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مقدمه

زاده2

با توﺟه به ايﻨكه يک شاخص با صحت تشخیصي باال ميتواند بیماراﻥ آماده برای ﺟداسازی از ونتیالتور را
به درستي شﻨاسايي ﻛﻨد و از بروز ﺟداسازی زودرس و عوارض آﻥ ﺟلوگیری نمايد اين مقاله با هدف
مقايسه دو مورد شاخص  CROPو  RSBIو بررسي ارزش تشخیصي آﻥها در پیش بیﻨي نتیجه ﺟداسازی

-1استاديار گروه داخلي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم
پزشكي مشهد ،مشهد ،ايراﻥ

از ونتیالتور انجام شد.
روش کار

-2عضو هیئت علمي گروه پرستاری داخلي ﺟراﺣي،

مطالعه ﺣاضر به روش آيﻨده نگر يک سو ﻛور بر روی  80بیمار بستری در سه آی سي يو(داخلي-عمومي–

دانشكده پرستاری و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد،

سكتههای مغزی) بیمارستاﻥ قائم(عج) مشهد از مهر سال  1394تا ارديبهشت سال 1395انجام شد .واﺣدهای

مشهد ،ايراﻥ

پژوهش بعد از اﺣراز شرايط ورود به مطالعه در يک گروه مورد بررسي قرارگرفتﻨد .همه بیماراﻥ آماده برای

-3عضو هیات علمي گروه پرستاری داخلي ﺟراﺣي،

ﺟداسازی از ونتیالتور به مدت  30دقیقه تحت تهويه با مد ﺣمايت فشاری با ﺣمايت ﺣداقل قرار گرفتﻨد .در

دانشكده پرستاری و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد،

صورت ثبات عاليم ﺣیاتي در طي اين  30دقیقه پارامترهای مورد نیاز برای محاسبه شاخصها بوسیله

مشهد ،ايراﻥ
-4ﻛارشﻨاس ارشد مراقبتهای ويژه پرستاری ،دانشكده
پرستاری و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد،
ايراﻥ

* دانشكده پرستاری و مامايي ،دانشگاه علوم
پزشكي مشهد ،مشهد ،ايراﻥ

ونتیالتور اندازهگیری و گازهای خوﻥ شرياني اندازهگیری و ثبت شد .سپس تمرين تﻨفس خود به خودی به
مدت  120دقیقه با قطعه تي انجام شد .در نهايت بر اساس نتیجه ﺟداسازی و پیش بیﻨي شاخصها ،قدرت
تشخیصي شاخصها مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتایج
تعداد  57مورد ﺟداسازی موفق و  23مورد ﺟداسازی ناموفق وﺟود داشت .ﺣساسیت شاخصهای CROP
و  RSBIبه ترتیب  %85و  %98/2و ويژگي آﻥها به ترتیب  %75و  %26بود .صحت تشخیصي شاخص
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 )% 85/2( CROPز شاخص  RSBIبیشتر بود.
نتیجهگیری
شاخص  CROPدارای بیش ترين صحت تشخیصي بود و ﺣساسیت و ويژگي آﻥ باال بود .نقطه برش
شاخص ﺟداسازی  RSBIبه همه بیماراﻥ با اتیولوژیهای مختلف قابل تعمیم نميباشد.
کلیدواژه ها
بخشهای مراقبت ويژه ،ﺟداسازی از ونتیالتور ،شاخصهای ﺟداسازی از ونتیالتور
پینوشت :اين مطالعه فاقد تضاد مﻨافع ميباشد.
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مقدمه

تصمیم گیری برای ﺟداسازی بیمار از ونتیالتور تﻨها بر اساس

تهويه مكانیكي با افزايش غلظت اﻛسیژﻥ هوای دمي ،باز ﻛردﻥ

معیارهای بالیﻨي معموال صحیح نميباشد و مﻨجر به ﺟدايي زود

مجدد آلوئولهای روی هم خوابیده (ﻛالپس) و فراهم ﻛردﻥ

هﻨگام و ناموفق ميشود ( .)7لذا عالوه بر معیارهای بالیﻨي بايد

تهويه ﻛافي آلوئولي دارای اثرات سودمﻨدی بر روی

تستهای فیزيولوژيک را نیز مدنظر قرار داد .اين تستهای

پاتوفیزيولوژی نارسايي ﺣاد ريوی است اما با عوارضي مانﻨد

فیزيولوژيک تحت عﻨواﻥ پیش گو ﻛﻨﻨدههای نتايج ﺟداسازی

افزايش خطر سیﻨوزيت ،آسیب راههای هوايي ،ترمبو آمبولیسم،

مطرح هستﻨد .يكي از داليل شكست در ﺟداسازی وﺟود

خونريزی معده – رودهای ،پﻨوموني ،وابستگي به ونتیالتور،

فاﻛتورهای متعدد تاثیر گذار ميباشد .لذا شاخصها و معیارهايي

ترومای فشاری به ريه ،صدمه به ريه ناشي از ونتیالتور و غیره

ﻛه يک مكانیسم پاتوفیزيولوژيک را در نظر ميگیرند معتبر

همراه ميباشد ( .)1بﻨابراين وقتي نیاز به تﻨفس مصﻨوعي مرتفع

نميباشﻨد و صحت ﻛافي ندارند .شاخصهايي ﻛه مكانیسمهای

ميشود بايد هر چه سريعتر به فكر ﺟداسازی بیمار از ونتیالتور و

متعدد را در نظر ميگیرند از صحت باالتری برخوردارند (.)8

شروع تﻨفس خود به خودی افتاد ( .)2ﻛمبود تخت در بخشهای

تمايل زيادی برای تعیین شاخصهای قابل اندازهگیری

مراقبت ويژه و همچﻨین ﻛمبود تجهیزات تهويه مكانیكي در

اختصاصي برای پیش بیﻨي نتايج ﺟداسازی وﺟود دارد ،با اين

بیمارستاﻥها مخصوصا در ﻛشور ما همیشه به عﻨواﻥ يک مشكل

وﺟود شاخص مﻨفردی ﻛه در اين پیش بیﻨي موفق باشد هﻨوز

مهم و همیشگي در سیستم سالمت تلقي ميشود .بﻨابراين ضمن

مشخص نشده است (.)2

در نظر داشتن طول مدت بستری در بخشهای ويژه و خطرات

يانگ و توبین شاخص ﻛمپلیانس ،ريت تﻨفسي ،اﻛسیژناسیوﻥ و

قطع تهويه مصﻨوعي با پیدا ﻛردﻥ روشهايي برای ﻛوتاه ﻛردﻥ

فشار را معرفي ﻛردند ( .)2اين شاخص عبارتست از :

بستری و دوره وابستگي به تهويه مصﻨوعي ميتواﻥ به ﻛاهش

CROP = [Cdyn 1× MIP × PaO2/PAO2] / f2

هزيﻨههای درماﻥ و عوارض تهويه مكانیكي ﻛمک شاياني ﻛرد

يكي از بهترين شاخصها ،شاخص تﻨفس سريع و سطحي

(. )3

( )RSBI3يا نسبت تعداد تﻨفس به ﺣجم ﺟاری است

ﺟداسازی به موقع ،سريع ،بدوﻥ عارضه وموفق با ﻛوتاه ﻛردﻥ

( )RR/Tvﻛه توسط يانگ و همكارانش در سال  1991با

دوره تهويه مكانیكي سبب ﻛاهش عوارض تهويه (ﻛاهش بازده

ارزش اخباری مثبت  %85معرفي شد (.)7،9،10

قلبي و عفونتهای ناشي از تهويه مصﻨوعي) ،هايپر و

استفاده از اين شاخصها مورد بحث است .بعضي از مولفین

هیپوونتیالسیوﻥ ،آتلكتازی ،مسمومیت با اﻛسیژﻥ ،ترومای

استفاده از شاخصها را ضروری ميدانﻨد در ﺣالي ﻛه بعضي

فشاری و وابستگي رواني به ونتیالتور ميشود ( .)4طوالني شدﻥ

ديگر عﻨواﻥ ميﻛﻨﻨد ﻛه استفاده از اين شاخصها برای شروع

غیر ضروری تهويه مكانیكي با افزايش مرگ و میر همراه است

تمرين تﻨفس خود به خودی ضرورتي ندارد ( .)5در ﺣالیكه

( .)5اين در ﺣالي است ﻛه قطع ناموفق ﺣمايت ونتیالتور نیز

توسعه شاخصهای ﺟداسازی امیدوار ﻛﻨﻨده به نظر ميرسد اما

اغلب سبب خستگي عضالت تﻨفسي و تحمیل استرس ﺟدی به

صحت بااليي ﻛه در مورد هر يک از شاخصها در مطالعات

سیستم قلب و عروق و تﻨفسي ميشود (.)6

dynamic compliance
respiratory rate
rapid shallow breathing index

1
2
3
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ابتدايي گزارش شده است در مطالعات بعدی تكرار نشده است

 30دقیقه ( 7نفر) ،در نهايت تحلیل دادهها بر روی  80نفر انجام

( .)8در مﻨابع هیچ شاخصي به عﻨواﻥ گلد استاندارد مشخص

شد.

نشده است و نتايج يكساني در مقاالت ارائه شده در مورد صحت

فرمول شماره:1
)n= (Z1-α/2)2× (Sn× (1-Sn)) / (I2× P
P= 0.7, Sn= 0.96
Z1-α/2= 1.96

شاخصها وﺟود ندارد .روشي ﻛه به صورت روتین برای
ﺟداسازی بیماراﻥ از ونتیالتور در آی سي يوهای بیمارستاﻥ قائم
انجام ميشود بر اساس قضاوت بالیﻨي است ﻛه معموال

فرمول شماره :2

صحیحﻨیت و مﻨجر به لوله گذاری مجدد ميشود .لذا مقايسه

I(Persision)= 0.05
))n= (Z1-α/2)2× (Sp× (1-Sp)) / (I2× (1-P
P= 0.7, SP= 0.8
Z1-α/2= 1.96
I(Persision)= 0.05
ابتدا با استفاده از فرم انتخاب واﺣد پژوهش ،بیماراﻥ واﺟد

شاخصها از نظر پیش بیﻨي صحیح نتیجه ﺟداسازی ﻛمک
شاياني در فرآيﻨد ﺟداسازی به پرستاراﻥ و پزشكاﻥ خواهد ﻛرد.
دو مورد از شاخصهای معرفي شده  CROPو  RSBIهستﻨد
اما بررسي ارزش آﻥها در پیش بیﻨي نتیجه ﺟداسازی از ونتیالتور
متفاوت و يا متﻨاقض بوده است .هدف اين مطالعه مقايسه بین
شاخصهای CROPو  RSBIدر پیش بیﻨي نتیجه ﺟداسازی از
ونتیالتور بوده است.
مواد و روش ها
اين مطالعه از نوع آيﻨده نگر يک سو ﻛور ميباشد .پس از اخذ
مجوز ﻛمیته اخالق و معرفينامه ﻛتبي از دانشكده پرستاری
مامايي مشهد و ارائه آﻥ به مسئولین بیمارستاﻥ قائم(عج)،
پژوهشگر در سه بخش مراقبتهای ويژه داخلي ،سكتههای
مغزی و ﺟﻨرال اين بیمارستاﻥ اقدام به ﺟمع آوری دادهها نمود.
ﺣجم نمونه:
برای تعیین ﺣجم نمونه اولیه از نتايج مطالعه بر روی  30نفر و
فرمول ﺣجم نمونه برای مطالعات ﺣساسیت و ويژگي با ضريب
اطمیﻨاﻥ  %95برای هر ﻛدام از شش شاخص مورد نظر در
اهداف اختصاصي استفاده شد ﻛه بیشترين ﺣجم نمونه مربوط به
شاخص  IWIمعادل  76نفر برای ﺣساسیت و  38نفر برای
ويژگي محاسبه شد ﻛه برای اطمیﻨاﻥ بیشتر  90نفر مورد مطالعه
قرار گرفتﻨد ﻛه با ﺣذف  10نفر به داليل خارج شدﻥ اتفاقي
لوله تراشه (2نفر) ،هموپتزی درﺣین اﺟرای فرآيﻨد ( 1نفر) ،عدم
تحمل تﻨفس خود به خودی با ﺣمايت ﺣداقل ونتیالتور به مدت

شرايط ،انتخاب شدند و دادههای دموگرافیک و دادههای
مربوط به بیماری هر فرد توسط پژوهشگر از طريق مراﺟعه به
پرونده گردآوری شد .همه پزشكاﻥ و پرستاراﻥ بخشهای
مراقبت ويژه از روند پژوهش آگاه شدند و برای اطمیﻨاﻥ بیشتر،
يک نمودار ﻛه به طور خالصه روند مطالعه را نشاﻥ ميداد به
پرستاراﻥ و پزشكاﻥ داده شد .واﺣدهای پژوهش مطابق
معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند و در يک گروه مورد
بررسي قرار گرفتﻨد.
ﺟهت روايي فرم انتخاب واﺣدهای پژوهش ،فرم اطالعات
دموگرافیک از روايي محتوا استفاده شد ،به طوریﻛه در اختیار
ده نفر از اساتید و صاﺣب نظراﻥ شامل استاد راهﻨما و مشاورين
تخصصي و اعضای هیئت علمي دانشكدههای پرستاری و
پزشكي مشهد قرارگرفت و پس از بررسي توسط آناﻥ ،نظرات
بررسي و اصالﺣات الزم در ابزار اعمال گرديد .روايي دستگاه
گازومتری ( ،)Gem PREMIER 3000دستگاه پالس
اﻛسي متری ) (SAADAT ALBORZ B9و دستگاه
تﻨفس مصﻨوعي( )Graphnetمورد استفاده از آنجايي ﻛه از
شرﻛت معتبری بودند تايید شده بود .از طرفي روايي دستگاه
گازومتری به مﻨظور اندازه گیری گازهای خوﻥ شرياني توسط
مطالعات مورد تايید قرار گرفته است ( .)11پايايي دستگاه
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گازومتری به صورت ﻛالیبراسیوﻥ داخلي تايید شد به اين معﻨي

تﻨفسي ﺣمايت فشاری 4با تﻨظیمات  PSV = 5و ،PEEP = 5

ﻛه اين دستگاه پس از هر بار ﻛه گازهای خوني شرياني را

به مدت  30دقیقه قرار گرفتﻨد .در اين  30دقیقه عاليم ﺣیاتي

آنالیز ميﻛﻨد خودش را به مدت  2دقیقه به صورت اتوماتیک

بیماراﻥ شامل تعداد ضرباﻥ قلب ،تعداد تﻨفس ،فشار خوﻥ و

ﻛالیبره ميﻛﻨد .ﺟهت تعیین پايايي دستگاه مانیتوريﻨگ پالس

 ،SpO2پايش و ثبت شد .در صورت پايدار بودﻥ اين عالئم

اﻛسي متر قبل از مطالعه در مورد ده نفر با يک دستگاه معتبر

بیمار از دستگاه ونتیالتور ﺟدا شد .در غیر ايﻨصورت بیمار از

ديگر( دستگاه مانیتوريﻨگ سیار سعادت) صحت آﻥ مقايسه

مطالعه خارج شد.

شد.

به مﻨظور محاسبه شاخصهای مورد ارزيابي در اين مطالعه،

معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود از )1 :دارا بودﻥ شرايط

پارامترهای الزم بعد از  30دقیقه تﻨفس خود به خودی با ﺣمايت

اولیه برای ﺟداسازی شامل :بهبودی وضعیت اﻛسیژناسیوﻥ با

ﺣداقل ونتیالتور و بالفاصله قبل از ﺟداسازی از دستگاه ،توسط

شرط  SpO 2 ≤ %90يا  PaO 2 ≤ 60mmHgبا FiO ≤ 0/4

پژوهشگر و با ﻛمک ونتیالتور اندازه گیری شد PIMax .از

 2و  ،PEEP ≥ 5بهبودی وضعیت تهويهای با  PaCO2پايه،

طريق ونتیالتور گراف نت و از قسمت محاسباتي اين دستگاه،

تعداد تﻨفس ﻛمتر از  35تﻨفس در دقیقه ،هموديﻨامیک پايدار

اندازه گیری شد .يک نمونه خوﻥ شرياني 5برای اندازه گیری

بدوﻥ دريافت داروی وازوپرسور يا با دريافت دوز ﺣداقل (مثال

درصد اشباع هموگلوبین از اﻛسیژﻥ ،فشار اﻛسیژﻥ و دی اﻛسید

برای دوپامین دوز ﻛمتر از  ،)5µg/kg/minتعداد ضرباﻥ قلب

ﻛربن خوﻥ شرياني نیز در پاياﻥ  30دقیقه از بیمار گرفته شد.

ﻛمتر از  140ضربه در دقیقه ،عدم وﺟود اختالالت اسید و باز

شاخصها بعد از پاياﻥ فرآيﻨد ﺟداسازی با فرمولهای مربوطه

در تست گازهای خوﻥ شرياني و هموگلوبین بیشتر از

محاسبه شدند ولي تیم مسئول ﺟداسازی اطالعي از پیش بیﻨي

( )2/8mg/dlسن بین  18تا  85سال  )3اتصال به ونتیالتور با

شاخصها قبل ازﺟداسازی نداشتﻨد .لذا عدد شاخص در روند

مارک گراف نت برای ﺣداقل  24ساعت  )4نمره ﻛمای

ﺟداسازی تاثیری نداشت و ادامه يا قطع فرآيﻨد ﺟداسازی بر

گالسكو بیشتر از  )5 8نمره  RASSبین  -2تا  .0معیارهای

عهده تیم درماني بود.

خروج از پژوهش نیز شامل بروز عاليم عدم تحمل و ديسترس

پس از ﺟداسازی بیمار از ونتیالتور ،به مدت  120دقیقه تمرين

تﻨفسي بیمار طي  30دقیقه تﻨفس ارادی با مد تهويهای ﺣمايت

تﻨفس خود به خودی بدوﻥ ﺣمايت ونتیالتور و با قطعه تي6

فشاری با تﻨظیمات  PSV = 5و  ،PEEP = 5وقوع هر گونه

انجام شد .در تمام مدت  120دقیقه از لحاظ عاليم عدم تحمل يا

اختالل ﺣادی نیازمﻨد مداخله اورژانسي برای بیمار مانﻨد

عاليم شكست در تمرين تﻨفس خود به خودی بررسي شد .در

نارسايي ارگاﻥ ﺟديد ،ﺣوادث قلبي – عروقي يا ريوی ﺣاد مثل

صورت بروز هر يک از عاليم زير تمرين تﻨفس خود به خودی،

سكته قلبي و آمبولي ريه ،خروج اتفاقي لوله تراشه قبل از ﻛامل

شكست خورده تلقي شد و بیمار به مد تهويه ای قبلي خود باز

شدﻥ پروتكل ﺟداسازی بود.

گردانده شد .عاليم عدم تحمل تمرين تﻨفس خود به خودی

در مرﺣله اول بیماراني ﻛه بر اساس معیارهای اولیه آماده

شامل موارد ذيل بود:

ﺟداسازی از ونتیالتور بودند شﻨاسايي شدند .فرآيﻨد ﺟداسازی
روتین برای اين بیماراﻥ بصورت زير اﺟرا شد .به مﻨظور يكساﻥ
سازی همه بیماراﻥ قبل از شروع ﺟداسازی تحت تهويه با مد

4

PSV
5
Atrial Blood Gas
6
T-Piece
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افت SpO2به زير  %90و  PaO2به ﻛمتر از 60 mmHg

بیﻨي شاخص موفقیت در ﺟداسازی باشد ولي نتیجه ﺟداسازی

(برای بیماراﻥ مبتال به هیپوﻛسي مزمن  SpO2به زير  %85و

بیمار ناموفق باشد .مﻨفي ﻛاذب وقتي است ﻛه پیش بیﻨي شاخص

 PaO2به زير  PaCO2 ،)55 mmHgبیشتر از 50 mmHg

شكست در ﺟداسازی باشد ولي نتیجه ﺟداسازی بیمار موفق باشد.

( يا افزايش  PaCO2بیشتر از  8 mmHgدر بیماراﻥ انسدادی

برای ارزيابي قدرت پیش بیﻨي هر شاخص از آنالیز مﻨحﻨي راک نیز

مزمن ريوی ،)7افزايش بیشتر از  30 mmHgو ﻛاهش بیشتر از

استفاده شد .اين آنالیز به نقاط برش استاندارد شاخصها ﻛه در

 20 mmHgدر فشار سیستول ،افزايش يا ﻛاهش بیشتر از

مطالعات قبلي بدست آمده بود وابسته نبود.

 20 mmHgدر فشار دياستول ،افزايش تعداد تﻨفس به بیشتر از

نتایج

 35تﻨفس در دقیقه يا افزايش به میزاﻥ  %50سرعت پايه تﻨفس به
مدت  5دقیقه يا بیشتر ،افزايش  20درصدی در تعداد ضرباﻥ
قلب ،استفاده از عضالت فرعي تﻨفسي در دم ،پارادوﻛس
شكمي(8نشانه خستگي تﻨفسي) ،تعريق و بي قراری و ﻛاهش
سطح هوشیاری.

میانگین سﻨي بیماراﻥ مورد مطالعه  60/4 ±17با دامﻨه 18-84
سال بود و  46( %57/5نفر) آنها را مرداﻥ تشكیل ميدادند.
بیماریهای مزمن انسدادی ريه( )COPDبا  41( %51/2نفر)
شايعترين بیماری زمیﻨهای در بین تمام بیماریها بود .میانگین
روزهای اتصال به ونتیالتور قبل از شروع فرآيﻨد ﺟداسازی

وقتي بیمار  120دقیقه تﻨفس خود به خودی را بدوﻥ بروز عاليم

 12/8 ±15/8با دامﻨه  2-65روز بود (ﺟدول .)1

آمیز تلقي شد.

 %70از افراد  RSBIمثبت و نتیجه ﺟداسازی موفق داشته(مثبت

عدم تحمل ذﻛر شده ،پشت سر گذاشت ،ﺟداسازی موفقیت
پس از ﻛسب اطمیﻨاﻥ از صحت ورود دادهها ،تجزيه و تحلیل داده
ها توسط توسط نرم افزار ( SPSSنسخه  )22و نرم افزار
( Med.Calcنسخه )14انجام شد .برای ارزيابي قدرت پیش
گويي هر شاخص در اين مطالعه با در نظر گرفتن نقاط برش
استاندارد ﻛه در مطالعات قبلي بدست آمده بود از فرمولهای
استاندارد ذيل استفاده شد:

واقعي) و  %7/5از افراد  RSBIمﻨفي و نتیجه ﺟداسازی
ناموفق(مﻨفي واقعي) داشتهاند .آزموﻥ مک نمار در مورد شاخص
 RSBIنشاﻥ دهﻨده تفاوت معﻨاداری بین پیش بیﻨي اين شاخص
و نتیجه ﺟداسازی بود (.)p <0/05
 %60از بیماراﻥ داری  CROPمثبت و نتیجه ﺟداسازی
موفق(مثبت واقعي) و  %21/3دارای  CROPمﻨفي و نتیجه

) مﻨفي ﻛاذب+مثبت واقعي(  /مثبت واقعي = ﺣساسیت 

ﺟداسازی ناموفق بودﻥ(مﻨفي واقعي) .آزموﻥ مک نمار در مورد

)مثبت ﻛاذب+مﻨفي واقعي(  /مﻨفي واقعي = ويژگي 

شاخص  CROPنشاﻥ دهﻨده تفاوت معﻨا داری بین پیش بیﻨي

مﻨفي +مثبت واقعي( ) /مﻨفي واقعي+مثبت واقعي( = صحت تشخیصي 
)مﻨفي ﻛاذب +مثبت ﻛاذب+واقعي

مثبت واقعي وقتي است ﻛه پیش بیﻨي شاخص موفقیت در
ﺟداسازی باشد و نتیجه ﺟداسازی بیمار نیز موفق باشد .مﻨفي واقعي
وقتي است پیش بیﻨي شاخص شكست در ﺟداسازی باشد و نتیجه
ﺟداسازی بیمار نیز نا موفق باشد .مثبت ﻛاذب وقتي است ﻛه پیش
COPD
Abdominal Paradoxia

7
8

اين شاخص و نتیجه ﺟداسازی نبود ( .)p >0/05ﺣساسیت،
ويژگي و صحت تشخیصي شاخصها با نقاط برش استاندارد به
دست آمد .علیرغم ايﻨكه شاخص  RSBIدارای ﺣساسیت
بااليي بود اما ويژگي آﻥ پايین بود و پیش بیﻨي اين شاخص با
مقادير مثبت ﻛاذب زيادی همراه بود ﻛه مﻨجر به ﺟدايي
زودهﻨگام بیمار از ونتیالتور ميشود .شاخص  CROPدارای
ﺣساسیت و ويژگي بااليي بود .بیشترين صحت تشخیصي نیز
مربوط به اين شاخص بود (ﺟدول.)2
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ﺟدول -1میانگین ،انحراف معیار ،میانه ،دامﻨه متغیرهای ﻛمي در بیماراﻥ آماده برای ﺟداسازی از ونتیالتور
متغیر

میانگین

میانه

دامﻨه

سن(سال)

17 ± 60/4

64/0

18-84

روزهای اتصال به ونتیالتور

12/8 ± 15/8

10/0

2-65

فشار اﻛسیژﻥ خوﻥ شرياني(میلیمتر ﺟیوه)

19/8 ± 75

73/0

40-140

فشار اﻛسیژﻥ آلوئوالر(میلیمتر ﺟیوه)

57/2 ± 162/2

164/0

85-431

فشار دی اﻛسید ﻛربن شرياني(میلیمتر ﺟیوه)

10 ± 44/1

44/0

27-77

2/6 ± 94/1

94/0

85-99

4/2 ± 20/5

20/0

12-30

13/4 ± 41/3

40

17/5 -75

5/7 ± 22/3

21/8

11/5 – 40

نمره ﻛمای گالسكو

2/2 ± 13/2

15/0

8-15

نمره معیار ريچموند

-0/4 ± 0/2

0 /0

)-1( -1

درصد اشباع هموگلوبین از اﻛسیژﻥ در خوﻥ
شرياني(درصد)
تعداد تﻨفس در دقیقه
ﻛمپلیانس استاتیک
(میلي لیتر بر سانتیمتر آب)
ﻛمپلیانس ديﻨامیک
(میلي لیتر بر سانتیمتر آب)

ﺟدول  -2مقايسه ﺣساسیت ،ويژگي و صحت تشخیصي شاخصها برای پیش بیﻨي نتیجه ﺟداسازی از ونتیالتور
شاخص

ﺣساسیت

ويژگي

صحت تشخیصي

CROP

85/0

75/0

85/2

RSBI

98/2

26/0

77/5

در آنالیزی ﻛه توسط نرم افزار  Med.Calcبر اساس سطح زير

در مورد شاخص  ،CROPبه نقطه برشي ﻛه در مطالعات قبلي

مﻨحﻨي راک صورت گرفت نقاط برش ﺟديدی نسبت به نقاط

بدست آمده بود نزديک بود .در اين بررسي بیشترين سطح زير

برش قبلي اين شاخصها ﻛه در مطالعات گذشته معرفي شده

مﻨحﻨي راک و ﻛمترين میزاﻥ خطای استاندارد مربوط به شاخص

بودند ،بدست آمد .نقاط ﺟديد در مطالعه ﺣاضر شامل نقاطي

 CROPبود (ﺟدول .)3

بودند ﻛه ﻛمترين موارد مثبت ومﻨفي ﻛاذب را داشتتﻨد .اين نقاط
ﺟدول  -3نقاط برش ﺟديد ،ﺣساسیت ،ويژگي ،سطح زير مﻨحﻨي راک و خطای استاندارد شاخصهای ﺟداسازی برای پیش بیﻨي نتیجه ﺟداسازی از ونتیالتور
شاخص

نقطه برش

ﺣساسیت

ويژگي

سطح زير مﻨحﻨي راک

خطای استاندارد

CROP

>16/4

75/4

91/3

0/837

0/0474

 -831مقایسه شاخص های جداسازی در پیش بینی نتیجه قطع تهویه مکانیکی

RSBI

>55

55/0
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0/688

85/2

0/0607

نقطه برش ﺟديد در مورد شاخص  RSBIبا نقطه برش استاندارد بیشتر از  %10تفاوت داشت (ﺟدول .)4
ﺟدول -4مقايسه نقاط برش استاندارد با نقاط برش ﺟديد برای پیش بیﻨي نتیجه ﺟداسازی

نقطه برش

شاخص

مطالعات قبلي

مطالعه ﺣاضر

RSBI

ﻛمتر از 105

ﻛمتر از 55

CROP

بیشتر از 13

بیشتر از 16

بحث

و عﻨواﻥ شد ﻛه اين شاخص برای پیش بیﻨي نتیجه ﺟداسازی در

طبق نتايج پژوهش ،شاخص  RSBIدارای باالترين ﺣساسیت

بیماراﻥ مزمن انسدادی ريه از صحت تشخیصي ﻛافي برخوردار

( )% 98/2در بین همه شاخصها بود ولي ويژگي آﻥ پايین
بود( .)% 26ويژگي پايین با موارد مثبت ﻛاذب باال همراه است
ﻛه ميتواند مﻨجر به ﺟداسازی زودرس ،خستگي عضالني،
افزايش شانس لوله گذاری مجدد و تهويه مكانیكي طوالني
مدت شود .نتايج مطالعه ﺣاضر با مطالعه فدايي و
همكاراﻥ( )2012با عﻨواﻥ "بررسي شاخص  RSBIبه عﻨواﻥ
يک پیش بیﻨي ﻛﻨﻨده ﺟداسازی در واﺣد مراقبت تﻨفسي ( )12و
مطالعه آلويسي 9و همكاراﻥ( )2000با عﻨواﻥ "پیش بیﻨي
ﻛﻨﻨده های نتیجه ﺟداسازی در بیماراﻥ مبتال به بیماری مزمن
انسدادی ريه" ( ،)9همسو ميباشد .فدايي در مطالعه خود به اين
نتیجه رسید ﻛه استفاده تﻨها از  RSBIدر ﺟداسازی ميتواند
گمراه ﻛﻨﻨده باشد .آلويسي( )2000در مطالعه خود بر اساس
سطح زير مﻨحﻨي راک نقاط برش ﺟديد برای اين شاخصها در
بیماراﻥ مزمن انسدادی ريه بدست آورد .نقطه برش ﺟديد نسبت
به نقاط برش قبلي شاخص  84<( RSBIدر اين مطالعه و <100
در مطالعات قبلي) متفاوت بود .در مطالعه ﺣاضر نیز نقطه برش
ﺟديد بر اساس سطح زير مﻨحﻨي راک برای شاخص RSBI
ﻛمتر از نقطه برش اين شاخص در مطالعات قبلي بود(ﻛمتر از
 55در مطالعه ﺣاضر در برابر ﻛمتر از  105در مطالعات قبلي).

نميباشد.
ديلیل 10و

همكاراﻥ( )2011مطالعهای با عﻨواﻥ " ارزيابي مقدماتي

يک شاخص ﺟديد برای پیش بیﻨي نتیجه تمرين تﻨفس خود به
خودی" ( )6انجام دادند .در اين مطالعه ﻛه بر روی  47بیمار
بهبود يافته از نارسايي تﻨفسي با علل مختلف انجام شد،
شاخصهای  CROE ،CROPو  RSBIمورد مطالعه قرار
گرفتﻨد .شاخص  RSBIپايینترين ﺣساسیت ( )0/89و ويژگي
( )0/65را در بین ساير شاخصها داشت .نتايج اين مطالعه از اين
نظر ﻛه نشاﻥ داد شاخص  RSBIشاخص مﻨاسبي برای پیش
بیﻨي صحیح نتیجه ﺟداسازی نیست و استفاده از آﻥ همراه با
موارد مثبت ﻛاذب باال است با مطالعه ﺣاضر همسو است.
در مطالعه

باربوسا 11و

همكاراﻥ( )2015با عﻨواﻥ" استفاده از پیش

بیﻨي ﻛﻨﻨدههای ﺟداسازی از ونتیالتور بعد از عمل ﺟراﺣي
انتخابي قلب" ( )13شاخصهای  ،IWI ،RSBIﻛمپلیانس
استاتیک ،تعداد تﻨفس و ﺣجم ﺟاری مورد مطالعه قرار گرفتﻨد.
اين مطالعه بر روی  100بیمار ﻛه تحت عمل ﺟراﺣي قلب قرار
گرفته بودند انجام شد .نتايج اين پژوهش نشاﻥ داد شاخص
 RSBIباالترين ﺣساسیت(  ) 99%و ارزش اخباری مثبت را
( )%100در بین همه شاخصها دارد و به عﻨواﻥ بهترين شاخص

ﺣساسیت ،ويژگي و صحت تشخیصي شاخص  RSBIپايین بود
Alvisi

9

Delisle
Barbosa

10
11
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معرفي شده است ﻛه با نتايج مطالعه ﺣاضر همخواني ندارد .البته

 %91و  %76به دست آورد ﻛه با مطالعه ﺣاضراز نظر باال بودﻥ

در اين مطالعه با توﺟه به نوع بیماراﻥ انتخاب شده مقايسه

هردو پارامتر(ﺣساسیت و ويژگي) همسو مي باشد .آزموﻥ مک

شاخصهای ﺟداسازی و ﺣتي استفاده از آﻥها مورد سوال است.

نمار تفاوت معﻨا داری بین اين شاخص و نتیجه ﺟداسازی در

بیماراني ﻛه تحت عمل ﺟراﺣي قلب قرار ميگیرند نه به علت

مطالعه معدني نشاﻥ نداد( )p >0/05ﻛه با مطالعه ﺣاضر هم سو

نارسايي تﻨفسي بلكه تﻨها به علت ﺟراﺣي و مدت ﻛوتاهي( ﻛمتر

ميباشد .يعﻨي در هر دو مطالعه پیش بیﻨي شاخص  CROPبه

از  24ساعت) تحت تهويه قرار ميگیرند لذا معموال ﺟداسازی

نتايج ﺟداسازی از ونتیالتور نزديک بود .نزديک بودﻥ روش

آﻥها از ونتیالتور چالش بر انگیز نیست .در نتايج اين مطالعه نیز

ﻛار و همچﻨین در نظر گرفتن نقطه برش يكساﻥ در دو مطالعه

هیچ موردی از شكست در ﺟداسازی گزارش نشده است و

مي تواند از داليل همسو بودﻥ نتايج باشد .در مطالعه مبروک و

تمامي بیماراني ﻛه وارد مطالعه شدند با موفقیت از ونتیالتور ﺟدا

همكاراﻥ ( )2014ﻛه با عﻨواﻥ"ارزيابي برخي از پیش بیﻨي

شدند ﻛه تايید ﻛﻨﻨده اين ادعا است.

ﻛﻨﻨدهها برای ﺟداسازی موفق از ونتیالتور" بر روی  100بیمار

نتايج پژوهش ﺣاضر در مورد شاخص  CROPنشاﻥ داد ﻛه در

ﻛه به داليل ريوی و غیر ريوی تحت تهويه مكانیكي قرار

اين شاخص ﺣساسیت ،ويژگي و صحت تشخیصي در سطح

داشتﻨد ،انجام شد ( ،)14میانگین شاخص  CROPدر گروه

بااليي قرار دارد .آزموﻥ مک نمار بین اين شاخص و نتیجه

موفق  11/26 ± 6/5و در گروه شكست  8/82 ± 4/77بود و

ﺟداسازی تفاوت معﻨا داری را نشاﻥ نداد ( .)p <0/05يعﻨي بین

تفاوت معﻨا داری در دو گروه نداشت يعﻨي اين شاخص نتوانسته

پیش بیﻨي شاخص ( CROPمثبت ومﻨفي) و نتیجه واقعي

بود به خوبي موارد موفقیت و شكست را از هم ﺟدا ﻛﻨد ﻛه با

ﺟداسازی (موفقیت يا شكست) تفاوت معﻨا داری نداشت و پیش

مطالعه ﺣاضر همسو نميباشد .تقسیم بیماراﻥ به چهار گروه و

بیﻨي اين شاخص به نتايج ﺟداسازی نزديک بود .نتايج مطالعه

استفاده از چهار روش مختلف برای ﺟداسازی بیمار از ونتیالتور

آلويسي و همكاراﻥ ( )2000در مورد اين شاخص با مطالعه

مي تواند علت اختالف نتايج باشد .در مطالعه ﺣاضر همه بیماراﻥ

ﺣاضر همسو ميباشد .در اين مطالعه نقطه برش استاندارد ﺟديد

با يک روش يكساﻥ از ونتیالتور ﺟدا شدند و بعد از مشخص

برای  16> ،CROPبه دست آمد ﻛه با نقطه برش قبلي (>)13

شدﻥ نتیجه ﺟداسازی هر يک از شاخصها ارزيابي شدند .در

فاصله زيادی نداشت .سپس ﺣساسیت ،ويژگي و صحت

ﺣالیكه در مطالعه مبروک بیماراﻥ به چهار روش مختلف ﻛه

تشخیصي هر ﻛدام از شاخصها با نقاط برش قبلي محاسبه شد.

عبارتﻨد از .1 :فشار مثبت مداوم راه هوايي(.2 )CPAPﺣمايت

ﻛه از میاﻥ شاخصهای مورد بررسي  CROPﺣساسیت،

فشاری()PSV

ويژگي و صحت تشخیصي باالتری داشت .در مطالعه ﺣاضر نیز

شده(.4 )SIMVتهويه فشار مثبت غیر تهاﺟمي از ونتیالتور ﺟدا

بعد از آنالیز دادهها و محاسبه سطح زير مﻨحﻨي راک نقطه برش

شدند.

پیشﻨهادی برای شاخص  CROPنزديک به نقطه برش در

نتیجه گیری

مطالعات قبلي بود .معدني ( )2013در مطالعه خود "اعتبار
شاخص  IWIدر ﺟداسازی از تهويه مكانیكي در آیسييوهای
ايراﻥ" ( )3تعدادی از شاخصها را مورد مقايسه قرار داد و در
فاز ابتدايي مطالعه خود ،ﺣساسیت و ويژگي شاخص  CROPرا

.3تهويه

متﻨاوب

اﺟباری

هماهﻨگ

با در نظر گرفتن نقاط برش قبلي شاخص  CROPصحت
تشخیصي باالتری نسبت به شاخص  RSBIداشت و بر خالف
 RSBIﻛه ﺣساسیت باال ولي ويژگي پايیﻨي داشت ،ﺣساسیت و
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ويژگي آﻥ ،هر دوباال بود .توﺟه به اين نكته ﺣائز اهمیت است

چﻨداني با نقطه برش قبلي نداشت .بﻨابراين به نظر ميرسد ﻛه به

ﻛه نقطه برش استاندارد اين دو شاخص ﺟداسازی در مطالعات

ﺟای بررسي شاخص  RSBIدر گروههای غیر يكساﻥ از لحاظ

قبلي و اين مطالعه در ﺟمعیتهای غیر همگوني از بیماراﻥ بدست

پاتولوژی بیماری مﻨجر به نارسايي تﻨفسي و تعمیم نقطه برش به

آمده است ﻛه به نظر ميآيد در مورد بیماراﻥ با پاتولوژیهای

دست آمده به همه بیماراﻥ ،بهتر است در بیماراﻥ با اتیولوژی

مختلف متفاوت باشد .در ﺣقیقت بیماراني ﻛه به داليل مختلف

يكساﻥ بررسي شود و نقطه برش ﻛه معیار اصلي تصمیم گیری

نیازمﻨد تهويه مكانیكي هستﻨد دارای پاتولوژی يكساني نیستﻨد.

برای شروع يا عدم اﺟرای فرآيﻨد ﺟداسازی است برای هر گروه

بﻨابراين تعمیم اين نقاط برش به تمامي بیماراﻥ با هر اتیولوژِی ﻛه

از بیماراﻥ به صورت ﺟداگانه تعیین گردد.

مﻨجر به نارسايي تﻨفسي شده است صحیح به نظر نميرسد .در

تشکر و قدردانی

اين مطالعه اﻛثر بیماراﻥ شامل بیماراﻥ مبتال به بیماریهای مزمن
انسدادی ريه بودند و نقاط برش پیشﻨهادی بر اساس سطح زير
مﻨحﻨي راک برای شاخص  RSBIبا نقطه برش استاندارد قبلي
فاصله زيادی داشت .میانگین شاخص  RSBIدر گروه
ﺟداسازی موفق و ناموفق ﻛمتر از  105بود اين يافته نشاﻥ مي-
دهد ﻛه بیماراﻥ در مطالعه ﺣاضر برای ﺟداسازی موفق نیازمﻨد
مقادير ﻛمتری از اين شاخص بودند .شايد علت اين باشد ﻛه
بیماراﻥ مبتال به بیماریهای مزمن انسدادی ريه در تﻨفس خود به
خودی تعداد تﻨفس و تهويه دقیقهای پايین تری نسبت به ساير
بیماراﻥ دارند .نقطه برش ﺟديد شاخص  CROPتفاوت

اين پژوهش ﺣاصل پاياﻥ نامه ﻛارشﻨاسي ارشد رشته مراقبتهای
ويژه پرستاری مصوب دانشگاه علوم پزشكي مشهد با ﻛد
 940033مورخ  94/6/17و با ﺣمايت مالي معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي مشهد ميباشد .از مسﺆولین محتـرم
دانشـكده پرسـتاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد و
همچﻨـین مســﺆولین بخــش مراقبــتهــای ويــژه داخلي،
ﺟﻨرال و سكتههای مغزی بیمارستاﻥ قائم(عج) مشهد به خاطر
فراهم آوردﻥ شرايط پژوهش و همكاری صمیمانه سپاسگزاری
ميشود.
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Abstract
Background: Usage of indicators to predict the outcome of weaning from
the ventilator is a controversial issue. An index with high diagnostic
accuracy can properly identify the Patients ready for weaning from
mechanical ventilation and prevents premature weaning and its
complications. Two of the introduced weaning indicators are RSBI and
CROP but their predictive value in predicting the outcome of weaning from
mechanical ventilation is different or contradictory.
Objectives: This study was to Compare RSBI and CROP in predicting the
outcome of weaning from mechanical ventilation in patients admitted to
ICU.
Materials and methods: This prospective, single-blind study was
performed on 80 adult patients who were on mechanical ventilation for more
than 24 hours in 3 ICUs (Internal-General-stroke) of Mashhad Ghaem
hospital from October 2015 to May 2016. All the patients ready for weaning
were identified and studied in one group. All of them were ventilated with
PSV mode with minimum support for 30 mins. If the patient’s vital signs
were stable during those 30 mins, we measured the required respiratory
variables and arterial blood gas values to calculate CROP and RSBI. Then
the SBT was performed, with a T-piece for 120 mins. finally the diagnostic
accuracy of each index was evaluated according to the weaning outcome and
prediction of indexes.
Results: There were 57 successful and 23 unsuccessful weaning cases. The
specificities were CROP 0.85 and RSBI 98.2. The sensitivities were CROP
0.75 and RSBI 0.26. The diagnostic accuracy were CROP 85.2 and RSBI
77.5. The new threshold value obtained in this study was very different for
RSBI.
CONCLUSIONS: According to the analysis performed by the cut-off
points obtained in previous studies, CROP index has the highest diagnostic
accuracy, sensitivity and specificity were both high. The cut-off point of
RSBI previously reported for non-homogeneous patients population is not
extensible to all with different etiologies.
Key Words: weaning from mechanical ventilation, predicting weaning
outcome, predictores of weaning outcome

