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Abstract
Background and aim: Due to the side effects of invasive techniques, the use of non-invasive techniques
with continuous monitoring has been considered by health centers. In this study, invasive and non-invasive
techniques for monitoring arterial blood gases were compared during patients' weaning from mechanical
ventilation after cardiac surgery.
Methods: In a descriptive-cross-sectional study, 70 patients who were candidates for cardiac surgery were
assessed during 1397 at Jamaran Heart Hospital and the values for oxygen saturation and carbon dioxide
measured by non-invasive methods (pulse oximetry and capnography) and invasive (ABG) were compared
Results: The results of the study showed that there is a difference of 1.7±4.54 between the copography and
PaCO2 values, and a difference of 0.92±2.29 between the SPO2 and SaO2 values. There was a positive and
significant correlation between ETCO2 and PaCO2 (P<0.001, r=0.43). There was also a correlation between
SPO2 and SaO2 numbers (P=0.03, r=0.25). The results of the linear regression test showed that ETCO2 and
SPO2 can predict PaCO2 and SaO2 using the following formula, respectively. PaCO2= 20.61 +0.45(𝐸𝑇𝐶𝑂2) ,
SaO2= 63.65 +0.25(𝑆𝑃𝑂2) .

Conclusion: Capnography and pulse oximetry can be used as non-invasive, inexpensive, and safe methods in
weaning patients from mechanical ventilation after cardiac surgery. For a more detailed examination, it is
recommended that studies be performed with a larger sample size, as well as in patients with different
physical conditions and severity of the disease.
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چکیده
زمینه و هدف :به دلیل عوارض تکنیکهای تهاجمی ،امروزه استفاده از تکنیکهای غیرتهاجمی با مانیتورينگ مداوم ،مورد توجه مراکز بهداشتی
درمانی قرار گرفته است .در اين مطالعه تکنیکهای تهاجمی و غیر تهاجمی مانیتورينگ گازهای خون شريانی ،در حین جداسازی بیماران از دستگاه
تهويه مکانیکی پس از جراحی قلب مقايسه شدند.
روشها :در يک مطالعه توصیفی -مقطعی  70بیمار کانديد جراحی قلب در سال  1397در بیمارستان قلب جماران مورد بررسی قرار گرفتند و
مقادير اشباع اکسیژن خون شريان و دی اکسیدکربن اندازهگیری شده به روشهای غیر تهاجمی (پالس اکسیمتری و کاپنوگرافی) و تهاجمی
( )ABGدر اين بیماران با هم مقايسه شدند.
یافتهها :نتايج مطالعه نشان داد که اختالف بین مقادير کاپنوگرافی و  PaCO2اندازهگیری شده 1/70±4/54میلیمتر جیوه و اختالف بین مقادير
 SPO2و  SaO2نیز  0/92±2/29است .بین  ETCO2و  PaCO2همبستگی مثبت و معنیدار وجود داشت ( .)p<0.001, r=0.43همچنین بین
اعداد  SPO2و  SaO2نیز همبستگی وجود داشت(.)p=0.03, r=0.25
نتايج آزمون رگرسیون خطی نشان داد که میتوان با قراردادن مقادير  ETCO2و  SPO2در معادلههای ارايه شده  PaCO2و  ،SaO2به ترتیب
) PaCO2= 63.65 +0.25(𝑆𝑃𝑂2و ) SaO2= 20.61 +0.45(𝐸𝑇𝐶𝑂2را پیش بینی کرد.
نتیجهگیری :کاپنوگرافی و پالس اکسیمتری به عنوان روشهای غیر تهاجمی ،ارزان و فاقد عوارض جانبی میتوانند در جداسازی بیماران از تهويه
مکانیکی بعد از جراحی قلب استفاده شوند .برای بررسی دقیقتر توصیه میشود ،مطالعات با حجم نمونه بزرگتر و همچنین در بیماران با شرايط
جسمی و شدت بیماری مختلف انجام شود.
کلیدواژهها :کاپنوگرافی ،تکنیکهای تهاجمی ،تکنیکهای غیرتهاجمی ،جداسازی ،جراحی قلب
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روشها
اين پژوهش يک مطالعه توصیفی -مقطعی است که بر روی
 70بیمار تحت عمل جراحی قلب در بخش مراقبتهای ويژه
بیمارستان قلب جماران در سال  1397انجام شد .انتخاب بیماران
با توجه به دارا بودن شرايط ورود به مطالعه بود .شرايط ورود به
مطالعه شامل تمايل بیمار جهت شرکت در مطالعه ،جراحی قلب
غیر اورژانسی ،قرار داشتن در گروه سنی  20تا  70سال و
معیارهای خروج از مطالعه شامل ضربان قلب کمتر از  ،60اختالل
همودينامیک شديد داشته باشد (فشار خون کمتر از90میلیمتر
جیوه ،اختالل اسید و باز ( ،)PH<7/20خونريزی بیشتر از 300
سی سی در ساعت اول بعد از عمل ،ايست قلب تنفسی و احیای
بیمار در بخش بود .پروتکل مطالعه توسط کمیته اخالق دانشگاه
علوم پزشکی بقیهاهلل(عج) با کد IR.BMSU.REC.1395.141
مورد تأيید قرار گرفت.
پس از توضیح اهداف و روش مطالعه برای بیماران و اعضای
خانواده در صورت تمايل به همکاری و بعد از کسب رضايت
آگاهانه کتبی از بیماران ،بیماران انتخاب شده تحت بررسی قرار
گرفتند .در ارتباط با فرآيند جراحی و نیاز به پايش گازهای خونی
در فواصل زمانی متفاوت به بیماران توضیح داده شد .به بیماران
گفته شد که خللی در روند درمان معمول آنها ايجاد نمیشود و
اين روش فقط به عنوان يک روش تکمیلی به درمان معمول
اضافه میشود .همچنین گفته شد که پايش گازها با استفاده از
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تهويه مکانیکی يکی از روشهای شايع درمانی تجويزی
برای بیماران بستری در بخش مراقبتهای ويژه است .تهويه
مکانیکی بخش جدايی ناپذير از درمانهايی است که در بیماران
در مراحل بحرانی و بیمارانی که دارای عوارض متعدد هستند،
انجام میشود[.]1،2
از آنجايی که تهويه مکانیکی با عوارض بیشماری همراه
بوده ،لذا الزم است در سريعترين زمانی که بیمار قادر به تنفس
ارادی است به جداسازی از حمايت تهويهای اقدام شود[.]3،4
استفاده طوالنی مدت از تهويه مکانیکی در بیمارانی که تحت
جراحی قلب قرار میگیرند باعث عوارضی چون عفونت ،آتلکتازی،
و افزايش میزان مرگ و میر میشود[ .]5،6با مديريت صحیح بعد
از عمل در بخش مراقبتهای ويژه و خروج سريع لوله تراشه و در
نتیجه انتقال سريع بیمار به بخش ،میتوان مرگ و میر را کاهش
و هزينهها را کم کرد[.]7
بنابراين ،تعیین آمادگی بیمار جهت جداسازی و مديريت
فرآيند جداسازی بیمار از دستگاه تهويه مکانیکی ،از موارد بسیار
مهم است[ .]1روند جداسازی بیشتر با تستهای تهاجمی آمادگی
جداسازی بیماران چون گازهای خون شريانی ( )ABGارزشیابی
میشود[ .]8اندازهگیری گازهای خون شريانی به عنوان استاندارد
طاليی جهت پايش میزان اکسیژناسیون و تهويه مورد استفاده
قرار میگیرد که روشی تهاجمی بوده و عالوه بر هزينه بر بودن،
فقط به صورت ناپیوسته میتواند پايش اکسیژناسیون و میزان
احتباس دی اکسید کربن را انجام دهد.
از طرفی کاپنوگرافی روشی است که با استفاده از اشعه مادون
قرمز میتواند میزان دی اکسید کربن در هوای بازدمی
( )ETCO2را اندازهگیری کند و میتوان از آن جهت پايش میزان
دی اکسیدکربن بدون انجام ABGهای مکرر به صورت پیوسته و
مداوم استفاده کرد و اين در حالی است که اندازهگیری آن با
کاپنوگرافی دقیق گزارش شده است[.]9
از سال  1970در اروپا و از سال  1980در آمريکا کاپنوگرافی
به طور روتین در بیهوشی مورد استفاده قرار میگیرد و در حال
حاضر بخشی از استاندارد مراقبت بیهوشی عمومی و يک
استاندارد در خدمات پزشکی اورژانس ،طب اورژانس و مراقبت
ويژه است و دارای ارزش بالینی قابل توجهی است[.]10
کاپنوگرافی به عنوان يک روشی غیر تهاجمی برای
مانیتورينگ مداوم بیماران با تهويه مکانیکی و کاهش نیاز به
 ABGدر بسیاری از موقعیتهای بالینی پذيرفته شدهاست و يک
روش نظارت دقیق ،مستمر و مفید بر دی اکسید هوای بازدمی
است که نه تنها ارزيابی مداوم از وضعیت بیمار به ما میدهد بلکه
خروج ناخواسته لوله تراشه ،انسداد راه هوايی ،تهويه نامناسب،
آپنه ،هیپوکسمی ،هیپوکسی ،تغییر در وضعیت قلبی-ريوی به

علت تغییرات در جريان خون ريوی ،حجم فضای مرده و کاهش
پرفیوژن خون در ريه را به ما نشان میدهد و در بهینهسازی
تهويه مکانیکی و جداسازی سريع بیمار از دستگاه تهويه به ما
کمک میکند[.]11
توافق حاصل از نتايج کاپنوگرافی با  ABGنشان داده شده
است و همبستگی قوی بین نتايج دی اکسید کربن شريانی و دی
اکسید کربن هوای بازدمی وجود داشته است[ .]12،13اما در
برخی ديگر از مطالعات نتايج متفاوت گزارش شده است[ ]14يکی
از داليل تأخیر در شروع فرآيند جداسازی از دستگاه تهويه
مکانیکی يا عدم موفقیت در اين فرآيند عدم مانیتورينگ مداوم
اکسیژن و دی اکسید خون شريانی است که مهمترين معیار در
جداسازی بیمار از تهويه مکانیکی است.
در اروپا و اياالت متحده بیشتر مطالعات بر به کار بردن
روشهای غیر تهاجمی و درمان با هزينه و عوارض کمتر تأکید
شده و انجام میشود ولی در ايران هنوز تأکید بیشتری بر استفاده
از روشهای تهاجمی وجود دارد .لذا اين مطالعه با هدف مقايسه
کاپنوگرافی و پالس اکسیمتری به عنوان روشهای غیر تهاجمی
و  ABGبه عنوان روشهای تهاجمی پايش گازهای خون
شريانی در فرآيند جداسازی از تهويه مکانیکی در بیماران تحت
عمل جراحی قلب انجام شد.
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جدول شماره  .1مسخصات دموگرافیک و سوابق بیماری
فراوانی یا میانگین و انحراف معیار

متغیر
سن (سال)
نمايه توده بدنی
کسر تخلیه بطن چپ (درصد)
مدت زمان جراحی (دقیقه)
مدت اقامت در ( ICUروز)
مدت زمان پمپ قلب -ريوی (دقیقه)
مدت زمان تهويه مکانیکی (ساعت)
جنسیت مرد ،فراوانی (درصد)
استعمال دخانیات ،فراوانی (درصد)
بیماری کلیوی ،فراوانی (درصد)
ديابت ،فراوانی (درصد)
استعمال مواد مخدر ،فراوانی (درصد)
فشار خون ،فراوانی (درصد)

59/46±9/25
27/87±4/52
48/06±6/33
247/61±45/89
2/03±0/43
60/37±26/75
4/60±1/93
)61/22( 41
)10/40( 7
)6/00( 4
)46/30( 31
)9/00( 6
)61/22( 41

جدول شماره  .2مقایسه مقادیر  ETCO2 –PaCO2و  SaO2-SPO2و نتایج آزمون تی زوجی
سطح معناداری
(میانگین±انحراف معیار)
متغیر
P=0.003
ETCO2
34/90±4/16
PaCO2

36/60±4/38

SPO2

98/04±1/59

SaO2

97/12±2/17

 ،ETCO2بود که اطالعات اين ابزار نیز در فواصل زمانی متفاوت
ثبت میشد.
جراحی با استفاده از فرآيند استاندارد برش وسط استرنوم
انجام شد .پس از اتمام جراحی بالفاصله بیماران به بخش مراقبت
ويژه منتقل شدند و توسط پرستاران با تجربه تحت مانیتورينگ و
مراقبت قرار گرفتند .بیماران با استفاده از دستگاه ونتیالتور
همیلتون( version 2.1X, Hamilton Medical, Rhazuns,
)Switzerlandو مد تهويه حمايتی تطابقی تحت تهويه قرار
گرفتند .پس از بیداری بیماران جداسازی و تغییر تنظیمات طبق
پروتکل پیشنهادی شرکت همیلتون (شکل  )1انجام شد.
روش کار به اين صورت بود که پس از عمل جراحی در بدو
ورود بیماران به بخش مراقبتهای ويژه ،با استفاده از کاپنوگرافی
و پالس اکسیمتری ،فشار دی اکسیدکربن انتهای بازدمی و اشباع
اکسیژن خون شريانی کنترل و ثبت شد .همزمان آنالیز گازهای
مجله پرستاری مراقبتهای ویژه

P=0.002

آزمونهای پارامتريک و دادههای غیر نرمال از آزمونهای نان
پارامتريک از قبیل کای اسکوئر استفاده شد.
همچنین از آزمونهای همبستگی(ضريب همبستگی
پیرسون) و رگرسیون خطی نیز برای بررسی نحوه ارتباط متغیرها
استفاده شد .برای فهم میزان تفاوت دو متغیر از آزمون اختالف
میانگینها استفاده شد P value .باالتر از  0/05از نظر آماری
معنیدار در نظر گرفته شد.

یافتهها
در مجموع  67بیمار تحت بررسی قرار گرفتند (دو بیمار به
علت اختالل شديد همودينامیک و يک بیمار به علت خونريزی و
نیاز به عمل مجدد از مطالعه خارج شدند) .میانگین سن مشارکت
کنندگان  59/46±9/25بود و  61/2درصد( 41نفر) بیماران مرد
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کاپنوگراف عارضه خاصی ندارد و گاهی اوقات میتواند اطالعات
تکمیلی در اختیار تیم درمان قرار دهد.
ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه اطالعات جمعیت
شناختی که شامل سن ،جنس ،شاخص توده بدنی ،و يک ابزار
شاخصهای فیزيولوژيک که شامل عاليم حیاتی ،زمان خارج
کردن لوله تراشه ،پارامترهای دستگاه ونتیالتور،ABG ،

خون شريانی برای بررسی میزان اشباع اکسیژن و دی
اکسیدکربن خون شريانی انجام شد .دادههای حاصل از اندازه-
گیری بدو ورود با هم مقايسه شدند.
دادههای جمعآوری شده وارد نرم افزار آماری  SPSS20شد و
با استفاده از آمارههای توصیفی (فراوانی ،میانگین و انحراف معیار)
و آمار استنباطی تحلیل شد .جهت دادهها با توزيع نرمال از
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بحث
بین مقادير اندازهگیری شده اشباع اکسیژن و دی اکسید
کربن اندازهگیری شده به روش غیرتهاجمی و مقادير SaO2و
 PaCO2همبستگی وجود دارد .به عبارت ديگر میتوان گفت ،در
صورت ثبات نسبی همودينامیک ،میتوان از پالس اکسیمتری و
کاپنوگرافی به عنوان مانیتورينگ غیرتهاجمی به جای ABG
استفاده نمود .معموالً در بیماران تحت تهويه مکانیکی
اکسیژناسیون و تهويه مورد بررسی قرار میگیرند.
برای بررسی اکسیژناسیون  PaO2و  SaO2بررسی میشوند
و در صورت نیاز درصد اکسیژن و فشار مثبت انتهای بازدمی
دستکاری میشود .به منظور پايش تهويه  PaCO2بررسی و در
صورت لزوم تعداد و حجم تنفسها تغییر میکند .نتايج اين
مطالعه نشان داد که میتوان برای بررسی تهويه و اکسیژناسیون
از مانیتورينگهای غیر تهاجمی به جای  ABGاستفاده کرد .در
مطالعات گذشته استفاده از پالس اکسیمتری به عنوان معیاری

شکل  .1پروتکل استاندارد جداسازی در مد ASV
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بودند .ساير مشخصات دموگرفیک و اطالعات مربوط به بیماری-
های زمینهای و روند جراحی خالصه شدهاند(جدول شماره.)1
نتايج مطالعه نشان داد که بین اعداد  ETCO2و PaCO2
اختالف 1/70±4/54میلی متر جیوه است و بین اعداد  SPO2و
 SaO2نیز اختالف 0/92±2/29مشاهده میشود(جدول  .)2پس
از مقايسه اعداد ابتدا همبستگی بین متغیرها و سپس رگرسیون
سنجیده شد .بین  ETCO2و  PaCO2همبستگی مثبت و معنادار
وجود داشت ( .)p<0.001, r=0.43همچنین بین اعداد  SPO2و
 SaO2نیز همبستگی وجود داشت (.)p=0.03, r=0.25
نتايج آزمون رگرسیون خطی نشان داد که  ETCO2میتواند
با استفاده از فرمول زير و با میزان اعداد  PaCO2را پیشبینی
کندPaCO2 .
همچنین نتايج آزمون رگرسیون خطی نشان داد که:
) SPO2= 20.61 +0.45(𝐸𝑇𝐶𝑂2میتواند با استفاده از
فرمول زير و با میزان اعداد SaO2 𝑅2 = 0.067را پیش بینی
کندSaO2= 63.65 +0.25(𝑆𝑃𝑂2) .

 / 6بیت اللهی و همکاران
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قابل قبول برای بررسی اکسیژن به جای  ABGتأکید شده است.
بیشتر اين مطالعات اين اختالف را حدود دو درصد ذکر کرده-
اند[ .]15اين اختالف از نظر بالینی قابل قبول است .در اين
مطالعه نیز اين اختالف به طور میانگین  0/92درصد گزارش شده
است .البته در اين مطالعه آنالیز آماری اختالف بین  SaO2و
 SPO2را معنادار گزارش کرده است.
بر اساس تجربه و شواهد ،میدانیم که اين اختالف از نظر
بالینی معنادار نیست .بنابراين بر اساس نتايج اين مطالعه و
مطالعات قبلی میتوان گفت که پالس اکسیمتری در بررسی
اکسیژن جايگزين خوبی برای  ABGاست.
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که کاپنوگرافی میتواند
جايگزين خوبی برای  ABGدر بررسی تهويه باشد .نتايج
پژوهشی که در مصر بر روی بیماران با مشکالت نورولوژيکی
تحت تهويه مکانیکی انجام شد ،نشان داد که کاپنوگرافی يک
ابزار ارزشمند برای اجتناب از تهويه مکانیکی بیش از حد و
پیشگیری از کاهش حجم هوای تنفسی است و اطالعات کیفی
که در شکل موج کاپنوگرافی وجود دارد همراه با تعداد تنفس و
حجم جاری بهترين و بیشترين شاخصهايی هستند که برای
جداسازی بیمار از تهويه مکانیکی میتوان استفاده کرد[.]16
راسرا و همکاران در پژوهشی از کاپنوگرافی به عنوان يک
روش غیرتهاجمی در طول جداسازی بیماران از دستگاه تهويه
مکانیکی بعد از جراحی قلب نوزادان استفاده کردند .در اين مطالعه
 71/9درصد با موفقیت از دستگاه تهويه جدا شدند و  28/1درصد
با شکست مواجه شدند[.]17
در مطالعات قبلی کاربرد کاپنوگراف برای تأيید جای لوله
تراشه تأيید شده است[ .]18در استفاده از کاپنوگرافی به عنوان
جايگزين  ABGبرای بررسی تهويه ،در برخی شرايط ديگر از
جمله بررسی میزان تهويه ،کفايت احیا و يا خونرسانی بافتی بحث
وجود دارد[.]19،20،21
گفته میشود که در صورت ثبات همودينامیک کاپنوگراف
میتواند معیار بررسی تهويه باشد و در صورت اختالل
همودينامیک بیشتر میتواند تغییرات همودينامیک را نشان دهد.
در اين مطالعه اختالف بین مقادير اندازهگیری شده کاپنوگراف
و  7/1 ،ABGمیلیمتر جیوه بود.
از نظر آماری بین اين مقادير اختالف وجود دارد .اما همان
طور که قبالً نیز گفته شد اين اختالف از نظر بالینی اهمیت
چندانی ندارد .مطالعات قبلی نیز میزان اختالف را حدود  2تا 5
میلیمتر جیوه ذکر کردهاند[ .]12بنابراين بر اساس نتايج اين
مطالعه و مطالعات قبلی میتوان گفت که کاپنوگرافی و پالس
اکسیمتری میتوانند کفايت الزم برای بررسی تهويه و
اکسیژناسیون را داشته باشند[.]22،23
يکی از نکات مثبت که باعث مزيت و برتری نسبی
کاپنوگراف و پالس اکسیمتری میشود ،مانیتورينگ مداوم توسط

اين دستگاهها است .ممکن است بیماران تحت تهويه مکانیکی
تغییرات سريعی را تجربه کنند و يا مکرراً تنظیمات تهويه
مکانیکی تغییر يابد .اگر بخواهیم  ABGرا مالک بررسی قرار
دهیم ،فقط همان لحظه را میسنجد ،اما اين دستگاههای
غیرتهاجمی میتوانند فرآيند و روند تغییرات را به خوبی نشان
دهند.
مهمترين محدوديت اين مطالعه حجم کم نمونه است .لذا
توصیه میشود که مطالعات با حجم نمونه مناسب و حتی با
بررسی روند تغییرات در دستور کار محققین قرار گیرد .همچنین
میتوان علت تفاوت آماری برخی از متغیرهايی که از نظر بالینی
فاقد اهمیت هستند ،را به اين حجم نمونه نسبت داد .يکی ديگر
از محدوديتهای مطالعه عدم آشنايی و اعتماد پرسنل بخش
مراقبت ويژه به مانیتورينگهای غیر تهاجمی بود که البته سعی
شد در طول زمان و همچنین به صورت عملی به اين افراد نشان
داده شود که تفاوت اعداد اندازهگیری شده زياد نیست و اين
معیارها قابل اعتماد هستند.
از ديگر محدوديتهای مطالعه میتوان به تعداد کم دستگاه-
های کاپنوگرافی اشاره کرد .با توجه به دقت کافی و همچنین
ارائه مطالعات کیفی مناسب از شرايط بالینی بیماران بهتر است که
به تعداد کافی در دسترس بخشهای درمانی قرار گیرد .همچنین
پرسنل درمانی از موانع قانونی عدم انجام مداخالت تهاجمی و
اکتفا به مداخالت غیرتهاجی ترس دارند .البته میتوان با ارائه
نتايج و فرهنگسازی مناسب بر اين مشکل نیز فايق آمد.
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