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 مقدمه
عروقی از جمله بيماریهایی هستند که علوه بر بررسيهاي زیستی از نظر  -بيماریهاي قلبی        

اجتماعی نيز مورد مطالعه ي فراوان قرار گرفته اند و تاثير این عوامل بر بيماري -جنبه هاي روانی

(CAD)عروق کرونر 
(IHD)که مترادف با بيماریهاي ایسکميک قلب  1

 2
نيز ناميده می شود  

انکار ناپذیر تلقی می گردد. از سوي دیگر بيماري کرونري قلب در دسته بندي اختللت روان 

تنی قرار می گيرد که نمونه ي بارز تاثيرات متقابل جسم و روان در فرآیند پدید آیی بيماریها 

(. ضرورت توجه و بررسی همه جانبه ي این بيماري از طریق  2003 هستند ) کاپلن و سادوک،

دیدگاه کل نگر مورد تاکيد هر چه بيشتر قرار می گيرد. در دیدگاه کل نگر ) زیستی، روانی، 

اجتماعی ( انسان نه تنها از سه دیدگاه ذکر شده مورد بررسی قرار می گيرد بلکه ارتباط تنگاتنگ 

 (.2003گر داراي اهميت ویژه است ) کاپلن و سادوک، این دیدگاهها نيز با یکدی

3طب روان تنی      
بر وحدت و تعامل بين روان و جسم تاکيد می ورزد، بطوري که اعتقاد   

بر این است که عوامل روانشناختی در پيدایش تمام بيماریها حایز اهميت است. انسان در قرن 

در معرض هجوم فشارهاي روانی زیادي قرار حاضر، همگام با پيشرفت تکنولوژي، متاسفانه 

گرفته و موارد ابتل به ناهنجاریهاي رفتاري از جمله اضطراب رو به افزایش بوده و سلمت روان 

و جسم افراد مورد تهدید می باشد. اضطراب و بيماري قلبی همواره تاثير متقابل بر یکدیگر 

 -ی تواند زمينه ساز بروز بيماریهاي قلبی داشته اند به طوري که استرس و به تبع آن اضطراب م

عروقی گردد و نيز یکی از عوارض مهم در این بيماریها، اضطراب است. اضطراب احساس 

ناخوشایندي است که اگر مزمن گردد، حالت بيمارگون به خود می گيرد و سطوح بالي آن 

رد اجتماعی، شغلی و می تواند سازگاري روان شناختی را تحت تاثير منفی قرار دهد و عملک

شده در بيماران کرونر  ایجاد اضطراب اند که داده نشان تحقيقاترفتاري فرد را مختل نماید. 

                                           
 
1. Goronary heart disease 
2. Ischemic heart disease 
3. Coronary heart disease 
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فشار  ميزان بر ضمن در و شود کرونر عروق خون گردش در اختلل ایجاد باعث تواند قلبی می

برابر افزایش می  4افزاید و ریسک مرگ و مير در بيماران قلبی را تا  قلب می ضربان و خون

لذا پرداختن به درمان آن حائز اهميت است. در طی سه دهه ي گذشته یعنی زمانی که  دهد.

پزشکی رفتاري به رسميت شناخته شده است پيشرفت هاي زیادي در زمينه ي فرآیندهاي 

روانشناختی در سبب شناسی بيماریها و پدیدآیی مداخله هاي درمانی، براي درمان و بهبود 

ران بعد از ابتل به بيماریهاي خطرناکی مانند بيماریهاي قلبی حاصل شده است. ) به نقل از بيما

رفتاري از جمله  –( درمانهاي مبتنی بر کاربرد روش شناختی 1390عبادي و همکاران، 

عروقی با موفقيت به کار گرفته شده است.  –درمانهایی هستند که در زمينه ي بيماریهاي قلبی 

رفتاري در مورد بيماران مبتل به بيماري علمتی ) مانند آنژین صدري (،  –ناختی درمانهاي ش

بيمارانی که در اثر بيماري گرفتار آشفتگی روانی هستند ) مانند بيمارانی که دوران پس از 

سکته قلبی را می گذرانند (، و بيمارانی که رفتارهاي بارزي دارند که می تواند هدف درمان 

 ، اثرات مثبتی به همراه داشته است.( A مانند الگوي رفتار تيپقرار گيرد ) 

این مداخلت روان شناختی می تواند باعث ایجاد دگرگونی در احساس و رفتار افراد از 

طریق اثرگذاري بر الگوهاي فکر آنها باشد و موجب افزایش سطح سلمتی و تعدیل رفتارهاي 

و همچنين از ميزان ناتوانی و از کارافتادگی  خطرساز تشدید کننده ي بيماري قلبی گردد،

بيماران بکاهد و موجبات تطابق بيشتر با شرایط ناشی از بيماري را فراهم سازد. مراکز 

توانبخشی یا بازتوانی قلبی از جمله مکانهایی هستند که روانشناسان بالينی می توانند در زمينه 

اختی نظير اضطراب و افسردگی فعاليت هاي لزم جهت پيشگيري و درمان پيامدهاي روانشن

نمایند و همچنين در زمينه ي، تغيير رفتار، نگرش و سبک زندگی بيماران قلبی مداخله نموده و 

علوه بر کاهش این عوارض، احساس توانمندي و کارآیی را در این بيماران افزایش دهند و 

 اشته باشند بدین وسيله بر کاهش سایر عوامل خطر ساز نيز اثرات مثبتی د



 

 اولفصل 
 علمی پیشینه مبانی نظری و شناخت 

 

  



 

     



 

تعریف تک تک متغيرهاي مورد پژوهش می پردازیم، و به  این فصل، ابتدا به بررسی و در 

 و تاریخچة نظري مفاهيم مربوط به هر کدام، فرضيات زیربنایی چه بهتر منظور تبيين و فهم هر

آن ها، بيان می شود. سپس، مطالعات انجام شده، در رابطه با ارتباط بين متغيرها، در داخل و 

 خارج از کشور ارائه می گردد و در پایان خلصه اي از مطالب فصل، بيان می گردد.

 
 بخش اول

 قلب
قلب یک عضو آویزان و عضلنی در مرکز قفسه صدري است که فضاي مابين دو شش       

انس است. البته وزن  10.5گرم یا  300را در بالي پرده دیافراگم پر می کند. وزن آن تقریبا 

قلب و اندازه آن با جنس، سن، وزن، ورزش و سایر شرایطی که موجب بيماري می شوند 

می کند و از این طریق اکسيژن و سایر  ب خون را به داخل بافت ها پمپمتفاوت خواهد بود. قل

مواد غذایی را به بافت ها می رساند. فعاليت پمپ قلب به وسيله انقباض و انبساط دیواره 

عضلنی قلب بطور منظم ایجاد می شود. در طی سيستول)انقباض عضله( حفرات قلب کوچکتر 

دیاستول )انبساط عضله( حفرات قلب مجددا از خون پر  شده و خون را پرتاب می کند. در طی

شده و براي پرتاب بعدي آماده می شوند. ضربان قلب به صورت طبيعی در یک فرد بالغ تقریبا 

سی سی خون در هر ضربه خارج می  70در دقيقه خواهد بود. هر یک از بطن ها تقریبا  80-60

، 1را به گردش در می آورند )برونرسودارثليتر خون  5دقيقه، حدود  60کنند و لذا در طی 

(. ماهيچه قلب براي انجام کار زیستی خود نيازمند 1380؛ ترجمه ي کفاشی و گيوي، 2000

سرخرگ هاي کرونر دریافت می کند. هرگاه   خون کافی است. ماهيچه قلب این خون را از

فت می کند و یک یا هر دو سرخرگ کرونر دچار گرفتگی شوند، گردش جانبی خون قلب ا

ماهيچه قلب دچار ایسکمی می گردد. واژه ایسکمی به کمبود اکسيژن ناشی از کاهش دریافت 

 (. 1386و همکاران،  یانی) کاو خون گفته می شود

                                           
 
1. Brunner-Suddarth 
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بيماري هاي کرونر قلب علت هاي گوناگونی می توانند داشته باشند. اگرچه در همه آنها       

( Supply( و ذخيره )Demandان نياز یا تقاضا )اختلل کار قلب بر اثر ناهماهنگی مي

؛ ترجمه ي 2000؛ به نقل از برونر سودارث،1992و همکاران،  1اکسيژن می باشد )روسی

 (.1380کفاشی و گيوي، 

مهم ترین اختلل ها در کارکرد ناشی از خون رسانی ناکافی به ماهيچه قلب شامل آنژین       

و انفارکتوس ميوکارد است. که به طور کلی آنها را قفسه صدري، نارسائی احتقانی قلب 

( بيان 1993و همکاران ) 2بيماري عروق کرونر یا بيماري هاي ایسکميک قلب می نامند. بلک

می کنند که مرگ ناگهانی قلبی نيز ناشی از تغيير عملکرد شریان هاي کرونري قلب است ) 

 (.1380؛ ترجمه ي کاویانی، 1997نقل از: کلرک و فربورن، 

با اینکه مرگ و مير ناشی از بيماري هاي عروق کرونر از همه بيماري ها بيشتر است، از       

علل پيدایش بيماري آگاهی چندانی در دست نيست. این بيماري ها در بيشتر موارد اساسا پيامد 

یا تصلب شرایين به عنوان تجمع غيرطبيعی چربی ها یا  3آترواسکلروز می باشند. آترواسکلروز

مواد چرب و بافت فيبروز در روي دیواره عروق تعریف می شود. این مواد موجب انسداد یا 

تنگ شدن عروق می شوند. به شکلی که جریان خون به ميوکارد را کاهش می دهند. مطالعات 

یک پاسخ التهابی تکرار شونده به اخير نشانگر آن هستند که آترواسکلروز دربرگيرنده 

می  جراحت دیواره شریان و تغيير یافتن خواص بيوفيزیکی و بيوشيميایی دیواره هاي شریانی

باشد. هر چند مولفان در مورد چگونگی شروع این بيماري توافق ندارند، اما در اینکه این 

در بعضی از نمونه ها بيماري یک بيماري پيشرونده است و می توان از آن پيشگيري کرده و 

؛ ترجمه ي کفاشی و 2000آن را معکوس ساخت با هم توافق دارند )به نقل از برونرسودارث، 

(. احتمال پاره شدن پلک هاي آترواسکلروز و به دنبال آن ایجاد لخته و بروز 1380گيوي، 

                                           
 
1. Rossi 
2. Black 
3. Atheroscelerosis 
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دارد )عبادي عواقب بالينی به ترکيب پلک ها از نظر ميزان چربی و بافت همبندي آنها بستگی 

 (.1390و همکاران، 

آترواسکلروز شریان هاي کرونري، علیم و عوارضی با توجه به درجه تنگی لومن       

شریانی، شکل گيري ترومبوز و انسداد جریان خون به ميوکارد توليد می کند. این مخاطرات 

لول هاي جریان خون معمول پيشرونده می باشند و جریان خون ناکافی موجب محروميت س

عضلنی از اکسيژنی که براي حيات و بقاي خود به آن نياز دارند می گردد. همانطور که پيش 

به درد قفسه  1تر ذکر گردید، این وضعيت را تحت عنوان ایسکمی ميشناسند. آنژین صدري

سينه عود کننده که توسط فعاليت و تمرین جسمی یا استرس عاطفی ایجاد شده و توسط 

رزش فورا تسکين می یابد، اطلق می گردد. اغلب اوقات و اما نه هميشه، آنژین استراحت یا و

صدري به علت آترواسکلروز معنادار شریان هاي کرونر ایجاد می شود. اگر کاهش جریان 

خون مهم و معنادار باشد و به مدت طولنی ایجاد شود و یا اینکه هر دو شرایط را داشته باشد، 

)انفارکتوس ميوکارد یا همان  MI2و مرگ سلول هاي ميوکارد یا آسيب غير قابل برگشت 

سکته قلبی( ممکن است نتيجه آن باشد. وقتی در طول زمان ميوکارد مبتل به آسيب غير قابل 

برگشت تحت دژنراسيون قرار می گيرد و توسط بافت اسکار جایگزین می گردد، موجب 

ی شود. آسيب ميوکاردي زیاد و مهم ایجاد درجات مختلفی در نقص عملکرد ميوکاردي م

ممکن است منجر به برونده قلبی ناکافی شود. به عبارت دیگر قلب نمی تواند نياز بدن به خون 

را حمایت و برآورده سازد. کاهش خونرسانی ناشی از بيماري عروق کرونر، ممکن است حتی 

نامند. علوه بر موارد  منجر به توقف فوري قلب شود موقعی که آن را مرگ ناگهانی قلبی می

ذکر شده، سایر عوارض دیگري که ممکن است رخ دهد شامل نارسائی قلب، آریتمی هاي 

مزمن، اختلل کار دستگاه هدایت کننده قلب و آنژین ناپایدار خواهد بود )کلرک و فربورن، 

 (.1380؛ ترجمه ي کاویانی، 1997

                                           
 
1. Angina Pectoris 
2. Myocardial Infraction 
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 1عوامل خطرساز یا ریسک فاکتورها

فهوم عوامل خطرساز و رابطه آن با بيماري هاي عروق کرونر، نشأت گرفته از پيدایش م      

بررسی هاي اپيدميولوژیکی آینده نگر در آمریکا و اروپاست. پژوهش هاي گوناگون 

اپيدميولوژیکی رابطه متغيرهایی چون کلسترول بال، فشار خون بال، کشيدن سيگار، دیابت، 

بقه خانوادگی را با بيماري هاي عروق کرونر مطرح چاقی، سن، جنس، استرس، نژاد و سا

؛ ترجمه ي کفاشی و گيوي،  2000؛ به نقل از برونرسودارث،1992و همکاران،  2نمودند )گاتو

1380.) 

این متغير ها به عنوان عوامل خطرساز بيماري هاي عروق کرونر در دو دسته اصلی قرار       

 می گيرند:

عنی عواملی که افراد نمی توانند روي آن هيچ کنترلی اعمال عوامل خطر غير قابل تعدیل: ی

کنند. شامل تاریخچه خانوادگی بيماري کرونري قلب، افزایش سن، جنس )بيماري قلبی در 

مردان نسبت به زنان قبل از یائسگی سه برابر اتفاق می افتد(، نژاد )در آفریقایی ها نسبت به 

 سفيدپوستان نسبت وقوع بالتر است(.

عوامل خطر قابل تعدیل: یعنی عواملی که فرد می تواند آنها را کنترل کند. شامل سطح       

کلسترول خونی بال، کشيدن سيگار، بال بودن فشار خون، دیابت مليتوس، فقدان استروژن در 

زنان، عدم فعاليت جسمی، چاقی، استرس و هيجانات روحی. عوامل خطر ممکن است به 

همراه سایر عوامل خطر عمل کنند. هرچه تعداد عوامل خطر بيشتر باشد،  صورت مستقل و یا به

احتمال ابتل به بيماري هاي عروق کرونر بالتر می رود. نکته مهم در بحث عوامل خطرساز این 

است که آنها قبل از پيامدي که قرار است بروز نماید، قابل مشاهده و شناسایی هستند. و 

                                           
 
1. Risk factor 
2. Gotto 
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ترکيبی از عوامل خطر در یک شخص، می تواند اثر تجمعی یا همچنين معلوم شده است که 

 (.1390اثر تشدیدي داشته باشد )به نقل از عبادي و همکاران، 

روشهاي درمان بيماري هاي عروق کرونر در طول دهه هاي گذشته دچار تغييرات       

 زیادي شده است.            درمان هاي متداول عبارتند از:

کنترل و تعدیل عوامل خطرساز، اقدامات مداخله اي جهت افزایش  درمانهاي دارویی،

 جریان خون کرونر.

از جمله اقدامات مداخله اي می توان به پيوند عروق کرونر از طریق جراحی اشاره نمود       

که در این روش عروق خونی از یک بخش دیگر بدن برداشته می شود و به شریان کرونر 

ه پائين موضع انسداد پيوند زده می شود. به طوري که جریان خون، منطقه دچار انسداد از بال ب

دچار انسداد را دور می زند. به دنبال جراحی، بستري شدن در بخش هاي مراقبت ویژه 

(ICU1  وCCU2 براي برخی از بيماران می تواند موجب افزایش واکنش هاي روانی فرد از )

ان معتقدند که وضعيت حاکم بر این بخش ها و جمله افسردگی و اضطراب گردد. پژوهشگر

تجهيزات پزشکی آنها، اضطراب، خشم و افسردگی را به وجود می آورد. در بررسی هاي به 

به  CCUعمل آمده، ميزان شيوع افسردگی و اضطراب در بخش هاي مراقبت ویژه و پس از 

 (.1390درصد گزارش شده است )نقل از عبادي و همکاران،  63و  51ترتيب 

 

 عوامل روانشناختی و بیماری های عروق کرونر
همانطور که قبل اشاره شد، ارتباط بين تن و روان از ده هزار سال قبل از ميلد مسيح       

مورد توجه قرار گرفته است و در طول تاریخ اهميت به مسائل و واکنش هاي روانشناختی در 

 فته است.کنار مشکلت جسمی بيماران مورد تأکيد قرار گر

                                           
 
1. Intensive Care Unit 
2. Cardiac Care Unit 
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تنی  -بيماري عروق کرونر قلب از جمله بيماري هایی است که در گروه اختللت روان       

قرار می گيرد و نقش عوامل روانشناختی در پيدایش و تکوین آن مورد توجه و اهميت بالينی 

 (.2003می باشد )کاپلن و سادوک، 

( ملک DSM-IV TRی )چهارمين ویراست راهنماي تشخيص و آماري اختللت روان

 هاي تشخيصی عوامل روانشناختی موثر بر وضعيت طبی را چنين ذکر می نماید: 

 

براي عوامل روانشناختی موثر بر  DSM-IV TR: ملک هاي تشخيص 2-1جدول 

 وضعيت طبی:
 

I-  کد گزارش شده روي محور( وجود یک اختلل طبی عمومیIII) 

II-  اختلل طبی عمومی تاثير عوامل روانی به یکی از طرق زیر روي

 نامطلوب می گذارند:

این عوامل بر سير اختلل طبی کلی موثر واقع شده اند، به گونه اي که با رابطه  .1

زمانی نزدیک بين عوامل روانشناختی و تشدید، یا کندي بهبود اختلل طب عمومی مشخص 

 می شود.

 این عوامل در درمان اختلل طبی عمومی تداخل می کند. .2

 وامل خطرات بهداشتی اضافه براي فرد به وجود می آورند.این ع .3

این عوامل پاسخ هاي فيزیولوژیک وابسته به استرس به وجود می آورند که  .4

موجب تسریع یا تشدید علیم اختلل طبی می گردد )مثل درد قفسه سينه یا آریتمی در 

 بيمار مبتل به بيماري کرونر قلب(.

روانشناختی اسم را انتخاب نمائيد: ) اگر پيش از یک عامل در کار باشد، برحسب ماهيت عوامل 

 بارزترین آنها را انتخاب کنيد(.

، مثل اختلل افسردگی اساسی که Iاختلل روانی موثر بر اختلل طبی: )مثل یک اختلل محور 

 بهبود از انفارکتوس ميوکارد را به تأخير می اندازد(.

بر اختلل طبی عمومی: )مثل علیم افسردگی که بهبود پس از عمل عوامل روانشناختی موثر 
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 جراحی را به تعویق می اندازد، اضطراب که آسم را تشدید می کند(.

صفات شخصيتی یا سبک مدارا که بر اختلل طبی موثر واقع می گردد: )مثل افکار بيمارگونه نياز به 

عروقی سهيم  -و پرفشار که در بروز بيماري قلبی جراحی در بيماران مبتل به سرطان، رفتار خصمانه

 است(.

رفتارهاي بهداشتی غيرانطباقی موثر بر اختلل طبی کلی: )مثل عدم همکاري در رعایت رژیم غذایی 

 و دارویی، پرخوري(.

پاسخ فيزیولوژیکی وابسته به استرس موثر بر اختلل طبی عمومی: )مثل تشدید وابسته به استرس 

 فشار خون، آریتمی یا سردرد تنشی(. زخم گوارشی،

سایر عوامل روانشناختی نامشخص موثر بر وضعيت طبی: )مثل عوامل بين فردي، فرهنگی یا 

 مذهبی(. 
       

بر عوامل روانشناختی توجه به طيف گسترده اي از  DSM-IV TRهمچنين تأکيد       

اشتی غيرانطباقی را امکان محرک هاي روانشناختی نظير صفات شخصيتی و رفتار هاي بهد

پذیر می سازد. با توجه به جدول فوق، بيماري عروق کرونر را می توان از تمامی ابعاد ذکر 

تنی مورد بحث و  -در مورد اختللت روان  DSM-IV TRشده در ملک هاي تشخيص 

توجه قرار داد. زیرا عوامل مختلفی شامل استرس هاي حاد هيجانی، افسردگی، اضطراب، 

، رفتارهاي بهداشتی غير Aخشم، خصومت، صفات شخصيتی نظير الگوي رفتاري سنخ 

انطباقی، ناکارآمد بودن روش هاي مقابله، فقدان حمایت اجتماعی، خستگی مزمن و 

رویدادهاي زندگی می توانند موجب تسریع در بروز، تشدید و تأخير در بهبود بيماري، افزایش 

و حتی افزایش مرگ و مير ناشی از بيماري کرونري قلب  ميزان از کارافتادگی و ناتوانی

گردند. از سوي دیگر بروز بيماري قلبی به طور ناگهانی و بدون زمينه قبلی می تواند به عنوان 

یک استرس در زندگی بيمار و خانواده او تلقی گردد که با توجه به ماهيت مزمن بيماري و 

هاي ناشی از بيماري، خود می تواند موجبات  پيامدهائی نظير از کارافتادگی و محدودیت
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و افسردگی و اختلل شناختی گردد )  1واکنش هاي روانشناختی نظير اضطراب، بی احساسی

 (.1388به نقل از محمدعليها و همکاران، 

در دهه هاي اخير بررسی هاي فراوانی در مورد بيماري هاي عروق کرونر از دیدگاه      

انی، مرگ و بيماري انجام شده است و همچنين چگونگی وضعيت ایجاد محدودیت و ناتو

اجتماعی این بيماري بيش از هر بيماري مزمن دیگري مورد مطالعه قرار گرفته است.  -روانی

امروزه محققان معتقدند که پس از انفارکتوس حاد ميوکارد و یا جراحی باي پس عروق 

ژه در رابطه با متغيرهایی مانند سازگاري و اجتماعی بيمار باید به وی -کرونر، مسائل روانی

تطابق با بيماري، تغيير نگرش به سبک و کيفيت زندگی و برگشت هرچه بيشتر بيمار به سطح 

عملکرد قبلی و اینکه بتواند در اجتماع مثمرثمر زندگی کند، مورد توجه قرار می گيرد، زیرا 

 پژوهشگران در زمينه مسائل زیر توافق دارند که:

 درصد بيماران به دنبال 25 حدودMI  دچار احساس بی تفاوتی و افسردگی

 درازمدت می شوند و سازماندهی خانوادگی آنها به هم ميخورد.

 .نگرانی و اضطراب بيمار و خانواده پس از ترخيص از بيمارستان به اوج می رسد 

  اختلل در شغل و حرفه در کارگران و کسانی که سواد کمتري دارند یا اینکه

 مشکلت جدي تري دارند، بيشتر است.

 .بيشتر بيماران از نظر رابطه جنسی و زناشویی به وضعيت قبلی خود بر نمی گردند 

 .بروز افسردگی اساسی احتمال مرگ و مير را بال می برد 

 .حالت هاي اضطرابی نظير ترس از مرگ در برخی بيماران ادامه پيدا می کند 

ه دلیل فوق اهميت توانبخشی بيماران قلبی را خصوصا از ( با توجه ب1999پاشکو و دافو )

 نظر مسائل روانشناختی و رفتاري مورد توجه و تأکيد قرار می دهند.

 

                                           
 
1. Apathy 
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 استرس و قلب
مطالعات سه دهه اخير نشان می دهند که استرس مزمن با بيماري عروق کرونر همبستگی       

نی نيز پدید می آید )به نقل از محمد مثبت دارد و دردهاي آنژینی بر اثر انگيزش هاي روا

 (.1388عليها، 

تپش قلب می شود. پيدایش این نشانه هاي شایع نشان  بال رفتن استرس و هيجان سبب      

می دهند که هيجانات روانی می توانند ریتم قلب را تغيير دهند، به طوري که گاهی اوقات 

؛ به نقل از 1991رد می شود )شيل، شنيده می شود که هيجان و استرس شدید موجب مرگ ف

 (.1388محمد عليها، 

مواردي را که استرس روانی و هيجان سبب مرگ گردیده است بازنگري کرده و موارد       

زیر را علت مرگ ناگهانی قلبی بر اثر آریتمی گذرا عنوان نموده است: شنيدن خبر مرگ 

ي غم انگيز گذشته، از دست دادن بستگان نزدیک، اتفاقات غم انگيز و رنج آور، یادآور

 (.1991شيل، اعتماد به نفس، تهدید یا احساس خطر شخصی و دست یابی به پيروزي بزرگ )

به نظر ميرسد استرس، اثرات مستقيمی بر شریان هاي کرونري و عضلت قلب دارد.       

يقی بر پيدایش ( نشان دادند که استرس اجتماعی در ميمون ها اثر عم2000کاپلن و همکاران )

پلک هاي درون شریانی در عروق کرونري )در حالی که کلسترول وجود نداشت( دارد. 

مطالعات کنترل شده نشان می دهد که این اثر در اصل یک اثر سمپاتيک است. چنين نتایجی 

شاید در انسان هم روائی داشته باشد؛ براي مثال دسته اي از رفتارهاي مرتبط با استرس هست 

ه نظر می رسد مستقل از عوامل خطرساز اصلی افراد را مستعد بيماري کرونري قلب می که ب

 کند.
است که با  Aمعروف ترین نمونه اي که تابحال شناسایی و درمان شده است، رفتار تيپ       

شتاب زمانی زیاد )فشار براي انجام کار در زمان خاص( خصومت و پرخاشگري مشخص می 
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با مرور شواهد به این  1994(. انجمن قلب آمریکا در سال 1964و همکاران،  1شود )روزنمن

را باید از جمله عوامل خطر ابتل به بيماري کرونري قلب دانست.  Aنتيجه رسيد که رفتار تيپ 

و بيماري قلبی رابطه اي بيابند. در حالی که  Aاما دو بررسی جدیدتر نتوانسته اند بين رفتار نوع 

در این بررسی ها می دانند،  Aان این شکست را ناشی از نحوه سنجش افراد نوع برخی محقق

در شکل اوليه اش بسيار مغشوش و پراکنده  Aدیگران بر این باورند که تعریف رفتار نوع 

است. آنها استدلل می کنند که اضطرار زمانی و رقابت جوئی از جمله مهم ترین مولفه اي 

متغير اصلی احتمال خصومت است. همچنين سيگمن و اسميت  نيستند؛ بلکه Aرفتار نوع 

( نيز بر خصومت به عنوان عامل پيش بينی کننده بيماري کرونر قلب تأکيد کرده اند 1994)

 )همان منبع(.

گذشته از نقش استرس بر افزایش خطر بيماري کرونر قلب در ميان مدت و دراز مدت،       

ا نيز افزایش می دهد. نظریه منسجم سودمندي براي بروز استرس، احتمال خطر حاد و فوري ر

( ارائه شده 2006و همکاران ) 3، تافلر2عروقی آشکار به وسيله مولر -حاد بيماري هاي قلبی

است. آنها بيان می کنند که بيماري بالينی آشکار مانند سکته قلبی، برآمدن از دو فرآیند مرتبط 

اعث پيدایش تنگی رگ کرونر، شریان گردنی یا شریان با هم است. یکی از این دو فرآیند ب

هاي مغزي می شود. و دیگري تبدیل جرم هاي تنگ کننده را به پلک هاي درون شریانی که 

سبب سکته قلبی و مغزي می شوند، تسهيل می کند. فرضيه آنها این است که پيامد نهائی تحت 

 (. 1390وسوي و همکاري، تأثير دست کم سه خرده فرآیند قرار دارد ) نقل از م

 تکوین پلک هاي تنگ کننده بی ثبات .1

 عملياتی که باعث کنده شدن این جرم می شود. .2

 عملياتی که باعث می شود تا جرم کنده شده، یک لخته مسدود کننده ایجاد کند. .3

                                           
 
1. Rosenman 
1. Muller 
2. Tafler 
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( اذعان ميدارند که لحظه واقعی رخداد یک سکته قلبی، مرگ 2006مولر و تافلر )      

ب و           سکته هاي مغزي ناشی از پلک هاي درون شریانی تصادفی نيست. آنها ناگهانی قل

اعتقاد دارند استرس یکی از این عوامل است و یافته اي جدید نشان می دهد که بيماران قبل از 

رخداد سکته قلبی، درگير فعاليت بدنی سنگين بوده اند. و یا از نظر روانی در حالت 

 (. 1390ی برده اند ) نقل از موسوي و همکاري، برانگيختگی به سر م

چنانچه بعد از کنده شدن جرم، استرس نقش موثر در پيدایش لخته مسدود کننده در       

کرونر یا شریان مغزي ایفا کند، این احتمال به وجود می آید که این امر از طریق تغييرات منجر 

پذیرد. به گونه اي که احتمال یک لخته به ایجاد لخته هاي خون و مواد چسبنده خون صورت 

ميچسبد. اگرچه یافته هاي علمی در این زمينه   1تشکيل می شود و یا به لیه داخل عروقی

محدود است و کامل همخوان نيست، به نظر می رسد که عوامل استرس زا مانند مشاجرات 

زایش فعال شدگی خانوادگی و عوامل استرس زاي شناختی می تواند باعث انباشتگی و اف

پلک گردد و علوه بر آن اثرات حاد و فوري بر عضله قلب را هم باید مورد مشاهده قرار داد 

؛ به نقل از محمد عليها و همکاران، 2008و همکاران،  3؛ گریگنامی2003و همکاران،  2)جرن

1388.) 
یک وضعيت تهدید کننده یا  در موقعيت هاي واقعی در پاسخ به استرس یا مواجهه با      

خطرناک نيز در کمتر از چند ثانيه دستگاه عصبی و هورمون هاي غدد فوق کليوي 

)نورآدرنالين و آدرنالين( و کورتيزول به طور خودکار واکنش هاي فيزیکی را آغاز می کنند 

تا تعداد از عامل استرس زا آماده نمایند. در همين راس 4تا فرد را براي واکنش ستيز یا گریز

ضربان قلب افزایش می یابد، فشار خون بال می رود و بسياري تغييرات دیگر در سایر سيستم 

                                           
 
1. Endothelium 
2. Jern 
3. Grignami 
4. Fight or Flight Response 
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هاي بدن ایجاد می شود. مثل رگ هاي خونی پوست تنگ می شوند، ماهيچه ها منقبض می 

شوند، جریان خون مغز و عضلت افزایش می یابد و در نتيجه این تغييرات و افزایش تعداد 

لب، نياز قلب به اکسيژن بال می رود و این خود می تواند در افرادي که بيماري قلبی ضربان ق

دارند سبب حمله قلبی یا آنژین صدري )درد قفسه سينه( شود. علوه بر این استرس باعث می 

شود قابليت لخته شدن خون افزایش یابد و همين موضوع می تواند منجر به تشکيل لخته شده و 

تواند باعث انسداد کامل یا ناقص یک شریان کرونري شود، که همين می تواند این لخته می 

ایجاد یک حمله قلبی نماید. از طرفی وقتی هورمون هاي بدن )آدرنالين( در پاسخ به استرس 

سرخرگ  افزایش می یابد، به همراه افزایش جریان خون می تواند سبب آسيب سطح پوشاننده

آسيب ها، باعث سفت شدن دیواره عروق شده و زمينه ایجاد پلک  ها شود و بعد از التيام این

را فراهم آورد. همه این موارد می توانند توجيه کننده این مسئله باشند که چرا افراد مبتل به 

بيماري هاي قلبی عمدتا در موقعيت هاي استرس زا دچار درد قلبی می شوند و نيز اینکه چرا 

طی بيشتر اتفاق می افتد. فراتر از موارد فوق، استرس منجر به حمله هاي قلبی در چنين شرای

افزایش کار قلب می شود و این خود می تواند نياز عضله قلب را به اکسيژن و جریان خون در 

عروق قلبی بال ببرد، لذا در مواردي که این نياز اضافی برآورده نشود )مثل در موارد تنگی 

ته قلبی( ایجاد می گردد و شخص دچار درد قفسه سينه می شریان کرونر(، ایسکمی قلبی )سک

 (.1390شود )عبادي و همکاران، 

( جهت ارزیابی کمّی مقدار استرس تجربه شده ناشی از حوادث 2007هولمز و راهه )      

مورد رویداد زندگی نموده اند. و نشان داده اند که  43مختلف، اقدام به نمره گذاري براي 

یا بالتر براساس جدول فوق الذکر داشتند، یک بيماري  150درصد افرادي که نمره حدود 80

کرده اند )به نقل از محمدعليها و  شدید، افسردگی و حمله قلبی پيدا شدید، افسردگی

 (.1388همکاران، 

وقتی استرس مزمن در کسانی که شخصيت وسواسی و استعداد ژنتيک، خشم سرکوب       

 شده و مهار شده دارند روي می دهد، هيپرتانسيون پدید می آید.



۲۳ /فصلاول:شناختمبانینظریوپیشینهعلمی  

 

 
 

کرونر دارد که می تواند در افراد مبتل به  اثر بارزي در جریان خون عروق 1استرس حاد      

باعث  2بيماري کرونري با اهميت باشد. حالت ترس، تحریک و مخصوصا خشم ناگهانی

کاهش جریان خون در عروق کرونر شده و باعث ایجاد اسپاسم کرونري می شود. همچنين در 

فيک مربوط به مواردي با حرکت غيرطبيعی دیواره بطن چپ و تغييرات الکتروکاردیوگرا

ایسکمی ميوکارد همراه است. ایسکمی ایجاد شده توسط استرس با افزایش خطر حوادث قلبی 

و عروقی بعدي در بيماران مبتل به بيماري کرونري و حتی بيماران بدون شواهد ایسکميک در 

 تست ورزش همراه است )همان منبع(.

خصوصا استرس هيجانی را با مرگ  گزارش هاي بسياري وجود دارد که ارتباط استرس،      

قلبی ناگهانی نشان  می دهد. براساس تفاوت ميزان ميانگين واقعی روزانه مرگ قلبی ناگهانی به 

درصد موارد 40دنبال زمين لرزه در کاليفرنيا، تخمين زده شد که استرس هيجانی در حدود 

 (.2008ن، مرگ قلبی ناگهانی، عامل تسریع کننده بوده است )فوستر و همکارا

 توانبخشی بیماران قلبی
سازمان جهانی بهداشت بازتوانی بيماران قلبی را اینگونه توصيف می کند: مجموعه       

فعاليت ها و تدابير به منظور رسيدن به بالترین سطح موقعيت فيزیکی، روانی و اجتماعی 

ثمرتر دست یابند.  بيماران تا به جایگاه قبلی خود در جامعه جهت یک زندگی بهتر و مثمر

از  CABGنتایج تحقيقات انجام شده نشان می دهد مدت بستري بيماران تحت عمل جراحی 

درصد کاهش یافته است. به طوري که مدت بستري از 50.6به ميزان  2008تا  1995سال 

روز کاهش یافته است که یکی از دلیل مهم آن را اجراي برنامه هاي  4.38روز به  14.94

ی ذکر نموده اند. اهميت برنامه هاي توانبخشی در بيماران پس از سکته حاد قلبی و توانبخش

                                           
 
1. Acute Mental Stress 
2. Acute Anger 
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و همکاران،  1پس از عمل جراحی قلب، در مطالعات زیادي مورد تأیيد قرار گرفته است ) لوي

 (.1388؛ به نقل از محمدعليها و همکاران، 2008، 2؛ وستين2007

(، افزایش ADL3ر به فعاليت هاي روزمره زندگی )اهميت بازتوانی از نظر دستيابی بيما      

عملکرد دستگاه قلب و عروق، افزایش ظرفيت فعاليت، کاهش مشکلت روحی و جسمی 

ناشی از استراحت مطلق در بيماران، تعدیل عوامل خطرساز، کاهش تنش ها، افزایش اعتماد به 

ام این اقدامات باعث نفس و افزایش اميد به زندگی و بازگشت به کار مطرح است. و انج

کاهش هزینه هاي درمانی و افزایش درآمد خانواده به دليل حضور سریع تر بيمار در محل کار 

می شود. که این امر از نظر اقتصادي نيز باعث صرفه جویی در کاهش هزینه ها به طور 

 چشمگيري خواهد شد.

فته بازتوانی در مورد در یک مطالعه که به صورت تجربی انجام شد، به مدت هشت ه      

بيماران با تمرکز بر درمان افسردگی و اضطراب بعد از سکته قلبی انجام شد که مشخص 

دلر به ازاي هر سال زندگی از نظر هزینه ها، انجام اقدامات بازتوانی مقرون به  9200گردید 

شکی نظير صرفه است و باعث صرفه جویی می شود. این ميزان با اقداماتی مانند مداخلت پز

جراحی عروق کرونر براي شریان اصلی چپ و یا استفاده از داروهاي بتاآدرنرژیک بعد از 

 (.1390؛به نقل از عبادي و همکاران، 2008سکته قلبی برابري می کند )بران والد و همکاران،

مطالعه نتيجه گيري کردند که اضافه کردن  23( در متاآناليز 2002ليندن و همکاران )      

رمان هاي روانشناختی به بازتوانی، ميزان مرگ و مير را در طی دو سال بعد از بازتوانی به طور د

 معنی داري کاهش داده است.

در مطالعه دیگري که به طور تجربی انجام شد، بيماران در سه گروه آموزش ورزش،      

ماه مداخله مشخص  آموزش کنترل استرس و گروه درمان با دارو قرار گرفتند. و بعد از چهار

                                           
 
1. Levy 
2. Westin 
3. Activity of Daily Living 


