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پيشگفتار

تهویه مكانیكی یكی از بخش هاي طب است که رشته هاي مختلف پزشكی و در راس آن ها متخصصین داخلی و بیهوشی
با آن ارتباط زیادي دارند .از حدود  60سال پیش که تهویه مكانیكی به صورت تهویه منفی با ریه آهنی ) (iron lungو یا
ونتیالتورهاي شكل تانک ) (tank ventilatorبراي کمک به مجروحان جنگ جهانی ابداع شدند ،دستگاه هاي ونتیالتور و
تهویه مكانیكی پیشرفت هاي زیادي کرده اند ،و هر روز ونتیالتورهاي جدید به سرعت با امكانات جدیدتر به بازار وارد می شوند.
امروزه به جاي تهویه منفی ،از تهویه با فشار مثبت استفاده می شود.
از آن جایی که کتابی به زبان فارسی در این زمینه تالیف نشده است ،و اغلب کتاب هاي مربوط به تهویه مكانیكی یا به
صورت سربسته بحث کرده اند و یا این مبحث را بسیار زیاد بسط داده اند ،تصمیم گرفتیم تا با زبان ساده اصول و پایه تهویه
مكانیكی را در این کتاب جمع آوري کنیم .سع ی شده است تا مباحث کامال کاربردي باشند و در آخر هر فصل تعدادي سوال
کلینیكی و نحوه برخورد با آن ها آورده شده است .این کتاب براي دانشجویان پزشكی ،رزیدنت هاي رشته هاي مختلف از جمله
داخلی ،بیهوشی ،طب اورژانس ،قلب و  ...و همچنین پرستاران شاغل در بخش هاي  ICUکاربردي است .امید است توانسته
باشیم گامی در جهت بهبودي هر چه بیشتر بیماران برداریم.
در نهایت از انتقادات سازنده دوستان استقبال می شود.
E mail : najafizadehtx@gmail.com
E mail : raminsami@yahoo.com
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فصل اول
مكانيك تنفس
بخش اول :مكانيك يك تنفس خودبخودي
طی یک چرخه تنفس خودبخودي هواي تازه وارد ریه می شود و هواي موجود در ریه ها خارج می شود که اصطالحاً "

تهویه " ( ) ventilationنامیده می شود .چرخه تنفس شامل مراحل دم و بازدم است .دم یک فعالیت وابسته به عضالت
تنفسی است  ،اما بازدم به صورت غیر فعال انجام می شود و نیاز به صرف انرژي ندارد.براي اینكه هوا بتواند از مجاري تنفسی
وارد آلوئولهاي تنفسی شود باید بین این دو ناحیه اختالف فشار وجود داشته باشد ،به نحوي که فشار در ورودي دهان و بینی
بیشتر از فشار آلوئول ها باشد ( .)pressure gradientدر زمان بازدم باید فشار هوا در آلوئول ها بیشتر از فشار دهان و
بینی (فشار جو ) باشد ،تا جریان هوا برقرار شود و هواي موجود در ریه تخلیه شود .در انتهاي دم و بازدم چون اختالف فشار
برداشته می شود جریان هوا از بین می رود.
براي درک بهتر مكانیک تنفس نرمال باید با اصطالحات زیر آشنا شد (: )1
 : Airway opening pressure (Paw) .1منظور فشار دهان یا بینی است که معادل صفر در نظر گرفته می شود
(البته دقت شود که فشار واقعی در این بخش  760 mmhgاست).
 :Intrapleural pressure )Ppl( .2منظور فشار فضاي پلور است و نسبت به فشار دهان که صفر است سنجیده می
شود .این فشار توسط فعالیت دیافراگم و سایر عضالت تنفسی ایجاد می شود.به طور میانگین مقدار  Pplدر انتهاي دم )(-10
 cm h2oو در انتهاي بازدم (-5) cm h2oاست .در واقع میزان فشار پلور در قسمتهاي مختلف آن یكسان نیست ،درقله ریه فشار
منفی تر و در قواعد مثبت تر است .این فشار را با بالون داخل مري اندازه می گیرند.
 :Alveolar pressure ) Palv( .3منظور فشار داخل آلوئول و یا داخل ریه است .این فشار برآیند فعالیت عضالت تنفسی
و خاصیت ارتجاعی ریه است .طی دم این فشار حدود  (-1) cm h2oو در بازدم حدود (+1) cm h2oاست.
 :Transairway pressure (Pta) .4منظور اختالف فشار دهان و آلوئول است که طی دم باعث می شود جریان هوا
برقرار شود:
𝑣𝑙𝑎𝑃 𝑃𝑡𝑎 = 𝑃𝑎𝑤 −
بنابراین در حالت عادي در انتهاي دم :
𝑂 𝑃𝑡𝑎 = 0 − (−1) = +1𝑐𝑚 𝐻2
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شكل ( :)1-1فشارهاي مختلف در سیستم تنفس
From Wilkins RL, Stoller JK, Scanlan CL: Egan’s Fundamentals
of Respiratory Care, ed 8, St Louis, 2003, Mosby

جدول ( :)1-1اختصارات مربوط به مكانیک ریه
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 : Transpulmonary pressure (Ptp) . .5به تفاوت فشار بین آلوئول و فضاي پلور گفته میشود که باعث باز شدن
آلوئول ها می شود .به آن  Trans alveolar pressureنیز اطالق می شود:
𝑙𝑝𝑃 𝑃𝑡𝑝 = 𝑃𝑎𝑙𝑣 −
براي باال نگه داشتن این فشار که منجر به تهویه می شود دو اقدام می توان انجام داد ،یكی کاهش بیشتر فشار پلور (منفی
تر شدن فشار) که به آن تهویه با فشار منفی گفته می شود و یا افزایش فشار آلوئول که تهویه با فشار مثبت نامیده می شود.
در یک تنفس خودبخودي طی دم فشار پلور از )𝑂  (−5𝑐𝑚 𝐻2به )𝑂  (−10𝑐𝑚 𝐻2می رسد که این فشار به آلوئول
ها منتقل می شود و فشار داخل آلوئول منفی تر می شود ،و به عبارتی  Ptaزیاد می شود.در نتیجه جریان هوا از دهان و
بینی به آلوئول برقرار می شود .با افزایش حجم آلوئول ،جریان هوا قطع می شود .طی بازدم به علت آزاد شدن عضالت دیافراگم
و خاصیت ارتجاعی جدار قفسه سینه فشار پلور به سمت مثبت شدن می رود و از )𝑂  (−10𝑐𝑚 𝐻2به )𝑂 (−5𝑐𝑚 𝐻2
می رسد .بنابراین فشار آلوئول که در انتهاي دم برابر فشار دهان (یعنی صفر) شده بود با افزایشی به میزان )𝑂  (5𝑐𝑚 𝐻2به
)𝑂  (+5𝑐𝑚 𝐻2می رسد .بنابراین اختالف فشار آلوئول و دهان ) (Ptaمنجر به برقراري جریان هوا و خالی شدن آلوئول ها
می شود.

 : Compliance (C) .6کمپلیانس عبارت است از توانایی بافت براي منبسط شدن ،به نحوي که هرچه با فشار کمتر
انبساط بیشتري ایجاد شود ،کمپلیانس آن بافت بیشتر است.
 Elastanceمعكوس کمپلیانس است و بیانگر میزان تمایل بافت منبسط شده براي برگشتن به حالت اول است.
در واقع کمپلیانس میزان تغییرات حجم به ازاي میزان تغییرات فشار است.
𝑣𝛥
𝑝𝛥

=𝑐

در مورد دستگاه تنفس  ،کمپلیانس نه تنها بستگی به بافت ریه دارد ،بلكه جدار قفسه سینه هم در میزان کمپلیانس نقش
دارد .در حالت طبیعی کمپلیانس سیستم تنفس حدود 𝑂 𝐻 𝑚𝑐 100 𝑐𝑐⁄است)2(.
2

( Resistance (R).7مقاومت)  :مقاومت راه هوایی زمانی مفهوم پیدا می کند که جریان هوا برقرار شود و به صورت زیر
محاسبه می شود:
𝑦𝑎𝑤𝑟𝑖𝑎𝑃
𝑤𝑜𝑙𝐹

= 𝑤𝑎𝑅

𝑐𝑚 𝐻2 𝑂⁄
در یک فرد نرمال این مقاومت حدود 𝑐𝑒𝑠 𝑙.

 0.6 − 2.4است.

وقتی بیمار اینتوبه می شود چون مسیر عبور هوا تنگ می شود مقاومت سیستم باال می رود.
( Time constant (T.c).8ثابت زمانی) :آلوئول هاي یک ریه نرمال نسبت به یكدیگر خصوصیات متفاوتی دارند .برخی
مقاومت بیشتري دارند و برخی کمپلیانس باالتري دارند .بنابراین در بررسی ها باید کمپلیانس و مقاومت کل سیستم را مد نظر
گرفت .مدت زمانی که واحد هاي ریوي نیاز دارند تا پر و خالی شوند ،به میزان مقاومت و میزان کمپلیانس آنها بستگی دارد و
7
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به همین ترتیب پر و خالی شدن ریه  ،بستگی به مقاومت و کمپلیانس کل سیستم دارد .هر چه مقاومت مجاري و یا کمپلیانس
بیشتر باشد ،زمان بیشتري الزم است تا ریه پر و یا خالی شود .بنابراین ثابت زمانی پر و خالی شدن از حاصلضرب این دو گزینه
به دست می آید:
𝑅 × 𝐶 = 𝑐 𝑇.
𝑐𝑚 𝐻2 𝑂⁄
𝑙
مثالً اگر کمپلیانس ریه 𝑂  0.1 ⁄𝑐𝑚 𝐻2باشد و مقاومت راههاي هوایی 𝑐𝑒𝑠 𝑙.

 1باشد آنگاه:

𝑐𝑚 𝐻2 𝑂⁄
𝑇. 𝑐 = 0.1 𝑙⁄𝑐𝑚 𝐻 𝑂 × 1
𝑐𝑒𝑠 𝑙. 𝑠𝑒𝑐 = 0.1
2
در طول مدت یک ثابت زمانی (  % 63 ) T.cهوا جابجا می شود و به همین ترتیب در دو برابر  ( T.cمثالً در این فرد
0/2ثانیه)  %86در سه برابر  %95 Tcو در چهار برابر ( T.cمثالً در این فرد 0/4ثانیه)  %98هوا جابجا می شود .تقریباً بعد از
پنج  T.cکل هوا خارج و یا وارد ریه می شود.
اهمیت آگاهی نسبت به  T.cاین است که وقتی بیمار اینتوبه را تحت تهویه مكانیكی قرار دادیم اگر زمان دم را کمتر از سه
 T.cقرار دادیم حجم جاري کافی دریافت نمی کند و به همین ترتیب اگر زمان بازدم را کمتر از سه تا چهار  T.cانتخاب
کنیم ،هواي موجود در ریه به اندازه کافی خارج نمی شود و ریه دچار پر هوائی پیشرونده می شود.

بخش دوم :مكانيك تنفس با فشار مثبت
حال که مكانیک تنفس طبیعی را شناختیم ،به مكانیک تنفس با فشار مثبت که مبناي دستگاه هاي تهویه مكانیكی
امروزي هستند می پردازیم.
همانطور که گفته شد ،اختالف فشار مجاري هوایی از دهان تا آلوئول باعث برقراري جریان هوا طی دم (تهویه) می شود .در
تنفس طبیعی این تفاوت فشار با عملكرد دیافراگم و ایجاد فشار منفی در فضاي پلور ایجاد می شود .اما در تهویه مكانیكی این
تفاوت فشار با باال بردن فشار دهان و بینی ممكن می شود .این فشار مثبت ،فشاري است که باید هم جوابگوي کمپلیانس
سیستم تنفسی باشد و هم بر مقاومت مجاري هوایی غلبه کند .این فشار بر اساس معادله حرکت سیستم تنفس قابل ارزیابی
است.

معادله حركت سيستم تنفسي ( ) Equation of motion for the respiratory sys.
براي اینكه ونتیالتور بتواند هوا را وارد ریه کند باید از فشار مثبت استفاده نماید .در ابتدا فشار مثبت ونتیالتور باعث غلبه بر
مقاومت مجاري می گردد و تا زمان غلبه کامل بر این مقاومت هیچ هوایی وارد ریه نمی شود .به مقدار فشاري که الزم است تا
بر مقاومت مجاري غلبه کند  P resistanceگفته میشود .بدلیل اینكه جریان هوا ) (ƒبا فشار(p) ،نسبت مستقیم دارد و با
مقاومت مجرا ) (Rنسبت عكس (ƒ = P resistance/R) ،بنابراین فشار مجرا با مقاومت و جریان نسبت مستقیم دارد
P resistance = R ƒ
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طبق این فرمول اگر فشار مجرا در بیماري که زیر ونتیالتور است باال باشد  ،باید به دنبال علل افزایش مقاومت مجاري مثل
گاز گرفتن لوله توسط بیمار ،برونكواسپاسم و امثال آن گشت.در ضمن چون جریان ) ، (ƒهمان حجم در واحد زمان است با
کم کردن حجم هواي جاري می توان جریان و به دنبال آن فشار مجرا را تا زمان رفع علت ،کاهش داد.
پس از غلبه بر فشار مجاري  ،دستگاه باید بتواند بر فشار االستیک ریه غلبه کند تا بتواند آلوئولها را باز کند .به فشار الزم
براي باز کردن آلوئولها فشار االستنس ) (P elastanceگفته می شود .این فشار به کمپلیانس ریه یا ظرفیت اتساع پذیري ریه
بستگی دارد .به دلیل اینكه کمپلیانس ریه با تقسیم حجم بر فشار به دست می آید و به عبارتی همان میزان تغییر حجم ریه
)(Vبر اساس فشار وارده است ) ، (C= V /Pپس:
P elastance= V /C
در صورتیكه فشار الزم براي غلبه بر االستیسیتی ریه باال باشد باز با کم کردن حجم جاري می توان فشار را موقتا تا رفع
مشكل کاهش داد.
بر اساس نكات ذکر شده  ،مجموع فشار مثبت ونتیالتور و فشار عضالت تنفسی که باعث ایجاد تنفس می شوند ،با مجموعی از
فشار مجاري و فشار االستنس ریه معادلند ،و این مبناي معادله حرکت می باشد که در زیر آورده شده است.
𝑒𝑐𝑛𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑃 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝑃𝑚𝑢𝑠 = 𝑃 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 +
اگر عضالت تنفسی از سیستم خارج باشند (مثالً بیماري که زیر تهویه مكانیكی فلج کننده عضالت گرفته است) فشار عضالت
تنفسی (  ) Pmusصفر است و فقط فشار مثبت ونتیالتور (  ) Pventعمل می کند:
𝑒𝑐𝑛𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑃 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑃 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 +
بنابراین:
)𝑒𝑐𝑛𝑎𝑖𝑙𝑝𝑚𝑜𝑐𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = (𝐹𝑙𝑜𝑤 × 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒) + (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒/
یا:
)𝐶𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = (ƒ × 𝑅) + (𝑉/
به این معادله ،معادله حرکت گفته می شود.
براي فهم تهویه با فشار مثبت باید فشارهاي مربوطه را بشناسیم .در واقع دستگاه هاي ونتیالتور گیرنده هاي فشار دارند که
می توانند فشار را در سطح ده ان چک کنند .با ثبت فشار دهان در لحظه هاي متوالی نموداري ثبت می شود که شامل
فشارهاي زیر است (شكل :)1-2
.1فشار پايه ) :(PEEPاگر هیچ فشار مثبت مداومی از طرف دستگاه برقرار نباشد این فشار صفر است اما از آنجائیكه
معموالً هنگام تنظیم دستگاه فشار پایه مداومی با عنوان فشار مثبت پایان باز دمی ( )PEEPتعریف می کنیم( ،بعداً
توضیح داده می شود) فشار پایه مجاري هوایی اغلب در سطح ( PEEPنقطه  )Aاست.
 .2فشار حداكثر ) : (Ppeakبا باال رفتن فشار مجاري هوایی طی دم این فشار به حداکثر مقدار خود می رسد که به آن
( )Ppeakاطالق می شود (نقطه  )Bدر این زمان جریان هوا قطع می شود ،بنابراین فشار به طور ناگهانی افت می کند
(نقطه .)C
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 .3فشار  :Plateauوقتی جریان هوا قطع شد ،فشار سیستم افت می کند اما هنوز بازدم شروع نشده است( .نقطه )C
این سطح فشار جدید فشار  Plateauاست.اگر این مقدار فشار را از  PEEPکم کنیم  P elastanceبه دست می آید:
𝑣 𝑇.
𝑐

= 𝑃𝐸𝐸𝑃 𝑃𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢 −

میزان افت فشار ،یعنی فاصله  Ppeakتا 𝑢𝑎𝑒𝑡𝑎𝑙𝑝𝑃 دقیقا به اندازه فشار الزم براي غلبه بر مقاومت مجاري است( P ،
) resistanceکه با قطع جریان هوا به صفر می رسد.
𝑓 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘 − 𝑃𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢 = 𝑅.
از زمانی که بازدم شروع می شود (نقطه  )Dفشار سیستم کم شده تا به حد پایه برگردد.
پس همانطور که در معادله حرکت ذکر شد  ،فشار حداکثري ( )Ppeakمجموع دو فشار است :یكی فشاري که براي پر کردن
آلوئول ها الزم است ) .(P Elastanceو دیگري فشاري که براي غلبه بر مقاومت مجاري هواي الزم است).(P resistance

p

resistance

D

B
C
elastance

A

peep
t
شكل (:)1-2نمودار فشار -زمان در یک تهویه با فشار مثبت
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سواالت:
 -1در فرد نرمال تغییر  1 cm H2Oدر فشار سیستم تنفس حجم سیستم تنفس چقدر تغییر می کند؟
أ) 10 cc
ب) 100 cc
ج) 200 cc
د) 400 cc
پاسخ :گزینه ب صحیح است .در واقع متن این سوال مطرح کننده کمپلیانس سیستم تنفس است .یعنی تغییرات حجم به ازاي تغییرات
فشار

𝑉∆
𝑃∆

و از آنجا که کمپلیانس سیستم تنفس  100 cc/cm H2Oاست گزینه ب جواب صحیح است.

 -2براي بیماري که کمپلیانس ریه  200 cc/cm H2Oو مقاومت راه هاي هوایی وي  2 cm H2O/l.secاست،
زمان بازدم وي چند ثانیه باشد ،تا از تخلیه کافی ریه مطمئن باشیم؟
أ)

 0.8ثانیه

ب)  1ثانیه
ج)  1.2ثانیه
د)  2ثانیه
پاسخ :براي تعیین زمان کافی دم و یا بازدم باید ثابت زمانی ) (Time Constantکل سیستم را محاسبه کنیم .حداقل  3برابر مدت
ثابت زمانی براي تخلیه مناسب ریه الزم است .در این بیمار ثابت زمانی که برابر حاصلضرب کمپلیانس و مقاومت است  0.4ثانیه می باشد.
بنابراین حداقل  1.2ثانیه ( 3برابر ثابت زمانی) زمان براي تخلیه کافی الزم دارد.

11

دکتر کتایون نجفی زاده – دکتر رامین سامی

ونتیالتور به زبان ساده

فصل دوم
انواع مدها
انواع مد ها )( Mode
مد دستگاه بیانگر شیوه اي است که دستگاه براي تهویه مكانیكی به کار می گیرد .که به دو دسته تقسیم می شوند .گروه
اول مدهاي کالسیک و گروه دوم مدهاي پیشرفته.
الف :مدهاي كالسيك:
نحوه شروع نفس دادن ) ،(triggerمالک پایان دهنده نفس دادن ) (cycleو محدودیت هاي تهویه اي )(control
یک مد را مشخص می کنند.
 .1آغازگر ) :(Triggerآغازگر دم را شروع می کند.که به دو شكل است :یكی دستگاه و دیگري بیمار .اگر آغازگر خود
دستگاه باشد ،بر اساس زمان تعریف شده دم را آغاز می کند .اگر آغازگر خود بیمار باشد  ،در این حالت دستگاه تغییرات فشار
ایجاد شده و یا تغییرات جریان ایجاد شده توسط بیمار را حس کرده و دم را کامل می کند.
 .2كنترل (هدف) :به سه دسته تقسیم می شود:
الف :كنترل حجمي ) :(volume targetedدر این حالت دستگاه حجم ثابتی را به بیمار می دهد.براي دستگاه تفاوتی
نمی کند که خصوصیات ریه بیمار(مقاومت و کمپلیانس آن) چگونه است .دادن همان حجم به ریه اي که کمپلیانس پایین و
یا مقاومت باال دارد به ترتیب با افزایش فشار االستانس و یا فشار مقاومت باعث افزایش فشار peakخواهد شد.پس در این
مدل فشار راه هاي هوایی متغیر است .چون در این حالت جریان ) (flowهم ثابت است ،اگر بیمار تالش براي گرفتن هواي
بیشتري بكند ،از طرف دستگاه حمایت نمی شود و ناهماهنگی ایجاد می شود .این نوع تهویه بیشتر در مواردي استفاده می
شود که هدف حفظ تهویه دقیقه اي کافی است.
ب .كنترل فشاري ) :(pressure targetedدر این حالت فشار ثابتی به مجاري هوایی وارد می شود و بنابراین بر
اساس خصوصیات ریه ،حجمی که دستگاه به بیمار می دهد متغیر خواهد بود.
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ج .كنترل تطابقي ) :(adaptiveکه در مدهاي پیشرفته کاربرد دارد.

بر اساس نوع نفس دادن ،سه گونه مد داریم:
 .1تهویه مداوم اجباري )(CMV) (continues mandatory ventilation
 .2تهویه متناوب اجباري)(IMV) (intermittent mandatory ventilation
 .3تهویه خودبخودي )(spontaneous ventilation
در جدول زیر با ترکیب دو تقسیم بندي فوق انواع مدها به دست می آیند:

نام هاي دیگر

نام مد

نحوه تنفس دادن

ACMV- ACVV

Vc – CMV

CMV

Vc- IMV

IMV

SIMV

کنترل

Volume control
spontaneous

PCV

Pc-CMV

p- SIMV

Pc-IMV

CMV
IMV

psv

Pressure control

spontaneous

جدول ( :)2-1انواع مدها

در اینجا چند مد معمول و پر استفاده توضیح داده می شوند:
 .1تهويه مداوم اجباري )(CMV) (continues mandatory ventilation
در مد  CMVتمام تنفس بیمار حمایت می شود .بنابراین به آن ) assist/control MV (ACMVهم اطالق می شود.
هما نطور که گفته شد این مد می تواند  volume targetباشد که در این حالت حجم ثابتی به بیمار داده می شود و در
نتیجه فشارها متغیر هستند ،و پزشک نمی تواند آنها را تغییر بدهد .آغازگر تنفس دستگاه است ،اما اگر بیمار در بین دوره ها
تالش تنفسی داشت ،دستگاه آنرا کامالً حمایت می کند و به همان حجم مشخص می رساند .این امر در بیماري که بیقرار شده
است و تند نفس می کشد ،به دلیل حمایت همه نفسهاي بیمار توسط دستگاه می تواند باعث هیپرونتیالسیون و هیپوکاپنه
گردد .کاربرد آن در مواردي است که نیاز به برقراري یک تهویه دقیقه اي کافی وجود دارد تا سطح دي اکسید کربن پایین
حفظ شود (مثال در خونریزي هاي داخل مغزي).
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اگر  CMVبا روش  pressure targetاستفاده شود به آن  pressure control-CMVیا به اختصار  pcvگفته
می شود .شكل (.)2-1

شكل ( PCV :)2-1در حالتیكه آغازگر تمام تنفس ها بیمار است.
در مد  pcvمیزان فشار مشخصی براي دستگاه تعریف می شود و تمام تنفس هاي بیمار (چه آغازگر آن بیمار باشد و چه
دستگاه)  ،براي رسیدن به آن فشار حمایت می شوند .در این حالت حجم جاري و تهویه دقیقه اي بر اساس مكانیک ریه تغییر
می کند .از این مد براي کسانی که  barotraumaدارند یا جراجی قفسه سینه شده اند ،استفاده می شود.
 .2تهويه متناوب اجباري ((IMV) ( intermittent mandatory ventilation
در این حالت براي رفع این مشكل مد ( CMVکه با حمایت همه تنفسهاي بیمار می توانست باعث هیپرونتیالسیون
شود) ،با تنظیم دستگاه می توان فقط به تعداد تعیین شده اي از تنفسهاي بیمار کمک کرد .این تنفسها در مد  IMVبا
تنفسهاي بیمار تنظیم نیستند .پیشرفت در انواع تهویه متناوب اجباري ) (IMVباعث شد تا نوع دیگري از این مد ابداع شود
که به آن  synchronized IMVیا به اختصار ) (SIMVگفته می شود .در این مد تعداد مشخصی از تنفسهاي خود بیمار
بطور هماهنگ توسط دستگاه حمایت می شوند و اگر تعداد تنفس بیمار کافی نباشد دستگاه تعداد تنفس را به همان میزان
تعیین شده می رساند .بیمار می تواند در ب ین تنفس هاي اجباري ،تنفس خود به خودي داشته باشد ،که لزوماً توسط دستگاه
حمایت نمی شوند .این ش یوه هم می تواند حجمی یا فشاري باشد که به نوع حجمی آن همان  SIMVو به نوع فشاري آن p-
 SIMVگفته می شود.
به عبارت دیگر در مد  SIMVدستگاه براي دادن حجم مشخص با تعداد تنفس مشخص تنظیم می شود و اگر در بین
تنفس ها ،ب یمار تالش تنفسی داشت ،بدون اینكه دستگاه آنرا حمایت کند ،اجازه نفس کشیدن می دهد .این مد معموالً به
همراه) Pressure Support Ventilation(PSVبه کار می رود تا کار تنفسی کم شود .بیشترین کاربرد آن در مواردي
است که ریه مكانیک نسبتاً سالمی دارد و نیاز به یک تهویه ن سبی وجود دارد .کاربرد دیگر آن تالش براي جدا کردن بیمار از
تهویه مكانیكی است .نوع  p-SIMVبیشتر در سندرم دیسترس تنفسی اطفال به کار می رود.
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شكل ( :)2-2منحنی فشار -زمان در مدهاي مختلف؛ باال :تنفس خود به خودي  ،وسط Intermittent Mandatory
 ، Ventilationپائین  SIMVبدون PSV
)(From Dupuis Y: Ventilators: Theory and clinical application, ed 2, St Louis, Mosby, 1992

 .3تهويه خود بخودي ( :) spontaneous ventilation
به سه روش اجرا می شود:
)PSV( pressure support ventilation )1
در این مد فشاري پزشک تنها میزان فشار حمایتی ،مقدار  PEEPو میزان حساسیت را براي دستگاه معین می کند و سایر
ویژگی ها در اختیار پزشک نیست .تمام تنفس هاي بیمار خودبخودي است (آغازگر تنفس بیمار است) .در این مد پزشک در
دستگاه میزان فشاري را مشخص می کند که دستگاه هر نفس بیمار را تا مرز آن فشار حمایت کرده و منجر به راحت تر حجم
گرفتن ریه می شود  .از این مد براي کاهش کار تنفسی در کنار مد  SIMVاستفاده می شود.
)CPAP( continues positive airway pressure )2
در این مد دستگاه یک فشار مثبت مداوم را برقرار می کند و کاربردهاي آن عبارت است از  :بررسی احتمالی جدا کردن بیمار
از دستگاه و حمایت تنفسی از فردي که به علت مشكل مجاري هوائی بزرگ مجبور است اینتوبه بماند.
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)BIPAP( bi-level positive airway pressure )3
این مد بیشتر در تهویه مكانیكی غیر تهاجمی استفاده می شود و در هنگام دم و بازدم فشارهاي متفاوتی فراهم می کند.
ب) مدهاي پيشرفته
از آنجائیكه هر کدام از مدهاي کالسیک نقایصی دارند تالش براي رفع این کمبودها منجر به ابداع انواع دیگري از مدها
شده است .مثالً در مدهاي فشاري ممكن است حجم الزم به بیمار داده نشود و یا در مدهاي حجمی ممكن است فشارهاي
باالیی به بیمار تحمیل شود.
در برخورد با این مشكل به دو شیوه می توان عمل کرد ،یكی اینكه مد اولیه را بر اساس شرایط بیمار تنظیم کنیم و سپس به
دستگاه اجازه دهیم تا در صورت لزوم خودش آنرا کنترل و تبدیل کند .مثال در دستگاه  Drager Evita4با تعریف
 Pmaxتنظیم دستگاه را بر روي کنترل حجمی می گذاریم اما اگرسیستم به فشار معینی رسید دستگاه به کنترل فشاري بر
می گردد .روش دیگر استفاده از مدهایی است که پس خوراند دارند .در زیر چند مورد از مدهاي پیشرفته را ذکر می کنیم :
)Pressure Regulated Volume Control( PRVC .1
)Volume Support( VS .2
)Adaptive Ventilator Support( AVS .3
)Airway Pressure Release Ventilation( APRV .4
Tracheal gas insufflations .5
)HFV( High Frequency Ventilation .6

:)Pressure Regulated Volume Control( PRVC .1
در این مد که یک مد فشاري است .پزشک حجم جاري ( )TVالزم را به دستگاه می دهد و یک محدوده فشاري را تعین می
کند .اگر در تنفس اول دستگاه ،حجم جاري بیمار را کم ارزیابی کرد ،در تنفس بعدي فشار را باالتر می برد تا حجم جاري
مطلوب به دست آید .اگر در محدوده فشاري داده شده به این هدف نرسید ،دستگاه هشدار می دهد PRVC.در واقع یک
( )PC-CMVقابل تطبیق است .کاربرد آن در سندرم دیسترس تنفسی اطفال ،وجود عوارضی مثل نشت هوا ،خونریزي هاي
داخل مغز و دیسپالزي برونكوپولمونري است.
:)Volume Support( VS .2
این مد فشاري بسیار شبیه  PSVاست .با این تفاوت که حجم جاري را ارزیابی می کند و در صورت لزوم میزان فشار را
در تنفس هاي بعدي تغییر می دهد .در مدهاي فوق بهبودي در مكانیک ریه باعث می شود ،فشار کمتري به ریه اعمال می
شود و برعكس .همچنین افزایش تالش تنفسی بیمار باعث می شود دستگاه فشار و حمایت کمتري را اعمال کند.
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:)Adaptive Ventilator Support( AVS .3
در این مد پزشک میزان تهویه دقیقه اي مورد نظر و وزن ایده آل بیمار را وارد می کند .دستگاه با تعیین کمپلیانس و
مقاومت راههاي هوایی بیمار  Expiratory time constantرا مشخص کرده و سپس تعداد تنفس در دقیقه و حجم
جاري را به گونه اي تغییر می دهد که کمترین کار تنفسی ( )pressure x volumeرا شامل شود.
)Airway Pressure Release Ventilation( APRV .4
از آنجاییكه امروزه مشخص شده است که تهویه با روش  open lungیعنی جلوگیري از باز و بسته شدن بیش از حد
آلوئولها و همچنین حجم جاري پایین پیش آگهی بیماران با آسیب پارانشیم ریوي را بهبود می بخشد ،روش هاي مختلفی
براي برقراري این نوع تهویه ابداع شده است .مثال از معكوس کردن نسبت دم به بازدم ( )IRVو یا گذاشتن  sighو ...
استفاده شده است .روش دیگر استفاده از مد  APRVاست .در این مد ،دستگاه در زمانهاي مشخص دو سطح فشاري در
راههاي هوایی ایجاد می کند و اجازه می دهد در این دو سطح بیمار نفس بكشد .این مد به خوبی قابل تحمل است.
پزشک دو سطح فشار را مشخص می کند و زمان الزم براي هر دو سطح را به دستگاه می دهد .در سطح فشاري باال که در
حد فشار میانگین راههاي هوایی تعیین می شود  ،اکسیژناسیون الزم برقرار می شود ،سپس با پایان یافتن زمان این فشار،
دستگاه به سطح فشاري پایین می رود ،در این سطح که مدت آن بر اساس  TIME CONSTANTمشخص می شود ،ریه
فرصت پیدا می کند تا  CO2را دفع کند ،اما در عین حال آلوئولها کالپس نمی شوند .از این مد براي ریه هاي سالم ،ریه هاي
با اختالل اندک و همچنین ریه هاي با آسیب زیاد می توان استفاده کرد.

شكل ( APRV :)2-4در دو حالت مختلف
)(From Dupuis Y: Ventilators: theory and clinical application, ed 2, St Louis, Mosby, 1992
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Tracheal gas insufflations .5
در این روش از تهویه مكانیكی ،کاتتر دستگاه در انتهاي لوله تراشه گذاشته می شود تا میزان فضاي مرده کم شود .این روش
در مواردي به کار می رود که استراتژي  open lungباعث افزایش دي اکسید کربن خون می شود.
)HFV( High Frequency Ventilation .6
در این روش حجم جاري کم (اغلب  )<1 ml/kgبا ضربان زیاد ( 60-2400تنفس در دقیقه) به ریه بیمار وارد می شود.
 HFVبه دو شكل اعمال می شود یكی به صورت  Jet ventilationکه در این حالت حجم کمی از هوا با فرکانس باال به
داخل راههاي هوائی دمیده می شود ،و دیگري  oscillatoryکه در این روش دستگاه گازي که از نوک لوله تراشه به طور
مداوم خارج می شود ،به لرزش در می آورد تا به انتهاي مجاري برسد .هرچند با این تهویه اغلب فشار میانگین راههاي هوایی
باالي  30 cm h2oاست اما جالب است که بیماران آنرا به خوبی تحمل می کنند .این مد براي بهبودي اکسیژناسیون در
 ARDSطراحی شده است اما در مقایسه با مدهاي معمول اثربخشی بیشتري در بقا نداشته است .بیشترین کاربرد آن امروزه
در تهویه مكانیكی اطفال است.
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سواالت:
 -1کدامیک از ویژگی هاي تهویه کنترل حجمی ) (volume targeted ventilationنیست؟
أ)

تغییر در خصوصیات ریه (مثل کمپلیانس و مقاومت) سطح فشار راه هاي هوایی را تغییر می دهد.

ب) تغیر در مقاومت ریه میزان جریان راه هاي هوایی را تغییر می دهد.
ج) حجمی که در هر تنفس به بیمار داده می شود ثابت است.
د) تالش زیاد بیمار باعث عدم هماهنگی دستگاه با بیمار می شود.
پاسخ :در تهویه حجمی میزان حجم و جریان ثابت است .بنابراین اگر بیمار تالش بیشتري داشته باشد ،چون
دستگاه جریان بیشتري ایجاد نمی کند ،ناهماهنگی ایجاد می شود .تغییر در خصوصیات ریه (مثل کمپلیانس و
مقاومت) باعث تغییر در سطح فشار راه هاي هوایی می شود اما در میزان حجم داده شده و یا جریان هوا تاثیري
نخواهد داشت .بنابراین گزینه ب پاسخ سوال است.
 -2مجموع همه مشخصات زیر مربوط به کدامیک از مدهاي ذکر شده است؟
 )1تمام تنفس هایی که بیمار  triggerآنها است ،توسط دستگاه حمایت ) (assistمی شود.
 )2تغییر در خصوصیات ریه فشار راه هاي هوایی را تغییر می دهد.
 )3اگر بیمار هیچ تنفسی نداشته باشد ،خود دستگاه  triggerمی کند.
أ) SIMV
ب) P-SIMV
ج) PCV
د) ACMV
پاسخ :مشخصات ذکر شده مربوط به یک مد حجمی است .بنابراین گزینه ب و ج صحیح نمی باشند و از آنجائیكه
دستگاه تمام تنفس هاي خود بیمار را حمایت می کند ،بنابراین یک مد  continuous mandatoryاست و نه
یک مد  .intermittent mandatoryاین حالت را در  ACMVداریم و بنابراین گزینه د صحیح است.

 -3اگر بر روي مونیتور دستگاه ونتیالتور بر روي منحنی فشار زمان ،سه نوع تنفس به صورت هاي زیر ببینیم نشان
دهنده کدامیک از مدهاي ذکر شده است؟
 )1تنفس هایی که  triggerآن دستگاه است و فشار به  30 cm H2Oمی رسد.
 )2تنفس هایی که  triggerآن بیمار است و فشار به  30 cm H2Oمی رسد.
 )3تنفس هایی که  triggerآن بیمار است و فشار به  15 cm H2Oمی رسد.
أ) SIMV
ب) P-SIMV
ج) PSV
د) BIPAP
پاسخ :فشارهاي متغیر نشان می دهند که یک مد حجمی مطرح است .پس  BIPAPو P-SIMVو PSV
گزینه صحیح نمی باشند .در مد  SIMVمی توان سه نوع تنفس را دید که خصوصیات آن ها ذکر شده است.
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فصل سوم
تنظيم ونتيالتور براي بيمار
زمانیكه بر اساس اندیكاسیون هاي موجود بیماري اینتوبه شد و به ونتیالتور وصل شد باید براي او دستگاه را تنظیم کرد .از
آنجای یكه ونتیالتور یک ماشین است باید تمام تالش خود را انجام دهیم تا بیشترین هماهنگی را بتوانیم بین نیازهاي بیمار و
دستگاه ونتیالتور برقرار کنیم .هر چه هماهنگی بیشتر باشد موفقیت ما در درمان بیماران بیشتر بوده ،آسیب کمتري به ریه
هاي بیمار وارد می شود و احتمال جدا کردن بیمار از دستگاه بیشتر خواهد بود .براي ایجاد این هماهنگی دو اقدام الزم است:
اقدام اول آرام کردن بیمار است که بر اساس شرایط وي گاهی با داروهاي خواب آور قوي و گاهی با داروهاي ضد اضطرابی
فراهم می شود .اقدام دوم تنظیم صحیح دستگاه است که در این فصل به آن می پردازیم.
در هر ونتیالتور دو گونه اطالعات وجود دارد  .یكی اطالعاتی که ما به آن می دهیم و دیگري اطالعاتی که دستگاه به ما می
دهد .در واقع در ابتدا ما دستگاه را تنظیم می کنیم و سپس با بررسی وضعیت بیمار و اطالعاتی که دستگاه به ما می دهد،
دوباره تنظیمات دستگاه را تغییر می دهیم تا به شرایط مطلوب برسیم .در این فصل اطالعاتی که ما به دستگاه می دهیم را
بررسی می کنیم و در فصل بعد اطالعاتی را که دستگاه به ما می دهد مورد ارزیابی قرار می دهیم.
الف :انتخاب مد
اغلب دستگاههاي تهویه مكانیكی مدهاي  ACMV – SIMV – PSVو  PCVرا دارند .همچنین برخی از انواع
دستگاه ها مدهاي پیشرفته را نیز دارا می باشند .مثال در دستگاه  Maquet servo-iمدهاي  PRVCو  VSوجود دارد و
در دستگاه  HAMILTONمد  ASVو  APRVموجود است.
انتخاب مد مناسب به دو امر بستگی دارد .یكی به بیماري زمینه اي فرد ودیگري به میزان آشنایی پرسنل بخش با انواع
مدها .اغلب شروع تهویه مكانیكی با مدهاي حجمی  ACMVیا  SIMV+PSVاست تا بتوان حمایت کامل را انجام داد .اگر
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حمایت تنفسی کامل (صد در صد) باشد ،باعث آتروفی عضالت تنفسی می شود .توصیه می شود در شروع تهویه مكانیكی چه با
 SIMVوچه با  ACMVهشتاد در صد تهویه دقیقه ایی را دستگاه فراهم کند ،تا بدون ایجاد آتروفی فرصت رفع خستگی
براي عضالت تنفسی فراهم شود .در این سطح بین  SIMVو  ACMVتفاوت چندانی وجود ندارد .اما باید توجه کرد که در
بیمار مبتال به بیماري انسدادي ریه در حالیكه هوشیار است نباید  ACMVرا به کار گرفت ،چون باعث پرهوایی پیشرونده ریه
می شود.اگر  ACMVبه عنوان مد اولیه انتخاب شد ،براي ادامه از آن استفاده نمی کنیم ،چون جدا کردن بیمار از دستگاه را
مشكل می کند .در  SIMVبه نسبت  ACMVنیاز به داروهاي آرام بخش کمتر است و هماهنگی بیمار و دستگاه هم بیشتر
برقرار می شود.میزان فشاري که براي  PSVتعریف می شود اغلب بین 𝑂  5 − 10 𝑐𝑚 𝐻2است .همچنین می توان با
کمک فرمول زیر این مقدار را به دست آورد.
𝑠𝑢𝑜𝑒𝑛𝑎𝑡𝑛𝑜𝑝𝑆 (𝑃𝐼𝑃 − 𝑃𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢 ) × ƒ
𝑟𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑛𝑒𝑣ƒ

= 𝑉𝑆𝑃

 = PIPفشار حداکثر دمی
𝑢𝑎𝑒𝑡𝑎𝑙𝑝𝑃= فشار پالتو
𝑠𝑢𝑜𝑒𝑛𝑎𝑡𝑛𝑜𝑝𝑆  = ƒحداکثر جریان دمی خودبخودي که از یک تنفس خودبخودي به دست می آوریم
𝑟𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑛𝑒𝑣 =ƒحداکثر جریان دمی خودبخودي دستگاه

ب) حجم جاري ()T.V
در مدهاي حجمی باید حجم جار ي را براي بیمار تعریف کنیم ،در حالیكه در مدهاي فشاري این امكان وجود ندارد .در یک
فرد سالم حجم جاري برابر  5-7 cc/kgبر اساس وزن ایده آل ( )IBWمی باشد.توجه داشته باشیم که اگر بیمار چاق باشد
ریه هاي وي بزرگتر نمی شود و کاهش وزن نیز ریه ها را کوچكتر نمی کند بنابراین همیشه وزن ایده آل در تنظیم حجم
جاري مناسب براي بیمار استفاده می شود )3( .از آنجای یكه حجم جاري باال می تواند در ریه باعث ایجاد آسیب آلوئولی شود (
که به آن  )voulo traumaگفته می شود ،امروزه تالش بر آن است که تا حد امكان براي تهویه از حجمهاي جاري پایین
بویژه در افرادي که پارانشیم ریوي طبیعی ندارند ،استفاده شود.
در کسانی که علت تهویه مكانیكی آنها بیماري ریوي نیست و ریه سالم دارند ،از حجمهاي باالتر( )10-12 ml/kgاستفاده
می شود ( ،)3تا از ایجاد آتلكتازي و هیپرکاپنه جلوگیري شود .در بیماریهاي تحدیدي ریه بویژه  ARDSعدد  6 ml/kgرا
براي شروع تهویه مكانیكی مطلوب دانسته اند.در بیماریهاي انسدادي ریه قبال از حجم هاي  8-10 ml/kgاستفاده می شد اما
امروزه در این بیماران هم حجمهاي پایین در حد  6ml/kgبراي شروع پیشنهاد می شوند )3( .بعد از اینكه میزان حجم جاري
را تعیین کردیم بر اساس میزان تهویه دقیقه اي و فشار  plateauآنرا کم یا زیاد می کنیم که در ادامه بحث خواهد آمد.
براي تعیین وزن ایده ال بدن ) (IBWباید قد بیمار را داشته باشیم و از فرمول زیر استفاده کنیم :
وزن بر اساس پوند (: )ib
)IBW = 105+ 5 (h-60

Female:

)IBW = 106+ 6 ( h-60

Male:

 =hقد بر اساس اینچ
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براي تبدیل اینچ به سانتی متر آنرا در  2.5ضرب می کنیم و براي تبدیل پوند به کیلو گرم آنرا بر  2.2تقسیم می کنیم.
همانطور که می بینیم مالک تعیین حجم جاري قد بیمار است و نه وزن ،چون با افزایش وزن حجم ریه ها بیشتر نمی شود
ولی با افزایش قد حجم ریه ها هم افزایش می یابد.

ج ) تهويه دقيقه اي و تعداد تنفس
هدف اولیه تهویه مكانیكی برقراري میزانی از تهویه دقیقه اي ) (MV) (minute ventilationاست که بتواند نیازهاي
متابولیک بدن را فراهم کند .بر روي برخی از دستگاه هاي تهویه مكانیكی گزینه اي به نام تهویه دقیقه اي نداریم و در واقع
باید با تعیین حجم جاري و تعداد تنفس ( )RRو تعئین حاصل ضرب آنها مقدار تهویه دقیقه اي را مشخص کنیم .
در بالغین تهویه دقیقه اي حدود  80-100 cc/kg/minاز  IBWاست .
همچنین با فرمول دیگري می توان تهویه دقیقه اي را به دست آورد:
در شرایط عادي در مردان میزان تهویه دقیقه اي معادل  4برابر و در خانم ها معادل  3.5برابر سطح بدن بر اساس لیتر در
دقیقه است :
MV = 4 × BSA

male:

MV = 3.5 × BSA

female:

فاکتورهایی که بر میزان تهویه دقیقه اي تاثیر دارند عبارتند از  :هیپوترمی  ،هیپرترمی  ،هیپرمتابولیسم و اسیدوزمتابولیک:
 .1به ازاي هر درجه افزایش دما از 37درجه سانتی گراد  %9افزایش می یابد.
 .2براي اسیدوزمتابولیک  %20افزایش می یابد.
 .3به ازاي هر  2000فوت افزایش ارتفاع  %5افزایش می یابد.
 .4به ازاي هر درجه کاهش دما از  37تا  35درجه سانتی گراد  %9کم می شود.
از آنجاییكه تهویه دقیقه اي حاصلضرب حجم جاري و تعداد تنفس است از تقسیم تهویه دقیقه اي بر حجم جاري می توانیم
تعداد تنفس را به دست آوریم .
مثال :
آقاي  45ساله با  BSAمعادل  2متر مربع به علت نارسایی تنفسی اینتوبه شده است .تب  39دارد و دچار اسیدوز متابولیک
است .تهویه دقیقه الزم براي وي چقدر است؟
4×2= 8 l/min

= )Base MV = (4×BSA

= 2 × 8 × 9% = 1.44 l/minافزایش به علت تب
= 8 × 20% = 1.6 l/minافزایش به علت اسیدوز
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 M.V = 8 +1/44 + 1/6 = 11/04 l/minکل

اگر حجم جاري را  400سی سی انتخاب کنیم تعداد تنفس وي به صورت زیر خواهد بود :
11.04
≃ 28
0/400

= 𝑅𝑅

براي تعیین تعداد تنفس نكته دیگري که باید بدانیم این است که هر دوره تنفس شامل دو زمان است یكی زمان دم ()Ti
و دیگري زمان بازدم ( )Teمجموع این زمان ها را زمان چرخه کامل تنفس می نامند.)TCT( )total cycle time ( .
وقتی تعداد تنفس را  10نفس در دقیقه انتخاب می کنیم یعنی  TCTبرابر  6ثانیه است .در بسیاري از دستگاه ها می توانیم
زمان دم را مستقیم یا غیر مستقیم ( با تعیین نسبت دم به بازدم) مشخص کنیم .مثال در بیمار فوق اگر زمان دم را  2ثانیه
انتخاب کنیم یعنی زمان بازدم  4ثانیه خواهد بود و یا اگر نسبت دم به بازدم ( )I/Eرا  1/2انتخاب کنیم  ،آنگاه دم  2ثانیه و
بازدم  4ثانیه خواهد بود .در تهویه حجمی زمان دم با میزان جریان-حجم جاري و شكل جریان مشخص می شود و در تهویه
فشاري زمان دم بصورت مستقیم مشخص می شود .در فرد نرمال نسبت  I/Eدر حد  1/2-1/4است)4(.
می توانیم در بیماري هاي مختلف با تغییر این نسبت به اهداف درمانی خاصی برسیم  .براي مثال در بیماریهاي انسدادي
سعی می کنیم تا حد امكان این نسبت را کم کنیم تا با زیاد کردن زمان بازدم فرصت تخلیه به ریه بدهیم .اگر زمان دم را از
زمان بازدم طوالنی تر کنیم به آن تهویه با نسبت معكوس  )IRV( inverse- ratio ventilationگفته می شود .که در
گذشته باهدف باالتر بردن فشار مجاري هوایی براي بهبودي اکسیژناسیون در بیماران  ARDSاستفاده می شد ولی ثابت شده
که در پیش آگهی تاثیري نداشته است و امروزه کاربردي ندارد.

د :فشار انتهاي بازدمي مثبت ): (PEEP
استفاده از  PEEPدر بیماریهاي انسدادي و تحدیدي متفاوت است.اگر بیمار ریه سالم دارد و علت تهویه مكانیكی وي
نارسائی خارج ریوي است ،استفاده از  PEEPفیزیولوژیک ) (3-5 cm H2oمناسب است.در بیماریهاي انسدادي هم از
 PEEPفیزیولوژیک استفاده می کنیم ،مگر اینكه  auto PEEPرخ داده باشد .یكی از روشهاي از بین بردن auto
 PEEPاستفاده از  PEEPخارجی است .براي اینكار به تدریج مقدار  PEEPرا باال میبریم  ،تا زمانیكه مقدار Peak
 Pressureشروع به افزایش کردن کند ،و یا مقدار  auto PEEPرا از منحنی هاي دستگاه به دست آورده (شكل هاي
 4-6و  ) 4-17و PEEPرا  2 cm h2oپائین تر می گذاریم.
در بیماریهاي تحدیدي هدف از به کار گرفتن  PEEPباز کردن آلوئولهاي بسته است.چون برخی از آلوئولها باز و برخی به
درجات مختلف بسته هستند ،لذا  PEEPمیتواند در کنار باز کردن آلوئولهاي بسته باعث پرهوائی برخی دیگر ودر نتیجه
آسیب به آنها شود.لذا باید از بهترین مقدار  PEEPاستفاده کرد.در بیماریهاي تحدیدي و به ویژه  ARDSبه دو روش ساده
میتوانیم  PEEPمناسب را انتخاب کنیم:
. 1با نگاه کردن به منحنی فشار – حجم )  (Pressure-Volume Loopمحل  Lower deflexion pointرا در
فاز دمی پیدا کنیم ،و) (2-3cmH2oبه فشاري که در این نقطه وجود دارد ،اضافه کرده ،و  PEEPرا در این حد
بگذاریم.شكل (.)3-1
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V
B

A

P
شكل (: )3-1فاز دمی منحنی فشار حجم A:lower deflexion point , B: upper deflexion point :

 .2روش دوم استفاده از جدولی است که در  ARDS networkاز آن استفاده شده است.در این روش هر میزان مشخصی
از  PEEPبا مقدار مشخصی از  Fio2به کار گرفته می شود ،تا مقدار  Pao2به  55-80mmHgو یا مقدار  Sao2به
 88-95%برسد .اگر مقادیر بیش از این بودند ،به سمت چپ جدول و اگر کمتر از آن بودند  ،به سمت راست جدول می
رویم.جدول (.)3-1
/30 /40 /40 /50 /50 /60 /70 /70 /70 /80 /90 /90 /90 1/0 1/0 1/0 1/0
10 10 10 12 14 14 14 16 18 18 20 22 24

8

8

5

FIO2

PEEP 5

جدول (:)3-1تنظیم  PEEPبا میزان Fio2
From: N Engl J Med 342:1301–1308, 2000.

ه :سرعت جريان ): (flow
در مدهاي فشاري میزان جریان متغیر است و نمی توانیم آن را از قبل تعیین کنیم .اما در مدهاي حجمی باید میزان
جریان را از قبل مشخص کنیم .تنظیم میزان جریان با تعداد تنفس و همچنین نسبت  I/Eارتباط دارد ،و در برخی از دستگاه
ها فقط می توان یک یا دو مورد را مشخص کرد ،و این تنظیم موارد دیگر را نیز تنظیم می کند .یعنی تغییر جریان نمی تواند
بر روي زمان بی تاثیر باشد .در بیشتر موارد جریان  1 lit/secو یا  60 lit/minاست .افزایش جریان باعث افزایش فشار راه
هاي هوایی می شود ،در حالی که قرار دادن شدت جریان بر روي مقادیر کمتر باع ث می شود نیاز بیمار برآورده نشود و بین
بیمار و دستگاه عدم هماهنگی رخ بدهد .ترکیب حجم ،جریان و تعداد تنفسی که براي بیمار انتخاب می کنیم ،در واقع
) Functional Residual Capasity(FRCو میزان پر هوائی دینامیک او را مشخص می کند.
و :حساسيت آغازگر):(trigger sensitivity
براي جلوگیري از تالش بیش از حد بیمار و اجتناب از آغاز بی موقع فاز دمی باید براي شروع دم یک میزان حساسیت را
تعیین کرد .این حساسیت را اگر بر اساس فشار تعیین کنیم  0/5-2 cm H2Oتعیین می کنیم و اگر بر اساس میزان جریان
تعیین کنیم ،آن را در حد  1-3 l/minانتخاب می کنیم و مفهوم آن این است که براي اینكه بیمار بتواند یک فاز دمی را آغاز
کند باید بتواند این مقدار فشار و یا جریان را آغاز کند تا دستگاه ضمن حس کردن آن دم را شروع کند .اگر این میزان را کم
انتخاب کنیم  ،با هر حرکتی از طرف بیمار ،دستگاه آن را به عنوان تالش بیمار براي آغاز تنفس می شناسد و تنفس را حمایت
می کند و بر عكس اگر این میزان زیاد انتخاب شود ،بیمار باید تالش زیادي بكند تا دستگاه به وي کمک کند و ناهماهنگی
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بین بیمار و دستگاه باعث خستگی بیمار می شود .اگر مقدار انتخاب شده صحیح باشد ،تفاوتی بین انتخاب فشار و جریان وجود
ندارد.
ز :اخطارها):(alarmsدر مورد تنظیم سطح اخطارها در فصل ششم بحث شده است.
تنظيم دستگاه بر اساس هر بيماري خاص:
در اینجا مطالب فوق را دسته بندي کرده و بطور خالصه نحوه تنظیم دستگاه را براي چهار گروه بیماري ذکر می کنیم)5(:
 -1بيماري كه ريه سالم دارد:
در برخی موارد علت تهویه مكانیكی مشكل ریوي نیست .مثل بیماري که مشكالت عصبی و یا عضالنی اسكلتی
دارد (مثال نارسایی تنفسی در زمینه گیلن باره ) و یا بیماري که به جهت عمل جراحی تهویه مكانیكی می گیرد.
همانگونه که ذکر شد در این ها با تهویه دقیقه اي  80-100 cc/kgمی توان سطح دي اکسید کربن را در حد
نرمال نگه داشت .اگر مد حجمی استفاده می کنیم حجم جاري  10 cc/kgبراي بیمار مناسب است ،هرچند گاهی
بیمار نیا ز به حجم باالتري دارد .اگر مد فشاري استفاده می کنیم فشارهاي  10-15 cm H2Oمی تواند طی 1
 secحجم مورد نظر را فراهم کند .در این بیماران تعداد  10-12تنفس در دقیقه کافی است ،و براي جلوگیري از
آتلكتازي توصیه می شود  ،از  PEEPفیزیولوژیک استفاده شود.
:ARDS -2
یكی از مهمترین و شایعترین علل نیاز به تهویه مكانیكی است .تفاوت چندانی بین انتخاب مد حجمی و یا فشاري
براي تهویه مكانیكی در این بیماري وجود ندارد .مهمترین عامل در افزایش پاسخ به درمان استفاده از حجم هاي
جاري پایین است .بنابراین حجم جاري را با  6-8 ml/kgشروع می کنیم ،اگر اکسیژناسیون بیمار اجازه داد آن را
به  4 ml/kgهم می توانیم برسانیم FIO2 .و  PEEPرا بر اساس جدول  ARDS net workتنظیم می کنیم
تا اکسیژناسیون به  %88-92برسد .تعداد تنفس را  4نفس کمتر از تنفس خود بیمار انتخاب می کنیم و اگر
نتوانستیم  PHرا باالي  7.3نگه داریم آنگاه تعداد تنفس را تا  35بار در دقیقه می توانیم زیاد کنیم .در این افراد
احتمال پرهوایی دینامیک کم است.
:COPD -3
این بیماران مستعد پرهوایی دینامیک هستند بنابراین باید حجم جاري را کم انتخاب کرد ) (6-8 ml/kgجریان
دمی را بین  40-60 l/minو تعداد تنفس بسته به تعداد نفس خود بیمار در کمترین حد ممكن میگذاریم .در این
حالت می توانیم فشار  PEEPمعادل  5-10 cm H2Oرا اضافه کنیم .اگر بیمار همچنان تنگی نفس دارد
 PEEPرا باالتر می بریم تا زمانی که فشار  Peakشروع به افزایش کند (تا بر  auto PEEPغلبه کنیم) نسبت
 I/Eرا باید به نحوي انتخاب کرد که بیمار فرصت کافی براي بازدم داشته باشد .مثال  Eحداقل  3برابر Time
 Constantباشد.
 -4حمله آسم:
گاهی حمله آسم به حدي شدید است که مجبور به تهویه مكانیكی می شویم .باید این نكته را در نظر داشته باشیم
که مشكل بیماران آسمی پرهوایی بیش از حد و انسداد مجاري با پالک هاي موکوسی است .بر خالف بیماران
 COPDدر این ها اغلب الزم است بیمار آرام بخش بگیرد ،تعداد تنفس پایین ( ،)12-16حجم جاري پایین 6-8
 ،ml/kgشدت جریان  60 l/minو زمان بازدم طوالنی،انتخاب مناسبی براي این بیماران می باشد .
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سواالت:
 -1براي بیماري که مبتال به سكته مغزي می باشد و تعداد تنفس هاي وي  6نفس در دقیقه است ،کام مد مناسب تر می
باشد؟
 .1مد CMV
 .2مد SIMV+PSV
 .3مد PSV
 .4مد PCMV
پاسخ :بدلیل اینكه بیمار تنفس خودبخودي دارد بهتر است از مدهایی که به تنفس هاي بیمار کمک کرده و همزمان کمبود
تنفس او را جبران می کند استفاده کرد .تنفس هاي اجباري مداوم مثل  CMVیا  PCMVدر این مورد مناسب نیستند .مد
 PSVگرچه می تواند با کمک تنفس هاي خود بیمار موثر باشد ولی به دلیل تعداد کم تنفس الزم است مد دستگاه را به
نحوي انتخاب کنیم که از تامین تعداد تنفس کافی مطمئن شویم و  PSVچنین توانایی را ندارد .استفاده از مخلوط SIMV
و  PSVدر مورد این بیمار بهترین حالت را فراهم می کند چرا که هم پشتوانه اي براي تعداد کم تنفس بیمار است و هم به
تنفس هاي خود او کمک می نماید.
 -2بیمار مبتال به  COPDرا بدلیل نارسایی تنفسی اینتوبه کرده ایم .بیمار بیدار و بی قرار است .کدامیک از مدهاي زیر را
براي این بیمار انتخاب می کنید؟
PSV + SIMV .1
CMV .2
ACMV .3
PCMV .4
پاسخ :بدلیل بیداري و هوشیاري بیمار و بخصوص اضطراب وي مدهایی که تنفس هاي اجباري را بدون توجه به تنفس بیمار
فراهم می کنند در این مورد مناسب نیستند .در نوع  Assistant Controlبدلیل اضطراب بیمار ،احتمال تاکی پنه و
هیپروتیتالسیون ناخواسته وجود دارد ،بنابراین در چنین مواردي توصیه نمی شوند .پس در این بیمار ،عالوه بر آرام کردن بیمار
از مد  PSV + SIMVبهره می گیریم.
 -3در کدام یک از بیماري هاي زیر حجم جاري 𝑔𝑘 10 − 12 𝑚𝑙⁄استفاده می شود؟
 .1بیماري هاي انسدادي
 .2بیماري هاي تحدیدي
 .3نارسایی تنفسی به علت گیلن باره
ARDS .4
پاسخ :امروزه ثابت شده که بهتر است براي همه بیماري هاي ریوي (چه انسدادي و چه تحدیدي) از حجم هاي پایین
استفاده شود و حجم  10-12میلی لیتر به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن تنها در ریه هاي نرمال و ونتیالسیون به دلیل غیر ریوي
استفاده می شود .بیمار مبتال به گیلن باره ریه هاي سالم دارد و فقط دچار نارسایی عضالت تنفسی شده است.
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-4آقاي  70ساله با پنومونی وسیع یک طرفه و هیپوکسی شدید مراجعه کرده است .به دلیل هیپوکسی شدید از تهویه
مكانیكی استفاده شده است .بهترین  set upبراي ونتیالتور این بیمار کدام است؟
1

Flow=60l/m

RR=14

PEEP=12cmh2o

TV=10cc/kg

2

Flow=60l/m

RR=20

PEEP=5cmh2o

TV=6cc/kg

3

Flow=60l/m

RR=10

PEEP=12cmh2o

TV=6cc/kg

4

Flow=60l/m

RR=20

PEEP=5cmh2o

TV=10cc/kg

پاسخ :به دلیل یک طرفه بودن پنومونی گذاشتن  PEEPباال منجر به اتساع بیش از حد ریه نرمال خواهد شد .از طرفی به
دلیل کمپلیانس پایین ریه و هیپوکسی بهتراست ،ازتنظیمات  ARDSیعنی حجم کم و تعداد تنفس باال استفاده کرد.بنابر
این بهترین انتخاب گزینه دوم است.
 - 5آقاي  67ساله اي با سابقه دیابت به علت انفارکتوس حاد قلبی دچار ادم حاد ریه و نارسایی تنفسی شده است .مجبور به
برقراري تهویه مكانیكی می شویم ،چه تنظیماتی را براي وي پیشنهاد می کنید؟
پاسخ :انتخاب تنظیمات دستگاه براي ادم ریه ناشی از نارسایی قلبی تقریبا شبیه سایر علل ادم ریه است .بیمار را کامال آرام
) (sedateمی کنیم .تفاوت زیادي بین انتخاب مد حجمی و فشاري نیست .حجم جاري را  4-8 cc/kgانتخاب کرده و
تعداد تنفس را تا  4نفس کمتر از تعداد تنفس خود بیمار قبل از اینتوباسیون،و سرعت جریان را در حد  60 l/mانتخاب می
کنیم .نكته فابل توجه این است که اگر فشار خون بیمار به علت نارسایی قلبی افت کرده است ،نمی توانیم مقدار  PEEPرا از
حد فیزیولوژیک ) (3-5 cm H2Oباالتر ببریم .اما اگر فشار خون بیمار اجازه داد ،از  PEEPباالتر استفاده می کنیم.
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فصل چهارم
ارزيابي داده هاي ونتيالتور
در فصل قبل اطالعاتی را که ما براي دستگاه تعریف میکنیم ،بیان کردیم .در این فصل به اطالعاتی میپردازیم که هنگام
تهویه مكانیكی از دستگاه به دست میآوریم این اطالعات شامل منحنیهاي مختلف است مثل:
(  Flow - volumeو  Flow – timeو ) pressure -Time
همچنین مواري مثل کمپلیانس ریه ،مقاومت راههاي هواي و فشارهاي راههاي هوایی را میتوانیم از دستگاه (براساس مدل
دستگاه) به دست آوریم.
 -1فشارهاي راههاي هوايي :از مهمترین اطالعاتی که دستگاه به ما میدهد ،فشار راههاي هوایی است که فشار حداکثر
( ،)PIPفشار  Plateauو  PEEPرا شامل میشود ،این اطالعات در منحنی فشار -زمان (شكل  )1-1مشخص شده
است .در دستگاه ها ي مختلف فشار راههاي هوایی یا بصورت عدد دیژیتال نشان داده می شود و یا با حرکت عقربه و یا
حرکت دیژیتال نور قابل دید است.اگر دستگاه  plateauرا نشان ندهد ،با ایجاد توقف در جریان هوا در انتهاي دم و
ایجاد  pauseو مشاهده میزان افت فشار ایجاد شده می توان به فشار مجاري هوایی و فشار  Plateauدست یافت.
یكی ار فشارهایی که هنگام تهویه مكانیكی مهم است ،فشار میانگین راههاي هواي ( )P meanاست .در واقع این فشار
است که میزان آسیب به آلوئولها ،میزان اکسیژناسیون و اثرات روي برون ده قلبی را تعیین میکند .بسیاري از دستگاههاي
جدید فشار میانگین را نمایش میدهند.
 -2حجم جاري و تهويه دقيقهاي :برخی از دستگاهها ،حجم هواي بازدمی و برخی از دستگاهها میزان تهویه دقیقهاي را
نشان می دهند .اگر بیمار حجم تعریف شده را دریافت نكند ،حجم جاري و تهویه دقیقهاي وي کم میشود ،که در ادامه به
ارزیابی آن اشاره میشود.
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 -3تعداد تنفس :در کنار تعداد تنفس که ما براي بیمار تعریف میکنیم ،براساس شرایط بیمار و میزان تالش وي براي نفس
کشیدن و همچنین میزان حمایت دستگاه ،تعداد تنفس بیمار متفاوت خواهد بود ،اگر تاکی پنه ایجاد شود ،باید دنبال
علت آن باشیم.
 -4كمپليانس ريه:در فصل یک در مورد کمپلیانس ریه صحبت شد .دستگاههاي جدید ،کمپلیانس سیستم تنفس را نشان
میدهند اما در دستگاههاي قدیم با استفاده از فرمولهایی که در فصل اول بحث شد ،میتوان کمپلیانس را به دست آورد.
 -5مقاومت راههاي هوايي :این مقاومت نیز در برخی از دستگاههاي جدید توسط خود دستگاه محاسبه شده و نشان داده
میشوند .اما اگر دستگاهی مقاومت را نشان ندهد ،میتوان با کمک فرمولهاي ذکر شده در فصل اول آنها را به دست آورد.
 -6منحني ها :از جمله اطالعات دیگري که دستگاه به ما میدهد ،منحنیهاي مختلف است .دستگاههاي قدیمی توانایی
کمتري براي نشان دادن این منحنی ها داشتند ،اما دستگاههاي جدیدترمثل Puritan Bennett - Servo
 Drager Evita XLمنحنیهاي مختلفی را نشان میدهند .ارزیابی منحنیها میتواند ارتباط لحظه به لحظه بیمار و
دستگاه را نشان بدهد ،و تفسیر آنها به حل مشكل بیمار کمک میکند.
براي شناخت بهتر منحنیها باید با چند اصطالح آشنا شویم(:)1
 :Scalar -1این اصطالح زمانی استفاده میشود که موج فشار ،حجم و یا جریان را در مقابل زمان بیان میکنیم مثالً
منحنی فشار -زمان را  Pressure Scalarمیگوییم .هر  Scalarمیتواند چند شكل مختلف داشته باشد(شكل :)4-1


 Constantیا  squareیا Rectangular



 Sine waveیا sinusoidal






 Ascending rampیا accelerating ramp
Rising exponential
Decaying exponential
 Decelerating rampیا descending ramp
منحنی جریان -زمان به هر  6شكل میتواند باشد اما بیشترانواع descending - sinusoidal ،و  constantکاربرد
دارد .منحنی فشار -زمان به صورت  constantو یا  Exponentialاست ومنحنی حجم -زمان به صورت  sineو یا
 ascendingاست .قبال به نظر می رسید  ،که انتخاب هر کدام از این اشكال بر روي راحتی بیمار و یا اکسیژناسیون تاثیر
متفاوت داشته باشند ،اما این امر اثبات نشده است.

شكل ( :)4-1شكل هاي مختلف امواج
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 :loop-2این اصطالح بیانگر یک نوع از منحنی است که دو متغیر(بجز زمان) در آن برروي منحنیهاي  x , yوجود دارد،
مثل فشار -حجم و یا جریان -حجم.
همانگونه که در فصل دو گفته شد ،براساس مد انتخاب شده شكل منحنیها متفاوت است مثال در مدهاي حجمی جریان
)(flowنماي ثابت ( )constantدارد ،در حالیكه در مدهاي فشاري این فشار است که نماي ثابت دارد .بنابراین با نگاه کردن
به شكل منحنی میتوانیم متوجه شویم که مد دستگاه حجمی است و یا فشاري (شكل .)4-2

th

شكل ( :)4-2مقایسه نمودارهاي فشار-زمان و جریان-زمان در مد
فشاري ) (Aو مد حجمی ) .(Bدر مد فشاري ،فشار ثابت است
اما در مد حجمی ،جریان ثابت است.

From Mechanical ventilation (physiology and clinical application): Susan P. Pilbeam; mosby 4 edition:
2006

البته باید دقت کرد که گاهی میتوانیم شكل موج  flowرا تغییر دهیم مثالً به جاي  constantبه صورت
 Deceleratingتنظیم کنیم.
در اینجا به چند نمونه از شكلهاي مختلفی که از منحنیها به دست میآید اشاره میکنیم:
الف  .منحني هاي فشار -زمان و حجم – زمان و جريان – زمان:
در مد حجمی اگر بیمار در حین دم دستگاه نفس بكشد ،منحنی هاي وي به صورت زیر بروز میکند (شكل .)4-3
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شكل ( :)4-3تنفس فعال در حین دم
th

From Mechanical ventilation (physiology and clinical application): Susan P. Pilbeam; mosby 4 edition:
2006

در مد حجمی اگر جریانی که دستگاه برقرار میکند ،براي نیازهاي بیمار کافی نباشد و یا حساسیت آغازگر باال انتخاب شود
شكل منحنی فشار -زمان و جریان -زمان وي به صورت زیر خواهد بود که الزم است جریان) (flowرا باالتر برد (شكل .)4-4

شكل ( :)4-4در قسمت Bمیزان جریان انتخاب شده براي بیمار ناکافی است و باید آن را باال برد.
th

From Mechanical ventilation (physiology and clinical application): Susan P. Pilbeam; mosby 4 edition:
2006
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گاهی همانگونه که در شكل زیر دیده میشود حجم در طول بازدم به صفر باز نمیگردد ،که این نشانه وجود نشت )(leak
در دستگاه است (شكل .)4-5

شكل ( :)4-5وجود نشت ) (Leakدر سیستم باعث می شود حجم در انتهاي بازدم به صفر نرسد.
From Mechanical ventilation (physiology and clinical application): Susan P. Pilbeam; mosby 4 th edition: 2006

گاهی در منحنی جریان-زمان در فاز بازدمی قبل از اینكه جریان به صفر برگردد ،دم بعدي شروع میشود که این نشانه وجود
 auto PEEPاست (شكل .)4-6

شكل ( A :)4-6در فاز بازدمی قبل از اینكه جریان به صفر برسد دم بعدي شروع می شود .با ایجاد expiratory pause
می توانیم وجود فشار را در حالتی که هیچ جریانی برقرار نیست نشان دهیم که همان  auto PEEPاستFrom .(B) .
th

Mechanical ventilation (physiology and clinical application): Susan P. Pilbeam; mosby 4 edition: 2006
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دریک تنفس خود بخودي که در مد  SIMVو مد  PSVدیده میشود ،ممكن است در منحنی فشار -زمان تغییراتی را
ببینیم:
 .1به علت اینكه  sensitivityدستگاه نامناسب است بیمار براي شروع دم باید تالش زیادي بكند .شكل (:)4-7

شكل (:)4-7تالش زیاد بیمار براي شروع دم

 .2به علت اینكه  rampمناسبی انتخاب نشده است  ،شیب باال رفتن منحنی کم است،شكل ( Ramp .)4-8یكی از گزینه
هاي دستگاه است  ،که در برخی دستگاه ها باید آنرا تنظیم کرد ،و منظور از آن سرعتی است که فشار راه هوائی به  peakمی
رسد.

شكل ( :)4-8انتخاب  rampنامناسب

 .3گاهی یک فشار اضافه به ابتداي منحنی میبینیم که میتواند به علت انسداد راه هوایی و یا تالش زیاد بیمار در یک نفس
خاص باشد .شكل ()4-9
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شكل ( :)4-9انسداد راه هوایی و یا تالش زیاد بیمار

.4گاهی در انتهاي منحنی یک افزایش فشار میبینیم که معموالً به علت شروع بازدم بیمار قبل از اتمام دم دستگاه است.شكل
()4-10

شكل ( :)4-10شروع بازدم بیمار قبل از اتمام دم دستگاه
در مد  psvدم flow cycle ،است و اگرجریان به یک حد خاص پایین نیفتد دم دستگاه ادامه مییابد ،در حالیكه بازدم
بیمار شروع شده است .در چنین حالتی نماي شكل ( )4-10را می بینیم .این یک عدم تطابق دستگاه با بیمار است ،که بیشتر
در مواردي دیده میشود که مقاومت راههاي هواي باال است (مثل  )COPDو باید در این حالت مقدار  flow cycleرا باال
ببریم ،یعنی دم زودتر پایان پیدا کند.
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ب Pressure – Volume Loop.
یكی دیگر از انواع منحنی که دستگاههاي ونتیالتور جدید نشان میدهند )p-v loop( pressure-volume loop
است .شكل ( .)4-11با کمک این منحنی میتوانیم کار تنفسی ،افزایش مقاومت راههاي هوایی ،کاهش و یا افزایش کمپلیانس
ریه را ارزیابی کنیم.

شكل ( p-v loop :)4-11نرمال :خط  Aفاز بازدمی ،خط  Bکمپلیانس استاتیک ریه را نشان میدهد یعنی زمانیكه هیچ
جریان برقرار نیست .خط  cفاز دمی

.1وقتی کمپلیانس کم میشود کل منحنی به سمت راست منحرف میشود و بنابراین براي تأمین حجم هدف در مدهاي
حجمی فشار بیشتري الزم است .شكل ()4-12

شكل ( p -v loop :)4-12در کمپلیانس پایین در مد حجمی  : Aنرمال  : Bکمپلیانس پائین
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 .2در مد فشاري وقتی کمپلیانس کم می شود با فشار هدف حجم کمتري به ریه می رسد .شكل (:)4-13

شكل ( p -v loop :)4-13در کمپلیانس پایین در مد فشاري  : Aنرمال  : Bکمپلیانس پائین

.3وقتی مقاومت راههاي هواي باال میرود فاز دمی به سمت راست منحرف میشود .شكل ()4-14

شكل ()4-14؛  : Aفاز بازدمی نرمال  :Bفاز دمی در زمانی که مقاومت باال است.
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ج : Flow – Volume Loop.یكی دیگر از منحنیهایی که دستگاههاي ونتیالتور جدید نشان میدهند منحنی
جریان -حجم است ( .)F-V loopاین منحنی شبیه آن منحنی است که هنگام اسپیرومتري به دست میآوریم اما چون تهویه
مثبت است محل دم و بازدم تغییر کرده است .شكل (.)4-15

شكل ( :)4-15منحنی جریان-حجم )(f-v loop
th

From Mechanical ventilation (physiology and clinical application): Susan P. Pilbeam; mosby 4 edition:
2006

یكی از کاربردهاي این منحنی تشخیص انسداد راههاي هوایی و میزان پاسخ به برونكودیالتور است (شكل .)4-16

شكل ( :)4-16منحنی جریان-حجم ) (f-v loopدر فردي که افزایش مقاومت راه هاي هوایی داشته است ) (Aو به
برونكودیالتور پاسخ داده است )(From Nilsestuen JO, Hargett K; Respir Care 41; 1105, 1996) .(B
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ارزش دیگر آن در تشخیص  Leakو  auto peepاست .شكل (:)4-17

A

B

شكل ( :)4-17منحنی جریان-حجم ) (f-v loop؛  Aنشانه  leakدستگاه و  : Bنشانه  auto-PEEPاست.
)(From Dhand R:Respir Care 50:256 ' 2005
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سواالت:
 )1اگر در منحنی حجم-زمان ،حجم در زمان بازدم به صفر بازنگردد نشانه چیست؟

.1
.2
.3
.4

Auto PEEP
نشست هوا
طبیعی است و اشكالی را نشان نمی دهد
انسداد مجاري هوایی به علت ترشحات

پاسخ :با توجه به شكل ( )4-5گزینه ب صحیح است.
 )2اگر در منحنی جریان-زمان فلو یا جریان در انتهاي بازدم به صفر نرسد نشانه کدام یک از موارد زیر است؟

.1
.2
.3
.4

Auto PEEP
نشست هوا
طبیعی است و اشكالی را نشان نمی دهد
انسداد مجاري هوایی به علت ترشحات

پاسخ :در صورت وجود  auto PEEPفشار در انتهاي بازدم هنوز صفر نشده و در نتیجه اختالف فشار ریه و دهان منجر به
ادامه خروج هوا می گردد و فلو یا جریان ادامه پیدا می کند .به شكل ( )4-6مراجعه شود.

 )3کدامیک از منحنی هاي ونتیالتور می توتنند در تشخیص انسداد راه هاي هوایی و میزان پاسخ به برونكوویالتور کاربردي تر باشند؟

.1
.2
.3
.4

منحنی حجم-فشار
منحنی فشار-زمان
منحنی جریان-حجم
منحنی حجم-زمان

پاسخ :منحنی جریان-حجم همان منحنی عادي اسپیرومتر ي است که می تواند مثل اسپیرومتري براي تشخیص انسداد
استفاده شود.

39

دکتر کتایون نجفی زاده – دکتر رامین سامی

ونتیالتور به زبان ساده

فصل پنجم
اخطارهاي ونتيالتور
اخطارهاي ونتيالتور ( )Alarmو نحوه برخورد با آنها:
اخطار دستگاه ،پزشک را از عملكرد غیر طبیعی دستگاه و یا تغییر درشرایط بیمار آگاه میکند.اخطار دستگاه به صورت
روشن شدن چراغ چشمک زن و یا آژیر کشیدن دستگاه است .در این بخش تنظیم اخطارها و نحوه برخورد با آنها را مرور می-
کنیم .اخطارها را از نظر اورژانسی بودن به سه بخش تقسیم میکنند که در جدول زیر آورده شده است:

سطح  :1موارد اورژانسي تهديد كننده حيات:


قطع سیستم برق دستگاه



رسیدن هوا به بیمار


مثال

مشكل در دریچه بازدمی



رسیدن هواي بیش از حد به بیمار



اختالل دریچه بازدمی



اشكال در زمانبندي

سطح :2مواردي كه بالقوه تهديد كننده حيات هستند:



مثال






نشت در سیستم
انسداد نسبی سیستم
عملكرد نامناسب سیستم مرطوب کننده
نسبت دم به بازدم نامناسب
کاهش اکسیژن وارد شده به دستگاه
قطع خود بخودي ونا بجاي تنفس
 PEEP/CPAPنامناسب

سطح  :3مواردي كه تهديد كننده حيات نيستند ولي مي توانند به بيمار آسيب برسانند:


مثال



تغییر در خصوصیات ریه (کمپلیانس ومقاومت)
بروز AutoPEEP
تغییر در توان تهویه اي بیمار(به طور مثال اختالل در سیستم
عضالنی یا سیستم عصبی مرکزي)

جدول  :5-1سطوح اخطارها و نمونههایی از وقایع حین تهویه مكانیكی
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.1اخطار مربوط به فشار پائين (:)low pres. alarm
محدوده این اخطار معموالً  5-10 cm H2oپائینتر از  PIPتنظیم میشود( .)1وقتی این اخطار فعال شد ،در ابتدا باید
از عدم جدا شدن دستگاه از بیمار مطمئن شوید .اگر دستگاه جدا نشده است به منحنیهاي دستگاه دقت کرده و به دنبال
نشت ( )leakدر دستگاه بگردید .شكل هاي ( )4-17و ( .)4-5این نشت میتواند در هر کدام از مسیرها و لولههاي رابط باشد،
که باید کامل چک شوند .در بسیاري از موارد نشت از اطراف لوله تراشه است .در فردي که نشت در اطراف لوله تراشه دارد ،با
گوش دادن به تنفس بیمار در نزدیكی دهان می توانیم به صداي غیرطبیعی ناشی از نشت پی ببریم .در این حالت باید فشار
کاف لوله تراش ه را چک کرده و یا اگر لوله تراشه جابجا شده است آنرا دوباره در جاي صحیح قرار بدهیم .علت نادر دیگري که
براي فعال شدن اخطار  low pres.وجود دارد ،وجود فیستول برونكوپلورال در فردي است که  chest tubeدارد .در این
حالت باید حجم هواي از دست رفته را به حجم جاري اولیه اضافه کرد.
بعد از اینكه از صحیح بودن محل لوله تراشه و فشار کاف و عدم نشت در آن مطئمن شدیم ،براي چک کردن نشست سیستم
در حین ارزیابی بیمار به صورت زیر اقدام می کنیم؛ بیمار را از ونتیالتور جدا کرده و به صورت دستی او را ونتیله میکنیم،
سپس دستگاه را بر روي مد حجمی قرار داده و حجم جاري را  100 ccانتخاب میكنیم .جریان را  20 l/minو وقفه دمی
( )insp. Pauseدوثانیه ایجاد کرده و  pressure limitرا کامالً باال میبریم .در این حالت ،جلو خروجی دستگاه را با یک
گاز استریل میگیریم ،وقتی دستگاه حجم جاري را برقرار کرد ،با گذشت دو ثانیه نباید فشار مسیر بیش از 𝑂 10 𝑐𝑚 𝐻2
افت کند ،اگر این اتفاق افتاد ،یعنی نشت درخود سیستم است .براي ارزیابی علت اخطار فشار پائین میتوان از شكل 5-1
استفاده کرد.

بلی

آیا بیمار از دستگاه جدا شده است؟
خیر
هر یک ار نشت هاي زیر را ارزیابی و در صورت وجود برطرف کنید:
 -1نشت در اتصاالت لوله ها
 -2نشت از کنار کاف لوله تراشه
 -3نشت از chest tube

نشت وجود ندارد

گیرنده مربوط به فشار را چک کرده و در صورت نیاز آن را تمیز و یا تعویض
کنید.

شكل ( :) 5-1نحوه برخورد با اخطار فشار پایین
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.2اخطار مربوط به فشار باال ()High Pres. Alarm
محدوده این اخطار معموالً  10 cm H2Oباالتر از  PIPتنظیم میشود( .)1فعال شدن این اخطار نسبتاً شایع است.
دستگاههاي جدید معموالً به گونهاي تنظیم شدهاند که خود دستگاه وقتی فشار به باالي این محدوده میرسد ،تنفس را قطع
میکند ،اما این امر باعث می شود ،حجم جاري کمتري به بیمار برسد.
همانگونه که در شكل ( )1-2مییبینیم  PIPراههاي هوایی مجموع سه فشار  ،PEEPفشار مربوط به االستانس ریه و فشار
مربوط به مقاومت راههاي هوایی است و بنابراین باال رفتن فشار  PIPمیتواند به علت افزایش هر کدام از این موارد باشد .پس
در ابتدا با نگاه کردن به منحنی فشار -زمان باید این علل را از هم افتراق داده و سپس به دنبال علت بگردیم .افزایش مقاومت
میتواند به علت تجمع ترشحات در لوله تراشه یا مجاري هوایی و یا به علت اسپاسم مجاري هوایی رخ بدهد ،که هر کدام
درمان خود را میطلبند .کاهش کمپلیانس ریه میتواند به علت پن وموتوراکس ،تجمع مواد غیرطبیعی مثل آب ،عفونت ،خون و
 ...در ریه ،ورود لوله تراشه به یكی از برونشهاي اصلی ،افیوژن پلور و  ...باشد .افزایش  PEEPمیتواند به علت auto- peep
رخ بدهد.
از دیگر علل افزایش  ، PIPهوشیار شدن بیمار و ایجاد تالش تنفسی خودبخوي توسط بیمار است .که در این حالت باید بیمار
را از جهت آماده بودن براي جدا کردن از دستگاه ،نیاز به تزریق داروهاي آرام بخش بیشتر و یا تغییر تنظیمات دستگاه ،ارزیابی
مجدد کرد.
از دیگرعلل افزایش  PIPتجمع آب ناشی از نبوالیزرها ،دستگاههاي مرطوب کننده و غیره در مسیر لولههاي دستگاه است.
براي ارزیابی علت اخطار فشارباال میتوان از شكل 5-2استفاده کرد.

 .3اخطار مربوط به  PEEPپايين ()low PEEP
اگر فشار مسیر در زمان اعمال  PEEPبه زیر  PEEPتعیین شده برسد ،این اخطار فعال میشود .فعال شدن آن به
معنی جدا شدن بیمار از دستگاه ،وجود نشست در دستگاه ،و یا ایجاد تنفس خودبخودي در حالتی است که دستگاه نتواند به
اندازه نیاز بیمار جریان هوا برقرار کند .در این حالت فشار به زیر  PEEPتعیین شده افت میکند و این اخطار فعال میشود.
 .4اخطار آپنه
برخی از دستگاهها به طور خودکار برروي زمان آپنه  20ثانیه تنظیم شدهاند و اگر بعد از این مدت تنفس برقرار نشود،
اخطار فعال می شود .اما در برخی از دستگاهها تنظیم زمان آپنه بر عهده پزشک است .فعال شدن این اخطار میتواند در اثر
آپنه بیمار ،جدا شدن بیمار از دستگاه ،نشت دستگاه ،عدم حساسیت کافی دستگاه و یا تنظیم نادرست آن باشد .وقتی با این
اخطار مواجه شدیم ،باید بعد از ارزیابی سریع بیمار و اطمینان ازعدم جدا شدن بیمار از دستگاه حساسیت و تعداد تنفس تعیین
شده را چک کرده و در صورت نیاز آنها را اصالح کنیم .گاهی به علت ایجاد  auto-Peepبیمار توانایی برقراري دم را ندارد و
بنابراین باید به دنبال یافتن  auto-peepهم باشیم .برخی از دستگاهها توانایی آن را دارند که اگر با آپنه مواجه شدند ،یک
تعداد تنفس حداقل براي بیمار فراهم کنند ،تا زمانیكه علت ارزیابی و مشكل حل شود.
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 Peak Pressureو  Plateauرا ارزيابي كنيد

 Peak Pressureو  Plateauهر دو باال

فقط  Peak Pressureباال است

هستند

Presistance

P Elastance

آيا ميزان  flowباال انتخاب بلي flow

حجم جاري را كم بلي آيا حجم جاري باال انتخاب
كنيد

شده است؟

شده است؟
خير

را

مجددا

تنظيم كنيد
خير

موارد زير را ارزيابي و در صورت نياز آن ها را اصالح كنيد:

موارد زير را ارزيابي و در صورت نياز آن ها را اصالح كنيد:

 -1سرفه بيمار

الف :كاهش كمپليانس ريه مثل:
 -1وارد شدن لوله به يك ريه

 -2گاز گرفتگي لوله توسط بيمار

 -2بروز پنوكوتوراكس

 -3تاخوردگي مسير لوله ها

 -3وجود افيوژن پلور

 -4جمع شدن آب در مسير لوله ها

 -4وجود آسيت

 -5جابجا شدگي لوله ها در مسير لوله ها
 -6وجود ترشحات

ب :وجود autoPEEP

 -7اسپاسم مجاري هوايي مثال در اثر آسم

شكل ( :) 5-2نحوه برخورد با اخطار فشارهاي باال

.5اخطار مربوط به فشار پايين منبع گاز()low source gas pressure or power input alarm
بعد از روشن کردن دستگاه منبع تأمین گاز هم باید روشن شود که در برخی از دستگاهها خودبخود روشن میشود
(مثل )purirtan benneit 840و در برخی دیگر (مثل  Bear 1000و یا  )Drager Evitaنیاز به روشن کردن دارد.
اگر این سیستم روشن شده باشد ،اما فعال نباشد این اخطار فعال میشود که باید مشكل آنرا ارزیابی کرد .جدول ()5-3
 -6اخطار مربوط به غيرفعال بودن ونتيالتور و يا پيام وجود اشتباه تكنيكي
()ventilator inoperative alarm and/or technical Error message
وقتی دستگاه روشن میشود ،به طور خودکار خودش را تست میکند ،اگر در تنظیمات درونی اشكالی پیدا کند ،این اخطار
فعال می شود که الزم است دستگاه خاموش و مجدداً روشن شود اگر پیامی برروي صفحه ظاهر شد ،باید آن پیام را دنبال کرد
تا بتوان مشكل را حل نمود.
 -7اخطار مربوط به عدم تطابق تنظيمات داده شده توسط پزشك ،با تنظيمات دستگاه
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فعال شدن این اخطار نشان می دهد که یک یا چند پارامتر تعریف شده توسط پزشک خارج از محدودهاي است که دستگاه
میتواند تأمین کند .در برخی از دستگاه ها چنین اخطاري وجود ندارد و فقط دستگاه پارامتر را از پزشک قبول نمیکند.
 -8اخطار مربوط به نسبت دم به بازدم ()Inverse ratio Alarm
اغلب ونتیالتورها اجازه نمیدهند که زمان دم از بازدم طوالنیتر شود و خودبخود دم را قطع میکنند .مگر اینكه
تنظیم reverse ventilationرا براي درمان  ARDSتنظیم کرده باشیم .طوالنی شدن زمان دم در مواقعی اتفاق میافتد
که افزایش مقاومت راههاي هوایی و یا کاهش کمپلیانس ،باعث شود جریان کم شود و دستگاه به زمان بیشتري براي تهویه نیاز
داشته باشد .همچنین اگر شدت جریان تنظیم شده براي حجم جاري مورد نظر به طور نامناسبی کم باشد ،نیاز به زمان دم
طوالنیتري است.

 -9اخطارهاي مربوط به حجم جاري ،تهويه دقيقهاي و تعداد تنفس پايين يا باال
برخی از دستگاهها این اخطارها را هم دارند .هنگام تنظیم کردن دستگاه این اخطارها را براساس ارزیابی بالینی از شرایط
بیمار تنظیم میکنیم .اما به طورکلی باید دقت شود که نباید آنها را با حساسیت باالیی انتخاب کنیم به نحوي که مرتب
اخطارها فعال شوند به طور کلی این اخطارها را به صورت زیر تنظیم میکنیم.

.1

وضعیت ظاهري بیمارو میزان زجر تنفسی را ارزیابی کنید.

.2

از اکسیژناسیون و تهویه ( ) ventilationکافی مطمئن شوید.

.3

اگر بیمار زجر تنفسی شدید دارد ،دستگاه را جدا کرده و به صورت دستی بیمار را تهویه کنید.

.4

بیمار را مجددا ارزیابی کنید.

.5

اخطار موجود را ارزیابی کرده و مطمئن شوید که به درستی تنظیم شده است.

.6

مشكل بوجود آمده را حل کنید.

 .7اگر نمی توان مشكل را حل کرد ونتیالتور را عوض کنید

جدول ( )5-3برخورد اولیه وقتی که یک اخطار فعال شد و یا یک موج غیر طبیعی بروز کرد
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الف :اخطار Low pressure

د:اخطار آپنه

.1

بیمار را از لحاظ جدا شدن از دستگاه ارزیابی کنید.

.2

دستگاه را از لحاظ وجود نشت ارزیابی کنید.

.3

وجود نشت از Chest Tubeرا ارزیابی کنید.

.4

سیم مربوط به چک فشار دستگاه را ارزیابی کنید.

.5

میزان حجم جاري و تهویه دقیقه اي را از جهت مناسب بودن ارزیابی
کنید.

ب :اخطار

High pressure

.1

بیمار را از نظر وجود آپنه بررسی کنید.

.2

دستگاه را از نظر وجود نشت بررسی کنید.

.3

حساسیت دستگاه را از نظر توانایی آن براي تشخیص تالش بیمار
ارزیابی کنید.

.4

ه :اخطار Low PEEP

.1

لوله تراشه را از لحاظ گاز گرفتگی یا جابجایی بررسی کنید.

.2

لوله تراشه را از نظر وجود ترشحات بررسی کنید.

.3

با دقت در منحنی ها مشخص کنید ،آیا کمپلیانس ریه ها کم شده

.1

مطمئن شوید که اخطار  Low PEEPرا پایین تر از PEEP
تنظیم کرده اید.

.2

است و یا مقاومت مجاري هوایی باال رفته است.
.4

زمان آپنه تعیین شده براي دستگاه را مجددا ارزیابی کنید.

بیمار را از نظر تنفس هاي فعالی که فشار را به زیر  PEEPمی
رساند ارزیابی کنید.

مسیر دم و بازدم لوله ها را چک کرده و مطمئن شوید که گرفتگی

.3

دستگاه را از نظر وجود نشت ارزیابی کنید.

ندارد.

.4

مطمئن شوید که بیمار از دستگاه جدا نشده است.

.5

بیمار را از جهت هماهنگی با دستگاه ارزیابی کنید.

.5

سیم مربوط به چک فشار دستگاه را ارزیابی کنید.

.6

از نبود  Auto peepمطمئن شوید.

.7

فیلتر دریچه بازدمی را چک کنید.
و:اخطار : I/E

ج :اخطار مربوط به فشار پايين منبع گاز
.1

مخازن گاز و ارتباط آنها با دستگاه را ارزیابی کنید.

.1

اغلب نشانگر نسبت دم به بازدم باالي  1است.

.2

دستگاه را مجددا تنظیم کنید.

.2

اگر هدف نسبت دم به بازدم معكوس است باید اینن اخطنار را غینر

.3

اگر مشكل حل نشد .ونتیالتور را تعویض کنید.

فعال کرد.
.3

مقاومت باال یا کمپلیانس پایین می تواند شدت جریان را کنم کنرده
و این نسبت را تغییر بدهد.

جدول ( :)5-4نحوه برخورد با اخطارهاي مختلف ونتیالتور

اخطار

محدوده

فشار پائين

 8cmh2oیا  5-10cmh2oزیر PIP

فشار  PEEPپائين

 3-5cmh2oزیر PEEP

فشار باال

 50cmh2oیا  10-20cmh2oباالي PIP

حجم جاري بازدمي

 100ccیا  10%-15%زیر حجم جاري تعئین شده.

پائين
تهويه دقيقه اي باال

 5l/minیا  10%-15%باالي تهویه دقیقه اي تنظیم شده

تاخير آپنه

20sec

جدول ( :)5-4تنظیم اخطار و  Backupدستگاه در شروع تهویه مكانیكی در بالغین
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سواالت:
 )1به شما اطالع می دهند بیماري که زیر ونتیالتور بوده است ،دچار تاکی پنه شده است  ABGوي PH=7.5, PaCO2=20,
 PaO2=70, sat O2=98%و  HCO3=20گزارش شده است .به نظر شما کدام یک از پیگیري هاي زیر اهمیت کمتري
دارد؟

.1
.2
.3
.4

بررسی بیمار از نظر بروز اضطراب
بررسی بیمار از نظر وجود درد
بررسی از نظر پنوموتوراکس
بررسی از نظر عدم تحمل دستگاه

پاسخ :با توجه به اینكه  O2 satبیمار مناسب است احتماال تاکی پنه بیمار ناشی از هیپرونتیالسیون بدلیل مشكل غیر تنفسی
اتفاق افتاده است و باید عللی مانند درد ،اضطراب یا عدم تحمل دستگاه و لوله تراشه بررسی شوند.
 )2بیماري زیر ونتیالتور قرار دارد .بطور ناگهانی دچار افت اکسیژن خون و تاکی پنه می شود .اولین اقدامی که باید انجام شود کدام
است؟

.1
.2
.3
.4

روي مد  CMVبرده شود.
بیمار از دستگاه جدا شده و موقتا با یک آمبوبگ که به اکسیژن متصل است ونتیله شود.
بیمار ساکشن شود.
لوله تراشه تعویض گردد.

پاسخ :در بیماري که زیر دستگاه ونتیالتور دچار افت ناگهانی اکسیژن خون می شود .اولین اقدام چک کردن این مسئله است
که آیا دستگاه مشكل دارد یا مشكل از بیمار است .با جدا کردن بیمار از دستگاه و دادن تنفس با آمبوبگ اگر مشكل از دستگاه
باشد ،اکسیژن خون باال می آید و آنگاه باید عیب دستگاه را ارزیابی کرد.
 )3یک بیمار  100کیلوگرمی مبتال به آمبولی چربی و نارسایی تنفسی ناشی از آن زیر ونتیالتور قرار گرفته است .بیمار دچار
پنوموتوراکس شده است .بیشترین احتمال کدام است؟

.1
.2
.3
.4

تعداد تنفس انتخاب شده براي بیمار باال انتخاب شده است.
حجم جاري باال انتخاب شده است.
 PSVبراي بیمار گذاشته نشده است.
 PEEPباال براي بیمار انتخاب شده است.

پاسخ :شایعترین اشتباه در ونتیالسیون بیماران چاق ،دادن حجم بر اساس وزن بیمار است که می تواند منجر به پنوموتوراکس
گردد .در صورتیكه افزایش وزن منجر به افزایش حجم ریه ها نشده و برعكس حتی تا حدي منجر به  restrictionیا کم
شدن حجم ریه ها می گردد .در نتیجه در افراد چاق یا الغر باید حجم جاري بر اساس وزن ایده آل بیمار محاسبه گردد که آن
هم بستگی به قد بیمار دارد.
 )4در بیماري که زیر ونتیالتور است اخطار  Low Pressureنشان داده می شود .احتمال کدامیک از موارد زیر وجود دارد؟

 .1خالی شدن کاف لوله
 .2جدا شدن دستگاه در مسیر
 .3فیستول تراکئوبرونكیال
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 .4همه موارد
پاسخ :همه موارد فوق می توانند منجر به افت فشار  Peakدستگاه شوند ،و باید به سرعت بررسی گردند .در صورتیكه لوله
تراشه خالی شده و یا جابجا شده باشد ،با هر تنفس در کنار دهان بیمار صدا ایجاد می شود .در صورت وجود فیستول
تراکئوبرونكیال ،با هر دم در لوله  chest tubeقُل قُل رخ میدهد .اگر این موارد توجیه کننده نبودند،جستجوي دقیق مسیر
لوله ها به یافتن محل نشست کمک می کند .به شكل ( )5-1مراجعه شود.
 )5به شما اطالع می دهند که اخطار دستگاه ونتیالتور به صدا در آمده است .وقتی بر بالین بیمار حاضر می شوید می بینید که اخطار
مربوط به فشار باال است .در ارزیابی دقیق تر متوجه می شوید که  Peak Pressureبیمار که قبال 𝑂  40 𝑐𝑚 𝐻2بوده است به
𝑂  60 𝑐𝑚 𝐻2رسیده است و فشار  Plateauکه قبال 𝑂  20 𝑐𝑚 𝐻2بوده است تغییري نكرده است PEEP .بیمار
𝑂  𝑇. 𝑉 = 500𝑐𝑐 ،5 𝑐𝑚 𝐻2و 𝑛𝑖𝑚 𝑓𝑙𝑜𝑤 = 60 𝑙⁄است .ضمن اندازه گیري کمپلیانس ریه و مقاومت راه هاي هوایی به
نظر شما کدام علت براي بروز این اتفاق بیشتر مطرح است؟

.1
.2
.3
.4

خارج شدن لوله از تراشه و قرار گرفتن آن روي طناب هاي صوتی
بروز انسداد مجاري هوایی به علت ترشحات زیاد
بروز پنوموتوراکس به علت فشار باال
بروز auto PEEP

پاسخ :اگر به شكل ( )1-2برگردیم باید طبق محاسبات زیر اقدام کنیم:
)𝑒𝑐𝑛𝑎𝑡𝑠𝑖𝑠𝑒𝑅 × 𝑤𝑜𝑙𝐹( 𝑃𝑒𝑎𝑘 𝑝𝑟𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢 +
در زمانی که بیمار وضعیت پایداري داشته است:
)𝑒𝑐𝑛𝑎𝑡𝑠𝑖𝑠𝑒𝑅 × 40 = 20 + (60
40 − 20 20
𝑛𝑖𝑚 × 𝑂 𝑐𝑚 𝐻2
=
≅ 0.33
60
60
𝑡𝑖𝑙

= 𝑒𝑐𝑛𝑎𝑡𝑠𝑖𝑠𝑒𝑅

در زمانی که وضعیت بیمار ناپایدار شده است:
)𝑒𝑐𝑛𝑎𝑡𝑠𝑖𝑠𝑒𝑅 × 60 = 20 + (60
60 − 20
𝑛𝑖𝑚 × 𝑂 𝑐𝑚 𝐻2
= 0.66
60
𝑡𝑖𝑙

= 𝑒𝑐𝑛𝑎𝑡𝑠𝑖𝑠𝑒𝑅

همانطور که می بینیم مقاومت راه هاي هوایی زیاد شده است .بنابراین احتماال ترشحات مجاري هواي باعث انسداد شده اند.
چون  T.Vو  Plateauتغییر نكرده است ،بنابراین کمپلیانس ثابت است و احتمال پنوموتوراکس منتفی است .اگر auto
 PEEPرخ دهد باید فشار  Plateauهم همزمان با  Peakو به یک میزان باال بروند .خروج لوله تراشه هم باعث افت
 Peak Pressureمی شود و نه افزایش آن.
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فصل ششم
قطع تهويه مكانيكي
جدا کردن بیمار از حمایت تنفسی ) ، (weaningروندي است که بخش مهمی از تهویه مكانیكی را شامل میشود .اگر
این روند به روش صحیحی انجام نشود ،می تواند منجر به تهویه مكانیكی طوالنی مدت بیجا و یا قطع زود هنگام تهویه مكانیكی
شود ،که در اغلب موارد باعث می شود ،بیمار مجدداً به حمایت تنفسی نیاز پیدا کند .وقتی که عامل مسبب اینتوباسیون و تهویه
مكانیكی برطرف شد ،باید تصمیم به کاهش و قطع حمایت تنفسی گرفت.حدود  %80بیماران تنها نیاز به حمایت تنفسی کوتاه
مدت دارند و در نتیجه قطع حمایت تنفسی هم روند سریعی خواهد بود ،برخی از این شرایط عبارتند از حمله آسم ،ادم ریه،
حمایت تنفسی بعد از جراحی ،مسمومیتهاي دارویی و ...اما در برخی از موارد به علت طوالنی شدن تهویه مكانیكی و یا عارضه
دار شدن آن جدا کردن بیمار از دستگاه ،روند طوالنیتري را طیخواهد کرد.
در مجموع از زمان شروع تهویه مكانیكی تا پایان آن مراحل زیر طی میشود:


درمان نارسایی حاد تنفسی



حدس اینكه امكان قطع تهویه مكانیكی وجود دارد



ارزیابی بیمار از جهت امكان قطع تهویه مكانیكی



انجام )( (spontaneous breathing trialتالش تنفسی خود بخودي) )(SBT



قطع تهویه و خارج کردن لوله تراشه



در صورت عدم موفقیت  SBTتهویه مكانیكی مجدد
تأخیر در رسیدن به مرحله  2و شروع مرحله  3یک علت شایع تأخیر در قطع تهویه مكانیكی است.

آيا امكان كاهش و قطع حمايت تنفسي وجود دارد()6؟
در ابتدا باید بیمار را از جهت امكان کاهش و قطع حمایت تنفسی ارزیابی کنیم و اگر این امكان وجود داشت ،سپس اقدام
به کاهش و قطع حمایت تنفسی میکنیم .براي ارزیابی امكان کاهش و قطع حمایت تنفسی باید به موارد زیر دقت کرد:
 .1باید عاملی که باعث شده است بیمار تحت تهویه مكانیكی قرار بگیرد ،برطرف شده باشد.
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 .2ارزیابیهاي کلینیكی و پاراکلینیكی باید تأیید کننده وضعیت پایدار بیمار ،و وضعیت ریوي مناسب وي باشند.
اگر عامل مسبب تهویه مكانیكی برطرف نشده باشد ،امكان کاهش و یا قطع تهویه مكانیكی وجود ندارد .وقتی این امر مهیا
شد ،باید بیمار را جهت امكان قطع تهویه مكانیكی به طور روزانه ارزیابی کرد .این ارزیابی شامل موارد زیر میشود:
بیمار باید درحالیكه هیچ داروي آرامبخشی نمیگیرد ،هوشیاري کافی جهت همكاري داشته باشد .نیاز به دوزهاي باالي
داروي اینوتروپیک براي حفظ عملكرد قلبی -عروقی نداشته باشد ،اختالل الكترولیتی قابل توجه که در عملكرد سیستمهاي
نورولوژیک ،قلبی -عروقی و یا تنفسی تأثیرمیگذارند وجود نداشته باشد ،در حضور  FIO2کمتر از  %40باید  Pao2باالي 60
𝑃𝑎𝑜2

 mm Hgباشد ،یا ≥ 150 − 200

كلينيكي

𝑃𝐼𝑜2

باشد  ،و نیاز به  PEEPکمتر یا مساوي𝑂  5 𝑐𝑚 𝐻2باشد.جدول ()6-1

.1

آیا سرفه کافی وجود دارد؟

.2

آیا ترشحات تراشه کم شده است؟

 .3آیا بیماري که باعث شده بود.فرد تحت تهویه مكانیكی قرار بگیرد برطرف شده است؟

Objective

.1
-

پايداري كلينيكي

سیستم قلبی عروقی پایدار (sys BP: 90-160mmHg
 beat/minوعدم استفاده یا استفاده از دوز پایین داروهاي وازوپرسور)
سیستم متابولیک پایدار

-

.2

اكسيژناسيون كافي

_  90 ≤ SaO2با Fio2 < 40%
-

PaO2/FiO2 ≥ 150mmHg

-

PEEP ≤ 8cmH2o

-

 .3عملكرد كافي ريه
PR ≤ 35 breath/min

-

MIP ≤ (-20) - (-25) cmH2o

-

VT > 5ml/kg

-

VC > 10ml/kg

-

PR/TV <105

-

عدم اسیدوز تنفسی بارز
. .4هوشياري كافي

جدول ( :)6-1ارزیابی بیمار از جهت امكان قطع تهویه مكانیكی
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زمانیكه ارزیابیها بیانگر آن بودند که امكان کاهش و قطع تهویه مكانیكی وجود دارد ،باید اقدام به  SBTکردSBT [ .
در واقع تنفس بدون حمایت و یا با کمترین حمایت ( ،pres.support=5-8cm H2o ،CPAP=5 cm H2Oو یا یک
 T- pieceساده) است] .طی این مدت بیمار باید به دقت تحت نظر باشد ،عالئم حیاتی ،نحوه و ریتم تنفس و میزان
اکسی ژناسیون خون و میزان استفاده از عضالت فرعی تنفس باید کنترل شوند .مواردي که در جدول ( )6-2آورده شدهاند،
بیانگر آن هستند که بیمار  SBTرا تحمل نمیکند و احتمال قطع موفقیت آمیز تهویه مكانیكی کم است.

كلينيكي

Objective

.1
.2
.3
.4
.5

بی قراري و اضطراب
افت سطح هوشیاري
تعریق
سیانوز
شواهد افزایش تالش تنفسی  ،مثل استفاده از عضالت فرعی تنفس -دیسترس تنفسنی
و تنگی نفس

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

 SaO2< 90%یا  PaO2 ≤ 50-60 mmHgبا FIO2 ≥ 50%
 PaO2 > 50 mmHgیا افزایش آن به مقدار بیش از8 mmHg
 PH <7.32یا کاهش آن بیش از 0/7
RR/TV > 105 beat/min/ml
 RR >35 breath/minیا افزایش آن بیش از %50
 HR >140 beat/minیا افزایش آن بیش از %20
 Sys BP > 180 mmHgیا افزایش آن بیش از %20
Sys BP < 90 mmHg
آریتمی قلبی

.9

جدول ( :)6-2معیارهاي نارسائی SBT
قبل از انجام  SBTباید بیمار را در حالت نیمه نشسته قرار دهیم ،لوله تراشه را ساکشن کرده  ،و در صورت نیاز از چند پاف
اسپري برونكودیالتور هم استفاده کنیم .اگر بیمار  SBTرا به مدت حداقل  30دقیقه تحمل کرد ،میتواند از دستگاه جدا
شود .در این حالت باید بیمار را ارزیابی کرد  ،که آیا امكان خارج کردن لوله تراشه هم وجود دارد یا خیر .براي خارج کردن لوله
تراشه باید بیمار سرفه هاي موثر داشته باشد و ترشحات ریه هم کم باشد .در برخی از شرایط مثل اختالالت نورولوژیک،
سوختگی سر و صورت و  ...ممكن است الزم باشد لوله تراشه با تأخیر خارج شود.اگر بیمار  SBTرا تحمل نكرد باید مجدداً
برروي تهویه مكانیكی با حمایت کامل برود و براي یافتن علت عدم موفقیت ،مورد ارزیابی قرار گیرد.عواملی که میتوانند باعث
عدم تحمل  SBTشوند در جدول ( )6-3آورده شده اند:
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پاتوفيزيولوژي

مثال

.1فشار تنفسی

.1
.2

کار تنفسی افزایش یافته – تنظیم نامناسب دستگاه
کاهش کمپلیانس ریه مثل پنومونی .ادم .فیبروز ریه و یا خونریزي ریوي

.3

افزایش مقاومت راه هاي هوائی مثل برونكواسپاسم یا گرفتگی لوله تراشه
بیماري قلبی زمینه اي
افزایش فشار روي قلب  ،بطور مثال در اثر  . MIپر هوائی ریه .نیاز باالي متابولیک ویا
عفونت کنترل نشده

.2فشار قلبی

.1
.2

.3عصبی  -عضالنی

 .1مهار مرکز تنفسی  ،بطور مثال در اثر الكالوز متابولیک -تهویه مكانیكی -مصرف
داروهاي آرام بخش
 .2اختالل در سیستم اعصاب محیطی  ،مثل مصرف داروها ویا میوپاتی  -نوروپاتی ناشی از
ICU

.4سایكوتیک

.1
.2
.3

.5متابولیک

 .1اختالالت متابولیک
 .2اثرات کورتیكواسترویید ها
 .3هیپر گلیسمی

.6تغذیه اي

 .7هماتولوژیک

.1
.2
.3
.1

دلریوم
اضطراب
افسردگی

چاقی
سوءتغذیه
اختالل عملكرد دیافراگم در اثر تهویه مكانیكی

آنمی

جدول ( :)6-3عواملی که می توانند باعث عدم موفقیت  SBTشوند.

روشهاي مرسوم براي :weaning
 .1روش T-piece
این روش قدیمی ترین روش جدا کردن بیمار از دستگاه است .در واقع زمانیكه بیمار توانایی تنفس خودبخوي را پیدا کرد و
معیارهاي جدا شدن را داشت ،این روش شروع میشود T-Piece .شامل سیستمی است که یک لوله  Tشكل دارد ،این
سیستم از یک طرف به مخزن اکسیژن و هوا متصل میشود که میزان  FIO2آنرا پزشک تعیین میکند و جریان هوایی حداقل
به میزان  10 l/minایجاد میکند و .و از طرف دیگر به یک لوله نسبتاً حجیم (حدود  )120 mlبا انتهاي باز وصل میشود،
که در هنگام بازدم بیمار اکسیژن خارج شده از مخزن را در خود جاي می دهد .شكل ()6-1اگر نیاز بیمار هنگام دم بیشتر از
میزان جریانی باشد که از لوله متصل به اکسیژن فراهم میشود مقداري از هواي موجود در بازوي بازدمی هم که حاوي اکسیژن
باالیی است وارد فضاي دمی میشود و بیمار آنرا استنشاق میکند .بیمار باید حالت نشسته و یا نیمه نشسته داشته باشد .بازوي
دمی سیستم میتواند به مخزن اکسیژن و یا به ونتیالتوري وصل شود که برروي  CPAPقرار دارد.
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B

A

O

Patie
nt
شكل ()6-1؛ قطعه  :Tزمانی که بیمار نفس می کشد هواي سرشار از اکسیژن از بازوي  Aوارد راه هاي هوایی می شود .اگر نیاز بیمار بیشتر باشد
هواي بازوي  Bرا هم که سرشار از اکسیژن بوده است استنشاق می کند.

در گذشته یكی از روشهائی که براي  weaningاستفاده می شد  ،به کار بردن مكرر روش  T-Pieceدر یک روز بود.
در ابتدا بیمار  2-5دقیقه روي  T- pieceقرار می گیرد ،و نیم تا یک ساعت برروي حمایت دستگاه است ،سپس مدت تالش
وي بیشتر میشود ،مثال  5-10دقیقه و دوباره نیم تا یكساعت به دستگاه وصل میشود .و به همین ترتیب زمان تالش تنفسی
وي زیاد میگردد .در یک مطالعه بزرگ مشخص شد تنها یک تالش روزانه به اندازه این روش وقت گیر میتواند ،موثر باشد .و
امروزه این روش فقط در  weaningطول کشیده کاربرد دارد.
در طی استفاده از روش  T-Pieceباید بیمار دقیقاً تحت نظر باشد ،افزایش بیش از حد تالش تنفسی ،استفاده از
عضالت فرعی تنفس و تغییرات شدید عالیم حیاتی نشان دهنده عدم تحمل بیمار است و نشان میدهد که باید بیمار بر روي
حمایت کامل تنفس برگردد .در این حالت باید علل عدم تحمل بیمار را ارزیابی کرد و تا  24ساعت آینده براي تكرار تالش
تنفسی روي  T-Pieceصبر کرد.
 )2روش :SIMV +PSV
از دیرباز روشهاي  SIMV, PSVبراي جدا کردن بیمار استفاده میشدهاند .اگر بیماري نتواند روش  T-Pieceرا
تحمل کند ،یكی از گزینهها براي ادامه روند کاهش حمایت تنفسی استفاده از روش  PSVیا  SIMV + PSاست .در این
روش هر  30دقیقه تعداد تنفس اجباري کم میشود (به میزان  1-3تنفس در دقیقه) و بعد از آن عالوه بر ارزیابی بیمار،
 ABGهم گرفته میشود ،تعداد تنفسها فقط به حدي کم میشود که  PHبیمار باالتر از  7/3-7/35باقی بماند .باید در کنار
 SIMVاز  PSهم استفاده کرد تا تنفسهاي خودبخودي بیمار را حمایت کند ،و برمقاومتهاي ایجاد شده توسط دستگاه
غلبه کند .این  p.sباید در حد  5-10 cm H2Oباشد .وقتی که با تعداد تنفس  8و  PSکمتر از  8cm H2oبیمار
کنترل بود ،میتوان بیمار را از دستگاه جدا کرد.
 )3روش :PSV
اگر این روش براي کاهش و قطع حمایت تنفسی انتخاب شد ،بر خالف  SIMVهیچ تنفس اجباري تعیین نمیشود .فشار
را در سطحی که یک الگوي تنفسی قابل قبول ایجاد کند ،تنظیم میکنیم این حد از فشار معموالً بین  5-15 cm H2Oاست.
بعد به تدریج سطح فشار را کم می کنیم تا به حد  5 cm H2Oبرسد ،بدون اینكه وضعیت تنفسی بیمار به سمت بدتر شدن
برود .سپس مجدداً  SBTبا  T-Pieceرا امتحان می کنیم.
امروزه از روشهاي دیگري هم براي کاهش و قطع حمایت تنفسی استفاده شده است مثل:
)Automatic Tube Compensation (ATC
Volume targeted psv
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Auto modes
)mandatory minute ventilation (MMV
)adaptive support ventilation (ASV
در این روشها اطالعات الزم توسط پزشک به دستگاه داده میشود و دستگاه براساس میزان تالش بیمار ،کمپلیانس ریه،
مقاومت راههاي هوایی و  ...سعی در کاهش حمایت تنفسی میکند .این روشها نه تنها نیاز به آموزش دقیق دارند ،بلكه هنوز
در مطالعات کافی نقش آنها به طور کامل ارزیابی نشده است.
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فصل هفتم
نحوه برخورد با ونتيالتورهاي مختلف
یكی از نگرانی هاي افرادي که می خواهند با ونتیالتور کار کنند ،تنوع ونتیالتورهاست .در مراکز مختلف از ونتیالتورهاي
قدیمی گرفته تا جدیدترین انواع ونتیالتور ممكن است یافت شوند .در این بخش سعی می شود نحوه برخورد با انواع مختلف
ونتیالتور به شیوه اي بحث شود که حتی در برخورد با یک ونتیالتور جدید که تازه وارد بازار شده است نیز بتوان به راحتی کار
کرد.
در نگاه اول به ونتیالتور باید سه بخش اصلی را تشخیص داد:
.1

قسمت تنظیم ) (Settingدستگاه

.2

قسمت اطالعات مربوط به بیمار )( (Measurementحجم جاري-تعداد تنفس ،حداکثر فشار دمی و )...

.3

قسمت تنظیم اخطارها )(Alarm

در شكل هاي زیر در دو دستگاه نسبتا قدیمی تر و دو دستگاه جدیدتر دیجیتالی سه قسمت فوق را مشاهده می کنید.
بطور مثال در دستگاه ( : AMADEUSشكل )7-1
ابتدا به دنبال قسمت تنظیم مد ( ) SIMV, CMV,…..می گردیم که در این دستگاه در قسمت  Aدیده می شود .سپس بیمار

را روي مدي که می خواهیم میگذاریم .سپس به قسمت تنظیم جزئیات این مد می پردازیم که در این دستگاه در قسمت B
وجود دارد.
همانگونه که قبال گفته شد ،در مدهاي حجمی باید Tidal volume, Rate, I/E, PEEPو  FIO2را تنظیم کرد.
در فصل سوم درباره بهترین تنظیم براي بیماران مختلف صحبت شده است .در مدهاي فشاري Pressure, Rate, I/E,
 PEEPو  FIO2تنظیم می شود.
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به یاد داشته باشیم که براي تنظیم نسبت دم و بازدم چند روش وجود دارد .براي مثال در دستگاه شكل  7-1پیچ مخصوص
تنظیم  I/Eوجود دارد .در دستگاه هاي دیگر ممكن است تنظیم  , I/Eتوسط تغییر جریان یا زمان دم و یا به ندرت مثال
در دستگاه  Dragerتوسط هر دو آنها صورت گیرد.
در قسمت  Cآالرم دستگاه تنظیم میشود و بر اساس محدوده قابل قبول براي هر مورد که درفصل سه گفته شد تغییر داده
می شود .قسمت بعدي دستگاه که باید بررسی شود قسمت مانیتورینگ است ،که در آن  ،ویژگیهاي ریه بیمار در حضور
تنظیمات گذاشته شده دیده می شود.ویژگی هائی از قبیل حجم بازدمی ،فشارهاي مجاري هوائی،و در برخی از دستگاه ها
مقاومت  ،کمپلیانس و  ....ب راي مثال ممكن است در حالیكه حجم جاري انتخاب شده  500میلی لیتر است ،ولی قسمت
مانیتورینگ که در این دستگاه با عالمت  Dنشان داده شده حجم بازدمی را  300میلی لیتر نشان دهد ،در این حالت باید به
دنبال نشت در سیستم ،یا تقابل تنفس هاي بیمار با تنفس هاي دستگاه ( به طوریكه مانع دادن حجم کافی به بیمار می
گردد) ،و یا علل دیگر که در بخشهاي قبل ذکر شده است ،گشت .میتوان با تغییر موقعییت کلید موجود در این بخش موارد
مختلفی را براي مونیتورینگ بر روي صفحه دیجیتال انتخاب کرد.

D

C

.

A

B

شكل ( : )7-1بخشهاي مختلف یک ونتیالتور
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در شكل  7 -2دستگاه دیگري را می بینیم .مجددا در قسمت  Aمد دستگاه را انتخاب می کنیم .سپس در قسمت  Bبا
فشار دادن کلیدها به ترتیب حجم ،تعداد تنفس PEEP ،و  FIO2را تعیین میكنیم .با توجه به اینكه در این دستگاه کلید
تنظیم جریان ) (flowوجود دارد ،بنابر این مشخص است که میزان  I/Eدر آن با تعیین میزان جریان تنظیم می گردد .در
بخش  Cسطح اخطارها را در حدي که در نظر داریم انتخاب می کنیم .در این دستگاه همچنین براي استفاده از مد فشاري یا
 PCVاز کلید  presure controlکه در باالي صفحه است استفاده کنیم.باید به یاد داشت که فقط تعیین تغییرات و زدن
کلیدها کافی نیست .گاهی مثال در این دستگاه براي استفاده از مد فشاري تنها فشار دادن کلید  Pressure controlکافی
نیست بلكه باید پس از فشار دادن این کلید با چند بار فشار دادن آن از تنظیم خصوصیات  Pressure controlبراي مثال
نسبت دم به بازدم نیز مطمئن شد .در صورتیكه تنظیم درست باشد چراغ کلید  Pressure controlروشن می
ماند.مانیتورینگ بیمار از روي ستون سمت چپ صورت می گیرد(.قسمت  Peak Pressure .) Dبیمار عالوه بر آنچه در
مانیتور این قسمت دیده میشود ،از ارتفاع ستون نور دیجیتالی در هر تنفس نیز مشخص می گردد .ستون سمت راست نشان
دهنده اخطاري است که دستگاه به خاطر آن به صدا در آمده است.

D

B

C

A

شكل( :)7-3بخشهاي مختلف صفحه یک ونتیالتور
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در شكل ( )7-3یک دستگاه جدیدتر را می بینیم ،در این دستگاه ابتدا مد انتخابی را بر اساس کلیدهاي کنار پیچ دستگاه
مشخص می کنیم) . (Aتنظیمات دستگاه را با انتخاب گزینه مورد نظر در کلید هاي کنار هر عدد دیژیتالی انجام می دهیم
) . (Bسپس با کمک پیچ پایین )(Cمقدار هر مورد را بعد از فشار دادن کلید آن باال و پایین برده و با فشار دادن مجدد پیچ،
آن را تثبیت و تنظیم می کنیم .با فشار دادن کلید (D) Alarmمیزان و محدوده اخطارها را مشخص میكنیم .با فشار دادن
کلید  (E) Measurementمی توان اطالعات مربوط به بیمار را بدست آورد  .نكته جالب در این دستگاه وجود همزمان
کلید جریان و زمان دم میباشد .به دلیل اینكه هر دو این معیارها می توانند تعیین کننده زمان دم باشند ممكن است تصور
شود که وجود هر دو آنها در یک دستگاه منطقی نیست  .در صورتیكه وجود این دو در یک جا پدیده زیبایی را ایجاد کرده
که باعث فهم بهتر مكانیسم ها می گردد .بر اساس زمان دم و تعداد تنفس نسبت دم و بازدم مشخص می شود ولی اگر فلو در
حدي سریع باشد که هواي دمی قبل از پایان زمان دم داده شده باشد در منحنی دم یک پالتو ایجاد می شود [منحنی
(شكل ])1-2که تا زمان باز شدن دریچه بازدمی ادامه دارد .از این پالتو می توان براي طوالنی تر کردن دم ،در بیماران
هیپوکسیک استفاده کرد.

D
B

E
A

C

A

شكل ( : )7-3بخش هاي مختلف یک دستگاه نسل جدید
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دستگاه دیگري در شكل  7-4دیده میشود .قسمت تنظیم دستگاه در پایین و سمت چپ صفحه مانیتور قرار دارد) ، (Aو
اطالعات مربوط به بیمار در قسمت راست و باال نشان داده می شوند) .(Bشكل ()7-4

B

A

شكل (:)7-4قسمتهاي مختلف مانیتور یک دستگاه نسل جدید

پس به طور خالصه در تنظیمات دستگاه همیشه باید در ابتدا مد مورد نظر را انتخاب نمود .در هر مد الزم است اطالعات
خاصی را تنظیم کنیم .براي مثال در مد فشاري نمی توان حجم جاري مشخص کرد .در برخی از دستگاه ها کلید مربوط به
حجم وجود دارد که در مد فشاري چراغ این کلید خاموش است و عمل نمی کند و بنابراین امكان اشتباه وجود ندارد .در
دستگاه هاي جدید مواردي که باید در هر مد تنظیم شوند روي صفحه نمایش دستگاه نشان داده می شوند .با لمس کردن و یا
فشار دادن آن ها روي صفحه  ،گزینه مورد نظر آماده تنظیم شده و با پیچ موجود در کنار صفحه دستگاه می توان مقادیر آن را
کم و زیاد کرد.
بعد از تعیین مد در صورتی که مد حجمی است حجم جاري ) (Tidal Volumeو در صورتی که مد فشاري است ،فشار
حداکثر را انتخاب می کنیم و احتیاجی به تعیین حجم جاري نیست .در مرحله بعد باید تعداد تنفس بیمار را تنظیم نمود .براي
تنظیم میزان جریان هوا در دم  ،و تعیین نسبت دم و بازدم معموال یا سرعت جریان ) (flowباید تنظیم شود و یا زمان دم .در
برخی از دستگاه هاي قدیمی خود نسبت دم به بازدم است که باید تنظیم شود )𝑜𝑖𝑡𝑎𝑅 𝐸 .(𝐼⁄در صورتی که به دلیل
بیماري انسدادي الزم باشد بازدم طوالنی تري انتخاب شود و یا بدلیل  ARDSو هیپوکسی شدید ناشی از آن الزم باشد دم
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طوالنی تر شود  ،باید به این نسبت دقت بیشتري کرد .باید توجه داشت ،که مد فشاري در برخی از دستگاه ها به عنوان
 BiPAPمعرفی می گردد .فشار باالیی (دمی)  BiPAPهمان فشار حداکثر دمی در مدهاي فشاري است و فشار بازدمی،
فشار  PEEPمی باشد.
در مرحله بعد میزان درصد اکسیژن را در هر دستگاه با گزینه مربوط به اکسیژن )  (𝐹𝐼𝑂2تنظیم می کنیم .معموال در ابتدا
اکسیژن را با  𝐹𝐼𝑂2 100%شروع می کنیم و در کوتاهترین زمان ممكن آن را در حدي پایین می آوریم که یا به  %40برسد
و یا درصد اشباع اکسیژن در حد  % 95-88حفظ شود.در طول مدت استفاده بیمار از ونتیالتور الزم است به قسمت مربوط به
مانیتورینگ بیمار کامال دقت شود .باید مطمئن شویم بیمار حجم کافی و حجم دقیقه اي کافی ) (Minute Ventilationرا
با فشار حداکثر مناسب دریافت می کند .در صورت عدم توجه به مانیتورینگ بیمار ممكن است شرایطی که در تنظیمات براي
بیمار تعریف شده ،به بیمار نرسد و بیمار دچار عارضه شود.
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