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چکیده
زمینه و هدف :بیماری قلبی عروقی شرایط پزشکی مزمنی است که جوانب متعدد زندگی افراد را متأثر میس ازد؛ بن ابرای شناس ایی عوام ط ر
بیماری قلبی عروقی بهمنظور طراحی برنامههای مدا التی و پیشگیرانه حائز اهمیت است .هدف از م العه حاضر بررسی م روری عوام ط ررف ری
روانشنا تی بیماریهای قلبی عروقی بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک م العه مروری سیستماتیک بود .بدی منظ ور مق ا ت م وردنظر در ب ازه زم انی  1995ت ا  2019م یالدی از
بانکهای اطالعاتی و موتورهای جستجو  Scopus ،PubMed،Google Scholarو  Elsevierو همچنی با کلیدواژههای بیماری قلبی عروقی و
عوامط ر بهصورت مجزا و ترکیبی یافت شدند .درنهایت از بی  257مقاله بهدسترمده  51مقاله مورداستفاده قرار گرفت.
یافتهها :نتایج پژوهش حاضر نشان داد عوامط متعددی ازجمله استرس ،افسردگی ،شم و صومت ،عدم بر ورداری از حمایت اجتماعی ،اض را،،
عدم بر ورداری از سالمت معنوی و صوصیات شخصیتی مانند شخصیت تیپ  Aدر بروز و پیشرفت بیماریهای قلبی عروقی نقش دارند.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج ای پژوهش متخصصان حوزه سالمت میتوانند با طراحی برنامههای رموزشی و درمانی متمرکز بر پیشگیری و کنت ر
عوامط ر بیماریهای قلبی عروقی همچون استرس ،افسردگی ،شم ،ان زوای اجتم اعی و اض را ،از ب روز و پیش رفت ای بیم اری م زم در
گروههای سنی مختلف پیشگیری کنند.
واژههای کلیدی :بیماری قلبی عروقی ،عوامط ر روانشنا تی.
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بیماریه ای قلب ی عروق ی عل ت عم ده مرگومی ر در اغل ب
کشورهای جهان ازجمله ایران هستند .بررورد میش ود ک ه ای
بیماریها تا سا  2020در رأس  15بیماری با بار هزینهای با
در جهان باشند ( .)1هرچند که مرگومیر ناشی از بیماریه ای
قلبی عروقی به علت پیشگیریهای اولیه و ثانویه در چند ده ه
گذشته در کشورهای پیشرفته در حا کاهش است ،ولی هن وز
ای بیماری علت مهم ناتوانی در اغلب جوام ب وده و می زان
وقوع و عوارض رن در کشورهای درحا توسعه در حا اف زایش
میباشد ( .)3بهطورکلی ،ای بیماریها بهعنوان مهمتری علت
مرگومیر و ناتوانی در جهان شنا ته میش وند و ب یش از 0/80
ای مرگها سهم کشورهای با س ح دررمد پایی و متوسط است
( .)2بیماریهای قلبی عروقی ،بهعنوان یک ا تال چن دعاملی
شنا ته میشوند که تاکنون بیش از  250عامط رساز ب رای
رن شنا تهشده است ( .)4درواق ازرنجاک ه بیماریه ای قلب ی
عروقی از گ روه بیماریه ای روانتن ی محس و ،میش وند ،در
بررسی عوامط مؤثر در پی دایش رن بای د ب ه ترکیب ی از عوام ط
زیستی و روانی توجه داشت و در ای صوص شناسایی عوام ط
ر روانشنا تی از اهمیتی اص بر وردار است.
س المت روان میتوان د بیم اری جس می را مت أثر س ازد و
بیماری جسمی ،سالمت روان را ( .)5راب ه روان (ذه ) و ب دن
رنچن ان نیرومن د و قابطمالحظ ه اس ت ک ه اس تفاده از فن ون
روانشنا تی میتواند حتی ر و یمتری بیماریهای جس می
را کاهش دهد ( .)6بر همی اساس محققان به بیان فرضیاتی در
مورد سازوکارهایی که افک ار و احساس ات ک ارکرد سیس تمهای
بدن را تحت تأثیر قرار میدهند ،پردا تهاند .افک ار و احساس ات
ناکاررمد و مرتبط با افسردگی و اض را ،منجر به کارکرد مختط
سیستم بدن میشوند و بنابرای مدا الت روانشنا تی نهتنها به
بهبود عالئم ا تال های روانی همچ ون افس ردگی و اض را،
میانجامند ،بلکه دارای تأثیر مس تقیم ب ر ک ارکرد فیزیول وژیکی
بدن نیز هستند .در همی راستا ،یافته م العات حاکی از رن است
که یک ناراحتی روانی ،احساس امیدواری یا اض را ،ب ه قل ب
گسترش مییابد و رن را مت أثر میس ازد ( .)7ش م ،نگران ی و
استرس سیستم گردش ون ،قلب ،غدد و کط سیستم عصبی را
بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد ( .)8گزارش م الع ات متع دد از

ای حکایت دارند که بیماریهای مزم با بروز ا تال ل در
بیمار همراه هس تند و مبتالی ان ب ه بیماریه ای م زم مانن د
بیماری قلبی اغلب از اض را ،،افسردگی و هیجانه ای منف ی
دیگر رنج میبرند ( .)11 ،10 ،9وجود مشکالت هیجانی در افراد
مبتال به بیماریهای مزم جسمی ،نشانههای بیم اری را مت أثر
میسازد ،بهطوریکه چنی بیمارانی در مقایسه با بیماران ب دون
مشکالت هیجانی از عالئ م جس مانی و یمت ر ب ر میدهن د.
درواق در چن ی بیم ارانی عالئ م جس مانی ب ه هم ان ان دازه
نشانههای جسمی عینی با نشانههای افسردگی و اض را ،نی ز
راب ه دارند ( .)13 ،12بهطورکلی ،شواهد گوی ای رن اس ت ک ه
ا تال های روانی دارای اثرات سوئی بر فراین د بهب ود بیم اری
هستند ( .)11در بیماران قلبی عوام ط روان ی رس یبزا پیشب ی
پیشرگهی ضعیف ،شدت و امت بیماری و درنهایت مرگ اس ت
( .)9برای مثا نشان داده شده است که افراد سالمند مب تال ب ه
بیماریهای قلب ی نس بت ب ه س ایری از افس ردگی ش دیدتر و
مزم تر رنج میبرن د .همچن ی اغل ب در ی ک چر ه معی و،
گرفتار میشوند که در رن افسردگی به تشدید بیماری میانجامد
و بالعکس ( .)12در م العه دیگر نش ان داده ش ده اس ت ک ه در
مقایسه با ابتال به بیماری جسمی یا افسردگی بهتنهایی ،اب تالی
همزمان به افسردگی و بیماری مزم جسمی به نارسایی بیش تر
وضعیت سالمتی میانجامد (.)14
از س وی دیگ ر ش واهد موج ود گوی ای ای اس ت ک ه در
بیماریهای مزم همچون بیماری قلبی -عروقی ،عوامط روانی
ه م چ ون بر ورداری از حمای ت اجتم اعی ،ع زتنفس ب ا ،
مدیریت هیجانهای منفی مانند شم و احساس ناامی دی ،در
وضعیت بیماری و مذهب (معنویت) میتوانن د ب ا مت أثر س ا ت
عوامط بالینی و وضعیت زیستی ،در سازگاری ب ا ای بیماریه ا
نقش داش ته باش ند ( .)16 ،15بر ی از محقق ان در راب ه ب ا
سازگاری موف ب ا ی ک بیم اری م زم پ نج مؤلف ه را عن وان
کردهاند :انجام تکالیف سازگارانه (مثط سازگاری با ناتوانی ،حف
تعاد هیجانی و روابط سالم) ،نداشت ا تال های روانی ،وج ود
عواطف منفی کم و عواط ف مثب ت زی اد ،وض عیت عملک ردی
مناسب (مانند شغط) و رضایت و بهزیستی در حوزههای مختل ف
زندگی ( .)17عوامط روانی همچنی بهطور غیرمستقیم بر فع ا
سا ت مبتالیان به بیماری قلبی در فرایند درم ان و رفتاره ایی

رفیعی پور و همکاران
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ای پژوهش از نوع م العات مروری نظاممند بود .بهمنظور یافت
م العات و مناب مرتبط با عوامط ر بیماریهای قلبی عروقی،
از پایگاههای اطالعاتی و موتورهای جس تجو مانن د Google
 Scopus ،PubMed ،Scholarو  Elsevierو اس تفاده
گردید .جستجوی مقا ت در بازه زمانی  1995تا  2019میالدی
و با استفاده از کلیدواژههای بیماری قلبی عروقی و عوامط ر
بهصورت مجزا و ترکیبی انج ام ش د .اس ناد م رور ش ده ش امط
مقا ت منتشرشده در مج الت مربوط ه ب ود .در مرحل ه بع دی
مقا ت مرتبط بر اساس عنوان و چکیده مورد قضاوت و ارزیابی
قرار گرفته و همچنی برای جستجوی کامطتر ،مناب مقا ت نیز
بهمنظور یافت م العات مرتبط موردبررسی قرار گرفت .درنهایت
مقا تی که جامعه بیماران قلب ی عروق ی را ب ا ح داقط یک ی از
عوامط ر بررسی میکرد ،شامط م العات مدا لهای ،مق ع ی،
طولی و کهورت انتخا ،شدند .درنهای ت از مجم وع  257مقال ه
بهدسترمده تعداد  51مقال ه ک ه معیاره ای ورود ب ه م الع ه را
داشتند انتخا ،و موردبررسی قرار گرفتند .معیارهای ورود ش امط
وجود م العه در حوزه بیماریهای قلبی عروقی ،ق رار داش ت در
مح دوده زم انی م وردنظر ،تمرک ز م الع ه ب ر عوام ط ر
بیماریهای قلبی عروقی و دسترسی به مت کامط مقاله بود .در
نمودار زیر به مراحط و فرایند گزینش مقا ت موردم العه اش اره
شده است.
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همچون در بهت ر از وض عیت بیم اری ،مش ارکت در ارزی ابی
گزینههای درمانی ،ارتقای تالش بیمار برای تغییر رفتار بهمنظور
دستیابی بهسالمتی و ود م دیریتی عالئ م و وض عیت بیم اری
( )19 ،18و همچنی افزایش کارایی فراین د درم ان و درنهای ت
امید به زندگی و کیفیت زن دگی م ؤثر هس تند ( .)18س ازگاری
روانشنا تی ب ا بیم اری قلب ی ب رای م دیریت بهین ه بیم اری،
عملک رد جس می و هیج انی مناس ب و بهب ود کیفی ت زن دگی
ض رورت دارد ( .)17بر ی از محقق ان ب ر شناس ایی گس ترده
پیشبی های سالمت روان تأکید دارن د ت ا ی ک دی دگاه ج ام
نسبت به سازگاری با بیماری ارائه ش ود ک ه فرات ر از تأکی د ب ر
کاهش عالئم بیماری است (.)20
با توجه به رنچه ذکر شد شناسایی عوامط ر بیماریه ای
قلبی عروقی بهعنوان یک بیماری با عوام ط ر چندگان ه در
فرایند پیشگیری ،درم ان ،س ازگاری ب ا بیم اری و جل وگیری از
تشدید رن از ضرورتی اص بر وردار است و ای در حالی است
که کمتر م العهای بهصورت جام به معرفی تمام عوام ط ر
روانشنا تی ای بیم اری پردا ت ه اس ت .نت ایج ی ک م الع ه
نشاندهنده راب ه بیماری قلبی عروق ی ب ا عوام ط اس ترسزای
روانی و اجتماعی ازجمله افسردگی و اض را ،ناش ی از ان زوای
اجتماعی است ( Albert .)21و همکاران در م العه ود نش ان
دادند که س ح با ی اض را ،از ن وع ف وبی ب ا اف زایش ر
بیماری قلبی عروقی ،رریتم ی و م رگ ناگه انی قلب ی در زن ان
همراه است ( Whang .)22و همکاران در م العه ود از نق ش
افسردگی و ا تال های لق ی در ب روز زودرس بیم اری قلب ی
عروقی در زنان بر دادند ( Eng .)23و همکاران دریافتن د ک ه
تقویت تعلق ات و رواب ط اجتم اعی در م ردان ب ا ک اهش ر
مرگومیر ناشی از بیماریهای قلبی همراه اس ت ( .)24م الع ه
 Carneyو همکاران نشان داد که افسردگی زمینهس از ک اهش
نرخ تغییرپذیری ضربان قلب بوده و احتما انفارکتوس میوک ارد
را اف زایش میده د ( )26( Rozanski .)25در م الع ه ود
دریافت که عوامط مثب ت روان ی -اجتم اعی مانن د وشبینی،
احساسات مثبت ،زندگی اجتماعی فع ا و هدفمن د میتوانن د از
طری تأثیر مثب ت ب ر رفتاره ای بهداش تی و ارتق ای عملک رد
فیزیولوژیکی به بهبود کارکرد قلب کمک کنند.

شناسایی عوامط ر بیماری قلب ی عروق ی ب هعنوان ی ک
بیماری مزم در حا شیوع و ب ا عوام ط ر چندگان ه ب رای
پیشگیری ،درمان ،سازگاری با بیماری و جلوگیری از تش دید رن
از ضرورتی اص بر وردار است و ای در حالی است ک ه کمت ر
ر
م الع های بهص ورت ج ام ب ه معرف ی تم ام عوام ط
روانشنا تی ای بیماری پردا ته است .همچن ی ب ا توج ه ب ه
ای که بیماریهای قلبی-عروقی ازجمل ه بیماریه ای ش ای در
ایران هستند ،هزینههای فردی و اجتماعی زیادی را در پیدارن د
و تاکنون م العهای در زمینه شناسایی عوامط ر روانشنا تی
بیماریهای قلبی-عروقی در ایران صورت نگرفته است ،هدف از
نگارش ای مقاله مروری بررسی جام عوامط ر روانشنا تی
بیمارهای قلبی-عروقی بود.

عوامط

ر روانشنا تی بیماریهای قلبی عروقی

تعداد مقا تی که طی جستجوی دادهها
بهدسترمدهاند 257 :مقاله

فرایند یافت
مقا ت

تعداد مقا تی که از م العه
ارجشدهاند 78 :مقاله

تعداد مقا تی که با ذکر دلیط از
م العه ارج شدند 22 :مقاله

تعداد مقا تی که غربا شدهاند151 :
مقاله

غربالگری

تعداد مقا تی کاملی که بعد از بررسی
شایستگی به کار رفتند 73 :مقاله

دستیابی به
مقا ت مرتبط

تعداد م العاتی که در م العه کیفی به
کار رفتند 51 :مقاله
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تعداد مقا ت پس از حذف موارد تکراری:
 151مقاله

جم بندی
مقا ت مرتبط

شكل  .1فرایند بررسی و انتخاب مقاالت

یافت ههای م الع ه حاض ر ب ر اس اس عوام ط
بیماریهای قلبی عروقی گزارش میشود.
عوامل خطر روانشناختی
-1

ر در زمین ه
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 .1-1استرس :ازجمله عوامط د ی ط در ب روز و تش دید
بیماری عروق کرونر ،اس ترس اس ت .اس ترسهایی مث ط فش ار
کاری ،تعارضات بی فردی و مشکالت مالی از ع واملی هس تند
که در ابتال به بیم اری قلب ی -عروق ی م ؤثر هس تند .اس ترس
موجب تسری ضربان قلب ،افزایش انقب اض قل ب و فش ار ون
میش ود و ب ه دلی ط اف زایش ترش ح اپ ینف ری در درازم دت،
فرسودگی و رسیب سیستم قلب ی را ب ه دنب ا دارد ( .)11ب رای
مثا نش ان داده ش ده اس ت ک ه اف راد ش اغط در محیطه ای
پراسترس بیش از افراد شاغط دیگر در مع رض بیم اری قلب ی-
عروقی قرار دارند ( .)27حتی استرس ناشی از روابط بی ف ردی
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یافتهها

نیز به بیماری قلبی عروقی میانجامد .نتایج یک م الع ه نش ان
داد زنان مبتال به بیماری کرونر قلبی دارای تعارض ات زناش ویی
زیاد سه برابر زنان دیگر در معرض تجرب ه حمل ه قلب ی هس تند
(.)28
 .2-1افسردگی :افسردگی در بی بیم اران قلب ی بس یار
شای است .از هر پنج فرد مب تال ب ه بیم اری ع روق کرون ر ی ا
نارسایی قلبی یک نفر به افسردگی مبتال است .شیوع افس ردگی
در بی ای بیماران نسبت به افراد عادی حداقط سه براب ر اس ت
( .)29میزان شیوع افسردگی در بی بیماران سکته قلب ی از ای
مقدار هم بیشتر گزارش شده است؛ بهعبارتدیگر از هر سه ف رد
مبتال به سکته قلبی یک نفر عالئم افسردگی را ظ اهر میس ازد
( .)30انجم قلب رمریکا در حا حاض ر افس ردگی را ب هعنوان
یک عامط ر برای پیشرگهی ض عیف در بیم اران مب تال ب ه
نشانگان کرونری حاد به رسمیت میشناسد ( .)31افس ردگی ب ا
مجموعه رفتارهایی مربوط است که ناسالم هستند و ر م رگ
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انزوای اجتماعی :شواهد پژوهشی موجود بر اهمی ت تنه ایی
اجتماعی بهعنوان ی ک عام ط روانش نا تی در ب روز بر ی از
بیماریها ازجمله بیماری قلبی عروقی تأکید دارن د .در م الع ات
گون اگون ب ه نق ش تنه ایی اجتم اعی در ایج اد و پیش روی
بیماریهای قلبی بهعنوان یک عامط عمده مرگومیر در س ح
جهان پردا تهشده است .تنهایی با افزایش فشار ون سیستولیک
در بی افراد میانسا و سالمند هم راه اس ت .اف راد تنه ا ازنظ ر
جسمی انقباض قلبی و عروقی ،ض ربان قل ب و ب رون ده قلب ی
کمتری نسبت به افراد غیرتنها دارند ( .)48رنها بهاحتما بیشتر

] [ DOI: 10.52547/rbs.17.3.467

و عوارض قلبی دیگر را در پی دارند .بیم اران افس رده اس تقبا
ضعیفی از درم ان و برنام ههای ب ازتوانی دارن د ( .)32ب هعالوه
بیماران افسرده رفتارهای ناسالم بیشتری همچ ون ادام ه رژی م
پرچر ،،مصرف سیگار و کمتحرکی را از ود نش ان میدهن د؛
رفتارهایی که ود نتیجه سازوکارهای روانش نا تی مرب وط ب ه
افسردگی میباشند ( .)33برای مثا  ،ود کاررمدی ض عیف ای
بیماران به ای گونه است که رنها اعتقادی به ای موضوع ندارند
که با تغییر الگوهای رفتاری ود میتوانند توانایی کنتر بیماری
و پیش رفت رن را داش ته باش ند .نت ایج م الع ات انجامش ده در
نمونههایی از ای بیماران گویای ای بود که ود کاررمدی پایی
با استقبا ضعیف از درمان و ک اهش رفتاره ای ود م دیریتی
همراه است (.)34
بیماران قلبی عروقی که همزمان عالئم افس ردگی را نش ان
میدهن د ،حت ی پ س از دریاف ت اق دامات درم انی زم ب ا
محدودیتهای جسمانی و کیفیت زندگی پایی تر مواجهه هستند
( .)35نتایج م العات نشان داده است که بیماران قلبی مبتال ب ه
عالئم افس ردگی همب ود ب هاحتما بیش تری در مع رض ر
عوارض قلبی مجدد و مرگ قرار دارند .برای مثا احتم ا ب روز
عوارض قلبی عروقی بعدی در افراد افس رده مب تال ب ه س ندروم
کرونری حاد دو برابر است ( .)36مکانیسم زیربنایی راب ه ب ی
افسردگی و ر بیماری قلبی از هر دو بع د زیس تی و رفت اری
قابط بررسی است .از بعد رفتاری ،افسردگی با عدم پایبن دی ب ه
رفتارهای سالم و کاهنده ر بیماری ازجمل ه فعالی ت جس می،
سیگار نکشیدن و مصرف داروهای بیماری همراه است .چن دی
م العه نیز از میانجیگری ای عوامط در راب ه بی افس ردگی و
پیشرگهی ض عیف بیم اران قلب ی ب ر میدهن د ( .)37از بع د
زیستی ،محققان افس ردگی را ب ا فراین دهای الته ابی ،کژک اری
سیستم عصبی ودمختار و جریان شریانی رسیبدیده ک ه ر
ایسکمی میوکارد را افزایش میدهد ،مرتبط میدانند (.)38
 .3-1خشم و خصومت :نشان داده شده است که شم
ر بیماری کرونری قلب را بی افراد سالم اف زایش میده د و
همچنی به پیشرگهی ضعیفتر در بی بیماران منجر میگ ردد
( .)39-41همچنی نتایج م العات دیگر نشان میدهد که شم
ر بیماری قلب ی و فش ار ون ب ا را اف زایش میده د (.)42
درواق  ،فشار ون با بهعنوان یکی از عوامط ر بیماری قلبی

تحت تأثیر عوامط روانی همچ ون اس ترس ،تی پ شخص یتی و
شم قرار دارد ( .)43ص فت ش م ش دید ب ا پیام دهای قلب ی
عروقی مشکطزا مرتبط است و افرادی که ب ا ص فت ش مگی
بودن شنا ته میشوند بیش از سایر افراد در معرض حمله قلب ی
قرار دارند .ای عوامط روان ی ب ا اث ر گذاش ت ب ر سیس تمهای
مختلف بدن ازجمل ه سیس تم قلب ی عروق ی و سیس تم عص بی
ودکار میتوانند به بدتر شدن ای بیماریها منج ر ش وند (.)43
در مقابط شم و صومت ،ص فت بخش ش وج ود دارد ک ه ب ر
کاهش فشار ون و بهبود ضربان قلب مؤثر است (.)44
م العه مروری  Mostofskyو همکاران بهمنظور بررس ی
اثر انفجار شم بر راهاندازی عوارض قلبی عروق ی نش اندهنده
چهار پیامد انفارکتوس میوکارد ،س کته ایس کمیک ،پ اره ش دن
رنوریسم و رریتمی ب نی بود .همچن ی هم ه رنه ا د ل ت ب ر
افزایش عوارض قلبی عروقی در عرض دو ساعت پس از انفج ار
شم داشتند ( .)45راب ه بی شم و ع وارض قلب ی عروق ی از
طری افزایش کاتکو رمی ها ،افزایش نیاز میوکارد به اکسیژن
و افزایش تجم پالکتها است که ود منجر به ایجاد ایسکمی
گ ذرا ،گس یختگی پال ه ای رس یبپذیر و اف زایش پتانس یط
ترومبوتیک و به دنبا رن ایسکمی میوکار یا مغ زی ی ا رریتم ی
بد یم میشود ( .)46بهطورکلی تحقیقات نشان دادهاند که بعد از
یک حمله حاد شم ر نشانگان کرونری حاد ،سکته و رریتمی
بد یم افزایش مییابد .انجام یک م العه بر روی  4000بیمار ب ا
ر
انف ارکتوس میوک ارد (س کته قلب ی) نش ان از اف زایش
انفارکتوس در ظرف دو ساعت پس از فوران شم داشت که اثر
شم با افزایش شدت رن افزایش مییافت (.)47
 .4-1عدددب برخددورداری از تمایددت اجتمدداعی و

عوامط

ر روانشنا تی بیماریهای قلبی عروقی
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تغییراتی را در سیستم ایمنی ود نشان میدهند و همچنی چاق
میباشند ( .)49احساس تنهایی یا ان زوای اجتم اعی ب ا ک ارکرد
ایمن ی معی و ،و فش ار ون ب ا هم راه اس ت ( .)48از دی د
زیستش نا تی ،سیس تم عص بی س مهاتیک و هیهوت ا موس-
هیهوفیز -غده فوق کلیه قویاً در مقابله با اس ترس نق ش دارن د.
عملکرد ای سیستمها نیز ود بهطورجدی به سیستم اجتماعی و
به صوص احساس نزدیکی و صمیمیت با دیگران بس تگی دارد
(.)50
تنهایی ب ا وا ،،به رهوری و کیفی ت پ ایی  ،نش انههای
افسردگی ،مصرف الکط و عدم سازگاری با بیماری هم راه اس ت
( .)51عالوه بر ای  ،بر ی از م العات گزارش میدهند که اف راد
تنها بیشتر در معرض ر م رگ هس تند ( .)52س و ب ا ی
حمایت عاطفی از افراد مس میتواند ب ه رنه ا کم ک کن د ت ا
مشارکت اجتماعی فعا تر داشته باشند ،عملکرد شنا تی بهت ری
را از ود نشان دهند و کاهش س ح افسردگی و افزایش فعالیت
جس می را تجرب ه کنن د ( .)54 ،53نت ایج م الع ه دیگ ری
نشاندهنده راب ه تنهایی با افزایش بروز بیماری کرون ری قل ب
در ب ی زن ان ب ود ( .)55نت ایج ی ک م الع ه نش ان داد ک ه
بر ورداری از حمایت عاطفی راب های اص (ب رای مث ا در
راب ه با فرزند و همسر) با کاهش احتما مرگ و افزایش ط و
عمر در بیماران قلب ی عروق ی دارد ( .)56پژوهشه ای موج ود
گویای ای است که طو نی شدن زمان بهبودی از بیماری قلبی
و افزایش احتما مرگ با حمایت اجتماعی پایی  ،ارتباط محدود
با اطرافیان همچون همسر ،دوستان و بستگان راب ه دارد (.)57
همچنی بسیاری از م العات گویای تأثیر مثبت ارتب اط بیم ار و
کادر درمان در نتایج درم انی اس ت؛ بهطوریک ه ای تع امالت
مثبت در تصمیمگیری مشتر ( ،)58اهمی ت دادن ب ه نظ رات
بیمار ( ،)59ارائ ه اطالع ات ک افی در زمین ه درم ان (،)60-61
افزایش رض ایت بیم ار ،دان ش وی در م ورد بیم اری ،وض عیت
سالمتیاش ،ارتق ای رفتاره ای ودمخت ار ،س المت هیج انی،
بهبود بیماری و کاهش ارجاعات برای رزم ایش تشخیص ی ()61
نقش دارند .ارتباط ضعیف موجب کاهش اعتماد بیم ار ب ه رون د
درمان ،ک اهش اس تفاده از دمات پیش گیرانه ،ع دم پ ذیرش
توصیههای پزشکی و کاهش رفتاره ای س المتی میش ود (،62
.)63

 .5-1اضطراب :م العات فراتحلیلی ا یر از راب ه بی
اض را ،و افزایش ر ابتال به انواع بیماریهای قلبی عروقی،
ازجمله سکته قلبی ،بیماری عروق کرونر قلب ،نارسایی قلبی و
مرگ قلبی عروقی بر میدهند .بهطور مثا بر ی از محققان
در م العهای با بررسی  49321مرد و پس از  37سا دریافتند
که تشخیص ا تال اض رابی در ای افراد راب ه قوی با بیماری
کرونری قلبی و انفارکتوس میوکارد (سکته قلبی) دارد (.)64
همچنی  Grossو همکاران ( )65با بررسی  25895مرد و زن
و پس از  7سا دریافتند که راب ه قوی بی اض را ،و افزایش
ر بروز بیماری کرونری قلبی وجود دارد .گرچه که راب ه
دقی بی اض را ،و ا تال ت اض رابی با بیماری قلبی عروقی
نامشخص است ،بر ی از مسیرهایی که اض را ،میتواند به
بروز و پیشرفت ای بیماری بیانجامد پیشنهاد شده است.
رایجتری مد زیستی مورد پیشنهاد درباره اثرات اض را،،
مربوط به افزایش فعالیت سیستم عصبی ودمختار است .طب
ای مد  ،اض را ،موجب فعالیت بیشازحد محور
هیهوتا موس-هیهوفیز -غده فوق کلیه و سیستم عصبی
سمهاتیک میشود که ود منجر به افزایش رزادسازی کاتکو
رمی ها و رسیب سلو های اندوتلیا و درنهایت تصلب شرایی ،
بیماری عروق کرونری و عوارض کرونری حاد میگردد ( .)9بر
اساس فرایند م ر شده در ای مد  ،اض را ،میتواند به
افزایش فشار ون بیانجامد .اثرات سیستم عصبی سمهاتیک و
بیش فعالی محور هیهوتا موس-هیهوفیز -غده فوق کلیه باهم
میتوانند به افزایش ر بیماری قلبی عروقی و کاهش رستانه
برای ایسکمی قلبی ،رریتمیها و مرگ قلبی ناگهانی همراه منجر
شوند .یافته بر ی م العات بهجز راب ه بی اض را ،و بیماری
قلبی کرونر بر راب ه نیرومند بی اض را ،و مرگ قلبی ناگهانی
د لت دارد ( .)66بر اساس چندی م العه بی اض را ،و
شا صهای کارکرد ودکار ازجمله کاهش تغییرپذیری قلب و
کنتر بارورفلکس قلبی ( )67راب ه وجود دارد .همچنی
اض را ،در افراد سالم با افزایش فعالیت پالکت و شا صهای
التهابی ( )68راب ه دارد .سازوکار دیگری که میتواند به توضیح
راب ه بی اض را ،و بیماری کرونری قلب بهردازد ،وجود
رفتارهای ناسالمی چون کمتحرکی جسمی ،رژیم غذایی ناسالم
و سیگار کشیدن است .درواق اض را ،با یک سب ک زندگ ی
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نویسندگان

جدول  .1مروری بر مطالعات انجابشده در مورد عوامل خطر روانشناختی بیماری قلبی عروقی
نتایج
نوع پژوهش شرکتکنندگان
سا

 Hareو همكاران ()35

2013

کیفی

بیماران قلبی مبتال به افسردگی

 Bautistaو همكاران ()37

2012

کمی

 Puhallaو همكاران ()39

2019

کیفی

افراد مستعد بیماری قلبی مبتال به
افسردگی
افراد سالم و بیماران قلبی

 Changو همكاران ()42

2002

کیفی

جمعیت عادی

 Mittlemanو همكاران ()46

1995

کیفی

بیماران قلبی تحت عمط جراحی

 Mostofskyو همكاران ()47

2013

کیفی

بیمار مبتال به انفارکتوس میوکارد

 Cacioppoو همكاران ()48

2002

کمی

افراد میانسا و سالمند

 Nausheenو همكاران ()51

2007

کمی

افرادی که از همسرشان جدا شدهاند

 Janszkyو همكاران ()64

2010

کمی

مردان مبتال به ا تال ت اض رابی

 Grossو همكاران ()65

2018

کیفی

مردان و زنان جمعیت عادی

 Cohenو همكاران ()29

2015

کمی

افراد مض ر ،و غیر مض ر،

 Bautistaو همكاران ()37

2012

کمی

افراد سالم

 Youngو )74( Koopsen

2010

کمی

بیماران مبتال به حمله قلبی

 Kimو همكاران ()54

2019

کمی

افراد مس

 Compareو همكاران ()55

2013

کیفی

زنان

انفجار شم با پیامدهای انفارکتوس میوکارد ،سکته ایسکمیک،
پاره شدن رنوریسم و رریتمی ب نی همراه است.
ر انفارکتوس در ظرف دو ساعت پس از فوران شم افزایش
ر نیز افزایش مییابد.
دارد و همراه با افزایش اثر شم ،ای
احساس تنهایی با افزایش فشار ون سیستولیک و انقباض قلبی
و عروقی ،ضربان قلب و برون ده قلبی کمتر همراه است.
انزوای اجتماعی با کارکرد ایمنی معیو ،و فشار ون با همراه
است.
تشخیص ا تال اض رابی در ای افراد ،با بیماری کرونری قلبی
و انفارکتوس میوکارد در ارتباط است.
در یک مدت پیگیری  7ساله ،راب ه قوی بی اض را ،و
افزایش ر بروز بیماری کرونر قلب وجود دارد.
اض را ،با کاهش تغییرپذیری قلب و کنتر بارورفلکس قلبی
همراه است.
اض را ،در افراد سالم با افزایش فعالیت پالکت و شا صهای
التهابی همراه است.
معنویت و مذهب با شیوع عوامط ر حمله قلبی ،به صوص
استرس ،بهبود کیفیت زندگی و ود کاررمدی بعد از سکته قلبی
همراه است.
احساس تنهایی یا انزوای اجتماعی با کارکرد ایمنی معیو ،و
فشار ون با و در مقابط س و با ی حمایت عاطفی با
عملکرد شنا تی بهتر ،کاهش س ح افسردگی و افزایش فعالیت
جسمی همراه است.
تنهایی با افزایش بروز بیماری کرونری قلب همراه است.

 Schoenthalerو همكاران

2014

کمی

افراد بیمار

()57

تصمیمگیری مشتر
ارتباط است.

با کادر درمان با نتایج درمانی بهتر در
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 Joekesو همكاران ()34

2007

کمی

بیماران قلبی افسرده

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.10.7

 Wongو همكاران ()28

2018

کمی

] [ DOI: 10.52547/rbs.17.3.467

 Merzو همكاران ()27

2002

کیفی

افراد شاغط در محیط پراسترس و کم
استرس
زنان مبتال به بیماری کرونر قلبی

افراد شاغط در محیطهای پراسترس بیش از افراد شاغط دیگر
در معرض بیماری قلبی عروقی قرار دارند.
زنان مبتال به بیماری کرونر قلبی با تعارضات زناشویی 3 ،برابر
بیش از سایر زنان در معرض حمله قلبی هستند.
ود کاررمدی پایی در بیماران قلبی با افسردگی با استقبا
ضعیف از درمان و رفتارهای ود مدیریتی ضعیف همراه است.
بیماران قلبی مبتال به افسردگی با افت کیفیت زندگی سالم
مواجهه هستند.
در ای افراد افسردگی با عدم پایبندی به رفتارهای سالم مانند
فعالیت جسمی ،سیگار نکشیدن همراه است.
شم ر بیماری کرونری قلبی را افزایش میدهد و به
پیشرگهی ضعیفتر در بی بیماران قلبی منجر میشود.
شم ر بیماری قلبی و فشار ون با را افزایش میدهد.

عوامط

ر روانشنا تی بیماریهای قلبی عروقی

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

یافتههای م العه حاضر گویای ای است که استرس ،افسردگی،
شم و صومت ،اض را ،،عدم بر ورداری از سالمت معنوی و
صوصیات شخصیتی ازجمله عوام ط ر بیماریه ای قلب ی
عروقی هستند .بررسی نتایج س ایر م الع ات انجامش ده در ای
زمینه نشان میدهد که اغلب پژوهشهای انجامشده به صوص
در جمعیت ایرانی بر عوامط ر زیستی و سبک زن دگی تأکی د
دارند .بهطور مثا بیژنی و همکاران با بررسی شیوع عوامط ر
بیماریهای قلبی و عروقی در سالمندان امیر شهر نش ان دادن د
که فراوانتری عوام ط ر بیماریه ای قلب ی و عروق ی ب ه
ترتیب اضافهوزن و چ اقی ،فش ار ون ب ا  ،دیاب ت و اس تعما
د انیات است ( .)78باای حا م العاتی نیز ب ه بررس ی عوام ط
ر روانشنا تی بیماری قلبی عروقی پردا تهاند .حسی پ ور و
پورشریفی در م العهای ب ا ه دف تعی ی پیشبین ی کنن دههای
روانشنا تی و شخصیتی بیم اری قلب ی عروق ی دریافتن د ک ه
متغیرهای اس ترس ،ح س انس جام ،حمای ت اجتم اعی ،س بک
مقابل های ،عواط ف منف ی و ب ازداری اجتم اعی از عوام ط
تعیی کننده بیماری کرونر قلب هستند ( .)79رحیمی ان ب وگر در
م العهای با هدف بررسی عوامط ر روانشنا تی ،اجتماعی و
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مذهب :معنویت بهعنوان نیروی حیاتی و یکهارچه کننده زندگی
سبب تعاد بیشتر جسمی ،روانی و بهزیستی اجتم اعی میش ود
( .)71زم است عالوه بر بیماری موجود بیمار را ب هعنوان ی ک
کط و از تمام جوانب در نظر گرفت ،زیرا که در غیر ای ص ورت
فرایند بهبودی بیمار دچار ا تال میش ود ( .)72بیم اری رن ج
کشیدن و مواجهه ب ا م رگ همگ ی تج ار ،معن وی هس تند و
معنویت میتواند در فراین د بهب ودی دارای نق ش مهم ی باش د
( .)73معنویت و مذهب از طری تعاد جسمی و روانی ،افزایش

بحث و نتیجهگیری

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.10.7

ناسالم در فرد مبتال به بیماری کرونری قل ب هم راه اس ت و در
س ازگاری ب ا بیم اری ل ط ایج اد میکن د ( .)69،22در ک ط
اض رابی که به دنبا انفارکتوس قلبی اتفاق میافتد با اس تقبا
ضعیف از توصیههای پزشکی ازجمله توقف کشیدن سیگار همراه
است (.)70
 .6-1عوامل شخصیتی :متغیر شخصیت تعیی کننده مهم ی
در تجربه استرس اس ت .شخص یت اف راد ب ا تی پ  Aاف رادی
رقابتطلب ،حساس به زمان و ش ب وده و بیش تر در مع رض
بیماری قلبی عروقی و حمله قلبی قرار دارند .ای افراد در شرایط
استرسزا برانگیختگی فیزیولوژیک با یی مثط اف زایش ض ربان
قلب ،فشار ون و س ح ک اتکو می ه ا و کورتیکواس تروییدها
نشان میدهند .طب یافته تحقیقات ا یر عامط مه م م رتبط ب ا
ای تیپ شخصیتی شونت است که پیشبی نیرومن د بیم اری
قلبی عروقی است .نشان داده شده است که افرادی ک ه ب هطور
مرتب شم را تجرب ه میکنن د ب هاحتما س ه براب ر بیش تر از
دیگران دچار حمله قلبی میشوند .شخصیت ن وع  Dی ا رش فته
محصو م العات انجامشده در مورد س بکهای مقابل ه م ردان
مبتال به بیماری قلبی است .ای نوع از شخصیت با ترکیبی از دو
سازه شخصیتی ثابت یعن ی عاطف ه منف ی و ب ازداری اجتم اعی
مشخص میشود .عاطفه منفی تمای ط ب ه تجرب ه هیجانه ای
منفی از قبیط بیقراری و ماللت ،بیم و تحریکپ ذیری در تم ام
موقعیتها است .ب ازداری اجتم اعی ،تمای ط ب ه ب ازداری بی ان
هیجانها ،س و با ی تجربه ناایمنی در موقعیتهای اجتماعی
و کنتر ود رشکارسازی بهطور افراطی از ترس ع دم رض ایت
دیگران است (.)70
 .7-1عدددب برخددورداری از سدد مت معنددوی و

امید ،وشبینی ،حس کنتر  ،پیوس تگی ،ع زتنفس ،احس اس
رضایت از زندگی ،مقابله کردن ،ک اهش اس ترس ،ودشناس ی،
فروتنی ،شفقت ،رد ،نوعدوس تی ،ح شناس ی و ودکاررم دی
منجر به سالمت روان و سازگاری بهتر با بیماری میشوند .نتایج
م العات مختلف از راب ه بی معنویت و مذهب با شیوع عوام ط
ر حمله قلبی به صوص اس ترس ،نق ش معنوی ت در بهب ود
کیفیت زن دگی و ود کاررم دی بع د از س کته قلب ی و ایج اد
سالمت روانی و سازگاری با بیماری بر میدهند (.)74-76
 .8-1وضعیت اجتماعی اقتصادی :نتایج م العهای در
س ا  2015نش ان داده اس ت ک ه از می ان  17میلی ون م رگ
ناگهانی (زیر  70سا ) ناشی از بیماریهای غیرمسری 82 ،درصد
مربوط به کشورهای با دررمد کم و متوسط است؛ که  37درص د
از رن بیم اران مب تال ب ه بیماریه ای قلب ی عروق ی (ب یش از
سهچهارم مرگومیر ناشی از سکته قلبی در کشورهای کمدررم د
و متوسط دیده میشود) هستند (.)77

رفیعی پور و همکاران

www.mui.ac.ir

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

تحقیقات علوم رفتاری  /دوره  / 17شماره 1398 / 3

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.10.7

475

] [ DOI: 10.52547/rbs.17.3.467

مرتبط با بیماری در پیدایش عوارض قلب ی عروق ی در بیم اران
دیابتی نوع دو نشان داد که هموگلوبی گلوکوزیل ه ،نمای ه ت وده
ب دنی ،کیفی ت زن دگی ،ت ا،روری و ود م دیریتی دیاب ت در
پیدایش عوارض قلبی عروقی در ای بیماران سهیم هستند (.)80
زینالی و همک اران ب ا بررس ی نیم رخ شخص یتی و مؤلف ههای
سالمت روانی بیماران قلبی در مقایسه با افراد به هنجار دریافتند
که افراد مب تال ب ه بیم اری قلب ی در مقاب ط اف راد س الم دارای
شخصیتی نوروزگرا ،غیر منع ف ،باوجدان ،افس رده ،مض ر ،و
پراسترس هستند (.)81
انجانی و همکاران در م العه ود با تأکید بر نقش عوامط
شخصیتی و سبکهای مقابلهای در ایجاد بیماری قلبی عروق ی،
عامط شخصیتی نورزگرایی را که از رگ ههایی چ ون ص ومت،
غم ،بدبینی و عواطف منفی اشباعش ده اس ت ،س بک مقابل های
اجتنا ،که شیوهای منفی و هیج انی در بر ورد ب ا روی دادهای
اس ترسزای زن دگی اس ت و همچن ی س بک ودکنترلی
( ویشت داری) که مان بروز احساسات و هیجانات فرد میش ود
و ن وعی ب ازداری ع اطفی را ایج اد میکن د ،ازجمل ه عوام ط
روانشنا تی رساز معرفی کردند ( )83( Smith .)82دریافت
که نورزگرایی عامط مهم زمینهساز در اب تال ب ه بیم اری کرون ر
قلبی است Merz .و همکاران ( )27در م العه ود نشان دادن د
که افراد شاغط در محیط پراسترس بیش از افراد شاغط دیگر در
معرض بیماری قلبی عروق ی ق رار دارن د Wong .و همک اران
( )28با بررسی زنان دچار تعارضات زناشویی با سایر زنان به ای
نتیجه دست یافتند که زنان دارای تعارضات زناشویی ،س ه براب ر
بیش از سایر زنان در معرض حمله قلبی قرار دارن دVollrath .
و همک اران ( )84ب ا بررس ی راب ه ب ی شخص یت و عوام ط
رساز قلبی نشان دادن د ک ه عام ط شخص یتی ن وروزگرایی،
همسازی و وظیفهشناسی تأثیر منفی بر عالئم قلبی دارندLow .
و همکاران ( )85دریافتند که صومت و عصبانیت سرکو،ش ده
از عناصر رسیبش نا تی الگ وی رفت اری تی پ  Aهس تند ک ه
بیشتری راب ه را با بیم اری ع روق کرون ر قل ب دارد Epel .و
همکاران ( )86نیز نشان دادند که استرس حاد ،عواطف منف ی و
صومت ممک است با تأثیر بر دیگر عوامط رساز مثط س ح
ر کلی ابتال به بیماری
با ی کلسترو باعث افزایش احتما
کرونر قلب شوند.

استرسهای ک اری ،ب ی ف ردی و م الی از طری تس ری
ضربان قل ب ،اف زایش انقب اض قل ب و فش ار ون و همچن ی
افزایش ترشح اپینفری در درازمدت فرسودگی و رسیب سیس تم
قلبی را به دنبا دارن د ( .)28افس ردگی در ب ی بیم اران قلب ی
بسیار شای است .افسردگی با مجموعه الگوهای رفتاری ناس الم
همچون رژیم غذایی پرچر ،،مصرف سیگار و کمتحرکی همراه
است که ر مرگ و عوارض قلب ی دیگ ر را موج ب میش ود
( .)35همچنی بیم اران افس رده اس تقبا ض عیفی از درم ان و
برنامههای بازتوانی دارند .از س وی دیگ ر افس ردگی ب ا ک اهش
انگیزه و انرژی برای تالش برای دستیابی به س المتی و س ح
پایی کیفیت زندگی همراه است .از بع د زیس تی ،افس ردگی ب ا
فرایندهای التهابی ،کژکاری سیستم عصبی ودمخت ار و جری ان
شریانی رسیبدیده که ر ایسکمی میوکارد را افزایش میدهد،
مرتبط است (.)37 ،36
صفت شم شدید با پیامدهای قلبی عروقی مشکطزا مرتبط
است و افرادی که با صفت ش مگی ب ودن ش نا ته میش وند
بیش از سایر افراد در معرض حمله قلبی قرار دارند .تجربه شم
با اثر گذاشت بر سیستمهای مختلف بدن ازجمله سیس تم قلب ی
عروقی و سیستم عصبی ودکار میتواند منج ر ب ه ب دتر ش دن
بیماری قلبی عروقی شود ( .)47راب ه بی شم و عوارض قلبی
عروقی از طری افزایش کاتکو رمی ها ،افزایش نی از میوک ارد
به اکسیژن و افزایش تجم پالکتها اتفاق میافتد و ود سبب
ایس کمی گ ذرا ،گس یختگی پال ه ای رس یبپذیر و اف زایش
پتانسیط ترومبوتیک و به دنبا رن ایسکمی میوکار یا مغ زی ی ا
رریتمی بد یم میگردد ( .)47 ،41 ،6انزوا و تنهایی اجتماعی نیز
با افزایش فشار ون سیستولیک در بی افراد میانسا و س المند
همراه است .افراد تنها نسبت به افراد غیرتنه ا انقب اض قلب ی و
عروقی ،ضربان قلب و برون ده قلبی کمتر و فشار ون ب ا تری
دارند ( .)15،21همچنی ضعف در سیستم ایمنی بدن و چاقی در
افراد تنها شای تر است ( .)54تنهایی با وا ،،بهرهوری و کیفیت
ضعیف ،نشانههای افسردگی ،مصرف الک ط هم راه اس ت (.)53
اض را ،نیز از طری اف زایش فعالی ت مح ور هیهوت ا موس-
هیهوفیز -غده فوق کلیه و سیستم عصبی س مهاتیک منج ر ب ه
افزایش رزادسازی کاتکو رمی ها و رسیب سلو های ان دوتلیا
و درنهایت تصلب شرایی  ،بیم اری ع روق کرون ری و ع وارض

عوامط

ر روانشنا تی بیماریهای قلبی عروقی

بدی وسیله از تمامی افرادی که در نگارش ای مقال ه همک اری
نمودند ،تشکر و قدردانی به عمط میرید.
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کرونری حاد میگردد ( .)22س ازوکار دیگ ری ک ه میتوان د ب ه
توضیح راب ه بی اض را ،و بیم اری کرون ری قل ب به ردازد،
وجود رفتارهای ناسالمی چون کمتحرکی جسمی ،رژی م غ ذایی
ناسالم و سیگار کشیدن است (.)29
عامط شخصیت تعیی کنن ده تجرب ه اس ترس اس ت .اف راد
دارای شخص یت تی پ  Aدر ش رایط اس ترسزا برانگیختگ ی
فیزیولوژیک با یی مثط افزایش ضربان قلب ،فشار ون و س ح
ک اتکو می ه ا و کورتیکواس تروییدها نش ان میدهن د .طب
یافتههای تحقیقات ا یر عامط مهم مرتبط با ای تیپ شخصیتی
شونت است که پیشبی نیرومند بیماری قلبی عروق ی اس ت.
شخصیت نوع  Dبا ترکیبی از دو س ازه شخص یتی ثاب ت یعن ی
عاطفه منفی و ب ازداری اجتم اعی زمینهس از تجرب ه اس ترس و
هیجانهای منف ی و ب روز بیم اری قلب ی اس ت ( .)70از دیگ ر
عوامط د یط در کاهش ر بیماریهای قلبی عروقی ،معنویت
و فعالیت مذهبی است ( .)71عامط معنوی ت و م ذهب از طری
تعاد جسمی و روانی ،افزایش امید ،وشبینی ،ح س کنت ر ،
پیوستگی ،عزتنفس ،احساس رضایت از زندگی ،مقابل ه ک ردن،
کاهش استرس ،ودشناسی ،فروتنی ،شفقت ،رد ،نوعدوس تی،
ح شناسی و ودکاررم دی منج ر ب ه س المت روان و ک اهش
احتما ابتال به بیماری قلبی و سازگاری بهتر با بیماری میش ود
(.)76
درمجموع عوامط ر بیماریه ای قلب ی عروق ی ش امط
استرس ،افسردگی ،شم و صومت ،اض را ،،عدم بر ورداری
از سالمت معنوی و صوصیات شخصیتی است .بر ای اس اس
متخصص ان ح وزه س المت میتوانن د ب ا ت دوی پروتک ط و

برنامههای درمانی که عوامط فوق را تحت پوشش قرار میده د
ای گروه از بیماران را در جهت بهبودی بیشتر یاری رسانند .ای
موضوع به صوص در ایران که شیوع بیماریهای مزم ازجمله
بیماری قلبی عروقی زیاد است و جمعیت رن در معرض ابتال ب ه
ای گروه از بیماریها قرار دارند ،دارای اهمیت اصی اس ت .ب ا
توجه به نتایج پژوهش حاضر متخصصان حوزه سالمت در ایران،
در کنار شناسایی عوامط ر زیستی بیماریهای قلبی عروق ی،
میتوانند ب ا عوام ط روانش نا تی ررف ری ای بیم اری در
جمعیت ایرانی رگاه شوند و متناسب با عامط موردنظر به ت دوی
مدا الت رواندرمانی مکمط با سایر رویکردهای درمانی اص لی
بهردازند.
تنها محدودیت م العه حاضر دسترسی به بر ی کتب و نی ز
مناب متون اکستری بهویژه متون ارائهشده در س مینارها ب ود.
پیشنهاد میشود در م العات رتی به بررسی تم ام عوام ط ر
بیماری قلبی عروقی شامط عوامط زیس تی و روان ی و همچن ی
میزان اهمیت و س هم هری ک در ب روز و تش دید ای بیم اری
پردا ته شود .همچنی تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی و.مانند رن
نیز لحاظ شوند تا تأثیر ای متغیرهای جمعی ت ش نا تی نی ز در
ایجاد و روند بیماری قلبی عروقی مشخص شود.
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Aim and Background: Cardiovascular disease (CVD) is a chronic medical condition that affects many aspects
of patients' lives. Therefore, it is important to identify risk factors of CVD for the design of interventional and
preventive programs. The purpose of this study was to review the psychological risk factors of CVD.
Methods and Materials: This systematic review study examines the psychological risk factors of CVD. For this
purpose, articles from 1995 to 2019 were searched from the databases of Google Scholar, PubMed, Scopus and
Elsevier. Out of 257 articles, 51 articles were finally used in this study.
Findings: The results of this study showed that various factors such as stress, depression, anger and hostility,
lack of social support, anxiety, lack of spiritual health and personality traits such as type A personality in the
development of CVD is involved.
Conclusions: According to the findings of the study, health professionals can prevent and control of CVD in
different age groups by designing educational programs focused on risk factors of this disease such as stress,
depression, anger, social isolation and anxiety.
Keywords: Cardiovascular disease, Psychological risk factors.
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