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? מה צפויה להיות השפעת טמפרטורת הגוף על ריוויון החמצן
PaO2חישוב      

 השתמשנו בבאלבאולילצורך חישוב לחץ החמצן-

Alveolar Gas Equation:

PAO2 = FIO2 (PB-PH20) - PACO2 [FIO2 + (1-FIO2)/R] 

בהנחה של:
PACO2=40 mmHg 
R the respiratory quotient=0.8. 

 הנחנובדםלצורך חישוב הלחץ החלקי של החמצן
(A-a gradient) of 10 mmHg



?מה צפויה להיות השפעת טמפרטורת הגוף על ריוויון החמצן
PaO2חישוב      

 760הלחץ הברומטרי הוא ( בשפלה)בגובה פני היםmmHg( אטמוספרה

צפוי  בגובה  PAO2-בהכנסת נתון זה למשוואת הגז האלוואולרי(. אחת

.mmHg 101.7פני הים הוא 

PaO2=91.7

הלחץ הברומטרי הינו  ( ירושלים)מטר מעל פני הים 800-ב

697mmHg ,בגובה זה, לפיכךPAO2  צפוי להיותmmHg88.5.

PaO2=78.5





PaO2:Hill's equationחישוב סטורציה מ 

  נוסחה המתמטית הראשונה המתארת את עקום שיווי

-Archibald Vivian Hill (1886המשקל נכתבה על ידי 

Hill's equationונקראת , (1977

קבוע שיווי המשקל של המוגלובין מחומצן  = KHbO2:  כאשר

.  Hillהקבוע של = n-ו

 

 

 

 

  KHbO2[O2]
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________________ 
SHbO2= [HbO2]/[Hb]= 

 

1+KHbO2[O2]
n

 



Kelman equation

 על מנת לחשב את רוויון החמצן הצפוי בצורה מדויקת יותר

ופורסמה Kelmanניתן להשתמש בנוסחא שנכתבה על ידי  

1966בשנת  J Appl Physiolבעיתון 
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Kelman equation

SaO2 = 100 (a1 x + a2 x2 + a3 x3 + x4) / 

(a4 + a5 x + a6 x2 + a7 x3 + x4)

X= PaO2, 

a1 = -8.5322289 * 103,    

a2 = 2.1214010 *103, a3 = -6.7073989 * 101,    

a4 = 9.3596087 * 105, a5 = -3.1346258 * 104,

a6 = 2.3961674 * 103, a7 =-6.7104406 * 101



Kelman equation

  הנוסחא הזו מתייחסת לעקומת הדיסוציאציה הבסיסית

  pH=7.4,)כאשר אין הטיה על ידי הגורמים המשפיעים 

Temp=37°C, PCO2=40mmHg.)

  על מנת לחשב את הסטורציה לפי שינויים בגורמים

המשפיעים על העקומה קלמן חישב נוסחא המשכית שעושה  

.תיקונים לגורמים השונים

 PO2 virtual =PaO2 actual * 10^(0.024(37 - T) + 

0.40(pH - 7.40) + 0.06(log10(40) - log10(PaCO2)))

 נמצא כי הנוסחא של קלמן מדויקת מאוד כאשרPaO2

100mmHg> ,מאוד מתאימה לחישובים  ולכן היא

.הנצרכים במחקר זה



ventworld.com/resources/oxydisso/oxydisso.html

http://ventworld.com/resources/oxydisso/oxydisso.html


?מה צפויה להיות השפעת טמפרטורת הגוף על ריוויון החמצן

SpO2 acording to PaO2 and temprature
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שתי מסקנות עיקריות מהעקומות

1 )עולה השפעת החום על ריוויון החמצן, ככל שהחום עולה

 0.45%-מעלות בגובה הים38ל 37ההפרש בסטורציה בין

 0.71%מעלות בגובה פני הים 40-41ההפרש בסטורציה  בין

2 )ככל שלחץ החמצן החלקי נמוך יותר כך עולה השפעת החום על הסטורציה

PaO2 90 mmHg
 37o SpO2 = 96.9%

 40o  SpO2=95.27%

Delta=1.61%

PaO2 60 mmHg
 37o SpO2 =  %91.05

 40o SpO2 =85.80%

Delta=5.25%



?מה כבר ידוע

 בסקירת ספרות לא נמצא מחקר הדן בהשפעת חום גוף על מידת
.ריוויון החמצן בילדים

מחקר בודד -במבוגרים:
כולל ריוויון חמצן, נמדד הקשר בין חום סיסטמי וסימנים חיוניים  ,

המחברים דיווחו על קשר בין  . בחולים המאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ
הירידה הממוצעת  )עלייה בטמפרטורת הגוף לירידה בסטורציה 

הייתה , מעלות צלזיוס39בסטורציה עם עליית חום הגוף מעל 
.אך כחסר משמעות קלינית, הקשר נמצא משמעותי סטטיסטית(. 0.4%

Fever and standard monitoring parameters of  ICU patients: A descriptive study
(Intensive Crit Care Nurs. 2007 (
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מדידת סטורציה

כל הבדיקות נעשו על ידי מכשיר בודד

Masimo Radical-7 motion resistant pulse oximeter (Masimo, Irvine, 
CA, USA) incorporating Masimo SET v7.6.2.1 software

 פעמים בשניה ומחשב את היחס בין ההמוגלובין  30המכשיר מבצע מדידה
PULSE-להמוגלובין המחוזר רק על ה

 השניות האחרונות12השתמשנו בתוכנה שרושמת את ריוויון החמצן הממוצע ב  ,
2מד סטורציה במעבדת שינה נותן ערך ממוצע של )שניות 2ומציגה ערך חדש כל 

(השניות האחרונות

 שניות90המדידות החלו לאחר קבלת גל בעל צורה חדה יציבה ונמשכו לפחות

 התקבלו רק מדידות עםperfusion index (PI) steadily >1

 לא  ) הסטורציה לצורך המחקר היא הממוצע החשבוני של כל המדידות האמינות
(שניות הראשונות לאחר תחילת המדידה האמינה12כולל  
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Perfusion Index (PI)

 The ratio of AC (pulsatile) to DC 

(non-pulsatile) components of the 

IR (infrared) signal correspond to 

the pulsatile and the non- pulsatile 

amounts of blood.

 The relationship of the pulsatile to 

the non-pulsatile amounts of blood 

at any particular site corresponds

to PI at that site

 PI display ranges from .02% (very 

weak pulse strength) to 20% (very 

strong pulse strength(



PIמה משמעות 

 הסיגנאל יותר אמין ופחות רגיש לתזוזות-ככול שהאינדקס יותר גבוה

 יש דיווחים שבילודיםPIנמוך קשור לתחלואה



אמינות מכשיר המדידה

 Bias is the mean difference 

between SaO2 and SpO2

 Precision: standard 

deviation of the measurements 

( 65% of measurements)

 This instrument performs very

well compared to other pulse 

oximeters 

 In relation to simultaneously 

obtained arterial blood samples 

has a bias of -0.1% and a precision 

of 1.79%



:אוכלוסיית המחקר-תוצאות
-

מטופלים45גויסו.

שינויאובכיבגללהמחקרפרוטוקולאתהשלימולאעשראחד
(הבדיקותבשתיישןאחדרק)ערנותמצב



פנייה למיוןהסיבת 

n=34

16/10/12

סיבת פנייה למיון)%(מספר נבדקים 

9 (26)Pneumonia

12 (35)Suspected viral infection

3 (9)Acute gastroenteritis

3 (9)Febrile seazure

7 (21)Other (tonsillitis, otitis, 

FMF, bronchiolitis, 

lymphadenitis) 



מאפייני החולים

 מטופלים נכללו בעיבוד התוצאות הסופי34הנתונים של

 (.  64.7%)בנים 22ו ( 35.3%)בנות 12מהם

 חודשים14.8±37.52גיל

 ג"ק±14.84 10.48משקל

19 (44.1%) באיבופרופן 15ו( 55.9%)טופלו בפאראצטמול

 צלסיוס0.54±39.1חום ממוצע בכניסה למחקר

 ±96.15 %2.13 סטורציה ממוצעת



חום ורוויון חמצן בכניסה למחקר
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תוצאות



צלזיוסמעלות0.67±1.72הממוצעתהגוףחוםירידת,
0.59±37.46-ל0.54±39.2מ
P<0.001

 ±0.95 %1.76לאחר ירידת החום בסטורציההעליה

2.13±97.1ל2.21±96.15מ

P=0.0034

11.65±6.68של,הנשימהבקצבירידהנצפתההחוםלירידתבמקביל
12.54±28.97ללדקהנשימות15.87±35.65מ
P=0.002

לדקהפעימות14.5±19.9ב,הלבבקצבירידהנצפתהכןכמו
22.41±136.44ל21.8±156.33מ.
p= 0.001



קשר בין  ירידת חום לעלית סטורציה
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?האם יש הבדל בין מעלי סטורציה לאלו שלא העלו

P-value 

 

 מעלי סטורציה

 n=24 

  העלו סטורציה לא

 n=10 

 

 )%(שינוי בסטורציה  1.06-/+1.06- 1.21-/+1.79 0.01>

 )%(זכרים  (30%) 3 (70.8%) 17 0.027

 (חודשים)גיל  31.1-/+30.8 44.2-/+40.3 0.74

 (ג"ק)משקל  8.6-/+ 13.9 11.2-/+15.2 0.55

 חום 0.34-/+38.84 0.55-/+39.31 0.02

 )%(סטורציה  2.29-/+97.2 2.00-/+95.71 0.07

 נשימות לדקה 1.247 -/+ 31.8 16.87 -/+ 37.25 0.37

 דופק לדקה 18.2-/+151.2 22.9-/+158.5 0.38

 שינוי בחום 0.35 -/+ 1.34 0.64 -/+ 1.875 0.03

 



:השפעת ירידת הטמפרטורה על ריוויון החמצן

השוואה לצפוי ממשואת קלמן

16/10/12

סטורציה צפויה   חום ממוצע סטורציה שנמדדה 

( 34 )כל המשתתפים  0.54-/+39.17 2.21-/+96.15 94.03  

95.32 97.10/-2.13 37.46+/-0.59  

 הפרש 1.71 0.95 1.29

    

 רק מורידי טמפרטורה  0.58-/+39.34 1.8-/+96.1 93.88
( 20)מעלה וחצי ומעלה    

95.46 97.6+/-1.6 37.24+/-0.55  

 הפרש 0.55-/+2.125 1.61-/+1.45 1.58

 



סיכום תוצאות

  ירידת חום מלווה בעליה ריוויון חמצן בחולים עם ריוויון חמצן
.בסיסי תקין

 1.7בכלל אוכלוסית הנבדקים ירידת טמפרטורה ממוצעת של
0.95%מעלות הביאה לעלית סטורציה של  

 (  לפחות מעלה וחצי)בחולים בהם החום ירד בצורה משמעותית
מעלות הביאה לעלית 2.1ירידת טמפרטורה ממוצעת של 

1.45%סטורציה 

  בחולים עם ירידת חום משמעותית עליית הסטורציה קרובה
1.58%עליה נמדדת לעומת 1.45%) לצפוי ממשואת קלמן 

(מהצפוי92%= צפויה 

חולים עם ירידת טמפרטורה  20מתוך 2אצל :יחד עם זאת
מכלל משתתפי המחקר לא  ( 29%)34מתוך 10משמעותית ואצל 

נראתה עלית סטורציה
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נוסחתלפתחאפשראי-החוםירידתעםסטורציהיעלוהחוליםכללא
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באופןמושפעתנמוכהסטורציהשמדידתלכךהמטפלהצוותמודעות
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המערכתלטובתוהןהמטופללטובתהן,מיותריםאשפוזיםאו\ו


