رگوه تغذهي باليني دفتر دمرييت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني  .وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپشكي
تغذيه در سوختگي
دکتر زهرا شریعت پناهی
مقدمه:
سوختگي ،آسيب تروماتيک پوست و ساير بافت هاي بدن بوده که مي تواند به علت حرارت ،سرما ،الکتريسيته،
رادياسيون و يا مواد شيميايي سوزاننده ايجاد شود.
تقسيم بندي
سوختگيها را بر اساس عمق درگيري ( )Depthو اندازه درگيري ( )Sizeطبقه بندي مي کنند .ارزش اين طبقه بندي
در آن است که درمان طبي ،درمان تغذيه اي و تعيين پروگنوز بيماري به آن وابسته مي باشد.
تقسيم بندي بر اساس عمق:
درجه يک و يا سطحي و يا اپيدرمال
درجه دو و يا  Partial Thicknessکه خود به دو نوع Supeficial P.Tو  Full P.Tتقسيم ميشود .در اين
نوع سوختگي عالوه بر اپيدرم ،درم نيز به درجاتي درگير ميشود.
درجه سه و يا  Full Thicknessکه تمام درم درگير است.
درجه چهار که درگيري به بافتهاي زيرجلدي از جمله عضله و استخوان نيز رسيده است .اين نوع سوختگي تهديد کننده
زندگي است.
تقسيم بندي بر اساس سایز
سطح درگير را با ) TBSA(Total Body Surface Areaمشخص مي کنند .در اين محاسبه ،سوختگي درجه
يک لحاظ نمي شود .دوروش براي محاسبه  TBSAوجود دارد .دريکي از اين روشها از قانون 9
)(Role of Nineاستفاده مي شود (شکل  )1و در روش ديگر به کمک Lund- Browder Chartدرصد
سوختگي محاسبه مي شود(جدول .)1
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جدول  -1تعيين سايز سوختگي با جدول تعديل شده Lund- Browder
Chart
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شکل  -1تعيين سايز سوختگي بر اساس قانون 9
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تغذیه درمانی در بيماران سوختگی
تغذيه بيماران سوختگي بر اساس شدت سوختگي طراحي مي شود .شدت سوختگي بر اساس عمق درگيري و مقدار
 TBSAبا توجه به سن بيمار تعيين ميگردد (جدول .)2

جدول  -2درجه بندي شدت سوختگي انجمن سوختگي آمريکا
11

بيماراني که مبتال به سوختگي خفيف هستند (تقريبا درگيري کمتر از  ،)%20قادرند که نيازهاي غذايي خود را از طريق
دهان دريافت کنند .رژيم پر پروتئين) ،(1.5 g/Kgپر انرژي که شامل ميان وعده هاي متعدد به همراه نوشيدني
هاي پر پروتئين است ،براي اين بيماران مناسب مي باشد .اين بيماران بايد به طور مرتب پيگيري شوند.
بيماراني ک ه مبتال به سوختگي با شدت متوسط تا شديد هستند ،نياز به حمايت تغذيه اي دارند .اين حمايت تغذيه اي
مي تواند تغذيه انترال و يا پرنترال باشد .طبق توصيه انجمن تغذيه اي انترال و پرنترال اروپا ،انديکاسيون تغذيه حمايتي
جهت بيماران سوخته شامل موارد زير مي باشد:
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 -سوختگي متوسط و شديد

 Sepsis عدم تحمل تغذيه خوراکي سوختگي هاي استنشاقي و يا سوختگي وسيع صورت که هر دو نياز به استفاده طوالني مدت از دستگاه تهويهمکانيکي را دارند.
 طبق تصميم و قضاوت پزشک جهت سوختگي هاي خفيف در بچه ها ،سالمندان و مبتاليان به سندرممتابوليک
زمان شروع تغذیه حمایتی
تغذيه حمايتي بايد در مدت  24تا  48ساعت زمان بستري آغاز شود .دير شروع کردن تغذيه حمايتي ،ميزان مورتاليتي و
موربيديتي را در بيماران افزايش ميدهد.

روش تغذیه حمایتی
روش انترال هميشه به روش پرنترال برتري دارد .تغذيه انترال ،عوارض تغذيه پرنترال را نداشته ،سالمت دستگاه
گوارش را حفظ کرده و کمک به تقويت سيستم ايمني بدن از طريق تقويت سيستم ايمني دستگاه گوارش مي کند.
در مورد اين که تغذيه انترال ،گاستريک باشد و يا ( Post pyloricدئودنوم يا ژژونوم) ،اختالف نظر وجود دارد.
محاسن تغذيه گاستريک ،تجويز آسان ،مقرون به صرفه بودن ،شيوع کمتر اسهال ،فيزيولوژيک بودن و پيشگيري از
ايجاد زخم استرس مي باشد .لکن در بيماراني که نياز به جراحي هاي متعدد دارند ،تغذيه گاستريک بارها براي چندين
ساعت به جهت پيشگيري از آسپيراسيون قطع مي شود که اين خود سوء تغذيه را به همراه دارد .در بيماراني که تغذيه
 Post pyloricمي شوند نياز به قطع تغذيه در زمان جراحي و قبل و پس از آن نمي باشد .همچنين اگر پس از
بستري ،تغذيه بيمار به داليلي با تاخير شروع شود ،از آن جايي که روده کوچک کمتر از معده دچار ايلئوس مي شود،
روش  Post pyloricترجيح داده مي شود.
انديکاسيون تغذيه کامل وريدي و يا  ، TPNعدم تحمل تغذيه انترال پس از  48تا  72ساعت مي باشد.اين عدم تحمل
شامل حجم باقيمانده زياد معده ،اسهال غير قابل کنترل و ديستانسيون شکم مي باشد.
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تعيين کالري مورد نياز
نياز بيمار به انرژي يک روند مداوم ودر حال پيشرفت بوده و بر اساس شرايط بيمار تغيير مي کند .بهترين روش اندازه
گيري ميزان انرژي مورد نياز ،کالريمتري غير مستقيم است که متاسفانه اين دستگاه در بسياري از بيمارستانها وجود
ندارد .فرمول هاي متعددي جهت تعيين نياز انرژي بيماران سوختگي طراحي شده اند .اکثر اين فرمولها مقدار انرژي
مورد نياز را بيشتر از مقدار واقعي محاسبه مي کنند .از ميان فرمول هاي موجود ،بيشتر منابع توافق به استفاده از فرمول
تورونتو در بزرگساالن را دارند .محاسبه ميزان نياز به انرژي از طريق اين فرمول به طور مرتب بايد انجام گيرد چرا که
پارامترهاي آن تغيير مي کند:
TORONTO FORMULA:
For all patients:
REE (kcal) = -4343 + (10.5 x TBSA burned) + (0.23 x kcals) +
)(0.84 x Harris Benedict) + (114 x T (oC)) - (4.5 x days post-burn
;TBSA = total body surface area burned
;kcals = calorie intake in past 24 hours
Harris Benedict = basal requirements in calories using the Harris
Benedict equation
;with no stress factors or activity factors
;T = body temperature in degrees Celsius
days post-burn = the number of days after the burn injury is sustained
using the day
itself as day zero.
Activity Factor (AF):
Bed bound immobile 1.1
Bed bound mobile/ sitting 1.15-1.2
Mobile on ward 1.25

برخي از منابع از فرمول هريس بنديکت و يا شوفيلد تعديل شده نيز استفاده مي کنند:

HARRIS BENEDICT EQUATION:
Female:
)BMR (Kcal)= 665 + (9.6 x Wt) + (1.8 x Ht) - (4.7 x A
Male:
)BMR (Kcal)= 66 + (13.7 x Wt) + (5 x Ht) - (6.8 x A
EER = BMR x IF x AF
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Injury Factor (IF)
Up to 10% burn: 1.2
20%: 1.4
30%: 1.5
40%: 1.7
50%: 1.8
>50%: 2
Activity Factor (AF):
Bed bound immobile 1.1
Bed bound mobile/ sitting 1.15-1.2
Mobile on ward 1.25

MODIFIED SCHOFIELD EQUATION:

EER = BMR x IF x AF
Injury Factor (IF)
Up to 10% burn 1.0-1.1
10-25% 1.1-1.3
25-90% 1.3-1.7
Activity Factor (AF)
Bed bound immobile 1.1
Bed bound mobile/ sitting 1.15-1.2
Mobile on ward 1.25
:روش ديگر استفاده از فرمول ساده زير است
Simple Formula
Female:
BMR (Kcal/day)= 0.95x 24 x W
Male:
BMR (Kcal/day)= 1 x 24 x W
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EER = BMR x IF
Injury Factor (IF)
Up to 10% burn: 1.2
20%: 1.4
30%: 1.5
40%: 1.7
50%: 1.8
>50%: 2
ICU تعيين کالري مورد نياز در
Acute response of flow آز آنجائيکه بيمار سوخته در بخش مراقبتهاي ويژه در مرحله کاتابوليک و يا
 دريافت انرژي همانند ساير بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه بايد کمتر از مرحله آنابوليک، قرار داردphase
.باشدAdoptive response of flow phase و يا

IRETON-JONES EQUATION
For spontaneously breathing patients:
EEE (kcal) = 629 – 11(A)+ 25(W) – 609(O)
where EEE = estimated energy expenditure;
A = age in yrs,
W = weight in kg,
O = presence of obesity > 30% above IBW: 0 = absent; 1 = present

Simple Formula
Female:
BMR (Kcal/day)= 0.95x 24 x W
Male:
BMR (Kcal/day)= 1 x 24 x W
EER = BMR x AF
BMI ≥30: AIBW
Activity Factor (AF):
Bed bound immobile 1.1
Bed bound mobile/ sitting 1.15-1.2

رگوه تغذهي باليني دفتر دمرييت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني  .وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپشكي
مقدار نياز به پروتئين در سوختگی متوسط و شدید
نياز به پروتئين  5/2-5/1گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن است .اين مقدار معادل  25-20درصد کل انرژي دريافتي
مي باشد.

مقدار نياز به کربوهيدرات در سوختگی متوسط و شدید
گلوکز سوبستراي اصلي براي ترميم زخم و تامين انرژي مغز بيماران سوخته است .کالري حاصل از کربوهيدرات  55تا
 60درصد کل انرژي است .حداکثر مقدار تجويز گلوکز در بيمار سوخته بزرگسال  7گرم به ازاي کيلوگرم وزن بدن در
روز است .به بيان ديگر مقدار گلوکز دريافتي نبايد از  5-7 mg/Kg/minتجاوز کند که اين مقدار تقريبا
معادل7g/Kg/dayمي باشد .عالوه براين از آن جايي که اين بيماران در هفته اول مقدار زيادي محلول دکستروز
 %5براي درمان هيپرناترمي مي گيرند ،اين مقدار بايد درمحاسبات لحاظ گردد.از آن جايي که در بيماران تحت استرس
متابوليک قند خون افزايش مي يابد ،با تجويز انسولين قند خون را در محدوده  150-100ميليگرم در دسي ليتر کنترل
مي کنيم تا بيمار دچار عوارض هيپرگليسمي (عفونت ،کبد چرب ،احتباس دي اکسيد کربن) نشود.

مقدار نياز به چربی در سوختگی متوسط و شدید
از آن جايي که چربي ها تامين کننده اسيدهاي چرب ضروري بوده و در انتقال ويتامين هاي محلول در چربي نيز نقش
دارند ،محاسبه آنها اهميت ويژه اي دارد .لکن مطالعات نشان داده اند که در سوختگي ،دريافت چربي در مقدار معمول،
موربيديتي و مورتاليتي را در بيماران افزايش مي دهد .بالفاصله پس از سوختگي ،چربي هاي محيطي بدن شکسته شده
و مقدار آن در خون افزايش مي يابد .دريافت چربي منجر به تجمع چربي در کبد مي شود .بنابراين توصيه مي شود که
مقدار دريافت چربي  15درصد کل کالري دريافتي بيمار باشد .اين مقدار تامين کننده اسيدهاي چرب ضروري است.
نکته مهم ديگر اين است که منابع غير غذايي چربي را نيز بايد در اين محاسبه در نظر داشته باشيم .داروي
 Propofolکه به شکل محلول  %10براي تعداد زيادي از بيماران تجويز مي شود ،حاوي روغن سويا است و مشابه
اينتراليپيد  %10کالري توليد ميکند .همچنين تريگليسريد خون بيماران نيز بايد مرتب اندازه گيري شود تا مقدار آن از
 400-350ميلي گرم در دسي ليتر بيشتر نشود.
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مقدار نياز به مایع
مقدار نياز به مايع توسط پزشک معالج محاسبه ميگردد .نقش کارشناس تغذيه محاسبه مقدار مايع دريافتي از طريق
تغذيه حمايتي و گزارش آن به تيم پزشکي است.

مقدار نياز به ریزمغذي ها
مطالعات محدودي در مورد مقدار نياز به ريزمغذي ها در بيماران سوخته انجام شده است .به همين دليل اطالعات در
اين زمينه ناقص مي باشند .نياز به مس ،سلنيوم و روي به جهت ارزش آنتي اکسيداني آنان در سوختگي افزايش مي
يابد .روي نقش مهمي در سنتز کالژن ،ترميم زخم و عملکرد سيستم ايمني دارد .کاهش مقادير خوني مس و روي در
سوختگي به علت دفع زياد اين دو عنصر از طريق ادرار و زخم ها مي باشد .علت کاهش سلنيوم در بيماران سوخته ،به
درستي مشخص نشده است.
نياز بيماران سوخته به ويتامين آ بسيار افزايش مي يابد .ويتامين آ نقش مهمي در عملکرد سيستم ايمني ،اپيتليزاسيون
زخم و پيشگيري از آسيب راديکال هاي آزاد دارد .ويتامين ث آنتي اکسيدان بوده و در سنتز کالژن و ترميم زخم نقش
دارد .در بيماران سوخته مقادير خوني ويتامين -د کاهش مي يابد .علت آن احتمال به علت تغيير در متابوليسم آن و بي
تحرکي بيمار مي باشد .مقدار توصيه شده اي براي مقدار نياز به ويتامين -د تعيين نشده است .جدول  3توصيه هاي
 ASPENبراي مقدار تجويز ريزمغذي هاست .همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،نياز به ويتامين آ تقريبا
 2تا  3برابر ،ويتامين ث  10تا  15برابر ،فوالت  3-2برابر ،مس  4تا  5برابر ،سلنيوم  4تا  10برابر و روي  3تا  4برابر
مي شود.

جدول  -3مقدار توصيه شده ريزمغذي ها در سوختگي
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مقدار نياز به الکتروليت ها
به دنبال سوختگي آب و امالح بدن کاهش مي يابند .براي جبران آب و الکتروليت ها ،محلول رينگر الکتات در بدو
ورود تجويز مي شود .هيپوکالمي ،هيپومنيزمي ،هيپوناترمي ،هيپوفسفاتمي از اختالالت شايع الکتروليتي هستند که
اصالح آن به عهده پزشک و يا فارماکولوژيست باليني است.

Immunonutrition
بر طبق رهنمودهاي انجمن طب مراقبتهاي ويژه ( )SCCMو  ASPENتجويز گلوتامين در تغيه انترال و پرنترال
بيماران سوخته بستري در بخش مراقبت هاي ويژه توصيه مي شود .مقدار آن  3/0تا  5/0گرم به ازاي کيلوگرموزن بدن
در روز مي باشد.

تنظيم نيازهاي تغذیه اي
نيازهاي تغذيه اي بيمار سوخته بستري به علت تغيير در شرايط بيماري دچار تغيير و تحول مي گردد .اين تغيير ناشي از
پارامترهاي گوناگوني همچون مدت زمان باز ماندن زخم ،شروع فيزيوتراپي ،بروز پنوموني ،نارسايي کليه ،عفونت زخم و
 ...است .به همين علت نيازهاي تعذيه اي اين بيماران مي بايست مرتبا محاسبه شود.عالوه بر اين با بهبود زخم ها
مقدار کالري مورد نياز کمتر خواهد شد .به خاطر داشته باشيم که پاسخ هيپرمتابوليک ناشي از سوختگي ممکن است تا
بيش از يک سال از زمان ترميم زخم ادامه داشته باشد و نياز فرد به انرژي و پروتئين را بيشتر کند .بنابراين پيگيري
بيماران توسط کارشناس تغذيه در اين مدت الزم مي باشد.

بررسی وضعيت تغذیه اي بيمار
پيگيري بيمار سوخته از نظر کافي بودن حمايت تغذيه اي بايد انجام شود  .بهترين روش ارزيابي  ،پايش وضعيت باليني
و بررسي روند ترميم زخم است  .البته شاخص هاي آزمايشگاهي و پايش وزن بيمار نيز کمک کننده هستند .
تفسير تست هاي آزمايشگاهي مثل استفاده از پروتئين هاي آلبومين ،پره آلبومين ،ترانسفرين وپروتئين باند شونده با
رتينول مشکل است چرا که در شرايط التهاب ،کاهش مي يابند و اين کاهش نمي تواند توجيهي براي سوء تغذيه باشد.
همينطور باالنس نيتروژن نيز عموما به علت کم گزارش شدن مقدار نيتروژن دفعي (دفع از طريق ادرار و پوست) و زياد
گزارش کردن مقدار نيتروژن دريافتي ،به تنهايي کمک کننده نيست .وزن بيمار هم به علت ادم دچار تغيير ميشود .در

 وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپشكي. رگوه تغذهي باليني دفتر دمرييت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني
نهايت تفسير شاخص هاي آزمايشگاهي و وزن به همراه روند ترميم زخم و بهبود باليني بيمار جهت پيگيري وضعيت
.تغذيه اي بيمار بايد صورت گيرد
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