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:را تقدیم می کنم به ماحصل آموخته هایم 
دستان پدرم : استوارترین تکیه گاهم 
مادرمچشمان: وسبزترین نگاه زندگیم 

.مایه دلگرمی ام بوده اند راه پرفراز و نشیب همواره حامی و پشتیبان من و ر این که د



:ازو سپاس فراوان باتشکر

 معاونت تحقیقات وفناوري دانشگاه علوم پزشکی اراك به سبب مساعدت در تصویب پروپوزال و حمایت در
طول اجراي طرح

عج(پایگاه توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر(
به سبب زحمات بی پایان نامهد راهنما علیرضا کمالی اساتیو دکتر بهنام محمودیه دکترانجناب آقای

دریغشان در یکایک مراحل پژوهش
 استاد مشاور پایان نامهمجدیفائقه کاظمسرکار خانم
 ژهیمراقبت ويبخش هاپرسنل محترم)ICUیو جراحيو نروسرجرينرولوژيها(
 با تشکر از پدر و مادرم که در تمام مراحل زندگی مرا یاري و مساعدت نموده اند.
 همچنین از تمامی افرادي که در مراحل اجراي تحقیق و نگارش پایان نامه همکاري هاي الزم را مبذول

.کمال تشکر و قدر دانی را دارم,فرمودند



چکیده
:مقدمه
یفرد مـ کیستمیکرد سملدر عيسبب بروز عوارض متعددژهیويدر بخش مراقبت هايبسترمارانیدر بهیسوءتغذ

در .شـود  یمسیسپس،یبروز پنومونسکیرشیزخم ها، افزامیسبب کند شدن ترمهیها، سوءتغذنیعالوه بر ا. شود
یمارسـتان یو گاواژ استاندارد بEnsureو لینترامیاستاندارد ايبا فرموالهیتغذیتا اثر بخشمیدارمیتصمریمطالعه اخ

.میکنسهیآن ها مقاياراك با توجه به صرفه اقتصادعصریولمارستانیبICUدر بخش يبسترییترومامارانیرا در ب
:مواد و روش ها

Aيگروه کامال مسـاو سهبه یبه طور تصادفماریب66تعداد که یک کارآزمایی بالینی دو سوکور است مطالعه نیدر ا

در هر گروه مکمل مربوط بـه آن  .شدندمیتقس) گروه گاواژ بیمارستانی(C) استانداردگروه اینترامیل(B) گروه انشور(
ـ mid arm circumflex(، انـدازه دور بـازو   total proteinسـطح  مـاران یبیابیارزيبراگروه داده شد  و سـطوح  ) MACای

محاسـبه شـد و   هـر گـروه   نـه یو هزیاهیشد و نمره تغذيریاندازه گ) میو کلسمیزیمنم،یپتاسم،یسد(ها تیالکترول
هر کدام از .شدندیباشد، بررسیمتیاستفراغ و حساس،یاسهال، برگشتشاملیاهیتغذيعوارض هر کدام از روش ها

لیـ و تحلهیـ داده هـا مـورد تجز  تیـ در نها.قرار گرفتند یابیاول، هشتم و چهاردهم مورد ارزيموارد فوق در روز ها
.قرار گرفتند يآمار

:نتایج
، ) 46/8(05/35بیـ بـه ترت گـاواژ بیمارسـتانی  و ستاندارداینترامیال، انشورسه گروه یسن) اریو انحراف مع(نیانگیم

، سـدیم ، پتاسـیم منیزیـوم وکلسـیم بـا هـم       تیسه گروه از نظر سن ، جنس.بود ) 11.55(95/35و ) 32/8(05/34
با هم تفاوت معنـی داري  استاندارددر دو گروه انشور و اینترامیلMACوتئین و توتال پر.نداشتند يداریتفاوت معن
در گروه هـاي انشـور و اینترامیـل   MACو توتال پروتئین . )P=0.998توتال پروتئین و در MACP=0.996در (نداشتند 
نوتریک اسکور در هر سه گروه تغییراتروند) .P<0.001(بیشتر بود به طور معنی داري از گاواژ بیمارستانی استاندارد

و گـاواژ بیمارسـتانی   اسـتاندارد کاهش به طور معنی داري به ترتیب براي انشور ، اینترامیل کاهشی بود که بیشترین 
تانی بـود  ، انشور و گاواژ بیمارسـ استانداردهزینه هر گروه به ترتیب از بیشتر به کمتر برابر اینترامیل ). P<0.0001(بود 

)P<0.0001 . (    انشور هیچ عارضه اي را بروز نداده بود در حالی که دو گروه دیگر عارضـه اسـهال و اسـتفراغ را در روز
.هاي هشتم و چهاردهم داشتند 

:نتیجه گیري
، پودر انشور از نظر عوارض و کاهش اسـکور  یمارستانیاستاندارد و انشور و گاواژ بلینترامیاییسه فرمول غذانیاز ب
اسـتاندارد از نظـر   لیـ نترامیا.است ژهیمراقبت ويدر بخش هايبسترمارانیبيبرانهیگزنیبهترنهیو هزياهیتغذ

گـاواژ  . دارد يگرانتـر مـت یو قدهـد یبـروز م يشـتر یبعـوارض بـوده امـا   کسـان یبا انشـور  MACو نیتوتال پروتئ
.باشد ینممارانیبنیو پروتئيانرژنیتاميبرایمناسبهیتغذیمارستانیب

.هی، تغذژهیويگاواژ، بخش مراقبت ها: يدیکلمات کل


