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 تاثیر خريج زيدهىگام از تخت بر يضعیت همًدیىامیک بیماران تحت جراحی عريق کريور

 

، کارشىاس ارشذ پرستاری 1محمذ وجفلً  

 ، دکترای پرستاری  2* سیذ طیب مرادیان

 ، فلًشیپ بیهًشی قلب3محمذ سعیذ غیاثی 

 ، دکترای پرستاری  4حسیه محمًدی

 ، کارشىاس ارشذ پرستاری  5سلمان برسته

 

 خالصٍ

 ایي هطالعِ بِ هٌظَر بررسی تاثیر خرٍج زٍدٌّگام از تخت بر ٍضعیت ّوَدیٌاهیه بیواراى هتعالب جراحی عرٍق ورًٍر اًجام ضذ.َذف. 

جراحی بای پس عرٍق ورًٍر یىی از هْن تریي ٍ هتذاٍل تریي هذاخالتی است وِ هی تَاًذ باعث افسایص ویفیت زًذگی ٍ واّص هري                           زمیىٍ.  

در بسیاری از بیواراى للبی گردد. بِ ًظر هی رسذ خرٍج زٍدٌّگام ایي بیواراى از تخت هَجب واّص عَارض پس از جراحی ضَد. ًگراًی ّای                             

 ذ.عوذُ پرسٌل درهاًی دربارُ تاثیر ٍ خطرات ّوَدیٌاهیه ًاضی از ایي الذام هی تَاًذ از علل تَجِ ًاوافی بِ تحرن زٍدتر ایي بیواراى باض

بیوار واًذیذ بای پس عرٍق ورًٍر هی باضذ. بیواراى بِ رٍش تخصیص تصادفی در                  011تحمیك حاضر یه وارآزهایی بالیٌی با تعذاد         ريش کار.   

 در  دٍ گرٍُ آزهَى ٍ وٌترل لرار گرفتٌذ. خرٍج از تخت در گرٍُ وٌترل طبك رٍال بیوارستاى در رٍز سَم بعذ از عول اًجام گرفت ٍ گرٍُ آزهَى                            

رٍزّای اٍل، دٍم ٍ سَم بعذ از جراحی از تخت خارج ضذًذ. سایر برًاهِ ّای درهاًی دٍ گرٍُ یىساى بَد. ضاخص ّای ّوَدیٌاهیه بیواراى                              

با استفادُ از آزهَى ّای آهاری تی هستمل، وای دٍ ٍ آًالیس                 07ًسخِ   SPSSاًذازُ گیری ٍ بیي دٍگرٍُ همایسِ ضذًذ. دادُ ّا در ًرم افسار                 

 ٍاریاًس هَرد تحلیل لرار گرفتٌذ.

بیي دٍ گرٍُ از ًظر هتغیرّای جوعیت ضٌاختی ٍ سابمِ بیواری ّای زهیٌِ ای تفاٍت هعٌاداری ٍجَد ًذاضت. در گرٍُ آزهَى،                             یافتٍ َا.   

ش فطارخَى سیستَلی ٍ دیاستَلی در رٍزّای دٍم ٍ سَم پس از عول باالتر بَد. همایسِ درًاش ول رٍز سَم لبل از خرٍج درى ّا )هیاًگیي درًا                             

ٍ برٍز آریتوی     (P=1216)( 174هیلی لیتر با اًحراف هعیار        445ٍ هیاًگیي درًاش گرٍُ وٌترل،        130هیلی لیتر با اًحراف هعیار        384گرٍُ آزهَى،   

ًطاى دٌّذُ عذم جَد اختالف هعٌی دار آهاری بیي گرٍُ ّا بَد. ّیچ وذام از                   (P=1256)ًفر(    12ًفر ٍ در گرٍُ وٌترل،         11)در گرٍُ آزهَى،    

 بیواراى حیي خرٍج از تخت عارضِ ای ًطاى ًذادًذ.

بیواراى گرٍُ آزهَى افسایص هختصری در فطار خَى سیستَلی ٍ دیاستَلی داضتٌذ، اها ایي افسایص از ًظر بالیٌی ًاچیس بَد. ًتایج                       وتیجٍ گیری.   

یه هذاخلِ ایوي ٍ لابل اجرا است ٍ باعث تغییرات           ایي هطالعِ ًطاى هی دّذ وِ خرٍج زٍدٌّگام  بیواراى از تخت پس از بای پس عرٍق ورًٍر                     

 ًوی ضَد.ٍ خًَریسی  ّوَدیٌاهیهحاد 

 

 خرٍج زٍدٌّگام، ٍضعیت ّوَدیٌاهیه، جراحی بای پس عرٍق ورًٍرکلیذياژٌ َا: 
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 مقذمه

ثبی دظ ػزٍق وزًٍز ثِ ػٌَاى درهبى اعشبًذارد ٍ ىالیی هَارد دیؾزفشِ ثیوبری ػزٍق وزًٍز ثِ ؽوبر هی رٍد )وبدشیي ٍ                                 
(. عبالًِ ثیؼ اس یه هیلیَى ثیوبر در خْبى سحز اػوبل خزاحی للت لزار هی گیزًذ وِ خزاحی ثبی دظ ػزٍق                           2006ّوىبراى

در آهزیىب ّشیٌِ ػول ٍ هزالجز ّبی هشؼبلت آى ثزای ّز ثیوبر              . (2008)فزگَعي ٍ ّوىبراى،    وزًٍز، ؽبیغ سزیي آى ّب هی ثبؽذ         
                    ِ ثِ عجت خيزار ٍ ػَارك هشؼذد        ثیؼ اس دُ ّب ّشار دالر اعز. سزخیـ ثیوبر در وَسبُ هذر اس راّىبرّبی سَفیِ ؽذُ اعز و

همزٍى ثِ فزفِ ًیغز ٍ اس دعشَر وبر هزاوش درهبًی خبرج ؽذُ اعز. لذا سٌْب راّىبر هٌيمی رعبًذى عزیغ سز ثیوبر ثِ ؽزایو هيلَة            
 (.2012ٍ خلَگیزی اس ػَارك اعز وِ هی سَاًذ ًمؼ ثِ عشایی در وبّؼ ّشیٌِ ّبی درهبًی ایفب ًوبیذ )لی،

ػلی رغن ایٌىِ خزاحی ثبی دظ ػزٍق وزًٍز ثبػث ًدبر خبى ثیوبراى سیبدی هی ؽَد، اهب در ثغیبری اس هَارد، ثزٍس ػَارك در                            
اس ؽبیغ سزیي     (. اخشالالر ّوَدیٌبهیه ٍ ریَی    2005)آًذر ٍ دلزٍعی،    رٍسّبی اٍل دظ اس ػول ثغیبر خيزًبن ٍ حشی وؾٌذُ اعز            

ثبػث افشایؼ هذر البهز در ثیوبرعشبى ٍ ّشیٌِ         هی سَاًٌذ   ثؼذ اس ػول خزاحی للت ّغشٌذ. ایي ػَارك          در چٌذ رٍس اٍل     ػَارك  
( درثبرُ  2004(. در یه هيبلؼِ هزٍر عیغشوبسیه وِ سَعو ٍیي ٍ ّوىبراى )              2007ؽَد )آرٍرا ٍ ّوىبراى،        ّبی درهبى ثیوبراى  

درفذ؛ اخشالل    88سب    16درفذ؛ اسلىشبسی،     5سب    27اخشالالر ریَی ثِ دًجبل خزاحی للت فَرر گزفز، ؽیَع دلَرال افیَصى،                
 1/4درفذ؛ ٍ دٌَهَسَراوظ،      3/2درفذ؛ آهجَلی ریَی،      90درفذ؛ فلح دیبفزاگوبسیه،      20سب    4درفذ؛ دٌَهًَی،     54سب    2دیبفزاگن،  

 درفذ گشارػ ؽذ. 
ثزای درهبى اخشالالر ریَی هشؼبلت خزاحی اس هذاخالر هخشلفی اعشفبدُ هی ؽَد وِ اس خولِ هی سَاى ثِ فیشیَسزادی ٍ سوزیٌبر                         
سٌفغی، اعذیزٍهشزی اًگیشؽی ٍ اعشفبدُ اس ٍعبیل هىبًیىی اؽبرُ ًوَد. ثب سَخِ ثِ ایي وِ ػذم سحزن یىی اس ػلل افلی هؾىالر                        
ریَی ثؼذ اس خزاحی للت هی ثبؽذ، یىی اس هذاخالسی وِ اخیزًا در ثزًبهِ هزالجشی ایي ثیوبراى سَفیِ هی ؽَد، خزٍج سٍدٌّگبم اس                           

( درثبرُ  2012در یه هيبلؼِ هزٍر عیغشوبسیه وِ سَعو آدلز ٍ هبلَى )           (. 2010؛ ػلَی،   2009؛ دزهی،   2010سخز اعز )ٍعشزدال،    
ؽذ، ًشبیح ًؾبى داد وِ ثِ دالیل گًَبگَى اس خولِ           خزٍج سٍدٌّگبم اس سخز ٍ فَایذ آى در ثیوبراى ثخؼ ّبی هزالجز ٍیضُ اًدبم                 

ؽزایو ٍیضُ ایي ثیوبراى هبًٌذ احشوبل اخشالل ّوَدیٌبهیه، داؽشي اسقبالر گًَبگَى هثل وبسشزّبی هخشلف ٍ سدْیشار حوبیشی،                     
 اخشالل َّؽیبری، ٍ دریبفز دارٍّبی آرام ثخؼ خزٍج ثیوبراى اس سخز ثب سبخیز اًدبم هی ؽَد.

ػلی رغن ایٌىِ هيبلؼبر اخیز ثز فَایذ خزٍج سٍدٌّگبم اس سخز سبویذ وزدُ اًذ ٍ آى را یىی اس راّىبرّبی ثْجَد عزیغ ٍ دیؾگیزی                           
 وٌٌذُ اس ػَارك هی داًٌذ، در دیذگبُ عٌشی، خزٍج سٍدٌّگبم اس سخز ثِ دلیل خيزًبن ثَدى ٍ هؾىالر ًبؽی اس آى، ثِ ػٌَاى                           

ًوی ثبؽذ. ثِ ًظز هی رعذ سبخیز در خزٍج اس سخز در ثیوبراى ثبی دظ ػزٍق وزًٍز ثِ دلیل سزط ٍ ًگزاًی دزعٌل اس اٍلَیز هزالجشی 
ػَارك ًبؽی اس ایي الذام اس خولِ سغییزار سٌفغی، ّوَدیٌبهیه ٍ خًَزیشی ثبؽذ، سیزا ّز وذام اس ایي ػَارك سبثیز هْوی در سبخیز                        

هی سَاًذ ثبػث هؾىالر    دظ اس ثبی دظ ػزٍق وزًٍز          ثْجَدی ثیوبراى ایفب هی وٌذ. ثِ ػٌَاى هثبل اخشالالر ٍعیغ ّوَدیٌبهیه            
دوذبص للت، سغییزار فؾبر خَى، سغییزار ًجل ٍ آریشوی ؽَد وِ ایي سغییزار هی سَاًذ هٌدز                  هشؼذدی ثزای ثیوبراى ثِ فَرر وبّؼ     

(. ایي هيبلؼِ ثزرعی هی وٌذ وِ آیب خزٍج سٍدٌّگبم اس سخز هی              2010ثِ ثزٍس ػَارك خذی ٍ هزي در ایي ثیوبراى گزدد )ػلَی،             
سبثیز خزٍج سٍدٌّگبم اس    سَاًذ در ایي ثیوبراى هٌدز ثِ ثزٍس ػَارك ّوَدیٌبهیه گزدد؟ ثز ایي اعبط، ایي هيبلؼِ ثب ّذف ثزرعی                      

 سخز ثز ٍمؼیز ّوَدیٌبهیه ثیوبراى هشؼبلت خزاحی ػزٍق وزًٍز اًدبم ؽذ.
 

 مًاد ي ريش ها
ثیوبر وبًذیذ ثبی دظ ػزٍق وزًٍز اعز وِ در عِ هبِّ دٍم               100سحمیك حبمز، یه وبرآسهبیی ثبلیٌی دارای گزٍُ وٌشزل ثب سؼذاد            

در ثخؼ ّبی داخلی للت ثیوبرعشبى خوبراى ثغشزی ثَدًذ ٍ دظ اس خزاحی، ثِ ثخؼ هزالجز ّبی ٍیضُ هٌشمل گزدیذًذ.                      1392عبل  
هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هيبلؼِ ؽبهل ًذاؽشي اخشالل حزوشی یب ًمـ در اًذام سحشبًی، ًذاؽشي عبثمِ ثیوبری هشهي اًغذادی ریِ، ًذاؽشي                     
عبثمِ عىشِ هغشی یب عبیز اخشالالر ًزٍلَصیه ٍ ًذاؽشي ػول خزاحی ّوشهبى ثَد. هؼیبرّبی خزٍج اس هيبلؼِ ؽبهل اخشالل                           

عبػز اٍل    4عی عی در      400درفذ، درًبص ثیؼ اس  30ّوَدیٌبهیه، ّوَدیٌبهیه دبیذار ثب حوبیز ایٌَسزٍح، وغز سخلیِ ای ووشز اس 
ًوًَِ، دٍ ثیوبر، یىی ثِ دلیل        100ثؼذ اس ػول، اخشالل َّؽیبری، ٍ خزٍج اس سخز ثیوبراى گزٍُ وٌشزل در ثبسُ سهبًی هيبلؼِ ثَد. اس                    
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ثیوبر ثِ رٍػ سخقیـ      98داؽشي درًبص ثیؼ اس حذ ٍ دیگزی ثِ دلیل دلیزیَم دظ اس خزاحی اس هيبلؼِ حذف ؽذًذ ٍ در ًْبیز،                         
 ًفز( لزارگزفشٌذ.  49ًفز( ٍ گزٍُ وٌشزل ) 49سقبدفی در گزٍُ آسهَى )

دظ اس سبییذ هيبلؼِ سَعو وویشِ اخالق داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ثمیِ اهلل )ػح(، ًوًَِ ّب ثِ رٍػ ّذفوٌذ اًشخبة ٍ عذظ ثز اعبط                          
سخقیـ سقبدفی ثِ دٍ گزٍُ هزالجز ّبی هزعَم ٍ خزٍج سٍدٌّگبم اس سخز سمغین ؽذًذ. دضٍّؾگز ثب هزاخؼِ ثِ ثخؼ داخلی للت        
ثیوبرعشبى ثِ سَمیح اّذاف ٍ اخذ رمبیز وشجی آگبّبًِ ٍ اىویٌبى دادى ثِ ًوًَِ ّب درثبرُ حفظ ٍ هحزهبًِ هبًذى اىالػبر دزداخز.        

ًذاؽشي هؼیبرّبی خزٍج اس هيبلؼِ، سحز هذاخلِ عبػز دظ اس خزٍج لَلِ سزاؽِ، در فَرر  2گزٍُ آسهَى در رٍس اٍل ثؼذ اس خزاحی ٍ 
دلیمِ در    5فجح رٍس دٍم،      9دلیمِ لزار گزفشٌذ. ثیوبراى ایي گزٍُ، عبػز          15ثِ فَرر ًؾغشي در لجِ سخز ثب دبّبی آٍیشاى ثِ هذر   

لجِ سخز ًؾغشٌذ ٍ عذظ ثب خذاوزدى اسقبالر ٍ عًَذ ثیٌی اوغیضى ٍ ولوخ وزدى درى ّب ثب دبلظ اوغیوشز دزسبثل در وٌبر سخز ثب                
هشز دیبدُ رٍی در وٌبر       10ٍ وفبیز سٌفغی، ثِ هیشاى        هٌبعتایغشبدُ لزار گزفشٌذ ٍ ثب داؽشي مزثبى للت         حوبیز دضٍّؾگز ثِ فَرر     

هشز در ًَثز ّبی      30رٍس عَم، ثیوبراى ثِ هیشاى      سىزار گزدیذ. ثب ّویي ؽزایو،        16سخز اًدبم دادًذ ٍ ایي دیبدُ رٍی، دٍثبرُ عبػز          
فجح ٍ ػقز سحز ًظبرر دزعشبر دیبدُ رٍی ًوَدًذ. در گزٍُ وٌشزل، دضٍّؾگز هذاخلِ ای اًدبم ًذاد ٍ ثیوبراى ىجك رًٍذ هؼوَل                          

 ثیوبرعشبى، رٍس عَم، دظ اس خزٍج درى ّب، ثزای اٍلیي ثبر اس سخز خبرج ؽذًذ.
حیي خزٍج اس سخز، ثیوبراى گزٍُ آسهَى ثب دبلظ اوغیوشز دزسبثل دبیؼ ؽذًذ ٍ در فَرسی وِ سغییزار سؼذاد سٌفظ ٍ مزثبى للت                          

درفذ ًغجز ثِ همبدیز دبیِ داؽشٌذ هذاخلِ ليغ هی گزدیذ. ّوچٌیي، در حیي خزٍج، ثیوبراى اس ًظز ػَارك ّوَدیٌبهیه،     20ثیؼ اس 
 درفذ در مزثبى للت سحز ثزرعی لزار گزفشٌذ. 20درفذ در اؽجبع اوغیضى خَى ؽزیبًی ٍ افشایؼ ثیؼ اس  10یؼٌی افز ثیؾشز اس 

اىالػبر هزثَه ثِ هؾخقبر فزدی ٍ عبثمِ دشؽىی ثیوبراى اس ىزیك دزعیذى اس ثیوبراى یب هزاخؼِ ثِ دزًٍذُ ثبلیٌی سىویل گزدیذ.                       
ّوچٌیي، ؽبخـ ّبی ّوَدیٌبهیه ؽبهل فؾبر خَى عیغشَلی ٍ دیبعشَلی، سؼذاد مزثبى للت، ریشن للجی ٍ سؼذاد سٌفظ ٍ هیشاى                       

اعشفبدُ ؽذ. ثزای سَفیف دادُ       18ًغخِ    SPSSسحلیل دادُ ّب اس ًزم افشار     اًذاسُ گیزی ٍ ثجز ؽذًذ. ثزای        18ٍ   11درًبص رٍساًِ در    
ّب اس خذٍل سَسیغ فزاٍاًی، هیبًگیي، اًحزاف هؼیبر ٍ ثزای سحلیل دادُ ّب اس آسهَى ّبی آهبری سی هغشمل، وبی دٍ ٍ آًبلیش ٍاریبًظ                          

 اعشفبدُ گزدیذ. 
 

 یافته ها
ًفز ثَدًذ وِ دٍ ًفز )یىی ثِ دلیل دلیزیَم ٍ دیگزی ثِ دلیل خًَزیشی ثیؼ اس حذ( اس هيبلؼِ خبرج گزدیذًذ ٍ  100سؼذاد ول ًوًَِ ّب 

ًفزُ آسهَى ٍ وٌشزل لزار گزفشٌذ. ثیوبراى دٍ گزٍُ اس ًظز عبیز خقَفیبر دهَگزافیه اس لجیل لذ ٍ ٍسى،                       49ًوًَِ در دٍ گزٍُ       98
هقزف عیگبر، اػشیبد ثِ هَاد هخذر، ثیوبری ّبی سهیٌِ ای هثل دیبثز ٍ فؾبر خَى، وغز سخلیِ ای ثيي چخ، سؼذاد گزافز، ٍ هذر                         

 (.2ٍ  1سهبى دوخ للجی ریَی سفبٍر هؼٌبداری ًذاؽشٌذ ٍ ّوگي ثَدًذ )خذاٍل ؽوبرُ 
دٍ گزٍُ اس ًظز فؾبرخَى عیغشَلیه ٍ دیبعشَلیه، فؾبر هشَعو ؽزیبًی، ریشن ٍ مزثبى للجی ٍ درًبص ول ثب ّن همبیغِ گزدیذًذ. اس                         
ًظز فؾبر خَى عیغشَلی ٍ دیبعشَلی، دٍ گزٍُ در رٍس اٍل سفبٍر آهبری هؼٌبداری ًذاؽشٌذ ٍلی ایي اخشالف در رٍسّبی دٍم ٍ عَم                          

عی عی ثب     495(. همبیغِ درًبص ول رٍس عَم لجل اس خزٍج درى ّب ًؾبى داد وِ هیبًگیي درًبص در گزٍُ آسهَى،                     P<0/05هؼٌبدار ثَد )  

(. P=0/27ثَد وِ ایي اخشالف، اس ًظز آهبری هؼٌبدار ًجَد )           285عی عی ثب اًحزاف هؼیبر        556ٍ در گزٍُ وٌشزل،       241اًحزاف هؼیبر   

(. اس ًظز مزثبى للت در عِ رٍس        P=0/006اس ًظز فؾبر هشَعو ؽزیبًی، دٍ گزٍُ، سٌْب در رٍس دٍم سفبٍر آهبری هؼٌبدار ثب ّن داؽشٌذ )     
درفذ افزاد گزٍُ آسهَى      43(. همبیغِ ریشن للجی ًیش ًؾبى داد        3دظ اس ػول، دٍ گزٍُ اخشالف آهبری هؼٌبداری ًذاؽشٌذ )خذٍل ؽوبرُ         

 (. P=0/67درفذ افزاد گزٍُ وٌشزل، آریشوی را سدزثِ وزدًذ وِ ایي اخشالف اس ًظز آهبری هؼٌی دار ًجَد ) 47ٍ 
 

 بحث

ًشبیح ایي هيبلؼِ ًؾبى داد وِ خزٍج سٍدٌّگبم اس سخز ثبػث ایدبد سغییزار حبد ّوَدیٌبهیىی، خًَزیشی ٍ آریشوی ثیؾشز در ثیوبراى                      
دظ اس ثبی دظ ػزٍق وزًٍز ًخَاّذ ؽذ. ثزرعی فؾبر خَى عیغشَلیه ٍ دیبعشَلیه ٍ فؾبر هشَعو ؽزیبًی در رٍس اٍل ثؼذ اس ػول                  
در دٍ گزٍُ اخشالف هؼٌبداری را ًؾبى ًذاد، ٍلی ایي اخشالف در رٍس دٍم ٍ سٌْب فؾبر دیبعشَلی رٍس عَم هؼٌبدار ثَد، ثِ ایي فَرر وِ            
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همبدیز ثجز ؽذُ در گزٍُ آسهَى ثیؾشز ثَد. ایي افشایؼ هی سَاًذ ًبؽی اس فؼبلیز ثیؾشز ثِ ػلز خزٍج اس سخز در گزٍُ آسهَى ثبؽذ.                           
( ّوغَ هی ثبؽذ وِ گشارػ وزدًذ فؼبلیز سٍدٌّگبم گزٍُ آسهَى ثب افشایؼ هخشقز               2006ایي یبفشِ ثب هيبلؼِ حٌب احوذ ٍ ّوىبراى )        

در فؾبر عیغشَلی ٍ دیبعشَلی ّوزاُ اعز، ٍلی ًشیدِ ایي هيبلؼِ، فؼبلیز سٍدسز را هَخت ثْجَد سٌفظ ثیوبراى ٍ وبّؼ اسلىشبسی                        
 ثذٍى اخشالل ّوَدیٌبهیىی ػٌَاى هی وٌذ. 

 
 : سَسیغ فزاٍاًی هيلك ٍ ًغجی هشغیزّبی خوؼیز ؽٌبخشی، عَاثك ثیوبری ٍ ثزخی هؾخقِ ّبی ثبلیٌی گزٍُ آسهَى ٍ وٌشزل1خذٍل ؽوبرُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر هشغیزّبی خوؼیز ؽٌبخشی، عَاثك ثیوبری ٍ ثزخی هؾخقِ ّبی ثبلیٌی گزٍُ آسهَى ٍ وٌشزل2خذٍل ؽوبرُ 
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 120ساب       80ثب سَخِ ثِ ایٌىِ در هيبلؼبر هخشلف هیشاى ىجیؼی فؾبر خَى عیغشَلی ٍ دیبعشَلی ثؼذ اس خزاحی للت، ثِ سزسیت ثیي 
  100سب  60هیلی هشز خیَُ ٍ مزثبى للت ثیي  80سب  70هیلی هشز خیَُ، ٍ ّوچٌیي، فؾبر هشَعو ؽزیبًی،  90سب  60هیلی هشز خیَُ ٍ 

مزثِ گشارػ ؽذُ اعز، در هيبلؼِ حبمز ًیش ًوی سَاى ایي افشایؼ را ثِ ػٌَاى ػبهل هٌفی ّوَدیٌبهیىی ًبؽی اس هذاخلِ یاؼاٌای      
خزٍج سٍدٌّگبم اس سخز هحغَة وزد، سیزا اس ًظز ثبلیٌی، ایي افشایؼ لبثل چؾن دَؽی ٍ در هحذٍدُ هدبس هی ثبؽذ ٍ ًوی ساَاًاذ     

(. ّوچٌیي، ّیچ یه اس ثیوبراى هَرد هيبلؼِ دچابر    2005؛ آًذر، 1391هٌدز ثِ سغییزار حبد در ٍمؼیز ثبلیٌی ثیوبراى گزدد )احوذی،  
 ػبرمِ ای ًبؽی اس سغییزار ّوَدیٌبهیىی ًؾذًذ. 

 
 : همبیغِ ؽبخـ ّبی ّوَدیٌبهیه گزٍُ آسهَى ٍ وٌشزل در رٍسّبی اٍل سب عَم دظ اس ػول3خذٍل ؽوبرُ 

 
( درًبص هؼوَل دظ اس     1389سفبٍر آهبری هؼٌبداری اس ًظز هیشاى درًبص ثؼذ اس ػول ثیي دٍ گزٍُ هؾبّذُ ًؾذ. فزٍساى ًیب ٍ ّوىبراى )                    

 750سب    350دغشبًی یب ٍریذ عبفي ٍ ّوچٌیي، هحل لزارگیزی درى ّب، ثیي            -خزاحی ػزٍق وزًٍز را ثغشِ ثِ اعشفبدُ اس ؽزیبى داخلی         
هیلی هشز گشارػ وزدُ اًذ. در ایي هيبلؼِ ًیش هیشاى درًبص در ّز دٍ گزٍُ آسهَى ٍ وٌشزل در ّویي هحذٍدُ ثَد. لذا، ّز چٌذ سحزن ٍ                 
دیبدُ رٍی در گزٍُ آسهَى هَخت سخلیِ ًبگْبًی ٍ لبثل رٍیز درًبص هی ؽذ، ٍلی در هدوَع درًبص ول در رٍس دبیبًی سفبٍر چٌذاًی                           
ثیي دٍ گزٍُ هؾبّذُ ًؾذ. در ًشیدِ ثِ ًظز هی رعذ وِ ایي دیذگبُ وِ سحزن ٍ خزٍج سٍدٌّگبم اس سخز ثشَاًذ ثبػث افشایؼ درًبص ٍ 
خًَزیشی ثیوبراى ؽَد، دبیِ ػلوی هحىوی ًذارد ٍ هی سَاى گفز ایي رٍػ ثبػث افشایؼ خًَزیشی ًوی ؽَد ٍ ثی خيز اعز.                           

 ّوچٌیي، سخلیِ ثْشز درى ّب هی سَاًذ اس ػَارك ثؼذی ٍ هذاخالر دیگز ّوچَى درى گذاری هدذد دیؾگیزی ًوبیذ.
ًشبیح ایي هيبلؼِ درثبرُ ثزٍس آریشوی در دٍ گزٍُ اخشالف هؼٌبداری ًؾبى ًذاد. ٍلی ایي وِ حشی ثب اخزای هذاخلِ در گزٍُ آسهَى هیشاى  
ثزٍس آریشوی ثب گزٍُ وٌشزل سفبٍر هؼٌی دار آهبری ًذاؽز هی سَاًذ ًؾبى دٌّذُ ایوي ثَدى خزٍج سٍدٌّگبم اس سخز اس ًظز ثزٍس                           

( اؽبرُ ًوَد وِ ثزٍس آریشوی در گزٍُ          2006آریشوی هی ثبؽذ. در سبییذ ایي یبفشِ هی سَاى ثِ ًشبیح هيبلؼِ حٌب احوذ ٍ ّوىبراى )                    
فؼبلیز سٍدرط را ووشز گشارػ وزدُ اعز. هیشاى ثزٍس آریشوی ّز دٍ گزٍُ ثب ًشبیح هيبلؼبر هشؼذد وِ آریشوی ثؼذ اس خزاحی ػزٍق                          

درفذ ػٌَاى هی وٌٌذ، ّوغَ هی ثبؽذ وِ سبییذ دیگزی درثبرُ ػذم سبثیز هٌفی هذاخلِ در ثزٍس آریشوی اعز                         50وزًٍز للت را سب      

 

 آزمًن تی مستقل

 کىترل

 میاوگیه )اوحراف معیار(

 آزمًن

 میاوگیه )اوحراف معیار(

 گريٌ

 شاخص َمًدیىامیک

 

 ريز

df=85, t= 0266- , P=1216  004 (04)  010 (01) )ًٌفشار خًن سیستًل )میلی متر جی 

ايل 
 df=85, t= 0205- , P=1213  54 (01)  56 (01) )ًٌفشار خًن دیاستًل )میلی متر جی 

df=85, t= 0250- , P=1200   7123 (01)   7425 (824) )ًٌمتًسط فشار خًن شریاوی )میلی متر جی 

df=85, t= 0280- , P=1226  78 (01)  76 (01) )ٍضربان قلب )تعذاد در دقیق 

df=85, t= 2214- , P=1212  008 (04)  018 (05) )ًٌفشار خًن سیستًل )میلی متر جی 

ديم 
 

df=85, t= 1205- , P=1212  55 (01)  61 (8) )ًٌفشار خًن دیاستًل )میلی متر جی 

df=85, t= 1271- , P=12115   73 (00)   81 (01) )ًٌمتًسط فشار خًن شریاوی )میلی متر جی 

df=85, t= 1260- , P=1251  73 (01)  72 (00) )ٍضربان قلب )تعذاد در دقیق 

df=85, t=1252, P=1241  011 (01)  010 (0225) )ًٌفشار خًن سیستًل )میلی متر جی 

سًم 
 

df=85, t= 1205- , P=1212  57 (00)  62 (00) )ًٌفشار خًن دیاستًل )میلی متر جی 

df=85, t= 0214- , P=1210   75 (01)   78 (00) )ًٌمتًسط فشار خًن شریاوی )میلی متر جی 

df=85, t= 2238- , P=1201  72 (01)  76 (8) )ٍضربان قلب )تعذاد در دقیق 
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( ًؾبى داد در ثیوبراى سحز خزاحی ثبی دظ ػزٍق وزًٍز            2013(. اهب هيبلؼِ الوَعیه ٍ ّوىبراى )      2004؛ هشیَ،   2007)َّعَوَا،  
وِ مزثبى للت هشغیزی دارًذ هیشاى هزي ًغجز ثِ ثیوبراى ثب ػذم سغییز مزثبى للت ثیؾشز اعز. ّوچٌیي، هؾخـ ؽذُ اعز وِ                        

(. ًشبیح  2010سغییز سؼبدل اسًََهیه هی سَاًذ عجت سغزیغ دیظ ریشوی ؽَد ٍ خيز حولِ للجی را افشایؼ دّذ )َّوَری ٍ ّوىبراى،                     
( در سهیٌِ ؽبخـ ّبی ّوَدیٌبهیه ًؾبى داد وِ ػولىزد للجی در فجح رٍس اٍل ثؼذ اس خزاحی                    2005هيبلؼِ وزوجبی ٍ ّوىبراى )    

 وبّؼ هی یبثذ. 
 

 وتیجه گیری
خزٍج سٍدٌّگبم اس سخز ثز ٍمؼیز ّوَدیٌبهیه ثیوبراى گزٍُ آسهَى اس ًظز ثبلیٌی سبثیز هٌفی ًذارد، لذا ثب سَخِ ثِ فَایذ لبثل سَخِ                        

للت ثزًبهِ ریشی ًوَد ٍ موي آهَسػ        سحزن ٍ خزٍج سٍدٌّگبم اس سخز هی سَاى درثبرُ اخزای ایي الذام در ثیوبراى دظ اس خزاحی                
 فَایذ خزٍج سٍدٌّگبم ثِ ػٌَاى فزایٌذی ایوي، ًگزاًی در خقَؿ اخشالالر ّوَدیٌبهیىی ًبؽی اس آى را وبّؼ داد. 

 

 تقذیر ي تشکر 
ایي همبلِ ثزگزفشِ اس دبیبى ًبهِ وبرؽٌبعی ارؽذ داًؾىذُ دزعشبری داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ثمیِ اهلل )ػح( هی ثبؽذ. ًَیغٌذگبى ثذیي                       
ٍعیلِ اس ّوىبری ٍ هغبػذر هغئَلیي ٍ دزعٌل ثیوبرعشبى ثِ ٍیضُ دزعٌل ثخؼ هزالجز ّبی ٍیضُ ٍ ثخؼ داخلی للت فویوبًِ                        

 سؾىز هی ًوبیٌذ. 
 

 مىابع فارسی
ای درًابص       . ثزرعی همبیغِ    1389فزٍساى ًیب عیذخلیل, هیزحغیٌی عیذخلیل, عیذحغیي هؾشبلیَى, هحوذحغي ػجذالْی, حجیت الِ حغیٌی, حوشُ دّمبًی سادُ 

 .726-731, 68دظ ؽزیبى وزًٍز ثِ رٍػ ثذٍى دوخ. هدلِ داًؾىذُ دشؽىی,   دلَر راعز ثب هذیبعشي هشؼبلت ثبی
خزاحی للت ثبس ثغشزی در ثخؼ         . سغییزار ّوَدیٌبهیه ثؼذ اس دیًَذ ػزٍق وزًٍز ٍ ػَاهل هزسجو ثب آى در ثیوبراى سحز               2012رمب, ؽبدهبى ؽىٌی صیال        هبعَلِ

 .10-1, 22. هدلِ دزعشبری ٍ هبهبیی خبهغ ًگز,  هزالجشْبی ٍیضُ خزاحی للت
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Abstract 

Aim. The aim of this study was to examine the effect of early mobilization on hemodynamic parameters in 

patients undergoing coronary artery bypass graft (CABG) surgery. 

Background. CABG is one of the most common surgeries that can increase quality of life and reduce mor-

tality in most cases. It seems that early mobilization of patients from bed may reduce complications after 

surgery. The most important concern regarding early mobilization is the possible effect on hemodynamic 

parameters based on which this important intervention is neglected. 

Method. In a clinical trial with 100 patients who were candidate for CABG. The patients were randomly 

assigned to experimental and control group. The experimental group were mobilized from bed in the first, 

second and third day after surgery. The control group received the hospital routine treatments and mobiliza-

tion was done in the third day after the operation. The effect of early mobilization on hemodynamic param-

eters were compare between the groups. Other treatment programs were the same for both group. Data were 

analyzed in SPSS version 18 and using independent t-test, Chi-square and ANOVA statistical testes. 

Findings. There was no statistically significant difference between groups regarding demographic variables 

and underlying diseases. In the experimental group, blood pressure was higher in the second and third days  

compared with that control group. Chest tube drainage on the third day were 495±241 ml for experimental 

group and 556±285 ml for the control group, and no statistically significant difference was found between 

the groups in terms of chest tube drainage. None of the patients showed any complication during the mobi-

lization. 

Conclusion. The experimental group experienced a minimal increase in blood pressure, but it was not clini-

cally significant. The results of this study indicate that early mobilization from bed in patients undergoing 

coronary artery bypass graft is a safe and applicable intervention, and don’t increase bleeding and acute 

hemodynamic changes. 
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