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در این کت اب اص ول تهویه مک انیکی در محیه یای اورژانس ( Mechanical Ventilation In

و درمان بیماران از زمان لوله گذاری تا انتقال به بخش
 )Emergency Settingsبحث ش ده او
 ICUپوشش داده شده او  .در این کتاب مفاییم کلیدی فیزیولوژیک مرتبه با تهویه مکانیکی معرفی
شده و اصول مبتنی بر شواید تهویه مکانیکی بیماران بازنگری شده او .
در این کتاب مدیری تهویه مکانیکی بیماران بحرانی و بدحال مبتال به اختالالت و وض عی یای
یمزم ان و چن د گ ان ه ک ه ب ه بخش اورژانس مراجع ه می کنن د؛ بویژه مبتالی ان و ن درم دیس ترس ح اد
تنفس ی ،آو م ،بیماری مزمن انس دادی ریه و مبتالیان و کته مززی و آو یه یای تروماتیک مزز؛ مورد
بحث و برروی قرار گرفته او .
کتاب با مرور ترمینولوژی و تعریف واژگان ش رو ،،و س پاتوفیزیولوژی و فیزیولوژی مربوطه بحث
ش ده او  .و س به تبیین او تفاده از ونتیالتور در مدیای مختلف تهویه ،فش اریای ونتیالتور ،معرفی
ص فحه نمایش ونتیالتور ،انوا ،تنظیمات تهویه مکانیکی و یمچنین اقدامات مش کل زدایی در مواجهه با
آالرم دو تگاه ونتیالتور پرداخته ش ده او  .و س کتاب با معرفی چند مورد با بیماری یای رایج بخش
اورژانس و مدیای تهویه و مفاییم کلیدی متنو ،خاتمه داده شده او .
کت اب تهوی ه مک انیکی در ط ه اورژانس ی ک مرجع ض روری برای درم انگران بخش اورژانس از
پزشکان  EMتا تنفس درمانگران و پروتاران و وایر پرونل درمانی او  .پرونل فوری یای پزشکی،
پروتاران خارج بیماروتانی و درمانگایها و بیماروتان یا به مطالعه این کتاب نیاز دارند.
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فصل  :1مقدمه

تهویه مکانیکی 1رویه ای او که الله در بخش اورژانس ( 2)EDبرای بیمارانی او تفاده می ش ود
که با دیس ترس تنفس ی مراجعه می کنند .اندیکاو یون یای تهویه مکانیکی ش امل حفاز از راه یوایی،
درمان نارو ایی تنفس ی یی وکس میک ،3درمان نارو ایی تنفس ی یی رکاپنیک 4یا درمان نارو ایی تنفس ی
مرکه یی وکس یک و یی رکاپنیک می باش د .گایی اوقات بیماران اینتوبه (لوله گذاری تراش ه) ش ده و
برای رویه یای اورژانس ی در بخش اورژانس تح تهویه مکانیکی قرار می گیرند ،از قبیل بیمارانی که
آو یه یای تروماتیک داش ته یا بیماران میدان نبرد که به تص ویربرداری اورژانس نیاز دارند .یرچند لوله
گذاری تراش ه و ش رو ،تهویه مکانیکی مس تلزم درجات باالیی از دق و احتیا او  ،زیرا ان ام این
درمان می تواند روی دوره کلی بیماری بیمار تاثیر بگذارد.
بطور و نتی تهویه مکانیکی به ننوان بخش ی از دوره طه اورژانس آموزش داده نمی ش ود ،ب ای
آن اص ول تهویه و اجرای لوله گذاری و تهویه مکانیکی بیماران بخش اورژانس نیز به دو درمانگران
بخش ویژه و تنفس درم انگران گ ذاش ت ه می ش ود .یرچن د ب ا افزایش زم ان اق ام بیم اران در بخش
اورژانس و افزایش میزان ش دت و ح اد بودن بیم اران مراجع ه کنن ده ب ه بخش اورژانس ،پزش ک ان و
درم انگران بخش اورژانس ل الب ا ب ه مراقب از بیم اران تح تهوی ه مک انیکی برای م دت بلن دتر و دوره
یای طوالنی تری نیاز دارند .بعالوه ،داده یا و ش واید مطالعات قبلی از ایمی درمان تهویه ای خوب
1

Mechanical ventilation
Emergency Department
3
Hypoxemic Respiratory Failure
4
hypercapnic respiratory failure
2
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در بیماران بحرانی پشتیبانی کرده و این شواید در حال افزایش او .
در مقایس ه با بس یاری از رویه یای دیگر و معایناتی که پزش کان بخش اورژانس ان ام می دیند،
درمان پایه تهویه مکانیکی می تواند نس بتا و اده و آو ان باش د .در حالی که گایاو تهویه و اکس یژنه کردن
بعض ی از بیماران می تواند خیلی و خ باش د و تهویه مکانیکی مس تلزم کمک متخص او  ،اکیری
بیم اران را می توان براحتی ب ا بک ارگیری اص ول معمول و مبتنی بر ش واید تح درم ان قرار داد .از
آن ایی که تهویه مکانیکی ترمینولوژی و ردرگم کننده ای دارد (بس یاری از درمانگران از اص طالحات
مترادفی برای روش یا و تنظیمات مش ابه او تفاده می کنند) ،تنو ،جزئی در برندیا و انوا ،ونتیالتور
وجود دارد ،ندم آش نایی با رویه یا پاس دادن درمان به دیگران؛ درمان تهویه ای با ونتیالتور تا حدودی
مشکل و تروناک به نظر می رود .یدف این فصل نبارتس از:
 -1آشناوازی درمانگران بخش اورژانس با اصطالحات رایج تهویه مکانیکی
 -2مرور اصول کلیدی فیزیولوژی تنفسی مرتبه با تهویه مکانیکی
 -3بحث در مورد اصول پایه انتخاب تنظیمات ونتیالتور
 -4تدوین رایبردیای مراقب از بیماران تح تهویه بخش اورژانس مبتال به وندرم دیسترس حاد
تنفسی ( ،1)ARDSآوم ،بیماری انسدادی مزمن ریوی ( ،2)COPDآویه یای تروماتیک مززی
 -5ارزیابی ،معاینه و اقدامات حین اورژانس یای تهویه مکانیکی
کمی ش ر این کتاب آموزش ی و مرجع درو ی الزم او  .اوال ،مولفان فرر دارند که مخاطبان
کتاب دانش پایه را داش ته ،درمانگران م ربی یس تند که تا کنون با تهویه مکانیکی کار نکرده اند .ش ر
تهویه نمدا و اده و مقدماتی ارائه ش ده او  ،زیرا کتاب یا و متون آموزش ی بس یار پیچیده و پرح م
زیادی در دو ترس او و نالقمندان می توانند برای جزئیات خیلی تخص ص ی تر به آنها رجو ،کنند.
دوماو ،اص ول تهویه مکانیکی در این کتاب نمدا چندین بار تکرار ش ده او  ،روی اص ول آموزش ی
نمایانگر این اطالنات کار ش ده او تا اطالنات به طرت مختلف نرض ه ش ده و درک و یادآوری
موض و ،را بهینه و تقوی کند .و وماو ،یدف از این محتوا ارائه مفاییم کلیدی او  .مخاطبان بایس تی
آگاه باش ند که ونتیالتوریای خیلی پیچیده و مدرن دارای و یس تم پش تیبانی و حاالت ایمنی و خودکار
Acute Respiratory Distress Syndrome
Chronic Obstructive Pulmonary Disease

1
2
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یس تن د و می توانن د برای تطبی ب ا ایمنی بیم ار از این م دی ای خودک ار او تف اده کنن د .جزئی ات این
کارکردیای پیچیده ونتیالتوریا خارج از حوزه این کتاب او  .یرچند قص د مولفان این او که اص ول
اص لی و محوری تهویه مکانیکی بحث ش ود تا درمانگران بخش اورژانس بتوانند براحتی مراقب ویژه
مبتنی بر ش واید برای بیماران تح تهویه خود فرایم و ازند و با درمانگران و یمکاران بخش ویژه و
تنفس درم انگر خود براحتی و اثربخش ارتب ا برقرار کنن د .یم انن د یر جنب ه دیگری از نلم پزش کی و
طه ،راه یای ص حی متعددی برای ارائه داده یای مرتبه با تهویه مکانیکی وجود دارد .در این دوره ما
از روش تکرار موضو ،برای تسهیل یادگیری و یادآوری اوتفاده می کنیم.
از آن ایی که یدف آموزش مختص ر تهویه مکانیکی او  ،در بحث این کتاب وارد جزئیات نش ده و
روی درمان یای فراتر از تهویه مکانیکی تمرکز نمی ش ود و پیش فرر آن او که درمانگران بخش
اورژانس با این بیماری یا و مش کالت زمینه ای از قبل آش نا یس تند .به نالوه ،در حالی که تفس یر
گازیای خون شریانی برای ارائه مراقب تهویه ای خوب بیمار ضروری و حیاتی او  ،بحث مفصل و با
جزئیات در مورد ت زیه و تحلیل گازیای خون شریانی خارج از حوزه این کتاب او .

فصل  :2واژگان و تعاریف آنها

اساس ونتیالتور
متزیریای کنترل (یدف) :1ش امل ایدافی او که براو اس مد تهویه مکانیکی انتخابی
تنظیم می شوند .برای میال ،مدیای کنترل-فشاری و کنترل-ح می تهویه وجود دارد.
متزیریای ش رطی :2متزیریای وابس ته در تهویه مکانیکی می باش ند .برای میال ،در مد
کنترل ح می تهویه ،ح م جاری یک پارامتر و ش ده او در حالی که فش ار متزیر ش رطی
او و می تواند از یک نفس به تنفس دیگر فرت کند.
ماش ه کننده :3ناملی او که دم را تحریک و آلاز می کند .تنفس ممکن او
فشار ماشه شود ،تووه جریان ماشه شود یا ماشه زمانی داشته باشد.

توو ه

 .برای می ال ،ونتیالتور مک انیکی می تواند
چرخه :4تعیین پایان دم و ش رو ،بازدم او
دارای چرخه ح می ،چرخه فشاری یا چرخه زمانی باشد.

اصطالحات فیزیولوژیک
مقاوم راه یوایی ( :)Airway resistanceبه نیرویای محدود کننده ای اطالت می شود
1

Control (target) variables
Conditional variables
3
Trigger
4
Cycle
2
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ک ه در طی چرخ ه تنفس مک انیکی در مق اب ل جری ان یوا قرار دارد .مق اوم
کمتر مساوی  5وانتیمتر آب ( )≤5 cmH2Oاو .

نرم ال راه یوایی

قدرت اتس ا ،ریه ( :)Lung complianceبه میزان ارت انی بودن ریه یا و یا و هول باز
و بس ته ش دن ریه یا اطالت می ش ود تا با تزییرات ح م یا فش ار منطب ش ود .اگر باز ش دگی و
اتس ا ،ریه کم باش د یا کش ش و برگش پذیری االو تیک باالیی داش ته باش د ،در روند بازدم
مش کل رخ می دید و به طور نامیانه به آن ریه "و خ " اطالت می ش ود .نمونه بازش دگی و
انطب ات ض عیف ریه در بیم اران مبتال به بیماری مح دود کنن ده یا تح دیدی ری ه 1مانن د فیبروز
ریوی او  .در مقابل ،ریه یای با قدرت اتس ا ،یا باز ش دگی باال ،یا در ص ورتی که کش ش
االو تیک و برگش پذیری ریه ض عیف باش د ،در روند بازدم مش کل بیش تری مش ایده می ش ود،
یمانطور که در مبتالیان بیماری یای انسدادی ریه 2دیده می شود.
دادن و ط تبادل گازی در اثر
ندم بکارگیری ( :)Derecruitmentبه معنای از دو
آتلکتازی او  .ندم بکارگیری یکی از مهمترین دالیل یی وکس می تدری ی در بیماران لوله
گذاری او و با افزایش  PEEPمی توان آن را به حداقل رواند.
بکارگیری م دد ( :)Recruitmentبازیاف و طو بدون تبادل گازی از طری بکارگیری
فش ار او که نواحی کوالپس ش ده یا مبتال به آتلکتازی ریه که در تبادل گازی ش رک ندارند
را باز کرده و م ددا فعال می کند.
وزن پیش بینی ش ده بدن ( :)Predicted body weightیمان وزنی او که باید برای
تعیین تنظیمات ونتیالتور او تفاده ش ود و یرگز وزن واقعی بدن نیس  .ح م ریه یا نمدتا
براو اس جنس ی و قد تعیین می ش ود و بنابراین این دو فاکتور در تعیین وزن پیش بینی ش ده
بدن اوتفاده می شوند .فرمول پیش بینی وزن در مردان و زنان به صورت زیر او :
فرمول پیش بینی وزن مردان:

)PBW (kg) = 50 + 2.3 (height (in) – 60

فرمول پیش بینی وزن زنان:

)PBW (kg) = 45.5 + 2.3 (height (in) – 60

Restrictive Lung Disease
Obstructive Lung Diseases

1
2
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فازهای تنفس مکانیکی
فاز مقدماتی ( )Initiation phaseش رو ،تنفس مکانیکی او  ،چه توو ه خود بیمار ماش ه
شود یا تووه ماشین ونتیالتور .با شرو ،شدن تنفس بیمار ،انحنای منفی جزئی (فشار منفی یا
مکیدگی) در منحنی تنفس مشایده خواید شد (شکل .)1-2

شکل  :1-2شکل موجی نمایش فاز مقدماتی یا تریگر تنفس
فاز دمی ( )Inspiratory phaseبخش ی از تنفس مکانیکی او که در آن یوا به داخل
ریه یای بیمار جریان می یابد تا به بیش ترین فش ار ممکن یا اوج فش ار راه یوایی ( PIPیا
 )Ppeakو ح م جاری ( TVیا  )VTدو یابد (شکل .)2-2

شکل  :2-2شکل موجی نمایشگر فاز دمی
فاز پالتو ( )Plateau phaseبطور روتین در نفس یای تح تهویه مکانیکی رخ نمی دید
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اما به ننوان یک مانور تش خیص ی مهم برای بررو ی و ش ناخ فش ار پالتو ( )Pplatچک می
ش ود .با قطع ش دن جریان یوا ،فش ار پالتو و ح م جاری ( TVیا  )VTبطور کوتایی ثاب می
شوند (شکل .)3-2

شکل  :3-2شکل موجی نمایشگر فاز پالتو
فاز بازدمی ( )Expiratory pahseیک فرآیند انفعالی در تهویه مکانیکی او  .ش رو،
فرآیند بازدم می تواند به ص ورت چرخی ح می (وقتی بیش ینه ح م جاری بدو آمد) ،چرخه
زمانی (بعد از و ری ش دن ثانیه یای و ش ده در ونتیالتور) یا بص ورت چرخه جریانی (پس از
رویدن به ری جریان مشخ خاص) باشد (شکل .)4-2

شکل  :4-2شکل موجی نمایشگر فاز بازدمی

اصول تهویه مکانیکی در بخش اورژانس
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تنظیمات ونتیالتور
اوج فش ار دمی PIP( 1یا  :)Ppeakاوج فش ار دمی برابر حداکیر فش ار راه یای یوایی در
پایان فاز دم او  .مقدار آن الله بر روی ص فحه نمایش گر ونتیالتور نمایش داده می ش ود .از
آن ایی که این مقدار در طی زمان جریان یوا ای اد می شود PIP ،براواس مقاوم راه یوایی
و میزان بازش دگی ریه یا تعیین می ش ود .طب قانده ،تمامی فش اریا در تهویه مکانیکی
که PIP <35 cmH2O
برحس ه واحد و انتیمتر آب ( )cmH2Oگزارش می ش وند .بهتر او
یدف قرار داده شود.
فش ار پالتو )Pplat( 2فش اری او که در طی فاز پالتو در آلوئول یا باقی می ماند و در
طی آن جریان یوا قطع ش ده یا نفس حبس می ش ود .برای محاو به این مقدار ،درمانگر دکمه
«وقفه دم» ونتیالتور را می زند .فش ار پالتو در اص ل فش ار داخل آلوئول یایی او که نفس
مکانیکی را دریاف می کنند و نمایانگر میزان بازشدگی راه یای یوایی او  .برای پیشگیری
از آویه به ریه Pplat ،بایستی در حد  <30 cmH2Oنگهداری شود.
که در پایان بازدم در ری ه یا
فش ار میب پایان بازدمی ( 3)PEEPفش ار میبتی او
نگهداری می ش ود .این فش ار میب اض افه ای که انمال می ش ود به پیش گیری از آتلکتازی
توو ه پیش گیری از کوالپس آلوئول یا در پایان بازدم کمک می کند .مقدار  PEEPمعموال در
و ط  5 cmH2Oیا بیش تر تنظیم می ش ود و بخش ی از تنظیمات اولیه ونتیالتور او  .مقدار
 PEEPو ش ده توو ه درمانگر تح ننوان  PEEPخارجی یا  ePEEPش ناخته می ش ود و
در اثر احتباس یوا رخ دید ،فرت دارد .طب قانده و اگر از قبل
با فش اری که ممکن او
تعیین نشده باشد ،از  PEEPب ای  ePEEPاوتفاده می شود.
که در اثر بازدم ناق و یا در
 PEEPداخلی ( )iPEEPیا  auto-PEEPفش اری او
بیماران مبتال به بیماری انسدادی ریه ممکن او در ریه یا باقی بماند .این مقدار را می توان
با نگه داش تن دکمه «وقفه بازدم» یا «ایس بازدم» بر روی دو تگاه ونتیالتور مکانیکی اندازه
گیری نمود.
1

Peak inspiratory pressure
Plateau pressure
3
Positive end-expiratory pressure
2
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فش ار محرکه )∆P( 1اص طالحی او که برای توص یف تزییرات فش اری او تفاده می ش ود
که در طی دم رخ می دید و معادل تفاوت بین فش ار پالتو و  PEEPاو (.)Pplat – PEEP
برای میال ،بیمار دارای فش ار پالتو  30 cmH2Oو فش ار میب پایان بازدمی  10 cmH2Oدارای
فش ار محرکه  20 cmH2Oخواید بود .به نبارت دیگر 20 cmH2O ،فش اری او که برای باز
کردن ریه یا انمال می شود.
زمان دمی )iTime( 2به مقدار زمانی اطالت می شود که برای رویدن به ح م جاری و
شده (در تنظیمات کنترل ح م) یا فشار و شده (در تنظیمات کنترل فشار) و ری میشود.
زمان بازدمی )eTime( 3به زمان و ری ش ده برای تخلیه کامل نفس مکانیکی داده ش ده
به بیمار اطالت می شود.
نس ب  I:Eیا نس ب دم به بازدم که معموال به ص ورت  1:2یا  1:3و لیره بیان می ش ود.
نس ب  I:Eرا می توان مس تقیما یا بطور لیر مس تقیم بر روی ونتیالتور و کرد که توو ه
تزییر زمان دمی ،ری جریان دمی یا ری تنفس ان ام می ش ود .طب قانده ،کایش ری به
معنی افزایش زمان بازدمی او  .برای میال ،نسب  1:3کایش از  1:2او  ،یمانطور که 1/3
از  1/2کمتر او .
اوج جریان دمی 4یمان ری تنفس او که به ص ورت لیتر در دقیقه ( )L/minبیان می
ش ود .ری معمول  60 L/minاو  .افزایش و کایش جریان دمی رایی او که می توان
بطور لیرمس تقیم روی نس ب  I:Eاثر گذاش  .اگر ری تنفس بیمار به  20و ش ده باش د و
تع داد تنفس برای وی زی ادی نب اش د ،ب ه ازای یر  3ث انی ه ی ک چرخ ه تنفس ک ام ل دارد .اگر
جریان دمی افزایش داده ش ود ،تنفس و ریعتر داده می ش ود و زمان بیش تری برای بازدم باقی
می ماند .بنابراین جریان دمی به طور لیرمستقیم موجه تزییر نسب  I:Eمی شود.
ح م جاری TV( 5یا  )VTح م گازی او

که در یر نفس به بیمار داده می ش ود .ح م
1

Driving pressure
Inspiratory time
3
Expiratory time
4
Peak inspiratory flow
5
Tidal volume
2
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جاری یم به ص ورت میلی لیتر (میال  )450 mLو یم میلی لیتر بر کیلوگرم (میال)6 mL/kg ،
به ازای وزن پیش بینی ش ده بدن بیان می ش ود ،تقریب ا یمانطوری که دوز دارو در بخش
کودکان بیان می شود .درمانگر ممکن او ونتیالتور را در مد کنترل ح می قرار دید ،که در
آن ح م جاری در یر نفس ثاب خواید بود .در مد کنترل فش اری ،فش ار ثاب می ماند اما
ح م جاری یک متزیر وابسته او و در یر نفس اندکی فرت خواید کرد .صرفنظر از مد مورد
او تفاده ،تمامی مد یای تهویه مکانیکی یک ح م جاری مش خ ارائه می دیند .در ش کل
 2-5یمبس تگی بین ح م جاری ،جریان یوا و ش کل موجی فش ار نمایش داده ش ده او  .این
ش بیه چیزی او که ممکن او بر روی ص فحه نمایش گر ونتیالتور دیده ش ود .برای مش ایده
یک میال بالینی از ش کل موج مش ابه بیمار تح ونتیالتور ،ص فحه نمایش ونتیالتور در ش کل
 6-1را ببینید.

شکل  : 5-2شکل موجی معمول ونتیالتور که حجم ،جریان و فشار را نشان می دهد
ری تنفس ی RR( 1یا  )fندد تعداد تنفس ارائه ش ده توو ه ونتیالتور در یر دقیقه او .
یرچند بایس تی بخاطر داش که بیمار می تواند بیش تر از این ری و ش ده نفس بکش د و
Respiratory rate

1
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ش ده و یم  RRحقیقی بیمار را گزارش کرد ،یر دوی این
بنابراین بایس تی یم  RRو
مق ادیر بر روی ص فح ه ونتیالتور دیده می ش ود .برای می ال ،اگر بیم ار دارای  RRبرابر 10
تنفس در دقیقه ( )bpmاو  ،یعنی در یر  6ثانیه یک نفس می کشد:
(60 s/min) / 10 bpm = 6 s/ breath

بنابراین  RRمعادل  20 bpmفقه امکان یک چرخه تنفس ی کامل در یر  3ثانیه را می
دید.
دقیقه تهویه Vė ،VĖ( 1یا  :)MVتهویه ای او که بیمار در یر  1دقیقه دریاف می کند،
به ص ورت ح م جاری ض رب در ری تنفس ی ( )TV × RRمحاو به می ش ود و به ص ورت لیتر
در دقیقه ( )L/minبیان می ش ود .بیش تر بالزین و الم دارای دقیقه تهویه مبنای  4-6لیتر در
دقیقه می باش ند ،اما بیماران بحرانی از قبیل زمانی که و عی می ش ود او یدوز متابولیک جبران
ش ود ،ممکن او به تهویه دقیقه ای  12تا  15لیتر در دقیقه یا حتی باالتر نیاز داش ته باش ند تا
بتوانند تقاضای بدن خود را برآورده کنند.
کس ر اکس یژن دمی :)FiO2( 2مقدار اکس یژن ارو الی به بیمار تح تهویه در طی دم می
باش د که به ص ورت درص د بیان می ش ود .یوای اتات یوای  21درص د اکس یژن او  .ونتیالتور
می تواند مقادیر متزیری از اکسیژن را به بیمار برواند که حداکیر اکسیژن  100درصد او .

حاالت (مد) ونتیالتور
حاالت معمول تهویه
کنترل کمکی ( 3)ACمد پر او تفاده تهویه او و یکی از ایمن ترین حاالت ت ویز تهویه
مکانیکی در بخش اورژانس او  .در این مد بیمار یمان تنفس ی را می گیرد که پارامتریای
آن توو ه درمانگر برای یر نفس تعیین ش ده او  .بیمار ممکن او تنفس اض افی داش ته یا
تنفس زیادی بگیرد ،اما یمه نفس یا دارای پارامتریای تعیین ش ده مش ابهی یس تند .کنترل
کمکی می توان د ب ا ی دف ح می ب اش د (کنترل ح می )AC/VC ،ک ه در آن درم انگر ح م
1

Minute ventilation
Fraction of inspired oxygen
3
Assist control
2
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مطلوب مورد نظر را تعیین می کند و یا می تواند با یدف فش اری باش د (کنترل فش اری،
 )AC/PCکه در آن درمانگر فشار مورد نظر را انتخاب می کند.
تهویه یم این د ش ده اجب اری متن اوب ( :1)SIMVنونی تهویه متن اوب اجب اری یا IMV

او  .پارامتریای و ش ده مش ابه و پارامتریای  ACاو و تنظیمات می تواند تح
کنترل ح می ( )SIMV-VCیا کنترل فش اری ( )SIMV-PCباش د .یمانند  ACیر تنفس
اجب اری در  SIMVبا م مون ه پارامتریای یکس انی ارائه می ش ود .یرچن د با وجود تنفس
خودبخودی اض افه ،بیمار فقه حمای فش اری یا  CPAPدریاف خواید کرد .برای میال ،در
کرد و ت ا وقتی ک ه بیم ار دارای تنفس
 SIMV-VCمی توان ح م ج اری ( )TVو
خودبخودی نباش د ،یر تنفس مکانیکی ارائه ش ده به یمان ح م جاری خواید رو ید .یرچند
تنفس یای خودبخودی در این مد از تهویه دارای ح م جاری خیلی متزیری بوده که براواس
بیمار و فاکتوریای راه یوایی مشخ می شود.
که در آن
کنترل ح می با تنظیم فش اری ( :2)PRVCنونی تنفس کنترل کمکی او
بهترین خص یص ه یای کنترل ح می و کنترل فش اری با یم ترکیه ش ده او  .درمانگر ح م
جاری مطلوب را انتخاب کرده و ونتیالتور ح م جاری را در یر نفس با کمترین فش ار ممکن
ارائه می دید .اگر فش ار خیلی باال بوده و به و ط ماکزیمم از قبل تعیین ش ده ای رو ید،
ونتیالتور جریان یوا را قطع کرده و وارد فاز بازدم می ش ود تا از باال رفتن افراطی فش ار داخل
راه یوایی و آو یه ریوی ناش ی از آن پیش گیری کند .در این مد تهویه ،یدف فش اری براو اس
میزان باز شدگی ریه تنظیم می شود تا به رویدن به ح م جاری مورد نظر کمک شود.
حمای فش اری یکی از مدیای حمای نس بی تهویه او که در آن بیمار فش ار مس تمری
( )PEEPبه ننوان مکمل دریاف می کند ،حمای فش اری زمانی ای اد می ش ود که تنفس
ونتیالتور ماش ه می ش ود .در این مد درمانگر می تواند  PEEPو فش ار اض افی مورد نظر را
نالوه بر  PEEPو کند .یرچند اوج جریان یوای دمی ،ری تنفس ی و ح م جاری یمگی
متزیر وابس ته بوده و براو اس تالش بیمار تعیین می ش وند .بیمار یر نفس را ماش ه می کند و
زمانی که بیمار دیگر تالش نکند ،ونتیالتور ت ویز محرک فش اری و یا فش ار بیش تر از PEEP
Synchronized intermittent mandatory ventilation
Pressure regulated volume control

1
2
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را قطع می کن د .بن ابراین بیم اری در این م د تهوی ه قرار داده می ش ود ک ه توان ایی تنفس
خودبخودی دارد.
تهویه فش ار میب لیرتهاجمی :)NIPPV( 1به دو مد تهویه لیرتهاجمی اطالت می ش ود
که در آن برای بیمار لوله تراشه گذاشته نمی شود .بلکه این مد تهویه از طری ماوک صورت
فوت العاده فی یا لوله بینی دو ش اخه داده می ش ود .این مد اندیکاو یون یای متعددی دارد و
موارد منع او تفاده از این مد تهویه کامال روش ن او  .برای اطالنات بیش تر فص ل  4را
بخوانید .دو مد تهویه  CPAPو  BPAPیر دو تهویه لیرتهاجمی یستند.
فش ار میب مداوم راه یوایی :)CPAP( 2حال حمای تهویه ای نس بی او که در آن
بیمار فش ار راه یوایی مداومی در چرخه تنفس ی دریاف می کند .اوج جریان یوای دمی ،ری
تنفس ی و ح م جاری یمگی متزیریای وابس ته بوده و براو اس تالش بیمار تعیین می ش وند.
بن ابراین بیم ار ب ایس تی یوش ی ار بوده ،ب ه مق دار کمین ه آرامبخش گرفت ه و توان ایی تنفس
خودبخودی در طی این مد تهویه را داشته باشد.
فشار میب راه یوایی دو وطحی BPAP( 3یا  :)BiPAPحالتی از حمای تهویه ای نسبی
او که در آن بیمار دو و ط از فش ار راه یوایی را در و راو ر چرخه تنفس دریاف می کند.
یک فش ار باال دمی ( )iPAPمش ابه تنظیم اوج فش ار را یوایی او  .فش ار بازدمی ()ePAP
پایین ش بیه به  PEEPاو و بطور فیزیکی در پایان بازدم قابل مش ایده او و به باز ماندن
آلوئول یا کمک می کند .بیمار بایس تی یوش یار بوده ،کمی آرامبخش گرفته و قادر به تنفس
خودبخودی در طی این مد تهویه باشد.
مدهای غیر متداول تهویه :مدیای دیگر تهویه وجود دارد که در ش رایه خاص و در
محیه مراقب ویژه ( )ICUاو تفاده می ش ود؛ از جمله ،تهویه آزاد و ازی فش ار راه یوایی
( 4)APRVکه به آن تهویه دو و طحی یا دو دریچه ای ،تهویه نوو انی فرکانس باال ،تهویه

1

Noninvasive positive pressure ventilation
Continuous positive airway pressure
3
Bilevel positive airway pressure
4
Airway pressure release ventilation
2

اصول تهویه مکانیکی در بخش اورژانس
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 که این مدیا برای2)NAVA(  و کمک تهویه تنظیم ش ده نص بی1)PAV( کمی و همی
.بخش اورژانس و بدون مشاوره متخص مناوه نیستند
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