
       ويژه مراقبتهای  بخش  در بستری بيماران در دليريوم از پيشگيری در 3امگا تاثير بالينی کارآزمايی:  عنوان
                                                  

                                                                                                                                           
 مختلف مطالعات در  آن  شيوع و باشد مي ويژه هاي مراقبت بخش در بستري بيماران در جدي عارضه يک دليريوم: هدف و سابقه 
 مراقبت بخش در بستري مدت طول و مكانيكي تهويه مدت افزايش در مستقل فاکتور يک دليريوم. است شده گزارش درصد  80 تا

 بااليي شيوع دليريوم ينكه ا به توجه با.  است مدت طوالني در مير و مرگ يش افزا و   بيمارستاني هاي هزينه افزايش   و ويژه هاي
 که بسزايي تاثير و کند مي يفا ا دليريوم پاتوژنز در مهمي نقش التهاب همچنين و دارد ويژه هاي مراقبت بخش بدحال بيماران در

  ويژه هاي مراقبت بخش بيماران در دليريوم روي بر را 3 امگا التهابي ضد تاثير که يم شد ين ا بر ما  . دارد التهاب کاهش در 3امگا
 .    کنيم بررسي

 

 
 بخش در که مغزي آسيب فاقد ونتيالتور به متصل بيماران روي بر که باشد مي باليني کارازمايي يک مطالعه اين:   بررسی روش  

 که بيماراني به. شدند تقسيم گروه دو به بيماران. گرديد انجام  بودند بستري زنجان موسوي اهلل آيت بيمارستان( ICU)  ويژه  مراقبت

 از وي که زماني بيمار هاي دارو. شد   گاواژ پالسبو ديگر  گروه در و شد گاواژ 3امگا گرم 2 روزانه گرفتند قرار دارو گروه در
 بر متوالي روز دو يا بود گذشته  ويژه هاي مراقبت بخش در بستري زمان از روز 7 يا  شد مي مرخص  ويژه  هاي مراقبت بخش
 در که صورتي در. شد   قطع  نداشتند دليريوم CAM_ICU  (Confusion assessment method for the ICu( معيار  اساس

 نتايج انتها در و گرديد مي  شروع دارو مجددا بود مثبت دليريوم نظر ازCAM_ICU     -ويژه   هاي مراقبت بخش در بستري طي

  .گرديد  مقايسه آماري لحاظ از يكديگر با گروه دو
    

 

 هاي مراقبت بخش در بستري هنگام در بيماران آپاچي نمره جنس، سن، لحاظ به معناداري آماري اختالف  پژوهش اين در:  ها يافته
 از  داري معني تاثير دليريوم ميزان کاهش در 3 امگا  ولي). P< 0/ 05( نداشت وجود گروه دو بين مورتاليتي ميزان   و    ويژه

 هاي مراقبت بخش در بستري هاي روز ميزان کاهش در 3امگا همچنين و) P= 0/ 032(داشت نما دارو گروه به  نسبت آماري لحاظ

 .   داشت آماري لحاظ از داري معني تاثير بودن اينتوبه هاي روز و ويژه
 

 :     پيشنهادات و گيری تيجه
 

   بخش در يومدلير کاهش جهت شود مي توصيه است داشته توجهي قابل نقش تحقيق اين طبق دليريوم کاهش در  3امگا  که جا آن از 
 *         شود استفاده آن از ويژه هاي مراقبت

 

 (ICU=intensive care unit)  ويژه هاي مراقبت بخش –التهاب فاکتورهاي -3امگا –دليريوم:    کليدی های واژه

 


