0 > 001/0 >  

 .اک  نم   ا حراف معیار ±میا ریا  صارت با  ا داد 
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 یدر طا  کیا نامیعااارن  ماد  جااد یدر  نرام ا یمصرف یدارو

باا دز   ایاف ر ای یدک م تامکر در گرو   ی زما  گذادها  رن ار   

در  ؛  ار( بااد   8گارم )  یلیم 58/8با دز  ای  ر( و نترو  3گرم ) یلیم 5

  ار( و دز   7گارم )  یلیم 58البها ال با دز   ازوالمیمدر گرو   کا یحا 

 (.3  ر( باد )ج ول  7/35گرم ) یلیم 818

 

عوارض  یجاددر هنگام ا یمصرف یدز داروها یفراوان یع. توز3جدول 

 سر در دو گروه  ی زمان گذاشتن نگهدارنده یدر ط ینامیکهمود

 یدازوالمم یو دارو یدیندکسمدتوم ی کننده یافتدر

گروه  دز نام دارو

 نیدیدکسمدتوم

گروه 

 دازوالمیم

 0( 0) 100( 3) 5 (گرم ین )میلیافدر

 9( 3/47) 0( 0) 50 (گرم )میلی البتالول

100 (0 )0 (7/35 )5 

 0( 0) 100( 8) 0/5 (گرم ین )میلیآتروپ

 

 بحث

 ی کنناا   افاا ی شااا  داد کااا در گاارو  در حاضاار ی مطا عااا ی ااا افهااای

 ی  رن ار ا    ی ایمطا عا  س از تعب مارد ی اریمهغ یتمام ا،ی یدک م تام

 ی کننا    افا  یدر گارو  در  ،کاا ش  اید  و ا یریگ کر دچار اف  چشم

مشناد بااد. در گارو      ازوالمیکنن گا  م اف یهر از درشیب ای یدک م تام

و  شیاز افازا  یبا ی ا رو ا  ترک ریمهغ راتییتغ زی   ازوالمیم ی کنن   اف یدر

مجمااع   ،حاال  ایمه اوت  شا  داد  اکا . در عا   ی ا زما  یکا ش را ط

از افا    یعااارن  ادا   لیا دارو باا د   افا  یباا در  ازیا کا   یتع اد افراد

 ای یدک ام تام  ی کننا    اف یدر گرو  در ،دادهن  کینامی ماد ی اریمهغ

حاال کاا در    ایدارو در عا  ایا رکا  ا  یبا  ظر م ا،یکمهر باد  اک . بنابرا

مشابا را  شاا  داد  اکا ،    یبیطار تقر با یاثرات جا ب  ازوالمیبا م  ایمقا

 ا،ی یدک ام تام  یبخشا  اثر نرام ی  ایدادها اک . مقا زی  یبنهر یاثربخش

و  ملاارا   شاا  داد کاا     Srivastava ی و  رو افال در مطا عا  ازوالمیم

بااالتر   یمنیو ا رددا گ ها شی  یمشابا با دو دارو یاثربخش ا،ی یدک م تام

کننا گا    اف یو در اک را  شا  داد   یتر مناکب یلینامی ماد ی اریو  ا

 ی باا عنااا  مااد     یل کمهار یفنها  اف یبا در ازی  یدارو،  س از جراح ایا

 (.7ا   ) بخش دادها نرام

در  ای ی شااا  داد کااا دک اام تام  ،و  ملااارا  Parikh ی مطا عااا

 یم ا ا الکاه یتحا  ت  ماارا  یدر ب  ازوالمیا و م لیاز فنها  یبیبا ترک  ایمقا

عااارن   ،حاال  ایو در عا  ا ا   دادها یاتیم حیعال یبر رو یاثرات مشابن

و  Sun ی مطا عاا  جی(.  هاا 12را  شاا   ا اد  اکا  )    یترریگ چشم یجا ب

از  شی ا  ای یدک ام تام  زیبااد کاا تجاا    ایا ا ی  شا  د نا    ، ملارا 

و  ینادا یو اثرات خاب ب یبخش با نرام یبا صارت درو  عضال  یجراح

خاا   مارا     فشار ریگ چشم اف و  یکارد یع م وجاد براد ،حال ایدر ع

 شاا  داد کاا    زیا و  ملاارا     Riker ی مطا عاا  ی ا افهای(. 8باد  اک  )

 یاتیا ح ماارا  یب نراماش ح ظ  یبرا  ازوالمیبا م  ایدر مقا ای یدک م تام

(Critically ill) ی از  ظر  مار   یت اوت ژ ،یو ی ا در بخش مراقب  یب هر 

و کاااطح Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS )اباازار  

 ا،ی یدک ام تام  ی کنن   اف یدر مارا یدر ب ییو از کا ن   اده یاری اد

بااروز  زیااو   امیاارید  ی تجربااا ا،یااتنا دکااهرا زمااا  مهصاال باااد  بااا 

 (.  13خا  کمهر مشناد باد  اک  ) یفشار کمو  یکارد یتاک

مطا عات  م ا اک . بر  ایا جیبا  ها حاضر ی طا عام ی ا افهای

دز با ااس   کیا  قیا و  ملاارا ، تزر  Uyar ی مطا عاا  جیاکاس  ها

کاا   یاتاام یکرا  ماارا  یدر ب ینادیب یاز ا قا شی  ای یدک م تام

 ی اا   اکاخ  فیا منجر باا تخ   ،ا    دادها Pin head-holderبا  ازی 

   یا گرد Skull-pin ی ایا از تعب ی اد ایو  اروا  وکر کینامی ماد

و  Mushtaq ی مطا عااا گ هااا، شی اا(. مشااابا بااا  ااژو ش 2اکاا  )

 ماارا  یفشار خا  و ضربا  قلب در ب زا ی ملارا   شا  داد   کا م

تار   ایی اا  ا،ی یدک ام تام  ی کنن   اف یو در یاتامیکرا  ی ایکا  

 ایا در ا ماارا  یو قنا  خاا  ب   ای روالکه زول،یترو کطاح کا اک 

مشاابا   ، ا افهای ای(. ا3د   اک  ) یکمهر راتییگرو  دکهخا  تغ

بادا  کاا    یو  ملارا  ما  Tanskanenحاصل از مطا عات  جیبا  ها

تار  اکاخ    با کا ش قابل مالحظا ای یدک م تام قیتزر شا  داد   

تحاا  ا جااام  مااارا یتاار در ب  یکاار ا یو اک هاباکاا کیاانامی ماد

 ر،یااا(. در مطا عاااات اخ14 مااارا  بااااد  اکااا  )  یاتاااامیکرا 

 یاماا بررکا   اکا ، دا      ایمقا دارو مااگر چا با  ای یدک م تام

مهاکاف فشاار    اکاهال، یو د  هالیمرتبف با فشار خا  ک ی اریمهغ

 یمشاابن  جی ها گ ها شی ضربا  قلب در  ژو ش  زیو   یا یخا  در

ماا  شاا     ی در مطا عا ای یحاصل در گرو  دک م تام ی ا افهایبا 

 مطا عاات  ایا جیحاضر با  ها ی طا عام ی ا افهای ا،یداد  اک . بنابرا

 . دارد مطابق 

 قیاااو  ملاااارا ، تزر Chaitanya ی در مطا عاااا ،ییاز کاااا

 ی ایا کا   ماارا  یدر ب یلااگراف یا لهروکارت ایدر ح ای یدک م تام

 ایا ریا م شیبا افازا  ی اکام لهامیر ا ا ی اب تم ارال و نم ا یرزک 

دادها  یکا ش ضربا  قلب  مرا  ،حال ایو در ع یا یفشار خا  در

 کیا حجام  ما اا، تلن   ،یکا در رو  جراح ایا ای(. در ع15اک  )

 ی باا مطا عاا   گ هاا  شی ا مارد  ظر در  اژو ش   مارا یب زیو   ینادیب

 شیافازا  ی مشا    رر،ید لیت اوت دادها اک ، مملا اک  د  ضراح

 ااا عمللاارد  ن  ی در مطا عااا یا یمهاکااف فشااار خااا  داار ایا ریاام

اثار   ای ی(. دک ام تام 15-17باد  باد  ) ای یدک م تام کیفاز یبا

کااا بااا رددا یطاایمح ا یگااا رل ی بلاااک کنناا   زیااو   کیهیکاام اتا 

 2-ن  ااا ی ااا ر اا  یگ نا سیکا  شیدر  اا ی ااهیواکاانش نگا  ی واکاطا 
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 ینا  ا یک ی ا در فضاا  ایمنجر با کا ش تردح کاتلال نم کیندر ر 

کاا و   کیا   الکاما از  ای  ر ی( کا ش غلظ   ارا 15، 18گردد ) یم

 یخاا   ادا   یفشار کمدر بروز  رر،ید یاز کا ایکا ش تردح ر  زی 

 (.18مرثر   هن  ) ای یاز دک م تام

  یا از جملا تقا کیکم ات  همیکا ش در عمللرد ک ایا ا،ی مچن

تاا ا  باا کاا ش ضاربا  قلاب       یعصاب وا  ما   کیق م   اراکام ات 

 ای یبااالتر، دک ام تام   یدر دز اا  ،حاال  ایا دادها باد . باا ا  ی مرا 

تاا    شیمنجار باا افازا    2B-ن  اا  ی اا  ر ا   یگ کیمملا اک  با تحر

(. اگار چاا   17خا  گاردد )  ی رفشار جادیا جا،یعضالت عروق و در  ه

با صارت ن  ها ا جاام   ای یدک م تام قیتزرمطا عات مشابا  شهریبدر 

 یدارو در برخا  ایا غلظا  ا  کیا با باال برد     یکر قیتزراما  ،داد یم

 ایا ا کیا نامی ماد راتییا تر در تغ   یچی ا منجر با بروز ادلال   یبررک

باا   ازیا تاا ا     یما  ای یکاا دک ام تام   ایدارو د   اک . با تاجا با ا

را کاا ش   ینادا یبا عمق مناکب ب   یرک یبرا ازیمارد   یدارو زا یم

مملااا اکاا   ،دارو ایااا کیاانامیحاصاال از اثاارات  ماد جی هااا ،د اا 

 یی اا  ی گیا چی  باا مشاا  ات را   ایا ریرا  شا  د   و ت   یی ا ت اوت

  ازوالم،ی(. کا ش فشار خا  در مصرف کنن گا  م17، 17 مرا  کازد )

عضالت صاف جا ار عاروق باا     ا یزاکی ر الری ا لیمملا اک  با د 

دااد کاا منجار باا باروز       جادیا می هاک -میکل  ی ا کا ال  ید بال فعا 

 (.28گردد ) یم  ازوالمیاز م ی اد شایلل یوازور

کا ش  زیو   کیکم ات کیتحر زیکا ش تا  واگال و   ،با عالو 

از  یکارم خاا  در کاا ش فشاار خاا   ادا       ای  ار  یکطاح  اارا  

 ی مرا  یضربا  قلب با صارت جبرا  شیافزا ،ییو از کا  ازوالمیم

گا اا باا    ایا ا حاضر، یحاصل از بررک جیدادها اک . با تاجا با  ها

کار،   ی از قرار داد   رن ار    ی اد کیرک  کا با د بال تحر ی ظر م

 راتییا منجر با تغ ای یکنن گا  دک م تام اف یکا در در یی ا ن یافر

کا تاکاف   یی ا  میمملا اک    ب  با ملا  ،دا   یم کینامی ماد

مرثرتر بااد  بادان . ن چاا م الم اکا ، در       ،ا   د   جادیا  ازوالمیم

 یبرتاار ،مخهلااف ایمطا عااات مهعاا د ا جااام داا   تاکااف محققاا   

باا   کینامینرامش و ثبات  ماد جادیدر ا  ازوالمیبر م ای یدک م تام

 ،حاضار  ی قات مطا عا ی  قطا ایتر (. منم21-24اک  )   یاثبات رک

 کیاانامیاثاارات  ماد ی  ااایبااار بااا مقا ایاو اا یاکاا  کااا باارا ایااا

 ی  رن ار ا    ی ایا تعب ی ایا در افراد کا    ازوالمیو م ای یدک م تام

 ایو حا  شیمخهلف   ی ا  ژو ش، در زما  ایکر  رداخها اک . در ا

  یاز وضع یخاب جیو  ها یبررک مارا یدو دارو در ب ایاثرات ا ،عمل

دک  نم   اک . از  اب یجراح ی ایاو  قیدو دارو در دقا کینامی ماد

 باا  ی حجام  ما اا   ،حاضار  ی مطا عاا  ی ا  یاز مح ود یلی ،ییکا

بادا  و در   یما  یمرکز درما  کیاز  مارا ین  و ا هخاب ب ایی  ب   ا

و  کیا دماگراف ی اا  یژگیو یکل کا دارا ی ن  با جامعا میتعم جا،ی ه

 خاا   باد.    یچی  اک ،مه اوت  ی ژاد ا

گارو  داا      کیع م اکه اد  از  ،مطا عا ایا ررید  یمح ود

دو گارو  را بار    جیباد  تا بهاا   ها یکنن گا  دارو ما م اف یمثل در

 ،مطا عاا  ایا ا رار ید  ی ماد. مح ود یبررک زی  دا  اکاس گرو  

فشار خا   ری ظ کینامی ماد ی ایاو  ی اریمهغ یتناجم ریغ یبررک

خاا    ژ یاک ا  زا یا م ری ظ ییر ایمهغ ا،ی.  مچنبادو ضربا  قلب 

 زیاا ااا و    یااا لهرو  ،یخااا  یتاان س، گاز ااا زا یاام ،یا یداار

 یکا در زما  اکاهرس  ادا   ایا  ا  ای زولیکارت ری ظ یی ا  ارما 

 ،گاردد  رییا  ا مملا اک  دکهخا  تغ  ن  یغلظ  خا  یاز جراح

و  راقبا   باد  اک . اکاه اد  از م  یابیمطا عا قابل ارز ایدر قا ب ا

در  یا یکمااک دااا ،(Bispectoral Index) یناداایعمااق ب شی ااا

 ی ر مطا عاا دکا   ی ما ی ادبر با محققا  م یدارو ا یبرتر کیت ل

 (.25) اک  ش  اکه اد    حاضر

مطا عاا اح ااس    ایا ن  در ا یخاا   یجا کا یرریمنم د ی  لها

  یباا وضاع   Proneاز  ماار یب  یوضاع  رییا تغ ریثأت یگردد، بررک یم

Supine ریثأتا  ا رریا ب ررا یمطا عات د جیعمل اک  کا  ها یدر ا هنا 

 (.26باد  ) یم ماریب کینامین  بر  ماد  ید 

 ی ایاابااا تعب یاتااامیکرا  یباااد  باارا  ایااقاباال ذکاار اکاا  کااا کا  

 یا ناا یزم یماار یمطا عا باد  اکا  و ب  ایورود با ا اریمع ،کر ی  رن ار   

 یابیا باا صاارت مجازا ارز    ،ا ا   د   یجراح ی این  کا   یط مارا یکا ب

 یتار  داد مطا عات گ اهرد   یم ایتاص گ ها، شی ل ی ش   . با تاجا با م ا

ا جاام   ناا یزم ایا در ا داا   هر و در  ظر گرفها گرو  شیب ی با حجم  ما ا

 ک ب  ماد. نایزم ایرا در ا یتر قیدق جیگردد تا بهاا   ها

 

 یریگ جهینت

 ی اااریمهغدر کااا ش  ای یدک اام تام  ازوالم،یاابااا م  ااایدر مقا

 ی با اکه اد  از  رن ار    ازیبا   یاتامیکرا  یجراح یط کینامی ماد

کنهاارل  یبااا دارو ااا ازیاارا  شااا  داد  و   یتاارریگ اثاار چشاام ،کاار

 .کمهر باد  اک  ای یبا د بال دک م تام کینامی ماد

 

 یو قدردان تشکر

ثبا    ی با دمار  یعمام ی زدل یدکهر ی  اما ا یمطا عا حاصل  ا ایا

 یدا شارا  علاام  زدال    یباد کا تاکاف معاو ا   ژو شا    378657

 IR.MUI.REC.1396.3.979و با ک  اخالق   یگرد بیاص نا  تصا

 لا،یوکا  ایاص نا  ثب  د . ب  ی زدل ی اخالق دا شل   ی هایدر کم

مطا عاا   ایا ا یکاا در اجارا   یافاراد  یمقا اا از تماام   ایا  ن گا ی ا

حاضر تحا    ی . مطا عان ی ما یم یتشلر و ق ردا  ،  ا دادها ی ملار

ا جاام ن  بار    ی اا  ناا یا جام  شا   و تماام  ز   یکازما  یما   یحما

  ژو شرر باد  اک . ی عن  
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Abstract 

Background: This study aimed to compare the hemodynamic effects of dexmedetomidine and midazolam in 

neurosurgery candidates who underwent skull-pin head-holder insertion. 

Methods: In this randomized clinical trial study, 68 patients candidate for neurosurgery were divided into two 

groups receiving dexmedetomidine or midazolam. After induction of anesthesia, the patients received 

dexmedetomidine or midazolam based on the group they allocated to. Ten minutes after induction of anesthesia, 

the surgeon was allowed to insert the skull-pin head-holder. Hemodynamic variables were recorded before and 

during the surgery. 

Findings: Among 68 studied patients, there was significant difference between the groups regarding systolic blood 

pressure (P < 0.001), diastolic blood pressure (P = 0.002), mean blood pressure (P = 0.450), and heart rate (P = 0.003). 

Systolic, diastolic, and mean blood pressure in the midazolam group was significantly higher at first, second, and third 

minute after the insertion of the skull-pin head-holder in comparison with the dexmedetomidine group. Moreover, the 

heart rate was significantly higher in the midazolam group before inserting the skull-pin head-holder up to 3 minutes 

after the insertion in comparison with the dexmedetomidine group (P < 0.050). 

Conclusion: Compared with midazolam, dexmedetomidine showed a more significant effect on stabilizing 

hemodynamic parameters during craniotomies that required skull-pin head-holder insertion. Besides, the need 

for hemodynamic control drugs was lower after the administration of dexmedetomidine. 
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