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Abstruct
Aims: Coronary artery bypass graft surgery is like any other type of surgical
procedure for a stressful patient and anxiety and depression are common and
important disorders in these patients. The aim of this study is to assess the
incidence of anxiety and depression regarding the age and sex differences in
patients undergoing open heart surgery.
Materials & Methods: In this descriptive cross-sectional study, 205 patients
between 30 and 80 years old were selected by available sampling method. Data
were collected by a 3section questionnaire, including demographic factor, hospital
anxiety and depression scale and State-Trait Anxiety Inventory a day before surgery.
The patients were chosen from elective heart surgery in Heshmat hospital of Rasht.
The variables were evaluated using chi squre, independent test and one way Anova.
Analyses were performed using Spss version 19.
Findings: A total of 205 people, 66.3% patients were men and 33% women. 58.1%
of men and 55.1% of women were suffering from some degree of depression and
this difference was not statistically significant (p=0.8). Considerable different in
trait anxiety and state anxiety of The average score of anxiety and depression of the
patients was not significantly different in terms of age as well ( Above and under 50).
Conclusion: Considering the high incidence of anxiety and depression in these
patients, symptoms should be observed and cured , and if necessary preventive
psychological and clinical interviews in these patients are recommended.
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افسردگی و اضطراب در بیماران تحت عمل قلب
باز :تفاوتهای سنی و جنسی

چکیده

اهــداف :جراحــی پیونــد عــروق کرونــر ماننــد ســایر انــواع اعمــال جراحــی بــرای
بیمــار اســترسزا اســت و اضطــراب و افســردگی ازجملــه اختــاالت شــایع و
مهــم ایــن بیمــاران محســوب میشــود .هــدف از ایــن مطالعــه بررســی شــیوع
اضطــراب و افســردگی بــر اســاس تفاوتهــای ســن و جنــس در بیمــاران تحــت
جراحــی بــای پــس عــروق کرونــی میباشــد.
مـواد و روشهــا :در ایــن مطالعــه توصیفــی مقطعــی 205 ،بیمــار بیــن  30تــا 80
ســال بــه روش نمونهگیــری در دســترس انتخــاب شــدند .اطالعــات بــا ســه گــروه
پرسشــنامه دموگرافیــک ،مقیــاس اضطــراب – افســردگی بیمارســتانی و مقیــاس
اضطــراب حالــت صفــت اشــپیلبرگر یــک روز قبــل از عمــل جمـعآوری گردیــد .افــراد
از بیــن بیمــاران کاندیــد جراحــی قلــب الکتیــو در بیمارســتان قلــب دکتــر حشــمت
رشــت انتخــاب شــدند .متغیرهــا بــا اســتفاده از کای اســکوئر ،آزمــون  Tمســتقل،
آنالیــز واریانــس یکطرفــه ســنجیده شــدند .آنالیــز دادههــا بــا نرمافــزار SPSS
نســخه  19انجــام شــد.
یافتههــا :از مجمــوع  205نفــر % 66/3 ،بیمــاران مــرد و مابقــی زن بودنــد.
 %58/1مــردان و  %55/1زنــان درجاتــی از افســردگی داشــتند کــه ایــن اختــاف
ازنظــر آمــاری معن ـیدار نبــود ( .)p=0/8میانگیــن نمــره اضطــراب و افســردگی
بیمــاران برحســب ســن (بــاالی  50و زیــر  )50نیــز تفــاوت آمــاری معنــیدار
نداشــت( .)P value>0/05
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی اضطــراب و افســردگی در ایــن
بیمــاران ،عالئــم بایــد بهدقــت پایــش شــده و در صــورت لــزوم درمــان شــود.
بدیــن دلیــل مشــاورههای پیشــگیرانه روانشناســی و مصاحبههــای بالینــی در
ایــن گــروه از بیمــاران توصیــه میشــود.
کلیدواژهها :افسردگی ،اضطراب ،جراحی بای پس عروق کرونر.
تاریخ دریافت1396/07/30 :
تاریخ پذیرش1397/03/02 :
*نویسنده مسئولajmoo2016@gmail.com :

مقدمه
بیمار یهــای قلبی-عروقــی در زمــره شــایعترین علــل
مرگومیــر در اکثــر کشورهاســت .بیــش از  %30مرگومیــر
در کشــورهای صنعتــی ناشــی از بیمار یهــای قلبــی عروقــی
اســت[ .]1روشهــای متفاوتــی بــرای درمــان ایــن بیمــاران
مورداســتفاده قــرار میگیــرد .ازجملــه میتــوان بــه درمانهــای
دارویــی ،آنژیوپالســتی و جراحــی بــای پــس عــروق کرونــر
( CABG (Coronary Artery Bypass Graftاشــاره کــرد .امــروزه
جراحــی عــروق کرونــر بهعنــوان متداولتریــن شــیوه درمانــی
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در بیمــاری عــروق کرونــر پیشــرفته پیشــنهاد میشــود[ .]2آمــار
ارائهشــده توســط مرکــز قلــب تهــران نیــز مؤیــد آن اســت کــه تنهــا
در ایــن مرکــز ســاالنه حــدود  3000مــورد پیونــد عــروق کرونــر انجــام
میشــود[ .]3از طرفــی اضطــراب و افســردگی ازجملــه اختــاالت
رایــج و مهــم در بیمــاران قلبــی عروقــی بهحســاب میآیــد[ ]4و
بهطــور شــایع در افــرادی کــه از ایــن بیمــاری رنــج میبرنــد دیــده
میشــود[ .]5شــیوع افســردگی در افــراد بــا تشــخیص بیمــاری
عــروق کرونــر ( %20 )Coronary Heart Disease CHDتــا ]2[%40و
میــزان اضطــراب در ایــن بیمــاران  20تــا  55درصــد اســت[ ]6،7و بــه
میــزان مشــابه نیــز در بیمــاران تحــت عمــل بــای پــس عــروق کرونــر
گزارششــده اســت[.]2
افســردگی ،اضطــراب و یــا ترکیبــی از ایــن دو ،خطــر بیماریهــای
قلبــی عروقــی را مســتقل از ســایر ریســک فاکتورهــای دموگرافیــک
و بالینــی بهطــور معنــیداری افزایــش میدهــد[ .]6،8در بیمــاران
تحــت  CABGبــا نشــانههای افســردگی ،مورتالیتــی و حــوادث
کشــنده قلبــی بیشــتر اتفــاق میافتــد[ .]9بیمــاران مبتالبــه
افســردگی قبــل از  CABGدر مقایســه بــا گــروه بــدون افســردگی خطر
مرگومیــر باالتــری دارنــد[ .]10در مطالعــات متاآنالیــز تخمیــن
خطــر قلبــی عروقــی در افــراد بــا عالئــم افســردگی یــا تشــخیص
بالینــی افســردگی در مقایســه بــا گــروه فاقــد افســردگی  50تــا %100
باالتــر اســت[.]11
مطالعــات مختلــف اضطــراب و افســردگی قبــل از  CABGرا بررســی
نمودنــد .در تعــدادی از پژوهشهــا میــزان شــیوع اضطــراب قبــل
از عمــل ( ) %40/6-%27و افســردگی قبــل از عمــل قلــب بــاز (-%16
 )%43گزارششــده اســت[ .]13،12در تحقیــق کارنیــخ کــه در ســال
 2007در آلمــان انجــام شــد بــا اســتفاده از مقیــاس اضطــراب و
افســردگی بیمارســتانی  HADSاضطــراب و افســردگی قبــل ،دو روز
و ده روز بعــد از عمــل بررســی شــد .افســردگی قبــل از عمــل بــای
پــس عــروق کرونــر  %25/8و بعــد از عمــل  %17/5و اضطــراب قبــل
و بعــد از عمــل بــه ترتیــب  % 34و  %24/7گزارششــده اســت و
رابطــه منفــی و معنـیداری بیــن ســن و وجــود اضطــراب بیان شــده
اســت[ .]14بــر اســاس پژوهشــی دیگــر شــیوع افســردگی قبــل از
 %47 CABGو بعــدازآن  %61گــزارش شــد .در مطالعــه ســال 2016
افســردگی در بیمــاران تحــت عمــل جراحــی قلــب  17/1درصــد
بــود[ .]15افســردگی مــاژور بــه میــزان مشــابه در مطالعــه تولــی در
 2015نیــز گزارششــده بــود[ .]16در مطالعــه پــوول در  2017بیــش
ازیــک ســوم بیمــاران ( )%35/9عالئــم متوســط تــا شــدید افســردگی
را بــر اســاس پرسشــنامه بــک گــزارش کردنــد[ .]17یافتههــا نشــان
دادنــد بیمــاران مبتالبــه افســردگی قبــل از  ،CABGبعــد از عمــل
نیــز افســردگی را بــرای مــدت طوالنیتــری تجربــه میکننــد[.]18،19
بــا توجــه بــه اینکــه بیماریهــای قلبــی عروقــی در جامعــه رو بــه
افزایــش اســت و بــای پــس عــروق کرونــر بهعنــوان یــک روش
درمانــی متــداول در ایــن بیمــاران مورداســتفاده قــرار میگیــرد و از
ســویی افســردگی در ایــن بیمــاران شــایع اســت بنابرایــن الزم اســت
بــه مســائل روانــی مربــوط بــه ایــن بیمــاران توجــه ویــژه شــود .زیــرا
عالئــم افســردگی مزمــن هســتند و بــا پیشــرفت بیمــاری قلبــی-
عروقــی ،پیشآگهــی بــد ،عملکــرد فیزیکــی ضعیــف ،کیفیــت
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 233آرزو جوادزاده مقتدر و همکاران

زندگــی نامناســب و تأثیــرات منفــی روی نتایــج درمــان ایــن گــروه
از بیمــاران همــراه اســت .ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی شــیوع
اضطــراب و افســردگی در بیمــاران کاندیــد  CABGبــه تفکیــک ســن
و جنــس انجــام شــد .بــا ارزیابــی دقیــق قبــل از عمــل میتــوان
بیمــاران در معــرض افســردگی و اضطــراب را شناســایی کــرد و بــا
مشــاوره پیشــگیرانه و مداخــات روانــی مناســب ،هزینــهٔ اقتصادی،
پزشــکی و خطــرات ناشــی از آن را در ایــن بیمــاران کاهــش داد.

فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش
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مواد و روشها
ایــن پژوهــش یــک مطالعــه مقطعــی توصیفــی اســت کــه در آن
شــیوع اضطــراب و افســردگی قبــل از جراحــی در بیمــاران تحــت
جراحــی الکتیــو قلــب بــه تفکیــک ســن و جنــس موردبررســی
قــرار گرفــت .ایــن مطالعــه از فروردیــن تــا مــرداد ســال 1394
در بیمــاران  30تــا  80ســال کاندیــد جراحــی الکتیــو قلــب در
مرکــز آموزشــی درمانــی دکتــر حشــمت شــهر رشــت بــه روش
نمونهگیــری در دســترس انجــام شــد .تعــداد  205نفــر از 211
نفــر واجــد شــرایط ،وارد مطالعــه شــدند ( 3 .)%97نفــر بــه دلیــل
نداشــتن همــراه 2 ،نفــر بــه دلیــل احســاس نگرانــی از جراحــی و
درنهایــت یــک نفــر بــه دلیــل عــدم تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه،
وارد مطالعــه نشــدند .حجــم نمونــه بــر اســاس آلفــای )p( ،0/05
شــیوع افســردگی قبــل از عمــل در مطالعــه[ ،)p=0/25 ( ]14و ()d
دقــت  ،0/06تعــداد  201نفــر محاســبه شــد.
معیــار ورود بــه مطالعــه بیمــاران کاندیــد جراحــی الکتیــو قلــب،
بیــن  30تــا  80ســال مراجعهکننــده بــه بیمارســتان بودنــد.
افــراد نیازمنــد بــه عمــل جراحــی اورژانــس بــه دلیــل عــدم
انجــام معاینــه روانــی قبــل از عمــل و همینطــور افــراد نابینــا،
ناشــنوا و ناتــوان در تکلــم نیــز بــه دلیــل عــدم توانایــی در انجــام
آزمونهــا از مطالعــه حــذف شــدند.
روش کار بــه ایــن صــورت بــود کــه یــک روز قبــل از عمــل،
اطالعــات دموگرافیــک شــامل (ســن ،جنــس ،وضعیــت تأهــل،
شــرایط زندگــی ،محــل ســکونت ،میــزان تحصیــات) و اطالعــات
مربــوط بــه عمــل (نــوع عمــل ،ســابقه ابتــا بــه دیابــت ،مصــرف
ســیگار ،روش جراحــی) از طریــق مصاحبــه بــا بیمــار و مطالعــه
پرونــده جمـعآوری گردیــد .بــرای ســنجش افســردگی و اضطــراب
بیمــاران از دو ابــزار مقیــاس اضطــراب و افســردگی بیمارســتانی و
مقیــاس اضطــراب موقعیتــی – صفتــی اشــپیلبرگر اســتفاده شــد.
اطالعــات فــوق توســط یــک پرسشــگر آموزشدیــده جم ـعآوری
گردیــد.
مقیــاس اضطــراب و افســردگی بیمارســتانی  HADSتوســط
زیگمــون و اســنایت ( )1983بــرای ســنجش تغییــرات خلقــی،
بهویــژه حــاالت اضطــراب و افســردگی ،طراحیشــده اســت.
جمعیــت موردبررســی آن از نوجوانــان 16ســال بــه بــاال تــا
ســالمند اســت .در ایــن مقیــاس هفــت پرســش در ارتبــاط بــا
نشــانههای اضطــراب و هفــت پرســش پیرامــون نشــانههای
افســردگی وجــود دارد .ایــن پرسشــنامه برمبنــای یــک مقیــاس
چهــار نمــرهای ( 3و  )1،0، 2نمرهگــذاری میشــود .نمــرات
در هــر زیرمقیــاس از  0تــا  ،21نمــره  0-7فاقــد عالمــت ،نمــره

 8-10افســردگی یــا اضطــراب خفیــف و نمــره  11-21افســردگی
یــا اضطــراب بالینــی (متوســط تــا شــدید) میباشــد .مؤلفــان
نمــره  11را بهعنــوان نقطــه بــرش پیشــنهاد میکننــد .کاویانــی
و همــکاران در ســال  1388بهمنظــور اســتفاده در جوامــع ایرانــی
هنجارســازی و اعتبــار یابــی شــده اســت .پایایــی آن بــا محاســبه
آلفــای کرونبــاخ بــرای زیــر مقیــاس افســردگی ( )α=0/70و
زیــر مقیــاس اضطــراب ( )α=0/85بــوده اســت .نتایــج نشــان
میدهــد کــه  HADSدارای اعتبــار الزم بــرای کاربــرد در جمعیــت
بالینــی ایرانــی را دارا اســت[ .]20منتظــری و همــکاران در
ســال  2003نســخه ایرانــی ایــن پرسشــنامه را ترجمــه کردنــد و
همینطــور اعتبــار آن را ســنجیدند .ضریــب آلفــای کرونبــاخ
بــرای ایــن تســت  0/78بــرای زیــر مقیــاس اضطــراب و 0/86
بــرای زیــر مقیــاس افســردگی یافــت شــده اســت[.]21
مقیــاس اضطــراب موقعیتــی– صفتــی اشــپیلبرگر  STAI-Xدر
ســال  1970توســط اشــپیلبرگر و همــکاران تهیــه گردیــد .ایــن
پرسشــنامه دو نــوع اضطــراب را میســنجد کــه شــامل 40
گویــه اســت کــه  20گویــه آن اضطــراب موقعیتــی (حالتــی)
و  20گویــه دیگــر اضطــراب صفتــی را میســنجد .آزمودنــی
بایــد احســاس خــود را دربــار ٔه هــر مــاده بــا مقیــاس لیکــرت
 ۴درج ـهای ارزیابــی کنــد .دامنــه نمــرات در هــر گویــه از  20تــا
 80میباشــد کــه نمــرات بیشــتر بیانگــر اضطــراب باالتــر فــرد
میباشــد .پایایــی ایــن ابــزار توســط اســپیلبرگر و همــکاران (بــه
نقــل از هیتــچ و همــکاران )2001 ،بــرای دانشــجویان در بخــش
صفــت0/86 ،گزارششــده اســت .در ایــران ایــن ابــزار توســط
پناهــی شــهری ( ،)1372هنجاریابــی شــده ضرایــب آلفــا در
گروههــای مختلــف در مقیــاس حالــت اضطــراب  0/92و بــرای
صفــت اضطــراب  0/90گزارششــده اســت[ .]22آلفــای کرونبــاخ
بــرای ایــن تســت  0/78بــرای زیــر مقیــاس اضطــراب و 0/86بــرای
زیــر مقیــاس افســردگی یافــت شــده اســت[.]21
دادههــا از طریــق نرمافــزار  SPSSنســخه  19آنالیــز گردیــد.
نرمالیتــی دادههــای کمــی بــا اســتفاده از آزمــون کرومونوگــراف
اســمیرنوف بررســی و بهصــورت میانگیــن و انحــراف معیــار
گــزارش گردیــد و دادههــای کیفــی بهصــورت فراوانــی و درصــد
نشــان داده شــدند .بــا توجــه بــه نرمــال بــودن دادههــا ،مقایســه
میانگیــن متغیرهــای کمــی و اضطــراب و افســردگی بــه تفکیــک
جنــس بــا اســتفاده از آزمــون  Tمســتقل و بــر اســاس گروههــای
موردمطالعــه بــا اســتفاده از آنالیــز واریانــس یکطرفــه بررســی
شــد .فراوانــی متغیرهــای کیفــی در گروههــای تحــت مطالعــه،
بــا اســتفاده از آنالیــز کای اســکوئر بررســی گردیدنــد .ســطح
معنــیداری آزمونهــا  0/05در نظــر گرفتــه شــد.
ایــن مقالــه بــا اســتفاده از دادههــای یــک پژوهــش در دانشــگاه
علــوم پزشــکی گیــان بــا کــد اخــاق  1930003572مــورخ /12/26
 93بــه نــگارش در آمــده اســت .رضایتنامــه آگاهانــه بهصــورت
کتبــی از کلیــه بیمــاران جهــت ورود بــه مطالعــه در ابتــدای
کار اخــذ گردیــد .در مــورد رونــد اجــرای کار و هــدف از مطالعــه
توضیحــات الزم بــه بیمــاران داده شــد .در مــورد محرمانــه بــودن
کلیــه اطالعــات بهدســتآمده بــه آنــان اطمینــان داده شــد و

اینکــه هــر وقــت بخواهنــد میتواننــد مطالعــه را تــرک نماینــد.
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 50ســال و بــاالی  50ســال ،وضعیــت تأهــل ،ســطوح مختلــف
تحصیــات ،شــرایط زندگــی ،محــل زندگــی فــرد ،ســابقه مصــرف
ســیگار و ســابقه ابتــا بــه دیابــت مقایســه شــده اســت .اضطــراب
صفتــی در بیمــاران ســیگاری بهطــور معن ـیداری کمتــر از بیمــاران
غیــر ســیگاری بــود ( .)p=0/009میانگیــن نمــره اضطــراب موقعیتــی
در افــراد بــا تحصیــات دانشــگاهی نســبت بــه ســطح تحصیــات
پایینتــر کمتــر بــه دســت آمــد ( .)p=0/008نمــره افســردگی
بیمارســتانی ،اضطــراب موقعیتــی و صفتــی بــر اســاس ســایر
متغیرهــای موردمطالعــه تفــاوت نداشــت.
بحث
ایــن مطالعــه بــه بررســی اضطــراب و افســردگی قبــل از عمــل در
بیمــاران کاندیــد جراحــی قلــب بــاز بــا اســتفاده از آزمــون اضطــراب و
افســردگی بیمارســتانی و اضطــراب اشــپیلبرگر در طــول دوره زمانــی
 6ماهــه از فروردیــن تــا شــهریور  1394پرداختــه اســت 205 .نفــر
بیمــار بیــن ســنین  30تــا  80ســال کاندیــد عمــل قلــب بــاز الکتیــو
کــه از ایــن میــان  69نفــر زن و مابقــی مــرد بودنــد وارد مطالعــه
شــدند.
میــزان شــیوع افســردگی در مطالعــهٔ مــا بــا بســیاری از مطالعــات
مشــابه مطابــق اســت کــه همگــی شــیوع بــاالی افســردگی در
بیمــاران تحــت  CABGرا گــزارش میکننــد[ .]5،19،23در مقالــه
بورکــر ( )1995میــزان افســردگی  %47بــود و از آزمــون CES-D
بــرای تعییــن افســردگی در بیمــاران اســتفاده شــد[ .]23تعــدادی
از مطالعــات هــم درصــد افســردگی قبــل از عمــل را کمتــر از ایــن
میــزان بیــان کردنــد[ .]2،12،14در مطالعــهٔ ریمازســکا کــه در دپارتمان
جراحــی قلــب دانشــکده پزشــکی روکالور از اکتبــر  1998تــا نوامبــر
 1999انجــام شــد میــزان افســردگی قبــل از عمــل در بیمــاران
 %32گــزارش گردیــد کــه کمتــر از یافتــه تحقیــق حاضــر اســت .ابــزار
مورداســتفاده در مطالعــه ریمازســکا پرسشــنامه افســردگی بــک بــود
درحالیکــه در تحقیــق حاضــر از مقیــاس اضطــراب و افســردگی
بیمارســتانی استفادهشــده و حجــم نمونــه در مطالعــه ریمازســکا
 53نفــر بــوده اســت[ .]2ایــن تفاوتهــا میتوانــد ناشــی اســتفاده
از ابزارهــای مختلــف در هرکــدام از پژوهشهــا ،حجــم نمونــه
متفــاوت و یــا تفاوتهــای فرهنگــی بــوده باشــد .تحقیقــات نشــان
داده اســت پیشــنهاد عمــل جراحــی قلــب بــرای بیمــاران و انتظــار
بــرای نوبــت عمــل در بیمــاران الکتیــو ،میــزان شــیوع افســردگی در
ایــن دســته از بیمــاران را افزایــش میدهــد[ .]24همیــن امــر نمــره
بــاالی افســردگی در بیمــاران موردمطالعــه کــه کاندیــد عمــل الکتیــو
بودهانــد را توجیــه میکنــد.
در مطالعــه مــا تفــاوت آمــاری معنـیداری بیــن افســردگی و جنس
وجــود نداشــت .برخــاف مطالعــه مــا؛ در مطالعــه رنکیــن افســردگی
قبــل و هــم بعــد از عمــل در زیرگروه مــردان بیشــتر از زنان[]25بود .در
تحقیقــات مختلــف ازجملــه آرتینیــان[ ،]26برزینــکا[ ،]27پیراگلیا[،]28
مــور[ ،]29بهروزیــان و همــکاران[ ]30افســردگی در زیرگــروه زنــان
باالتــر بــود .نتایــج ایــن مطالعــات بامطالعــه حاضــر ناهمســو
اســت .در مطالعــه آرتینیــان نمونههــا از جمعیتهــای شــهری و
روســتایی بیــن ســنین  35-80ســال انتخــاب شــدند و بــا اســتفاده
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یافتهها
درمجمــوع  205بیمــار از تاریــخ فروردیــن تــا مــرداد ســال  1394بر
طبــق معیارهــای ورود بــه مطالعــه وارد شــدند .میانگیــن ســنی
در کل نمونههــا  59/6ســال بــا انحــراف معیــار  9/4بــود .از
ایــن افــراد ،تعــداد  136نفــر ( )%66/3مــرد و مابقــی بیمــاران ،زن
بودنــد .اکثــر بیمــاران ( )%94/6متأهــل و بقیــه بیمــاران مجــرد،
بیــوه و یــا جداشــده از همســر بودنــد .بیشــتر از %50بیمارانــی
کــه در ایــن مطالعــه وارد شــدهاند ،تحصیــات کمتــر از دیپلــم
داشــتند ( %26/3بیســواد %42 ،زیــر دیپلــم) نزدیــک بــه  %5از
بیمــاران تنهــا زندگــی میکردنــد و فــرد مراقبتکننــده نداشــتند.
محــل ســکونت در  %69از بیمــاران منطقــه شــهری گــزارش شــد.
در جــدول شــماره  1مشــخصات دموگرافیــک و بالینــی بیمــاران
بــه تفکیــک زن و مــرد نشــان دادهشــده اســت.
همانطــور کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود ،دو گــروه زن و
مــرد ازنظــر ویژگیهــای دموگرافیــک وضعیــت تأهــل ،تحصیــات،
شــرایط زندگــی و محــل زندگــی ازنظــر آمــاری تفــاوت معن ـیداری
نداشــتند ،تنهــا فراوانــی بیمــاری دیابــت در زنــان بهطــور معنیداری
بیشــتر از مــردان گــزارش شــد (.)p>0/01
اضطــراب موقعیتــی :فراوانــی اضطــراب موقعیتــی متوســط
و شــدید در بیمــاران بــه ترتیــب  %79/02و  %3/41گــزارش شــد
و تنهــا نزدیــک بــه  %18از بیمــاران اضطــراب موقعیتــی نداشــتند.
شــیوع اضطــراب موقعیتــی در زنــان و مــردان زنــان تفاوتی نداشــت
( .)p=0/4میانگیــن نمــر ٔه اضطــراب موقعیتــی در کل بیمــاران 8/1
 39/1 ±بــه دســت آمــد .بــا مقایســه میانگیــن اضطــراب موقعیتــی
در زنــان و مــردان مشــخص شــد زنــان بــه میــزان خفیفــی درجــات
باالتــری از ایــن اضطــراب را نســبت بــه مــردان نشــان دادنــد امــا
ایــن اختــاف ازنظــر آمــاری معن ـیدار نبــود اســت (.)p=0/3
اضطــراب صفتــی :شــیوع اضطــراب صفتــی متوســط و شــدید
در %78/4بیمــاران موردمطالعــه گــزارش شــد ،بطوریکــه  %4/8از کل
بیمــاران اضطــراب شــدید و  %73/6اضطــراب متوســط داشــتند.
نتیجــه آنالیــز کای اســکوئر نشــان داد کــه توزیــع فراوانــی ســطوح
مختلــف اضطــراب صفتــی بیــن مــرد و زن تفــاوت معنــیداری
نــدارد ( .)p=0/4متوســط نمــره اضطــراب صفتــی در کل بیمــاران
 38/4 ± 8/7گــزارش شــد .نتیجــه آنالیــز آزمــون  Tمســتقل ،نشــان
داد میانگیــن نمــره کسبشــده از پرسشــنامه اضطــراب صفتــی در
مــردان و زنــان تفاوتــی نــدارد (.)p=0/9
افســردگی :میانگیــن نمــره افســردگی در کل افــراد تحــت
مطالعــه  7/5 ± 3/1گــزارش شــد کــه بــه تفکیــک مــرد و زن
تفــاوت معنــیداری نداشــت ( %58/1 .)p=0/9از مــردان و %55/1
از زنــان درجاتــی از افســردگی را گــزارش نمودنــد %2/4 .کل افــراد
موردمطالعــه نیــز افســردگی شــدید و  %12/6از بیمــاران افســردگی
متوســط را گــزارش کردنــد ،درحالیکــه  %42/9از کل بیمــاران بــدون
افســردگی بودنــد .فراوانــی افســردگی خفیــف ،متوســط و شــدید در
زنــان و مــردان تفــاوت معنــیداری نداشــت (. )p=0/8
میانگیــن نمــره اضطــراب و افســردگی در گروههــای ســنی زیــر
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فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

نتیجهگیری
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد افســردگی و اضطــراب در زنــان و
مــردان تحــت عمــل جراحــی قلــب بــاز شــایع اســت .بدیــن دلیــل
مشــاورههای پیشــگیرانه روانشناســی و مصاحبههــای بالینــی
در ایــن دســته از بیمــاران توصیــه میشــود کــه خــود کاهــش
هزینههــای درمــان و عــوارض بعــد از عمــل و مــرگ را بــه همــراه
خواهــد داشــت.
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از پرسشــنامه افســردگی بــک نشــانههای افســردگی در آنــان بررســی
گردیــد .دلیــل بــاال بــودن افســردگی در زنــان بــه نســبت مــردان در
مطالعــه آرتینیــان ،اینطــور بیــان شــد کــه در جمعیــت عمومــی نیــز
افســردگی در زنــان بیشــتر اســت و دیگــر اینکــه زنــان بیشــتر از
مــردان مجــرد بودنــد کــه ایــن خــود بهعنــوان عاملــی بــرای بــاال
بــودن افســردگی در زنــان معرفــی شــد[ .]26در مطالعــه بهروزیــان که
در بیمارســتان گلســتان اهــواز از مهــر  1390تــا اردیبهشــت  1391بــر
روی بیمــاران تحــت  CABGانجــام گرفــت بــا اســتفاده از پرسشــنامه
همیلتــون شــدت افســردگی ســنجیده شــد کــه افســردگی در زیرگروه
زنــان باالتــر بــود[ .]30در تحقیــق تیمبــرالک و همــکاران[ ،]31دانــکل
و همــکاران[ ]32و مــک کــرون[ ]33ازنظــر اختــاالت خلقــی بیــن
دو جنــس تفــاوت آمــاری معن ـیداری مشــاهده نشــده اســت کــه
همراســتا بامطالعــه مــا میباشــد .تناقــض در یافتههــا میتوانــد
ناشــی از تفــاوت در جمعیــت موردمطالعــه ازنظــر خصوصیــات
مذهبــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،حمایــت اجتماعــی و نیــز
تفــاوت در سیســتم ارائــهٔ خدمــات بهداشــتی در مناطــق مختلــف و
همینطــور اســتفاده از ابزارهــای مختلــف بــرای ســنجش افســردگی
باشــد.
یافتــه دیگــر مطالعــه مــا ایــن بــود کــه بیشــتر بیمــاران اضطــراب بــا
ســطوح متوســط را تجربــه نمودنــد و فقــط تعــداد کمــی از بیمــاران
اضطــراب شــدید را گــزارش کردنــد .در مطالعــه فتحی و همــکاران نیز
هماننــد مطالعــه مــا ،بیشــتر بیمــاران اضطــراب متوســط را گــزارش
نمودنــد[ .]34هرچنــد در مطالعــه مــا اضطــراب موقعیتــی و صفتــی
در مــردان وزنــان ازنظــر آمــاری تفــاوت معنــیدار نداشــت ولــی
زنــان درجــات باالتــری از اضطــراب موقعیتــی را گــزارش کردنــد .ایــن
یافتــه همراســتا بامطالعــه کرماچــر و همــکاران[ ]24و تیمبــرالک
وهمــکاران[ ]31اســت .در مطالعــات فــوق نیــز هماننــد مطالعــه مــا،
تفاوتــی در اضطــراب بیــن دو جنــس یافــت نشــد[ .]24،31برخــاف
یافتــهٔ مــا ،در مطالعــه فتحــی[ ]34و مــک کــرون[ ]33اضطــراب
موقعیتــی و اضطــراب صفتــی در زنــان بیشــتر از مــردان و معنـیدار
گــزارش شــد .در مطالعــه گنکالــو در ســال  2016کــه بــا اســتفاده از
آزمــون اضطــراب بــک ســنجیده شــد نیــز اضطــراب در زنــان بیشــتر
از مــردان و معنــیدار بــود[ ،]35حالآنکــه در مطالعــه حاضــر ایــن
تفــاوت معنــیدار نبــود .پاســخ فیزیولوژیــک زنــان نســبت بــه
اضطــراب متفــاوت از مــردان اســت و همیــن توجیهکننــده بــاال
بــودن اضطــراب در زنــان میباشــد .در مطالعــهٔ ریمازســکا اضطــراب
صفتــی در زنــان نیــز بیشــتر از زیرگــروه مــردان و معن ـیدار یافــت
شــد .میــزان اضطــراب موقعیتــی قبــل از عمــل %54/7و کمتــر از
مطالعــه مــا بــود[.]2
از بیــن متغیرهــای دموگرافیــک نتایــج مــا نشــان داد کــه عالئــم
افســردگی در بیمــاران بــاالی  50ســال بیشــتر از افــراد جوانتــر اســت
بااینوجــود ،ایــن اختــاف ازنظــر آمــاری معنــادار نبــود .مطالعــه
بهروزیــان و همــکاران[ ،]30کرانیــچ و همــکاران[ ،]14تسوشــیما و
همــکاران[ ،]36ولنتینــی[ ]37همراســتا بامطالعــه مــا میباشــد .در
ایــن مطالعــات نیــز ماننــد مطالعــه حاضــر ارتباطــی بیــن افســردگی
و ســن بیمــاران یافــت نشــد .برخــاف مطالعــه مــا ،در مطالعــه
پرســکی و همــکاران عالئــم افســردگی و اضطــراب در بیمــاران بــاالی

 65ســال بیشــتر گــزارش شــد[ .]38از ســویی دیگــر در مطالعــه دانکل
و همــکاران و دوئرینــگ و همــکاران ســن جوانتــر شــانس ابتــا بــه
افســردگی را افزایــش م ـیداد[.]39،40
باوجوداینکــه در مطالعــه مــا بیمــاران کمتــر از  50ســال در مقایســه
بــا گــروه دیگــر اضطــراب باالتــری را گــزارش نمودنــد امــا ایــن یافتــه
ازنظــر آمــاری معنــادار نبــود .مطالعــات مختلــف نتایــج متناقضــی
از تأثیــر ســن بیمــاران بــر اضطــراب را بیــان کردنــد .یافتههــای
تعــدادی از مطالعــات مطابــق بامطالعــه مــا بــود و ســن بیمــاران
هیــچ تأثیــری روی اضطــراب آنــان نداشــت[ .]2،33،35برخــاف یافتهٔ
[]24
مــا ،در مطالعــه پرســکی و همــکاران[ ]38و کرماچــر و همــکاران
رابطــه مثبــت و معنـیداری بیــن افزایــش اضطــراب و ســن گــزارش
شــد .در ایــن مطالعــات بــا افزایــش ســن اضطــراب در بیمــاران
کاندیــد عمــل افزایــش داشــت[ .]24،38از ســوی دیگــر در مطالعــه
کارنیــخ و همــکاران[ ]14رابطــه منفــی بیــن ســن و اضطــراب قبــل
از عمــل یافــت شــد .بیمــاران بــا ســنین جوانتــر در مقایســه بــا
افــراد بــا ســنین باالتــر اضطــراب بیشــتری داشــتند .تــرس از مــرگ
و احســاس خطــر بالقــوه مــرگ ،در افــراد جــوان بیشــتر اســت .افــراد
جوانتــر در دوره فعــال کار و زندگــی هســتند و مســئولیتهای
مختلــف اجتماعــی و خانوادگــی را بــر عهــدهدارنــد .ازآنجاکــه
بیمــاری قلبــی باعــث ایجــاد محدودیــت در فعالیتهــای فیزیکــی
و همینطــور تغییــر ســبک زندگــی میشــود و افــراد مســن در
ســالهای بازنشســتگی خــود هســتند ،ایــن تغییــرات در افــراد مســن
کمتــر اســت .افــراد مســنتر معمــو ًال ســالها بــا بیمــاری مزمــن
خــود درگیــر هســتند و دورههــای متوالــی بســتری در بیمارســتان
را ســپری کردهانــد .بنابرایــن در موقــع مواجهشــدن بــا عمــل قلــب
بــاز محرکهــای تنــش زای کمتــری را نســبت بــه جوانــان تجربــه
میکننــد .نویســندگان مقالــه از محدودیتهــای پیــش روی ایــن
مطالعــه آگا ه هســتند .افزایــش حجــم نمونــه نتایــج مطلوبتــری
را بــه همــراه خواهــد داشــت .امــا بااینوجــود نتایــج مهــم و
تأملبرانگیــز آن ازجملــه شــیوع بــاالی افســردگی و اضطــراب قبل از
عمــل در بیمــاران کاندیــد عمــل قلــب بــاز در ایــن مطالعــه ارزشــمند
اســت .بیمــاران کاندیــد  CABGبــه خاطــر اعتقــادات نادرســت ،عــدم
اطمینــان از نتیجــهٔ عمــل ،داشــتن اطالعــات ناکافــی در مــورد
عمــل ،خطــر مــرگ بالقــوه و ...دچــار اختــاالت مختلــف هیجانــی
ازجملــه اضطــراب و افســردگی میشــوند .باوجــود پیشــرفت در
جراحــی قلــب بــاز و مراقبتهــای پزشــکی بعــد از عمــل ،افســردگی
یــک پیشبینــی کننــده مســتقل مهــم مــرگ ،بعــد از عمــل اســت و
بایــد بهدقــت تحــت پایــش قــرار گرفتــه و در صــورت لــزوم درمــان
شــود[.]10
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