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کومش
عنوان یک تشخیص کلیدی در تغییرات ایجاد شده در وضعیت

این معیار هنوز هم به عنوان یک معیار استاندارد در بخشهای

نورولوژیکال بیمار محسوب شده و در مدیریت بیماران مربوط

مراقبت ویژه و اورژانس برای ارزیابی بیماران کموایی اسوتفاده

به اعصاب نقش اساسی ایفا میکند .به منظوور ارتقواک کیفیوت

میشود .روایی و پایایی این ابزار به زبانهای مختلفی بررسوی

مراقبت از بیماران ،پرستار باید توانایی ارزیابی دقیق تغییورات

شده است [ ]10،9و اما نسخه فارسی آن برای بیماران بخوش

ایجاد شده در این بیماران را داشته باشد [ .]2بیمواران کموایی

مراقبت ویژه در مطالعات اندکی بررسی شده است [ ]12،11با

نیز بیشتر از بقیه در طوول دورههوای مراقبوت پرسوتاری بوه

توجه به کاربرد و استفاده گسترده ایون معیوار بورای بیمواران

مراقبت کلوینگور نیازمنود هسوتند توا تموامی عمو کردهوای

کمایی هدف این مطالعه بررسی روایی پیشبینی پیامد ترخیص

فیزیولوژیکی و روانشناختی آنها مورد توجه قرار گیورد []2

از بیمارستان و پیدا کردن بهترین نقطه برش برای آن و پایوایی

رایجترین ابزار جهت بررسی و تعیین سطح هوشیاری بیمواران

بین ارزیابهای مختلف این معیار در بیمواران کموایی بخوش

کمایی ،معیار کمای گالسکو میباشد [ .]3معیار کمای گالسکو

مراقبت ویژه میباشد.

از سال  1974بوه عنووان ارزیوابی میوزان سوطح هوشویاری،

جدول  .1ویژگیهای معیار گالسکو

ارزیابی تغییرات ایجاد شده در سطح هوشویاری و پویشبینوی
پیامد در بیماران با صدمات مغزی شدید به کار مویرود []5،4

شاخص

امتیاز

پاسخ چشمی
4

خود بخودی و ارادی

3

در واکنش به صدا

مغزی حاد مانند سکته مغزی و خونریزیهای داخو مغوزی،

2

با محرک های دردناک

کاربرد دارد .معیار کمای گالسکو با نمره دادن به توانایی بیمار

1

عدم واکنش

و این ابزار برای مواردی چون صدمات ناحیه سور ،اخوتال ت

پاسخ کالمی

در باز کردن چشمها (نمره ،)1-4پاسخهای حرکتی (نموره-6
 )1و پاسخهای کالمی (نمره )1-5که در ک بین  3-15نموره
میشود ،سطح هوشیاری بیمار را ارزیابی میکنود (جودول .)1
کمترین نمره در این معیار به معنای اخوتالل شودید عصوبی و
با ترین نمره به معنای هوشیاری کام شخص مویباشود [.]4

5

هوشیار(پاسخ به سوا ت مربوط به مکان ،زمان وشخص)

4

پاسخ های نامناسب به سوا ت میدهد و گیج است

3

کلمات نامناسب بکار میبرد

2

صداهای نا مفهوم

1

عدم واکنش

این ابزار برای ارزیابی بیماران صدمات مغزی مفید است ولوی

پاسخ حرکتی

در بسیاری موقعیتها به سختی یک ارزیابی دقیقی بوه دسوت

6

اجرای دستورات

میدهد چون تمامی اجزاک ضروری بورای ارزیوابی هوشویاری

5

حرکات را لوکالیزه میکند

4

خود را از محرک دردناکدورمیکند

3

فلکسیون غیر طبیعی (دکورتیکه)

2

اکستانسیون غیرطبیعی(دسربره)

1

عدم واکنش

بیماران کمایی را ندارد [ .]6از جمله میتوان به عودم ارزیوابی
از اجووزای کالمووی بیموواران اینتوبووه و نوواتوانی در ارزیووابی
رفلکسهای ساقه مغزی نام برد [ .]9،7،3همچنین توانوایی در
ارزیابی پاسخهای حرکتی بیمار نیز اغلب تحت تاثیر مسکنها
قرار میگیرد .ابزار  GCSبیشتر به سمت ارزیابی پاسوخهوای
حرکتی رفته چون حداکثر نمره ( 6نمره) را در بین سایر موارد
دارد .بنابراین این ابزار روی ارزیابی دقیق سطح هوشیاری در
بیماران مصرفکننوده دارو یوا بیموارانی کوه دارای جراحوات
حرکتی هستند ،تاثیر میگذارد [ .]2علیرغم این محدودیتهوا

مواد و روشها
در مطالعه حاضر مجموعاً  44نفر از بیماران بخش مراقبت
ویژه بیمارسوتان شوهید بهشوتی قوم در سوال  2013بوا روش
نمونهگیری مبتنی بر هدف به عنوان نمونه تحوت مطالعوه قورار

سمیه مومنیان و همکاران

...
گرفتنوود .معیوار ورود بیموواران سوون بووا ی  14سووال و عوودم

بیماران زمان ترخیص از بیمارستان نشان میدهود .هومچنوین

هوشیاری به علت ضربه مغزی حاد بود .ارزیوابی بیمواران در

برای محاسبه نسبت شانس نمرات معیار کمای گالسکو بورای

یک دوره هفت روزه ،از ابتدای ورود آنها به بخوش مراقبوت

پیشبینی این دو وضعیت از رگرسیون لجستیک اسوتفاده شود.

ویژه انجام شد .معیارهای خروج شام بیموارانی بوود کوه بوا

میانگین نمره دو ارزیاب برای هر بیمار بورای تحلیو منحنوی

داروهای بلوککننده عصبی -عضالنی تحوت درموان بودنود و

 ROCو رگرسیون لجستیک استفاده شود .تموامی تحلیو بوا

بیمارانی که کمتر از  30دقیقه به ارزیوابی ،از مسوکن اسوتفاده

استفاده از دو نرمافزار  SPSSv20و  MedCalc 14انجام شد.

کرده بودند.
ابزار کمای گالسکو توسط سه گروه مختلف نمورهگوزاری

نتايج

شد :شام  2پزشک بخش مراقبتهوای ویوژه 2 ،سرپرسوتار

میانگین سنی  44بیمارتحت مطالعه  42/6±11/7بود کوه

بخش مراقبتهای ویژه و  2دانشجوی پرستاری که هر یک از

از این میان  74/1درصد ( 63نفر) آنها مرد بودند .در زموان

پرستاران و پزشکان بویش از  2سوال تجربوه کوار در بخوش

ارزیابی بیماران  61نفر از آنها ( )%71/4لولوهگوذاری شوده

مراقبت ویژه داشتند .هر یک از این افراد به طور مسوتق و در

بودند ،بنابراین در زیرمقیاس کالمی ،برای آنها نمرهی  1ثبت

یک دوره زمانی یک ساعته ابزار فوق را نمرهگوذاری کردنود.

شد 16 .بیمار ( )%14/4در زمان ترخیص از بیمارستان فووت

جفتهای تشکی دهنده ارزیابها عبارت بودنود از :پزشوک-

کردنوود ( )mRs=6و  40بیمووار ( )%47/1نوواتوانی در زمووان

پرستار ،پزشک-دانشجو ،پرستار-دانشجو ،پزشوک-پزشوک،

ترخیص داشتند ( .)mRs=3-6در مجموع  164ارزیابی ،برای

پرستار-پرستار ،دانشجو-دانشجو .هر جفت از ارزیابهوا 14

تعداد  44بیمار با معیار کمای گالسکو انجام شد که نموره کو

بیمار کمایی را بررسی کردند ،بنابراین در ک  44پرسوشناموه

معیار و هر یک از زیرمقیاسهایش در شک  1نشان داده شده

جمعآوری و تکمی گردید .همچنین یکی از افراد هر جفت به

است .ثبات درونی معیار با بود؛ آلفای کرونباخ برابور 0/42

طور تصادفی انتخاب شده و مقیواس ) (mRSرا روی بیمواران

محاسبه شد .پایایی بین ارزیابهوا در ثبوت نموره کو معیوار

فوووق ،در حوین توورخیص از بیمارسووتان انجووام دادنوود .شویوه

گالسووکو بووین تمووامی ارزیووابهووا (،%95 CI 0/40-0/44

نمرهگزاری این پرسشنامه بوین  0توا  7مویباشود =0 :فاقود

 )0/434بسیار عالی بود.

عالمت =1 ،فاقد ناتوانی خاص =2 ،ناتوانی ناچیز =3 ،ناتوانی

آمارهی کاپا برای بررسی توافق بین هر جفت از ارزیابها

متوسط =4 ،ناتوانی نسبتاً شدید =5 ،ناتوانی شدید =6 ،مور

در ثبت نمرات ک مقیاس و هر یوک از زیرمقیواسهوایش در

[ .]11در این مطالعه مقیاس  mRSبوه صوورت  =2-0پیامود

جدول  2نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشوود،

خوب =6-3 ،پیامد ناتوانی ،نمرهگزاری شد.

توافق بین جفت ارزیابها بدون توجوه بوه سوطح تخصوص و

پایایی بین ارزیابهای معیار کمای گالسکو برای نمره ک

تجربهشان بسیار خووب بوود .بورای ارزیوابی توانوایی معیوار

و هر یک از شاخصهای آن با استفاده از آمار کاپوای وزنوی

گالسکو در پیشگویی مر

سنجیده شد .مقدار ضریب کاپای کمتر از  0/4به عنوان توافق

مساحت زیر منحنی راک ( )AUCبرآورد شد که در جودول 3

ضعیف و مقدار بزر تر از  0/4به عنووان توافوق عوالی بوین

نشان داده شده است .مساحت زیر منحنی راک برای نمره کو

ارزیابها در نظر گرفته شد .همسانی درونی ابوزار بوهوسویله

معیار گالسکو در پیشگویی مر

(%95 CI 0/664-0/456

آلفای کرونباخ بررسی شد [ .]14،13روایی پیشبینوی نیوز بوا

 )AUC=0/772،بود به طوریکه بهتورین نقطوه بورش بورای

استفاده از منحنی  ROCبررسی شد .این منحنی قدرت معیوار

نموره ( 6حساسویت  ،%100ویژگوی ) %61

کمای گالسکو را برای پیشبینی وضعیت مر

و ناتوانی شدید

پیشبینوی مور

و یا نواتوانی در زموان تورخیص،

بهدست آمد .همچنین مساحت زیر منحنی راک برای پیشگویی
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کومش
ناتوانی شدید ( )AUC=0/947، %95 CI 0/934-1بود و باز

خواهد یافت ( .)OR=0/6 ،%95 CI 0/43-0/43همچنین به

هم بهترین نقطه برش همان نمره ( 6حساسیت  ،%100ویژگوی

ازای یک واحد افوزایش در نموره نیوز مقودار %40کواهش در

 )%95بود.

شانس رخداد ناتوانی شدید را خواهیم داشت (CI 0/04-0/4

جدول شماره  4نیز نتوایج رگرسویون لجسوتیک را نشوان

 .)OR=0/3 ،%95میزان طبقهبندی صحیح بیمواران فووتی بوا

میدهد .به ازای هر یک واحد افزایش در نمره معیار گالسوکو

استفاده از معیار گالسکو  %41و برای پیامد ناتوانی  %92بوود.

شانس مر

هنگام ترخیص از بیمارستان مقدار  %40کواهش

این نتایج بعد از تعدی دو متغیر جنس و سن نیز تغییر نکرد.

شک  .1فراوانی نمرات معیار کمای گالسکو برای  164ارزیابی انجام شده
جدول .2توافق بین ارزیابهای معیار کمای گالسکو
جفت های ارزیاب

تعداد بیماران

چشمی

کالمی

حرکتی

ک

پزشک – پرستار

14

0/967

1

0/463

0/934

پرستار -دانشجو

14

1

1

0/939

0/967

پزشک -دانشجو

14

0/905

1

0/904

0/937

پزشک -پزشک

14

0/457

0/972

0/496

0/970

پرستار -پرستار

14

0/955

1

0/931

0/432

دانشجو -دانشجو

14

0/905

0/406

0/904

0/437

ک

44

0/971

0/949

0/961

0/434

میزان توافق با استفاده از آماره کاپای وزنی محاسبه شده است.
جدول .3تحلی منحنی راک در پیش بینی پیامد مر

و ناتوانی هنگاه ترخیص از بیمارستان

Modiﬁed Rankin score = 6
)AUC (95% CI

Modiﬁed Rankin score 3–6
)AUC (95% CI

پاسخ ک معیار گالسکو

(0/772 )0/664-0/456

(0/947 )0/934-1

پاسخ چشمی

(0/741 )0/635-0/43

(0/961 )0/495-0/991

پاسخ حرکتی

(0/777 )0/674-0/46

(0/964 )0/905-0/994

پاسخ کالمی

(0/674 )0/564-0/772

(0/767 )0/662-0/452

متغیر

جدول  .4نسبت شانس و میزان طبقه بندی صحیح معیار گالسکو برای بیماران فوتی و ناتوان با استفاده از رگرسیون لجستیک
Modiﬁed Rankin score = 6

متغیر

نسبت شانس
)(95% CI

پاسخ ک معیار کمای
گالسکو

0/ 6
()0/43-0/43

درصد طبقه بندی صحیح
92/9

Modiﬁed Rankin score 3–6

نسبت شانس
)(95% CI

0/ 3
()0/04-0/4

درصد طبقه بندی صحیح
42/2

سمیه مومنیان و همکاران
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توافق بین جفتهای مختلف ارزیوابهوا بوا سوطوم مختلوف
مهارت ،شوام پزشوک ،پرسوتار و دانشوجو عوالی بوود .بوه
طوریکه برای جفتهای دانشجو-پرستار و دانشجو-پزشوک
با وجود مهارت کمتر دانشجو نسبت به پرستار و پزشک معیار
توافق عالی گزارش شد .البته توافوق بوین دانشوجو -دانشوجو
نسبت به جفتهای پزشک-پزشک و پرستار -پزشک کومتور
بود .بنابراین به طور کلی میتوان گفت مهارت ارزیابها تأثیر
چندانی روی نتایج حاص از ارزیابی سطح هوشیاری بیمواران
کمایی با استفاده از معیار گالسکو ندارد .در مطالعه محمدی و
همکارانش نیز توافق بین ارزیاب آموزشدیده و آموزشندیده
 0/91گزارش شود ]14[ .ایون نتوابج بوا مطالعوات ،Hickey
 Akavipatو  Rowlyeکه توافق بین ارزیابهای مختلف اعوم
از پزشک و پرستار را بررسی کورده بودنود همخووانی داشوت
[.]16،15،1
نتایج مطالعه ما نشان داد قدرت پیشگویی معیار گالسوکو

شکل  .2منحنی راک نمره کل معیار گالسکو برای پیش بینی پیامد مرگ و
ناتوانی هنگام ترخیص از بیمارستان

برای پیشبینوی پیامود مور

و نواتوانی هنگوام تورخیص از

بیمارستان عالی بود .همچنین سوطح زیور منحنوی راک بورای

بحث و نتيجهگيري

پیامد ناتوانی بیشتر از پیامد مر

معیار گالسوکو یوک معیوار سواده بورای ارزیوابی سوطح

با تر معیار گالسکو برای پیشبینی ناتوانی نسبت به مور

بود کوه نشوان از توانوایی
را

هوشیاری بیماران مبتال به صدمات مغزی میباشد که با وجود

دارد .در مطالعه  Balestreriو  Buyukcamنیوز مقودار سوطح

محدودیتهای آن هنوز هم به عنوان یک معیوار رایوج بورای

زیر منحنی برای پیامد مر

و ناتوانی با یافتهها ما نزدیک بود

بیماران کمایی استفاده میشوود .در ایون مطالعوه توافوق بوین

بهطوریکه این دو مطالعه نیز توانایی عالی پیشبینی دو پیامود

ارزیابهای مختلف برای معیار گالسکو بررسی شد .ارزیابها

مور

و ناتوانووایی را بوورای معیوار گالسووکو گووزارش کردنوود

شام پرستار ،پزشک و دانشجو بودند .توافق بین ارزیوابهوا

[ .]17،9اما در مطالعه  Ekenو همکارانش توانایی پویشبینوی

در این مطالعه عالی  =0/434بود کوه ایون نتیجوه بوا مطالعوه

مر

بهتر از پیامد ناتوانی برای معیار گالسوکو بوود .البتوه در

 Hickeyکه توافق بین ارزیوابهوا را بورای معیوار گالسوکو

این مطالعه برای هر دو پیامد مور

 =0/42بهدست آورده بوود همخووانی داشوت [ .]1هومچنوین

منحنی نسبت به مطالعه ما کمتر بوود [ .]10نسوبت شوانس در

 Akavipatو  Rowlyeدر مطالعات خود توافق بین ارزیابهوا

مطالعه ما برای پیامد مر

بیشتر از پیامود نواتوانی بوود .بوه

را برای معیار گالسکو به ترتبیب  =0/45و  =0/96بوهدسوت

طوریکه درصد طبقهبندی صحیح معیار گالسکو بورای پیامود

آوردند [ Balestreri .]16،15نیز توافوق را بورای ایون معیوار

مر

بیشتر از پیامد ناتوانی بهدست آمد کوه ایون نتیجوه بوا

 =0/943گزارش کرد [ .]17محمدی و همکارانش نیز پایوایی

مطالعه  Cohenهمخوانی داشت [ .]2اما در

بین ارزیابها را برای نسخه فارسی ایون معیوار مقودار 0/96

و همکارانش نسبت شانس پیامد ناتوانی هنگام ترخیص نسبت

بهدست آوردند [ .]14همچنین نتایج این مطالعه نشوان داد کوه

بیشتر گزارش شد [ .]3البته در مطالعه ما میزان

به پیامد مر

و نواتوانی مسواحت زیور
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کومش
طبقهبندی صحیح معیار گالسکو برای هر دو پیامد خوب بوود
 نیوز ایون دو میوزان بواWijdicks  وCohen که در مطالعوه
.]3،2[ گزاش شد
به طور کلی با توجه به یافتههای این مطالعه میتوان نتیجه
.گرفت معیار گالسکوی کما پایایی و روایی قابو قبوولی دارد
 بنابراین چنین به.از مزیت دیگر این معیار ساده بودن آن است
نظر میرسد که معیار گالسکو با توجه به محدودیتهوایی کوه
دارد هنوز هم به عنوان ابزاری مناسب در اندازهگیری تغییرات
.سطح هوشیار بیماران کمایی میباشد

منابع
[1] Hickey JV, Ryan M. (1997). Cerebral aneurysms.
Hickey, J.V. The Clinical Practice of Neurological and
Neurosurgical Nursing. (4th Ed.). Philadelphia: Lippincott:
569-584.
[2] Cohen J. Interrater reliability and predictive validity
of the FOUR score coma scale in a pediatric population. J
Neurosci Nurs 2009; 41: 261-267.
[3] Wijdicks EF. Clinical scales for comatose patients:
the glasgow coma scale in historical context and the new
FOUR Score. Rev Neurol Dis 2006; 3: 109-117.
[4] Teasdale G. Assessment of coma and impaired
conscousness. Lancet 1974; 2: 81-84.
[5] Marshall LF, Gautille T, Klauber MR, Eisenberg
HM, Jane JA, Luerssen TG, et al. The outcome of severe
closed head injury. Special Supplements 1991; 75: S28S36.
[6] Murthy T. A new score to validate coma in
emergencydepartment—FOUR score. Indian J Neur 2009;
6: 59-61.
[7] Fischer M, Rüegg S, Czaplinski A, Strohmeier M,
Lehmann A, Tschan F, et al. Research inter-rater reliability
of the full outline of un responsiveness score and the
glasgow coma scale in critically ill patients: a prospective
observational study. 2010

Koomesh

Winter 2017, 19 (1):129-134

Reliability and predictive validity of outcome at discharge of
Glascow coma scale in an intensive care unit population
Somayeh Momenyan (Ph.D candidate)1, Faezeh Kabiri (Ph.D student) 2*, Bahareh Gholamichaboki
(Ph.D candidate) 3, Ali Arjmand (M.D) 4, Reza Heidarifar (B.Sc) 5
1 - Epidemiology and Biostatistics Department, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
2 –Microbiology Department, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
3 –Paramedical sciences Faculty, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4- Mother hospital, Intensivist, Qom, Iran
5- Medicine, Quran and Hadith Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran,
Iran
(Received: 21 Jan 2016; Accepted: 14 Sep 2016)

Introduction: The Glasgow coma scale (GCS) score is a commonly used in the initial evaluation of
patients with traumatic brain injury (TBI). The GCS has some limitations to evaluate the unconscious
patients. This study aims to reliability and predictive validity of outcome at discharge of GCS in an
intensive care unit population.
Materials and Methods: This study is a cross-sectional method in 84 patients with acute brain injury in
Shahid beheshti hospital in Qom (Iran). The inter-rater agreement for the GCS scores was evaluated by the
weighted kappa. Outcome prediction power of the scales was assessed by the area under the curve (AUC)
in the ROC curve.
Results: In total, 168 ratings were performed for 84 patients by the GCS score. Inter-rater reliability for
GCSC score was excellent. Cronbach’s showed a high degree of internal consistency for the GCS (α=0.82).
The inter-rater agreement for each pair of raters was excellent (kw 0.838, 95% CI 0.889 - 0.987). The
results show that scale is able to predict in-hospital mortality and poor outcome. The cut of point was 6.
Conclusion: The researchers conclude that the reliability and predictive validity of Persian version of
the GCS score is a valid scale. The present study shows that the Persian version of the GCS score is a
reliable tool for the measurement of consciousness changes in TBI patients.
Keywords: Brain Injuries, Glasgow Coma Scale, Consciousness, Intensive Care Units
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