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محمدعلی عطاری ،1حسه امیر میجاوی ،2غالمرضا خلیلی

مقاله پژوهشی

چکیده 

مقذمه :هایؼات هختلفی ًظیر ًرهالسالیي ،سالیي ّیپرتًَیک ٍ سرمکلَئیذ ترای جثراى هایؼات از دسترفتِی تذى تؼذ از ضرتِی هغسی استفادُ هیشَد .ایي هطالؼِ ،تا
ّذف تررسی تأثیر تجَیس هحلَلّای هختلف تر ػالین حیاتیٍ ،ضؼیت الکترٍلیتّای سرهی ٍ ٍضؼیت اسیذ ٍ تاز در تیواراى پس از ضرتِی هغسی اًجام شذ.
روشها :در ایي هطالؼِی تَصیفی -تحلیلی در تیوارستاى السّرای (س) اصفْاى ،پرًٍذُی  340تیوار دچار ضرتِی هغسی ٍ ٍضؼیت اسوَالریتی در آىّا تررسی شذ.
ّوچٌیي ،تَزیغ هتغیرّای ّوَدیٌاهیک ،گازّای خًَی ،الکترٍلیتّاً ،یاز تِ ًٍتیالتَر ٍ هرگ ٍ هیر تر حسة ٍضؼیت اسوَالریتی تؼییي ٍ تا آزهَىّای آهاری ،χ2
 Repeated measures ANOVA ٍ One-way ANOVAتحلیل شذ.
یافتهها :در طی هذت اقاهت تیواراى در تخش هراقثتّای ٍیژًُ 74 ،فر ( 21/8درصذ) فَت کردًذً .یاز تِ تَْیِی هکاًیکی تر حسة ًَع هایغ دریافتی تفاٍت
هؼٌیداری داشت ٍ درصذ کوتری از تیواراى تحت درهاى تا هایغ ّیپر اسوَالر (( )P ; 0/042در سِ گرٍُ ّیپر ،ایسٍ ٍ ّیپَ اسوَالر تِ ترتیة ٍ 64/4 ،48/4
 56/4درصذ) ًیاز تِ تَْیِی هکاًیکی پیذا کردًذّ .وچٌیي ،فراٍاًی هرگ ٍ هیر در گرٍُ ایسٍ اسوَالر تِ طَر هؼٌیداری تیشتر از دٍ گرٍُ دیگر تَد (( )P > 0/001در
سِ گرٍُ ّیپر ،ایسٍ ٍ ّیپَ اسوَالر تِ ترتیة  17/9 ٍ 37/8 ،15/6درصذ).
نتیجهگیزی :استفادُ از هحلَلّای ّیپر اسوَالر در تیواراى دچار ضرتِی هغسی ،ثثات هطلَبتری را در ٍضؼیت ّوَدیٌاهیک ٍ الکترٍلیتی تیواراى تِ ّوراُ خَاّذ
داشت ٍ هیساى هرگ ٍ هیر ًیس کوتر خَاّذ تَد .از ایي رٍ ،استفادُ از هحلَلّای ّیپر اسوَالر در صَرتی کِ تذاخل هصرف در تیواراى ًذاشتِ تاشذً ،سثت تِ
هحلَلّای ایسٍ اسوَالر ٍ ّیپَ اسوَالر ارجحیت دارد.
واژگان کلیذی :هایغ درهاًی ،ضرتِی هغسی ،پیاهذ

ارجاع :ػطاری هحوذػلی ،اهیر هیجاًی حسي ،خلیلی غالهرضا .بزرسی روشهای مختلف مایع درمانی در بیماران ضزبهی مغزی و ارتباط آن با پیامذ
بیماران .هجلِ داًشکذُ پسشکی اصفْاى 1395؛ 1160-1167 :)401( 34

مقدمه

اقدام تشی یبسای زم نيپیؽریاسیاشپی مادَ یضاسبٍی

ضسبٍیمغصی،یکیاشمُمتسیهعًاملمىجسبٍمسگیا وا تًاوی ز

مغصیضسيزیاغاتکاٍؾا ملاقادام تالش باسای زما نا اسات

جُ ناغت()1کٍمیتًاودمىجسبٍبسيشَیپًکػمی،کا َؽاؾاع 

پ تًلًضییو ؾیاشتسيما يتغییاساتپ تًفیصیًلًضیایبعادیو یاس

اکػیطنَیپًيَیپسک پىٍ،افصایؽ،کمخًویَ،یپًو تسمی،اختاللقىد

َیپًکػی،افتفؿ زخًنيغیسٌاغتکٍبٍ وع لآغیبايلیٍایج 

خًنَ،یپًاغمًاللیتٍ،اختالالتاغیديب ش،تبيَیپاًتسمیراس 

میؾً ( .)5


( .)2-3

بٍطًزمتًغط،بدناوػ ناش 60زقدآبتؿکیلؾادٌاغات

بٍ وع لضسبٍیمغصی،افاصایؽا مغاصییایپی مادؾا ی ي

کٍبیهفض یخ زجغلًلی( 20زقاديشنبادن)يفضا ی اخال

و رًازاغت.پ زاوؿیممغصبٍ وع لا مغصی زمعسلآغایبقاساز

غلًلی( 40زقديشنبادن)تسػایمؾادٌاغاتيتًغاطغؿا ی

از ؛چساکٍمغصف قد زو ضلىف يیاغت( .)4

غلًلیيپمپغدیميابػتٍبٍاوسضیآنکٍحفظغل تیًنغادیم
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غ لیهَػتىد،ام میصانبس یبیؿتسیزافساَمومیکىىد( .)13
اشآنج ییکٍمط لعٍیج معیبسایمس یػٍیا سمحلاًلَا ی

فؿ زاغمصیيتم میتحجمم ی خ زجغلًلیَػتىد( .)6
بساغ ظتعا لGibbs-Donnanکاٍبایطسفایالکتسیکای ز

ملتلفبسزيودبُعً یيکا َؽا اساتفیصیًپ تًلًضیایضاسبٍی

غساغسغؿ یغلًلیزاحفظمیکىد،پت غیموسؽمؿ بُی زحفاظ

مغصی زایساناوج وؿدٌبً َ،دفاشاوج ایهمط لعاٍبسزغایي

م ی  اخلغلًلی از (.)7بٍمى ًزاوج اعم لفیصیًلًضیکیبیم ز،

مس یػٍیيضعیتالکتسيلیتَ یغس (غدیم،پت غیميکلس)،عالیام

جعسانم یع تاش غتزفتٍیبدنب م یع ت اخليزیدی،ییجصء

حی تی(وسختىفػیيقلعی،فؿ زخاًني ما یبادن)،قىادخاًن،

کلیدی ز زم نایهبیم زاناغت(.)8ؾکیویػتکٍک َؽحجام

اغیدیتٍیخًنيبسين ٌا زازی زبیم زاویبً کٍپعاشضاسبٍی

م یع تبدنمىجسبٍپسفیًضنب فتیضعیف،ک َؽعملکس اوادا َا ،

مغصیمحلًلَ یملتلفیبسانجعسانم یع تاش غاتزفتاٍیبادن

زی فتمیکس ود .

وسفعضًيمسگمیؾً ( .)5-8




زب لیه،اوداشٌریسیوی شزيشاوٍبٍم یع تاشطسیقاوداشٌریاسی
تسکیعیاشحجمَ یاش غتزفتٍيفیصیًلًضیکیمًز وی شبیم ز،با 

روشها

ازشی بیيضعیتفؿ زخًن،ضاسب نقلابpH،خاًن،تًلیادا زاز،

ایهمط لعٍ،ییمط لعٍیتًقیفی-تحلیلیررؾاتٍو اسباً کاٍ ز

میؾً ( .)8
تع لم یع تييشنبدناوج  

غ ل  1394زبیم زغات نالصَاسای(ظ)اقافُ نباٍاوجا زغاید.

حسکتآببیهمغصيفض ی اخلعسيقای،بػات یباٍؾایب

ج معٍیآم زیمًز مط لعٍ،بیم زان چ زضسبٍیمغصیبػاتسی ز

اغمصی از کٍممکهاغتب تصزیقم یع تَیپسیا َیپاًاغامًالز

بلؽجساحیاعك بيبلؽمساقعتَ یيیطٌیایهبیم زغات ن ز

تحااتتاای یسقااسازریااس (.)2-6م یعاا تملتلفاایو یااسمحلااًل

غ ل1394بً ود.

کسیػت لًئید(وسم لغا لیهيما ویتًل،غا لیهَیپاستًویای)يغاس 

معی زَ یيزي بٍمط لعٍؾا ملاباتالباٍضاسبٍیمغاصیي ز

کلًئیدبسایجعسانم یع تاش غتزفتٍیبدنبعداشضسبٍیمغصی

غتسظبً نپسيودٌیبیم زبسایبسزغیبً َ.مچىیه،مسسزرس ید
مًاز يجً وسف زپسيودٌيعد امک نتکمیلاطالع تباٍعلال

اغتف ٌمیؾً ( .)8
م ویتًل،ییمحلًلکسیػت لًئیداغتکٍبٍطًزمعماًلباسای

ملتلفاشمط لعٍخ زجرس ود .

ک َؽ محتاًایآبمغاصيکا َؽفؿا ز اخالجمجماٍاغاتف ٌ

حجمومًوٍیمًز وی شایهمط لعٍب اغتف ٌاشفسماًلباسآيز 

میؾً .محلًلغ لیهَیپستًوییویصغعبک َؽمحتًایآبمغصي


حجمومًوٍجُتمط لع تؾیً يب  زو سرسفتهغاط اطمیىا ن

ک َؽفؿ ز اخلجمجمٍمیؾً ،ام بٍطًزَمشم نب عثافصایؽ

  95زقد،ؾیً َیپاساغامًالزیتی زبیما زانبػاتسیکاٍمعا ل 

مًقتفؿ زخًنغیػتًليبسين ٌقلعیویصمیؾً .محلًلَ یَیپً

0/30بااسآيز ؾااد()13يپااریسؼمیااصانخط ا ی،0/05بااٍتعاادا  

اغمًالزم وىد کػتسيش 5زقد،غعبک َؽغادیمغاس يافاصایؽ

322وفسبسآيز ؾدکٍجُتاطمیى نبیؿتس340،بیم زمًز مط لعاٍ

محتًایآبمغصيفؿ ز اخلجمجمٍمیؾًود.محلًلَ یکلًئیدی،

قسازرسفتىد.
زيؼک زبدیهقًزتبً کٍبعداشاوج َم َى یَا یالش 

ا سکمیبسمحتًایآبمغصيفؿ ز اخلجمجمٍای ازود( .)9
محلًلزیى سالکت ت،کمیَیپًتًوییاغتيبٍتىُا ییباسای

ب مساجعٍبٍبلؽمدازکپصؾکی،لیػتبیم زاویکٍبٍعلتابتالبٍ

احی یم یع ت زبیم زان چ زضاسبٍیؾادیدمى غابویػات،باٍ

ضسبٍیمغصی زبلؽَ یجساحیاعك بيمساقعتَا یيیاطٌی

خكًـبسایجعسانحجمبصزگم یع ت؛چساکٍممکهاغتمىجس

بیم زغت نالصَسای(ظ)اقافُ نبػاتسیؾادٌبً واد،تُیاٍؾادي

بٍک َؽاغمًاللیتٍیغس ؾً ( .)10

پسيودٌَ یآو نمًز بسزغیقسازرسفاتياطالعا تالش اشآنَا 

کلًئیدَ اشپساکىدریذزاتزیص زییمحلًلپیًغاتٍتؿاکیل

اغااتلساجي زفااس جما آيزیاطالعا تَااسبیما ز عااترس یااد.

میؾًوديؾ ملآلعًمیه،خًن،ضالتیهيَیدزيکػایاتیالاغات ز 

پسيودٌَ ییکٍف قداطالع تالش بً وديامکا نزفا وسافآنَا 

(HESی َ)Hydroxyethyl starchػتىد( .)11

يجً وداؾت،اشمط لعٍکى زرراؾتٍؾدوديوػعتبٍج ی صیىیآن

زمس یػٍباکسیػات لًئیدَ یایصيتًویایم وىاد Hartmann’s

ب پسيودٌَ ی ی ساقدا رس ید.پسيودٌَ یبسزغیؾدٌاشو سواً 

يی وسم لغا لیهَ،یپستًویایغا لیه ازایمصایا یاضا فیبا لسًٌ 

م ی تصزیسیبٍغٍرسيٌ زم نب محلًلَیپساغمًالز ،زما نؾادٌ

م وىدک َؽا ب فتيافصایؽجسی نخًنباٍاوادا آغایب یادٌ

ب محلًلَیپًاغمًالزي زم نؾدٌب محلًلایصياغامًالزاشو اس

اغت( .)12

الکتسيلیتیتسػیمؾدود.

غ لیهَیپستًوییبسایب شرس اودنفؿ زخاًنمار ستساشوسما ل
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عالیمحی تی(وسختىفػیيقلعی،فؿ زخًن ،م یبدن)،قىدخًن،

بعدآمدٌاغت.بسحػبایهجديل ،زبدييزي بیم زانباٍبلاؽ

اغیدیتٍیخًنيمدتاق مت زبلؽمساقعتَ یيیطٌ،مدتویا ش

مساقعتَ یيیاطٌ،فؿا زخاًنغیػاتًلي ی غاتًل زغاٍراسيٌ


بٍتىفعمک ویکیيماسگيمیاسطایمادت24غا عتايلي ي 

اختالفمعىی ازی اؾت،بٍطاًزیکاٍبیما زان زی فاتکىىادٌی


بػتسیاشپسيودٌاغتلساجي زفس َسبیم زبٍ عتزغید .

محلًلَ یَیپساغمًالز،اشفؿ زخًنپ ییهتسیبسخاًز ازبً واد.


ا ٌَ یبٍ غتآمدٌ،ب اغتف ٌاشوس افصازSPSSوػلٍی23

ز24غ عتبعد،فؿ زخًنغیػتًلي ی غتًلغٍرسيٌاخاتالف

ًنَاا ی 
( )version 19, SPSS Inc., Chicago, ILيآشماا 

معىی ازی اؾتىد،ام  ز48غ عتبعد،فؿ زخًنغیػتًل زبایه


Kruskal–Wallis،One-way ANOVAيχ2تجصیٍيتحلیلرس ید .

غٍرسيٌتف يتمعىی ازیوداؾت،ام فؿ زخًن ی غاتًليفؿا ز
متًغطَ،مچى نبیهغٍراسيٌتفا يتمعىای از اؾات .زمس بال،



ضسب نقلببیم زان زبدييزي ،بیهغٍرسيٌمتف يتوعً ،اما  ز

یافتهها
زایهمط لعٍ،پسيودٌی340بیم ز چ زضسبٍیمغصیمًز مط لعاٍ

عد،اختالفمعىی ازیبایهغاٍراسيٌ یادٌؾاد.

24ي48غ عتب

يبسزغیقسازرسفتکٍ211وفس( 62/1زقد)آوا نبا ما ی َیپاس

تعدا تىفعبیم زان زطیغٍمسحلٍیبسزغی،اختالفمعىای ازی

اغمًالز 90،وفس( 26/5زقد)ب محلاًلایاصياغامًالزي39وفاس

زابیهغٍرسيٌوؿ نودا  .
آشمًنRepeated measures ANOVAویصوؿ ن ا کٍزيواد

(  11/5زقد)ب محلًلَیپًاغمًالزتحت زم نقسازرسفتٍبً ود.
میاا و یهغااهغااٍرااسيٌپاایؽرفتااٍبااٍتستیااب ،31/9±11/7

تغییساتفؿ زخًنيضسب نقلب زطی48غ عتايلبػاتسی ز

38/2±15/6ي48/5±18/5غ لبً ياختالفمعىی ازیبیهغٍ

بلؽمساقعتَ یيیطٌباسحػابواً محلاًل زیا فتی،اخاتالف


رسيٌيجً  اؾات(َ.)P>0/001مچىایه ،زایاهغاٍراسيٌباٍ

معىی ازی اؾت،ام تغییساتتعدا تىفعبیهغٍرسيٌمتف يتوعً  .


تستیب69،168ي33وفس(بٍتستیب76/7،79/6ي 84/6زقد)مس 

زجديل،2می و یهياوحسافمعیا زالکتسيلیاتَا یغاس ي

يبسیٍیبیم زانشنبً وديتًشی جىع زغٍرسيٌمتفا يتوعاً 

غط قىدخًن زطی48غ عتايلبػتسی زبلؽمساقعاتَا ی

( .)P=0/590

يیطٌبسحػبوً محلًل زی فتیآمدٌاغت.بسحػبایهجاديل،

زجديل،1می و یهياوحسافمعی زپ زامتسَا یَمً یى میای

غط غدیم زبدييزي  زغٍرسيٌاختالفمعىی ازی اؾت،اما 

بیم زان زبدييزي بٍبلؽمساقعتَ یيیطٌي ز24ي48غ عت

ز24ي48غ عتبعد،تف يتمعىی ازیبیهغٍرسيٌ یدٌوؿد .


جذيل  .1میاوگیه ي اوحراف معیار پارامترَای َمًدیىامیک در طی  44ساعت ايل بستری در بخش مراقبتَای يیژٌ
زمان
فشار خوى سیستول
(هیلیهتر جیوه)
فشار خوى دیاستول
(هیلیهتر جیوه)
فشار هتوسط شریانی
(هیلیهتر جیوه)
ضرباى قلب
(تعذاد در دقیقه)
تعذاد تنفس
(تعذاد در دقیقه)

متغیر

نوع محلول

مقدار P

*

هیپر اسموالر

ایسو اسموالر

هیپو اسموالر

بذو ورود

96/4 ± 16/8

123/0 ± 9/1

151/2 ± 12/5

> 0/001

بعذ از  24ساعت

113/2 ± 19/2

126/6 ± 17/9

129/3 ± 18/3

> 0/001

بعذ از  48ساعت

118/8 ± 19/0

119/8 ± 23/1

119/9 ± 17/5

0/910

بذو ورود

64/9 ± 14/6

73/3 ± 13/0

86/3 ± 14/9

> 0/001

بعذ از  24ساعت

74/8 ± 14/9

78/1 ± 14/1

86/7 ± 16/3

> 0/001

بعذ از  48ساعت

80/8 ± 14/4

87/2 ± 17/1

83/1 ± 14/1

0/004

بذو ورود

75/4 ± 11/0

89/9 ± 10/0

107/9 ± 10/8

> 0/001

بعذاز  24ساعت

90/7 ± 14/6

94/3 ± 13/9

92/6 ± 16/4

0/150

بعذ از  48ساعت

77/2 ± 13/1

97/9 ± 15/4

95/4 ± 14/9

> 0/001

بذو ورود

87/0 ± 15/6

82/5 ± 17/6

87/9 ± 11/5

0/060

بعذ از  24ساعت

87/5 ± 17/8

89/0 ± 18/7

96/6 ± 20/1

0/019

بعذ از  48ساعت

86/2 ± 16/8

87/5 ± 18/8

96/2 ± 21/4

0/006

بذو ورود

14/8 ± 1/9

14/7 ± 1/8

14/7 ± 1/9

0/950

بعذ از  24ساعت

14/8 ± 1/9

15/0 ± 2/1

14/8 ± 1/8

0/640

بعذ از  48ساعت

14/8 ± 1/8

14/6 ± 2/4

14/8 ± 2/0

0/860

مقدار P

**

> 0/001

> 0/001

> 0/001

0/031

0/990

*غط معىی ازیبیهغٍرسيٌ زَسمسط شم ویبسحػبآشمًنOne-way ANOVA؛**غط معىی ازیزيودتغییساتبیهغٍرسيٌبسحػبآشمًن Repeated measures ANOVA
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جذيل  .2میاوگیه ي اوحراف معیار الکتريلیتَای سرم در طی  44ساعت ايل بستری در بخش مراقبتَای يیژٌ
زمان

متغیر

نوع محلول

مقدار P

*

هیپر اسموالر

ایسو اسموالر

هیپو اسموالر

بذو ورود

126/30 ± 6/80

132/10 ± 20/40

134/60 ± 6/70

> 0/001

بعذ از  24ساعت

135/10 ± 3/70

133/80 ± 10/70

135/80 ± 2/90

0/150

بعذ از  48ساعت

135/90 ± 7/70

134/50 ± 13/60

136/60 ± 2/70

0/370

بذو ورود

3/67 ± 0/94

3/65 ± 0/92

3/41 ± 0/46

0/260

بعذ از  24ساعت

3/81 ± 0/68

3/69 ± 0/52

3/59 ± 0/42

0/080

بعذ از  48ساعت

4/48 ± 0/69

4/33 ± 0/44

4/25 ± 0/34

0/023

بذو ورود

121/40 ± 65/60

115/60 ± 48/70

113/20 ± 70/20

0/630

بعذ از  24ساعت

117/30 ± 70/40

103/90 ± 44/80

108/80 ± 72/10

0/250

بعذ از  48ساعت

105/50 ± 57/60

92/80 ± 38/60

100/70 ± 54/20

0/170

بذو ورود

161/40 ± 65/60

155/60 ± 48/70

153/20 ± 70/20

0/060

بعذ از  24ساعت

121/40 ± 65/60

115/60 ± 48/70

113/20 ± 70/20

0/019

بعذ از  48ساعت

117/30 ± 70/40

103/90 ± 44/80

108/80 ± 72/10

0/006

درجهی حرارت بذى

بذو ورود

36/80 ± 1/10

37/40 ± 0/26

37/90 ± 0/10

> 0/001

(درجهی سانتیگراد)

بعذ از  24ساعت

37/00 ± 0/80

36/70 ± 0/80

37/10 ± 0/70

0/017

بعذ از  48ساعت

37/40 ± 0/80

37/20 ± 0/80

37/60 ± 0/70

0/012

بذو ورود

7/42 ± 0/10

7/45 ± 0/08

7/45 ± 0/09

0/002

بعذ از  24ساعت

7/43 ± 0/09

7/21 ± 1/26

7/44 ± 0/10

0/022

بعذ از  48ساعت

7/43 ± 0/08

7/43 ± 0/09

7/46 ± 0/09

0/190

بذو ورود

140/90 ± 8/60

164/30 ± 13/70

209/00 ± 20/10

0/006

بعذ از  24ساعت

161/90 ± 10/20

201/00 ± 16/80

246/40 ± 23/50

0/002

بعذ از  48ساعت

93/80 ± 5/80

113/20 ± 10/00

136/10 ± 15/40

0/013

بذو ورود

39/30 ± 15/10

33/90 ± 10/40

41/40 ± 17/80

0/004

بعذ از  24ساعت

38/30 ± 13/40

36/00 ± 13/20

40/20 ± 18/10

0/230

بعذ از  48ساعت

40/20 ± 25/70

36/50 ± 12/10

37/40 ± 15/50

0/360

بذو ورود

1/01 ± 0/58

0/39 ± 0/77

4/21 ± 1/70

0/052

بعذ از  24ساعت

0/73 ± 0/48

1/09 ± 0/79

3/15 ± 1/70

0/190

بعذ از  48ساعت

1/22 ± 0/44

0/95 ± 0/69

3/37 ± 1/53

0/150

سذین
(هیلیاکیواالى در لیتر)
پتاسین
(هیلیاکیواالى در لیتر)
کلر
(هیلیاکیواالى در لیتر)
سطح قنذ خوى
(هیلیگرم در دسیلیتر)

pH

PaO2
(هیلیهتر جیوه)
PaCO2
(هیلیهتر جیوه)
BE

مقدار P

**

> 0/001

0/042

0/300

0/310

0/001

0/062

0/003

0/053

0/080

 ; BE: Base excessزقداؾع  یاکػیدکسبه ; PaCO2:زقداؾع اکػیطن PaO2:
*غط معىی ازیبیهغٍرسيٌ زَسمسط شم ویبسحػبآشمًنOne-way ANOVA؛**غط معىی ازیزيودتغییساتبیهغٍرسيٌبسحػبآشمًن Repeated measures ANOVA


زمس بل،غط غسمیپت غیم زبدييزي ي 24غ عتبعاد،

زی فتکىىدٌی م یع تَیپساغمًالز ،زجٍ یحسازتپ ییهتاسی

بیهغٍرسيٌمتف يتوعً ،ام  ز  48غ عتبعد،بیم زان زی فات

اؾتىد.اغیدیتٍ یخًن زبادييزي ي   24غا عتبعاد ،زغاٍ

کىىدٌیمحلًل َ یَیپساغمًالز،غاط پت غایمبا التسی اؾاتىد.

رسيٌپیؽ رفتٍتف يتمعىی ازی اؾت،اما  ز48غا عتبعاد،

غط غسمیکلس زَیچییاششم نَا بایهغاٍراسيٌاخاتالف

اختالفغٍرسيٌمعىی ازوعً .ؾا خففؿا زاکػایطنؾاسی وی

معىی ازیوداؾت.غط قىدخًنبیم زان زبدييزي ،بایهغاٍ

( ) PaO2زَسغٍشما نبسزغایؾادٌبایهغاٍراسيٌاخاتالف

رسيٌمتف يتوعً ،ام  ز 24ي 48غ عتبعد،اخاتالفبایهغاٍ

معىی ازی اؾت،ام فؿا ز ی اکػایدکاسبهؾاسی وی()PaCO2

رسيٌمعىی ازؾد .

فسط زبادييزي بایهغاٍراسيٌاخاتالفمعىای ازی اؾات.

زجٍ یحسازتمحیطیبدناشبدييزي ت  48غا عتبعاد
اشعمل زبایهغاٍراسيٌاخاتالفمعىای ازی اؾاتيراسيٌ

ؾ خف)BE(Base excessویص زَسغٍشم ن،بیهغاٍراسيٌ
تف يتمعىی ازی پیداوکس  .

هجله دانشکذه پسشکی اصفهاى – سال  / 34شوارهی  /401هفتهی اول آرر 1395
www.mui.ac.ir

1163

بررسی روشهای مختلف مایع درمانی در بیماران ضربهی مغزی

محمدعلی عطاری و همکاران

جذيل  .3تًزیع فراياوی ویاز بٍ يوتیالسیًن ،مرگ ي میر ي مذت زمان تًُیٍی مکاویکی ي مذت اقامت در بخش مراقبتَای يیژٌ در سٍ گريٌ
نوع محلول

متغیر

مقدار P

*

هیپراسموالر

ایسواسموالر

هیپواسموالر

نیاز به تهویهی هکانیکی [تعذاد (درصذ)]

(103 )48/8

(58 )64/4

(22 )56/4

0/042

هذت زهاى تهویهی هکانیکی (دقیقه)

16/4 ± 10/5

17/4 ± 10/5

17/0 ± 10/5

0/700

هذت اقاهت در بخش هراقبتهای ویژه (روز)

14/2 ± 8/7

13/7 ± 8/9

15/9 ± 10/1

0/440

هرگ و هیر [تعذاد (درصذ)]

(33 )15/6

(34 )37/8

(7 )17/9

> 0/001


اوجا آشماًنRepeated measures ANOVAوؿا ن ا کاٍ

ضسبٍیمغصیمًز بسزغیقسازرسفت .


تغییساتغط غدیم،پت غیم ،زجٍیحسازتبدنيPaO2بسحػب

بسابسوت یجمط لعٍیح ضس،تغییساتفؿ زخًنيضسب نقلباش

وً م ی  زی فتیتف يتمعىی ازیپیداکس ،ام غط کلاسيغاط 

بدييزي بٍبلؽمساقعتَ یيیطٌت 48غ عتبعد،بسحػبوً 

قىدخًنPaCO2،pH،يBEبیهغٍرسيٌماًز مط لعاٍاخاتالف

م ی  زی فتیاختالفمعىی ازی اؾتي زفؿ زخًنبیم زانتحت

معىی ازیوداؾت .


تصزیقم یع تَیپساغمًالز،تغییساتبیؿتسی یدٌؾد،ام تغییاسات

اش340بیم زمًز بسزغی183،وفس( 53/8زقد)وی شبٍتىفع

ضسب نقلب زرسيٌایصياغمًالزبیؿتسباً .اشطاسف ی اس،واً 

مک ویکیپیداکس ود.می و یهمدتشما نتًُیاٍیمکا ویکی زایاه

م ی تصزیسیتی یسیبستعادا تاىفعبیما زانوداؾات،اما تغییاسات

بیم ا زان17/0±10/5،زيشبااً .می ا و یهماادتاق ماات زبلااؽ

ؾ خف PaO2زغاٍراسيٌمعىای ازباً يراسيٌَیپاساغامًالز

مساقعااتَ ا یيیااطٌ زکاالبیم ا زان14/3±8/9،زيشب ا  امىااٍی 

يضعیتمطلًبتسیپیداکس ود .


3-42زيشبً َ.مچىایه ،زطایمادتاق ماتبیما زان زبلاؽ

زمط لعٍیHadenویصبیم زانمعاتالباٍضاسبٍیمغاصیکاٍبا

مساقعتَ یيیطٌ 74،وفس(  21/8زقد)فًتکس واد .زجاديل،3

محلًلَ یَیپساغمًالز زم نؾدٌبً ود،بُعً ب لیىیی فتٍبً ودياش


تًشی فساياویوی شبٍتًُیٍیمک ویکی،می و یهمدتشما نتًُیاٍی

آنشم ن،عًاملَیپساغمًالزو یسايزٌ،رلیػیسیه،غًزبیتًليم ویتًل

مک ویکی،مدتاق مت زبلؽمساقعتَ یيیطٌيمسگيمیسآمادٌ

ز زم نفؿ زخًن اخلجمجمٍمًز اغتف ٌقسازمیریس ( .)10

اغت.بسحػبایهجديل،وی شبٍتًُیٍیمک ویکیبسحػابواً 

زمًز تی یسوً م ی باسيضاعیتتىفػایياکػایطنزغا وی،

م ی  زی فتیتف يتمعىی ازی اؾاتي زقادکمتاسیاشبیما زان

Zhuangيَمک ا زانا ااستصزیااقکلًئیاادَ  زتؿااکیلا بعااداش

تحت زم نب م ی َیپًاغامًالز،ویا شباٍتًُیاٍیمکا ویکیپیادا


ضسبٍیمغصیزابسزغیکس وديوؿ ن ا ودکٍتصزیقکلًئیدپعاش

کس ودَ.مچىیه،فساياویمسگيمیس زرسيٌایصياغمًالز،باٍطاًز

آغیبمغصی،تحًیلاکػیطنمغصیزاافصایؽومی َاديمىجاسباٍ

معىی ازیبیؿتساش يرسيٌ ی سبً  .


ک َؽفؿ ز اخلجمجمٍایومایؾاً يَمچىایه،اشتؿاکیلا 
یآنَ َ،مچىیهمؿلفؾد
مغصیویصجلًریسیومیکىد .زمط لعٍ 



بحث

کٍکلًئیدَ وػاعتباٍمحلاًلَا یایصيتًویای زکىتاسلبیما زان

ضسبٍیمغصی،آغیعیاغتکاٍباٍ زجا تملتلافب عاثایجا 

ضسبٍیمغصیبستسیودازود( .)11


اخااتالالتمتعااد یو یااساخااتاللاوعس ا ی،اخااتاللالکتسيلیتاایي

Walshيَمک زان،ا سمحلًلَ یَیپستًویایيایصيتًویایزا

َمً یى میکی زبیم زانمیرس کٍ زقاًزتعاد امکا نایجا 

زاحی یزتَ ییکٍضسبٍیمغصی زآنَ ؾعیٍغ شیؾادٌباً ،

ع ت زایهپ زامتسَ ،مًجع تمسگبیم زفساَممیؾاً (.)2-3اش

مس یػٍيمؿ َدٌکس ودکٍمحلًلَ یَیپستًوییباسایایاهعمال

ایهزي ،زايلیهر  زبیم زاویکٍبٍعلتضسبٍیمغصی زبلؽ

مى غبتسوديفسقتبیؿتسیبسایعملجساحیفساَممیکىىادياش

مساقعتَ یيیاطٌبػاتسیمایرس واد،ایجا  عا تيتعا لآبي

آغیبَ ی وًیٍویصجلًریسیمیوم یىد(.)12ارسچٍَیچم یعیبٍ

الکتسيلیتیکایاشايلایهيمُامتاسیهاقادام ت زما ویمحػاًب

تىُ ییبُتسیهمصای زابسایجعسانم یع تاش غاتزفتاٍیبیما زان

میرس .اشایهزي،بػتٍبٍؾسایطبیم زم وىدفؿ زخاًن،اغایدیتٍ،

معتالبٍضسبٍیمغصیوداز ،ام کسیػت لًئیدَ یایصيتًوییيبٍطًز


ضسب نقلبييضعیتتىفػیبیم ز،م یع تتصزیسیب اغامًالزیتٍی

خ ـوسم لغ لیه،زاٌحلزایجیباسایاحیا یما ی يجا ی صیىی

مى غببٍبیم زانتصزیقمیرس کٍمجمًعٍیایهم یع ت،باٍغاٍ

زفتٍیم یع تبدنَػتىد( .)13
حجماش غت 

غتٍیَیپًاغمًالز،ایاصياغامًالزيَیپاساغامًالزتسػایمبىادی

بسزغیعى قسخًوی زبیم زانمًز مط لعٍوؿ ن ا کٍغاط 

میرس  .زایهمط لعٍ،تی یسوً م ی تصزیقبسپی مدبیما زان چا ز

غدیميکلس زبیم زاویکٍتحتتصزیاقما ی َیپاساغامًالزقاساز
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 .)14(يبٍمط لع تيغی تسیوی شاغت
ٍمیتاًانچىایهوتیجا،ٌب تًجٍبٍوت یجبٍ غتآمد،َمچىیه

غط غدیميکلس زایه،غ عت48مطلًبتسبً يبعداش،رسفتىد
ام وً م ی باسغاط پت غایم، ًبٍغط طعیعیوص ییتسب،بیم زان

ریسیومً کٍاغتف ٌاشمحلًلَ یَیپساغمًالز زبیما زان چا ز

 .تی یسمعىی ازیوداؾت

ضاسبٍیمغاصی عا تمطلاًبتاسیزا زيضاعیتَمً یى میاایي

بسزغیپی مدبیم زانوؿ ن ا کٍمیصانمسگيمیاس زرسيَای

الکتسيلیتیبیم زانبٍَمساٌ از يمیصانمسگيمیسویصکمتسخًاَد

باٍطاًز،کٍتحت زما نبا م یعا تَیپاساغامًالزقاسازرسفتىاد


ٍاغتف ٌازمحلًلَ یَیپساغامًالز زقاًزتیکا،اشایهزي. ًب

معىی ازیکمتسيوی شبٍتًُیٍیمک ویکیویص زایهرسيٌباٍطاًز

وػعتباٍمحلاًلَا یایاصي،تداخلمكسف زبیم زانوداؾتٍب ؾد

. ًمعىی ازیکمتسب


 . اغمًالزيَیپًاغمًالزازجحیت از

مؿالف،اوج رس یادStrandvikزمط لعٍیمؿ بُیکٍتًغط

ق بلذکساغتمط لعٍیح ضسب محادي یتَا ییو یاسکمای

ؾدکٍغ لیهَیپستًویی زکىتاسلفؿا ز اخالمغاصتىُا  زؾاسایط

 ًو قفبً ناطالع تپسيودٌَ يمؿالفوعاً نوا،ٍحجمومًو

ا اسات،خًوسیصی اخلمغاصیمار ساغاتي زغا یسحا التؾاًک

غاعی،م ی تصزیسی زبسخیپسيودٌَ مًاجٍبً کٍ زَسقاًزت

 زمط لع ت.)14(غً مىدیاشایهوً م ی  زم ویمؿ َدٌوؿدٌاغت

حجمومًوٍیک فی، َرس یدب زف وًاقفپسيودٌَ يج ی صیىیآن

مؿ بُیکٍبسزيیا سيفسمًلمحلًل زی فتی زبیم زانتسيم یمغصی

 . جُتمط لعٍتیمیهرس

 )اوجا16(يَمک زانWenham)يویص15(يَمک زانDeanتًغط



َسچىاد.رسفتٍاغتویصو سیٍیياحدی زایهشمیىٍمطسحوؿدٌاغت

تشکر و قدردانی

ٍيَمک زان زمط لعٍیخً بٍوتیجٍیمى غعی زایهمًز کاBrasel

ح قلپ ی نو مٍ کتسیحسفٍایپصؾکیعمًمیاغت،مس لٍیح ضس

چٍفسمًلیبسایم ی  زم ویجُتجلاًریسیاشافاصایؽفؿا ز اخال

 زحاًشٌیمع يواتپطيَؿای اوؿاکدٌی394713کٍب ؾام زٌی

 .)17( غتی فتٍاود،مغصیزیع ودمى غباغت

پصؾکی اوؿ ٌعلً پصؾکیاقفُ نتكًیبيب حم یتَ یایاه

میتًانرفتب يجً مط لع تملتلفبٍؾیًٌَا ی،زوُ یت

وًیػىدر نمس لٍاشحم یتيپؿاتیع وی،اشایهزي.مع يوتاوج ؾد

و سیٍیياحدی زشمیىٍیاحی یبیما زان چا زتسيما ی،رًو رًن

.ایؿ نتؿکسيقدز اویمیوم یىد

مغصیتًغطم یع تملتلفيویصحتیوً م یع تازایٍوؿدٌاغت
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Evaluation of the Various Methods of Fluid Resuscitation in Concussion
and its Relationship with Patient Outcomes
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Abstract
Background: Various fluids such as saline, hypertonic saline, and serum colloid are used to compensate the
body lost fluids after head trauma. The aim of this study was to determine the effects of various solutions on
vital signs, serum electrolytes and acid-base status in patients with head trauma.
Methods: This cross-sectional study was done in Alzahra hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Iran.
340 hospital records of patients with head trauma were studied and hemodynamic parameters, blood gases and
electrolytes were analyzed based on the osmolarity status. The data were analyzed using chi-square and one-way
and repeated-measures analysis of variance (ANOVA) tests.
Findings: During hospitalization in intensive care unit (ICU), 74 patients (21.8%) died. Need to ventilation was
different based on the kind of fluid and the percent of ventilation in hyperosmolar group (48.8%) was lower
significantly than the iso- (64.4%) and hypo-osmolar (56.4%) groups (P = 0.042). The mortality rate was
significantly higher in iso-osmolar group (37.8%) compared to hypo- (17.9%) and hyperosmolar (15.6%) groups
(P < 0.001).
Conclusion: Using hyperosmolar solutions in patients with head trauma led to more favorable hemodynamic
stability and electrolyte status and lower mortality rates in these patients. So, using hyperosmolar solutions, if
there is no contraindication, is preferred to hypo- and iso-smolar solutions and is recommended.
Keywords: Head trauma, Osmolarity, Hemodynamic
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