تفسیر گازٌای خُوی
تعریف:
تفسیز گبسُبی خًْی بَ بزرسی

گبسُبی خْى ضزیبًی ( )A.B.Gضٌبختَ ضذٍ است ،ایي آسهبیص هیشاى

اکسیژى ،دی اکسیذ کزبي ّ اسیذیتَ()PHخْى را ًطبى هیذُذ.
ٌدف از اوجام (:)A.B.G
بب اًجبم ایي آسهبیص هی تْاى بَ ًتبیج سیز دست یبفت:
 .1آگبُی اس چگًْگی ػولکزدّ ّضؼیت کلیَ ُب،ضطِب ّ هیشاى تأثیز آًِب بز (PHاسیذی-ببسی) خْى.
 .2چگًْگی تببدل ّ اًتمبل اکسیژى ّ دی اکسیذ کزبي بیي ضطِب ّخْى ،در ًتیجَ بَ چگًْگی ػولکزد
ضطِب پی بزد.
 .3آگبُی اس بیوبریِبی تٌفسیّ،ضؼیت ضطِب ّاستفبدٍ اس اکسیژى درهبًی دررفغ بیوبری.
مُارد قابل تُجً:


بزای اًجبم ً،A.B.Gوًَْ خْى اس ضزیبى گزفتَ هی ضْد.در ایي آسهبیص فطبر اکسیژى ّدی اکسیذ
کزبي،ظزفیت اکسیژى،اکسیژى اضببع ضذٍ ،ظزفیت بی کزبٌبت سذین ّPHخْى اًذاسگیزی هی ضْد.



اکسیژى هْجْد در ضص ُب اس طزیك جزیبى خْى بیي ببفتِب حول هیگزدد،ببیذ خبطز ًطبى کزد کَ تٌِب
همذار خیلی کوی اس آى در ضزیبًِب بصْرت اضببع ضذٍ ببلی هی هبًذ.هیشاى ببلی هبًذُبَ فطبر اکسیژًوْجْد
بستگی دارد(فطبری کَ گبس بَ دیْارٍ ضزیبى ّارد هی کٌذ)،در ّالغ فطبر اکسیژى همذار اکسیژًی کَ اس ضص
ُب بَ خْى هٌتمل هی ضْد را ًطبى هیذ ُذ.



دی اکسیذ کزبي حبصل اس هتببْلیسن سلْل بَ خْى ببسگزداًذٍ هیطْد .هیشاى فطبر دی اکسیذ کزبي
هْجْد در آسهبیص ًطبى دٌُذٍ تِْیَ هٌبسب ضص ُب است.



همذاری اس اکسیژى بب ُوْگلْبیي خْى( ،)Hbپزّتئیي آُي هْجْد در گلبْلِبی لزهش خْى تزکیب(ببًذ)
هیطْد .بب اًجبم ّ A.B.Gارسیببی هیشاى اکسیژى اضببع ضذٍ  ،همذاراکسیژى ببًذ ضذٍ بب

ً Hbطبى دادٍ

هیطْد.


هیشاى دی اکسیذ کزبي غیز اضببع ضذٍ در خْى ًسبت بَ اکسیژى،بی کزبٌبت ّ اسیذ کزبٌیک بیطتز
است.آهبدگی دی اکسیذ کزبي ًسبت بَ اکسیژى جِت اضببع ضذى در خْى بیطتز است سیزا دی اکسیذکزبي
تزکیبی اس بی کزبٌبت ّ همذار کوتزی اس اسیذ کزبٌیک هیببضذ.



سهبًیکَ هیشاىO2,CO2طبیؼی ببضذً،سبت اسیذ کزبٌیک بَ بی کزبٌبت ظزفیت PHخْى را هی سبسد
ّآى را در حذی ًگَ هیذارًذ کَ هٌبسب ػولکزد سلْلِب ببضذ.



ضص ُب ّ کلیَ ُب ُز دّ بز ًسبت اسیذ کزبٌیک بَ بی کزبٌبت هؤثزًذ(ضص ُب بز هیشاى اسیذ کزبٌیک
ّ کلیَ ُب بز بی کزبٌبت).



در صْرتیکَ ػولکزد ارگبًِبی دیگز هختل گزدد بز ًتیجَ درصذ اسیذی-ببسی،تغییزات بی
کزبٌبتً،تبیج غیز طبیؼی گبسُبی خًْی تأثیز خْاُذ گذاضت.
مراحل فرآیىد:

.1

ًوًَْ خْى ببیذ اس ضزیبى گزفتَ ضْد(هؼوْال"اس ضزیبى هچ دست ،کطبلَ راى ّببسّ گزفتَ هی ضْد).

.2

هحل ًوًَْ گیزی ّ اطزاف آى را بب هبدٍ آًتی سپتیک تویش ضْد.

.3

جِت ًوًَْ گیزی اس ًیذل سبیش کْچک ّسزًگ یکببر هصزف استفبدٍ کٌیذ.

.4

بؼذ اس ًوًَْ گیزی ً،وًَْ را سزیؼب"جِت بزرسی بَ آسهبیطگبٍ هٌتمل کٌیذ.
آمادي کردن بیمار:
در ایي هْرد آهبدگی خبصی ًیبس ًیست:

.1

بیوبر اس ًظز خْردى هبیؼبت ّ خْراکی هوٌْػیت ًذارد.

.2

در صْرتیکَ بیوبر ًیبس بَ اکسیژى درهبًی داضتَ ببضذ20 ،دلیمَ لبل اس اًجبم آسهبیص غلظت اکسیژى
را ثببت ًگِذاضتَ ضْد.

.3

در صْرتیکَ ًیبس ببضذ ًوًَْ بذّى اکسیژى درهبًی اًجبم گیزد20 ،دلیمَ لبل اس ًوًَْ گیزی اکسیژى
درهبًی لطغ گزدد.

.4

تٌفس بیوبر در حیي ًوًَْ گیزی ببیذ طبیؼی ببضذ.
مراقبتٍای بعداز ومُوً گیری:



بؼذاس ًوًَْ گیزی ،بزای جلْگیزی اس خًْزیشی هحل رابوذت 10تب 15دلیمَ فطبر دُیذ.



هحل ًوًَْ گیزی را پبًسوبى کٌیذ.



بیوبر را بَ آراهی در حبلت استزاحت لزار دُیذ.



بؼذاس ًوًَْ گیزی ،بیوبر را اس لحبظ خًْزیشی ّ گزدش خْى ببیذ چک کزد.

خطرات احتمالی:
در صْرتیکَ ًوًَْ گیزی بذرستی اًجبم گیزد درصذ خطز خیلی کن هی ببضذ.
خطزات احتوبلی ضبهل.1 :خًْزیشی یب سخن ضذى هحل ًوًَْ گیزی .2در هحل ًوًَْ گیزی احتوبل دارد در
گزدش خْى اضکبلی ایجبد ضْد( .بٌذرت اتفبق هی افتذ)
وتایج بررسی آزمایش:


وتایج طبیعی:
 .1فطبر اکسیژى(75-100mmhg:)PaO2
 .2فطبر دی اکسیذ کزبي(35-45mmhg:)PaCO2
 .3اکسیژى اضببع ًطذٍ(15-23%:)O2CT
 .4اکسیژى اضببع ضذٍ(94-100%:)Sa O2
 .5بیکزبٌبت(22-26meq/lit:)HCO3
7.35-7.45:PH .6



وتایج غیر طبیعی:
بذًببل هطکالت تٌفسی،هتببْلیسوی،کلیْی ًتبیج فْق تغییز هی کٌذ.گبُی اّلبت بذًببل حبدثَ ای کَ رّی
تٌفس فزد اثز گذاضتَ ببضذ ًتبیج غیز طبیؼی را خْاُین دیذ(ضزبَ ُبی ّارد ضذٍ بَ سز یب گزدى).
بیوبریِبی کن خًْی ّاختالل در حول اکسیژى تْسط خْى درصذ کوی بز هیشاى اکسیژى اضببع ًطذٍ هؤثز
ببضذ.
َاژي ٌای کلیدی:



اسید-باز :در ضزایط بذى بب تببدل اسیذ کزبٌیک-بی کزبٌبت بْسیلَ سیستن تصفیَ خْى ،بَ
ًگِذاریPHدر حذ طبیؼی (7/35تب)7/45کوک خْاُذ کزد.



ٌمُگلُبیه:پزّتئیي-آُي ببًذ ضذٍ ببگلبْلِبی لزهش در حول اّلیَ اکسیژى اس ضص ُب بَ ببفتِبی بذى
هؤثز است.



:PHهیشاى اسیذیتَ اس طزیك اکسیژى اضببع ضذٍ هطخص هی ضْد.
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