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بعد  فاكتورهاي زمان و دما بر ميزان پارامترهاي گازهاي خون شرياني بيماران تأثير
  از عمل جراحي قلب

  
  

  6شهرام مقدم ،5رضا احمدي عليرضا ،4ليال جويباري ،3محمدعلي وكيلي ،*2اكرم ثناگو ،1احمد كاملي
  

  چكيده
علت ادامه متابوليسم هوازي و غير هوازي در خون ممكن بين فاصله گرفتن نمونه خون شرياني و آناليز آن ب : زمينه و هدف

 فاكتورهاي زمان و دما بر ميزان تأثيربررسي هدف از اين مطالعه . ايجاد شودر تركيب گازهاي خوني است تغييراتي د
 .بوده استبعد از عمل جراحي قلب  پارامترهاي گازهاي خون شرياني بيماران

گرفته  نمونه خون شرياني 488تغييرات ايجاد شده بر اثر زمان ودما روي تعيين  برايتجربي نيمه اين مطالعه  : روش كارمواد و 
 يون بيكربناتو  Pco2 ( ،PH (فشار نسبي دي اكسيد كربن ،) Po2(فشار نسبي اكسيژنفاكتورهاي  .انجام شد بيمار 61 شده از

)Hco3(،  گذر زمان و دما در  تأثير ،مونه هاي خون به دو گروه تقسيمن .نددقيقه مورد بررسي قرار گرفت 60 و 30 ،15 ،5زمان در
در هر گروه تغييرات فاكتورها در صورت نرماليتي با آزمون ) با نگهداري نمونه ها در ظرف يخ و دماي محيط(بررسي گرديد هاآن

مورد تجزيه و تحليل ) تست فريدمن( و در غير اين صورت با آزمون هاي ناپارامتري) بونفروني( آناليز واريانس با داده هاي تكراري
   .در نظر گرفته شد 05/0سطح معني داري آزمون ها . قرار گرفتند
 افزايش بصورت معني داري در نمونه روي يخ )94/106در برابر  75/105(با گذر زمان  Po2 ميانگين نتايج نشان داد : يافته ها

)001/0p=( در دماي محيطو )001/0( صورت معني داري، به )48/97در برابر 86/103p=( ميانگين. يافت كاهشPco2  با گذر
 )≥02/0p=،001/0p( به صورت معني داري )15با زمان  5بجز زمان ( در دماي محيطتغيير نداشت اما  در نمونه روي يخ زمان

روي يخ با گذر زمان  PHتغييرات  .نظر آماري معني دار نبود با گذر زمان ازدو گروه هر در   Hco3تغييرات. كاهش يافته بود
  ).=001/0p( در دماي محيط معني دار بوداما  همعني دار نبود
نظر گرفتن دما و  در .گذاردب تأثير شرياني بر نتايج گازهاي خون تواند مي تغييرات دما زمان و گذرنتايج نشان داد  : نتيجه گيري

  . باشد مي گازهاي خون شرياني ضروري آناليز در نتايجگذر زمان 
  ، زمان گازهاي خون شرياني، دما : كليدي واژه هاي
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  مقدمه
سال پيش  50از گازهاي خون شريان تقريباً آناليز

 در دسترس قرار ر پيشنهاد شد وكاوردك 1توسط كالرك
و از آن موقع به عنوان يك استاندارد طاليي در  )1(گرفت 

بخش مراقبتهاي ويژه براي بررسي سيستم تنفسي و 
وضعيت اسيد و باز در بيماران با اختالالت الكتروليتي و 

  .)2(گيرد  مي تنفسي مورد استفاده قرار
ارسال گيري و نمونه در اغلب موارد از آنجايي كه 

يژه قلب باز وخون مخصوصا در بخش مراقبت هاي  نمونه
پرستاران بايد تسلط كافي  ،گيرد مي توسط پرستاران انجام

تواند نتايج  مي به عوامل مداخله گر در نمونه خون كه
 ازيكي  .ا تحت شعاع قرار دهد داشته باشندآزمايش ر

ل مهم زمان نگهداري و عام گر مداخله مهمترين عوامل
  .)3،4(ر دماي نگهداري خون است ديگ

 .عددي در اين خصوص صورت گرفته استمطالعات مت
انجام شده بر لزوم نگهداري نمونه خون  اغلب مطالعات

ولي حداكثر زمان پيشنهادي  داشته اند،روي يخ تاكيد 
 10از ، )بدون تغييرات معني دار ( نگهداري خونجهت 
متغير تلف در مطالعات مخ )5( ساعت 2تا  )3( دقيقه
 دقيقه 20را  نگهداري اكثر زماندر بعضي كتب حد(است

و در كتاب ديگري اين زمان را تا يك ساعت  روي يخ )6(
  .)روي يخ معرفي نموده اند )7(

به دليل وسعت  ازل جراحي قلب باعمابيماران بعد از 
بي ريوي و استفاده از پمپ قل ،باالي اين اعمال

 هايي در عناصر خوني تفاوتدچار  هاي متعدد ترانسفوزيون
 ،)8( )هاي خوني تغييرات در تعداد سلولمانند ( گردند مي
تغييرات  ايجادد در نحوه نتوان مي از اين عوامل رخيكه ب

مانند تغييرات در تعداد (در گازهاي خوني موثر باشند 
WBC( )7(. شود كه مي اين سوال مطرح ،بنابراين 
 زمان در گذردر ، پارامترهاي گازهاي خون تغييرات

   چگونه است؟ بيماران بعد از عمل جراحي قلب باز
 روش كار

مراقبت ويژه قلب باز  تجربي در بخشنيمه اين مطالعه 
استان گلستان  از توابع بيمارستان اميرالمومنين كردكوي

مطالعه روي نمونه هاي خون . انجام شد 1389-90در سال
 in(بدن شرياني بيماران بستري در بيرون از محيط 

vitro (مبناي  مورد نياز برتعداد نمونه . است صورت گرفته
                                                 
1 - Clork 

 يك از پارامترها و براي هر) 4( نتايج مطالعه مشابه
محاسبه و بيشترين حجم نمونه با در نظر گرفتن حداكثر 

انحراف معيار  اختالف ميانگين دي اكسيد كربن و 4/0
 قه،دقي 60و  5در دو نقطه زماني  71/0و  64/0برآوردي 

بيمار  61درصد، 90و توان آزمون  95/0در سطح اطمينان
نمونه  488، وضعيت دمايي و زماني متفاوت 8و با توجه به 

به مده آه هاي بدست داد .فتگرمورد مطالعه قرار خون 
قبل  .ثبت شد مربوطهفرم در همراه اطالعات دموگرافيك 

كميته  تأييد روش كار مورد ،اين طرح پژوهشياز شروع 
اجازه و  گاه علوم پزشكي گلستان قرار گرفتدانش القاخ

شركت در  نامه كتبي از بيمار و يا همراهان آنها جهت
  .كسب گرديدپژوهش 

 انسولين در نظر گرفته هشت سرنگجهت نمونه گيري خون 
ازآمپول هپارين (هپارين  ميلي ليتر 2/0ها آن كدام از هر در و

 پيستون سرنگ را كشيده و) يك ميلي ليتر  واحد در 5000
 با اين سرنگها .نموده ايمتخليه سپس و ، بردهانتها عقب  تا
اخذ  از الين شرياني )سي سي  4(نمونه خون  8بيمار  61از

صفر ( روي يخ راتايي تقسيم كرده، يك گروه  4و به دو گروه 
اندازه گيري به طور مداوم  كه با ترمومتر درجه سانتي گراد

درجه سانتي  22(ر دماي محيط درا و يك گروه ) مي شد
، 15، 5ي ها زمان در و اين نمونه ها نمودهنگهداري ) گراد
 )زمان آزمايش نسبت به زمان نمونه گيري( دقيقه 60، و 30

فشار نسبي فاكتورهاي . گرفتندقرار  آزمايشمورد 
و  Pco2(، PH(فشار نسبي دي اكسيد كربن ،)Po2(اكسيژن

ه خون به گاه آناليز كنندتوسط دست )Hco3( يون بيكربنات
مورد بررسي   OPTICCA-TS روش فلورسانس با دستگاه

  .قرار گرفتند
 نرمال بودن بررسي وابتدا از نظر  در هر گروه داده ها

، من اليز واريانس با داده هاي تكراريسپس با آزمون آن
سطح معني . ندآزمون قرار گرفتمورد ، فريدمن ويتني

جهت آناليز از نرم  .ر گرفته شددر نظ 05/0داري آزمون ها 
  .استفاده شد SPSS 16افزار 

 يافته ها
 نفر 30 و مرد )درصد 2/50( نفر 31 در اين مطالعه

 ي آنهاسنو انحراف معيار ميانگين و  نز) درصد 2/49(
 در اين بيماران WBC متوسط. بودسال  94/9±1/58

از آنها مورد ) درصد 3/93(نفر  56و هبود 14530 3110±
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قرار ) CABG 1(گرافت عروق كرونري  ل جراحيعم
  .گرفته بودند

 ومقادير ميانگين فشار نسبي اكسيژن در دو دما 
تغييرات ، روند است شده بيان 1جدول لف دري مختها زمان

 بوده صعودييك روند  دماي يخفشار نسبي اكسيژن در 

نج بيشترين اختالف در اين دما بين زمان پ و )1نمودار (
فشار نسبي در  .است صت دقيقه مشاهده شدهدقيقه و ش
در دماي  5زمان  يخ وي در دما 5زمان  بيناكسيژن 

با  5بين زمان . ت معني داري مشاهده نشدمحيط تفاو
 تست فريدمن(دار بود  نتايج معني 15،30،60ي ها زمان
001/0p=(. در دماي محيط تغييرات فشار نسبي اكسيژن 

بيشترين اختالف بين  .)1نمودار( داشتيك روند نزولي 
معني  ي مختلفها زمانروند زماني در . بود 60و 5دماي 

سي دو به دو ردر برو بوده  )=008/0pتست فريدمن (دار 
 دار بود معني 60و 30يها زمانبا  5اختالف بين زمان نيز 

)003/0p=( .دي اكسيد كربن فشار نسبي  يميانگين ها
 .است بيان شده 1ي مختلف در جدول ها زمان در دو دما و

 بعد از دقيقه پانزده اي يخمددر  اين گازتغييرات در فشار 
   .)2جدول( داشت صعودييك روند 

  بين فشار نسبي دي اكسيد كربن در زمان پنج دقيقه 
  
  
  

 مقادير پارامترهاي گازهاي خون شرياني در  :1جدول 
  ي مختلف ها زماندما ها و 

  

                                                 
1- coronary artery bypass graft 

تفاوت  طماي محيد در زمان پنج دقيقه يخ و يدر دما
  . معني داري مشاهده نشد

 15با  5ي ها زماندر  در اين گاز زمان تأثيرسي رجهت بر
از آزمون آناليز واريانس با داده هاي  دقيقه 60، 30،

تفاوت  ها زمانتكراري استفاده شد كه در هيچ كدام از 
در دماي  فشار نسبي دي اكسيد كربن در .معني دار نبود

در  15با زمان  5بجز زمان  ها يانگينتفاوت بين م محيط
) =p 02/0( 30و 5زمان بين  (.معني دار شد ها زمانبقيه 

غلظت يون مقادير ميانگين  .)≥001/0p( 60و 5و زمان 
 1جدول دو دما در در 60، 15،30 ،5بين زمان بيكربنات 

نتايج آزمون آناليز واريانس با داده هاي  .بيان شده است
نحوه تغييرات غلظت يون بيكربنات  تكراري نشان داد كه

در هر دو دماي يخ و  دقيقه 60و 30، 15، 5در روند زماني 
   .ه استمحيط معني دار نبود

ي مختلف ها زماندر  در دو دما PHمقادير ميانگين  
ي مورد ها زماندر  PHتفاضل ميانگين  و 1در جدول

ي دقيقه در دما 5در زمان  .آمده است 2در جدول  سيربر
تفاوت معني داري مشاهده  يطدر دماي مح 5 زمان ويخ 
ناپارامتريك فريدمن  در دماي يخ گذر زمان با آزمون. نشد
اين آزمون  ولي نتايج .كه نتايج معني دار نبود سي شدربر

  .)=001/0p( در دماي محيط معني دار بود

 60دقيقه 30دقيقه 15 دقيقه 5دقيقه  دما ها متغير ها

 فشار نسبي اكسيژن
 ميليمتر جيوه

 * 9/106±41/44 9/105±86/45 83/105±53/45 75/105 ±75/44 در دماي صفر
72/102 ±00/40 86/103±43/41 در دماي محيط 20/38±053/105 34/34 ±48/97 

فشار نسبي دي 
اكسيد كربن 
 ميليمتر جيوه

 71/36 ±44/3 73/36±67/3 59/36±97/3 70/36±87/3 در دماي صفر

 10/39±29/4 10/38±62/3 90/37±92/3 33/37±55/3 در دماي محيط

 يون بيكربنات
 ميلي مول بر ليتر

 68/24±06/3 68/24 ±16/3 70/24±14/3 07/25±53/3 دماي صفر در
 36/25±47/3 18/25±32/3 08/25±16/3 23/25±38/3 در دماي محيط

PH 43/7±04/0 44/7±04/0 44/7±044/0 43/7±04/0 در دماي صفر 
 42/7±06/0 43/7±04/0 43/7±04/0 43/7±04/0 در دماي محيط
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  ي مختلف در دو دماي يخ و دماي محيطها زمانمقادير اختالفات بين پارامترهاي گازهاي خون شرياني بين :  2جدول
 

 متغير دما ها 15-5اختالف بين  30-5اختالف بين   60-5اختالف بين 

31/8±11/3* 95/5±23/2 53/8±55/1   فشار نسبي اكسيژن ردر دماي صف 
 در دماي محيط -53/0±25/6 *-98/1±11/8 *- 03/6±87/12 )ميليمتر جيوه(

21/2±067/0 46/2±033/0 فشار نسبي دي اكسيد  در دماي صفر -39/2±10/0 
 در دماي محيط 75/1±04/2 *20/0±95/1 *00/1±34/2 )ميليمتر جيوه( كربن 

 يون بيكربنات در دماي صفر - 96/1±371/0 - 02/2±38/0 - 06/2±031/0
)بر ليتر ميلي مول(   در دماي محيط -84/1±15/0 -38/2±05/0 53/2±02/0 

  هاش-پ در دماي صفر -01/0±00/0 - 03/0±012/0 - 05/0±01/0
 در دماي محيط *01/0±00/0  *01/0±00/0 *-01/0±001/0

اين اختالفات از نظر آماري معني دار گرديده است *     
 
  

  
   env=Environment)(نمودار نحوه و ميزان تغييرات در فشار نسبي اكسيژن در دماي يخ و محيط :1ار نمود

  بحث 
تغييرات ميانگين متغير فشار نسبي اكسيژن در دماي 
صفر درجه داراي روند صعودي و در دماي محيط روند 

در دو دما معني دار  و تفاوت اين تغييرات ،داشت نزولي
دي اكسيد كربن در دماي يخ  درها  ينميانگ تفاوت .بود

 ( طور معني داري همعني دار نبوده ولي در دماي محيط ب
ودي عسير ص ها زماندر تمام  )15، 5بجز در فاصله زماني 

ج هي ،يون بيكربنات ها در تغييرات ميانگين. داشته است
 PHها در ميانگين اختالف .زماني در دو دما معني دار نبود

در دماي يخ معني دار نبوده ولي  ها زمان زام ادر هيچ كد 
   .معني دار بود ها زماندر دماي محيط در تمام 

  

و  خون داري نمونهمطالعات مختلف ميزان زمان نگه
يك فاكتور موثر در نتايج آزمايش  دماي نگهداري آن را

در دماي ). 5،10،11،6( .گازهاي خوني شرياني شناخته اند
 تفاوت 60، 30، 15ي ها زمانبا دقيقه  5ي ها زمان بينيخ 

فشار  دربيشترين اختالف  .مشاهده شده است معني دار
اين نتايج با مطالعه  .است 60و  5زمان  بيننسبي اكسيژن 
دما و  تأثيركه  2007همكارانش در سال  و 1والريا پيكاندت

و زمان را روي خون اسب سنجيده اند مطابقت دارد و در 
دقيقه تفاوت معني دار و  10±3ره آنان هم بعد از گذعمطال

همچنين با  .)9( بر ميزان اين فشار افزوده شده است 
كه در آن خون كامل انسان را به روش  نوولزمطالعه 
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تبديل به خون شرياني  گازهاي موجودآزمايشگاهي از نظر 
دقيقه  30ي ها زماننموده و در دماي محيط و يخ در 
در مطالعه آنان هم و بررسي نموده اند نيز مطابقت داشته 

دقيقه ميزان فشار اين گاز افزايش  30بعد از  طي زمان 
با تئوري مصرف  روند صعودي تغييرات. )4( بودپيدا نموده 

 وبولهاي زنده خوني مطابقت ندارد لاكسيژن توسط گ
اكسيژن از خالل ديواره سرنگهاي  انتشاراحتماال بخاطر 

ابوليسم سلولي مت در اين دما ونچ ،باشد مي پالستيكي
ي در زايش نسبفباعث ا انتشار و )13( كند مي كاهش پيدا

اين افزايش بسيار البته . فشار اكسيژن خون گرديده است
 .و اهميت باليني آن جاي تفكر دارد )2جدول(ناچيز است 

به طور معني داري  فشار نسبي اكسيژن در دماي محيط
تر در التوان گفت با توجه به دماي با مي .است كم شده
ها سريع تر از دماي يخ بوده و در  يسم سلوللمتابو ،محيط

 سلولها اكسيژن را مصرف و باعث كاهش آن ،اين دما
با مطالعه پيكانت مطابقت  ،اين روند تغييرات .شوند مي
هاي معني داري را در  دقيقه تفاوت 20آنان بعد از  و دارد

 مكاران دروه 1نوولزولي با مطالعه  )9(ند ه ااين دما ديد
شده كه روي خون شرياني شده انسان انجام  2006سال 
در مطالعه آنان فشار نسبي اكسيژن  .مطابقت نداشت بود 

دماي يخ فشار اين گاز در در دماي محيط هم مانند 
 در اين مطالعه ميزان تغييرات .)4( افزايش پيدا كرده بود

 ،هنبوددر دماي يخ معني دار فشار نسبي دي اكسيد كربن 
روي خون ه اي را عكه مطالوهمكاران  2بريتو كه با مطالعه

، مورد 50، 35، 20ي ها زمانموش انجام و نمونه را در 
در  نوع تغييراتاين  .)5( مطابقت دارد ،بررسي قرار دادند

با كه  نيز مشاهده شده است )11( 3اسمينكمطالعات 
كاهش متابوليسم سلولي در اين دما اين روند به توجه 

دي فشار نسبي  در مطالعه حاضر .باشد مي ابل توجيهق
اين تغييرات  .در دماي محيط افزايش يافتهاكسيد كربن 

نيز با تئوري توليد دي اكسيد كربن در سلولهاي خوني 
نيز  )5،12( 4بريتو و دين در مطالعه كهتوجيه پذير است 

البته در آن مطالعات سرعت  .مشاهده گرديده است
 60 تا 30اين مطالعه نبوده و بعد از طيتغييرات معادل 

 .تغييرات معني دار گرديده است ،دقيقه

                                                 
1 - Knowles 
2 - Brito 
3 - Smeenk 
4 - Deane 

و در هر  ها زمانهيچ كدام از در  كربنات بي غلظت يون
دو دماي يخ و محيط معني دار نبوده و گذر زمان در روند 

 )5( بريتو ي نداشته است كه با مطالعاتتأثيرتغييرات 

يك معيار محاسباتي  ميزان يون بيكربنات. مطابقت دارد
اين غلظت نتيجه محاسبه شده از  گونه كه بديناست 
 -نفرمول هندرس از دي اكسيد كربن وو  PH ميزان

 باشد مي ناشي از تغييرات اين پارامترهاو هسلباخ است 

 ،در خون پارامترهابا توجه به ميزان تغييرات لذا  )15و16(
در  PH اتدر دماي يخ تغيير .باشد مي نتايج فوق محتمل

) 10( 5گوك مطالعاتكه با دار نبوده  معني يزمان هيچ
در ميزان در دماي محيط تغييرات نزولي  .همخواني دارد

PH  با توجه به ارتباط اين نوع تغيير  كهمشاهده شد
غلظت يون هيدروژن با ميزان دي اكسيد كربن موجود در 

 .است منطبق سلولي هوازي متابوليسمتئوري  بر خون
افزايش غلظت يون اكسيدكربن باعث  دي توليد يعني

 PHكاهش در ميزان هيدروژن و اين افزايش باعث 
 اسيد ناشي از ،بيشترگذشت زمان  پس از البته .گردد مي

 افهضا ،PHافزايش داليل  هوازي سلولها به تنفس بي
همانطور كه مشاهده شد تغييرات در  .)17،10( گردد مي

يگر است فقط سرعت اين اين مطالعه مشابه مطالعات د
تغييرات در اين مطالعه نسبت به مطالعات مشابه بيشتر 

هاي سفيد خون در  با توجه به ميزان باالي گلبولبوده كه 
 باشد مي اين بيماران سرعت ايجاد تغييرات قابل توجيه

در بيماراني كه مورد عمل  ،توان گفت مي اينبنابر .)7(
ان موجود جهت به زم ،گيرند مي جراحي قلب باز قرار

انداختن آزمايش گازهاي خون شرياني و نگهداري  تأخير
در فشار نسبي  مخصوصاً( هاي خون كوتاه بوده نمونه

خواهيم نتايج آزمايش دچار تغييرات  مي اگر و )اكسيژن
   .هرچه سريعتر اقدام به انجام آزمايش نمود ،بايد .نشود

  تشكر و قدراني
كارشناسي ارشد پرستاري اين مطالعه حاصل پايان نامه 

معاونت بدينوسيله از مركز تحقيقات پرستاري و . مي باشد
بابت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

تشكر معنوي و مالي اين طرح تحقيقاتي تقدير و حمايت 
  . آيد مي بعمل
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