چكيده:
" بررسی اثر بستن شکم بند در کاهش سردرد های بعد از بی حسی اسپاینال در بیماران مراجعه
کننده به بیمارستان امام رضا(")501

زمينه و هدف :
سردرد پس از بیحسي نخاعي مهم ترین موضوع مورد بحث از بی حسی نخاعی و اپیدورال شده
است .با وجود روش ها و تکنیک های جدید برای کنترل آن ،بنظر می رسد  PDPHهمچنان به صورت یک
عارضه عمده باقی مانده است.به نظر می رسد افزایش فشار داخل شکمی با بستن شکم بند می تواند
باعث افزایش فشار اپیدورال شده که می تواند مانع از نشت مایع مغزی نخاعی از سوراخ شده و
بروز  PDPHرا کاهش دهد .در این مطالعه قصد داریم به بررسی بیشتر این موضوع بپردازیم.

مواد وروشها:
این مطالعه به صورت تحلیلی بر روی  400بیمار مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع)
که تحت عمل جراحی با بی حسی نخاعی قرار گرفته اند و

 ASA1 I-IIبوده صورت پذیرفت .از بیماران

در صورت دارا بودن معیار های ورود به مطالعه و بعد از توضیح کامل در مورد مراحل مختلف طرح،
رضایتنامه آگاهانه کــسب گــردید.برای بیماران به صورت یکی در میان شکم بند استفاده شد .در
بررسی متغیرهای کمی ،توزیع متغیرها با استفاده از تست کولموگوروف-اسمیرنوف( )KSبررسی گردید
و با توجه به توزیع آنها از آزمون های پارامتریک و غیرپارامتریک برای مقایسه میانگین های
هر گروه استفاده گردید .برای بررسی متغییر های کیفی ،از تست آماری کای-دو استفاده شد.
يافتهها:
در این مطالعه به بررسی  200بیمار با شکم بند و  200بیمار بدون شکم بند پرداخته شد.
در هشت نفر( )4٪از

 200بیماری که شکم بند استفاده کردند و 25نفر( )12.5%از200بیماری که شکم

بند استفاده نکردند سردرد پس از عمل مالحظه شد که تفاوت آماری معنی داری را نشان داد(.)P=0/037
نتيجه گيری:
به توجه به نتایج این مطالعه بستن شکم بند بالفاصله بعد از عمل به نظر می رسد راه
قابل اعتمادی برای کاهش وقوع  PDPHپس از پونکسیون نخاعی یا اپیدورال باشد ،اگر چه به
کارآزمایی های بالینی و مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است.
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ASA: American Society of Anesthesiology patient classification status
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