


تيواريْاي تغذيِ اي ٍ غذد درٍى ريش                    
                  Endocrine & Nutritional Diseases

اختالالت ػولكزد غذد درٍى ريش يا ٍجَد تيواريْاي تغذيِ 
اي، هوكي است تصَرت اٍليِ دليل ػول جزاحي تاضٌذ ٍ يا 

. در سهيٌِ تؼضي اس تيواريْا رٍي تيَْضي تاثيز تگذارًذ
(Diabetesدياتت )                                

كاّص -افشايص قٌذخَى :ٌزفتبريٟبي ديبثت لٙذي
تيواري ػزٍق -ًَرٍتاپي اتًََم-كتَاسيذٍسيس-قٌذخَى

-تيواري ػزٍق هحيطي-تيواري ػزٍق هغشي-كزًٍز
ًطاًگاى هفاصل -اختالالت ضثكيِ چطن-تيواريْاي كليَي

.                                                                   اختالالت حسي اػصاب-خطك



ارسياتي ػًهكزد غذد دروٌ ريش پيص اس جزاحي:

فؼانيت  -فطارخىٌ و تؼذاد ضزتاَاٌ قهة طثيؼي-ػذو وجىد گهىكش در ادرار

.  ػذو ساتقه درياٌ دارويي يُاسة-جُسي طثيؼي

 دياتت فُذي(Diabetes Mellitus) 

.ضايغ تزيٍ تيًاري يىجىد غذد دروٌ ريش در تيًاراٌ جزاحي -

اَىاع دياتت -

-Insulin (IDDM)  دياتت قُذي واتسته ته اَسىنيٍ Dependent-Diabetes Melitus

Non,Insulin,Dependent,Diabetes  Melitus(NIDDM)دياتت قُذي غيزواتسته ته اَسىنيٍ

رػايت -سُگيٍ وسٌ-درصذ هًه دياتتي ها 90تيص اس  :NIDDMتيًاراٌ -

.رژيى غذايي در كُار داروهاي كاهُذج قُذخىٌ



 كتَاسيذٍسيس(Ketoacidosis)

افشايؼ لٙذخٖٛ درحضٛر  :تطخيص قطؼي-الف
اعيذٚسٔتبثِٛيه ٚ تبريخچٝ اي اس ديبثت

-ػفٛ٘ت-درٔبٖ ٘بوبفي ثب رصيٓ ا٘غِٛيٗ :ػلت-ب
ٟٔبر سايٕبٖ سٚدرط -ا٘فبروتٛط لّجي عبوت ٚ خبٔٛػ

.آٌٛ٘غيتٟب B2تٛعط تزويجبت 
ا٘غِٛيٗ -ججزاٖ حجٓ ٔبيؼبت داخُ ػزٚلي :درهاى-ج

.ثيىزثٙبت عذيٓ -تجٛيش پتبعيٓ-0/2ٚاحذ /kgرٌٛالر 
 اختالالت ػصثي دستگاُ ػصثي خَدكار(autonomic)

احتٕبَ ثزٚس اختالالت ػقجي اػقبة خٛدوبر در فٛرت  ↑
٘برعبيي -اختالالت ػقجي حغي ٔحيطي)ٚجٛد ديبثت 

(Bp  ↑-وّيٛي



ًَرٍپاتي اتًََهيك در قلة-الف :

 ↓ٖٛػذْ  -تپؼ لّت در حبَ اعتزاحت-ٚضؼيتي فؾبرخ
 QTطٛال٘ي ؽذٖ فبفّٝ -تغييز ضزثبٖ لّت ثب تٙفظ ػٕيك

 Brady cardyػذْ جٛاة -ثزٚس ٔزي ٘بٌٟب٘ي-٘ٛار لّت
جٌّٛيزي اس تظبٞز آ٘ضيٗ -ثٝ آتزٚپيٗ در ٍٞٙبْ جزاحي

.  ثيٕبري ػزٚق وزٚ٘ز-(عىتٝ لّجي ثذٖٚ درد)فذري 
ًَرٍپاتي اتًََهيك در هؼذُ -ب(gastroparesis):  تبخيز

در تخّيٝ ٔٛاد جبٔذ اس ٔؼذٜ
ثيؾتز در ٔحُ  :ًَرٍپاتي اتًََهيك در اػصاب هحيطي-ج

ػقت -ػقت راديبَ در ثبسٚ: ٔب٘ٙذ. ٞبي سيزفؾبر خبرجي
ٚ يب در ػقت  ( ػقت ٔؾتزن ٘بسن ٘ي)پزٚ٘ئبَ ٔؾتزن 

.ٔذيبٖ در ٔچ ٚ ػقت اِٚٙبر در آر٘ج



ادارُ تيَْضي تيواراى دياتتي:
- ثٝ حذالُ رعب٘يذٖ ػٛارك ٘بؽي اس ديبثت  .
                            * ُٕثٛعيّٝ رعب٘يذٖ لٙذخبرجي ←وبٞؼ لٙذخٖٛ حيٗ ػ
 افشايؼ لٙذخٖٛ ٚ وتٛاعيذٚس ٚاثغتٝ ثٝ آٖ، دٞيذراتبعيٖٛ، *ادار٠
                             ثٛعيّٝ تجٛيش ا٘غِٛيٗ خبرجي ←اختالالت آة ٚ اِىتزِٚيت

 ثيٕبراٖ ديبثتي ثبيذ فجح ٞزچٝ عزيغ تز در  :ارسياتي ّاي پيص اس ػول
. فٟزعت ػُٕ لزار ٌيز٘ذ

*  ٖٔطبِت لبثُ تٛجٝ در ٔٛرد ثيٕبراIDDM:
(1) ُٕ(ثخقٛؿ در لٙذخٖٛ وٙتزَ ٘ؾذٜ)ثغتزي ٕ٘ٛدٖ ايٗ ثيٕبراٖ لجُ اس ػ
(2 )ٓٔحذٚديت حزوت ٔفقّي ٚ دلت در الرٍ٘ٛعىٛپي ٔغتمي
(3 )ُٕتجٛيش ا٘غِٛيٗ سيزجّذي لجُ اس ػ

*خطز آعپيزاعيٖٛ ٍٞٙبْ ايٙالوؾٗ-1:     ثطٛر وّي در ثيٕبراٖ ديبثتي
2-خطز ثي ثجبتي عيغتٓ لّت ٚ ػزٚق
3- خطز ِِٛٝ ٌذاري ٘بي
                                                 در ديبثتيٟبي چبق
4-خطزات ثي حغي ٘خبػي



تزقزاري ٍ ادارُ تيَْضي:
(خقٛفبً در ٌبعتزٚپبرسي)ِِٛٝ ٌذاري ٘بي ثب ِِٛٝ ي ٌبف دار -
ٟٔبر آسادي ا٘غِٛيٗ در پبعخ ثٝ تجٛيش ٌّٛوش ثب دارٚٞبي -

ثيٟٛؽي تجخيزي
ٚ ( اعپب٘يبَ)تزديذ در اعتفبدٜ اس ثي حغي ٞبي ٘خبػي -

(ثذِيُ ٘ٛرٚپبتي ٔحيطي)اپيذٚراَ 
ٔمبْٚ ثٝ   Bb↓  ٚBrady cardyٔفيذتزيٗ درٔبٖ در ٍٞٙبْ-

ٚ تىزار در  Mg10آتزٚييٗ، ٔذاخّٝ عزيغ ٚريذي اپي ٘فزيٗ 
. فٛرت ِشْٚ



        (NKHH)] اغًاي غيزكتىسي هاتپزگالسيًيك هايپزاسًىالر[

ػالئى و َطاَه ها:

. ييهي اسًىل تز نيتز >330افشايص اسًىالريتي پالسًا  -

ييهي گزو تز دسي نيتز >600افشايص قُذ خىٌ  -

- PH ٌطثيؼي ضزيا

(خىٌ ↓K)ديىرساسًىتيك  -

كاهص حجى خىٌ-

(اسًىالريتي↑آب داخم سهىني يغش ته ػهت ↓)تطُج و اغًا  -

تجىيش داخم وريذي اَسىنيٍ و تاسگزداَي حجى  :درياٌ سُذروو

يايؼات داخم ػزوقي تا يحهىنهاي حاوي سذيى



](Hyper thyroidismهايپزتيزوئيذي )پزكاري تيزوئيذ 

:تؼزيف

 ( تزاتز5-15)قزارگيزي تافتها در يجاورت غهظتهاي افشايص يافته

.و يا هزدو T4ويتزوكسيٍ  T3تزي يذوتيزوَيٍ 

تيًاري گزيىس : ضايغ تزيٍ ضكمGraves-Disease ( گىاتزسًي

(يُتطز

درصذ اس خاًَهاي  2/0سانه و در حذود  20-40غانثًا در خاًَهاي )

(تاردار

وجىد آَتي تاديهاي در گزدش : ػهت احتًاني تزوس ايٍ تيًاري

(و اتىايًىٌ TsHتقهيذ اثزات هىريىٌ يحزكه تيزوئيذ )خىٌ 

تزاساص ػالئى و َطاَه هاي تانيُي و تاييذ فؼانيت تيص اس  :تطخيص

حذ غذج تيزوئيذ تا تستهاي يُاسة



جذول آسيايطهاي تطخيصي اختالالت غذج تيزوئيذ

(T4)ٍتيزوكسيT3TsH

طثيؼيافشايصافشايصپزكاري

افشايصكاهصكاهصكى كاري اونيه

كى كاري 

ثاَىيه

كاهصكاهصكاهص



ػالئن ٍ ًطاًِ ّاي پزكاري تيزٍئيذ  :
اضطزاة -
خغتٍي -
ضؼف ػضالت اعىّتي -
افشايؼ تؼذاد ضزثب٘بت لّت -
تپؼ ٚ ثي ٘ظٕي لّجي -
(اٌشٚفتبِٕٛط)ثيزٖٚ سدٌي چؾٓ  -



  ادارُ تيَْضي :
تزاي جزاحي الكتيَ-الف :
وٙتزَ ثيٕبري تٛعط دارٚٞب-1
وٙتزَ جزيبٖ خٖٛ ٞبيپزديٙبٔيه ايٗ ثيٕبراٖ ثب تزويجبت  -2

(ضزثٝ در دليمٝ ؽٛد 85ضزثبٖ لّت وٕتز اس )آ٘تبٌٛ٘يغت ثتب 
:تزاي جزاحي اٍرصاًس-ب

ػزٚلي ثذ٘جبَ -تجٛيش ٕٔتذ اعَِٕٛٛ جٟت ٟٔبر پبعخٟبي لّجي 
(ٚريذي mg/kg/min 300-100تحزيه عٕپبتيه

 ُٕارسيبثي پيؼ اس ػ:
ثب تجٛيش خٛراوي ثٙشٚديبسپيٟٙب )حفظ آرأؼ ثيٕبر پيؼ اس ػُٕ -

(ٔب٘ٙذ ٔيذاسٚالْ
 .C.Tاعتفبدٜ اس )ثزرعي راٜ ٞٛايي فٛلب٘ي اس ٘ظز ا٘غذاد -

Scaning)



  (ايٌذاكطي)تزقزاري تيَْضي
ثؼّت عبختٕبٖ تيٛر٠ آٖ ٚ وٕه ثٝ فؼبِيت ضذ ( ٘غذٚ٘بَ)تيٛ٘پتبَ -

تيزٚئيذي
   -وٝ فبلذ اثزات لّجيتجٛيش ؽُ وٙٙذٜ ٞبي ػضال٘ي  دپٛالريشاٖ           -
 .ػزٚلي ثبؽٙذ                                                                                      -
٘بٖ دپٛالريشاٖ                                                      -
 وٙتزا٘ذيىبعيٟٛ٘بدرپز وبري تيزٚئيذ:
(ٔحزن عيغتٓ ػقجي عٕپبتيه)وتبٔيٗ -
ضزثبٖ ↑تذاخُ ثب تٙظيٓ حزارت ثذٖ ٚ )دارٚٞبي آ٘تي وّي ٘زصيه -

(لّت
خٛدداري اس اضبفٝ وزدٖ اپي ٘فزيٗ ثٝ ٔحِّٟٛبي ثي حظ وٙٙذٜ -

(خطز پبعخٟبي تؾذيذؽذٜ فؾبرخٖٛ در ايٗ ثيٕبراٖ)
 ٍٟ٘ذاري ثيٟٛؽي:

اجتٙبة اس تجٛيش دارٚٞبي ٔحزن عيغتٓ ػقجي عٕپبتيه :ّذف



:آسهايص رٍي حيَاًات
 :ٍضؼيت تيوار

ٞبِٛتبٖ، ا٘فّٛراٖ، +پزوبري تيزٚئيذوٙتزَ ٘ؾذٜ -
٘ىزٚس ٔزوش ِجِٛي وجذ  ←حيٗ ػُٕ ... ايشٚفّٛراٖ ٚ 

(ثخقٛؿ ثب ٞبِٛتبٖ)
ٞبِٛتبٖ، ا٘فّٛراٖ، +پزوبري تيزٚئيذ وٙتزَ ؽذٜ -

ثي تبثيز ←حيٗ ػُٕ ... ايشٚفّٛراٖ ٚ 
 دارٍّاي اًتخاتي در تيوار اٍرصاًسي داراي پزكاري

:تيزٍئيذ
      N2oايشٚفّٛراٖ ثٝ ٕٞزاٜ -1
2-N2O ثٝ ٕٞزاٜ يه ٔخذر وٛتبٜ اثز



 هالحظات حيي ػول :
 Tachy cardy=↑= ثزٖٚ دٜ لّت در افزاد ٞبيپزتيزٚئيذي ↑-1

تيزٚئيذ
دارٚٞبي   =↑Macدرجٝ حزارت ثذٖ در افزاد ٞبيپزتيزٚئيذي↑-2

%(5)ثيٟٛؽي 
طٛال٘ي ؽذٖ اثز  =ضؼف ػضالت اعىّتي در افزاد ٞبيپزتيزٚئيذي -3

ؽىُ وٙٙذٜ ٞب
داراي اثز وزٚ٘ٛتزٚپيه وٕتز ٘غجت ثٝ )اعتفبدٜ اس ٌّيىٛپيزٚالت -4

جٌّٛيزي اس  ←دارٚي ا٘تخبثي جٟت ريٛرط (=آتزٚپيٗ
تبويىبردي ثيٕبر

 رٍش اًتخاتي هفيذ در تيواراى تا تزٍى دُ قلثي تاال:
ثؼّت ثّٛن عيغتٓ  ←(اپيذٚراَ-٘خبػي)رٚػ ثي حغي رصيٛ٘بَ 

ػقجي عٕپبتيه



 (تيزٚتٛوغيىٛس)تٛفبٖ تيزٚئيذي
تؾذيذ ٘بٌٟب٘ي ٚ فؼبِيت ثيؼ اس حذ تيزٚئيذي ثب   :تؼزيف

-Tachy cardy-دٔبي ثذٖ↑: احتٕبَ ٚلٛع حٛادثي ٔب٘ٙذ
ؽٛن ٚ تمّيذ -دٞيذراتبعيٖٛ-٘برعبيي احتمب٘ي لّت

عبػت پظ اس  6-18ثزٚس ٍٞٙبْ ػُٕ ٚ يب )ٞبيپزتزٔي ثذخيٓ 
(ػُٕ
تجٛيش داخُ ٚريذي ٔحِّٟٛبي وزيغتبِٛئيذي -1 :درهاى

عزدؽذٜ ٚ تجٛيش ٕٔتذ اعَِٕٛٛ جٟت ثبسٌزدا٘ذٖ ضزثب٘بت 
لّجي ثٝ حذٔٛرد ٘ظز  

در سٔبٖ وبٞؼ ( ٚريذي mg 200-100)تجٛيش وٛرتيشَٚ -2
فؾبر خٖٛ پبيذار

تجٛيش دٌشأتبسٖٚ ثٝ ٕٞزاٜ پزٚپيُ تيٛراعيُ جٟت ٟٔبر تجذيُ  -3
T4  ٝثT3

ػذْ تجٛيش آعپيزيٗ جٟت پبييٗ آٚردٖ دٔبي ثذٖ-4



ٌزفتبريٟبي ٘بؽي اس ثزداؽتٗ وبُٔ يب ٘بوبُٔ تيزٚئيذ
 ثزداؽتٗ -فؾبر رٚي ٘بي-آعيت ثٝ اػقبة حٙجزٜ اي

اتفبلي غذٜ ٞبي پبراتيزٚئيذ وٝ ثٝ تزتيت ثبػث خؾٛ٘ت 
( Aphoniaػذْ تىّٓ )آفٛ٘ي -فذا ٚ فّج طٙبة فٛتي

ا٘غذاد راٜ ٞٛايي -فمذاٖ حظ ثبالي طٙبة فٛتي–
وٓ وبري غذ٠ پبراتيزٚئيذ ٚ -ثؼّت ٕٞبتْٛ ٔحُ ػُٕ

.ٞيپٛوّغيٕي ٔي ؽٛد



(Hypo Thyroidismٞبيپٛتيزٚئيذي )وٓ وبري تيزٚئيذ 
اًَاع: 

(اتٛايٕٖٛ( )ٔشٔٗ)تيزٚئيذيت ٞبؽيٕٛتٛ : ؽبيغ تزيٗ-1
ثذِيُ درٔبٖ جزاحي ٚ يب طجي پزوبري تيزٚئيذ-2
(TsHغّظت ↑) (Sub clinical)ثذٖٚ ػالٔت -3
 ػالئن ٍ ًطاًِ ّا:  

-ضزثبٖ لّت↓-ػذْ تحُٕ ثٝ عزٔب-(ِتبرصي)خٛاة آِٛدٌي 
تحّيُ  -عذيٓ خٖٛ↓-تٍٙي ػزٚق ٔحيطي-ثزٖٚ دٜ لّت↓

(آتزٚفي)ثخؼ لؾزي غذ٠ آدر٘بَ 
ٔخذرٞب ٔب٘ؼي ٘ذار٘ذ :ادارُ تيَْضي كن كاري تيزٍئيذ-

تجٛيش آراْ  -ػّٕىزد غذٜ آدر٘بَ↓تجٛيش وٛرتيشَٚ در فٛرت
.  ثخؾٟب ٚ آ٘تي وّي ٘زصيىٟب پظ اس رعيذٖ ثٝ اتبق ػُٕ



 تزقزاري تيَْضي:
(ػزٚلي ايٗ افزاد-ٔفيذ ثزي عيغتٓ لّجي)وتبٔيٗ -
ؽُ وٙٙذٜ ٞبي ػضال٘ي  دپٛالريشاٖ -

ثخقٛؿ پب٘ىزٚ٘يْٛ                                                                             

(ٔمّذ عٕپبتيه)                                                                                    
٘بٖ دپالريشاٖ                                                    

 ًگْذاري تيَْضي :
1-N2O  ثٝ ٕٞزاٜ ٔمبديز ا٘ذن وٕىي وتبٔيٗ يب ٔخذرٞب يب

ثٙشٚديبسپيٟٙب
(Regional Anesthesia)ثي حغي ٔٙطمٝ اي -2



(Myocard Depression)  دارٚٞبي ثيٟٛؽي تجخيزي تٛفيٝ ٕ٘يؾٛد-1:  ًكتِ *

. ريٛرط ؽُ وٙٙذٜ ٞبي ٘بٖ دپالريشاٖ خطز سا ٘يغت-2                        

Monitoring ٍُيض  :
ثجت ٕٔتذ فؾبرخٖٛ ؽزيب٘ي-1
(ثطٟٙب)ا٘ذاسٜ ٌيزي فؾبر پزؽذٖ لّت -2
ٔمبْٚ  ↓Bpدر )ٔحِّٟٛبي داخُ ٚريذي داراي ٌّٛوش ٚ عذيٓ -3

(ثب احتٕبَ ٘برعبيي حبد اِٚيٝ آدر٘بَ
 Warmmerحفظ دٔبي ثذٖ ثب اعتفبدٜ اس ٔحِّٟٛبيي وٝ اس -4

. ػجٛر ٔي وٙذ
گزفتاريْاي پس اس جزاحي كن كاري تيزٍئيذ:

ِشْٚ ادأٝ تٟٛيٝ ٔىب٘يىي ريٝ ٞب ثذِيُ اثزات آراْ ثخؼ -1
دارٚٞبي ثيٟٛؽي

جٟت وٙتزَ درد، اعتفبدٜ اس ضذدردٞبي غيزٔخذري ٔب٘ٙذ -2
وتزٚالي



درهاى تا كَرتيكَاستزٍئيذّا پيص اس جزاحي
 Hypoتجٛيش وٛرتيىٛاعتزٚئيذٞب در  -

adrenocorticism ٔشٔٗ ثبيذ افشايؼ يبثذ.
ثب پيؼ دارٚي  C.Sتجٛيش رٚسا٘ٝ ٔمبديز ٍٟ٘ذار٘ذٜ -

ثيٟٛؽي
ثب ثزلزاري ثيٟٛؽي mg/IV 25تجٛيش وٛرتيشَٚ --

 24در  mg/IV 100ؽزٚع تجٛيش ٕٔتذي اس وٛرتيشَٚ  -
پظ  C.Sتجٛيش ٔمذار ٍٟ٘ذار٘ذٜ ٔؼَٕٛ +عبػت آيٙذٜ 

.اس ػُٕ



(Pheochromocytomaفئٛوزٚٔٛعيتٛٔب )
تٛٔٛر تزؽح وٙٙذٜ وبتىُ آٔيٟٙب اس ٔذٚالي آدر٘بَ :تؼزيف
عٝ جشء تؼزيك، -افشايؼ فؾبرخٖٛ ٌبٍٞبٞي :ػالئن ٍ ًطاًِ ّا

– (Tremulousness)ِزسؽٟبي دِٟزٜ اي -تبويىبردي، عزدرد
وبٞؼ -وبٞؼ حجٓ ٔبيؼبت داخُ ػزٚلي-وبٞؼ ٚسٖ

-45%ٕٞبتٛوزيت ثيؼ اس -ٚضؼيتي فؾبرخٖٛ
خٖٛ ريشي داخُ ٔغشي-وبرديٛٔيٛپبتي

درهاى:
ثزداؽتٗ ثطزيمٝ جزاحي تٛٔٛر-1 

.ثب ثجبت ٕ٘ٛدٖ وّيٝ ػالئٓ ثيٕبري لجُ اس جزاحي-2
تٛفبٖ تيزٚئيذي.   چٟزٜ ٞبي يىذيٍز را تمّيذ ٔي وٙٙذ :٘ىتٝ*

ٞبيپزتزٔي ثذخيٓ                                                                                 
فئٛوزٚٔٛعيتٛٔب                                                                                 



ادارُ تيَْضي  :
 ٔب٘يتٛريٍٟٙبي تٟبجٕي-1

وبتتز ؽزيبٖ ريٛي                                                      
وبتتز ؽزيب٘ي                                                      

اوٛوبرديٌٛزافي اس راٜ ٔزي                                                       
↙آِفب ثّٛوزٞب    ادأٝ ٔقزف-2

تب ثزلزاري ثيٟٛؽي                                                       
↖ثتب ثّٛوزٞب                                  

ثيؾتزيٗ خطزات ٍٞٙبْ ػُٕ-3
خطز ِِٛٝ ٌذاري ٘بي -3-1                            

سٔبٖ دعتىبري تٛٔٛر-3-2                             
پظ اس ثغتٗ ٚريذٞبي تخّيٝ وٙٙذٜ تٛٔٛر-3-3                             



 تزقزاري تيَْضي: 
غيز اس )تغييز عطح ٞٛؽيبري ثيٕبر ثب تجٛيش دارٚٞبي ثيٟٛؽي -1

(وتبٔيٗ
غيز اس  ) N2O( + 3/1Mac)تجٛيش دارٚي ثيٟٛؽي تجخيزي -2

ٞبِٛتبٖ چٖٛ در غّظت ثبالي پالعٕبي وبتىُ آٔيٟٙب ثبػث 
(اختالَ اِىتزيىي در لّت

تجٛيش ؽُ وٙٙذٜ ٞبي ػضال٘ي غيز دپالريشا٘ي وٝ ٞيغتبٔيٗ -3
-عيظ آتزاوٛريْٛ-رٚوٛرٚ٘يْٛ-ٚوٛرٚ٘يْٛ)رِيش ٘جبؽٙذ 

(پيىٛرٚ٘يْٛ-دٚوغبوٛريْٛ
4-Deep Intubation  ثب تجٛيش ِيذٚوبئيٗ ٚ ثزخي ٔخذرٞب

جٌّٛيزي اس ( )آِفٙتب٘يُ-رٔي فٙتبِيٗ-عٛفٙتب٘يُ -فٙتب٘يُ)
Bp↑ ٍٞٙبْ  ِِٛٝ ٌذاري)



 ًگْذاري تيَْضي:
1-+N2o يه دارٚي ثيٟٛؽي تجخيزي
2-ثذِيُ فؾبرخٖٛ )٘يتزٚپزٚعبيذ تجٛيش ٕٔتذ داخُ ٚريذي

(5/1-2دارٚٞبي تجخيزي  Macپبيذار ػّي رغٓ ٔبيىشيٕٓ 
3- ٖٛلٙذخٖٛ لجُ اس ثزداؽتٗ   ↑ؽيٛع)ٔٛ٘يتٛريًٙ لٙذخ

(تٛٔٛر
4-ٗا٘تخبة ثي حغي ٔٙطمٝ اي فمط در فٛرت پٛسيؾٗ عٛپبي
  هزاقثتْاي پس اس ػول  :
1- احتٕبَ ٚجٛد تغييزات )ادأٝ ٔٛ٘يتٛريٍٟٙبي تٟبجٕي

(↑Bpيب↓٘بٌٟب٘ي
2- ٖٛ(لٙذخٖٛ ↓احتٕبَ)ا٘ذاسٜ ٌيزي لٙذخ



Morbid obesityچاقي هزضي 

ثزاثز ٚسٖ ايذٜ آَ 2رعيذٖ ٚسٖ ثذٖ ثٝ  :تؼزيف

ثزاثز ثيؾتز اس ٔزدْ   4تب  3خطز ٔزي ٚ ٔيز  <BMI←28اٌز -
(.ديبثت لٙذي-ثيٕبري رٌٟبي وزٚ٘ذي-عىتٝ لّجي)ػبدي 

 

(kg) ٖؽبخـ تٛدٜ ثذٖٚس
BMIm= (لذ)2



 ػَارض جاًثي چاقي
:ػزٍقي-ػَارض قلثي-1

(حجٓ خٖٛ↑ثزٖٚ دٜ لّجي ٚ ↑ثذِيُ )فؾبرخٖٛ ػٕٛٔي -
(وبرديٍٛٔبِي)ثشرٌي لّت -
٘برعبيي احتمب٘ي لّت-
ثذِيُ ٞبيپٛوغٕي ؽزيب٘ي ٔشٔٗ يب )افشايؼ فؾبرخٖٛ ريٛي -

(حجٓ خٖٛ ريٛي ٚ يب ٞزدٚ↑
ثيٕبري ػزٚق وزٚ٘ز-
:  ػَارض تَْيِ اي-2
ثذِيُ اثزات فؾبري چزثيٟب )وبٞؼ ظزفيتٟب ٚ حجٕٟبي ريٛي  -

(رٚي لفغٝ عيٙٝ ٚ ؽىٓ
ٞيپٛوغٕي ؽزيب٘ي -
٘برعبيي ( )عٙذرْ پيه ٚ يىبٖ)چبلي -عٙذرْٚ وبٞؼ تٟٛيٝ -

(ثطٗ راعت ٚ آپٙٝ



:ػَارض كثذي-3
آسٔبيؾبت غيزطجيؼي ػّٕىزدي وجذي -
ارتؾبح چزثي در وجذ -

ػَارض هتاتَليكي-4
(ديبثت لٙذي)ٔمبٚٔت ثٝ ا٘غِٛيٗ  -
عًٙ -ثيٕبري ػزٚق وزٚ٘ز)افشايؼ وّغتزَٚ خٖٛ  -

(ويغٝ ففزا



 ادارُ تيَْضي:
ٍجَد ريسك تاالي آسپيزاسيَى ريَي تذليل   *
(ٔزٚي-پظ سدٖ ٔؼذي)رفالوظ ٌبعتزٚاسٚفبصيبَ  -
فتك ٘بفي -
فؾبر داخُ ٔؼذٜ↑-حجٓ ٔبيؼبت ٔؼذٜ↑-اعيذيتٝ ٔؼذٜ -
 ←يب ٔتٛوّٛپبرٔيذ  H2آ٘تبٌٛ٘يغتٟبي ٌيز٘ذٜ  :پزفيالكسي-

PH↓ ٚ ٜحجٓ ٔبيؼبت ٔؼذٜ↓ٔؼذ
:  تٕٟيذات آعپيزاعيٖٛ ريٛي-
- Rapide sycoence (ثزلزاري عزيغ ثيٟٛؽي)
اعتفبدٜ اس ِِٛٝ وبف دار-
- Awaike Intubation تٛعط الرٍ٘ٛعىٛپي فيجزاٚپتيه

ثذِيُ ثبفت ٘زْ حَٛ ٚ حٛػ  ←ٚجٛد ريغه ِِٛٝ ٌذاري ٘بي* 
عزٌٚزدٖ ٚ فه



ًگْذاري تيَْضي :
(ثبفت چزثي)اديپٛس 

در ثيذاري اس ثيٟٛؽي  -
تبثيزي ٘ذارد                                                                                            

در اختالَ وبر وجذ يب وّيٝ جٟت ٔتبثِٛيشٜ دارٚٞب   -
. ٔحذٚديت دارد←در ا٘تخبة ثي حغي اپيذٚراَ يب اعپب٘يبَ -
هزاقثتْاي پس اس ػول:  

ٚضؼيت ٘يٕٝ ٘ؾغتٝ =ثٟتزيٗ پٛسيؾٗ -1
پبِظ اوغي ٔتز-2
3-O2 وٕىي
تزٚٔجٛس ٚريذي ٚ  ↓)ثٝ حزوت افتبدٖ ٞزچٝ سٚدتز ثيٕبر -4

(آٔجِٛي ريٛي



(Malnutritionسَء تغذيِ )
درٔبٖ تغذيٝ اي پيؼ  ←درفذ ٚسٖ ثذٖ 20ٚسٖ ثيؼ اس ↓:تؼزيف

اس ػُٕ اِىتيٛ
-MGT  ،cc/hr120يب  NGTاس راٜ  :(Entral)تغذيِ گَارضي -1

100  
تجٛيش ا٘غِٛيٗ ←(mg/dl250ثيؼ اس )لٙذخٖٛ ↑ -1:ػَارض

اسْال-2
(ّايپزاليواًتاسيَى) (TPN)تغذيِ كاهل ٍريذي -2

ٔحِّٟٛبي ايشٚتٛ٘يه ←ٚريذٞبي ثشري ٔحيطي ←ٞفتٝ 2وٕتز اس 
ٔحِّٟٛبي ٞبيپزتٛ٘يه ← subclavian vein ←ٞفتٝ 2ثيؼ اس 



:TPNػَارض جاًثي *
(تجٛيش ا٘غِٛيٗ( )mg/dl 250ثيؼ اس )افشايؼ لٙذخٖٛ  -
(ا٘غذاد وبتتز ٚ ثبالٔب٘ذٖ ٔيشاٖ ا٘غِٛيٗ)وبٞؼ لٙذخٖٛ  -
(خطز ٘برعبيي احتمب٘ي لّت( )ٔبيؼبت↑)عزثبري ٔبيؼبت  -
آسادي )اعيذٚسٔتبثِٛيه ٞبيپزوّزٔيه  CO2=افشايؼ تِٛيذ  -

HCL اس ٔتبثِٛيغٓ ٔحِّٟٛبي تغذيٝ اي ٚ ٌّٛوش)
(رؽذ ثبوتزيٟب ٚ لبرچٟب)ػفٛ٘ت خٛ٘ي ثذِيُ وبتتز -
Ca-Mg-po-3)وبٞؼ  ←اختالالت اِىتزِٚيتي-

4-k) ٖٛخ
اختالَ وبر وجذ -
اختالَ وبر وّيٝ -
تزٚٔجٛس ػزٚق ٔزوشي -



(تغييزات ٔتبثِٛيه ٚ آ٘ذٚوزيٗ در حَٛ ٚ حٛػ جزاحي)
ثبػث پبعخٟبي   ←ثٝ ٔٛاسات ٔيشاٖ آعيت ػُٕ جزاحي، تحزيىبت جزاحي

:آ٘ذٚوزيٗ
غّظت وٛرتيشَٚ ٚ وبتىُ آٔيٟٙب  ↑-1
(ثؼّت تجٛيش سيبد ٌّٛوش اس ٔحِّٟٛبي ٚريذي)غّظت پالعٕبيي ا٘غِٛيٗ ↓-2
ٚسٖ ٚ دفغ ٘يتزٚصٖ پظ اس ػُٕ←↓تخزيت ٘ٛػي پزٚتئيٗ -3
(Kٚ دفغ  H2O-Naاحتجبط )پظ اس ػُٕ  ADHآسادي ٞٛرٖٔٛ -4
اثزات ا٘ذن رٚي تزؽح   ←ثزػىظ دارٚٞبي اعتٙؾبلي ٚ يب تشريمي

ٞٛرٖٔٛ
تذاخُ ثب عٙتش وٛرتيشَٚ در لؾز غذٜ  ← Etomidatاتٛٔيذيت  :استثٌاء *

آدر٘بَ
  تضؼيف يب ثبسداري اس پبعخٟبي عيغتٓ آ٘ذٚوزيٗ ثب

(T4)طزيمٝ ثي حغي ٔٛضؼي -1                                   

ٟٔبر ػّٕىزد ٞيپٛتبالٔٛط ثب ٔمبديز ثبالي ٔخذرٞب-2                                   



  :هٌثغ 
«افَٛ پبيٝ ثيٟٛؽي ٔيّز»وتبة                

وبػ در وتبة لطٛر س٘ذٌي عطزي ثبؽيٓ ٔب٘ذ٘ي ٘ٝ »»
«حبؽيٝ اي اس يبد رفتٙي


