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  يژن تراپياکس
  

                                    وجـود دارد بـه   يطـ يشتر از آنچـه در اتمـسفر مح       يـ ژن را بـا فـشار ب      ي، گـاز اکـس    يژن تراپـ  يدر اکس 
  %).۲۱ش از يب( رساننديمار ميب

  . کرديري جلو گي بافتيپوکسي توان از هاي ميپوکسميژن و درمان هايز اکسيبا تجو
 يژن نـوع ياکـس .و کـارد اسـت  يـ  ميهش کار تنفس و بر داشتن فشار از رو     کا يژن تراپ يهدف از اکس  

د خواهـد بـود در   يز شود مف يح تجو ي اگر به موقع و به نحو صح       يگري د يدارو است و مانند هر دارو     
  . به دنبال داشته باشدي تواند عوارضين صورت مير ايغ

زان يـ  بـه م ياني  شـر PAO2 دني بـا هـدف رسـان   يژن درماني، اکس يوي ر ي ها يماريان به ب  يدر مبتال 
  ). شوديژن  اشباع مياز اکس % ۸۰-۹۰ن محدوده يدر ا(وه استيمتر جيلي م۸۰-۶۰

  
  :يژن تراپيعوارض اکس

  :ژنيز اکسي از تجويون ناشيالسيپو ونتيه-۱
ت مراکـز   يحـساس " جاي هـسنتد،تدر  CO2 همرا با احتباس     يوي که دچار اختالالت مزمن ر     يمارانيدر ب 
             صـورت  PAO2ر در سـطح  ييـ ک تـنفس تنهـا بـا تغ       يـ ن رفتـه تحر   ياز بـ  PACO2ش  ي به افـزا   يتنفس
  .ردي گيم

  . گرددي ميه آلوئولياد و کنترل نشده موجب کاهش تهويژن با مقدار زيز اکسي تجوين افراديدر چن
  

  :ژنيت با اکسيمسموم-۲
ت يـ جب کاهش فعال کند موين عارضه بروز م  يا% ۶۰شتر از   يژن با غلظت  ب    يدر صورت مصرف اکس   

  . شودي مير عفوني غيپنومون"تا ي شده و نهاي مخاطي مژک هايها
  

  :يصدمات چشم-۳
ر يز مقـاد يتجـو . افتد يرند اتفاق م  ي گ يقرار م % ۱۰۰ژن  ي که در معزض اکس    ينيه در بالغ  يصدمات شبک 

  . شودياد اکسيژن در نوزادان نارس ممکن است باعث کوريز
  

  :ي جذبيآتلکتاز-۴
تـروژن در  ين( شـود يجاد مـ  يژن ا يتروژن از آلوئول ها توسط اکس     يه علت خارج کردن ن    ن عارضه ب  يا

را جـذب  ي کنـدز ي شود حفظ ميمانده را که موجب باز نگاه داشتن آالوئول ها م يحالت نرمال حجم باق   
  .ف استيار ضعي بسيتروژن از غشاء آلوئولين
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  :ژنيت با اکسي مسموم-۵
ست کـه  يـ ق مـشخص ن يـ اگر چه به طور دق  .را تحمل کنند  % ۲۱ژن  ي اکس يعي توانند بطور طب   يه ها م  ير

 ۲۴شتر از يـ  مـدت ب يبـرا % ۵۰ يبـاال O2ت شود اما ي تواند باعث مسموميژن مي از اکس يجه درصد 
کال يدروژن،راديـ د ه يپراکـس (ژن  ي آزاد اکـس   يکال هـا  يراد. دهد يش م يت را افزا  يساعت خطر مسموم  

  . زننديه صدمه مي ريبه بافت ها)ل يدروکسيکال هيد،راديسوپر اکس
  .ژن استيت با اکسي از مسموميري جلو گي برايع اطالعاتين منيآزمايش گاز خون شرياني بهتر

  ).وه حفظ شودي متر جيلي م۹۰ تا ۶۰ن يبPAO2ن است که يهدف ا(
  

  :ژنيت با اکسي از بروز مسموميري جلوگيروشها
  )ساعت۱۲-۶(دت کوتاهبه م% ۱۰۰ژن يمحدود کردن استفاده از اکس-۱
  وهي متر جيليمPAO2>60ن مقدار آن با حفظ ين ترييزن به پايکاهش درصد اکس-۲
   خطر باشدي ساعت ممکن است ب۲۴ يبرا%۷۰ يژن باالياکس-۳
  . خطر باشدي روز ب۲ مدت يممکن است برا%۵۰ يژن باالياکس-۴
  . خواهد بودي روز بالقوه سم۲بعد از %۴۰ يژن باالياکس-۵
  .ژن خواهد شديت با اکسيندرتا منجر به مسموم% ۴۰ر يزن زيده از اکساستفا-۶

  
  :ژنيز اکسي تجويروش ها

  ژنياد اکسيان زي با جريستم هايس-الف
  ژنيان کم  اکسي با جريستم هاي س-ب

  
  ):LOW  FLOW  SYSTEM(ان کميژن با جريز اکسيستم تجويس
  :و شامل. دهنديل ميمار تحويه بب% ۲۱-۹۰ کم از يژن را با غلظت هاين دستگاه ها اکسيا
  ينيا سوند بي يني بيکانوال-۱
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  ماسک ساده صورت-۲

  
  :زن که دو نوع دارنديره کننده اکسيماسک ذخ-۳

  ي باز دميماسک با استنشاق مجدد هوا-الف
  ي بازدميماسک بدون استنشاق مجدد هوا-ب
  چادر صورت-۴
  زنيچادر اکس-۵
۶-T-PIECE  
  اليق ترانس تراکيژن از طريز اکسيتجو-۷

  
  :ژني اکسيان باالي با جريستم هايس-ب

ح و  يز غلظـت صـح    ي تجـو  ين روش بـرا   يق تـر  ين و دق  ين ماسک ها قابل اعتماد تر     يا:يماسک ونچور 
  . باشنديژن ميکنترل شده اکس

  
  

  . استCOPDهي ري مزمن انسدادي هايماري در بين مورد مصرف ماسک ونچوريمهمتر
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