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هاي ويژه محسوب مي شود ولي با اينحال به علت شرايط متابوليك امروزه حمايت تغذيه اي يك بخش از مراقبت روتين بيماران در بخش

ريزي تغذيه اي جهت اين بيماران به تغييرات متابوليك آنها خاص در اين بيماران ممكنست سوء تغذيه رخ دهد والزمست در هنگام برنامه

 . توجه گردد

ختگي و يا ساير بيماريهاي جدي مثل انفاركتوس ميوكارد سو، سپسيس، استرس حاد كه بدنبال جراحات ناشي از تصادف يا عمل جراحي

ها مي شود اين مسئله تغييراتي در مصرف مواد و سيتوكايين ها و لنفوكايين، دهد موجب اختالل در تنظيم هورمونهاي اندوكرينرخ مي

است و تعجبي ندارد اين متابوليسم غير كند درنتيجه كمبود چربي و توده بدني )ماهيچه ( يك وضعيت مشكل زميزان سنتز مواد ايجاد مي

از كاهش بافت ، فراهم كردن يك رژيم متعادل معمولي. شود را نيز دچار اختالل نمايدمصرف مواد مغذي كه به بيمار تجويز مي، طبيعي

 . ماهيچه و چربي پيشگيري نمي كند يا آن را جبران نمي نمايد

هاي مناسب و قابل محاسبه اي يك فرد با استفاده از روشاي عبارت از فرايند جامع تشخيص و ارزيابي نيازهاي تغذيهارزيابي وضعيت تغذيه

كند تا كمبود غذايي را در اي كمك ميهاي مناسب براي ارزيابي وضعيت تغذيهتكنيك. باشد و اولين قدم در درمان سوء تغذيه استمي

هيچ يك از تكنيك ها و ابزار . ه و با اصالح رژيم غذايي دريافتي فرد از ايجاد ضايعات حاد جلوگيري كنيمتشخيص داد، مراحل اوليه پيشرفت

نيستند كه بعنوان يگانه شاخص ارزيابي  ICUآنقدر حساس و اختصاصي براي تشخيص سوء تغذيه در بيماران ، هاي ارزيابي به تنهايي

گيري آنتروپومتري مثل ضخامت پوست و محيط دور واحدهاي اندازه. هايي دارندديتوضعيت تغذيه كارايي داشته باشند و هر يك محدو

تستهاي آزمايشگاهي نيز محدوديتهايي دارد: . شود ولي بطور اختصاصي براي افراد قابل استفاده نيستها استفاده ميبازو در بررسي جمعيت

انتقال خون و سركوب مغز ، هموليز، د و هموگلوبين تحت تاثير خونريزيكنسطوح آلبومين بعنوان قسمتي از پاسخ فاز حاد سريعا افت مي

 . تواند قابل استفاده باشد، ميآلبومين و شمارش لنفوسيت در صورت هيدراتاسيون مناسب بيمارپره، ترانسفرين. باشداستخوان مي

ني كننده مستقل مورتاليتي در بيماران بسيار ( يك ابزار پر استفاده است و يك پيش بيBMI  /Body Mass Indexنماي توده بدني )

اي مهم بيماران بدحال را منعكس نمايد و بيشتر براي هاي تغذيهتواند تغييرات حاد در وضعيتبا اينحال نمي، شودبدحال در نظر گرفته مي

تن شرح حال درست و هدفمند و معاينه اي گرفاحتماال ابزار مفيدتر بررسي وضعيت تغذيه. شودبررسي خطرات دراز مدت چاقي استفاده مي

 دقيق بيمار مي باشد

 . شودشناخته مي Subjective Global Assessment(SGA) يكي از اين روشها كه بطور گسترده پذيرفته شده است بعنوان

SGA:يك روش ساختارمند براي گرفتن تاريخچه است كه شامل مراحل زير مي باشد 

 هفته ( 2ماه( و هم حاد ) باالي  6هم مزمن )باالي  –تغيير وزن  -1

 تغيير در دريافت غذا  -2

 اسهال و بي اشتهايي ، استفراغ، عالئم گوارشي  مثل تهوع -3

 اختالل عملكرد -3

 ارزیابی وضعیت تغذیه اي 
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 :روش فوق همراه با معاينه فيزيكي انجام مي شود و شواهدي براي يافتن موارد زير جستجو مي گردد

 ينه و ماهيچه سه سر بررسي مي گرددبخصوص در ناحيه قفسه س –فقدان چربي ساب كوتانئوس  -1

 . دلتوييد و گلوتئوس بررسي مي گردد، بخصوص درناحيه تمپورال -تحليل ماهيچه -2

 ادم -3

 آسيت -3

اما ثابت شده كه قابل تعميم مي باشد و در شرايط مختلفي با مورتاليتي ، همانطور كه از نامش مشخص است اين يك ابزار ذهني است

 . ارتباط داشته است 

آنتروپومتري ، ها با استفاده از تكنيك هاي اخذ تاريخچهلي ارزيابي تغذيه اي بايد مشتمل بر جمع آوري اطالعات و ارزيابي دادهبطور ك

 . بررسي هاي بدني و آزمون هاي بيوشيميايي باشد، ايتغذيه

 شرح ذيل مي باشد:درمان و آموزش پزشكي به ، ارزيابي وضعيت تغذيه اي طبق پروتكل كميته تغذيه وزارت بهداشت

 الف(ارزیابی آنتروپومتریك

وزن ، درصورت امكان(،  تعيين تغييرات وزن از طريق اطالع از وزن عادي )مصاحبه با همراهان بيمار، (BMIنماي توده بدن)، قد، شامل وزن

 زمان پذيرش در بخش و وزن كنوني

 ب(ارزیابی بالینی

وضعيت كاركرد دستگاه ، ارزيابي سطح هوشياري بيمار، و وسعت آن (. . . سوختگي، راحيج، نوع آسيب )تروما، شامل بررسي پرونده پزشكي

 ارزيابي داروهاي مصرفي، ارزيابي جذب و دفع مايعات، بررسي عالئم كمبود انرژي و مواد مغذي، گوارش

 ج( ارزیابی آزمایشگاهی

 :در ویزیت نخست,CBC ,PT ,PTT ,FBS ,NA ,K ,CA ,P ,MG ,CRP ,serum albumin ,total protein, BUN 

,creatinin ,ALT ,AST ,lipid profile 

 :در ویزیت های بعدیserum iron, transferrin (or TIBC),ferritin )درصورت لزوم(  ،FBS  ابتدا روزانه سپس یک روز(

، ارب 2)هفته ای CBC,PT,PTT,ی یکبار( )پس از فاز حاد هفته ا prealbuminو CRP،  )پس از تثبیت هفته ای دوبار(  Ca ,P ,Mg، (درمیان

,BUN ,cratinin , serum albumin , total protein , urinary creatinin ,vitamin B12,folic acid  

 د(ارزیابی رژیمی

 در صورت امكان(، پرسش در موردحساسيت هاي غذايي )مصاحبه با همراهان نزديك بيمار

 اي برآورد نیازهاي تغذیه

 الف(انرژي
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راي محاسبه ميزان انرژي مورد نياز بيماران از روشهاي مختلفي استفاده  مي شود يكي از فرمولهاي مورد استفاده جهت محاسبه ميزان ب

)ميزان متابوليسم پايه ( را بر حسب كالري در روز محاسبه مي  Basal Metabolic Rateانرژي معادله هريس بنديكت مي باشد كه 

 . كند

 براي مردان:

BMR=13. 75 weight (kg) +5 height (cm) – 6. 78 age (years) +66 

 براي زنان:

BMR= 9 .56 weight (kg) +1. 85 height (cm) – 4. 68 age (years) +65. 5 

كند و بنابراين را در افراد سالم بدون تب محاسبه مي BMRاين معادله ميزان . كيلو كالري/ كيلوگرم/روز مورد نياز مي باشد 25معموال 

 . الزمست برحسب وضعيت بيماران اصالح شود

انتي گراد( سپسيس ميزان درجه س 31)حداكثر تا . را افزايش مي دهد BMRميزان  37% به ازاي هر درجه سانتيگراد باالتر از 11تب

BMR  افزايش مي دهد9را % . 

 . % افزايش مي يابدBMR 6اگر بيمار تحت عمل جراحي قرار گرفته باشد يا دچار تروما شده باشد 

 . % افزايش مي دهد111را  BMR% 31سوختگي باالي 

ها )ويتامين ها و مواد اهم مي سازد درحاليكه ريز مغذيليپيد و كربوهيدرات( نيازهاي انرژي را فر، ها ) پروتئينباالنس دقيق درشت مغذي

 . معدني( در مقادير خيلي كم  براي حفظ سالمتي ضروري اند ولي انرژي تامين نمي كنند

 روتئینب(پ

 مي باشد. ( ICUگرم/كيلوگرم/روز براي بيماران 2تا  2. 1گرم/كيلوگرم/روز )  5. 1مورد نياز حدود  پروتئين

 .كندكيلوكالري انرژي فراهم مي 3/5پروتئين، هرگرم

 لیپیدج( 

 .سازدفراهم ميانرژي كيلوكالري/گرم  3/9ليپيد 

 كربوهیدراتد(

 .كندفراهم ميانرژي كيلوكالري/گرم  75/3 كربوهيدراتها

 هاریز مغذيه(

ك دخالت دارند. يا از نظر ساختاري قسمتي هاي متابوليها در راهبعنوان كوفاكتور آنزيم ها تركيبات ارگانيكي هستند كه معموالًويتامين -1

 ها هستند و اغلب در انتقال الكترون دخالت دارند. آنزيماز 

 مايع: برحسب وزن بيمار -2

 چربي: باتوجه به ارزيابي هاي انجام شده و بويژه مشكالت تنفسي بيمار -3
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 توجه به ارزيابي هاي انجام شده و جداول موجود ديگر مواد مغذي: با -3

 وشهاي تغذیهر

 هاي زير برقرار نمودتوان از راهاي را ميهاي تغذيهحمايت

  تغذيه از راه دهان 

  فراورده هاي غذايي از طريق سوند مستقيما به دستگاه گوارش وارد مي شوند –تغذيه روده اي 

 )تغذيه وريدي )وريد محيطي يا مركزي 

 

 

اين روشها ارزانتر و فيزيولوژيك تر هستند و خطر . حمايت تغذيه اي مناسب تر هستند  اگر امكانپذير باشد راه هاي دهاني و روده اي براي

آتروفي مخاطي را كم مي كنند )غذا در لومن روده يك محرك قوي براي رشد سلولهاي مخاطي است( و ، اولسر پپتيك را كاهش مي دهند

 . ممكنست جابجايي باكتري از لومن روده را كاهش دهد
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بهتر . اي ممنوع بود اما امروزه ثابت شده اي يا پانكراتيت حاد تغذيه رودههاي جراحي بزرگ معدي رودههايي مثل عملعيتدر گذشته  وض

 . اي درمان شوداست با روش تغذيه روده

 تغذيه از راه دهان

حوردن آن لذت ببرند و در صورت نيازز به اگر بيماران بتوانند غذا بخورند بايد تشويق شوند بهتر است به آنها طوري غذا داده شود كه از 

اگر تغذيه آنها . مهم است بدانيم بيمار چقدر مي خورد تا ببينيم آيا تغذيه كافي دريافت مي كند يا خير. آنها در غذا خوردن كمك شود

 . كافي نيست بايد از طريق دهاني  يا روده اي به آنها مكمل هاي تغذيه اي داده شود

 ايتغذيه روده

 هاي مختلف تغذيه روده اي به شرح ذيل مي باشد متد

 ايلوله بینی معده -1

انواع متداول لوله هايي . مي باشد كه يك لوله كوتاه از طريق بيني به معده بيمار وارد مي شود ICUاين روش رايج ترين روش تغذيه اي در 

مشكالت . هفته مي توان استفاده كرد  3له ها به مدت حداكثر از اين لو. كه استفاده مي شود شامل لوله لوين و گاستريك سامپ  مي باشد 

 . سينوزيت و آسيب بافت بيني مي باشد، عدم آسايش، اشكال در بلع يا سرفه، بالقوه شامل جابجايي

 .قرار دادن لوله بینی در یك بیمار دچار شكستگی جمجمه به علت خطر نفوذ داخل جمجمه ممنوع است

 لوله دهانی -2

 . وشيار مناسب نيست اما در بيماران اينتوبه مي تواند مورد استفاده قرار گيرددر بيماران ه

 لوله هاي روده اي -3

اي و هاي بيني دوازدههگيرد به نام لولههايي كه در دوازدهه قرار ميگيرند لولهاي براي غذا رساني مورد استفاده قرار ميهاي بيني رودهلوله

شوند ممكن است آنها را تحت فلوروسكوپي يا در بالين بيمار در ژژنوم خوانده مي –هاي بيني شود لولهيآنهايي كه در ژژنوم قرار داده م

 . مرحله قبل يا در خالل جراحي وارد كنند

رت ها نرم هستند و امكان تاخوردگي آنها به خصوص در بيماران بدون قدرت بلع و يا بيماران بدون همكاري وجود دارد اما در صواين لوله

 . بدليل خطر بروز آسيب مخاطي و پارگي با احتياط بايد عمل شود، استفاده از استايلت

 گاستروستومی -3

ستروستومي يك روش جراحي براي ايجاد سوراخي در معده با هدف رساندن غذا و مايعات توسط يك لوله و يا برداشتن فشار از روي گا

معده اي ارجحيت دارد زيرا اسفنكتر  -يماران بيهوش اين روش بر تغذيه از راه لوله بينيدر ب. باشداي ميمعده در صورت وجود انسداد روده

گاستروستومي . يابدزدن غذا و آسپيراسيون در گاستروستومي كاهش ميماند بعالوه امكان پساي دست نخورده باقي ميمعده -مري

در روشي ديگر تونلي . ايي لوله به ديواره قدامي معده ثابت شود هممكنست با ايجاد يك برش جراحي روي شكم ايجاد شود و توسط بخيه

 . شودي )استوما( دايمي شكل داده ميشود و به صورت يك دهانهكنند كه به سطح شكم آورده ميايجاد مي
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 نوستومیژژ -5

-از پيلور و به داخل ژژنوم امتداد مي اي فراترشود با اين تفاوت كه قسمت انتهايي آن به ناحيههم به روشي مشابه گاستروستومي ايجاد مي

براي . توانند گاستروستومي شوندبيماران مبتال به رفالكس شديد معده به مري به دليل خطر بروز پنوموني ناشي از آسپيراسيون نمي. يابد

 . گيرداين گروه ژژنوستومي صورت مي

-خارج شدن تصادفي لوله مي، خونريزي از معده و روده، ت و نشتسلولي، عوارض احتمالي گاستروستومي يا ژژنوستومي  شامل عفونت زخم

 . هفته به حمايت تغذيه اي نياز دارند موثر است 3دهد اين روش در بيماراني كه بيشتر از شواهد نشان مي. باشد

 اي تركیب تغذیه لوله

يي بيمار دارد مشخصات نوع محلول غذايي بر اساس اي بستگي به وضعيت دستگاه گوارش و نيازهاي غذااي لولهانتخاب نوع تركيب تغذيه

، ها و امالح موجودويتامين، قابليت هضم، اسموالليتي، كربوهيدرات و نيز چربي ( ميزان كالري،  تركيب شيميايي منابع غذايي )پروتئين

اي در هاي رودههاي غذارساني و پمپسيستم، انواع متفاوتي از ظروف. ي آن موردارزيابي قرار مي گيرندعاري بودن از ميكرب و هزينه

 . باشنددسترس مي

 ايهاي غذایی آشپزخانهفراورده

بيمارستان يا  توان با تركيب مواد غذايي مختلف آنها را درولي مي، اندهاي غذايي به صورت تجارتي تهيه شدهانواع مختلفي از اين محلول

روغن ، سويا، پودر شير، تواند شامل تخم مرغ كامال آب پزتلف متفاوت است اما مي. تركيب اين غذاها در كشورهاي مخمنزل هم تهيه كرد

تر و در دسترس هستند اما ممكن است موجب انسداد غذاهاي آماده شده در بيمارستان كم هزينه. و ميوه باشد شكر، آرد، كدو،  برنج، ذرت

ممكن است آلوده  و بعالوه اين مواد غذايي استريل نيستند. ها نباشدغذيها و درشت مو يا شامل مقادير كافي ريز مغذي لوله تغذيه شوند

 . باشند

 هاي غذایی تجارتیفراورده

مواد ، برخي از آنها تركيبي از پروتئين. باشنداند كه آماده براي جذب مياي تهيه شدهبرخي از اين غذاهاي تجارتي از نظر شيميايي به گونه

هاي مادوالر حاوي يك دسته از مواد هاي پليمريك معروف هستند ولي برخي ديگر به نام فرمولفرمول ها هستند كه بهقندي و چربي

تعدادي از آنها هم از تركيب خاصي برخوردار بوده و براي يك بيماري خاص قابل ، يعني حاوي پروتئين يا كربوهيدرات، باشندغذايي مي

تركيبات غذايي حاوي فيبر هستند بعضي از آنها بعنوان مكمل غذايي مورد استفاده قرار  براي پيشگيري از اسهال بعضي از. استفاده هستند

متخصص تغذيه با كمك پزشك و پرستار بهترين تركيب . روندحال آنكه برخي ديگر براي تامين كامل نيازهاي غذايي به كار مي، گيرندمي

 . كندغذايي را بر حسب نياز فردي بيماران تعيين مي

 هاي خاصهاي غذایی بیماريهفراورد

 اند:مريك هستند و شامل غذاهايي هستند كه براي شرايط زير طراحي شدهها معموال پلياين فراورده
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 )جهت كاهش انسفالوپاتي(1بيماري كبدي: كم سديم و با محتواي آمينواسيد متغير -1

 )جهت كاهش بازجذب مايع( 2kcal/ml، بيماري كليوي: كم فسفات و پتاسيم -2

 را كاهش مي دهد co2يماري تنفسي: رژيم پرچربي توليد ب -3

 ايروش هاي انجام تغذیه لوله

 . سهولت دسترسي و هزينه مشخص مي شود، تحمل بيمار، اي برحسب محل قرارگيري لوله در دستگاه گوارشهاي غذارساني لولهروش

هاي متوسط اي سيالستيك با سوراخروده -هاي بينياغلب لوله، كننداي را به خوبي تحمل نمياي يا رودهي معدهبسياري از بيماران تغذيه

اي باشد كه به راحتي از غلظت تركيب غذايي به گونه، هاي كوچك باشدلذا در صورتي كه لوله داراي سوراخ، يا كوچك بهتر تحمل مي شوند

 . لوله عبور كند و دقت زيادي براي بازنگه داشتن لوله بايد بكار رود

-وارد مي با در روز به داخل معده )معموال از طريق گاستروستومي( 8 تا 3غذا به مقدار زياد و در فواصل معين ، اي بولوستغذيه در روش

باال بردن يا پايين . شوددقيقه باسرنگ داده مي 15تا  11ميلي ليتر محلول غذايي است كه طي  511تا  311تغذيه بولوس شامل . شود

در صورت احساس پري توسط بيمار بهتر است حجم كمتري در . كندسرعت جريان محلول غذايي را تنظيم مي، كمآوردن سرنگ از سطح ش

 . دفعات بيشتر داده شود

شود و اين روش معموال در منزل استفاده مي. شوداي است كه با كمك نيروي جاذبه غذا به معده وارد ميي متناوب قطرهروش ديگر تغذيه

 . شوداز يك ظرف محتوي محلول غذايي و سوند براي غذارساني استفاده مي. شوددقيقه داده مي 31فواصل معين در طي محلول غذايي در 

اين روش در بيماران مستعد آسپيراسيون و يا . كه لوله در داخل روده كوچك قرار دارد گيردروش جريان مداوم زماني مورد استفاده قرار مي

تغذيه به طور مداوم و با يك سرعت ثابت توسط يك پمپ صورت . ارجح است، كننداي را به خوبي تحمل نميي لولهدر كساني كه تغذيه

استفاده . شودماند از خطر آسپيراسيون نيز كاسته ميدهد و چون غذايي در درون معده باقي نمياين روش نفخ شكم را كاهش مي. گيردمي

 . كندز سلب مياز پمپ گران قيمت است و آزادي بيمار را ني

شود )معموال تر داده مياين روش محلول غذايي با سرعت بيشتر و در زماني كوتاه در. اي جايگزيني براي تغذيه مداوم استي دورهتغذيه

مل تواند بعنوان يك روش مكبه عالوه اين روش مي. . شودساعت در شب( و بدين ترتيب اختاللي در روش زندگي بيمار ايجاد نمي 11تا8

 . بكار رود، كنند ولي قادر به دريافت كافي مواد غذايي نيستنددر بيماراني كه غذا از راه دهان دريافت مي

تغذيه مداوم به . سرعت جريان و كل مايع دريافتي از جمله عوامل مهمي هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرد، گرما و حجم محلول غذايي

استفراغ و اسهال كاهش ، تهوع، نفخ، شود و احتمال آسپيراسيونكمي غذا در مدت طوالني داده مي ها مزيت دارد چون مقدارساير روش

 . شوددقيقه داده مي 15 تا 11ميلي ليتر در  351تا211اگر تغذيه متناوب باشد . داده مي شود

گيري صورت ساعت اين اندازه 8تا 3مداوم بايد هر  يتغذيه در. شودگيري ميغذاي باقيمانده در معده اندازه، ي متناوبقبل از هربار تغذيه

تر هاي باريكهاي غذايي قطور به نسبت لولهحجم غذاي قابل آسپيراسيون در لوله. گرددمايع آسپيره شده مجددا به معده وارد مي. گيرد

ده با توجه به وضعيت جسمي بيمار و ميلي ليتر در مع 211شود كه حتي در صورت باقي ماندن بيش از بنابراين توصيه مي، بيشتر است
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ميلي ليتر بود پزشك بايد  211نوبت اندازه گيري حجم باقي مانده بيش از  2اي ادامه يابد اما اگر در تغذيه لوله، مطالعات راديوگرافيك

 . مطلع گردد

ازبودن آن و كاهش خطر رشد ميكروبي يا برقراري عملكرد لوله، مسئوليت مداوم پرستار، بيمار يا فرد مراقب اوست. براي اطمينان از ب

 ميلي ليتر آب يا سرم فيزيولوژي در حاالت زير بايد به داخل لوله وارد شود: 51تا31مسدودشدن لوله، حداقل 

 قبل و بعد از هربار دادن دارو و يا هر نوبت تغذيه 

  بعد از كنترل مقدار مايع باقي مانده در معده يا كنترلPH محتويات معده 

  ي مداومساعت يك بار در تغذيه 6ات3هر 

  .اگر لوله به هر علتي براي مدتي مورد استفاده قرار نگرفته باشد 

 در صورت عدم استفاده از لوله، وارد كردن آب حداقل دو بار در روز 

ود. شستشو با آب ساده ي غذايي بايد جزء مايعات دريافتي بيمار ثبت شهر مقدار آب يا نرمال سالين مورد استفاده براي شستشوي لوله

 شود. اي استفاده از نرمال سالين توصيه ميدوازدهه –هاي ژژنوستومي يا بيني ي روده كوچك آسيب رساند لذا در لولهممكن است به ديواره

 اي معده –ي دادن داروها از طریق لوله بینی نحوه

ميلي ليتر آب شستشو داده شودو اين مقدار جزء مايعات  51تا31ع دارو با داروهاي مختلف بايد جداگانه داده شود و لوله بعد از دادن هر نو

هاي كوچك بايد از هاي غذايي داراي سوراخشود. هرگز داروها را نبايد با يكديگر يا با محلول غذايي مخلوط كرد. براي لولهدريافتي ثبت مي

 سط سرنگ كوچك باعث پارگي لوله نشود. شده تو ميلي ليتري يا بزرگتر استفاده كرد تا فشار توليد31سرنگ 

 .لذا در حد امكان باید از آن اجتناب كرد، ل ایجاد كندالتوجه: دادن داروها از طریق لوله ممكن است در جذب آنها اخت

 ايي لولهراهنماهاي ساده در تغذیه

امكان از طريق راديوگرافي كنترل و از جايگزيني اطمينان از وضعيت قرارگيري لوله: وضعيت لوله بايد هم بصورت باليني هم در صورت -1

 صحيح آن اطمينان حاصل شود. 

 لوله به طور مناسب در محل ثابت شود. محكم كردن لوله: هميشه اين احتمال وجود دارد كه لوله از جاي خود در بيايد -2

درجه قرار داده شود تا خطر رفالكس و 31ل با زاويه قرار دادن بيمار در پوزيشن نشسته: بيمار بايد در يك پوزيشن نيمه نشسته حداق -3

 آسپيراسيون محتويات معده به حداقل برسد. 

ساعت پس از پذيرش يا جراحي( عوارض سپتيك، طول اقامت در بيمارستان و ميزان  23شروع زودهنگام تغذيه: تغذيه زود هنگام )-3

 دهد. كاهش مياي را اي رودهپذيرش مجدد در بيماران بعد از جراحي معده

 ميلي ليتر است الواژ انجام شود.  211ساعت جهت اطمينان از اينكه حجم باقيمانده كمتر از  3آسپيراسيون منظم محتويات معده: هر -5

هاي باال: حجم باالي مواد غذايي در معده خطر آسپيراسيون محتويات معده را افزايش مي دهد. تا ي بولوس با حجماجتناب از تغذيه-6

 حدامكان بايد از اين روش پرهيز شود. 

 8
 



كنند بايد طبق تجويز پزشك از عوامل پيشگيري كننده مثل اي را تحمل نميرفالكس: اگر بيماران تغذيه رودهاستفاده از داروهاي آنتي-7

فاده شود . تحقيقات جديد ساعت است 8ميلي گرم وريدي هر  251ساعت و يا اريترومايسين  8ميلي گرم وريدي هر 11داروي متوكلوپراميد 

 . ساعت كاهش داد 8ميلي گرم هر  71نشان داده اند كه دوز اريترومايسين را مي توان تا 

 ي پارنترالتغذیه

باشد. قبل از اينكه تصميم به تغذيه پارنترال گرفته شود بايد همه تالشها  اي ميتنها انديكاسيون قطعي تغذيه وريدي نارسايي معدي روده

)براي مثال در سندرم روده  اي داده شودتواند در تكميل تغذيه رودهايش تحمل تغذيه انترال صورت گيرد. تغذيه محيطي ميجهت افز

)تغذيه تام وريدي(. اينكه چه مدت قبل از شروع تغذيه وريدي الزمست بيمار بدون  اي در نظر گرفته شودكوتاه( يا بعنوان تنها راه تغذيه

اي آنها و فرايند بيماري ارتباط دارد. شواهدي وجود دارد كه تغذيه وريدي بهتر از اين ست و به وضعيت قبلي تغذيهتغذيه بماند مشخص ني

روز تحمل نكنند  7اي را بمدت رود تغذيه رودهروز بدون تغذيه بماند. و ممكن است در بيماراني كه انتظار مي 13است كه بيمار به مدت  

 استفاده شود. 

 هاي غذایی وریديانواع محلول

 ساعت داده مي شود.  23ليتر محلول )اسيدامينه و دكستروز( با استفاده از ست وريدي فيلتر دار در طي  3-1

شكل داده مي شود، زيرا امولسيونهاي چربي  Yدكستروز از طريق يك رابط  –امولسيونهاي چربي)اينتراليپيد( همزمان با محلول اسيدامينه 

ساعت يك تا سه بار در هفته  12تا  6% در طي 21ميلي ليتر امولسيون  251% و يا 11ميلي ليتر امولسيون  511عموال نبايد فيلتر شوند. م

 شود. داده مي

ي وريدي، محلول بايد از نظر يكنواخت بودن، ظاهر روغني، يا هرگونه رسوب مورد بررسي قرار گيرد. در توجه: قبل از تزريق محلول تغذيه

 ك از اين موارد محلول قابل استفاده نيست. صورت وجود هري

شود. از يك فيلتر مخصوص براي تزريق ساعت تزريق مي 23چربي است كه طي  –دكستروز  –مخلوط كامل غذايي شامل اسيدامينه 

 باشد. يمار ميجويي در هزينه، وسايل مصرفي و وقت پرستاري و افزايش رضايت بشود. مزيت آن در صرفهوريدي اين تركيب استفاده مي

 روش هاي تزریق

هاي متفاوتي از نظر انتخاب نوع وريد )محيطي يا مركزي( و وسايل مورد استفاده براي تزريق محلولهاي تغذيه كامل وريدي وجود روش

 دارد. انتخاب روش، به وضعيت بيمار و طول مدت درمان بستگي دارد. 

 روش وریدهاي محیطی

ي يه وريدي محيطي ممكن است كمك گرفته شود. دراين روش از وريد محيطي بر اي تزريق محلول تغذيهدرتكميل تغذيه خوراكي، از تغذ

ها براي خنثي كردن محلول تغذيه اين حال محلول از غلظت كمتري برخوردار است. همزمان از چربي در شود ووريدي محيطي استفاده مي

 روز است.  5-7شود. طول مدت درمان نيز معموال ابل تحريك استفاده ميي وريدهاي محيطي در مقحفاظت ديواره وريدي محيطي و
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ي داخلي % نبايد از طريق وريدهاي محيطي تزريق شوند چون باعث تحريك ديواره11هاي غذايي با غلظت گلوكز بيشتر از توجه: تركيب

 شوند. وريدهاي كوچك شده و موجب بروز فلبيت شيميايي مي

 روش ورید مركزي

ي ميلي اسمول در ليتر( براي ديواره 2111فشار اسمزي حدود برابر خون دارند ) 6يا  5غلظتي  جايي كه محلولهاي تغذيه وريدي از آن

داخلي وريدهاي محيطي مضر هستند. لذا براي پيشگيري از بروز فلبيت و ساير عوارض وريدي، اين محلولها توسط سوندي وارد شده به يك 

هاي غليظ به سرعت نتيجه محلول شوند. دراي( به داخل سيستم گردش خون تزريق ميخون باال )وريد تحت ترقوهوريد بزرگ و با جريان 

 شوند. رقيق شده و با خون هم غلظت مي

 ي وريدي :محلول تغذيه ي وريدي به تدريج قطع مي شود تا بيمار با كاهش در ميزان گلوكز دريافتي سازگار شود. بعد از قطعقطع تغذيه

-ناگهاني تغذيه ي وريدي، براي چندين ساعت از سرم قندي ايزوتونيك جهت جلوگيري از هيپوگليسمي برگشتي استفاده مي شود. نشانه

 هاي هيپوگليسمي شامل ضعف، حالت غش، تعريق، لرزش، احساس سرما، گيجي و افزايش سرعت ضربان قلب است. 

مي كند و يك پانسمان فشاري نيز در محل  جشك، پرستار سوند غيرتونلي را خاردر صورت اتمام كامل درمان وريدي برطبق دستور پز

 ي پزشك خارج مي شوند. به وسيلهگذاشته مي شود. سوندهاي زيرپوستي و وسايل كاشتني، 

ر اين عوارض جانبي نظ اي مطلع باشد تا بيماران را ازهاي تغذيهاي:الزمست پرستار از عوارض جانبي حمايتعوارض جانبي حمايتهاي تغذيه

 بررسي نمايد. 

 ايعوارض حمایت تغذیه

 1ي مجددسندرم تغذیه

اي مورد استفاده در معرض اي صرفنظر از روش تغذيهاند در چند روز اول بعد از شروع حمايت تغذيهي شديد داشتهبيماراني كه سوء تغذيه

 .اين سندرم قرار دارند

-دست رفتن الكتروليت سي، نارسايي قلبي، آريتمي، تشنج و مرگ مي باشد. سوء تغذيه موجب ازتظاهرات باليني شامل ضعف، نارسايي تنف

اگرچه . دهد و ذخاير داخل سلولي شديدا تهي مي شودممبران را كاهش مي –شود و پمپ ترانس هاي داخل سلولي، بدنبال نشت آن مي

در دسترس قرار مي گيرد بازگشت الكتروليتها )وابسته به انسولين( به سطوح سرمي ممكن است نرمال باشد. هنگاميكه كربوهيدرات مجددا 

 تواند موجب افت سريع و شديد در سطوح سرمي فسفات، منيزيوم، پتاسيم و كلسيم شود. گيرد كه ميداخل سلولها صورت مي

انرژي مورد نياز  بيمار تامين گردد و در % 25-%51بيماران در معرض خطر بايد شناسايي شوند و تغذيه بايد به آهستگي شروع شود و فقط 

هاي فوق بايد به آرامي در همان زمان شروع تغذيه افزوده شود و بيمار بدقت مانيتور شود. تيامين روز به مرور افزايش يابد. الكتروليت 3طي 

 زانه حداقل براي سه روز ادامه يابد. همچنين بايد قبل از شروع تغذيه از طريق وريدي داده شود و سپس رو Bو ساير ويتامين هاي گروه 

                                                 
1 refeeding syndrome 
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 2تغذیه بیش از حد

در مورد تغذيه بيش از حد براي معكوس كردن كاتابوليسم تالشهايي صورت گرفته ولي نتايج معكوسي داشته است. اين كار موجب اورمي،  

بيش بارمايعات. اين احتمال  درات( و)بخصوص با افزايش كربوهي هيپركاپني، )انسداد هپاتيك( چرب هيپرگليسمي، هيپرليپيدمي، كبد

وجود دارد كه بعضي از خطرات تغذيه وريدي مربوط به تغذيه بيش از حد باشد و امروزه بعضي از افراد به تغذيه كمتر از نياز توصيه مي 

 اي است(% نيازهاي تغذيه85شوند. )هدف، تامين 

 هیپرگلیسمی

هاي ويژه اغلب اينطور نيست. بيماران در شرايط بحراني بدنبال پاسخ بخش باشد، اما در تواند مربوط به تغذيه بيش از حدهيپرگليسمي مي

 اي روي مورتاليتي بيماران درشوند. در تحقيقات انجام شده كنترل دقيق قند خون اثر ثابت شدهبه استرس دچار مقاومت به انسولين مي

%( همينطور ميزان ميزان مرگ و مير 6. 3% به 8قريبا نصف شد )از ت ICUجراحي داشته است و مرگ و مير بيماران  ICUهاي بخش

سمي و نياز به همودياليز و ترانسفوزيون خون كاهش داشته بيماران بيمارستان، طول مدت بستري، تعداد روزهاي ونتيالتور، شيوع سپتي

 است. 

 ايي رودهعوارض خاص تغذیه

باشد. اجراي يك برنامه آموزشي پرستاري و بهداشت مناسب دهان و ايجاد پنوموني مي اي آسپيراسيون غذاي رودهشايعترين خطر تغذيه

دهد. يبوست و اسهال از مشكالت شايع است. قبل از تغيير نوع غذا يا رژيم، بخصوص در مورد خطر پنوموني همراه با ونتيالتور را كاهش مي

ي و نبايد تغذيه متوقف شود. اگرساير داليل اسهال رد شد و ثابت شد تغذيه اسهال بايد عوارض جانبي داروه يا عوامل پاتوژن بررسي شود

 اي موجب اسهال شده، ممكن است متخصص تغذيه، نوع تغذيه مانند محتواي فيبر يا بعضي از عناصر آن را تغيير دهد. روده

 ي وریديعوارض خاص تغذیه

كه شامل پنوموتوراكس، هموتوراكس، صدمه شريان يا وريد، عفونت، ترومبوز جايگزيني و وجود كاتتر وريد مركزي خطراتي به همراه دارد

شود بعضي از موارد سپسيس كه در بيماران دريافت كننده تغذيه باشد. تصور ميوريد مركزي و اروزيون ديواره وريد يا دهليز راست مي

ها بايد عفونت يك خطر بسيار جدي است بنابراين كيسهشود بعلت تغذيه بيش از حد يا هيپرگليسمي باشد. بهرحال وريدي مشاهده مي

ها نكات استريل بايد رعايت شود و از ساعت پس از شروع تغذيه وريدي بايد تخليه شود. موقع تعويض كيسه 23استريل باشد و در طي 

 مايعات نبايد استفاده شود.  و دادن داروها محل وريد مركزي جهت خونگيري يا

باشد و جهت پيشگيري از عدم سيستيت ميكند كه شامل كبد چرب، كلستاز، كلهرا مستعد بيماري كبدي صفراوي ميتغذيه وريدي بيمار 

مراقبت وسيعي بعمل  اي دارند،  بايدهاي طوالني نياز به حمايت تغذيهها بويژه در كساني كه در دورهها و كمبود ريز مغذيتعادل الكتروليت

 آيد. 
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