
پایان نامه
پزشکیدر رشته دکتراي عمومیدوره

عنوان
در بروز پنومونی ناشی از ونتیالتور در سیلور کوتداثر لوله تراشه آنتی باکتریال 

بیمارستان ولیعصر اراك در ) ICU(بیماران اینتوبه بستري در بخش مراقبت هاي ویژه 
1396سال 

و نگارشپژوهش
دکتر مرضیه محمدي جونوشی

اد راهنماتاس
بهنام محمودیه  دکتر 

متخصص بیهوشی، استادیار دانشگاه

دکتر علیرضا کمالی
بیهوشی، دانشیار دانشگاهمتخصص 

اساتید مشاور
دکتر نادر زرین فر

متخصص عفونی، دانشیار دانشگاه

9813-زمستان 



تقدیمبه

:باتشکر و سپاس فراوان از

گرامیاساتید از

جناب  آقایان دکتر محمودیه، کمالی و زرین فر 

که در انجام مراحل مختلف این تحقیق صمیمانه وقت گرانبهاي خـود را  

شـان ایـن کـار    شک بدون راهنماییهـاي ارزنـده  و بیند  در اختیارم گذاشت

.شدمحقق نمی

که با اجراي معاونت پژوهشی بیمارستان ولیعصر اراكاز 
.نموده تقدیر و تشکر بعمل می آیداین پژوهش موافقت 



چکیده

:مقدمه

با توجـه  . ي ویژه می باشدپنومونی ناشی از ونتیالتور یکی از اصلی ترین معضالت بیماران اینتوبه در بخش مراقبت ها

در بروز پنومونی ناشـی ونتیالتـور   سیلور کوتدلوله تراشه آنتی باکتریال، در این مطالعه اثرات لوله تراشه آنتی باکتریالبه نقش 

. مورد بررسی قرار گرفت

: مواد و روش ها

لولـه تراشـه   (بیمـار نیازمنـد اینتوبـه انتخـاب و در دو گـروه مـورد      108کارآزمایی بالینی یک سوکور در یک مطالعه 

Silver coated(و شاهد)شکل ترشحات، لکوسیتوز، افـت  اطالعات دموگرافیک، تغییر حجم و . قرار گرفتند) لوله تراشه معمولی

APACHE IIدرصد اشباع اکسیژن، تب، معیارها SCore-ETT    در روز هاي اول و دوم براي تمـام بیمـاران ثبـت و در دو

.گروه مورد مقایسه قرار گرفت

: نتایج

-(1.42±)42.93بـه ترتیـب   شـاهد و مـورد در گروههـاي VAP1و زمـان بـروز عالئـم    سنی)SEM±(میانگین

بــه شــکل SILVER COATEDلولــه تراشــهانتوباســیون بــا. بــودروز (2.1±)8.5و (1.8±)5و ســال (±2.08)47.86

، مثبـت  )P=0.0006(، لکوسـیتوز )P=0.019(، تـب )P=0.04(ترشحات چرکـی بروز ، )P=0.027(معناداري حجم ترشحات

را کـاهش  ) P<0.0001(و آپاچی اسکور روزهـاي اول و دوم  )P=0.001(VAP، زمان بروز عالئم )P<0.0001(شدن کشت

بـه شـکل   SILVER COATEDبوده و لوله تراشه درصد26و 18در گروه مورد و شاهد به ترتیب VAPشیوع .می دهد

).P=0.0003(را کاهش می دهدVAPمعناداري بروز 

: نتیجه گیري

نسبت به لوله تراشه معمولی در بیمـاران اینتوبـه نقـش مـوثر تـري در بهبـود       SILVER COATEDلوله تراشه 

.داردICUپروگنوز بیماران اینتوبه بستري در 

لوله تراشه، آپاچی اسکورالتور، یپنومونی ناشی از ونت: کلمات کلیدي

1
Ventilator-induced pneumonia


