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Background and Objective: Refeeding syndrome (RFS) is comprised of
severe electrolyte disturbances and metabolic abnormalities that occur after
the reinstitution of nutrition to starved patients.
Materials and Methods: This prospective study was conducted on patients
aged over 18 years who were admitted to the Intensive Care Unit (ICU) of
Taleghani and Emam hospitals in Urmia, Iran, during the first half of 2017.
The included participants had the ICU stay of more than 48 h, were kept on
nil per os, and were under nutritional support. The patients’ serum levels of
phosphorus, magnesium, and potassium were measured on the 1 st, 3rd, and
7th days of hospital stay. The frequency of RFS, hypophosphatemia,
hypomagnesemia, hypokalemia, and the short-term outcomes of patients
were obtained and compared. The patients with acute and chronic renal
failure, cancer, previous gastrointestinal and hepatic diseases, and electrolyte
disorder were excluded from the study.
Results: The mean length of ICU stay and duration of mechanical ventilation
were 35 and 28.5 days, respectively. The frequency of mortality among the
patients was 36.96% (n=95). Furthermore, RFS, hypophosphatemia,
hypokalemia, and hypomagnesemia had the frequencies of 13.23%, 25.7%,
21.4%, and 37.7%, respectively. There were significant differences between
the patients with RFS and those without RFS in terms of the body mass
index, duration of mechanical ventilation, ICU length of stay, and mortality
(P<0.05).
Conclusion: In this study, despite the differences of our findings with those
of the literature, the frequency of electrolyte disturbances during the onset of
re-feeding was within an acceptable range.
Keywords: Electrolyte Disturbances, Nutritional Support, Refeeding
Syndrome
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1316/11/22 :
تاریخ پذیرش مقاله1312/21/22 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشكی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :نشانگان تغذیه مجدد ( )RFS: Re-feeding Syndromeشامل :اختالل الكترولیتی شدید
و ناهنجاریهای متابولیكی پس از شروع تغذیه مجدد در افرادی است كه یک دوره طوالنی را بدون غذا
گذراندهاند.
مواد و روش ها :در این مطالعه آیندهنگر طی نیمسال اول سال  1316سطح سرمی فسفر ،منیزیم و پتاسیم
بیماران باالی  11سالی كه به مدت بیش از  41ساعت در بخش مراقبتهای ویژه بیمار ستانهای طالقانی و
امام ارومیه بستری شده و  )Nil per Os( NPOبودند و تحت حمایت تغذیهای قرار گرفتند در روز اول ،سوم
و هفتم بستتتتری اندازهگیری و ثبت شتتتد و در نهایت فراوانی نشتتتانگان تغذیه مجدد و هیپوفستتتفاتمی،
هیپومنیزیمی و هیپوكالمی و پیامد كوتاهمدت بیماران مورد مقای سه قرار گرفت .بیماران با نار سایی حاد و
مزمن كلیه ،سرطان ،م شكالت قبلی گوار شی ،كبدی و اختالالت الكترولیتی بههنگام پذیرش از مطالعه كنار
گذاشته شدند.
یافتهها :میانگین طول مدت بستری بیماران در  35 )Intensive Care Unit( ICUروز و میانگین طول مدت
تهویه مكانیكی  21/5روز بهدست آمد .فراوانی مرگ و میر بیماران نیز  36/16درصد ( 15نفر) بود .همچنین
فراوانی نشانگان تغذیه مجدد  13/23درصد ،هیپوفسفاتمی  25/2درصد ،هیپوكالمی  21/4درصد و
هیپومنیزیمی  32/2درصد بهدست آمد .شایان ذكر است كه بین شاخص توده بدنی ،طول مدت تهویه مكانیكی
و بستری در بخش مراقبتهای ویژه و مرگ و میر بیماران با نشانگان تغذیه مجدد و بدون آن تفاوت آماری
معناداری وجود داشت (.)P<2/25
نتیجهگیری :فراوانی بهدستآمده برای اختالالت الكترولیتی در دوره شروع تغذیه مجدد در مقایسه با مطالعات
مشابه با وجود تفاوتهای موجود و پیامدهای ناشی از  RFSدر بازه قابل قبولی قرار داشت.
واژگان کلیدی :اختالل الكترولیتی ،حمایت تغذیهای ،نشانگان تغذیه مجدد

مقدمه
نشانگان تغذیه مجدد بهعنوان عوارض بالینی ناشی از
شیفت آب و الكترولیت طی تغذیه مجدد در بیماران دچار
سوءتغذیه تعریف میشود ].[1
 RFSبهطور گسترده شامل :اختالل الكترولیتی شدید
(بهطور عمده غلظت كم یونهای داخل سلولی مانند فسفات،
منیزیم و پتاسیم) و ناهنجاریهای متابولیكی در بیماران دچار
سوءتغذیه كه به صورت دهانی ،روده ای و یا وریدی تحت تغذیه
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مجدد قرار میگیرند ،میباشد ].[2،3
بیشترین مرگ و میر در زمینه  RFSبه دنبال عوارض
قلبی -عروقی (در پی هیپوفسفاتمی) اتفاق میافتد و شامل:
اختالل انقباض میوكارد ،كاهش حجم ضربهای ،نارسایی قلبی
و آریتمیها میباشد .آتروفی قلب طی دوره بدون غذا بیمار را
در برابر اضافهبار مایع و نارسایی قلبی آسیبپذیرتر میكند.
عالوهبراین ،احتباس مایع و سدیم میتواند حجم مایع در
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نشانگان تغذیه مجدد

گردش را افزایش داده و منجر به اضافهبار مایع با آتروفی قلبی
شود .كمبود تیامین (ویتامین  )B1نیز به ایجاد نارسایی قلبی
كمک میكند .شایان ذكر است كه افت فشار خون ،فشار خون
باال و ادم محیطی ممكن است طی  RFSرخ دهند.
عالوهبراین ،عوارض ریوی  RFSو اختالل انقباض دیافراگم
ممكن است به دنبال ضعف عمومی یا هیپوفسفاتمی رخ دهد
و منجر به تنگی نفس و اختالل عملكرد تنفسی شود .ذكر این
نكته ضرورت دارد كه نارسایی تنفسی و نیاز به تهویه مكانیكی
در این نشانگان نادر میباشد .از سوی دیگر ،معموالً نارسایی
قلبی بهطور ثانویه منجر به عالئم و نارسایی تنفسی می گردد.
همچنین ،این احتمال وجود دارد كه اختالل در انقباض
عضالنی ،ضعف ،درد عضالنی و تتانی اتفاق بیفتد و
هیپوفسفاتمی منجر به رابدومیولیز گردد كه با سطوح باالی
كراتین فسفوكیناز مشخص میشود.
عالئم گوارشی مختلفی ممكن است در جریان RFS
اتفاق بیفتد .آزمونهای عملكرد كبدی شامل:
(Alanine ( ،AST )Aspartate Aminotransferase
 ALT )Aminotransferaseو آلكالن فسفاتاز و بیلیروبین طی
هفته اول تغذیه مجدد بیماران به دنبال دریافت كالری اضافی
و ذخیره چربی دچار افزایش خفیف میشوند .همچنین ،این
احتمال وجود دارد كه اسهال به دلیل آتروفی مخاط روده
اتفاق بیفتد و تهوع و استفراغ رخ دهد .درد شكم و یبوست
نیز به دنبال تخلیه تأخیری معده و افزایش طول مدت عبور
محتویات كولون محتمل میباشد.
از سوی دیگر ممكن است لرزش ،اختالل حسی ،دلیریوم و
تشنج به عنوان پیامد اختالالت الكترولیتی ایجاد شوند.
عالوهبراین ،این احتمال وجود دارد كه بیماران دچار سوءتغذیه
بهصورت پایه دچار كمبود تیامین باشند .در پی تغذیه مجدد،
برداشت داخل سلولی الكترولیتها منجر به مصرف تیامین
میشود و موجب بروز نشانگان ورنیكه میگردد ].[4-1
مدیریت این عوارض بالینی نی ازمند كاهش میزان حمایت
تغذیه ای و تصحیح هیپوفسفاتمی ،هیپومنیزیمی و هیپ وكالمی
است .هیپوكالمی رخداد شایعی در بیماران هیپومنیزیمیک
است كه در  42تا  62درصد از موارد رخ میدهد و شاهدی از
دفع كلیوی پتاسیم در بیماران هیپومنیزیمیک به دنبال
افزایش ترشح پتاسیم در لوله هنله و لولههای جمع كننده
میباشد .هیپوكالمی در این حالت نسبتاً به درمان با مكمل
پتاسیم مقاوم بوده و نیازمند اصالح كمبود منیزیم است ].[1
بروز واقعی  RFSتاحدودی به دلیل عدم وجود یک تعریف
پذیرفتهشده جهانی نامعلوم میباشد ] .[5مطالعات قبلی به
بررسی تأثیر اختالالت الكترولیتی بر پیامد بیماران بستری در
بخش مراقبتهای ویژه پرداخته اند ][1؛ اما این سندرم
اولینبار در ارتباط با زندانیان شرقی در جنگ جهانی دوم كه
پس از یک دوره طوالنی بدون غذا به دنبال تغذیه مجدد دچار
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نارسایی قلبی شدند ،توصیف گردید ] .[12در حقیقت،
نخستین مطالعهای كه  RFSرا تعریف كرد توسط كییز و
همكاران در سال  1144طی جنگ جهانی دوم در ارتباط با
زندانیان معترض انجام شد RFS .در بسیاری از مواقع بدون
تشخیص باقی مانده و متأسفانه برخی از پزشكان از عالئم آن
آگاه نیستند .این موضوع هنگامی نگران كننده می شود كه
 RFSبه عنوان یک وضعیت تهدیدكننده حیات شناخته
میشود؛ اگرچه لزومی ندارد كه همیشه این طور باشد و
تشخیص زودرس آن می تواند منجر به كاهش عوارض ،مرگ و
میر و سایر موارد گردد .الزم به یادآوری است كه تشخیص
 RFSبا توجه به این حقیقت كه توافق جهانی بر سر تعریف
این سندرم وجود ندارد ،آسان نمی باشد ] .[11در كشور ما
مطالعهای به منظور بررسی فراوانی و پیامد این نشانگان انجام
نگرفته است و احتمال دارد كه همین موضوع منجر به
تشخیص كمتر از حد واقعی و یا درمان نامتناسب این نشانگان
گردد.
مواد و روش ها
پس از تصویب طرح در كمیته اخالق دانشگاه ،طی یک
مطالعه آیندهنگر تمامی بیماران باالی  11سال كه به مدت
بیش از  41ساعت در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای
آیتاهلل طالقانی و امام ارومیه در یک بازه زمانی شش ماهه
(نیمسال اول سال  )1316بستری شده و  NPOبودند و تحت
حمایت تغذیهای قرار داشتند ،وارد مطالعه شدند .بیماران مبتال
به بیماریهای زمینهای شامل :نارسایی حاد و مزمن كلیوی،
سوءتغذیه ،سرطان و مشكالت گوارشی قبلی و نیز بیمارانی كه
در روز اول بستری اختالالت الكترولیتی داشتند و یا تحت
درمان با فورزماید بودند از مطالعه خارج شدند .سطح فسفات،
پتاسیم و منیزیم سرمی بیماران در  24ساعت اول بستری در
بخش مراقبتهای ویژه و سپس در روزهای سوم و هفتم طی
حمایت تغذیهای بیماران اندازهگیری شد .در این مطالعه سطح
نرمال سرمی پتاسیم  3/5-5میلی اكیواالن در لیتر  ،فسفات
 2/5-4/5میلیگرم بر دسیلیتر و منیزیم  1/1-2/6میلی گرم
بر دسی لیتر در نظر گرفته شده است.
مشخصات دموگرافیک (سن و جنس) ،طول مدت تهویه
مكانیكی ،طول مدت بستری در بخش مراقبتهای ویژه ،مرگ
و میر ،تشخیص نشانگان تغذیه مجدد و مقادیر سرمی
اندازهگیریشده از پرونده پزشكی بیماران جمعآوری گردید و
آنالیز شد .سطح سرمی الكترولیتهای مورد نظر در روز اول،
سوم و هفتم بستری بیماران بر حسب بازه نرمال تعریفشده به
دو گروه پایینتر از حد نرمال و باالتر از آن تقسیم گردید و
وجود سطح سرمی پایینتر از حد نرمال بهعنوان یک متغیر
كیفی (هیپوفسفاتمی ،هیپومنیزیمی و هیپوكالمی) در نظر
گرفته شد و میزان فراوانی این متغیرها بر حسب درصد تعیین
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سه نفر به دلیل سن كمتر از  11سال 34 ،نفر به علت اختالل
الكترولیتی اولیه و مصرف فوروزماید و  56نفر به دلیل عدم
اندازه گیری الكترولیت های مورد نظر از مطالعه حذف گردیدند
و در نهایت  252بیمار وارد مطالعه شدند .میانگین سنی
بیماران مورد مطالعه  61/12±11/12سال ( )35-12با
میانگین شاخص توده بدنی  23/34±5/61بود .شایان ذكر
است كه  141نفر ( 52/51درصد) از بیماران مورد مطالعه مرد
و  121نفر ( 42/42درصد) زن بودند .از مجموع  252بیمار
مورد مطالعه 111 ،بیمار ( 22/43درصد) تغذیه رودهای12 ،
بیمار ( 3/11درصد) تغذیه وریدی و  43بیمار ( 16/23درصد)
تغذیه همزمان رودهای و وریدی را دریافت كردند .میانگین طول
مدت بستری بیماران مورد مطالعه در بخش مراقبتهای ویژه
 35/33±2/62روز ( )1-122بهدست آمد .عالوهبراین ،میانگین
طول مدت تهویه مكانیكی بیماران مورد مطالعه 21/51±2/51
روز ( )2-12بود .فراوانی مرگ و میر بیماران مورد مطالعه نیز
 36/16درصد ( 15نفر) و فراوانی كلی نشانگان تغذیه مجدد
 13/23درصد ( 34بیمار) بهدست آمد .همچنین از  252بیمار
مورد مطالعه 251 ،بیمار ( 12/66درصد) تحت تهویه مكانیكی
قرار گرفتند و شش نفر باقیمانده آن را دریافت نكردند.
با توجه به حذف بیماران دچار اختالل الكترولیتی در روز
اول بستری از مطالعه ،فراوانی هیپوفسفاتمی ،هیپومنیزیمی و
هیپوكالمی در روز اول بستری بیماران صفر درصد بود .فراوانی
هیپوفسفاتمی ،هیپومنیزیمی و هیپوكالمی در روزهای سوم و
هفتم بستری و فراوانی كلی آنها در جدول  1ارائه شده است.
در ادامه مطالعه شاخص توده بدنی ،میانگین طول مدت
تهویه مكانیكی و طول مدت بستری در بخش مراقبتهای ویژه و
فراوانی مرگ و میر در بیماران با نشانگان مجدد تغذیه و بدون
آن بهدست آمد و مورد مقایسه آماری قرار گرفت (جدول .)2

گردید .جهت تعیین فراوانی كلی متغیرهای مذكور ،میانگین
دادههای روز سوم و هفتم در مورد هر متغیر محاسبه گشت و
جداسازی میانگین دادهها به دو گروه باالتر و پایینتر از حد
نرمال مجدداً اعمال گردید .شایان ذكر است كه تمامی موارد
فوق از طریق نرمافزار  SPSS 22انجام شد و نتایج آن ارائه
گردید .برای مقایسه متغیرهای كمی و كیفی بین بیماران با
نشانگان تغذیه مجدد و بدون آن از آزمونهای آماری الزم
استفاده گشت .سطح معناداری نیز معادل  P<2/25در نظر
گرفته شد .با توجه به انجام خونگیری روزانه برای بیماران
بستری در بخش مراقبتهای ویژه ،در این مطالعه نیازی به
انجام خونگیری مجدد نبود .همچنین از آنجایی كه اندازهگیری
سطح سرمی الكترولیتها یكی از آزمایشات روتین
درخواستشده در بیمارستانها میباشد ،هزینه مازاد بر بیماران
تحمیل نشد .الزم به ذكر است كه طی مطالعه در صورت افت
سطح سرمی فسفات ،پتاسیم و یا منیزیم به كمتر از میزان مورد
نظر و نیز به محض بروز  ،RFSضمن اطالع به پزشک معالج،
مداخالت درمانی الزم صورت میگرفت .عالوهبراین ،باید
خاطرنشان ساخت كه بیماران مشكوک به نشانگان تغذیه مجدد
(براساس سطح سرمی الكترولیتها و عالئم بالینی نظیر ادم،
نارسایی قلبی -تنفسی و عالئم عصبی) ،تحت مشاوره با فوق
تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم همكار طرح قرار
میگرفتند.
یافته ها
از  542بیمار بستری در بخش مراقبتهای ویژه
بیمارستانهای امام و آیتاهلل طالقانی ارومیه طی بازه شش ماهه
مورد نظر  11نفر به علت بیماری كلیوی زمینهای 32 ،نفر به
دلیل سرطان گوارش 61 ،نفر به علت بستری كمتر از  41ساعت،

جدول  :1حداقل ،حداكثر و میانگین با انحراف معیار سطوح فسفر ،منیزیم و پتاسیم در روز اول ،سوم و هفتم بستری بیماران و فراوانی هیپوفسفاتمی،
هیپومنیزیمی و هیپوكالمی
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

فراوانی هیپوفسفاتمی (درصد)

سطح فسفر روز اول

2/5

5/22

3/23

2/65

2

سطح فسفر روز سوم

1/22

5/6

3/24

2/22

26/5

سطح فسفر روز هفتم

2/55

6/25

2/16

2/11

32/2

-

-

-

-

25/2

سطح منیزیم روز اول

1/1

3/4

1/11

2/21

2

سطح منیزیم روز سوم

2/62

2/1

1/23

2/35

42/5

سطح منیزیم روز هفتم

2/65

3/11

1/61

2/31

45/1

-

-

-

-

32/2

فراوانی کلی هیپوفسفاتمی

فراوانی کلی هیپومنیزیمی
سطح پتاسیم روز اول

3/5

5/5

3/12

2/32

2

سطح پتاسیم روز سوم

2

5/3

3/61

2/41

21/2

سطح پتاسیم روز هفتم

2/2

5/3

3/23

2/41

23

فراوانی کلی هیپوکالمی

-

-

-

-

21/4
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدنی ،تهویه مكانیكی ،بستری در بخش مراقبتهای ویژه و مرگ و میر بیماران در دو گروه با نشانگان
تغذیه مجدد و بدون آن
میانگین±انحراف معیار

سطح معناداری

شاخص توده بدنی
 34بیمار با نشانگان تغذیه مجدد
 223بیمار بدون نشانگان تغذیه مجدد

11/21±1/2
24/26±2/24

2/22

تهویه مکانیکی
 34بیمار با نشانگان تغذیه مجدد
 212بیمار بدون نشانگان تغذیه مجدد

36/12±4/1
24/12±6/21

2/22

بستری در بخش مراقبتهای ویژه
 34بیمار با نشانگان تغذیه مجدد
 223بیمار بدون نشانگان تغذیه مجدد

42/41±2/12
21/21±1/12

2/21

مرگ و میر بیماران
 34بیمار با نشانگان تغذیه مجدد
 223بیمار بدون نشانگان تغذیه مجدد

)55/1( 11
)35/22( 26

2/221

بحث
نشانگان تغذیه مجدد به خوبی شرح داده شده است؛ اما در
اغلب موارد فراموش میشود ] .[5در حقیقت ،این نشانگان یک
اختالل متابولیكی است كه در حین تغذیه مجدد پس از یک
دوره بیغذایی و یا ناشتایی اتفاق میافتد و اولینبار پس از
جنگ جهانی دوم شرح داده شده است ] .[6این نشانگان پاسخ
نامطلوب متابولیک به علل غیروابسته به ایمنی آسیب به بدن
بوده و میتواند خفیف ،متوسط و یا شدید باشد ] .[12عوامل
خطر نشانگان تغذیه مجدد دربرگیرنده نمره باالی اختالل اعضا
و آلبومین پایین میباشد ].[1
با توجه به لزوم تشخیص بهموقع  RFSبا وجود مسائل و
مشكالت موجود در تشخیص آن به عنوان یک وضعیت بالینی
بالقوه كشنده و ارتباط آن با مرگ و میر بیماران بستری در
بخش مراقبتهای ویژه ،مطالعه حاضر به بررسی میزان فراوانی و
پیامد كوتاهمدت این نشانگان پرداخت؛ با این امید كه نتایج
مطالعه دستاندركاران درمان بیماران در بخش مراقبتهای ویژه
را جهت اقدام بهموقع و ایجاد ظن بالینی معقول راهنمایی نماید.
در این مطالعه میزان نهایی فراوانی  RFSحدود  13درصد و
فراوانی هیپوفسفاتمی  25/2درصد ،هیپومنیزیمی  32/2درصد و
هیپوكالمی  21/4درصد بهدست آمد .همچنین بین شاخص توده
بدنی ،طول مدت تهویه مكانیكی و بستری در بخش مراقبتهای
ویژه و مرگ و میر بیماران با نشانگان تغذیه مجدد و بدون آن
تفاوت آماری معناداری وجود داشت (.)P<2/25
در مطالعه گذشتهنگری كه كوسكان و همكاران در یک
مركز مراقبتهای ویژه در كشور تركیه انجام دادند ،میزان بروز
 52/14 )Re-feeding Hypophosphatemia ( RHدرصد،
هیپوكالمی  62/3درصد و هیپومنیزیمی  45/1درصد گزارش
گردید .در این مطالعه تفاوت واضحی در میزان بروز  RHبین
دو گروه با تغذیه وریدی و رودهای یافت نشد و مدت بستری
66

در بخش مراقبتهای ویژه در بیماران دارای  RHطوالنیتر از
بیماران فاقد آن بود ] .[13در مطالعه فیلیپ و همكاران در یک
بیمارستان سطح سه در شمال شرقی هند نیز طی یک دوره
دو ساله ،هیپوفسفاتمی در  24/62درصد از بیماران و
هیپومنیزیمی در  24درصد از آنها مشاهده شد ].[14
عالوهبراین ،فراوانی اختالالت الكترولیتی در مطالعه
انجامشده در تركیه توسط كوسكان و همكاران ] [13در
مقایسه با مطالعه حاضر بیشتر بود؛ درحالی كه میزان
هیپوفسفاتمی در مطالعه فیلیپ و همكاران ] [14به فراوانی
بهدستآمده در مطالعه حاضر نزدیک بود و میزان
هیپومنیزیمی كمتر از فراوانی مشاهدهشده در مطالعه حاضر
بهدست آمد .این تفاوت ممكن است به دالیل مختلفی از جمله
تفاوت در مدیریت بیماران در بخش مراقبتهای ویژه ،تفاوت
در تركیب مواد غذایی استفادهشده جهت گاواژ در بیماران
تحت تغذیه رودهای ،تفاوت در بیماران واردشده به مطالعهها
از نظر بیماریهای زمینهای و علت بستری در ( ICUبهعنوان
مثال بیماران ترومایی بستری در سرویس جراحی در مقایسه
با بیماران بستری در سرویس داخلی ) ،تفاوت در بازه در نظر
گرفتهشده برای سطح سرمی الكترولیتها در مطالعات مختلف،
تفاوت در كیتهای آزمایشگاهی و خطاهای انسانی در
اندازهگیری الكترولیتها و غیره باشد.
ریو و همكاران طی یک مطالعه هم گروهی آیندهنگر در یک
بیمارستان آموزشی در لندن به این نتیجه رسیدند كه دریافت
غذایی نامناسب به مدت بیش از  12روز ،كاهش وزن باالی 15
درصد قبل از ورود به مطالعه و غلظت پایه سرمی منیزیم با
حساسیت  66/4درصد میزان بروز  RFSرا پیش بینی میكند
] .[4در این مطالعه  22نفر از  226بیمار در روز سوم 11 ،نفر
از  112بیمار طی روز ششم و هفت نفر از  152بیمار در روز
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نهم دچار هیپوكالمی شدند .همچنین  15نفر از  222بیمار در
روز سوم ،چهار نفر از  132بیمار در روز ششم و دو نفر از 112
بیمار در روز نهم دچار هیپومنیزیمی گردیدند.
از سوی دیگر ،در مطالعه ریو و همكاران شاخص توده بدنی
بیماران مورد مطالعه جهت تعیین ریسک ابتال به  RFSمورد
بررسی قرار گرفت ] .[4در مطالعه آنها از نارسایی ارگانها از
جمله نارسایی قلبی -تنفسی و غیره بهعنوان یک معیار در
تشخیص  RFSاستفاده گردید ] .[4در مطالعه حاضر با توجه
به اینكه جامعه هدف بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه
بودند ،دسترسی به اطالعات و شرایط بیماران قبل از ورود به
 ICUبهجز از طریق پرونده بالینی آن ها مقدور نبود .از سوی
دیگر به دلیل مالحظات اخالقی بهمحض تشخیص اختالالت
الكترولیتی ،درمان مربوطه آغاز میگشت و امكان تأمل بیشتر
تا ایجاد عالئم بالینی امكانپذیر نبود .همچنین ،بهمحض شک
بالینی به نشانگان تغذیه مجدد ،مشاوره با فوق تخصص غدد و
متابولیسم همكار طرح انجام میشد و براساس آن فراوانی كلی
این نشانگان بهدست میآمد كه شاید بازتاب دقیقی از آن نباشد
و چه بسیار بیمارانی كه با وجود نبود عالئم واضح ،دارای
نشانگان تغذیه مجدد باشند .شایان ذكر است كه در مطالعه
حاضر شاخص توده بدنی ،مدت زمان تهویه مكانیكی و بستری
در بخش مراقبتهای ویژه و مرگ و میر بین دو گروه مورد
مطالعه تفاوت آماری واضحی داشت.
در این زمینه ،در مطالعه بصری و همكاران میزان بروز
هیپوفسفاتمی در بیماران بخش مراقبتهای ویژه و فاكتورهای
همراه طی یک مطالعه آیندهنگر در سه بیمارستان در شرق
مالزی بررسی شد و در نهایت میزان بروز هیپوفسفاتمی 21
درصد به دست آمد ] [15كه به میزان بهدستآمده در مطالعه
حاضر نزدیک میباشد.
از سوی دیگر در مطالعه زكی و همكاران بروز كلی  RHو
مقایسه میزان بروز آن در تغذیه رودهای و وریدی در بیماران
بستری و نیز بررسی اختصاصیت و حساسیت تعیین میزان
خطر پیشرفت به سمت  RHدر بیماران در معرض خطر توسط
دستورالعمل  UKو ( National Institute for Clinical
 NICE )Excellenceو همچنین میزان مرگ و میر مرتبط با
 RHطی هفته اول بستری در فاصله یک سال در بیماران
بستری در بخش مراقبتهای ویژه مورد بررسی قرار گرفت

] .[16در مطالعه فوق میزان بروز  RHمعادل  15درصد بهدست
آمد .همچنین ،میزان پیشرفت به سمت  RHدر بیمارانی كه
طبق دستورالعمل  NICEدر معرض خطر فرض شده بودند در
گروه تغذیه رودهای بیشتر از گروه تغذیه وریدی بود .شایان
ذكر است كه ارتباط معناداری بین پیشرفت به سمت  RHو
مرگ در هفت روز اول وجود نداشت و میزان حساسیت و
اختصاصیت دستورالعمل  NICEدر پیشبینی میزان خطر RH
در بیماران تحت تغذیه رودهای بهترتیب معادل  2/26و 2/52
و در بیماران تحت تغذیه وریدی به ترتیب برابر با  2/23و 2/31
بهدست آمد .از سوی دیگر ،میزان هیپوفسفاتمی گزارششده
در مطالعه آنها كمتر از میزان به دستآمده در مطالعه حاضر
بود كه این میزان با توجه به حساسیت پایین و اختصاصیت
باالی گزارششده در دستورالعمل مورد استفاده در مطالعه
مذكور ،نسبتاً قابل توجیه است .به طور كلی ،میزان شیوع RFS
در جمعیتهای بیمارستانی مختلف در یک بازه وسیع بین 34
تا  43درصد گزارش شده است ] [2و میزان بروز این نشانگان
در كشورهای مختلف بسیار متفاوت میباشد  .هرچند این
موضوع تاحدی ناشی از عدم وجود تعریف واحد جهانی برای
این نشانگان است؛ اما میتواند به علت تفاوت در مدیریت
بیماران در بخش مراقبتهای ویژه نیز رخ دهد.
نتیجهگیری
در مطالعه حاضر میزان بروز اختالالت الكترولیتی و نشانگان
تغذیه مجدد در دوره شروع آن در مقایسه با مطالعات مشابه (با
وجود تفاوتهای موجود) در بازه قابل قبولی قرار داشت؛ بهطوری
كه میزان فراوانی نسبت به برخی از مطالعات كمتر و نسبت به
برخی دیگر بیشتر بود؛ اما پیامدهای كوتاهمدت ناشی از نشانگان
تغذیه مجدد با مطالعات قبلی همسویی داشت.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم
پزشكی ارومیه میباشد .بدینوسیله از همكاری و زحمات
كاركنان بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای امام و طالقانی
قدردانی میگردد .شایان ذكر است كه نتایج این مطالعه با منافع
نویسندگان در تعارض نمیباشد.

REFERENCES
BMJ Open. 2013;3(1):e002173. PMID: 23315514 DOI:
10.1136/bmjopen-2012-002173
Mehana HM, Moledina J, Travis J. Refeeding syndrome:
what it is and how to prevent and treat it.
BMJ. 2008;336(7659):1495-8. PMID: 18583681 DOI:
10.1136/bmj.a301
Olthof LE, Koekkoek WK, van Setten C, Kars JC, van
Blokland D, van Zanten AR. Impact of caloric intake in
critically ill patients with, and without, refeeding syndrome:
Aa retrospective study. Clin Nutr. 2017;10:1-9. DOI:
10.1016/j.clnu.2017.08.001
Alfaro Martínez JJ, Huguet Moreno I, Botella Romero F,

مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،25شماره  ،1بهار 1317

5.

6.

7.

Mehler P. Anorexia nervosa in adults and adolescents: the
refeeding syndrome. Waltham, MA: UpToDate; 2013. P. 4,
46, 230, 114.
Crook MA. Refeeding syndrome: problems with definition
and management. Nutrition. 2014;30(11-12):1448-55.
PMID: 25280426 DOI: 10.1016/j.nut.2014.03.026
Boland K, Solanki D, O'Hanlon C. Prevention and treatment
of refeeding syndrome in the acute care setting. Dublin: Irish
Society for Clinical Nutrition & Metabolism; 2013.
Rio A, Whelan K, Goff L, Reidlinger DP, Smeeton N.
Occurrence of refeeding syndrome in adults started on
artificial nutrition support: prospective cohort study.

1.

2.

3.

4.

61

نشانگان تغذیه مجدد
Hernández López A. Etiology and Complications of
Refeeding Syndrome in the ICU. Diet Nutr Crit Care.
2014;2:1-6.
8. Mbbchbao MB. Refeeding hypophosphataemia after enteral
nutrition in a Malaysian intensive care unit: risk factors and
outcome. Asia Pacific J Clin Nutr. 2018;27(2):329-35.
9. Mousavi SA, Shahabi S, Mostafapour E, Purfakharan M,
Fereshtehnejad SM, Amini J, et al. Comparison of the serum
electrolyte levels among patients died and survived in the
intensive care unit. Tanaffos. 2012;11(4):36-42. PMID:
25191436
10. Viana LA, Burgos MG, Silva Rde A. Refeeding syndrome:
clinical and nutritional relevance. Arq Bars Cir Dig.
2012;25(1):56-9. PMID: 22569981
11. Kraft MD, Btaiche IF, Sacks GS. Review of the refeeding
syndrome. Nutr Clin Pract. 2005;20(6):625-33. PMID:
16306300 DOI: 10.1177/0115426505020006625
12. Khan LU, Ahmed J, Khan S, Macfie J. Re-feeding syndrome:

1317  بهار،1  شماره،25  دوره،مجله پزشکی بالینی ابن سینا

13.

14.

15.

16.

a literature review. Gastroenterol Res Pract. 2011;2011:1-6.
PMID: 20886063 DOI: 10.1155/2011/410971
Cuskun R, Gundogan K, Baldane S, Guven M, Sungur M.
Refeeding hypophosphatemia: a potentially fatal danger in
the intensive care unit. Turk J Med Sci. 2014;44(3):369-74.
PMID: 25558635
Philip CC, John M, Abraham J. Magnesium, calcium and
phosphorus in the intensive care unit: do we need to monitor?
Arch Med Biomed Res. 2014;1(3):96-102.
Basri MN, Janattul AJ, Azrina MR, Hadi MA.
Hypophosphatemia in the intensive care unit: incidence,
predictors and management. Int Med J Malaysia.
2012;11(1):31-6.
Zeki S, Culkin A, Gabe SM, Nightingale JM. Refeeding
hypophosphatemia is more common in enteral than parenteral
feeding in adult in patients. Clin Nutr. 2011;30:365-8. PMID:
21256638 DOI: 10.1016/j.clnu.2010.12.001

62

