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گویند، استفاده از می« NIV»اختصار به آن که به (Non-invasive ventilation: انگلیسی )به تهویه غیر تهاجمی
ترکیب شده و تحت  اکسیژن شود. هوا معموالً باپشتیبانی تنفسی است که از طریق ماسک صورت یا ماسک بینی انجام می

طور دهد بهرا انجام می بازدم یا دم کلی مقدار فشار بسته به این که فرد عملطور شود. بهفشار مثبت وارد ماسک می
)لوله ای از دهان  گذاری نایلوله شود که بدون نیاز بهخوانده می« غیر تهاجمی»از آن رو  کند. این عملمتناوب تغییر می

هایی که در پذیرد. به رغم شباهتگیرد، انجام مینای( و فقط از طریق ماسکی که محکم روی صورت قرار میبه داخل 
وجود دارد، اما این دو روش یکسان ( CPAP) فشار جریان هوای همواره مثبت و روش NIVظاهر کاربری 

کند و تهویه را انجام فشار هوای مثبت را در تمام طول چرخه تنفسی به صورت مداوم اعمال می CPAP [۱]نیستند.
 [۲]شود.استفاده می NIVدهد، اما گاهی اوقات در شرایط تحت درمان با نمی

بیماری انسداد  هاترین آنشود، که برجستهها استفاده میناشی از برخی بیماری نارسایی حاد تنفسی تهویه غیر تهاجمی در
نیاز به تهویه تهاجمی و عوارض  NIVاند که استفاده مناسب از است. مطالعات متعددی نشان داده( (COPD مزمن ریوی

طور توانند بهدهد. عالوه بر این، امکان استفاده طوالنی مدت، در افرادی که در اثر شرایط مزمن نمیآن را کاهش می
 مستقل نفس بکشند وجود دارد.

 کاربردهای پزشکی

NIV بیماری مزمن انسدادی ریه به ویژه در شرایط تشدید تنفسی نارسایی حاد عالوه بر (COPD) برای نارسایی حاد ،
قابل استفاده در شرایط حاد و طوالنی مدت  NIV [۳]گیرد.شده و شرایط حاد دیگر نیز مورد استفاده قرار میقلبی جبران

در خانه وجود  NIVاند، نیاز به استفاده طوالنی مدت از مبتال شده نارسایی حاد تنفسی است. در برخی از افراد که به
 [۲]دارد.

 بیماری مزمن انسدادی ریه
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D9%87
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D8%B2#cite_note-Davidson-2
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BIPAP.JPG?uselang=fa
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شود. استفاده از از تهویه غیر تهاجمی استفاده میترین موردی است که در آن شدید، رایج بیماری مزمن انسدادی ریه
NIV تست گاز  ( و نتایجنبوالیزر در بخش اورژانس، بستگی به پاسخ اولیه به دارو )استنشاق برونکودیالتورها توسط

اسیدوز از جریان خون ) اکسید کربندی ها قادر به پاک کردندارد. اگر بعد از درمان پزشکی، همچنان ریه خون شریانی
وساز بدن میزان با جبران سوخت COPDتجویز شود. بسیاری از افراد مبتال به  NIV( نباشند، ممکن است تنفسی
CO2 اند، اما را باال بردهNIV شود که افزایش حاد میزان تنها در صورتی تجویز میCO2  منجر به افزایش میزان اسیدیته

را تجویز کرد، اما اسیدوز شدیدتر خطر بیشتری  NIVتوان در هر سطحی از اسیدیته خون می [۴](.pH<7.35خون شود )
 مورد نیاز خواهد بود. تهویه مکانیکی به تنهایی مؤثر نیست و به جای آن NIVه دارد که در این شرایط را به همرا

 ]AHRFعلل دیگر 

شود، در این صورت مشابه بیماری  (AHRF)ممکن است منجر به نارسایی حاد تنفسی هیپرکاپنیک ) برونشکتازی
COPD  ممکن است ازNIV .همچنین  فیبروز کیستیک است. فیبروز کیستیک علت اصلی این مورد خاص [۲]استفاده شود

تخصصی نیاز داشته باشد و گاهی اوقات برای  فیزیوتراپی شود که ممکن است بهمی خلط باعث ایجاد حجم زیادی از
 استفاده کرد. مینی تراکستومی توان ازپاکسازی آن می

باال رفته باشد، حتی اگر هنوز باعث  CO2در افراد مبتال به ناهنجاری دیواره سینه یا بیماری عصبی عضالنی، وقتی سطح 
گیری تنفسی که به عنوان در بیماری عصبی عضالنی، از یک اندازه [۲]تجویز شود. NIVاسیدوز نشده باشد، ممکن است 

 شود.شود برای تشخیص نیاز به پشتیبانی تنفسی استفاده میشناخته میظرفیت حیاتی 

نارسایی حاد  ممکن است باعث سندرم پیک ویکن مانیا هOHS)هیپوونتیالسیون ناشی از چاقی ) سندرم
، افزایش pHکاهش ( COPD)حاد مشابه با  NIVشود. در این حالت، معیارهای شروع  (AHRF)هیپرکاپنیک ) تنفسی

)CO2 است، اگرچه برخی سناریوها وجود دارند که )NIV  ممکن است با وجودpH  طبیعی در افراد بستری آغاز شود؛
 [۲]شود.بطن راست می نارسایی قلبی که شامل افراد دچار خواب آلودگی روزانه، اختالل تنفسی در خواب و/ یا

ری لوله گذا ناشی از نارسایی قلبی جبران نشده، مطالعات، کاهش خطر مرگ و کاهش نیاز به ادم ریوی حاد قلبی در
ممکن است  NIVو  CPAPهر دو روش  [۵][۴]دهند اما شواهد قوی وجود ندارد.میرا نشان  CPAP و NIVبرای  نای

 استفاده شوند. پیش بیمارستانی هایدر مجموعه مراقبت

شواهد محدودی در مورد این  [۶]شود.گفته می« ندهآسم تقریباً کش»شود، که به آن  AHRFآسم حاد ممکن است باعث 
ر وجود دارد، که نیاز جدی به تهویه مکانیکی را به همراه دارد؛ بنابراین در این شرایط مؤثر است یا خی NIVکه آیا 

های مراقبتبخش  فقط در NIVشود که و پیشنهاد می [۴]دهند،های تخصصی توصیه واضحی را ارائه نمیدستورالعمل
ً مدیریت کرد، یا به هیچ وجه استفاده توان فوریتمورد استفاده قرار گیرد که در آن می ویژه های بعدی را سریعا

 NIVاست و ممکن است  COPDبرخی از مبتالیان به آسم مزمن، بیماری راه هوایی ثابت را دارند که شبیه  [۲]نشود.
 در این موقعیت مورد استفاده قرار گیرد.

ممکن است در طول دوره بهبود  NIVممکن است بعد از عمل جراحی بزرگ ایجاد شود. در این موقعیت  نارسایی تنفسی
اند و در معرض خطر عود تحت تهویه مکانیکی قرار گرفته های ویژهبخش مراقبت در افرادی که در [۴]استفاده شود.

ایجاد شود،  نارسایی تنفسی برای جلوگیری از این خطر استفاده شود. با این حال، اگر NIVبیماری هستند، ممکن است از 
نارسایی  شود. در افرادی که به دلیلبرای درمان این بیماری توصیه می NIVمجدداً تهویه مکانیکی عالوه بر 

 استفاده شود. NIVاند، ممکن است از هیپرکاپنیک تحت تهویه بوده تنفسی

 ]NIVاستفاده مزمن/ خانگی از 

 [۷]حاد دیده شود. COPDنگی( ممکن است در افراد مبتال به خا NIV) NIVاستفاده مزمن از 

NIV .[۲]خانگی ممکن است در افراد مبتال به بیماری عصبی عضالنی و ناهنجاری دیواره سینه نیز دیده شود 

ها دارند، اما بسیاری از آن NIVهای خود نیاز به افراد مبتال به سندرم هیپوونتیالسیون ناشی از چاقی اغلب برای مراقبت
کند که توصیه می)ATS (های کلینیکی انجمن قفسه سینه آمریکا )دستورالعمل [۲]کنند.نیاز پیدا می CPAPدر ادامه به 

با توجه به شروع درمان با فشار مثبت،  [۸]برای ارزیابی مطالعات خواب در بیماران سرپایی استفاده شود. NIVاز 
مورد بررسی  ، یک بیماری مرتبطOSA)در خواب ) وقفه تنفسی کند در افرادی که برایتوصیه می ATSهای دستورالعمل

اکسید کربن شریانی )به احتمال زیاد( یا بی کربنات وریدی )با احتمال متوسط( برای شناسایی گیری دیگیرند، اندازهقرار می
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D8%B2#cite_note-:0-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D8%B2#cite_note-Davidson-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
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OHS ای برای درمان، اجرا شود. در افرادی که مبتال به و تعیین نشانهOSA  وOHS  حاد هستند، درمان اولیه با
CPAP ت تحقیقاتی که از شود، اگرچه کیفیتوصیه میNIV از مبتالیان به  ٪۳۰کنند ضعیف است. در حمایت میOHS 

تر است و منابع نیز بیشتر است. در افرادی ممکن است مؤثرتر باشد اما پرهزینه NIVشدید ندارند،  OSAکه همچنین 
نشانه ای برای روی با وجود تداوم باال ممکن است  CPAPمبتال هستند، پاسخ ضعیف به  OHSو  OSAکه به هر دو 

 [۹]باشد. NIVآوردن به 

خانگی نیاز داشته باشند.  NIVممکن است در دوره بیماری خود به MND) (بیماری نورون حرکتی افراد مبتال به
 MNDای کند که ارزیابی عملکرد تنفسی بخشی از مدیریت چند رشتهر کشور انگلستان تصریح میها ددستورالعمل

 [۱۰]است.

 شناسیواژه

تهویه فشار مثبت  تر آناست. نام رسمیبه کار رفته NIVتعدادی از اصطالحات در ادبیات پزشکی برای توصیف 
است که برای متمایز کردن آن از دستگاه تهویه فشار منفی بسیار نادر )"ریه آهنی"(  NIPPV)یا  NPPV) غیرتهاجمی
که  NIVبرای فشار هوای مثبت صفراوی نیز پس از یک ماشین اولیه (BiPAP/ BIPAP)رود. نام تجاری به کار می

 [۱۱]است.است، از محبوبیت باالیی برخوردار است، اما اکنون کاربرد آن ناامیدکننده شدهتولید شده Respironicsتوسط 

 ]تاریخچه

است، اما امروزه از آن برای مشکالت برای عالئم مختلف مورد استفاده قرار گرفته ۱۹۴۰تهویه غیرتهاجمی از دهه 
بخش  در ۱۹۹۰دارای ضعف عضالنی تنفسی مزمن بودند و در دهه برای افرادی که  ۱۹۸۰مزمن تنفسی که در دهه 

 [۱۱]شود.های مراقبت حاد برای نارسایی حاد تنفسی استفاده میموقعیت و سایر های ویژهمراقبت

، از جمله COPDای در درمان نارسایی حاد تنفسی، به ویژه در افراد مبتال به طور گستردهحاد به NIV، ۲۰۰۰از سال 
توسط  ۲۰۱۷گیرد. در انگلستان، گزارش سال مورد استفاده قرار می های ویژهبخش مراقبت در بخش عمومی به جای

NCEPOD [۱۲]ای وجود دارد.نشان داد که در ارائه خدمات با کیفیت باال به بیماران مشکالت گسترده 

 

 

 

 

 

 

تهیه کننده: فاطمه عباسی

کارشناسی ارشد پرستاری
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