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Background and Objective: Intracerebral hemorrhage (ICH) is
caused by bleeding within brain parenchyma and the formation of regional
hematoma. In this study, we compared the effects of trinitroglycerin (TNG)
and labetalol in controlling arterial hypertension in patients with ICH
admitted to the intensive care unit (ICU) of Imam Hospital in Urmia city,
Iran.
Materials and Methods: We selected 54 patients, 20 of whom were treated
with labetalol (preferred treatment) and 34 received TNG serum infusion.
Demographic information, disease severity (using ICH score, Acute
Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation II [APACHEII]
score, and Glasgow Coma Scale [GCS]), and the initial size of the hematoma
(by computed tomography scan imaging) were recorded. Systolic and
diastolic blood pressure were measured every one hour for 24 hours. The
data were analyzed using the appropriate statistical tests in SPSS, version 20.
Results: The mean GCS scores in the labetalol and TNG groups were
10.45±4.11 and 10.17±4.44, respectively (P=0.82). At the time of detection,
the mean amount of hematoma in the labetalol group was 65.15±24.2 cc, and
in TNG group, it was 63.16±28.1 cc (P=0.66). The mean reduction in the
size of hematoma after 24 hours in the labetalol and TNG groups was
41.3±16 cc and 45±17.4 cc, respectively (P=0.95). Hypotension was
observed in 10% of the labetalol group and in 17.4% of the TNG group
(P=0.01). Changes in mean systolic and diastolic blood pressure were not
significantly different between the two groups during 24 hours (P=0.83 and
P=0.99, respectively).
Conclusion: Both drugs are effective in reducing blood pressure and no
significant differences were observed between the two drugs in this regard.
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سابقه و هدف :خونریزي داخل مغزي ( )ICH: Intra Cerebral Hemorrhageدر نتیجه خونریزي داخل
پارانشیم مغز و تشكیل هماتوم منطقهاي ایجاد ميشود .در این راستا مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر انفوزیون
نیتروگلیسرین و البتالول در كنترل فشار خون افزایشیافته شریاني در بیماران با خونریزي داخل مغزي بستري
در بخش مراقبت هاي ویژه بیمارستان امام ارومیه انجام شد.
مواد و روش ها :در این كارآزمایي بالیني  05بیمار طي شش ماه (نیمسال اول  )1306وارد مطالعه شدند كه
 25بیمار با استفاده از البتالول (درمان برگزیده) و  35بیمار توسط سرم  TNGتحت درمان قرار گرفتند .پس
از ثبت مشخصات دموگرافیك بیماران ،شدت بیماري توسط Acute ( APACHE II Score ،ICH Score
 )Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluationو ،)Glasgow Coma Scale( GCS
سایز اولیه هماتوم (به وسیله تصویربرداري سيتي اسكن) ،فشار خون سیستولیك و دیاستولیك هر یك ساعت
به مدت  25ساعت اندازهگیري شدند .اطالعات بهدستآمده توسط نرمافزار  SPSS 20و با استفاده از آزمونهاي
آماري مناسب آنالیز گردیدند.
يافتهها :متوسط  GCSدر گروه البتالول  15/50±5/11و در گروه  15/12±5/55 TNGبود (.)P=5/22
میانگین میزان هماتوم در زمان تشخیص گروه البتالول  65/10±25/2سيسي و در گروه 63/16±22/1 TNG
سيسي بهدست آمد ( .)P=5/66همچنین میانگین كاهش میزان هماتوم پس از  25ساعت گروه البتالول
 51/3±16سيسي و براي گروه  50±12/5 TNGسيسي بود ( .)P=5/00هیپوتنشن نیز در بیماران گروه
البتالول  15درصد و در گروه  12/5 TNGدرصد بهدست آمد ( .)P=5/51شایان ذكر است كه تغییرات
میانگین و انحراف معیار فشار خون سیستولي و دیاستولي در طول  25ساعت تفاوت معناداري در دو گروه
مورد مطالعه نداشت (.)P=5/23 ،P=5/00
نتیجهگیری :بر مبناي نتایج مشخص شد كه هر دو دارو در كاهش فشار خون مؤثر هستند؛ اما تفاوت
معناداري بین كاهش فشار خون توسط این دو دارو مشاهده نگردید.
واژگان كلیدی :پرفشاري خون ،خونریزي داخل مغزي ،البتالول ،نیتروگلیسیرین

مقدمه
سكته مغزي در بین بیماري هاي نورولوژیك در رتبه اول
اهمیت و شیوع قرار دارد و به دو دسته ایسكمیك و هموراژیك
تقسیمبندي مي شود .نوع هموراژیك یا  ICHحدود  15تا 12
درصد از سكتهها را شامل ميشود و پیش آگهي آن به مراتب
بدتر از سكته هاي ایسكمیك بوده و همراه با مرگ و میر در
حدود  05درصد در  35روز اول مي باشد كه نیمي از مرگ و
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میرها در فاز حاد رخ ميدهند ICH .یك اورژانس پزشكي است
كه تشخیص سریع و مدیریت آن قاطعانه مي باشد كه علت آن
زوال و عوارضي است كه در ساعات اولیه پس از بروز خونریزي
بر جاي ميگذارد ] .[1، 2خونریزيهاي پارانشیم مغزي به دو
نوع اولیه ( 25درصد) و ثانویه ( 25درصد) تقسیم ميشوند كه
نوع اولیه بیشتر در اثر پارگي عروق كوچك در نتیجه CAH
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تأثیر انفوزيون نیتروگلیسیرين و البتالول در كنترل خونريزی مغزی

(  )Chronic Arterial Hypertentionیا لیپوهیالونیزهشدن و
با آمیلو ئید آنژیوپاتي ایجاد مي شود و نوع ثانویه در اثر تروما،
تومور ،مشكالت انعقادي و یا عروق غیرطبیعي رخ ميدهد كه
بسته به محل وقوع خونریزي ،سطح هوشیاري در سطوح
مختلف دستخوش تغییر ميگردد؛ بهطور مثال هماتوم در
مخچه و ساقه مغز در اغلب اوقات باعث كما و مرگ ميشود؛
درحالي كه در خونریزي هاي لوبار ،كما غیرمعمولي ميباشد.
شایان ذكر است كه اندازه خونریزي در سيتي اسكن ميتواند
پیشگویي كننده عالئم بیماري باشد؛ بهطوري كه خونریزي
بیش از  2سانتي متر باعث افزایش فشار داخل جمجمهاي شده
و میزان بیش از  5سانتيمتر آن مي تواند موجب مرگ بیمار
گردد ] .[3، 5درمان بیماران  ICHبیشتر بهصورت نگهدارنده
بوده و حمایت تنفسي و ایجاد جریان خون پایدار را شامل
مي شود .در صورت افت هوشیاري براي بیمار لوله تراشه
تعبیه مي گردد و كاهش )Intra Cranial Pressure ( ICP
افزایش یافته به وسیله داروهاي اسموتیك (از جمله مانیتول)
صورت ميگیرد ] .[5درمان از طریق جراحي زماني پیشنهاد
مي شود كه فشار به ساقه مغز وارد گردد و یا خونریزي داخل
پارانشیم منجر به خونریزي داخل بطني و یا خونریزي داخل
جمجمهاي شده و یا خونریزي موجب انسداد بطني و هیدروسفالي
گردد [ .]1افزایش فشار خون طي اولین ساعات بروز ICH
احتمال افزایش ریسك بزرگشدن هماتوم ،زوال و عوارض مغزي
و حتي مرگ در سه ماه بعد را در پي خواهد داشت .از سوي دیگر
كاهش بیش از حد فشار خون باعث افزایش ناحیه ایسكمي اطراف
هماتوم ميشود ][0؛ در نتیجه فشار خون بیمار باید بهصورت
بسیار دقیق كنترل گردد تا از بزرگشدن هماتوم و یا ایسكمي
بیشتر پارانشیم اطراف هماتوم جلوگیري شود .طبق آخرین
راهنماها و دستورالعملهاي منتشرشده ،داروهاي مناسب
جهت كنترل فشار خون در این بیماران عبارت هستند
از :نیكاردپین ،البتالول ،اناالپریل و نیتروپروساید ].[5-6
نیتروگلیسیرین یك نیترووازودیالتور ميباشد كه از عوارض آن
ميتوان به ایجاد هیپوتنشن ،تاكيكاردي ،هیپرتنشن عودكننده
( )Rebound Hypertentionو رادیكال آزاد نیتریت اكساید
اشاره كرد .باید خاطرنشان ساخت كه در مقایسه با البتالول،
احتمال افت فشار خون با این دارو بیشتر است؛ درحالي كه
البتالول یك  1β ،1αو  2βآنتاگونیست ميباشد كه اثرات كمتري
بر ضربان قلب دارد و در مطالعات انجامشده ،كمترین تأثیر را بر
جریان خون مغزي در یك فرد نرمال به همراه داشته است ].[6
با توجه به بررسي و جستجوهاي بهعملآمده از سوي نویسندگان
در منابع و پایگاههاي اطالعاتي و پژوهشي به نظر ميرسد كه
تاكنون در ایران و كشورهاي دیگر به مقایسه اثر این دو دارو
پرداخته نشده است؛ اما نیكاردیپین و البتالول بهطور محدودي
مورد مقایسه قرار گرفتهاند ] .[2-15از سوي دیگر ،با توجه به
اینكه هنوز در مراكز درماني ما انفوزیون  TNGبهصورت شایع
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استفاده ميشود و نتایج این طرح مطالعاتي ميتواند بهطور قابل
توجهي به درمان مؤثر و بهتر این بیماران كمك كند ،مطالعه
حاضر با هدف بررسي مقایسهاي دو داروي البتالول بهصورت
تزریق متناوب و انفوزیون نیتروگلیسرین در كنترل افزایش فشار
خون بیماران دچار خونریزي داخل مغزي بستري در بخش
مراقبتهاي ویژه بیمارستان امام خمیني ارومیه انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه كارآزمایي بالیني پس از تصویب در كمیته
اخالق دانشگاه با كد  IRCT20171221037983N2در نیمه
نخست سال  1306اجرا شد .جامعه آماري را بیماران با
خونریزي داخل مغزي همراه با افزایش فشار خون شریاني
بستري در بخش مراقبت هاي ویژه تشكیل دادند و بیماراني كه
سابقه نئوپالسم مغزي ،مشكالت عروق مغزي ،ایسكمي قلبي و
یا بیماري قلبي داشتند از مطالعه خارج شدند .بیماران مزبور
جزء  Hypertensive Emergencyمحسوب ميشوند كه
اندیكاسیون كنترل سریع فشار خون باال به وسیله داروهاي ضد
فشار خون تزریقي در سریع ترین زمان ممكن دارند .اطالعات
مطابق با چك لیست شامل :اطالعات دموگرافیك ،فشار
خون اولیه در زمان پذیرش بیمار ،شدت بیماري (توسط
 APACHE II Score ،ICH Scoreو  )GCSو سایز اولیه
هماتوم (به وسیله تصویربرداري سيتي اسكن) جمعآوري
شدند .مطابق با طرحهاي مشابه و محدودیت مالي طرح05 ،
بیمار (با استفاده از نرم افزار  STATAبا درنظرگرفتن خطاي
نوع اول  5/50و توان آزمون  25درصد) انتخاب گردیدند كه 25
بیمار با استفاده از البتالول (درمان برگزیده) تحت درمان قرار
گرفتند و اطالعات  35بیمار كه قبالً توسط سرم ( TNGدرمان
روتین انجام شده در این مركز) تحت درمان بودند ،استخراج
گردید .كاهش فشار خون بیماران در  25ساعت اول حداكثر تا
 20درصد میزان پایه بود .پس از تزریق دارو ،فشار خون
سیستولیك و دیاستولیك هر یك ساعت به مدت  25ساعت
اندازه گیري و ثبت شد كه حداقل فشار خون سیستولیك
بیماران پس از احتساب كاهش  20درصد در فشار خون معادل
 155میلي متر جیوه بود .همچنین برادیكارد شدن ،ضربان قلب
كمتر از  65در دقیقه افت فشارخون سیستولیك به زیر 05
میليمتر جیوه در صورت ایجاد شدن ثبت و وارد چكلیست
گردد .الزم به ذكر است ،جهت اندازه گیري عالئم حیاتي از
دستگاه مانیتورینگ  SAADAT ALBURZ B9ساخت ایران
استفاده شد .ذكر این نكته ضرورت دارد كه آمپول البتالول
تزریقي (كرن فارما) ساخت اسپانیا هر آمپول  25سيسي حاوي
 155میليگرم البتالول بود و آمپولهاي  TNGساخت ایران
(كاسپین تأمین) حاوي  15میليگرم  TNGدر  2سيسي بودند.
 25ساعت پس از پذیرش و مداخله ،جهت گسترش سایز
هماتوم مجدداً سيتي اسكن از بیماران به عمل آمد .الزم به ذكر
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موسیالرضايی و همکاران

است تجویز نیتروگلیسرین بهصورت انفوزیون مداوم با شروع اثر
 2-0دقیقه كه دوز آغازین آن  0میكروگرم در دقیقه بود و حداكثر
تا  255میكروگرم در دقیقه تا كنترل فشار خون افزایش پیدا
ميكرد .البتالول با شروع اثر  2-0دقیقه و طول عمر حدود 2-5
ساعت با دوز اولیه (بهصورت بولوس)  25میليگرم داخل وریدي
تجویز شده و در صورت عدم پاسخ مناسب ،هر  25دقیقه بهصورت
بولوس  25-25میليگرم تجویز ميگردید .شایان ذكر است كه
میزان داروي تجویزشده جهت رسیدن به فشار مورد نظر
اندازهگیري ميشد .دادههاي جمعآوريشده وارد نرمافزار SPSS
 20شده و آنالیز گردیدند .متغیرهاي توصیفي بر مبناي كمي و
كیفيبودن بهصورت میانگین با انحراف معیار و فراواني ارائه شدند
و متغیرهاي تحلیلي با توجه به كمي و كیفيبودن توسط
آزمونهاي آماري نظیر  Tو مجذور كاي و یا معادل ناپارامتریك
آنها مورد مقایسه قرار گرفتند .باید خاطرنشان ساخت كه
پژوهشگران به عهدنامه هلسینكي وفادار بودند .الزم به ذكر است
كه براي بیماران بستري در بخش مراقبتهاي ویژه در صورت
نداشتن كنتراندیكاسیون طي  12-25ساعت ،تغذیه رودهاي و
دریافت انرژي آغاز ميگشت و براي بیماران مورد مطالعه در صورت
دریافت داروهاي خوراكي ضد فشار خون قبلي پس از كنترل
وضعیت  Hypertensive Emergencyبه وسیله داروهاي مورد
مطالعه تزریقي و شروع تغذیه انترال ،داروهاي فوق ادامه پیدا
ميكردند.
یافته ها
 05بیمار وارد مطالعه شدند كه  25بیمار با البتالول و 35
بیمار با انفوزیون سرم  TNGتحت درمان قرار گرفتند.
هفت نفر ( 30درصد) از بیماران گروه البتالول مرد و  13نفر
( 60درصد) زن بودند و از  35بیمار گروه 15 ،TNGنفر (51/2
درصد) مرد و  25نفر ( 02/2درصد) زن بودند .مطابق با آزمون
آماري  Fisher Exact Testتفاوت معناداري بین جنس بیماران
دو گروه مورد مطالعه وجود نداشت (.)P=5/55
میانگین سن بیماران در گروه البتالول  65/62±13/50سال
و در گروه  65/25±12/32 TNGسال بود .مطابق با آزمون آماري
 T-testتفاوت معناداري بین سن بیماران در دو گروه مورد مطالعه
وجود نداشت (.)P=5/53
در گروه البتالول تنها سه نفر ( 10درصد) سابقه بیماري فشار
خون باال نداشتند؛ اما  12نفر ( 20درصد) دیگر داراي فشار خون
باال به همراه بیماريهاي دیگر (دیابت ،آلزایمر ،بیماري كلیوي و
تیروئید) و یا تنها فشار خون باال بودند.
در گروه  TNGنیز  15نفر ( 23/6درصد) سابقه فشار خون
باال نداشتند و  26نفر ( 26/5درصد) داراي فشار خون باال به
همراه بیماريهاي دیگر (دیابت و بیماري كلیوي) و یا تنها فشار
خون باال بودند.
الزم به ذكر است كه چهار نفر ( 25درصد) در گروه البتالول
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و دو نفر ( 0/0درصد) در گروه  TNGسیگاري بودند؛ اما هیچكدام
از بیماران دو گروه مورد مطالعه الكل مصرف نميكردند.
عالئم بالیني بیماران در گروه البتالول عبارت بودند از11 :
نفر ( 00درصد) اختالل حركتي ،نه نفر ( 50درصد) اختالل تكلم،
هفت نفر ( 30درصد) اختالل حسي 11 ،نفر ( 00درصد) افت
هوشیاري و سه نفر ( 10درصد) افتادن ناگهاني.
عالئم بالیني بیماران در گروه  TNGنیز بدینشرح بود21 :
نفر ( 61/22درصد) اختالل حركتي 12 ،نفر ( 30/3درصد)
اختالل تكلم ،دو نفر ( 0/22درصد) اختالل حسي 25 ،نفر
( 02/22درصد) افت هوشیاري ،هشت نفر ( 23/02درصد) افتادن
ناگهاني و یك نفر ( 2/0درصد) تاري دید.
در ارتباط با یافتههاي سيتي اسكن در گروه البتالول در مورد
 12نفر ( 65درصد)  ،ICHشش نفر ( 35درصد)  ICH+IVHو
دو نفر ( 15درصد)  ICH+SAHثبت شده بود و براي بیماران
گروه  TNGدر مورد  10نفر ( 55/2درصد)  12 ،ICH+IVHنفر
( 02/0درصد)  ICHو دو نفر ( 0/2درصد)  IVH+SAHگزارش
شده بود.
محل یافتههاي سيتي اسكن نیز بهصورت زیر بود:
در گروه البتالول :پنج مورد ( 20درصد) تاالموس ،چهار مورد
( 25درصد) پریتال ،چهار مورد ( 25درصد) تمپوروپاریتال ،چهار
مورد ( 25درصد) پوتامن ،دو مورد ( 15درصد) فرونتال و یك
مورد ( 0درصد) مخچه
در گروه  13 :TNGمورد ( 32/23درصد) تاالموس ،سه مورد
( 2/22درصد) پریتال ،دو مورد ( 0/22درصد) تمپورال ،پنج مورد
( 15/2درصد) پوتامن ،چهار مورد ( 11/22درصد) هیپوتاالموس
و شش مورد ( 12/65درصد) مخچه
عالوهبراین ،متوسط  GCSدر گروه البتالول  15/50±5/11و
در گروه  15/22±5/55 TNGبود .مطابق با آزمون آماري
 T-testتفاوت معناداري بین سطح هوشیاري دو گروه مورد
مطالعه وجود نداشت ( .)P=5/22باید عنوان نمود كه بیماران
مورد مقایسه ترومایي نبودند.
میانگین دوز داروي مصرفي در گروه البتالول
 125/13±120/20میليگرم و در گروه 020/15±130/10 TNG
میكروگرم بود.
میانگین میزان هماتوم در زمان تشخیص در گروه البتالول
 65/10±25/2سيسي و در گروه  63/16±22/1 TNGسيسي
بود .مطابق با آزمون آماري  T-testتفاوت معناداري بین هماتوم
اولیه بین دو گروه مورد مطالعه وجود نداشت (.)P=5/66
میانگین كاهش میزان هماتوم پس از  25ساعت در گروه
البتالول  51/3±16سيسي و در گروه  50±12/5 TNGسيسي
بود .مطابق با آزمون آماري  T-testتفاوت معناداري بین كاهش
میزان هماتوم پس از  25ساعت بین دو گروه مورد مطالعه وجود
نداشت (.)P=5/00
از سوي دیگر ،میانگین نمره  APACHE IIدر گروه البتالول
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 10/05±3/12و در گروه  16/62±3/51 TNGبود .شایان ذكر
است كه تفاوت معناداري از نظر نمره  APACHE IIبین دو
گروه مورد مطالعه وجود نداشت (( )P=5/12جدول .)1
میانگین نمره  ICHدر گروه البتالول  1/00±5/32و در گروه
 2/23±5/20 TNGبود .تفاوت معناداري از نظر نمره  ICHبین
دو گروه مورد مطالعه وجود نداشت (.)P=5/00
از میان  25بیمار گروه البتالول دو نفر ( 15درصد) و از  35بیمار
گروه  TNGیك نفر ( 2/0درصد) دچار برادیكاردي شده بودند.
مطابق با آزمون آماري  Fisher Exact Testتفاوت معناداري بین
برادیكاردي دو گروه مورد مطالعه وجود نداشت (.)P=5/3
عالوهبراین ،دو نفر ( 15درصد) از گروه البتالول و شش نفر
( 12/5درصد) از گروه  TNGدچار هیپوتنشن شده بودند .مطابق
با آزمون آماري  Fisher Exact Testتفاوت معناداري بین
هیپوتنشن در دو گروه مورد مطالعه وجود داشت (.)P=5/51

هزینه داروي البتالول مصرفي معادل  2015555ریال و
هزینه  TNGمصرفي برابر با  552555ریال بود .مطابق با آزمون
آماري  T-Testتفاوت آماري معناداري بین دو گروه از نظر هزینه
وجود داشت (.)P=5/551
در این مطالعه در هر دو گروه میانگین و انحراف معیار فشار
خون سیستولي در طول  25ساعت مطابق با آزمون آماري
 Repeated Measureبررسي گردید كه نتایج بهدستآمده از
این آزمون تفاوت معناداري را بین تغییرات فشار خون سیستولي
دو گروه مورد مطالعه نشان نداد (( )P=5/00شكل .)1
در ادامه به بررسي میانگین و انحراف معیار فشار خون
دیاستولي طي  25ساعت مطابق با آزمون آماري Repeated
 Measureدر هر دو گروه پرداخته شد .نتایج بهدستآمده از این
آزمون تفاوت معناداري را بین تغییرات فشار خون دیاستولي بین
دو گروه مورد مطالعه نشان نداد (( )P=5/23شكل .)2

جدول  :1میانگین و انحراف معیار مشخصات بالیني در دو گروه مورد مطالعه
گروه البتالول

گروه TNG

معناداری

APACHE II

15/50±5/11
10/05±3/12

15/12±5/55
16/62±3/51

5/22
5/12

میزان هماتوم در زمان تشخیص

65/10±25/2

63/16±22/1

5/66

51/3±16

50±12/5

5/00

GCS

كاهش میزان هماتوم پس از  21ساعت

شکل  :1میانگین و انحراف معیار فشار خون سیستولي طي  25ساعت در دو گروه مورد مطالعه

شکل  :2میانگین و انحراف معیار فشار خون دیاستولي طي  25ساعت در دو گروه مورد مطالعه
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موسیالرضايی و همکاران

بحث
سكته مغزي شایع ترین بیماري مغز و اعصاب در بزرگساالن
است .خونریزي اولیه مغز كه به دلیل فشار خون باال رخ ميدهد،
وخیم ترین نوع سكته مغزي ميباشد و شایعترین علت
خونریزيهاي درون جمجمه را شامل ميشود ] .[11، 12كنترل
قابل قبول فشار خون اهمیت بهسزایي در جلوگیري از بروز
خونریزيهاي بعدي دارد و احتمال خونریزيهاي مداوم پس از
نخستین خونریزي مغزي در افرادي كه درمانهاي پایینآورنده
فشار خون باال را به مدت كمتر از سه ماه انجام دادهاند ،بسیار
بیشتر از افرادي است كه درمانهاي طوالنيمدتتر داشتهاند
].[13، 15
در مطالعه حاضر به مقایسه اثر تزریق البتالول بهصورت
متناوب و انفوزیون  TNGدر كنترل فشار خون افزایشیافته
شریاني در بیماران با خونریزي داخل مغزي بستري در بخش
مراقبت هاي ویژه بیمارستان امام ارومیه پرداخته شد .در این
مطالعه تفاوت آماري بین جنس و سن بیماران وجود نداشت و
فشار خون بیشترین میزان را در ارتباط با بیماري زمینهاي افراد
بستري در بخش مراقبتهاي ویژه دچار خونریزي مغزي به خود
اختصاص داد؛ بنابراین مهار دقیق فشار خون باال براي جلوگیري
از خونریزي مغزي بسیار مهم ميباشد.
شایعترین عالئم بیماري در هر دو گروه مورد مطالعه عبارت
بود از اختالل تعادل ،تكلم و كاهش هوشیاري و یافتههاي سيتي
اسكن مغزي بیماران شامل :خونریزي داخل مغزي ،خونریزي
داخل بطني و خونریزي ساب آراكنوئید بود؛ بهطوري كه تفاوت
معناداري در دو گروه تحت درمان از نظر یافتههاي سيتي اسكن
وجود نداشت .همچنین به لحاظ محل درگیري تمپوروپریتال،
مخچه و فرونتال ،تاالموس بیشترین محل درگیريها بود.
بر مبناي نتایج بین سطح  GCCو داروي مصرفي،
تغییرپذیري فشار خون و میزان هماتوم در زمان تشخیص و 25
ساعت پس از درمان و نیز نمره  APACHE IIو  ICHتفاوت
معناداري بین دو گروه مورد مطالعه مشاهده نگردید .باید
توجه داشت كه اندازه خونریزي در سيتي اسكن ميتواند
پیشگویي كننده عالئم بیماري باشد؛ بهطوري كه خونریزي
بیش از  2سانتي متر موجب افزایش فشار داخل جمجمهاي شده
و مقدار بیش از  5سانتيمتر آن مي تواند باعث مرگ بیمار
گردد ] .[3، 5بر مبناي یافتههاي سي تي اسكن ،بیماران مورد
مطالعه در زمان تشخیص دچار هماتوم وسیعتري بودند كه با
مصرف داروي البتالول و  TNGمیزان هماتوم  25ساعت بعد
در هر دو گروه البتالول و  TNGكاهش پیدا كرد؛ اما این كاهش
تفاوت معناداري را بین دو گروه تحت درمان نشان نداد.
در این راستا در مطالعه سانتالوسیا كه به بررسي درمان
خونریزي داخل پارانشیم مغزي پرداخته شد ،اندازه هماتوم
به عنوان یكي از مهمترین پیشبینيكنندههاي مرگ در  35روز
اول و گسترش آن بهعنوان پیشبینيكننده زوال عصبي در نظر
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گرفته شد ] . [3مطالعه حاضر از نظر كنترل میزان هماتوم با
استفاده از داروي  TNGو البتالول با مطالعه فوق همسو
مي باشد؛ به نحوي كه در این مطالعه با كنترل و كاهش اندازه
هماتوم از زوال عصبي در بیماران بستري در بخش مراقبتهاي
ویژه ترخیص شده جلوگیري شده است .اگرچه در مطالعه حاضر
پیامد طوالني مدت بیماران بررسي نشده است كه بررسي آن
توصیه ميگردد.
عالوهبراین ،یافتههاي مطالعه حاضر نشان داد كه تفاوت
معناداري بین میانگین فشار خون سیستولي و دیاستولي بین دو
گروه مورد مطالعه وجود ندارد؛ اما انفوزیون  TNGدر مقایسه با
تزریق البتالول بهصورت متناوب در كمترین زمان ممكن موجب
كاهش فشار خون بیماران شده است .در این زمینه باید
خاطرنشان ساخت كه اگرچه البتالول یك درمان برگزیده و قابل
قبول براي كاهش فشار خون در بیماران خونریزي داخل مغزي
ميباشد؛ اما فشار خون را به آرامي پایین آورده است .ما این مسأله
را چنین توجیه ميكنیم كه احتماالً داروي البتالول با پروتكل
مناسب براي بیماران تجویز نشده است و یا عدم آشنایي مناسب
پزشكان با توجه به كمتر استفادهكردن از آن منجر به كاهش
فشار خون بهطور نامناسب شده است .پیگیري عوارض داروهاي
مورد استفاده در مطالعه حاضر نشان داد كه تفاوت معناداري بین
بروز هیپوتنشن بین دو گروه مورد مطالعه وجود دارد؛ بهطوري
كه در گروه  TNGهیپوتنشن بیشتر از بیماران دریافتكننده
البتالول و برعكس برادیكاري در بیماران تحت درمان با البتالول
بیشتر از گروه  TNGمشاهده گردید .باید به این نكته توجه
داشت كه تاكيكاردي در پي تجویز انفوزیون  TNGبهصورت
رفلكسي بیشتر مشاهده ميشود.
منابع معتبر جدید چندین داروي ضد فشار خون را جهت
درمان فشار خون باالي شریاني در بخش مراقبتهاي ویژه توصیه
ميكنند كه بهطور كلي در سه دسته دارویي وازودیالتورهاي
نیتریك اكساید (نیتروپروساید و نیتروگلیسرین) ،بلوکكنندههاي
كانال كلسیمي (كلویدیپین و نیكاردیپین) و متفرقه شامل:
البتالول ،فنتوالمین ،اناالپریل و هیدراالزین جاي ميگیرند ][10
كه از بین آن ها مطالعات محدودي به بررسي دو داروي
نیكاردیپین و البتالول در كنترل فشار خون در بیماران با سكته
مغزي هموراژیك پرداخته اند .در این ارتباط ،دریك و همكاران
عنوان نمودند كه نیكاردیپین ميتواند بهعنوان یك جایگزین
براي البتالول با تحملپذیري مشابه مورد استفاده قرار گیرد ][2
كه این امر با نتایج مطالعه حاضر مبني بر اینكه  TNGدر مقایسه
با البتالول تأثیر به سزایي بر كاهش فشار خون دارد همسو
ميباشد .به این معنا كه  TNGدر مقایسه با البتالول یك داروي
ایدهآل و مؤثر در كاهش فشار خون بیماران مورد مطالعه بوده
است .البته دیگر مطالعه صورتگرفته در این زمینه تاحدودي
نتایج متفاوتي را نشان ميدهد .در مطالعه ارتگا و همكاران دو
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داروي نیكاردیپین و البتالول به یك اندازه براي كنترل فشار
خون در بیماران مبتال به خونریزي داخل مغزي و خونریزي زیر
عنكبوتیه مؤثر بودند ] [0كه این مهم با نتایج مطالعه حاضر
مبني بر اینكه  TNGدر مقایسه با البتالول در كاهش فشار خون
مؤثر بوده است مغایرت دارد.
وولوزین و همكاران نیز در مطالعه خود نشان دادند كه تفاوتي
در تنوع فشار متوسط شریاني ( MAP: Mean Arterial
 )Pressureدر دو گروه نیكاردیپین و البتالول وجود ندارد و
نیكاردیپین موجب پاسخ سریع به درمان و شكست درمان كمتر
ميشود ] [15كه این امر به لحاظ تأثیر  TNGدر مقایسه با
البتالول با نتایج مطالعه حاضر همسو ميباشد.
عالوهبراین ،در مطالعه انجامشده توسط ساكو و همكاران در
سال  2555درمان  ICHدر درجه اول حمایتي قرار داشت ].[5
این پژوهشگران گزارش نمودند كه كنترل فشار خون در این
بیماران بسیار مفید ميباشد كه عالوه بر كنترل میزان هماتوم،
كنترل فشارخون نیز الزم است تا پیامد بیماران ترخیص یافته
بهبود پیدا كند ،همسو مي باشد .با وجود اینكه پیگیري بیماران
مورد مطالعه در طوالنيمدت از اهداف مطالعه حاضر نبود؛ اما با
این حال ميتوان چنین برآورد كرد كه با كنترل میزان هماتوم و
فشار خون باال ،پیامد خوبي در انتظار بیماران بستري در بخش
مراقبتهاي ویژه خواهد بود.
الزم به ذكر ميباشد كه در این مطالعه به دلیل متغیربودن
مداوم فشار خون و دریافت دارو در ساعات متفاوت ،زمان رسیدن
به فشار خون هدف بهطور دقیق ثبت نشده است و این یكي از
محدودیتهاي مطالعه حاضر در مقایسه با مطالعات قبلي
انجامشده ميباشد؛ بنابراین ثبت دقیق پرونده بالیني بیماران
توسط پرستاران مستقر در بخش مراقبتهاي ویژه ميتواند در
معرفي بهترین داروي تنظیمكننده فشار خون در بیماران ICH
مؤثر باشد .از دیگر محدودیتهاي مطالعه حاضر حجم نمونه
پایین به دلیل محدودیت منابع مالي مطالعه بود؛ زیرا این مطالعه
در راستاي پایاننامه پزشكي عمومي انجام شده است و با توجه
به قیمت نسبتاً باالي داروي مورد استفاده و اینكه تعداد
آمپولهاي مورد نظر باالتر از كمك دریافتي از سوي معاونت
پژوهشي دانشگاه بود و نیز از آنجایي كه این آمپولها بهصورت

روتین براي بیماران استفاده نميشد ،مجري طرح ميبایست خود
داروهاي فوق را تهیه مينمود .امید است نتایج این مطالعه و
سیاستهاي درماني باعث رفع این محدودیتها بشوند.
همانگونه كه قبالً بیان شد ،این مطالعه اولین نمونهاي
ميباشد كه به مقایسه تأثیر دو داروي البتالول و  TNGپرداخته
است .از سوي دیگر به دلیل برخي از محدودیتهاي مطالعه از
جمله عوامل مخدوشگر (قراردادن داروهاي خوراكي ضد فشار
خون و نداشتن شرایط ورود به مطالعه) ،تعداد نمونههاي
انتخابشده در مقایسه با مطالعات بررسيشده در این زمینه كمتر
ميباشد .این درحالي است كه حجم باالي بیماران مورد مطالعه
ميتواند در بهدستآوردن نتایج مطلوب تأثیر داشته باشد .در این
ارتباط ،انجام مطالعات آتي با تعداد نمونههاي بیشتر ،مطالعهاي
جدید مبني بر مقایسه اثر انفوزیون البتالول و انفوزیون  TNGو
كنترل فشار خون و پیگیري زمان رسیدن به فشار هدف با توجه
به نوع خونریزي و شدت آن توصیه ميگردد.
نتیجهگیری
یافتههاي مطالعه حاضر نشان داد كه انفوزیون  TNGو تزریق
البتالول بهصورت متناوب (البته با مختصر تفاوت) هر دو در
كاهش فشار خون مؤثر هستند و با كنترل فشار خون در بیماران
با خونریزي داخل مغزي ،میزان هماتوم  25ساعت پس از درمان
قابل كنترل ميباشد كه این امر از زوال عصبي جلوگیري نموده
و پیامد خوبي را براي این بیماران پیشبیني مينماید .عالوهبراین،
رعایت دقیق پروتكل درماني منجر به پاسخ سریع به درمان،
كاهش میزان دوز مصرفي و كاهش میزان هماتوم خواهد گردید.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارومیه،
كمیته اخالق دانشگاه و كاركنان پرستاري محترم بخشهاي
اورژانس ،مراقبتهاي ویژه عمومي و داخلي اعصاب بیمارستان
امام ارومیه جهت همكاري در راستاي انجام این پژوهش تشكر و
قدرداني ميگردد .شایان ذكر ميباشد كه در مطالعه حاضر
هیچگونه تعارض منافعي گزارش نگردیده است.
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