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 مقدمه

تغذیه یک جزء اساسی سالمتی است و برای حیات ،رشد و نمو طبیعی، حفظ و 

ها ،انرژی برای حرکت، ترمیم بافت، متابولیسم سلولی ، عملکرد ارگان

انسان نیاز به ترکیبات کافی حفظ درجه حرارت بدن ضروری می باشد .بدن 

های گوناگون تغذیه ها داردوبه دلیل نقشمواد غذایی برای عملکرد سلول

های مراقبت از ریزی غذایی در برنامهدر متابولیسم و سالمت، برنامه

بیماران ضروری است چرا که فرآیند بیماری، سن، جنس و فعالیت مواد 

-نیازهای غذایی تأثیر می دارویی بر روی استفاده از مواد غذایی و

گذارد. تغذیه دهانی موثرترین روش تغذیه بیماران است. اما بهرحال 

زمانی که بیمار قادر به تغذیه دهانی نیست روش دیگری برای حمایت 

ای او نیاز است . که در این میان بهترین روش، روش اینترال یا تغذیه

وله به داخل سیستم ای است که مواد غذایی از طریق یک لتغذیه لوله

از مزایای این نوع تغذیه این است که به معده  شود .گوارش وارد می

دهد به عنوان یک مخزن طبیعی عمل کرده و مقدار و نوع غذای اجازه می

و چون دریافت مواد غذایی بدون  آزاد شده  به روده را تنظیم نماید.

هش پاسخ وابستگی به اشتها یا قدرت بلع صورت می گیرد. به کا

کاتوبولیسم مربوط به آسیب ، حفظ تمامیت مخاطی روده،کاهش جایگیری 

باکتری های روده و پیشرفت ترمیم زخم کمک می کند . این روش تغذیه در 

هایی مثل از دست دادن هوشیاری، ناتوانی بلع، تروما یا کانسر وضعیت

فرادی مری یا معده، ترومای دهان، جراحی دهان یا بی اشتهایی و یا ا

 سوختگی، که به دلیل وضعیت خاص نیازمند تغذیه اضافی هستند مثل

 لولهای تغذیه که زمانی. میشود استفاده شکستگی یا جراحی عفونت،

  معده داخل به بینی طریق از لوله هفته 4 از کمتر یعنی است مدت کوتاه

 4 از بیش طوالنی مدت برای تغذیه این که زمانی اما میشود داده قرار

 شکم دیواره در جراح توسط که استومایی طریق از لوله است نیاز هفته

 ژژنوم یا و) گاستروستومی)معده داخل به مستقمیا   میشود ایجاد

 ثباتترین با و مفیدترین از گاستروستومی.میشود  وارد( ژژنوستومی)

 به نیاز که است بیمارانی برای دسترس در لولهای تغذیه تکنیکهای

 روش یک گاستروستومی طریق از تغذیه .دارند مدت طوالنی تغذیهای حمایت

 برآیندهای ایجاد با همراه و بدن با همساز فیزیولوژی نظر از امن،

 و است صرفه به نیز اقتصادی نظر از و بوده فرد بیماری روند در مطلوب

 .است تغذیه روش ترین محبوب و ارجحترین دلیل همین به
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 تعریف

 دمور غذایی مواد تأمین جهت ابزاری خاص از نباشد دهان طریق از کامل و تغذیه کافی به قادر مختلف دالیل به بیمار که زمانی

 شیوه یک به و شکم طریق دیواره از لوله این میباشد، تغذیه گاستروستومی لوله ابزارها، این از یکی که. استفاده می شود نیاز

 جهت در معده منفذی ایجاد برای که است سرپایی و جراحی ساده عمل نوعی.  میگیرد قرار معده داخل مستقیماً در جراحی

 پزشک دستور با تغذیه نوع این. میشود نباشد انجام دهان از راه غذا خوردن که بیمارقادربه مواردی در مایعات و غذا رساندن

بلندمدت بیماران مسن یا ناتوان)بیش از چهار . در برخی موارد از گاستروستومی برای تغذیه  شود می انجام بیمار وبراساس شرایط

هفته( که قادر به بلعیدن نیستند،استفاده می شود. در بیماران بی هوش گاستروستومی بر تغذیه از راه لوله بینی معده ای برتری 

در گاستروستومی دارد زیرا اسفنگتر مری معده ای دست نخورده باقی می ماند.عالوه بر این امکان پس زدن غذا و آسپیراسیون 

 ایجاد اب است ممکن گاستروستومی کاهش می یابد.در این روش تغذیه به صورت متناوب یا به گونه ای بدون وقفه انجام می شود.

 جادای تونلی دیگر روش.کنند ثابت معده قدامی ی دیواره به را لوله هایی بخیه توسط و شده ایجاد شکم روی جراحی برش یک

 .میشود داده شکل دائمی ی دهانه یک صورت به و آورند می شکم سطح به که شده

 امتداد مژژنو داخل به و پیلور از فراتر ای ناحیه به آن انتهایی قسمت که تفاوت این با است گاستروستومی مشابه هم ژژنوستومی

 .یابد می

 توانند نمی آسپیراسیون از ناشی پنومونی بروز خطر دلیل به مری به معده شدید رفالکس به مبتال بیماران:مهم نکته

 .است ارجح ژژنوستومی افراد از گروه این برای.شوند گاستروستومی

  

 انواع مختلف گاستروستومی 

 موقت و دایمی.استام:1

 دایمی.جین وی:2
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 موقت.گاستروستومی آندوسکوپیک پوستی:3 

 

 

 و ژژنوستومی تغذیه از طریق گاستروستومی 

 اندیکاسیون

 معده ای برتری دارد به دودلیل:-بیهوش گاستروستومی بر تغذیه ی بینیدر بیماران 

 معده ای دست نخورده می ماند.-اسفنگتر مری-1

  امکان آسپیراسیون و پس زدن غذا کاهش می یابد.-2

 روشهای گاستروستومی

 عده ثابت کنند.با ایجاد یک برش جراحی روی شکم ایجاد شده و توسط بخیه هایی لوله را به دیواره ی قدامی م 

 .روش دیگر تونلی ایجاد شده که به سطح شکم می آورند و به صورت یک دهانه ی دائمی شکل داده میشود 

  ژژنوستومی هم مشابه گاستروستومی است با این تفاوت که قسمت انتهایی آن به ناحیه ای فراتر از پیلور و به داخل

 ژژنوم امتداد می یابد.

 موارد منع گاستروستومی

بیماران مبتال به رفالکس شدید معده به مری به دلیل خطر بروز پنومونی ناشی از آسپیراسیون نمی توانند گاستروستومی 

 شوند.برای این گروه از افراد ژژنوستومی ارجح است.



     ژژنوستومی یا گاستروستومی دارای بیماران برای آموزشی کتابچه

6 
 

  

 قبل از گاستروستومی مهماقدامات 

 

 قبل از موعد گذاشتن لوله گاستروستومی از مصرف آسپرین و داروهای حاوی آسپرین خودداری کنید. هفته یک 

 ساعت قبل از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید. 8 از 

 .در صورت وجود دندان مصنوعی آن را خارج کنید 

 باشد داشته سرم تزریق جهت آماده محیطی رگ یک بیمار است بهتر. 

  

 گاستروستومی اندوسکوپیک از طریق پوستنحوه انجام 

حس کردن حلق و گلو از اسپری لیدوکایین )زیلوکایین( این کار توسط یک متخصص گوارش انجام می شود. ابتدا جهت بی

ها نیز استفاده شود، سپس لوله اندوسکوپ را از راه دهان وارد ها و آرام بخششود. عالوه بر این ممکن است از مسکناستفاده می

ه نازک و قابل انعطاف است(. در این حالت پزشک دستگاه گوارش را در مانیتور مشاهده کنند) لوله اندوسکوپ یک لولمعده می

کند. در مرحله بعد ابتدا یک سوزن با پوشش ای را مشخص میکرده و به این ترتیب محل دقیق و مناسب وارد کردن لوله تغذیه

به داخل معده و سپس به دهان می فرستند. نوک  ازطریق این پوشش الستیکی سیمی را شود؛ الستیکی وارد محل مورد نظر می

بندند و لوله به سمت معده هدایت می شود. با ایجاد یک برش کوچک انتهای لوله از سیم را در قسمت دهان به انتهای لوله می

 ت.دقیقه اس ۴۵تا 3۰شود. مدت انجام این روش معده بیرون کشیده و در محل برش ثابت شده و اطراف آن پانسمان می
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 عوارض گاستروستومی

 عفونت زخم-1

برای جلوگیری از عفونت الزم است یک الیه ی کوچک گاز استریل به صورت پانسمان بین محل ورود لوله و لوله ی 

 گاستروستومی گذاشته شود.

 خونریزی از معده و روده-2

 خارج شدن تصادفی لوله-3

بیمار باید سرعا به پزشک اطالع داده شود چون راه ایجاد شده در صورت در صورت خروج لوله به طور تصادفی یا توسط نکته:

  ساعت مسدود می شود. 6تا  ۴عدم جاگذاری مجدد بعد از 

 قرمزی و خارش پوست محل عمل: -4

مراقبت از پوست نیز باید انجام شود چون احتمال قرمزی و خارش و دردناک شدن وجود دارد.پوست باید با آب و صابون شسته 

 شود و با گذاشتن و برداشتن پارچه خشک شود.
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 عوارض جانبی :سایر 

درد، عفونت، جابجایی یا انسداد لوله، نفخ شکم، تهوع، اسهال، یبوست، تحریک پوست، اطراف لوله ، نشت از اطراف لوله. موارد 

مقاالت علمی معتبر این روش بدون عوارض آید. در اکثر ذکرشده احتمالی بوده و از عوارض قطعی گاستروستومی به شمار نمی

 عنوان شده است.

  

 : شامل بیماران در تغذیه روش سه

  پمپ روش.1

  جاذبه نیروی از استفاده روش. 2

 ( بولوس) سریع روش.3



     ژژنوستومی یا گاستروستومی دارای بیماران برای آموزشی کتابچه

9 
 

 

 سریع روش در ولی کند می دریافت آهسته و دایم طور به را غذا کمتری مقدار بیمار معموال جاذبه نیروی روش و پمپ روش در

 . ودش می داده آموزش بیمار به نیز تغذیه برای مناسب روش یک.  کند می دریافت کمتر دفعات در را غذا بیشتری مقدار بیمار

 .شود بیشتراستفاده فواصل در کمتر غذایی های ه وعد ز ا شکم پری احساس صورت در. داده انجام آرامی به را تغدیه

 تر نزدیک هک سانتیمتری عالمت به تغذیه از قبل باید همیشه.  است شده گذاری عالمت سانتیمتری فواصل با گاستروستومی لوله

 . شود حاصل اطمینان لوله محل گرفتن قرار درست از تا شود توجه است لوله خارجی تکمه باالی قسمت به

  در تغذیه از طریق گاستروستومی و ژژنوستومی مهم اقدامات

 شود بعد از عمل جراحی باید از نظر خونریزی کنترل شود.گذاشته می این لوله که از راه شکم 

 شود چک باید تب – نبض – خون فشار نظر از باید بیمار  . 

 شود می   شـــروع پزشک دستور با لوله راه از تغذیه . 

  شود.سرم قندی شروع می اولین تغذیه از راه لوله باید توسط پزشک یا پرستار انجام شود و معموالً ابتدا از آب ولرم یا 

   ابتدا فقطcc 6۰-3۰ یابد.تدریج مایعات افزایش میشود و بهمایع از راه لوله داده می 

    شود به شرطی که بیمار هم بتواند تحمل سی مایع داده میسی 2۴۰تا  18۰روز دوم در هر نوبت تغذیه با لوله

 نماید.

   پذیرد.شود انجام میسی که به سر لوله متصل به شکم وصل میسی ۵۰وسیله یک سرنگ روش تغذیه به 

   شود. از تخلیه ناگهانی و با سرعت مواد با سرنگ مایعات کشیده شده و از راه لوله به آرامی و با حوصله تزریق می

 غذایی به داخل لوله تغذیه به شدت خوداری کنید.

    نشتی از اطراف لوله در ناحیه اتصال به شکم وجود نداشته باشد. گونهباید دقت شود که بعد از دادن مایع هیچ 

  تدریج شروع شود.غذاهای نرم +شیر و مایعات ساده به 

   خوبی آسیاب و سپس مصرف شوند.موادی چون سوپ و غذاهای دیگر باید به 

   علت هضم مشـکل آن جلوگیری شود.از مصرف بیش از حد شیر به 

    بعد از دادن هر وعده غذا باید فوراً سر لوله بسته شود تا مواد وارد شده روی شکم واجب استمراقبت الزم از لوله .

 .خارج نشود

  اگر اطراف لوله مواد غذایی ریخته شده است باید تمیز شود تا از عفونت جلوگیری شود. 

   یم.بیمار بهتر است بعد از تغذیه استراحت کند تا نشت مواد از لوله را نداشته باش 
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   .بعد از تغذیه لوله را روی شکم با یک چسب ثابت نگه داشته تا خارج نشود 

 .بر حسب نوع پگ )دائم یا موقت( جهت تعویض آن باید به پزشک معالج مراجعه کرد 

   بنابراین باید از شودمراقبت از پوست اطراف لوله مهم است، زیرا شیره معده اسید دارد و باعث آزردگی پوست می .

اطراف لوله گاز استریل معمولی یا وازلینه گذاشته شود. در صورت  گیری شود. خیس شدن پوست اطراف لوله جلو

لرم و صابون و مالیدن پمادهای تجویز شده توسط پزشک تورم، قرمزی و درد در ناحیه پوست شستشوی مداوم با آب و

های معده طبق دستور و تجویز پزشک جهت از حد، استفاده از قرص شود. همچنین در صورت ترشح بیشتوصیه می

 باشد.کاهش اسید معده مؤثر می

 

 کنترل منظم وزن 

  باقی مانده آنرا دور بریزید.ساعت  2۴محلول غذایی باز شده را در جای خنک نگه دارید و بعد از 

  به اندازه کافی غذا آماده کنید و طی سه ساعت آنرا در جریان قرار دهید تا از عوارض سرعت زیاد جلوگیری کنید.برای

 این کار بهتر است که از پمپ تغذیه مداوم استفاده کنید و از سرعت درست آن مطمین شوید.

  داده شود تا آب ولرم لوله را شستشو داده و مواد غذایی در لوله نمانده و باعث بعد از هر تغذیه بهتر است به بیمار آب

 عفونت نشود.

  در حین ورود مواد غذایی باید حوصله به خرج داده و با شتاب تغذیه صورت نگیرد. در صورت احساس پری شکم توسط

 بیمار از وعده های غذایی کمتر در فواصل کمتر استفاده شود.

    کندداشتن سر بیمار حداقل بمدت نیم ساعت بعد از پایان تغذیه به هضم غذا کمک میباال نگه 
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 کنید رعایت لوله گذاشتن از بعد باید که نکاتی

 .بماند باقی نشسته وضعیت در غذا دریافت از بعد دقیقه 6۰ تا 3۰ مدت به بیمار امکان صورت در

 بتادین محلول با را لوله اطراف بار سه روزی یااستفاده کنید و  اکساید زینک پماد از لوله اطراف سوزش و قرمزی صورت در

 .باشد خشک همیشه لوله اطراف باشید مراقب. دهید شستشو

 .کنید مراجعه پزشک به لوله، محل تورم و شکم،یبوست،قرمزی ،تهوع،تورم لرز و تب بروز صورت در

 

   

 :  شود انجام باید گاستروستومی لوله کردن تمیز برای است داده دستور پزشک که دفعاتی به یا بار دو روزی زیر اقدامات
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 بر وستپ روی خارجی تکمه فوقانی قسمت به عدد نزدیکترین و شده خارج(  بسته)  قفل حالت از لوله اطراف پالستیکی گیره -

 .  شود یادداشت سانتیمتر حسب

 .  شود مبذول پوست روی تکمه زیر های قسمت به خاص توجه و شده تمیز صابون و آب با لوله ورود محل اطراف پوست -

 جریان با خودبخود طور به PEG لوله اطراف پوست شود می داده واجازه داده شستشو را تکمه اطراف نواحی خالی آب با سپس -

 .  شود خشک کامل طور به هوا

.  شود داده اطالع معالج پزشک به وجود درصورت و شده بررسی تورم و بودن دردناک ، قرمزی ، ترشح وجود نظر از پوست -

 .  باشد داشته قرار آزاد هوای معرض در ورود محل پوست که است بهتر و نیست کردن پانسمان به نیازی

 یزتم آب اسپری یا پاشیدن با سپس و شده شسته لوله کشیدن یا دادن هل گونه هیچ اعمال بدون صابون و آب با PEG لوله -

 .  شود

 بانضر افزایش یا تعریق ، سرگیجه ، دردسر سبکی احساس ، کرامپی دردهای ، توجه قابل ضعف عالیم ایجاد تغذیه درحین اگر

 .  شود داده اطالع معالج پزشک به و شده متوقف تغذیه باید داد رخ قلب

 نیم باید وضعیت این.  باشد باال اینچ 6-1۰ او کمر و سر یا و بوده نشسته نیمه یا نشسته حالت به تغذیه درحین باید بیمار -

 .  شود داده ادامه تغذیه از بعد ساعت

 .  شود می تعیین معالج پزشک توسط تغذیه دفعات و مقدار ، نوع -

 دیگری توصیه پزشک مواردیکه در بجز)  شود شسته آب cc ۵۰-3۰ توسط باید گاستروستومی لوله تغذیه هربار از بعد و قبل -

 . ( باشد داشته اسهال یا کرده پیدا شدید استفراغهای بیمار که وقتی مثل ندهد را کار این اجازه بیمار شرایط یا باشد کرده

 . دهید حرکت و نگهدارید باال را پاها،آنها در خون انعقاد از جلوگیری برای کنید می استراحت تخت در که زمانی

 . کنید سوال بخش پرستاران از را لوله طریق از تغذیه نحوه

 . کنید محدود را دخانیات مصرف

 . کنید استفاده محل پوست روی بر اکساید زینک پماد از لوله اطراف سوزش و قرمزی صورت در

 .  کنند  مراجعه پزشک به لوله محل تورم و شکم،یبوست،قرمزی ،تهوع،تورم لرز و تب بروز صورت در
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 و گذاشته PEG لوله روی کالهک شود نمی استفاده لوله از که زمانی و شده خودداری کاتتر لوله تازدن و کردن کالمپ از باید -

 .  شود حاصل اطمینان(  لوله بستن برای)  لوله قفل و(  پوست روی)  لوله خارجی تکمه وجود از باید.  شود بسته

 روی(  Surgi Fix)  کشی باند یک با لوله است بهتر.  شود خودداری اکیدا لوله تازدن ، بازگذاشتن ، دادن هل ، کشیدن از باید -

 .  شود ثابت پوست

 رفتهگ تماس معالج پزشک با "سریعا لوله داشتن نگه با و نترسیده اتفاقی شدن کشیده بعلت PEG لوله آمدن بیرون درصورت -

 .  شود می ترمیم سریع خیلی معده در موجود سوراخ ، مجدد کارگذاری عدم درصورت.  شود

 اگر.  شود شسته آب ۵۰cc-3۰ حاوی سرنگ یک با لوله باید استفاده بار هر از بعد داروها و غذا با لوله انسداد از جلوگیری برای -

 .کرد استفاده آن کردن باز برای گرم آب از فقط باید نیز شد مسدود دارو یا غذا با کامل طور به لوله

 شدن ازب به کمک برای توان می و است لوله بازکردن و شستشو برای گرم آب بجز دیگر محصول هیچ از استفاده عدم مهم نکته -

 .  شود گرفته تماس معالج پزشک با باید لوله انسداد رفع عدم درصورت. داد ماساژ را لوله زیاد فشار ایجاد بدون و آرامی به

 آن سوراخ شدن بزرگ یا و شدن کشیده یا دادن هل بعلت لوله جابجایی عالمت است ممکن گاستروستومی لوله اطراف از نشت -

 و وزانهر طور به لوله کردن تمیز و داده رخ عفونت علت به گاهی لوله اطراف ترشح.  شود گرفته تماس معالج پزشک با باید و بوده

 دستور با عفونت درمان.  شود می عفونت وقوع شدن کم باعث آن کارگذاری اوایل در جلدی بیوتیک آنتی پمادهای از استفاده

 وجود ، لوله اطراف در خونی ترشح ، درلوله خون ، زیاد های استفراغ ، مزمن های سرفه وجود -. شود می انجام معالج پزشک

 مالز درمان علت اساس بر تا شود داده اطالع معالج پزشک به باید تب و شکمی شدید دردهای ، خونی استفراغ یا مدفوع در خون

 .  شود انجام

 رفتهگ تماس معالج پزشک با سریعا باید شد خارج تصادفی بطور اگر و شود تعویض یا خارج پزشک توسط فقط باید PEG لوله. 

 .شود تعویض باید و شده خراب و مستهلک سال 2تا 1عرض در PEG تیوب.   شود

 مراقبت

 ی لوله و لوله ورود محل بین پانسمان صورت به استریل گاز کوچک ی الیه یک است الزم عفونت از جلوگیری برای

 .شود گذاشته گاستروستومی

 شسته صابون و آب با باید پوست.دارد وجود شدن دردناک و خارش و قرمزی احتمال چون شود انجام باید نیز پوست از مراقبت

 .شود خشک پارچه برداشتن و گذاشتن با و شود
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 صورت در شده ایجاد راه چون شود داده اطالع پزشک به سرعا باید بیمار توسط یا تصادفی طور به لوله خروج صورت در:نکته

 . شود می مسدود ساعت 6 تا ۴ از بعد مجدد جاگذاری عدم

 

 پزشکی علوم دانشگاه منتخب مراکزآموزشی،درمانی در استانداردها با ای لوله ی تغذیه اجرای نحوه مقایسه

 فاتحی ناهیده آشوری، ،الهه1388-1389 سال اصفهان

 چکیده

 تفادهاس   ای لوله تغذیه ،از دارد را غذایی مواد هضم توانایی گوارش سیستم اما نبوده دهانی تغذیه به قادر که بیمارانی در: مقدمه

 و عفونت خطر ،کاهش گوارش سیستم عملکرد حفظ به منجر و بوده صرفه به ومقرون  امن بیمار برای روش این. شود می

 عفونت،اسهال،انسداد پنومونی، آسپیراسیون نظیر مشکالتی باعث تغذیه نوع این صحیح اجرای عدم اما( 1.)گردد می سپسیس

 و سازگاری ایجاد عوارض، کاهش در میتواند شود اجرا آن استاندارد براساس فوق تغذیهی روش اگر و شود می... تغذیه لولهی

 . باشد داشته عمدهای نقش آنان های-هزینه کاهش بیمارستان، در شدن بستری مدت طول کاهش زندگی، مطلوب شیوهی

 عمومی جراحی بخشهای در شاغل پرستار 37 پژوهشگران که بوده مقطعی نوع از تحلیلی توصیفی، مطالعه یک پژوهش این: روش

 مورد پایایی و روایی نظر از که لیستی چک. دادند قرار مطالعه مورد مینمودند، تغذیه را گاستروستومی دارای بیماران که اعصاب و

 و یفراوان) توصیفی آماری روشی از اطالعات تحلیل و تجزیه جهت. شد گرفته کار به اطالعات آوری جمع برای گرفت، قرار تأیید

 .شد استفاده مشاهدات تکرار با واریانس آنالیز اسپیرمن، همبستگی ضریب -زوج t آزمون)استنباطی و( میانگین

 رکمت داری معنی بطور( اجراء از بعد -اجراء حین -اجراء از قبل)مراحل تمامی در اقدامات نمره میانگین که داد نشان یافتهها:نتایج

 با( اجراء از بعد -اجراء حین -اجراء از قبل) مرحله سه کل در اقدامات نمره بین همچنین( . p<۰۰1/۰)میباشد استاندارد از

 سه کل در اقدامات نمره میانگین همچنین.است داشته وجود معکوس دار معنی ارتباط بخش در کار تجربه مدت و کار سابقهی

 از بیشتر خانمها نمرهی میانگین که طوری به( pvalue-۰31/۰)است داشته وجود دار معنی تفاوت آقایان و خانمها بین مرحله

 هداشت وجود معنیدار تفاوت نمونهها استخدام وضعیت و مرحله سه کل در اقدامات نمره میانگین بین همچنین.است بوده آقایان

 .است بوده رسمی افراد از بیشتر غیررسمی افراد نمره میانگین که بطوری.است
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