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 األهداف

يهدف البحث إلى تقييم ومقارنة وظيفة القلب االنقباضية قبل وبعد إجراء عمليات القلب المفتوح 
الذين في مستشفى الثورة العام بصنعاء  ترديين على مركز أمراض وجراحة القبلدى المرضى الم

 خضعوا لتلك العمليات خالل فترة الدراسة.
 نوع الدراسة والعينة

حالة متتابعة أدخلت إلى مركز أمراض وجراحة القلب في  252دراسة وصفية ال تداخلية أجريت لـ 
 2002الثورة العام للخضوع لعمليات القلب المفتوح خالل الفترة من األول من إبريل  مستشفى

م، تمت متابعة المرضى بعد العملية باستخدام جهاز الموجات 2002وحتى الثالثين من يونيو 
الفوق الصوتية للقلب وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة. وتمت المتابعة كالتالي )قبل إجراء العملية، 

والمعلومات  ع البياناتشهر من إجراء العملية( وقد تم جمد أسبوع، ثم بعد شهر، وبعد ثالثة أبع
بواسطة استبيان تم إعداده وتصميمه لغرض تدوين قراءات الفحوصات ضمن فترات المتابعة 

 .SPSSالمذكورة مسبقًا. حللت البيانات باستخدام نظام الحاسوب 
 النتائج

الوحيد الذي يتم فيه إجراء عمليات القلب  زالمرك هوة العام بصنعاء مركز القلب بمستشفى الثور 
حالة في  5.5حالة بمعدل  225خالل الفترة التي تمتم فيها الدراسة استقبل المركز و  المفتوح.

حالة تم اختيارها إلجراء الدراسة بعد استثناء الحاالت التي تحتاج إلى تدخل  252اليوم، فقط 
وكان متوسط  %70.6عينة الدراسة كانت نسبة الذكور  ضمنو ير مفتوح، طارئ أو عملية قلب غ

ومن  (%55.2)ونسبة من يمضغون القات . 22.22 (BMIسنة، بينما كان متوسط ) 50العمر
يعانون من مرض ارتفاع  (%22.2)، وعند مراجعة التاريخ المرضي وجد أن (%15.2)يدخنون 

يعانون من السكري، كما أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف الحاالت  (%26.2)الضغط، وأن 
(، كما %55) التي تستلزم جراحة القلب المفتوح هي أمراض الصمامات المتسببة بالحمى الرثوية

، تمت %0.7 ليات حتى أسبوع من إجراء العمليةأن معدل الوفاة من لحظة دخول العم أظهرت
. وقد اظهرت الدراسة ت التوي توفت قبل إجراء أول متابعةحالة بعد إقصاء الحاال 216متابعة 

لهم  في أول متابعة انخفاض فعالية وظيفة القلب االنقباضية لدى بعض المرضى محل الدراسة
تم دراسة تلك الوظائف مقارنة بأنماط  قارنة بوضعهم قبل الخضوع للعملية.)أسبوع بعد العملية( م

أن مرضى اختالالت الصمامات المتسببة بالحمى دراسة أظهرت الو أمراض القلب المختلفة، 
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الرثوية قد أظهروا تراجعًا في وظائف القلب االنقباضية في المتابعة األولى بعد العملية لكنهم 
، %52.6 ، شهر%52.22أظهروا تحسنًا على مدى فترات المتابعة على النحو التالي: )أسبوع 

ي ووفقًا التال التاجية تحسنًا طفيفًا على النحوايين ( بينما أظهر مرضى الشر %57.7ثالثة أشهر 
(، أما مرضى %52.221 ، ثالثة أشهر%52.21، شهر %52.02 لفترات المتابعة )أسبوع

غير بسيطًا لم يتدنى إلى المستويات التشوهات الخلقية فقد أظهرت نتائج المتابعة انخفاضًا 
لنتائج على كانت ا ؛ إذ(%50بيعي )<( بل ظلت القراءات ضمن المستوى الط%50طبيعية )>ال

 .(%71.1، ثالثة أشهر%72.05 ، شهر%75.5النحو التالي: )أسبوع 


