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چکیده
مقدمه :بازگشت جریان خون خودبهخودی هدف اولیه احیاء در ایست قلبی بوده و کیفیت احیای قلبی ریوی عامل مهم تعیینکننده
بازگشت جریان خون خودبهخودی بیمار است .درنتیجه بررسی دی اکسید کربن انتهای بازدمی در بیماران میتواند بازخوردی از کیفیت
احیا ،باشد .این مطالعه باهدف تعیین ارتباط دی اکسیدکربن انتهای بازدمی و بازگشت گردش خون خودبهخودی حین احیاء قلبی
ریوی انجام شد.
روش کار :در این مطالعه توصیفیمقطعی از نوع همبستگی 02 ،مورد احیای قلبی ریوی براساس معیار ورود و خروج و به روش
نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهد در سال  ،1213انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده فرم دو
قسمتی اطالعات دموگرافیک بیماران و اطالعات مربوط به روند پیشرفت احیاء قلبی ریوی شامل میزان دی اکسید کربن انتهای بازدمی
و نتایج احیاء بود .در ابتدای احیای قلبی ،کاپنوگراف به لوله تراشه بیماران متصل و اعداد مربوط به دی اکسیدکربن انتهای بازدمی
بیماران ثبت شد و رابطه آن با بازگشت گردش خون خودبهخودی (وجود نبض فمورال قابل لمس و فشارخون سیستولیک بیشتر از
 02میلیمتر جیوه برای زمانی طوالنیتر از  2دقیقه در اثر احیاء) بررسی شد .دادهها پس از جمع آوری توسط نرمافزار  SPSSویرایش
 16و با استفاده از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و فراوانی) و آمار استنباطی (مجذورکای ،دقیق فیشر و تی مستقل ،ضریب
همبستگی و رگرسیون خطی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :میانگین سنی بیماران  66/2 ± 1/5سال 46/5 ،درصد مذکر و در  10/0درصد ،ریتم اولیه قلبی آسیستول بود .دی اکسیدکربن
انتهای بازدمی در بیمارانی که بازگشت گردش خون خودبهخودی داشتند 31/6 ± 12/6 ،میلیمترجیوه و در بیمارانی که بازگشت
گردش خون خودبهخودی نداشتند 16/6 ± 12/3 ،میلیمتر جیوه بود ( .)P =2/16نتایج نشان داد در بیمارانی که دیاکسیدکربن
انتهای بازدمی حین احیاء در آنها در گروه کمتر از یک میلیمترجیوه بود ،میزان بازگشت گردش خون خودبهخودی 41/3 ،درصد و در
بیمارانی که در در گروه  21-42میلیمترجیوه بودند ،میزان بازگشت گردش خون خودبهخودی 65 ،درصد بود.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد که میزان دی اکسیدکربن انتهای بازدمی باال در حین احیاء قلبی ریوی ،احتمال بازگشت گردش خون
خودبهخودی را بیشتر میکند .درنتیجه استفاده از مانیتورینگ دی اکسید کربن انتهای بازدمی در حین احیاء قلبی ریوی به اعضای
تیم احیاء توصیه میشود.
واژگان کلیدی :احیای قلبی ریوی ،دیاکسیدکربن انتهای بازدمی ،بازگشت گردش خون خود بهخودی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.
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مقدمه
قلبی ریوی و افزایش احتمال بازگشت گردش خون خودبه خودی شود.
دیاکسید کربن انتهای بازدمی به غلظت دیاکسید کربن در هوای
بازدمی در انتهای بازدم گفته میشود ( .)16در طول ایست قلبی درمان
نشده تولید دیاکسید کربن در بدن ادامه دارد اما هیچ دیاکسیدکربنی
به ریهها تحویل داده نمیشود .تحت چنین شرایطی حتی در صورت
ادامه تهویه ،دیاکسیدکربن انتهای بازدمی به صفر خواهد رسید .با
شروع احیاء قلبی ریوی برونده قلبی تعیین کننده تحویل دیاکسید
کربن به ریهها خواهد بود (.)32 ,11
پایش غیرتهاجمی یعنی بررسی جهشهای نبض کاروتید حین CPR
در حال انجام ،هرگز دال بر کفایت جریان خون کرونری یا پرفیوژن
مغزی و میوکاردی نیست .بنابراین بررسی ضربان های نبض کاروتید
حین  CPRاطالعاتی در مورد برایند بیمار نمیدهد و انجام این کار
توصیه نمیشود ( Yost .)33 ,31و همکارانش در مطالعه خود در سال
 3213دریافتند وسایلی که پارامترهای  CPRرا اندازه گیری کرده و
هم اکنون میتوانند بازخورد آنی به احیاگران بدهند ارتقاء اندکی در
بهبود کیفیت  CPRفراهم کردهاند ( Perkins .)32و همکارانش
( )3214در مطالعه خود دریافتند که ازگونه های مختلف بازخورد
ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود ( Morely .)34و همکارانش
در مطالعه خود در سال  3226اظهار کردند که شاخصهای مختلف
پایش کیفیت احیاء شامل پارامترهای فیزیولوژیک و مکانیکی مانند
فشار شریانی ،درصد اشباع اکسیژن خون ورید مرکزی و اندازه گیری
 CO2انتهای بازدمی با کاپنوگرافی میباشد؛ در محیط بالینی و مراکز
درمانی ،معدودی از این موارد ذکر شده به آسانی و به طور معمول در
دسترساند مانند پایش تهاجمی فشار خون که به ندرت حین احیاء در
دسترس است ( .)16در صورت وجود ارتباط قوی بین دی اکسید کربن
انتهای بازدمی و بازگشت گردش خون خود به خودی ،باال بودن دی
اکسیدکربن انتهای بازدمی حین احیاء ،میتواند نشان دهنده یک CPR
با کیفیت باشد و احتمال بازگشت گردش خون خودبه خودی در بیماران
تحت احیاء را باال ببرد .از طرفی در دستورالعمل احیای قلبی ریوی
انجمن قلب آمریکا ( )3212استفاده از کاپنوگراف حین  CPRتوصیه
شده اما هنوز به یک ضرورت تبدیل نشده است و هنوز مقدار مناسب
دی اکسید کربن انتهای بازدمی که میتواند بیانگر یک  CPRبهینه
باشد ،به دست نیامده است ( .)35اثبات یک رابطه معنی دار بین دی
اکسید کربن انتهای بازدمی حین احیا و بازگشت گردش خون خودبه
خودی ،میتواند باعث فراگیری استفاده از این ابزار در حین احیای قلبی
ریوی شود .با توجه به اهمیت بازگشت گردش خون خود به خودی و
در نهایت ارتباط آن با میزان بقاء احیا قلبی ریوی دربیماران و با توجه
به این که تا کنون مطالعهای در مورد رابطه این دو فاکتور در کشور
صورت نگرفته است ،لذا این مطالعه باهدف بررسی ارتباط دی
اکسیدکربن انتهای بازدمی و بازگشت گردش خون خودبهخودی حین
احیاء قلبی ریوی انجام شد.

مهمترین علت مرگ جمعیت بالغین در دنیای صنعتی ایست قلبی
ناگهانی به علت بیماریهای عروق کرونر است ( )3 ,1ساالنه تقریباً
 262222تا  652222بیمار در بیمارستانهای ایاالت متحده دچار
ایست قلبی شده و تحت عملیات احیاء قرار میگیرند ( .)2بازگشت
جریان خون خودبهخودی هدف اولیه احیای قلبی ریوی در بیمار دچار
ایست قلبی است ( .)4احیای قلبی ریوی یک روش پزشکی اورژانسی
برای بیمارانی است که از ایست قلبی رنج میبرند و به وسیله فشار
قفسه سینه و وارد کردن اجباری هوا به داخل ریهها ،قلب و ریهها را
مجبور به کار کردن میکند ( .)5فشار قفسه سینه ،فشاری متناوب و
قوی بر نیمه تحتانی جناغ سینه است که با افزایش فشار داخل سینه و
فشرده سازی مستقیم قلب ،سبب ایجاد گردش خون میشود .فشرده
سازی قفسه سینه در بالغین باید با حداقل سرعت  122بار در دقیقه و
عمق  5سانتی متر صورت گیرد .بعد از فشار باید اجازه داده شود تا
قفسه سینه به طور کامل به حالت اول برگردد ( .)6علیرغم تالشهای
وسیع جهت درمان ،ایست قلبی با بقای کمی همراه است و کمتر از 32
درصد این بیماران تا ترخیص از بیمارستان زنده میمانند ( .)6در
مطالعهای ( )1201که داخل کشورمان انجام شد نیز ،مشخص شد که
میزان موفقیت نهایی در احیاهای بیمارستانی که منجر به ترخیص بیمار
از بیمارستان میشود 12 ،درصد میباشد (.)6
کیفیت  CPR3عامل مهم تعیین کننده فرایند ایست قلبی و موفقیت
احیاء و میزان بقا است ( )0دادن بهترین شانس بقا به بیماران ایست
قلبی ،انجام  CPRبا کیفیت باالست ( .)1بر اساس اطالعات موجود
کیفیت اجرای احیای قلبی-ریوی ،ضعیف ( )12 ,0و اغلب پایینتر از
حد مطلوب است ( .)11 ,1تحقیقات نشان دادهاند که کیفیت CPR
حتی وقتی توسط کارکنان حرفهای آموزش دیده شامل پرستاران و
پزشکان در بیمارستان انجام میگردد نیز بسیار متغیر و اغلب ضعیف
است ( .)13 ,11علی رغم وسعت چالش برانگیز این مسئله ،وجود
دستورالعملهای  CPRمبتنی بر شواهد ،آموزش گسترده احیاگران و
گواهیهای دانش و مهارت احیاء ،اغلب کیفیت تالشهای احیاء به
استانداردهای توصیه شده دست پیدا نمیکند ( )12و مطالعات
مشاهدهای در مورد ایست قلبی کاستی قابل توجهی در عملکرد
احیاگران نشان داده که ممکن است تا حدی نتایج ضعیف از  CPRرا
توضیح دهد ( .)14احیاگران آگاهی کمی از کیفیت انجام  CPRخود
دارند ( )15و آنها اغلب کیفیت عملکرد خود حین احیاء بر روی مانکن
را مؤثر تخمین میزنند ولی عمق ماساژهای قلبی آنها ناکافی همراه با
وقفههای غیرضروری و تأخیر در شروع مجدد است ( .)16نبود بازخورد
به احیاگران در حین انجام احیاء یکی از موانع اعمال  CPRباکیفیت
مطلوب است ( )15و بدون اندازهگیری یا بازخورد ،کیفیت CPR
معموالً پایین و ناشناخته است .با استفاده از ابزار پایش و بازخورد ممکن
است خطاهای انسانی حین  CPRکاهش یابد و استفاده از این وسایل
کمک میکند تا پیروی از راهنماها جهت ماساژ قلبی صحیح بهبود یابد
( .)16بازخورد  CPRراهی مؤثر برای پایش و بهبود اجرای آن فراهم
میکند ( .)10دی اکسید کربن انتهای بازدمی میتواند یکی از این
بازخوردها باشد .به این صورت که باالتر بودن میزان دی اکسیدکربن
انتهای بازدمی حین احیاء ،میتواند نشان دهنده کیفیت مناسب احیای

روش کار
در این مطالعه توصیفی مقطعی از نوع همبستگی ،واحدهای مطالعه به
روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .مطالعه شامل  02مورد
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در ثبت دی اکسید کربن انتهای بازدمی و کاربرد غیرمستقیم آن در
اندازه گیری برونده قلبی و پایش گردش خون بیمار ،قبالبه تأیید
رسیده است ( .)36همچنین پایایی کاپنوگراف با استفاده از
کالیبراسیون دستگاه قبل از هر بار استفاده و  Self-Testآن سنجیده
میشد .دادهها پس از جمع آوری توسط آمار توصیفی (میانگین ،انحراف
معیار و فراوانی) ،آمار استنباطی (مجذورکای و دقیق فیشر و تی
مستقل ،ضریب همبستگی و رگرسیون خطی) و نرمافزار SPSS
ویرایش  16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .مقدار  P > 2/25به
عنوان سطح معنیداری و سطح اطمینان  15درصد در نظر گرفته شد.
از آنجا که در دستورالعمل احیای قلبی ریوی انجمن قلب آمریکا اشاره
شده است که با دی اکسید کربن انتهای بازدمی حین احیای کمتر از
 12میلیمتر جیوه احتمال بازگشت گردش خون خودبه خودی ناچیز
خواهد بود ( ،)16پژوهشگران تصمیم گرفتند که دی اکسید کربن
انتهای بازدمی حین احیای بیماران را بر اساس کمتر و بیشتر از 12
میلیمترجیوه تقسیم بندی و مقایسه کنند.
برای رعایت مالحظات اخالقی ،پژوهشگر در انتهای عملیات احیای قلبی
ریوی ،هدف از انجام پژوهش را برای اعضای خانواده بیمار (درصورت
حضور) توضیح داد و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه
خواهد بود و نیازی به نوشتن نام نمیباشد و شرکت در مطالعه برحسب
تمایل شخصی و رضایت کتبی آنها بود .در صورت عدم وجود همراهی
هم بعد از پایان عملیات احیاء ،از خود بیمار در صورت هوشیاری و یا
ولی بیمار یا افراد خانواده وی در صورت حضور ،جهت استفاده از
اطالعات دموگرافیک مربوط به احیای قلبی ریوی انجام شده بدون ذکر
نام ،کسب اجازه شد و به آنها گفته شد که نتایج مطالعه از طریق
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قابل پیگیری
است (البته در بدو بستری بیمار در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی قائم
(عج) نیز رضایت استفاده از اطالعات پزشکی از تمام بیماران اخذ شده
است).

احیای قلبی ریوی بود که در مرکز آموزشی ،پژوهشی درمانی قائم (عج)
مشهد ،در آذر و دی ماه سال  1213صورت گرفت .معیارهای ورود در
این مطالعه شامل :تأیید ایست قلبی ریوی (عدم پاسخدهی ،عدم وجود
نبض ،عدم وجود تنفس) ،ایست قلبی ریوی غیر تروماتیک ،سن بین
هجده تا هشتاد و پنج سال ،وجود لوله داخل تراشه در بیمار ،عدم ایست
قلبی بر اثر هیپوترمی ،عدم وجود دستور کتبی یا شفاهی عدم انجام
احیاء از پزشک مسئول و اینکه خارج از بیمارستان تحت احیاء قلبی
ریوی قرار نگرفته باشد و معیارهای خروج شامل :عدم توانایی در
انتوباسیون بیمار توسط تیم احیاء ،بازگشت گردش خون خودبه خودی
قبل از رسیدن تیم احیاء ،بیماران با آمبولی وسیع ریوی قبل از شروع
عملیات احیاء ،بود.
عملیات احیاء طبق دستورالعمل احیای قلبی ریوی پیشرفته انجمن
قلب آمریکا ( )3212انجام شد ( .)36بدین صورت که پس از تأیید
ایست قلبی توسط پزشک مقیم در بخشها (عدم پاسخدهی ،عدم وجود
نبض ،عدم وجود تنفس) ،افراد تیم احیاء بالفاصله از طریق سیستم
مکانیزه اعالم کد  ،11فرا خوانده شده و احیاء تا رسیدن تیم ،توسط
افراد حاضر انجام میگرفت  .به محض حاضر شدن افراد تیم  CPRبر
بالین بیمار احیاء توسط این گروه انجام میشد ،به طوری که ماساژ
قلبی با سرعت حداقل  122بار در دقیقه و عمق حداقل  5سانتی متر
و سرعت تهویه حداکثر  0 -12بار در دقیقه توسط تیم احیاء ،صورت
میپذیرفت .البته الزم بذکر است به محض لوله گذاری داخل تراشه ،از
یک کاپنوگراف ثابت و یکسان (از نوع  Side Streemو مدل
 )Comdeckبر روی لوله تراشه همه بیماران استفاده میشد و اولین
عدد ثبت شده روی کاپنوگراف به عنوان دی اکسیدکربن انتهای بازدمی
اولیه در نظر گرفته میشد .پس از آن تا پایان احیاء هر  3دقیقه ،دی
اکسید کربن انتهای بازدمی بیماران ثبت و میانگین اعداد به دست آمده
حین احیاء به عنوان دی اکسید کربن انتهای بازدمی حین احیاء در نظر
گرفته میشد .در این بیماران ،بازگشت گردش خون خودبه خودی حین
احیاء به صورت وجود نبض فمورال قابل لمس و فشارخون سیستولیک
بیشتر از  02میلیمتر جیوه برای زمانی طوالنیتر از  2دقیقه مورد
بررسی قرار میگرفت ( .)35فشارخون توسط مانیتورینگ و به وسیله
کاف متصل به بازوی بیمار اندازه گیری میشد .تالشهای احیاء تا
دستیابی به بازگشت جریان خون خودبه خودی یا وقوع یکی از موارد
لزوم پایان احیای قلبی ریوی (به تشخیص رزیدنت ثابت) ادامه یافت و
لحظه دستیابی به بازگشت جریان خون خود بهخودی و یا فوت بیمار
و طول مدت احیاء ثبت میشد .اطالعات دموگرافیک بیماران ،فرآیند
احیاء و بقای  34ساعته در آنها توسط فرم مشاهدات پژوهشگر ثبت
شد .الزم بذکر است اندازه گیری دی اکسید کربن انتهای بازدمی ،در
همه بیماران توسط خود پژوهشگر ثبت میشد.
ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل :فرم دو قسمتی مشاهدات
پژوهشگر از لحظه شروع احیاء قلبی ریوی که قسمت اول شامل
اطالعات دموگرافیک بیماران نظیر سن ،جنس ،بخش بستری ،تعداد
روز بستری ،ریتم قلبی اولیه ،بیماریهای زمینهای و قسمت دوم
اطالعات مربوط به روند پیشرفت احیاء قلبی ریوی شامل میزان دی
اکسید کربن انتهای بازدمی و نتایج احیاء بوده است .کاپنوگراف برای
اندازه گیری دی اکسید کربن انتهای بازدمی بیماران در حین احیاء
قلبی ریوی مورد استفاده قرار گرفت .الزم بذکر است روایی کاپنوگراف

یافتهها
یافتههای پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف معیارسنی بیماران به
ترتیب  66/2 ± 1/5بود .همچنین بیشترین طول مدت بستری بیماران
 36روز بوده است که میانگین و انحراف معیار طول مدت بستری شدن
بیماران در بیمارستان  4/2 ± 4/1روز بدست آمد .اطالعات دموگرافیک
و شرایط بالینی بیماران در جدول  1و  3آمده است.
میانگین دیاکسیدکربن انتهای بازدمی اولیه (قبل از شروع احیاء)
بیماران  12/1 ± 12میلی متر جیوه بود .میانگین دیاکسیدکربن
انتهای بازدمی حین احیاء هم  32 ± 4میلی متر جیوه بوده است .نتیجه
آزمون تی مستقل نشان داد که میزان افزایش دی اکسیدکربن حین
احیاء دربین بیماران تحت احیاء ،از نظر آماری معنی دار بوده است
( .)P = 2/221در  56درصد از بیمارانی که تحت احیای قلبی ریوی
قرار گرفتند ،بازگشت گردش خون خودبه خودی ایجاد شد .برای تعیین
ارتباط بین دیاکسیدکربن انتهای بازدمی پایینتر از  12میلی متر جیوه
و احتمال بازگشت گردش خون خودبهخودی از آزمون مجذورکای
استفاده شد .در افرادی که دیاکسیدکربن انتهای بازدمی حین احیاء
در آنها کمتر از  12میلیمتر جیوه بود میزان بازگشت گردش خون
خودبهخودی  41/3درصد و در بیمارانی که دیاکسیدکربن انتهای
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بازگشت گردش خون خودبهخودی ،اختالف معنیداری ()P = 2/16
وجود نداشت (جدول .)2

بازدمی حین احیاء آنها بیشتر از  12میلیمتر جیوه بود ،میزان بازگشت
گردش خون خودبهخودی  62/2درصد بود .اما نتایج آزمون مجذورکای
نشان داد که بین دو گروه کمتر و بیشتر از  12میلیمتر جیوه ،از نظر

جدول  :2اطالعات دموگرافیک بیماران تحت احیاء قلبی ریوی در بیمارستان قائم مشهد
فراوانی مطلق

ویژگیهای دموگرافیک بیماران
جنس

20
43
02

زن
مرد
جمع
بخش بستری

31
16
4
12
6
12
02

اورژانس داخلی
اورژانس اعصاب
اورژانس قلب
داخلی
اسکرینینگ
قلب
جمع
ریتم قلبی بیمار درهنگام شروع عملیات احیاء قلبی ریوی

61
1
02

آسیستول
فیبریالسیون بطنی
جمع
بیماری زمینهای

33
13
11
32
5
02

هیپرتانسیون
سرطان (غیر ریوی)
CVA
دیابت شیرین
ادم ریوی
جمع
جدول  :1میانگین و انحراف شرایط بالینی بیماران تحت احیاء قلبی ریوی در بیمارستان قائم مشهد

میانگین  ±انحراف معیار

متغییر
مدت زمان گذشته از ایست قلبی تا شروع احیاء ،دقیقه

1/2 ± 2/1

فاصله زمانی از شروع عملیات احیاء تا لولهگذاری داخل تراشه ،دقیقه

3/3 ± 1/2

طول مدت احیاء ،دقیقه

32/6 ± 1/3

دیاکسیدکربن انتهای بازدمی اولیه ،میلی متر جیوه

12/1 ± 12
32 ± 4

دیاکسیدکربن انتهای بازدمی حین احیاء ،میلی متر جیوه

جدول  :3ارتباط بین دیاکسیدکربن بازدمی باالتر و پایینتر از  12میلیمتر جیوه با بازگشت گردش خون خودبهخودی در بیماران تحت احیاء قلبی
ریوی در بیمارستان قائم مشهد
دیاکسیدکربن انتهای بازدمی
21 >mmhg

21 <mmhg

کل

بازگشت گردش خون خود به خودی
وجود داشته
وجود نداشته
جمع

)41/3( 6
)50/0( 12
)122/2( 16

آزمون مجذور کای:
داده ها بر اساس تعداد (درصد) می باشد.

25

)62/2( 20
)21/6( 35
)122/2( 62
x² = 1/11 ،df = 1 ،P > 2/16

)56/( 45
)42/( 25
)122/2( 02

نشریه پژوهش پرستاری ایران ،دوره  ،55شماره  ،1آذر و دی 5931

تیمستقل نشان داد که بین دو گروه (وجود یا عدم وجود باگشت گردش
خون خودبهخودی) از نظر دیاکسیدکربن انتهای بازدمی حین احیاء،
اختالف آماری معنیداری ( )P = 2/16وجود نداشت (جدول .)4

نتایج نشان داد ،دیاکسیدکربن انتهای بازدمی حین احیاء در بیمارانی
که در آنها بازگشت گردش خون خودبهخودی وجود داشت ± 12/6
 31/6و در بیمارانی که در آنها بازگشت گردش خون خودبهخودی
وجود نداشته 16/6 ± 12/3 ،میلیمتر جیوه بود .نتیجه آزمون

جدول  :4مقایسه رابطه بین دیاکسیدکربن انتهای بازدمی حین احیاء با بازگشت گردش خون خودبه خودی در بیماران تحت احیاء قلبی ریوی در
بیمارستان قائم مشهد
دیاکسیدکربن انتهای بازدمی حین احیاء

میانگین  ±انحراف معیار

تعداد

12/6 ± 31/6
12/3 ± 16/6

45
25

بازگشت گردش خون خودبهخودی
وجود داشته
وجود نداشته

t = 1/42 ،df = 60 ،P > 2/16

نتیجه آزمون تیمستقل

برای بررسی همبستگی بین دی اکسیدکربن انتهای بازدمی و مدت
زمان گذشته از شروع احیاء تا بازگشت گردش خون خودبه خودی با
متغیرهای زمینهای از آزمون ضریب اسپیرمن استفاده شد .یافتههای
جدول  5حاکی از آن است که یک همبستگی معکوس ضعیف بین سن
افراد و میزان دیاکسیدکربن انتهای بازدمی آنان وجود داشت .به عبارت
دیگر ،هرچه سن افراد افزایش یافته ،میزان دی اکسید کربن انتهای
بازدمی کاهش پیدا کرده است .ولی نتیجه آزمون ضریب اسپیرمن نشان
داد که این همبستگی از لحاظ آماری ،معنیدار ( )P =2/41نبود.

اما با گروه بندی میزان دی اکسیدکربن انتهای بازدمی حین احیاء به
نظر میرسد هرچه میزان دیاکسیدکربن انتهای بازدمی حین احیاء
باالتر باشد ،میزان بازگشت گردش خون خودبهخودی نیز بیشتر خواهد
بود .به عنوان مثال در بیمارانی که دیاکسیدکربن انتهای بازدمی حین
احیاء در آنها در گروه  >12میلیمترجیوه بود ،میزان بازگشت گردش
خون خودبهخودی 41/3 ،درصد و در بیمارانی که در در گروه 21-42
میلیمترجیوه بودند ،میزان بازگشت گردش خون خودبهخودی65 ،
درصد بود .البته نتیجه آزمون دقیق فیشر نشان داد که بین میزان
دیاکسیدکربن انتهای بازدمی حین احیاء و بازگشت گردش خون
خودبهخودی رابطه آماری معنیداری ( )P =2/43وجود نداشت.

جدول  :5همبستگی بین میزان دی اکسید کربن انتهای بازدمی و مدت زمان گذشته از شروع احیاء تا بازگشت گردش خون خودبه خودی با متغییرهای
زمینهای و وابسته
دیاکسیدکربن انتهای

زمان گذشته از شروع احیا تا بازگشت گردش خون خودبه

بازدمی

خودی

سن

P = 2/41 ،r = 2/20

P = 2/26 ،r = 2/36

طول مدت بستری

P = 2/10 ،r = 2/15

P = 2/51 ،r = 2/1

زمان گذشته از ارست تا شروع

P = 2/11 ،r = 2/21

P = 2/26 ،r = 2/12

طول مدت احیاء

P = 2/26 ،r = 2/21

P = 2/221 ،r = 2/11

زمان گذشته از احیاء تا انتوباسیون

P = 2/16 ،r = 2/34

P = 2/12 ،r = 2/22

احیاء

بحث
نظیر سن بیمار ،جنس ،وجود بیماریهای زمینهای مختلف ،کم بودن
حجم نمونه و  ...دانست .اما با گروهبندی میزان دیاکسیدکربن انتهای
بازدمی حین احیاء (جدول  ،)6مشخص شد که هرچه میزان
دیاکسیدکربن انتهای بازدمی حین احیاء افزایش یابد ،کیفیت احیاء
بهتر خواهد بود و در نتیجه احتمال بازگشت گردش خون خودبهخودی
نیز افزایش مییابد و نشان دهنده یک رابطه مستقیم بین این دو متغیر
است.

دیاکسیدکربن انتهای بازدمی حین احیاء بیانگر میزان برونده قلبی
حین احیاء میباشد و افزایش آن بیانگر افزایش برونده قلبی است و
افزایش برونده قلبی میتواند باعث افزایش بازگشت گردش خون
خودبهخودی شود .انتظار میرفت که یک رابطه قوی بین
دیاکسیدکربن انتهای بازدمی حین احیاء و بازگشت گردش خون
خودبهخودی وجود داشته باشد؛ اما این نکته مورد تأیید قرار نگرفت که
ممکن است علت معنادار نشدن آن را تأثیر متغیرهای مداخله گری
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جدول  :6مقایسه رابطه بین دیاکسیدکربن انتهای بازدمی حین احیاء و بازگشت گردش خون خودبه خودی در بیماران تحت احیاء قلبی ریوی در
بیمارستان قائم مشهد
mmHg ,ETCO2
ROSC
وجود داشته
وجود نداشته
جمع

>21

11-21

31-12

41-32

<41

تعداد
)41/3( 6
)50/0( 12
)122/2( 16

تعداد
)54/5( 10
)45/5( 15
)122/2( 22

تعداد
)62/3( 13
)26/0( 6
)122/2( 11

تعداد
)65( 6
)35( 3
)122/2( 0

تعداد
)66/6( 3
)22/4( 1
)122/2( 2

داده ها بر اساس تعداد (درصد) می باشد.
 ETCO2که میتواند بیانگر یک  CPRبهینه است ،به دست نیامده
است ( )35در مطالعه حاضر این عدد 31 ،میلیمترجیوه به دست آمده
است.
پیامد احیاء گزارش شده در مطالعه ایناو و همکاران ( )3212مطابقت
نزدیکی با مطالعه حاضر دارد .در مطالعه آنها میزان برگشت اولیه جریان
خون خودبه خودی در بیماران  56درصد بود و  32درصد بیماران نیز
زنده از بیمارستان ترخیص شدند .آنها نیز مطالعهٔ خود را با عنوان
"پیش بینی بقای ایست قلبی بر اساس کاپنوگرافی" انجام دادند.
میانگین سنی بیماران در پژوهش آنها  64سال بود .آنها نتیجه گرفتند
که کاپنوگرافی یک روش مفید حین احیای قلبی ریوی بوده و با
 ETCO2باالتر از  32میلیمتر جیوه احتمال بازگشت گردش خون
خودبه خودی باال میباشد (.)21( )P = 2/221
در پژوهش سوراسرانیونگز ( )3226و همکاران نیز که در یک بیمارستان
 3222تخت خوابی در کشور تایلند ،درخالل یک دوره یکساله انجام
شد ،تعداد  621بیمار تحت عملیات احیاء مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که از این تعداد  214بیمار ( 61,6درصد) به بازگشت
جریان خون خود به خودی اولیه دست یافتند ،اما از این میان تنها 44
بیمار یعنی ( )6/1درصد زنده از بیمارستان مرخص شدند )23( .مطالعه
آنها نیز از جهت محیط پژوهش و نتایج به دست آمده با مطالعه حاضر
قابل مقایسه است و نتایج مشابهی را نشان میدهد.
در مطالعه ساالری و همکاران ( )3211در تهران پیامد اولیه نهایتاً 21
درصد بوده است ( .)3در مطالعه کیوان پژوه و همکاران ( )3211در
ارومیه موفقیت اولیه تنها  30درصد گزارش شده است ( .)22در مطالعه
بریم نژاد و همکاران ( )3220نیز که با استفاده از یک تیم احیاء ورزیده
برایند بیماران دچار ایست قلبی بررسی شده است پیامد اولیه تنها 22
درصد گزارش شده است ( )24و تنها مطالعه دهقانی و همکاران
( )3220که پیامد اولیه احیاء یعنی بازگشت جریان خون خود به خودی
را در مطالعه خود  41/1گزارش کردهاند ( )25با نتایج مطالعه فعلی
مطابقت دارد.

در دستورالعمل احیاء قلبی ریوی انجمن قلب آمریکا ( )3212بیان شده
است که با مقادیر دیاکسید کربن انتهای بازدمی کمتر از 12
میلیمترجیوه در حین احیاء ،بازگشت گردش خون خودبهخودی
محتمل نیست ( .)35نتیجه مطالعه حاضر با این نکته ،همخوانی نداشت.
علت این امر هم شاید این بود که در مطالعه حاضر بیماران دارای
دیاکسیدکربن انتهای بازدمی کمتر از  12میلیمتر جیوه به
زیرگروههای کوچکتر تقسیم نشدند و این احتمال وجود داشت که اکثر
این بیماران دارای دیاکسیدکربن انتهای بازدمی نزدیک به  12میلیمتر
جیوه بوده باشند.
نتایج گزارش شده از مطالعه عبداللهی و همکاران ( )3214با عنوان
بررسی اثر بازخورد کاپنوگرافی حین  CPRبر بازگشت جریان خون
خودبخودی بیانگر این است که میزان بازگشت گردش خون خودبه
خودی در بیمارانی که در آنها از کاپنوگرافی برای پایش دیاکسیدکربن
انتهای بازدمی استفاده شده  62/1درصد و در بیمارانی که به روش
معمول احیاء شدهاند بازگشت گردش خون خودبهخودی  44/6درصد،
ذکر شده است ( .)30( )P = 2/225این نتایج بیانگر این است که
استفاده از کاپنوگرافی بازخوردی از کیفیت احیاء دارد و باعث ترغیب
اعضای تیم احیاء برای بهبود بخشیدن به احیاء میشود .نتیجه این
مطالعه با مطالعه حاضر هم راستا میباشد.
کوالر و همکاران ( )3220بیان کردند که مقادیر پیوسته پایین
) ETCO2 (10 mmHgدر حین  CPRبیماران اینتوبه ،نشان
دهنده این است که احتمال بازگشت گردش خون خودبه خودی پایین
است ( .)31در مطالعه گرمک و همکاران ( )3221نیز مقادیر ETCO2
پایینتر از  12میلیمترجیوه با میزان بازگشت گردش خون خودبه
خودی پایین همراه بوده است ( .)22در مطالعه حاضر هم بیمارانی که
 ETCO2زیر  12میلیمترجیوه داشتهاند ،کمترین احتمال بازگشت
گردش خون خودبهخودی را در بین همه بیماران تحت احیاء داشتهاند؛
از طرفی بیمارانی که  ETCO2زیر  16میلیمترجیوه داشتهاند ،احتمال
بازگشت گردش خون خودبهخودی در آنها کمتر بود .وجود نشت هوا
در حین تهویه با ماسک یا تهویه با راههای هوایی سوپراگلوتیک میتواند
باعث کمتر خوانده شدن  ETCO2بیماران شود که در مطالعه حال
حاضر ،بیماران لوله داخل تراشهای داشتهاند که احتمال وجود نشت در
این سیستم کمتر از ماسک میباشد.
در دستورالعمل احیای قلبی ریوی انجمن قلب آمریکا ( )3212بیان
شده است که با مقادیر  ETCO2کمتر از  12میلیمترجیوه احتمال
بازگشت گردش خون خودبهخودی کمتر است اما هنوز مقدار مناسب

نتیجهگیری
استفاده از کاپنوگرافی حین احیای قلبی ریوی روش بسیار مفیدی است
که میتواند باعث بهبود فشارهای سینهای حین احیاء شود و خستگی
احیاکنندگان را نشان دهد و افزایش ناگهانی آن حین احیاء بیانگر
بازگشت گردش خون خودبه خودی است .هرچه که میزان
دیاکسیدکربن انتهای بازدمی در حین احیای قلبی باالتر باشد احتمال
بازگشت گردش خون خودبه خودی بیشتر است .میزان دی اکسیدکربن
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انتهای بازدمی در بیمارانی که در آنها بازگشت گردش خون خودبه
خودی وجود داشته باالتر از بیمارانی بوده که بازگشت گردش خون
ETCO2  در مطالعه حاضر مقادیر.خودبه خودی حین احیاء نداشتهاند
 میلیمترجیوه به دست آمد و31 که میتواند بیانگر کفایت احیاء باشد
 که همراه آن بازگشت گردش خون خودبه خودیETCO2 مقادیری از
. میلیمتر جیوه به دست آمد16 کمتر محتمل است
از آنجا که در دستورالعمل احیای قلبی ریوی انجمن قلب آمریکا در
 که بیانگر کیفیتETCO2  بیان شده که هنوز مقادیر3212 سال
) پیشنهاد میشود که برای35(  است مشخص نشدهCPR مطلوب
 ای باشد کهETCO2 مطالعات آینده بیشتر تمرکز بر روی مقادیر
نشانگر کیفیت مطلوب احیاء خواهد بود و احتمال بازگشت گردش خون
.خودبهخودی با آن مقادیر بیشتر خواهد بود

سپاسگزاری
در پایان الزم بذکر است این مقاله برگرفته از بخشی از طرح تحقیقاتی
پایاننامه دانشجویی مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد
 و ثبت در سامانه کارآزمایی بالینی ایران1213/26/32  مورخ132616
 میباشد و با حمایت مالیIRCT2014010216033N1 با کد
 همچنین.معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است
 گروه تحقیق مراتب سپاسگزاری و قدردانی خود را از،به این وسیله
مسؤولین محترم دانشکده پرستاری و مامایی مشهد و مراکز بهداشتی
درمانی قائم (عج) به دلیل فراهم نمودن شرایط انجام پژوهش و
 همچنین از آقای کاظم احمدی.حمایتهای بیدریغشان ابراز مینمایند
 بیمارستان قائم مشهد و اعضای محترم اینCPR میبدی مسئول واحد
.واحد تشکر مینمایند
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Abstract
Introduction: Return of spontaneous circulation is the first purpose of cardiopulmonary
resuscitation, and quality of cardiopulmonary resuscitation is an important factor for return of
spontaneous circulation in cardiopulmonary arrest patients. Therefore, survey of end tidal CO2 can
be a feedback for quality of CPR. This study was conducted with the aim of determining the
relationship end tidal CO2 and return of spontaneous circulation.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 80 cases of CPR based on inclusion and
exclusion criteria were selected by convenience sampling at Ghaem hospital of Mashhad (2014).
The instruments used included patients demographic data and information about the progress of
cardiopulmonary resuscitation including end-tidal carbon dioxide levels and the results CPR. At the
beginning of cardiopulmonary resuscitation, Capnograph was connected to endotracheal tube and
the patient’s end-tidal CO2 was recorded and it was related to the Return of Spontaneous Circulation
(ROSC was defined as the presence of a palpable femoral arterial pulse and a systolic blood pressure
above 80 mmHg for longer than three minutes). Data were collected and analyzed using the SPSS
software version 16 and descriptive (frequency, mean and standard deviation) and inferential
statistics (Chi-square, Fisher's exact, t-test, correlation and linear regression).
Results: Mean and standard deviation of age of patients was 67.3 ± 1.5 years; 47.5% were male and
98.8% of patient’s cardiac rhythm in the start of CPR was asystole. The End Tidal CO2 (ETCO2)
in patients with successful CPR was 21.6 ± 13.7 mmhg and in others was 17.7 ± 10.2 mmHg
(P=0.16). The results showed that in patients that end-tidal CO2 during resuscitation was less than
1 mm Hg, the rate of return of spontaneous circulation was 41.2% and in patients that end-tidal CO2
during resuscitation was 30-41 mmHg, the rate of return of spontaneous circulation was 75%.
Conclusions: The results showed that high levels of ETCO2 during cardiopulmonary resuscitation
increased potential of return of spontaneous circulation. The ETCO2 can be a feedback for quality
of CPR. Therefore, the use of end-tidal carbon dioxide monitoring during cardiopulmonary
resuscitation to CPR members is recommended.
Keywords: Cardiopulmonary Resuscitation; 24-Hour Survival; Return of Spontaneous Circulation
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