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 چکیده

 ارزیابی شدت دهیدراتاسیون در کودکان مبتال به گاستروانتریت با استفاده از اولتراسونوگرافی

 :مقدمه

توسعه یافته و در حال اسهال حاد دومین علت شایع مرگ در کشورهاي در حال توسعه و علت شایع بستري اطفال در کشورهاي 

می باشد که  IVC/DAOموضوع این مطالعه در مورد استفاده از التراسونوگرافی جهت اندازه گیري نسبت قطر  .توسعه می باشد

 .مورد استفاده قرار گیردمی تواند به عنوان معیاري جهت ارزیابی اطفال مبتال به دهیدراتاسیون عالمت دار 

 :مواد و روشها

سال که داراي شواهد  15ماه تا  2اطفال با سن .مشاهده اي آینده نگر در یک مرکز اورژانس اطفال انجام گرفت این مطالعه ي

قبل از مایع درمانی وریدي ،با استفاده از التراسونوگرافی اورژانسی در بالین بیمار نسبت قطر .دهیدراتاسیون بودند پذیرش شدند

IVC/DAO نسبت قطر . اندازه گیري شدIVC/DAO بین زمان بیماري و پس از بهبودي جهت وزن از تفاوت .محاسبه گردید

با شدت دهیدراتاسیون با استفاده از  IVC/DAOدر نهایت ارتباط بین نسبت قطر .محاسبه ي شدت دهیدراتاسیون استفاده گردید

 .روش هاي آماري مورد بررسی قرار گرفت

 :یافته ها

بر اساس معیار .مونث بود%) 5/38(بیمار  37مذکر و %) 5/61(بیمار  59 .بیمار در این مطالعه شرکت کردند 100

داراي دهیدراتاسیون % 8/19شدید،داراي دهیدراتاسیون % 6/40سال، 15ماه تا  2از میان اطفال با سن )تغییرات وزن(استاندارد

 .ع درمانی وریدي پایین بودبه طور بارزي قبل ماي IVC/DAOنسبت . داراي دهیدراتاسیون خفیف بودند% 6/39متوسط و 

در  IVC/DAOمیانگین نسبت . میلی متر بود 1/8برابر با  DAOمیلی متر و میانگین قطر  5/6برابر با  IVCمیانگین قطر 

و در گروه بیماران  7/0، در گروه بیماران با شدت متوسط برابر با 82/0برابر با  یماران با شدت دهیدراتاسیون خفیفگروه ب

 ).p-value<0.003. (بود که آنالیز آماري ارتباط معناداري را نشان می داد 65/0دراتاسیون شدید برابر با با شدت دهی

 : نتیجه گیري

توسط سونوگرافی در کودکان مبتال به گاستروانتریت می تواند در تعیین شدت دهیدراتاسیون IVC/DAOارزیابی نسبت 

 .کمک کننده باشد

 :کلمات کلیدي

 دهیدراتاسیون، سونوگرافی، کودکیگاستروانتریت، 
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 مقدمه و بیان مسئله 1-1

 .گاستروانتریت حاد اشاره به اسهال دارد که بصورت افزایش دفعات و شل شدن غیرطبیعی مدفوع می باشد

هاي  بیماري .باشد و دومین بیماري شایع کودکان می)morbidity(در آمریکا اسهال علت اصلی ناخوشی

میلیون مرگ  8/1مرگ ومیر  کودکان به حساب می آیند و مسئول سالیانه %) 18(ز علل شایعاسهالی یکی ا

میلیون  700سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که ساالنه بیش از  .در کودکان در کل جهان می باشند

شدت ارزیابی دقیق  )2و1(دهد سال در کشورهاي در حال توسعه رخ می 5مورد اسهال در کودکان زیر 

دهیدراتاسیون اگر تشخیص داده نشود . یریت مناسب این بیماران مهم استدهیدراتاسیون در اطفال براي مد

از طرف دیگر تخمین بیش از حد  ،و تحت درمان قرار نگیرد می تواند باعث شوك شدید و حتی مرگ شود

مراقبت طوالنی مدت در بخش شدت دهیدراتاسیون می تواند منجر به استفاده بی مورد از منابع محدود مثل 

همچنین مایع درمانی داخل وریدي تهاجمی یک عامل شناخته  رژانس و یا بستري در بیمارستان شود،وا

ول زننده و غیر گعالئم دهیدراتاسیون در اطفال ممکن است  )3-5( شده ي ناخوشی و مرگ و میر می باشد

یک تعریف از  .اطفال متغیر می باشددر  نشانه هاي بالینی دهیدراتاسیونهمچنین  .اختصاصی باشد

 )WHO(بهداشت سازمان جهانی ) 6(.دهیدراتاسیون عبارت است از تغییر وزن بدن طی دوره محدود

تورگور پوستی، سطح ( استفاده از چهار نشانه ي بالینی را جهت تعیین شدت دهیدراتاسیون توصیه می کند

اختصاصیت و  حساسیت، نشان داده که این نشانه ها رسی هارولی ب )خشکی مخاطاتو  تشنگی هوشیاري،

 )   7(.ندارندرا قابلیت اعتماد کافی 

 

 


