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 ؟بی حسی نخاعی یابيهوشی عمومی  با سزارین بيماران پره اکالمپسی عمل
 3و سميرا نيک نژاد  2جيد ميرمحمدخاني، م1شهرزاد آقاعمو 1* صنم مرادان، 1نجمه فائز

 ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم  1

 سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  2
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان، ايران 3

 

با تناقضات موجود در مورد روش ارجح بيهوشي در عمل سزارين بيماران پره اكالمپسي اين مطالعه با هدف بررسي  با توجه: ه و هدفمقدم
در بيماران پره اكالمپسي بستري شده در  ،درعمل جراحي سزارين ،بي حسي نخاعي ض بيهوشي عمومي وعوار ي مقايسهميزان شيوع و 
 سال انجام شد.7 المومنين )ع( استان سمنان در طي مدتبيمارستان امير

پگار نوزاد، مرگ در اين مطالعه ي تحليلي مقطعي، نوع روش بيهوشي وعوارض به دنبال ان شامل هيپوتنشن، خونريزي، ا مواد و روش ها:
بستري شده در بيمارستان هفته  40تا  37شديد يا خفيف با سن حاملگي  بيماران با پره اكالمپسينفر از 250نوزادي و مرگ مادري از 

د. سال ، با حفظ شرايط ورود و خروج، به روش تمام شماري، استخراج و در چک ليست مربوطه ثبت گردي7المومنين )ع( استان سمنان، طي امير

 ، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون مربع كاي آناليز و بررسي شدند. Tدر نهايت، داده ها، به كمک آمار توصيفي ،آزمون 
 ( مورد تحت بيهوشي عمومي قرار گرفتند.%18) 45( مورد تحت بيحسي به روش اسپاينال و % 0/82) 205مورد بيمار، 250يافته ها: از 

ي به تفکيک نوع بيهوشي هيچ اكالمپس پره مارانيبدر  نيسزاري جراح عمل در شده جاديااز بيهوشي  رابطه ي بين عوارض مختلف حاصل

 (≤05/0pاختالف معني داري را بين دو روش بيهوشي نشان نداد. )

 فرزند(،ت عدادp=037/0(،گراويتي) p=  004/0(وميزان بروز خونريزي شديدبا تعداد پاريتي)p 038/0ميزان بروز هايپوتنشن، تنها باسن مادر)

(اما ميزان بروزمرگ نوزادي و آپگار پايين، با هيچ يک از پارامترها >05/0p(و وجود پراكالمپسي شديدارتباط معنادار داشت.)p=002/0)زنده

 (.p≥05/0ارتباط معناداري نداشت)
ت اما ساير عوارض مربوط به عمل جراحي سزارين، در دو روش بي ميزان بروز هايپوتنشن با وجود پراكالمپسي شديد ارتباط داش نتيجه گيري:

 حسي نخاعي و بيهوشي عمومي تفاوت معني دارنداشت.
 پره اكالمپسي، سزارين، نخاعيعمومي، بي حسي بيهوشي ، كلمات كليدي: عوارض بيهوشي
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