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ثستٍ

فصل  93كزاس  MNT ،0220بزاي استزس متابًليك :سپسيس ،تزيما ،سًختگيَا ي جزاحي
تفٍهبي ًبٌي اق تّبؼف ٍوبيل هَتَـي ،تيفاًؽاقي ،قغنّبي غٌدف ،ومَٖ اق ثلٌدؽي ٍ ودَغي يّدب ٠لد
٠وؽُي هفي ٍ ًبتَاًي او  .خفاض ّبي غيف٠وؽي ٍ تّبؼفبت ٍوبئل هَتَـي پٌدويي ٠ل

٠وؽُي هفي په

اق  ،CHDوف٘بى ،ثيوبـيّبي ٠فٍق هغكي ٍ ثيوبـيّبي هكهي ـيَي او .
پاسخ متابًليك وسبت بٍ استزس

پبوع هيبثَليه ثب تٍؽيؽ وبتبثَليىن پفٍتئيٌي تَؼُي لػن يب تَؼُي اوىليي وِ هٌدف ثِ ت١بؼل هٌفي ًييفٍلى
ٍ تىيؽگي ٕ٠الًي هيگفؼؼ ،هٍػُ هيگفؼؼ ٍ ٌبهل ؼٍ هفضلِي  flow ٍ ebbاو
ثالفبِلِ په اق خفاض

(خؽٍل  .)39-1فبق ebb

ـظ هيؼّؽ ٍ ثب وبًّ ضدن غَىٌَ ،ن ٍ ّيپَوىي ثبفيي هٍػُ هيگفؼؼ٠ًَ .بً

وبًّ ثفٍى ؼُ للجي ،هّفف اوىيمى ٍ ،ؼهبي ثؽى اق ٍيمگيّبي ايي هفضلِ او  .وَٙش اًىَليي ؼـ پبوع ثِ
افكايً گلَوبگَى وبًّ هييبثؽ.
افكايً ثفٍى ؼُ للجي ،هّفف اوىيمى ،ؼـخِي ضفاـت ثؽى ،اًفلي هّففي ٍ وبتبثَليىن پفٍتئيي ول ثؽى
اق غَِّيبت فبق ّ flowىيٌؽ .اق ًٝف فيكيَلَليه افكايً لبثل هالضِٝاي ؼـ تَليؽ گلَوك ،اويؽّبي زفة
آقاؼ ،وَٙش اًىَليي ؼـ گفؼي ،وبتىَالهييّب (اپيًففيي ٍ ًَـاپيًففيي آقاؼ ٌؽُ اق هؽٍالي فَق وليِ)،
گلَوبگَى ٍ وَـتيكٍل ـظ هيؼّؽ .ثكـگي پبوع َّـهًَي ٜبّفاً ثب ٌؽت خفاض

اـتجبٖ ؼاـؼ.

جذيل  -93-2ييژگيَاي مزاحل متابًليك پس اس جزاحت شذيذ

مزحلهیFLOW


پاسخمزحلهیEBB

پاسخ حاد

پاسخ تطبيقي

شًكَیپًيلًمیل

مبتبثًلیسمغبلتاست

آوبثًلیسمغبلتاست

هيكاى هيبثَليىن

گلَوَوَـتيىَئيؽّب

تؽـيدي پبوع َّـهًَي

فٍبـ غَى

وبتىَالهييّب

ثب ثْجَؼي ّوفاُ او

هّفف اوىيمى
ؼهبي ثؽى

گلَوبگَى

هيكاى ّيپفهيبثَليه

آقاؼي وييَوييّب ٍ ٍاوِّٙبي ليپيؽي اِالش ثبلمَُي پفٍتئيي ثؽًي
تَليؽ پفٍتئييّبي فبق ضبؼ

ؼفً ٟييفٍلى

ثْجَؼي قغن ثىي ي ًىجي ثِ ؼـيبفيي تغؿيِاي ؼاـؼ

هيكاى هيبثَليىن
هّفف اوىيمى

اغيالل اويفبؼُ اق وَغ ّب

پاسخهورمونیوسلوالر
اويفن هيبثَليه ثب تغييف ضبل

َّـهًَي وِ هٌدف ثِ افكايً خفيبى وَثىيفا اهب اويفبؼُي ًبلُ اق

وفثَّيؽـات ،پفٍتئيي ،زفثي ٍ اوىيمى هيٌَؼ اـتجبٖ ؼاـؼَّ .ـهَىّبي ثب اثف تٌٝين هيمبثل وِ په اق خفاض
ٍ وپىيه افكايً هييبثٌؽ ؼـ تٍؽيؽ پفٍتئَليك ًمً ؼاـًؽ .گلَوبگَى گلَوًَئَلًك ،ثفؼاٌ

اويؽّبي آهيٌِ،

تَليؽ اٍـُ ٍ ،وبتبثَليىن پفٍتئيي ـا افكايً هيؼّؽ .وَـتيكٍل وِ ؼـ پبوع ثِ تطفيه  ACTHهيفٌطِ اق
ّيپَفيك لؽاهي آقاؼ هيٌَؼ ،وجت افكايً وبتبثَليىن ٕ٠لِي اوىليي ٍ اويفبؼُي وجؽي اويؽّبي آهيٌِ ثفاي
گلَوًَئَلًك ،گليىَلًَليك ٍ وٌيك پفٍتئيي فبق ضبؼ هيگفؼؼ (خؽٍل .)39-2
استفبدٌاسايهجشيٌثذينرضبيتوًيسىذٌ،مًجتضمبنشزعياست(َمزاٌ)www.zabarjad.ir-09143005195:
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ثستٍ
جذيل  -93-0پاسخَاي متابًليك در سپسيس

اندام

پاسخ

مجذ

تَليؽ گلَوك،ثفؼاٌ

اويؽآهيٌِ،وٌيك پفٍتئيي فبق ضبؼ.

سیستمعصجيمزمشي ثياٌيْبئي ٍ تت
گزدشخًن

گلَوك ،تفيگليىفيؽّب ،اويؽّبي آهيٌِ ،اٍـُ ،آّي ٍ ـٍي

عضلٍياسنلتي


غفٍج اويؽّبي آهيٌِ (ثَيمُ گلَتبهيي) ،وِ هٌدف ثِ  تَؼُي ٕ٠الًي هيٌَؼ

ريدٌ

 ثفؼاٌ

اويؽ آهيٌِ اق ّف ؼٍ هٌج ٟلَهٌي ٍ گفؼي غَى وِ هٌدف ثِ آتفٍفي هػبٖ ـٍؼُ

هيٌَؼ
 ،ACTHوَـتيكٍلَّ،ـهَى ـٌؽ،اپيًففييًَ،ـاپيًففيي،گلَوبگَى ،اًىَليي (ه١وَالً)

اوذيمزيه

پبوع ثِ خفاض

سیتًمیهَبي ف١بل هيبثَليه (پفٍتئييّبي پيً اليْبثي) ًٝيف

ّوسٌيي تَوٗ

يىتزلًمیهَبي1ي6يTNFتٌٝين هيگفؼؼ وِ تَوٗ ولَلّبي فبگَويييه ؼـ پبوع ثِ آويت ثبفيي٠ ،فًَ ،

ا
اليْبة ٍ ثفغي ؼاـٍّب ٍ هَاؼ ٌيويبئي آقاؼ هيًٌَؽ .تَّـ هيٌَؼ وييَوييّب ثب٠ث تطفيه ثفؼاٌ

وجؽي

اويؽّبي آهيٌِ ٍ وٌيك پفٍتئيي ،تٍؽيؽ تدكيِي ٕ٠الت ٍ ،افكايً گلَوًَئَلًك هيگفؼًؽٜ .بّفاً IL-1

اِليتفيي ًمً ـا ؼـ تطفيه پبوع فبق ضبؼ ؼاـؼّ٠ .ت ٍاي ثِ تٌٝين تَليؽ وييَويي تَوٗ هىيف ٔؽ اليْبة
وَليٌفليه ثب آقاؼ وفؼى گيفًؽُي آلفب  7اوييل وَليي ًيىَتيٌيه ووه هيوٌؽ ،ايي گيفًؽُ ثب ّؽف ؼـهبى
ثيوبـيّبي هيأثف اق ف١بلي

قيبؼ وييَويٌي تط

هٙبل ِ١او  .وَٙش وفهي آّي ٍ ـٍي وبًّ ٍ

وفٍلَپالوويي افكايً هييبثؽ ٍ ؼف ٟاؼـاـي ـٍي ًيك افكايً هييبثؽ .اثف غبلُ پبوعّبي َّـهًَي ٍ ولَلي
افكايً اوىيمى ٍ وَثىيفاّبي هَخَؼ ثفاي ثبف ّبي ثب ف١بلي ّبي هيبثَليه او .
گزسىگي عكس استزس

پبوع هيبثَليه ثِ ثيوبـي ثطفاًي تفبٍت قيبؼي ثب گفوٌ ي ؼاـؼ ،قيفا ؼـ گفوٌ ي وبًّ ٕ٠لِ ،غيلي
آّىيِ َِـت هيگيفؼ .گليىَلى ؾغيفُاي ،هٌج ٟاِلي وَغ
هيگفؼؼ .په اق گؿٌ

ؼـ اٍايل گفوٌ ي او

وِ ؼـ  24وب٠

تػليِ

ايي هؽت ،گلَوك ،ؼـ اثف تدكيِي پفٍتئيي وٌيك هيگفؼؼ .وبًّ گلَوك ثب٠ث وبًّ

اًىَليي ٍ افكايً گلَوبگَى هيٌَؼ .ؼـ فبق تٙجيمي گفوٌ ي وبتبثَليىن پفٍتئيي ٍ گلَوًَئَلًك وجؽي وبًّ
هييبثؽ .ف١بلي

ليپَليييه ًيك هيفبٍت اق اويفن او  .په اق يه ّفيِ گفوٌ ي يب هطفٍهي

غؿائي ،اخىبم

ويًَي اوثف ًيبقّبي اًفلي ـا تأهيي وفؼُ ٍ لؿا اضييبج ثِ گلَوًَئَلًك ـا وبًّ هيؼٌّؽ .ؼـ گفوٌ ي پيٍففيِ،
تَليؽ اخىبم ويًَي افكايً يبفيِ ٍ اويؽّبي زفة هٌج ٟاِلي وَغ

توبم ثبف ّب ثِ اويثٌبي هغك ،ويىين

ّ٠جي ٍ گلجَلّبي لفهك ـا تٍىيل هيؼٌّؽ.
هٍػِّي گفوٌ ي ،وبًّ اًفلي هّففي ،وبًّ گلَوًَئَلًك ،افكايً تَليؽ اخىبم ويًَي ٍ وبًّ تَليؽ
اٍـُ او  .ثف٠ىه ؼـ اويفن ،اًفلي هّففي افكايً لبثل هالضِٝاي هييبثؽ ّوسٌبى وِ گلَوًَئَلًك ،پفٍتئَليك
ٍ تَليؽ اٍـُ ًيك افكايً هييبثؽ.
سىذرم پاسخ التُابي سيستميك ) (SIRSي سىذرم اختالل عملكزد چىذيه ارگان )(MODS

پاتوفیشیولوصی :وپىيه ٍ  SIRSاغلت ؼٍـُي ثيوبـي ـا ؼـ ثيوبـاى ثؽضبل پيسيؽُ هيًوبيٌؽ .ثبويفيّب ٍ
ووَم آًْب وجت وپىيه (٠فًَ

اثجبت ٌؽُ ّوفاُ ثب اـگبًيىن لبثل تٍػيُ) ٍ ؼـ ًييددِ پبودع اليْدبثي لدَي

) (SIRSهيٌَؼٍ .يفٍنّب ،لبـذّب ٍ اً لّب ثب٠ث  SIRSهيًٌَؽ.
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ثستٍ

 SIRSاِٙالضي تفخيطي ثفاي اليْبة ٍوي١ي او
تفٍهبٌَ ،ن ّوَـاليه ٍ ،آويت ٍ خفاض
هطل خفاض

وِ ؼـ ٠فًَ ّب ،پبًىفاتي  ،ايىىوي ،وَغي يّب ،هَليي

ايوٌَلَليه اًؽامّب ـظ هيؼّدؽ .اليْدبة اغلدت ؼـ ًبضيدِاي ؼٍـ اق

اِلي ـظ ؼاؼُ ٍ اًؽام وبلن ـا ؼـگيف هيوٌدؽ SIRS .ثب٠دث آقاؼ ٌدؽى ودييَوييّدب ،آًدكينّدبي

پفٍتئَليييه ،يب ـاؼيىبلّبي ووي اوىيمى ٍ ف١بل ٌؽى آثٍبـ ووپلوبى هيٌَؼ.
تئَـيّبي هػيلفي ثفاي تٍفيص پيٍفف

 SIRSيب  MODSپيٍدٌْبؼ ٌدؽُ اود  .ؼـ ثٕ١دي اق هدؽلّدبي

ضيَاًي ٍ هٙبل١بت ثبليٌي  SIRSهٌدف ثِ ٜ ،MODSبّفاً ًبٌي اق تَليؽ قيبؼ وييَوييّبي پديً اليْدبثي ٍ ؼي دف
ٍاوِّٙبي اليْبثي ثَؼُ او  .تطميمبت قيبؼي تالي ًوَؼُاًؽ وِ هطفنّبي ايي پبودع ـا ثفْوٌدؽ .تئدَـي ـٍؼُ
پيٌٍْبؼ هي وٌؽ وِ خفاض

يب آويت وبـوفؼ وؽ هػب٘ي وِ هٌدف ثِ اًيمبل ثبويفيّبي ـٍؼُاي ثِ ؼاغل خفيبى

لٌف ،وجؽ ٍ وبيف اًؽامّب هيٌَؼ ،ؼليل اِلي او  .فبويَـّبي هٌطّف ثففؼ هٍيك اق ـٍؼُ وِ ؼـ لٌدف ـٍؼُاي ٍ
ًِ ؼـ ٍـيؽ ثبثي ضول هيگفؼًؽ هٌدف ثِ خفاض

ضبؼ ٍ ً MODS ٍ SIRSبٌدي اق ٌدَن هديگدفؼؼ .تٍدػيُ

 SIRSثفاوبن ه١يبـ ثبوه ٌوبـُي َِ 39-1ـت هيگيفؼ .تٌْب َ٠اهدل هٍديك اق ـٍؼُي ضودل ٌدؽُ ؼـ لٌدف
ـٍؼُاي (ٍ ًِ ؼـ ٍـيؽ ثبة) هيتَاًٌؽ هٌدف ثِ ً MODS ٍ SIRSبٌي اق ٌَن ٍ خفاض

ضبؼ گفؼًؽ.

باكس  -93-2تشخيص سىذرم پاسخ التُابي سيستميك )(SIRS

اثجبت هطل ٠فًَ

ٍ ٍخَؼ ضؽالل ؼٍ هَـؼ اق هَاـؼ قيف:



ؼهبي ثؽى ثبالتف اق  38 ° Cيب وويف اق 36 ° C



ٔفثبى للت ثيٍيف اق ٔ 90فثِ ؼـ ؼليمِ



هيكاى تٌفه ثيٍيف اق  20ثبـ ؼـ ؼليمِ )(tachypnea



( PaCo2<32 mm Hgتَْيِي قيبؼ)



 WBC>12000/mmيب WBC<4000/mm



ثبًؽهيٍ -خَؼ ثيً اق  %10ثبًؽ (ًَتفٍفيلّبي ًبـن) ؼـ غيبة ًَتفٍپٌي ٍ لىَپٌي ًبٌي اق ٌيوي ؼـهبًي

3

3

MNT
ثيوبـاى ثؽضبل ًَ٠بً ثب تٍػيُ اغيالالت تٌفىي ٍ للجي لجل يب ث١ؽ اق ٠ول خفاضي ،هَليي تفٍهب ،وَغي ي،
يب وپىيه ؼـ  ICUثىيفي هيگفؼًؽ .ثيوبـاى اغلت وبتيفّبي هي١ؽؼي ثفاي هبي١بت ؼاغل ٍـيؽي ٍ وٌيفلّبي
ّوَؼيٌبهيه ٍ لَلِّبي هَـؼ اويفبؼُ ثفاي وٍيؽى هبي١بت ثؽى ؼاـًؽ .ـٍيّبي لؽيوي اـقيبثي ٍٔ١ي
تغؿيِاي ؼـ ثيوبـاى  ICUاـقي هطؽٍؼي ؼاـًؽ .قيفا ايي ثيوبـاى لبؼـ ثِ ثبقگَئي تبـيػسِي ـلين غؿائي غَؼ
ًيىيٌؽ .ت١بؼل هبي١بت ٍ ٍقى ثؽى لبثل ا٠يوبؼ ًيىيٌؽ .آلجَهيي وفم ّن ؼـ اثف وَء تغؿيِ ٍ ّن ؼـ اثف
ثيوبـيّبي هػيلف ٍ ٌؽت آًْب هػيل هيگفؼؼ .اًؽاقُّبي تيوٌدي ثِ ـاضيي لبثل اغؿ ًيىيٌؽ .لؿا ثِ َ٘ـ ولي،
تغؿيِاي لجل اق ثىيفي ،لجل اق خفاضي ٍ ٍخَؼ اغيالل ؼـ ّف ويىين ٍ اـگبى هيوفوك او .

اـقيبثي ثف ٍٔ١ي

ؼـ قهبى وٌيفل ثيوبـاى ٍغين ،توفوك ثف ؼاؼُّبي آقهبيٍ بّي ًجبيىيي ثِ هٌَٝـ ت١ييي ٍٔ١ي
ثلىِ ثبيؽ خْ

تغؿيِاي ثبٌؽ

٘فاضي ؼويَـال١ول تغؿيِاي َِـت گيفؼ .ثبيىيي لٌؽ غَى ،اغيالالت آقهبيٍ بّي ،ثَيمُ ت١بؼل

اويؽ  -ثبق وِ هيتَاًٌؽ ؼويَـال١ول ـلين غؿائي ـا تط
اّؽاف ضوبي

تأثيف لفاـ ؼٌّؽ ،هفٍـ ًٌَؽ.

تغؿيِاي ؼـ وپىيه ٍ په اق خفاض

ٌبهل ثِ ضؽالل ـوبًؽى گفوٌ ي ،پيٍ يفي يب

اِالش ووجَؼّبي هَاؼ هغؿي ٍيمُ ،ؼاؼى وبلفي وبفي ثفاي تأهيي اضييبخبت اًفلي ٔوي ثِ ضؽالل ـوبًؽى
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هٍىالت هيبثَليىي هفثَٖ ٍ وٌيفل هبي١بت ٍ الىيفٍلي ّب ثفاي ضف ٛثفٍى ؼُ وبفي اؼـاـي ٍ َّهئَويبق ٘جي١ي.
ًػىييي تأويؽ هفالج  ،اِالش هبي١بت ٍ ضؿف اويفن ؼـ خفيبى الييبم قغن ٍ ه١بلدبت او  .ضوبي
ثبيىيي ثِ هطٓ ؼوييبثي ثيوبـ ثِ ٍٔ١ي

ثبث

ّوَؼيٌبهيىي ٌفٍ ٞگفؼؼ.

تفٍهب ،وپىيه ٍ خفاضي ثب ّيپفهيبثَليىن ٍ ت١بؼل هٌفي ًييفٍلًِ ّوفاُ ّىيٌؽ .ضوبي
ًويتَاًؽ پبوع ّيپفهيبثَليه ـا اق هيبى ثفؼاـؼ .ؼـ ثيوبـاًي وِ خفاض
وپىيه ٌؽُاًؽ ،يب ثىيفي ّىيٌؽ ،تب قهبًي وِ ٠ل
ٍـقي آغبق ًٍَؼً ،جبيىيي اًيٝبـ ؼاٌ

تغؿيِاي

تغؿيِاي تٌْب

٠وؽُاي ؼاـًؽ ،ؼزبـ هىوَهي

غًَي

ثبال ثَؼى هيبثَليىن ؼـهبى يب اِالش ًٍؽُ ٍ فيكيَتفاپي يب

وِ ٍقى ٍ تَؼُي لػن ثؽًٍبى افكايً يبثؽ يب ايي وِ ًيفٍهٌؽ ًٌَؽ.

وٌيفل گليىوي ٍ اـتجبٖ آى ثب ثْجَؼي پيبهؽّبي ثيوبـي هطَـ هٙبل١بت ٍوي١ي ثَؼُ او  .اوٌَى هٍػُ
ٌؽُ او

وِ وٌيفل هيَوٗ ( )150-180 mg/dLثدبي وٌيفل ٌؽيؽتف ( )80-110 mg/dLثب پيبهؽّبي هثج

ؼـ ثيوبـاى ثؽضبل اـتجبٖ ؼاٌيِ او .
احتیاجاتتغذیهای

اوزصي:ايؽُ آل ايي او

وِ اًفلي هَـؼ ًيبق ثيوبـاى ثؽضبل ،ثب اويفبؼُ اق وبلفيويفي غيفهىيمين ت١ييي

گفؼؼ .هّفف اوىيمى خكء هْوي ؼـ ت١ييي اًفلي هّففي او  .ثيوبـاى هجيال ثِ وپىيه ٍ تفٍهب ثىيِ ثِ
ٝ٠و

خفاض

افكايً لبثل هالضِٝاي ؼـ اًفلي هّففي ؼاـًؽ.

ؼـ َِـت فمؽاى وبلفيويفي غيفهىيمين اضييبخبت اًفلي ثيوبـاى ثؽضبل ـا هيتَاى 25-30 kcal/kg/day
ثفآٍـؼ وفؼ يب ثب يىي اق ففهَلّبي هي١ؽؼ پيٌٍْبؼي هطبوجِ ًوَؼ .اگف زِ ؼاؼى اًفلي وبفي ثفاي ثيوبـاى
ّيپفهيبثَليه اويفوي ٔفٍـي او  ،ؼاؼى وبلفي ثيٍيف هيتَاًؽ هٌدف ثِ هٍىالتي ًٝيف ّيپفگليىوي ،وجؽ
زفة ٍ تَليؽ قيبؼ ؼي اوىيؽ وفثي ٍ تٍؽيؽ ًبـوبئي تٌفىي ٍ افكايً هؽت قهبى اتّبل ثِ ًٍييالتَـ گفؼؼ.
همؽاـ اًفلي ؼاؼُ ٌؽُ ثِ ثيوبـاى زبق ثؽضبل اغيفاً هٙبلٌ ِ١ؽُ ٍ ثبث

ٌؽُ او

وِ ٍليي ثِ ايي ثيوبـاى

 22 kcal/kg IBWؼاؼُ ٌؽ وٌيفل گليىوي ثْيف ٌؽ ٍ ٠الئن ثبليٌي هثجيي هٍبّؽُ گفؼيؽ .وبلفيويفي غيفهىيمين
تػويي غَثي اق اًفلي هَـؼ ًيبق ثِ ؼو

هيؼّؽ .ثِ ًٝف ٍ Ireton-Jones ٍ Breenقى ٍال١ي ثؽى ؼـ ثيوبـاى

زبق ؼـ پيًثيٌي اًفلي هَـؼ ًيبق ثْيف اق ٍقى ايؽُآل هيثبٌؽ .اـقيبثي وبهل همبالت پيٌٍْبؼ هيوٌؽ وِ ثفاي
پيًثيٌي اًفلي هَـؼ ًيبق ،ه١بؼلِي  Mifflin-St. Jeorهؤثفتفيي ه١بؼلِ او .
تطميمبت پيٌٍْبؼ هيوٌٌؽ وِ ضوبي

تغؿيِاي ون وبلفي پفپفٍتئيي ؼـ ثيوبـاى زبق ثؽضبل ثِ آًبثَليىن

پفٍتئيي ٍ ثِ ضؽالل ـويؽى هٍىالت ًبٌي اق تغؿيِي اففا٘ي هٌدف هيگفؼؼ٠ .ليفغن هٍػُ ًجَؼى ؼليك
هطؽٍؼُي هدبق وبًّ وبلفي ثِ ًٝف هيـوؽ وبلفي تدَيك ٌؽُ ثبيؽ ضؽٍؼ 18-20 kcal/kg/dayثبٌؽ.
پزيتئیه :ت١ييي ًيبقّبي پفٍتئيٌي ثيوبـاى ثؽضبل هٍىل او  .ثيوبـاى ثىيِ ثِ ٍٔ١ي
ؼـخِي خفاض

ٍ تمبٔبي هيبثَليه ٍ ،اق ؼو ؼّي غيف٘جي١ي (اق هطل قغنّب يب پَو

تغؿيِاي پبيِ،
وَغيِ) ًَ٠بً ثِ

 1/2-2 g/kg/dayپفٍتئيي ًيبق ؼاـًؽ .ؼاؼى همبؼيف ثيٍيفي پفٍتئيي ت١بؼل هٌفي اقتِ ـا ؼـ ثيوبـاى ّيپفهيبثَليه
وبًّ ًويؼّؽ.
ييتبمیهَب،مًادمعذوييعىبصزممیبةّ:ير تَِيِي ٍيمُاي ؼـ ايي غََّ ؼـ ثيوبـاى ؼزبـ اويفن

هيبثَليه ٍخَؼ ًؽاـؼ .ؼـ خفيبى ثيوبـي ضبؼ ،ثؽليل افكايً ؼف ٟاؼـاـي ،ؼف ٟاق ٘فيك پَو

ٍ وبًّ خؿة
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ـٍؼُاي ،اغيالل تَقي ٍ ٟتغييف غلٝ
اًفلي هوىي او

پفٍتئييّبي ضبهل ،اضييبخبت ـيكهغؿيّب افكايً هييبثؽ .ثب افكايً ًيبق ثِ

ًيبق ثِ ٍييبهييّبي ٠ Bليالػََّ تيبهيي ٍ ًيبويي افكايً يبثؽ .وبتبثَليىن ٍ وبًّ ثبف

ثؽٍى زفثي ثب٠ث افكايً ؼف ٟپيبوين ،هٌيكين ،فىفف ٍ ـٍي هيگفؼؼ.
تغذيٍي :هىيف تفخيطي تغؿيِي ؼّبًي او  .ثب ايي ضبل ثيوبـاى ثؽضبل اغلت ثؽليل

استزاتضيَبي 

اًيَثبويَىٍ ٍ ،اثىي ي ثِ ًٍييالتَـ لبؼـ ثِ ِفف ؼّبًي غؿا ًيىيٌؽ .ث١الٍُ ثؽليل اغيالل خَيؽى ،ثل١يؽى يب
ثياٌيْبئي ًبٌي اق ؼاـٍؼـهبًي يب ٌَن په اق تفٍهب ٍ افىفؼگي هوىي او

هّفف ؼّبًي غؿا ثِ تَ١يك افيؽ.

ؼـ ثفغي اق ثيوبـاى وِ ثؽليل اويفن هيبثَليه ٍ ثْجَؼي ًيبقّبي تغؿيِاي افكايً يبفيِ ٍ هّفف ؼّبًي غؿا
وبفي ًيى  ،اغلت تفويجي اق هىولّبي تغؿيِاي ؼّبًي ،تغؿيِي لَلِاي ٍ ٍـيؽي اويفبؼُ هيگفؼؼ .
تغذيٍ :تغؿيِي اًيفال ـٍي تفخيطي ضوبي

سمبنثىذييمسیز
 24-48وب٠

په اق ثىيفي ؼـ ٌ ICUفٍ٘ ٍ ٞي  48-72وب٠

 %50تب  %65وبلفي هَـؼ ًٝف ٘ي ّفيِي ًػى

تغؿيِاي او  .تغؿيِي ثيوبـ ثبيؽ ٜفف
ثِ همؽاـ ّؽف ثفوؽ .تَّـ هيٌَؼ ؼـيبفيي

ثىيفي ثفاي ؼوييبثي ثِ هكايبي ثبليٌي تغؿيِي لَلِاي وبفي

ثبٌؽ.
اوتخبة فزمًال :اًيػبة هطَّل اًيفال ثبيىيي ثفاوبن ًيبقهٌؽيّبي هبي١بت ٍ ،هَاؼ هغؿي ٍ وبـوفؼ
ؼوي بُ گَاـي ثبٌؽ .ثيٍيف ففهَالّبي پليهفيه اويبًؽاـؼ اًيفال ـا هيتَاى ثفاي تغؿيِي ثيوبـ ثؽضبل اويفبؼُ
ًوَؼ .ثفغي اق ثيوبـاى ثؽضبل ثؽليل زفثي ثبالي ففهَال ًىج

ثِ ـلينّبي اويبًؽاـؼ ٠ؽم تطول ًٍبى هيؼٌّؽ ٍ

هَليبً ًيبق ثِ ـلين غؿائي ون زفة يب ضبٍي  MCTثبال ؼاـًؽ .ففهَالّبي هػََّ ثيوبـاى تفٍهبئي ٍ اويفن
هيبثَليه ًَ٠بً پفٍتئيي ٍ  BCAAsيب گلَتبهيي يب آـليٌيي ثيٍيفي ؼاـًؽ.
ففهَالّبي اًيفال ٍيمُاي ثِ هٌَٝـ تمَي

ويىين ايوٌي هَـؼ تطميك لفاـ گففيِاًؽ .ثبث

ٌؽُ او

وِ

ففهَالّبي ووپلىه فبـهبوًََتفيٌيي وِ ضبٍي آـليٌيي ،گلَتبهيي ،آًيياوىيؽاىّب ٍ ،اويؽّبي زفة اه ب3-
ثبٌٌؽ ،هؽت قهبى ثىيفي ـا وَتبُتف ،ثفٍق ٠فًَ

ٍ ّكيٌِّبي ثيوبـويبًي ـا ؼـ ثفغي اق ثيوبـاى وبًّ

هيؼٌّؽ .ايي ففهَالّب ثيٍيفيي تأثيفات ـا ؼـ ثيوبـاى ثب تفٍهبي ٌؽيؽ اق خولِ وَغي ي ٍ ،ا٠وبل خفاضي ثكـي
ثَيمُ ؼـ ثيوبـاى وَء تغؿيِاي ؼاٌيِاًؽ .ايي ففهَالويَىّب ًجبيىيي ثَّـت ـٍتيي ؼـ ثيوبـاى وپييه اويفبؼُ
گفؼًؽ زَى هيتَاًٌؽ پبوع اليْبثي ـا افكايً ؼٌّؽ .ثبيىيي اق فيجف غيفهطلَل ؼـ ثيوبـاى ثؽضبل اخيٌبة وفؼ اهب
فيجف هطلَل هوىي او

ثفاي ثجبت ّوَؼيٌبهيه ؼـ ثيوبـاى ثؽضبل هجيال ثِ اوْبل ،هفيؽ ثبٌؽ .ثيوبـاًي وِ ؼـ

ه١فْ غٙف ثبالي ايىىوي ـٍؼُ ّىيٌؽ ًجبيىيي فَـهَالّب يب ـلينّبي غؿائي فيجفؼاـ ؼـيبف

ًوبيٌؽ.

سًختگيَاي عمذٌ

وَغي يّبي ٠وؽُ هٌدف ثِ تفٍهبي ٌؽيؽ هيگفؼًؽ .ثىيِ ثِ ٍو١
هوىي او

ٍ ٠وك خفاض  ،اضييبخبت اًفلي

 %100ثيٍيف اق  REEثبٌؽ .وبتبثَليىن پفٍتئيي تٍؽيؽ ٍ ؼف ٟاؼـاـي ًييفٍلى ايي ّيپفهيبثَليىن ـا

ّوفاّي هيوٌؽّ .وسٌيي ،پفٍتئيي اق هطل قغن وَغي ي تفٌص هيٌَؼ .ثيوبـاى وَغي ي ضىبوي
٠فًَ

ٍيمُاي ثِ

ؼاـًؽ ٍ ايي اهف ًيبقّبي اًفلي ٍ پفٍتئيٌي ـا ثِ همؽاـ لبثل هالضِٝاي افكايً هيؼّؽ .اق آًدب وِ ثيوبـاى

ثب وَغي يّبي ٠وؽُ هوىي او

لَلٌح ؼاٌيِ يب ثياٌيْب ثبٌٌؽ ،ضوبي

تغؿيِاي هيتَاًؽ زبلٍي ٍال١ي ثبٌؽ.
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مزاقجت داريئي :ؼـ ثيوبـاى وَغي ي 24-48 ،وب٠

ًػى ٍ ،لف خبي كيٌي الىيفٍلي ّب ٍ هبي١بت

هيگفؼؼ .اوثف هطمميي ه١يمؽًؽ ًّف هبي١بت هَـؼ ًيبق ـٍق اٍل ،ثبيىيي ٘ي  8وب٠
 16وب٠

ؼٍم ؼاؼُ ٌَؼ .تجػيف آة اق وٙص پَو

ثؽى تػويي قؼُ هيٌَؼ .ثفاي وٌيفل ٍٔ١ي

ًػى

ٍ ًّف ؼي ف ٘ي

 2-3/1 ml/kg BWثِ اقاي ّف  1ؼـِؽ اق وٙص وَغيِي

هبي١بت اق وؽين وفم ٍ غلٝ

اووَالـ ٍ ٍقى ثؽى اويفبؼُ

هيٌَؼ .تأهيي همبؼيف وبفي هبي١بت ٍ الىيفٍلي ّب ثِ هطٓ اهىبى په اق خفاض

ضف ٛضدن ؼـ گفؼي ٍ

خْ

پيٍ يفي اق ايىىوي ٔفٍـي او  .ثب پٌَبًؽى وٙص قغن همؽاـ اًفلي هّففي اًؽوي وبًّ هييبثؽ ٍ تجػيف
هبي١بت ٍ ؼف ٟضفاـت ٍ ًييفٍلى وبًّ ٍ اق ٠فًَ

پيٍ يفي هيٌَؼ .فيكيَتفاپي ثِ پيٍ يفي اق تىيؽگي ٍ

آتفٍفي ٕ٠الًي ووه هيوٌؽ .هطيٗ گفم ؼف ٟضفاـت ٍ اًفلي ـا ثِ ضؽالل هيـوبًؽ .پيَّب ،الهپّبي ضفاـتي
ٍ ِفطبت ضفاـتي اغيّبِي اغلت ثفاي ضف ٛؼهبي هطيٗ ًكؼيه  30° Cاويفبؼُ هيگفؼؼ .ثِ ضؽالل ـوبًؽى
تفن ٍ ؼـؼ ثب ا٘ويٌبى اق پفويبـي ٍ ؼاـٍّبي هىىي وبفي ًيك هيتَاًؽ تطفيه وبتىَالهيٌي ـا وبًّ ؼّؽ ٍ ثِ
پيٍ يفي اق افكايً اًفلي هّففي ووه وٌؽًْ .بييبً آًيياويؽّب ثِ ثيوبـاى ثب وَغي يّبي ٠وؽُ تدَيك هيًٌَؽ
تب اق تٍىيل قغنّبي  Curlingؼـ هػبٖ ه١ؽُ يب ؼٍاقؼِّ پيٍ يفي ًوبيٌؽ.
MNTبزایبیماراندچارسوختگی
ثيوبـ وَغيِ ،هيبثَليىن تٍؽيؽ ٌؽُ ،اضييبخبت اًفلي ،وفثَّيؽـاتّب ،پفٍتئييّب ،زفثيّبٍ ،ييبهييّب ،هَاؼ
ه١ؽًي ٍ ،آًيياوىيؽاىّبي ثبال ثفاي تفهين ٍ پيٍ يفي اق پيبهؽّبي ًبهٙلَة ؼاـؼ .ؼاٌيي وجؽي وبلنً ،يك
ٔفٍـي او  .پفٍتئييّبي فبق ضبؼ وجؽي ثؽليل ًمٍي وِ ؼـ گلَوًَئَلًك ،گليىَلًَليك ،ليپَليك ٍ پفٍتئَليك ؼاـًؽ،
پيً گَئي وٌٌؽُّبي لَي ثفاي قًؽُ هبًؽى په اق خفاضي ّىيٌؽ.
ّوفاُ ثب پٌَبًؽى وفي ٟوٙص قغن وَغيِ ٍ وٌيفل ٠فًَ  ،ضوبي

تغؿيِاي ثِ ٌَ٠اى يىي اق هْويفيي

خَاًت هفالج

ثفاي ثيوبـ وَغيِ او  .وبًّ ٍقى هٍىل ه١وَل ؼـ ثػً وَغي ي او  .ثْجَؼي وَغي ي

تٌْب ؼـ ضبل

آًبثَليه ـظ هيؼّؽ .تغؿيِ ثِ هطٓ وبهل ٌؽى اضيبء ثيوبـ ثبيؽ ٌفٍ ٞگفؼؼ .ؼـ ٍال ٟتغؿيِي

اًيفال قٍؼـن ؼـ وبًّ پبوع ّيپفوبتبثَليه ٍ ؼـ ًييدِ وبًّ آقاؼ ٌؽى وبتىَالهييّب ،وبًّ گلَوبگَى،
وبًّ ٍقى ٍ وَتبُ ًوَؼى هؽت ثىيفي هَفمي

ًٍبى ؼاؼُ او  .ثبوه  39-2اّؽاف هفالج

تغؿيِاي ثفاي

ثيوبـاى وَغيِ ـا ًٍبى هيؼّؽ.
باكس  -93-0اَذاف مزاقبت تغذيٍاي بزاي بيماران سًختگي

)1ثٍحذاقلرسبوذنپبسخمتبثًلیلثب:


وٌيفل ؼهبي هطيٗ



ضف ٛت١بؼل هبي١بت ٍ الىيفٍلي ّب



وٌيفل ؼـؼ ٍ أٙفاة



پٌَبًؽى وفي١يف قغن

)2تأمیهاحتیبجبتپزيتئیىيثب:


ففاّن ًوَؼى وبلفي وبفي خْ



ففاّن ًوَؼى  Proوبفي ثفاي ت١بؼل هثج



ففاّن ًوَؼى هىولّبي ٍييبهيي ٍ هَاؼ ه١ؽًي ثفضىت ًيبق

پيٍ يفي اق وبًّ ٍ >%10قى ه١وَل ثؽى
 ٍ Nضف ٛيب خبي كيٌي ّProبي ؼـ گفؼي

)3پیشگیزياسسخمCurlingثب :ففاّن ًوَؼى آًيياويؽّب يب تغؿيِي لَلِاي هؽاٍم
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اوزصي :اضييبخبت اًفلي ثيوبـاى وَغيِ ثىيِ ثِ اًؽاقُي وَغي ي هيفبٍت او  .ففهَلّبي هػيلفي ثفاي
تػويي اضييبخبت اًفلي ٘فاضي ٌؽُاًؽ .ضؽاوثف وبلفي لبثل تطول ثؽى ؼـ قهبى وَغي ي ،ضؽٍؼ  %100ثبالتف اق
 )REE×2( RMRاو  .اًؽاقُگيفي وبلفيويفي غيفهىيمين ـٍي لبثل ا٠يوبؼتفي ثفاي اـقيبثي اًفلي هّففي ؼـ
ثيوبـاى ؼزبـ وَغي ي او  .افكايً  %20-30ؼـ اًفلي هّففي ثفاي هفالج

اق قغن ،فيكيَتفاپي ٍ غيفُ

ٔفٍـي او .
ه١بؼلِي  Ireton-Jonesثفاي هطبوجِي اًفلي ثيوبـاى زبق ؼزبـ وَغي ي:
EEE = 606 S + 9 W – 12 A + 400 V + 1444

ه١بؼلِي  Ireton-Jonesثفاي هطبوجِي اًفلي ثيوبـاى ؼزبـ وَغي ي ثب ًٍييالتَـ هىبًيىي:
EEE = 1925 -10A + 5 W + 281 S + 292 T + 851 B
)EEE = Estimated Energy Expenditure (kcal/day
)A = Age (yrs
)S = Sex (female = 0 , male = 1
)T = Trauma (absent = 0, present = 1
)B = Burn (absent = 0 , present = 1
)W =Weight (kg
)V: Ventilator (absent = 0 , present = 1

پزيتئیهً:يبقّبي پفٍتئيٌي ثيوبـاى وَغيِ ثؽليل ؼف ٟاق اؼـاـ ٍ قغنّب ،افكايً گلَوًَئَلًك ٍ الييبم قغن
افكايً هييبثؽٌَ .اّؽ اغيف اويفبؼُ اق ـلينّبي پفپفٍتئيي ـا ؼـ ثيوبـاى ؼزبـ وَغي ي تٍَيك هيوٌٌؽ .تَِيِ
ٌؽُ او

 %20-25ول وبلفي اق پفٍتئييّبي ثب اـقي ثيَلَليىي ثبال ثبٌؽ .

امسیذانَب٠ :وَهبً ًيبقّبي ٍييبهيٌي ثيوبـاى ؼزبـ وَغي ي افكايً هييبثؽ ،اهب ًيبقّبي


َبيآوتي

ريشمغذي
ؼليك هٍػُ ًٍؽُاًؽٍ .ييبهيي  Cؼـ وٌيك واللى ٍ ويىين ايوٌي ؼغيل او

ٍ هوىي او

ثفاي ثْجَؼي قغن

ؼـ همبؼيف ثيٍيفي هَـؼ ًيبق ثبٌؽ .پفٍتىل ـٍتيي ؼـ ثٕ١ي اق هفاوك وَغي ي ،ؼٍق ٍ 500 mgييبهيي  Cؼٍ ثبـ
ؼـ ـٍق او ٍ .ييبهيي ً Aيك هبؼُي هغؿي هْوي ثفاي ٠ولىفؼ ايوٌي ٍ اپييليكاويَى او  .اغلت تدَيك IU

ٍ 5000ييبهيي  Aثِ اقاي ّف  1000ويلَوبلفي تغؿيِي اًيفال تَِيِ هيگفؼؼ.
٠ؽم ت١بؼل الىيفٍلييي وؽين ٍ پيبوين ـا ه١وَالً ثب ت١ؽيل هبي١بت ؼـيبفيي ؼـهبى هيوٌٌؽّ .يپًَبتفهي ؼـ
ثيوبـاًي وِ ؼف ٟپَويي آة وبًّ يبفيِ او

يب ثيوبـاًي وِ ثب ًييفات ًمفُ ؼـهبى ٌؽُاًؽ ،ؼيؽُ هيٌَؼ .هطؽٍؼ

وفؼى هّفف غَـاوي آة آقاؼ ٍ هبي١بت ٠بـي اق وؽين هيتَاًؽ ّيپًَبتفهي ـا اِالش وٌؽّ .يپَوبلوي اغلت
په اق اضيبي اٍليِي هبي١بت ٍ ضيي وٌيك پفٍتئيي ـظ هيؼّؽ .افكايً خكئي پيبوين وفم هوىي او

ًٍبً ف

ّيؽـاويَى ًبوبفي ثبٌؽ.
وبًّ هيكاى ولىين وفم هوىي او

ؼـ ثيوبـاى ثب وَغي ي ثيً اق  %30TBSAؼيؽُ ٌَؼّ .يپَولىوي

اغلت ّوفاُ ّيپَآلجَهيٌوي ؼيؽُ هيٌَؼ .اگف ثيوبـ ثي ضفو
تٍؽيؽ هييبثؽ .تدَيك هىولّبي ولىيوي هوىي او

ثبٌؽ يب ثب ًييفات ًمفُ ؼـهبى ٌَؼ ،وبًّ ولىين

ثفاي ؼـهبى ّيپَولىوي ثي٠اله

ٔفٍـي ثبٌؽ.

ّيپَفىفبتوي ًيك ؼـ ثيوبـاى ؼزبـ وَغي ي ثَيمُ ؼـ وٌؽـم تغؿيِي هدؽؼ ؼيؽُ هيٌَؼ .هيكاى هٌيكين ًيك
ًيبقهٌؽ تَخِ او

قيفا همؽاـ لبثل هالضِٝاي اق پَو

ؼف ٟهيگفؼؼ .اغلت ثفاي خلَگيفي اق تطفيه پؿيفي

گَاـٌي فىفف ٍ هٌيكين تىويلي ثَّـت ٍـيؽي ؼاؼُ هيٌَؼ.
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وبًّ هيكاى ـٍي وفم ًيك ؼـ ايي ثيوبـاى هٍبّؽُ هيگفؼؼ اهب ه١لَم ًيى
آلجَهيي وفم (وِ ـٍي ثِ آى هيّل هيگفؼؼ) او

يب ٍٔ١ي

وِ ايي اهف ؼـ اثف وبًّ

تغؿيِاي ـٍي ـا ًٍبى هيؼّؽ .ـٍي وَفبويَـ

هيبثَليىن اًفلي ٍ وٌيك پفٍتئيي او  .هىوليبـي ثب  220 mgوَلفبت ـٍي هٌبوت او  .ون غًَي همؽهبتي
هٍبّؽُ ٌؽُ ثؽًجبل وَغي ي ه١وَالً ثِ ووجَؼ آّي اـتجب٘ي ًؽاـؼ ٍ ثب  RBCؼـهبى هيٌَؼ.
ريشَبيحمبيتتغذيٍاي :ضوبي


تغؿيِاي ًيبقهٌؽ ٘فاضي ٍيمُ ثىيِ ثِ ففؼ ثيوبـ او  .اوثف ثيوبـاًي

وِ  %20TBSAوَغي ي ؼاـًؽ لبؼـ ثِ تأهيي ًيبقّبي غَؼ ثب يه ـلين غؿائي ه١وَلي ،پفوبلفي ٍ پفپفٍتئيي
ّىيٌؽ .افكٍؼى پفٍتئيي ثِ ٌيف ٍ لالتيي ؼـ تأهيي اًفلي افكايً يبفيِ هفيؽ او  .ثيوبـاًي وِ ؼـِؽ وَغي ي
ثبالتف ٍ ٌؽيؽتفي ؼاـًؽ ه١وَالً ًيبقهٌؽ تغؿيِي لَلِاي يب ّ TPNىيٌؽ.
جزاحي
ضوبي

تغؿيِاي ثب فَـهَالويَى ٍ اخفاي ِطيص ؼـ هفي ٍ قًؽگي ثيوبـاى ثىيفي ؼـ ثػً هفالج ّبي

ٍيمُ لثف ت١ييي وٌٌؽُاي ؼاـؼ .غٙف خفاضي ؼـ ثيوبـاى زبق ثبالتف او  .اگف زِ هفي ٍ هيف ًبٌي اق خفاضي
ّوجىي ي قيبؼي ثب ٌؽت ثيوبـي ٍ ٘جي١

٠ول خفاضي ؼاـؼ ،وَء تغؿيِ ًيك هيتَاًؽ ؼـ ٌؽت هٍىالت ؼغيل

ثبٌؽ .وَء تغؿيِ ثب افكايً ثفٍق هٍىالت ٍ هفي ًبٌي اق خفاضي اـتجبٖ ؼاـؼ .ضوبي

تغؿيِاي لجل اق خفاضي

ثفاي ثيوبـاًي ًٝيف وف٘بى ؼوي بُ گَاـي وِ وَء تغؿيِي هيَوٗ تب ٌؽيؽي ؼاـًؽ هفيؽ او  .هيكاى آلجَهيي
وفم پيً اق خفاضي لَييفيي پيً گَئي وٌٌؽُ اق هفي ٍ هيف او .
مزاقبتتغذیهایقبلاسجزاحی

ؼويَـ ـٍتيي  NPOاق ًّف ٌت لجل اق خفاضي ؼـ ثيٍيف ثيوبـويبىّب لٌ ٟٙؽُ او  .ثَٙـ تبـيػي اًدوي
ثيٌَْي آهفيىب ضؿف هّفف هَاؼ غؿائي خبهؽ ـا اق  6وب٠
وب٠

لجل اق خفاضي ٍ ل ٟٙهبي١بت ِبف ٌؽُ ـا اق 2

لجل اق ثيٌَْي تَِيِ هيوٌؽ .ايي وبـ ثِ هٌَٝـ ثِ ضؽالل ـوبًؽى آوپيفاويَى َِـت هيگيفؼ اهب ؼٍ

هٙبلِ١ي هفٍـي َِـت گففيِ تَوٗ  Cochraneپيٌٍْبؼ هيوٌٌؽ وِ هيتَاى ثِ ثيوبـاى اخبقُ ؼاؼ تب زٌؽ وب٠
لجل اق خفاضي هبي١بت ثػَـًؽ ثؽٍى ايي وِ ثيوبـيكائي افكايً يبثؽًٍ .بى ؼاؼُ ٌؽُ او

وِ اويفبؼُ اق ًٌَيؽًي

غٌي اق وفثَّيؽـات ؼـ هؽت لجل اق خفاضي وٌيفل گليىوي ـا ثْيف هيوٌؽ ٍ وبًّ ًييفٍلى ٍ LBM ،لَام
ٕ٠الًي ـا ثؽًجبل خفاضي ٌىن ٍ وَلَـويبل وويف هيوٌؽ .ؼـ ٍٔ١ي ّبي اٍـلاًه ،گفوٌ ي لجل اق خفاضي
اهىبى ًؽاـؼ ٍ خفاضي ثبيؽ ثفضىت ٔفٍـت َِـت گيفؼ.
مزاقبتتغذیهایپساسجزاحی

ثيوبـاًي وِ په اق خفاضي ثؽضبل ثَؼُ ٍ ؼـ ّ ICUىيٌؽ ثبيؽ تغؿيِي لَلِاي ؼـيبف
وٌيفااًؽيىبويَى وبهلي ٍخَؼ ؼاٌيِ ثبٌؽ .ايي اهف ثؽًجبل خفاضي ٠وؽُي  GIثب وبًّ ٠فًَ
اـتجبٖ ؼاـؼ .اويفبؼُ اق فَـهَالّبي تمَي

ايوٌي ثب وبًّ هٍىالت قغن ؼـ ثيوبـاًي وِ تط

ًوبيٌؽ ه ف ايي وِ
ٍ هؽت ثىيفي
٠ول خفاضي لفاـ

گففيِاًؽ ّوفاُ ثَؼُ او .
ؼـ ؼٍـُي قهبًي َ٘الًي په اق خفاضي ضوبي

تغؿيِاي ثفاي وبًّ ووجَؼّبي تغؿيِاي ؼـ ثيوبـاى ثب

 NPOاويفبؼُ هيگفؼؼ .هؽت قهبى تطول ثؽٍى غٙف  NPOهٍػُ ًيى  .ؼـ َِـتي وِ اًيٝبـ هيـٍؼ ثيوبـ
ثِ هؽت  7-10ـٍق ًيَاًؽ ًيبقّبي غَؼ ـا ثِ ٘فيك ؼّبًي تأهيي ًوبيؽ ضوبي
هيگفؼؼ .افكٍؼى اويؽّبي زفة اه ب 3-هػَِّبً ثفاي ضوبي

تغؿيِاي په اق خفاضي اخفاء

اق ويىين ايوٌي ث١ؽ اق ٠ول خفاضي وجؽ ،تَهَـ

يب ٠ول خفاضي ٌىوي تَِيِ هيٌَؼ.
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ٌفٍ ٞغؿاّبي خبهؽ ثىي ي ثِ ٌفايٗ ؼوي بُ گَاـي ثيوبـ ؼاـؼ .اغلت تغؿيِي ؼّبًي ثِ هؽت 24-48
په اق خفاضي ثِ تَ١يك هيافيؽ تب ِؽاّبي ـٍؼُ ثبقگفؼؼ يب گبق ٠جَـ وٌؽ .ـٍال ثف ايي او

وب٠

زٌؽيي ٍ٠ؽُي غؿائي اق هبي١بت ِبف ٌؽُ ثِ هبي١بت وبهل ٍ ؼـ ًْبي
ضبل ّير گًَِ ٌَاّؽي ٍخَؼ ًؽاـؼ وِ ؼـ َِـت ثبقگٍ

وِ ٘ي

ثِ غؿاّبي خبهؽ پيً هيـًٍؽ .ثب ايي

٠ولىفؼ ؼوي بُ گَاـي ٍ تطول هبي١بت تَوٗ

ثيوبـً ،يَاى اق غؿاّبي خبهؽ اويفبؼُ ًوَؼ .اوٌَى هٙبل١بت هي١ؽؼي ثبث

وفؼُاًؽ وِ په اق خفاضي ،ثيوبـاى

لبؼـ ثِ تطول ـلين غؿائي ه١وَلي ثب هَاؼ غؿائي خبهؽ ،ثْيف اق ـلين غؿائي هبي١بت ِبف ٌؽُ ّىيٌؽ .


فصل  ،MODERN … (0222)32تغذيٍ در مزاقبت اس تزيما ي ...
 ؼـ گفوٌ ي  %95اًفلي اق اويؽّبي زفة ،اخىبم ويًَي ٍ گليىفٍل تأهيي هيگفؼؼ.
 ؼـ اويفن  %80-85اًفلي اق زفثي ٍ  %15-20اًفلي اق ّProب تأهيي هيگفؼؼ.
 ؼـ اويفن ٌؽيؽ ،گلَتبهيي ٍ آالًيي ثيً اق  %70آهيٌَاويؽّبي آقاؼ ٌؽُ ٘ي پفٍتئَليك ٍ هيبثَليىن ؼاغل
ٕ٠الًي ـا تٍىيل هيؼّؽ ،اگف زِ ايي اويؽّبي آهيٌِ تٌْب  %10تفويت ٕ٠الت ـا تٍىيل هيؼٌّؽ.
ٕ٠ لِي اوىليي اويؽّبي آهيٌِي ٌبغِؼاـ ٍاليي ،ايكٍلَويي ٍ لَويي ـا هيبثَليكُ هيوٌؽ.
 ـّب ٌؽى اويؽآـاٌيؽًٍيه اق ؼيَاـُي ولَلي ٍ هيبثَليكُ ٌؽًً ؼـ اويفن ،ؼـ هىيف ويىلَوىيمًبق
پفٍويبگالًؽيي  ٍ E2ؼـ هىيف ليپَوىيمًبق لىَتفيي  ٍ B4اويؽ ّ-5يؽـٍوىيايىَقاتيفااًَئيه تَليؽ هيوٌؽ.
 پفٍويبگالًؽييّب ٍ لىَتفييّبي وفي  4 ٍ 2غَاَ هْبـ ايوٌي ؼاٌيِ ٍ ٠ولىفؼ -Tولّب ـا وبًّ
هيؼٌّؽ ٍ اق هْبخفت ولَلّبي وييَتَوىيه خلَگيفي هيًوبيٌؽ.
 5 ـٍق په اق تدَيك اويؽّبي زفة اه ب 3-افكايً لبثل اًؽاقُگيفي ؼـ غلٝ

غٍبئي ايي اويؽّبي زفة

ؼيؽُ هيٌَؼ.
تغذيٍيداخلمعذي50 ml/hr :

 سزعتاثتذائي
 فزمًالَبيتقًيت ايمىي :ففهَالّبي ضبٍي گلَتبهيي ،آـليٌيي ،اويؽّبي زفة اه بًَ ٍ ،3-ولئَتيؽّب
(تأهيي  RNAهَـؼ ًيبق ثفاي پفٍليففاويَى ولَلي ،وٌيك ٠ ٍ RNA ٍ DNAولىفؼ ايوٌي).
ٜ بّفاً ،ايي ففهَالّب ثفاي ثيوبـاى هجيال ثِ وپىيه ثَيمُ ففهَالّبي غٌي اق آـليٌيي ؼـ
وبلوٌؽاى هفيؽ ًيىيٌؽ.
 گلَتبهيي ففاٍاًيفيي اويؽآهيٌِي وييَقٍل ؼـ ضبل

والهيي او  ،اهب ٠ليفغن افكايً وٌيك ،هيكاى ؼاغل

ولَلي آى ؼـ اويفن ٍ وپىيه ،وبًّ هييبثؽ ،زَى ثىف٠
 گلَتبهيي ؼـ گفؼي ،وَغ

اق ولَل هٌيمل هيگفؼؼ.

اًيفٍوي ّب ٍ ولَلّبي ايوٌي ثَيمُ لٌفَوي ّبي  Tـا ففاّن هيآٍـؼ.

 ٍ TPNـلينّبي هىوليبـي ٌؽُ ثب آـليٌيي هيتَاًٌؽ الييبم قغن ـا ثْجَؼي ثػٌٍؽ .ايي هىوليبـي لدؽـت
ٍ وٌيك واللى ـا ؼـ ّRatب افكايً هيؼّؽ .آـليٌيي وٌيك واللى ـا اق ٘فيك ٠ول ًوَؼى ثدِ ٌ٠دَاى وَثىديفاي
وٌيك پفٍليي افكايً هيؼّؽّ .وسٌيي هوىي او  ،ثْجَؼي ثب افكايً تفٌص َّـهَى ـٌؽ تطفيه گفؼؼ (صفحٍي
566فصل،Modern…)91(،35گلًتبمیهيآرصيىیه).
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ثستٍ
تستَاي ايىتزوتي MNT ،بزاي استزس متابًليك

 -1پبوع هيبثَليه ثِ اويفن:
الف) ؼليمبً ّوبى پبوع ثِ گفوٌ ي او .

ة) هٍبثِ پبوع ثِ گفوٌ ي او .

ج) تمفيجبً ٠ىه پبوع هيبثَليه ثِ گفوٌ ي او .

ؼ) ّيسىؽام

 -2وؽام گكيٌِ هٌج٠ ٟوؽُي اًفلي ؼـ ثيوبـ ّيپفهيبثَليه او ؟
الف) ويَىّب

ة) گلَوك ًبٌي اق گلَوًَئَلًك ثَيمُ اق اويؽّبي آهيٌِ

ج) اويؽّبي زفة

ؼ) پليپپييؽّب

ً -3يبقهٌؽي پفٍتئيي هٙلَة ـٍقاًِ ثفاي ثيوبـاى ثؽضبل وؽام او ؟
ة) 1/5-2 g/kg

الف) 1-1/5 g/kg

ؼ) 2/2-3 g/kg

ج) 2-2/5 g/kg

 -4تغؿيِي اًيفال ًجبيىيي ثِ ثيوبـ هدفٍش يب اويفوي ؼاؼُ ٌَؼ ه ف ايي وِ  ...ثبٌؽ.
الف) وَء تغؿيِاي

ة) ثب ٍٔ١ي

ج)  %10قيف ٍقى ايؽُآل ثؽًي

ؼ) ٍّيبـ ٍ پبوػ َ

 -5وؽام يه اق اويؽّبي آهيٌِي قيف وَغ
ة) آـليٌيي

الف) گليىيي

ثبث

ّوَؼيٌبهيىي

تفخيطي اًيفٍوي ّب او ؟
ج) آوپبـاليي

ؼ) گلَتبهيي

 -6وؽام يه اق هَاـؼ قيف ثِ غب٘ف ًمًاي ؼـ ضف ٛوالهيي هػبٖ ـٍؼُ ٘ي اويفن ،هٙبلٌ ِ١ؽُ او ؟
ة) اويؽّبي زفة  -3ج) فيجف ـليوي

الف) گليىيي

ؼ) اويؽّبي آهيٌِي ٌبغِؼاـ

 -7ثفاوبن  GCSوؽام گكيٌِ ًٍبً ف ٔفثِي ٌؽيؽتف ثِ وف او ؟
ة) 8

الف) 7

ج) 11

ؼ) 14

 -8ؼـ ثيوبـاى ثب تفٍهبي غيلي ٌؽيؽ وف (ثب  ،)GCS=4-5اًفلي هّففي ًىج
ة)  %40ثيٍيف

ثبٌؽ؟ الف)  %20ثيٍيف

ج)  %20وويف

ثِ همؽاـ ٘جي١ي ثبيؽ ز ًَِ

ؼ)  %40وويف

 BEE -9ثيوبـاى ؼزبـ هفي هغكي زِ تفبٍتي ثب همؽاـ هطبوجِ ٌؽُ اق ففهَل ّفيه -ثٌؽيى
ة)  %40ثيٍيف

الف)  %20ثيٍيف

ج)  %40وويف

ؼاـؼ؟

ؼ)  %14وويف

ً -10يبقّبي پفٍتئيٌي ثيوبـاى  TBIزٌؽ  g/kg BWثفآٍـؼ هيٌَؼ؟
ة) 1/2-1/5

الف) 1-1/2

ج) 1/5-2/2

ؼ) 2/2-2/5

 -11ؼـ ثيوبـاى ثب وَغي ي ٌؽيؽً ،يبقهٌؽيّبي اًفلي تب زٌؽ ؼـِؽ هيتَاًؽ افكايً يبثؽ؟
ة) %80

الف) %60

ج) %100

ؼ) %110

 -12ثْيفيي ـٍي تػويي اًفلي هّففي ؼـ ثيوبـاى ثب وَغي ي ٌؽيؽ وؽام او ؟
الف) ففهَل وَــي
ج) ـٍي آًبليك همبٍه

ة) ه١بؼلِي ّفيه -ثٌؽيى
ثيَالىيفيه

ؼ) وبلفيويفي غيفهىيمين

 -13ؼـ ثيوبـاى وَغيِ ،ـلينّبي غٌي اق وؽام ًَ ٞزفثيّب هيتَاًؽ پبوع ايوٌي ـا افكايً ؼّؽ؟
الف) اويؽّبي زفة اه ب6-

ة) اويؽّبي زفة اه ب3-

ج) اويؽّبي زفة اٌجبٞ

ؼ) اويؽّبي زفة MUFAs
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ثستٍ

 -14ؼـ ثيوبـاى ؼزبـ وَغي ي ،پفٍتئيي  HBVثبيىيي زٌؽ ؼـِؽ ول اًفلي ـا تأهيي ًوبيؽ؟
ة) %10-15

الف) %8-10

ً -15يبق ثِ وؽام ٍييبهييّب هوىي او

ؼ) %20-25

ج) %15-20
ؼـ ثيوبـاى وَغيِ افكايً يبثؽ؟

ؼ) ٍييبهييّبي K ٍ D

الف) ٍييبهييّبي  C ٍ Aة) فَالت ٍ ٍييبهيي  B12ج) تيبهيي ٍ ـيجَفالٍيي


تستَاي باوك تست MNT ،بزاي استزس متابًليك

 -1وؽام يه اق هَاـؼ قيف ؼـ هفضلِي  ebbخفاض

ـظ هيؼّؽ؟

الف) ٌَن ّيپٍَلَهيه

ة) آقاؼ ٌؽى وبتىَالهييّب

ج) افكايً هيكاى هيبثَليىن

ؼ) ّيپفگليىوي

 -2وؽام يه اق هَاـؼ قيف تأويؽ اٍليِي هفالج

تغؿيِاي فَـي ثؽًجبل خفاض

الف) پيٍجفؼ افكايً ٍقى

او ؟

ة) افكايً تَؼُي ثؽٍى زفثي ٍ تَاًوٌؽي
ؼ) پيٍجفؼ ت١بؼل هثج

ج) ثفلفاـي ت١بؼل هبي١بت ٍ الىيفٍلي ّب

ًييفٍلًِ

 -3وؽام يه اق ٍيمگيّبي گفوٌ ي٠ ،ىه اويفن او ؟
الف) افكايً REE

ة) وبًّ اًفلي هّففي ج) افكايً گلَوًَئَلًك

ؼ) افكايً ًييفٍلى ؼف١ي

 -4ؼف ٟاؼـاـي اٍـُ ثيٍيف اق  15 g N/dayؼـ ثيوبـاى اويفوي ًٍبى ؼٌّؽُي وؽام او ؟
ة) ت١بؼل هثج

الف) گفوٌ ي

ًييفٍلى ج) ّيپفهيبثَليىن هيَوٗ ؼ) ّيپفهيبثَليىن ٌؽيؽ

 -5ـٍي تفخيطي تػويي ًيبقهٌؽيّبي اًفلي ؼـ ثيوبـ ّيپفهيبثَليه وؽام او ؟
الف) 25-30 kcal/kg

ؼ) ت١بؼل ًييفٍلى

ة) وبلفيويفي غيفهىيمين ج) DRIs

 -6ضؽاوثف هيكاى اوىيؽاويَى گلَوك ؼـ ثيوبـ ّيپفهيبثَليه وؽام او ؟
الف) 5-7 mg/kg/min

ة) 8-10 mg/kg/min

ج) 12-15 g/kg/d

ؼ) 25-30 g/kg/d

 -7ففٔيِي ـٍؼُ ،ايدبؼ وٌؽـم پبوع اليْبثي ويىيويه ) (SIRSـا ز ًَِ تَخيِ هيوٌؽ؟
الف) خفاض

يب تػفيت ٠ولىفؼ وؽ ـٍؼُاي ،اًيمبل ثبويفيّب ـا هوىي هيوبقؼ.

ة) تغؿيِي ف١بالًِي ـٍؼُاي ثب٠ث تطفيه هْبخفت ثبف

لٌفَئيؽي ـٍؼُ هيٌَؼ.

ج) ثبي په تغؿيِي ـٍؼُاي تَوٗ تغؿيِي پيفاـٍؼُاي ثب ؼويفوي هىيمين ثِ غَى ٠فًَ
ؼ) ثيوبـي غؿا قاؼ ،افكايً خؿة پبتَلىّبي غؿا قاؼ ٍ ٠فًَ

ـا افكايً هيؼّؽ.

ـا وجت هيٌَؼ.

ً -8وفُي ًٍ GCS=9-13بً ف وؽام او ؟
الف) وٙص ٘جي١ي ٌَّيبـي
ج) خفاض

هيَوٗ وف

ة) خفاض
ؼ) خفاض

وَزه وف
ٌؽيؽ وف

 -9اگف ثيوبـ  %20قغن ثبق ؼاٌيِ ثبٌؽ ،همؽاـ ًييفٍلى ؼف١ي هَـؼ اًيٝبـ ٍي زٌؽ  g N/kgاو ؟
الف) 0/01

ة) 0/02

ج) 0/05

ؼ) 0/12

ً TNF- ٍ IL-6 ٍ IL-1 -10وًَِّبي وؽام هَـؼ قيف ّىيٌؽ؟
الف) وبتىَالهييّب

ة) پفٍتئييّبي فبق ضبؼ ج) وييَوييّب

ؼ) پفٍتئييّبي ٔؽاليْبثي
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ثستٍ
 -11قى  29وبلِ اي وِ زٌؽيي ٌىىي ي ٍ غَى هفؼگي ـيَي ؼـ اثف تّبؼف ٍويلِ ي هَتدَـي ؼاـؼ ٍ ؼـ ICU

ثىيفي او

ًييفٍلًي ز ًَِ او ؟

اق ًٝف ٍٔ١ي

الف) ؼـ ت١بؼل ًييفٍلًِ
ة) ؼـ ت١بؼل هٌفي ًييفٍلًِ
ج) ؼـ ت١بؼل هثج
ؼ) ٍٔ١ي

ًييفٍلًِ

ًييفٍلًِ ثؽٍى ا٘ال ٞاق ـٍي ضوبي

تغؿيِاي لبثل اـقيبثي ًيى

 -12ؼـ ثيوبـاى خفاضي ٌؽُ ،وؽام فبويَـ لَييفيي پيً گَئي وٌٌؽُ اق هفي ٍ هيف په اق خفاضي او ؟
ة) BMI

الف) وي ثيوبـ

 -13وؽام هبؼُي ه١ؽًي ؼـ ثيوبـاى وَغيِي تط

ج) آلجَهيي وفم

ؼ) ٍقى ثيوبـ

ؼـهبى ثب غيىبًؽُّبي ًييفات ًمفُ هوىي او

ؼفدٌ ٟدؽُ ٍ

ًيبق ثِ خبي كيٌي ؼاٌيِ ثبٌؽ؟
ة) فىفف

الف) ولىين

ج) هٌيكين

ؼ) ـٍي

 -14وؽام ه١بؼلِ ثفاي تػويي اًفلي ثيوبـاى وَغي ي ،ول وٙص وَغيِي ثؽى ) (TBSAـا لطبً ٚويوٌؽ؟
الف) ففهَل وَــي

ة) ه١بؼلِي Ireton-Jones

ج) ففهَل Galveston

ؼ) ه١بؼلِي Gottschlich ٍ Mayes

 -15وؽام ًَ ٞثبف

اق گلَتبهيي ثِ ٌَ٠اى هٌج ٟاًفلي اويفبؼُ ًويوٌؽ؟
ة) وجؽ

الف) ـٍؼُ

ج) هبّيسِ

ؼ) وليِ

 -16ؼـ وؽام ًَ ٞثيوبـي ٌَّق ً فاًي ؼـ هَـؼ اويفبؼُ اق ففهَالّبي اًيفال افكايٌؽُي ايوٌي ٍخَؼ ؼاـؼ؟
الف) ثيوبـاى وَغيِ

ة) ثيوبـاى تفٍهبئي

ج) ثيوبـاى خفاضي ٌؽُ

ؼ) ثيوبـاى وپييه

 -17ؼـ وؽام ثيوبـي ثبيؽ ثِ ثيوبـ ،تغؿيِي اًيفال ؼاؼُ ٌَؼ؟
الف) پفييًَي

ة) اويففا ٢همبٍم

ًفَؾپؿيف

ج) ضدن اوْبل ثيً اق  1لييف

ؼ) فيىيَل ؼـ للًَم پفٍگكيوبل

 -18وؽام َّـهَى وٌيك پفٍتئييّبي فبق ضبؼ ـا افكايً هيؼّؽ؟
الف) گلَوبگَى

ة) وَـتيكٍل

ج) اپيًففيي

ؼ) ACTH

 -19وؽام يه اق هَاـؼ قيف ،ه١يبـ تٍػيُ  SIRSاو ؟
الف) ٌَن

ة) لَلٌح ـٍؼُ

ج) ثبًؽهي

ؼ) هَليي تفٍهب

٠ -20وك وَغي ي ؼـخِي  2تب ودبو ؟
الف) هبّيسِ

ة) اپيؽـهيه

ج) ؼـهيه

ؼ) ثبف

قيفپَويي
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ثستٍ

تستَاي كارشىاسي ارشذ تغذيٍي  MNT ،39-32بزاي استزس متابًليك ي جزاحي
 -1ؼـ خفاضبت ٍ آويت ٌؽيؽ هيكاى وؽام هبؼُي هغؿي قيف وبًّ هييبثؽ؟ (اـٌؽ تغؿيِ )73
الف) زفثي غَى

ة) وفثَّيؽـاتّب

ج) ٍييبهيي ث

ؼ) ٍييبهيي B1

 -2ثفاي ثيوبـي ثب  %20وَغي ي ) (TBSAوؽام ثفًبهِ غؿائي ـا تَِيِ هيوٌيؽ؟ (اـٌؽ تغؿيِ )81
الف) تغؿيِ ثب لَلِ

ة) TPN

ج) ـلين غؿائي ه١وَلي پفپفٍتئيي ٍ پفاًفلي

ؼ) ـلين غؿائي ًفم پفپفٍتئيي ٍ پفاًمـي

 -3وؽام تفويت قيف ثْيف او

ثٌَ١اى هٌج ٟزفثي ثفاي تمَي

ايوٌي اويفبؼُ ٌَؼ؟ (اـٌؽ تغؿيِي )85

الف) SAFA ٍ MCT

ة) SAFA ٍ OMEGA-6

ج) ـٍغي هبّي ٍ SAFA

ؼ) ـٍغي هبّي ٍ MCT

 -4اويؽّبي آهيٌِاي وِ ٠وؽتبً اق ٕ٠الت اوىليي آقاؼ هيًٌَؽ وؽاهٌؽ؟ (اـٌؽ تغؿيِي )86
الف) گليىيي ٍ آالًيي

ة) هييًَيي ٍ ّيىييؽيي ج) آالًيي ٍ گلَتبهيي

ؼ) آوپبـتبت ٍ گلَتبهبت

 -5ؼـ پبوع هفضلِي ضبؼ اويفن ) ،(Acute-phase responseودٙص پالودوبئي ودؽاهيه اق پدفٍتئييّدبي قيدف
افكايً هييبثؽ؟ (اـٌؽ تغؿيِي )87
الف) آلجَهيي

ة) (Retinol binding protein) RBP

ج) تفاًىففيي

ؼ) ففيييي

 -6ؼـ ثيوبـاى ؼزبـ وَغي ي هىوليبـي ثب وؽام اويؽ آهيٌِ هؤثفتف او ؟ (اـٌؽ تغؿيِ )88
ة) لَويي

الف) ٍاليي

ج) گلَتبهيي

ؼ) ايكٍلَويي

 -7هىوليبـي وؽام اويؽ آهيٌِ ؼـ وَغي يّب تَِيِ هيٌَؼ؟ (اـٌؽ تغؿيِ )89
ة) آـليٌيي

الف) هييًَيي

ج) آوپبـتيهاويؽ

ؼ) فٌيلآالًيي

تستَاي دكتزي تغذيٍي  MNT ،35-32بزاي استزس متابًليك ي جزاحي
 ٌّ -1بم هَاخِْي ثؽى ثب اويفن ،خفاضبت ٍ وَغي يّبً ،يبق ثِ وؽام ٍييبهيي غيلي قيبؼ هيگفؼؼ؟ (ؼويفي
تغؿيِ )77
الف) B1

ة) B12

ج) K

ؼ) C

 -2ؼـ ٌفايٗ آًبثَليه ،ثِ اقاي ّف گفم ًييفٍلى زٌؽ وبلفي ثبيؽ ؼـ ًٝف گففيِ ٌَؼ؟ (ؼويفي تغؿيِ )77
الف) 150

ة) 250

ج) 350

ؼ) 450

 -3همؽاـ پفٍتئيي هَـؼ ًيبق ـٍقاًِي ثيوبـ هجيال ثِ وَغي ي ثبيؽ زٌؽ ؼـِؽ اق اًفلي هّففي ثبٌؽ؟ (ؼويفي
تغؿيِ )80
الف)  5-10ؼـِؽ

ة)  10-15ؼـِؽ

ج)  20-25ؼـِؽ

ؼ)  30-35ؼـِؽ

 -4وؽام تفويت ؼـ الييبم قغن ًمً ؼاـؼ؟ (ؼويفي تغؿيِ )81
الف) وفيي

ة) تيفٍقيي

ج) آالًيي

ؼ) آـليٌيي
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ثستٍ

 -5اق ففهَل وَــي ) (Curreriثفاي ت١ييي ًيبقّبي اًفليييىي وؽام اويفبؼُ هيٌَؼ؟ (ؼويفي تغؿيِ )83
ة) ًبـوبئي للجي

الف) وَغي يّب

ج) ٍـقٌىبـاى

 -6هىوليبـي آـليٌيي ؼـ تىفي ٟالييبم قغنّب اضيوبالً ث١ل

ؼ) COPD

وؽام َِـت هيگيفؼ؟ (ؼويفي تغؿيِ )83

الف) وٌيك واللى ٍ افكايً تفٌص َّـهَى ـٌؽ
ة) وٌيك واللى ثؽٍى اثف ثف تفٌص َّـهَى ـٌؽ
ج) تفٌص َّـهَى ـٌؽ ثؽٍى اثف ثف وٙص وٌيك واللى
ؼ) تفٌص َّـهَى ـٌؽ ثب وبًّ ًيبقّبي اًفليييه
 -7هّفف گلَتبهيي ؼـ وؽام ٌفايٗ ٔفٍـي ثِ ًٝف هيـوؽ؟ (ؼويفي تغؿيِ )84
الف) خفاض

ة) پَوي اويػَاى

ٌؽيؽ

ج) يبئى ي

ؼ) وفؼـؼ

 -8ؼـ ثْجَؼ ويىين ايوٌي ٍ الييبم قغن وؽام اويؽآهيٌِ ثِ ٌَ٠اى پديًودبق ًييفيده اوىدبيؽ ٠ودل هديوٌدؽ؟
(ؼويفي تغؿيِ )85
ة) ليكيي

الف) آـليٌيي

 -9اگف ففؼ گفوٌِ هجيال ثِ ٠فًَ

ج) گليىيي

ؼ) پفٍليي

ٌَؼ ،وؽام هَاؼ هبً ٟايدبؼ ويَق غفيف هيٌَؼ؟ (ؼويفي تغؿيِ )85

الف) ؼيپپييؽّب

ة) ٍاوِّٙبي اليْبثي

ج) ًَـٍتفاًىوييفّب

ؼ) اويؽّبي آهيٌِي ٌبغِؼاـ

 -10ؼـ ٌّ بم خفاض

ٍ اليْبةّPUFA ،بي ؼـاق قًديف هَخدَؼ ؼـ فىدفَليپيؽّبي غٍدبء يبغيدِ زدِ تغييدفي

هيوٌٌؽ؟ (ؼويفي تغؿيِ )85
الف) ثؽٍى تغييف ثبلي هيهبًٌؽ.

ة) ثب ؼي ف اويؽّبي زفة تفويت هيًٌَؽ.

ج) ثب ؼي ف هَاؼ غٍبء يبغيِ تفويت هيًٌَؽ.

ؼ) تدكيِ هيًٌَؽ.

 -11گلَتبهيي ؼـ وؽام ضبل
الف) وف٘بى

ثِ ٌَ٠اى اويؽآهيٌِي ٔفٍـي هٍفٍٖ ٌٌبغيِ هيٌَؼ؟ (ؼويفي تغؿيِ )86
ة) ًبـوبئي للجي

ج) ثيوبـي وليَي

ؼ) ٠فًَ

 -12ؼف ٟاؼـاـي وؽاهيه ؼـ ثيوبـاى ٔفثِي هغكي ثَٙـ هٌ١يؼاـي افكايً هييبثؽ؟ (ؼويفي تغؿيِ )87
الف) ولىين

ة) ـٍي

ج) پفٍتئيي

 -13ؼـ ثيوبـاى ؼزبـ وَغي ي ،وؽام اويؽآهيٌِ ؼـ تمَي

ؼ) ٍييبهيي D

تَاًبئي ًَتفٍفيلّب ثفاي اق ثيي ثفؼى ثبويفيّب هؤثف

او ؟ (ؼويفي تغؿيِ )87
الف) گلَتبهيي

ة) ايكٍلَويي

ج) ليكيي

ؼ) آـلًيي

 -14وؽام ؼـ ثْجَؼ ثيوبـاى هجيال ثِ وَغي ي اثفي ًؽاـؼ؟ (ؼويفي تغؿيِ )87
الف) آـلًيي

ة) گلَتبهيي

ج) BCAAs

ؼ) گليويي

 -15وؽام اويؽ آهيٌِ ثفاي ثيوبـاى وَغي ي وَؼهٌؽتف او ؟ (ؼويفاي تغؿيِي )88
الف) اويؽّبي آهيٌِي ٌبغِؼاـ

ة) هييًَيي

ج) آـلًيي

ؼ) ّيىييؽيي
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