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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     

و یا  (iron lung)سال پیش که تهویه مكانیكی به صورت تهویه منفی با ریه آهنی  60با آن ارتباط زیادي دارند. از حدود 

و  ونتیالتوردستگاه هاي براي کمک به مجروحان جنگ جهانی ابداع شدند،  (tank ventilator)ونتیالتورهاي شكل تانک 

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.

جایی که کتابی به زبان فارسی در این زمینه تالیف نشده است، و اغلب کتاب هاي مربوط به تهویه مكانیكی یا به از آن    

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 

ی شده است تا مباحث کامال کاربردي باشند و در آخر هر فصل تعدادي سوال مكانیكی را در این کتاب جمع آوري کنیم. سع

شده است. این کتاب براي دانشجویان پزشكی، رزیدنت هاي رشته هاي مختلف از جمله  آوردهکلینیكی و نحوه برخورد با آن ها 

بردي است. امید است توانسته کار ICUداخلی، بیهوشی، طب اورژانس، قلب و ... و همچنین پرستاران شاغل در بخش هاي 

 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

 تنفس خودبخوديمكانيك يك بخش اول :

 "اصطالحاً  موجود در ریه ها خارج می شود که طی یک چرخه تنفس خودبخودي هواي تازه وارد ریه می شود و هواي     

 ( نامیده می شود. چرخه تنفس شامل مراحل دم و بازدم است. دم یک فعالیت وابسته به عضالتventilation) "تهویه 

، اما بازدم به صورت غیر فعال انجام می شود و نیاز به صرف انرژي ندارد.براي اینكه هوا بتواند از مجاري تنفسی تنفسی است

و بینی وارد آلوئولهاي تنفسی شود باید بین این دو ناحیه اختالف فشار وجود داشته باشد، به نحوي که فشار در ورودي دهان 

ها بیشتر از فشار دهان و  در زمان بازدم باید فشار هوا در آلوئول .(pressure gradient) اشدببیشتر از فشار آلوئول ها 

( باشد، تا جریان هوا برقرار شود و هواي موجود در ریه تخلیه شود. در انتهاي دم و بازدم چون اختالف فشار بینی )فشار جو

 برداشته می شود جریان هوا از بین می رود.

 :  (1) مال باید با اصطالحات زیر آشنا شدبراي درک بهتر مكانیک  تنفس نر

1 . Airway opening pressure (Paw) : در نظر گرفته می شود صفرمعادل  منظور فشار دهان یا بینی است که 

 .است( mmhg 760البته دقت شود که فشار واقعی در این بخش )

2( .Ppl )Intrapleural pressure : به فشار دهان که صفر است سنجیده می اي پلور است و نسبت فضمنظور فشار

 (10-) در انتهاي دم Ppl به طور میانگین مقداراین فشار توسط فعالیت دیافراگم و سایر عضالت تنفسی ایجاد می شود. .شود

cm h2o  (5-)و در انتهاي بازدم cm h2o  .در واقع میزان فشار پلور در قسمتهاي مختلف آن یكسان نیست، درقله ریه فشار است

 این فشار را با بالون داخل مري اندازه می گیرند.منفی تر و در قواعد مثبت تر است. 

3( .Palv  )Alveolar pressure : .فعالیت عضالت تنفسی  این فشار برآیندمنظور فشار داخل آلوئول و یا داخل ریه است

 است.  cm h2o (1+)در بازدم حدود و  cm h2o (1-)عی ریه است. طی دم این فشار حدودو خاصیت ارتجا

4. Transairway pressure (Pta):  جریان هوا   طی دم باعث می شود است که اختالف فشار دهان و آلوئولمنظور

 شود: برقرار 

𝑃𝑡𝑎 = 𝑃𝑎𝑤 − 𝑃𝑎𝑙𝑣 

 حالت عادي در انتهاي دم : دربنابراین 

𝑃𝑡𝑎 = 0 − (−1) = +1𝑐𝑚 𝐻2𝑂 
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 (: فشارهاي مختلف در سیستم تنفس1-1شكل )

From Wilkins RL, Stoller JK, Scanlan CL: Egan’s Fundamentals 

of Respiratory Care, ed 8, St Louis, 2003, Mosby 

 

 : اختصارات مربوط به مكانیک ریه(1-1جدول )
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5. . : Transpulmonary pressure (Ptp)  به تفاوت فشار بین آلوئول و فضاي پلور گفته میشود که باعث باز شدن

 :نیز اطالق می شود Trans alveolar pressureآلوئول ها می شود. به آن 

𝑃𝑡𝑝 = 𝑃𝑎𝑙𝑣 − 𝑃𝑝𝑙 

انجام داد، یكی کاهش بیشتر فشار پلور )منفی براي باال نگه داشتن این فشار که منجر به تهویه می شود دو اقدام می توان    

 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. 

آلوئول می رسد که این فشار به  (10𝑐𝑚 𝐻2𝑂−) به (5𝑐𝑚 𝐻2𝑂−) نفس خودبخودي طی دم فشار پلور ازتدر یک   

در نتیجه جریان هوا از دهان و زیاد می شود.  Ptaو به عبارتی  ها منتقل    می شود و فشار داخل آلوئول منفی تر می شود،

بینی به آلوئول برقرار می شود. با افزایش حجم آلوئول، جریان هوا قطع می شود. طی بازدم به علت آزاد شدن عضالت دیافراگم 

  (5𝑐𝑚 𝐻2𝑂−)به  (10𝑐𝑚 𝐻2𝑂−)قفسه سینه فشار پلور به سمت مثبت شدن می رود و ازو خاصیت ارتجاعی جدار 

به   (5𝑐𝑚 𝐻2𝑂)می رسد. بنابراین فشار آلوئول که در انتهاي دم برابر فشار دهان )یعنی صفر( شده بود با افزایشی به میزان

(+5𝑐𝑚 𝐻2𝑂)  ن می رسد. بنابراین اختالف فشار آلوئول و دها(Pta)  منجر به برقراري جریان هوا و خالی شدن آلوئول ها

 می شود.

 

6 . Compliance (C)  :ی بافت براي منبسط شدن، به نحوي که هرچه با فشار کمتر کمپلیانس عبارت است از توانای

 انبساط بیشتري ایجاد شود، کمپلیانس آن بافت بیشتر است.

Elastance  کمپلیانس است و بیانگر میزان تمایل بافت منبسط شده براي برگشتن به حالت اول است. معكوس 

 میزان تغییرات فشار است. پلیانس میزان تغییرات حجم به ازايدر واقع کم

𝑐 =
𝛥𝑣

𝛥𝑝
 

کمپلیانس نقش ، کمپلیانس نه تنها بستگی به بافت ریه دارد، بلكه جدار قفسه سینه هم در میزان دستگاه تنفسدر مورد 

𝑐𝑐 100دارد. در حالت طبیعی کمپلیانس سیستم تنفس حدود
𝑐𝑚 𝐻2𝑂⁄  (2)است.  

7.(R) Resistance ( )ه جریان هوا برقرار شود و به صورت زیری زمانی مفهوم پیدا می کند کیمقاومت راه هوا: مقاومت 

 :شود محاسبه می

𝑅𝑎𝑤 =
𝑃𝑎𝑖𝑟𝑤𝑎𝑦

𝐹𝑙𝑜𝑤
 

   

0.6 حدود این مقاومتدر یک فرد نرمال  − 2.4 
𝑐𝑚 𝐻2𝑂

𝑙. 𝑠𝑒𝑐⁄  است. 

 هوا تنگ می شود مقاومت سیستم باال می رود.عبور توبه می شود چون مسیر ینوقتی بیمار ا

8. Time constant (T.c) آلوئول هاي یک ریه نرمال نسبت به یكدیگر خصوصیات متفاوتی دارند. برخی  (:زمانی )ثابت

مقاومت بیشتري دارند و برخی کمپلیانس باالتري دارند. بنابراین در بررسی ها باید کمپلیانس و مقاومت کل سیستم را مد نظر 

ومت و میزان کمپلیانس آنها بستگی دارد و گرفت. مدت زمانی که واحد هاي ریوي نیاز دارند تا پر و خالی شوند، به میزان مقا
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، بستگی به مقاومت و کمپلیانس کل سیستم دارد. هر چه مقاومت مجاري و یا کمپلیانس به همین ترتیب پر و خالی شدن ریه

گزینه  بیشتر باشد، زمان بیشتري الزم است تا ریه پر و یا خالی شود. بنابراین ثابت زمانی پر و خالی شدن از حاصلضرب این دو

 به دست می آید: 

𝑇. 𝑐 = 𝐶 × 𝑅 

𝑙 0.1 مثالً اگر کمپلیانس ریه
𝑐𝑚 𝐻2𝑂⁄  1 باشد و مقاومت راههاي هوایی   

𝑐𝑚 𝐻2𝑂
𝑙. 𝑠𝑒𝑐⁄  باشد آنگاه:    

𝑇. 𝑐 = 0.1 𝑙
𝑐𝑚 𝐻2𝑂⁄  × 1 

𝑐𝑚 𝐻2𝑂
𝑙. 𝑠𝑒𝑐⁄ = 0.1 𝑠𝑒𝑐 

مثالً در این فرد  ) T.c% هوا جابجا می شود و به همین ترتیب در دو برابر 63(  T.c)  طول مدت یک ثابت زمانیدر 

 تقریباً بعد از % هوا جابجا می شود.98 (ثانیه4/0 در این فرد مثالً) T.c% و در چهار برابر Tc 95% در سه برابر 86 (ثانیه2/0

 ل هوا خارج و یا وارد ریه می شود.ک T.c پنج

سه این است که وقتی بیمار اینتوبه را تحت تهویه مكانیكی قرار دادیم اگر زمان دم را کمتر از  T.cاهمیت آگاهی نسبت به   

T.c  سه تا چهارقرار دادیم حجم جاري کافی دریافت نمی کند و به همین ترتیب اگر زمان بازدم را کمتر از T.c  انتخاب

 ی پیشرونده می شود.ئو ریه دچار پر هوا کافی خارج نمی شود کنیم، هواي موجود در ریه به اندازه

 

 

 مكانيك تنفس با فشار مثبت   :بخش دوم

، به مكانیک تنفس با فشار مثبت که مبناي دستگاه هاي تهویه مكانیكی که مكانیک تنفس طبیعی را شناختیمحال    

 می پردازیم.  امروزي هستند 

( می شود. در باعث برقراري جریان هوا طی دم )تهویه از دهان تا آلوئولی یمجاري هواهمانطور که گفته شد، اختالف فشار  

اما در تهویه مكانیكی این  تنفس طبیعی این تفاوت فشار با عملكرد دیافراگم و ایجاد فشار منفی در فضاي پلور ایجاد می شود.

، فشاري است که باید هم جوابگوي کمپلیانس مثبتاین فشار  بردن فشار دهان و بینی ممكن می شود. تفاوت فشار با باال

این فشار بر اساس معادله حرکت سیستم تنفس قابل ارزیابی  ی غلبه کند.یسیستم تنفسی باشد و هم بر مقاومت مجاري هوا

 است.

 

 ( .Equation of motion for the respiratory sysمعادله حركت سيستم تنفسي ) 

کند باید از فشار مثبت استفاده نماید. در ابتدا فشار مثبت ونتیالتور باعث غلبه بر براي اینكه ونتیالتور بتواند هوا را وارد ریه   

مقدار فشاري که الزم است تا به مقاومت مجاري می گردد و تا زمان غلبه کامل بر این مقاومت هیچ هوایی وارد ریه نمی شود. 

نسبت مستقیم دارد و با (p) ،با فشار  (ƒ). بدلیل اینكه  جریان هواگفته میشود P resistanceکند  غلبهبر مقاومت مجاري 

 نسبت مستقیم دارد جریانبا مقاومت و  رافشار مج بنابراین (ƒ = P resistance/R)نسبت عكس،     (R)مقاومت مجرا

P resistance = R ƒ 
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باید به دنبال علل افزایش مقاومت مجاري مثل ، اگر فشار مجرا در بیماري که زیر ونتیالتور است باال باشد  فرمولاین طبق  

همان حجم در واحد زمان است با  ،  (ƒ)جریان، برونكواسپاسم و امثال آن گشت.در ضمن چون گاز گرفتن لوله توسط بیمار

 کاهش داد.تا زمان رفع علت ،و به دنبال آن فشار مجرا را  جریانکم کردن حجم هواي جاري می توان 

فشار الزم به دستگاه باید بتواند بر فشار االستیک ریه غلبه کند تا بتواند آلوئولها را باز کند.  ، پس از غلبه بر فشار مجاري 

ریه پذیري به کمپلیانس ریه یا ظرفیت اتساع  این فشار گفته می شود.  (P elastance)فشار االستنس  براي باز کردن آلوئولها 

 همان میزان تغییر حجم ریه  به عبارتی بستگی دارد. به دلیل اینكه کمپلیانس ریه با تقسیم حجم بر فشار به دست می آید و

(V)بر اساس فشار وارده است (C= V /P) ، پس: 

P elastance= V /C 

تا رفع در صورتیكه فشار الزم براي غلبه بر االستیسیتی ریه باال باشد  باز با کم کردن حجم جاري می توان فشار را موقتا   

 کاهش داد.مشكل 

با مجموعی از  ،مجموع فشار مثبت ونتیالتور و فشار عضالت تنفسی که باعث ایجاد تنفس می شوند،اساس نكات ذکر شده  بر  

  و این مبناي معادله حرکت می باشد که در زیر آورده شده است. ،ر االستنس ریه معادلندفشافشار مجاري و 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 +  𝑃𝑚𝑢𝑠 = 𝑃 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 +  𝑃 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 

ار عضالت شف (مثالً بیماري که زیر تهویه مكانیكی  فلج کننده عضالت گرفته است) اگر عضالت تنفسی از سیستم خارج باشند

 :( عمل می کندventP( صفر است و فقط فشار مثبت ونتیالتور )musP)  تنفسی 

 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑃 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 +  𝑃 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 

 :بنابراین

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = (𝐹𝑙𝑜𝑤 × 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒) + (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒/𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒) 

 یا:

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = (ƒ × 𝑅) + (𝑉/𝐶) 

 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 شود که شامل ان چک کنند. با ثبت فشار دهان در لحظه هاي متوالی نموداري ثبت دهمی توانند فشار را در سطح 

 (:1-2)شكل  فشارهاي زیر است 

اگر هیچ فشار مثبت مداومی از طرف دستگاه برقرار نباشد این فشار صفر است اما از آنجائیكه  :  (PEEP)فشار پايه.1

( تعریف می کنیم، )بعداً PEEPعنوان فشار مثبت پایان باز دمی )معموالً هنگام تنظیم دستگاه فشار پایه مداومی با 

 ( است.A)نقطه  PEEPاغلب در سطح  ییفشار پایه مجاري هوا ده می شود(توضیح دا

ی طی دم این فشار به حداکثر مقدار خود می رسد که به آن  یبا باال رفتن فشار مجاري هوا:  (Ppeak) فشار حداكثر. 2

(Ppeak ( اطالق می شود )نقطهBدر این زمان جریان هوا قطع می شود، بنابراین ) فشار به طور ناگهانی افت می کند 

 .(C)نقطه 
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( C)نقطه  وقتی جریان هوا قطع شد، فشار سیستم افت می کند اما هنوز بازدم شروع نشده است.: Plateauفشار  .3

  به دست می آید: P elastance   کم کنیم  PEEPاگر این مقدار فشار را از است. Plateauاین سطح فشار جدید فشار 

𝑃𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢 − 𝑃𝐸𝐸𝑃 =
𝑇. 𝑣

𝑐
 

 P )،مجاري است  دقیقا به اندازه فشار الزم براي غلبه بر مقاومت 𝑃𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢  تا  Ppeakیعنی فاصله  ،میزان افت فشار  

resistance)    .که با قطع جریان هوا به صفر می رسد 

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘 − 𝑃𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢 = 𝑅. 𝑓 

 ( فشار سیستم کم شده تا به حد پایه برگردد.Dاز زمانی که بازدم شروع می شود )نقطه 

یكی فشاري که براي پر کردن  :( مجموع دو فشار استPpeakفشار حداکثري )، همانطور که در معادله حرکت ذکر شد  پس

 . (P resistance)براي غلبه بر مقاومت مجاري هواي الزم است و دیگري فشاري که. (P Elastance)آلوئول ها الزم است 

 

  p 

 

 

 

 

 peep 

t                      

 زمان در یک تهویه با فشار مثبت -:نمودار فشار(1-2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 
D 

resistance 

elastance 
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 سواالت:

 در فشار سیستم تنفس حجم سیستم تنفس چقدر تغییر می کند؟ cm H2O 1در فرد نرمال تغییر  -1

 cc 10 (أ 

 cc 100 (ب 

 cc 200 (ج 

 cc 400 (د 

گزینه ب صحیح است. در واقع متن این سوال مطرح کننده کمپلیانس سیستم تنفس است. یعنی تغییرات حجم به ازاي تغییرات  پاسخ:

فشار 
∆𝑉

∆𝑃
 است گزینه ب جواب صحیح است. cc/cm H2O 100و از آنجا که کمپلیانس سیستم تنفس   

 

است،  cm H2O/l.sec 2هوایی وي و مقاومت راه هاي  cc/cm H2O 200براي بیماري که کمپلیانس ریه  -2

 تا از تخلیه کافی ریه مطمئن باشیم؟،چند ثانیه باشد  زمان بازدم وي

 ثانیه 0.8 (أ 

 ثانیه 1 (ب 

 ثانیه 1.2 (ج 

 ثانیه 2 (د 

برابر مدت  3کنیم. حداقل    کل سیستم را محاسبه  (Time Constant)براي تعیین زمان کافی دم و یا بازدم باید ثابت زمانی  پاسخ:

ثانیه می باشد.  0.4زمانی براي تخلیه مناسب ریه الزم است. در این بیمار ثابت زمانی که برابر حاصلضرب کمپلیانس و مقاومت است ثابت 

 برابر ثابت زمانی( زمان براي تخلیه کافی الزم دارد. 3ثانیه ) 1.2بنابراین حداقل 
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 فصل دوم

 انواع مدها
 (Mode ) انواع مد ها 

شوند. گروه  دسته تقسیم می که به دودستگاه بیانگر شیوه اي است که دستگاه براي تهویه مكانیكی به کار می گیرد.  مد    

 هاي کالسیک و گروه دوم مدهاي پیشرفته.اول مد

  الف: مدهاي كالسيك:

 (control) يا و محدودیت هاي تهویه (cycle) نفس دادن دهنده پایانمالک  ،(trigger) نحوه شروع نفس دادن    

 یک مد را مشخص می کنند.

اگر آغازگر خود  که به دو شكل است: یكی دستگاه و دیگري بیمار. : آغازگر دم را شروع می کند.(Trigger)آغازگر . 1

در این حالت دستگاه تغییرات فشار  ،آغازگر خود بیمار باشد  اگردستگاه باشد، بر اساس زمان تعریف شده دم را آغاز می کند. 

 را حس کرده و دم را کامل می کند.  توسط بیمار ایجاد شده و یا تغییرات جریان ایجاد شده

 به سه دسته تقسیم می شود: كنترل )هدف(:. 2

براي دستگاه تفاوتی : در این حالت دستگاه حجم ثابتی را به بیمار می دهد.(volume targeted)كنترل حجمي الف: 

چگونه است. دادن همان حجم به ریه اي که کمپلیانس پایین و  (آن )مقاومت و کمپلیانسبیمارخصوصیات ریه  نمی کند که 

در این  خواهد شد.پس peakفشار یا مقاومت باال دارد به ترتیب با افزایش فشار االستانس و یا فشار مقاومت باعث افزایش 

 براي گرفتن هواي هم ثابت است، اگر بیمار تالش (flow)مدل فشار راه هاي هوایی متغیر است. چون در این حالت جریان 

بیشتري بكند، از طرف دستگاه حمایت نمی شود و ناهماهنگی ایجاد می شود. این نوع تهویه بیشتر در مواردي استفاده می 

 ی است. شود که هدف حفظ تهویه دقیقه اي کاف

: در این حالت فشار ثابتی به مجاري هوایی وارد می شود و بنابراین بر (pressure targeted) كنترل فشاريب. 

 متغیر خواهد بود. اساس خصوصیات ریه، حجمی که دستگاه به بیمار می دهد 
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 : که در مدهاي پیشرفته کاربرد دارد. (adaptive) كنترل تطابقيج. 

   

 ، سه گونه مد داریم: دادن نفسنوع بر اساس  

  (CMV)  (continues mandatory ventilation). تهویه مداوم اجباري1

 (IMV) (intermittent mandatory ventilation)رياوب اجبا. تهویه متن2

 (spontaneous ventilation). تهویه خودبخودي 3

 

 :می آیندبه دست فوق انواع مدها  با ترکیب دو تقسیم بنديدر جدول زیر 

 

 کنترل نحوه تنفس دادن نام مد نام هاي دیگر

ACMV- ACVV 
 

Vc – CMV 
 

CMV 
 

Volume control 
SIMV 

Vc- IMV 
 

IMV 
 

  
spontaneous 

PCV 
 

Pc-CMV 
 

CMV 
 

Pressure control p- SIMV Pc-IMV 
IMV 
 

 psv spontaneous 

 

 (: انواع مدها2-1جدول )
 
 

 چند مد معمول و پر استفاده توضیح داده می شوند: جادر این

  (CMV) (continues mandatory ventilation)تهويه مداوم اجباري . 1

هم اطالق می شود.  assist/control MV (ACMV)ن آتمام تنفس بیمار حمایت می شود. بنابراین به  CMVدر مد    

حجم ثابتی به بیمار داده می شود و در که در این حالت  باشد volume targetفته شد این مد می تواند گنطور که  هما

در بین دوره ها  اما اگر بیمار ،آغازگر تنفس دستگاه است و پزشک نمی تواند آنها را تغییر بدهد. ،فشارها متغیر هستندنتیجه 

شده  بیقرارمی رساند. این امر در بیماري که  حجم مشخصهمان ، دستگاه آنرا کامالً حمایت می کند و به تالش تنفسی داشت

هیپوکاپنه هیپرونتیالسیون و باعث می تواند  دلیل حمایت همه نفسهاي بیمار توسط دستگاهه ، بو تند نفس می کشداست 

 ینود دارد تا سطح دي اکسید کربن پاییاز به برقراري یک تهویه دقیقه اي کافی وجن. کاربرد آن در مواردي است که گردد

 .مثال در خونریزي هاي داخل مغزي() حفظ شود
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گفته  pcvیا به اختصار  pressure control-CMVاستفاده شود به آن  pressure targetبا روش  CMVاگر       

 (.2-1شكل ) می شود.

 

 

 
 

 در حالتیكه آغازگر تمام تنفس ها بیمار است. PCV(: 2-1شكل )

 

ن بیمار باشد و چه آچه آغازگر )می شود و تمام تنفس هاي بیمار  تعریفدستگاه  برايمیزان فشار مشخصی  pcvدر مد    

حجم جاري و تهویه دقیقه اي بر اساس مكانیک ریه تغییر در این حالت د. نبه آن فشار حمایت می شو براي رسیدن، ( دستگاه

 .، استفاده می شودندی قفسه سینه شده ادارند یا جراج barotraumaمی کند. از این مد براي کسانی که 

 intermittent mandatory ventilation (IMV) )تهويه متناوب اجباري ). 2

باعث هیپرونتیالسیون همه تنفسهاي بیمار می توانست  حمایتکه با ) CMVمد  این مشكلدر این حالت براي رفع     

با  IMVبا تنظیم دستگاه می توان فقط به تعداد تعیین شده اي از تنفسهاي بیمار کمک کرد. این تنفسها در مد  (،شود

باعث شد تا نوع دیگري از این مد ابداع شود  (IMV)تهویه متناوب اجباري پیشرفت در انواع تنفسهاي بیمار تنظیم نیستند. 

تعداد مشخصی از تنفسهاي خود بیمار گفته می شود. در این مد  (SIMV)به اختصار  یا  synchronized IMVکه به آن 

بطور هماهنگ توسط دستگاه حمایت می شوند و اگر تعداد تنفس بیمار کافی نباشد دستگاه تعداد تنفس را به همان میزان 

، که لزوماً توسط دستگاه ین تنفس هاي اجباري، تنفس خود به خودي داشته باشدمار می تواند در ببیتعیین شده می رساند. 

-pو به نوع فشاري آن  SIMVیوه هم می تواند حجمی یا فشاري باشد که به نوع حجمی آن همان این ش ند.می شونحمایت 

SIMV .گفته می شود 

دستگاه براي دادن حجم مشخص با تعداد تنفس مشخص تنظیم می شود و اگر در بین  SIMVبه عبارت دیگر در مد     

یمار تالش تنفسی داشت، بدون اینكه دستگاه آنرا حمایت کند، اجازه نفس کشیدن می دهد. این مد معموالً به ب ،تنفس ها

به کار می رود تا کار تنفسی کم شود. بیشترین کاربرد آن در مواردي  Pressure Support Ventilation(PSV)همراه

سبی وجود دارد. کاربرد دیگر آن تالش براي جدا کردن بیمار از است که ریه مكانیک نسبتاً سالمی دارد و نیاز به یک تهویه ن

 بیشتر در سندرم دیسترس تنفسی اطفال به کار می رود.  p-SIMVتهویه مكانیكی است. نوع 
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 Intermittent Mandatoryباال: تنفس خود به خودي ، وسط  ؛ در مدهاي مختلف زمان -فشارمنحنی (: 2-2شكل )

Ventilation  پائین ،SIMV  بدونPSV  
 (From Dupuis Y: Ventilators: Theory and clinical application, ed 2, St Louis, Mosby, 1992) 

 

 

 :( spontaneous ventilationتهويه خود بخودي ) . 3

 به سه روش اجرا می شود: 

1 )pressure support ventilation (PSV) 

اي دستگاه معین می کند و سایر و میزان حساسیت را بر PEEP، مقدار میزان فشار حمایتیاري پزشک تنها در این مد فش

ین مد پزشک در در ا آغازگر تنفس بیمار است(.) مام تنفس هاي بیمار خودبخودي استت گی ها در اختیار پزشک نیست.ویژ

و منجر به راحت تر حجم  کردهمرز آن فشار حمایت  اکند که دستگاه هر نفس بیمار را ت ري را مشخص میدستگاه میزان فشا

 استفاده می شود. SIMVاز این مد براي کاهش کار تنفسی در کنار مد  .گرفتن ریه می شود 

2) continues positive airway pressure (CPAP) 

آن عبارت است از : بررسی احتمالی جدا کردن بیمار  يدر این مد دستگاه یک فشار مثبت مداوم را برقرار می کند و کاربردها

 بماند. ینتوبهی بزرگ مجبور است ائحمایت تنفسی از فردي که به علت مشكل مجاري هوا ودستگاه  از
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3) bi-level positive airway pressure  (BIPAP) 

 د.زدم فشارهاي متفاوتی فراهم می کنباین مد بیشتر در تهویه مكانیكی غیر تهاجمی استفاده می شود و در هنگام دم و ا

 ب( مدهاي پيشرفته  

اع انواع دیگري از مدها بدصی دارند تالش براي رفع این کمبودها منجر به ایاز آنجائیكه هر کدام از مدهاي کالسیک نقا    

ممكن است فشارهاي شده است. مثالً در مدهاي فشاري ممكن است حجم الزم به بیمار داده نشود و یا در مدهاي حجمی 

 ی به بیمار تحمیل شود.یباال

شرایط بیمار تنظیم کنیم و سپس به  سرا بر اسا یهدر برخورد با این مشكل به دو شیوه می توان عمل کرد، یكی اینكه مد اول

با تعریف  Drager Evita4مثال در دستگاه  .نرا کنترل  و تبدیل کندآدستگاه اجازه دهیم تا در صورت لزوم خودش 

Pmax رسید دستگاه به کنترل فشاري بر  به فشار معینی سیستمتنظیم دستگاه را بر روي کنترل حجمی می گذاریم اما اگر

 را ذکر می کنیم :  مدهاي پیشرفتهچند مورد از در زیر  .یی است که پس خوراند دارندی گردد. روش دیگر استفاده از مدهام

1 .PRVC (Pressure Regulated Volume Control) 

2 .VS (Volume Support) 

3 .AVS (Adaptive Ventilator Support) 

4 .APRV (Airway Pressure Release Ventilation) 

Tracheal gas insufflations .5 

High Frequency Ventilation .6 (HFV) 

 

 

 

1 .PRVC (Pressure Regulated Volume Control): 

الزم را به دستگاه می دهد و یک محدوده فشاري را تعین می ( TV) حجم جاريدر این مد که یک مد فشاري است. پزشک 

 حجم جاري، در تنفس بعدي فشار را باالتر می برد تا بیمار را کم ارزیابی کرد حجم جاري ،کند. اگر در تنفس اول دستگاه

در واقع یک  PRVCدستگاه هشدار می دهد. شده به این هدف نرسید،فشاري داده مطلوب به دست آید. اگر در محدوده 

(PC-CMV ) خونریزي هاي مثل نشت هوا، وجود عوارضی  ،اطفال دیسترس تنفسیاست. کاربرد آن در سندرم قابل تطبیق

 ي است.پولمونرالزي برونكودیسپداخل مغز و 

2 .VS (Volume Support): 

را ارزیابی می کند و در صورت لزوم میزان فشار را  حجم جارياست. با این تفاوت که  PSVاین مد فشاري بسیار شبیه     

متري به ریه اعمال می کفشار  ،در مدهاي فوق بهبودي در مكانیک ریه باعث می شود در تنفس هاي بعدي تغییر می دهد.

 .اعمال کندایت کمتري را فشار و حم  می شود دستگاه ثهمچنین افزایش تالش تنفسی بیمار باع .شود و برعكس



 دکتر رامین سامی –دکتر کتایون نجفی زاده                                                                            به زبان ساده                        نتیالتورو 

 

17 

3 .AVS (Adaptive Ventilator Support): 

ین کمپلیانس و یدستگاه با تع در این مد پزشک میزان تهویه دقیقه اي مورد نظر و وزن ایده آل بیمار را وارد می کند.    

را مشخص کرده و سپس تعداد تنفس در دقیقه و حجم  Expiratory time constantی بیمار یمقاومت راههاي هوا

 ( را شامل شود.pressure x volumeجاري را به گونه اي تغییر می دهد که کمترین کار تنفسی )

4 .APRV (Airway Pressure Release Ventilation) 

یعنی جلوگیري از باز و بسته شدن بیش از حد  open lungیكه امروزه مشخص شده است که تهویه با روش از آنجای    

، روش هاي مختلفی دب پارانشیم ریوي را بهبود می بخشآگهی بیماران با آسی پیش ین یوئولها و همچنین حجم جاري پاآل

و ...  sigh( و یا گذاشتن IRVبازدم ) است. مثال از معكوس کردن نسبت  دم به براي برقراري این نوع تهویه ابداع شده

در  يدو سطح فشار در زمانهاي مشخص دستگاه ،است. در این مد APRVاستفاده شده است. روش دیگر استفاده از مد 

 .قابل تحمل است به خوبی این مد این دو سطح بیمار نفس بكشد.دهد در  یی ایجاد می کند و اجازه میههاي هوارا

به دستگاه می دهد. در سطح فشاري باال که در ار را مشخص می کند و زمان الزم  براي هر دو سطح را دو سطح فش پزشک   

 ،زمان این فشار پایان یافتنبا  ، سپسناسیون الزم برقرار می شودود ، اکسیژین می شیحد فشار میانگین راههاي هوایی تع

، ریه مشخص می شود TIME CONSTANTبر اساس ، در این سطح که مدت آن ین می رودستگاه به سطح فشاري پاید

ي ا، ریه هبراي ریه هاي سالم ند. از این مد را دفع کند، اما در عین حال آلوئولها کالپس نمی شو CO2فرصت پیدا می کند تا 

 می توان استفاده کرد. با آسیب زیادبا اختالل اندک و همچنین ریه هاي 

 

 در دو حالت مختلف APRV(: 2-4شكل )
(From Dupuis Y: Ventilators: theory and clinical application, ed 2, St Louis, Mosby, 1992) 
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Tracheal gas insufflations .5 

کم شود. این روش  شته می شود تا میزان فضاي مردهدر انتهاي لوله تراشه گذا دستگاهتر ، کاتدر این روش از تهویه مكانیكی

 باعث افزایش دي اکسید کربن خون می شود. open lungدر مواردي به کار می رود که استراتژي 

High Frequency Ventilation .6 (HFV) 

قیقه( به ریه بیمار وارد می شود. تنفس در د 60-2400ا ضربان زیاد )( بml/kg 1>در این روش حجم جاري کم )اغلب 

HFV یكی به صورت به دو شكل اعمال می شود  Jet ventilation  که در این حالت حجم کمی از هوا با فرکانس باال به

که در این روش دستگاه گازي که از نوک لوله تراشه به طور  oscillatoryداخل راههاي هوائی دمیده می شود، و دیگري 

ی یهرچند با این تهویه اغلب فشار میانگین راههاي هوا مداوم خارج می شود، به لرزش در می آورد تا به انتهاي مجاري برسد.

ي اکسیژناسیون در این مد براي بهبود می کنند. ست که بیماران آنرا به خوبی تحملاست اما جالب ا cm h2o 30باالي 

ARDS اشته است. بیشترین کاربرد آن امروزه طراحی شده است اما در مقایسه با مدهاي معمول اثربخشی بیشتري در بقا ند

 در تهویه مكانیكی اطفال است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دکتر رامین سامی –دکتر کتایون نجفی زاده                                                                            به زبان ساده                        نتیالتورو 

 

19 

 سواالت:

 نیست؟ (volume targeted ventilation)کدامیک از ویژگی هاي تهویه کنترل حجمی  -1

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

 تغیر در مقاومت ریه میزان جریان راه هاي هوایی را تغییر می دهد. (ب 

 حجمی که در هر تنفس به بیمار داده می شود ثابت است. (ج 

 تالش زیاد بیمار باعث عدم هماهنگی دستگاه با بیمار می شود. (د 

تهویه حجمی میزان حجم و جریان ثابت است. بنابراین اگر بیمار تالش بیشتري داشته باشد، چون  درپاسخ: 

دستگاه جریان بیشتري ایجاد نمی کند، ناهماهنگی ایجاد می شود. تغییر در خصوصیات ریه )مثل کمپلیانس و 

شده و یا جریان هوا تاثیري  مقاومت( باعث تغییر در سطح فشار راه هاي هوایی می شود اما در میزان حجم داده

 نخواهد داشت. بنابراین گزینه ب پاسخ سوال است.

 

 مجموع همه مشخصات زیر مربوط به کدامیک از مدهاي ذکر شده است؟ -2

 می شود. (assist)، توسط دستگاه حمایت ستا هاآن triggerتمام تنفس هایی که بیمار  (1

 ر می دهد. تغییر در خصوصیات ریه فشار راه هاي هوایی را تغیی (2

 می کند.  triggerاگر بیمار هیچ تنفسی نداشته باشد، خود دستگاه  (3

 SIMV (أ 

 P-SIMV (ب 

 PCV (ج 

 ACMV (د 

یكه ئب و ج صحیح نمی باشند و از آنجا مشخصات ذکر شده مربوط به یک مد حجمی است. بنابراین گزینه پاسخ:

است و نه  continuous mandatoryدستگاه تمام تنفس هاي خود بیمار را حمایت می کند، بنابراین یک مد 

 داریم و بنابراین گزینه د صحیح است. ACMV. این حالت را در intermittent mandatoryیک مد 

 

اگر بر روي مونیتور دستگاه ونتیالتور بر روي منحنی فشار زمان، سه نوع تنفس به صورت هاي زیر ببینیم نشان  -3

 دهنده کدامیک از مدهاي ذکر شده است؟

 می رسد. cm H2O 30آن دستگاه است و فشار به  triggerهایی که تنفس  (1

 می رسد. cm H2O 30آن بیمار است و فشار به  triggerتنفس هایی که  (2

 می رسد. cm H2O 15آن بیمار است و فشار به  triggerتنفس هایی که  (3

 SIMV (أ 

 P-SIMV (ب 

 PSV (ج 

 BIPAP (د 

 PSVو  P-SIMVو BIPAPفشارهاي متغیر نشان می دهند که یک مد حجمی مطرح است. پس پاسخ: 

  ه است.را دید که خصوصیات آن ها ذکر شد می توان سه نوع تنفس SIMVگزینه صحیح نمی باشند. در مد 
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 فصل سوم

 تنظيم ونتيالتور براي بيمار
نظیم کرد. از به ونتیالتور وصل شد باید براي او دستگاه را ت و ه شدتوبنیبیماري ایكاسیون هاي موجود زمانیكه بر اساس اند   

یكه ونتیالتور یک ماشین است باید تمام تالش خود را انجام دهیم تا بیشترین هماهنگی را بتوانیم بین نیازهاي بیمار و نجایآ

، آسیب کمتري به ریه بیشتر بودهدر درمان بیماران  یت مادستگاه ونتیالتور برقرار کنیم. هر چه هماهنگی بیشتر باشد موفق

 :د این هماهنگی دو اقدام الزم استهاي بیمار وارد می شود و احتمال جدا کردن بیمار از دستگاه بیشتر خواهد بود. براي ایجا

داروهاي ضد اضطرابی اهی با ور قوي و گط وي گاهی با داروهاي خواب آیشرا اقدام اول آرام کردن بیمار است که بر اساس

 می شود. اقدام دوم تنظیم صحیح دستگاه است که در این فصل به آن می پردازیم. فراهم

. یكی اطالعاتی که ما به آن می دهیم و دیگري اطالعاتی که دستگاه به ما می وجود داردهر ونتیالتور دو گونه اطالعات در     

کنیم و سپس با بررسی وضعیت بیمار و اطالعاتی که دستگاه به ما می دهد،  دهد. در واقع در ابتدا ما دستگاه را تنظیم می

در این فصل اطالعاتی که ما به دستگاه می دهیم را . می دهیم تا به شرایط مطلوب برسیمدوباره تنظیمات دستگاه را تغییر 

 قرار می دهیم.ارزیابی مورد  اتی را که دستگاه به ما می دهدبررسی می کنیم و در فصل بعد اطالع

 الف: انتخاب مد 

برخی از انواع را دارند. همچنین  PCVو  ACMV – SIMV – PSVاغلب دستگاههاي تهویه مكانیكی مدهاي     

وجود دارد و  VSو  PRVCمدهاي  Maquet servo-iمثال در دستگاه  .نیز دارا می باشنددستگاه ها مدهاي پیشرفته را 

 موجود است.  APRVو  ASVمد  HAMILTONدر دستگاه 

بخش با انواع میزان آشنایی پرسنل  دیگري بهو فرد به بیماري زمینه اي یكی دارد. بستگی به دو امر انتخاب مد مناسب   

. اگر تا بتوان حمایت کامل را انجام داد است SIMV+PSVیا  ACMVاغلب شروع تهویه مكانیكی با مدهاي حجمی  مدها.
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ی عضالت تنفسی می شود. توصیه می شود در شروع تهویه مكانیكی چه با ، باعث آتروفباشد صد(ی کامل )صد در ایت تنفسحم

SIMV چه باو ACMV  ی فرصت رفع خستگی ند، تا بدون ایجاد آتروفی را دستگاه فراهم کیتهویه دقیقه ا هشتاد در صد

ود ندارد. اما باید توجه کرد که در تفاوت چندانی وج ACMVو  SIMVبراي عضالت تنفسی فراهم شود. در این سطح بین 

ی پیشرونده ریه یبه کار گرفت، چون باعث پرهوا را ACMVبیمار مبتال به بیماري انسدادي ریه در حالیكه هوشیار است نباید 

ا چون جدا کردن بیمار از دستگاه ر ،ن استفاده نمی کنیمبه عنوان مد اولیه انتخاب شد، براي ادامه از آ ACMVاگر می شود.

هماهنگی بیمار و دستگاه هم بیشتر  و نیاز به داروهاي آرام بخش کمتر است ACMVبه نسبت   SIMV مشكل می کند. در 

5 تعریف می شود اغلب بین PSVبرقرار می شود.میزان فشاري که براي  − 10 𝑐𝑚 𝐻2𝑂   است. همچنین می توان با

 ورد.آکمک فرمول زیر این مقدار را به دست 

𝑃𝑆𝑉 =
(𝑃𝐼𝑃 − 𝑃𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢) × ƒ 𝑆𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜𝑢𝑠

ƒ𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟  
 

PIP فشار حداکثر دمی = 

𝑃𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢فشار پالتو = 

 ƒ 𝑆𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜𝑢𝑠 حداکثر جریان دمی خودبخودي که از یک تنفس خودبخودي به دست می آوریم = 

 ƒ𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟  خودبخودي دستگاه = حداکثر جریان دمی 

 

 ( T.Vب( حجم جاري )

ي را براي بیمار تعریف کنیم، در حالیكه در مدهاي فشاري این امكان وجود ندارد. در یک در مدهاي حجمی باید حجم جار   

توجه داشته باشیم که اگر بیمار چاق باشد ( می باشد.IBW) وزن ایده آل بر اساس cc/kg 7-5فرد سالم حجم جاري برابر 

همیشه وزن ایده آل در تنظیم حجم  بنابراینرا کوچكتر نمی کند  ها ریهنیز ریه هاي وي بزرگتر نمی شود و کاهش وزن 

یكه حجم جاري باال می تواند در ریه باعث ایجاد آسیب آلوئولی شود ) از آنجای (3) جاري مناسب براي بیمار استفاده می شود.

ین ان براي تهویه از حجمهاي جاري پاید امكن است که تا حامروزه تالش بر آ ،گفته می شود (voulo traumaکه به آن 

 ، استفاده شود.ي که پارانشیم ریوي طبیعی ندارندبویژه در افراد

استفاده ( ml/kg 12-10)، از حجمهاي باالترماري ریوي نیست و ریه سالم دارندمكانیكی آنها بیدر کسانی که علت تهویه  

را  ml/kg 6عدد  ARDS کاپنه جلوگیري شود. در بیماریهاي تحدیدي ریه بویژهو هیپر تا از ایجاد آتلكتازي ،(3) می شود

استفاده می شد اما  ml/kg 10-8ریه قبال از حجم هاي  انسدادي در بیماریهايب دانسته اند.براي شروع تهویه مكانیكی مطلو

( بعد از اینكه میزان حجم جاري 3) .براي شروع پیشنهاد می شوند 6ml/kgین در حد حجمهاي پای هم امروزه در این بیماران

 بحث خواهد آمد.می کنیم که در ادامه آنرا کم یا زیاد  plateauدقیقه اي و فشار  ین کردیم بر اساس میزان تهویه یرا تع

 باید قد بیمار را داشته باشیم و از فرمول زیر استفاده کنیم :   (IBW)وزن ایده ال بدنبراي تعیین  

 ( :ibوزن بر اساس پوند )

Female:     IBW = 105+ 5 (h-60) 

Male:        IBW = 106+ 6 ( h-60) 

hقد بر اساس اینچ = 
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 تقسیم می کنیم. 2.2تبدیل پوند به کیلو گرم آنرا بر  ضرب می کنیم و براي 2.5براي تبدیل اینچ به سانتی متر آنرا در 

، چون با افزایش وزن حجم ریه ها بیشتر نمی شود حجم جاري قد بیمار است و نه وزن ینیبینیم مالک تع همانطور که می

 ولی با افزایش قد حجم ریه ها هم افزایش می یابد.

 

 تنفس دج ( تهويه دقيقه اي و تعدا

بتواند نیازهاي  که است (minute ventilation) (MV)میزانی از تهویه دقیقه اي  برقراري هدف اولیه  تهویه مكانیكی

دستگاه هاي تهویه مكانیكی گزینه اي به نام تهویه دقیقه اي نداریم و در واقع  برخی از بر رويتابولیک بدن را فراهم کند. م

 ه اي را مشخص کنیم . قمقدار تهویه دقی و تعئین حاصل ضرب آنها (RRتعداد تنفس )ین حجم جاري و یباید با تع

 است .  IBWاز  cc/kg/min 100-80در بالغین تهویه دقیقه اي حدود 

 همچنین با فرمول دیگري می توان تهویه دقیقه اي را به دست آورد: 

بر اساس لیتر در  برابر سطح بدن 3.5 و در خانم ها معادلبرابر  4تهویه دقیقه اي معادل در شرایط عادي در مردان میزان 

 :  دقیقه است

4 × BSA  =MV male:          

3.5 × BSA  =female:      MV  

 :هیپرترمی ، هیپرمتابولیسم و اسیدوزمتابولیک ،ه اي تاثیر دارند عبارتند از : هیپوترمی قفاکتورهایی که بر میزان تهویه دقی

 % افزایش می یابد.9 درجه سانتی گراد 37درجه افزایش دما از. به ازاي هر 1

 % افزایش می یابد.20. براي اسیدوزمتابولیک 2

 % افزایش می یابد.5فوت افزایش ارتفاع  2000. به ازاي هر 3

 % کم می شود.9 درجه سانتی گراد 35تا  37. به ازاي هر درجه کاهش دما از 4

می توانیم  حجم جاريبر تهویه دقیقه اي  و تعداد تنفس است از تقسیم حجم جاريحاصلضرب تهویه دقیقه اي  یكهاز آنجای

 تعداد تنفس را به دست آوریم .

 مثال :

 و دچار اسیدوز متابولیک دارد 39متر مربع  به علت نارسایی تنفسی اینتوبه شده است. تب  2معادل  BSAساله با  45آقاي  

  ؟است. تهویه دقیقه الزم براي وي چقدر است

Base MV = (4×BSA) =    4×2= 8 l/min 

l/min  2 × 8 × 9% =  به علت تب افزایش=  1.44

l/min  8 × 20% =  به علت اسیدوز افزایش=  1.6
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l/min 04/11  =6/1  +44/1+ 8  =M.V کل 

 

 : زیر خواهد بودبه صورت وي تعداد تنفس  انتخاب کنیم سی سی 400را  حجم جارياگر 

𝑅𝑅 =
11.04

0/400
≃ 28 

( Tiبراي تعیین تعداد تنفس نكته دیگري که باید بدانیم این است که هر دوره تنفس شامل دو زمان است یكی زمان دم )    

 (.TCT)( total cycle time ) می نامند. تنفس کامل چرخه( مجموع این زمان ها را زمان Teزمان بازدم ) دیگريو 

ثانیه است. در بسیاري از دستگاه ها می توانیم  6برابر  TCTنفس در دقیقه انتخاب می کنیم یعنی  10وقتی تعداد تنفس را 

ثانیه  2با تعیین نسبت دم به بازدم( مشخص کنیم. مثال در بیمار فوق اگر زمان دم را ان دم را مستقیم یا غیر مستقیم )زم

ثانیه و  2انتخاب کنیم ، آنگاه دم  2/1( را I/Eیه خواهد بود و یا اگر نسبت دم به بازدم )ثان 4انتخاب کنیم یعنی زمان بازدم 

حجم جاري و شكل جریان مشخص می شود و در تهویه -در تهویه حجمی زمان دم با میزان جریان ثانیه خواهد بود. 4بازدم 

 (4)است. 2/1-4/1 در حد I/Eدر فرد نرمال نسبت فشاري زمان دم بصورت مستقیم مشخص می شود. 

می توانیم در بیماري هاي مختلف با تغییر این نسبت به اهداف درمانی خاصی برسیم . براي مثال در بیماریهاي انسدادي 

.اگر زمان دم را از سعی می کنیم تا حد امكان این نسبت را کم کنیم تا با زیاد کردن زمان بازدم فرصت تخلیه به ریه بدهیم 

در ( گفته می شود. که IRV) inverse- ratio ventilationطوالنی تر کنیم به آن تهویه با نسبت معكوس زمان بازدم 

استفاده می شد ولی ثابت شده  ARDSی براي بهبودي اکسیژناسیون در بیماران یباالتر بردن فشار مجاري هواهدف باگذشته 

 ي نداشته است و امروزه کاربردي ندارد. ردر پیش آگهی تاثیکه 

 

 : (PEEP)فشار انتهاي بازدمي مثبت د: 

در بیماریهاي انسدادي و تحدیدي متفاوت است.اگر بیمار ریه سالم دارد و علت تهویه مكانیكی وي   PEEPاستفاده از 

مناسب است.در بیماریهاي انسدادي هم از  (cm H2o 5-3)فیزیولوژیک  PEEPنارسائی خارج ریوي است، استفاده از 

PEEP  فیزیولوژیک استفاده می کنیم، مگر اینكهauto PEEP  رخ داده باشد. یكی از روشهاي از بین بردنauto 

PEEP  استفاده ازPEEP  خارجی است. براي اینكار به تدریج مقدارPEEP  را باال میبریم ، تا زمانیكه مقدارPeak 

Pressure  و یا مقدار افزایش کردن کند شروع به ،auto PEEP  شكل هاي را از منحنی هاي دستگاه به دست آورده(

 پائین تر می گذاریم. cm h2o 2را  PEEPو(  4-17و  6-4

باز کردن آلوئولهاي بسته است.چون برخی از آلوئولها باز و برخی به   PEEPدر بیماریهاي تحدیدي هدف از به کار گرفتن 

میتواند در کنار باز کردن آلوئولهاي بسته باعث پرهوائی برخی دیگر ودر نتیجه  PEEPدرجات مختلف بسته هستند، لذا 

به دو روش ساده  ARDSژه استفاده کرد.در بیماریهاي تحدیدي و به وی PEEPآسیب به آنها شود.لذا باید از بهترین مقدار 

 مناسب را انتخاب کنیم: PEEPمیتوانیم 

را در  Lower deflexion pointمحل    ( Pressure-Volume Loop)حجم –.با نگاه کردن به منحنی فشار  1

را در این حد  PEEPبه فشاري  که در این نقطه وجود دارد، اضافه کرده، و  (3cmH2o-2)فاز دمی پیدا کنیم، و

 (.3-1بگذاریم.شكل )
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 V 

 B 

 

 A 

 

        P    

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

از آن استفاده شده است.در این روش هر میزان مشخصی  ARDS network. روش دوم استفاده از جدولی است که در 2

به  Sao2و یا مقدار  80mmHg-55به  Pao2به کار گرفته می شود ،تا مقدار  Fio2با مقدار مشخصی از  PEEPاز 

برسد. اگر مقادیر بیش از این بودند ،به سمت چپ جدول و اگر کمتر از آن بودند ، به سمت راست جدول می  88-95%

 (.3-1رویم.جدول )

FIO2 /30 /40 /40 /50 /50 /60 /70 /70 /70 /80 /90 /90 /90 1/0 1/0 1/0 1/0 

PEEP 5 5 8 8 10 10 10 12 14 14 14 16 18 18 20 22 24 

 

 Fio2با میزان  PEEP(:تنظیم 3-1جدول )

From: N Engl J Med 342:1301–1308, 2000. 

 : (flow) سرعت جريان ه:

در مدهاي فشاري میزان جریان متغیر است و نمی توانیم آن را از قبل تعیین کنیم. اما در مدهاي حجمی باید میزان     

و در برخی از دستگاه  ،ارتباط دارد I/Eجریان را از قبل مشخص کنیم. تنظیم میزان جریان با تعداد تنفس و همچنین نسبت 

و این تنظیم موارد دیگر را نیز تنظیم می کند. یعنی تغییر جریان نمی تواند  ،دو مورد را مشخص کرد ای ها فقط می توان یک

افزایش جریان باعث افزایش فشار راه  .است lit/min 60و یا  lit/sec 1بر روي زمان بی تاثیر باشد. در بیشتر موارد جریان 

ث می شود نیاز بیمار برآورده نشود و بین هاي هوایی می شود، در حالی که قرار دادن شدت جریان بر روي مقادیر کمتر باع

بیمار و دستگاه عدم هماهنگی رخ بدهد. ترکیب حجم، جریان و تعداد تنفسی که براي بیمار انتخاب می کنیم، در واقع 

Functional Residual Capasity(FRC) ی دینامیک او را مشخص می کند.ئو میزان پر هوا 

 :(trigger sensitivity)حساسيت آغازگر و:

براي جلوگیري از تالش بیش از حد بیمار و اجتناب از آغاز بی موقع فاز دمی باید براي شروع دم یک میزان حساسیت را     

میزان جریان تعیین می کنیم و اگر بر اساس  cm H2O 2-0/5تعیین کرد. این حساسیت را اگر بر اساس فشار تعیین کنیم 

انتخاب می کنیم و مفهوم آن این است که براي اینكه بیمار بتواند یک فاز دمی را آغاز  l/min 3-1تعیین کنیم، آن را در حد 

کم را یا جریان را آغاز کند تا دستگاه ضمن حس کردن آن دم را شروع کند. اگر این میزان کند باید بتواند این مقدار فشار و 

به عنوان تالش بیمار براي آغاز تنفس می شناسد و تنفس را حمایت  ، با هر حرکتی از طرف بیمار، دستگاه آن راانتخاب کنیم

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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ن انتخاب فشار و جریان وجود اگر مقدار انتخاب شده صحیح باشد، تفاوتی بی. باعث خستگی بیمار می شودبین بیمار و دستگاه 

 .ندارد

  در مورد تنظیم سطح اخطارها در فصل ششم بحث شده است.:(alarms)ز: اخطارها

 :تنظيم دستگاه بر اساس هر بيماري خاص

 (5)در اینجا مطالب فوق را دسته بندي کرده و بطور خالصه نحوه تنظیم دستگاه را براي چهار گروه بیماري ذکر می کنیم:

 كه ريه سالم دارد:بيماري  -1

در برخی موارد علت تهویه مكانیكی مشكل ریوي نیست. مثل بیماري که مشكالت عصبی و یا عضالنی اسكلتی    

( و یا بیماري که به جهت عمل جراحی تهویه مكانیكی می گیرد. گیلن بارهسایی تنفسی در زمینه دارد )مثال نار

می توان سطح دي اکسید کربن را در حد  cc/kg 100-80همانگونه که ذکر شد در این ها با تهویه دقیقه اي 

براي بیمار مناسب است، هرچند گاهی  cc/kg 10نرمال نگه داشت. اگر مد حجمی استفاده می کنیم حجم جاري 

 1می تواند طی  cm H2O 15-10ز به حجم باالتري دارد. اگر مد فشاري استفاده می کنیم فشارهاي بیمار نیا

sec تنفس در دقیقه کافی است، و براي جلوگیري از  10-12در این بیماران تعداد  .حجم مورد نظر را فراهم کند

   ژیک استفاده شود.  فیزیولو PEEPآتلكتازي توصیه می شود ، از 

2- ARDS:  

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 

می کنیم، اگر اکسیژناسیون بیمار اجازه داد آن را شروع  ml/kg 8-6جاري پایین است. بنابراین حجم جاري را با 

تنظیم می کنیم  ARDS net workرا بر اساس جدول  PEEPو  FIO2هم می توانیم برسانیم.  ml/kg 4به 

نفس کمتر از تنفس خود بیمار انتخاب می کنیم و اگر  4% برسد. تعداد تنفس را 88-92تا اکسیژناسیون به 

بار در دقیقه می توانیم زیاد کنیم. در این افراد  35نگه داریم آنگاه تعداد تنفس را تا  7.3را باالي  PHنتوانستیم 

 احتمال پرهوایی دینامیک کم است. 

3- COPD: 

جریان  (ml/kg 8-6)این بیماران مستعد پرهوایی دینامیک هستند بنابراین باید حجم جاري را کم انتخاب کرد   

. در این میگذاریم و تعداد تنفس بسته به تعداد نفس خود بیمار در کمترین حد ممكن l/min 60-40دمی را بین 

را اضافه کنیم. اگر بیمار همچنان تنگی نفس دارد  cm H2O 10-5معادل  PEEPحالت می توانیم فشار 

PEEP  را باالتر می بریم تا زمانی که فشارPeak  تا بر( شروع به افزایش کندauto PEEP نسبت غلبه کنیم )

I/E  را باید به نحوي انتخاب کرد که بیمار فرصت کافی براي بازدم داشته باشد. مثالE  برابر  3حداقلTime 

Constant  .باشد 

 حمله آسم: -4

داشته باشیم گاهی حمله آسم به حدي شدید است که مجبور به تهویه مكانیكی می شویم. باید این نكته را در نظر  

پرهوایی بیش از حد و انسداد مجاري با پالک هاي موکوسی است. بر خالف بیماران  یکه مشكل بیماران آسم

COPD 8-6(، حجم جاري پایین 12-16د، تعداد تنفس پایین )بگیر آرام بخش در این ها اغلب الزم است بیمار 

ml/kg 60، شدت جریان l/min انتخاب مناسبی براي این بیماران می باشد ،و زمان بازدم طوالنی. 
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 سواالت:

مناسب تر می کام مد نفس در دقیقه است،  6می باشد و تعداد تنفس هاي وي سكته مغزي   براي بیماري که مبتال به  -1

 باشد؟

 CMVمد  .1

 SIMV+PSVمد  .2

 PSVمد  .3

 PCMVمد  .4

بدلیل اینكه بیمار تنفس خودبخودي دارد بهتر است از مدهایی که به تنفس هاي بیمار کمک کرده و همزمان کمبود  :پاسخ

در این مورد مناسب نیستند. مد  PCMVیا  CMVتنفس او را جبران می کند استفاده کرد. تنفس هاي اجباري مداوم مثل 

PSV اشد ولی به دلیل تعداد کم تنفس الزم است مد دستگاه را به گرچه می تواند با کمک تنفس هاي خود بیمار موثر ب

 SIMVچنین توانایی را ندارد. استفاده از مخلوط  PSVنحوي انتخاب کنیم که از تامین تعداد تنفس کافی مطمئن شویم و 

مار است و هم به در مورد این بیمار بهترین حالت را فراهم می کند چرا که هم پشتوانه اي براي تعداد کم تنفس بی PSVو 

 تنفس هاي خود او کمک می نماید. 

را بدلیل نارسایی تنفسی اینتوبه کرده ایم. بیمار بیدار و بی قرار است. کدامیک از مدهاي زیر را  COPDبیمار مبتال به  -2

 براي این بیمار انتخاب می کنید؟

1. PSV + SIMV 
2. CMV 
3. ACMV 
4. PCMV 

اضطراب وي مدهایی که تنفس هاي اجباري را بدون توجه به تنفس بیمار  بدلیل بیداري و هوشیاري بیمار و بخصوص :پاسخ

بدلیل اضطراب بیمار، احتمال تاکی پنه و  Assistant Controlفراهم می کنند در این مورد مناسب نیستند. در نوع 

 ، عالوه بر آرام کردن بیماررهیپروتیتالسیون ناخواسته وجود دارد، بنابراین در چنین مواردي توصیه نمی شوند. پس در این بیما

 بهره می گیریم. PSV + SIMVاز مد 

10در کدام یک از بیماري هاي زیر حجم جاري  -3 − 12 𝑚𝑙 𝑘𝑔⁄ استفاده می شود؟ 

 بیماري هاي انسدادي .1

 بیماري هاي تحدیدي .2

 به علت گیلن باره تنفسینارسایی  .3

4. ARDS 

امروزه ثابت شده که بهتر است براي همه بیماري هاي ریوي )چه انسدادي و چه تحدیدي( از حجم هاي پایین  :پاسخ

میلی لیتر به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن تنها در ریه هاي نرمال و ونتیالسیون به دلیل غیر ریوي  10-12استفاده شود و حجم 

 ي سالم دارد و فقط دچار نارسایی عضالت تنفسی شده است.استفاده می شود. بیمار مبتال به گیلن باره ریه ها
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ساله با پنومونی وسیع یک طرفه و هیپوکسی شدید مراجعه کرده است. به دلیل هیپوکسی شدید از تهویه  70آقاي -4

 براي ونتیالتور این بیمار کدام است؟ set upمكانیكی استفاده شده است. بهترین 

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 

 

باال منجر به اتساع بیش از حد ریه نرمال خواهد شد. از طرفی به  PEEPبه دلیل یک طرفه بودن پنومونی گذاشتن  پاسخ:

یعنی حجم کم و تعداد تنفس باال استفاده کرد.بنابر    ARDSازتنظیمات   است،دلیل کمپلیانس پایین ریه و هیپوکسی بهتر

 . این بهترین انتخاب گزینه دوم است

 

حاد قلبی دچار ادم حاد ریه و نارسایی تنفسی شده است. مجبور به  ساله اي با سابقه دیابت به علت انفارکتوس 67آقاي  - 5

 برقراري تهویه مكانیكی می شویم، چه تنظیماتی را براي وي پیشنهاد می کنید؟
 

انتخاب تنظیمات دستگاه براي ادم ریه ناشی از نارسایی قلبی تقریبا شبیه سایر علل ادم ریه است. بیمار را کامال آرام  :پاسخ

(sedate)  8-4می کنیم. تفاوت زیادي بین انتخاب مد حجمی و فشاري نیست. حجم جاري را cc/kg  انتخاب کرده و

انتخاب می  l/m 60نفس کمتر از تعداد تنفس خود بیمار قبل از اینتوباسیون،و سرعت جریان را در حد  4تعداد تنفس را تا 

را از  PEEPکنیم. نكته فابل توجه این است که اگر فشار خون بیمار به علت نارسایی قلبی افت کرده است، نمی توانیم مقدار 

  باالتر استفاده می کنیم. PEEPباالتر ببریم. اما اگر فشار خون بیمار اجازه داد، از  (cm H2O 5-3)حد فیزیولوژیک 
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چهارمفصل   

 ارزيابي داده هاي ونتيالتور
پردازیم که هنگام کنیم، بیان کردیم. در این فصل به اطالعاتی میدر فصل قبل اطالعاتی را که ما براي دستگاه تعریف می   

 :مثل هاي مختلف استآوریم این اطالعات شامل منحنیتهویه مكانیكی از دستگاه به دست می

 (Flow - volume      وFlow – time    و pressure -Time ) 

توانیم از دستگاه )براساس مدل را می فشارهاي راههاي هوایی و مقاومت راههاي هواي ،همچنین مواري مثل کمپلیانس ریه

 دستگاه( به دست آوریم.

حداکثر دهد، فشار راههاي هوایی است که فشار از مهمترین اطالعاتی که دستگاه به ما می: ييفشارهاي راههاي هوا -1

(PIP فشار ،)Plateau  وPEEP شده ( مشخص1-1زمان )شكل  -شود، این اطالعات در منحنی فشاررا شامل می 

ي مختلف فشار راههاي هوایی یا بصورت عدد دیژیتال نشان داده می شود و یا با حرکت عقربه و یا در دستگاه ها است.

با ایجاد توقف در جریان هوا در انتهاي دم و  را نشان ندهد، plateauاگر دستگاه حرکت دیژیتال نور قابل دید است.

 دست یافت. Plateauو مشاهده میزان افت فشار ایجاد شده می توان به فشار مجاري هوایی و فشار pause  ایجاد 

در واقع این فشار  .( استP meanیكی ار فشارهایی که هنگام تهویه مكانیكی مهم است، فشار میانگین راههاي هواي )

کند. بسیاري از دستگاههاي ی را تعیین میبلن اکسیژناسیون و اثرات روي برون ده قولها، میزائاست که میزان آسیب به آلو

 دهند.جدید فشار میانگین را نمایش می
 

اي را تهویه دقیقهاز دستگاهها میزان برخی : برخی از دستگاهها، حجم هواي بازدمی و ايحجم جاري و تهويه دقيقه -2

شود، که در ادامه به اي وي کم میدهند. اگر بیمار حجم تعریف شده را دریافت نكند، حجم جاري و تهویه دقیقهنشان می

 شود.ارزیابی آن اشاره می
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نفس  براي کنیم، براساس شرایط بیمار و میزان تالش ويدر کنار تعداد تنفس که ما براي بیمار تعریف میتعداد تنفس:  -3

شود، باید دنبال ایجاد  کی پنهایت دستگاه، تعداد تنفس بیمار متفاوت خواهد بود، اگر تاکشیدن و همچنین میزان حم

 علت آن باشیم.
 

سیستم تنفس را نشان کمپلیانس  ،در فصل یک در مورد کمپلیانس ریه صحبت شد. دستگاههاي جدیدكمپليانس ريه:  -4

 توان کمپلیانس را به دست آورد.ی که در فصل اول بحث شد، مییاستفاده از فرمولهادستگاههاي قدیم با  د اما درندهمی

این مقاومت نیز در برخی از دستگاههاي جدید توسط خود دستگاه محاسبه شده و نشان داده ي:مقاومت راههاي هواي  -5

 در فصل اول آنها را به دست آورد.توان با کمک فرمولهاي ذکر شده شوند. اما اگر دستگاهی مقاومت را نشان ندهد، میمی

 

هاي مختلف است. دستگاههاي قدیمی توانایی دهد، منحنیاز جمله اطالعات دیگري که دستگاه به ما می منحني ها:  -6

 Puritan Bennett - Servo مثلاما دستگاههاي جدیدتر ،داشتند ها کمتري براي نشان دادن این منحنی

Drager Evita XL و به لحظه بیمار ارتباط لحظه تواندها میدهند. ارزیابی منحنیمختلفی را نشان میهاي منحنی 

 کند.و تفسیر آنها به حل مشكل بیمار کمک می ،دستگاه را نشان بدهد

 (:1)ها باید با چند اصطالح آشنا شویمبراي شناخت بهتر منحنی

1- Scalar: کنیم مثالً حجم و یا جریان را در مقابل زمان بیان می ،شود که موج فشاراین اصطالح زمانی استفاده می

 (:4-1)شكل شكل مختلف  داشته باشد چندتواند می Scalarیم. هر گویمی Pressure Scalarزمان را  -منحنی فشار

 Constant   یا square   یا Rectangular 

 Sine wave  یا  sinusoidal 

 Ascending ramp    یا accelerating ramp 

 Rising exponential 
 Decaying exponential 
 Decelerating ramp   یا descending ramp 

کاربرد constant و  descending - sinusoidal انواع،بیشتر اما تواند باشدشكل می 6زمان به هر  -منحنی جریان

و یا   sineزمان به صورت  -است ومنحنی حجم Exponentialو یا    constantزمان به صورت  -دارد. منحنی فشار

ascending ناسیون تاثیر  قبال به نظر می رسید ، که انتخاب هر کدام از این اشكال بر روي راحتی بیمار و یا اکسیژ.است

 متفاوت داشته باشند، اما این امر اثبات نشده است.  

 

 ج اموا(: شكل هاي مختلف 4-1شكل )
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2-loop:  هاي در آن برروي منحنی )بجز زمان(ست که دو متغیربیانگر یک نوع از منحنی ااصطالح اینx , y  ،وجود دارد

 .حجم -یا جریان حجم و -مثل فشار

جریان ها متفاوت است مثال در مدهاي حجمی شكل منحنی همانگونه که در فصل دو گفته شد، براساس مد انتخاب شده

(flow)( نماي ثابتconstant دارد، در ) حالیكه در مدهاي فشاري این فشار است که نماي ثابت دارد. بنابراین با نگاه کردن

 . (4-2)شكل  توانیم متوجه شویم که مد دستگاه حجمی است و یا فشاريبه شكل منحنی می

 

 

 

 زمان در مد-زمان و جریان-(: مقایسه نمودارهاي فشار4-2شكل )

 فشار ثابت است. در مد فشاري، (B)و مد حجمی  (A)فشاري 

 اما در مد حجمی، جریان ثابت است.
From Mechanical ventilation (physiology and clinical application): Susan P. Pilbeam; mosby 4

th
 edition: 

2006 

به صورت  constantرا تغییر دهیم مثالً به جاي  flowتوانیم شكل موج گاهی می البته باید دقت کرد که

Decelerating .تنظیم کنیم 

 :کنیمآید اشاره میها به دست میاز منحنی که در اینجا به چند نمونه از شكلهاي مختلفی

 زمان: –زمان و جريان  –زمان و حجم  -منحني هاي فشار .الف 

 .(4-3)شكل  کندوي به صورت زیر بروز می هايمد حجمی اگر بیمار در حین دم دستگاه نفس بكشد، منحنی در 
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 (: تنفس فعال در حین دم4-3شكل )

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

2006 

باال انتخاب شود  آغازگر تیازهاي بیمار کافی نباشد و یا حساسیکند، براي ندستگاه برقرار می ی کهحجمی اگر جریان مددر 

 .(4-4)شكل  را باالتر برد (flow)زمان وي به صورت زیر خواهد بود که الزم است جریان -زمان و جریان -شكل منحنی فشار

 

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

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

2006 
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 (leak)نشت  گردد، که این نشانه وجودنمی به صفر باز شود حجم در طول بازدمگاهی همانگونه که در شكل زیر دیده می

 .(4-5)شكل  دستگاه است در

 

 در سیستم باعث می شود حجم در انتهاي بازدم به صفر نرسد. (Leak)(: وجود نشت 4-5شكل )

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

شود که این نشانه وجود برگردد، دم بعدي شروع میقبل از اینكه جریان به صفر در فاز بازدمی زمان -گاهی در منحنی جریان

auto PEEP (4-6)شكل  است. 

 

 expiratory pause. با ایجاد به صفر برسد دم بعدي شروع می شوددر فاز بازدمی قبل از اینكه جریان  A(: 4-6شكل )

 From .(B) .است auto PEEP می توانیم وجود فشار را در حالتی که هیچ جریانی برقرار نیست نشان دهیم که همان

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

 edition: 2006 
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زمان تغییراتی را  -ی فشارشود، ممكن است در منحندیده می PSVو مد  SIMVیک تنفس خود بخودي که در مد در

 :ببینیم

 (:4-7شكل ) .دستگاه نامناسب است بیمار براي شروع دم باید تالش زیادي بكند sensitivityعلت اینكه به  .1

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

 

یكی از گزینه  Ramp. (4-8شكل )،شیب باال رفتن منحنی کم است، شده است نمناسبی انتخاب  ramp به علت اینكه .2

می  peakهاي دستگاه است ، که در برخی دستگاه ها باید آنرا تنظیم کرد، و منظور از آن سرعتی است که فشار راه هوائی به 

 رسد.

 

 

 نامناسب ramp : انتخاب (4-8شكل )

 

تالش زیاد بیمار در یک نفس تواند به علت انسداد راه هوایی و یا بینیم که مییک فشار اضافه به ابتداي منحنی میگاهی  .3

 (4-9شكل ) خاص باشد.



  دکتر رامین سامی –دکتر کتایون نجفی زاده                                                              به زبان ساده                               ونتیالتور

 

34 

 

 

 انسداد راه هوایی و یا تالش زیاد بیمار: (4-9شكل )

 

شكل بینیم که معموالً به علت شروع بازدم بیمار قبل از اتمام دم دستگاه است.در انتهاي منحنی یک افزایش فشار می.گاهی 4

(10-4) 

 

 شروع بازدم بیمار قبل از اتمام دم دستگاه :(4-10شكل )

، در حالیكه بازدم یابدادامه میدستگاه است و اگرجریان به یک حد خاص پایین نیفتد دم  flow cycle ،دم psvدر مد    

بیشتر که ،این یک عدم تطابق دستگاه با بیمار است  ( را می بینیم.4-10.در چنین حالتی نماي شكل ) بیمار شروع شده است

را باال  flow cycle( و باید در این حالت مقدار COPDشود که مقاومت راههاي هواي باال است )مثل در مواردي دیده می

 ببریم، یعنی دم زودتر پایان پیدا کند.
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 Pressure – Volume Loop. ب

pressure-volume loop (p-v loop )دهند تور جدید نشان میونتیالیكی دیگر از انواع منحنی که دستگاههاي 

کاهش و یا افزایش کمپلیانس  ،ییتوانیم کار تنفسی، افزایش مقاومت راههاي هوابا کمک این منحنی می(. 4-11شكل )است. 

 ریه را ارزیابی کنیم.

 

زمانیكه هیچ دهد یعنی کمپلیانس استاتیک ریه را نشان می Bخط  ،فاز بازدمی Aخط : نرمال p-v loop(: 4-11شكل )

 فاز دمی cخط  جریان برقرار نیست.

 

شود و بنابراین براي تأمین حجم هدف در مدهاي شود کل منحنی به سمت راست منحرف میوقتی کمپلیانس کم می.1

 (4-12شكل ) حجمی فشار بیشتري الزم است.

 

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

 

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

 

 (4-14شكل ) شود.رود فاز دمی به سمت راست منحرف میوقتی مقاومت راههاي هواي باال می.3

 

 : فاز دمی در زمانی که مقاومت باال است.B نرمال دمیباز: فاز A ؛ (4-14شكل )
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دهند منحنی ی که دستگاههاي ونتیالتور جدید نشان میهاییكی دیگر از منحنی :Flow – Volume Loop .ج

آوریم اما چون تهویه ومتري به دست مینی است که هنگام اسپیراین منحنی شبیه آن منح .(F-V loopحجم است ) -جریان

 (.4-15شكل ) مثبت است محل دم و بازدم تغییر کرده  است.

 

 

 (f-v loop)حجم -(: منحنی جریان4-15شكل )

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

 edition: 

2006 

 

 .(4-16)شكل  یالتور استی و میزان پاسخ به برونكودیهاي هواتشخیص انسداد راه یكی از کاربردهاي  این منحنی 

 

و به  (A)در فردي که افزایش مقاومت راه هاي هوایی داشته است  (f-v loop)حجم -(: منحنی جریان4-16شكل )

 (From Nilsestuen JO, Hargett K; Respir Care 41; 1105, 1996)    .(B)برونكودیالتور پاسخ داده است 
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 (:4-17شكل ) است. auto peepو  Leakتشخیص  درارزش دیگر آن 

 

                                                              BA 

 

 .است auto-PEEPنشانه  : B ودستگاه    leakنشانه  A؛  (f-v loop)حجم -منحنی جریان (:4-17شكل )

(From Dhand R:Respir Care 50:256 ' 2005) 
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 سواالت:

 بازدم به صفر بازنگردد نشانه چیست؟زمان، حجم در زمان -اگر در منحنی حجم (1

1. Auto PEEP 

 نشست هوا .2

 طبیعی است و اشكالی را نشان نمی دهد .3

 انسداد مجاري هوایی به علت ترشحات .4

 ( گزینه ب صحیح است.4-5پاسخ: با توجه به شكل )

 زیر است؟زمان فلو یا جریان در انتهاي بازدم به صفر نرسد نشانه کدام یک از موارد -اگر در منحنی جریان (2

1. Auto PEEP 

 نشست هوا .2

 طبیعی است و اشكالی را نشان نمی دهد .3

 انسداد مجاري هوایی به علت ترشحات .4

فشار در انتهاي بازدم هنوز صفر نشده و در نتیجه اختالف فشار ریه و دهان منجر به  auto PEEPدر صورت وجود  پاسخ:

 ( مراجعه شود.4-6به شكل )د. ادامه خروج هوا می گردد و فلو یا جریان ادامه پیدا می کن

 

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

 فشار-منحنی حجم .1

 زمان-منحنی فشار .2

 حجم-جریانمنحنی  .3

 زمان-منحنی حجم .4

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

 استفاده شود.
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 فصل پنجم 

 اخطارهاي ونتيالتور
 ( و نحوه برخورد با آنها: Alarmاخطارهاي ونتيالتور )

به صورت کند.اخطار دستگاه شرایط بیمار آگاه میطبیعی دستگاه و یا تغییر در د غیرپزشک را از عملكر ،اخطار دستگاه    

-روشن شدن چراغ چشمک زن و یا آژیر کشیدن دستگاه است. در این بخش تنظیم اخطارها و نحوه برخورد با آنها را مرور می

 جدول زیر آورده شده است:در کنند که بودن به سه بخش تقسیم می اخطارها را از نظر اورژانسی کنیم.

 

 ژانسي تهديد كننده حيات: :  موارد اور1سطح 

 

 

 

 مثال

 قطع سیستم برق دستگاه 

 رسیدن هوا به بیمار 

 مشكل در دریچه بازدمی 

  رسیدن هواي بیش از حد به بیمار 

 اختالل دریچه بازدمی 

 اشكال در زمانبندي 

 

 هستند: حيات كننده تهديد بالقوه كه مواردي :2سطح

 

 

 

 مثال

 سیستم در نشت 

 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/CPAP  نامناسب 

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

 

 

 مثال

 )تغییر در خصوصیات ریه )کمپلیانس ومقاومت 

  بروزAutoPEEP 

 توان تهویه اي بیمار)به طور مثال اختالل در سیستم  تغییر در

 عضالنی یا سیستم عصبی مرکزي(

 

 هایی از وقایع حین تهویه مكانیكیسطوح اخطارها و نمونه :5-1جدول 
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 (:low pres. alarmاخطار مربوط به فشار پائين ).1

وقتی این اخطار فعال شد، در ابتدا باید  .(1)شودتنظیم می PIPتر از پائین cm H2o 10-5محدوده این اخطار معموالً       

و به دنبال  کردههاي دستگاه دقت اگر دستگاه جدا نشده است به منحنی .دویاز عدم جدا شدن دستگاه از بیمار مطمئن ش

هاي رابط باشد، لولهتواند در هر کدام از مسیرها و این نشت می (.4-5( و )4-17شكل هاي ) ( در دستگاه بگردید.leakنشت )

در فردي که نشت در اطراف لوله تراشه دارد، با  که باید کامل چک شوند. در بسیاري از موارد نشت از اطراف لوله تراشه است.

توانیم به صداي غیرطبیعی ناشی از نشت پی ببریم. در این حالت باید فشار گوش دادن به تنفس بیمار در نزدیكی دهان می

علت نادر دیگري که  ه را چک کرده و یا اگر لوله تراشه جابجا شده است آنرا دوباره در جاي صحیح قرار بدهیم.کاف لوله تراش

در این دارد.  chest tubeدر فردي است که  پلورالبرونكو وجود دارد، وجود فیستول low pres.براي فعال شدن اخطار 

 ه اضافه کرد.اري اولیجحالت باید حجم هواي از دست رفته را به حجم 

براي چک کردن نشست سیستم  ،شت در آن مطئمن شدیمحل لوله تراشه و فشار کاف و عدم نبعد از اینكه از صحیح بودن م

 ،کنیممیکنیم؛ بیمار را از ونتیالتور جدا کرده و به صورت دستی او را ونتیله در حین ارزیابی بیمار به صورت زیر اقدام می

و وقفه دمی  l/min 20. جریان را انتخاب میكنیم cc 100حجمی قرار داده و حجم جاري را  روي مد دستگاه را برسپس 

(insp. Pause) ثانیه ایجاد کرده و دوpressure limit بریم. در این حالت، جلو خروجی دستگاه را با یک را کامالً باال می

 𝑐𝑚 𝐻2𝑂 10 گذشت دو ثانیه نباید فشار مسیر بیش ازگیریم، وقتی دستگاه حجم جاري را برقرار کرد، با گاز استریل می

 5-1براي ارزیابی علت اخطار فشار پائین  میتوان از شكل  .استسیستم  خوددرافت کند، اگر این اتفاق افتاد، یعنی نشت 

 استفاده کرد.

                                                                                                                                                                           

 آیا بیمار از دستگاه جدا شده است؟                  
 بلی

 مجددا دستگاه را وصل کنید

 خیر                                          

 هر یک ار نشت هاي زیر را ارزیابی و در صورت وجود برطرف کنید:

 نشت در اتصاالت لوله ها -1

 نشت از کنار کاف لوله تراشه -2

 chest tubeنشت از  -3

 

  

  نشت وجود ندارد                          

  

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

 .کنید
 

 

 پایین (: نحوه برخورد با  اخطار فشار 5-1شكل )
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 (High Pres. Alarmاخطار مربوط به فشار باال ).2

. فعال شدن این اخطار نسبتاً شایع است. (1)شودتنظیم می PIPباالتر از  cm H2O 10محدوده این اخطار معموالً     

قطع رسد، تنفس را این محدوده می ياند که خود دستگاه وقتی فشار به باالاي تنظیم شدهدستگاههاي جدید معموالً به گونه

 شود، حجم جاري کمتري به بیمار برسد.می  کند، اما این امر باعثمی

انس ریه و فشار االست، فشار مربوط به  PEEPی مجموع سه فشار یراههاي هوا PIP مییبینیم (1-2شكل )همانگونه که در 

هر کدام از این موارد باشد. پس افزایش تواند به علت می PIPمربوط به مقاومت راههاي هوایی است و بنابراین باال رفتن فشار 

افزایش مقاومت دنبال علت بگردیم. به و سپس  هتراق دادزمان باید این علل را از هم اف -ردر ابتدا با نگاه کردن به منحنی فشا

که هر کدام  ،ی رخ بدهدیبه علت اسپاسم مجاري هوا و یا ی شحات در لوله تراشه یا مجاري هوایتواند به علت تجمع ترمی

وموتوراکس، تجمع مواد غیرطبیعی مثل آب، عفونت، خون و پنتواند به علت بند. کاهش کمپلیانس ریه میلطدرمان خود را می

 auto- peepبه علت  دتوانمی PEEPپلور و ... باشد. افزایش  افیوژنشهاي اصلی، برونراشه به یكی از لوله ت ورود ،... در ریه

 رخ بدهد.

این حالت باید بیمار  در ، هوشیار شدن بیمار و ایجاد تالش تنفسی خودبخوي توسط بیمار است. کهPIPاز دیگر علل افزایش 

ارزیابی  ،یا تغییر تنظیمات دستگاه دستگاه، نیاز به تزریق داروهاي آرام بخش بیشتر وجدا کردن از آماده بودن براي جهت از را 

 مجدد کرد.

 هاي دستگاه است.والیزرها، دستگاههاي مرطوب کننده و غیره در مسیر لولهتجمع آب ناشی از نب PIPافزایش  عللاز دیگر

 کرد.استفاده  5-2براي ارزیابی علت اخطار فشارباال  میتوان از شكل

 

 ( low PEEPپايين ) PEEP. اخطار مربوط به 3

شود. فعال شدن آن به تعیین شده برسد، این اخطار فعال می PEEPبه زیر  PEEPاگر فشار مسیر در زمان اعمال     

و یا ایجاد تنفس خودبخودي در حالتی است که دستگاه نتواند به  معنی جدا شدن بیمار از دستگاه، وجود نشست در دستگاه، 

 شود.کند و این اخطار فعال میتعیین شده افت می PEEPاندازه نیاز بیمار جریان هوا برقرار کند. در این حالت فشار به زیر 

 نه. اخطار آپ4

اند و اگر بعد از این مدت تنفس برقرار نشود، ثانیه تنظیم شده 20برخی از دستگاهها به طور خودکار برروي زمان آپنه     

تواند در اثر اخطار فعال    می شود. اما در برخی از دستگاهها تنظیم زمان آپنه بر عهده پزشک است. فعال شدن این اخطار می

از دستگاه، نشت دستگاه، عدم حساسیت کافی دستگاه و یا تنظیم نادرست آن باشد. وقتی با این  آپنه بیمار، جدا شدن بیمار

اخطار مواجه شدیم، باید بعد از ارزیابی سریع بیمار و اطمینان ازعدم جدا شدن بیمار از دستگاه حساسیت و تعداد تنفس تعیین 

بیمار توانایی برقراري دم را ندارد و  auto-Peepبه علت ایجاد شده را چک کرده و در صورت نیاز آنها را اصالح کنیم. گاهی 

هم باشیم. برخی از دستگاهها توانایی آن را دارند که اگر با آپنه مواجه شدند، یک  auto-peepبنابراین باید به دنبال یافتن 

 تعداد تنفس حداقل براي بیمار فراهم کنند، تا زمانیكه علت ارزیابی و مشكل حل شود.
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 Peak Pressure وPlateau  را ارزيابي كنيد  

   

Peak Pressure وPlateau   هر دو باال

 هستند
 باال است Peak Pressureفقط  

 

Presistance                                                                                    P Elastance                                         

 

حجم جاري را كم 

 كنيد

 بلي

 

آيا حجم جاري باال انتخاب 

 شده است؟
 

باال انتخاب  flowآيا ميزان 

 شده است؟

 بلي

 

flow  را مجددا

 تنظيم كنيد

 خير                          خير                              

 

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

 الف: كاهش كمپليانس ريه مثل:

 وارد شدن لوله به يك ريه -1

 بروز پنوكوتوراكس  -2

 وجود افيوژن پلور -3

 وجود آسيت -4

 

 autoPEEPب: وجود 

 

 

 

 

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

 سرفه بيمار  -1

 گاز گرفتگي لوله توسط بيمار  -2

 تاخوردگي مسير لوله ها -3

 جمع شدن آب در مسير لوله ها -4

 جابجا شدگي لوله ها در مسير لوله ها -5

 وجود ترشحات -6

 اسپاسم مجاري هوايي مثال در اثر آسم -7

 

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

 

 (low source gas pressure or power input alarm)ين منبع گازياخطار مربوط به فشار پا.5

شود برخی از دستگاهها خودبخود روشن می در بعد از روشن کردن دستگاه منبع تأمین گاز هم باید روشن شود که    

نیاز به روشن کردن دارد.  (Drager Evitaو یا   Bear 1000مثل) برخی دیگر ( و درpurirtan benneit 840مثل)

 (5-3جدول )شود که باید مشكل آنرا ارزیابی کرد. اگر این سیستم روشن شده باشد، اما فعال نباشد این اخطار فعال می

 اخطار مربوط به غيرفعال بودن ونتيالتور و يا پيام وجود اشتباه تكنيكي -6

(ventilator inoperative alarm and/or technical Error message)  

این اخطار   کند، اگر در تنظیمات درونی اشكالی پیدا کند،شود، به طور خودکار خودش را تست میوقتی دستگاه روشن می    

شود که الزم است دستگاه خاموش و مجدداً روشن شود اگر پیامی برروي صفحه ظاهر شد، باید آن پیام را دنبال کرد فعال می

 .نمودتا بتوان مشكل را حل 

 اخطار مربوط به عدم تطابق تنظيمات داده شده توسط پزشك، با تنظيمات دستگاه -7
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اي است که دستگاه دهد که یک یا چند پارامتر تعریف شده توسط پزشک خارج از محدودهفعال شدن این اخطار نشان می    

 کند.ط دستگاه پارامتر را از پزشک قبول نمیها چنین اخطاري وجود ندارد و فق تواند تأمین کند. در برخی از دستگاهمی

 (Inverse ratio Alarmاخطار مربوط به نسبت دم به بازدم ) -8

اینكه  مگر .کنندتر شود و خودبخود دم را قطع میدهند که زمان دم از بازدم طوالنیاغلب ونتیالتورها اجازه نمی    

افتد تنظیم کرده باشیم. طوالنی شدن زمان دم در مواقعی اتفاق می ARDSرا براي درمان  reverse ventilationتنظیم

شتري براي تهویه نیاز باعث شود جریان کم شود و دستگاه به زمان بی ،که افزایش مقاومت راههاي هوایی و یا کاهش کمپلیانس

نیاز به زمان دم  ،کم باشدهمچنین اگر شدت جریان تنظیم شده براي حجم جاري مورد نظر به طور نامناسبی  داشته باشد.

 تري است. طوالنی

 

 ين يا باالاي و تعداد تنفس پايتهويه دقيقه ،اخطارهاي مربوط به حجم جاري -9

ط براساس ارزیابی بالینی از شرای را هنگام تنظیم کردن دستگاه این اخطارها .دنبرخی از دستگاهها این اخطارها را هم دار    

به طورکلی باید دقت شود که نباید آنها را با حساسیت باالیی انتخاب کنیم به نحوي که مرتب  کنیم. امابیمار تنظیم می

 کنیم.اخطارها فعال شوند به طور کلی این اخطارها را به صورت زیر تنظیم می

 

 

 وضعیت ظاهري بیمارو میزان زجر تنفسی  را ارزیابی کنید. .1

 مطمئن شوید. ( کافی ventilationاز اکسیژناسیون و تهویه ) .2

 اگر بیمار زجر تنفسی شدید دارد، دستگاه را جدا کرده و به صورت دستی بیمار را تهویه کنید. .3

 بیمار را مجددا ارزیابی کنید. .4

 اخطار موجود را ارزیابی کرده و مطمئن شوید که به درستی تنظیم شده است. .5

 مشكل بوجود آمده را حل کنید. .6

 ونتیالتور را عوض کنیداگر نمی توان مشكل را حل کرد  .7

 

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

 کنید. ارزیابی دستگاه از شدن جدا لحاظ از را بیمار .1

 دستگاه را از لحاظ وجود نشت ارزیابی کنید. .2

 را ارزیابی کنید. Chest Tubeوجود نشت از .3

 سیم مربوط به چک فشار دستگاه را ارزیابی کنید. .4

میزان حجم جاري و تهویه دقیقه اي را از جهت مناسب بودن ارزیابی  .5

 .کنید

 

 بیمار را از نظر وجود آپنه بررسی کنید. .1

 دستگاه را از نظر وجود نشت بررسی کنید. .2

تالش بیمار  حساسیت دستگاه را از نظر توانایی آن براي تشخیص .3

 ارزیابی کنید.

 زمان آپنه تعیین شده براي دستگاه را مجددا ارزیابی کنید. .4

 

 Low PEEPاخطار ه:      High pressureب: اخطار 

 لوله تراشه را از لحاظ  گاز گرفتگی یا جابجایی بررسی کنید. .1

 .کنید بررسی ترشحات وجود نظر از را تراشه لوله .2

کنید، آیا کمپلیانس ریه ها کم شده با دقت در منحنی ها مشخص  .3

 است و یا مقاومت مجاري هوایی باال رفته است.

مسیر دم و بازدم لوله ها را چک کرده و مطمئن شوید که گرفتگی  .4

 ندارد.

 بیمار را از جهت هماهنگی با دستگاه ارزیابی کنید. .5

 مطمئن شوید. Auto peepاز نبود    .6

 فیلتر دریچه بازدمی را چک کنید. .7

 PEEPرا پایین تر از   Low PEEPمطمئن شوید که اخطار    .1

 .تنظیم کرده اید

می  PEEPبیمار را از نظر تنفس هاي فعالی که فشار را به زیر  .2

 رساند ارزیابی کنید.

 دستگاه را از نظر وجود نشت ارزیابی کنید. .3

 مطمئن شوید که بیمار از دستگاه جدا نشده است. .4

 را ارزیابی کنید. سیم مربوط به چک فشار دستگاه .5

 : I/Eو:اخطار  گاز  پايين منبع فشار به مربوط اخطار ج:

 مخازن گاز و ارتباط آنها با دستگاه را ارزیابی کنید. .1

 دستگاه را مجددا تنظیم کنید. .2

 اگر مشكل حل نشد .ونتیالتور را تعویض کنید. .3

 

 

 است. 1اغلب نشانگر نسبت دم به بازدم باالي  .1

بازدم معكوس است باید اینن اخطنار را غینر     اگر هدف نسبت دم به .2

 فعال کرد.

پایین می تواند شدت جریان را کنم کنرده    کمپلیانس مقاومت باال یا .3

 و این نسبت را تغییر بدهد.

 

 (: نحوه برخورد با اخطارهاي مختلف ونتیالتور5-4جدول )

 

 محدوده اخطار

 PIPزیر   10cmh2o-5یا     8cmh2o فشار پائين

 PEEPزیر   5cmh2o-3 پائين PEEPفشار 

 PIPباالي   20cmh2o-10یا    50cmh2o فشار باال

حجم جاري بازدمي 

 پائين

100cc    زیر حجم جاري تعئین شده. %15-%10یا 

 باالي تهویه دقیقه اي تنظیم شده  %15-%10یا    5l/min تهويه دقيقه اي باال

 20sec تاخير آپنه

 دستگاه در شروع تهویه مكانیكی در بالغین Backup(: تنظیم اخطار و 5-4جدول )
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 سواالت:
 ,PH=7.5, PaCO2=20وي  ABGبه شما اطالع می دهند بیماري که زیر ونتیالتور بوده است، دچار تاکی پنه شده است  (1

PaO2=70, sat O2=98%  وHCO3=20  گزارش شده است. به نظر شما کدام یک از پیگیري هاي زیر اهمیت کمتري

 دارد؟

 بررسی بیمار از نظر بروز اضطراب .1

 بررسی بیمار از نظر وجود درد .2

 بررسی از نظر پنوموتوراکس .3

 بررسی از نظر عدم تحمل دستگاه .4

شكل غیر تنفسی مبیمار مناسب است احتماال تاکی پنه بیمار ناشی از هیپرونتیالسیون بدلیل  O2 satبا توجه به اینكه  پاسخ:

 بررسی شوند.  تراشه اتفاق افتاده است و باید عللی مانند درد، اضطراب یا عدم تحمل دستگاه و لوله

ود. اولین اقدامی که باید انجام شود کدام بیماري زیر ونتیالتور قرار دارد. بطور ناگهانی دچار افت اکسیژن خون و تاکی پنه می ش (2

 است؟

 .برده شود CMVروي مد  .1

 .که به اکسیژن متصل است ونتیله شود آمبوبگیک بیمار از دستگاه جدا شده و موقتا با  .2

 .بیمار ساکشن شود .3

 .لوله تراشه تعویض گردد .4

در بیماري که زیر دستگاه ونتیالتور دچار افت ناگهانی اکسیژن خون می شود. اولین اقدام چک کردن این مسئله است  پاسخ:

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 

 باید عیب دستگاه را ارزیابی کرد. باشد، اکسیژن خون باال می آید و آنگاه

کیلوگرمی مبتال به آمبولی چربی و نارسایی تنفسی ناشی از آن زیر ونتیالتور قرار گرفته است. بیمار دچار  100یک بیمار  (3

 پنوموتوراکس شده است. بیشترین احتمال کدام است؟

 .تعداد تنفس انتخاب شده براي بیمار باال انتخاب شده است .1

 است.انتخاب شده  باال حجم جاري .2

3. PSV براي بیمار گذاشته نشده است. 

4. PEEP باال براي بیمار انتخاب شده است. 

شایعترین اشتباه در ونتیالسیون بیماران چاق، دادن حجم بر اساس وزن بیمار است که می تواند منجر به پنوموتوراکس  پاسخ:

یا کم  restrictionنشده و برعكس حتی تا حدي منجر به  گردد. در صورتیكه افزایش وزن منجر به افزایش حجم ریه ها

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. 

 نشان داده می شود. احتمال کدامیک از موارد زیر وجود دارد؟ Low Pressureدر بیماري که زیر ونتیالتور است اخطار  (4

 خالی شدن کاف لوله .1

 جدا شدن دستگاه در مسیر .2

 فیستول تراکئوبرونكیال .3
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 همه موارد .4

صورتیكه لوله و باید به سرعت بررسی گردند. در  ،دستگاه شوند Peakهمه موارد فوق می توانند منجر به افت فشار  پاسخ:

صدا ایجاد می شود. در صورت وجود فیستول کنار دهان بیمار  در با هر تنفس ،باشدیا جابجا شده تراشه خالی شده و 

مسیر  جستجوي دقیقرخ میدهد. اگر این موارد توجیه کننده نبودند،قُل قُل  chest tubeتراکئوبرونكیال، با هر دم در لوله 

 شود. ( مراجعه5-1به شكل )به یافتن محل نشست کمک می کند.  لوله ها

به شما اطالع می دهند که اخطار دستگاه ونتیالتور به صدا در آمده است. وقتی بر بالین بیمار حاضر می شوید می بینید که اخطار  (5

بوده است به  𝑐𝑚 𝐻2𝑂 40بیمار که قبال  Peak Pressureمربوط به فشار باال است. در ارزیابی دقیق تر متوجه می شوید که 

60 𝑐𝑚 𝐻2𝑂  رسیده است و فشارPlateau  20که قبال 𝑐𝑚 𝐻2𝑂  .بوده است تغییري نكرده استPEEP  بیمار

5 𝑐𝑚 𝐻2𝑂 ،𝑇. 𝑉 = 500𝑐𝑐 𝑓𝑙𝑜𝑤و    = 60 𝑙
𝑚𝑖𝑛⁄  است. ضمن اندازه گیري کمپلیانس ریه و مقاومت راه هاي هوایی به

 نظر شما کدام علت براي بروز این اتفاق بیشتر مطرح است؟

 خارج شدن لوله از تراشه و قرار گرفتن آن روي طناب هاي صوتی  .1

 بروز انسداد مجاري هوایی به علت ترشحات زیاد .2

 بروز پنوموتوراکس به علت فشار باال .3

 auto PEEPبروز  .4

 برگردیم باید طبق محاسبات زیر اقدام کنیم: (1-2شكل )اگر به  پاسخ:

𝑃𝑒𝑎𝑘 𝑝𝑟𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢 + (𝐹𝑙𝑜𝑤 × 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒) 

 در زمانی که بیمار وضعیت پایداري داشته است:

40 = 20 + (60 × 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒) 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 =
40 − 20

60
=

20

60
≅ 0.33

𝑐𝑚 𝐻2𝑂 × 𝑚𝑖𝑛

𝑙𝑖𝑡
 

 در زمانی که وضعیت بیمار ناپایدار شده است:

60 = 20 + (60 × 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒) 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 =
60 − 20

60
= 0.66 

𝑐𝑚 𝐻2𝑂 × 𝑚𝑖𝑛

𝑙𝑖𝑡
 

همانطور که می بینیم مقاومت راه هاي هوایی زیاد شده است. بنابراین احتماال ترشحات مجاري هواي باعث انسداد شده اند. 

 autoبنابراین کمپلیانس ثابت است و احتمال پنوموتوراکس منتفی است. اگر  ،تغییر نكرده است Plateauو  T.Vچون 

PEEP  دهد باید فشار  رخPlateau  هم همزمان باPeak  خروج لوله تراشه هم باعث افت بروندو به یک میزان باال .

Peak Pressure  .می شود و نه افزایش آن 
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 فصل ششم

 قطع تهويه مكانيكي

شود. اگر تهویه مكانیكی را شامل می، روندي است که بخش مهمی از  (weaning) جدا کردن بیمار از حمایت تنفسی    

تواند منجر به تهویه مكانیكی طوالنی مدت بیجا و یا قطع زود هنگام تهویه مكانیكی این روند به روش صحیحی انجام نشود، می

و تهویه باسیون شود، بیمار مجدداً به حمایت تنفسی نیاز پیدا کند. وقتی که عامل مسبب اینتوکه در اغلب موارد باعث می ،شود

% بیماران تنها نیاز به حمایت تنفسی کوتاه 80باید تصمیم به کاهش و قطع حمایت تنفسی گرفت.حدود مكانیكی برطرف شد، 

 ،م ریه، ادهد بود، برخی از این شرایط عبارتند از حمله آسماد و در نتیجه قطع حمایت تنفسی هم روند سریعی خونمدت دار

و ...اما در برخی از موارد به علت طوالنی شدن تهویه مكانیكی و یا عارضه  یمیتهاي دارویمسمو ،حمایت تنفسی بعد از جراحی

 خواهد کرد.یتري را طروند طوالنی،ز دستگاه دار شدن آن جدا کردن بیمار ا

 شود:در مجموع از زمان شروع تهویه مكانیكی تا پایان آن مراحل زیر طی می

 ی حاد تنفسییدرمان نارسا 

 كان قطع تهویه مكانیكی وجود دارداینكه ام حدس 

 ارزیابی بیمار از جهت امكان قطع تهویه مكانیكی 

  انجام(spontaneous breathing trial) )تالش تنفسی خود بخودي( (SBT) 

 قطع تهویه و خارج کردن لوله تراشه 

  در صورت عدم موفقیتSBT تهویه مكانیكی مجدد 

 یک علت شایع تأخیر در قطع تهویه مكانیكی است. 3وع مرحله و شر 2تأخیر در رسیدن به مرحله 

 

 ؟(6)آيا امكان كاهش و قطع حمايت تنفسي وجود دارد

در ابتدا باید بیمار را از جهت امكان کاهش و قطع حمایت تنفسی ارزیابی کنیم و اگر این امكان وجود داشت، سپس اقدام     

 کنیم. براي ارزیابی امكان کاهش و قطع حمایت تنفسی باید به موارد زیر دقت کرد: می یبه کاهش و قطع حمایت تنفس

 ، برطرف شده باشد.بگیردباید عاملی که باعث شده است بیمار تحت تهویه مكانیكی قرار  .1
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 باشند. ويمناسب  ریوي وضعیت و ،کننده وضعیت پایدار بیمار یدیکلینیكی باید تأهاي کلینیكی و پاراارزیابی .2

امكان کاهش و یا قطع تهویه مكانیكی وجود ندارد. وقتی این امر مهیا  اگر عامل مسبب تهویه مكانیكی برطرف نشده باشد،    

 شود: روزانه ارزیابی کرد. این ارزیابی شامل موارد زیر می جهت امكان قطع تهویه مكانیكی به طور شد، باید بیمار را

نیاز به دوزهاي باالي  .گیرد، هوشیاري کافی جهت همكاري داشته باشدآرامبخشی نمیبیمار باید درحالیكه هیچ داروي     

هاي در عملكرد سیستم کهكترولیتی قابل توجه لی نداشته باشد، اختالل اعروق -روپیک براي حفظ عملكرد قلبیوتنداروي ای

 60باالي   Pao2باید% 40کمتر از  FIO2در حضور  ،گذارند وجود نداشته باشدعروقی و یا تنفسی تأثیرمی -، قلبینورولوژیک

mm Hg یا باشد ، 
𝑃𝑎𝑜2

𝑃𝐼𝑜2
≥ 150 −  (6-1جدول )باشد. 𝑐𝑚 𝐻2𝑂 5 کمتر یا مساوي PEEPنیاز به و  ،باشد   200

 

 آیا سرفه کافی وجود دارد؟                                                                                                            .1 كلينيكي

 

 آیا ترشحات تراشه کم شده است؟ .2

 

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

Objective 1.                                                                                          پايداري كلينيكي 

 

 HR<140 وsys BP: 90-160mmHg  سیستم قلبی عروقی پایدار  ) -

beat/min  )وعدم استفاده یا استفاده از دوز پایین داروهاي وازوپرسور 

  سیستم متابولیک پایدار -

 

 اكسيژناسيون كافي .2

      _   SaO2 ≤ 90  باFio2 < 40% 

 
- PaO2/FiO2 ≥ 150mmHg 

 
- PEEP ≤ 8cmH2o 

 

 عملكرد كافي ريه .3

- PR ≤ 35 breath/min 
 
- MIP ≤ (-20) - (-25) cmH2o 

 
- VT > 5ml/kg 

 
- VC > 10ml/kg 

 
- PR/TV <105 

 

 عدم اسیدوز تنفسی بارز -

 هوشياري كافي. .4

 از جهت امكان قطع تهویه مكانیكی(: ارزیابی بیمار 6-1جدول )
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 SBT]  .کرد SBTباید اقدام به  ،ها بیانگر آن بودند که امكان کاهش و قطع تهویه مكانیكی وجود داردزمانیكه ارزیابی    

ک ی، و یا CPAP=5 cm H2O،  pres.support=5-8cm H2oدر واقع تنفس بدون حمایت و یا با کمترین حمایت )

T- piece نحوه و ریتم تنفس و میزان   طی این مدت بیمار باید به دقت تحت نظر باشد، عالئم حیاتی، .[است( ساده

اند، آورده شده (6-2)د. مواردي که در جدول نژناسیون خون و میزان استفاده از عضالت فرعی تنفس باید کنترل شو اکسی

 آمیز تهویه مكانیكی کم است.فقیت کند و احتمال قطع موحمل نمیرا ت SBTبیانگر آن هستند که بیمار 

 

 كلينيكي  
 بی قراري و اضطراب .1

 افت سطح هوشیاري .2

 تعریق .3

 سیانوز .4

دیسترس تنفسنی   -شواهد افزایش تالش تنفسی ، مثل استفاده از عضالت فرعی تنفس .5

 و تنگی نفس

 
 

Objective 

1.    SaO2< 90%   یا PaO2 ≤ 50-60 mmHg     با  FIO2 ≥ 50% 

2. PaO2 > 50 mmHg یا افزایش آن به مقدار بیش از mmHg 8 

3. PH <7.32  7/0یا کاهش آن بیش از  

4. RR/TV > 105 beat/min/ml 

5. RR >35 breath/min   50یا افزایش آن بیش از% 

6. HR >140 beat/min   20یا افزایش آن بیش از% 

7. Sys BP > 180 mmHg   20یا افزایش آن بیش از% 

8. Sys BP < 90 mmHg 

 آریتمی قلبی .9

 SBT(: معیارهاي نارسائی 6-2جدول )

باید بیمار را در حالت نیمه نشسته قرار دهیم، لوله تراشه را ساکشن کرده ، و در صورت نیاز از چند پاف  SBTقبل از انجام 

تواند از دستگاه جدا تحمل کرد، می دقیقه 30به مدت حداقل  را SBTاگر بیمار   اسپري برونكودیالتور هم استفاده کنیم.

ه تراشه هم وجود دارد یا خیر. براي خارج کردن لوله لکه آیا امكان خارج کردن لو، شود. در این حالت باید بیمار را ارزیابی کرد 

  یک،اختالالت نورولوژ موثر داشته باشد و ترشحات ریه هم کم باشد. در برخی از شرایط مثل باید بیمار سرفه هاي تراشه

را تحمل نكرد باید مجدداً  SBTلوله تراشه با تأخیر خارج شود.اگر بیمار  و صورت و ... ممكن است الزم باشدر سسوختگی 

توانند باعث میکه برروي تهویه مكانیكی با حمایت کامل برود و براي یافتن علت عدم موفقیت، مورد ارزیابی قرار گیرد.عواملی 

 :شده اند آورده (6-3)در جدول  شوند SBTعدم تحمل 
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 مثال
       

 

  پاتوفيزيولوژي

    
 تنظیم نامناسب دستگاه                                              –کار تنفسی افزایش یافته  .1

 کاهش کمپلیانس ریه مثل پنومونی .ادم .فیبروز ریه و یا خونریزي ریوي .2

 گرفتگی لوله تراشهافزایش مقاومت راه هاي هوائی مثل برونكواسپاسم یا  .3

 

 .فشار تنفسی           1

 بیماري قلبی زمینه اي .1

. پر هوائی ریه .نیاز باالي متابولیک ویا  MIافزایش فشار روي قلب ، بطور مثال در اثر  .2

 عفونت کنترل نشده

 .فشار قلبی             2

مصرف  -تهویه مكانیكی -مهار مرکز تنفسی ، بطور مثال در اثر الكالوز متابولیک .1

 داروهاي آرام بخش

 از ناشی نوروپاتی - میوپاتی ویا داروها مصرف مثل محیطی ، اعصاب سیستم در اختالل .2
ICU 

 

 عضالنی    -.عصبی 3

 دلریوم .1

 اضطراب .2

 افسردگی .3

 .سایكوتیک           4

 اختالالت متابولیک .1

 اثرات کورتیكواسترویید ها .2

 هیپر گلیسمی .3

 .متابولیک             5

 چاقی .1

 سوءتغذیه .2

 اختالل عملكرد دیافراگم در اثر تهویه مكانیكی .3

 .تغذیه اي              6

 . هماتولوژیک         7 آنمی .1

 شوند. SBTعواملی که می توانند باعث عدم موفقیت  (:6-3جدول )

 

 :weaningروشهاي مرسوم براي 

 T-pieceروش  .1

است. در واقع زمانیكه بیمار توانایی تنفس خودبخوي را پیدا کرد و این روش قدیمی ترین روش جدا کردن بیمار از دستگاه   

این شكل دارد،  Tشامل سیستمی است که یک لوله  . T-Pieceشوداین روش شروع می  معیارهاي جدا شدن را داشت،

ی حداقل یجریان هوا و کندآنرا پزشک تعیین می FIO2میزان که  شودژن و هوا متصل می از یک طرف به مخزن اکسی سیستم

شود، ( با انتهاي باز وصل میml 120کند و.  و از طرف دیگر به یک لوله نسبتاً حجیم )حدود ایجاد می l/min 10به میزان 

اگر نیاز بیمار هنگام دم بیشتر از (6-1در هنگام بازدم بیمار اکسیژن خارج شده از مخزن را در خود جاي می دهد. شكل ) که 

اکسیژن  شود مقداري از هواي موجود در بازوي بازدمی هم که حاويباشد که از لوله متصل به اکسیژن فراهم می میزان جریانی

ي و یا نیمه نشسته داشته باشد. بازوکند. بیمار باید حالت نشسته شود و بیمار آنرا استنشاق میمی مییی است وارد فضاي دباال

 .ددارقرار  CPAPبرروي  که وصل شود  يبه ونتیالتوریا  تواند به مخزن اکسیژن ودمی سیستم می



  دکتر رامین سامی –دکتر کتایون نجفی زاده                                                              به زبان ساده                               ونتیالتور

 

52 

 

 

 

 

وارد راه هاي هوایی می شود. اگر نیاز بیمار بیشتر باشد  Aزمانی که بیمار نفس می کشد هواي سرشار از اکسیژن از بازوي : T(؛ قطعه 6-1شكل )

 را هم که سرشار از اکسیژن بوده است استنشاق می کند. Bهواي بازوي 

 

 در یک روز بود. T-Piece روش  استفاده می شد ، به کار بردن مكرر weaningیكی از روشهائی که براي  در گذشته    

، سپس مدت تالش استو نیم تا یک ساعت برروي حمایت دستگاه  قرار می گیرد، T- pieceروي دقیقه  2-5در ابتدا بیمار 

ی د. و به همین ترتیب زمان تالش تنفسوشنیم تا یكساعت به دستگاه وصل می دقیقه و دوباره 5-10د، مثال وشمیوي بیشتر 

. و تواند، موثر باشددر یک مطالعه بزرگ مشخص شد تنها یک تالش روزانه به اندازه این روش وقت گیر می د.گردوي زیاد می

  طول کشیده کاربرد دارد. weaningامروزه این روش فقط در 

باید بیمار دقیقاً تحت نظر باشد، افزایش بیش از حد تالش تنفسی، استفاده از   T-Pieceدر طی استفاده از روش     

روي  باید بیمار بردهد که دهنده عدم تحمل بیمار است و نشان می م حیاتی نشانت فرعی تنفس و تغییرات شدید عالیعضال

ساعت آینده براي تكرار تالش  24باید علل عدم تحمل بیمار را ارزیابی کرد و تا  در این حالت .حمایت کامل تنفس برگردد

 رد.صبر کT-Piece    تنفسی روي

 :SIMV +PSVروش ( 2

را  T-Pieceاند. اگر بیماري نتواند روش شدهبراي جدا کردن بیمار استفاده می SIMV, PSVهاي از دیرباز روش    

در این است.  SIMV + PSیا   PSVها براي ادامه روند کاهش حمایت تنفسی استفاده از روش تحمل کند، یكی از گزینه

 ،تنفس در دقیقه( و بعد از آن عالوه بر ارزیابی بیمار 1-3شود )به میزان دقیقه تعداد تنفس اجباري کم می 30روش هر 

ABG شود که به حدي کم می فقط هاشود، تعداد تنفسم گرفته میهPH  باقی بماند. باید در کنار  3/7-35/7بیمار باالتر از

SIMV  ازPS هاي ایجاد شده توسط دستگاه و برمقاومت ،هاي خودبخودي بیمار را حمایت کندتا تنفس  هم استفاده کرد

بیمار   8cm H2oکمتر از    PSو  8با تعداد تنفس باشد. وقتی که  cm H2O 10-5   باید در حد p.sغلبه کند. این 

 ، میتوان بیمار را از دستگاه جدا کرد.کنترل بود

 :PSVروش ( 3

شود. فشار هیچ تنفس اجباري تعیین نمی SIMV، بر خالف اگر این روش براي کاهش و قطع حمایت تنفسی انتخاب شد    

 است. cm H2O 15-5فشار معموالً بین  ازکنیم این حد کند، تنظیم مییک الگوي تنفسی قابل قبول ایجاد را در سطحی که 

سمت بدتر شدن  بهوضعیت تنفسی بیمار  برسد، بدون اینكه cm H2O 5کنیم تا به حد  بعد به تدریج سطح فشار را کم     می

  کنیم. امتحان می را  T-Pieceبا  SBTبرود. سپس مجدداً 

 مثل:هاي دیگري هم براي کاهش و قطع حمایت تنفسی استفاده شده است امروزه از روش

 Automatic Tube Compensation (ATC)  

Volume targeted psv 

A B O 

 

Patie
nt 
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 Auto modes  

mandatory minute ventilation (MMV)  

   adaptive support ventilation (ASV)  

شود و دستگاه براساس میزان تالش بیمار، کمپلیانس ریه، پزشک به دستگاه داده میها اطالعات الزم توسط در این روش    

ها نه تنها نیاز به آموزش دقیق دارند، بلكه هنوز کند. این روشی و ... سعی در کاهش حمایت تنفسی مییمقاومت راههاي هوا

 در مطالعات کافی نقش آنها به طور کامل ارزیابی نشده است.
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هفتمفصل   

 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 

در برخورد با یک ونتیالتور جدید که تازه وارد بازار شده است نیز بتوان به راحتی کار  ونتیالتور به شیوه اي بحث شود که حتی

 کرد. 

 در نگاه اول به ونتیالتور باید سه بخش اصلی را تشخیص داد:

 دستگاه (Setting)قسمت تنظیم  .1

 .(تعداد تنفس، حداکثر فشار دمی و ..-)حجم جاري (Measurement)قسمت اطالعات مربوط به بیمار  .2

 (Alarm)قسمت تنظیم اخطارها  .3

دستگاه جدیدتر دیجیتالی سه قسمت فوق را مشاهده می کنید.  دودستگاه نسبتا قدیمی تر و  دودر شكل هاي زیر در     

 (7-1: )شكل   AMADEUSبطور مثال در دستگاه 

دیده می شود. سپس بیمار     Aقسمت( می گردیم که در این دستگاه در  ..…,SIMV, CMVابتدا به دنبال قسمت تنظیم مد )    

 B  سپس به قسمت تنظیم جزئیات این مد می پردازیم که در این دستگاه در قسمت را روي مدي که می خواهیم  میگذاریم. 

 وجود دارد.

را تنظیم کرد.  FIO2و  Tidal volume, Rate, I/E, PEEPهمانگونه که قبال گفته شد، در مدهاي حجمی باید      

 ,Pressure, Rate, I/Eدرباره بهترین تنظیم براي بیماران مختلف صحبت شده است.  در مدهاي فشاري  سوم  در فصل

PEEP  وFIO2   .تنظیم می شود 
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پیچ مخصوص   7-1شكل  دستگاه در به یاد داشته باشیم که براي تنظیم نسبت دم و بازدم چند روش وجود دارد. براي مثال

یا زمان دم  و یا به ندرت مثال  جریانتوسط  تغییر  I/E ,وجود دارد.  در دستگاه هاي دیگر ممكن است تنظیم   I/Eتنظیم  

 توسط هر دو آنها صورت گیرد. Dragerدر دستگاه 

گفته شد تغییر داده  سهآالرم دستگاه تنظیم میشود و بر اساس محدوده قابل قبول براي هر مورد که درفصل  C  در قسمت 

ژگیهاي ریه بیمار در حضور   که  در آن ، وی ،قسمت بعدي دستگاه که باید بررسی شود قسمت مانیتورینگ است می شود.

،و در برخی از دستگاه ها تنظیمات گذاشته شده دیده می شود.ویژگی هائی از قبیل حجم بازدمی، فشارهاي مجاري هوائی

میلی لیتر است ،ولی قسمت   500راي مثال  ممكن است در حالیكه حجم جاري انتخاب شده کمپلیانس و .... ب ،مقاومت 

در این حالت باید به میلی لیتر نشان دهد،  300نشان داده شده حجم بازدمی را   Dمانیتورینگ  که در این دستگاه با عالمت 

مانع دادن حجم کافی به بیمار می  به طوریكه )نشت در سیستم، یا تقابل تنفس هاي بیمار با تنفس هاي دستگاه  دنبال

گشت. میتوان با تغییر موقعییت کلید موجود در این بخش موارد   است، ، و یا علل دیگر که در بخشهاي قبل ذکر شده(گردد

  مختلفی را براي مونیتورینگ بر روي صفحه دیجیتال انتخاب کرد.

 

 

 

 

 

 

 . 

 

 

 بخشهاي مختلف یک ونتیالتور( : 7-1شكل )

 

C D 

B A 
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با  Bمد دستگاه را انتخاب می کنیم.  سپس در قسمت   A   مجددا در قسمت  دستگاه دیگري را می بینیم. 7 -2در شكل 

را تعیین میكنیم. با توجه به اینكه در این دستگاه کلید  FIO2و    PEEPفشار دادن کلیدها به ترتیب حجم، تعداد تنفس،  

در آن با تعیین میزان جریان تنظیم می گردد. در   I/E  وجود دارد، بنابر این  مشخص است که میزان  (flow)نظیم جریان ت

سطح اخطارها را در حدي که در نظر داریم انتخاب می کنیم. در این دستگاه همچنین براي استفاده از مد فشاري یا  Cبخش 

PCV کلید  ازpresure control فقط تعیین تغییرات و زدن  که به یاد داشت باید.است استفاده کنیمدر باالي صفحه  که

کافی  Pressure controlکلیدها کافی نیست. گاهی مثال در این دستگاه براي استفاده از مد فشاري تنها فشار دادن کلید 

براي مثال  Pressure controlیم خصوصیات نیست بلكه باید پس از فشار دادن  این کلید با چند بار فشار دادن آن از تنظ

روشن می  Pressure controlنسبت دم به بازدم نیز مطمئن شد. در صورتیكه تنظیم درست باشد چراغ کلید 

بیمار عالوه بر آنچه در   Peak  Pressure(.  Dماند.مانیتورینگ بیمار از روي ستون سمت چپ صورت می گیرد.)قسمت 

در هر تنفس نیز مشخص می گردد. ستون سمت راست نشان  دیجیتالی میشود، از ارتفاع ستون نور مانیتور این قسمت دیده

 دهنده اخطاري است که دستگاه به خاطر آن به صدا در آمده است.

 

 

 بخشهاي مختلف صفحه یک ونتیالتور (: 7-3شكل)

D 

B 

C 

A 



 دکتر رامین سامی –دکتر کتایون نجفی زاده                                                                            به زبان ساده                        نتیالتورو 

 

57 

 

هاي  کنار پیچ دستگاه کلیدابتدا مد انتخابی را بر اساس در این دستگاه  ،بینیم یک دستگاه جدیدتر را می( 7-3شكل )در     

هاي کنار هر عدد دیژیتالی انجام می دهیم   کلیدتنظیمات دستگاه را با انتخاب گزینه مورد نظر در  . (A)یممشخص می کن

(B)  سپس با کمک پیچ پایین .(C) باال و پایین برده و با فشار دادن مجدد پیچ، آن  کلیدمقدار هر مورد را بعد از فشار دادن

میزان و محدوده اخطارها را مشخص میكنیم. با فشار دادن Alarm  (D) کلیدآن را تثبیت و تنظیم می کنیم. با فشار دادن 

می توان اطالعات مربوط به بیمار را بدست آورد . نكته جالب در این دستگاه وجود همزمان Measurement (E) کلید

و زمان دم میباشد. به دلیل اینكه هر دو این معیارها می توانند تعیین کننده زمان دم باشند ممكن است تصور  ید جریانکل

در صورتیكه  وجود این دو در یک جا پدیده زیبایی را ایجاد کرده  شود که  وجود هر دو آنها در یک دستگاه منطقی نیست . 

مشخص می شود ولی اگر فلو در که باعث فهم بهتر مكانیسم ها می گردد. بر اساس زمان دم و تعداد تنفس نسبت دم و بازدم 

منحنی ]ایجاد می شود حدي سریع باشد که هواي دمی قبل از پایان زمان دم داده شده باشد در منحنی دم یک پالتو 

در بیماران ،دم کردن که تا زمان باز شدن دریچه بازدمی ادامه دارد. از این پالتو می توان براي طوالنی تر  [(1-2شكل)

 هیپوکسیک استفاده کرد. 

 

 

 

 نسل جدیددستگاه  بخش هاي مختلف یک( : 7-3شكل )

 

 

 

 

A 

B 

C 

A 

D 

E 
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و ،  (A)و سمت چپ صفحه مانیتور قرار داردقسمت تنظیم دستگاه در پایین  دیده میشود. 7-4دیگري در شكل  دستگاه  

 (7-4شكل ). (B)اطالعات مربوط به بیمار در قسمت راست و باال نشان داده می شوند

 

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

 

همیشه باید در ابتدا مد مورد نظر را انتخاب نمود. در هر مد الزم است اطالعات ات دستگاه در تنظیمخالصه  به طورپس    

مربوط به  کلیدخاصی را تنظیم کنیم. براي مثال در مد فشاري نمی توان حجم جاري مشخص کرد. در برخی از دستگاه ها 

و عمل نمی کند و بنابراین امكان اشتباه وجود ندارد. در  خاموش است کلیددر مد فشاري چراغ این  کهحجم وجود دارد 

دستگاه هاي جدید مواردي که باید در هر مد تنظیم شوند روي صفحه نمایش دستگاه نشان داده می شوند. با لمس کردن و یا 

می توان مقادیر آن را با پیچ موجود در کنار صفحه دستگاه  وگزینه مورد نظر آماده تنظیم شده ، فشار دادن آن ها روي صفحه 

 کم و زیاد کرد.

و در صورتی که مد فشاري است، فشار  (Tidal Volume)بعد از تعیین مد در صورتی که مد حجمی است حجم جاري    

حداکثر را انتخاب می کنیم و احتیاجی به تعیین حجم جاري نیست. در مرحله بعد باید تعداد تنفس بیمار را تنظیم نمود. براي 

باید تنظیم شود و یا زمان دم. در  (flow)و تعیین نسبت دم و بازدم معموال یا سرعت جریان ، تنظیم میزان جریان هوا در دم 

𝐼)برخی از دستگاه هاي قدیمی خود نسبت دم به بازدم است که باید تنظیم شود 
𝐸⁄ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜) در صورتی که به دلیل .

دم  باشدو هیپوکسی شدید ناشی از آن الزم  ARDSانتخاب شود و یا بدلیل  يبازدم طوالنی تر باشدبیماري انسدادي الزم 

B 

A 
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که مد فشاري در برخی از دستگاه ها به عنوان  توجه داشت،، باید به این نسبت دقت بیشتري کرد. باید شود  طوالنی تر

BiPAP  )معرفی می گردد. فشار باالیی )دمیBiPAP  ،همان فشار حداکثر دمی در مدهاي فشاري است و فشار بازدمی

 می باشد.  PEEPفشار 

تنظیم می کنیم. معموال در ابتدا  𝐹𝐼𝑂2) (ر دستگاه با گزینه مربوط به اکسیژن در مرحله بعد میزان درصد اکسیژن را در ه

% برسد 40شروع می کنیم و در کوتاهترین زمان ممكن آن را در حدي پایین می آوریم که یا به  𝐹𝐼𝑂2 100%اکسیژن را با 

% حفظ شود.در طول مدت استفاده بیمار از ونتیالتور الزم است به قسمت مربوط به 95-88و یا درصد اشباع اکسیژن در حد 

را  (Minute Ventilation)مانیتورینگ بیمار کامال دقت شود. باید مطمئن شویم بیمار حجم کافی و حجم دقیقه اي کافی 

براي ات که در تنظیمكن است شرایطی با فشار حداکثر مناسب دریافت می کند. در صورت عدم توجه به مانیتورینگ بیمار مم

 ر نرسد و بیمار دچار عارضه شود.بیمار تعریف شده، به بیما
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