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المقدمة
مجلة  يف  1965م  سنة  ومجموعته  كورنفيلد(  )دونالد  نرش 

النفسية  )املضاعفات  بعنوان  مقااًل  للطب  الجديدة  إنجلرتا 

خالل  أنه  )كورنفيلد(  بنيَّ  املفتوح()1(.  القلب  جراحة  بعد 

مايزيد  مند  )أي  املقال  ذلك  لنرش  املاضية  العرش  السنوات 

وجود  عن  أبحاث  عدة  نرشت  اآلن(  من  قرن  النصف  عىل 

املغلق، وبنيَّ  النفسية بعد جراحة  نسبة كبرية من األعراض 

أن هناك دراسات استخدم فيها مجموعة كبرية من الحاالت 

عمليات  بعد  الذهان  نسبة  أن  بينت  املختلفة  الجراحية 

ولقد  حالة.   1500 لكل  حالة  إىل  وصلت  املفتوح  القلب 

توالت الدراسات املختلفة التي بينت هذا االرتباط مند ذلك 

عىل  طرأ  الذي  الهائل  التقني  التطور  من  وبالرغم  الوقت، 

جراحة القلب، والرعاية الصحية باملرىض قبل وبعد عمليات 

القلب إال أن هذه االضطرابات مازالت تعد مشكلة ينبغي 

االنتباه إليها.

وحسب ما نرش )هوديتس( سنة 2010م فإن املرىض الذين 

الرشيان  جراحة  مع    صامم  استبدال  لجراحة  يخضعون 

التاجي لديهم معدالت أعىل من الهذيان بعد إجراء عملية 

الرشيان  عىل  عملية  يجرون  الذين  بأولئك  مقارنة  القلب 

التاجي وحده)2(.

أهمية الموضوع
معظم الدراسات التي بحثت يف هذا املوضوع تركز عىل ثالث 

نقاط رئيسة:

الذهنية،  � االضطرابات  حدوث  نسبة  األوىل:  النقطة 

والنفسية بعد جراحات القلب.

األكرث  � القابلية  ذات  الفئات  تحديد  الثانية:  النقطة 

لحصول هذه االضطرابات

النقطة الثالثة: تأثري التدخالت القلبية يف التخفيف من  �

نسبة وحدة هذه االضطرابات.

االضطرابات  عىل  االضطالع  املراجعة  هذه  يف  سنحاول 

النفسية، والعقلية التي تحدث بعد جراحة القلب من خالل 

هذه النقاط الثالث:

والنفسية  الذهنية  االضطرابات  حدوث  نسبة   .1
بعد جراحات القلب:

االكتئاب  إىل  لإلشارة  الرئييس  االكتئاب  مصطلح  يُستخدم 

القطب،  الثنايئ  االكتئاب  عن  لتمييزه  القطب؛  األحادي 

واضطرابات التأقلم، واضطرابات املزاج)3(. 

لقد لوحظ إن 15-%20 من املرىض الذين يخضعون لجراحة 

بعد  اكتئابية  لحلقة  يتعرضون  التاجية  الرشايني  تغيري 

حيث  الذكور،  من  عرضة  أكرث  اإلناث  أن  ويبدو  الجراحة4، 

لقد لوحظ مند وقت مبكر حدوث اضطرابات نفسية، وعقلية مختلفة بعد إجراء عمليات القلب، مثل: القلق، 

واالكتئاب، وفقدان الذاكرة، وضعف الرتكيز، وحتى الهوس والذهان. 

إن هذا املوضوع ال يخص فقط جراحي وأطباء القلب ،ولكن ينبغي عىل أطباء الرعاية الصحية األولية، واإلطباء 

العامني االطالع عليه، ومعرفة كيفية التعامل مع هذه االضطرابات؛ ألن املرىض يلجأون إىل الطبيب العام أواًل، وما 

مل يدرك الطبيب العام هذا االرتباط فقد يتم التعامل مع هذه االضطرابات بطريقة غري سليمة. 

ال يزال هذا املجال خصًبا إلجراء أبحاث استقصائية وتدخلية.

كلامت مفتاحية: جراحة القلب، تجاوز القلب ـ الرئة، االضطرابات النفسية، االضطرابات العقلية.

مـــقــــــــاالت

أستاذ عبد السالم محمد القطيط

البورد السويدي يف جراحة القلب والصدر 

واألوعية الدموية

رئيس األكادميية الدولية للصحةـ السويد
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بينت بعض الدراسات أن 5-9 % لإلناث و 2-3 % بني الذكور 

يتعرضون لحلقات اكتئابية بعد جراحة القلب)4(.  

وهناك دراسة أخرى تشري إىل وجود عالقة بني جراحة القلب 

باستخدام مجاوزة القلب والرئة باستخدام جهاز القلب، والرئة 

الصناعي، واالكتئاب الذي يصل إىل 20% و 30% من املرىض 

الذين يخضعون لجراحة تحويل مسار الرشيان التاجي)4(.

أما الهذيان فقد بينت دراسة نرشت سنة 1999م أن ما يقارب 

أن  الدراسة  ذات  بينت  كام  للهذيان)5(،  تعرضوا   %14 من 

العوامل املتنبئة بحدوث الهذيان بعد عمليات جراحة  السن 

املتقدم، وعدم اللياقة، وانخفاض نسبة األلبيومني قبل العملية، 

أيزوليوسني،  أالنني،  فينايل  األمينية  األحامض  نسبة  وارتفاع 

ليوسني،فالني، ثريوسني وتريبتوفني، واستخدام عقار النيفيديبني 

وهو مضاد للكالسيوم يستخدم يف عالج ارتفاع ضغط الدم5، 

بينام بينت دراسة حديثة نسبيًا سنة 2004م أن نسبة الهذيان 

القلب  تجاوز  بدون  أي  النابض  القلب  عمليات جراحة  بعد 

والرئة مع استخدام جهاز القلب الرئة الصناعي)6(.  

وقد تم دراسة تأثري التغريات العقلية والعصبية بعد 5 سنوات 

من إجراء جراحة القلب ووجد أن هناك تأثريات مهمة تبقى 

بعد كل هذه الفرتة حيث تبني أنه برغم اإليجابيات الكثرية 

لجراحة القلب بوجه عام عىل الصحة، ولكن هناك تأثريات 

عىل  والعمل  التكيف  عىل  والقدرة  والعمل  اإلنتاجية  عىل 

الذين مل  إىل  قياًسا  القلب  لهم عمليات عىل  أجريت  الذين 

تُجَر لهم عمليات قلبية)7(. 

لحصول  األكثر  القابلية  ذات  الفئات  تحديد   .2
اإلضطرابات النفسية والعقلية بعد جراحة القلب:

ال يزال التلف الدماغي ـ برغم تطور تقنيات جراحة القلب 

بعد جراحة  املرىض  ميثل خطرًا عىل  ـ   املايض  العقد  خالل 

وقد  عدة،  سنوات  إىل  األحيان  بعض  يف  آثاره  تظل  القلب، 

بينت دراسة أجريت سنة 1980م أن نسبة اإلصابة بالتلف 

الدماغي املحدود تصل إىل 37%، ووجد الباحثون أن وجود 

أمراض عصبية سابقة، وحدوث مشاكل جراحية غري متوقعة 

الرتوية  عملية  وطول  القلبية،  اإلرضابات  أو  النزيف،  مثل: 

تزيد  عوامل  الصناعي هي  الرئة  ـ  القلب  بتجاوز  الصناعية 

من نسبة حصول التلف الدماغي)8(. هذا، ويعتقد أن التلف 

الدماغي هو املسبب الرئيس  للمضاعفات النفسية والعقلية 

من  العديد  بينت  وقد  القلب)8(.  جراحة  بعد  تحدث  التي 

الدراسات ارتباط حدوث االكتئاب بعد جراحة القلب بارتفاع 

نسبة الوفاة الحًقا)9،10،11(؛ لذلك فإن محاولة تحديد األشخاص 

املعرضني لالكتئاب، ولغريه من املشاكل النفسية بعد جراحة 

القلب أمر يف غاية األهمية)11(. 

النفسية  الدراسات حدوث االضطرابات  الكثري من  لقد أعزت 

مثل:  املادية  األسباب  بعض  إىل  القلب  جراحة  بعد  والعقلية 

انخفاض نسبة األلبومني، أو ارتفاع نسبة بعض األحامض األمينية، 

)4،5،6(، كام أن  أو استخدام بعض العقاقري الطبيةـ  كام ذكر أعالهـ 

وجود األمراض النفسية والعقلية والعصبية يرتبط بازدياد وترية 

حدوثها بعد جراحة القلب)4،8(. 

من  التخفيف  في  وأثرها  القلبية  التدخالت   .3
االضطرابات النفسية والعقلية بعد جراحة القلب:

شهدت جراحة القلب تطوًرا تقنيًا كبريًا يف العقدين األخريين، 

فاإلضافة إىل تطور تقنيات تجاوز القلب الرئة، وتحسن أنواع 

والتسخني  والتربيد،  األكسجة،  ونظام  واألنابيب،  املضخات، 

يف جهاز القلب والرئة الصناعيني، وتطور الطرق، والتقنيات 

املوقفة  واملواد  الوعائية،  والوصالت  والصاممات،  الجراحية، 

العملية،  للتجلط، وتحسن االستعداد قبل  للقلب، واملضادة 

والنقاهة بعد العملية، فقد تطورت كذلك عمليات التدخل 

وجراحة  األخطبوط،  نظام  باستخدام  املحدود  الجراحي 

القلب النابض، وجراحة الرجل اآليل)12(.  

أن  فيبدو  والعقيل  النفسية  اإلضطرابات  يخص  وفيام 

التدخالت الجراحية املحدودة وجراحات القلب النابض تقلل 

منها)13(. كام يبدون أن التدخالت القلبية بالقسطرة تقلل من 

يحدث  ما  إىل  قياًسا  والعقلية  النفسية  اإلضطرابات  حدوث 

بعد جراحة القلب)15(.

الخالصة
باالضطرابات  اهتمت  كثرية  دراسات  هناك  أن  برغم 

أربعد  من  أكرث  مند  القلب  جراحة  بعد  والعقلية  النفسية 

املشاكل شائعة، وتسبب يف مشاكل  أن هذه  وبرغم  عقود، 

متفاقمة للمريض، وتكلف الرعاية الصحية مبالًغا كبرية ،إال 

أن االهتامم بالبحث يف هذا املجال واالهتامم بالطرق املانعة 

مازال  حدوثها  عند  ولعالجها  االضطرابات  هذه  لحدوث 

يحتاج للكثري من البحث، والعمل والتقيص. 
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