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چکیده
مقدمه :موفقیت لولهگذاری معده« ،جایگذاری درست سوند بینیمعدهای با کمترین دفعاا الا » العریا مایشاود کاه ا
مسایل مهم در لولهگذاری بینیمعدهای است .با الوجه به این که در مورد استفاده ا سوندهای سرد شده برای لولهگذاری معاده
اخت ف نظر وجود دارد نیا به الحقیق در این مینه ضروری به نظر میرسد.
هدف :مقایسه استفاده ا سوند بینیمعدهای سرد شده و معمولی در موفقیت لولهگذاری معده.
روش :در این مطالعه الجربی دوگروهی  56بیماران مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان امامرضا(ع) مشهد در سال
 2931با الخصیص الصادفی به دو گروه مداخله و کنترل القسیم شدند .لولهگذاری معده در گروه مداخله با ساوندهای نگهاداری
شده در یخچال با دمای  1-8C°و در گروه کنترل با سوندهای نگهداری شده در االاق با دمای  11-18C°طبق رو استاندارد
انجام شد .دادهها با استفاده ا آ مون مجذورکای و الیمستقل الوسط نرمافزار  SPSSنسخه  22/6الحلیل گردید.
یافتهها :میانگین سنی شرکتکنندگان  18/6±3/8سال و  56/5درصد گروه کنترل مرد و  62/6درصد ا گروه مداخله ن بودناد84/4 .

درصد ا شرکت کنندگان در گروه کنترل و  211درصد در گروه مداخله فقط با یک بار ال  ،سوند در معده جایگاذاری شاده
است ( )p<1/12ولی فراوانی جایگذاری درست سوند معده بین دو گروه الفاو معنیداری نداشت (.)p=1/91
برای لولهگذاری بینیمعدهای را کم میکند .بنابراین ،روشی ماثرر بارای افازای
نتیجهگیری :سردکردن سوندها دفعا ال

موفقیت لولهگذاری بینیمعدهای میباشد و پیشنهاد میشود به منظور کاه عوارض ،افزای راحتای ماددجو و صارفهجاویی
وقت پرستار ،سوندهای معده قبل ا انجام الکنیک سرد شوند.
کلیدواژهها :سوند بینیمعدهای ،العداد ال


ها ،موفقیت لولهگذاری بینیمعدهای

تاریخ دریافت1333/60/11 :
تاریخ پذیرش1333/63/11 :
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مقایسه موفقیت لولهگذاری سوند بینیمعدهای سرد و معمولی

مقدمه
لوله گذاری معده یکی از مهارت هاای پایاه پرساتاری ( 1و  )2و
پزشکی ( )3است .در موقعيت هاای باالينی اعاز از سارپایی یاا
بستری ،تيز درمان به دالیل متعددی از لولهگذاری معده استفاده
میکنناد ( .)4یکای از کاربردهاای رایاو لولاهگاذاری معاده در
مسموميتها میباشد؛ به طاوری کاه در اک ار مساموميتهاای
خوراکی ،لوله گاذاری معاده یکای از اقادامات اولياه باه منظاور
شستشوی معده است؛ که در کاهش عوارض مسموميت یا حتی
پيشگيری از آن نقش مهمی دارد (.)5
شيوع مراجعين با علت مسموميت به اورژانسهاای بيمارساتانی
کشور بسيار باالست؛ به طوری که تقریباً سااالنه  35666بيماار
مسموم با سن بااالی  13ساال فقاب باه اورژاناس مسامومين
بيمارستان لقمان تهران مراجعه میکنند ( )5و غالبااً شستشاوی
معده به وسيله لولهگاذاری بينایمعادهای درماان اولياه در ایان
بيماران می باشد .بناابراین ،اهميات لولاه گاذاری معاده در ایان
بيماران مشخص میشود.
یکی از مشکالت رایو در لولهگاذاری معاده ،عادم موفقيات در
جایگذاری درست سوند است؛ باه طاوری کاه متوساب نسابت
شکست لوله گذاری معده به روش معمول و بدون استفاده از هار
گونه مانور اضافی ،در بار اول حدود  56-00درصد گزارش شاده
است ()0؛ یعنی به طور متوسب در هر لولهگذاری معاده ،حاداقل
دو بار تالش الزم است .این در حالی است که تکرار لولهگذاری
با افازایش عوارضای نظيار خاونریزی مخااطی ،گاره خاوردن،
تاشدگی و پيچ خوردگی لوله به علت نرم شدن آن با حرارت بدن
( ،)1بیثباتی عالیز حياتی و آریتمی ( )0همراه است.
به منظور تسهيل لولهگذاری معده ،روشهایی در منااب توصايه
شده است؛ که به سه دسته قابل تقسيز است .دسته اول استفاده
از وسيله ای به عنوان راهنما برای عبور لولاه اسات؛ کاه شاامل
گایااادوایر ( ،)1( )Guide wireاساااتيلت ( )0( )Styletو
سرپوش ژله ای ( )3می شود .دساته دوم اساتفاده از تکنياک یاا
مهارتی خاص در حين لولهگذاری است؛ که شامل خز کردن سر
به جلو ( ،)16خز کاردن سار باه پهلاو ( 3و  )16و وارد کاردن
انگشت به داخل دهان ( )16می شود .دسته سوم تغيير خاصايت
ارتجاعی لوله به روش منجمد کردن ( ،)1سرد کردن ( 11و )12
یا پرکردن لوله با آب ( )16میباشد.
روش استفاده از وسيله راهنما عمدتاً در بيمااران بيهاوش یاا باا
سطح هوشياری کز استفاده میشود و از طرفی ،با توجه به ایان
که نياز به وسيله اضاافه عاالوه بار لولاه دارد؛ از نظار اجرایای،
کاربرد آن دشوارتر است و نياز به آماوزشهاای تکميلای بارای
استفاده از آن میباشد .روش استفاده از تکنيکهای خااص ،باه
صورت توأم با دو دسته دیگر اساتفاده مای شاود و مغاایرتی باا

استفاده از سایر روشها ندارد .اما ،با توجه به این که روش تغيير
خاصيت ارتجاعی سوند نيازی به وسيله اضافه نادارد؛ همنناين
استفاده از آن مستلزم آماوزش خاصای نيسات و تقریبااً هزیناه
اضافی بر سيستز تحميل نمیکند؛ قابليت اجرایی بيشتری دارد.
با توجه به این که لولههای سردشده انعطافپذیری کمتری دارد؛
مدت زمان بيشتری حالت خميدگی خود را حفظ میکند و ایان
ممکن است در هنگام عبور آنها از انحنای حلق ،باعث کااهش
احتمال ورود اشتباه لوله به نای یا پيچخوردن در حلق شود (.)12
پيچ خوردگی لوله در سينوس پریميفرم از رایوتارین علال عادم
موفقيت لولهگذاری معده محساوب مایشاود ( .)1بررسایهاای
مورساای ( 1 )1332راهباارد آسااایشبخااش را در مراقبااتهااای
اورژانسی آشکار میکناد؛ کاه یکای از آنهاا سارد نگهداشاتن
وسااایل و تجهياازات ماایباشااد ( .)13تحقيقااات کوروکوویااک
( )1333نشان داد که آستانه درد در اثار سارما باه ميازان قابال
توجهی باال میرود و میتوان از این روش برای انجام تکنياک-
های درمانی که با درد خفيف همراه است ،استفاده کرد (.)14
بررسی کتب مرج آموزش مهارتهای بالينی نشان میدهد کاه
برخی از این مناب در خصوص استفاده از لولاه سردشاده معاده
نظر موافق یا مخالفی ارایه ندادهاند ( 15و  .)10برخی باه علات
احتمال بروز عارضه خونریزی مخاطی ،استفاده از سوند سردشده
را توصيه نکردهاناد ( )11و برخای اساتفاده از آن را باه منظاور
تسهيل ورود لوله ،توصيه نمودهاند (.)11
پایگاه رسمی گروه آموزشی اورژانس طبی دانشگاه معتبر اوتاوای
کانادا ( )11و مجلاه معتبار  Nursing Timesدر یاک مقالاه
آموزشی برای پرستاران ( ،)12کاربرد سوند سردشاده را توصايه
کرده اند .این اخاتالف نظار منااب ماذکور در حاالی اسات کاه
جستجوی گسترده پایگاه های اطالعاتی مطالعات علوم پزشاکی
نشان می دهد که فقب یک مطالعه مداخلهای برای بررسای اثار
سوند سردشده در حمام یخ بر دفعات تالش بارای ساوندگذاری
معده در بيماران بيهوش ،نيمه بيهوش و هوشيار ( )13نمایه شده
است.
یک مطالعه مداخلهای دیگر نيز برای بررسای ساوند یاخزده بار
موفقيت لولهگذاری در بيماران بيهوش ( )1نمایه شده است؛ کاه
لوله معده یخزده در آن (به روش تزریق آب مقطر به داخل پکيو
سوند و منجمد کردن آن در یخنال) ،باعاث افازایش موفقيات
لولهگذاری معده به ميزان  36درصد در مقایسه با لوله معماولی،
در بيماران بيهوش می شود ( .)1منجماد کاردن لولاه باه روش
مذکور از نظر اجرایی سخت می باشد و ممکن است باا افازایش
آلودگی لوله همراه باشد و از طرفی ،کاربرد آن در افراد هوشايار
ممکن است با مقاومت همراه باشد.
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سيدرضا مظلوم و همکاران

با وجود اختالف نظر کتب مرج و عدم وجاود مطالعاات علمای
نمایه شده ،مشاهدات بالينی پژوهشاگر نشاان مای دهاد کاه در
بخش هایی از جمله جراحی ،اورژانس و اورژانس مسمومين کاه
کاربرد سوندهای معده در آنها زیاد اسات؛ غالبااً تعادادی لولاه
معاده در یخنااال نگهااداری ماایشااود و پرسااتاران و پزشااکان
باتجرباه ،ماؤثر بااودن کااهش دمااای لولاه معااده بار موفقياات
لولهگذاری را بيان میکنند (.)13
با توجه به این که طبق اصول مراقبت مبتنی بر شواهد ،اقدامات
بالينی باید متکی به سه رکن تجربيات ،تحقيقات و مناب علمای
باشد و در این مورد ،فقب عنصار تجربياات باالينی وجاود دارد؛
بنابراین ،ضرورت انجام تحقيق علمی آشکار میشود .به عاالوه،
روش مورد بررسی در این تحقيق به سادگی و با هزینه کز قابل
اجراست و دليلی برای بيشتر بودن عوارض آن در مقایسه با لوله
معمولی وجود ندارد .بنابراین ،پژوهشگر بر آن شد تا با انجام این
تحقيق ،به این پرسش بپردازد که آیا کاربرد سوندهای سردشده
میتواند موفقيت لولهگذاری معده را افزایش دهد یا خير؟
روشها

این مطالعه از نوع تجربی با طرح دوگروهای مایباشاد؛ کاه در
بيمارستان امامرضا(ع) مشهد از دیماه سال  1332به مدت سه
ماه انجام شد .جامعه مورد مطالعه شامل تمامی بيماران مراجعاه
کننده به بخش اورژانس مسمومين بيمارستان امامرضا(ع) است؛
که نياز به سونداژ بينیمعدهای دارند.
واحدهای پژوهش بيماران هوشياری بودند که وضعيت فيزیکی
)Anesthesiologists

of

Society

(American

) (ASAکااالس  1و  2داشااتند؛ ساان  11-55سااال داشااتند؛
نيازمند لوله گذاری بينیمعده ای بارای شستشاوی معاده بودناد؛
تمایل به همکاری در تحقيق را داشتند؛ دچار عقبماندگی ذهنی
و شرایب عمومی ویژه (بيماریهای حاد و مزمن خاص ،نداشاتن
مشکالت روانی و )...نبودند؛ از داروهای ماؤثر بار انعقااد خاون
استفاده نمی کردند؛ و ناهنجااری قابال مشااهده آنااتوميکی راه
هوایی نداشتند.
بيمارانی کاه تمایال باه اداماه همکااری در طارح پژوهشای را
نداشتند و دچار خونریزی شدید میشدند (به صورت جاری شدن
خون از بينی) و در برابر لولهگاذاری معاده در حاين اجارای آن
مقاومت میکردند ،از مطالعه خارج میشدند.
ابتدا فرم انتخاب واحد پژوهش شامل معيارهای حذف و شامول
توسب پژوهشگر از طریق مصاحبه با بيمار و یا همراه وی و نياز
بررسی بيمار تکميل و بيماران واجد شرایب انتخاب شدند .سپس
توضيحات الزم در مورد اهداف پژوهش باه هار کادام از افاراد
انتخاب شده در محيب درمان ،یعنی بخش اورژاناس مسامومين
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بيمارسااتان امااامرضااا(ع) بااه ماادت یااک دقيقااه بااه صااورت
چهرهبهچهره توسب پژوهشگر ارایه شد.
رضایت کتبی آگاهانه از بيمار اخذ و لولهگذاری معده انجام شاد.
فرم مشخصات فردی به صورت مصاحبه و با استفاده از پروناده
بيماران بعد از ت بيت وضعيت مریض تکميل شد .حاداقل زماان
مورد نياز برای رسيدن سوندهای سيليکونی به دمای  2-1درجه
سانتيگراد توسب پژوهشگر با نگهداری یک سوند در یخنال باا
دمای  2-1درجاه ساانتيگراد و انادازهگياری دماای آن توساب
ترمومتر در طول هر  26دقيقه برآورد شاد .دو برابار ایان زماان
برای نگهداری سوندها در یخنال قبل از انجاام مداخلاه لحاا
شد؛ که شامل حداقل  2ساعت بود.
باارای تعيااين حجااز نمونااه ،از نتااایو مطالعااه چااانداکهاای و
همکاران ( )2663و فرمول مقایسه نسبتها با ضاریب اطميناان
 35درصد استفاده شد؛ که حجز نموناه معاادل  36نفار در هار
گروه برآورد شد .نهایتاً در گروه مداخله  33نفر و در گروه کنترل
 32نفر وارد مطالعه شدند .واحدهای پژوهش به صورت تصادفی
به وسيله پرتاب سکه ،به دو گروه مداخله (شير) و کنترل (خاب)
تقسيز شدند.
در گروه مداخلاه ،لولاه گاذاری معاده باا اساتفاده از ساوندهای
نگهداری شده در یخنال با دمای  2-1درجه سانتيگراد به مدت
حداقل دو ساعت انجام شد .در صورت عدم موفقيت لولهگاذاری
در دو بار تالش ،از سوند سرد دیگری استفاده میشاد .در گاروه
کنترل ،لوله گذاری معده با استفاده از سوندهای نگهاداری شاده
در اتاق با دمای  22-21درجاه ساانتيگراد انجاام مایشاد و در
صورت عدم موفقيت در لوله گذاری در دو باار تاالش ،از ساوند
مشابه دیگری استفاده میشد .لولهگذاری معده در هار دو گاروه
طبق روش استاندارد توسب پژوهشگر انجام شد.
سنجش شاخصها توسب همکار پژوهشگر که نسابت باه ناوع
سوند استفادهشده آگاهی نداشت انجام میشد .به این صورت که
برای تعياين جایگاذاری درسات ساوند از ابازار تعياين صاحت
لولهگذاری و برای تعيين تعداد دفعات تالش بارای لولاهگاذاری
معده ،شمارش تعداد تالشهاا بارای جایگاذاری درسات ساوند
استفاده شد.
روایی ابزار تعيين صاحت لولاهگاذاری باه وسايله روش اعتباار
محتوی سنجيده شد .پایایی ابزار تعيين قرارگيری درسات لولاه
بينیمعدهای توسب روش توافق مشاهدهگران انجام شد؛ به ایان
صورت که در مورد  16مورد لولهگذاری ،توسب دو نفر به صورت
جداگانه ،صحت لولهگذاری بررسی شد و نتایو از طریق محاسبه
ضریب همبستگی اسپيرمن با یکدیگر مقایسه گردید .در پایاان،
پایایی ابزار با ضریب  6/10تاٌیيد شد و در پژوهش استفاده شاد.
به منظور تجزیه و تحليل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه 11/5
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و آزمااونهااای آماااری مجااذورکای و آناااليز واریااانس دوطرفااه
استفاده گردید.
یافتهها

در این مطالعه ،تعداد  33نفر در گروه مداخله و  32نفر در گروه
کنترل قرار داشتند .ميانگين سنی واحدهای پژوهش 21/5±3/1
سال بود؛ که اک ریت در گروه کنترل ( 05/0درصد)  21نفر مرد
و در گروه مداخله ( 51/5درصد)  11نفر زن بودند.
اک ر واحدهای ماورد پاژوهش  21نفار ( 14/4درصاد) در گاروه
کنترل و  21نفر ( 14/1درصاد) در گاروه مداخلاه ساابقه قبلای
بستری در بيمارساتان داشاته اناد .از نظار علات مساموميت در
واحدهای پژوهش 10 ،نفار از واحادهای ماورد پاژوهش (56/6
درصد) در گروه کنترل و  11نفر ( 54/5درصد) در گروه مداخلاه
به علت خودکشی دچار مساموميت شاده بودناد .از نظار عامال
مسموميت 26 ،نفر ( 02/5درصد) از واحدهای پژوهش در گروه
کنترل و  24نفر ( 12/1درصد) در گروه مداخله با استفاده از مواد
دارویی دچار مسموميت شده بودند (جدول .)1
از نظر سابقه لولهگذاری معده 31 ،نفر ( 30/3درصد) از واحدهای
مورد پژوهش در گروه کنترل و  32نفر ( 31/6درصاد) در گاروه
مداخله سابقه لوله گذاری معده نداشتند .در مواردی که واحدهای
پژوهش سابقه لوله گذاری معده داشتند 31 ،نفر ( 30/3درصد) از
آن ها در گروه کنترل و  33نفر ( 166/6درصد) در گروه مداخلاه
سابقه وجود مشکل در لولهگذاری معده نداشتند (جدول .)1
نتایو آزمون های مجذورکای و دقيق فيشر نشان داد که فراوانی
متغيرهای سن ،جنس ،تحصيالت ،وضعيت تاٌهل ،سابقه بستری
قبلی در بيمارستان ،علت مسموميت ،عامال مساموميت ،ساابقه
متغير
سن

لوله گذاری معده و در صورت داشتن ساابقه لولاهگاذاری معاده،
وجود یا عدم وجاود مشاکل در حاين لولاهگاذاری در دو گاروه
مداخله و کنترل تفاوت معنیداری نداشت و دو گروه از نظر این
متغيرها همگن بودند (( )p>6/65جدول .)1
یافته ها نشاان داد کاه در  31نفار ( 30/3درصاد) از واحادهای
پاژوهش در گاروه کنتارل و  33نفار ( 166/6درصاد) در گااروه
مداخله ،سوند به طور درست در معده جایگذاری شده است؛ کاه
نتایو آزمون مجذورکای نشان داد که فراوانی کارگذاری درسات
سوند معده در واحدهای پژوهش بين دو گروه مداخلاه و کنتارل
تفاوت معنیداری نداشت (( )p>6/31جدول .)2
یافتااههااا حاااکی از ایاان بااود کااه در  21نفاار ( 14/4درصااد) از
واحدهای پژوهش در گروه کنترل و  33نفر ( 166/6درصاد) در
گروه مداخله فقب با یک بار تالش ،سوند بينیمعدهای در معاده
جایگذاری شده است؛ به طوری که دفعات تالش مجادد بارای
لوله گذاری معده در گروه مداخله بسيار کمتر از گروه کنترل باود
و نتایو آزمون مجذورکای نشان داد کاه فراوانای تعاداد دفعاات
تالش برای لوله گذاری معده در واحدهای پژوهش بين دو گروه
مداخله و کنترل تفاوت معنیداری داشت (( )p<6/62جدول .)3
عوارض لوله گذاری معده از قبيل نااراحتی بيماار و خاونریزی از
بينی و دهان در دو گروه مداخله و کنترل تفاوتی با هز نداشات.
نتيجه آزمون تحليل لگا خطی نشان داد که بين مشخصات
فردی با دفعات تاالش بارای لولاهگاذاری در دو گاروه ارتباا
معنیداری وجود ندارد (.)p>6/65

جدول:1توزیعفراوانیبیمارانمراجعهکنندهبهاورژانسمسمومینبهتفکیکدردوگروهمداخلهوکنترل
بررسی همگنی
نوع آزمون
نتيجه آزمون
گروه
کنترل
مداخله
p= 0/58
0/6 ±0/8
5/35 ±8/35
0/5 ±23/5
همگنیتایيدشد
دقيق فيشر

جنس
سابقه بستری
علت مسموميت
سابقهلولهگذاریمعده
سابقه وجود مشکل در
لولهگذاریمعده

مرد
زن
دارند
ندارند
عمدی
تصادفی
دارند
ندارند
دارند
ندارند

(66 )%88/5
(61 )%56/5
(5 )%65/3
(38 )%88/8
(68 )%58/5
(65 )%85/5
(6 )%2/0
(23 )%31/0
0
(22 )%600/0

(36 )%65/6
(66 )%28/8
(5 )%65/6
(31)%88/8
(66 )%50/0
(66 )%50/0
(6 )%2/0
(26 )%36/3
(6 )%2/6
(26 )%36/3

p= 0/66

مجذورکای

همگنیتأیيدشد

p<0/32

مجذورکای

همگنیتأیيدشد

p= 0/58

مجذورکای

همگنیتأیيدشد

p= 0/38

دقيق فيشر

همگنیتأیيدشد

p= 0/26

دقيق فيشر

همگنیتأیيدشد
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سيدرضا مظلوم و همکاران

جدول:2توزیعفراوانیبیمارانمراجعهکنندهبهاورژانسمسمومینبرحسبجایگذاریدرستسونددرمعده
گروه
جایگذاری درست سوند در معده
بلی
خير
کل
نتایو آزمون

کنترل
تعداد
31
1
32
p>0/26

بهتفکیکدردوگروهمداخلهوکنترل
مداخله
تعداد
درصد
33
30/3
6
3/1
33
166/6
Chi-Square=6/0
df=6

درصد
166/6
6
166/6

جدول:3توزیعفراوانیبیمارانمراجعهکنندهبهاورژانسمسمومینبرحسبتعداددفعاتتالشبرایسونداژمعدهبهتفکیکدردو
گروهمداخلهوکنترل
گروه
تعداد دفعات تالش برای
سونداژ معده
یک بار
دو بار
کل
نتایو آزمون

کنترل
تعداد

درصد

مداخله
تعداد

21
5
32
p<0/03

14/4
15/0
166/6
df=6

33
6
33
Chi-Square=5/5

بحث
یافته های این تحقيق نشان داد که فراوانی دفعات تالش بارای
لوله گذاری معده در واحدهای پژوهشای کاه از ساوند سردشاده
برای آنها استفاده شده بود بيش از  15درصد کاهش یافت .اماا
فراوانی جایگذاری درست سوند در معده در دو گاروه مداخلاه و
کنترل تفاوت معنی داری نداشت .این امر نشان دهنده تاٌثير سرد
کردن سوندهای بينیمعدهای بر موفقيت لولهگذاری بينیمعدهای
می باشد .دو گروه مداخله و کنترل از لحاا باروز خاونریزی در
حين لولهگذاری معده تفاوت معنیداری نداشتند (.)p>6/61
در مروری گسترده بر مطالعات انجام شده در زمينه عوامل ماؤثر
بر موفقيت لولهگذاری بينیمعدهای و همننين تاٌثير سرد کاردن
سوندهای بينیمعدهای بار موفقيات لولاهگاذاری بينایمعادهای
مطالعه ای که به طور کامل مشابه تحقياق حاضار باشاد ،یافات
نشد .در نتيجه ،پژوهشگر سعی نمود در بحاث و بررسای نتاایو
پژوهش از نتایو مشابه که اثر عوامل مختلف از جمله سرما را بر
موفقيت لولهگذاری بينایمعادهای در بيمااران مختلاف بررسای
نمودهاند ،استفاده نماید.
چانداکهی و همکااران ( )2663در کشاور کاره پژوهشای باا
عنوان «بررسی موفقيت جایگذاری سوند بينیمعدهای با استفاده
از سوند یخزده در بيماران اینتوبه» انجام دادند؛ کاه در آن166 ،
بيمار اینتوبه به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنتارل قارار
گرفتند .یافته های پژوهش نشان داد کاه در گاروه مداخلاه44 ،
مورد از  56مورد ( 11درصد) و در گروه کنتارل  23ماورد از 56
مورد ( 51درصد) با موفقيت سونداژ شدند.
نتایو آزمون مجذورکای نشان داد که نسبت موفقيات در گاروه
مداخله باه طاور معنایداری بيشاتر از گاروه کنتارل مایباشاد
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درصد
166/6
6
166/6

( .)p<6/661زمان کلی الزم برای لولاهگاذاری معاده در گاروه
مداخله کوتاه تر از گروه کنترل بود؛ ولی ارزش آماری معنیداری
نداشت ( .)1( )p>6/61نتایو پژوهش چانداکهی با توجاه باه
تعریف آنها از موفقيت لولهگذاری بينیمعدهای در راستای نتایو
مطالعه حاضر است .البته الزم به ذکر است که در مطالعه حاضر
از سوندهای یاخزده بارای لولاهگاذاری معاده در بيماارانی کاه
بيهوش و اینتوبه بودند استفاده شده است.
تسایی و همکاران ( )2612در کشور تایوان مطالعهای باا عناوان
«بررسی لولهگذاری بينیمعدهای در بيماران بيهوش و اینتوبه باا
یک روش جدید و معتبر» انجام دادند؛ که در آن 163 ،بيمار 23
تا  16ساله تحت اعمال جراحی معدهای  -رودهای و کبدی کاه
نيازمند لوله گذاری بينی معده ای در طول عمل جراحی باودهاناد،
توسب برنامه نرمافزار کامپيوتری تخصيص تصادفی به دو گاروه
کنترل و مداخله (استيلت) تقسيز شدند.
در گروه کنترل ،لوله گاذاری معاده در حاالی کاه سار بيماار در
وضعيت انتوباسيون قرار داشت انجام شد (حالات معماولی) و در
گروه مداخله لولهگذاری معده به کمک استيلت راچ که توسب نخ
به نوک سوند گره زده شده بود انجاام شاد و نسابت موفقيات،
طول مدت لوله گذاری و بروز عوارض در دو گروه مقایساه شاد.
نسبت موفقيت در گروه مداخله ( 31/1درصد) و در گروه کنتارل
( 04درصااد) ،ميااانگين ماادت لولااهگااذاری در گااروه مداخلااه
 46/3±23/2ثانيه و در گروه کنترل  33/5±13/5ثانيه بود (.)0
با توجه به این که سرد کاردن ساوندها باعاث سافت و ساخت
شدن سوندها می شود و حالتی مشاابه اساتفاده از اساتيلت را در
وضعيت سوندها ایجاد میکناد؛ مطالعاه تساایی مشاابه مطالعاه
حاضر میباشد و نتایو حاصل از آن در خصوص نسبت موفقيات
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لولهگذاری معده در گروه مداخله و کنترل نتایو پاژوهش حاضار
را تاٌیيد و با آن همخوانی دارد.
هارولد و همکاران ( )1314مطالعهای با عنوان عوامال ماؤثر بار
لوله گذاری چانداک هی را در بيماران اینتوبه انجام دادند؛ که در
آن ،تاٌثير سطح هوشياری بيمار و درجه انعطافپذیری سوندها بر
تسهيل لولهگذاری بينیمعدهای بررسی مایشاد .ایان پاژوهش
شامل  121بيمار بساتری شاده در بخاش مراقباتهاای ویاژه
تنفسی که اینتوباه باوده و نيازمناد لولاهگاذاری بينایمعادهای
میباشند ،میشود.
دفعات تالش برای جایگذاری درست هر لوله در یک بازه زمانی
 4ماهه ثبت شد و دادهها به وسيله الگوی فاکتوری  2×3تجزیه
و تحليل شد ( .)13یافتههای این پژوهش نشاان داد کاه درجاه
انعطااافپااذیری سااوندها بااه طااور معناایداری لولااهگااذاری
بينیمعدهای را تسهيل مایکناد و ساوند ساخت تعاداد دفعاات
تالش کمتری نسبت به سوند نرم برای لولهگذاری نياز دارد؛ که
این نتایو با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد.
از جمله محدودیتهای این پژوهش می توان به متفااوت باودن
آستانه تحریک رفلکس اوغ زدن در افاراد و همنناين متفااوت
بودن ميزان تحمل بيماران در پذیرش سوند معده اشاره کرد؛ که
ممکن است بار موفقيات لولاهگاذاری ماؤثر باشاد و از کنتارل
پژوهشگر خارج بود؛ اما با استفاده از روش تخصيص تصاادفی و
توزی افراد به دو گروه ،اثر این متغير تا حدود زیادی کنترل شده
است.



نتیجهگیری
با توجه به این که با سرد کردن سوندهای بينیمعادهای ،تعاداد
دفعات تالش برای لولهگاذاری بينایمعادهای کااهش یافات و
جایگااذاری درساات سااوند در معااده نيااز در دو گااروه تفاااوت
معنی داری با هز نداشت؛ می توان اظهار داشت کاه روش سارد
کردن سوندهای بينیمعده ای شيوه ای مؤثر برای افزایش نسبت
موفقيت لولهگذاری بينیمعدهای در بيماران مایباشاد؛ کاه ایان
نتایو ،فرضيه پژوهش را تأیيد میکند.
با توجه به این که یکی از اهاداف برناماه پرساتاری مبتنای بار
شواهد ،بهبود کيفيت مراقبتهاای بهداشاتی درماانی و ارتقاای
سالمت بيماران میباشد؛ نتایو حاصل از این مطالعه را میتاوان
در اختيار مادیران آموزشای و باالينی پرساتاری قارار داد؛ تاا در
برگزاری دورههای آموزشای و باازآموزی از آن اساتفاده کنناد و
موجبات ارتقای مهارتهای بالينی و پيارو آن ،افازایش کيفيات
مراقبت و خدمات بالينی پرستاری را فراهز آورند.
تشکروقدردانی
این مقاله منتو از پایان نامه تحصايلی مقطا کارشناسای ارشاد
رشااته آمااوزش پرسااتاری گاارایش داخلاای جراحاای ،دانشااکده
پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد میباشد .به این
وسيله ،از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشاهد
به دليل تأمين اعتبار این تحقيق ،از مسؤولين محتارم دانشاکده
پرستاری و مامایی مشاهد ،اسااتيد و مربياان محتارم دانشاکده
پرسااتاری و مامااایی و کارکنااان محتاارم اورژانااس مساامومين
بيمارستان امام رضا(ع) مشهد به خاطر همکاری صميمانه ،تشکر
و قدردانی میشود.
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Abstract
Background: Successful nasogastric intubation is defined as “correct placement of the tube
with minimum number of attempts” which is an important issue in nasogastric intubation.
Due to controversies in the use of cold tubes in nasogastric tube insertion, need for research
in this area seems necessary.
Aim: To compare the effect of using cold versus regular-temperature nasogastric tubes on
successful nasogastric tube insertion.
Methods: In this two-group trial, 65 patients who were admitted to toxicology emergency
department of Imam Reza hospital, Mashhad, were divided into two groups of control and
intervention by random allocation. In the intervention group, nasogastric intubation was
carried out with tubes that had been stored in a refrigerator at 2-8 °C, while in the control
group room-temperature tubes at 22-28 °C were applied based on the standard procedure.
Data were analyzed using chi-square and t-student tests in SPSS version 11.5.
Results: The mean age of the participants was 28.5±9.8, with 65.6% men in control group
and 51.5% women in the intervention group. Among the participants, in 84.4% of the control
group and 100% of the intervention group subjects, nasogastric tube was inserted with only
one attempt (p<0.01); however, the frequency of correct intubation was not statistically
significant between the two groups (P = 0.30).
Conclusion: Refrigerating the tubes reduces the number of attempts in nasogastric
intubation. Therefore, it is an effective way to enhance the success of nasogastric intubation
and it is suggested that in order to decrease complications, increase patients’ comfort, and
save nurses time, nasogastric tubes refrigerated before the procedure.
Keywords: Nasogastric tube, number of attempts, the success of nasogastric intubation
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