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فرهنگ اختصارات
CAD = Coronary Artery Disease
CRP = C-reactive protein
MI = Myocardial infarction
CABG = Coronary Artery Bypass Graft
LAD = Left Anterior Descending
CHF = Congestive Heart Failure
PCI = Percutaneous coronary intervention
CPB = Cardiopulmonary bypass
LIMA = Left Internal mamery Artery
STS = The Society of Thoracic Surgeons
NYHA = New York Heart Association
OPCAB = Off-pump coronary artery bypass
MIDCAB = Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass
TMR = Trans myocardial Laser Revascularization.
SSI = Surgical Site Infection
UTI = Urinary tract infection.
IVIg = Intravenous immunoglobulin
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چکیده 
پیش طبقوستدنیاکلدرهمچنینویافتهتوسعهکشورهايدرمیرومرگعلتترینشایعقلبی،یهايبیمارامروزه: مقدمه

ازیکیمیوکاردانفارکتوس.بودخواهند2020سالدردنیاسراسردرمیرومرگاصلیعاملجهانی،بهداشتسازمانبینی
میر،ومرگموجبهايبیمارسایربهنسبتبیماري،این.استصنعتیکشورهايدربستريبیماراندرهاتشخیصشایعترین

با توجه به . عروق کرونري یکی از روشهاي درمانی بیماري ایسکمیک قلبی می باشدپیوندشود، جراحی میبیشترهزینهوناتوانی
اینکه این روش جراحی از چند سال قبل در بیمارستان امام خمینی اردبیل انجام می گردد لذا هدف از این مطالعه بررسی  عوارض 

.جراحی عروق کرونري در بیماران بستري در این بیمارستان می باشد
به بیمارستان گانو بر روي تمام بیماران مراجعه کنندبودهاین مطالعه از نوع مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی: روش هامواد و

عوارض بعد از عمل در طی ماه اول بعد از بوده که1390-91سال در طی (CABG)امام خمینی اردبیل جهت عمل جراحی 
سن ، ( در این مطالعه چک لیستی که  شامل ویژگی هاي فردي . گرفته استعمل جراحی در آنها در آنها مورد بررسی قرار 

عفونت (CABG، عوارض ناشی از ...)دیابت، پرفشاري خون و (سوابق بیمار)  جنس ، محل سکونت ، شغل ، وضعیت تاهل
تکمیل چک از و پس شدهتکمیل،بود)محل زخم، خونریزي، عوارض عصبی، عوارض کلیوي، عوارض تنفسی و عوارض قلبی

.شدSPSS v16وارد برنامه آنالیز آماريلیست ها اطالعات حاصل
28/31(بیمار66مرد و ) درصد72/68(بیمار145شده مورد بررسی قرار گرفتند که CABGبیمار 211در این مطالعه : نتایج
95/9درصد بیماران سابقه مصرف سیگار ، و 22/32. سال سن داشتند70باالي ) درصد17/33(بیمار 70. زن بودند) درصد

درصد سابقه 06/17درصد سابقه دیابت، 28/40درصد داراي سابقه هیپرتانسیون، 12/34. درصد نیز سابقه مصرف اوپیوئید داشتند
. ع ترین شکایت بدو ورود بیماران بوددرصد شای36/93درد سینه با . قبلی داشتندMIدرصد بیماران سابقه 98/63هیپرلیپیدمی و 

36/2درصد عفونت پس از عمل، 05/8درصد بیماران دچار خونریزي پس از جراحی، 27/13در این مطالعه مشاهده شد که 
درصد 37/11درصد عوارض کلیوي، 36/2درصد دچار اختالل عصبی، 32/12درصد طی یک ماه پس از جراحی فوت نموده، 

پس از آنالیز داده ها مشاهده شد که میان جنس و وضعیت . درصد بیماران نیز دچار عالیم قلبی شدند59/34عالیم تنفسی و 
میان سن و وضعیت حیات، بروز خونریزي و عوارض کلیوي، میان دیابت با وضعیت حیات، بروز عفونت و اختالل عصبی ،

.با بروز عفونت ارتباط معنی داري وجود داردحیات، بروز عفونت و عوارض تنفسی و نیز میان هیپرتانسیون تنها 
، عوارض قلبی عروقی باالخص آریتمی هاي قلبی می در میان این بیماراننتایج نشان داد که شایع ترین عارضه: نتیجه گیري

.حمایت هاي قلبی بیشتري را می طلبداز این رو در این بیماران .باشد


