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 چکیده :

 برای را تنفس کار که است دستگاهی( Medical ventilator: انگلیسی به) ِونتیالتور یا مصنوعی تنفّس دستگاه

 )پنومونی وابسته به ونتیالتور  از طرفی. دهدمی انجام هستند تنفسی مشکالت دچار دائم یا موقت طوربه که بیمارانی

VAP) Pneumonia    ventilator – Associted   زیر مجموعه ای از عفونت های بیمارستانی است که در

 آن از ناشی مرگ میر و ساعت ایجاد می شود . 42ران تحت تهویه مکانیکی با جا گذاریه راه هوایی مصنوعی بعد از بیما

عوامل خطر و پبامد ها پنومونی حاصل شده و در این مقاله به بررسی . است گزارش شده درصد 7۳ تا ۰۳ بین

 پیشگیری تا حد ممکن مبپردازیم.

 عفونت های بیمارستانی ، پنومونی ،ونتیالتور   کلمات کلیدی :
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 مقدمه : -1

ویژه  مراقبت های آنکه بخش وجود با .باشند می بستری بیماران در شایعترین عارضه بیمارستانی اکتسابی عفونتهای امروزه

(ICUs)  عفونتهای درصد ۰۳ از ولی بیش دهند، می اختصاص خود به را بیمارستانی های درصد تخت15-5 تنها حدود 

، پنومونی ناشی از دستگاه ونتیالتور باشد.یکی از مهم ترین انواع عفونت ها  می ها بخش این مربوط به بیمارستانی اکتسابی

عوامل خطر و در این مقاله به بررسی  گزارش شده است. VAPمورد ۰1تا  5۳روز استفاده از ونتیالتور  5۳۳۳از هر است. 

 تا حد ممکن مبپردازیم.پبامد ها پنومونی حاصل شده و پیشگیری 

 تاریخچه دستگاه -2

 به با سوئیسی، پاراسلسوسِ 51۰۳ سال در. گرددبرمی مسیح میالد از پیش سال ۰7۳ حدود به مصنوعی تنفس تاریخچه

 J. Anaesth)    (2004 ,.رساند هوا هاریه به آن، دمیدن و بیمار دهان در آن گذاشتن و آهنگری دَم کاربردن

 . .کرد ابداع دوم جهانی جنگ دوران در را Bird Mark 7 بنام مدرن مصنوعی تنفس دستگاه نخستین آمریکایی برد فارست

(inventor of the artificial respiration died) 

. است بِنِت شرکت ساخت که بود دستگاهی ها دستگاه نخستین از. دارد سال 1۳ از بیش ایپیشینه ونتیالتور کاربرد ایران در 

 ( David J Pierson(.رودمی کار به ایران هایبیمارستان در کارها سازو این مدل ترینپیشرفته امروزه

 

 نگاه کلی -3

 که بیمارانی برای را تنفس کار که است دستگاهی( Medical ventilator: انگلیسی به) وِنتیالتور یا مصنوعی تنفّس دستگاه

 بازدم و کندمی درنگ و دمدمی ریه در دیگر عبارت به. دهدمی انجام هستند تنفسی مشکالت دچار دائم یا موقت طوربه

  National Institutes of Health).)شودمی انجام خودبخود

 کنترل تحت امروزه که پیشرفته هایدستگاه از استفاده با آن از پس. شودمی فراهم تراشه گذاریلوله با مصنوعی تهویه آغاز 

 ((IFI CLAIMS Patent Services .شودمی شروع بیمار برای مصنوعی تنفس، هستند ها پردازنده ریز

 

 ونتیالتور با کار و نگهداری -4

 و شـودمـی فـرستـاده هاریه داخل به فشار با گاز آن در که شودمی استفاده مثبت فشار تهویه از امروزی ونتیالتورهای در

 لوله یک به دستگاه و بیمار ارتباطی راه. اسـت غیـرفعـال بـازدم سـیکـل ولــی گـیــردمــی انجام دم عمل تـرتیب بـدیـن

 )دپارتمان مرکزی مهندسی پزشکی( .است پذیر انعطاف بسیار دهی تنفس انواع نظر از و شودمی محدود

. شود تعویض سریعا   باید پوسیده و دیده آسـیـب هـایلـولـه. شـونـدمـی ایراد دچار اتصاالت و هوا هایلـولـه مـعـمـوال

 ، خون) مایع که صورتی در. شودمی توصیه هاآن مداوم کردن تمیز ؛ دارند شدگی مسدود احـتمال نبیوالیزرها و ساز مرطوب
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 رله ، ها سوییچ) دیده آسیب هایقسمت و باز سریعا   دستگاه است الزم ، شود دستگاه وارد( … و آب ، بتادین ، سالین ، ادرار

 بار یک ماه 1 هر کالیبراسیون و الکتریکی نشت جریان ماهانه کردن کنترل. شـود تـعـویـض( هوا فیلترهای یا موتورها ، ها

 و موتورها ، کننده فعال وسایل ، ها سوییچ ، ها المپ. شود تعویض یا تمیز مرتبا  باید بیمار لوله هوایی فیلترهای. است الزامی

 . دارند تعویض و بررسی به نیاز متناوب صورت بـه کـه هستند الکتریکی وسایل هیترها

 ی دستگاهنمادها -5

 هـاآن از مـورد سه توضیح به اینجا در که شود ظاهر است ممکن هایینـشـانه دسـتـگـاه نـمـایـش صـفـحـه روی بـر

  ( :است پذیرش عالمت C و مـقاومت نـمـاد R) پـردازیـممـی

5- (C(xxxxxx یا (R(xxxxxx :مورد آستانه از کمتر بیمار هوای جریان ؛ است دقیقه بر لیتر ۳/5 از کمتر بیمار فلو 

 بررسی علت یافتن برای را بیمار به مربوط شده داده نمایش هایداده و تنفس موج شکل حالت این در. است انتظار

 .کنید

4- (C(0 یا (C(500 یا و )(R :تنفس و مدار بیمار  موج شکل. اند گرفته قرار فیزیولوژیک محدوده از خارج هااندازه این

 باید بررسی شود.

۰- (C(xxx یا (R(yyy :صورت این در C مخصوص مدار ، باشد کیلوگرم 42 از کمتر بیمار وزن اگر. است 5/۰ از کـمتر 

 )دپارتمان مرکزی مهندسی پزشکی( .شود نصب باید کودک

 

 مهمتذکرات  -6

 متخصص افراد باید تنها ، کاربر فرد یا دستگاه به صدمه از اجتناب و مناسب دهی سرویس از اطمینان منظور به -5

 .دهند انجام را دستگاه سرویس

 
 

 .است شده جدا برق پریز از و خاموش ونتیالتور که شوید مطمئـن ، شـوک خطـرات از جـلــوگـیـری بــرای -4

 

 بـا ، مـشـکـل بروز صورت در و گـیـرند قـرار پـزشـکـی پـرسـنـل نظارت تحت باید دستگاه به مـتـصـل بـیـمـاران -۰

 .شود انجام درمان کادر توسط الزم العمل عکس ، شده ذکر هایوضعیت از یک هر به مربوط هشدار به تـوجـه

 داروهـای مـاننـد) را دیگر شونده مشتعل منابع تمام و روشن سیگار ، کبریت ، سوزی آتش خطر از جلوگیری برای -2

 اکسیژن لوله از. داشت نگه دور ونتیالتور دستگاه و اکسیژن منابع از بـاید( کننـده گرم یا شـونده مشتعـل بیهـوشـی

 یا سوزی آتش صورت در. نکنید استفاده روغن یا گریس: مانند احتراق قابل مواد به آغشته یا شده ساییده ، پوسیده

 .کنید دور اکسیژن منبع از را ونتیالتور بالفاصله ، سوختگی بوی احساس

     .کنید تمیز یا و جایگزین را آلوده و معیوب ، فرسوده قطعات و کنید بررسی ای دوره صورت به را ونتیالتور -1

 )دپارتمان مرکزی مهندسی پزشکی(

 ونتیالتور به وابسته پنومونی از پیشگیری -7

زیر مجموعه ای از عفونت های   Pneumonia    ventilator – Associted (VAP )پنومونی وابسته به ونتیالتور 

 ساعت ایجاد می شود . 42بیمارستانی است که در بیماران تحت تهویه مکانیکی با جا گذاریه راه هوایی مصنوعی بعد از 

(Depuydt P and  Blot S, 2007) 
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 (Chastre J and  Fagon J-Y, 2002) گزارش شده است. VAPمورد ۰1تا  5۳روز استفاده از ونتیالتور  5۳۳۳از هر 

 (Afchamzade A et al, 2011) براورد شده است. VAP   4/۰4 بروز میزانو همکاران، زاده افخم مطالعه در

 درصد گزارش شده است. 1/۰4در بیمارستان های وابسته به علوم پزشکی تهران در بخش مراقبت  ویژه  VAPمیزان بروز  

(Afhami S et al, 2013) 

  VAP روز و در  2درصد افزایش می دهد و می تواند روز های بستر را در بخش مراقبت ویژه  2۳تا  4۳رامیزان مرگ میر

( (Safdar N et al, 2005 روز افزایش داده که نتیجه آن استفاده ار منابع مراقبت سالمت افزایش خواهد یافت.  9بیمارستان تا 

Urden LD et al, 2013)) 

 ((Andreoli TE et al, 2010 دالر هزینه های درمان و مراقبت را بر جای گذارد. 2۳۳۳۳می تواند تا  VAPبروز هر مورد 

Labeau S et al, 2007)) 

 پیشگیری از آن اهمیت زیادی در مراقبت بیماران بد حال و تحت درمان با تهویه مکانیکی دارد. VAPبا توجه به پیامد 

Augustyn B, 2007)) 

منتشر   VAPبروز  میزان کاهش یا و پیشگیری ویژه در مراقبت مهیاکنندگان تشویق در متفاوتی اخیرراهکارهای سالهای در

 های بیمارستانی هزینه مؤثر طور به و بخشیده بهبود را درمان بیماران نتیجه که است شده معرفی کاملی مداخالت و شده است

 .دهد کاهش را

( اصول (Canadian Critical Care Trials Groupو همکاران از انجمن مراقبت ویژه کانادا   Dodek 4۳۳2( در سال 5۳)

  (Tablan OC et al, 2004) را پیشنهاد کردن. VAPراهنمایی مبتنی بر شواهد برای پیشگیری از 

 برای پرستاری مداخالت هزینه گرفتن نظر در امکان استفاده توسط پرستاران و ,از ویژگی های این اصول راهنمای ایمن بودن

 ( (Dodek Pet L, 2004 کاهش دهد.  VAPبروز  میزان تواند می اصول راهنما این از استفاده .باشد می پنومونی از پیشگیری

 VAP و به Muscedereتوسط  شده پیشنهاد راهنمای اصول 4۳۳1تا  59۰۳ سال از شده آنجام مطالعات از با استفاده

 ((Muscedere J et al, 2008 شد. از روزرسانی پیشگیری زمینه در 2008 سال در همکاران

 VAP   در کردند نامه پرسش تنظیم به دراقدام شواهد بر مبتنی راهنمای اصول از استفاده با همکاران 4۳۳7 سال در همچنین

به  برای بزرگی مانع تواند می پرستاران آگاهی که عدم گردیده ذکر شد، منتشر منظور همین به که ای مقاله از پیشگیری

 ((Labeau S et al, 2007 باشد. عملکرد در اصول این کارگیری

 

 است ممکن آگاهی نبود اما کند. تضمین را این اصول به عمل تواند نمی آگاهی داشتن معتقدند مورد این در Blot  همکاران و

 اصول از پرستاران آگاهی که داد نشان تحقیق این نهایی نتایج .شود محسوب آن کارگیری به یا و آن از تبعیت درجهت مانعی

 ((Blot SI et al, 2007 باشد . می ضعیف VAPاز  پیشگیری برای شواهد بر مبتنی راهنمای
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El-katib عملکرد نشاندهنده ضرورتا   شواهد بر مبتنی راهنمای اصول از آگاهی کردند که اعالم خود مطالعه در همکاران و 

 می آن تعیین بوده و VAPاز  پیشگیری برای شواهد بر مبتنی راهنمای اصول سوی اجرای به اول قدم آگاهی اما نیست مناسب

 ((El-Khatib MF et al, 2010  .گیرد قرار استفاده مورد بررسی عملکرد مطالعات در تواند

Mehereli برای  شواهد بر مبتنی راهنمای اصول مورد در را های ویژه بخش پرستاران آگاهی سطح ای مطالعه در و همکاران

 مرحله و ازآموزش بعد بالفاصله دوم مرحله آموزش، از قبل مرحله مرحله،یک سه در ونتیالتور به وابسته پنومونی از پیشگیری

 ویژه مراقبت پرستاران کم دهنده آگاهی نشان آموزش از قبل آزمون نتایج .دادند قرار موردآزمون آموزش از بعد هفته چهار سوم

 کننده شرکت پرستاران آگاهی میزان تواند آموزشی می برنامه یک از استفاده که حالی در بود شواهد مبتنی بر راهنمای اصول از

 ((Meherali SM et al, 2011 .ببرد باال پژوهش را در

 قرار ویژه مراقبت بخش تخت تعداد و منابع به دسترسی آموزش، کیفیت و تأثیر میزان تحت پرستاران آگاهی میزان آنجائیکه از

 (  (Dodek Pet L, 2004 .دارد

 

 نوزادان در ونتیالتور، از ناشی پنومونی پیامدهای و خطر عوامل خصوصیات، -۰

 
 

 ی بیمار از پیشگیری و کنترل مرکز توسط Ventilator Associated Pneumonia,( )(VAPونتیالتور ) از ناشی پنومونی

 شیوه یک دارای افراد در بروز یابنده پنومونی عنوان ( به(Centers forDisease Control and Prevention CD ها

                                               .  تعریف می شود عفونت، آغاز از قبل ساعت نای، داخل لوله طریق از تنفسی کمک

centers for Disease Control and Prevention, 2007)) 

 

 .         .         میکند درگیر آمریکا متحده ایاالت را در بیمار 41۳۳۳۳ ساالنه (VAP)بیمارستان  در اکتسابی پنومونی

(Wenzel RP et  al, 2006) 

VAP های نشانه و اند بوده مکانیکی تحت ونتیالسیون ساعت 48 حداقل که بیمارانی در که است پنومونی بیمارستانی یک 

 ( (Srinivasan R et al, 2009 .شود می مطرح است کرده بروز ها ن آ در تحتانی مجاری تنفسی جدید عفونت یک

 ریه پارانشیم و تحتانی تنفس دستگاه استریل وارد ناحیه قارچی و ویروسی، باکتریال، زای بیماری عوامل که کند می زمانی بروز

 ((Alcón A et al, 2003) )Chastre J et al, 2002 شوند. می

VAP است. متحده درایالت ، کودکان ویژه های مراقبت واحد بیماران در بیمارستانی شایع عفونت علت دومین  

et al, 2009) Richards MJ ) 
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  مکرا  که چرا. هستند باال خطر در خصوصا  شوند، می نای گذاری لوله مدت وطوالنی هستند ایمنی نقص دچار که کودکانی

های  عفونت سایر       به استعداد و مدت طوالنی مصنوعی تنفس ،(روند احیاء از بخشی عنوان به) نای گذاری لوله ، نیازمند

مکانیکی  تهویه و بیوتیکی آنتی های درمان های حمایتی، مراقبت در شده حاصل های پیشرفت رغم علی . هستند بیمارستانی

VAP در جهان در عارضه این بروز میزان بالغین در . است ویژه مراقبت های بخش بیماران در اصلی مشکل چنان یک هم 

 ((Chastre J et al, 2002 .بوده است %4۰تا  %۰بین  مختلف مطالعات

 ((Fagon JY et al 1989 .یابد افزایش می %1 خطر این مکانیکی تهویه روز هر ازای به و

مرگ  و عوارض عمده علل از و شده یمدت طوالن بستری ها و هزینه افزایش باعث نوزادان، در بیمارستان اکتسابی های عفونت

 ((Stoll BJ et al, 2004 (Payne NR et al, 2004) باشند. می

مراقبت  مراکز در بالغین در رفته کار به تشخیصی روندهای کاربرد و عدم پنومونی رادیولوژیک شناسایی بودن مشکل دلیل به

                    (Baltimore RS et al 1998) .چندان آسان نیست نوزادان در خصوص به VAP واقعی  میزان تعیین ، نوزادان ویژه

( Neonatal Nosocomial Infection Surveillance System) بیمارستانی نوزادان عفونت پایش سیستم اطالعات طبق بر

(NNIS)  شیوع  میزان 2004 سال درVAP  است بوده ر ونتیالتو روز 1000 ( در 9/4) میانگین  1/۰تا  2/5بین . (National 

Nosocomial Infections Surveillance System et al, 2004). 

 کل از % 1۰ که بود پنومونی ویژه کودکان، مراقبت واحدهای در بیمارستانی عفونت ترین شایع در اروپا، مرکزی چند مطالعه در

 ((Raymond J and Aujard Y, 2000. میداد تشکیل را تها عفون

 باال، سن بالغین  در . است نشده انجام VAPپیامدهای  و عوامل خطر شیوع، مورد در کافی مطالعات کودکان در بالغین خالف بر

 ، پشت به خوابیده وضعیت مرکزی، عصبی سیستم حضور بیماری آسپیراسیون، تر، بیش یا روز هفت مصنوعی تنفس مدت زمان

 بخش در مدت طوالنی ماندن باقی   ها، بیوتیک با آنتی قبلی درمان تنفسی، قلبی ای زمینه بیماری ، کننده فلج کاربرد عوامل

 گیرنده های ه مسدودکنند و اسید معده کننده خنثی ی داروها با درمان تهاجمی، های شیوه انجام شدت بیماری، ویژه، مراقبت

 ((Chastre J et al, 2002 باشد. می عارضه این ابتال به خطر عوامل از 2 تیپ هیستامین

 وضعیت ای، اختالالت زمینه نظر از بلکه دارند تفاوت بالغین با سنی طیف نظر از نه تنها کودکان ویژه مراقبت واحدهای بیماران 

 کودکان روی بر که مطالعاتی شده در انجام کودکان روی بر که مطالعاتی هستند در متفاوت نیز درمانی نیازهای و فیزیولوژیک

 مخدرها، با لوله گذاری مجدد نای درمان( )کمبود وزن تولد ( مدت تنفس مصنوعی LBW) Low Birth Weightشده  انجام

                                                  . اند شده ذکر VAPقبلی از عوامل بروز  سمی سپتی نای لوله درون ساکشن تعداد

(van der Zwet WC et al 2005) (Yuan TM et al, 2007) Apisarnthanarak A et al, 2003) ) 

 خارج برای آمادگی ارزیابی دردها، ضد موقت قطع سر تخت، بردن باال : شامل عموما بالغین در  VAPپیشگیری  های روش

 (Tablan OC et al, 2003) است. عمقی وریدی ترومبوز و معده زخم از گیری ش پی و لوله نای کردن
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 انواع عفونت ریوی وابسته به ونتیالتور -9

 

 عفونت دومین پنومونی نازوکومیال .است عفونتها ویژه، مراقبتهای در بخش بستری بیماران موربیدیتی و مورتالیته شایع علل از

 تهویه تحت و شده اینتوبه در بیماران پنومونی به ونتیالتور به وابسته عفونت .است )عفونت ادراری از )بعد بیمارستان  شایع

 ( Et al, 2002) Chastre J میشود. اطالق ساعت48 از بعد مکانیکال

 ( (Tejerina E et al, 2006)) Valles J, et al 2007 .است 22-76%مورتاليته  و  %25آن شيوع ميزان

 روز اساس بر ریسک .باشد می هر روز ازای به %1 متوسط بطور و بوده ثابت مکانیکال تهویه طی پنومونی افزایش ریسک 

 ((Tejerina E et al, 2006. باشد می 15 روز در %1 و 10 روز در %2 و  5 روز طی %3 بصورت

  :است دسته دو به ونتیالتور به وابسته ریوی عفونت

 کمتر و مورتالیته بیشتر شیوع کمتر، شدت دیررس نوع به که نسبت میدهد رخ مکانیکال تهویه از بعد ساعت: 72 زودرس -5

 (Akca O et al, 200)کمتری دارد.  ریسک آن پاتوژن و داشته

 ( (Kollef MH et al, 1995 میدهد. رخ شروع از ساعت 72 از بعد : دیررس -4

 آئروژنوزا دیررس پسودوموناس ودر ها منفی گرم و ها مثبت گرم– پنوموکوک- کولی اشرشیا اغلب زودرس نوع در پاتوژن عوامل

 ((Rello J et al, 1983)) Medina J et al, 2006 پروگنوز بدتری دارد. که باشد می کلبسیال و

  ونتیالتور به وابسته پنومونی بروز میزان -11

 

 
 در که آید می حساب به بستری بیماراندر  پرهزینه و جدی شایع، عارضهای ونتیالتور( از دنبال استفاده به )معموال  پنومونی

 ((Nassaji M et al 2003 دهد. می خود اختصاص به را بیمارستانی های عفونت اول رتبه ویژه، های مراقبت بخش

 .شود می ایجاد مکانیکی تهویه و تراشه گذاری داخل لوله از ساعت 2۰ شدن سپری از پس معموال  ونتیالتور به وابسته پنومونی

(Joseph NM et al, 2009)   

 بنابراین است گزارش شده درصد 7۳ تا ۰۳ بین آن از ناشی میر و و مرگ است متغیر درصد 47 تا 9 از آن شیوع که از آنجایی

 ( ,Gopal Katherason S (2009 است. گرفته قرار توجه جدی مورد آن اپیدمیولوژیک مراقبت

 بالینی تشخیص .یابد می افزایش درصد ۰ تا 5روز  هر در دارد، مکانیکی تهویه که بیماری در خطر پنومونی وابسته به ونتیالتور

 متخصصین هنوز بین آن، تجربی درمان و پیشگیری های شاخص عوامل خطر، ونتیالتور، به وابسته پنومونی ومیکروبیولوژیک

 معیارهای و ویژه مراقبت نوع بخش مطالعه، مورد جامعه به ونتیالتور به وابسته بروز پنومونی میزان .باشد می نظر اختالف مورد

 (Apostolopoulou E et al, 2003) دارد. بستگی تشخیصی
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 شدت و سوختگی  تروما، بیمار، هوشیاری سطح سن، شامل به ونتیالتور وابسته پنومونی مستعدکننده عوامل از تعدادی

 تهویه و بیوتیک آنتی مصرف سابقه اینحال با .شوند می ونتیالتور به وابسته بروز پنومونی افزایش باعث زمینهای بیماریهای

     دهد. می رخ مکانیکی تهویه پنجم روز ونتیالتور در به وابسته پنومونی میزان باالترین .میآیند به شمار اصلی علل مکانیکی

da Silva JM Jr et al, 2007)) 

 به وابسته پنومونی اصلی عامل سه اورئوس استافیلوکوکو  پسودوموناس ای، روده منفی گرم های باسیل بیشتر مطالعات در

 ((Sadeghi M et al 2009 اند. شده گزارش ونتیالتور
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