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 1031 اردیبهشت ماه  1لغایت فروردین  03

 مقایسه تاثیر پرفیوژن با جریان ضرباندار و غیر ضرباندار 

 روی عملکرد کلیه طی عمل جراحی  پیوند شریان کرونری قلب بر

 

 4محمد قاضی نور، 3سعید خادمی، 2صادق زارعی،  1محمدرضا قدسی فر
 پرفیوژنیست قل -2

 پرفیوژنیست قل -1

 فلوی بیهوشی قل   -3

 جراح قل   -4
 

افتی و گیردش  ها و مطالعات فراوان صورت گرفته در مورد پرفیوژن بی علی رغم پژوه  زمینه و هدف:

خون مویرگی و سایر عواما مرتبط با گردش خون و پرفیوژن پالستایا و بدون پالس، هنوز نظر واحدی 

در  بکار گیری گردش خون پالستایا و نانپالستایا، به جهت ایجیاد پرفییوژن مناسی  بیافتی کلییه در      

ن کرونری در بیماران راستای کاه  عوارض کلیوی عما جراحی باز قل  در اعمال جراحی پیوند شریا

با بیماری شریان کرونری، به دلیا کمبود مطالعات در این زمینه وجود ندارد، فلیذا انجیام تحقیقیات در    

سازی این امر در راستای کاه  عوارض کلیوی عما جراحی بیاز قلی  حاصیا از گیردش     جهت شفاف

حت عما جراحی پیوند شیریان  خون،توسط دستشاه قل  و ریه در بیماران با بیماری شریان کرونر که ت

 گیرند، نمود  فراوانی پیدا کرده است.کرونر قرار می

این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی تصادفی دو سویه کیور طراحیی و اجیرا شیده اسیت.       مواد و روش:

حیت  نفره بطور تصادفی وارد شده اند.گروه پرفیوژن با جریان ضرباندار، ت 27بیمار در دو گروه  34تعداد 

پرفیوژن ضرباندار و گروه پرفیوژن با جریان بدون ضربان، تحت پرفیوژن بدون ضربان قیرار گرفتنید. بیه    

منظور کاه  خطای حاصا از تکنی  جراحی و سایر مسایا مربوط بیه جیراح در نتیجیه پیژوه ، از     

ز لحاظ اعمال جراحی ی  جراح ، برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است که به جهت محدودیت ا

دارا بودن ماشین قل  و ریه ای که قابلیت ایجاد جریان خون ضرباندار را داشته باشد، بیماران بر حس  

 روزی که تحت عما جراحی قل  قرار گرفته اند، در یکی از دو گروه موجود وارد شده اند.

گیروه پرفییوژن بیا    انید وارد  بیمارانی که روز های زوج)شنبه،دوشنبه،چهارشنبه ( تحت عما قرار گرفته

شینبه ( تحیت عمیا قیرار     جریان غیر ضرباندار و بیمارانی که در روزهای فرد)یکشنبه،سه شینبه و پینج  

 اند وارد گروه پرفیوژن با جریان ضرباندار شده اند .گرفته

نتایج آنالیز اطالعات بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد کیه برونیده ادراری حیین عمیا      ها:یافته

ای نسبت به گروه پرفیوژن بیدون ضیربان بیشیتر    ن در گروه پرفیوژن ضرباندار بطور قابا مالحظهبیمارا
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است. همچنین میزان فیلتریشن گلومرولی بعد از عما بیمیاران گیروه ضیرباندار بیشیتر از گیروه بیدون       

تیر از گیروه   ضربان است. بعالوه میزان نیتروژن اوره خون و کراتینین بعد از عما گروه پالستایا، پیایین 

 نانپالستایا است. 

با توجه به آنالیز اطالعات بدست آمده حاصا از این تحقیق، بهبیود پارامترهیای حیین و     نتیجه گیری:

ها، پرفیوژن ضرباندار تاثیرات مثبتی بیه  بعد از عما بیمار بطور محسوسی مشهود میباشد، بنابراین یافته

 یه دارد.نسبت پرفیوژن بدون ضربان بر روی عملکرد کل
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