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خالصه مقاالت پوستر دومین همایش مداخالت پیچیده قلبی

بررسی ارتباط پارامترهای عمل جراحی قلب با رخداد فیبریالسیون دهلیزی
بیماران پس از جراحی قلب باز
مریم رجبی
ارشد پرستاری

زمینه و هدف :با شیوع روزافزون بیماریهای قلبی ،انجام اقیدامات درمیانی تهیاجمی اجتنیاگ نیاگزیر
است .در بسیاری از موارد جراحی قل باز آخرین راه درمان این بیماران میباشید کیه بیا تکنیی هیا و
فرآیندهای مخصوص به خود انجام میگیرد .با توجه به مداخالت وسیع در طی ایین جراحیی ،عیوارض
مختل پس از عما ،دور از انتظار نیست .فیبریالسیون دهلیزی ( )AFیکی از این عوارض شایع ،پیس از
عما جراحی قل باز میباشد .بنابراین مطالعهای با هدف بررسی ارتباط پارامترهای عما جراحی قلی
با رخداد فیبریالسیون دهلیزی بیماران پس از جراحی قل باز انجام گرفت.
مواد و روشها :مطالعه کوهورت گذشته نشر با استفاده از سرشماری و پرونیده تمیام بیمییارانیکیه در
سال  94در بیمارستان فرشچیان تحیت عمیا جراحی بای پس کرونری قرار گرفته بودند انجام گرفیت.
در ابتدا مطالعه ای پایلوت با تعداد  266پرونده ،جهت برآورد تعداد افیراد میورد بررسیی در سرشیماری
انجام گرفت .از این تعداد تقریبا  15درصد  Afگیزارش شید .پیس از حیذف پرونیدههیای بیا معیارهیای
خروج ( ، Off pumpسن باالی  46سال ،عما اورژانسی ، MVR-AVR،مصرف دیشوگسین ،سابقه ) Af
مطالعه بر روی 336پرونده و فیرم جمیع آوری محقق ساخته انجام شد .دادههای این مطالعه با استفاده
از نرم افزار  spss12و در سطح خطای p >6/65آنالیز گردید .آزمونهیای میورد اسیتفاده  tمسیتقا،
من ویتنی و کای دو بود.
یافتهها :نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داد  76درصد بیماران مرد بودند .میانشین سینی بیمیاران
تحت مطالعه  02/70 ± 9/1و  EFاین بیماران  44/4 ± 4بیود BMI .در بیمیارانی کیه  Afبعید از عمیا
داشتند  13/33 ± 3به دست آمید و ایین مترییر بیا رخیداد  Afپیس از عمیا از نظیر آمیاری ارتبیاط
معناداری داشت ( .)P >6/65لیکن زمان کرا کالمپ ( ،)minزمان پمپ رییوی قلبیی ( ،)minزمیان
اینتوباسیون ( )hبر میزان بروز  Afتاثیر گذار نبود (.)P <6/65
نتیجهگیری :علی رغم اینکه نتایج حاصا از پژوه

ارتباط معناداری در خصوص پارامترهیای پیس از

عما جراحی قل باز با رخداد  Afنشان نداد ،اما جهت کاه عوارض شایع پس از این جراحی بیزر،،
نیازمند انجام مطالعات و بررسی های وسیع تر و با تمرکز بر ابعاد مختل جراحی قل خواهیم بود.
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