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 مقاله پژوهشي 

   اشباع اکسيژن بر ناخن الك مختلف يهارنگ تأثير رسيبر
  اکسيمتري در دختران سالم پالس توسط شده گيرياندازه

  
 ٥*، محمدرضا پاشائي٤ رزاديش نينسر، ٣ينالياحد ز، ٢ييحسنلو زادهيول نيمحمدام ،١رراديمحمد دل

 
  11/03/1401تاریخ پذیرش  23/11/1400تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 ممکن که عواملي اييشناس شرياني، هموگلوبين اکسيژن اشباع پايش روش نيترعيشاعنوان اکسيمتري به السپ گسترده کاربرد به توجه با :هدف و زمينهپيش
 الک از استفاده مخدوش سازد، ار پايش اين نتيجه توانديم که مواردي از يکي. است برخوردار بااليي بسيار اهميت از کنند ايجاد مداوم اختالل پايش اين در است
پالس  مقادير بر اخنن الك مختلف يهارنگ تأثير به بررسي حاضر مطالعه لذا نداشت، وجود نظراتفاق خصوص اين در قبلي مطالعات جاکه درازآن. است ناخن

  .انجام شد داوطلب سالم دختران اکسيمتري
 آبي، ناخن الک نگر ٨. شد انجام دسترس يري درگنمونه روش به سالم داوطلب دختر ٩٠ روي بر نگرآينده مقطعي صورتبه حاضر مطالعه :کار مواد و روش

 ثبت و گيرياندازه داوطلب ره براي جداگانه صورتبه انگشت هر شرياني خون اکسيژن و ميزان زده دواليه در را اکليلي و قرمز زرد، سياه، ي،اقهوه بنفش، سبز،
 SPSS افزارنرم از تفادهاس با و ويلکاکسون آزمون توسطها داده وتحليلتجزيه. دش گرفته نظر در الک بدون کنترل انگشت عنوانبه دست از هر انگشت يک. شد

  .گرفت انجام ٢٢نسخه 
 پالسرا در  شرياني هموگلوبين اکسيژن اشباع نيانگيم نيشتريب) ٩٧/  ٠٦ي (ليو الک اکل )درصد٩٦( زانيم نيسبزرنگ کمتر الکها الک نيدر ب :هاافتهي

  ا داشت.ر اريانحراف مع نيکمتر) ٩٦/  ٨٦ ± ١/  ١٤(رنگ زرد  و )٩٦/  ٠٦ ± ٢/  ٨١( اريانحراف مع نيشتريب يآبنشان داد. رنگ  اکسيمتري
 يهارا دارد. الک يي مختلفتأثيرها يانيشر خون ژنيگيري اشباع اکسمختلف الک انگشتان بر اندازه يهامطالعه نشان داد که رنگ نيا نتايج گيري:بحث و نتيجه

  داشتند.بارزي ن ريتأث گريد يهاها را مختل کردند، اما رنگگيرياندازه يو مشک يسبز، آب
  يانيخون شر ژنيالک ناخن، اشباع اکس ،يمتريپالس اکس :هاواژهکليد

  
 ١٤٠٠ بهمن، ٨٥٧-٨٦٣ ص، يازدهم شماره، دومو  يسدوره ، يپزشکمطالعات علوم مجله 

  
  ٠٤٤٣١٩٨٨٦٣١(ره)، بخش گوارش. اروميه، بيمارستان امام خميني : آدرس مکاتبه

Email: pashaee.m@umsu.ac.ir 

  
  

  مقدمه
و  قياستاندارد، دق ،يرتهاجميروش غ کي يمترياکس پالس

روش  ني. ااستي انيخون شر ژنياشباع اکس زانيم شيساده پا
 رديگيقرار م مورداستفاده ينيهاي بالبخش يطورمعمول در تمامبه
هاي از روش اي ارزيابي هيپوکسيبر ١٩٨٠تا قبل از دهه . )١(

استفاده  انوزيپوست ازنظر وقوع س يکيزيف نهيهمچون معا يامشاهده

                                                             
 ، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايرانيدنيو آشام ييسالمت مواد غذا قاتي، مرکز تحقهاتيو مسموم ينيبال يشناسسم اريدانش ١
 دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران ،ماريب يمنيا قاتيمرکز تحق ،يهوشيتاد باس ٢
 دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران ،يپزشک کيزيف اريدانش ٣
 دانشجوي پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران ٤
 سنده مسئول)ي(نو دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران ،ماريب يمنيا قاتيمرکز تحق ن،يار گوارش و کبد بالغياستاد ٥

به تجربه درمانگر،  ديشد ينبودن و وابستگ يبه علت کم که شديم
که درصورتيدر اين روش، ). ٢همراه بود ( ياديز يبا درجه خطا

 ند،درصد سقوط ک ٨٩به کمتر از  يانيخون شر ژنياکس زانيم
متخصص با تجربه، حداکثر  کيمورد توسط  نيا صيتشخ احتمال

هماتوکريت باال  ماريکه بدرصورتي ني). عالوه بر ا٣درصد است ( ٩٥
 ژنياکس که فشارگردد درحالي انوزيممکن است دچار س داشته باشد

 يمترياکس در حالي است که استفاده از پالس ني). ا٤است ( يعيطب
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 و همکارانمحمد دليرراد   گيري شده توسط پالس اکسيمتري در دختران سالمهاي مختلف الك ناخن بر اشباع اکسيژن اندازهبررسي تأثير رنگ
 

٨٥٨  

اي اندک و از همه و با هزينه متخصصان يائمبه حضور د ازيبدون ن
 وقوع ازنظر مارانيمداوم ب شيامکان پا ،صورت غيرتهاجميتر بهمهم

پروب  کي يمترياکس . پالسسازديرا فراهم م يپوکسيه ياحتمال
 نيهموگلوب يجذب نور بياست که با استفاده از تفاوت ضر

 ژني، فشار اکساطالعات نيو پردازش ا ژن،ياکس بدون دار واکسيژن
 ).۵( دهديم شيرا نما يانيخون شر

هاي مختلف صورت معمول در بخشروش به نيا کهازآنجايي
اورژانس،  ژه،يمراقبت و يها همچون اتاق عمل، واحدهابيمارستان
هاي بخش و مانيزا يهااتاق ،يآندوسکوپ يهاها، اتاقآمبوالنس

وجود دارد،  ماريب در يپوکسيکه احتمال بروز ه مارستانيب يعموم
 نيکه ممکن است در ا يعوامل ييشناسا رد،يگيمورداستفاده قرار م

 ييباال اريبس تيکنند از اهم جاديتداخل ا ق،يمداوم دق شيپا

از  ياتاق در کسر يدر دما SpO2 يعيطب رياست. مقاد برخوردار
 درصد١٠٠و  درصد٩٦ نيب درصد٢١ بًايشده تقر دهيدم ژنياکس
است.  وهيمتر جميلي ١٠٠تا  ٩٠ نيب PaO2 بيانگراست که  ريمتغ

SpO2  که  شوديمشاهده م يزمان درصد٩٢تا  درصد٩١ازPaO2 
 شده توسط پالسگزارش ريمقاد). ٦( متر باشدميلي ٦٠ بًايتقر

 سيد همچون يطيتوسط شرا تواننديم اکسيمتري
 يو کربوکس ينميمثل متهموگلوب ييهاينوپاتيهموگلوب
و  يچرب شيافزا اد،يز اريبس ينور خارج د،يشد يآنم ،ينميهموگلوب

 عاتيضا يو برخ )سنسور(نادرست حسگر  شنيخون، پوز نيروبيليب
 توانديکه م ياز عوامل احتمال يک). ي٨و  ٧( شود مخدوش يپوست

 سازد، را مخدوش جهيبگذارد و نت ريتأث اکسيمتري بر گزارش پالس
سبز،  ،يآب يهاکه الک نيبر ا يمبن ييهاالک ناخن است. گزارش

 ژنياکس زانيم ارزيابي در تواننديم و قرمز ياو احتماًال قهوه اهيس
و  ٩( کنند، منتشر شده است جاديتداخل ا اکسيمتر توسط پالس

مختلف ناخن  يهاالک ريتفاوت تأث يشده برامطرح يعلم هيپا ).١٠
ا هرنگ يبرخ ينور است که تفاوت جذب نيا اکسيمتري بر پالس
 يهاموج پالسکه طول(نانومتر  ٩٤٠و  ٦٦٠ يهاموجدر طول

ها رنگ رياز سا )است اکسيمتري پالس شده توسط دستگاهساطع
 همانند يرنگ الک ناخن ازنظر نور شودياست که باعث م شتريب

 جهيعمل نموده و درنت )ژنيبدون اکس ايدار و اکسيژن( نيهموگلوب
  ).١١( کند جاديتداخل ا اکسيمتري پالس

الک ناخن  يهارنگ يکه بعض کننديم شنهاديمطالعات پ يبرخ
را به  اکسيمتري گزارش پالس تواننديمي و ارغوان يآب اه،يهمانند س

 باي گريکه مطالعات ددرصد مخدوش کنند درحالي ١٠ يال ٥مقدار 
در  جادشدهيا رييتغ کننديم شنهاديمتناقض وجود دارد که پ جهينت

 تيذکرشده، اهم يهارنگ توسط يحت يمترياکس گزارش پالس
 ).١١ - ١٣ندارند ( ينيبال

 اکسيمتري پالس الک ناخن بر گزارش ريدر مورد تأث تاکنون
صورت معمول قبل از استفاده از پروب، نظر وجود ندارد و بهاتفاق

مواد، ابزار،  ازمنديالك ناخن ن کردناما پاك  شوديالک ناخن پاک م
 ياتاکنون مطالعه نيهمچن). ١٤-١٦است ( رمايب تيزمان و رضا

کننده ذرات بازتاب يکه حاو(ناخن  يلياکل يهاالک ريبر تأث يمبن
که انجام نشده است. ازآنجايي اکسيمتري پالس بر) نور هستند
 اتيدرتجرب و است يانگشت يهاپروب ن،يپروپ در بال نيپرکاربردتر

 ليبه دل يجراح به مراکز ماريهنگام انتقال ب شوديمشاهده م ينيبال
پاک و  ستين ريپذامکان اورژانس، پاك کردن الك ناخن طيشرا

، روشن )١٥( است نهيکردن الک ناخن مستلزم هدر رفت زمان و هز
باشد. لذا در مطالعه حاضر  راهگشا اريبس توانديم مسئله نيشدن ا

 اکسيمتري پالس جهيمختلف ناخن بر نت يهاالک ريتأث يبه بررس
  .ميداوطلب پرداخت سالم راندخت

  
  مواد و روش کار

 ٩٠مطالعه  نيبود. در اتحليلي  يمطالعه حاضر از نوع مقطع
به  انتخاب گيري در دسترسدختر سالم داوطلب را به روش نمونه

 ي: سن باالاند ازعبارت ورود به مطالعه هاياريمطالعه وارد شدند. مع
 تر ناخن دودستمشاهده در بسسال، نداشتن عوارض قابل ١٨
فرد براي  تيمؤنث، رضا تي)، جنسرهيهماتوم ناخن و غ س،يکوزي(ما

و  اليراد انيو شر ينبض قلب نيب ، عدم اختالفورود به مطالعه
در پالس  اتاق يدر هواي تنفس SpO2≥95% هيپا ژنيداشتن اکس
 خروج از يارهايمع .از انگشتان قبل از زدن الک يکي اکسيمتري

 يهايماريهمانند بهمراه خاص  يهايماريد از: بانمطالعه عبارت
 کيمتابولي ماريب ،)Hb<6/0g/dl( ديشد يآنم ايو  يقلب ،يوير

 Serum)ي نميروب يليپربيو ه يدميپيپرلي(ه

Bilirubin>40mg/dl، مشاهده عوارض قابل وجود گار،يمصرف س
حاملگي و  ره،يهماتوم و غ س،يکوزيدر بستر ناخن همانند م

متر يليم ٨٠ ريز يستوليس فشار( ديشد ونيپوتانسيه شيردهي،
  .به الک ناخن تي)، حساسوهيج

گيري در دختر سالم داوطلب به روش نمونه ٩٠در اين مطالعه 
ثبت رنگ الک  يست برايلچک کياز  ، وارد مطالعه شدند.دسترس

  استفاده شد.اکسيمتر  پالس شگرينما ريناخن و ثبت مقاد
 اکسيمتري ان فاقد الک هر دست پالساز انگشت يکيابتدا از 

اشباع  بودن درصد ٩٥ يا مساويشتر ي. در صورت بشوديم انجام
. سپس شوديدختر داوطلب وارد مطالعه م ،يانيشر ژنياکس

الک به هشت رنگ مختلف  دست، چهار انگشت از هر يپژوهشگر رو
زده را در دواليه  يليزرد، قرمز، اکل اه،يس ،يسبز، بنفش، قهرها ،يآب
شده و ها انجاماز تمام ده انگشت دست اکسيمتري ، پالسزنديم
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 ۱۴۰۰ بهمن، ۱۱، شماره ۳۲دوره   مجله مطالعات علوم پزشکي
 

٨٥٩  

ست ثبت يلچک کيهر داوطلب در  يآمده برادستبه ريمقاد
  .گردديم

ي گيري فشارخون از دستگاه فشارسنج و گوشجهت اندازه
 گيرياستفاده شد، اندازه Richter استاندارد با مارك يپزشک

 نيفتمه و با استفاده از برنامه هدر حالت نشست مارانيفشارخون ب
 و درمان يابيارزش ص،يتشخ ري،يشگيپ يمشترك مل ونيسيکم

 طيبودن شرا کسانيبراي  کنترل و ثبت شد. پرفشاري خون
 و يابيمراحل ارز ن،يدر تمام داوطلب ژنياشباع اکس گيرياندازه

  انجام شد: ريز بيبه ترت مداخله
اتاق با  کيدر  يصندل يرو قهيدق ١٠هر داوطلب به مدت 

ساعت قبل  ميدر ن(نشست ياندک م ييدرجه و روشنا ٢٧حرارت 
طور به اکسيمتري ، سپس سنسور پالس)نداشت يخاص تيفعال

اشباع  زانيم و در ادامه گرفتيمرکز ناخن قرار م يرو ميمستق
. قبل از شديثبت م اکسيمتري شده توسط پالسگزارش ژنياکس

فشارخون هر شخص توسط  ،ينايشر خون ژنيثبت فشار اکس
دچار  که شخصتا درصورتي ديگرديگيري ماندازه ياوهيفشارسنج ج

باشد، از مطالعه  )خروج مطالعه يارهاي(از مع ديشد ونيپوتانسيه
کامل  تيبا دقت و رعا اکسيمتري پالسي هاخارج شود. سپس داده

مورد  ١٦ نسخه SPSSافزار شد و با نرم انهيوارد را يدارجوانب امانت
 مورداستفاده اکسيمتريقرار گرفت. دستگاه  يوتحليل آمارتجزيه

Yonker دييو مورد تأ) شده است بريکال رًاي(اخ ساخت کشور آلمان 
مطالعه حاضر الزم به ذکر است  هست. يپزشک زاتيکارشناس تجه

بعد از دريافت کد اخالق از کميته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم 

انجام  IR.UMSU.REC.1398.254ا کد اخالق پزشکي اروميه ب
از  )قبل و بعد( يگروهدرون سهيمقا يبرا، هادادهشد. در تحليل 

افزار ها با استفاده از نرمداده زياستفاده شد. آنالويلکاکسون  آزمون
SPSS  صورت به يداري. سطح معنديانجام گرد ٢٢نسخهP  کمتر

  گرفته شد. در نظر ٠٥/٠ از
  

  هاافتهي
رنگ مختلف  ٨ کيدختر داوطلب که در هر  ٩٠ مطالعه نير اد

انگشت کنترل استفاده شد.  عنوانانگشت از هر دست به کيالک و 
بر طبق  قرار گرفت. زين) Glitter( يليها، رنگ اکلانواع رنگ نيدر ب

در انگشتان کنترل  اکسيمتريپالس  نيانگيم يطورکلبه ١جدول 
در دست راست و چپ  بيبه ترت ٩٢/٩٦و  ٨٦/٩٦ زانيهر دست به م

 نيدر ب ياختالف جزئ دستگاه و يبه دست آمد که نشان از دقت باال
 يهانيانگيبر طبق م نيبنابرا باشدياز دو دست م اکسيمتريپالس 

ها آن سهيها و مقارنگ ريدرباره سا يراحتبه توانيم به دست آمده
 نيالک سبز کمتر گرن نيانگيم زيها نالک ني. در بديرس جهيبه نت

 زانيم نيشتريب )٩٧/  ٠٦(ي ليرنگ الک اکل )درصد٩٦( زانيم
انحراف  نيشتريب يرا نشان داد. رنگ آب اکسيمتريپالس  نيانگيم

 نيکمتر )٩٦/  ٨٦ ± ١/  ١٤( و رنگ زرد )٩٦/  ٠٦ ± ٢/  ٨١( اريمع
گيري شده مربوط به رنگ عدد اندازه نيرا داشت. کمتر اريانحراف مع

 درصد٩٩ هاهمه رنگ نيعدد هم در ب نيشتريبو  درصد٨٦ با يآب
 نيشتريو ب نيو کمتر اريو انحراف از مع نيانگيو م يفيآمار توصبود. 

  آمده است. ١در جدول  اکسيمتريدرصد پالس 
  

  در افراد موردمطالعه يمرکز يهاشاخص يفتوصي آمار :)١(جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  هاگروه

  ٢٥٩/١  ٨٦/٩٦  ٩٠  ١کنترل 

  ٢٢/١  ٩٢/٩٦  ٩٠  ٢کنترل 

  ١٥٥/١  ٠٦/٩٧  ٩٠  اکليلي

  ٢٣٩/١  ٩٦  ٩٠  سبز

  ٣١٤/١  ٦٨/٩٦  ٩٠  بنفش

  ٢٠٣/١  ٩٤/٩٦  ٩٠  قرمز

  ١٣٧/١  ٨٦/٩٦  ٩٠  زرد

  ٣٦١/١  ٣٠/٩٦  ٩٠  سياه

  ٤٧٦/١  ٦٧/٩٦  ٩٠  ياقهوه

  ٨١/٢  ٠٦/٩٦  ٩٠  آبي
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  موردمطالعهي هاگروهتفاده از آزمون ناپارامتري ويلکاکسون در اکسيمتري با اسپالس مقايسه ميانگين رتبه  :)٢(جدول 
  يداريسطح معن Zآماره   ٢رنگ الک   ۱الک رنگ 

  ٠٦٦/٠  -٨٤/١  ١کنترل   اکليلي

  ٠٠١/٠  -٤٨٨/٣  ١کنترل   سبز

  ٢٧/٠  -١٠٣/١  ١کنترل   بنفش

  ٣٤٦/٠  -٩٤٢/٠  ١کنترل   قرمز

  ٨٩٥/٠  -١٣٢/٠  ٢کنترل   زرد

  ٠٠١/٠  -٨٦٧/٤  ٢کنترل   سياه

  ١١٧/٠  -٥٦٨/١  ٢کنترل   ياقهوه

  ٠٠٩/٠  -٦٢١/٢  ٢کنترل   آبي
 
  

در سطح  يو مشک يسبز، آب يهارنگ ٢بر طبق جدول 
رنگ  نکهيدر مورد ا ما هيقرار داشتند و فرض) p<0.05( يداريمعن

رگذار يانگشتان تأث اکسيمتريدر اعداد حاصل از پالس  توانديالک م
  به اثبات رساندند. يداريطور معنباشد را به

  
  گيريبحث و نتيجه

ها مدت يمتريپالس اکس SpO2 يريگالک ناخن بر اندازه ريتأث
تا االن با هم  شدهانجامنتايج مطالعات  مورد بحث قرار گرفته است.

حاصل از انجام  يهاداده زيو آنال جينتا ).٢١-١٧( نظر دارنداختالف
داوطلبان دختر مورد پژوهش نشان داد که  يمطالعه بر رو نيا

 ي) و مشک٩٦/  ٠٦ ± ٢/  ٨١( آبي ،)٩٦ ± ٢/  ٢٤( سبز يهارنگ
 پالس اختالف نيشتريب ،يداري) در سطح معن٩٦/  ٣ ± ١/  ٣٦(

ها نسبت به انگشت کنترل در هر رنگ ريسا نيرا در ب اکسيمتري
 يخوانهم و همکاران coteبا مطالعه  جينتا نيدست داشتند که ا

 از مطالعه شتريها بهرچند در مطالعه حاضر تنوع رنگ ).١١( داشت
cote به حداقل  يمطالعه برا نين در ايچنهم .و همکاران بود

عنوان کنترل و از انگشت در هر دست به کيرساندن خطا از 
مختلف الک در دواليه  يهاثابت از رنگ بيبا ترت گريد يهاانگشت

و  يآب يهاکه رنگ همکاران اس مطالعه توماس واستفاده شد. بر اس
بر  يريتأث يرا داشتند، ولنوري جذب ضريب تفاوت  نيشتريسبز ب

 نيدر مطالعه انجام ما ا يرا گزارش نکردند ول اکسيمترياعداد پالس 
 جهيداشتند، در نت ريتأث اکسيمتريپالس  يهاگيريدو رنگ بر اندازه
  ندارد.شده ما مطابقت با مطالعه انجام

 يهاآن رنگ ياز هشت رنگ مختلف که طدر اين مطالعه 
 ،يليو اکل رهيت يها، قرمز و بنفش را در رده رنگيمشک ،ياقهوه

در نظر گرفت  توانيروشن م يهاعنوان رنگسبز و زرد را به ،يآب

در گروه ، استفاده شد، که (بر اساس کاتالوگ شرکت سازنده الک)
را در اعداد  يدارياختالف معني بز و آبس يهاروشن، رنگ يهارنگ
 ره،يت يهانشان داد و در گروه رنگدر پالس اکسيمتري شده ثبت

 يافته نيا مشاهده شد، که يدارياختالف معن يرنگ مشکفقط در 
نشان  چراکه در آن مطالعه شتبا مطالعه حق و همکاران مطابقت ندا

نسبت به الک  يدارياختالف معن رهيت يهاشده که الک با رنگداده
   روشن دارد. يهابا رنگ

ها در دواليه توسط شد الک نيبر ا يدر مطالعه حاضر سع
شده مشابه استفاده برند کيناخن انگشتان و از  يشخص واحد بر رو

گيري شده شوند تا اختالف اندازه سهيمقا ٠/  ٠٥ يداريو سطح معن
مورد لحاظ  نيمطالعات ا ياست در برخ تر شود و ممکنبرجسته

 يمتفاوت جيشده و نتاکمتر استفاده اي شترينشده و از ضخامت الک ب
فقط رنگ  و همکاران ياوغل يرقم بزند چنانچه در مطالعه حق ورد را

را بر  يداريمعن ريها تأثرنگ رينداشته و سا داريقرمز تفاوت معن
 داشت، که با مطالعه ما در يانيخون شر ژنيسنجش اشباع اکس

رنگ  Hinkelbein در مطالعه ).۲۲( ها تفاوت عمده داردرنگ يبرخ
رگذار يتأث اکسيمتري را بر گزارش پالس رهيت يبنفش و آب اه،يس

  ).۲۳اند (دانسته
مختلف الک  يهامطالعه نشان داد که رنگ نيا يهاافتهي

تأثيرهاي ي انيخون شر ژنيگيري اشباع اکسانگشتان بر اندازه
دار، در يبا تفاوت معن يو مشک يسبز، آب يهارا دارد. الک يمختلف
 ريتأث گريد يهااما رنگ، کردند جاديها اختالل اگيرياندازه

رنگ الک ناخن بر  رينداشتند. اگرچه پژوهش ما بر تأث يداريمعن
در دختران داوطلب سالم انجام شد اما  يمترياکس ر پالسيمقاد يرو

 COVID-19 مانند يمهم يهايماريدر ب جينتا نيدادن ا ميبا تعم
استفاده  SpO2از  يبه بستر ازين يافراد برا يگر(که جهت غربال

  به اهميت اين مطالعه بيشتر پي برد. کننديم
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 ۱۴۰۰ بهمن، ۱۱، شماره ۳۲دوره   مجله مطالعات علوم پزشکي
 

٨٦١  

  يتشکر و قدردان
 يکدانشگاه علوم پزش يحوزه معاونت پژوهش بيبا تصو طرح نيا

  و  هايينما، لذا از راهاجرا شد )در بيمارستان امام خميني (ره اروميه

  
ي اين بيمارستان نيبال قاتيواحد توسعه تحقمساعدت همکاران 
  نهايت تشکر را داريم.
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Abstract 
Background & Aims: According to widespread use of pulse oximetry as the most common method of 
monitoring arterial hemoglobin oxygen saturation, it is very important to identify the factors that may 
interfere with this continuous monitoring. One of the things that can distort the result of this monitoring 
is the use of nail polish. As there was no consensus in previous studies, the present study was performed 
to investigate the effect of different colors of nail polish on the pulse oximetry values of healthy 
volunteer girls. 
Materials & Methods: The present study was a prospective cross-sectional study on 90 healthy female 
volunteers by convenience sampling method. 8 color nail polishes of blue, green, purple, brown, black, 
yellow, red, and glitter were applied in two layers and then the arterial blood oxygen level of each finger 
was measured and recorded separately for each volunteer. One finger of each hand was considered as a 
control finger without varnish. Data analysis was performed by Wilcoxon signed-rank test using SPSS-
22 software. 
Results: Among the polishes, green color showed the lowest (96%) and glitter showed the highest 
(97.06) mean arterial hemoglobin oxygen saturation in the pulse oximetry. Blue had the highest (96.06 
± 2.81) and yellow had the lowest (96.86 ±1.14) standard deviation. 
Conclusions: The results of this study showed that different colors of nail polish have different effects 
on measuring oxygen saturation of arterial blood. Green, blue, and black interfered with the 
measurements, but other colors did not have a significant effect. 
Keywords: Pulse Oximetry, Nail Polish, Arterial Blood Oxygen Saturation 
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