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مماله پژوهشی اصیل
ممایسه کیفیت سندگی لبل و بعد اس عمل آنژیوپالستی در افزاد با بیماری عزوق کزونز
خورشید مبصزی ،1کارشناس ارشد پزستاری
* رحیم خدایاری سرنك ،2دکتزای سیاستگذاری سالمت
خالصٍ
َذف .ایي هطالؼِ با ّذف بررسی هقایسِ ای کیفیت زًذگی قبل ٍ بؼذ از ػول آًصیَپالستی در افراد با بیواری ػرٍق کرًٍر در بیوارستاى ّای
آهَزضی ضْر تْراى اًجام گرفت.
زمیىٍ .با تَجِ بِ افسایص هَارد استفادُ از رٍش درهاًی آًصیَپالستی ،تَجِ بِ کیفیت زًذگی افراد با بیواری ػرٍق کرًٍر کِ تحت ػول
آًصیَپالستی قرار هی گیرًذ بسیار هْن است.
ريش کار .در ایي هطالؼِ تَصیفی هقایسِ ای 584 ،بیوار هبتال بِ بیواری ػرٍق کرًٍر بستری در بیوارستاى ّای آهَزضی ٍابستِ بِ داًطگاُ
ّای ػلَم پسضکی ضْر تْراى در سال  44:6 ٍ 44:5با رٍش ًوًَِ گیری تصادفی طبقِ بٌذی ضذُ هَرد بررسی قرار گرفتٌذ .کیفیت زًذگی
ٍاحذّای پصٍّص ،قبل ٍ ،یک ٍ سِ هاُ بؼذ از ػول آًصیَپالستی با استفادُ از فرم کَتاُ پرسطٌاهِ استاًذارد  SF-36اًذازُ گیری ٍ هقایسِ ضذ.
پایایی ایي پرسطٌاهِ در هطالؼات قبلی با ضریب آلفای کرًٍباخ بیي  7788تا  77:7گسارش ضذُ است .در ایي هطالؼِ برای تحلیل دادُ ّا از
آزهَى ّای ػالهت زٍج ًوًَِ (ٍیلکاکسَى) ،کرٍسکال ٍالیس ٍ هي ٍیتٌی در ًرم افسار ً SPSSسخِ  34استفادُ ضذ.
یافتٍ َا .یک ٍ سِ هاُ پس از آًصیَپالستی ،کیفیت زًذگی بِ طَر کلی ٍ در ابؼاد ّطت گاًِ ًسبت بِ قبل از آًصیَپالستی بِ طَر هؼٌی داری
افسایص یافت (ّ .)P≥777774وچٌیي ،رابطِ بیي ّوِ هتغیرّای دهَگرافیک بیواراى (سيٍ ،ضؼیت تاّل ،ضغل ،سطح تحصیالت ،هحل سکًَت،
ٍضغ سکًَت ٍ ًَع بیوِ) بِ جس جٌس با کیفیت زًذگی هؼٌادار بَد (.)P≥777774
وتیجٍ گیری .آًصیَپالستی ّوِ ابؼاد کیفیت زًذگی را بْبَد هی بخطذ ٍ هی تَاًذ بِ ػٌَاى یک رٍش درهاًی بسیار هَثر در درهاى بیواری
ػرٍق کرًٍر قلبی هَرد تَجِ قرار گیرد.
کلیذياشٌ َا :کیفیت زًذگی ،بیواری ػرٍق کرًٍر ،آًصیَپالستی

 1وبسضٙبس اسضذ آٔٛصش پشستبسیٌ ،ش ٜٚآٔٛصش پشستبسی ،دا٘طىذ ٜپشستبسی ٔ ٚبٔبیی ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ پضضىی تٟشاٖ
 2استبدیبسٔ ،شوض تحمیمبت ٔذیشیت خذٔبت ثٟذاضتی دسٔب٘ی تجشیض ،لغت ػّٕی آٔٛصش ٔذیشیت سالٔت ایشاٖ ،دا٘طىذٔ ٜذیشیت  ٚاعالع سسب٘ی پضضىی،
دا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی تجشیض ،تجشیض ،ایشاٖ (* ٘ٛیسٙذٔ ٜسئ )َٛپست اِىتش٘ٚیهrahimzarnagh@gmail.com :
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ممدمه
ثیٕبسی ػشٚق وش٘ٚش ث ٝػٛٙاٖ اصّی تشیٗ ػّت ثیٕبسی ٘ ٚبتٛا٘ی دس ایشاٖ (ٚصاست ثٟذاضت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصش پضضىیٚ ،)1383 ،
ٕٞچٙیٗ ،ث ٝػٛٙاٖ ٔسئ٘ َٛضدیه ث 55 ٝدسصذ ٔشي ٞب ضٙبخت ٝضذ ٜاست (حتٕی ٕٞ ٚىبسأٖ .)2557 ،ذاخالت وش٘ٚشی اص ساٜ
پٛست ( )Percutaneous Coronary Intervention Surgeryو ٝضبُٔ آ٘ژیٛپالستی وش٘ٚشی تشا٘س ِٔٛیٙبَ اص عشیك پٛست
) ٚ (PTCAوبضت استٙت ٔی ثبضذ ،سٚش ٔؼٕ َٛخٟت دسٔبٖ ثیٕبسی ٞبی ػشٚق وش٘ٚش ثب ٔىب٘یسٓ ثبص ٍ٘ ٝداضتٗ ضشیبٖ ٞبی
وش٘ٚش ٔسذٚد ضذٔ ٜحسٛة ٔی ض٘ٛذ (ٞبً٘  ٚچٗ .) 2515 ،آ٘ژیٛپالستی ػشٚق وش٘ٚش ث ٝػٛٙاٖ ضی ٜٛای ٘ٛیٗ ،وٓ خغش ،التصبدی
 ٚوٓ تٟبخٓ تش ثشای دسٔبٖ ثسیبسی اص ثیٕبساٖ ٔجتال ث ٝثیٕبسی ػشٚق وش٘ٚش خبیٍضیٗ خشاحی ثبی پس ػشٚق وش٘ٚش ) (CABGضذٜ
است (الن ،خب٘س ٚ ٖٛپبستٙش .)2559 ،ویفیت ص٘ذٌی لجُ  ٚثؼذ اص پشٚسیدشٞبی دسٔب٘ی ٔی تٛا٘ذ ٘طبٖ دٙٞذ ٜویفیت ٔشالجت ٞبی
سالٔتی  ٚلسٕتی اص ثش٘بٔ ٝدسٔبٖ ٔحسٛة ٔی ضٛد ٕٞ ٚچٙیٗ ،اعالػبتی دسثبسٚ ٜضؼیت سالٔتی ایٗ ثیٕبساٖ فشأ ٓٞی وٙذ
(أیشیبٖ ٕٞ ٚىبساٖ1393 ،؛ ضیٙی خبثشی ٕٞ ٚىبساٖ.)1393 ،
ویفیت ص٘ذٌی داسای اثؼبد ٔختّف ػیٙی  ٚرٙٞی است  ٚسبصٔبٖ خٟب٘ی ثٟذاضت آٖ سا ث ٝػٛٙاٖ ادسان فشد اص ٔٛلؼیت خٛد دس ص٘ذٌی،
دس لّٕش ٚفش ٚ ًٙٞاسصش ٞبی خبٔؼ ٚ ،ٝدس ساستبی اٞذاف ،ا٘تظبسات ،استب٘ذاسدٞب  ٚػالیك فشدی تؼشیف وشد ٜاست (اثذی ثشٌٚٛیچ ٚ
ٕٞىبساٖ2515 ،؛ فبِسبسال ٕٞ ٚىبساٖ .) 2512 ،دس سشاسش د٘یب اص خّٕ ٝایشاٖ ٔغبِؼبت ٔتؼذدی ث ٝثشسسی خٙجٞ ٝبی ٔختّف ویفیت
ص٘ذٌی دس افشاد ٔجتال ث ٝثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی پشداخت ٝا٘ذ و ٝدس آٖ ٞب ٘ٛع دسٔبٖ ث ٝوبس ٌشفت ٝضذ ٜاثشات ٔتفبٚتی ثش ویفیت
ص٘ذٌی داضت ٝاست .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ،ثش اسبس ٘تبیح ٔغبِؼ ٝخبٚیذ ٕٞ ٚىبساٖ ( ،)2557وٕٞ ٚ ٗٞٛىبساٖ ( ٚ ً٘ٚٚ ٚ ،)2511چییش (
 ،) 2559آ٘ژیٛپالستی تبثیش وبٔال ٔغّٛة دس استمبی ویفیت ص٘ذٌی ٘ذاضتِٚ ،ی دس ٔغبِؼٚ ٝیٗ تشاة ( ٚ )2558سّیٙسىی ()2558
افضایص لبثُ ٔالحظ ٝدس ویفیت ص٘ذٌی ثؼذ اص آ٘ژیٛپالستی ٌضاسش ضذ .دس ایشاٖ ٘یض ٔغبِؼ ٝدسٚیص پٛس ٕٞ ٚىبساٖ ( )1395و ٝثب
ٞذف ٔمبیس ٝویفیت ص٘ذٌی افشاد ثب ثیٕبسی لّجی ػشٚلی ،لجُ اص آ٘ژیٛپالستی  ٚیه تب ٔ 3ب ٜثؼذ اص آٖ ثب استفبد ٜاص پشسطٙبٔMac ٝ
 Newدس ثیٕبسستبٖ حطٕت سضت ا٘دبْ ضذ ٘طبٖ داد آ٘ژیٛپالستی ٔٛخت استمبی ویفیت ص٘ذٌی ایٗ ثیٕبساٖ ٔی ضٛد (دسٚیص پٛس ٚ
ٕٞىبساٖٕٞ .)1395 ،چٙیٗٔ ،غبِؼ٘ ٝحشیش ٕٞ ٚىبساٖ ( ) 1388دس یىی اص ثیٕبسستبٖ ٞبی ضٟش تٟشاٖ ٘طبٖ داد آ٘ژیٛپالستی  ٚدسٔبٖ
داسٚیی دس ٔمبیس ٝثب ثبی پس ػشٚق وش٘ٚش ثبػث افضایص ویفیت ص٘ذٌی ٔی ضٛد ،دس حبِی ؤ ٝغبِؼ ٝسٕٙٞب ،تمذسی ٔ ٚبصٚچی (
 ) 1393و ٝثش سٚی ٔجتالیبٖ ث ٝسٙذسْ وش٘ٚشی حبد ٔشاخؼ ٝوٙٙذ ٜثٔ ٝشوض دسٔب٘ی ضٟیذ ثٟطتی وبضبٖ ا٘دبْ ضذ ٘طبٖ داد و ٝثبی
پس ػشٚق دس ٔمبیس ٝثب آ٘ژیٛپالستی تبثیش ٔغّٛة تشی ثش ویفیت ص٘ذٌی داسد.
٘تبیح ٔتٙبلض ٔغبِؼبت ،ا٘دبْ ایٗ ٔغبِؼ ٝسا ضشٚسی ٔی سبصد .آ٘ژیٛپالستی ث ٝػٛٙاٖ یه ٔذاخّ ٝدسٔب٘ی دس افشاد ثب ثیٕبسی ػشٚق
وش٘ٚش ثسیبس ٔؼٕ َٛضذ ٜاست ٚ ،ثٙبثشایٗ ،تٛخ ٝث ٝویفیت ص٘ذٌی ایٗ افشاد الصْ است .ایٗ ٔغبِؼ ٝثب ٞذف ثشسسی ٔمبیس ٝای ویفیت
ص٘ذٌی افشاد ثب ثیٕبسی ػشٚق وش٘ٚش ،لجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ آ٘ژیٛپالستی دس ثیٕبسستبٖ ٞبی آٔٛصضی ضٟش تٟشاٖ ا٘دبْ ٌشفت.
مواد و روش ها
ایٗ ٔغبِؼ ٝتٛصیفی ٔمبیس ٝای ثش سٚی افشاد ثب ثیٕبسی ػشٚق وش٘ٚش دس ثیٕبسستبٖ ٞبی آٔٛصضی ٚاثست ٝث ٝدا٘طٍبٞ ٜبی ػّْٛ
پضضىی ضٟش تٟشاٖ (دا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی ضٟیذ ثٟطتی ،دا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی ایشاٖ  ٚدا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی تٟشاٖ) ٞبی دس سبَ
 1395 ٚ 1394ا٘دبْ ضذ .تؼذاد  555فشد ٚاخذ ضشایظ ضشوت دس ٔغبِؼ ٝثب سٚش ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی تصبدفی خٛض ٝای اص پٙح ٔٙغم ٝضٕبَ،
خٛٙة ،ضشق ،غشة ٔ ٚشوض تٟشاٖ (اص ٞش ٔٙغم ،ٝیه ثیٕبسستبٖ و ٝدس آٖ ػُٕ آ٘ژیٛپالستی صٛست ٔی ٌیشد ٚاسد ٕ٘ ٝ٘ٛضذ) ا٘تخبة
ضذ٘ذ  ٚاص ٞش ثیٕبسستبٖ ،ث ٝعٛس ٔیبٍ٘یٗ  155ثیٕبس ث ٝضىُ تصبدفی سبدٚ ٜاسد ٔغبِؼ ٝضذ٘ذٚ .یژٌی ٞبی ٚاحذٞبی پژٞٚص ضبُٔ
تطخیص لغؼی ثیٕبسی ػشٚق وش٘ٚش؛ سٗ  35تب  85سبَ؛ فمذاٖ ثیٕبسی ػٕذ ٜدیٍش (اص لجیُ سىتٔ ٝغضی ٔ ٚطىالت حشوتی)؛  ٚدس
دستشس ثٛدٖ ثیٕبساٖ ،لجُ  ٚیه تب سٔ ٝب ٜثؼذ اص آ٘ژیٛپالستی ثٛد٘ذ .عشح پژٞٚطی تٛسظ وٕیت ٝاخالق دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ
پضضىی تٟشاٖ تبییذ ضذ .سضبیت آٌبٞب٘ ٝو ٝضبُٔ ٞذف تحمیك ،تبویذ ثش حفظ اعالػبت ضخصی ثیٕبس ،سٚش ا٘دبْ پژٞٚص ،ػّت
ا٘تخبة ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد ٘ظش ،أىبٖ ا٘صشاف اص ٔغبِؼ ٝدس صٛست ػذْ تٕبیُ ٚ ،فٛایذ  ٚآسیت ٞبی احتٕبِی ضشوت دس پژٞٚص ثٛد ،اص
ضشوت وٙٙذٌبٖ دس پژٞٚص اخز ٌشدیذ .ویفیت ص٘ذٌی ثیٕبساٖ دس صٔبٖ ثستشی ٚ ،یه  ٚسٔ ٝب ٜثؼذ اص ػُٕ آ٘ژیٛپالستی ث ٝصٛست
حضٛسی یب تّفٙی ثب استفبد ٜاص پشسطٙبٔ 36 ٝسٛاِی  SF-36تٛسظ ٔحمك  ٚوٕه پژٞٚطٍشاٖ سٙدیذ ٜضذ .ایٗ پشسطٙبٔ ٝلجال
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تٛسظ ٔؼتٕذ ٕٞ ٚىبساٖ ( ) 1382ثشای وبسوٙبٖ دا٘طٍب ٜضیشاص ،تٛسظ ٔٙتظشی ٕٞ ٚىبساٖ ( )1384ثشای خٕؼیت سبِٓ ثبالی  15سبَ
ضٟش تٟشاٖ ٚ ،تٛسظ ٔحٕذپٛس ٕٞ ٚىبساٖ ( )1386ثشای خٕؼیت سبِٓ ثبالی  45سبَ استبٖ ٔبص٘ذساٖ تؼییٗ اػتجبس ضذ ٜاست ٚ
ضشیت آِفبی وش٘ٚجبخ  5777تب ٌ 5795ضاسش ضذ ٜاست.
پشسطٙبٔٚ ٝیژٌی ٞبی دٌٔٛشافیه ثشای خٕغ آٚسی اعالػبت ٔشثٛط ث ٝسٗ ،خٙسیتٚ ،ضؼیت تب ،ُٞضغُ ،سغح تحصیالتٔ ،حُ
سى٘ٛتٚ ،ضؼیت سى٘ٛت ٛ٘ ٚع ثیٕ ٝاستفبد ٜضذ .پشسطٙبٔ ٝویفیت ص٘ذٌی حبٚی  36سٛاَ است و 8 ٝحٛص ٜسالٔت ػٕٔٛی ،اختالَ
دس ایفبی ٘مص ث ٝػّت ٔحذٚدیت ٞبی خسٕی ،ػّٕىشد خسٕی ،دسد ثذ٘ی ،ػّٕىشد سٚا٘ی ،فؼبِیت اختٕبػی ،سالٔت سٚاٖ ،سشص٘ذٌی
٘ ٚطبط سا ثشسسی ٔی وٙذٕ٘ .شات ثب خٕغ وشدٖ ٕ٘شٌٛ ٜیٞ ٝب دس ٞش حٛص ٚ ٜتمسیٓ وشدٖ ٘تید ٝث ٝدإٔ٘ ٝٙشات  ٚسپس تغییش ٕ٘شات
ثٔ ٝمیبس صفش تب  155ث ٝدست آٔذٞ .شچٕ٘ ٝش ٜث٘ 155 ٝضدیىتش ثبضذ ٕ٘بیبٍ٘ش ٚضؼیت ػّٕىشد  ٚسالٔتی ثٟتش استٕ٘ .ش ٜحبصُ اص
ایٗ پشسطٙبٔ ٝث ٝصٛست ػذدی دس دأ ٝٙصفش تب  155تحّیُ ٔی ضٛد؛ ث ٝایٗ صٛست وٕ٘ ٝش ٜصفش تب ٘ ،25طبٖ دٙٞذ ٜویفیت ص٘ذٌی
٘بٔغّٛة؛ ٕ٘ش 26 ٜتب ٘ ،55طبٖ دٙٞذ ٜویفیت ص٘ذٌی ٔتٛسظ؛ ٕ٘ش 51 ٜتب ٘ ،75طبٖ دٙٞذ ٜویفیت ص٘ذٌی خٛة؛ ٕ٘ ٚش 76 ٜتب ،155
٘طبٖ دٙٞذ ٜویفیت ص٘ذٌی ػبِی است (ِی ٕٞ ٚىبساٖ .) 2512 ،ثؼذ اص ث ٝدست آٚسدٖ ٕ٘شات ،ثشای ثشسسی ٘شٔبَ ثٛدٖ تٛصیغ دادٞ ٜب
اص آصٔ ٖٛوٌِٕٛٛٛسٚف اسٕیش٘ٛف استفبد ٜضذٕٞ .چٙیٗ ،ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝتؼذاد ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب اص ٞضاس ٔٛسد وٕتش ثٛد اص آصٔ ٖٛضبپیش-ٚ
ٚیّه استفبد ٜضذ٘ .تبیح ایٗ د ٚآصٔ٘ ٖٛطبٍ٘ش ٘شٔبَ ٘جٛدٖ تٛصیغ دادٞ ٜب ثٛد .ثٙبثشایٗ ،ثشای آصٔ ٖٛفشضی ٝثیٗ ٔتغیشٞبی ٔٛسد ٘ظش
اص آصٔ ٖٛغیش پبسأتشی ػالٔت صٚج ٕ٘ٚ( ٝ٘ٛیّىبوس )ٖٛاستفبد ٜضذ .ثشای ثشسسی ساثغ ٝثیٗ ٔتغیشٞبی دٌٔٛشافیه ثب اثؼبد ویفیت
ص٘ذٌی اص آصٔٞ ٖٛبی غیش پبسأتشی وشٚسىبَ ٚاِیس ٚ ٗٔ ٚیتٙی ،ثست ٝثٛ٘ ٝع ٔتغیشٞب استفبدٌ ٜشدیذ.
یافته ها
دس ایٗ ٔغبِؼ 555 ٝثیٕبس ضشوت داد ٜضذ٘ذ و ٝث ٝدِیُ سیضش ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ،تحّیُ دادٞ ٜب ثش سٚی ٘ 473فش ثب ٔیبٍ٘یٗ سٙی  35تب 85
سبَ ا٘دبْ ضذ .تؼذاد  22ثیٕبس ث ٝخبعش ػذْ أىبٖ پیٍیشی ٘بضی اص ٕٞىبسی ٘ىشدٖ ،یه ٘فش ث ٝدِیُ فٛت ،س٘ ٝفش ث ٝػّت تغییش
ضٕبس ٜتٕبس ٚ ،یه ٘فش ث ٝدِیُ ا٘ذیىبسی ٖٛػُٕ خشاحی لّت ثبص اص ٔغبِؼ ٝخبسج ضذ٘ذ .خذ َٚضٕبسٔ 1 ٜطخصبت دٌٔٛشافیه
خبٔؼٛٔ ٝسد ٔغبِؼ ٝسا ٘طبٖ ٔی دٞذ.
خذ َٚضٕبس :1 ٜتٛصیغ فشاٚا٘ی ٔطخصبت دٌٔٛشافیه افشاد ٔٛسد ٔغبِؼٝ
متغیر

تعذاد (درصذ)

جىس
زن
مرد

ضغل

)6574( 368
)5678( 347

سه (سال)
 05ي کمتر
05-05
05-05
05-05
بیطتر از 05
مجرد

آزاد
کارمىذ
بیکار

)676( 37
)5779( 4:4
)5676( 346
)474( 7
)8( 44

يضعیت تاَل
متاَل

متغیر

تعذاد (درصذ)

خاوٍ دار
بازوطستٍ
سطح تحصیالت
بی سًاد
سیکل ي متًسطٍ
دیپلم

)45( 77
)97( 578

وًع بیمٍ

)3476( 444
)4774( 87
)575( 34
)4877( 489
)4975( 98

داوطگاَی

)3:( 448
)477:( 457
)4:( :7
)3474( 477

محل سکًوت
ريستا

)4979( 9:
)9473( 495

)4879( 48:
)5673( 345

يضعیت سکًوت

ویريَای مسلح

)4376( 6:

استیجاری

)3576( 447

تکمیلی ي سایر

)575( 34

ضخصی

)8374( 454

سالمت َمگاوی
تامیه اجتماعی

ضُر

سایر

)475( 47
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ثش اسبس ٘تبیح ،ثیطتشیٗ دسصذ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب دس ٌش ٜٚسٙی  61تب  75سبَ ( 4575دسصذ) ،صٖ ( 5473دسصذ)ٔ ،تب 86( ُٞدسصذ) ،خب٘ ٝداس
( 3776دسصذ) ،ضٟش٘طیٗ ( 8172دسصذ)  ٚداسای ٔٙضَ ضخصی ( 7271دسصذ) ثٛد٘ذ .خذ َٚضٕبسٔ 2 ٜمبیس ٝویفیت ص٘ذٌی افشاد ٔٛسد
ٔغبِؼ ،ٝلجُ اص ػُٕ آ٘ژیٛپالستی ٚ ،یه  ٚسٔ ٝب ٜثؼذ اص آٖ سا ث ٝتفىیه  8ثؼذ ویفیت ص٘ذٌی ٘طبٖ ٔی دٞذ.
خذ َٚضٕبسٔ :2 ٜیبٍ٘یٗ  ٚا٘حشاف ٔؼیبس ٕ٘شات اثؼبد ویفیت ص٘ذٌی ثش اسبس پشسطٙبٔ ،SF-36 ٝلجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ آ٘ژیٛپالستی
قبل از عمل

بعذ از عمل

میاوگیه

میاوگیه

(اوحراف معیار)

(اوحراف معیار)

سالمت عمًمی

)43787( 44

)43749( 74776

df=583, t=-4:7486, P=77777

کارکرد جسمی

)45735( :

)44745( :4763

df=583, t=-567589, P=77777

اختالل در ایفای وقص واضی از محذيدیت جسمی

)38759( 45786

)3:7::( 94788

df=583, t=-437677, P=77777

درد جسمی

)36783( 387:4

)47764( 9978:

df=583, t=-4:7477, P=77777

اختالل در ایفای وقص واضی از محذيدیت رياوی

)34747( :744

)35796( 99769

df=583, t=-677794, P=77777

عملکرد اجتماعی

)37794( 46745

)49777( 9577:

df=583, t=-567589, P=77777

بُسیستی رياوی

)46786( 44773

)4:758( 78737

df=583, t=-59764:, P=77773

سرزوذگی ي وطاط

)44766( 47774

)467:6( 7:747

df=583, t=-47744:, P=77778

ومرٌ کل

)4474:( 34778

)43767( 8:746

df=583, t=-657546, P=77777

ابعاد کیفیت زوذگی

وتیجٍ آزمًن تی زيج

ثشای ثشسسی ٘شٔبَ ثٛدٖ تٛصیغ دادٞ ٜب اص آصٔ ٖٛوٌِٕٛٛٛسٚف اسٕیش٘ٛف استفبد ٜضذ  ٚثب تٛخ ٝث٘ ٝشٔبَ ٘جٛدٖ تٛصیغ دادٞ ٜب اص
آصٔ ٖٛغیش پبسأتشی ػالٔت صٚج ٕ٘ٚ( ٝ٘ٛیّىبوس )ٖٛثشای ٔمبیس ٝویفیت ص٘ذٌی لجُ اص ػُٕ آ٘ژیٛپالستی ٚ ،یه  ٚسٔ ٝب ٜثؼذ اص
آٖ استفبد ٜضذ .یبفتٞ ٝب ٘طبٖ داد و ٝثیٗ ویفیت ص٘ذٌی ثیٕبساٖ لجُ اص ػُٕ آ٘ژیٛپالستی ٚ ،یه  ٚسٔ ٝب ٜثؼذ اص آٖ ،دس  ٕٝٞاثؼبد
ویفیت ص٘ذٌی تفبٚت ٔؼٙی داس آٔبسی ٚخٛد داسد (ٔ .)P≥575551یبٍ٘یٗ ویفیت ص٘ذٌی وُ ٘یض اص  21767ثب ا٘حشاف ٔؼیبس  13739دس
صٔبٖ لجُ اص ػُٕ آ٘ژیٛپالستی ،ث 79735 ٝثب ا٘حشاف ٔؼیبس  12756ثؼذ اص ػُٕ افضایص یبفت و ٝایٗ افضایص اص ٘ظش آٔبسی ٔؼٙی داس
ثٛد (ٕٞ .)P≥575551چٙیٗ ،دس ایٗ ٔغبِؼٔ ٝطخص ضذ و ٝویفیت ص٘ذٌی ثیٕبساٖ ثب ٔتغیشٞبی سٗٚ ،ضؼیت تب ،ُٞضغُ ،سغح
تحصیالتٔ ،حُٚ ،ضؼیت سى٘ٛت ٛ٘ ٚع ثیٕ ٝافشاد ساثغٔ ٝؼٙی داس آٔبسی داسد (.)P≥575551
بحث
ثشاسبس ٘تبیح ٔغبِؼ ٝحبضش ،سٚش دسٔب٘ی آ٘ژیٛپالستی ٔٙدش ث ٝثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی دس  ٕٝٞاثؼبد ویفیت ص٘ذٌی  ٚدس ٘تیدٛٔ ،ٝخت
استمبی ٞش د ٚثؼذ خسٕی  ٚسٚحی ٔی ضٛد و ٝدس ٔمبیس ٝثب ٘تبیح ٔغبِؼبت پیطیٗ ضجبٞت ٞب  ٚتٙبلض ٞبیی داسد .دسٚیص پٛس ٚ
ٕٞىبساٖ ( ) 1395ثیبٖ ٔی وٙٙذ آ٘ژیٛپالستی ٔٙدش ث ٝثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی ثیٕبساٖ تحت آ٘ژیٛپالستی ػشٚق وش٘ٚش ٔی ضٛد .ثش
اسبس ٘تبیح ٔغبِؼ ٝسٕٙٞب ،تمذسی ٔ ٚبصٚچی ( ،) 1393آ٘ژیٛپالستی ٕ٘ش ٕٝٞ ٜاثؼبد ویفیت ص٘ذٌی ث ٝخض ػّٕىشد سٚا٘ی ،سشص٘ذٌی ٚ
ٕ٘ش ٜوُ ویفیت ص٘ذٌی ثیٕبساٖ سا افضایص ٔی دٞذ٘ .تبیح ایٗ ٔغبِؼ ٝث ٝخض دس اثؼبد ثٟضیستی سٚا٘ی ٘ ٚطبط ثیٕبساٖ ،ثب ٘تبیح ٔغبِؼٝ
حبضش ٕٞخٛا٘ی داسدٔ .غبِؼ ٝوٕٞ ٚ ٗٞٛىبساٖ ( )2511و ٝثش سٚی  1855ثیٕبس ثب عٔ َٛذت پیٍیشی یه ،ضص  ٚدٚاصدٔ ٜب ٝٞدس دٚ
ٌش ٜٚآ٘ژیٛپالستی  ٚػُٕ خشاحی ثبی پس ػشٚق وش٘ٚش ا٘دبْ ضذ٘ ،یض ٘طبٖ داد وٕ٘ ٝش ٜوُ ویفیت ص٘ذٌی ثیٕبساٖ تحت
آ٘ژیٛپالستی افضایص یبفت٘ .تبیح ٔغبِؼ ٚ ً٘ٚٚ ٝچییش (٘ ) 2559یض حبوی اص افضایص ٕ٘ش ٕٝٞ ٜاثؼبد ویفیت ص٘ذٌی  ٚویفیت ثش اسبس
د ٚپشسطٙبٔ SF-36 ٚ SAQ ٝدس ع َٛیه ٔب ٜثٛد٘ .تبیح ٔغبِؼ ٝسّیٙسىی ٕٞ ٚىبساٖ ( )2558ثش سٚی  215ثیٕبس تحت دسٔبٖ عجی
 ٚتٟبخٕی  ٚثب سٙدص ویفیت ص٘ذٌی تٛسظ پشسطٙبٔ٘ SF-36 ٝطبٖ دٙٞذ ٜافضایص ٕ٘ش ٜوُ ویفیت ص٘ذٌی دس افشاد تحت دسٔبٖ
تٟبخٕی ثٛد.
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ٔغبِؼٚ ٝیٗ تشاة ٕٞ ٚىبساٖ ( ) 2558دس صٔی ٝٙثشسسی ٔ ٚمبیس ٝویفیت ص٘ذٌی ثیٕبسٖ تحت دسٔبٖ ثب ٔذاخالت وش٘ٚشی اص سا ٜپٛست
 ٚدسٔبٖ عجی دس پیٍیشی ٔ 36 ٚ 3ب ٝٞحبوی اص ثٟجٛد ٚضؼیت سالٔتی  ٚویفیت ص٘ذٌی ثیٕبساٖ آ٘ژیٛپالستی داضت  ٚثب ٘تبیح ٔغبِؼٝ
حبضش ٕٞخٛا٘ی داسد٘ .تبیح ٔغبِؼ٘ ٝحشیش ٕٞ ٚىبساٖ (٘ ) 1388طبٖ داد ویفیت ص٘ذٌی دس ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ثب خشاحی ثبی پس
ػشٚق وش٘ٚش دس ع َٛضص ٔبٔ ٜغّٛة تش اص ٌش ٜٚتحت دسٔبٖ ثب آ٘ژیٛپالستی ثٛد ٜاست و ٝثب ٘تبیح ٔغبِؼ ٝحبضش تٙبلض داسد .دس
ٔغبِؼ ٝحبضش ،ویفیت ص٘ذٌی افشاد یه اِی سٔ ٝب ٜثؼذ اص ػُٕ ،دٚثبس ٜا٘ذاصٌ ٜیشی ضذ و ٝایٗ ٔی تٛا٘ذ اص ٔحذٚدیت ٞبی ٔغبِؼٝ
حبضش ثبضذ.
دس ٔغبِؼ ٝثٟشاْ ٘ژاد ٕٞ ٚىبساٖ ( )2512و ٝدس آٖ ،ویفیت ص٘ذٌی  115ثیٕبس تحت آ٘ژیٛپالستی  126 ٚثیٕبس تحت ػُٕ خشاحی ثبی
پس ػشٚق وش٘ٚش ثب استفبد ٜاص یه پشسطٙبٔ 45 ٝسٛاِی سٙدیذ ٜضذ ،ویفیت ص٘ذٌی ثیٕبساٖ تحت آ٘ژیٛپالستی  ٚثیٕبساٖ تحت ػُٕ
خشاحی ثبی پس ػشٚق وش٘ٚش ،سٔ ٝب ٜثؼذ اص ػُٕ وبٞص ٚ ،ضص  ٚدٚاصدٔ ٜب ٜثؼذ افضایص یبفت ٝثٛد و٘ ٝتید ٝایٗ ٔغبِؼ٘ ٝیض ثب
ٔغبِؼ ٝحبضش و ٝثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی سٔ ٝب ٜثؼذ اص ػُٕ سا ٘طبٖ داد ٕٞخٛا٘ی ٘ذاسد.
نتیجه گیزی
ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝطبٖ داد ثیٗ  ٕٝٞاثؼبد ویفیت ص٘ذٌی ثیٕبساٖ ،لجُ اص ػُٕ دس ٍٙٞبْ ثستشی دس ثیٕبسستبٖ ٚ ،یه اِی سٔ ٝب ٜثؼذ اص
ػُٕ آ٘ژیٛپالستی تفبٚت آٔبسی ٔؼٙی داس ٚخٛد داسد .ثش ایٗ اسبس ،اسائ ٝثش٘بٔٞ ٝبی ٔذ ٖٚآٔٛصضی ثشای اصالح سجه ص٘ذٌی ،اعالع
سسب٘ی دسثبس ٜػٛأُ خغشسبص ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی  ٚػالیٓ ٞطذاس دٙٞذ ٜایٗ ثیٕبسی ٞب دس سغح خبٔؼ ٝپیطٟٙبد ٔی ضٛد.
ٕٞچٙیٗ ،اسائٔ ٝشالجت پیٍیشا٘ ٝاص ثیٕبساٖ ثؼذ اص ػُٕ ٚ ،تٛخٚ ٝیژ ٜث ٝػٛأُ ٔختّف اختٕبػی التصبدی ثیٕبساٖ ٔی تٛا٘ذ ث ٝافضایص
 ٚحفظ سغح ویفیت ص٘ذٌی آٟ٘ب ٔٙدش ضٛد.
 ٓٞچٙیٗ ثشای پژٞٚص ٞبی ثؼذی ثشسسی ویفیت ص٘ذٌی افشاد ثب ثیٕبسی ػشٚق وش٘ٚش؛ دس عٛال٘ی ٔذت  ٚث ٝصٛست ٔغبِؼبت عِٛی؛
ثشسسی ویفیت ص٘ذٌی ثیٕبساٖ تحت ػُٕ آ٘ژیٛپالستی و ٝسبثم ٝآ٘ژیٛپالستی لجّی داس٘ذ؛ اسائ ٝثستٞ ٝبی آٔٛصضی ثؼذ اص ػُٕ ثٝ
ثیٕبساٖ دس ٍٙٞبْ تشخیص  ٚثشسسی تبثیش آٖ ثش ویفیت ص٘ذٌی؛ ٔغبِؼ ٝاثؼبد اختٕبػی ،التصبدی ،فشٍٙٞی  ٚسبیش ػٛأُ صٔی ٝٙای ٔٛثش
ثش ویفیت ص٘ذٌی ثیٕبساٖ لّجی؛ اسصیبثی تبثیش ثیٕبسی ٞبی صٔی ٝٙای ضبیغ ٕٞچ ٖٛدیبثت ثش ویفیت ص٘ذٌی ثیٕبساٖ تحت آ٘ژیٛپالستی؛
استفبد ٜاص پشسطٙبٔٞ ٝبی ٔختص ثیٕبسی ٞبی لّجی دس وٙبس سبیش اثضاسٞب ٔ ٚمبیس٘ ٝتبیح آٟ٘ب؛ ا٘دبْ ٔغبِؼ ٝفٛق دس سغح ّٔی ٚ
تحّیُ ٔ ٚمبیس٘ ٝتبیح ٔٙبعك ٔختّف وطٛس؛  ٚثشسسی ویفی تدبسة ثیٕبساٖ ثؼذ اص ػُٕ آ٘ژیٛپالستی  ٚتحّیُ ػٕیك ٘ح ٜٛسجه
ص٘ذٌی آٟ٘ب ثؼذ اص ػُٕ پیطٟٙبد ٔی ٌشدد.
تمدیز و تشکز
ایٗ ٔمبِ ٝحبصُ پبیبٖ ٘بٔ ٝوبسضٙبسی اسضذ ثب وذ ٔ 925529221ی ثبضذ وٛٔ ٝسد تصٛیت ضٛسای آٔٛصضی دا٘طىذ ٜپشستبسی ٚ
ٔبٔبیی دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ پضضىی تٟشاٖ لشاس ٌشفت ٝاست.
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پسضکی هازًذراى.377-347 ;)448( 37 .
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;)6( 44 هجلِ ػلوی پسضکی جٌذی ضاپَر. کیفیت زًذگی بیواراى تحت جراحی بای پس ػرٍق کرًٍر.) 44:4( ضیٌی جابری پریسا ٍ ّوکاراى
.656-666
 آیا ًسخِ فارسی پرسطٌاهِ کیفیت زًذگی هرتبط با سالهت رٍا ٍ پایاست؟ چْارهیي کٌگرُ هلی.) 4497(  هحوذپَر ف، اکبری خ،هحوذپَر ر
.54-53 ;ِ ارٍهی.اپیذهیَلَشی
 گَیِ ای سٌجص47 ِ بررسی رٍایی ٍ پایایی پرسطٌاه.) 4494(  صادقی حسي آبادی ػلی، زارع ًجف، آیت اللْی سیذ ػلیرضا،هؼتوذ ًیلَفر
.57-49; )49( 47  هجلِ ػلوی پصٍّطی داًطگاُ ػلَم پسضکی زًجاى.سالهت ػوَهی در کارکٌاى
(6  ًطریِ پایص؛.SF-47 ِ تؼییي پایایی ٍ رٍایی گًَِ فارسی پرسطٌاه،ِ ترجو.) 4495(  ٍحذاًی ًیا هرین سادات، گطتاسبی آزیتا،هٌتظری ػلی
.5:-67 ;)4
ِ هجل. هقایسِ کیفیت زًذگی بیواراى ضریاى کرًٍری پس از درهاى جراحی بای پس ٍ هذاخلِ از راُ پَست.) 4499( ًحریر بتَل ٍ ّوکاراى
.486-89 ;)4(45 .پسضکی کَثر
. طرح سالهت ٍ بیواری در ایراى.)4494(  درهاى ٍ آهَزش پسضکی،ٍزارت بْذاضت
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Original Article
Comparison of the quality of life before and after angioplasty in people
with coronary artery disease (CAD)
Khorshid Mobasseri1, MSc
* Rahim Khodayari-Zarnaq2, Ph.D
Abstract
Aim. The aim of this study was to compare quality of life (QoL) before and after angioplasty in people with
coronary artery disease.
Background. The quality of life among people with CAD who undergo angioplasty treatment is of great
interest because of the increasing number of patients receiving this treatment modality.
Method. In this descriptive analytical study, 473 patients with CAD admitted to all teaching hospitals of
medical sciences universities located in Tehran were recruited through stratified random sampling over the
years 2015-16. Quality of life in patients was measured before angioplasty, and one month and three
months after angioplasty using SF-36 questionnaire. Reliability of this questionnaire has been reported in
previous studies as 0.77-0.90 (Cronbach's alpha coefficient). Data were analyzed by Wilcoxon, MannWhitney and Kruskal-Wallis tests in SPSS version 23.
Findings. The results showed that angioplasty has increased the mean score of quality of life in total and
also, in all dimensions, one and three months after surgery (P≤0.0001). The relationship of quality of life
with all demographic variables (age, marital status, occupation, education level, place of residence, conditions of residence and type of insurance) was statistically significant except for gender.
Conclusion. The angioplasty is well able to improve the quality of life in different dimensions in the short
term. Angioplasty can be recommended as a procedure with strong and positive effect on the health conditions and quality of life in people with CAD.
Keywords: Quality of life, Coronary artery disease, Angioplasty
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