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 ست؟ی( چABG) یانیگاز خون شر شیآزما

 زانیم نیکند. همچن یم ی یک بن را در خون اندازه گ دیاکسرر یو د ژنیاکسرر زانی( مABG) یانیگاز خون شرر  شیآزما

 کند، که هنگام سالم بودن معموالً در تعادل است. یم ی ی( بدن را اندازه گpHباز )-دیاس

 .درخواست شود شیآزما نیممکن است ا یماریب ای یدگید بیآس ای مارستانیشدن در ب یصورت بست  در

 .دهد یم ها هیها، قلب و کل هیدر مورد عملک د ر ییس نخ ها پزشکبه  شیآزما نیا

 یکنند و د یرا به درون خون منتقل م ژنیها اکس هی، رهنگام تنفسدارد.  ازین ژنیبه اکس یزندگ یسلول در بدن ب ا ه 

س س یم دهیکه تبادل گاز نام ندیف آ نیدهند. ا یهل م  ونیک بن را به ب دیاک را  سلولهاما و همه  ازیمورد ن ژنیشود، اک

 کند. یم نیزنده ماندن تأم یب ا

سخت اگ  ست پزشک از آزمادیکن یتنفس م یبه  ش  شی، ممکن ا مشکل  تشخیصکمک به  ی( ب اABG) یانیگاز خون 

 استفاده کند.

ABG س زانیم ی یاندازه گ یها ب ا شیآزما نیت  جیاز را یکی سان ژنیاک س یر سطح ا ست ، دو مع دیو  مهم  اریخون ا

 در ب نامه م اقبت شود. یت  قیو دق عت یس   اتییتواند منج  به تغ یآن م حیصح  یو تفس ماریب ینیبال تیوضع

ABG  در مقابلVBG 

VBG مقدار تواند یکند و م یم شیرا آزما یدیخون ور pH  کند اما قادر به  نییتع قیر دقرا به طو دی اکسررریدک بنو

 اسررتانداردبه  مارانیدر ب یانیشرر سررنجش گازهای  شی، آزمالیدل نی. به همسررتین اکسرریژنقابل اعتماد  یارائه داده ها

 شده است. لیتبد ییطال

ABG انجام میشود ریموارد ز در: 

 هیر یینارسا 

 هیکل یینارسا 

 شوک 

 ض به 

 کنت ل نشده ابتید 

 آسم 

 یویمن رمز یانسداد یماریب (COPD) 

  یزیخون 
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 از حد دارو شیب مص ف 

 کیمتابول یماریب 

 ییایمیش تیمسموم 

  شود.  یداده م حیت ج ت یل یلیم کی، یبه طور کل - نیاز استاز خون را  ینمونه کوچک یانیگاز خون ش  ب ای آزمایش

ران و  انیتوان از ش  ی، در صورت لزوم محال نیشود. با ا یبدست آوردن نمونه استفاده م یمچ دست معموالً ب ا انیش 

 استفاده ک د. نیز  ییبازو انیش 

 .شود یارسال م شگاهیبه آزما شیآزما یخون به دست آمد، ب ا نمونه که یهنگام

 ABG یاصل یاجزا

 وجود دارد. آنها عبارتند از: ABG یب ا یاصلولفه م شش

 PH 

 ژنیاکس فشار  

 ک بن  دیاکس ید یجزئ فشار 

 ک بنات یب  

 ژنیاکس اشباع  

 ژنیاکس یمحتوا  

  یدهند. مقاد یمختلف گاز خون را نشررران م یمختلف هسرررتند و جنبه ها یعیطب  یمقاد یفوق الذک  همه دارا یاجزا

 عبارتند از: اجزای فوق یعیطب

 pH: 7.35-7.45 

 وهیمت  ج یلیم 100تا  75: ژنیاکس فشار 

 میلیمت  جیوه 45تا  35: ک بن دیاکس ید فشار 

 میلی اکی واالن 26تا  22:  بناتک یب 

 درصد 100تا  94: ژنیاکس اشباع 

 نکات قابل توجه:

 دیکن یکه مص ف م ییها نیتامی، در مورد تمام داروها، مکمل ها و ویانیگاز خون ش  شیآزما یبه منظور آماده شدن ب ا

 .دییبه پزشک خود بگو
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س اگ  ست یدرمان ژنیتحت اک شبدون آن نف دیتوان یاما م دیه ست قبل از آزمادیس بک س شی، ممکن ا  ژنیگاز خون، اک

 خاموش کنند. قهیدق 20شما را به مدت 

ست در طول آزما ممکن ش یناراحت قهیبعد از آن چند دق ای شیا شته با ش  ی. جمع آوردیدا از  شت یمعموالً ب انیخون از 

ست نمونه گی ی از ورید ستند، و در نزد هادیت  از ور قیعمش یانی  ع وق زی ا . آزاردهنده ا ساس  یکیه صاب ح  ق اراع

 دارد.

، یکاهش احتمال کبود ی. ب ادیحالت تهوع داشته باش ای یجیس ، ضعف، گ یممکن است احساس سبک ی یخونگ هنگام

 .دیمنطقه را فشار ده یبه آرام قهیآمدن سوزن چند دق  ونیپس از ب دیتوان یم

 یانیگاز خون ش  شیآزما خط ات

شد باکه  یشیآزما ه  سوزن با ستفاده از  را به هم اه دارد. ممکن  ی، عفونت و کبودیزیاز خط ات از جمله خون  ی، ب خا

 .دیشود درد داشته باش یکه سوزن وارد م ییاست در جا

 

 منابع:

https://nurse.org/ 

https://www.thoracic.org/ 
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