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چکيده

مقدمه: اختاالت روان پزشللكي در بيماران کاندید پيوند مي تواند با وخيم شللدن کيفيت زندگي بيماران همراه شللده و تاثيراتي بر تبعيت بيمار از 
درمان و نيز پيامدهاي پس از جراحي پيوند گذارد. از این رو مهم است که بيماران کاندید پيوند سابقه جدي بيماري هاي خلقي یافكري ورفتاري 
نداشللته باشللند و یا در صورت بيماري تحت درمان قرارگرفته باشند. از آنجا که تاکنون مطالعه اي در مورد اختاالت روان پزشكي بيماران کاندید 
پيوند بيمارسللتان دکتر مسلليح دانشوري انجام نشده است، مطالعه حاضر به منظور ارزیابي جنبه هاي روان شناختي بيماران کاندید پيوندریه و قلب 

مراجعه کننده به این بيمارستان انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعي- توصيفي- تحليلي در سللال 1391 بر روي 48 بيمار در ليسللت انتظار پيوند قلب یا ریه انجام شد. بيمارپس 
ازمراجعه وانجام مصاحبه باليني وتشخيص قطعي دراین طرح وارد شده، سپس وضعيت روانشناختي بيمار توسط روان پزشک بر اساس معيارهاي 
تشللخيصي DSM –IV TR  بررسللي شده و پس از کسب رضایت جهت همكاري و اطمينان به وي جهت محرمانه بودن اطاعات، پرسش نامه ها 
 Scl-90 در محيط آرام و بدون استرس توسط پرسش گران از بيماران سوال و تكميل گردید. پرسش نامه ها شامل دو بخش اطاعات دموگرافيک و

بودند. پس از جمع آوري پاسخ نامه ها، اطاعات  بيماران به  برنامه کامپيوتري spss-16 وارد و مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. 
يافته ها: 18 بيمار )38%( زن و 30 بيمار )62%( مرد بودند. ميانگين سللن بيماران 13 ± 41 سللال بود. 34 نفر )70%( متأهل بودند. از این تعداد  
19 نفللر )40%( در تهللران زندگي مي کردند. 21 نفر )49%( سلليگار و 8 نفر )19%( مواد اعتياد آور مصرف مي کردند.در این طرح بيشللترین نمره 
اختاالت روان شللناختي مربوط به خودبيمارانگاري )0/85( و افسللردگي )0/78( و کمترین نمره مربوط به افكار بدبينانه و انتسللاب )0/46( بود. 
 .(P.	V=0/004)،	(P.V=0/000)،	(P.V=	0/000)	(P.V=	0/076).ارتباط افسردگي با خودبيمارانگاري، وسواس، اضطراب و ترس مرضي معنادار بود
 (P.	V=	0/000)،	(P.	V=	0/000)،	(P.	V=0/000) ارتباط اضطراب با خودبيمارانگاري، وسللواس، افسللردگي و افكار بدبينانه و انتساب معنادار بود

.(P. V=0/000)

  .(P. V= 0/000) و ارتباط وسواس با افكار بدبينانه و انتساب نيز معنادار بود (P. V=0/007) ارتباط خودبيمارنگاري با ترس مرضي معنادار بود
افرادي که افسللردگي در آن ها شللاخص بود، بيشللترین مصرف مواد را داشللتند و آن هایي که نمرات باالیي در حساسيت بين فردي، اضطراب و 

پرخاشگري داشتند کمتر از سایرین به اختال مصرف مواد مبتا بودند. 
افسردگي وخودبيمارانگاري بيشترین، و پرخاشگري کمترین اختاالتي بود  که در بيماران مصرف کننده سيگار دیده شد. 

بحث و نتيجه گيري: نتایج مطالعه حاضرهمراه سللایر مطالعات نشللان داد که بيماران در انتظار پيوند ریه یا قلب از اختاالت روانشللناختي شامل 
افسردگي، اضطراب، شكایت جسماني، وسواس جبري، حساسيت در روابط بين فردي، پرخاشگري، ترس مرضي، افكار بدبينانه و انتساب رنج 
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مي برند. ضروري است که با مشاوره توسط روانپزشكان، بررسي وتشخيص اختاالت رواني حاد و مزمن بيماران پيوند شده و نيز در انتظار پيوند 
جزء برنامه هاي درمان روتين این دسللته از بيماران در نظر گرفته شللود، خصوصًا با توجه به نتایج حاصله در بيماراني که درگير اختال مصرف 
مواد )سيگار و سایر مواد( نيز هستند، مشكات روانشناختي منجر به نتایج ضعيف درمان، افزایش طول بستري و افزایش ميزان استرس و کاهش 

کيفيت زندگي بيماران پيوندي مي گردد.
واژه هاي کليدي: اختاالت روانشناختي، بيماران کاندید پيوند قلب و ریه

وصول مقاله: 92/11/26                                          تایید مقاله: 93/12/9
نویسنده پاسخگو: گروه داخلي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي لرستان، خرم آباد، ایران   mahmoudi.gh@lums.ac.ir   شماره تماس: 066332201

مقدمه 

اخت��الالت روانپزش��كي در بین بیماران پیوندي بس��یار رایج اس��ت و 
بیم��اران کاندید پیون��د حداقل یكي از عالئم روانپزش��كي را دارند)1(. 
قبل از جراحي اختالالت انطباقي، افس��ردگي و یا اضطراب شیوع بسیار 
باالی��ي در جمعیت پیوندي دارد. عمل جراح��ي پیوند نه تنها به دلیل 
افزایش ط��ول عمر بیمار، بلكه ب��ه دلیل بهبود کیفی��ت زندگي انجام 
مي شود. بیمارباید بتواند با فشارهاي زندگي خود مدارا کند و از حداکثر 
توانمندي خود بهره ببرد و مهم تر اینكه در محدوده زندگي خود نقشي 
ایف��ا کند. در نتیجه، همه تیم درمان موظفند به یاري بیمار بش��تابند.  
طب��ق متاآنالیز کیفي، در بیماران بعد از پیوند 33% اختالل افس��ردگي 
مش��اهده شده است. همانند شیوع افسردگي در بیماران مزمن که39-
23% است، درحالیكه این رقم دربیماران با مشكل قلبي درانتظار پیوند 
به 60%  مي رس��د. میزان افسردگي در دوره یكسال بعد از پیوند و 2/3 
اول س��ال )حدود 8 ماه( به 17-15% کاهش مي یابد وس��پس در 1/3 
آخر سال )حدود 4 ماه( به 25/5% مي رسد. لذا نیاز جدي براي شناخت 
و درمان روانش��ناختي همزمان دربیماران پیوند شده ریه یا در معرض 

پیوند مطرح است) 2(.
پیوند اعضاء هنوز با بس��یاري از مش��كالت مربوط به عملكرد فیزیكي، 
مسائل روانش��ناختي و سالمت رواني، بهبودي و عملكردهاي اجتماعي 
بیمار روبه رو اس��ت. اگرچه پیوند اعضاء، ی��ك درمان مداخله اي براي 
بیماران به شمار مي آید و باعث مي شود تا از زندگي مجدد و با کیفیت 
بهتري برخوردار باشند، اما در بعضي موارد، تنوع روانشناختي، اضطراب 
و افس��ردگي، اختالالت جنسي، نارضایتي از ظاهر بدن، پیچیدگي هاي 
بعد از عمل را س��بب مي ش��ود )1(. نتایج مطالعات نشان مي دهند که 
اختالالت روانپزشكي  پس از پیوند عضو  نسبت به اختالالت روانپزشكي 
قبل از پیوند، ارتباط بیش��تري با مرگ و میر و ناراحتي ناش��ي از پیوند 
دارد )3(. همچنین شیوع اختالل پانیك در گیرندگان ریه بیشتر از قلب 
است )18% در برابر 8%(. ریسك فاکتورهاي بروز اختالالت روانپزشكي 
پس از پیوند ش��امل وجود اختالالت روانپزش��كي قبل از پیوند، جنس 

زن، مدت زمان طوالني در لیس��ت انتظار پیوند، مشكالت سالمتي پس 
از پیوند و ویژگي هاي ش��خصیتي )فق��دان دریافت حمایت خانوادگي و 

استفاده از مقابله اجتنابي( هستند )4(. 
به هرحال موضوع پیوند، مس��اله بس��یار پراسترس��ي است که مي تواند 
ب��ر تمام مراحل پیوند تاثیرگذارد، به وی ژه در مورد بیماراني که س��ابقه 
اختالالت روان پزش��كي دارند منجربه مشكالت جدي مي شود. موضوع 
بس��یار مهم آن اس��ت ک��ه بیماراني که کاندید پیوند هس��تند س��ابقه 
بیماري هاي خلقي یا رفتاري نداش��ته باش��ند و یا به طور جدي تحت 

درمان قرارگرفته باشندو بعد وارد لسیت انتظار گردند.
شیوع موضوعات رواني- اجتماعي شامل محیط بیمارستان، طرد شدن 
از خانواده، از دس��ت دادن کنترل مس��ائل زندگي و مشغله هاي فكري 
در مورد م��رگ، موضوعاتي هس��تند که موجب افس��ردگي واضطراب 
در بیم��اران در انتظار پیوند و پیوند ش��ده مي گ��ردد. درمان اختالالت 
روانپزش��كي براي پیش��گیري از تاثیر اختالالت خلق��ي بر روي تبعیت 
از درمان و مرگ و میر امر بس��یار مهمي اس��ت. مطالعات گذش��ته نگر 
نشان داده اند که بسیاري از بیماران پس ازانجام عمل جراحي پیوند، از 
اختالالت روانپزشكي مانند افسردگي اساسي رنج مي برند)5(. مطالعات 
قبلي نش��ان داده اند که بیماري و مش��كالت دیگر روانشناختي منجر 
به: نتایج ضعیف درمان، افزایش طول بس��تري و افزایش میزان استرس 
بیم��ار مي گردند)6(. عالوه ب��ر این، افرادي که داراي مش��كالت رواني 
هستند، احتماالً کمتر مي توانند روابط باثبات و مناسب برقرار کنند. این 
روابطمي توانن��د حمایت اجتماعي را فراهم نمایند و فقدان آن مي تواند 
عامل پیش آگهي مهمي در عدم تبعیت درماني از دس��تورات پزش��كي 
باش��د )7(. حمای��ت اجتماعي ضعیف به عنوان عاملي اس��ت که نقش 
کلیدي در ایجاد آسیب پذیري  بیمار رواني در مواجهه با استرسي مانند 

بیماري مزمن جسمي، شناخته مي شود )8(.  
از آنج��ا که تاکنون مطالعه اي در مورد اختالالت روانپزش��كي بیماران 
کاندید پیوند بیمارس��تان دکتر مس��یح دانش��وري انجام نش��ده است، 
مطالعه حاضر به منظور ارزیابي جنبه هاي روانش��ناختي بیماران کاندید 

پیوند ریه و قلب مراجعه کننده به این بیمارستان انجام شده است.
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روش تحقيق 

جامعه مورد بررس��ي بیماران کاندید پیوند ری��ه و قلب مراجعه کننده 
به بیمارس��تان دکتر مس��یح دانش��وري بود. نمونه مورد بررسي در این 
مطالع��ه بیماران فعلي در لیس��ت انتظ��ار پیوند قلب یا ری��ه به همراه 
بیمارانیمي باش��ند که تا پایان س��ال 1391 در این لیس��ت قرار گرفته 
بودن��د و مالک هاي پذیرش در مطالع��ه را دارا بودند. کلیه بیماران در 
لیست انتظار به روش سرشماري انتخاب مي شدند. مكان انجام مطالعه 
بیمارس��تان دکتر مسیح دانشوري در سال 1391-1390 بود. نمونه از 
کلیه بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پیوند بیمارس��تان دکتر مسیح 
دانش��وري که کاندید پیوند بودند. در مجم��وع 48 بیمار کاندید پیوند 
تحت مطالعه قرار گرفتند. در زم��ان مراجعه بیماران کاندید پیوند ریه 
و قلب به درمانگاه تخصصي پیوند بیمارس��تان و کس��ب رضایت جهت 
همكاري و اطمینان به آنان جهت محرمانه بودن اطالعات، پرسش نامه 
ها توس��ط پرس��ش گران براي بیماران توضیح و در محیط آرام و بدون 
استرس تكمیلمي گردید. اطالعات شامل پرسش نامه مربوط به اطالعات 
دموگرافیك، پرس��ش نامه SCL-90 و مصاحبه چهره به چهره توس��ط 
روانپزش��ك وتیم روانشناس��ي بر اس��اس عالئم و معیارهاي تشخیصي

DSM-IV TR جهت بررسي وضعیت روانشناختي دقیق تر بود.

ابزار گردآوري اطالعات
اطالعات از دو پرسش��نامه ش��امل اطالعات دموگرافیك و پرسش��نامه 
روانش��ناختي SCL-90 جم��ع آوري ش��د. پرسش��نامه SCL-90 براي 
بررسي عالئم روانشناختي به خوبي شناخته شده و در زبان هاي متعدد 

مثل فارسي مورد استفاده مي باشد )12-9(.
از spss-16 براي آنالیز داده ها اس��تفاده ش��د. براي توصیف متغیرهاي 
کیفي از فراواني و فراواني نسبي )درصد( و براي توصیف متغیرهاي کمي 
از میانگین و انحراف معیار اس��تفاده شد. براي بررسي تفاوت متغیرهاي 
کّمي بین بیماران دارا و فاقد هر یك از اختالالت روانشناختي از آزمون 
t  مس��تقل یا معادل غیر پارامتریك آن و براي بررسي تفاوت متغیرهاي 
کیفي بین بیماران دارا و فاقد هر یك از اختالالت روانشناختي از آزمون 

مجذور کاي استفاده شد.

نتايج و يافته ها 

در مجموع 18 بیمار )38%( زن و 30 بیمار )62%( مرد بودند. میانگین 
سن بیماران 13 ± 41 سال بود. 34 نفر )70%( متاهل بودند و 19 نفر 

)40%( در تهران زندگي مي کردند.
21 نفر )49%( سیگار و 8 نفر )19%( مواد اعتیاد اور مصرف مي کردند.
Scl- میانگین نمره اختالالت روانشناختي بیماران بر اساس پرسشنامه

90  با فاصله اطمینان 95%  در نمودار زیر قابل مشاهده است:  

همانط��ور که مالحظه مي ش��ود بیش��ترین نمره اخت��الالت مربوط به 
خودبیمارانگاري )0/85( و افس��ردگي )0/78( مي شود و کمترین نمره 

مربوط به افكار بدبینانه و انتساب )0/46( بود. 
ارتباط افس��ردگي با خودبیمارانگاري، وسواس اضطراب و ترس مرضي 

معنادار بود.
 (P.	V=0/004)،	(P.V=0/000)،	(P.V=	0/000)	(P.V=	0/076)

ارتباط اضطراب با خودبیمارانگاري، وسواس، افسردگي و افكار بدبینانه 
و انتسابمعنادار بود.

 (P.	V=	0/000)،	(P.	V=	0/000)،	(P.	V=0/000)	(P.	V=0/000)
ارتباط خودبیمارن��گاري با ترس مرضي معنادار ب��ود (P. V=0/007) و 
 (P. V= .ارتباط وس��واس ب��ا افكار بدبینانه و انتس��اب نیز معن��ادار بود

  0/000)

ش��كایت جسماني برابر با 0/85 و وسواس جبري 0/62 که هر دو مورد 
در مردان بیش��تر از زنان بود. حساس��یت در رواب��ط بین فردي 0/55 
وپرخاش��گري 0/68 که این موارد هم در مردان بیش��تر از زنان بودند. 
ترس پاتولوژیك 0/55 که در زنان بیشتر از مردان بود . افسردگي 0/78 
که در مردان بیش��تر از زنان و اضطراب 0/71 و افكار بدبینانه و انتساب 

برابر با0/46 که در مرد و زن به طور مساوي دیده شدند. 
از نظر س��ني افس��ردگي در باالترین س��ن )54 س��ال( و پرخاشگري 
در پایین ترین س��ن )7س��ال( دیده ش��د. ارتباط بین سن و اختالالت 
روانش��ناختي در هیچی��ك از ابعاد معني دار نیس��ت اما ای��ن رابطه با 
اضط��راب و اف��كار پارانوئید به طور معكوس و با س��ایر م��وارد به طور 

مستقیم است.
پرخاشگري و شكایت جسماني در متأهلین بیش از مجردین بوده است.
درنمرات اختالالت روانش��ناختي بی��ن دو گروه بیماران که در تهران یا 

شهرستان زندگي مي کردند تفاوتي وجود نداشت. 
میزان مصرف مواد در افرادي که داراي هر یك از اختالالت روانشناختي 
بودند متغی��ر بود. افرادي که هر یك از اخت��الالت خودبیمار انگاري و 
افكار بدبینانه و انتس��اب در آن ها ش��اخص ب��ود 25درصد مصرف مواد 

دكتر ميترا صفا و همكاران
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داش��تند، در حالي که 20 درصد از بیماراني که  در هریك از اختالالت 
حساس��یت بین فردي، اضطراب و پرخاش��گري نمره باالیي داشتند به 
اخت��الل مصرف مواد مبتال بودند. در این میان 30 درصد از افرادي که 
افس��ردگي داش��تند، 27/5 درصد از افرادي که ترس مرضي داشتند و 
22/5درصد از افرادي که وسواس داشتند، اختالل مصرف مواد در آن ها 

دیده شد. 
افرادي که افس��ردگي در آن ها ش��اخص بود، بیش��ترین مصرف مواد را 
داشتند و آن هایي که نمرات باالیي در حساسیت بین فردي، اضطراب و 
پرخاشگري داشتند کمتر از سایرین به اختالل مصرف مواد مبتال بودند. 
می��زان مصرف س��یگار نیز متغیر ب��ود. 57/5 درصد از اف��رادي که هر 
ی��ك از اخت��الالت خودبیمارانگاري و افس��ردگي را داش��تند ،مصرف 
سیگارداشتند. درحالي که بیماران با اختالالت وسواس، حساسیت بین 
فردي، اضطراب و ترس مرضي 52/5وبیماران باپرخاش��گري داش��تند 

50درصد سیگار مصرف مي کردند.  
خودبیمارانگاري و افسردگي بیشترین، و پرخاشگري کمترین اختاللي 

بود که مبتال به اختالل مصرف سیگار  بودند. 

بحث 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد بیماران در انتظار پیوند ریه و قلب درجاتي 
از اختالالت روانش��ناختي ش��امل؛ شكایت جس��ماني، وسواس جبري، 
حساس��یت در رواب��ط بین فردي، افس��ردگي، اضطراب، پرخاش��گري، 
ترس مرضي، افكار بدبینانه و انتس��اب را دارند. بیماري پیشرفته ریوي 
با دیس��ترس هاي روانپزش��كي قاب��ل توجهي همراه اس��ت، به طوریكه 
47% بیم��اران کاندید پیوند ریه، معیارهای��ي براي حداقل یك اختالل 
روانشناختي را دارا هستند )20-22(. یك مطالعه در سال 2002 نشان 
داد در جمعی��ت بیماران پیوندي  قبل از جراح��ي اختالالت انطباقي، 
افسردگي و یا اضطراب شیوع باالیي دارد.شیوع افسردگي اساسي 16-

20% و تقریبا 39% بیماران به اختالالت اضطرابي مبتال بودند)1(.
برخي مطالعات نش��ان دادند بیماري روانشناختي و نیزمشكالت رواني 
اجتماعي باعث پیامدهاي نامطلوب پس از پیوند نظیر رد پیوند بیشتر، 
افزایش طول مدت بس��تري در بیمارس��تان و افزایش سطح اختالالت 
روانش��ناختي عاطفي مي شود ) 13،14،15(. وجود یك دوره افسردگي 
م��اژور قبل از پیوند قلب، یك عامل خطر مس��تقل و معنادار براي بروز 
وضعیت بد رواني پس از پیوند اس��ت. سن، ناراحتي هاي پس از پیوند و 
تبعی��ت درماني کم، پیش بین��ي کننده هاي معنادار مرگ و میر پس از 
پیوند هستند )16(. در یك مطالعه در سال 2001 عنوان شده است که 
بیماران کاندید پیوند در قبل و بعد از پیوند اختالالت افس��ردگي را که 
تاثی��ر منفي براي کنار آمدن با عضو جدید، کیفیت زندگي و همچنین 
بر تبعیت از درمان مي گذارد، تجربه مي کنند. اختالالت روانپزشكي در 
بیماران کاندید پیوند رایج اس��ت. تقریب��اً 50% ازبیماران کاندید پیوند 
تاریخچه اي از بیماري هاي روانپزشكي دارند. بسیاري از بیماران کاندید 

پیون��د ریه زماني که در بیمارس��تان یا منزل در انتظ��ار براي دریافت 
عضو جدید هس��تند، ممكن اس��ت به علت اضطراب ب��اال قادر به انجام 
فعالیت هاي روزانه خود نباشند و به طور متناوب به مرگ فكر کنند)5(. 
به دلیل اینكه بسیاري از بیماران به اندازه کافي زنده  نمي مانند تا پیوند 
شوند، از کیفیت زندگي پاییني نیز برخوردار هستند. قسمت اعظم این 
وضعیت ناشي از اختالالت روانش��ناختي همزمان دراین بیماران است. 
بیماران با اختالالت روانشناختي عملكرد فیزیكي کمتري داشته، تنگي 
نفس بیش��تري دارند، عادات بهداشتي مثبت کمتري دارند و همچنین 
از حمای��ت اجتماعي و خانوادگي کمتري برخوردار هس��تند. همچنین 
این بیماران اس��ترس بیش��تري داشته و عالیم بیش��تري از اضطراب و 
افسردگي نس��بت به بیماران بدون اختالالت روانشناختي دارند. نشان 
داده شده است که وجود اختالالت روانشناختي همزمان در این بیماران 
مس��تقل از سن، جنس، نژاد و حتي شدت بیماري ریوي مي تواند باعث 

کاهش کیفیت زندگي این بیماران گردد )17(. 
در این مطالعه از ش��ایع ترین اختالالت روانپزش��كي در بیماران کاندید 
پیوند ریه و قلب اختالالت خلقي و اختالل پانیك ذکر شده است )20-

17(. از این��رو با وجود اینكه در حین غربالگ��ري بیماران براي انتخاب 
مناس��ب در لیس��ت انتظارپیوند، اختالالت عمده روانش��ناختي به طور 
ج��دي بررس��ي مي گردد، پس از وارد ش��دن  به لیس��ت کاندید پیوند 
نیز بس��یاري از ای��ن بیماران به اختالالت روانش��ناختي جدیدي مبتال 
مي گردند که با گذشت زمان هم تشدید مي شوند. عالوه بر استرس هاي 
معمول، بیماران در لیست انتظار پیوند ریه داراي استرس هاي جدیدي 
نظیر س��یر پیش��رونده بیماري و ترس از پیدا نش��دن، دهنده مناسب 
ریه در زمان مقرر نیز هس��تند که باعث مي شود مدت زمان انتظار این 
بیماران عامل خطر مهمي براي اختالالت و دیسترس هاي روانشناختي 
باشد. از اینرو متخصصین براي بیماران تحت پیوند توصیه کرده اند که 
5 مورد روانش��ناختي مورد تاکید قرار گیرد: 1( نقش خانواده 2( درک 
بیماري 3( ارزیابي روانش��ناختي و محیط روان��ي زندگي قبل از پیوند 
4(زم��ان انتظار براي عض��و و 5( عوارض طوالني م��دت حاصله )21(. 
همچنین نش��ان داده شده اس��ت که مش��اوره تلفني مي تواند سالمت 
رواني را بهبود بخش��یده و فش��ار عصبي را کاهش دهد. این مش��اوره 
مي تواند ش��امل روش هاي رفع اس��ترس، آم��وزش در زمینه بیماري و 
پیشگیري از پس زدن پیوند باشد. همچنین از اینترنت نیز براي مشاوره 

بیماران استفاده شده است )22(.
با توجه به ش��یوع باالي اختالالت روانپزشكي در بیماران کاندید پیوند 
و نی��ز تاثیر آن بر جنبه هاي مختلف کیفیت زندگي بیمار تش��خیص و 
درمان این اختالالت مي تواند کیفیت زندگي این بیماران را نیز افزایش 
دهد. با این حال متاس��فانه بس��یاري از اختالالت روانپزش��كي در این 
بیماران تش��خیص داده نمي ش��ود و درصد کم��ي از آن ها تحت درمان 
مناس��ب قرار مي گیرند. در یك مطالعه در مورد اختالالت روانشناختي 
در بیم��اران کاندید پیوند فق��ط 36% بیماران تحت درمان قرار گرفتند 

 .)17(

جنبه هاي روان شناختي و عوامل مداخله گر در بيماران كاندید پيوند ریه و قلب مراجعه كننده به بيمارستان دكتر مسيح دانشوري
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در یك مطالعه در امریكا 100 بیمار بزرگ تر از 18 سال در لیست انتظار 
پیوند ریه در س��ال هاي 2000 تا 2002 از نظر اختالالت روان پزش��كي 
و کیفیت زندگي بررس��ي ش��دند. بیماران از نظر جنسیت و سن، مدت 
زمان انتظار براي پیوند و ش��دت بیماري هیچ تفاوت مهمي نداش��تند. 
بعد از اعالم رضایت جهت همكاري، به بیمار توس��ط پس��ت یا در زمان 
مراجعه به کلینیك  پرس��ش نامه اي ک��ه ویژگي هاي رواني- اجتماعي 
را اندازه گیري مي کرد توضیح داده ش��د و پرس��ش نامه در اختیار آن ها 
گذاش��ته تا تكمیل شده و یا به وسیله پس��ت بازگردانده شود. شرکت 
کنندگان بعد از این مرحله توسط روانپزشك بر اساس DSM-IV مورد 
مصاحبه  قرار گرفته و از طریق تلفن بواس��طه تیم روانشناس��ي مجدداً  
مورد ارزیابي روانش��ناختي ق��رار مي گرفتند. اطالع��ات عملكرد ریه از 
پرونده پزش��كي بیماران استخراج مي شد. از پرسش نامه هاي 36 سؤالي 
  DSM- IV کیفیت زندگي و افس��ردگي بك 2  بر اس��اس نسخه چهارم
استفاده شد. نتایج نشان داد که 25 نفر )25%( بیماران حداقل به یكي 
از اخت��الالت اضط��راب یا خلقي مبتال بودند ک��ه از این تعداد %28 )7 
نفر از 25 نفر(، دوبیمار اختالل اضطراب و افس��ردگي را با هم داشتند. 
اختالالت وحش��ت و اضطراب 6-7% بیماران را ش��امل مي شد. داشتن 

سابقه اختالل افسردگي در 18% بیماران دیده شد)17(. 
در یك مطالعه در سال 2001 میزان اضطراب و افزایش آن در بیماران 
مبتال به PTSD به عنوان مهم ترین مش��كل بیماران در انتظار پیوند در
 ICU مورد بررس��ي قرار گرفت. نتایج نشان داد که 14تا 44% بیماران 

بس��تري در ICU  ای��ن اخت��الل را تجربه مي کنند. و بی��ش از 24% تا 
یك س��ال پس از پیون��د نیز این اختالل را نش��ان مي دهند. در نهایت 
عنوان ش��ده اس��ت که افس��ردگي و اضطراب در زمان پیوند در نتیجه  

استرس هاي روانشناختي، دارویي ظاهر مي شود )5(.
یك مطالعه در س��ال 2001 در روسیه ش��یوع افسردگي و اضطراب در 
طول س��ه س��ال اول بعد از پیوند قلب را مورد بررس��ي قرار داده است. 
تعداد 191 نفر در س��نین 18 یا باالتر که تحت پیوند قلب قرار گرفته 
بودند به منظور بررسي سالمت روان در یك بررسي آینده نگرسه ساله 
بعد از پیوند وارد مطالعه ش��دند. ش��رکت کنندگان براي بررسي نتیجه 
بعد از پیوند در ماه هاي 2، 7، 12 به بیمارستان مراجعه ومصاحبه چهره 
به چهره مي ش��دند. در این پژوهش غیر از مصاحبه به مدت 12 تا 36 
ماه بعد از پیوند، از ارزیابي T)–(PTSD مرتبط با پیوند، اقتباس ش��ده 
از نسخه میشگان WHO/ADAMHA ، ترکیبي از ابزارهاي تشخیصي 
 DSM-III-R و تش��خیص بر اساس عالئم و ضوابط  (CIDI( بین المللي
اس��تفاده ش��د. نتایج پیگیري در طول سه سال نش��ان داد که %25.5 
به اختالالت افس��ردگي اساسي، 20.8% به اختالل انطباق و سازگاري، 
17.7% به اخت��الالت اضطرابي، 17% به PTSD و 38.3% به اختالالت 

دیگر رواني دچار بودند )23(.
یك مطالعه در س��ال 2002 در مورد ارزیابي هاي روانشناختي بیماران 
کاندید پیوند و مراقبت هاي بعد از پیوند انجام ش��ده است. نتایج نشان 
داد که قبل از جراحي اختالالت انطباقي، افسردگي و یا اضطراب شیوع 

بسیار زیادي در جمعیت پیوندي دارد. همچنین میزان شیوع افسردگي 
اساسي 16.2% بود و تقریباً 39% بیماران اختالالت اضطرابي را گزارش 

کرده بودند)1(.
یك مطالعه در س��ال 2002 ارزیابي هاي س��المت روان��ي در  بیماران 
پیوندي و مراقبت از آنان را مورد بررسي قرار داده است. نتایج حاکي از 
آن بود اگرچه پیوند اعضاء یك درمان مداخله اي براي بیماران بش��مار 
مي آید و باعث مي شود تا از زندگي مجدد و با کیفیت  بهتري برخوردار 
باش��ند، اما در بعضي موارد تنوع و پیچیدگي هاي روانش��ناختي موجب 
اختالالت اضطرابي و افس��ردگي، اختالالت جنسي و نارضایتي از ظاهر 

بدن مي شود)3(.
یك مطالعه در س��ال 1988 با عنوان بررس��ي ویژگي هاي روانشناختي 
پیوند اعضاء انجام ش��ده اس��ت. نتایج این مطالعه حاکي از آن است که 
افسردگي اساسي یكي از مسائل روانپزشكي مهمي است که در بیماران 
پیوندي بس��یار رایج اس��ت و چنانچه مشكالت افسردگي و اضطراب در 
بیماران پیوندي درمان نشوند بر نتایج درمان  تاثیر مي گذارد. بیماراني 
که افس��ردگي و اضطراب توأم دارند باید از نظر ابتال به جنون نیز مورد 

بررسي قرار گیرند )24(.
در یك مطالعه در سال 2003، 81 کودک مبتال به فیبروز سیستیك و 
والدین آن ها از نظر اختالالت روانپزش��كي مورد ارزیابي و پیگیري قرار 
گرفتند. 20% بیماران در لیس��ت انتظار پیون��د ریه مبتال به اختالالت 
روانپزش��كي بودند و 60% والدین آن ها نیزبر اس��اس پرسش نامه عالئم 
افس��ردگي داشتند. یك سوم دچار اختالل زناشویي و 20% ناهماهنگي 
خانوادگي را گزارش کردند. در مدت پیگیري نیمي از کودکان به مرحله 
پیوند رسیدند. ناتواني جسماني شدید با پیش آگهي بهتر و اختالف بین 

والدین با کوتاهي طول عمر پس از پیوند همراه بود )25(.
اکث��ر مراکز پیوند عضو در کش��ور آمریكا بیماران خود را از نظر رواني-
اجتماع��ي ارزیاب��ي مي کنند.  بدی��ن منظوربرخي ابزارس��نجش مانند 
P-TRI (Pediatric Transplant Rating Instrument) تدوین شده است 

که بیماران را از مس��ائل رواني و چگونگي پذیرش درماني مورد بررسي 
قرار دهد )23 و 26(.

مطالعه در بیماران تحت پیوند ریه نشان داد که آن ها دائماً تحت فشار 
عصب��ي بوده و این فش��ارهامي توانند هنگام بروز مس��ائلي همانند پس 
زدن پیوند و ع��دم انتخاب براي پیوند افزایش یابند. عوامل مداخله گر 
به طور کلي ش��امل عوامل رواني )اضطراب، افس��ردگي ویافتن مفهوم 
زندگي(، اجتماعي )جدایي و تنها ماندن( و مادي )نگراني از فشار مالي 
بر خانواده( مي توانند به افس��ردگي منجر گردند. درمان افس��ردگي در 
نهای��ت با ترکیب دارودرماني و رواندرماني صورت مي گیرد. دارودرماني 
نیاز به توجه خاص به وضع فیزیكي بیمار و تداخالت دارویي دارد )27(.

بررس��ي بیماران تحت پیوند از زمان پیش تا پس از عمل پیوند نش��ان 
داده اس��ت که زمان انتظار براي پیوند از نظر روانشناختي بسیار دشوار 
اس��ت و س��المت رواني مي تواند بر پیش آگهي کیفیت زندگي، تمكین 
درمان��ي و برنتایج درمان موثر واقع ش��ود. در بی��ش از 1700 بیمار در 
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س��ال 2004 تحت پیوند ریه، 50% دچار اختالالت روانپزش��كي بودند. 
بس��یاري از مراکز پیوند امروزه بیماران را پی��ش از عمل، از نظر رواني 
بررسي کرده و اقدامات درماني را آغاز مي کنند.  مصاحبه بالیني همراه 
با ابزارهاي سنجش )با توجه به تغییرات خلق، اضطراب، کیفیت زندگي 
و حمای��ت اطرافیان( در زمینه بیماران تحت پیوند و خانواده و مراقبین 

آن ها استفاده مي شوند.
درمطالعه 100 بیمار در لیست انتظار پیوند، حداقل 25% دچار اختالل 
خلق��ي و یا اضطرابي که ش��ایع ترین آن ها،اختالل پانیك بود و 28% از 
اختالل افس��ردگي و اضط��راب  رنج مي بردند. مطالع��ات دیگر تا %47 
شیوع اختالالت رواني را در این گروه گزارش کرده اند که شامل اختالل 
افسردگي اساسي، اضطراب و اختالل سازگاري بوده است. بیماران دچار 
فیبروز سیستیك کمتر از س��ایر بیماران تحت پیوند، اضطراب داشتند 
و این مربوط به وضعیت رواني آن ها قبل از پیوند و س��ال هاي متمادي 

زندگي با ناراحتي ریوي مزمن بوده است.
اث��ر  چگونگ��ي  از  مح��دود  برداش��ت  دلی��ل  ب��ه  ک��ودکان 
تص��ور  والدی��ن  آنچ��ه  از  زندگیشان،بیش��تر  ب��ر  پیون��د   مراح��ل 
مي کنن��د دچار اختالل رواني مي ش��وند و محققین توصیه مي کنند که 

مستقیماً از خود کودک در مورد عالئم سوال شود )28( .
ری��ه  پیون��د  انتظ��ار  لیس��ت  در  بیم��اران  زندگ��ي  کیفی��ت 
تلفن��ي  مش��اوره  ک��ه  مي دهن��د  نش��ان  مطالع��ات  اس��ت.   پایی��ن 
مي تواند کیفیت زندگي، خلق و ارتباط با پزشك معالج را بهبود بخشد. 
در یك مطالعه این روش رفتار درماني آموزش��ي بوده است که با توجه 
به اهداف مد نظر براي بیمار بر اس��اس سازمان بهداشت جهاني توصیه 
مي ش��ود. همچنین محققین به احتمال ارزشمند بودن گروه درماني در 

این بیماران اشاره مي کنند )29(.
در برخي مطالعات عنوان ش��ده اس��ت که ارزیابي وبررس��ي وتشخیص 
اختالالت رواني حاد و مزمن بیماران پیوند ش��ده ونیز در انتظار پیوند 
توسط روانپزش��كان یك ضرورت است و حتماً جزء برنامه هاي بیماران 

در نظر گرفته شود )30(.
نتایج نش��ان مي دهد در بیشتر موارد سالمت فیزیكي و رواني بیماران 
پس از پیوند بهتر شده است. با این حال توجه به والدین خسته وخانواده 
این بیماران که همواره تحت فش��ار روحي قرار داش��ته اند باید مد نظر 
باشد و همچنین برحمایت هاي رواني و اجتماعي آن تاکید شود )31(.

مطالعات قبلي نشان داده است که بیماري و دیگر مشكالت روانشناختي 
منجر به نتای��ج ضعیف درمان، افزایش طول بس��تري و افزایش میزان 

استرس بیماران پیوندي مي گردند )6(.
درمان اختالالت روانپزشكي براي پیش��گیري از تاثیر اختالالت خلقي 
بر روي تبعیت از درمان و مرگ و میر امر بس��یار مهمي است. مطالعات 
گذش��ته نگر نشان داده است که بس��یاري از بیماران پس ازانجام عمل 

جراحي پیوند، از اختالالت روانپزشكي مانند اختالل افسردگي اساسي 
 PTSD رن��ج مي برند. می��زان اضطراب و افزایش آن در بیم��ار مبتال به
 ICU مهم ترین مش��كل بیم��اران در انتظار پیوند در زمان بس��تري در
اس��ت. در ح��دود 44.14% بیماران بس��تري در ICU  ای��ن اختالل را 
تجرب��ه مي کنند و تقریباً بی��ش از 24% این اختالالت را تا یك س��ال 
پس از پیوند نش��ان مي دهند. افس��ردگي و اضطراب در زمان پیوند در 
نتیجه  استرس هاي روانشناختي و مصرف داروهاي ایمونوساپرسیوظاهر 

مي شود )5(.
درمطالعه اي دیگر ارتباط معناداري را بین کیفیت خواب و افسردگي- 
اضطراب در مادران کودکاني که از سیس��تیك فیبروس��یس و آسم رنج 

مي بردند، نشان داده است )32(. 

نتيجه گيري

نتایج مطالعه حاضرهمراه سایر مطالعات نشان داد که بیماران در انتظار 
پیوند ریه یا قلب از اختالالت روانش��ناختي ش��امل ش��كایت جسماني، 
وس��واس جبري، حساس��یت در روابط بین فردي، افسردگي، اضطراب، 
پرخاش��گري، ترس مرضي، افكار بدبینانه و انتس��اب، و روان پریش��ي 
رنجمي کش��ند.ضروري است که با مش��اوره توسط روانپزشكان، بررسي 
وتش��خیص اختالالت رواني حاد و مزمن بیماران پیوند ش��ده و نیز در 
انتظار پیوند جزء برنامه هاي درمان روتین این دسته از بیماران در نظر 
گرفته ش��ود خصوصاً در کس��اني که درگیر س��وء مصرف سیگار و مواد 
نیز هس��تند، زیرا مشكالت روانش��ناختي منجر به نتایج ضعیف درمان، 
افزایش طول بس��تري و افزایش میزان استرس و کاهش کیفیت زندگي 

بیماران پیوندي مي گردد.

محدودیت هاي پژوهش
بیم��اران مطالعه ش��ده مح��دود به پیوند ری��ه و قلب در بیمارس��تان 

دکترمسیح مي باشند و پیوندهاي سایر اعضاء مطالعه نمي شوند.  

پيشنهاد پژوهشي
1. غربالگ��ري بیماران از نظر ابتال به اختالالت روانش��ناختي در فواصل 

معین حین زمان انتظار بیمار براي پیوند و پس از پیوند
2. ارزیابي تاثیر درمان در پیامدهاي پس از پیوند در بیماران.

تشكر و قدرداني
م��ا از کلیه همكاران در بیمارس��تان دکترمس��یح دانش��وري به دلیل 

همیاري شان قدرداني مي کنیم.
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Abstract

Background: Psychiatric disorders in transplant candidate patients may decrease quality of life of patients 
and affect the treatment adherence of patients and also post-transplant surgery outcomes. Thus, it is important that 
transplant candidate patients do not have considerable mood or mental and behavioral disease or they have been 
under treatment for it, if they had one. Since, there is no study about psychiatric disorders in transplant candidate 
patients in Masih Daneshvari hospital, current study was done for evaluation of the psychological factors of heart and 
lung transplant candidate patients in Masih Daneshvari Hospital.

Methods: This cross-sectional-analytical study was conducted in 2012 on 48 patients who were in lung or heart 
transplant waiting list. Each patient entered to the project after clinical interview and definite diagnosis. Then the 
mental status of each patient evaluated by psychiatrist according to DSM –IV TR criteria and after informed consent 
of him or her for cooperation and assurance about confidentiality of information, questionnaires were completed from 
patients in calm and without stress environment by interviewers. Questionnaires included two parts of demographic 
information and SCL-90. After collecting questionnaires, data was entered to SPSS-16 computer program and analysis 
was done.

Findings: 18 patients (38%) were female and 30 (62%) were male. The mean age of patients was 41 ± 13 years. 
34 (70%) were married and 19 (40%) were living in Tehran. 21 (49%) were smoker and 8 (19%) used narcotics.  In 
this project the highest scores of psychological disorders were related to hypochondriasis (0.85) and depression (0.78) 
and lowest score was related to paranoid and reference (0.46). The relation of depression with hypochondriasis, 
obsession, anxiety and phobia were significant (P. V=0/004),   (P.V=0/000), (P. V= 0/000), (P. V= 0/076).

The relation of anxiety with hypochondriasis, obsession, depression and paranoid and reference was significant 
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(P. V= 0/000),(P. V= 0/000),(P. V=0/000), (P. V=0/000). The relation of hypochondriasis with phobia was significant 
(P. V= 0/007) and the relation of obsession with paranoid and reference was significant (P. V= 0/000). Those who 
were prominently depressed had highest consumption of narcotics and those who had high scores in interpersonal 
relationship sensitivity, anxiety and aggression suffered from substance abuse problems less than others.Among 
smokers, depression and hypochondriasis were most observable disorders and aggression was least observable 
disorder.

Conclusion: Findings of this study in accordance with results of other studies showed that transplant candidate 
patients suffer from psychological disorders including depression, anxiety, somatization, obsession- compulsion, 
interpersonal relationship sensitivity, aggression, phobia, paranoia and reference. It is necessary that evaluation 
and diagnosis of acute and chronic mental disorders of transplanted patients and also transplant candidate patients 
considered to be the routine treatment schedules of these patients by consultation with psychiatrist. It is important 
especially regarding to findings from patients who also had substance abuse (tobacco and other substances) problems. 
Psychological problems result in poor outcomes of the treatment, increased length of hospitalization, increased stress 
and reduced quality of life.
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