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 آپدیت درسنامه ریه

شوند عبارتند از:  یمشخص م یانسداد یکه با الگو ییها یماریشوند. ب یم فیتعر نییپا FEV1/FVCبا نسبت  یاختالالت انسداد

 .یمرکز ییراه هوا عاتیضا یو برخ کیستیک بروزیف ،یبرونشکتاز زم،یمفمزمن، آ تیآسم، برونش

 

 یبازدم انیحداکثر سرعت جر همچنین، هرچه شود. یهوا استفاده م انیشدت انسداد جر نییتع یبرا FEV1کاهش  •

(PEFR) است شتری، انسداد بکمتر باشد. 

هستند. ظاهر مشخصه  دیو محدود کننده مف یدادانس یالگوها ییشناسا یبرا)شکل پایین (  Flow-Volume یحلقه ها •

اختالالت محدود کننده، حلقه ها شکل  درکه  یاست، در حال یحلقه بازدم ( scooping) یفرورفتگ ،یاختالل انسداد

 .ابدی یدارند اما اندازه آنها کاهش م یعیطب

 

 کیبا  یفوقان ییهستند. انسداد راه هوا یفوقان ییانسداد راه هوا ییشناسا یبرا یابزار اصل Flow-Volume یحلقه ها •

 )شکل پایین(  شود. ی( مشخص مclippedکوتاه ) یبازدم ای یحلقه دم

 دنیانسداد ثابت باعث بر کی •

 یم یو بازدم یدم یحلقه ها

 ییراه هوا رییشود. انسداد متغ

 دهیبر نه،یداخل قفسه س یفوقان

 یرا نشان م یشدن حلقه بازدم

 رید متغکه انسدا یدهد، در حال

شدن  دهیبر نه،یخارج قفسه س

 دهد. یرا نشان م یحلقه دم
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 آپدیت درسنامه ریه

 الگوریتم تشخیص بیمار ریوی:
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 آپدیت درسنامه ریه

 (NSIP) کیوپاتیدیا یراختصاصیغ ینینابیب یپنومون

 شودیمشخص م بروزی( و فیمتفاوت التهاب مزمن )لنفوپالسم ریبا مقاد هیر ینینابیب کنواختیبا نفوذ منتشر و  تیوضع نیا •

 است. شود یمشاهده م UIPکه در  یناهمگن و تکه تکه ا یبرخالف الگوکه 

 د.شو یمشخص م کیبروتیف NSIP ای یسلول NSIPبه عنوان  بروزیف ایبسته به غلبه التهاب  •

  کنندیمراجعه م شروندهینفس و سرفه پ یگمعموالً با تن کیوپاتیدیا NSIPمبتال به  مارانی، بIPFمانند  •

• HRCT اغلب  گرندگلساگرچه کدورت  دهد،یرا نشان م یطیمنتشر، دوطرفه و مح یطیمح رتیکوالر یهامعموالً کدورت

 معموالً وجود ندارد. یتر است و النه زنبوربرجسته NSIPبا 

 ایمنی(به درمان سرکوب کننده )به دلیل پاسخ  است IPFبهتر از  اریبس NSIP یآگه شیپ •

 در نظر گرفته شود. دیبا هیر وندیپ ماران،یب نیدر ا شروندهیپ یماریدر صورت بروز ب •

 اتوزمتیاختالالت بافت همبند )به عنوان مثال، لوپوس ار ژهیبه و ط،یشرا ریممکن است در سا NSIP یبافت شناس یالگو •

 .نیز دیده شود( تیوزیم یپل د،یروماتوئ تیآرتر ک،یستمیس

 (COP) کیپتوژنیکر ارگانیزه یپنومون

 شود. یم یحاد/ تحت حاد طبقه بند IIPبه عنوان  کیپتوژنیکر ارگانیزه یپنومون •

 دهند. یمرتبط را نشان م سرشتیسرفه، اغلب با عالئم  اینفس و/ یشروع تحت حاد تنگ،  COPمبتال به  مارانیب •

و دو طرفه هستند که  یاغلب چند کانون ،کانسالیدیشناز  یمناطق یمعموالً دارا COPمبتال به  مارانیب ،یوگرافیاز نظر راد •

 است. جیرا زین ضایعات گرندگلسکند.  یم دیرا تقل یعفون یپنومون

( یالتهاب یهاکالژن و سلول ها،الستبروبیف ن،یبریاز ف ای )مجموعه ونیبا تجمع بافت گرانوالس COP ،یشناساز نظر بافت •

 ییو انتها یتنفس یها ولیبدون گسترش به داخل برونش ای(، با یآلوئول یها و مجار)آلوئول ستالید ییهوا یدر فضاها

 خود را نشان می دهد. (یانسداد تیولی)برونش

• COP دهایتواند با قطع استروئ ی، اما م(کاملاغلب با رفع ) دهد یپاسخ م اریبس دیکواستروئیبه درمان با کورت یبه طور کل 

 عود کند.

با  تیبافت همبند، پنومون یها یماریب ژهیمشاهده کرد، به و یمختلف طیتوان در شرا یرا م (OP) ی ارگانیزهپنومون •

 (NSIPدنمان )از دارو یناش ILDو  ،یاستنشاق مواد حاد/ تحت حاد، قرار گرفتن در معرض تیحساس

 (AIP)د حا ینینابیب یپنومون

• AIP کی IIP یشود. عالئم و کدورت ها یمشخص م یپوکسمینفس و ه یتنگ عیسر شرفتیاست که با شروع و پ 

 شود. یم یتنفس ییمنجر به نارسا شهیشود که هم یم جادیچند روز تا چند هفته ا یط یوگرافیراد

 سرشتیبا عالئم  یفوقان یستگاه تنفسکنند که نشان دهنده عفونت د یرا گزارش م یقبل یماریب کی مارانیاز ب یاریبس •

 است.

 دهد. ینشان م ارگانیزیشنبدون  ایبا  نیالیه یغشا لیمنتشر را با تشک یآلوئول بیآس یبافت شناس یالگو •
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 گروه تالیف مدمشاور

ILD کیستمیس یها یماریب لیبه دل 

 (CTD) بافت همبند یها یماریب

• ILD از  یاریبس جیتظاهرات راCTD را مشاهده می کنید: بافت همبند یهایماریدر ب هیر ینینابیب یماریب یفراوان. ها است 

 ILDشانس بروز  بیماری ILDشانس بروز  بیماری

 درصد 15تا  10 آرتریت روماتوئید درصد 60تا  50 اسکلروز سیستمیک

 درصد 20تا  10 شوگرن درصد 60تا  50 بافت همبند مخلوط یماریب

 درصد 10تا  5 (SLEلوپوس ) درصد 80تا  20 تیوزیدرماتوم/تیوزیم یپل

 

شود، مانند  یهمپوشان ای MCTD یسندرم ها عیسر یابیباعث ارز دیبا SLEمبتال به  ماریب کیمزمن در  ILD افتنی •

 RA-SLE یهمپوشان

 دیده تیوزیدرماتوم/تیوزیم یپلو  آرتریت روماتوئیدوجه در  نیبه بهتر رخ دهد، CTD عالئم ریقبل از سا ILDاینکه  •

 .شودیم

شود،  یکه انجام م یندارد، اما زمان ونیکاسیاند شناخته شده، CTDبیمار با در  ILD صیتشخ یمعموالً برا هیر یوپسیب •

 شود، است. یمشاهده م IIPبه آنچه در  هیشب ILD یبافت شناس یالگوها

و  UIPمعمول  ینینابیب یپنوموناست، اما  یبافت شناس نیتر عیشا یبه طور کل (NSIP) یراختصاصیغ ینینابیب یپنومون  •

 مطابقت دارند. یبافت شناس یمعموالً با الگو HRCT یالگوها .دیده می شوند زین (OP) نومونی ارگانیزه

ممکن است  CTD-ILDنفس و سرفه خشک است.  یاست اما عموماً شامل تنگ یراختصاصیغ CTD-ILD ینیتظاهرات بال •

 نسبتاً بدون عالمت باشد

 .را نشان دهد الریباز کراکلممکن است  CTD-ILDمبتال به  مارانیدر ب هیر نهیمعا •

 شیدهد. اگر انسداد در آزما یشار را نشان منتا تیمحدود کننده با کاهش ظرف یالگو کیاغلب  یویعملکرد ر یتست ها  •

 تیآرتر نهیدر زم یانسداد تیولینشاختالل بافت همبند، مانند برو ییشود، تظاهرات راه هوا ییشناسا یویعملکرد ر

 در نظر گرفته شود. دیبا د،یروماتوئ

هستند  شروندهیپ یآهستگزمن و به ، عالئم مآرتریت روماتوئید و سیستمیک اسکلروز  ژهی، به وCTD-ILDدر اکثر موارد   •

 مرتبط است.  UIP ایو/ NSIP یبافت شناس یناهنجار یمعموالً با الگوها نیو ا

 مشاهده کرد.  تیوزیدرماتوم/تیوزیم یو پل آرتریت روماتوئیددر  OPتظاهرات  باتوان  یرا م شتریعالئم تحت حاد ب •

 سی درتنف ییبه نارسا عیسر شرفتیشود، اغلب با پ دهید تواندیم زین CTD-ILDحاد  فوقاست که تظاهرات  نینکته مهم ا •

 یب منتشر آلوئولیاز آس یاغلب حاک HRCTو  یبافت شناس یکه الگوها ییشود، جا یم دهید تیوزیدرماتوم/تیوزیم یپل

(DAD) از  یبیترک ایDAD  وOP  ،در  ایهستندSLE که در آن ،DAD با  رگیمو ایDAH شود. یم دهید 

 کند.  یرا مطرح م SLEپلور احتمال  وژنیاست و وجود اف MCTD ای SScنشان دهنده  یویخون ر یشاروجود پرف •
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به جای در بیماران بستری در بیمارستان تغییرات مهمی داشته که بهتر است  های پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدیاروجدول د

 مطالعه شود: زیراز جدول جدول قدیمی، 

 

 استراتژی پروفیالکسی شرایط

 tid ای bidواحد  5000شکسته نشده  نیهپار پرخطر یارتوپد ریغ یجراح

 زدر روگرم  یلیم 40 نیانوکساپار

 واحد در روز 5000 ای 2500 نیدالتپار

 نیدالتپار ای نیانوکساپار مدیکال یانکولوژ

 کسابانیآپ ای واروکسابانیر

 دیریرا در نظر بگ یالکسیماه پروف کیگرم در روز،  یلیم 40 نیانوکساپار سرطان زنان یسرطان، از جمله جراح یجراح

 (3.0-2.0هدف  INR) نیوارفار یبزرگ ارتوپد یجراح

واحد روزانه  5000 ای 2500 نیگرم روزانه دالتپار یلیم 40 نیانوکساپار

 گرم در روز یلیم 2.5 نکسیفونداپار

 ساعت پس از عمل 10تا  6گرم روزانه، شروع  یلیم 10 واروکسابانیر

 گرم در روز یلیم 325تا  81 نیآسپر 

 زگرم در رو یلیم 220گرم روز اول، سپس  یلیم 110 گاترانیداب

ساعت بعد از عمل  24تا  12گرم دو بار در روز، از  یلیم 2.5 کسابانیآپ

 شود یشروع م

حرکت باشند،  یبه خصوص اگر ب ،مدیکال مارانیب

مبتال  ای یمرکز دیبا کاتتر ور ،یقبل VTEبا سابقه 

 یزیبه سرطان )اما بدون زخم معده فعال، خونر

تعداد پالکت کمتر از  ایماه،  3در عرض  دیشد

50000) 

 دیت ای یشنهادیواحد پ 5000شکسته نشده  نیهپار

 گرم در روز یلیم 40 نیانوکساپار

 واحد در روز 5000 ای 2500 نیدالتپار

 گرم در روز یلیم 2.5 نوکسیفونداپار

 واروکسابانیر مارستانیاز ب صیترخ هدر آستانمدیکال  مارانیب

 یجوراب ها ایآ نکهی)اما ا کیاتب پنوممتناو یفشرده ساز یدستگاه ها مصرف ضد انعقاد منع

 ریخ ایموثر هستند  یپزشک مارانیمدرج در ب یفشار
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 جراحی کاهنده حجم ریه 

 شد.  تایید شده و می تواند در گروهی از بیماران انتخاب شده مبتال به آمفیزم مفید با FDAبه روش برونکوسکوپیک توسط  •

 پایدار  COPDدرمان 

تغییراتی داشته که بهتر است از  CATو  mMRCبر اساس گروه بندی آن بر طبق سیستم های امتیازدهی  پایدار COPDدرمان 

 دهی یاد شده تغییری نداشته است.(جداول زیر مطالعه شود: )معیارهای سیستم های امتیاز

 : درمان اولیه

بار حمله حاد  2بیشتر مساوی 

بار حمله  1متوسط یا بیشتر مساوی 

 منجر به بستری

 یا D:   LAMAگروه  C  :LAMA گروه

 + LAMA(: 20بیش از  CATدر صورت عالئم شدید )

LABA  یا 

 eos > 300  :ICS + LABAدر صورت 

 LABAیا  B : LAMAگروه  یک برونکودیالتور : Aگروه  دون بستریمتوسط بحمله  1صفر یا 

 mMRC  1بین صفر تا 

CAT  10زیر 

mMRC  2بیشتر مساوی 

CAT  10بیشتر مساوی 

 

شاکی بود اگر بیمار همچنان از تنگی نفس ، اگر به درمان اولیه باال پاسخ داده شد، با همان درمان ادامه میدهیم، در غیر این صورت

 گوریتم سمت چپ و اگر از حمالت حاد رنج می برد از الگوریتم سمت راست استفاده می کنیم :از ال
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 آپدیت درسنامه ریه

 ریوی شریان هایپرتانسیون

 ی: پاتوفیزیولوژ

هایپرتروفی عضالت صاف مدیا، افزایش ضخامت ادوانتیس،  ( که باobliterative vasculopathyواسکولوپاتی تخریبی ) •

  تکثیر سلول های اندوتلیال عروق مشخص می گردد.

 ترومبوز درجای شریان های کوچک ریوی و نواحی التهاب اطراف عروق نیز دیده می شوند.  •

ل لومن آرتریول های دیستال موجب انسداد تقریبا کام ثیر غیرطبیعی سلول های اندوتلیال کهضایعات پلکسی فرم شامل تک •

این تغییرات به سمت مویرگ ها و  رخی افراددر ب پاتوگنومونیک بیماری هستند.همراه با کانال های شکاف مانند می شوند، 

رات موجب باریک شدن لومن عروق و به دنبال آن، افزایش مقاومت مجموعه این تغیمی کنند. گسترش پیدا  وریدهای ریوی نیز

 فشار آن خواهد شد. عروق ریوی و

تولید  در این شرایط، سلول های اندوتلیال عروق ریه، تولید وازودیالتورهایی مانند پروستاسایکلین و نیتریک اکسید را کاهش و  •

 وازوکانستریکتورها مانند ترومبوکسان و اندوتلین را افزایش می دهند.

ی شود. فیبروبالست های ادوانتیس ی شدن عروق دیستال مو باعث عضالن رتروفی و تکثیر شدههایپ عضالت صاف عروق ریوی •

لیال عروق دیستال، منجر به از بین نیز یک فرآیند التهابی را شروع می کنند و در نهایت، آپوپتوز غیرطبیعی سلول های اندوت

 خواهند شد. رفتن این عروق 

 می گردد.  PAHاسب، منجر به ایجاد نتیجتا آسیب های عروقی گفته شده و نیز، مکانیسم های ترمیم عروقی نامن •

 تظاهرات بالینی

 تظاهرات اولیه شامل تنگی نفس فعالیتی، خستگی و سبکی سر حین فعالیت می باشد. •

 با پیشرفت بیماری، نارسایی بطن راست منجر به ادم محیطی، کاهش اشتها، آسیت و گاهی، درد قفسه سینه فعالیتی می شود.  •

: عالئم حین II: بدون عالمت؛ کالس Iکالس  ن اختالل در فعالیت بیمار طبقه بندی می شود:غالبا براساس میزا PAHشدت  •

 : عالئم با هر نوع فعالیت و یا در حالت استراحتIVطبیعی و کالس  حد الیت کمتر از: عالئم با فعIIIفعالیت های طبیعی؛ کالس 

 یا بزرگی بطن راست باشد.  گرافی قفسه سینه ممکن است نشان دهنده برجستگی شریان های ریوی •

و کاهش سطح در این بیماران معموال اسپیرومتری طبیعی است، ولی ظرفیت انتشار گاز به دلیل محدودیت گردش خون ریوی  •

 تبادل، کاهش یافته است.

کاهش می  در هنگام فعالیتاع اکسیژن بافزایش و میزان اشبه دلیل افزایش فشار بطن راست، ( BNPپپتید ناتریورتیک مغزی ) •

 یابد. 

 تشخیص و ارزیابی بالینی

ریوی شوند، را رد کرد، مانند: بیماری بافت  هایپرتانسیونجهت تشخیص، در ابتدا باید سایر بیماری هایی که می توانند موجب  •

 ها.ن پورت، بیماری قلبی مادرزادی، آمبولی مزمن ریوی، شرح حال مصرف دارو یا توکسیهایپرتانسیون  ،HIVهمبند، عفونت 
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 گروه تالیف مدمشاور

 طبقه بندی نارسایی تنفسی

 مشاهده می کنید:بعدی روش های مختلفی جهت طبقه بندی نارسایی تنفسی وجود دارد که نمونه ای از آن را در جدول  •

/  ARDSریوی / پنومونی /  / آسم / پارانشیم COPDهوایی /  راه انسدادی فوقانی / بیماری هوایی راه انسداد تنفسی

 آلوئوالر ریوی / پروتئینوز ونریزی/ خ ILD شدن ور شعله

 چپ به راست از ریوی داخل های ریوی/ شانت خون ریوی / فشار ترومبوآمبولی عروق ریوی

 چپ به راست از قلب داخل های کاردیوژنیک / شانت ریوی ادم قلبی

 باره گیلن / سندرم ALSگراویس /  میاستنی نوروماسکوالر

CNS فضاگیر /  مغز / ضایعه ساقه به افیونی / آسیب بخش / مواد آرام تنفسی / داروهای نیروی کاهشCVA ضربه / 

 

 : نارسایی تنفسی هایپوکسمیک1نوع 

 کمتر می شوند، در جدول زیر مشاهده می کنید: Pao2مکانیسم هایی را که موجب  •

 A-aگرادیان  اتیولوژی هیپوکسی A-aگرادیان  اتیولوژی هیپوکسی

 باال ونتیالسیون/پرفیوژن Mismatch النرم اکسیژن دریافتی کم

 باال شانت نرمال هیپوونتیالسیون

 باال اختالل انتشار  

هایپرکاربی وجود نداشته  ABGنرمال است. در صورتی که در  A-a gradientهمانطور که مشاهده می شود، در دو مورد اول  •

 می شود. R/Oهایپوونتیالسیون به راحتی باشد، 

  افزایش یافته خواهند شد.  A-a gradientموجب  سه مکانیسم بعدی •

اکسیژن کمکی نمی تواند می شود، ولی در مواردی که شانت وجود دارد،  Pao2 فاده از اکسیژن کمکی باعث بهبودمعموال است •

 هایپوکسمی را اصالح کند، زیرا جریان خون به طور کامل آلوئول ها را بای پس می کند.

ابینی، عموال از لحاظ بالینی دارای اهمیت نمی باشد، زیرا حتی در بیماران مبتال به بیماری های بیناختالل در انتشار گاز، م •

 مویرگی وابسته به میزان انتشار نیست.  –انتقال اکسیژن از فضای آلوئولی 

 : نارسایی تنفسی هایپرکاربیک2نوع 

ویه آلوئولی پایین و یا با شیوع کمتر، تولید بیشتر کربن دی به دلیل ته CO2در این حالت، توانایی ریه ها در دفع مقادیر کافی  •

 ند سپسیس، تب یا تغذیه بیش از حد کاهش یافته است.اکسید در وضعیت های هایپرمتابولیک مان

 تهویه دقیقه ای حاصل تعداد تنفس و حجم جاری می باشد. •

 ارد.ند CO2حذف  تهویه در فضای مرده آناتومیک و فیزیولوژیک، هیچ نقشی در •
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 آپدیت درسنامه ریه

 درمان

 داشته است:تغییرات اساسی جدول اهداف درمان آسم به شکل زیر  •

 هفته در بار 2≥ به عالئم فراوانی کاهش. 1

 ماه در بار 2≥ به شبانه های بیداری کاهش. 2

 جز به) هفته در بار 2≥ به مسکن مصرف کاهش. 3

 (ورزش از قبل

 نباشد سال در تشدید 1 از بیش. 4

 ریه عملکرد سازی بهینه. 5

 روزانه عادی های فعالیت حفظ. 6

 بدون یا حداقل با آسم از مراقبت از رضایت. 7

 درمان جانبی عوارض

 

 آورده شده است: از بین بردن محرک هاتحت عنوان در بخشی توجه: مطالب زیر 

می باشد که واضحا عالئم رینیت آلرژیک را برطرف می کند، ولی تاثیر آن  Allergen Immunotherapyیکی از روش ها  •

ر آن ها در آسم ایزوله متغیر بوده است. به دلیل ریسک آنافیالکسی، ایمونوتراپی تنها در بیمارانی پیشنهاد می شود که  آسم د

 قبلی، ایمونوتراپی به طور کلی توصیه نشده بود.( تحت کنترل بوده و آسم خفیف تا متوسط دارند. )در ورژن 

توصیه شده  COVID-19در مبتالیان به آسم، تزریق واکسن های پنوموکوک، آنفلوانزا ساالنه و نیز، واکسن واکسیناسیون:  •

 است.

 )تنها مطالب جدید ذکر شده اند.( داروها

 β2آگونیست های 

مول( رایج ترین داروی مصرفی این گروه است. شروع اثر فرم استنشاقی آن طی کوتاه اثر: آلبوترول )سالبوتا β2آگونیست های  •

ساعت می باشد. فرم خوراکی به طور روتین استفاده نمی شود. در کودکان، می  4-6دقیقه پس از مصرف و مدت اثر آن  3-5

 تجویز دارو استفاده کرد.توان از نبوالیزر جهت 

طوالنی اثر: فورموترول نسبت به سالمترول شروع اثر سریع تری دارد. این داروها جهت پروفیالکسی از  β2آگونیست های  •

 برونکواسپاسم ناشی از ورزش نیز استفاده می شوند.

)غیر هایپوکسیک( به دلیل  Bنوع عوارض جانبی)موارد جدید(: تاکی کاردی، هایپرتنشن در دوز های باال، الکتیک اسیدوز  •

 لیکوژنولیز و گلیکولیز و لیپولیزافزایش گ

 تئوفیلین

 در کتاب جدید، تنها موارد زیر برای تئوفیلین مطرح شده و مطالب قبلی از جمله عوارض و تداخالت دارویی آن حذف شده است:
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 آپدیت درسنامه ریه

 درمان حمالت آسم 

 )به دلیل تغییرات زیاد این مبحث به طور کامل ترجمه شده است.(

 هر یک ساعت شروع می شود.  β2درمان حمالت تشدید آسم با شدت خفیف تا متوسط به وسیله آگونیست  •

 برابر نیز می تواند مفید باشد.  4-5میزان به  ICSافزایش دوز  •

هر یک ساعت تا چند ساعت وجود داشته باشد، بهتر است بیماران  β2در صورتی که بیماری کنترل نشود و نیاز به آگونیست  •

می اده دقیقه استف 20هر  β2ارزیابی شده و از نبوالیز آگونیست  FEV1و  PEFRبه اورژانس ارجاع داده شوند. در اورژانس 

 شود. 

 به تنهایی پاسخ می دهند.  β2غالبا به درمان با آگونیست  %60بیش از  PEFRبیماران با  •

 ساعت مشاهده نشود، کورتیکواستروئید داخل وریدی باید آغاز گردد.  1-2در صورتی که پاسخ درمانی طی  •

 اکسیژن کمکی نیز معموال جهت بهبود هایپوکسمی به کار می رود.  •

 و منیزیوم و نبوالیز آنتی کولینرژیک ها نیز بهره گرفت.  LTRAز داروهای ان اگاهی می تو •

نرسد و یا تاکی پنه شدید پایدار باقی بماند، بیمار باید در بیمارستان  %60به بیش از  PEFRساعت  4-6در صورتی که طی  •

 بستری گردد. 

استفاده گردد و از  NIPPVیشگیری از انتوباسیون، از هت پدر بیمارستان نبوالیز برونکودیالتورها ادامه یافته، ممکن است ج •

 ترکیب هلیوم و اکسیژن جهت کاهش کار تنفسی استفاده می شود. 

 تنها در صورتی که نشانه های عفونت وجود داشته باشد، آنتی بیوتیک تجویز می گردد. •

سیار باال در برابر جریان هوا ناشی از انسداد مت ببه کار گیری ونتیالسیون مکانیکی در بیماران با آسم استاتوس به دلیل مقاو •

 مجاری هوایی دشوار است.

نرمال یا نزدیک به نرمال در افراد  Pco2اغلب بیماران در حمله آسم به دلیل افزایش تعداد تنفس دچار هایپوکاپنی می باشند.  •

یون مکانیکی می باشد. ونتیالسیون مکانیکی یالسمبتال به دیسترس تنفسی، نشان گر نارسایی تنفسی قریب الوقوع و نیازمند ونت

 Pco2بهتر است با تعداد تنفس و حجم های ونتیالسیون پایین به کار رود که در این صورت، فشار حداکثر مجاری هوایی و 

 (. permissive hypercapniaافزایش می یابد )

 .در صورت نیاز، اسیدوز شدید را می توان با تجویز مایعات برطرف کرد •

 هی ایجاد فلج نوروماسکولر می تواند مفید واقع شود.گا •

خارج کردن توپی های موکوسی به وسیله برونکوسکوپ نیز قابل انجام است، ولی به دلیل دشواری در استفاده از ونتیالسیون  •

 مکانیکی می تواند خطرناک باشد.  
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