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چکیده
عروق کرونر بعنوان یکی از متداول ترین روش هاي جراحی قلب توأم با عوارض روانی شایعی از قبیل اضطراب عمل باي پس:مقدمه

به نظر می رسد در این دسته از بیماران، اضطراب قبل از عمل در . و افسردگی است که می تواند پیامدهاي منفی براي افراد داشته باشد
لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان . ته پس از آن نیز، باالتر از حد طبیعی خواهد بودباالترین سطح خود قرار دارد و تا یک هف

.اضطراب در این دسته از بیماران انجام گردید

بیمار تحت جراحی باي پس عروق کرونر بستري در 100مقطعی، میزان اضطراب –در این مطالعه توصیفی :هامواد و روش
داده ها با استفاده از پرسشنامه . ه روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتکه ببیمارستان نفت اهواز،

اضطراب آشکار اشپیل برگر در روز قبل و یک هفته پس از جراحی بصورت خود گزارش دهی جمع آوري و بوسیله آمار توصیفی و تی 
.شدندتحلیلتست

و 86/38±23/12ار اضطراب قبل و یک هفته پس از جراحی باي پس عروق کرونر به ترتیبانحراف معیو میانگین :یافته ها
) =014/0P(مقایسه میزان اضطراب روز قبل و یک هفته پس از جراحی، از نظر آماري اختالف معناداري را نشان داد . بود86/10±34/36

.ر بیماران می باشدکه بیانگر کاهش معنی دار اضطراب یک هفته پس از جراحی قلب باز د

بیماران تحت عمل جراحی گرافت باي پس عروق کرونر بایستی به طور معمول از نظر اضطراب قبل از عمل بررسی :نتیجه گیري
.شده و مداخالتی در جهت پیشگیري یا کاهش اضطراب آن ها طراحی گردد

عروق کرونري، بیمارانباي پساضطراب، جراحی :واژه هاي کلیدي

اهواز، بلوار گلستان،دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور:
:shahrambaraz@ajums.ac.ir
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مقدمه 
ترین مهمعنوان ب١)CVD(عروقی–امروزه بیماري هاي قلبی

ند؛شده اشناخته جهان سراسردرمیر انسان هاعامل مرگ و
بر اساس آمارهاي اعالم شده توسط سازمان بهداشت که بطوري 
سال ، در٢)CDC(ها و مرکز کنترل بیماري)WHO(جهانی 
CVDمیلیون نفر در جهان بر اثر 3/17درحدود 2008

از کل مرگ و میرها را درصد30، درگذشته اند که این میزان
این افراد، مبتال به بیماري عروق کرونر شامل شده و نیمی از 

)CHD(3هم چنین پیش بینی شده است که تا سال . بوده اند
میلیون نفر در اثر ابتال به 6/23میالدي، نزدیک به2030
CVDمیزان مرگ و میر ناشی از این ).1،2(فوت خواهند کرد

و در ایران درصد5/28بیماري در کشورهاي درحال توسعه 
نفر در ایران 150000است؛ بطوري که ساالنه ددرص30-35

).3(فوت می کنندCVDبراثر ابتال به 
ترین روش هاي جراحی قلب، عمل امروزه یکی از متداول 

که باعث ) 4(می باشد۴)CABG(گرفت باي پس عروق کرونر 
اختالل در زندگی اقتصادي، حرفه اي و فردي بیماران شده و 

و در نهایت کیفیت زندگی آن ها عملکرد جسمانی، روانشناختی
اضطراب یکی از شایع ترین پاسخ هاي ). 5(را کاهش می دهد

) 6(روانشناختی بیماران به حوادث قلبی عروقی اضطراب است
که ممکن است در صورت ادامه یا شدت یافتن منجر به 

).7(پیامدهاي جسمی یا روانی گردد
ترس از مرگ، انتظار جراحی قلب، بستري شدن در بیمارستان، 

شناختن شخصی که در گذشته با همین بیماري مرده است و 
بطور کلی ترس از ندانسته ها و ناشناخته ها، سبب پیدایش 

یک روش CABGاگرچه عمل ). 8(اضطراب در بیمار می شود
جراحی نسبتا شایع است که میزان مرگ و میر کم ناشی از آن 

یم و نشانه هاي خوبی باعث بهبود عاله به اثبات رسیده و ب
؛ با این حال بیماران کاندید این عمل )9(آنژین می شود

جراحی، مضطرب بوده و این اضطراب افزایش یافته در طول 

دوره عمل و یا حتی بعد از آن ممکن است ادامه داشته 
).10(باشد

می تواند CABGسطوح باالي اضطراب در افراد تحت 
اضطراب قبل و ). 11(باشدپیامدهاي منفی را براي افراد داشته 

بر برآیندهاي جسمی، اجتماعی، CABGبعد از عمل 
هم چنین اثر . خانوادگی، شغلی و درمانی افراد تأثیر منفی دارد

منفی بر تالش بیماران براي کاهش عوامل خطر، ابعاد مختلف 
کیفیت زندگی، تطابق بیماران با درمان، برنامه هاي ورزشی و 

بعالوه، طول مدت بستري، عفونت منجر. رضایت بیماران دارد
رد قفسه سینه را افزایش به بستري مجدد، عوارض تنفسی و د

).14،13،12(می دهد
اظهار داشتند عالئم اضطراب قبل از ) 2008(همکارانو5١تولی

CABGبه نظر می رسد ). 15(خطر مرگ را افزایش می دهد
االترین سطح در این دسته از بیماران، اضطراب قبل از عمل در ب

خود قرار دارد و این زمانی است که عالیم و نشانه هاي آنژین 
از ). 16(شایع بوده و بیماران از نتایج عمل مطمئن نیستند

دیگر در اکثر بیماران با انجام جراحی اضطراب کاهش می طرف
یابد؛ هر چند سطوح اضطراب نسبت به حالت طبیعی تا مدتی 

هم چنین مشخص شده ). 10(ودپس از جراحی باالتر خواهد ب
در هفته اول CABGبیماران تحت عمل درصد40بیش از 

).17(پس از جراحی مضطرب هستند
در همین راستا، بررسی نتایج مطالعات انجام شده، نشان داد که 

CABGبیمار تحت 142اضطراب تجربه شده قبل از عمل در 

درصد7/24بوده که این میزان بعد از عمل به درصد7/34
، و همکاران7٣همکاران، و گالوو6٢چادوري). 18(رسیده است

، CABGنیز بروز قابل توجه اضطراب را در میان بیماران تحت 
در حالی که ). 20،19(قبل و بعد از جراحی گزارش نمودند

1. Cardiovascular Disease
2. Center Of Diseases Control
3 Coronary Heart Disease
4. Coronary Artery Bypass Graft
5. Tully
6.Chaudhury
7.Gallo
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و همکاران گزارش نمودند سطوح اضطراب قبل و بعد از 1گاالگر
د پایین تا متوسط تغییري نداشته و آن را در حCABGعمل 

بعالوه، اسماعیلی و همکاران نیز در مطالعه خود . گزارش نمودند
سطوح اضطراب قبل و بعد از جراحی را بدون تغییر و در حد 

).21،10(پایین گزارش نمودند
می توان پیش بینی کرد که اکثر افراد تحت عمل در کل، 
CABGلذا با توجه به .دچار سطوحی از اضطراب می شوند

تاثیر اضطراب بر نتایج، روند بهبودي و عوارض بعد از عمل، 
بررسی سطح اضطراب بیمار به موازات بررسی جسمی وي، جزء 

. )22(ضروري ترین مراقبت هاي پرستاري محسوب می شود
عالوه بر این، ارزیابی بیماران قبل از جراحی از نظر سطح 

د از اضطراب به شناسایی بیماران در معرض خطر اضطراب بع
.)10(جراحی نیز کمک می کند

از طرف دیگر، پرستار بعنوان اولین کسی که می تواند در مقابله 
بیمار با ترس هاي ناشی از جراحی، وي را کمک کند، معرفی 

در حالی که مشخص شده پرستاران اغلب در ). 23(شده است
بعالوه، یکی ). 10(تعیین سطح اضطراب بیماران دقیق نیستند

اعضاي تیم درمان ازجمله پرستاران، کاهش صدمات از اهداف 
. ناشی از جراحی، حفظ و ارتقاي سالمتی بیماران است

میزان آن در و اضطراببا آگاهی از نوعپرستاران می توانند 
از بروز ،و انجام مداخالت مناسببیماران قبل و بعد از جراحی 

و کاردانفارکتوس میوعوارض و خطراتی مانند افزایش کار قلب، 
جلوگیري CABGعمل آمیز ازموفقیت نتایج مناسب و عدم 

. سرعت پشت سرگذارده تا فرد بتواند مراحل بهبودي را بنندک
با دید چنین کاهش سطح اضطراب به فرد کمک می کند هم

موجبواقع گرایانه تري به سالمتی خویش بنگرد و این
و خواهان خوددرك از کنترل بیشتري داشته باشدويشود می

).23(بیشتري باشدمراقبتی
با توجه به اهمیت کاهش اضطراب در بیماران و نقش مهم 
پرستاران در آمادگی عاطفی و روانی قبل و بعد از عمل جراحی، 
هم چنین با توجه به عوارضی که اضطراب می تواند بر سیر 

در نتایج اختالفبهبود بیماري بر جاي گذارد و در نظر گرفتن 
در ارتباط با سطوح اضطراب قبل و بعد از متعددمطالعات 

، هدف محققان از انجام این CABGجراحی در بیماران تحت 
در CABGپژوهش، تعیین میزان اضطراب قبل و بعداز عمل 

.بودبیماران و مقایسه آن ها 

هامواد و روش
مقطعی از نوع تحلیلی - یک مطالعه توصیفیبررسی حاضر،

بر 1390سال در)خرداد تا آذرماه(مدت هفت ماه بهکه است 
روي بیماران تحت عمل جراحی باي پس عروق کرونري قلب

یکصد بیمار کاندید جراحی پیوند باي پس عروق .انجام شد
کرونر قلب بستري در بخش جراحی قلب بیمارستان بزرگ نفت 
اهواز بصورت نمونه گیري در دسترس، از بین لیست بیمارانی 

.منتظر عمل جراحی بودند، انتخاب گردیدندکه 
تصویب بررسی، میزان اضطراب بیماران کاندید جراحی پس از 

باي پس عروق کرونر که معیارهاي ورود به مطالعه را داشتند، 
هاي روز قبل وسیله پرسشنامه استاندارد اشپیلبرگر در زمانه ب

د معیارهاي ورو.سنجیده شدآنبعد از و یک هفتهاز عمل 
سال، اعالم رضایت شرکت در مطالعه، 18سن باالي : شامل

نداشتن سابقه اختالالت روانشناختی و عدم مصرف داروهاي 
4.اعصاب و روان بود

شامل یک پرسشنامه دو قسمتی متشکل از فرم مطالعهابزار 
اطالعات دموگرافیک و فرم اضطراب آشکار پرسشنامه اشپیل 

عی از زندگی یک شخص روي اضطراب آشکار در مقط. برگر بود
بروز آن موقعیتى است و اختصاص به موقعیت هاى . می دهد
جر و بحث ها، از دست دادن موقعیت هاى اجتماعى، (تنش زا 

این ابزار شامل بیست . دارد) تهدید امنیت و سالمت انسان
این لحظه و در زمان «عبارت است که احساسات فرد را در 

این ابزار می تواند به دو صورت . ارزشیابی می کند» پاسخگویی
فردي و یا گروهی اجرا شود و داراي محدودیت هاي زمانی 

1. Gallagher
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در پاسخ گویی آزمودنی ها به بیست سؤال اضطراب . نیست
آشکار، تعدادي گزینه براي هر عبارت ارائه شده است که 
آزمودنی ها باید گزینه اي را که به بهترین وجه، شدت احساس 

-1: این گزینه ها عبارتند از. د، انتخاب نماینداو را بیان می کن
به هر کدام از . خیلی زیاد-4زیاد، و -3کم، -2خیلی کم، 

4تا 1عبارات آزمون بر اساس پاسخ ارائه شده، امتیازي بین 
با توجه به (براي به دست آوردن نمره فرد . تخصیص می یابد

ره گذاري این نکته که برخی از عبارت ها به صورت معکوس نم
. مجموع نمرات بیست عبارت محاسبه می گردد) می شوند

بنابراین نمرات مقیاس اضطراب آشکار، می تواند در دامنه اي 
مالك هاي تفسیري، جهت اضطراب . قرار بگیرد20-80بین 

، 32- 53: ، متوسط20-31: خفیف: آشکار بدین ترتیب بود
.به باال65: ، و بسیار شدید54-64: شدید

گی بین اضطراب موقعیتی در دو فرم انگلیسی و فارسی همبست
و ) r=84/0و p=0054/0(اسپیلبرگر در آزمودنی هاي مذکر 

بوده که بیانگر همبستگی معنادار ) r=90/0و p=006/0(مؤنث 
بخش اضطراب موقعیتی در فرم انگلیسی با بخش هاي متناظر 

ی تست به عبارتی فرم فارسی و انگلیس. آن در فرم فارسی است
).24(اسپیلبرگر با یکدیگر یکسان است

طبق برنامه زمانی که بیمارستان از قبل به بیماران جهت 
صبح 11الی 9از ساعت بیماران پذیرش آن ها اعالم داشت، 

پس از انجام مراحل تشکیل . نددبستري شعملقبل ازروز 
پرونده و بستري شدن بیمار، پژوهشگر در حدود یک ساعت 

سب رضایت از بیماران از طریق تکمیل فرم رضایت بعد، با ک
هم . م دادپرسشنامه ها را انجانامه و بیان اهداف کار، پرکردن 

ساعت قبل از ویزیت 2- 1چنین یک هفته پس از جراحی، 
پزشک و اعالم دستور مبنی بر ترخیص یا اقامت بیشتر در 
بخش، پژوهشگر در بخش حاضر شد و اقدام به تکمیل 

.ها نمودپرسشنامه 

در نهایت، داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماري 
SPSS و با بهره گرفتن از آمار توصیفی و آزمون 20ویراست

.انجام شد05/0تی زوجی در سطح معنادار 

یافته ها
بیمار کاندید عمل باي پس عروق کرونر 100در این مطالعه 

را زنان درصد22ان و آنان را مرددرصد78شرکت کردند که 
میانگین سنی نمونه هاي تحت مطالعه . تشکیل می دادند

سال و مسن ترین آنان 18سال بود که جوان ترین آنان 11/56
اکثریت نمونه ها ذکر کردند هرگز سیگار . سال سن داشت76

شایع ترین . مصرف نکرده اند%) 92(و مواد مخدر %) 70(
و دیابت ملیتوس بود اري خونپرفشبیماري هاي همراه بیماري 

افراد شرکت کننده به آن ها مبتال درصد56و 58که به ترتیب 
نشان 1شمارهسایر ویژگی هاي دموگرافیک در جدول. بودند

.داده شده است
ي دموگرافیک و درمانیفراوانی متغیرها:1جدول شماره 

درصد تعداد ویژگی
سطح سواد

14
21
17
16
21
11

14
21
17
16
21
11

بی سواد
ابتدایی
سیکل

دبیرستان
دیپلم

دانشگاهی
درآمد

39
37
24

39
37
24

ضعیف
متوسط

قوي
بیمه

73
19
6
2

73
19
6
2

شرکت نفت
تأمین اجتماعی
خدمات درمانی

آزاد
شغل

66
9
15
10

66
9
15
10

کارمند
بازنشسته

آزاد
خانه دار

بیماري هاي زمینه اي
2
29
6

39

2
29
6

39

یويکلیینارسا
انفارکتوس میوکارد
حادثه عروق مغزي

هیپرلیپیدمی
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نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین و انحراف 
معیار اضطراب موقعیتی روز قبل و یک هفته پس از جراحی به 

مقایسه .بود) 34/36±86/10(و ) 86/38±23/12(ترتیب 
بل و یک هفته پس از جراحی، از میزان اضطراب آشکار روز ق

و =014/0P(نظر آماري اختالف معناداري را نشان داد 
62/2t= ( که بیانگر کاهش معنی دار اضطراب یک هفته پس از

سطوح اضطراب در قبل و . جراحی قلب باز در بیماران می باشد
نشان داده شده 2شمارهیک هفته پس از جراحی در جدول 

. است
ح بندي میزان اضطراب روز قبل و یک هفته پس از سط: 2شمارهجدول

جراحی
درصدتعدادسطح اضطراب

خفیف
قبل
بعد

36
39

36
39

متوسط
قبل
بعد

61
44

61
44

شدید
قبل
بعد

2
16

2
16

بسیار شدید
قبل
بعد

1
1

1
1

بحث
می تواند منجر به CABGاضطراب قبل و بعد از جراحی 

س، درد قفسه سینه و تنگی نفس، ایسکمی میوکارد و انفارکتو
مراجعه مجدد به بیمارستان جهت ویزیت و حتی بستري مجدد 

که میزان دادنتایج بدست آمده از مطالعه نشان ). 25(شود
اضطراب شرکت کنندگان قبل و پس از جراحی در سطح 

و همکاران 1در این خصوص، کوسترزیچی. متوسط قرار دارد
رسی میزان اضطراب در سه زمان در مطالعه خود با بر) 2011(

سال پس از جراحی باي پس 8ماه بعد و 3کمی قبل از عمل، 
عروق کرونر، به این نتیجه رسیدند که میزان اضطراب قبل از 

است که نسبت به پس ) 3/44(عمل در سطح متوسط رو به باال 
2استروبانت). 26(از جراحی در سطح باالتري قرار داشت

اضطراب قبل از جراحی را در سطح متوسط نیز میزان ) 2008(

اعالم کردند که با نتایج بررسی حاضر همخوانی ) 43/0(
در مطالعه خود ) 1389(در همین راستا، قلعه ایها ). 27(دارد

بوده % 5/47ن فراوانی اضطراب خفیف تا شدید بیان نمود میزا
اضطراب ). 28(داراي اضطراب شدید بودند% 5که از این میزان 

د شده در این بیماران را می توان ناشی از مشکالت همراه ایجا
با بستري شدن، قرار گرفتن در یک محیط ناآشنا، جدا شدن از 
نزدیکان و اعضاي خانواده، وابستگی به دیگران و نداشتن آگاهی 

).25،12،10(دانستCABGکافی در مورد جراحی 
هم چنین، درخصوص اضطراب پس از جراحی در مطالعه حاضر
نتایج نشان داد که سطح اضطراب در محدوده متوسط قرار 

در مطالعه خود به بررسی ) 2007(و همکاران 3کرانیچ. دارد
میزان اضطراب بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر با 
استفاده از پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی پرداختند 

احی در و بیان داشتند که سطح اضطراب ده روز پس از جر
قرار دارد اما نسبت به دو روز ) 77/4±68/3(محدوده طبیعی 

قبل از عمل این میزان کاهش یافته است، که با نتایج حاصل از 
در مقابل، استروبانت این ). 10(مطالعه حاضر در تضاد است

) 4/37±9/10(میزان را شش روز پس از عمل در سطح متوسط 
ت آمده این بررسی می اعالم کرد که هم راستا با نتایج بدس

5).27(باشد
از طرف دیگر، مقایسه سطح اضطراب قبل و بعد از جراحی در 
این مطالعه، کاهش معناداري در سطوح اضطراب آشکار یک 

این . هفته پس از جراحی را نسبت به قبل از عمل نشان داد
دلیل ). 20،18(نتیجه در مطالعات مشابه نیز بیان شده است

ممکن براي توضیح سطوح پایین تر اضطراب در بیماران پس از 
با توجه به . جراحی، می تواند موفقیت آمیز بودن جراحی باشد

این که مطالعات مرتبط بیان می کنند که احتماال زمانی که 
بیماران احساس بهبودي نموده و آماده ترخیص، مراقبت در 

خود می شوند، اضطراب منزل و برگشتن به محیط و خانواده 

1. Kustrzycki
2. Stroobant
3. Krannich
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و همکاران و الزم به ذکر است گاالگر). 29،12(کمتر می شود
اسماعیلی و همکاران گزارش نمودند سطوح اضطراب قبل و بعد 

تغییري نداشته و آن را در حد پایین تا CABGاز عمل 
که با نتایج به دست آمده در ) 19،10(متوسط گزارش نمودند
.این مطالعه مغایرت دارد

نخست این که . ین مطالعه داراي محدودیت هاي مختلف استا
بدلیل محدود بودن محیط پژوهش به یک بیمارستان و به تبع 
آن پایین بودن حجم نمونه، توان تعمیم یافته هاي مطالعه 

بنابراین توصیه می شود مطالعات آتی در . کاهش می یابد
ي انجام بیمارستان ها و زمان هاي مختلف با حجم نمونه بیشتر

به عدم توانمیاین پژوهشهايمحدودیتاز دیگر. پذیرد
- اجتماعیشرایطهوشی،بیجراحی، بستري،بررسی سوابق

آنبهبیمارانهايویژگیدرکهحمایتی بیماران اشاره کرد
دوم این که در این گونه مطالعات بهتر .نشده استپرداخته

یده شود و با است ابتدا سطح اضطراب شخصیتی بیمار سنج
.گروه کنترل از جمعیت عادي مقایسه شود

از نتایج این مطالعه می توان در راستاي طراحی و توسعه 
مداخالت مبتنی بر شیوه هاي روانشناختی جهت کاهش 

و در نهایت CABGاضطراب بیماران تحت عمل جراحی 
.بهبود برآیندهاي بیماري استفاده نمود

نتیجه گیري
تحت فشار CABGاري از بیماران قبل از عمل جراحی بسی

. روانی قابل توجهی هستند که نیاز به شناسایی و درمان دارند
لذا این بیماران بایستی به طور معمول از نظر اضطراب قبل از 
عمل بررسی شده و مداخالتی در جهت پیشگیري یا کاهش 

حتمالی ضمنا با توجه به میزان ا. اضطراب آن ها طراحی گردد
باالي اضطراب در بیماران قلبی و تاثیر آن بر برآیندهاي بیماري 
و جراحی، مراقبت در کوتاه مدت و دوره قبل از جراحی باید بر 

عالوه بر این، براي دستیابی به . درمان اضطراب متمرکز گردد
یک نتیجه خوب در زمان پس از جراحی و در درازمدت نیز باید 

و عوامل مرتبط با آن سنجیده شده سطح اضطراب بعد از عمل
.و تا حد امکان درمان و برطرف گردد

تقدیر و تشکر
یقاتتحقیتهمصوب کمیقاتیمطالعه حاضر حاصل طرح تحق

دینب. شاپور اهواز استيجندیدانشگاه علوم پزشکییدانشجو
پژوهش، ینشرکت کننده در ایمارانبياز همکاریلهوس

نفت اهواز در جهت یمارستانو پرسنل محترم بینمسئول
یزمطالعه و نیناطالعات مربوط به ايآورجمعو یهماهنگ

یتو حمایبتصويدانشگاه براییدانشجویقاتتحقیتهکم
.گرددیمیطرح، تشکر و قدردانیناز ایمال
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