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تعداد تنفس ) Frequencyیا ((Respiratory Rate (RR
تعداد تنفسهایی است که در هر دقیقه توسط ونتیالتور به بیمار دادهمیشود و بستگی به پاتولوژی بیماری بیماار و
حجم جاری و مقدار مورد نیاز  Paco2دارد .برای بیماران با ریه طبیعای تعاداد تانفس بای  6-8تانفس در دقیقاه
مناسب است .برای بیماران با بیماریهای انسدادی ریه برای جلوگیری از  auto PEEPو هیپرونتیالسیون یاا رارو
بیش از حد  Co2تعداد تنفس بی

 6-8تنظیم میشود .بیماران با بیماریهای محدودکننده ریوی(پنومونی) تعداد

تنفسها بی  20-02تنفس در دقیقه را تحمل میکنند.
حجم جاری ))(Tidal Volume(Tv
حجم جاری ،حجمی از گاز است که در هر تنفس توسط ونتیالتور به بیمار تحویل میگردد .ای حجام از  5تاا 25
میلیلیتر به ازای هرکیلوگرم وزن بیمار قابل تنظیم است و بستگی به ظرفیات ریاههاا ،مقاومات راههاای هاوا ی و
پاتولوژی بیماری دارد .افراد با ریه طبیعی حجمهای  12- 15 cc/kgرا تحمل میکنند اما در بیماران با بیماریهای
محدود کننده ریوی از حجمهای  5-8 cc/kgاستفاده میشود.

حجم دقیقهای ))(Minute volume (Mv
عبارت است از حاصل ضرب تعداد تنفس( Fیا  )RRدر حجم جاری TV

Tv × RR= MV

زمان دم ))(Inspiratory Time (Ti
در ونتیالتورهای زمانی با تنظیم مستقیم نسبت دم به بازدم ،زمان دم با توجه به تعداد تنفس و نسبت دم به باازدم
تنظیم میگردد .بعنوان مثال اگر تعداد تنفس  20بار در دقیقه باشد و نسبت دم به بازدم  2:0در نظر گرفتاه شاود.
زمان هر سیکل تنفسی  5ثانیه و زمان دم  2/7ثانیه میگردد .در ونتیالتورهای حجمی نسبت دم به بازدم با میااان
 Flowتنظیم میشود و هرچه قدر زمان  Flowبیشاتر باشاد سارعت جریاان هاوا در دم بیشاتر شاده و زماان دم
کوتاهتر میشود و بر عکس با کاهش  Flowسرعت جریان هوا در دم کمتر و در نتیجه زمان دم بیشتر میشاود .در
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ونتیالتورهای پیشرفتهتر زمان دم مستقیما تنظیم شده و به هنگاام تنظایم زماان دم پارامترهاای  I:Eو  Flowدر
صفحه نمایش ونتیالتور به نمایش در میآید تا کاربر بتواند بر اساس آنها زمان دم را دقیقا تنظیم نماید.

کسر اکسیژن دمی ))(Fractional Inspired Oxygen (Fio2
درصد یا کسر اکسیژن دمی مقدار اکسیژنی است که به بیمار داده میشود و بی ( %02هوای اتاق) تاا  %222قابال
تنظیم است .اگر چه توصیه میشود برای پیشگیری از مسمومیت با اکسیژن نباید به مدت طوالنی از اکسیژن %222
استفاده شود ،اما در ابتدای وصل کردن بیمار به ونتیالتور معموال جهت جلوگیری از هیپوکسای از اکسایژن %222
استفاده میگردد .مسمومیت با اکسیژن سارتار غشاای آلو اولی -ماویرگی را متییار مایکناد و باعاا ادم ریاوی،
آتلکتازی و کاهش  Pao2میگردد .بنابر ای به محض ثابت شدن وضعیت بیماار بار اسااس پاالس اکسای متاری و
 ABGsدرصد اکسیژن بتدریج پایی آورده میشاود .در صاورتیکه علایرغام تجاویا اکسایژن  Pao2 ، %62باه 62
میلیمترجیوه نرسید بجای باالبردن  Fio2باید از  PEEPاستفادهکرد .در اکثر ونتیالتورها امکاناتی تعبیه شده اسات
که در مواردی مانند ساکشا ترشاحات ریاوی ،برونکوساکوپی ،فیایاوتراپی ریاوی ،انتقاال بیماار یاا انجاام ساایر
پروسیجرهای استرسزا میتوان بطور موقت به بیمار اکسیژن  %222داده شود.

حساسیت ونتیالتور)(Sensitivity / Trigger
در تنفسهای اجباری طبق فواصل از پیش تنظیم شده ،دم اجباری ارا ه میگاردد .اماا در صاورت شاروف تانفس
مجدد بیمار ،با تنظیم حساسیت ،ونتیالتور شروف به ارا ه جریان میکند که یک افت فشار ،در مدار دستگاه احساس
شود .بنابرای تنظیم حساسیت ( )Senility settingنمایانگر مقدار افت فشار در زیر رط پایه(انتهای بازدم) است که
بیمار بایستی در مدار ونتیالتور ایجاد کند( )Triggering effortتا موجب تحریک دستگاه جهت ارا اه حجام جااری
تنظیمی برروی آن شود .با تنظیم صحیح کلید حساسیت ،میتوان پاسخ تهویهای دستگاه را با کوشاشهاای بیماار
هماهنگ کرد .در مد کنترله کلید حساسیت( )offاست ،بنابرای دستگاه پاسخی به کوشش تنفسی بیمار نمیدهاد،
در حالیکه در مدهای کمکی مانند  SIMVبا تنظیم صحیح میاان حساسیت ،دستگاه به کوشش تنفسی بیمار با یک
تنفس اجباری هماهنگ با دم بیمار پاسخ میدهد .بنابرای حساسیت ونتیالتور مقادار تاالت تنفسای بیماار را کاه
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جهت شروف دم ونتیالتور الزماست را تعیی می کند و بر اساس فشار یا حجم تنظایم مایگاردد .در ونتیالتورهاای
جدید غالبا بجای حساسیت فشاری از حساسیت جریانی ( )Flow Triggeringیا ( )Flow byاستفاده مایشاود .در
سیستم حساسیت جریانی ،زمانیکه جریان دم ارادی بیمار به حجم از پیش تنظیم شده(توسط اپراتاور) برساد یاک
تنفس حمایتی توسط ونتیالتور تحویل میگردد .اساس کار حساسیت جریانی به ای صورت است کاه یاک جریاان
مداوم از دارل مدار ونتیالتور باز میگرد(جریان تحویلی = جریان برگشتی) ،زمانیکاه بیماار تانفس ارادی را شاروف
نماید ،قسمتی از جریان گاز عبوری وارد ریه بیمار شده ،بناابرای حجام گااز برگشاتی کااهش ماییاباد( .جریاان
برگشتی< جریان تحویلی) ،ونتیالتور ای ارتالف جریان را حس کرده وبا ارایه جریان کاافی ،از دم بیماار حمایات
میکند .برای مثال اگر میاان حساسیت جریان ) 3 ،(Flow Senseلیتر در دقیقه و مقدار جریان پایه )،(Flow Base
 6لیتر در دقیقه تنظیم شود ،جریانی به میاان  6لیتر در دقیقه در طی بازدم در مدار ونتیالتور جریان مییابد .اگار
بیمار تنفس ارادی نداشته باشد 6 ،لیتر هوا در مدار باز دمی برمیگاردد .لایک اگار تانفس بیماار شاروف و مقادار
برگشتی از  6لیتر به  3لیتر افت نماید ،نمایانگر دم ارادی بیمار به میاان  3لیتار در دقیقاه مایباشاد کاه محار
دستگاه برای تحویل حجم جاری تنظیمی بر روی ونتیالتور میباشد .انتخاب میاان  Triggerبستگی به مد تنفسی و
میاان کوشش تنفسی بیمار دارد .به عبارت دیگر حساسیت بر اساس نوف ونتیالتاور حساسایت دساتگاه ،میاانای از
تالت بیمار(فشار منفی یا حجمی) است که برای تحویل تنفس از طرف ونتیالتور الزم است .حساسیت دستگاه باید
به نحوی تنظیم شود که به بیمار امکان تحریک ونتیالتور جهت ارا ه حجم جااری را بدهاد .در صاورتی کاه بارای
تحریک دستگاه نیاز به کوشش تنفسی بیشتری باشد و یا بی زماان کوشاش تنفسای بیماار و شاروف جریاان گااز
تاریری پیش آید ،افاایش کار عضالت تنفسی و در نهایت رستگی بیماار در انجاام تانفس ارادی اتفااق مایافتاد.
برعکس باال بردن حساسیت موجب کاهش مقدار کوشش مورد نیاز برای تحریک ونتیالتور توسط بیمار رواهد شاد.
در ای حالت ونتیالتور نسبت به کوشش دمی بیمار بایش از حاد حسااس مایشاود ،در ایا حالات سایکلهاای
ونتیالتوری رودبخود یا سیکلهای رودکار ایجاد رواهد شد در ای سیکلها ونتیالتور بدون در نظر گرفت جایگااه
بیمار در سیکل تنفسی ،یک تنفس را بالفاصله بعداز تنفس قبلی ارایه میکند.
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Flow
سرعت جریان هوا در طول دم است که بر حسب لیتر در دقیقه محاسبه میشود و منظور از فلو ای است که حجام
مشخصی از گاز (حجم جاری) با چه سرعتی به بیمار برسد هر چه فلو بیشتر باشد زمان دم کوتاهتر مایشاود و در
نتیجه فشار حداکثر ریه بیشتر رواهدشد و بر عکس با کاهش فلو زمان دم طوالنی تر مایگاردد .مقادار نرماال آن
تقریبا  32تا  52لیتر در دقیقه است .در بیماران با دیسترس تنفسی و یا حجم های جاری باال میاان میاان فلو بی
 62-222لیتر در دقیقه تنظیم میشود تا کار تنفسی کاهش یافته و عوارض جانبی ناشی از آن کم شود.
مثالی برای اندازه گیری میاان فلو:
BW: 50 Kg
"2
60" Flow= x=flow=22lit/mint

700cc

VT: 500

RR: 10

""I:E Ratio: 1:2 → Inspration time = 2

X

نسبت دم به بازدم ) Ratio E: Iیا (Inspiratory, Expiratory Ratio
ای نسبت نمایانگر طول مدت دم در مقایسه با بازدم است معموال نسبت دم به بازدم به نحوی تنظیم میشاود کاه
مرحله دم کوتاهتر از بازدم باشد ( )2:2:5 ، 2:0 ، 2:3 ، 2:1در تهویه مصنوعی بالیی از نسبت  2:0استفاده میشود
که در ای حالت  %33از هر سیکل تهویهای را دم و  %67آن را بازدم در بر میگیرد اعتقاد بار ایا اسات کاه ایا
تنظیم تقلیدی از دم ارادی (طبیعی) در ریههایی است که از عملکرد طبیعی برروردارند  .از نسبت های باالتر (،2:1
 )2:3ممک است جهت تهویه ریه بیماران دچار  COPDو کسانی که احتباس هوا  air trappingدارند استفاده شود
زیرا در ای حالت طوالنیتر شدن زمان بازدم موجب بازدم کاملتر شده و منجر به کااهش باه تلاه افتاادن هاوا در
ریهها میگردد.
نسبت معکوس دم به بازدم یعنی نسبت  0:2و باالتر میتواند موجب افاایش قابل مالحظاه فشاار متوساط راههاای
هوا ی و عوارض همودینامیکی گردد مگر آنکه بافت ریه بسیار سفت باشد.
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فشار مثبت انتهای بازدم و فشار مثبت مداوم راههای هوایی :
)Positive End expiratory ventilation (PEEP
)Continues Positive Airway pressure (CPAP
فشار مثبت انتهای بازدم را میتوان حی تهویه مکانیکی مداوم ایجادکرد کاه در ایا صاورت باه آن  PEEPگفتاه
میشود .اگر  PEEPدر تنفس رودبخودی همراه یا بدون حمایت تنفسی مورد اساتفاده قارار گیارد باه آن CPAP

میگویندPEEP .و  CPAPمشخصا به منظور کاهش آتلکتازی بازدمی در بیمارانی کاه دچاار صادمات حااد ریاوی
شدهاند بکار میروند و باعا اصالح اکسیژناسیون میگردند .سطح معمول 5 ،PEEPتا  25سانتی متر آب است.
داخلی PEEP
PEEPدارلی یا  PEEPرودکار یا  intrinsic PEEP, Auto PEEPیا اسامی مانند :محبوس کننده گاز ریوی
 PEEP ،Pulmonary gas Trappingدروناا  PEEP ،Endogenous PEEPمخفی  PEEP ،Occult PEEPسهوی
یعنی  PEEPایجاد شده ناشی از زمان بازدمی ناکافی .علل دیگر ایجاد  PEEPرودکار شامل :تعداد تنفس باال ،تهویه
دقیقه ای باال ،انسداد راههای هوایی و تهویه با نسبت معکوس دم به بازدم (  .) Inverse I:Eبا کوتاه شدن زمان
بازدم از تخلیه کامل ریهها و رسیدن حجم آن به حجم طبیعی در زمان استراحت FRC (Functional Residual

) Capacityجلوگیری میشود .بعبارت دیگر زمان بازدمی ناکافی موجب به تله افتادن گازها در ریهها شده در نتیجه
در پایان هر بازدم حجم و فشار دارل ریهها شروف به افاایش مینماید در نتیجه حالت برگشت پذیری ریه نیا
افاایش مییابد در نتیجه ادامه PEEPرودکار زمانی فرا میرسد که نیروهای برگشت پذیری (االستیکی ریه) نسبت
به تله افتادن بیشتر گازها غلبه کند .حاصل  PEEPرودکار افاایش  FRCو تسهیل تبادالت گازی است و
اکسیژناسیون را بهبود میبخشد.
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فشار کفهای یا فشار استاتیک )(Plateau pressure
فشاری است که در پایان دم و قبل از شروف بازدم در راههای هوایی وجود دارد و نشاندهنده فشار آلو ولی و ظرفیت
ریه است .مقدار آن بی صفر تا  0ثانیه قابل تنظیم است ومقدار معمول آن  2/3ثانیه است .باال رفت فشاار پالتاو و
حداکثر فشار Peak pressureنشانه کاهش ظرفیت ریهها است اما باال رفت حداکثر فشار بدون باال رفات فشاار
پالتو نشانه وجود مقاومت در راههای هوایی میباشد .در صورت افاایش فشار پالتو به  32تا  35سانتی متر آب رطر
ایجاد باروتروما وجود دارد.

Ramp
تنظیم شیب افاایش فشار در  ASBبرحسب ثانیه است و زمان رسیدن فشار به حداکثر جریان ست شده را مشخص
میکند .در ونتیالتورهای  Benetمدل  712(722و  ،)762از عبارت  Rise Time Factorبجای  Rampاستفاده
شده است که مقدار آن از  5تا  25قابل تنظیم است .در بعضی از ونتیالتورها ،تنظیم جداگانهای جهت تحویل گاز به
اشکال مختلف وجود دارد که تحت عنوان طرحهای مو دمی  Flow wave patternنامیده میشوند که جریان
دمی را در زمانهای متفاوت وارد ریه بیمار میکنند.
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فشار حمایتی ) PS (pressure support
از فشار حمایتی همراه با مد  SIMVو یا بطور مستقل  )PSV) Ventilation pressure supportجهات غلباه بار
مقاومت مدار تنفسی ،لوله های ونتیالتور و پیشگیری از افاایش کار تنفسی در تنفسهای ارادی استفاده میشود .در
بالیی طوری آنرا تنظیم میکنیم که حجم جاری  22-20ml/kgبه بیمار تحویل شود ( .در بعضای از ونتیالتورهاا
برای حمایات از تانفسهاای رودبخاودی پاارمتری بناام ( Assisted spontaneous Breathing(ASBدر قسامت
تنظیمات تعبیه شدهاست.

دم عمیق Sigh
دم عمیق  6تا  21بار در ساعت(هر  5تا  6دقیقه  1تا  3تنفس عمیق و پی در پی) وبا حجمی  2/5تا 1
برابر حجم جاری است .هدف از دم عمیق مقابله با انسداد راههای هوایی کوچک است که ممکنست در
صورت حجم جاری کوچک بروز کند .در هنگام استفاده از حجمهای جاری باالتر از حد فیزیولوژیک(-21
 25میلیلیترپارکیلو گرم) یا بکارگیری  PEEPمعموال نباید از دم عمیق استفادهکرد ،زیرا در چنین
شرایطی دم عمیق ممکنست منجر به افزایش شدید فشار حداکثر راههای هوایی  PIPیا بروز بارو تروما
در ریهها گردد.

Apnea Ventilation
یک مد تنفسی است که در آن هنگام آپنه بیمار (عدم احساس تنفسهای رودبخاودی بیماار توساط ونتیالتاور در
زمان مشخص از پیش تععی شده) ونتیالتور بطور اتوماتیک وارد تهویه اجباری میگردد .در ای مد تعداد تانفس و
حجم جاری جهت تهویه اجباری از پیش برای ونتیالتور تعریف می گاردد .باه عباارت دیگار در کلیاه مادهایی کاه
مشروط به تنفس رودبخود بیمار هستند (مدهای غیار از  CMVیاا  ،(IPPVحتماا بایاد قبال از اتصاال بیماار باه
ونتیالتور مد  Apnea Ventilationبا حجم و تعداد تنفس مناسب برای ونتیالتور تعریاف گاردد تاا در هنگاام آپناه
بیمارحیات وی تهدید نشود.

اصطالحات متداول در فرایند تهویه مکانیکی
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تنفسهای خودبخودی با فشار مثبت مداوم راههای هوایی در دو سطح متفاوت
)(BIPAP Biphasic positive airway pressure
تنفسهای رودبخودی در فشار مثبت مداوم راههای هوایی در دو سطح متفاوت یک ماد تنفسای اسات کاه در آن
بیمار در دو سطح  CPAPبطوررودبخود نفس میکشد .در حقیقت یک مد تهویه زمانی – فشاری است که در طای
آن بیمار در دو سطح حداکثر فشار راههای هوایی PIPو  PEEPدر یک تناوب زمانی نفس میکشد BIPAP .شابیه
SIMVیا  CPAPاست و معموال در استفاده از ای مدها باه جاای یکادیگر کااربران دچاار ساردرگمی مایگردناد.
 BIPAPفشار مثبت در راههای هوا ی را در طی دم و بازدم اعمال می کند منظور از فشار مثبت در طی دم یعنای
)  IPAP (Inspiratory Positive Airway pressureو منظاور از فشاار مثبات در در طای باازدم یعنای EPAP

)  (Expiratory Positive Airway pressureدوره های بی  IPAPو  EPAPرا یا کوششهای تنفسی بیمار تعیی
میکند یا اینکه با تنظیم تعداد تنفس و زمان دم مشخص میگردد از ماایای  IPAPافاایش حجام جااری و تهویاه
دقیقهای و کاهش  ،Paco2رفع دیسپنه و کاهش استفاده از عضاالت فرعای تنفسای اسات از ماایاای  EPAPنیاا
افاایش ظرفیت باقیمانده عملی  FRCو در نتیجه افاایش  Pao2می باشد.
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Ventilator modes
موارد استفاده بالینی
در بیماران با آپنه

مکانیسم عمل

edoM

حجم یا فشار از پیش تعیی شده را بدون توجه به

)(C/V)(CMV) (IPPV

کوشش تنفسی بیمار تحویل میکند

Control Ventilation

در پاسخ به کوششهای تنفسی بیمار به وی تنفس
در بیماران با ضعف عضالت تنفسی

میدهد .در صورت آپنه بیمار را مانند مد کنترله

Assist- Control Ventilation
)(A/C)(IPPV

حمایت میکند.
برای جدا کردن از ونتیالتور

تنفسهای ونتیالتور با کوشش تنفسی بیمار هماهنگ
میشود

در طی جدا کردن بیمار از ونتیالتور همراه

با فشار از پیش تعیی شده جهت تقویت کوششهای

مدSIMV

تنفسی بیمار را تقویت میکند

Synchronized Intermittent
Mandatory Ventilation
)(SIMV)(BIPAP
Pressure Support Ventilation
)(PSV) (Spont,MMV

همراه مدهای SIMV, A/C, C/Vبا بازکردن
الو ولهای کالپس شده به اصالح اکسیژناسیون

فشار مثبت را در انتهای بازدم اعمال میکند

Positive End Expiratory Pressure
)(PEEP

کمک میکند
برای کاهش مقاومت فشار مثبت مداوم را در

مانند PEEPاست اما فقط همراه تنفسهای

Continues Positive Airway

راههای هوایی اعمال میکند

رودبخودی بیمار

)Pressure(CPAP

در بیماران با بیماریهای یکطرفه ریه ویا وجود دو

دو ریه را جداگانه تهویه میکند(پارالیا و سدیش

Independent Lung

بیماری جداگانه در دو ریه

ضروری است)

)Ventilation(ILV

مقادیر کم حجم جاری را در تعداد تنفس باال تحویل

High Frequency Ventilation
)(HFV

در هنگام انجام پروسیجرهای کوتاه مدت در
بیماران با ارتالالت همودینامیک و بیماران در
رطر پنوموتوراکس
در بیمارانیکه علیرغم داشت  PEEPارتالل در
اکسیژناسیون دارند از کالپس شدن آلو ولها
جلوگیری میکند

میکند(پارالیا و سدیش ضروری است)

با معکوس کردن زمان دم و بازدم زمان دم را طوالنی
میکند(پارالیا و سدیش ضروری است)

)Inverse Ratio Ventilation (IRV

تنفس با فشار مثبت متناوب )(IPPB Intermittent positive pressure Breathing
از ای روت برای کمک به بیمار جهت انجام تنفس های عمیق تر بعاد از اعماال جراحای یاا بعاد از جادا شادن از
ونتیالتور استفاده میشود .ماشی  IPPBونتیالتوری فشاری است که هوای فشرده را تحت فشار مثبت وارد راههای
هوا ی بیمار میکند با شروف تنفسهای بیمار به کار میافتد و بازدم مانند همه ونتیالتورهای فشار مثبت غیر فعاال
 Passiveانجام میشود .فشار و حجم بر روی آن قابل تنظیم است معموال  22-20تنفس هر  2-0ساعت باه مادت

اصطالحات متداول در فرایند تهویه مکانیکی
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 01ساعت داده میشود از ماایای  IPPBپیشگیری از آتلکتازی ،اتساف کامل ریهها ،اصاالح اکسیژناسایون و تجاویا
دارو از طریق نبوالیار است.

حداکثر فشار راههای هوایی )Peak airway pressure or Peak inspiratory pressure (PIP
نشاندهنده فشار الزم جهت باد کردن ریهها است و بستگی به مقاومت راههاای هاوایی و ظرفیات ریاه دارد .مقادار
طبیعی فشار راههای هوایی در مرحله دم  25تا  32سانتیمترآب است که در انتهای دم به  02تاا  32ساانتیمترآب
میرسد .هنگام تنظیم آالرم حداکثر فشار  Pmaxمعموال مقدار آن  5تاا  22ساانتی متار آب بااالتر از  PIPدر نظار
گرفته میشود.

فشار متوسط راههای هوایی ) Mean airway pressureیا (MAP
منظور از فشار متوسط راههای هوایی مقدار متوسط فشار راه هوایی در کل زمان دم و بازدم می باشد .برای بررسای
اثرات سوء افاایش فشار راه هوایی استفاده از ای معیار بیش از حداکثر فشار راه هوایی ارزت دارد چرا کاه در ایا
معیار مدت زمان تاثیر فشار نیا در نظر گرفته میشود .هر عاملی زمان دم را طوالنی کناد و یاا شاروف باازدم را باه
تاریر بیاندازد فشار متوسط راههای هوایی را افاایش رواهد داد .چون استفاده از  Flowباال زمان دم را کم میکناد
بنابر ای فشار متوسط راههای هوایی با  Flowباال ،کمتر می شود.

افزایش یا کاهش فشار راههای هوائی )(Airway pressure low or high
کاهش فشار راههای هوا ی هنگامی اتفاق میافتد که یا بیمار از ونتیالتور جدا شده) (Disconnectیا نشتی( ) leak
در مدار تنفسی وجود داشته باشد که عمده علل آن عبارتند از  :کم بودن هوا در کاف لوله تراشه یا تراکئوستومی،
پارگی کاف لوله تراشه یا تراکئوستومی ،جدا شدن قسمتی از مسیر دم یا بازدم ،شل شدن اتصاالت بیمار به
ونتیالتور ،پارگی یا تر

روردگی لوله های رابط ،نشتی در محل اتصال  Humidifierیا نبوالیار یا سنسور درجه

اصطالحات متداول در فرایند تهویه مکانیکی
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حرارت ،وجود مشکالت ریوی مانند  Bronchopleural air leakکه باعا انتقال هوا به دارل فضای جنب میشود
که با مشاهده حبابهای هوا در بطریهای چست تیوپ مشخص میگردد و تنظیم نادرست محدوده آالرم فشار.
افاایش فشار راههای هوا ی هنگامی اتفاق میافتد که انسداد در مسیر جریان هوا وجود داشته باشد انسداد به علل
مختلفی پیش میآید که عمده علتهای آن عبارتند از :سرفه کردن بیمار ،گاز گرفت لوله تراشه ،عدم هماهنگی
بی تنفسهای بیمار و ونتیالتور ،وجود ترشحات در راههای هوا ی ،جاگذاری نادرست لوله تراشه ،وارد شدن لوله
تراشه به برونش راست ،گرفتگی (  )kinkیا تا شدهگی لولههای رابط ونتیالتور به بیمار ،گرفتگی فیلترها ،اسپاسم
برونش ،افاایش تعداد تنفسهای بیمار و تیییرات در طرح تنفسی بیمار( به علت هیپوکسمی ،ترس و اضطراب
بیمار ،ارتالالت متابولیک یا  CNSو غیره) ،تالت بیمار برای حرفزدن ،کاهش ظرفیت ریهها مانند پنومونی ،ادم
ریوی ،پنوموتوراکس ،تنظیم نادرست  PEEPیا حجم جاری ،تنظیم نادرست  ،Flow rateتنظیم نادرست محدوده
آالرم فشار.
نگهداشتن ریهها در حالت دم )(Inspiratory Hold
جهت انجام پروسیجرهای راص مانند انجام گرافی سینه یاا انادازهگیاری مقاومات  Resistanceو ظرفیات ریاههاا
 Complianceاستفاده میشود.

نگهداشتن ریهها در حالت بازدم )(Expiratory Hold
جهت انجام اندازهگیریهای راص مانند اندازه گیری  Auto PEEPیا  PEEPاستفاده میشود.

مقاومت راههای هوایی )(Resistance airway
مقاومت طبیعی راههای هوایی بی  0-1 cmH2o/L/secاست کاه تاا  6متییار مایباشاد .در صاورت وجاود لولاه
آندوتراکیال در تراشه مقدار مقاومت به  6 cmH2o/L/secیا بیشتر و با آمفیام یا آسم مقاومات راههاای هاوایی تاا
 28 cmH2o/L/secافاایش مییابد .در شرایط زیر نیا مقاومت راههای هوایی افاایش مییابد :افاایش ترشحات ،ادم
مخاط ،برونکواسپاسم ،آسپیره کردن.

اصطالحات متداول در فرایند تهویه مکانیکی
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با درمان علت میتوان افاایش مقاومت راههای هوایی را جبران نمود مثال ساکش کردن راه هوا ی ،برطارف کاردن
انسداد و یا دادن یک داروی برونکودیالتور ،تیییر دادن سرعت و یا نحوه جریان گاز نیا میتواند افاایش فشار راههای
هوایی ناشی از مقاومت راههای هوایی را تیییر دهد.

ظرفیت (قابلیت اتساع) )(Compliance
کمپلیانس ریهها یا قابلیت اتساع و قفسه سینه عبارت است از افاایش حجم ریهها به ازای افاایش فشار در دارال
آلو ولها .سیستم تنفسی هم دارای کمپلیانس دینامیکی ( )Cdynاسات و هام دارای کمپلیاانس اساتاتیکی(. )Cs
برای اندازه گیری کمپلیانس استاتیک( )Csکمپلیانس ریه و جدار سینه اندازهگیری میشود و تقریبا برابار اسات باا
 72-222ml/1cmH2o.وقتی کمپلیانس استاتیک کمتار از  02-32 ml/cmH2oاسات کاار تنفسای  WOBزیااد
است .علل کاهش کمپلیانس استاتیک عبارتند از  :محبوس شدن هوا ،ادم ریوی ،آتلکتازی ،سفت شدن بافات ریاه،
پنومونی ،پنوموتوراکس ،هموتوراکس ،جمع شدن مایع در پلور ،تیییر کمپلیانس جدار سینه ( کشش عضالنی Flail

 ، )chestپنومومدیاست و اتساف شکم (پریتونیت ،آسیت ،هرنی ،رونریای دارل شکم ).

HME filter (Heat and moisture Exchange filter) or Hygrobac filter
فیلتری است که با تی لیظ رطوبت ناشی از بازدم بیمار و نگهداری حرارت بازدمی بیمار موجب گرم و مرطوب شادن
هوای دمی تحویلی از طرف ونتیالتور به بیمار میگردد .و از انتقال آلودگی از ونتیالتور به بیمار و بر عکس جلوگیری
می کند.

حساسه جریان )(Flow Sensor
حساسه جریان وظیفه اندازهگیری حجمها و فشارها در طی مدار تنفسی بعهده دارد.

حساسه اکسیژن )(O2 Sensor
حساسه اکسیژن وظیفه اندازه گیری درصد اکسیژن تحویلی به بیمار را بعهده دارد.

14

اصطالحات متداول در فرایند تهویه مکانیکی

IPPV Intermittent positive pressure ventilation

تهویه با فشار مثبت متناوب

تهویه اجباری متناوب هماهنگ شده با فعالیتهای تنفسی بیمار
SIMV Synchronized Intermittent Mandatory ventilation
خودبخوودی (تونفسهوای خودبخوودی یوا ارادی)
تهویه با حداقل حجم دقیقه ای اجباری

)Spontaneous (spont

MMV Mandatory minute volume ventilation

هوای الزم جهت کارکرد ونتیالتور

Air supply

اکسیژن الزم جهت کارکرد ونتیالتور

O2 supply

تنفس

Respiration

تهویه

Ventilation

دم

Inspiration

بازدم

Expiration

تعداد تنفس در دقیقه

)Breath Per Minute (bpm

نارسایی یا ررابی ونتیالتور Inoperative Ventilator or Device Failure or Ventilation Inop
تعداد تنفسهای بیمار

F spont

مجموف تعداد تنفسهای بیمار و تنفسهای اجباری ونتیالتور

F total

ونتیالتور هیچگونه جریان دمی را ثبت نمیکند

Fail to cycle
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آشنايي با تنظيمات ونتيالتور و تفسير گازهاي
خون شرياني ABG
آشنايي با تنظيمات ونتيالتور و تفسير گازهاي خون شرياني ABG
مد تهويه كنترله يا اجباري يا ((Controlled Mechanical Ventilation

)CMV

در اين مد ونتيالتور هواي دمي را با حجم جاري و تعداد از پيش تعيين شده ،صرف نظر از كوشش هاي تنفسي بيمار به ريه هاي
بيمار تحويل مي دهد و در صورت كوشش تنفسي بيمار ،وي قادر به تحريك ونتيالتور براي تحويل يك تنفس مكانيكي نخواهد بود و
كوشش تنفسي بيمار توسط دستگاه بلوكه شده و موجب جنگيدن ( )Fightingبيمار با دستگاه خواهد شد.
عيب اين مد آن است اگر بي مار بيدار بوده و تالش تنفسي داشته باشد بدليل بلوك دستگاه ،گرسنگي هوا و افزايش كار تنفسي رخ
مي دهد.

مد تهويه كمكي يا (Ventilation

)AMV(Assisted-Mechanical

در اين مد ونتيالتور حجم از پيش تعيين شده اي را تنها با تحريك توسط كوششهاي دمي بيمار ،در اختيار ريه ها قرار مي دهد .به اين
معني كه فشار منفي ايجاد شده در ونتيالتور ناشي از دم ارادي بيمار ،دستگاه را تحريك كرده و ونتيالتور حجم از پيش تنظيم شده را
تحت فشار مثبت همزمان با دم بيمار به داخل ريه ها مي دمد .پس در اين مد حجم جاري بر روي دستگاه قابل تنظيم است ولي
تعداد تنفس در دقيقه برابر با تعداد تنفس ايجاد شده توسط بيمار مي باشد كه يا به تمامي آنها توسط ونتيالتور كمك حجمي مي
شود و يا با تنظيم كليد حساسيت ( )Sensitivity or Triggerتنها به دمهاي ارادي با فشار منفي مشخص كمك مي شود .در اين مد
بيمار تعيين كننده تعداد تنفس در دقيقه است پس اگر بيماري تنفس تند و سطحي داشته باشد دستگاه به تمامي اين تنفس ها با
حجم از پيش تعيين شده كمك مي كند بنابراين بيمار هيپرونتيالسيون توسط دستگاه مي شود كه بايد مد به  SIMVتغيير يابد يا با
داروهاي فلج كننده عضالني –عصبي و قرار دادن دستگاه روي مد كنتروله به بيمار كمك شود .حساسيت دستگاه بين  -5.0سانتي
متر آب (بيشترين حساسيت) تا  -05سانتي متر آب(كمترين حساسيت) قابل تنظيم است.
عيب اين مد آن است كه اگر تنفس ارادي بيمار متوقف شود (آپنه) به علت عدم ارائه تنفس اجباري توسط ونتيالتور ،تهويه بيمار بطور
كامل قطع مي شود.

مد تهويه كنتروله كمكي ((Assist-Controlled Ventilation

)ACV

در اين مد ونتيالتور به نحوي حساس( )Senseمي گردد كه در زمان وجود كوشش تنفسي توسط بيمار ،مانند مد كمكي عمل كرده و
با هر كوشش تنفسي بيمار (با فشار منفي مشخص) ،حجم هواي از پيش تعيين شده اي را به ريه ها تحويل دهد و زماني كه بيمار
كوشش تنفسي نداشته باشد مانند مد تنفسي كنترله عمل كرده و يك طرح تنفسي حداقل بصورت حجم از پيش تعيين شده اي را
در فواصل از پيش تعيين شده به ريه ها تحويل دهد.
عيب اين مد آن است كه اگر بيمار كوشش تنفسي زياد داشته باشد ،تعداد تنفسهاي كمكي تحويلي توسط دستگاه زياد شده و
بيمار هيپرونتيله مي شود.

مد تهويه متناوب اجباري ((Intermittent Mandatory Ventilation

)IMV

در اين مد تركيبي از تهويه كنتروله و تهويه ارادي است بطوريكه بيمار دم و بازدم ارادي خود را انجام مي دهد و دستگاه بدون توجه به
تنفس بيمار ،ريه ها را با حجم و تعداد از پيش تنظيم شده تهويه مي نمايد يعني بيمار در بين تنفسهاي اجباري تحويلي ونتيالتور قادر
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به انجام تنفس هاي ارادي با حجم و تعداد دلخواه مي باشد ولي اين تنفسها ديگر توسط دستگاه حمايت نمي شود .لذا حجم تنفس
ارادي د ر اين مد متغير است و با كاهش تنفسهاي اجباري دستگاه ،بيمار فرصت مي يابد تا با كوشش تنفسي و با بهره گيري از
عضالت تنفسي سهم بيشتري از تهويه را به خود اختصاص دهد .بهره گيري مد  IMVهمراه با  CPAPبه جدا سازي موفقيت آميز بيمار
از ونتيالتور مي انجامد.
در اين مد ب ه دليل فشار راه هوايي كمتر ،فشار داخل توراكس كمتر و بازگشت وريدي بهتر انجام مي گردد و افت برون ده قلب كاهش
مي يابد.
عيب اين مد تداخل تنفسي بين تنفسهاي اجباري دستگاه با تنفس ارادي بيمار است كه منجر به عدم تطابق بيمار با دستگاه شده و
منتهي به تهويه ناكافي و افزايش بيش از حد فشار راه هوايي و در نهايت احتمال باروتروما مي شود.
مد تهويه اجباري متناوب هماهنگ شده

(SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation
اين مد ترکيبی از تهویه ارادی و تهویه کمکی است .ونتيالتور در فواصل از پيش تعيين شده به کوشش تنفسی بيمار حساس
( )Sensitizedشده و به این کوشش بصورت تحویل یک تنفس کمکی مکانيکی پاسخ می دهد .در فواصل این سيکل های کمکی
بيمار بطور ارادی با تعداد و حجم انتخابی خود ،تنفس می کند و ونتيالتور کمکی به این تنفسهای ارادی نمی کند .مثال ً اگر تعداد
 SIMV 6بار در دقيقه تن ظيم شود ونتيالتور به بيمار اجازه می دهد که بطور ارادی تنفس نموده و هر  05ثانيه منتظر اولين کوشش
دمی بيمار می ماند ،زمانی که کوشش تنفسی توسط بيمار صورت گرفت ،همزمان ونتيالتور نيز یک تنفس کمکی (اجباری) با حجم از
پيش تنظيم شده تحت فشار مثبت همزمان با شروع دم به ریه ها تحویل می دهد .به عبارت دیگر دستگاه در هر مقطع  05ثانيه ای
به اولين دم بيمار پاسخ حجمی می دهد سپس تا 05ثانيه غير فعال باقی می ماند و این سيکل های اجباری منطبق با دم تکرار می
گردد.

مد تهویه ارادي (Ventilation

)Spontaneous

در این مد ونتيالتور هيچگون ه تنفس اجباری یا کمکی به ریه های بيمار تحویل نمی دهد و بيمار تعيين کننده کل کار تنفسی بوده،
حجم تنفسی و تعداد تنفس در دقيقه بستگی به کوشش تنفسی و توانایی عضالت تنفسی بيمار دارد .در این مد تنفس ارادی بيمار
با درصد اکسيژن تنظيمی(  ) Fio2بر روی دستگاه صورت می گيرد و ميزان حجم جاری دمی و بازدمی ،تعداد تنفس ،فشار راههای
هوایی ،درصد اکسيژن تجویزی و مقاومت و کمپليانس راههای بيمار مانيتورینگ می گردد .در این مد  CPAPو حمایت فشاری تهویه
( )PSVمی تواند مورد استفاده قرار گيرد.

مد تهویه با حمایت فشاری ((Pressure Support Ventilation

)PSV

این مد در برخی ونتيالتورهای ميکروپروسسوری تعبيه شده است .در مدهایی که در آنها امکان تنفس ارادی وجود دارد
( ) Spontaneous, SIMV, IMVمی توان از مد تهویه با حمایت فشاری جهت تقویت کوشش تنفسی ارادی بيمار استفاده نمود .شروع
دم توسط بيمار محرک اصلی شروع کار ونتيالتور در این مد است .در این مد به دم ارادی بيمار کمک می شود .کاهش حجم جاری و
افزایش تعداد تنفس ناشی از بکارگيری سایر مدها ،در مد تهویه با حمایت فشاری قابل اصالح و جبران است .از این مد جهت
جداسازی موفقيت آميز بيمار از ونتيالتور کمک گرفته می شود .این مد فقط در بيمارانی که تنفس قابل قبول و معتبری دارند مورد
استفاده قرار می گيرد چرا که تمام تنفس ها توسط بيمار انجام می شود.
یکی از مزایای استفاده از  SIMVهمراه با  P.Sآنست که در صورت آپنه ،بيمار تعداد مشخصي از تنفس را با حجم از پيش تنظيم شده
دريافت خواهد كرد.
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 P.Sبدو صورت  High Levelو  Low Levelمي تواند تحويل بيمار شود .زماني كه  P.Sهمراه با  PEEPاستفاده مي شود ،فشار دمي
حداكثر( )PIPمعادل با سطح  P.Sبه عالوه مقدار  PEEPخواهد بود.
عيب اصلي  P.Sآن است كه حجم جاري متغير بوده و بنابراين تضميني براي تهويه كافي آلوئلي وجود ندارد .در صورت كاهش
كمپليانس يا افزايش مقاومت به علت فاكتورهاي مربوط به دستگاه يا بيمار ،حجم جاري كاهش مي يابد .مثالً در بيمار دچار
برونكواسپاسم يا بيمار داراي ترشحات زياد در راه هوايي بايستي  P.Sبا دقت مورد استفاده قرار گيرد.
مد تهويه با حمايت فشاري غير تهاجمي

((Noninvasive Pressure Support Ventilation

))NIPSV

اين مد شبيه تهويه با حمايت فشاري دمي ( )P.Sاست اما در اينجا نيازي به راه هوايي مصنوعي وجود ندارد .حجم جاري ،سرعت
جريان و زمان دم بر حسب كوشش تنفسي بيمار ،مقدار فشار تنظيم شده و تغيير در كمپليانس و مقاومت متغير مي باشد .نامهاي
ديگر اين مد  NIPPVو  BLPAPاست .تهويه با اين مد از طريق ماسك كامالً فيكس شده با بيني صورت مي گيرد.

PCV


موارد استفاده :



 PCVمی تواند به عنوان روشی جهت تدارك حمایت كامل تهویه ای در بيماران با ریه های فاقد ظرفيت ( )noncompliantكه
فشار های باالی راه هوایی و اكسيژناسيون ضعيف را در تهویه با سيكل حجمی از خود نشان ميدهند مورد استفاده قرار
گيرد(.بيماران دچار) ARDS

پارامترهاي اصلي جهت تفسير گازهاي خون شرياني

عالوه بر  PaO2و  ،O2 Satساير مقادير الزم براي تفسير اختالالت اسيد و باز شامل Base Excess ،HCO3 ،PaCO2 ،PH
) BD ،Total CO2 Conent ،(BEو  Anion Gapاست.

PH
 PHطبيعي خون بين  5..0تا  5..0است PH .باالتر از  5..0آلكالمي و  PHزير  5..0اسيدمي گفته ميشود .بطور متوسط ميزان آن
 5..5در نظر گرفته مي شود.
۲PaCO
نمايانگر ميزان دي اكسيد كربن موجود در خون شرياني است .ميزان طبيعي آن  .0-.0ميلي متر جيوه است .افزايش بيش از .0
 mmHgاسيدوز تنفسي و كاهش آن از  mmHg.0آلكالوز تنفسي ناميده مي شود.

اصطالحات متداول در فرایند تهویه مکانیکی

18

۳HCO
ميزان طبيعي يون بيكربنات بين  22تا  2۶ميلي اكي واالن در ليتر است .افزايش آن از 2۶ميلي اكي واالن در ليتر بيانگر آلكالوز
متابوليك و كاهش آن از  22ميلي اكي واالن درليتر بيانگر اسيدوز متابوليك است.

افزايش باز (Excess) (BE

)Base

در شرايطي كه  PaCO2در حرارت  .5درجه سانتيگراد ،معادل  mmHg .5بوده و كمبود اكسيژن نيز وجود نداشته باشد BE ،به مقدار
اسيد يا بازي اطالق مي گردد كه براي حفظ  PHدر حد طبيعي و نيز حفظ بيكربنات به ميزان  2.ميلي اكي واالن در ليتر مورد نياز
است .مقدار طبيعي  BEبين  +2و -2متغيير بوده و بر حسب ميلي اكي واالن در ليتر بيان مي شود .افزايش  BEاز  +2نمايانگر
احتباس باز غير فرار و يا به عبارت ديگر آلكالوز متابوليك و كاهش  BEاز  -2نمايانگر احتباس اسيد غير فرار و يا به عبارت ديگر اسيدوز
متابوليك است.

باز بافری (Base) (BB

)Buffer

يك معيار تشخيصي براي تغييرات متابوليك اسيد و باز است BB .حاصل جمع آنيونهاي پالسما يعني بيكربنات ،پروتئين ،هموگلوبين و
فسفاتها بوده و مقدار آن معادل  .2ميلي مول در ليتر است ( .)BB = BE +42از آنجا كه  BEپالسما در حال تعادل تقريبا برابر با صفر
است BB = 42 ،خواهد بود كه در صورت آلكالوز متابوليك مقدار آن افزايش يافته و در صورت اسيدوز متابوليك ،از ميزان آن كاسته مي
شود .تغييرات  CO2شرياني بر  BBبي تاثير مي باشد.
روش تفسير برگه آزمايش گازهاي خون شرياني ()ABG
مرحله اول
مشاهده مقدار  PaO2و  : O2 Satابتدا به  PaO2توجه شود كه آيا بيمار دچار هايپوكسمي است؟  PaO2به اكسيژن محلول در خون بر
ميگردد و در حالت طبيعي مقدار آن بين  05 - 055ميلي متر جيوه است PaO2 .بين  05تا  57ميلي متر جيوه را هايپوكسي خفيف،
بين  .5تا  07ميلي متر جيوه را هايپوكسي متوسط و كمتر از  .5ميلي متر جيوه را هايپوكسي شديد مي نامند .مقادير زير  .5ميلي
متر جيوه بسيار مخاطره آميز است.
 O2 Satيا درصد اشباع هموگلوبين از اكسيژن مي باشد كه به مقدار  PaO2و عوامل موثر بر منحني شكست اكسي ـ هموگلوبين
وابسته است .بجز در افراد مبتال به  COPDميزان  O2 Satزير  %05احتمال خون وريدي را مطرح مي نمايد.
مرحله دوم
با توجه به  PHمشخص مي شود كه در وضعيت نرمال يا اسيدي يا بازي قرار داريم PH .زير  5..5اسيدي و پايين تر از  5..0اسيدوز
خوانده مي شود همچنين  PHباالي  5..5قليايي و باالتر از  5..0آلكالوز تلقي مي شود.
مرحله سوم
با توجه به  PaCO2مشخص شود كه اسيدوز تنفسي يا آلكالوز تنفسي يا حالت نرمال وجود دارد PaCO2 .كمتر از  .0آلكالوز تنفسي و
باالتر از  .0اسيدوز تنفسي است.
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مرحله چهارم
به يون بيكربنات  -HCO3توجه مي شود تا مشخص گردد كه اسيدوز متابوليك يا آلكالوز متابوليك يا حالت نرمال وجود دارد .مقادير بيش
از  20ميلي اكي واالن در ليتر نمايانگر آلكالوز متابوليك و كمتر از  22ميلي اكي واالن در ليتر نشان دهنده اسيدوز متابوليك است.
مرحله پنجم
به مقدار  BEتوجه شود ،اين معيار براي تفسير اسيدوز و آلكالوز با منشا متابوليك دقيق تر از يون بيكربنات است .در صورتيكه بيش از
 +2باشد نمايانگر آلكالوز متابوليك و اگر كمتر از  -2باشد نمايانگر اسيدوز متابوليك است.
مرحله ششم
آيا  PHجبران شده است يا بدون جبران؟ در بدن مكانيزمهاي جبراني (بافري ،تنفسي ،متابوليك) در زمان اختالالت اسيدو باز فعال
ميشوند پس يكي از سه حالت زير وجود دارد :
الف) بدون جبران
در اين حالت  PHغير طبيعي بوده PaCO2 ،يا  HCO3نيز غير طبيعي هستند .در اين حالت با توجه به  .PHنوع اختالل (اسيدوز يا
آلكالوز) مشخص مي گردد و  PaCO2بيانگر اختالل تنفسي و  HCO3نمايانگر اختالل متابوليك خواهد بود.
مثال:
PaO2 = 60mmHg PH = 7.25 , PaCO2 = 50mmHg , HCO3 = 22meq/l
با توجه به  PHو بر اساس  PCO2تشخيص اسيدوز تنفسي جبران نشده ميباشد.

قانون : I
اگر تغييرات  PHو  PaCO2در جهت مخالف يكديگر باشد ،يك بيماري تنفسي وجود دارد :
PH = 7.32 PaCO2 = 50 mmHg HCO3 = 24 meq/l
قانون : II
اگر تغييرات  PHو  -HCO3هم جهت باشند ،يك بيماري متابوليك وجود دارد :
PH = 7.32 PaCO2 = 40 mmHg HCO3- = 18 meq/l
ب ) جبران ناقص
در اين حالت  HCO3 ،PHو  PaCO2هر سه غير طبيعي هستند .بدين معني كه مكانيسمهاي جبراني فعال شده اند اما موفق به
اصالح كامل  PHنشده اند .براي تشخيص اختالل اوليه و مكانيسم جبراني ،ابتدا به مقادير  HCO3و  PaCO2توجه مي شود و سپس
 PHمد نظر قرار مي گيرد و قانون سوم مطرح ميشود :
قانون : III
اگر تغييرات  PaCO2و  -HCO3هم جهت باشند ،بدن در حال جبران عدم تعادل است :
PH = 7.30 PaCO2 = 25 mmHg HCO3- = 12 meq/l
در اين مثال يك بيماري متابوليك وجود دارد .كاهش  PaCO2يك مكانيسم جبراني است و تشخيص اسيدوز متابوليك با جبران ناقص
سيستم تنفسي مي باشد.
ج ) جبران كامل
در اين حالت  PHطبيعي ،ولي  PaCO2و  -HCO3هر دو غير طبيعي هستند.
قانون : IV
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در وضعيت جبران كامل ،براي تشخيص اختالل اوليه و مكانيسم جبراني ابتدا با نگاه كردن به مقادير  HCO3- BEو  PaCO2نوع اختالل
را مشخص كرده ،سپس به مقدار  PHتوجه مي كنيم:
0ـ در صورتيكه ميزان  PHبين  5..5 – 5..0بود ،علت اوليه اسيدوز است.
2ـ در صورتيكه ميزان  PHبين  5..0 – 5..5بود ،علت اوليه آلكالوز است .مثال :
PH = 7.42 PaCO2 = 50 mmHg HCO3- = 32 meq/L
تشخيص  :آلكالوز متابوليك ،اسيدوز تنفسي ،جبران كامل
بيماري اوليه  :آلكالوز متابوليك (با جبران كامل
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