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عوامل موثر بر بستری مجدد بيماران تحت عمل جراحی بای پس

 )4گروه فیزیولوژی و فیزیک پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران
تاریخ دریافت6331/3/42 :

چکيده
مقدمه :علی رغم کاهش میزان مرگ و میر بعد از عمل جراحی بای پس شریان کرونر ،هنوز میزان بستری مجدد در روزهای اول بعد از ترخیص
باال است عوامل متعددی بر روی بستری مجدد بیمار پس از عمل اثر دارند .لذا این مطالعه به شناسائی این عوامل می پردازد.
مواد و روش ها :در این مطالعه مقطعی در سال  3131از میان  0132بیمار که در بیمارستان مرکز قلب تهران تحت پیوند شریان کرونری قرار
گرفتند 3931 ،نفر شرایط ورود به مطالعه را داشتند .اطالعات دموگرافیک فردی ،داده های مربوط به عمل و عوارض بعد از عمل در بیماران جمع آوری
و با استفاده از نرم افزار  SPSS vol.20تجزیه و تحلیل شد.
یافته های پژوهش :نتایج نشان داد که  3/3درصد بیماران در طی  12روز اول بعد از ترخیص ،با شکایت های مختلفی مجدداً بستری شده اند
شایع ترین شکایت بیماران پلورال افیوژن( 00/19درصد) ،عفونت عمیق جناقی( 33/1درصد) بود .در مورد بیماری های همراه 02/9( ،درصد) از بیماران
دیابت 92/1( ،درصد) دیس لیپیدمیا 99/9( ،درصد) فشارخون باال داشتند .میانگین مدت زمان بستری بیماران تا انجام عمل جراحی  2/30±3/13روز،
میانگین مدت زمان بروز یک شکایت بالینی از زمان انجام عمل در این بیماران  02/10±2/31روز و میانگین مدت زمان ترخیص تا بستری مجدد
بیماران 39/01±1/22روز بود.
بحث و نتيجه گيری :بستری مجدد ظرف مدت  12روز به دنبال ترخیص پس از عمل جراحی نتیجه عوارض جانبی مهمی از این نوع عمل
جراحی می باشد .به نظر می رسد مهم ترین علت بستری مجدد بیماران وضعیت کلی قبل از عمل بیماران نظیر سن باال ،بیماری های همراه و به طور
کلی شرایط زمینه ای بیمار باشد.
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تاریخ پذیرش6331/1/44 :
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مقدمه
بیماری های قلبی-عروقی علت اصلی مرگ و میر
در دنیا می باشد( .)0،3در سال  ،0232بیماری های
عروق کرونری ،حدود  31میلیون( 12درصد) مرگ و
میر در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است(.)1
در ایاالت متحده ،میزان مرگ تعدیل شده به علت
بیماری کرونری طی  1دهه گذشته کاهش یافته که
بازتابی از تشخیص بهتر و کاهش عوامل خطر برای
کنترل بیماری های قلبی است( .)1عمل جراحی بای
پس شریان کرونر( (CABGگزینه درمانی موثر برای
بیماران با مشکالت عروق کرونری می باشد(.)9،1
عمل  CABGعلی رغم پیشرفت های اخیر در زمینه
آنژیوپالستی کرونری هنوز هم شایع ترین روش درمانی
خون رسانی به عضله قلب می باشد( .)1درمان ،کنترل
و مراقبت از این بیماری هزینه زیادی به افراد و جامعه
تحمیل می نماید( .)2عمل  CABGیکی از گران ترین
اعمال جراحی( )3و یکی از شایع ترین علل بستری
مجدد است که هزینه سنگین اقتصادی زیادی به همراه
دارد( .)32،33علی رغم وجود تکنیک های جراحی
پیشرفته ،هنوز مشکالتی در روزهای اول بعد از
 CABGبه ویژه بستری مجدد در طی  1روز اول بعد
از ترخیــص باال است( .)30مطالعات آینده نگر نشان
داده اند که  30-19درصد از موارد بستری مجدد از
طریق الگوی آموزش آمادگی های قبل از ترخیص و
مراقبت های ارائه شده در منزل قابل پیشگیری
است( .)31بستری مجدد اغلب در هفته اول بعد از
ترخیص بوده و مدت آن کوتاه است ،می توان با
مراقبت بعد از عمل بستری مجدد را کاهش داد( .)31با
انجام برنامه بازتوانی قلبی تعداد دفعات بستری مجدد را
به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته است( .)03با
بستری های مجدد و یا مراقبت ســـرپایی کاهش
هزینه های ناشی از کاهش مدت بستری بعد از عمل،
موقتی خواهد بود( .)39ارتباط مثبت زمینه ای بین ایجاد
عوارض در بیمار و طول مدت بستری بعد از عمل،
باعث مخدوش شدن ارتباط بین طول مدت بستری بعد
از عمل و پیامدها می شود( .)39از فاکتورهای قبل از
عمل موثر بر بستری مجدد بیماران سن ،جنس ،نژاد،
بیماری مغزی عروقی ،ســـکته قلــبی ،بیماری عروق
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محیطی ،شوک ،نارسای مزمن قلبی ،COPD ،دیابت،
 PCIقبلی ،کواگولوپاتی ،بیماری مزمن کلیه ،فشارخون
باال ،سابقه پیوند عضو ،برون ده قلبی کمتر از 12
درصد ،نارسایی کبـــدی ،و نــــوع بیمــــه بیــمار
می باشد( .)30،31،31هم چنین سندرم متابولیک با
عوارض زودرس و دیررس بیماران بعد از عمل و سیگار
کشیدن با عوارض ریوی بیمار بعد از عمل CABG
ارتباط دارد( )32،33از عوامل بعد از عمل مثل نارسایی
کلیه ،عمل قلبی دوباره برنامه ریزی نشده ،و محل
ترخیص بیمار می باشند( .)31با توجه به شیوع CABG
انجام شده و اهمیت بستری مجدد بعد از ترخیص
بیماران هدف این مطالعه بررسی میزان بستری مجدد
بیماران پس از ترخیص از  CABGو عوامل موثر بر
آن است تا در صورت لزوم با انجام مداخالت اثربخش
در مورد فاکتورهای قابل دستکاری مانند طول مدت
بستری بعد از عمل بیماران تا میزانی که موجب افزایش
پیامدها و عـــوارض ناخواســـته در بیـــماران نشود،
هزینه های مراقبت بیماران را کاهش داد.
مواد و روش ها
این مطالعه به روش توصیفی-مقطعی انجام گرفت.
از فروردین ماه تا اسفند ماه  3131تعداد  0132بیمار در
بیمارستان مرکز قلب تهران تحت جراحی  CABGقرار
گرفتند .معیارهای ورود به مطالعه شامل کامل بودن
اطالعات بیمار در پرونده بیمارستانی ،سن مساوی یا
بیشتر از  92سال در زمان پذیرش و طول مدت بستری
بعد از عمل بین  3تا  12روز بود و معیارهای خروج از
مطالعه شامل عمل های جراحی قلب( قلب باز ،تعویض
دریچه و )...و انتقال به بیـــمارستان دیــگر بود در
مجموع  3931نفر از بیماران شرایط ورود به مطالعه را
داشتند .که با اخذ رضایت نامه کتبی وارد این مطالعه
شدند به مشارکت کنند گان در مورد اهداف ،روش
انجام مطالعه و داوطلبانه بودن همکاری آنان توضیح
داده شد پرسش نامه ای مشتمل بر اطالعات
دموگرافیک بیماران ،انواع شکایت بیماران در حین
بستری مجدد ،سابقه بیماری های همراه و مدت زمان
بستری بیمار تا عمل جراحی ومدت زمان ترخیص تا
بستری مجدد تهیه و تکمیل گردید .بیماران مطالعه
شده 12 ،روز بعد از ترخیص ،از طریق اطالعات موجود
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نمودار شماره  .1توزیع تعداد بيماری های همراه در بيماران جراحی شده

آریتمی ،آنژین ناپایدار و ...تشخیص داده شدند(جدول
شماره  .)3هم چنین تعداد  92نفر( 1/12درصد) دچار
مرگ در یک ماه اول بستری شـــدند که ایـــن تعداد
شامل موارد مــــرگ داخل و خــارج بیمارســـتان
می شود.

شایع ترین مشکالت تشخیص داده شده در آن ها
شامل :پلورال افیوژن( 00/19درصد) ،عفونت عمیق
جناقی( 33/1درصد) ،عفونت پا( 3/1درصد) ،عوارض
تنفسی( 1/0درصد) و در نهایت موارد معدودی نظیر
پریکاردیال افیوژن ،سلــولیت ،انفــــارکتوس میوکارد،
451
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در پرونده و هم چنین پیگیری تلفنی مجدداً ارزیابی
شدند و درصورت بستری مجدد طی این  12روز ،علت
بستری مجدد ثبت شد .اطالعات به دست آمده با
استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  02آنالیز گردید .برای
توصــیف داده ها از آمـــار توصـــیفی ،استنباطی و
آزمون های آمـــاری از قبیل تی تست ،کای دو و آنووا
استفاده شد.
یافته های پژوهش
نتایج نــشان داد مــیانگین سنی بیماران شرکت
کننده در این مطالعه  11/13±1/23سال بود(حداقل 92
سال و حداکثر  32سال) 10/2 .درصد بیماران ،مرد و
 01/0درصد زن بوده 31/3 ،درصد متاهل و 01/1
درصد بی سواد و  19/1درصد سابقه خانوادگی مثبت
داشتند .میانگین  BMIبیمـــاران در این مـــطالعه
 01/11±1/33بود 11/9 .درصد سابقه مصرف سیگار
داشتند که از این میان 32درصد قبالً سیگار مصرف
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کرده اند و در زمان انجام مطالعه سیگار را ترک کرده
بودند 92/2 .درصد از بیماران بیمه تامین اجتماعی،
 13/1درصد بیمه خدمات درمانی 0/1 ،درصد بیمه
نیروهای مصلح و بقیه مشمول سایر بیمه ها بودند.
میانگین مدت زمان بستری بیماران تا انجام عمل
جراحی  2/30±3/13روز ،میانگین مدت زمان بروز یک
شکایت بالینی از زمان انجام عمل در این بیماران
 02/10±2/31روز و میانگین مدت زمان ترخیص تا
بستری مجدد بیماران  39/01±1/22روز بود .توزیع
تعداد بیماری های همراه در بیماران جراحی شده در
نمودار شماره  3نشان داده شده است 3/3 .درصد
بیـــماران در طی  12روز اول بعد از ترخیص ،با
شکایت های مخـــتلفی مجـــدداً بستری شده اند که
در جـــدول شماره  3نشـــان داده شــــده است.
شایع ترین علت بســــتری مــجدد افیوژن پلورال
بود.
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هم چنین نتایج حاکی از این بود که بین میزان
بستری مجدد در بیمارستان پس از عمل با فاکتورهای
دموگرافیک بیمار اعم از سن ،جنس ،وضعیت تاهل،
میزان تحصیالت ،مصرف سیگـــــار ،شاخص توده
بدنی بیمار ،سابقه خــــانوادگی مثـــبت و نوع بیمه
درمانی ارتبـــــاط آماری معــــنی داری وجـــود
ندارد.
اما در تست آنووا یک طرفه ،که جهت تعیین ارتباط
نوع بیماری های همراه با میزان بستری مجدد بیماران
پس از عمل جراحی انــــجام گرفت ،ارتباط
آمــــاری معنی داری مشاهده شــــد( .)P=0.003به
همـــین منظور بیماری های همراه ،از نــــظر
ارتبــــاط با میزان بستری مجدد به صـــورت
جـــــداگانه توسط آزمون کای دو مورد بررسی قرار
گرفتند.
در بیمارانی که سابقه هیچ گونه بیماری همراه
نداشتند ،ارتباط آماری معنی داری با میزان بستری
مجدد آنان وجود نداشت( .)P=0.142ولی در بیماران
مبتال به دیابت+فشارخون+دیس لیپیدمیا(،)P=0.035
دیابت+فشارخون+MI ،)P=0.080( MI+فشارخون+
دیس لیپیدمیا( ،)P=0.019دیابت،)P=0.009( MI+
+MIفشـارخــــون( ،)P=0.552دیــــابت+فشارخون
( ،)P=0.007و دیابت( ،)P=0.05طبق آزمون کای دو
ارتباط معنی داری با میزان بستری مجدد آنان گزارش
شد.

بحث و نتيجه گيری
در مطالعه حاضر بین سن ،جنس ،میزان تحصیالت،
تاهل ،مصرف سیگار ،شاخص توده بدنی بیمار ،سابقه
خانوادگی مثبت و نوع بیمه درمانی بیماران با بستری
مجدد پس از عمل جراحی  CABGارتباط معنی داری
از نظر آماری مشاهده نشد که در برخی مطالعات انجام
گرفته در گذشته نتایج به گونه دیگری بوده است .به
عنوان مثال در مورد تاثیر جنسیت بر نتایج بالینی بعد از
 ،CABGاختالف نظر وجود دارد و مطالعات مختلف،
نتایج متفاوتی گزارش کرده اند( .)02-00در مطالعه
حنان و همکاران( )0229سن باالتر بیماران ،جنسیت
زن و نژاد آمریکایی-آفریقایی با شیوع بیشتر بستری
مجدد پس از عمل جراحی  CABGارتباط داشتند(.)01
هم چنین استوارت و همکاران( )0222در آمریکا نیز در
مطالعه خود نشان دادند ارتباط معنی داری بین جنسیت
زن و بستری مجدد پس از عمل جراحی  CABGوجود
دارد( .)01نتایج یک مطالعه در ایتالیا ،حاکی از این است
که احتمال بستری مجدد زنان به علت سکته قلبی و
نارسایی احتقانی قلب بعد از  ،CABGبیشتر از مردان
بوده اما میزان بقای آن ها مشابه است و جنسیت زن
یک ریسک فاکتور مستقل برای مرگ بعد از عمل
محسوب نمی شود( .)03حنان و همکاران در مطالعه
دیگری( ،)0233افزایـــش سن ،جنــسیت زن ،چاقی،
داشتن بیش از یک بیـــماری همراه ،جراحی رگ
سافنوس و مدت زمان طوالنی بستری در بیمارستان را
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جدول شماره  . 1فراوانی شکایت های بالينی بيماران بستری مجدد در بيماران
درصد
تعداد
نوع عارضه
32/3
3190
بدون عارضه
2/1
9
آریتمی
2/1
1
سلولیت
3/3
31
عفونت عمیق جناقی
2/1
1
تب با منشا ناشناخته
2/3
31
عفونت پا
2/1
1
انفارکتوس میوکارد
2/1
1
افیوژن پریکاردیال
0/3
11
افیوژن پلورال
2/1
9
پولمونری ترومبو آمبولی
2/1
3
عوارض تنفسی
2/1
9
آنژین ناپایدار
0/3
11
سایر عوارض
%322
3931
جمع
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با میزان بستری مجـــدد بعد از ترخیــــص مرتبط
دانستند(.)09
هـــم چنــــین در مطالعه حاضر بین ابتال به
دیابت+فشارخون+دیس لیپیدمیا+MI ،فشارخون+دیس
لیپیدمیا ،دیابت ،MI+دیابت+فــــــشارخون ،دیابت به
تنهایی و میزان بستری مجدد بیماران به دنبال عمل
جراحی ارتباط معنی داری وجود داشت .در مطالعات
مختلف نیز این مسئله تایید شده است ،استوارت و
همکاران( )0222نیز در آمریکا ،ابتال به دیابت را یک
عامل مهم در پذیرش مجدد بیماران در  12روز پس از
 CABGمعرفی کردند( .)01هم چنین در یک مطالعه
دیگر که در سال  0221توسط حنان و همکاران انجام
گرفت  MIاخیر و  1بیماری همراه دیگر به عنوان
ریسک فاکتورهای بستری مجدد پس از عمل جراحی
 CABGگزارش شدند( .)01در مطالعه سارگین و
همکاران( )0231در ترکیه ،چاقی ،جنسیت زن ،سن باال
و دیابت از جمله ریسک فاکتورهای بستری بعد از
 CABGبودند( .)30دکتر حسینیان و همکاران()0231
در اردبیل نیز نتایج مشابهی در مورد تعداد مردان و زنان
و میزان بیماری های همراه گزارش کردند( .)01در این
مطالعه ،میزان بستری مجدد در بیمارستان به دنبال
عمل جراحی  3/3 ،CABGدرصد از کل بیماران بود و
شایع ترین علل بستری مجدد به ترتیب شامل :پلورال
افیوژن ،عفونت عمیق جناقی ،عفونت پا و عوارض
تنفسی بودند .در حالی که در مطالعات مختلف انجام
شده نظیر مطالعه استوارت و همکاران میزان بستری
مجدد بیماران به دنبال عــمل جراحی 31 ،CABG
درصد بود که از این میان حدود  00درصد به علت
 31 ،AFدرصد به علت عفونت محل سافنکتومی31 ،
درصد به علت عفونت قارچی 31 ،درصد به علت
نارسایی مزمن قلبی و یا آنژین 1 ،درصد به دلیل
عفونت محل استرنوم و ...بستری شده بودند( .)01در
مطالعه حنان و همکاران نیز میزان پذیرش مجدد تا 12
روز پس از عمل جراحی  CABGدر بیمارستان 30/3
درصد گزارش شد که از این میان  02درصد موارد به
دلیل عفونت محل جراحی و  31درصد به دلیل نارسایی
قلبی بستری شده بودند( .)01حنان و همکاران()0233
در مطالعه دیگری که بر روی  11311بیمار بعد از
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 CABGانجام دادند ،شایع ترین علل بستری مجدد را،
عفونت بعد از عمل( 31/3درصد) ،نارسایی قلبـی(30/2
درصد) و سایر عوارض مربوط به جراحی و مراقبت های
پزشکی( 3/2درصد) اعـــــالم کردند( .)09سارگین و
همکاران( )0231نیز در ترکیه گزارش کردند میزان
بستری در 32روز اول بیشتر از بقیه روزهای یک ماه
اول بوده و شایع ترین علت بستـــری مجدد ،عفونت
می باشد( .)30به نظر می رسد بخش اعظم تفاوت های
موجود در مطالعات مختلف به علت تفاوت عملکرد
بیمارستان ها و جراحان مختلف باشد و ارتباط زیادی
با نوع و کیفیت عمل انجام شده نداشته باشد .به عنوان
مثال برخی از جراحان ممکن است افیوژن های بزرگ
پلور را به صورت سرپایی مدیریت کنند در حالی که
برخی دیگر ترجیح دهند بیمار را مجدداً بستری نمایند.
بستری مجدد بیماران تحت عمل جراحی بای پس
عروق کرونر یک مشکل رایج محسوب می شود( )01و
الزم است تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام گردد.
اطالعات مرکز قلب تهران از سال  3121در بانک
اطالعاتی آن مرکز ثبت می گردد ولی بنا به قوانین
مصوب ،اطالعات تنها در قالب پروپوزال مصوب آن
مرکز و به راهنمایی یا مشاوره اساتید آن جا در اختیار
قرار می گیرد که به همین منظور با فرستادن پروپوزال
جهت طرح در شورای پژوهشی آن مرکز سعی در رفع
این مشکل شد .بستری مجدد در  12روز اول پس از
ترخیص یک مشکل شایع بوده و نتیجه عوارض جانبی
مهمی از عمل  CABGمی باشد .به نظر می رسد مهم
ترین علت بستری مجدد بیماران وضعیت کلی قبل از
عمل بیماران نظیر سن باال ،بیماری های همراه و به
طور کلی شرایط زمینه ای بیمار باشد .با این حال،
جهت درک بهتر این مسئله ،پژوهش های بیشتری
الزم است.
سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از پایان نامه مقطع پزشکی
عمومی است که با حمایت های مالی دانشگاه علوم
پزشکی تهران و همکاری مرکز قلب تهران صورت
گرفته است .هم چنین الزم است از تمامی مشارکت
کنندگان این مطالعه که با صبر و حوصله پاسخگوی
سواالت ما بودند قدردانی نماییم.
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Abstract
Introduction: Despite the decline in
mortality rates post coronary artery bypass
grafting (CABG), there are still high
readmission rates during the first days after
discharge, which is a multi-factorial issue.
This study focuses on the identification of
these factors.

deep sternal infection, (11.7%). Regarding
co-morbidities, 28.5%, 50.3%, and 55.5%
of the patients had diabetes, dyslipidemia
and hypertension, respectively. The mean
interval between admission and surgery was
8.12±9.31 days, the mean interval between
the incidence of clinical complaints and the
operation was 20.32±14 days, and the mean
interval between discharge and readmission
was 15.24±7.08 days.

Materials & Methods: In this crosssectional study conducted in 2014, of the
2410 patients who underwent CABG in
Tehran Heart Center, 1597 were eligible for
inclusion in the study. Demographic
characteristics and data related to surgery
and post-operative complications were
collected and analyzed using SPSS version
20.

Discussion & Conclusions: Readmission
within 30 days post CABG occurs because
of the important complications of this
surgery. It seems that the main causes of
readmission
are
patient’s
general
preoperative conditions, such as advanced
age, co-morbidities, and general underlying
conditions.

Findings: The results showed that 9.1% of
the patients were readmitted during the first
30 days after discharge due to different
complaints. The most common complaints
included pleural effusion (22.75%) and

Keywords: Coronary
grafting, Readmission

artery

bypasses
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