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 فهزست مطالب

 صفحه                                                                                                                      عنوان  

 قیتحق طزح: اٍل فصل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. هسالِ اىیب -1-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... ّا ٍاصُ فیتؼز -1-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... یبزرس اّذاف -1-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ یکل ّذف -1-3-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یاختصاص اّذاف -1-3-2

 or! Bookmark not defined.Err ....................................... قیتحق اتیفزض ٍ سَاالت -1-4

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یکاربزد ّذف -1-5
 

 هتَى یبزرس: دٍم فصل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. تیستیس  کلِ -2-1

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... یَلَصیذهیاپ -2-1-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................... فاکتَرّا سکیر -2-1-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................. صفزا سٌگ لیتطک -2-1-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................. حاد تیستیس  کلِ -2-1-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ پاتَصًش -2-1-4-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................. یهَرفَلَص -2-1-4-2

  !Bookmark not defined.Error ........................................... یٌیبال تظاّزات -2-1-4-3

 .Error! Bookmark not defined ............................ سٌگ بذٍى تیستیس کلِ -2-1-4-4

 .Error! Bookmark not defined .............................................. هشهي تیستیس  کلِ -2-1-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................ یَلَصیشیپاتَف -2-1-5-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................... یٌیبال تظاّزات -2-1-5-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................. یزبزداریتصَ -2-1-5-3

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... تیزیهذ -2-1-5-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................... یستکتَهیس کلِ -2-1-6

 .Error! Bookmark not defined .................................. یجزاح اس پس سٍدرس ِیتغذ -2-2

 mark not defined.Error! Book یجزاح اس پس سٍدرس یِ یتغذ هضزات ٍ ایهشا -2-2-1
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 .Error! Bookmark not defined .......................................... گذضتِ هطالؼات زب یهزٍر -2-3
 

 ی اجزای تحقیقضیَُ :سَم فصل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ هطالؼِ ًَع -3-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................ هطالؼِ هَرد تیجوؼ -3-2

 .Error! Bookmark not defined ............................... یزیگ ًوًَِ رٍش ٍ ًوًَِ حجن -3-3

 .Error! Bookmark not defined ............................... هطالؼِ خزٍج ٍ ٍرٍد یارّایهؼ -3-4
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 .Error! Bookmark not defined ..............یبزرس هَرد واراىیب یسٌ غیتَس ٍ يیاًگیه -4-2

 Error! Bookmark not یبزرس هَرد واراىیب در یبذً تَدُ ضاخص تیٍضؼ ٍ يیاًگیه -4-3

defined. 
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 .BMI ...................... Error! Bookmark not defined ٍ جٌس سي، اساس بز کیالپاراسکَپ

 یستکتَهیس کَلِ یجزاح ػول دًبال بِ یا رٍدُ یصذاّا سوغ سهاى در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث -4-7

 .BMI ...................... Error! Bookmark not defined ٍ جٌس سي، اساس بز کیالپاراسکَپ
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 BMIError! Bookmark not ٍ جٌس سي، اساس بز کیکَپالپاراس یستکتَهیس کَلِ یجزاح
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 یزیگ جِیًت ٍ بحث: پٌجن فصل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... بحث -5-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. ّا تیهحذٍد -5-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ یزیگ جِیًت -5-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. طٌْاداتیپ -5-4
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 72 .................................................................................................................................................... پیَستْا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



الپاراسکَپیک سیستکتَهی َلِک جزاحی ػول دًبال بِ بستزی سهاى هذت ٍ ػَارض کاّص در سٍدرس یتغذیِ تاثیز بزرسی  

 

 و

 
 

      
 

 

 فهزست جداول

 صفحه                                                                                                                       عنوان 
 

 .Error! Bookmark not defined ................................................... هطالؼِ یزّایهتغ: 1-3 جذٍل

 .Error! Bookmark not defined ............................ یبزرس هَرد افزاد یجٌس غیتَس: 1-4 ضکل

 !Error ....... هختلف یسٌ یّا گزٍُ یاسا بِ گزٍُ دٍ در یبزرس هَرد واراىیب یسٌ غیتَس: 1-4 جذٍل

Bookmark not defined. 
 !Error ....... هختلف یسٌ یّا گزٍُ یاسا بِ گزٍُ دٍ در یبزرس هَرد واراىیب یسٌ غیتَس: 1-4 جذٍل

ined.Bookmark not def 
 .Error! Bookmark not defined .. یبزرس هَرد واراىیب در یجزاح هذت يیاًگیه: 3-4 جذٍل

 .Error! Bookmark not defined ................ تَْع کاّص در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 4-4 جذٍل

 Error! Bookmark not ......... جٌس بزحسب تَْع کاّص در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 5-4 جذٍل

defined. 
 BMI ....... Error! Bookmark not بزحسب تَْع کاّص در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث :6-4 جذٍل

defined. 
 Error! Bookmark not ............ سي بزحسب تَْع کاّص در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 7-4 جذٍل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............ استفزاؽ کاّص در درسسٍ یِ یتغذ زیتاث: 8-4 جذٍل

 Error! Bookmark not ..... جٌس بزحسب استفزاؽ کاّص در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 9-4 جذٍل

defined. 
 BMI Error! Bookmark not بزحسب استفزاؽ کاّص در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 11-4 جذٍل

defined. 
 Error! Bookmark not ..... سي بزحسب استفزاؽ کاّص در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 11-4 جذٍل

.defined 
 Error! Bookmark not یا رٍدُ یصذاّا سٍدرس سوغ در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 12-4 جذٍل

defined. 
 !Error ......... جٌس حسب بز یا رٍدُ یصذاّا سٍدرس سوغ در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 13-4 جذٍل

Bookmark not defined. 
 !BMI ....... Error حسب بز یا رٍدُ یاصذاّ سٍدرس سوغ در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 14-4 جذٍل

Bookmark not defined. 
 !Error ............ سي حسب بز یا رٍدُ یصذاّا سٍدرس سوغ در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 15-4 جذٍل

Bookmark not defined. 
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 !Error ....................(هذفَع ٍ گاس دفغ) یضکو کارکزد ضزٍع در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 16-4 جذٍل

Bookmark not defined. 
جٌس بزحسب( هذفَع ٍ گاس دفغ) یضکو کارکزد ضزٍع در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 17-4 جذٍل

 ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
BMI بزحسب( هذفَع ٍ گاس دفغ) یضکو کارکزد ضزٍع در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 18-4 جذٍل

 ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
سي بزحسب( هذفَع ٍ گاس دفغ) یضکو کارکزد ضزٍع در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 19-4 جذٍل

 ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ... یبستز سهاى هذت در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 21-4 جذٍل

or! Bookmark Err .... جٌس حسب بز یبستز سهاى هذت در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 21-4 جذٍل

not defined. 
 BMI ... Error! Bookmark بزحسب یبستز سهاى هذت در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: 22-4 جذٍل

not defined. 
 Error! Bookmark ...... سي بزحسب یبستز سهاى هذت در سٍدرس یِ یتغذ زیتاث: +23-4 جذٍل

not defined. 
 

 

 اریفهزست عالیم اختص

BMI: Body Mass Index. 

CBC: Complete Blood Count  

CT: Computerized Tomography 

DVT: Deep Vein Thrombosis 

EF: Ejection Fraction 

IV: Intravenous 

RCT:  Randomized Clinical Trial 
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 عمل دنبال به بستزی سمان مدت و عوارض کاهش در سودرس ی تغذیه تاثیز بزرسی

 الپاراسکوپیک سیستکتومی ولهک جزاحی

 چکیده

 ببزًذ، ًفغ سٍدرس خَراکی تغذیِ اس تَاًٌذ هی هتفاٍت ضکوی ّای جزاحی آیا ایٌکِ ارسیابی بزای هطالؼاتی اخیزا ٍ ّذف: سابقِ

 حاضز ی هطالؼِهَربذیتی ٍ هَرتالیتی بؼذ اس ػول هفیذ است.  کاّص لحاظ اس سٍدرس ی تغذیِ رسذ است ٍ بِ ًظز هی ضذُ اًجام

 سیستکتَهی کَلِ جزاحی ػول دًبال بِ بستزی سهاى هذت ٍ ػَارض کاّص در سٍدرس ی تغذیِ تاثیز بزرسی ّذف با

 . گزفت اًجام الپاراسکَپیک

 گزٍُ) سٍدرس تغذیِ گزٍُ دٍ قالب در تصادفی طَر بِ الپاراسکَپیک سیستکتَهی کَلِ تحت بیوار 111 ّا: هَاد ٍ رٍش

ی  بیواراى بؼذ اس ػول اس لحاظ ٍضؼیت صذاّای رٍدُ،  ّوِ .گزفتٌذ قزار( =51n کٌتزل، گزٍُ) رٍتیي تغذیِ ٍ( =51n هذاخلِ،

 داضتي تَْع ٍ استفزاؽ، سهاى ضزٍع دفغ گاس ٍ اجابت هشاج، ٍ هذت بستزی ارسیابی ضذًذ.

%( سى بَدًذ 82ًفز ) 41%( هزد ٍ 18ًفز ) 9%( سى ٍ در گزٍُ کٌتزل، 86ًفز ) 43%( هزد ٍ 14ًفز ) 7در گزٍُ هذاخلِ،  ّا: یافتِ

(585/1P= ِهیاًگیي سٌی بیواراى در گزٍُ هذاخل .)سال بَد  31/46±24/15سال ٍ  در گزٍُ کٌتزل  98/44±8/17

(691/1P=.) 548/1% در گزٍُ کٌتزل ٍ 48% در گزٍُ هذاخلِ ٍ 54) دٍ گزٍُ اس لحاظ فزاٍاًی تَْعP=( استفزاؽ ٍ )در 34 %

. هتَسط سهاى سوغ ًذاضتٌذبؼذ اس ػول تفاٍت آهاری هؼٌی داری با یکذیگز ( =668/1P% در گزٍُ کٌتزل ٍ 31گزٍُ هذاخلِ ٍ 

ساػت  19/16±76/4در هقابل  79/12±99/4) بَدای در گزٍُ هذاخلِ بِ طَر قابل تَجْی کوتز اس گزٍُ کٌتزل  رٍدُ صذاّای

 ٍ112/1P=ساػت در هقابل  79/15±67/5) بَدکوتز اس گزٍُ کٌتزل  ضکوی در گزٍُ هذاخلِ کارکزد (. هتَسط سهاى ضزٍع

بستزی در گزٍُ هذاخلِ بِ طَر قابل تَجْی کوتز  سهاى (. هتَسط هذت=215/1P) ًبَدساػت( ٍلی هؼٌی داری  45/4±58/17

  (.=116/1Pرٍس ٍ  71/1±51/1رٍس در هقابل  42/1±51/1) بَداس گزٍُ کٌتزل 



الپاراسکَپیک سیستکتَهی َلِک جزاحی ػول دًبال بِ بستزی سهاى هذت ٍ ػَارض کاّص در سٍدرس یتغذیِ تاثیز بزرسی  

 

9 

 
 

      
 

الپاراسکَپیک، تغذیِ سٍدرس تاثیز  سیستکتَهی طاى داد کِ در بیواراى کاًذیذ اػوال جزاحی کَلًِ  ّای هطالؼِ یافتِ گیزی: ًتیجِ

هذت سهاى بستزی ایي بیواراى دارد بذٍى آًکِ تفاٍتی اس لحاظ ػَارضی ای ٍ کاّص  سوغ صذاّای رٍدُقابل تَجْی در کاّص 

 ّوچَى تَْع ٍ استفزاؽ با تغذیِ سٌتی داضتِ باضذ.

 .تغذیِ سٍدرس دّاًی، تَْع، استفزاؽ، هذت بستزی، کَلِ سیستکتَهی الپاراسکَپیک یذی:ّای کل  ٍاصُ

 


