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Introduction: Invasive procedures such as angiography will cause stress and anxiety for patients. Anxiety
will affect the patients and their physiological reactions in angiography room. Evaluation of state and trait
anxiety and some of physiological values in patients undergoing coronary angiography is the aim of
present study.
Methods& materials: Sixty two patients who were admitted in angiography unit of Vasei Hospital
enrolled this descriptive study. Patient’s data was gathered by 3 questionnaires, including: (1)
demographic; (2) Eshpil Berger standard questionnaire; (3) physiological value’s check list.
Results: The mean age of participants was 9/8 ± 064/57 and most of them were male (37 participants
59/67%). Mean of state and trait anxiety 21/6±25/53 were and 43/6±87/49 respectively. The mean of
physiological values were elevated a hour prior to angiography than the angiography day. However this
level was not significant.
Conclusion: Higher anxiety rates in these patients demonstrate the need of stress reduction for patients.
By determining anxiety factors, physicians and nurses should perform appropriate intervention in order to
reduce this tension.
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مقدمه :بررسي های تهاجمي از جمله آنژیوگرافي استرس و اضطراب را برای بیماران به همراه دارد .اضطراب بر روی واکنشهای
فیزیولوژیک مددجو تاثیر گذاشته و مددجو را در اتاق آنژیوگرافي در معرض خطر قرار مي دهد .هدف از این تحقیق بررسي اضطراب
آشکار و پنهان و برخي از شاخصهای فیزیولوژیک بیماران قبل از آنژیوگرافي عروق کرونر بود.
مواد و روش ها :این مطالعه از نوع توصیفي است که بر روی  21مددجوی بستری ،جهت آنژیوگرافي عروق کرونر در بیمارستان
واسعي سبزوار انجام شد .ابزار گردآوری داده ها شامل سه فرم جمع آوری اطالعات دموگرافیک  ،پرسش نامه استاندارد اشپیل برگر و
چک لیست ثبت شاخصهای فیزیولوژیک بود.
یافتهها :میانگین سني افراد شرکت کننده در این مطالعه  06.525 ±9.3بود  55.31درصد ( 10نفر) از شرکت کنندگان زن و 03.26
درصد( 36نفر) مرد بودند .میانگین اضطرب آشکار  03.10±2.13و میانگین اضطراب پنهان  53.96±2.53بود .میانگین شاخص های
فیزیولوژیک یک ساعت قبل از آنژیوگرافي نسبت به صبح روز آنژیوگرافي افزایش یافته بود ولي این افزایش از نظر آماری معني دار
نبود.
نتیجه گیری :باال بودن اضطراب در این بیماران لزوم توجه بیشتر کادر پرستاری و پزشکي به کاهش اضطراب و استفاده از مداخالت
مناسب به منظور کاهش این مشکالت را نمایان مي سازد و این زماني امکان پذیر است که عوامل ایجاد کننده اضطراب مشخص شود.
کلید واژه ها :آنژیوگرافي عروق کرونر ،اضطراب آشکار ،اضطراب پنهان.
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 .2کارشناس ارشد آموزش پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 .3دکتری آمار زیستی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
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مقدمه:

ضگریقولب ،ومصگفویکسرژقومر کی د،وغبظرتوپالسر یف و

مرگ و ومررگوشی ر ویمورر ری وهری ولبر و وقرگ مو رریم و
رر ی

هی وکگ شگ ولب ،ویخرگیًوشسبتورهو04وسیلوگذ رههو

کرریهیوفیههررهویسررتو(.)1وکیتهگفزیسررر قولبب ر وف ر
تشخرص -وتهیج
مه

ود وم دورر ی

و

و

ویخرهالت ولببر ویسرتوکرهویتالقری و
هی ود فچهی و وق بکگدورطر وهری و

لبب وی یئهوم دهدو ورگی ویشدیمگرگ وهشی هی ودیخ ولببر و
ومقیدفگویکسرژقود ولس تهی ومخهبر ولبر و وررگ قود و
لبب وم دویسهفید ولگی وم گررگدو.ود ویفر و
مید وحیج و وهب

ورریوتز فر و

سک پ و گفیقهی وکگ شگ،وحفگ وهی و

لببر و وحگکررتودفر ی هرری ولببر ومشرریهد ومر

ر د(.)2و

سیلریشهوحد دود ومربر قوشفگورر ی ولببر ود ویفریت ومههرد و
یمگفکیوتهتوکیتهگفزیسر قولبب ولگی وم گرگدو وریوت جهورهو
وتشخرص وتعدیدوآشهریو موررهو

دلر و ومعهبگور دقویف و

مود وحیلویهزیفیویستو(.)3ود وکش ویفگیقوشررزوسریتشهو
حد دو11وتیو11وهزی وم دوآشژف گگیه ویشجیموم

دو(.)0و

قبرر غرراویفرر وکررهوکیتهگفزیسررر قولببرر ویمومعهبگتررگف و
آمم شهری وتشخرصر ولبر و وقرگ مویسررت،وریقر ویفجرریدو
یضررطگیوو وتررگاومفررید وشرررزود ورر رری یقوم ر و ر دو(.)5و
یضطگیووف

وحیلتوشیخ یفندوتش فیوفیوهشی ویستوکرهو

ر یسطهوتگاویمورر ی

،ورسهگ و دق،ورره

وفریوجگیحر و

د ورر ی ویفجیدوم گگددو(.)1ویغب وق یم ودخر ود وسرط و
یسهگاورر ی یقود وی تبیطوریوآشژف گگیه وقبی تندویم:وتجگرهو
لببرر وهررگد،ود د،ویضررطگیو،ومهررر وشیآ ررنیو وتررگاویمو
آشژف گگیه ویستو(.)7و

یپ شفگف و وش یپ شفگف و وه چنر ورگ قود ولبر و وهشری و
خ قوتیثرگوم گذی دو ومددج و یود ویتریموآشژفر گگیه ود و
معگضوخطگولگی وم دهدو(.)1و وریق ورر وشظ ر وضرگریقو
لب ورهودلر ویهزیفیوهعیلرتویقصیووس پیتر
ریویهزیفیو یکنیوپذفگ و

و وهاوچنر و

وهیو ویهزیفیوضگریقولبر و و

هشی وخ قومنجگورهوآسر ود قوریهه و وتج عوپالکتومر و
گگدد.وتهقرقی وششیقودید وکهورریویمو72ود صردورر ری یقو
لب ر ویموآشژف ر گگیه وقررگ موکگ شررگودچرری ویضررطگیووم ر و
شد.ورط ومثیلومطیلعهویمیق1وششریقودیدوکرهو70ود صردویمو
مددج فیقودی ی ویضطگیوولب ویموآشژف گگیه ور دشردو(.)9و
ود ود

ولب ویموجگیح وررهو

هدفوق د و وگگ وپگسهی

حدیکثگو سریشدقوسرالمتوهرزف ل ژفر

و و یشر ورر ری و و

ک

ورهورر ی ود وجهتوتطیر وریو گیف و ویضطگیووشی ر و

یموآقویسرررتو(.)14ویضرررطگیووآ رررکی و وپنهررریقود وشرر و
مهفی

ویمویضطگیووهسهندورهوت

وکرهویضرطگیووپنهریقو

ششیقودهند ویضطگیوو خصره وهگدویسرتو(.)11ورعضر ویمو
یهرگیدوشسرربتوررهودف ررگیقویسررهعدیدوررشرهگ ود ویرررهالورررهوآقو
دی شد،ود وحیل وکهویضطگیووآ کی ود وم لعررتو فرژ وی و
رگ موم وکند،و خصویحسیاوتنیو وتعی ضود ورگیرگوآقو
دی دو ورگوخ دوکنهگلوشردی دو(.)12ولرذیود ویفر ومطیلعرهوررهو
رگ س ویضطگیووآ کی و وپنهیقو ورگخر ویمو ریخصوهری و
هرزف لرر ژفک ود وورر رری یقولبرر ویموآشژفرر گگیه و یومرر دو
رگ س ولگی ودیدفا.و
مواد و روش ها:

رهودشبیلویضطگیو،وسط وکیتک تمر هی وخ ق،وه م ق-

یف وپژ هیوکهووف

هررری وآد ش ک ترک فررررد،وپرررگ تکهر ،وکررر ترز لو و

قبر موپز ررک وسرربز ی ود وسرریلو1392ویشجرریمو ررد.وجیمعررهو

پگ سهیگالشدف ویهزیفیوپردیومر وکنردو.ویهرزیفیویضرطگیو،و

ویفر ر وپرررژ هیو12وشفرررگویموومرررددج فیقوتهرررتو

و یکنیهی وهرزف ل ژف

ومددج ومیشندوتعدیدوتنفس،و

آمررری

ومطیلعهووت صرف وم ری دود ودیشش ی و

آشژف گگیه وقگ موکگ شگور دشد.ویفر ورر ری یقوتنهریوتهرتو
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آشژف گگیه وقگ موکگ شگوررد قوکیتهگسرر قولبر و یسرتو

ت مفعو د و وپسویموپگوکگدقوآقوقالئاوحریت و یم وهشی و

لگی ومر وگگههنردو و.ولبر ویمویشجریموآشژفر گگیه وشررز،وسریفگو

خرر قوسرسرره ل،وهشرری وخرر قودفیسرره ل،وشرربضو وتررنفسو

ومیشندویک کی دف گگیه ویمو ی ومرگ و یو

ولرستوقالئاوحرریت وثبرتو ردویفر و

وهی وتهیج

تجگرررهوشکررگد ور دشررد.ود ویف ر وپررژ هیورررهومنظ ر وتعرررر و
یضطگیوورر ی یقولب ویموآشژف گگیه و ورگخ و یخصوهی و
هرزف ل ژف

یشدیمگرگ و ود وچ
رگ س وهیوف
ص

وسیقتولب ویمویشجیمویشژف گگیه وشرزومجرددیو

وگگهت.سپسوپگسشنیمهویضرطگیووی رپر ورگگرگود و

ویموسهوهگمویسهفید و ردو.و)1وهرگموپگسریوشیمرهو

یخهری ویهگیدولگی ودید و دوتیوتک ر و دورهومنظر وکریهیو

وو)2وپگسریوشیمرهویسرهیشدی دوی رپر و

و

یتالقی ودم گگیهرر

رگگگورگی وسنجیویضطگیوو)3وچ

ق یم ومهرط ویمو گکتوکننردگیقوخ یسرههو ردود وفر

ولرستوثبتو ریخصو

یترریموسرریکت،وتنهرریوری ررندو ورررهوهررگورر رری وجهررتوتک ر ر و

و یم وهشی وخر قوسرسره ل،وهشری وخر قو

پگسشنیمهو24ودلرقهوممیقودید و د.ود وشهیفتودید وهیوج رعو

دفیسه ل،ووتعدیدوشبضو وتعدیدوتنفس،ومر دویسرهفید ولرگی و

و رردو ود وشررگمویهررزی وspssووشسررخهو11ررریویسررهفید ویمو

هی وهرزف ل ژف

گگهت.وپگسشنیمهویضطگیووی رپر ورگگرگو ریم ود ورخریو
جدیگیشهویضطگیووپنهیقو وآ رکی ویسرتو.ورخریوی لویفر و
پگسشنیمهو یم و24وقبی

ورگی وتعرر ویضطگیووآ رکی و و

رخیود موشرزو یم و24وقبی

ورگی وتعرر ویضطگیووپنهیقو

م وری دو(.)13ت یم وس یت ورگیسریاومقرریاولرکرگ و0و
د جهوی ویمو1وتیو0وسنجیوم و شدو ومج
ف

وش گی وهرگو

ویمود ومقریاویضطگیووآ کی و وپنهیقود ودیمنهو24وتریو

14ولررگی ودی د.ود وشهیفررتویضررطگیوورررگویسرریاویمهررریمی و
ردسررتوآمررد ود و3وسررط ویضررطگیووخفررر ،ویضرروطگیوو
مه س و ویضطگیوو دفدوتبقهورند وم و د.وود وسیلهی و
یخرگویف وپگسشنیمهوررهوصر

وگسرهگد وی ومر دویسرهفید و

یششنیسیق،ومهخصصیقو ومهققیقود ومطیلعی ولگی وگگههرهو
یستو ویقهبی و ویقه یدوتگج هوهی س وآممر قوی رپر ورگگرگو
یموتگف ر ویقضرریاوهررری وقب ر ویشسررره و یشپز ررک وم ر دو
رگ س و وتیفردولگی وگگهههویستو(.)11وو
د ویف ومطیلعهوپسویموی یئه وت ضررهی وکیمر ود وی تبریطو
ریوچ ش

ویشجریمومطیلعرهو ویهردیفوآقویمورر ری یقوقاللرهو

مندورهومشی کتود ومطیلعهو ضیفهنیمهو وآگیهیشهویخذو ردو.و
صب و موآشژف گگیه وپگسیوشیمهودم گگیهر

آ

هی وآمی

وت صرف و وتهبرب وم دوتجزفهو وتهبرر و

لگی وگگهت.و
یافته ها:

د ویفر ومطیلعررهووت صرررف وکررهورررگو

و12وورر رری وکیشدفرردو

آشژف گگیه وقگ موکگ شگورسرهگ ود ورخریولبر و وسر و-
س ف ورر ی سهیقو یسرع وسربز ی ویشجریموگگهرت،ومرریش ر و
سررن ورر رری یقوم ر دومطیلعررهو57.41±1.9وسرریلوررر دوکررهو
ک هگف وس و35.15وسیلو وررشهگف وسر و11.12وسریلورر دو.و
25وشفگو(04.3ود صد)ویمویهگیدومر دورگ سر ومقو و37وشفرگو
( 59.7د صد)وومگدور دشد.و01وشفرگو(77.0ود صردو)ویمویهرگیدو
مهیه و و10وشفگو(22.1ود صد)وه سگوه

و رد وفریومطبقرهو

ر دشد.ود ورگ س ویموشظرگوسرط وتهصررال و29وشفرگو(01.1و
د صد)وتهصرال ومفگودفپبا،و 21وشفگو(33.1ود صد)ودفپباو
وه مودفپباو و12وشفگو(19.0ود صدو)وتهصررال ولرسریشسو
وریتتگودی هند.ومریش ر ویضطگیووآ رکی ورر ری یقولبر ویمو
آشژفررررر گگیه و53.25±1.21و ومرررررریش ر ویضرررررطگیوو
پنهیق±1.03و09.17وردستوآمد.و

وررر ویهرگیدو

م دوپژ هیوکهوجهتوآشژفرو گگیه ورسرهگ و رد ور دشردو
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1وششیقودید و د ویست.و

مریش ر ویضطگیوولب ویموآشژف گگیه ود ویهگیدوم دومطیلعهو
د وسهوسط ویضطگیووخفر ،ومه س و و دفدود وجرد لو

جدول : 1درصد و فراوانی اضطراب آشکار و پنهان بیماران در زمان قبل از آنژیوگرافی

اضطراب خفیف

متغیر

اضطراب شدید

اضطراب متوسط

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

اضطراب آشکار

9

2212

11

11201

3

8221.

اضطراب پنهان

2

0221

11

11288

9

2212

وو
د ورگ س و یخصهری وهرزف ل ژفر
آشژف گگیه و وف

س)ود ود وش ررتوصرب و مو
و( هشری وخر قوسرسره ل،وهشری وخر قودفیسره ل،وشربضو وترنف و

وسیقتولب ویموآشژف گگیه ومریش ر و ویشهگیفومعری ورهو گحومفگور د.و

و
جدول  :2میانگین و انحراف معیار عالئم حیاتی قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر(صبح روز آنژیوگرافی و یک ساعت قبل از آنژیوگرافی)

میانگین

انحراف معیار

متغیر
فشار خون سیستول صبح روز آنژیوگرافی

89.231

81213

فشار خون سیستول یک ساعت قبل از آنژیوگرافی

89.291

.1202

فشار خون سیستول کل

899282

83221

فشار خون دیاستول صبح روز آنژیوگرافی

81283

81231

فشار خون دیاستول یک ساعت قبل از انژیوگرافی

81283

89228

فشار خون دیاستول کل

8.280

3231

تعداد تنفس صبح روز آنژیوگرافی

.1283

.213

.1221

.222

تعداد تنفس کل

.129.

.291

تعداد نبض صبح روز آنژیوگرافی

11281

8210

تعداد نبض یک ساعت قبل از آنژیوگرافی

11230

8223

تعداد نبض کل

11219

8218

تعداد تنفس یک ساعت قبل از آنژیو

گرافی

و
و
و
و
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جهتومقیفسهوقالئراوحرریت ود ووصرب و موآشژفر گگیه و و

ریفدورهویف ومسریلهوت جرهوخریموش ر دو وسرع ود ورگ سر و

وسیقتولب ویمووآشژف گگیه ویموآمم قوت وجفرتو رد و

ق یم وم ثگو و یهکی هی ومنیس وجهتوکیهیویضرطگیوو

یسهفید و دوشهیفجویف ویمم قوششیقودهنرد ویهرزیفیومرریش ر و

وریقر و

ف

قالئاوحریت وریوشزدف
یف ویهزیفیویموشظگوآمی

و دقورهوممیقوآشژف گگیه ور دو ل و
ومعن ودی وشب د.و

ش د.ود وررشهگوم ی دویسهفید ویمو

وهی وتهیج

م و دورر ی ود جیت ویمویضطگیوو یوته

وکنردویسرهگاو

ریق ر ویهررزیفیوهیکه هرری وهرزف ل ر ژفک ور ردوقویموج بررهو

ه چنررر ود ورگ س ر وی تبرریطورررر ویضررطگیووررریویتالق ریو و

یهزیفیوتعدیدوضگریقولب ،وهشی وخ قو ورگ قود ولبب وم -

و

دو ود وشهرجهوسرسهاولبب و وقگ ل و یود ومعرگضوخطرگو

دم گگیهر

ود وسط ومعن ودی

و4045وی تبیطومعن ودی

رر وآقهیوفیهتوششد.وو

لرررگی ومررر دهررردو(.)19ویگرررگویفررر وتدررررگی ود وهن ررریمو

بحث

کیتهگفزیسر قولبب ویتفیمورریههردوریقر وررگ مومشرکالت ویمو

ریوت جهورهو ر وریت ورر ی

ولبب و

هی وتشخرصر و و

د میش وجدفد وجهتوکیهیومرزیقومگ و ومررگوشی ر ویمو
یف ورر ی

وگسهگ وفیهههویستو()1ومطیلعی وششریقودهنرد و

کیهیو54د صدود ومرزیقومرگ

و ومررگوشی ر ویمورر ری

لبب و وقگ ل وریویسهفید ویموو

وهی وتشخرصو ود مریش و

مر ری رردو()10وررریویفر و جر دویفر و

و

هرریوریقر ویفجرریدو

مشکالت ویموج برهویضرطگیوومر و ر دوفیههرهوهری ومطیلعرهو
حیضگوشرزوششیقودیدوکهویکثگو یحدهی وم دومطیلعرهودی ی و
یضطگیووآ کی و وپنهیقود وسط ومه سر ور دشردو.ومطیلعرهو
هیشسررگو وج شرررد وششرریقودیدوکررهویکثررگو یحرردهی وم ر دو
مطیلعررهودی ی ویضررطگیووآ ررکی ود وحرردومه س ر ور دشرردو
(.)11 15وشهیفجومطیلعهوحیضگوریومطیلعهوشک ه و وه کی یقو
کهورگ س ومرزیقویضطگیوورر ری یقوتهرتوآشژفر گگیه ورریو
ج عرتوقید وپگدیخهندوششیقودیدومرزیقویضرطگیووآ رکی و
وپنهیقود ورر ی یقوتهتوآشژف گگیه وقگ موکگ شگوشسربتو
رهوج عرتوقید وررشهگویستو(.)17وتر و وه کری یقوشررزود و
رگ سر ومررزیقویضرطگیوولبر ویمویشژفر گگیه وششریقودیدشردو

ج بهودفسو فه

وهی ولبب و ویسپیساوقگ موکگ شرگومر و-

دو(.)24وه یقوت وکهود ویف ومطیلعهوششریقودید و ردورریو
شزدفرر

و رردقورررهوممرریقوآشژفرر گگیه ومررریش ر وقالئرراو

ه دفنیمر
آمی

ویهزیفیوفیهههوهگوچندوکهویف ویهرزیفیویموشظرگو

ومعن ودی وشبر دو.ود وشهیفرتورریوت جرهوررهوفیههرهوهری و
وررهو

حیص ویمویف ومطیلعهو ومطیلعی ومشریرهولببر وضرگ

شظررگومرر و سرردوکررهومرررزیقویضررطگیوورر رری یقولبرر ویمو
آشژف گگیه وقرگ موکگ شرگو نیسریف و وکنهرگلو ر دوتریویمو
ق ر ی ضویحه رریل وشی ر ویموآقوپرش ر رگ و ر دو.وهیم ر و و
ه کی یقوشرزوششیقودیدشدوف
مهدرگهی وه دفنیمر

وسریقتولبر ویموآشژفر گگیه و

ویموج بهوهشی وخ قوسرسه ل،وهشری و

خ قودفیسه لوتعدیدوضگریقولب و وتنفسود ورر ی یقوتهتو
آشژفر گگیه ویهررزیفیوفیههررهو ورنرریرگیف و نیسرریف و ی وهرریف و
جهتوکنهگلویضطگیوو وپرش رگ ویموق ی ضوشی

ویموآقو

د ورر رری یقوتهررتوآشژفرر گگیه وقررگ موکگ شررگو یوتممو
دیشسههیشدو(.)21و
نتیجه گیری :

رر ی یقوتهتوآشژف گگیه ودی ی ود جی ومه س وتیو ردفدو

نیختوسط ویسهگاو ویضرطگیوورر ری یقوکیشدفردویشجریمو

یضررطگیوولب ر ویموآشژف ر گگیه وهسررهندو(.)11وررریوت جررهورررهو

آشژف گگیه ورهوپگسهی یقو وسیفگویقضی وتراومگیلبه وک

و

د صدوریت ویف ومرزیقو وتیثرگویضطگیوورگوق بکگدورر ری ،و

م وش یفدوتیورهوم لعو ورهوت وم ثگومشکال ورر ری یقو یورریو
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