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 تقييم وظيفة القمب االنقباضية قبل وبعد عمميات القمب المفتوح
 لدى المرضى المترددين عمى مركز أمراض وجراحة القمب في مستشفى الثورة العام

 األهداف
ييدف البحث إلى تقييم ومقارنة وظيفة القمب االنقباضية قبل وبعد إجراء عمميات القمب المفتوح 

لدى المرضى المترديين عمى مركز أمراض وجراحة القب في مستشفى الثورة العام بصنعاء الذين 
 .خضعوا لتمك العمميات خالل فترة الدراسة

 نوع الدراسة والعينة
 حالة متتابعة أدخمت إلى مركز أمراض وجراحة القمب في 252دراسة وصفية ال تداخمية أجريت لـ 

 2009مستشفى الثورة العام لمخضوع لعمميات القمب المفتوح خالل الفترة من األول من إبريل 
م، تمت متابعة المرضى بعد العممية باستخدام جياز الموجات 2009وحتى الثالثين من يونيو 

قبل إجراء العممية، )وتمت المتابعة كالتالي . الفوق الصوتية لمقمب وفقًا لممعايير الطبية المعتمدة
وقد تم جمع البيانات والمعمومات  (بعد أسبوع، ثم بعد شير، وبعد ثالثة أشير من إجراء العممية

بواسطة استبيان تم إعداده وتصميمو لغرض تدوين قراءات الفحوصات ضمن فترات المتابعة 
 .SPSSحممت البيانات باستخدام نظام الحاسوب . المذكورة مسبقاً 

 النتائج
مركز القمب بمستشفى الثورة العام بصنعاء ىو المركز الوحيد الذي يتم فيو إجراء عمميات القمب 

 حالة في 4.5 حالة بمعدل 295وخالل الفترة التي تمتم فييا الدراسة استقبل المركز . المفتوح
 حالة تم اختيارىا إلجراء الدراسة بعد استثناء الحاالت التي تحتاج إلى تدخل 252اليوم، فقط 

وكان متوسط % 60.7طارئ أو عممية قمب غير مفتوح، وضمن عينة الدراسة كانت نسبة الذكور 
ومن  (%45.2)ونسبة من يمضغون القات . 21.21(BMI) سنة، بينما كان متوسط 40العمر

يعانون من مرض ارتفاع  (%11.1)، وعند مراجعة التاريخ المرضي وجد أن (%34.1)يدخنون 
يعانون من السكري، كما أظيرت الدراسة أن أكثر من نصف الحاالت  (%17.1)الضغط، وأن 

، كما (%58)التي تستمزم جراحة القمب المفتوح ىي أمراض الصمامات المتسببة بالحمى الرثوية 
، تمت %0.6أظيرت أن معدل الوفاة من لحظة دخول العمميات حتى أسبوع من إجراء العممية 

وقد اظيرت الدراسة .  حالة بعد إقصاء الحاالت التوي توفت قبل إجراء أول متابعة237متابعة 
انخفاض فعالية وظيفة القمب االنقباضية لدى بعض المرضى محل الدراسة في أول متابعة ليم 

تم دراسة تمك الوظائف مقارنة بأنماط . مقارنة بوضعيم قبل الخضوع لمعممية (أسبوع بعد العممية)



أمراض القمب المختمفة، وأظيرت الدراسة أن مرضى اختالالت الصمامات المتسببة بالحمى 
الرثوية قد أظيروا تراجعًا في وظائف القمب االنقباضية في المتابعة األولى بعد العممية لكنيم 

، %51.7، شير%51.21أسبوع ): أظيروا تحسنًا عمى مدى فترات المتابعة عمى النحو التالي
بينما أظير مرضى الشرايين التاجية تحسنًا طفيفًا عمى النحو التالي ووفقًا  (%56.6ثالثة أشير 

، أما مرضى (%52.113، ثالثة أشير %49.13، شير %49.09أسبوع )لفترات المتابعة 
التشوىات الخمقية فقد أظيرت نتائج المتابعة انخفاضًا بسيطًا لم يتدنى إلى المستويات غير 

؛ إذ كانت النتائج عمى (%50<)بل ظمت القراءات ضمن المستوى الطبيعي  (%50>)الطبيعية 
 %(.63.3، ثالثة أشير%61.08، شير %64.4أسبوع ): النحو التالي


