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مقدمه

بیماری عروق کرونری ،در کل شایعترین عل

بیماریهای قلبی و عروقی شایعترین عل

مرگومیر در دنیا

میباشند .از مجموع کل مرگومیرها در سال  17/9 ،2016میلیون
نفر معادل  %31از مرگومیرها بهعل

بیماری قلبی-عروقی بوده

اس  1.هزینه بیماری های قلبی -عروقی باال اس  ،بهطکوریکه هزینه

مرگومیر میباشد،

بهطوریکه از هر  700-800مورد مرگومیر روزانه 317،مورد آن
( )%40ناشی از بیماری قلبی و عروقی میباشد.

3و4

جراحی پیوند عروق کرونر قلب مداخله درمانی متداولی اس

که

در بیماران مبتال به بیماریهای عروق کرونر قلب انجام میگیرد،
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بهطوریکه  467000مورد جراحی در سال  2003توسط جراحان قلب و

مسن) اشاره شده اس  .از طرف دیگر ،این سیستمها بیشتر برای

عروق در ایاالت متحده آمریکا انجام شده اس  5.عمل جراحی قلب

بررسی مورتالیتی طراحی شدهاند و نه موربیدیتی که در این مورد

بهبود خونرسانی

بایپس عروق کرونری یک روش قابل اعتماد جه

عملکرد مناسبی ندارند.

عضله میوکارد میباشد و در درصدی از موارد عوارض پس از عمل
6

روی میدهد که در بیماران مسن بیشتر میباشد.

اخیرا سیستم جدیدی برای ارزیابی ریسک جراحی معرفی شده
اس

طبق آمار در آمریکا  %84از مرگومیرهای ناشی از بیماری

8و9

که ضعف و سستی بیماران ( (Frailtyرا ارزیابی کرده و هم

مورتالیتی و هم موربیدیتی را تح

بررسی قرار میدهد .سستی به
()Reserve

کرونری قلبی در بیماران بیشتر از  65سال روی میدهد و از طرف

آسیبپذیری ،ضعف جسمانی و کاهش رزرو

دیگر ،بیماری کرونری قلبی ،عامل  %35از کل مرگومیرهای این

فیزیولوژیکی بدن اطالق میگردد و قسم های مختلف از جمله

گروه سنی میباشد 7.تا حدود  20سال پیش ،جراحیهای قلبی

نوروماسکوالر ،متابولیک ،ایمنی ،تحرک ،قدرت ،اندوکرین ،تغذیه و

محدود به افراد کمتر از  65سال بود .در مقابل ،امروزه شمار افراد

درک درگیر میشوند .بنابراین وجود سستی باعث افزایش پیامدهای

باالی  75سالی که تح

جراحیهای قلبی قرار میگیرند در حال

نامطلوب پس از عمل بیماران میشود.

افزایش اس  .این بیماران معموال بیماریهای زمینهای مختلفی دارند

12

از نظر اپیدمیولوژیکی شیوع و بروز سستی وابسته به جمعی

و افزوده شدن ریسک سن باال هنگام جراحی باعث افزایش میزان

تح

خطر جراحی و بهدنبال آن افزایش طول مدت بستری ،افزایش

میشوند ولی در کل شیوع آن حدود  10تا  %15افراد مسن جامعه در

هزینهها ،کاهش کیفی

زندگی و مرگومیر بیماران میشود.

8

مطالعه و معیارهایی میباشد که براساس آن سستی تعریف

مطالعات مختلف بوده اس

بنابراین ،پیشبینی اینکه کدام بیمار خوب خواهد شد و کدام
دچار افزایش عوارض پس از عمل خواهد شد کار مشکلی اس

و در افراد مسن تح

میزان آن 27 ،تا  %63نیز گزارش شده اس .

مراقب های قلبی

12و13

و

در یک مطالعه که به بررسی  754فرد معمول جامعه با سن بیش

سیستمهای نمرهدهی متفاوتی برای کمک به حل این مشکل مورد

از  70سال پرداخته شد و برای شش سال بیماران تح

فالوآپ قرار

مطالعه قرار گرفته و بهوجود آمدهاند .برای ارزیابی ریسک جراحی

گرفتند نتایج نشان داد که سستی با ناتوانی ،نیاز به مراقب

چندین سیستم اسکوربندی در دسترس میباشد که از جمله آنها
Society of ( STS

میتوان به سیستم انجمن جراحان توراکس یا
 ،)Thoracic Surgeonsسیستم

Age, Creatinine, Ejection ( ACEF
9

 ،)Fractionیورواسکور ) (Euro Scoreاشاره کرد.

سیستم اسکوربندی  STSبراساس مطالعهی  Shahianبهدس
اس

بیمارانی که تح

آمده

جراحیهای قلبی-عروقی قرار گرفته بودند پرداخته اس

جراحی قلب قرار گرفتهاند ،نشان داده شده اس

که سستی باعث افزایش مدت زمان ونتیالسیون مکانیکی ،افزایش
عوارض و مرگومیر میشود.

15و16

ارزیابی سستی به روشهای مختلف انجام میشود که براساس
متغیرهای هر روش نمره کلی آن تفاوت دارند .از روشهای معمول

از عمل این بیماران ارایه میدهد 10.یورواسکور نیز بر پایه اطالعات

اشاره کرد.

( Friedاندکس  )CHSو اندکس Rockwood

آمده و سپس براساس مطالعهای

سیستمهای معمول ارزیابی تخمین ریسک جراحی ،سن

که به بررسی  22381بیمار (در  43کشور)پرداخته شده بود اصالح شده

بیولوژیک را ارزیابی نمیکنند و روش کاف یکی از انواع روشهای

11

و به شکل یورواسکور دو درآمد.
قابلی

مهم این سیستمها پیشبینی تخمینی پیامد پس از عمل

مختلف ارزیابی سستی اس
میباشد.

17و18

که قادر به ارزیابی سن بیولوژیک

با ارزیابی خطر جراحی در مرحله پیش از عمل میتوان

بیماران میباشد ،هرچند در برخی مطالعات به تخمین زیادتر یا کمتر

با راهکارهای متعدد میزان عواقب نامطلوب آن را کم کرد .کمک به

این سیستمها برای ریسک عمل و حوادث پس از عمل (در افراد

بیمار و کمک به تیم بهداشتی-درمانی و پزشکان در مورد
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و اطالعات مهمی دربارهی احتمال مرگومیر و ناخوشیهای عمده پس

وشایع میتوان به اندکس

مطالعه بزرگی در سال  1995بهدس

در مطالعات دیگری در

مدت زمان بستری در بخش مراقب های ویژه و بیمارستان و افزایش

که به بررسی  774881بیماری که طی سالهای  2002-2006در

آمریکا تح

طوالنی مدت و مرگ همراه میباشد.

14

پرستاری
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تصمیمگیری بهتر برای بیمار ،مداخلههای ورزشی و تغذیهای پیش از
جراحی ،در نظر گرفتن روش جراحی متفاوت و با وسع

کمتر ،و

تاکید برمراقب های بیشتر تیم مراقبتی در دوره پس از عمل ،از مزایای

راه رفتن کمتر از ( 0/65-0/75 m/sنمره صفر یا یک)

کاهش سرع

و ارزیابی ضعف با میزان قدرت مش
صفر یا یک) ثب

ارزیابی خطر پیش ازعمل جراحی میباشد و میتواند عالوه بر کاهش

کردن توسط فشارسنج (نمره

شد.

در قدم دوم کاف عملکرد فیزیکی سنجیده شد .در قسم
ایستادن بوسیله تس

تعادل در حال

اول،

عوارض پس از درمان ،از هدر رفتن منابع مالی جلوگیری

تس

کند12.و19و.20در ایران مطالعهای درباره نقش سستی جسمانی بیماران

یکدیگر و ایستادن برای  10ثانیه ارزیابی شد (نمره صفر تا چهار).

در عواقب پس از اعمال جراحی قلبی انجام نگرفته و اطالعات کلی

تس

مدت زمان سه بار بلند شدن از صندلی (نمره صفر تا چهار)،

در این زمینه کم میباشد .هدف این مطالعه بررسی و ارایه اطالعات

تس

مدت

الزم و راهکارهای احتمالی در این زمینه میباشد.

زمان برداشتن مداد از روی زمین (نمره صفر تا چهار) و تس

مدت زمان پوشیدن ژاک

چسباندن پاها به

(نمره صفر تا چهار) ،تس

چرخیدن  360درجه به دور خود (نمره صفر تا چهار) ارزیابی شد.
در نهای

روش بررسي
این مطالعه مقطعی از نوع تحلیلی_مشاهدهای آیندهنگر ،در طی

و در قدم سوم ،شاخص توده بدنی بیمار (کمتر از

 ،18/5-19/1نمره یک) و تس های آزمایشگاهی الزم شامل سطح
آلبومین سرم بهعنوان نشانگر وضعی

تغذیهای و کبدی (کمتر از ،3/5

فاصله زمانی آبان  1398تا اسفند  1398در بیمارستان قلب سیدالشهدا

نمره یک) ،سطح کراتینین سرم (بیشتر از  ،1/2نمره یک) و

(ع) ارومیه بر روی بیماران مسن (با سن بیش از  65سال) که تح

اندازهگیری میزان  (forced expiratory volume) FEV1با اسپیرومتری

جراحی قلبی بایپس عروق کرونری قرار گرفته بودند ،انجام شد .با

بهعنوان نشانگر وضعی

استفاده از فرمول حجم نمونه و براساس مطالعه  Stortechyدر سال

و در پرسش نامه وارد شد .تمام موارد فوق براساس سیستم نمرهدهی

 ،%5حجم نمونه  88نفر تعیین

آمد .نمره کلی حاصل

 2012با سطح خطای  %5و دق

ریوی (کمتر از  ،2/4نمره یک) سنجیده شد

کاف ،امتیازدهی شده و نمره کلی کاف بهدس

شد 18.تمام بیماران با سن بیش از  65سال که کاندید جراحی غیر

شده بین  0-28میشد.مدت زمان صرف شده برای هر بیمار در حد

اورژانس و بار اول جراحی قلبی بایپس عروق کرونری بودند وارد

 30-60دقیقه بود.

مطالعه شدند .معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل بیماران تح

سایر

نمره

یورواسکور

هم

براساس

روش

روتین

اعمال جراحی قلب ،بیماران با درگیری شریان کرونری اصلی چپ،

( )www.euroscore.orgمحاسبه گردید .پارامترهای وارد شده شامل

بیماران با درد سینه با آستانه پایین و وضعی های اورژانسی تهدید

سن ،جنس،شدت تنگی نفس و درد سینه فعالیتی ،درصد کسر

کننده حیات بودند.

جهشی بطن چپ و بیماریهای همراه شامل دیاب  ،نارسایی

در این مطالعه در دوره پیش از عمل ،اطالعات دموگرافیک
بیماران شامل سن ،جنس ،دیاب  ،فشارخون باال و سیگار کشیدن ثب
شد .براساس معیارهای کاف

(Comprehensive Assessment of

حاصل برای این بیماران بین  0/57-13/7می شد .مدت زمان صرف
شده برای هر بیمار در حد پنج دقیقه بود.
پیگیری بیماران تا یک ماه پس از عمل از نظر عوارض و

برای امتیازدهی به بیماران از نظر دو سیستم فوق در طی  24ساع

مرگومیر انجام شد .اطالعات بیماران شامل مدت زمان اکستوباسیون

پیش از عمل اقدام شد.

( )Extubationپس از جراحی ،مدت زمان بستری در بخش

در معیارهای کاف و در قدم اول ،با توجه به جوابهای بیمار،

مراقب های ویژه و بیمارستان ،عوارض پس از جراحی از قبیل

احساس خستگی دایمی یا اکثر مواقع (نمره صفر یا یک) ،کاهش

زخم ،سکته مغزی ،خونریزی ،نیاز به جراحی

فعالی

فیزیکی و مصرف کالری کمتر از  90-128کیلوکالری در هفته

با توجه به تعداد دفعات و مدت زمان فعالی

(نمره صفر یا یک)،

نارسایی کلیه ،عفون

مجدد ،آریتمی پس از جراحی و در نهای
بررسی و ثب

مرگومیر یک ماهه

شد .کلیه اطالعات الزم پس از تکمیل پرسش نامهها
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) Frailtyو یورواسکور که در زیر بهطورکامل توضیح داده شده اس ،

کلیوی ،بیماری مزمن ریوی ( ) COPDو سکته قلبی اخیر بود و نمره
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وارد نرمافزار

SPSS software, version 21 (IBM SPSS,

) Armonk, NY, USAشد و تح
اطالعات بهدس

آنالیز قرار گرف .

عوارض مغزی (سکته مغزی) ،آریتمی تهدیدکننده ،عوارض گوارشی
و ریوی و خونریزی در بیماران وجود نداش

(جدول .)2

آمده بهصورت میانگین ،فراوانی و درصد بیان

براساس آنالیزهای آماری انجام شده و ضریب همبستگی پیرسون،

Student t-test (Independent

بین نمره کاف با طول مدت انتوباسیون ( )r=-0/24و همچنین طول

) ،Samplesیا ( Mann-Whitney U testبرحسب نوع توزیع

مدت زمان اقام

در بخش مراقب های ویژه ( )r=-0/27ارتباط

اطالعات) مقایسه شد .مقایسه در مورد متغیرهای کیفی

معکوس ضعیفی وجود داش

( )Categoricalبا استفاده از  Chi-Square testصورت گرف  .در

بیشتر ،مدت زمان انتوباسیون و بسنری بخش ویژه کمتری داشته اند

تمامی موارد در صورت دارا بودن  P˂0/05از نظر آماری معنادار

ولی با توجه به ضریب زیر  0/29این ارتباط قابل توجه نبود .از طرف

()Spearman statistical method

در بیمارستان

گردید .متغیرهای کمی با استفاده از

شناخته شد .از روش آماری اسپرمن

(نمودار  .)1یعنی بیماران با نمره کاف

دیگر ،نمره کاف هیچ ارتباطی با طول مدت زمان اقام

()Pearson correlation coefficient

نداش .همچنین ،ارتباط معناداری بین نمره یورواسکور با طول مدت

برای مقایسه اسکورهای کاف و یورواسکور استفاده شد .از نظر

در بخش مراقب های ویژه و

و ضریب همبستگی پیرسون،

مالحظات اخالقی ،تمام اطالعات بیماران بدون اسم وارد شد و از
تمام بیماران رضای
بیمارانی که که رضای

کتبی برای مشارک
به شرک

انتوباسیون ،طول مدت زمان اقام
همچنین طول مدت زمان اقام

در بیمارستان نداش .

در مطالعه اخذ شد.

میانگین نمره ارزیابی سستی یا نمره کاف در بیماران دارای

در طرح نداشته و یا از نظر توان

عوارض حین جراحی و بیماران بدون عوارض جراحی اختالف
معناداری نداش  .از طرف دیگر،ضریب همبستگی اسپرمن نشان

ذهنی قادر به همکاری نبودند وارد طرح نشدند.

دادکه ارتباط معناداری بین میانگین نمره کاف با مورتالیتی یک ماهه

يافتهها

پس از جراحی بیماران وجود ندارد.

دراین مطالعه  88نفر وارد مطالعه شدند ،که مشخصات اولیه آنها
در ذیل نشان داده شده اس

(جدول  .)1در این مطالعه  12نفر از

جدول  :1مشخصات اوليه و دموگرافيک بيماران تحت بررسي ( 88بيمار)

بیماران ( )%13/6سستی خفیف (با نمره کاف  74 ،)1-8نفر ()%84/1

مشخصات بيماران

سستی متوسط (با نمره کاف  )9-18و دو نفر ( )%2/3سستی شدید

سن (سال)

(با نمره کاف  )19-28داشتند .ارتباط آماری معناداری بین میانگین
نمره ارزیابی سستی بیماران یا نمره کاف و میانگین نمره یورواسکور
با سن و جنس بیماران وجود نداش  .میانگین سطح کراتینین در
بیماران ترخیص شده و بیماران فوت شده تفاوت معناداری داش .
بیماران فوت شده سطح کراتینین سرم باالتری داشتند .میانگین
ترخیص شده و بیماران فوت شده تفاوت معناداری نداش .
پس از جراحی دو مورد فوت در طی بستری در  ICUوجود
نارسایی تنفسی و یک مورد بیمار دیالیزی

داش

(یک مورد بهعل

بهعل

آریتمی فیبریالسیون بطنی) .از عوارض پس از عمل ،دو مورد

نارسایی حاد کلیه دیگر وجود داش

که در طی بستری بهبود یافته و

نیاز به دیالیز پیدا نکردند و دو مورد عفون

زخم جراحی ثب

شد.
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)65-91( 70/84±5/07
مرد65)%73/9( :
زن23)%26/1( :

شاخص توده بدني (كيلوگرم بر متر مربع)

26/8±4/2

ديابت

(37)%42

فشار خون بال

(46)%52/3

هايپرليپيدمي

(30)%34/1

سيگار

(38)%43/2

بيماري مزمن انسدادي ريه

(11)%12/5

نارسايي مزمن كليه
درصد كسر جهشي بطن چپ
*دادهها بهصورت ميانگين±انحراف معيار بيان شدهاند.

(7)%8
44/5±13
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سرع

قدم زدن ،میانگین  FEV1و سطح آلبومین سرم در بیماران

جنس

يافتهها

*
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جدول  :2نمرات بيماران براساس سيستم نمرهبندي كاف و يورواسكور و عواقب
پس از عمل
يافتهها

مشخصات بيماران

*

نمره كاف برحسب

مردان11/15±3/64 :

جنس

زنان12/43±2/93 :

نمره يورواسكور

مردان2/98±2/07 :

برحسب جنس

زنان3/08±1/13 :

سطح كراتينين سرم

موارد ترخیصشده 1/24±0/4

(ميليگرم در

موارد فوتکرده 4/96±3/24

P

0/13

0/83

0/001

دسيليتر)
سطح آلبومين سرم

موارد ترخیصشده 3/95±0/41

(گرم در دسيليتر)

موارد فوتکرده 3/75±0/35

( FEV1سيسي)

موارد ترخیصشده 2546±135

0/48

نمودار  :1ارتباط نمره كاف با مدت انتوباسيون و بستري در بخش مراقبهاي
ويژه.

0/74

موارد فوتکرده 2250±250
سرعت قدم زدن 4
متر (ثانيه)
نمره كاف براساس

موارد ترخیصشده 6/02±3/39
موارد فوتکرده 6±2/27
موارد بدون عارضه 11/63±3/56

عوارض

موارد عارضهدار 10/45±2/94

نمره يورواسكور

موارد بدون عارضه 3/06±1/87

براساس عوارض

موارد عارضهدار 2/65±1/79

نمره كاف براساس

موارد ترخیصشده 11/56±3/44

مرگومير

0/99

0/29

0/5

0/54

موارد فوتکرده 8/1±2/24

نمره يورواسكور

موارد ترخیصشده 2/89±0/18

براساس مرگومير

موارد فوتکرده 8/11±1/22

0/001
نمودار  :2ارتباط يورواسكور با مورتاليتي پس از عمل

*آزمون آماری P<0/05** ،student t test :از نظر آماری معناداردر نظر گرفته شد.

جراحی و در بیماران بدون عوارض تفاوت معناداری نداش
میکانکگیکن نکمره یورواسکککور در  86بیکمکار تح

ولی

جراحی قلب باز

شده بهطور معناداری ( 2/89در مقکابل  )8/11کمتر از دو بیمار فکوت
شده بود (( )P=0/001نمودار.)2

در مطالعه حاضر میزان بروز مرگومیر بیماران تح

جراحی بایپس

عروق کرونری %2/27 ،بود .این عدد در محدوده میزان مورتالیتی
بیماران تح

جراحی در مطالعه پیشین  6/5ساله از همین مرکز بود

Tehran Univ Med J (TUMJ) 2021 June;79(3):231-39
http://tumj.tums.ac.ir
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بحث

بهنام عسکری و همکاران
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که مورتالیتی  36مورد از  2774بیمار بود ودر طی سالهای مختلف

مطالعه ما  %84/1سستی متوسط و  %2/3سستی شدید داشتند.

21

میزان بروز عوارض در مطالعه ما در حد  %4/55بود که نزدیک به

از  %0/38تا  %3/1متغیر بوده اس .

در مطالعه ما ،ارتباط معکناداری بین نمره کاف با مرگومیر یک

مطالعات پیشین میباشد ولی با توجه به اینکه در این مطالعه بیشتر

ماهکه پس از عکمل وجود نداشک  .از دو بیکمار فوت کرده یککی در

موارد اورژانسی جراحی بایپس کرونری از مطالعه خارج شده بودند،

گروه سستی خفیف و دیگری در گروه سستی متوسط بودند .برخالف

میزان خونریزی پس از عمل و سایرعوارض کمتر از حد معمول

مطالعات قبلی ،ما ارتباطی بین نمره کاف و پیشبینی مرگومیر پس از
عمل پیدا نکردیم.
عل

8و22

25

بود.

میانگین نمره کاف در گروه عارضهدار و بدون عارضه تفاوت

عدم ارتباط نمره کاف با مرگومیر و عوارض پس از عمل،

آماری معناداری نداش  .همچنین ،میانگین نمره یورواسکور دو ،بین

شاید بهدلیل تعداد کم موارد ،از مطالعه خارج کردن موارد اورژانسی و

دو گروه تفاوتی نداش  .بنابراین برخالف مطالعات قبلی ،ما ارتباطی

بدحال و تعداد کم عوارض بوده باشد .در حالیکه در مطالعات پیشین
نشان داده شده بود که در نمرات پایین یورواسکور (زیر شش)

بین نمره کاف و پیشبینی عوارض پس از عمل پیدا نکردیم.

17و26

از نظر تک تک اجزای تشکیلدهنده کاف شکامل سرعک

قدم

تخمین کمتر از حد ،و در نمرات باالی یورواسکور (باالی )13

زدن ،قدرت مش

تخمین بیشتر از حد برای مرگومیر محاسبه میشود .میانگین نمره

میانگین سطح  FEV1ارتباط معناداری با مورتالیتی و موربیدیتی

یورواسکور در بیماران ترخیصی ما  2/9و در بیماران فوت شده 8/1

حاصکل نشد ولی بین سطح کراتینین سرم و مورتالکیتی بیمکاران

بود که بهطور قابل توجهی معنادار بود.

23

کردن ،پارامترهای فیزیکی ،سکطح آلبومین سرم و

ارتباط قابکل توجهی وجود داش

بین نمره کاف و طول مدت انتوباسیون و طول مدت بستری در
ولی ارتباطی با

بخش مراقب های ویژه ارتباط ضغیفی وجود داش

طول مدت بستری نداش  Rodrigues .در مطالعهای نشان داد که

که مطابق با یافتههای ارزیابی

 ACEFو سایر مطالعات ،نقش بارز نارسایی کلیه در مورتالیتی را
27

نشان میدهد.

در مطالعات پیشین نشان داده شده اس

که درگیری شریان

بیماران  pre-frailtyبا عواقب افزایش مدت زمان ونتیالسیون

کرونری اصلی چپ و شرایط بحرانی پیش از عمل از عوامل خطر

مکانیکی ،بستری در بخش مراقب های ویژه و بیمارستان و افزایش

مورتالیتی بیماران بایپس عروق کرونری میباشد ،ولی با توجه به

15

اینکه ارزیابی پارامترهای فیزیکی نظیر راه رفتن ،چرخیدن و بلند

مورتالیتی و سکته مغزی درگیر هستند.

*طول مدت زمان ونتیالسیون مکانیکی و بستری در بخش

شدن برای این بیماران ممکن اس

خطرناک باشد و محدودی

مراقب های ویژه در مطالعه ما بهطور قابل توجهی کمتر بود که شاید

اخالقی دارد ،میتوان گف

دلیل آن عدم وجود بیماران دریچهای و اورژانسی در مطالعه ما باشد

یورواسکور میباشد .21عیب دیگر کاف ،زمانبر بودن و نیاز داشتن به

و این باعث ارتباط آماری معنادار و منفی شده اس .

که این یکی از معایب کاف در مقایسه با

تجهیزات خاص نیاز به افراد ماهر ارزیابیکننده اس .

8و12

مدت زمان ونتیالسیون مکانیکی و بستری در بخش مراقب های ویژه

روتین در بخشهای قلب استفاده نمیشود :عدم آشنایی با روشهای

و بیمارستان ارتباطی وجود ندارد .میانگین سنی بیماران در مطالعات

اندازهگیری ،اندازهگیریهای پیچیده و مشکل از نظر عملی و عدم

مشابه در محدوده  65-75سال بود و از نظر جنسی  ،غالب بیماران

12

و ارتباط معناداری

برخالف اینکه در چند مطالعه مدت زمان ارزیابیهای کاف را -20

مونث بودند ،که در مطالعه ما نیز چنین بوده اس
بین نمره کاف با سن و جنس وجود نداش .
اس

که نمره کاف الزاما هماهن

11و24

این نشاندهنده آن

با سن نمیباشد.

 Sundermannدر مطالعهای نشان داد که از  400بیمار تح
مکطالکعه %42/5 ،سستی متوسط و  %7/75سکستی شکدید داشتند 8.در
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امکان ارزیابیهای مقایسهای بین روشهای مختلف نمرهبندی کاف.

 10دقیقه ذکر کردهاند ولی در مطالعه ما مدت زمان صرف شده برای
هر بیمار در حدود  30-60دقیقه بود تا برای وی توضیح داده شود که
باید چه کاری انجام دهد و تکرار کار برای ثب
پرکردن پرسش نامه انجام میشد.

8

بهترین نتیجه و
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همچنین ،یافتههای ما نشان داد که بین نمره یورواسکور دو و طول

 Purserنشان داد که معموال به چند دلیل روش کاف بهصورت

Askari B., et al.
تاثیر سستی جسمانی بیماران و ارزیابی یورواسکور در عواقب پس از عمل بیماران جراحی قلب

درمطالعه  Ellisکه از روش Comprehensive geriatric assessment

دارای عدم توانایی جسمی برای شرک

237

در طرح بود .پیشنهاد میشود

( )CGAبهعنوان استاندارد طالیی ارزیابی سستی استفاده شده اس ،

که مطالعهای با حجم نمونه بسیار بیشتر ،تعدد بیشتر انواع عملهای

عنوان گردید که روش مذکور پیچیده ،زمانبر در حد  30-90دقیقه و

جراحی قلب ،ارزیابی سستی با روشهای کوتاه و سادهتر از قبیل

و بهطور کلی متفاوت از روشهای

کردن و مدت فالوآپ

بنابراین گران قیم

اس
28

طوالنیتر در کنار دو روش ارزیابی روتین سیستم اسکوربندی ریسک

اسکوربندی ساده میباشد.

 Reeveدر بررسی بیماران عروق محیطی ،ارزیابی سستی براساس
تس های راه رفتن را غیر عملی و نامعتبر توصیف کرده و
اندازهگیری قدرت مش

کردن یا  Grip strengthرا تنها روش ساده،
29

ارزان و قابل اعتماد برای ارزیابی سستی عنوان کرده اس .
محدودی

دیگر ،نیاز به همکاری بیمار میباشد .بیماری که همکاری

نمیکند و یا مشکالت ذهنی و جسمانی و سابقه مصرف مواد دارد را
نمیتوان در ارزیابی کاف وارد کرد .از طرف دیگر ،در ارزیابی
پارامترهای بالینی بیماران ممکن اس

ارزیابی سرع

راه رفتن و یا قدرت مش

تمایز خستگی از افسردگی ناشی

از بیماری مشکل باشد ،چرا که خود افسردگی میتواند عامل خطر

جراحی انجام گردد.
در مقایسه با ارزیابی کاف ،ارزیابی نمرهبندی یورواسکور
پیشگوییکننده بهتری مورتالیتی بود.
ارزیابی یورواسککور سادهتر و قابل تکرارتر اس

و تجهیزات خاصی ندارد.
سپاسگزاری :این مقاله حاصل پایان نامه دوره دستیاری قلب
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،تح

عنوان "بررسی تاثیر سستی

جسمانی بیماران در تعیین پیامد کوتاه مدت بیمارانی که تح
جراحی باز قلب قرار میگیرند" با کد

اخالق IR.umsu.rec.1396.339

میباشد که در طی سال  1398با حمای

30

مرگومیر پس از جراحی بایپس کرونری باشد.

از محدودیک های این مطکالعه تعداد ککم بیماران یا حجم نمونه

ونیاز به مهارت

دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی درمانی ارومیه اجرا شده اس .

پایین ،عدم استفاده از موارد اورژانسی جراحی بایپس کرونری ،عدم

همچنین از زحمات پرستاران محترم بخش جراحی قلب

استفاده از تمامی موارد جراحی قلب شامل بیماران دریچهای و

بیمارستان قلب حضرت سیدالشهدای ارومیه و خانم طاهره میرعلی

عکروقکی و ککنار گکذاشتن بیماران دارای مشکالت شناختی و بیماران

اشرفی تشکر و قدردانی میگردد.
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Background: Several scoring systems are available to evaluate the cardiac surgery risk.
Frailty increases the risk of adverse outcomes after surgery. The Frailty evaluation
system is a relatively new method, and in this study, we compared the frailty scoring
method with the conventional Euroscore method.
Methods: This cross-sectional study was performed on 88 elderly patients (over 65
years of age) undergoing coronary artery bypass graft surgery in Seyed al Shohada
Heart Center, Urmia, Iran, from October 2019 to March 2020. Patients undergoing
other cardiac surgeries, patients with left main coronary artery involvement, patients
with low-threshold chest pain, and life-threatening emergencies were excluded. At the
preoperative period and based on the CAF (the Comprehensive Assessment of Frailty)
Scoring System and the EuroScore system, the total score was calculated for each
patient. Patients were followed up until one month after surgery in terms of morbidity
and mortality. Patients' data were analyzed and the correlation between the total score
of both systems and the postoperative consequences were statistically analyzed.
Results: In this study, the mean age of patients was 70.84±5.07 (65-91) years and most
of the patients were male, 65(73 9%).The mean ejection fraction of patients was
44.13±5%. Twelve patients (13.6%) had mild frailty (CAF score of 1 to 8), 74 patients
(84.1%) had moderate frailty (CAF score of 9 to 18) and 2 patients (2.3%) had severe
frailty (CAF score of 19 to 28). In the postoperative period, there were two cases of
mortality (2.3%) and four cases of complications (4.55%). The mean serum creatinine
level in dead patients was significantly higher than in discharged patients. We did not
find any significant relationship between frailty CAF score and EuroSocre with
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postoperative complications. In a comparison of two methods for predicting surgery
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outcomes: the mean EuroScore in the two dead patients was significantly higher than
discharged patients (8.11 vs 2.89 with p value=0.001).
*
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Conclusion: EuroSocre evaluation was a better predictor of postoperative mortality and
its measurement is easy.
Keywords: aged, coronary artery bypass, frailty, perioperative period, postoperative
complication.
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