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گازهای خون شریانی سادهتفسیر  

 

 پارامترهای اصلی جهت تفسیر گازهای خون شریانی

 

، PH ،PaCO2 ،HCO3سایر مقادیر الزم برای تفسیر اختالالت اسید و باز شامل  O2 Satو  PaO2عالوه بر 

Base Excess (BE) ،Total CO2 Content  ،BD  وAnion Gap .است 

PH 

PH  به است. 53.7تا  53.7طبیعی خون بین PH  آلکالمی و  53.7باالتر ازPH  اسیدمی گفته  53.7زیر

 در نظر گرفته می شود. 53.7شود. بطور متوسط میزان آن می

PaCO2 

میلی متر جیوه است.  7.-7.نمایانگر میزان دی اکسید کربن موجود در خون شریانی است. میزان طبیعی آن 

 .است آلکالوز تنفسی نشانه mmHg .7 اسیدوز تنفسی و کاهش آن از نشانه mmHg .7افزایش بیش از 

 HCO3 

میلی اکی واالن در  2۶میلی اکی واالن در لیتر است. افزایش آن از 2۶تا  22میزان طبیعی یون بیکربنات بین 

 میلی اکی واالن درلیتر بیانگر اسیدوز متابولیک است. 22لیتر بیانگر آلکالوز متابولیک و کاهش آن از 

 (BE) (Base Excessافزایش باز )

بوده و کمبود اکسیژن نیز وجود  mmHg .7درجه سانتیگراد، معادل  5.در حرارت  PaCO2در شرایطی که 

در حد طبیعی و نیز حفظ  PHبه مقدار اسید یا بازی اطالق می گردد که برای حفظ  BEنداشته باشد، 

متغییر بوده و بر  -2+ و2بین  BEطبیعی  میلی اکی واالن در لیتر مورد نیاز است. مقدار .2بیکربنات به میزان 

+ نمایانگر احتباس باز غیر فرار و یا به عبارت 2از  BEحسب میلی اکی واالن در لیتر بیان می شود. افزایش 

نمایانگر احتباس اسید غیر فرار و یا به عبارت دیگر اسیدوز متابولیک  -2از  BEدیگر آلکالوز متابولیک و کاهش 

 است.
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 (BB) (Buffer Base) باز بافری

حاصل جمع آنیونهای پالسما یعنی بیکربنات،  BBیک معیار تشخیصی برای تغییرات متابولیک اسید و باز است. 

(. از آنجا BB = BE +42میلی مول در لیتر است ) 2.پروتئین، هموگلوبین و فسفاتها بوده و مقدار آن معادل 

خواهد بود که در صورت آلکالوز متابولیک  BB = 42صفر است،  پالسما در حال تعادل تقریبا برابر با BEکه 

شریانی بر  CO2مقدار آن افزایش یافته و در صورت اسیدوز متابولیک، از میزان آن کاسته می شود. تغییرات 

BB .بی تاثیر می باشد 

 (ABGروش تفسیر برگه آزمایش گازهای خون شریانی )

 مرحله اول

به  PaO2توجه شود که آیا بیمار دچار هایپوکسمی است؟  PaO2: ابتدا به O2 Satو  PaO2مشاهده مقدار 

 PaO2میلی متر جیوه است.  07 - 077اکسیژن محلول در خون بر میگردد و در حالت طبیعی مقدار آن بین 

میلی متر جیوه را هایپوکسی متوسط و کمتر  77تا  7.میلی متر جیوه را هایپوکسی خفیف، بین  57تا  ۶7بین 

 میلی متر جیوه بسیار مخاطره آمیز است. 7.میلی متر جیوه را هایپوکسی شدید می نامند. مقادیر زیر  7.ز ا

O2 Sat  یا درصد اشباع هموگلوبین از اکسیژن می باشد که به مقدارPaO2  و عوامل موثر بر منحنی شکست

% احتمال خون وریدی 07زیر  O2 Satمیزان  COPDاکسی ـ هموگلوبین وابسته است. بجز در افراد مبتال به 

 را مطرح می نماید.

 مرحله دوم

اسیدی و  53.7زیر  PHمشخص می شود که در وضعیت نرمال یا اسیدی یا بازی قرار داریم.  PHبا توجه به 

آلکالوز تلقی می  53.7قلیایی و باالتر از  53.7باالی  PHاسیدوز خوانده می شود همچنین  53.7پایین تر از 

 شود.

 مرحله سوم

 PaCO2مشخص شود که اسیدوز تنفسی یا آلکالوز تنفسی یا حالت نرمال وجود دارد.  PaCO2با توجه به 

 اسیدوز تنفسی است. 7.آلکالوز تنفسی و باالتر از  7.کمتر از 



 مرحله چهارم

-به یون بیکربنات 
HCO3 یا حالت شود تا مشخص گردد که اسیدوز متابولیک یا آلکالوز متابولیک توجه می

اکی میلی 22الوز متابولیک وکمتر از اکی واالن در لیتر نمایانگر آلکمیلی 20جود دارد. مقادیر بیش از نرمال و

 واالن در لیتر نشان دهنده اسیدوز متابولیک است.

 مرحله پنجم

توجه شود، این معیار برای تفسیر اسیدوز و آلکالوز با منشا متابولیک دقیق تر از یون بیکربنات  BEبه مقدار 

باشد نمایانگر اسیدوز متابولیک  -2+ باشد نمایانگر آلکالوز متابولیک و اگر کمتر از 2است. در صورتیکه بیش از 

 است.

 مرحله ششم

 جبران شده است یا بدون جبران؟ PHآیا 

از نیزمهای جبرانی )بافری، تنفسی، متابولیک( در زمان اختالالت اسیدو باز فعال میشوند پس یکی در بدن مکا 

 سه حالت زیر وجود دارد :

 جبران بدون الف(

. PHنیز غیر طبیعی هستند. در این حالت با توجه به  HCO3یا  PaCO2غیر طبیعی بوده،  PHدر این حالت 

نمایانگر اختالل  HCO3بیانگر اختالل تنفسی و  PaCO2گردد و می مشخصنوع اختالل )اسیدوز یا آلکالوز( 

 متابولیک خواهد بود.

 

 

 

 

 

 



  مثال:

PaO2 = 60mmHg PH = 7.25 , PaCO2 = 50mmHg , HCO3 = 22meq/l  
 تشخیص اسیدوز تنفسی جبران نشده میباشد. PCO2و بر اساس  PHبا توجه به 

 

 : Iقانون 

 در جهت مخالف یکدیگر باشد، یک بیماری تنفسی وجود دارد : PaCO2و  PHاگر تغییرات 
PH = 7.32    PaCO2 = 50 mmHg   HCO3 = 24 meq/l 

 : IIقانون 

 هم جهت باشند، یک بیماری متابولیک وجود دارد : -HCO3و  PHاگر تغییرات 
PH = 7.32       PaCO2 = 40 mmHg      HCO3- = 18 meq/l  

 ب ( جبران ناقص

هر سه غیر طبیعی هستند. بدین معنی که مکانیسمهای جبرانی فعال  PaCO2و  PH  ،HCO3در این حالت 

نشده اند. برای تشخیص اختالل اولیه و مکانیسم جبرانی، ابتدا به مقادیر  PHشده اند اما موفق به اصالح کامل 

HCO3  وPaCO2  توجه می شود و سپسPH مطرح میشود :  مد نظر قرار می گیرد و قانون سوم 

 : IIIقانون 

 هم جهت باشند، بدن در حال جبران عدم تعادل است : -HCO3و  PaCO2اگر تغییرات 
PH = 7.30       PaCO2 = 25 mmHg     HCO3- = 12 meq/l 

یک مکانیسم جبرانی است و تشخیص اسیدوز  PaCO2در این مثال یک بیماری متابولیک وجود دارد. کاهش 

 بران ناقص سیستم تنفسی می باشد.متابولیک با ج

 ج ( جبران کامل

 هر دو غیر طبیعی هستند.   -HCO3و  PaCO2طبیعی، ولی  PHدر این حالت 

 

 : IVقانون 

 -HCO3در وضعیت جبران کامل، برای تشخیص اختالل اولیه و مکانیسم جبرانی ابتدا با نگاه کردن به مقادیر 

BE  وPaCO2  نوع اختالل را مشخص کرده، سپس به مقدارPH :توجه می کنیم 

 بود، علت اولیه اسیدوز است. 53.7 – 53.7بین  PHـ در صورتیکه میزان 0

 بود، علت اولیه آلکالوز است. مثال : 53.7 – 53.7بین  PHـ در صورتیکه میزان 2
PH = 7.42       PaCO2 = 50 mmHg     HCO3- = 32 meq/L 

 آلکالوز متابولیک، اسیدوز تنفسی، جبران کامل تشخیص :

 بیماری اولیه : آلکالوز متابولیک )با جبران کامل(



 

 مقادیر زیر مشاهده می شود : ABGمثال  : در برگه 

paO2 = 90 mmHg    PH = 7.25    PaCO2 = 40 mmHg     HCO3- = 17 mEq/L 

نرمال   PaCO2داده می شود و از آنجایی که ، تشخیص اسیدوز  PHدر این مثال با توجه به مقدار  

 : اسیدوز متابولیک جبران نشده .کمتر از حد طبیعی است، تشخیص عبارتست از HCO3، مقدار بوده

 مقادیر زیر مشاهده می شود : ABGمثال  : در برگه 

PaO2 = 60 mmHg    PH = 7.25     PaCo2 = 50 mmHg     HCO3- = 22 mEq/L 

، تشخیص اسیدوز داده می شود ، از آنجایی که مقدار بیکربنات  PHدر این این مثال با توجه به مقدار 

وز تنفسی( تشخیص عبارت است از : افزایش نشان می دهد)اسید  PaCO2طبیعی بوده و تنها 

 سیدوز تنفسی جبران نشدها

 مثال :

PH = 7.42       PaCO2 = 50 mmHg     HCO3 - = 32 mEq/L  

 تشخیص : آلکالوز متابولیک ، اسیدوز تنفسی،جبران کامل . 

 بیماری اولیه : آلکالوز متابولیک )با جبران کامل(

 مثال :

PH = 7.20        PaCO2 = 55 mmHg       HCO3 - = 20 mEq/L  

در جهت مخالف یکدیگر  PaCo2و  PHنمایانگر حضور یک اسیدوز شدید است .  PHدر این مثال  

در جهت   - HCO3و  PHتغییر کرده اند ، که دلیل بر وجود یک بیماری تنفسی است . اما تغییرات 

یکدیگر ) هم جهت ( است . بنابراین یک بیماری متابولیکی نیز وجود دارد . در کل مقادیر مذکور 



بالینی برای این حالت ،  تنفسی و متابولیک است . مثال (  Mixedنشانگر یک اسیدوز مرکب ) 

، اسیدوز تنفسی ایجاد می شود  Co2ریوی است که در آن بعلت تهویه ناکافی و تجمع  –ایست قلبی 

 و بدلیل اکسیژناسیون ناکافی بافتی و تجمع اسید الکتیک ، اسیدوز متابولیک حاصل می گردد .

 درمان اسیدوز تنفسی  

و حفظ تهویه مناسب و کافی است . این روش های  درمان اسیدوز تنفسی شامل درمان علت اولیه

درمانی عبارتند از تجویز داروهایی نظیر برونکودیالتور ها و کنترل میزان تاثیر و عوارض جانبی آنها . 

   در بسیاری از بیماران استفاده از تهویه مکانیکی ضرورتپیدا می کند.در اسیدوز های تنفسی شدید

 (PH<1.8  ممکن است تجویز،) بیکربنات سدیم وریدی ضرورت یابد.در هر صورت باید مراقب تغییر

 وضعیت بیمار به سمت آلکالوز بود.

 روشهای درمانی در اسیدوز متابولیک

 PHاست . PHروشهای درمانی در اسیدوز متابولیک شامل رفع علت اولیه و در صورت لزوم ، تصحیح 

یتمی های کشنده قلبی جلوگیری گردد.داروی اصلی حفظ شود تا از بروز آر 1.8همیشه باید باالتر از 

،بیکربنات سدیم وریدی است.عارضه عمده انفوزیون بیکربنات سدیم،تغییر PHجهت باال بردن 

وضعیت بیمار به سمت آلکالوز است.لذا تجویز دقیق بیکربنات و کنترل مداوم بیمار از وظایف عمده 

 پرستار است

 روشهای درمانی در آلکالوز تنفسی

باید   PaCo2روشهای درمانی در آلکالوز تنفسی به رفع علت اصلی آن برمی گردد.جهت تصحیح 

روند هایپرونتیالسیون را آهسته تر کرد.هنگام تصحیح این وضعیت باید مراقب افزایش بیش از حد 

PaCo2 .خون شریانی و بروز اسیدوز بود 

 روشهای درمانی برای آلکالوز متابولیک



رای آلکالوز متابولیک در ابتدا شامل رفع علت اصلی ایجاد اختالل و افزایش ترشح روشهای درمانی ب

کلیوی یون بیکربنات جهت تصحیح آلکالوز است.اقدام ثانوی معموال شامل تجویز نمک خوراکی یا 

است.در صورت ادامه آلکالوز و عدم تصحیح آن ، ممکن  KClوریدی و تصحیح هایپوکالمی توسط 

وجود داشته باشد .  NH4Clیا کلرید آمونیوم  HCLالیز و یا تجویز اسید کلریدریکاست نیاز به دی

هنگام تجویز دارو های فوق ، جهت جلوگیری از بروز عوارض ناشی از بروز اسیدوز متابولیک )ناشی از 

( و  NH4Cl و  HCl )ناشی از تجویز (فلبیتNH4Cl )ناشی از تجویز و همولیز (NH4CLو  HCL )تجویز

پوکالمی شدید بیمار را تحت مانیتورینگ مداوم و دقیق قرار داد. ممکن است از استازوالمید های

 جهت افزایش دفع کلیوی یون بیکربنات استفاده شود.


