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سابقٍ ي َدف :يكي اظ ًتبيج آسيتّاب هغاع كواب اسا .اظ ساَ زيگاط اظ عَاضضاي كاِ ثيوابضاى كوابيي ضا زض
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ثرصّب  ICUتْسيس هيًوبيس ،ذغط ثطٍظ هحطٍهي .حسي اسّ .سف اظ ايي هغبلعِ همبيسِ تأثيط اًاَا صاساّب ثاط ضٍ
سغح َّضيبض ثيوبضاى كوبيي هيثبضس
مًاد ي ريشَا :هغبلعِ حبضط يك هغبلعِ كبضآظهبيي ثبليٌي تصبزفي ضسُ زٍسَكَض هيثبضاس ابهعاِ هاَضز پاوٍّص،
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 54ثيوبض كوبيي تطٍهبتيك ثب  ٍ GCS≥ 8ثيي سٌيي  54 -54سبل هيثبضس كِ ثِ ضٍضاي ًوًَاِ یياط زض زساتط

ٍ ثاِ عاَض

تصبزفي زض سِ یطٍُ ترصيص يبفتٌس ثيوبضاى یطٍُ يك (تحطياك ضاٌَايي ثاب صاسا فاطز هاَضز عاللاِ ثيوابض ٍ یاطٍُ زٍ

o
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(تحطيك ضٌَايي ثب صسا هحمك ثب هعطفي ذَز ثِ عٌَاى پطستبض  ،ضٍظاًِ  2ثبض ّط ثبض ثِ هست  51-4زليمِ تحطيك ضسًس اثاعاض
ثطضسي سغح َّضيبض ثيوبضاى GCS ،ثَز ثطا تجعيِ ٍ تحليل زازُّب اظ ضٍشّب آهبض تَصيفي ٍ استٌجبعي استفبزُ ضس
یافتٍَا :هيبًگيي سغح َّضيبض ضٍظ اٍل لجل اظ هغبلعِ زض یطٍُ هساذلِ  ٍ 6/51( 5یطٍُ هساذلِ  ٍ 4/66( 2یاطٍُ
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كٌتطل ( 4/45ثَزُ اس .آظهَى آهبض ً ANOVAطبى هيزّس كِ ثيي هيبًگيي سغح َّضيبض لجل اظ هساذلِ زض یطٍُّب
اذتالف آهبض هعٌيزاض ٍاَز ًساضز ثطا همبيسِ هست ظهبى ضسيسى ثِ  GCS= 54آظهاَى آهابض ً test Log Rankطابى

زاز كِ هست ظهبى ضسيسى ثِ  GCS= 54ثب همساض آهبضُ  X2= 56/564اذاتالف هعٌايزاض ٍااَز زاضز ( p= 1/1115یاطٍُ
يك ًسج .ثِ یطٍُ زٍ ٍ كٌتطل ظٍزتط ثِ  GCS= 54ضسيسُاًس

c
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استىتاج :ثب تَاِ ثِ ايي كِ تأثيط صسا آضٌب ثيص اظ صسا ًب آضٌب ثَزُ اس .لصا تَصيِ هايضاَز زض صاَضت اهكابى
ثطًبهِ تحطيكبت ضٌَايي ثب صسا آضٌب ثطا ثيوبضاى كوبيي زض ثرصّب  ICUفطاّن یطزز
ياژٌ َای کلیدی :آسيت تطٍهبتيك هغع ،تحطيك ضٌَايي،كوب ٍ هميب

كوب یالسكَ

مقدمٍ

A

هيعاى صسهبت هغع زض اْبى ضٍ ثِ افعايص ثَزُ ٍ

ثااِ سااط هاايضااًَس( 5آساايت تطٍهبتيااك هغااع  ،آساايت

زض آهطيكب سبالًِ حسٍز  2هيليَى آهطيكبيي زچبض ضاطثِ

اكتسبثاي ثبف .هغاع ثاِ ٍاسغاِ ياك ًياطٍ ذبضااي ثاب

مؤلف مسئول :فرشته عراقیبن مجرد -سبض  :ثلَاض پبسساضاى ،هطكع آهَظضي زضهبًي ثَعلي سيٌب

E-mail: fereshteharaghian@yahoo.com

 5زاًطكسُ پطستبض ٍ هبهبيي ًسيجِ ،زاًطگبُ علَم پعضكي هبظًسضاى
 2زاًطجَ كبضضٌبسي اضضس پطستبض هطالجّ.ب ٍيوُ ،كويتِ تحميمبت زاًطجَيي ،زاًطگبُ علَم پعضكي هبظًسضاى
 5یطٍُ ثيَْضي ،زاًطكسُ پعضكي ،زاًطگبُ علَم پعضكي هبظًسضاى
 5یطٍُ آهبض ظيستي ،هطكع تحميمبت علَم ثْساضتي ،زاًطكسُ ثْساض ،.زاًطگبُ علَم پعضكي هبظًسضاى
 4هطكع تحميمبت ضٍاى پعضكي ٍ علَم ضفتبض  ،زاًطگبُ علَم پعضكي هبظًسضاى
 تبضيد زضيبف01/55/28 : .

تبضيد اضاب اْ .اصالحبت 05/5/54 :

تبضيد تصَيت 05/51/5 :
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محمدعلی حیدری گرجی و همکاران

پژوهشی

ضستّب هرتلف اظ هالين تب ضسيس اس 2(.زض كطاَض

یيجي،كبّص سغح َّضيبض (عسم تطاريص هَلعيا.

هب ضبيعتطيي علا .آسايت تطٍهبتياك هغاع تصابزفبت

ظهبًي ،هكبًي ٍ ضرص هيضَز كِ ذَز هيتَاًس هٌجط

هيثبضٌس زض سبل  5580تعساز هتَفيبى ًبضي اظ تصبزفبت

ثِ ثستط عَالًي هست زض ثيوبضستبى هيضاَز لاصا لبثال

ً25250فط هيثبضس( 5آسيت تطٍهبتيك هغاع هَاات

ااطايي ثَزى ثطًبهِ تحطيك ضٌَايي ثطا عيف ٍسايعي

صطف ّعيٌِّب ٌّگف .اْ .اًجبم هطالجّ.ب ٍياوُ

اظ ثيوبضاى كوبيي ٍ عسم ٍااَز هغبلعاِا زض اياطاى كاِ

ٍ عَالًي هست زض ثيوبضاى هيضَز( 5پيططفّ.ب اذيط

تأ ثيط اًَا صساّب ضا ثط ساغح َّضايبض همبيساِ ًوبياس

زض هطالجّ.ب پعضكي ٍ ثْساضتي ثاطا ثيوابضاى ضاطثِ

هغبلعِ حبضط ثب ّسف همبيسِ اثط تحطيكابت ضاٌَايي ثاب

هغع ثبعث یطزيسُ افطاز كوتط زض اثط ضطثِ هغاع اظ

صسا آضٌب ٍ ًب آضٌب ثط سغح َّضيبض ثيوبضاى كوابيي

ثيي ثطًٍس( 4يكي اظ عَاضضي كِ ثيوابضاى ضا زض ثراص

D
I

هطالجااّ.ااب ٍيااوُ تْسيااس هاايكٌااس هحطٍهياا .حسااي

5

تطٍهبتيك عي  55ضٍظ ثِ كبضیيط تحطيكابت صاَضت

هيثبضس ثب تَاِ ثِ ايي كِ حساكثط سابهبى زّاي هجاسز

یطف.

هغع زض ّفتِّب اٍليِ ثعاس اظ آسايت ذوياسُ ،زض ٍاحاس

مًاد ي ريشَا
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هطالجااٍ .يااوُ ثااطا افااعايص اهكاابى حااساكثط ثْجااَز ،

ايااي پااوٍّص يااك كبضاظهاابيي ثاابليٌي تصاابزفي

تحطيك حسي ثيوبض كوبيي ثبيس اًجبم یياطز( 6زض ثايي

ضبّس زاض زٍسَكَض (ثيوبض ٍ اضظيبة اس .كِ پاس اظ

o
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ّوِ تحطيكبت حسي ،تحطيك حس ضاٌَايي ثاِ زاليال
هتعسز ًساج .ثاِ تحطياك سابيط حاَا

هاَضز تَااِ

ذبصي اس ،.چطا كِ اظ يك سَ حس ضاٌَايي آذاطيي
حسي اس .كاِ زض ثيوابضاى كوابيي اظ ثايي هايضٍز ٍ اظ
سَ زيگط ثط ذالف سبيط حَا

تصَيت كويتِ اذالق زاًطگبُ علَم پعضاكي هبظًاسضاى

هبًعي ثاطا تحطياك

ايي حس ٍاَز ًساضز( 5پيطاهَى ااطا ثطًبهِ تحطيك
حسي اذتالف ًظط ٍاَز زاضز ،اهب ثطذي پاوٍّصّاب اظ

زض ابهعااِ هااَضز پااوٍّص اًجاابم یطزيااس زض پااوٍّص
حبضط ثِ هٌظَض تعييي حجان زلياك ًوًَاِ ثاب اساتفبزُ اظ
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فطهَل ظيط ،تعساز ًوًَاِّاب هاَضز پاوٍّص ثاب ساغح
اعويٌبى  04زضصس ذغب  4زضصاس ٍ تاَاى آظهاَى 04

زضصس ضبهل  54ثيوبض هيثبضس ،كِ ثِ صَضت تصابزفي
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زض  5یطٍُ لطاض هيیيطًس (تصَيط ضوبضُ 5

هفْااَم تحطيااك ساابظهبى يبفتااِ ٍ هااٌظن ثيواابض حوبياا.

ًوًَِیياط عاي هاست  6هابُ ثاِ ضٍش زستطساي

كطزُاًس( 0،8فطاًسيس كَلَهجابض ز ٍ ّوكابضاًص زض

آسبى اًجبم ضس ٍ ترصيص ًوًَِّب ثب استفبزُ اظ اسٍل

هطٍض سيستوبتيك ثِ اياي ًتيجاِ زسا .يبفتٌاس كاِ ّاي
كسام اظ هغبلعبت ًتبيج هفياس ٍ پبيابيي هعتجاط اظ پيبهاس

A

2

اعساز تصبزفي زض یطٍُ هساذلِ يك ٍ یاطٍُ هساذلاِ
5

زٍ ٍ یطٍُ كٌتطل لاطاض یطفتٌاس ًوًَاِ ّاب پاوٍّص

ثبليٌي ثطًبهِ تحطيك حسي زض اضتجبط ثب سغح َّضايبض

 54 -54ساابلِ اظ ّااط زٍ اااٌس ثااب ًوااطُ هميااب

ثيوبضاى كوبيي ثيبى ًكطزًس( 51تحطيكبت حسي ًِ تٌْاب

یالسكَ  GCS≤ 8ثَزًس هعيبضّب حاصف ًوًَاِّاب

هيتَاًٌس هيعاى آستبًِ تحطيك ضا زض ًاطٍىّاب سيساتن

پااوٍّص عجاابضت ثَزًااس اظ ساابثمِ آساايت هغااع لجلااي،

فعبل كٌٌسُ هطجك پابييي آٍضًاس ثلكاِ هايتَاًٌاس ضضاس

اذتالل يب كبّص ضاٌَايي لجلاي ،ذاطٍ ذاَى ياب هابيع

زًسضيّ.ب ٍ اضتجبعبت سيٌبپسي ضا زض هغع تسْيل ًوبيٌاس

هغااع ً -راابعي اظ یااَش ٍ ثيٌااي زض ظهاابى تطٍهااب،

ٍ زض ًتيجِ فعبلي .ضعَض ٍ آیبّي اظ هحايظ ٍ تعبهال

ضكستگي اوجوِ زض ًبحياِ یيجگابّي ،ذاًَطيع زض

ثب آى ضا افعايص زٌّاس پاس هحطٍهيا .حساي هٌجاط ثاِ

ايي ًبحيِ (عجك یعاضش  ٍ CT-Scanاًجبم اطاحي ايي

1. Sensory Deprivation

كوااب

 2هٌظَض اظ یطٍُ هساذلِ  ،5تحطيك ضٌَايي ثب صسا آضٌب هي ثبضس
 5هٌظَض اظ یطٍُ هساذلِ  ،2تحطيك ضٌَايي ثب صسا ًب آضٌب هي ثبضس
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ًبحيِ ،اثتالء ثاِ زيبثا ،.ثيوابض ّاب للجاي -عطٍلاي ٍ

آهَظش الظم زض هَضز ًحَُ اضظيبثي ساغح َّضايبض ٍ

آهجَلي چطثي ،سبثمِ اعتيبز ثِ هَاز هرسض ،ضكستگي زض

كٌتطل عالين حيبتي زازُ ضس ٍ پس اظ حصاَل اعويٌابى

چْبض اًسام (زسّ.ب ٍ پبّب  ،تَضم زض ّط زٍ پلك اثعاض

اظ عولكطز ٍ اظ ايطبى زض هطحلِ هساذلِ استفبزُ ضاس

یطزآٍض زازُ ،فاطم ثجا .ساغح َّضايبض ثاط اساب

الظم ثِ شكط اس .لجل ٍ حيي ٍ  2زليماِ ثعاس اظ ّاط ثابض

كواب یالساكَ

تحطيك ضاٌَايي ثيوابضاى عاليان حيابتي ٍ ًواطُ GCS

اثعاض اصلي سٌجص ًوطُ َّضيبض ثيوبضاى كوبيي ثاَزُ

اضظيبثي ضس زض یطٍُ كٌتطل ًيع ثسٍى اًجبم تحطياك ثاب

كااِ اثااعاض اسااتبًساضز اساا ٍ .ضٍايااي ٍ پبياابيي آى زض

فَاصل ظهبًي هطبثِ یطٍُّب هساذلِ عاليان حيابتي ٍ

ثسيبض اظ هغبلعبت تبييس ضسُ اس( .ضطيت ّوجساتگي

ًوطُ  GCSاضظيبثي ضس زض ّط سِ یطٍُ اظ لواس ثيوابض

 05زضصس ٍ آلفب كطًٍجبخ  06زضصاس اعتجابض علواي

زض عي اًجبم پاوٍّص ذاَززاض ضاس ٍ پطساتبض كاِ

صسا ثِ ضٍش اعتجبض هحتَ ٍ ثب ًظط ذَاّي اظ

ًوطُ  ٍ GCSعالين حيبتي ثيوبضاى ضا اضظيابثي هايًواَز

 4تي اظ اعضب ّيئ .علوي تعييي یطزيس الظم ثِ شكاط

زض هاَضز یاطٍُ ثيوابضاى اعالعااي ًساضاّ .ونٌايي ثااب

اس .اعتجبض علوي هحتَا صسا ثِ ضٍش اعتجبض هحتاَ

تَاِ ثِ پبييي ثَزى سغح َّضيبض ًوًَِّب ،اابظُ الظم

زض سبل  5586تَساظ ً 51فاط اظ اعضاب ّيئا .علواي

ثطا اًجبم پوٍّص اظ ذبًَازُّب آًبى كسات ضاس ثاطا

زاًطگبُ تْطاى تعييي یطزيسُ اس .ثيوبضاى كوبيي پاس

تجعيِ ٍ تحليال زازُّاب اظ ضٍشّاب آهابض تَصايفي

كوب یالساكَ ثاَز همياب

هميب

هحتَا
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اظ ثطضسي اظ ًظط زاضا ثَزى هعيبضّب ٍضٍز ثاِ هغبلعاِ ٍ

پاس اظ كسات ضضابيً .بهاِ كتجاي آیبّبًاِ اظ اعضاابء

(هيبًگيي ،فطاٍاًاي ،زضصاس ٍ آهابض اساتٌجبعي (آظهاَى
 Chi-Squer ،ANOVA ،TestLog Rankاستفبزُ ضس

زضاِ يك ذبًَازُضبى تب تثجي .عالين حيبتي تحً .ظط
لااطاض یطفتااِ حااسالل  25ساابع .پااس اظ تثجياا .عالياان

حيبتي ثِ هغبلعِ ٍاضز ضسًس زض یطٍُ هساذلِ  5ثِ هست
ّ 2فتِ ّط ضٍظ زٍ ثبض ثِ فبصلِ حسالل  51زليماِ ًاَاض

یافتٍَا
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زض هغبلعِ حبضاط ایاط چاِ ترصايص ًوًَاِّاب زض

یطٍُّب هساذلِ ٍ كٌتطل ثِ صَضت تصبزفي صاَضت

c
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ضااجظ ضااسُ اظ صااسا فااطز هااَضز عاللااِ ثيواابض اظ ًظااط

یطف .يبفتِّب ثط اسب

ذاابًَازُ ثااِ هااست  4-51زليمااِ ثااب هحتااَا هعلااَم

هغلت ثَز كِ ثيوابضاى زض یاطٍُّاب هساذلاِ ٍ یاطٍُ

(آیابُساابظ ثيواابض ثااِ ضاارص ،ظهاابى ٍ هكاابى ،ضااط

كٌتاااطل اظ ًظاااط ساااي ( ، p=1/550ااااٌس (، p=1/855

هرتصااط اظ اتفبلاابتي كااِ ثااطا ثيواابض ضخ زازُ ،ثياابى

ٍضعي .تأّل ( ، p=1/558هيعاى تحصايالت (، p=1/545

ذبعطات ضيطيي ٍ زض ًْبي .ثيبى عجبضاتي اظ ثْجَز يبفتي

ٍضعي .اضتغبل ( ، p= 1/555عل .ثستط زض ثيوبضستبى

ثيوبض ٍ ثطیط ٍ .ثِ ذبًَازُ ثِ ٍسيلِ ّ ٍ MP3سف

(ٍ ، p=1/555ضعي .كطاًيَتَهي (ٍ ٍ p =1/554ضاعي.

ٍ ًجااطا ثيواابض پرااص هاايضااس ٍ زض یااطٍُ هساذلااِ 2

ذًَطيع زض سي تي اسكي هغع ( ، p=1/551تفابٍت

تحطيك ضٌَايي ثب صاسا ًاب آضاٌب (صاسا هحماك ثاب

آهاابض هعٌاايزاض ٍاااَز ًساضااتِ ٍ ّوساابى ثَزًااس

هعطفي ذَز ثِ عٌَاى پطستبض ثب ّوبى هحتاَا ثاب فَاصال

هياابًگيي س اغح َّضاايبض ضٍظ اٍل لجاال اظ هغبلعااِ زض

ظهبًي هطبثِ اًجبم ضس زض ّط زٍ یطٍُ هساذلِ سعي ضس

ٍاحااسّب هااَضز پااوٍّص زض یااطٍُ هساذلااِ يااك

ًبم ثيوبض حسالل سِ ثبض زض عَل ضجظ صسا تكطاض ضاَز

( ٍ 6/51 ± 5/54یااطٍُ هساذلااِ زٍ (ٍ 4/66 ± 5/50

اضظيبثي سغح َّضيبض ٍ عالين حيبتي ثيوابضاى تَساظ

یطٍُ كٌتطل ( 4/45 ± 5/54ثَزُ اساً .تيجاِ آظهاَى

پطسااتبض ثااب حااسالل  2ساابل ساابثمِ كاابض زض

آهبض ً ANOVAطبى هيزّس كِ ثايي هيابًگيي ساغح

ثرص هطالجّ.ب ٍيوُ اًجبم ضس الظم ثِ شكط هايثبضاس

ّاَضيابض لجال اظ هاساذلاِ زض زٍ یااطٍُ هااساذلااِ ٍ

كبضضااٌب

ًتبيج آظهَى كب زٍ هَيس ايي

A
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D
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S
f

تصویر شماره  :1ترصيص ًوًَِ ّب

o
e

یااطٍُ كٌتااطل اذااتالف آهاابض هعٌاايزاض ٍاااَز ًااساضز
( p= 1/212ثااطا همبيسااِ هااست ظهاابى ضساايسى ثااِ
 GCS=15آظهااَى آهاابض ً test Log Rankطاابى زاز
كااِ ثاايي هااست ظهاابى ضساايسى ثااِ  GCS=15ثااب همااساض
آهاابضُ 56/564

= اذااتالف هعٌااي زاض ٍاااَز زاضز

(( p1/1115اسٍل ضوبضُ  5ثطا همبيسِ هست ظهابى
ضساايسى ثااِ  GCS=15ثاايي زٍ یااطٍُ هساذلااِ يااك ٍ
زٍ آظهااَى آهاابض ً test Log Rankطاابى زاز كااِ
هااست ظهاابى ضساايسى ثااِ  GCS=15ثااب همااساض آهاابضُ
5/258

= اذاتالف هعٌااي زاض ٍاااَز زاضز (p1/115

ًوَزاض ضوبضُ ً 5طبى هيزّس كِ هست ظهبى ضسيسى ثاِ
 GCS= 54زض یطٍُ هساذلِ  5ظٍزتط اظ یطٍُ هساذلِ 2

iv

h
c

r
A

نمووور ر شووماره ً :1وااَزاض همبيسااِ هااست ظهاابى ضساايسى ثااِ GCS=15

ٍاحسّب هَضز پوٍّص زض ثيوبضاى كوبيي ثستط زض ثرصّب

ICU

بحث
ًتبيج حبصل اظ تجعيِ ٍ تحليل زازُّب هطثَط ثاِ

ٍ یطٍُ كٌتطل اس.
جدول شماره  :1همبيسِ هست ظهبى ضسيسى ثاِ ٍ GCS=54احاسّب
هَضز پوٍّص زض ثيوبضاى كوبيي ثستط زض ثرصّب

ICU

یطٍُّب

Mean

Median

Total

Sensored

Event

هساذلِ 5

6/56

4

54

(2 55/5

55

هساذلِ 2

51/66

52

54

(5 56/5

8

كٌتطل

52/26

54

(51 66/5

4

اوع

0/81

54

50

26

55

هطرصاابت زهَیطافيااك ٍاحااسّب هااَضز پااوٍّص ثااب
اسااتفبزُ اظ آظهااَى آهااابض كااب زٍ ًطاابى زاز كاااِ
ٍاحسّب هَضز پوٍّص زض زٍ یاطٍُ هساذلاِ ٍ یاطٍُ
كٌتطل اظ ًظاط ساي ٍ ااٌس ٍ ٍضاعي .تأّال ٍ هياعاى
تحصيالت ٍ ٍضاعي .اضاتغبل ٍ ٍضاعي .كطاًيَتاَهي
اذتالف آهبض هعٌيزاض ًساضاتِ ٍ ّوسابى ثَزًاس اظ
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آىاب كِ عاَاهلي چاَى ساي ،ااٌسٍ ،ضاعي .تأّال،

چطوگيط ٍاَز زاضز( 55هغبلعِ سبسٌَسكيَاٍساتيك

هيعاى تحصيالتٍ ،ضعي .اضتغبل ،عل .آسيت هغاع ،

ًطاابى زاز كااِ يااك ثْجااَز چطااوگيط زض سااغح

ٍضعي .كطاًيَتَهيٍ ،ضعي .ذَىضياع زض ساي تاي

َّضاايبض ثيواابضاى ثعااس اظ  51هساذلااِ تحطيااك حسااي

هغع هوكي اس .ثط تغييطات ساغح َّضايبض ٍ پايص

ضٍ ظًبى زچبض آسيت هغع ٍاَز زاضز زض ايي هغبلعِ

آیْي كن هؤثط ثبضاٌس ّوعهابى ثاب ترصايص تصابزفي

ضبذص عولكطز ضفتبض ثيوابضاى هاَضز ثطضساي لاطاض

ًوًَِّب زض زٍ یطٍُ هساذلِ ٍ یطٍُ كٌتطل لجل اظ اًجبم

یطف .كِ ايي ضابذص اظ  2ثاِ  5تغيياط يبفا ٍ .ساغح

آًبليع سعي ضاس تاب اظ ّوسابى ثاَزى یاطٍُّاب اعويٌابى

َّضيبض ثيوابضاى اظ  GCS= 5-4ثاِ GCS= 8-0تغيياط

حبصل ضَز ًتبيج حبصال ًطابى زاز كاِ ساِ یاطٍُ زض

2

يبفاا 52(.هغبلعااِ اٍٍساائَ ًطاابى زاز هياابًگيي ضٍظاًااِ

هَاضز هصكَض ّوگي ثَزًس .زض پوٍّص حبضاط همبيساِ

ً GCSوًَِّاب هاَضز پاوٍّص عاي ياك هابُ لجال اظ

هست ظهبى ضسيسى ثِ  GCS=15زض یاطٍُّاب ًطابى زاز

هغبلعِ ضًٍس ًعٍلي زاض .زٍ ّفتِ ثعس اظ ثاِ كابضیيط

یطٍُ هساذلِ يك ًسج .ثِ یطٍُ هساذلاِ زٍ ٍ كٌتاطل

اٍليي ثطًبهاِ تحطياك حساي چْابض ّفتاِا (تحطياك

سطيعتط ثاِ  GCS=15ضسايسُاًاس (ًواَزاض ضاوبضُ ٍ 5

چٌسيي حس كِ ضبهل تحطيك ضٌَايي ،ثيٌبيي ،ثَيبيي،

D
I

تعااساز افااطاز

S
f

كااِ زض یااطٍُ هساذلااِ  2ثااِ GCS=15

ضسيسُاًس ایط چِ ًسج .ثِ یطٍُ كٌتطل ثيطاتط ثاَزُاًاس

چطبيي ،الهسِ ،فيعيكي ثاَز هيابًگيي ًواطُ َّضايبض

o
e

ثيوبضاى ثِ صَضت ثبضظ عي ّ 2فتِ افعايص يبفا .زض

ٍلااي اظ ًظااط آهاابض  ،اذااتالف آهاابض هعٌاايزاض زض
ضسيسى ثِ ً GCS=15ساضتٌس تعاساز كواي اظ هغبلعابت
هست ظهبى ضسيسى ثِ ساغح َّضايبض  54ضا ثعاس اظ ثاِ
كبضیيط اًاَا تحطياك ضاٌَايي هاَضز ثطضساي لاطاض
زازُاًس ثٌبثطايي همبيسِ ًتبيج ايي هغبلعِ ثب هغبلعبت زيگط

كوي سار .ثاِ ًظاط هايضساس زض هغبلعاِ یاَزضظ ٍ

زٍضُ ٍلفااِ (ّ 5فتااِا

 GCSثيواابضاى هجااسزا كاابّص

يبفٍ .لي ثب ضطٍ زٍهيي هساذلِ چْبض ّفتِا ساغَ
َّضيبض ثيوبضاى ثط یط .پيسا كطز ٍ هجاسزا افاعايص

v
i
h

يبف 2 ٍ .هبُ پس اظ اتوبم هساذلِ زٍم ثِ حساكثط ضسيس
آًبليع آهبض زٍضُّاب ظهابًي هتمابعع حابكي اظ تغيياط

ثبضظ هيعاى َّضيبض ثيوبضاى ثَز( 55،5كبض هبٍضا ٍاتٌيع

c
r

ّوكبضاى ًيع ضًٍس تغيياطات هيابًگيي ضٍظاًاِ ًواطُّاب

ثْجَز چطوگيط زض سغح َّضايبض ثيوابضاى یاطٍُ

َّضيبض ثيوبضاى زض زٍ یطٍُ آظهَى ٍ كٌتطل عاي 55

هساذلِ پوٍّص ذَز یعاضش ًوَزًس(55

ضٍظ اضظياابثي یطزيااس هطاابّسُ اذااتالف هعٌااي زاض ثاايي

احصبيي ٍ ثْبزض ذبى زض هغبلعِ ذَز ثِ اياي ًتيجاِ

هيبًگيي ّب ضٍظاًِ ًوطُ ّب َّضيبض ضا اظ آىاب كاِ

زس .يبفتٌس كِ عَل زٍضُ ثستط ثيوابضاى زض زٍ یاطٍُ

زٍ یطٍُ آظهَى ٍ كٌتاطل كابهال ّوسابى ثَزًاس ٍ تٌْاب

تفبٍت آهبض هعٌي زاض زاضتِ اس .ثِ ايي تطتيت كاِ

تفبٍت آىّب زض زضيبف .تحطيك ضٌَايي ثب صسا آضٌب

زض یااطٍُ هااَضز هغبلعااِ زٍضُ ثسااتط  ٍ 55 ± 5/25زض

ثط ثْجَز ًوطُ َّضايبض ثيوابضاى هاَضز هغبلعاِ ثاَز زض

یطٍُ ضبّس  58 ± 8/0ثَزُ اس 4(.ایاط چاِ هغبلعابت

هغبلعِ عجبسي ٍ ّوكبضاى كِ اثط هاللبت اعضب ًعزياك

یَزضظ  ،ساليوبًي ،ضابزفط ،عجبساي ،احصابيي ٍ ثْابزض

ذبًَازُ ٍ تحطيك ضٌَايي ٍ الهسِ ضا ثاط ضٍ ثيوابضاى

ذبى ،كابض هابٍضاٍات ،اٍٍسائَ هاست ظهابى ضسايسى ثاِ

كوبيي ثطضسي هيًوَز ثِ ايي ًتيجِ ضسيسًس كِ هيبًگيي

 GCS= 54ضا ثطضسي ًكطزُاًس ٍلاي ّاط كاسام اظ آىّاب

سغح َّضايبض ثيوابضاى زض یاطٍُ هساذلاِ عاي  6ضٍظ

اثط تحطيك ضٌَايي ضا هؤثط زض افعايص سغح َّضايبض

ثِ عَض چطوگيط افعايص زاضتِ اس ٍ .هيبًگيي ساغح

ثيوبضاى كوابيي للواساز ًواَزُاًاس ثاب تَااِ ثاِ همبيساِ

َّضااايبض ثيوا ابضاى زض زٍ یاااطٍُ اذاااتالف آهااابض

يبفتِّب ايي پوٍّص ٍ يبفتِّب هغبلعبت فاَق ثاِ اياي

A

1. Sosnowski &Ustik
2. Oh & Seo
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ًتيجِ هيتاَاى زسا .يبفا .كاِ تحطيكابت ضاٌَايي ثاب

پوٍّص اظ ًظط تحطيكبت هحيغي هيثبضس كِ هايتَاًاس

صسا آضٌب ضٍ ثْجَز ثيوبضاى كوبيي ثسيبض هؤثطتط اظ

ثط پبسدزّي ثيوبض ثِ تحطيكبت ضٌَايي هاؤثط اسا .كاِ

صسا ًبآضٌب هيثبضس هطرص ضسُ اسا .كاِ ّاط چاِ

لبثل كٌتطل ًويثبضس عسم كٌتطل آستبًِ تحطيك حساي

ظهبى ضطٍ ثطًبهِ ثبظتَاًي ظٍزتط ثبضس ،ثْجَز ثيوابضاى

ٍاحااسّب هااَضز پااوٍّص ،اظ هحااسٍزيّ.ااب هغبلعااِ

ٍ ثطیط .عولكطزّب عبعفي آىّب ثيطتط ضاسُ ٍ عاَل

حبضط هيثبضس حجن كن ًوًَِ ثِ علا .هحاسٍزي .زض

هست كوب ٍ العاهب ثستط زض ثيوبضساتبى كوتاط هايضاَز

پياااسا كاااطزى ٍاحاااسّب هاااَضز پاااوٍّص اظ زيگاااط

ثٌبثطايي ثِ پطستبضاى تَصيِ هايضاَز زض صاَضت اهكابى

هحسٍزيّ.ب پوٍّص هيثبضس

ضاااطايظ الظم اْااا .اًجااابم هاللااابتّاااب ّسفوٌاااس
ذبًَازُّاب ثيوابضاى كوابيي ثاب ضعبيا .اصاَل كٌتاطل

سپاسگزاری

D
I

عفًَ .زض ثيوبضساتبىّاب فاطاّن ًوبيٌاس ٍ اياي الاساهبت

ثب تطكط اظ كليِ پطسٌل ٍ سطپطساتبضاى ثراصّاب

سجت افعايص ضضبي.هٌس ذابًَازُ ّاب ٍ ضاطك .هاؤثط

 ICUثيوبضسااتبىّااب اهاابم ذويٌااي (ضُ ساابض ٍ ضاظ

ذبًَازُ زض فطآيٌاس هطالجا .اظ ثيوابضاى هايًوبياس ٍ اياي

لبئن ضْط كِ زض اًجبم ايي تحميك يابض هابى كطزًاس اظ

ذَز اظ اضغطاة ذبًَازُّب كبساتِ هايضاَز زض ًْبيا.

هعبًٍ .تحميمبت ٍ فاي آٍض زاًطاگبُ علاَم پعضاكي

پيطٌْبز هايضاَز هغبلعاِا هطابثِ ثاب ّوايي یاطٍُّاب ٍ

هبظًسضاى ثطا حوبي .هبلي اظ ايي تحميك تطكط ثِ عول

S
f

o
e

هيآيس ايي همبلِ حبصال پبيابى ًبهاِ كبضضٌبساي اضضاس

همبيسِ آى ثب هاللبت حضَض ذبًَازُّب ثيوبضاى ثب حجن
ًوًَااِ ثيطااتط اًجاابم ضااَز اظ هحااسٍزيّ.ااب پااوٍّص

سطكبض ذبًن فطضتِ عطاليبى هجطز هيثبضس

ٍضعي .هحيظ ظًسیي لجال اظ آسايت ٍاحاسّب هاَضز

;stimulation. J Mash Med Sci Univ 2004
47(85): 295-299 (Persian).

6. Hajihoseini F, Avazeh H, Elahi N, Shariati
of massageon

effect

The

H.

Souri

iv
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