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Abstract
Background and aim: Traumatic brain injury is the second leading cause of mortality in Iran. Understanding the factors
affecting the clinical outcomes of these patients can improve the therapeutic results. The aim of this study was to
investigate the relationship between sodium and potassium serum levels at admission time and the clinical outcomes in
head trauma patients.
Methods: This descriptive-analytic study was performed in the Intensive Care Unit (ICU) of Shahid Rajaee Hospital in
Qazvin in 2019. In this study, 70 mechanically ventilated head injury patients who met the inclusion criteria were selected
by available sampling method. According to the level of sodium on admission day patients were divided into two groups:
hyponatremia (sodium <135) and normonatremia (sodium ≥135). Also, according to the level of potassium on the day of
admission, they were divided into two groups: hypokalemia (potassium>3.5) and normokalemia (potassium≥3.5). Patients
in the hyponatremic group were compared with the normonatremia group and patients in the hypokalmic group were
compared with normokalmy group, all of which were in regards to clinical outcomes.
Results: There was a significant difference between the two groups of sodium in successful weaning (P<0.05), but, there
was no significant difference in endotracheal tube extubation, duration of hospital stay, duration of mechanical
ventilation, and mortality rate (P>0.05). There was also a significant difference between the two groups of potassium in
successful weaning and mortality rate (P>0.05); however, no significant difference was observed in the endotracheal tube
extubation, duration of mechanical ventilation, and duration of hospital stay (P>0.05).
Conclusion: Serum levels of potassium and sodium affect the clinical outcome of head trauma patients.
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مافی1

 .1دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین ،دانشکده پرستاری و مامایی ،قزوین ،ایران
 .2گروه مراقبتهای ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین ،دانشکده پرستاری و مامایی ،قزوین ،ایران
نویسنده مسوول :ساره محمدی ،کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین ،دانشکده پرستاری و مامایی قزوین ،قزوین ،ایران.
ایمیلsareh_mohammadi@ymail.com :

چکیده
زمینه و هدف :آسیبهای مغزی ناشی از تروما دومین علت مرگ و میر در ایران است .شناخت عوامل مؤثر در برآیندهای بالینی این بیماران
میتواند باعث بهبود نتایج درمانی شود .این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سطح سرمی سدیم و پتاسیم زمان پذیرش با برآیندهای بالینی در بیماران
ضربه به سر انجام شد.
روشها :مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در سال  98در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهید رجایی قزوین انجام شد.
در این مطالعه  70بیمار ضربه به سر تحت تهویه مکانیکی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند ،به روش در دسترس انتخاب شدند .بیماران بر
اساس سطح سدیم روز پذیرش به دو گروه هیپوناترمی (سدیم< )135و نورموناترمی (سدیم≥ )135و سطح پتاسیم روز پذیرش در دو گروه
هیپوکالمی (>3/5پتاسیم) و نورموکالمی (≤ 3/5پتاسیم) قرار گرفتند .بیماران گروه هیپوناترمی با گروه نورموناترمی و بیماران گروه هیپوکالمی با
نورموکالمی از نظر برآیندهای بالینی مقایسه شدند.
یافتهها :دو گروه سدیم در میزان جداسازی موفق ،اختالف آماری معناداری داشتند ( )p<0.05و در نتایج خروج لوله تراشه و طول مدت
بستری در بیمارستان و طول مدت تهویه مکانیکی و میزان مرگ اختالف اختالف معنادار نبود ( .)p>0.05اختالف آماری دو گروه پتاسیم در
جداسازی موفق و میزان مرگ معنادار بود ( )p>0.05و در خروج لوله تراشه ،طول مدت تهویه مکانیکی ،طول مدت بستری در بیمارستان ،اختالف
معنادار نبود (.)p>0.05
نتیجهگیری :سطح سرمی پتاسیم و سدیم بر برآیندهای بالینی بیماران ضربه به سر تأثیر دارد.
کلیدواژهها :ضربه به سر ،اختالالت الکترولیت ،هیپوناترمی ،هیپوکالمی
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روشها
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی  -تحلیلی است که در
فروردین سال 1398انجام شده است .در این پژوهش محقق بعد
از اخذ اجازه کتبی از ریاست بیمارستان شهید رجایی قزوین و
جلب همکاری مسئول و پرسنل بخش مراقبتهای ویژه ،و اخذ
رضایت از بیماران و خانواده آنها برای شرکت در مطالعه جهت
اجرای این پژوهش اقدام نمود .در این مطالعه  70بیمار ضربه به
سر تحت تهویه مکانیکی که بیش از  24ساعت در بخش ویژه
بستری بودند و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند و در بخش
مراقبت ویژه تروما بستری شده بودند ،به روش در دسترس و
مبتنی بر هدف انتخاب شدند .معیار ورود به مطالعه حداقل سن
 18سال ،سطح هوشیاری باالتر از  9بر اساس مقیاس کمای
گالسگو ،نداشتن بیماری زمینهای و کلیوی [ ،]13نداشتن
اختالالت متابولیک و اندوکرین[]10؛ معیار خروج از مطالعه نیز
شامل ،مرگ بیمار ،جراحی در زمان مطالعه به روی بیمار ،آسیب
های شکمی و ارتوپدی ،خونریزی شدید و دریافت حجم زیاد
مایعات و خون [ ]13سوختگی ،احیا قلبی ریوی و اعتیاد به مواد
مخدر [ ،]9هایپرناترمی و هایپرکالمی خواهد بود .جهت بررسی
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آسیبهای مغزی بزرگترین مشکل اجتماعی و بهداشتی در
جهان محسوب میشود [ ،]1و صدمات مغزی ناشی از تروما
( ) Traumatic brain injuryو خونریزیهای مغزی یکی از
علل رایج بستری در بخشهای مراقبت ویژه و استفاده از تهویه
مکانیکی محسوب میشود [ ،]2به نحوی که ساالنه حدود 200
هزار نفر نیازمند تهویه مکانیکی ثانویه به آسیبهای عصبی
هستند [ .]3در ایران صدمات به سر دومین علت مرگ و میر و
دومین عامل مرگ در بخشهای ویژه است [ .]4آسیبهای
مغزی همچنان یک نگرانی جدی و یکی از علل اصلی مرگ و
میر در سنین جوانی است و تعیین زودرس پیش آگهی بعد از
آسیبهای مغزی در مراقبت از این بیماران دارای درجه اهمیت
باالیی است و یکی از این عوامل مهم دخیل در پیش آگهی
بیماران پارامترهای خونی است [ ]5و از طرفی نیز یکی از
عوارض مهم بعد از بروز ضربه به سر اختالالت الکترولیتی است
که تشخیص و درمان به موقع آن موجب بهبود وضعیت عصبی و
کاهش مرگ و میر میشود [ .]6تعادل مایعات و الکترولیت به
طور قابل توجهی بر پیامدهای بیماران بد حال مؤثر است [.]7
اختالالت الکترولیتی در بیماران بستری در بخشهای ویژه بسیار
شایع است ،پس این بیماران باید از لحاظ اختالالت الکترولیتی
بررسی شوند [ ،]8از طرفی ،عوامل متعددی منجر به تهویه
مکانیکی طوالنی مدت در بیماران بخشهای ویژه میشود که
یکی از آن عوامل اختالالت الکترولیتی است [ ،]9اختالل
الکترولیت در صدمات مغزی به دلیل مایع تراپی ،دیورتیکها و
سندرم ترشح نامناسب آنتی دیورتیک هورمون شایع است [ .]10از
میان الکترولیتها یکی از رایجترین الکترولیتهایی که در بیماران
ضربه به سر دچار اختالل میشود سدیم است [ ،]11اختالل در
سطح سدیم یک یافته معمول در زمان پذیرش بیماران در بخش
های ویژه محسوب میشود و ممکن است با پیامدهای نامطلوب
همراه باشد ،حدود یک سوم بیماران در زمان پذیرش در بخش
های ویژه و حدود یک سوم بیماران در طول بستری در بخش
های ویژه دچار اختالل در سطح سدیم سرمی میشوند [.]12
اختالل سدیم به سبب نقش مهمی که در سیستم عصبی مرکزی
دارد در بیماران ضربه به سر از اهمیت باالیی برخوردار است و با
مرگ و میر زیادی همراه است؛ غلظت سدیم سرم بین  135تا
 145میلی مول بر لیتر است و هیپوناترمی به غلظت سرمی کمتر
از  135اطالق میشود ،هیپوناترمی  Hypernatremiaشایع
ترین اختالل الکترولیت در بیماران بستری محسوب میشود و
خطر مرگ و میر بیماران را تا 50درصد افزایش میدهد [ ،]13هم
چنین این اختالل شایعترین اختالل الکترولیتی در بخشهای
ویژه نیز محسوب میشود که حدود  24/5درصد بیماران این
بخشها را درگیر میکند و همراه با اختالالت شناختی ،عصبی و

عوارض تهدید کنندهای از قبیل تشنج و فتق مغزی است []14
همچنین این اختالل در بیماران ضربه به سر بیش از سایر
گروهها اتفاق میافتد [ ]15و منجر به تشدید عوارض ثانویه در
بیماران ضربه به سر میشود [ .]16هایپرناترمی
 Hypernatremiaنیز به مقادیر سدیم سرمی بیش از 145
اطالق میشود ،که در حدود  6تا  9درصد بیماران بستری روی
میدهد [ ]13و منجر به افزایش زمان بستری بیماران در بخش
های ویژه میشود [ .]17پتاسیم مهمترین یون داخل سلول
محسوب میشود و در بسیاری از فرآیندهای حیاتی نقش دارد
[ ،]9پتاسیم برای حفظ عملکرد سلولها بسیار ضروری است
[ ،]18همانند سدیم ،پتاسیم نیز یکی از عمدهترین اختالالت
الکترولیت به دنبال ضربه به سر است [.]10
این کاتیون برای عملکرد مناسب سیستم قلبی عروقی،
عضالنی اسکلتی ،ضروری است [ .]9هیپوکالمی
 Hypokalemiaبه سطوح سرمی کمتر  3/5میلی مول بر لیتر
اطالق میشود و یک وضعیت بالقوه تهدید کننده زندگی محسوب
میشود [ ،]19بعد از هیپوناترمی ،اختالل شایع در بیماران ضربه
به سر هایپو کالمی است [ ،]11مکانیسم اصلی هایپو کالمی بعد از
تروما ،شیفت پتاسیم به داخل سلول در پاسخ به ترشح اپیفرین
ناشی از بروز سانحه است[ ]20اطالعات دقیقی در مورد نتیجه و
عوامل پیش بینیکننده بعد از بروز ضربه به سر در ایران وجود
ندارد [ ،]21بنابر این پژوهشگر بر آن شد تا در خصوص ارتباط
سطح خونی سدیم و پتاسیم با پیامدهای بیماران ضربه به سر
انجام دهد.
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نتایج
یافتههای این پژوهش با استفاده از روشهای آماری شامل
تی مستقل و کای دو مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت .جهت
اطمینان از یکسان بودن شرایط بدو پذیرش بیماران ،نمره آپاچی
 пبیماران در  24ساعت اول محاسبه شد و نتایج آماری در
خصوص نمره آپاچی пو همچنین سن ،و نمره  GCSکه می
توانند در پیامد بیماران تأثیر گذار باشند نشان داد که ،اختالف
معناداری بین دو گروه هیپوناترمی و نورموناترمی و هیپوکالمی و
نورمو کالمی(جدول  )1وجود ندارد (.) P>0.05
از  70بیمار مورد بررسی 24بیمار در گروه هیپوناترمی و 46
بیمار در گروه نورموناترمی قرار گرفتند .فراوانی هیپوناترمی در
جمعیت مورد مطالعه 34/2درصد بود .از نظر نتایج جداسازی در
گروه هیپوناترمی از  24بیمار  12بیمار جداسازی موفق و  12بیمار
جداسازی ناموفق داشتند و در گروه نورموناترمی این اعداد به
ترتیب  34و  12از  46بیمار بود که اختالف دو گروه در جداسازی
معنادار بود( .) P=0.04دو گروه سدیم از نظر نتایج خروج لوله
تراشه نیز با هم مقایسه شدند ،در گروه هیپوناترمی  14بیمار
خروج لوله تراشه موفق و  10بیمار خروج لوله تراشه ناموفق
داشتند که این اعداد در گروه نورمو ناترمی به ترتیب  33و 13
بیمار بودند ،که دو گروه از نظر آماری اختالف معناداری با هم
نداشتند( )P=1.2از لحاظ طول مدت تهویه مکانیکی نیز اختالف
دو گروه معنادار نبود( .)P=0.1طول مدت بستری در دو گروه نیز
با هم مقایسه شد که اختالف معنادار نبود( .) P=0.16همچنین
بیماران دو گروه از نظر وضعیت ترخیص از بیمارستان و فوت نیز
بررسی شدند که بر اساس نتایج آماری اختالف دو گروه معنادار
نبود(( )P=0.06جدول.)2
از  70بیمار مورد بررسی ،بر اساس میزان پتاسیم روز پذیرش،
 52بیمار در گروه نورکالمی و  18بیمار در گروه هیپوکالمی قرار
دوره  ،12شماره 1398 ،3
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ارتباط سطح سدیم سرم با برآیندهای بالینی ،ابتدا بیماران بر
اساس سطح سدیم روز پذیرش به دو گروه تقسیم شدند،
بیمارانی که سطح سرمی سدیم آنها کمتر از  135بود در گروه
هیپوناترمی و در صورت داشتن سدیم بیشتر و مساوی  135در
گروه نورموناترمی قرار گرفتند؛ و جهت بررسی ارتباط سطح
پتاسیم سرم با برآیندهای بالینی ،بیماران بر اساس سطح پتاسیم
روز پذیرش به دو گروه تقسیم شدند ،بیمارانی که سطح پتاسیم
کمتر از  3/5داشتند در گروه هیپوکالمی و بیمارانی که سطح
پتاسیم خون آنها بیشتر و مساوی  3/5بود در گروه نورموکالمی
قرار گرفتند .در نهایت بیماران گروه هیپوکالمی با گروه نورکالمی
از نظر برآیندهای بالینی شامل :جداسازی از تهویه مکانیکی،
خروج لوله تراشه ،طول مدت تهویه مکانیکی ،طول مدت بستری،
ترخیص و یا فوت مقایسه شدند .به همین ترتیب گروه
هیپوناترمی با نورموناترمی مقایسه شدند و نتایج با استفاده از
فرمولهای آماری تجزیه و تحلیل شد.
آزمایشات سدیم و پتاسیم تمام بیماران در روز اول پذیرش
به آزمایشگاه ارسال و توسط دستگاه اتوآناالیزر سلکترا و کیت
های شرکت پارس آزمون انجام شد .محدوه نرمال برای سدیم
 135تا  145میلی اکی واالن بر لیتر و محدوده نرمال برای
پتاسیم  3/5تا  5میلی اکی واالن بر لیتر تعیین شد .با توجه به
این که در بدو پذیرش بیماران در این بخش به صورت روتین
عالوه بر سایر آزمایشات ،سدیم و پتاسیم ،ارسال میشد ،نیاز به
خونگیری از بیمار به جهت مطالعه نبود و دادهها با بررسی پرونده
بیماران و ثبت میزان سدیم و پتاسیم حین پذیرش بیماران جمع
آوری شدند.
فرآیند جداسازی از ونتیالتور طبق معمول بخش با ارزیابی
پارامترهایی همچون تعداد تنفس ،میزان اشباع اکسیژن خون
شریانی ،سطح هوشیاری و وضعیت گازهای خون شریانی انجام
شد به این ترتیب که قبل از شروع جداسازی از میزان داروهای
آرامبخش به تدریج کاسته میشد و  24ساعت قبل از شروع
فرآیند جداسازی داروهای آرامبخش قطع و در صورت نیاز به آرام
بخش ،به صورت بولوس وریدی تزریق میشد ،اگر بیمار از نظر
متخصص بیهوشی آماده شروع فرآیند سنجش تنفس خود به
خودی  Spontaneous Breathing Trialsبود ،به تدریج از
تعداد تنفسهای تحویلی دستگاه و میزان حمایت فشاری
 Pressure Supportکاسته میشد و در صورت تحمل ،بیمار از
مد تهویه متناوب اجباری هماهنگ شده Synchronized
 Intermittent Mandatory Ventilationروی مد تهویه
خود به خودی  Spontaneous Ventilationمنتقل میشد.
در صورت تحمل تنفس خود به خودی تا  2ساعت جداسازی
بیمار موفق بود [ .]22عالیم عدم تحمل تنفس خود به خودی
شامل افزایش تعداد تنفس بیش از 35بار در دقیقه ،افزایش
ضربان قلب بیش از  140بار در دقیقه ،یا افزایش به میزان 20

درصد از حد پایه ،اشباع اکسیژن کمتر از  90درصد ،افزایش
تالش تنفسی ،افزایش فشار خون بیش از 180 /90میلیمتر جیوه،
اضطراب و تعریق ،در نظر گرفته شد [ ]23و در صورت عدم
تحمل  ،SBTبیمار مجدد روی مد  simvبرمیگشت .بیمارانی
که مد  spontرا تحمل میکردند جهت خروج لوله تراشه آماده
میشدند .برای همه بیماران قبل از خروج لوله تراشه تست نشت
کاف برای بررسی وجود التهاب در حنجره( ،التهاب حنجره از علل
شایع اینتوباسیون مجدد بیماران است) [ ]24و تزریق کورتون
جهت کاهش ادم حنجره و کاهش احتمال اینوباسیون مجدد []25
انجام میشد .در صورت تحمل خروج لوله تراشه تا  48ساعت و
عدم نیاز به لوله گذاری مجدد اکستوباسیون بیمار موفق در نظر
گرفته میشد [ .]26بیماران مورد مطالعه تا زمان ترخیص یا فوت
پیگیری شدند و طول مدت تهویه مکانیکی و طول مدت بستری
در بیمارستان ثبت شد.
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جدول  .1مقایسه نمره آپاچی  ،سن و نمره مقیاس کمای گالسکو در واحدهای پژوهش
گروه

تعداد

Na<135
Na≥135

24
46

سطح معناداری

T=70

K<3.5
K≥3.5

18
52

p-value

T=70

نمره مقیاس کمای گالسکو

سن

نمره آپاچی

انحراف میانگین ±میانگین
45.8±19.6
41.15±17.1
 =1.04تی مستقل
P=0.3
41±16.8
41.15±18.5
 =-0.48تی مستقل
P=0.63

انحراف میانگین ±میانگین
8.7±2.6
8.8±2.9
 =-0.19تی مستقل
P=0.16
8.3±2.3
9±2.9
 =-0.79تی مستقل
P=0.43

GCS:9
79%
56%

72%
62%

GCS:10
21%
39%
 =3.9تست فیشر
P=0.14
28%
34%
 =1.1تست فیشر
P=0.57

GCS:11
0
5%

0
4%

جدول  .2مقایسه پیامدهای دو گروه هیپوناترمی و نورموناترمی
سطح

جداسازی از

تعداد

ونتیالتور

سدیم

Na<135
Na≥135
سطح
معناداری

خروج لوله تراشه

طول مدت تهویه

طول مدت بستری در

مکانیکی

بیمارستان (روز)

فوت

ترخیص

(روز)

24
46
T =70

نا موفق
موفق
50%
50%
26%
74%
 = 4کای دو
P= 0.04

نا موفق
موفق
42%
58%
29%
71%
 = 1.2کای دو
P= 0.2

میانگین ±انحراف معیار
9/37±4/1
7.56±4.5
 = 1.6تی مستقل

میانگین ±انحراف معیار
27/4±19/02
21.34±16.3
 = 1.4تی مستقل

P= 0.1

P= 0. 16

62%
38%
83%
17%
 = 3.4کای دو
P= 0.06

جدول  .3مقایسه پیامدهای دو گروه هیپوکالمی و نورمو کالمی
سطح

جداسازی از

تعداد

ونتیالتور

پتاسیم

K<3.5
K<3.5
سطح
معناداری

خروج لوله تراشه

طول مدت تهویه

طول مدت بستری در

مکانیکی

بیمارستان (روز)

فوت

ترخیص

(روز)

18
52
T =70

نا موفق
موفق
62%
38%
25%
75%
 =7.7کای دو
P= 0.05

نا موفق
موفق
50%
50%
27%
73%
 = 3.2کای دو
P= 0.07

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با بررسی ارتباط سططح سطرمی سطدیم و پتاسطیم
زمان پذیرش با برآیندهای بطالینی در بیمطاران ضطربه بطه سطر در
بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهید رجایی قطزوین در سطال
 98انجام شد .مایعات و الکترولیتها اجزای اساسطی بطدن انسطان
هستند و برای بقای بیشتر گونهها ضروری هستند .هر گونه عطدم
تعادل بالقوه میتواند منجر به شرایط جدی و مرگ شود []27؛ بطا
2020, Vol. 12, No.3

میانگین ±انحراف معیار
9.05±4.5
7.8±4.4
 = 0.96تی مستقل

میانگین ±انحراف معیار
20.8±11.8
24.3±18.9
 = 0.7تی مستقل

P= 0.3

P= 0.4

45%
55%
73%
27%
 = 3.2کای دو
P= 0.07

توجه بطه تطأثیرات اساسطی الکترولیطتهطا بطر عملکطرد سطلولی و
فرآیندهای متابولیکی ،تعیین دقیطق سططوح سطدیم و پتاسطیم در
بالین و به خصوص در بیماران بخش مراقبتهای ویطژه ضطروری
است [.]28
در این مطالعه .،نتایج این مطالعه در خصوص سططح سطرمی
سدیم خون  24ساعت اول نشان داد که مقطدار خطونی سطدیم بطا
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گرفتند .فراوانی هیپوکالمی  26درصد بود و مقایسه دو گروه از
نظر نتایج جداسازی نشان داد در گروه پتاسیم نرمال از  52بیمار
 39بیمار جداسازی موفق و  13بیمار در جداسازی شکست خورده
بودند و در گروه هیپوکالمی این اعداد به ترتیب  7و  11بود که
اختالف دو گروه معنادار بود( .)P<0.05در خصوص نتایج خروج
لوله تراشه در دو گروه پتاسیم نتایج آماری نشان داد اختالف

معناداری بین دو گروه وجود ندارد( .)P=0.07دو گروه از نظر
طول مدت تهویه مکانیکی و طول مدت بستری نیز با هم مقایسه
شدند که نتایج آماری نشان داد اختالف دو گروه معنادار
نیست( ،) P>0.05دو گروه از نظر ترخیص از بیمارستان یا فوت
با هم مقایسه شدند که اختالف دو گروه معنادار نبود
(()P=0.07جدول.) 3

 / 6یکه فالح و همکاران

محدددودیتها :در ایططن مطالعططه بیمططاران از نظططر نططوع
خطونریزی داخطل مغطزی و ارتبطاط آن بطا نتطایج بطالینی بررسطی
نشدند.
تشکر و قدردانی :نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی
خود را از ریاست محترم ،سرپرستار و پرستاران گرانقدر بخش
مراقبتهای ویژه ،واحد  ITو ایمنی بیمار بیمارستان شهید رجایی
قزوین که در انجام این پژوهش با تیم پژوهش همکاری کردند را
اعالم میدارند .این پژوهش در کمیته اخالق دانشگاه علوم
پزشکی قزوین با کُد  IR.QUMS.REC.1397.283مجوز
اجرا دریافت کرد .در این مقاله از نام بردن اسم افراد خودداری
شد .به بیمار و خانواده ایشان در خصوص انجام مطالعه اطالعات
کافی و اطمینان از محرمانه بودن اطالعات شخصی داده شد.
تضاد منافع :نویسندگان اعالم میدارند هیچگونه تضاد
منافعی وجود ندارد.
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نتایج جداسازی از ونتیالتور ارتباط معناداری دارد؛ و تعداد بیمارانی
که جداسازی موفق داشتند در گطروه سططح سطرمی سطدیم بطین
 145-135بیش از گروه هایپوناترمی بود ،اما در نتایج خروج لولطه
تراشه دو گروه سدیم با هم اختالف معناداری نداشتند؛ بر اسطاس
مطالعات پژوهشگر مطالعهای که به بررسی رابطه مقطادیر سطدیم
سرمی بیماران با نتایج جداسازی و خروج لوله تراشه پرداخته باشد
انجام نشده بود نتایج مطالعه ما نشان داد بین سطح سرمی زمطان
پذیرش و طول مدت تهویه مکانیکی علیرغم ططوالنیتطر بطودن
میانگین روزهای تهویطه مکطانیکی در گطروه هیپونطاترمی ارتبطاط
معنادار وجود ندارد ،اما در مطالعه راجش و همکاران(،]29[ )2014
و همچن طین در مطالعططه چالططه آ و همکططاران ( ،]30[ ) 2016ب طین
هیپوناترمی و طول مدت تهویه مکانیکی رابطه معنطادار بطود ،کطه
میتواند این اختالف به سبب این نکته باشطد مطالعطه راجطش در
بین بیماران بخشهای ویطژه جنطرال انجطام شطده در حطالی کطه
بیماران تحت مطالعه ما بیماران ضربه به سطر بودنطد کطه شطرایط
تهویه مکانیکی و جداسازی این بیماران بسطیار بطا سطایر بیمطاران
متفاوت است .در مطالعه ما بین سطح سرمی سدیم زمان پذیرش
و طول مدت بستری در بیمارستان رابطه معناداری مشاهده نشطده
بود در حالی که میانگین طول مدت بستری در گروه هیپونطاترمی
 6روز بیشطتر از گطروه سطدیم نرمطال بطود ،در مطالعطه کانچططان و
همکاران( )2018نیز میانگین زمان بستری در گطروه هیپونطاترمی
طوالنیتر بوده [ .]31نتایج این مطالعه نشان داد بین میزان مرگ
بیماران با سطح سرمی سطدیم زمطان پطذیرش بیمطاران اخطتالف
معنادار نبود ،اما تعداد بیمارانی که فوت شده بودند در بطین گطروه
هیپونططاترمی بیشططتر بططود ،کططه بططا نتیجططه مطالعططه انتانططدا و
همکاران( )2018که روی کودکطان تحطت جراحطی قلطب مطالعطه
کططرده بودنططد همسططو اسططت امططا در مطالعططه علططی کیططایی و
همکاران( ،)2018بین سطح سرمی خون بیماران ضربه بطه سطر و
میزان مرگ بیماران رابطه معنادار بود []32؛ علت اختالف موجطود
میتواند این موضوع باشد که عوامطل بسطیار زیطادی روی مطرگ
بیماران میتواند تأثیرگذار باشد و تنها یک عامل نمیتواند تعیطین
کننده میزان مرگ باشد.
بر اساس نتایج مطالعه ارتباط بین سططح سطرمی پتاسطیم روز
پذیرش و نتایج جداسازی معنادار بود و در نتایج خروج لوله تراشه
علیرغم معنادار نبودن نتایج آماری ،تعداد موارد خروج لوله تراشه
در گروه پتاسیم نرمال حدود  4برابطر بیشطتر بطود بنطا بطر مطالعطه
پژوهشگر مطالعهای که به بررسی تأثیر سطح سطرمی پتاسطیم بطر
نتایج جداسازی و خروج لوله تراشه انجام شده باشد دیده نشد .در

مطالعه ما ارتباط بین سطح سطرمی پتاسطیم روز پطذیرش و ططول
مدت تهویه مکانیکی ارتباط معنادار نبود ،نتیجه مشابه در مطالعطه
جوادان و همکاران ( ،)2015دیده میشود که در این مطالعطه نیطز
بین میانگین طول مدت تهویه مکانیکی و سططح سطرمی پتاسطیم
روز پذیرش ارتباط دیده نشده بود [ .]9بطر اسطاس نتطایج مطالعطه
حاضر سطح سرمی پتاسیم با میانگین روزهای بستری بیماران نیز
ارتبطاط معنططادار نداشطت امططا در مطالعطه اف و همکططاران(،) 2015
بیماران انسداد مزمن راههای هوایی Chronic Obstructive
 Pulmonary Diseaseرا مورد مطالعه قرار داده بودنطد ،شطایع
ترین اختالل الکترولیتی در این مطالعه هیپوکالمی بطوده و نتطایج
مطالعه نشان دهنده ارتباط بین اختالل الکترولیتی با افزایش زمان
بستری این بیماران داشته است [ ،]33در مطالعه مطا بطین میطزان
مرگ بیماران و سطح سرمی پتاسیم روز پذیرش اختالف معنطادار
وجود داشت که نتیجه همسو با مطالعطه مطا در مطالعطه برسطک و
همکاران ( ،) 2019که روی بیماران قلبی مطالعه انجام داده بودند
به دست آمده بود [ ]34در مطالعه تضطمینی و همکطاران(،) 2019
نیز بین اختالالت الکترولیتی و افزایش زمطان بسطتری بیمطاران و
افزایش مرگ ارتباط وجود داشت [.]35
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