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مقایسه تغییرات همودینامیک نیتروگلیسرین جلدی با نیتروگلیسرین وریدی در
بیماران با ایسکمی قلبی شناخته شده در عمل جراحی فیکو
عبدالرسول انوریپور  ،7ليال کاظمي زنجاني  ،2عبدالرضا نجفي انارکي  ،7کامران ميرزايي
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 7گروه بيهوشي و مراقبتهای ويژه ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 9گروه پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله -39/1/21 :پذيرش مقاله)39/72/6 :

چكيده
زمينه :با توجه به روند رو به افزايش بيماریهای قلبي عروقي و ايسكمي قلبي و همچنين افزايش شيوع عمل جراحي فيكو در افراد مسن که بهصورت
سرپايي انجام ميشود و بيماران پس از ثبات هموديناميک از بيمارستان مرخص ميشوند ،هدف از انجام اين مطالعه کنترل بهتر هموديناميک در بيماران با
ايسكمي قلبي شناخته شده در عمل جراحي فيكو تحت بيهوشي عمومي و پيشگيری از بروز عوارض قلبي عروقي در حين و پس از عمل جراحي در اين
گروه از بيماران ميباشد .در اين مطالعه به مقايسه نيتروگليسرين وريدی و نيتروگليسرين جلدی در برقراری ثبات هموديناميک در عمل جراحي فبكو با
بيهوشي عمومي پرداخته شده است.
مواد و روشها :مطالعه حاضر بهصورت کارآزمايي باليني تصادفي شده بر روی  01بيمار کانديدای عمل جراحي فيكو با بيهوشي عمومي در محدوده سني
 01-11سال با تغييرات نوار قلب قبل از عمل بنفع ايسكمي قلبي بهمدت يكسال انجام شد .بيماران حائز شرايط مطالعه بهصورت تصادفي به دو گروه
مساوی تقسيم شدند :گروه اول نيتروگليسرين وريدی پيش از مرحله القا بيهوشي بهميزان  1/0 ،1/20ميكروگرم/کيلوگرم/دقيقه شروع و بر اساس تغييرات
هموديناميک دوز آن تنظيم شد .بيماران کانديدای نيتروگليسرين جلدی  11دقيقه پيش از القا بيهوشي پچ پوستي بهميزان  2سانتيمتر در قدام قفسه سينه
گذاشته شد .روش بيهوشي در مراحل القا و نگهدارنده در هر دو گروه يكسان انتخاب گرديد .کليه بيماران با ماسک حنجرهای اداره شدند و تحت
مانيتورينگ غيرتهاجمي تغييرات  ST-Tو آريتمي مورد بررسي قرار گرفتند .قشارخون سيستوليک؛ دياستوليک؛ متوسط شرياني و ضربان قلب با کمک
مانيتورينگ غير تهاجمي در زمانهای مشخص (قبل از القائ بيهوشي 7 -دقيقه و  9دقيقه پس از القا -پس از تعبيه ماسک حنجرهای -پس از تحريک جراحي
– پس از خروج ماسک حنجرهای و  7ساعت پس از عمل جراحي) در پرسشنامه ثبت گرديد .روش فيكو در هر دو گروه از بيماران يكسان بود و از اپي
نفرين استفاده نگرديد .دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSSويرايش  76در سطح معنيدار  1/10مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافتهها :در اين مطالعه اختالف معناداری در ميانگين سني ،جنس و شاخصهای هموديناميک پايه شامل فشار سيستوليک ،فشار دياستوليک ،ضربان قلب و
فشار متوسط شرياني وجود نداشت .فشار سيستوليک در گروه نيتروگليسرين وريدی در دقيقه سوم پس از القاء بيهوشي ،گذاشتن ماسک حنجرهای و خروج
ماسک حنجرهای و يک ساعت پس از عمل جراحي بهصورت معناداری کمتر از گروه نيتروگليسرين جلدی بود .فشار دياستوليک در گروه نيتروگليسرين
وريدی پس از خروج ماسک حنجرهای بهصورت معناداری کمتر از گروه نيتروگليسرين جلدی بود .ضربان قلب در گروه نيتروگليرين وريدی در دقيقه سوم
پس از القای بيهوشي؛ پس از گذاشتن ماسک حنجرهای و پس از تحريک جراحي بيشتر از گروه نيتروگليسرين پوستي بود و از نظر آماری نيز معنادار
بود.فشار خون متوسط شرياني در دو گروه مورد مطالعه از نظر آماری اختالف معناداری نداشت.
نتيجهگيری :در اين مطالعه نشان داده شد که نيتروگليسرين جلدی در مقليسه با نيتروگليسرين وريدی در بيماران با ايسكمي قلبي شناخته شده در عمل
جراحي فيكو با بيهوشي عمومي ميتواند ثبات هموديناميک را برقرار نمايد .تغييرات هموديناميک حين عمل از قبيل هيپرتانسيون سيستوليک ،هيپوتانسيون
دياستوليک و تاکيكاردی مداوم ،نميتواند بيمار ايسكميک قلبي را در حضور پماد نيتروگليسرين جلدی متأثر کند.
واژگان کليدی :نيتروگليسرين جلدی ،نيتروگليسرين وريدی ،بيماری ايسكمي قلبي ،عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون ،بيهوشي عمومي
* بوشهر ،گروه پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
Email: k.mirzaei@bpums.ac.ir
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پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس

انوریپور و همكاران

تغييرات هموديناميک نيتروگليسرين در بيماران ايسكمي قلبي در عمل جراحي فيكو 7760 /

عوارض قلبي عروقي جدیترین عوارض حین عمل

وریدی است (.)6

جراحي محسوب ميشود و شیوع مربیدیتي قلبي در

با توجه به روند رو به افزایش بیماریهای قلبي

بیماران تحت عمل جراحي غیر قلبي  1تا  5درصد

عروقي و همچنین شیوع عمل جراحي فیكو در این

تخمین زده ميشود (.)1

گروه سني به مقایسه دو نوع نیتروگلیسربن موجود

هدف در اداره بیهوشي بیماران با ایسكمي قلبي

پرداخته شد که حداقل تغییرات همودینامیک در این

شناخته شده؛ تعدیل پاسخهای عصبي سمپاتیک و

بیماران را بههمراه داشته باشد.

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.006

مقدمه

کنترل همودینامیک ميباشد که اساس آن در مرحله
ایسكمي قلبي است ( 2و  )3که با ایجاد تعادل بین

این مطالعه کارآزمایئ بالیني تصادفي یک سو کور

عرضه و تقاضای اکسیژن و میزان خونرساني مهیا

ميباشد که پس از تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم

ميشود (.)4

پزشكي بوشهر به شماره  11501و ثبت آن در مرکز

عواملي از قبیل :افزایش فشار خون سیستولیک ،کاهش

مطالعات

فشار دیاستولیک ،تاکیكاردی مداوم با ضربان بیش از

IRCT201105125751N2

 111در دقیقه وهایپوکسمي شریاني ،بیمار را در

رضایتنامه کتبي از بیماران واجد شرایط ،انجام گردید.

شرائط تشدید ایسكمي و تغییرات نوار قلب قرار

معیارهای ورود به مطالعه کلیه بیماران کاندیدای عمل

ميدهد (.)4

جراحي فیكو در محدوده سني  41-01سال با تغییرات

انفوزیون نیتروگلیسرین وریدی بهعنوان پروفیالکسي

نوار قلب قبل از عمل بنفع ایسكمي قلبي ميباشند.

در بروز ایسكمي حین عمل جراحي پیشنهاد شده

بیماران دیابتي کنترل نشده نوع یک و دو ،بیماران با

است به نحوی که افزایش فشارخون در بیماران

عملكرد بطني کاهش یافته (کسر جهشي بطن چپ

دریافت کننده نیتروگلیسرین وریدی بهصورت

کمتر از  35درصد) ،بیماران کاندیدای عمل جراحي

انفوزیون ،شیوع کمتری در پاسخ به لولهگذاری تراشه

فیكو بروش بيحسي موضعي و همچنین بیماران در

در مرحله اینداکشن داشته است (.)5

معیار  ،ASA3از مطالعه حذف شدند.

پماد نیتروگلیسرین جلدی با غلظت  2درصد جذب

کلیه بیماران با استفاده از توزیع تصادفي طبقهای بر

راحتي از طریق پوست داشته که در طي  21تا 31

حسب جنسیت بیماران با استفاده از جدول اعداد

دقیقه نیتروگلیسرین به سطح خوني مناسبي ميرسد که

تصادفي به دو گروه  25نفره تقسیم شدند .برای یک

این سطح درماني  4تا  6ساعت طول اثر دارد (.)5

گروه از بیماران از نیتروگلیسرین جلدی و برای گروه

این پماد پوستي حاوی نیتروگلیسرین مایع یا

دیگر از تزریق نیتروگلیسرین وریدی پیش از القای

نیتروگلیسرین باند شده به ژل پلیمر است که بكندی از

بیهوشي عمومي استفاده شد.

راه پوست جذب ميشود بهنحوی که فارماکوکینتیک

پس از برقراری مانیتورینگ از داروهای میدازوالم (2

پماد جلدی نیتروگلیسرین؛ مشابه نیتروگلیسرین

میليگرم)؛ فنتانیل ( 2میكروگرم /کیلوگرم)؛ پروپوفول

http://bpums.ac.ir
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اینداکشن و نگهدارنده بیهوشي اجتناب از تشدید

مواد و روشها

/ 7766طب جنوب

کیلوگرم)؛

سیس

آتراکوریوم

( 1/2-1/1میليگرم /کیلوگرم) در مرحله القا بیهوشي
استفاده شد .در مرحله نگهدارنده بیهوشي بیماران با
انفوزیون پروپوفول ( 51-111میكروگرم /کیلوگرم/

کای و من ویتني در سطح معنيدار  1/15مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفتند.

يافتهها

دقیقه) اکسیژن و نایتروس اکساید هر کدام بهمیزان 51

در این مطالعه  51نفر شامل  25نفر مرد و  25نفر زن

درصد اداره شدند .جهت کلیه بیماران ماسک

با میانگین سني  65/42و انحراف معیار  0/00سال و

حنجرهای تعبیه گردید.

دامنه سني  44تا  04سال مورد مطالعه قرار گرفتند.

بیماران کاندیدای نیتروگلیسرین جلدی  41دقیقه پیش

میانگین (انحراف معیار) سني بیماران مرد و زن

قفسه سینه گذاشته شد .در صورت عدم کنترل صحیح

بین سن بیماران دو گروه تفاوت آماری معنيداری

همودینامیک در این گروه از بیماران نیتروگلیسرین

مشاهده نشد ( .)p=1/610همچنین میانگین (انحراف

وریدی شروع گردید.

معیار) سني بیماران گروه دریافت کننده نیتروگلیسرین

بیماران کاندیدای نیتروگلیسرین وریدی پیش از مرحله
القا بیهوشي بهمیزان  1/5میكروگرم /کیلوگرم /دقیقه

وریدی

و

نیتروگلیسرین

جلدی

بهترتیب

( )65/24±0/34و ( )65/61±0/53سال بود .بین سن

نیتروگلیسرین وریدی شروع و براساس تغییرات

بیماران دو گروه تفاوت آماری معنيداری مشاهده نشد

همودینامیک دوز آن تنظیم شد.

( .)p=1/004در این مطالعه گروه دریافت کننده

کلیه بیماران تحت مانیتورینگ قلبي جهت تشخیص

نیتروگلیسرین پوستي جهت کنترل همودینامیک نیازی

آریتمي و تغییرات قطعه  ST ،Tقرار گرفتند.

به استفاده همزمان از نیتروگلیسرین وریدی نداشتند.

فشارخون سیستولیک؛ دیاستولیک؛ متوسط شریاني و

خصوصیات همودینامیک بیماران مورد مطالعه در دو

ضربان قلب با کمک مانیتورینگ غیر تهاجمي در

گروه دریافت کننده نیتروگلیسرین وریدی و

زمانهای مشخص (قبل از القائ بیهوشي 1 -دقیقه و

نیتروگلیسرین پوستي در جدول  1ارائه شده است.

 3دقیقه پس از القا -پس از تعبیه ماسک حنجرهای-

با توجه به مقایسه آماری در دو گروه مورد مطالعه

پس از تحریک جراحي– پس از خروج ماسک

ارتباط معناداری بین شاخصهای همودینامیک (فشار

حنجرهای و  1ساعت پس از عمل جراحي) در

خون سیستول -دیاستول -فشار متوسط شریاني و

پرسشنامه ثبت گردید .کلیه بیماران پس از پایان عمل

ضربان قلب) قبل از انجام مطالعه وجود نداشته است

جراحي و خروج ماسک حنجرهای بهمدت یک ساعت

(جدول .)1

در ریكاوری تحت مانیتورینگ غیر تهاجمي

در گروه نیتروگلیسرین وریدی فشار خون سیستولیک

الكتروکاردیوگرافي و همودینامیک قرار گرفتند.

در دقیقه سوم پس از القای بیهوشي؛ پس از گذاشتن

دادههای پس از جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار

ماسک حنجره ای؛ پس از خروج ماسک حنجرهای؛ و

)USA ،Il ،Chicago ،SPSS Inc( SPSS

یک ساعت پس از عمل جراحي پائینتر از گروه

ویرایش  16با استفاده از آزمونهای توصیفي ،مجذور
http://bpums.ac.ir

نیتروگلیسرین پوستي بوده است (.)p>1/15
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از القا بیهوشي پچ پوستي بهمیزان  2سانتيمتر در قدام

بهترتیب ( )66/11±0/26و ( )64/04±0/61سال بود.

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.006

(1-2

میليگرم/

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 7931

تغييرات هموديناميک نيتروگليسرين در بيماران ايسكمي قلبي در عمل جراحي فيكو 7761 /

انوریپور و همكاران

پس از خروج ماسک حنجرهای کمتر از گروه

نیتروگلیسرین پوستي بوده و از نظر آماری نیز معنادار

نیتروگلیسرین پوستي بوده و از نظر آماری نیز معنادار

بوده است ( .)p>1/15فشار خون متوسط شریاني در

بوده است (.)p=1/164

دو گروه مورد مطالعه از نظر آماری اختالف معناداری

در گروه نیتروگلیسرین وریدی ضربان قلب در دقیقه

نداشته است (.)p<1/15

سوم پس از القائ بیهوشي؛ پس از گذاشتن ماسک
جدول  )7خصوصيات هموديناميک بيماران شرکت کننده در مطالعه
*

گروه نیتروگلیسرین وریدی

*

گروه نیتروگلیسرین پوستي

P Value

فشار سیستول
فشار دیاستول

پایه

(155)22

(165)26

 1دقیقه پس از اینداکشن

(121)24

(135)20

1/001

 3دقیقه پس از اینداکشن

(110)10

(123)31

1/143

پس از تعبیه ماسک حنجرهای

(112)2

(124)20

1/144

پس از انسیزیون جراحي

(121)23

(132)24

1/160

پس از خروج ماسک حنجرهای

(141)26

(150)23

1/110

 1ساعت پس از جراحي

(114)23

(130)22

1/114

پایه

(04)15

(42)10

1/061

 1دقیقه پس از اینداکشن

(04)15

(02)15

1/310

 3دقیقه پس از اینداکشن

(02)15

(06)15

1/241

پس از تعبیه ماسک حنجرهای

(01)10

(04)16

1/343

پس از انسیزیون جراحي

(00)15

(02)15

1/361

پس از خروج ماسک حنجرهای

(04)10

(45)11

1/130

 1ساعت پس از جراحي

فشار متوسط شریاني

(04)10

(01)11

1/336

پایه

(114)14

(113)21

1/164

 1دقیقه پس از اینداکشن

ضربان قلب

(41)14

(40)21

1/351

 3دقیقه پس از اینداکشن

(03)10

(41)22

1/346

پس از تعبیه ماسک حنجرهای

(03)21

(43)14

1/160

پس از انسیزیون جراحي

(00)14

(43)10

1/104

پس از خروج ماسک حنجرهای

(40)22

(111)22

1/114

 1ساعت پس از جراحي

(05)12

(44)16

1/161

پایه

(05)16

(03)13

1/056

 1دقیقه پس از اینداکشن

(04)15

(03)10

1/640

 3دقیقه پس از اینداکشن

(00)13

(60)14

1/111

پس از تعبیه ماسک حنجرهای

(02)13

(01)12

1/113

پس از انسیزیون جراحي

(01)15

(64)14

1/116

پس از خروج ماسک حنجرهای

(00)11

(01)16

1/015

 1ساعت پس از جراحي

(64)15

(03)10

1/430

* :میانگین (انحراف معیار)

همچنین در هیچ یک از دو گروه مورد مطالعه ارتباط

در دو گروه مورد مطالعه در ریكاوری دیده نشده است

آماری معناداری بین جنس ،مقادیر فشارخون و ضربان

(.)p<1/15
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1/145

قلب وجود نداشته است و نیز تغییرات  ST-Tو آریتمي
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در گروه نیتروگلیسرین وریدی فشار خون دیاستولیک؛

حنجرهای و پس از تحریک جراحي بیشتر از گروه

/ 7761طب جنوب

گروه نیتروگلیسرین وریدی بوده است .همچنین فشار

بر اساس نتایج بهدست آمده در این مطالعه افزایش

خون دیاستولیک در گروه نیتروگلیسرین جلدی در

ضربان قلب در بعضي از مراحل بیهوشي در بیماران

زمان خروج ماسک حنجرهای از گروه دیگر بیشتر

با ایسكمي قلبي شناخته شده و دریافت کننده

بوده است .کاهش فشار دیاستولیک و متعاقب آن

نیتروگلیسرین جلدی کمتر بوده است .همچنین در

کاهش در پرفوزیون عروق کرونری در بیماران با

بیماران دریافت کننده نیتروگلیسرین جلدی فشار خون

ایسكمي قلبي در حین بیهوشي عمومي در تشدید

دیاستولیک بیشتر از گروه دریافت کننده نیتروگلیسرین

روند ایسكمي قلب ميتواند مؤثر باشد بهنحوی که

وریدی بوده است.

پیشگیری از آن در بیهوشي از اهداف متخصصین

عروق کرونری با استفاده از پماد جلدی نیتروگلیسرین

دریافت کننده نیتروگلیسرین وریدی در سه مرحله

افزایش فشارخون سیستولیک معناداری در مراحل

بیش از گروه دیگر بوده است.

الرنگوسكوپي ،پس از لولهگذاری تراشه و بدنبال

در مطالعه سایتوک ( )Saitoh Kدر سال  1442اثرات

استرنوتومي مشاهده نگردیده است ( .)0در این مطالعه

همودینامیک نیتروگلیسرین ترانس درمال در اعمال

فشارخون سیستولیک با استفاده از نیتروگلیسرین

جراحي الكتیو در دوزهای مختلف مورد بررسي قرار

جلدی در چهار مرحله (سه دقیقه پس از اینداکشن،

گرفته است .فشار متوسط شریاني در این گروه از

پس از گذاشتن ماسک حنجرهای ،پس از خروج

بیماران کاهش تدریجي داشته است و ارتباطي ما بین

ماسک حنجرهای ،یک ساعت پس از جراحي) بیشتر

سطح پالسمائي نیتروگلیسرین ترانس درمال و کاهش

از گروه دریافت کننده نیتروگلیسرین وریدی بوده

فشار متوسط شریاني دیده نشده است ( .)4در این

است .اما الزم بهذکر است که فشارخون سیستولیک در

مطالعه فشار متوسط شریاني در دو گروه ،یكسان بوده

گروه نیتروگلیسرین جلدی در مراحل فوق بیش از

است و تفاوت معناداری موجود نبوده است.

فشارسیستولیک پایه نبوده است بهعبارتي دیگر در
سرکوب پاسخ همودینامیک ،نیتروگلیسرین جلدی در
مراحل فوق مؤثر بوده است.
در مطالعه جي گانگ ( )Geeganageدر سال 2111

در مطالعه واندربرگ ( )Vandebergدر سال 1440
که بر روی  111بیمار کاندیدای عمل جراحي
کاتاراکت با بیهوشي عمومي انجام شد پاسخ
همودینامیک به الرنگوسكوپي و لولهگذاری تراشه با

که بر روی  114بیمار با ایسكمي حاد مغزی یا

کاربرد داروهای نیتروگلیسرین جلدی ،سولفات

استروک هموراژیک انجام شده است با استفاده از

منیزیوم ،اسمولول و لیدوکایین مورد بررسي قرار

نیتروگلیسرین ترانس درمال بهمیزان  5میليگرم

گرفته است و کاهش محسوسي در تغییرات

روزانه؛ کاهش در فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

همودینامیک به شكل کاهش در فشار سیستولیک و

بدون افزایش در ضربان قلب در بیماران دیده شده

افزایش در ضربان قلب با نیتروگلیسرین جلدی دیده

است ( .)0در این مطالعه فشارخون سیستولیک در

شده است ( .)11در این مطالعه کاهش در

گروه نیتروگلیسرین جلدی در چهار مرحله بیشتر از

فشارسیستولیک در گروه نیتروگلیسرین جلدی دیده
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در یک مطالعه انجام شده در عمل جراحي بای پس

بیهوشي ميباشد .اما افزایش در ضربان قلب در گروه

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.006
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7763 / تغييرات هموديناميک نيتروگليسرين در بيماران ايسكمي قلبي در عمل جراحي فيكو

انوریپور و همكاران

نتيجهگيری

 همچنین در گروه نیتروگلیسرین جلدی.نشده است

در این پژوهش نشان داده شد که فشار دیاستولیک با

افزایش در ضربان قلب دیده نشده است در صورتي

نیتروگلیسرین پوستي پس از خروج ماسک حنجرهای

که در گروه نیتروگلیسرین وریدی افزایش ضربان قلب

بیشتر بوده است که درنتیجه از کاهش پرفوزیون کرونر

 هرچند که ضربان قلب در این گروه.دیده شده است

 هرچند ضربان قلب در بیماران.اجتناب شده است

. در دقیقه نبوده است02 بیش از

دریافت کننده نیتروگلیسرین جلدی کمتر بوده است

با توجه به اهمیت تاکیكاردی در تشدید ایسكمي در

111 ولي افزایش ضربان قلب در هر دو گروه بیش از

بیماران با ایسكمي قلبي در حین اعمال جراحي و

 با توجه به افزایش فشار.بار در دقبقه نبوده است

 در این پژوهش نشان داده،بهدنبال تحریک دردناک

دیاستولیک در بیماران با نیتروگلیسرین جلدی در یک

 افزایش ضربان،شد که با کاربرد نیتروگلیسرین پوستي

مرحله از بیهوشي و همچنین تغییرات ضربان قلب و

قلب کمتری نسبت به نیتروگلیسرین وریدی همراه

یكسان بودن فشارخون متوسط شریاني در هر دو

است هر چند که در هر دو گروه ضربان قلب بیش از

 ميتوان چنین نتیجه گرفت که در این مطالعه،گروه

 محدودیت در انجام. در دقیقه دیده نشده است111

روند کلي تغییرات همودینامیک در دو گروه بیماران

این مطالعه را ميتوان به تعداد محدود بیماران قلبي با

.یكسان بوده است

.شرایط موجود در مطالعه را برشمرد
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Abstract
Background: In order to provide better hemodynamic control in patients with known ischemic heart disase in
phacoemulsification surgery under general anesthesia. In this study we compared Cutaneous Nitroglycerin and
Intravenous Nitroglycerin on hemodynamic stability in this procedure under general anesthesia.
Material and Methods: In this randomized, prospective clinical trial study, 50 patients with 50- 70 years old
candidate for phacoemulsification surgery under general anesthesiadivided two groups: 25 patients in control
group received intravenous nitroglycerin and 25 ones in case group received cutaneous nitroglycerin. For the
intravenous nitroglycerin patients group, before induction of anesthesia, 0.25–0.5 mcg/kg/min intravenous
nitroglycerin started and the dose was adjusted according to the hemodynamic changes. All patients underwent
cardiac monitoring for arrhythmia detection and S-T segment and T changes during anesthesia by NIBP and
ECG monitoringwith a specified time (before induction of anesthesia; 1 and 3 minutes after induction; after the
placement of laryngeal mask; after the incision of surgery; and after removal of the mask) were recorded.A
nitroglycerin skin patch (ointment 2%) of up to 2 cm was applied in the anterior chest wall 40 minutes before
the induction of anesthesia.All patients operated with same method in phacoemulsification surgery without
epinephrine solution.A statistical analysis was performed with SPSS software (version 16).A p-value less than
0.05 was considered statistically significant.
Results: There were no difference between groups in Mean age and sex, baseline hemodynamic values
including: systolic blood pressure, diastolic blood pressure, heart rate, and mean arterial pressure.The systolic
blood pressure in the intravenous nitroglycerin group in the third minute after induction of anesthesia, insertion
of laryngeal mask, and removal of the mask and one hour after surgery was lower than that of the nitroglycerin
skin group; this difference was statistically significant.Diastolic blood pressure in the intravenous nitroglycerin
group was lower than other groups after removal of the laryngeal mask than that of the nitroglycerin skin group;
this difference was statistically significant.Heart rates in the intravenous nitroglycerin group at the third minute
after induction of anesthesia, insertion of the laryngeal mask, and stimulation surgery were higher than in those
of the nitroglycerin skin groups; this difference was statistically significant.No statistical significances were
discovered in mean arterial blood pressure in both groups. A statistical analysis was performed with SPSS
software (version 16).A p-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Conclusion: In this study our findings demonstrate that the nitroglycerin skin patch in patients with known
ischemic heart disease undergoing phacoemulsification surgery under general anesthesia induces hemodynamic
stability. Intraoperative events such as systolic hypertension, diastolic hypotension, and persistent tachycardia
does not affect known ischemic patients with cutaneous nitroglycerin.
Key words: Cutaneous Nitroglycerin, Intravenous Nitroglycerin, Ischemic Heart disease, Phacoemulsification
surgery, General Anesthesia
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