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چکیده
زمینــه و هــدف :انتوباســیون تراکئــال همچنــان بــه عنــوان روش ارجــح جهــت اطمینــان از بــاز نگــه داشــتن راههــای هوایــی طــی ایجــاد تهویــه
مکانیکــی مطــرح میباشــد .از میــان روشهــای مختلــف ،روش اســتاندارد الرنگوســکوپی مســتقیم عمومــا توســط افــراد غیــر ماهــر و یــا پرســنلی
کــه بــه صــورت محــدود و بــه نــدرت اقــدام بــه انتوباســیون مینماینــد اســتفاده میگــردد کــه خطــر شکســت آن بــاال میباشــد.
در نتیجــه ایــن مطالعه با هدف بررســی مقایسـهای نتایج لولهگذاری تراکئال بااســتفاده ازگالیدوســکوپ و ماســک حنجره توســط افــراد غیرماهرانجام گردید.
مــواد و روشهــا :ایــن مطالعه توصیفــی تحلیلی و آیندهنگر بود کــه بر روی  31نفر ازكارآموزان و كارورزان رشــتههای اتاق عمل ،بیهوشــی و پزشــکی
انجــام پذیرفــت .هــر کــدام از شــرکتکنندگان دو بیمــار را به صــورت تصادفی به دو روش گالیدوســکوپ و ماســک حنجره اینتوبه کرده و نتایج توســط
مجــری بــه عنــوان مشــاهدهگر ثبــت گردیــد .تعــداد دفعــات مجــاز جهــت اقدام بــه انتوباســیون حداکثــر 1نوبــت برای هــر فرد و بــا محدودیــت زمانی
حداکثــر نــود ثانیــه بــوده و در صورتــی کــه فــرد در هــر کــدام از ایــن دو بازه نتواند نســبت بــه لولهگــذاری اقدام نمایــد و یا در اثــر یکی از مــوارد توقف
فراینــد لولهگــذاری ،ادامــه انتوباســیون توســط متخصــص بیهوشــی انجــام گردیــد و بــه عنــوان لولهگــذاری ناموفق بــرای فــرد در نظر گرفته میشــود.
یافتههـا :فراوانـی نسـبی موفقیـت در انتوباسـیون تراکیـال در گـروه گالیدوسـکوپ و ماسـک حنجـره بـه ترتیـب  90/3درصـد و  96/8درصـد بـوده
اسـت کـه ایـن اختالف مشـاهده شـده از نظـر آماری معنـادار نبـود ( .)p=0/325میانگیـن زمان انتوباسـیون تراکیال در گروه گالیدوسـکوپ و ماسـک
حنجـره بـه ترتیـب 25/48±90/4ثانیـه و  25/29±3/90ثانیـه میباشـد که این اختالف مشـاهده شـده از نظر آمـاری معنادار بوده اسـت (.)p=0/000
نتیجهگیــری :در مجمــوع نتایــج ایــن مطالعــه حکایــت از میــزان بیشــتر موفقیــت و همچنیــن ســرعت عمــل بیشــتر اســتفاده از ماســک و حنجــره
میباشــد .بــا توجــه بــه هزینــه کمتــر و امــکان اســتفاده از ایــن روش در فرایندهــای قبــل از بیمارســتانی محققیــن توصیــه مینماینــد کــه توجــه
بیشــتری در خصــوص آمــوزش و فراهــم آوردن امکانــات ماســک حنجــره انجــام پذیــرد.
واژههای کلیدی :الرنگوسکوپی ،آموزش لولهگذاری ،لولهگذاری تراشه ،گالیدوسکوپ ،ماسک حنجره.

مقدمه
بــا وجــود پیشــرفتهای صــورت پذیرفتــه در علــم پزشــکی و
بــه خصــوص علــوم مرتبــط بــا بیهوشــی ،انتوباســیون تراکئــال

همچنــان بــه عنــوان روش ارجــح جهــت اطمینــان از بــاز نگــه
داشــتن راههــای هوایــی طــی ایجــاد تهویــه مکانیکــی مطــرح
میباشــد کــه بــه صــورت گســترده توســط متخصصین بیهوشــی

نویسنده مسئول :پویا درخشان ،استادیار ،بیمارستان رسول اکرم ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
پست الکترونیکpooyaderakh@yahoo.com :

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 6:23 IRDT on Monday June 25th 2018

حنجره برمیزان موفقیت و سرعت انتوباسیون توسط افراد غیر ماهر
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پویا درخشان و همکاران

مطالعــه محققینی همچــون  Mulcasterو همــکاران و Konrad

و همــکاران جهــت نیــل بــه میــزان موفقیــت در انتوباســیون بــه
بیــش از  90درصــد ،یــک فــرد غیرماهــر بــه بالــغ بــر  46الــی 56
دفعــه انتوباســیون نیــاز دارد(.)6 ,5
بــه طــور میانگیــن در  6تــا  10درصــد از بیمــاران انتوباســیون
مشــکل میباشــد( )10-7هرچنــد شکســت در انجــام آن غیرمعمول
بــوده و مطالعــات نشــان داده انــد کــه در  1/8 – 5/8درصــد از
مــوارد رخ میدهــد( .)13-11متاســفانه یافتههــای فیزیکــی طــی
معاینــات روتیــن پیــش از عمــل کمــک اندکــی در خصــوص
افتــراق بیــن اقــدام بــه انتوباســیون آســان و مشــکل مینماینــد
و لــذا متخصصیــن بیهوشــی بایــد همیشــه خــود را آماده شــرایط
ســخت در طــی اقــدام بــه انتوباســیون نگــه دارنــد( .)14در کنــار
شــرایط پیشبینــی نشــده طــی اقــدام بــه انتوباســیون ،بعضــی از
شــرایط همچــون انتوباســیون اورژانســی و خــارج از اتــاق عمــل با
خطــر باالتــر شکســت طــی الرنگوســکوپی و انتوباســیون تراکئال
همــراه میباشــند( .)17-15در نتیجــه ایــن امــر نیــاز بــه اســتفاده
از روشهــای جایگزیــن بــا کارایــی و میــزان موفقیــت باالتــر در
حداقــل زمــان ممکــن احســاس میگــردد .در برخــی از شــرایط
خــاص جاگــذاری ابتدایــی ماســک حنجــره و اقــدام ثانویــه بــه
انتوباســیون تراکئــال همچــون اســتفاده از روشهــای مبتنــی
بــر کمــک دســتگاه ویدئــو ( )Video-assisted techniquesبــا
کارایــی نســبتا باالیــی همــراه بــوده اســت(.)21-18 ,3-1
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ویدئوالرنگوســکوپ گالیدوســکوپ یــک وســیله نســبتا جدیــد در
زمینــه ابــزار مرتبــط بــه انتوباســیون میباشــد .ایــن دســتگاه
یــک الرنگوســکوپ مجهــز بــه یــک دوربیــن بــا رزولوشــن بــاال
همــراه بــا یــک تیغــه و منبــع نــور ســوار شــده بــر روی دوربیــن
میباشــد .تصاویــر حاصــل از آن بــر روی یــک مانیتــور کوچــک
نشــان داده میشــود .ایــن دســتگاه بــه گونــه ایــن طراحــی شــده
اســت کــه دیــد مناســبی از گلــوت را در اختیــار فــرد قــرار داده و
جهــت تمامی انــواع انتوباســیون مناســب اســت(.)28
بــر اســاس بررســی متــون صــورت پذیرفتــه از میــان روشهــای
مختلــف ،روش اســتاندارد الرنگوســکوپی مســتقیم عموما توســط
افــراد غیــر ماهــر و یــا پرســنلی کــه بــه صــورت محــدود و بــه
نــدرت اقــدام بــه انتوباســیون مینماینــد اســتفاده میگــردد
کــه خطــر شکســت آن بــاال میباشــد .در نتیجــه ایــن مطالعــه بــا
هــدف بررســی مقایسـهای نتایــج لولهگــذاری تراکئــال بااســتفاده
از گالیدوســکوپ وماســک حنجــره توســط افــراد غیرماهــر انجــام
گردیــد.
مواد و روشها
ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی و آینــده نگربــود کــه بــر روی
كارآمــوزان و كارورزان رشــتههای اتــاق عمــل ،بیهوشــی و
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طــی اقــدام بــه بیهوشــی عمومــی ( )general anesthesiaانجام
میگــردد .روشهــای مختلفــی جهــت اقــدام بــه انتوباســیون
تراکئــال معرفــی شــدهاند .از میــان روشهــای مختلــف ،روش
اســتاندارد الرنگوســکوپی مســتقیم عمومــا توســط افــراد غیرماهر
و یــا پرســنلی کــه بــه صــورت محــدود و بــه نــدرت اقــدام بــه
انتوباســیون مینماینــد اســتفاده میگــردد کــه خطــر شکســت
آن بــاال میباشــد.
مطالعــات مختلفــی بــر روی میــزان موفقیــت انتوباســیون
تراکئــال بــا اســتفاده از الرنگوســکوپی مســتقیم بــر روی پرســنل
حمایتــی اتــاق عمــل ،دانشــجویان پزشــکی عمومــی و دســتیاران
تخصصــی ســال اول انجــام پذیرفتــه کــه میــزان موفقیــت را بیــن
 35تــا  65درصــد تخمیــن زدهانــد( .)4-1براســاس یافتههــای

روشهای کمک گیرنده از ویدئو ()Video-assisted techniques
نیــاز بــه همراســتا نمــودن محــور بینایــی ( )optical axisدر
فارنکــس و دهــان جهــت مشــاهده ورودی الرنکــس را مرتفــع
میســازند( .)23 ,22در نتیجــه ایــن روشهــا بــا کارآیــی باالتــری
همــراه میباشــند امــا ممکــن اســت ســبب اتــاف بیشــتر
زمــان گردنــد( .)27-24در مطالعاتــی کــه  Limو همــکاران انجــام
دادهانــد نتایــج نشــان داده اســت کــه انتوباســیون بــا اســتفاده از
گالیدوســکوپ هــم در دانشــجویان پزشــکی غیرماهــر و هــم در
متخصصیــن بیهوشــی بــا تجربــه ،در مقایســه بــا روش اســتاندارد
انتوباســیون بــا صــرف زمــان بیشــتری همراه بــوده اســت هرچند
کــه در مــوارد کــه انجــام انتوباســیون مشــکل بــوده اســت هــر
دو گــروه دانشــجویان پزشــکی غیرماهــر و متخصصیــن بیهوشــی
باتجربــه بــا اســتفاده از گالیدوســکوپ ســرعت باالتــری در انجــام
انتوباســیون داشــتهاند(.)27 ,26

بررسی مقایسهای دوروش لولهگذاری تراکئال بااستفاده ...

عــدم موفقیــت در انتوباســیون در گــروه گالیدوســکوپ برابــر
 0/93و مقــدار  p2درصــد عــدم موفقیــت در انتوباســیون در گروه
ماســک حنجــره برابــر  0/51بــوده اســت(.)34
معیارهــای ورود بیمــاران مــورد مطالعــه شــامل  62بیمــار
بــاالی  18ســال حائــز شــرایط جراحــی الکتیــو در حیطــه
جراحــی عمومــی ،ارتوپــدی و اورولــوژی کــه نیــاز بــه بیهوشــی
عمومــی و انتوباســیون اندوتراکئــال میباشــند بــود .انتخــاب
بیمــاران بــه صــورت تصادفــی ســاده انجــام شــد و معیــار خــروج
بیمــاران شــامل بــاز شــدن حفــره دهــان بــه میــزان کمتــر از
 4ســانتیمتر ،ســابقه قبلــی انتوباســیون مشــکل و وجــود
نشــانههای انتوباســیون مشــکل شــامل عــدم توانایــی بیمــاردر
اکستنشــن گــردن ،عــدم توانایــی در انجــام مانــور گاز گرفتــن
لــب بــاال بــا دندانهــای فــک پاییــن ،تیروییــد بــزرگ ،فاصلــه
چانــه تــا تیروییــد کمتــر از  4ســانتیمتر و ایندکــس حجــم بدنی
( )BMIبیشــتر از  35بــود .بیمــاران بــه صــورت تصادفــی و
براســاس لیســت بیمــاران اتاق عمــل بــه دو گروه گالیدوســکوپ،
ماســک حنجــره تقســیم شــدند .پیــش از آغــاز مطالعــه کلیــه
موضوعــات در خصــوص نحــوه انجــام انتوباســیون با هــر دو روش
بــه تمامــی بیمــاران توضیــح داده شــده و ســپس در صــورت
رضایــت جهــت ورود بــه مطالعــه رضایــت نامــه کتبــی آگاهانــه از
تمامــی آنهــا اخــذ شــد .تمامــی بیمــاران در خصــوص شــرکت

و یــا عــدم شــرکت در مطالعــه آزاد بــوده انــد .پروتــکل طــرح
بــا کــد  93/09/05در کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی
بیرجنــد بــه تاییــد رســیده اســت .در مرحلــه بعــد بیمــاران در
دو گــروه روش اینتوباســیون با گالیدوســکوپ) GlideScope®,
 31( )GVL; Verathon, Medical, Bothell, WAنفــر) و
کار گــزاری ماســک حنجــره کالســیک (Well Lead Medical
 31( )Co., Ltd., Chinaنفــر) تقســیم شــد.
کلیــه مراحــل حفــظ مناســب راه هوایــی توســط افــراد غیــر
ماهــر تحــت بیهوشــی عمومــی و بــا نظــارت مســتقیم متخصــص
بیهوشــی انجــام پذیرفــت .هــر فــرد یــک نوبــت و حداکثــر 90
ثانیــه فرصــت اقــدام بــه انتوباســیون را داشــت .مــدت زمــان
انتوباســیون از ابتــدا بــاز کــردن دهــان بیمــار تــا زمــان بــاد
کــردن کاف لولــه تراشــه و تاییــد آن توســط ســمع و کاپنوگرافــی
بــه ثانیــه محاســبه شــد .در صورتــی کــه فــرد در طــی  90ثانیــه
نتوانــد کــه اقــدام بــه حفــظ مناســب راه هوایــی نمایــد ،اشــباع
اکســیژن بیمــار بــه زیــر  95درصــد کاهــش یابــد ،همودینامیــک
بیمــار ناپایــدار گــردد و یــا ترومــا راه هوایــی ایجــاد گــردد فراینــد
متوقــف شــد و متخصــص بیهوشــی نســبت بــه ادامــه کار اقــدام
کــرد .در صورتــی کــه متخصــص بیهوشــی در طــی انتوباســیون
متوجــه وجــود درجــه کورمــک و لوهــان ســه و یــا چهــار گــردد،
بیمــار از مطالعــه خــارج شــد و بــا بیمــار دیگــر جایگزیــن شــد.
تعــداد دفعــات مجــاز جهــت اقــدام بــه اقــدام بــه حفــظ مناســب
راه هوایــی حداکثــر 1نوبــت بــرای هــر فــرد و بــا محدودیــت
زمانــی حداکثــر  90ثانیــه بــوده و در صورتــی کــه فــرد در هــر
کــدام از ایــن دو بــازه نتوانــد نســبت بــه حفــظ مناســب راه
هوایــی اقــدام نمایــد و یــا در اثــر یکــی از مــوارد توقــف فراینــد
حفــظ مناســب راه هوایــی (در بــاال) ،ادامــه انتوباســیون توســط
متخصــص بیهوشــی انجــام گردیــد ،بــه عنــوان لولهگــذاری
ناموفــق درنظــر گرفتــه شــد .آســیب راههــای هوایــی توســط
معاینــه مســتقیم متخصــص بیهوشــی ثبــت شــد.
پــس از جمـعآوری دادههــا و ورود آنهــا بــه نرم افــزار SPSS 21
از آزمونهــای آمــاری توصیفــی (درصــد ،فراوانــی ،میانگیــن و
انحــراف معیــار) و آزمــون مجــذوركای و تــی مســتقل جهــت
تجزیــه وتحلیــل دادهها اســتفاده شــده وحــد معنــاداری p≥0/05
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پزشــکی كــه در طــی مــدت مطالعــه در اتــاق عمــل بیمارســتان
آموزشــی امــام رضــا بیرجنــد حضــور داشــتند انجــام پذیرفــت.
معیــار ورود بــه مطالعــه بــرای انجامدهنــدگان پیــش از اقــدام
بــه شــروع مطالعــه آمــوزش تمامــی مراحــل لولهگــذاری،
خطــرات لولهگــذاری و نحــوه بررســی صداهــای ریــه جهــت
تاییــد لولهگــذاری بــه صــورت تئــوری و همچنیــن بــه صــورت
کار بــر روی ماکــت انســان نمــا بــود همچنیــن تمامــی افــراد 30
اینتوباســیون موفــق بــر روی بیمــار بــا الرنگوســکوپ مکینتــاش
و  15مــورد کار گــزاری ماســک حنجــرهای را تحــت نظــارت و
آمــوزش متخصــص بیهوشــی انجــام داده بودننــد .تعییــن حجــم
نمونــه بــا اســتفاده از نتایــج مطالعــه  Nouruziبــا ضریــب
اطمینــان  95درصــد δ=0/17 ،Z=1/95 ،و  d=0/06توســط
فرمــول زیرمعــادل  31نفــر بــرآورد گردیــد .مقــدار  p1درصــد

51

52

پویا درخشان و همکاران

در نظــر گرفتــه شــد.
یافتهها
در مجمــوع  31نفــر در ایــن مطالعــه شــرکت نمودنــد .از نظــر
توزیــع فراوانــی جنســیت  15نفــر از شــرکتکنندگان (48/4
درصــد) مذکــر و  16نفــر از شــرکتکنندگان ( 51/6درصــد)
مونــث بونــد .میانگیــن ســنی شــرکتکنندگان در مطالعــه
 24/64±0/66ســال بــوده اســت کــه در جــدول شــماره  1بــه
آن اشــاره شــده اســت .بــر اســاس دادههــای جــداول  2و 3
فراوانــی نســبی موفقیــت در انتوباســیون در گــروه گالیدوســکوپ

جدول  .3فراوانی نسبی موفقیت در انتوباسیون در گروه ماسک حنجره
موفقیت انتوباسیون
داشته است
نداشته است

فراوانی

درصد

30

96/8

1

3/2

جدول  .4تعیین و مقایسه فراوانی نسبی موفقیت انتوباسیون تراکیال در گروه گالیدوسکوپ و ماسک حنجره
در شرکتکنندگان در مطالعه
گروه

فراوانی

درصد

نتیجه تست آماری

گالیدوسکوپ

28

90/3

t=1/000

ماسک حنجره

30

96/8

df=30
P=0/325

جدول  .5تعیین و مقایسه میانگین زمان انتوباسیون تراکیال در گروه گالیدوسکوپ و ماسک حنجره در شرکتکنندگان در مطالعه
گروه

فراوانی

میانگین±انحراف معیار

نتیجه تست آماری

گالیدوسکوپ

27

25/48±4/90

t=4/770

ماسک حنجره

27

25/29±90/3

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

df=26
P=0/000
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 90/3درصــد ( 28نفــر) و در گــروه ماســک حنجــره حفــظ
مناســب راه هوایــی  96/8درصــد ( 30نفــر) بــوده اســت .در
ایــن مطالعــه فراوانــی نســبی موفقیــت در انتوباســیون تراکیــال
در گــروه گالیدوســکوپ وکارگــذاری صحیــح ماســک حنجــره
بــه ترتیــب  90/3درصــد و  96/8درصــد بــوده اســت کــه ایــن
اختــاف مشــاهده شــده از نظرآمــاری معنادارنبــوده اســت
( .)p=0/325نتایــج مطالعــه در خصــوص تعییــن و مقایســه
فراوانــی نســبی موفقیــت در انتوباســیون تراکیــال در گــروه
گالیدوســکوپ و کارگــذاری صحیــح ماســک حنجــره نشــان داد
کــه درصــد موفقیــت در گــروه گالیدوســکوپ  90/3درصــد و

بررسی مقایسهای دوروش لولهگذاری تراکئال بااستفاده ...

53

جدول  .4تعیین و مقایسه فراوانی نسبی موفقیت انتوباسیون تراکیال در گروه گالیدوسکوپ و ماسک حنجره در شرکتکنندگان در مطالعه

گالیدوسکوپ

28

90/3

t=1/000

ماسک حنجره

30

96/8

df=30
P=0/325

جدول  .5تعیین و مقایسه میانگین زمان انتوباسیون تراکیال در گروه گالیدوسکوپ و ماسک حنجره در شرکتکنندگان در مطالعه
گروه

فراوانی

میانگین±انحراف معیار

نتیجه تست آماری

گالیدوسکوپ

27

25/48±4/90

t=4/770

ماسک حنجره

27

25/29±90/3

در گــروه ماســک حنجــره  96/8درصــد بــوده اســت کــه ایــن
اختــاف مشــاهده شــده از نظــر آمــاری معنــادار نبــوده اســت
(جــدول شــماره  )4در خصــوص تعییــن و مقایســه میانگیــن
زمــان انتوباســیون تراکیــال در گــروه گالیدوســکوپ و ماســک
حنجــره نشــان داد کــه میانگیــن زمــان انتوباســیون در گــروه
گالیدوســکوپ  48/25±4/90ثانیــه و در گــروه ماســک حنجــره
 29/25±3/90ثانیــه میباشــد کــه ایــن اختــاف مشــاهده شــده
از نظــر آمــاری معنــادار بــوده اســت کــه در جــدول شــماره  5بــه
آن اشــاره شــده اســت.
نتایــج ایــن مطالعــه در خصــوص تعییــن و مقایســه فراوانــی
نســبی آســیبهای راههــای هوایــی در تراکیــال اندوتراکیــال در
گــروه گالیدوســکوپ و ماســک حنجــره نشــان داد کــه در هیــچ
کــدام از گروههــای مــورد بررســی آســیب راه هوایــی مشــاهده
نشــده و لــذا آنالیــز آمــاری در ایــن خصــوص انجــام نشــده اســت.
بحث
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی نتایــج لولهگــذاری تراکئــال
بــا اســتفاده ازگالیدوســکوپ وماســک حنجــره دربیمارســتان
اموزشی امام رضا (ع) انجام گردید.

df=26
P=0/000

فراوانــی نســبی موفقیــت در انتوباســیون تراکیال در گروه ماســک
حنجــره از گالیدوســکوپ بیشــتر بــوده کــه از نظــر آمــاری
معنــادار نبــوده اســت .میانگیــن زمــان انتوباســیون تراکیــال در
گــروه ماســک حنجــره بــه طــور معنــاداری کمتــر از گــروه
گالیدوســکوپ بــوده اســت.
در ایــن مطالعــه فراوانــی نســبی موفقیــت درانتوباســیون
تراکیــال درگــروه گالیدوســکوپ وماســک حنجــره بــه ترتیــب
 90/3درصــدو  96/8درصــد بــوده اســت کــه ایــن اختــاف
مشــاهده شــده ازنظرآمــاری معنادارنبــوده اســت (.)p=0/325
در مطالعــه  Nouruzi-Sedehو همــکاران همراســتا بــا نتایــج
ایــن مطالعــه و ســایر مطالعــات نتایــج نشــان داد کــه در مجمــوع
میــزان موفقیــت در گــروه گالیدوســکوپ ( 93درصــد) بــه طــور
قابــل مالحظــهای بیشــتر از ســایر روشهــا میباشــد ( .)29در
مطالعــه  Cinarو همــکاران همراســتا بــا نتایــج مطالعــه حاضــر
میــزان موفقیــت در انتوباســیون بــا ماســک و حنجــره بیشــتر
از گالیدوســکوپ بــوده بــه طــوری کــه میــزان موفقیــت در
انتوباســیون بــه روش گالیدوســکوپ  91/7درصــد و در گــروه
ماســک حنجــره  92/6درصــد بــوده اســت هرچنــد همچــون
نتایــج ایــن مطالعــه ،در مطالعــه  Cinarو همــکاران نیــز اختــاف
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درایــن مطالعــه میانگیــن زمــان انتوباســیون تراکیــال درگــروه
گالیدوســکوپ وماســک حنجــره بــه ترتیــب  48/25±4/90ثانیــه
و  29/25±3/90ثانیــه میباشــد کــه ایــن اختــاف مشــاهده
شــده ازنظرآمــاری معنــادار بــوده اســت ( .)p=0/000در مطالعــه
 Sunو همــکاران نیــز همراســتا بــا نتایــج ایــن مطالعــه در گــروه
گالیدوســکوپ میانگیــن زمــان انتوباســیون  46ثانیــه بــوده کــه
بــه طــور معنــاداری بیشــتر از روش الرنگوســکوپی مســتقیم بوده
اســت( .)28در مطالعــه  Nouruzi-Sedehو همــکاران همراســتا بــا
نتایــج ایــن مطالعــه و ســایر مطالعــات نتایــج نشــان داد کــه در
مجمــوع میانگیــن زمــان انتوباســیون در گــروه گالیدوســکوپ
 63± 30ثانیـه بـوده اسـت( .)29در مطالعـه  Cinarو همـکاران
همراسـتا بـا نتایـج مطالعـه حاضـر میانگین زمـان انتوباسـیون با
ماسـک و حنجـره کمتـر از گالیدوسـکوپ بـوده بـه طـوری کـه
میانگیـن زمـان انتوباسـیون در گـروه گالیدوسـکوپ 22/63±10
ثانیـه و در گـروه ماسـک حنجـره  22/32±12ثانیـه بـوده اسـت
هرچنـد برخلاف نتایـج مطالعه حاضر اختالف مشـاهده شـده در
مطالعـه  Cinarو همـکاران از نظـر آماری معنادار نبوده اسـت(.)36
در مطالعـه  Funو همـکاران برخلاف نتایج مطالعـه حاضر ،نتایج
نشـان داد کـه متوسـط زمـان انجـام فراینـد لولهگـذاری در گروه
ماسـک حنجـره به طور معناداری بیشـتر از متوسـط زمـان انجام
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران
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معنــادار نبــوده اســت( .)36مشــابه نتایــج ایــن مطالعــه؛ در
مطالعــه  Malikو همــکاران میــزان موفقیــت ماســک حنجــره
(100درصــد) بیشــتر از الرنگوســکوپ ( 96/7درصــد) بــوده
هرچنــد کــه از نظــر آمــاری معنــادار نبــوده اســت( .)37در مطالعــه
 Funو همــکاران برخــاف نتایــج مطالعــه حاضــر میــزان موفقیت
انتوباســیون در گــروه ماســک حنجــره بــه طــور معنــاداری
کمتــر از موفقیــت انتوباســیون در گــروه گالیدوســکوپ بــوده
بــه طــوری کــه در تــاش اول جهــت انتوباســیون  70درصــد
( 19مــورد از  27تــا) افــراد گــروه ماســک حنجــره و  100در
صــد افــراد در گــروه گالیدوســکوپ فراینــد را بــا موفقیــت بــه
اتمــام رســاندهاند( .)35در مطالعــه  Amathieuو همــکاران نیــز
بــر خــاف نتایــج مطالعــه حاضــر میــزان موفقیــت انتوباســیون
تراکئــال در روش گالیدوســکوپ بــه طورمعنــاداری بیشــتر (100
درصــد) از روش ماســک حنجــره ( 96درصــد) بــوده اســت(.)34

فراینـد لولهگـذاری در گـروه گالیدویکـوپ بـوده بـه طـوری کـه
مـدت فراینـد لولهگـذاری در گـروه ماسـک حنجـره 68/4±23/5
ثانیـه و در گـروه گالیدوسـکوپ  35/7±10/7بـه طـول انجامیده
اسـت( .)35میانگیـن زمـان انتوباسـیون در گـروه ماسـک حنجـره
( 19±11ثانیـه) بـه طور معناداری بیشـتر از گروه گالیدوسـکوپ
( 13±9ثانیـه) بوده اسـت(.)34
در مجمــوع نتایــج مطالعــات مختلــف نشــان داده اند که اســتفاده
از روشهــای نویــن لولهگــذاری داخــل تراشــه همچــون اســتفاده
از ماســک حنجــره و یــا گالیدوســکوپ بــه مراتــب فرایندهایــی
آســانتر و بــا کارایــی باالتــری نســبت بــه الرنگوســکوپی
مســتقیم میباشــند( .)36 ,31 ,30هرچنــد در خصــوص اســتفاده از
ایــن روشهــا در مراحــل مدیریــت راههــای هوایــی بیمــاران در
آمبوالنــس (قبــل از بیمارســتان) بــا محدودیــت اطالعــات وجــود
دارد امــا مطالعــات نشــان داده انــد که اســتفاده از ماســک حنجره
در مراحــل قبــل از بیمارســتان مناســب بــوده و حتــی نســبت
بــه الرنگوســکوپی مســتقیم ارجــح میباشــد( .)41-38هرچنــد
اطالعــات دقیقــی در خصــوص نقــش الرنگوســکوپ در مدیریــت
راههــای هوایــی در قبــل از بیمارســتان وجــود نــدارد امــا بــه
طــور گســتردهای بــر تعــداد مقــاالت تاییدکننــده کارایــی بــاالی
ایــن روش افــزوده میشــود( .)33 ,31-29در خصــوص مقایســه ایــن
دو روش بــا یکدیگــر شــایان توجــه اســت کــه در مطالعــه Cinar
و همــکاران بــا وجــود عــدم وجــود اختــاف معنــادار در بیــن دو
روش گالیدوســکوپ و ماســک حنجــره از نظــر میــزان موفقیــت
انتوباســیون و میانگیــن زمــان انجــام فراینــد دانشــجویان از روش
ماســک حنجــره بــه عنــوان یــک روش مناس ـبتر نــام بــرده و
اســتفاده از آن را به اســتفاده از گالیدوســکوپ ترجیــح دادهاند(.)34
کــه ایــن نتیجــه بــا مطالعــه مــا همخوانــی دارد.
در کنــار شــرایط پیشبینــی نشــده طــی اقــدام بــه انتوباســیون،
بعضــی از شــرایط همچــون انتوباســیون فــوری و خــارج از اتــاق
عمــل بــا خطــر باالتر شکســت طــی الرنگوســکوپی و انتوباســیون
تراکئــال همــراه میباشــند( .)17-15در نتیجــه ایــن امــر نیــاز بــه
اســتفاده از روشهــای جایگزیــن بــا کارایــی و میــزان موفقیــت
باالتــر در حداقــل زمــان ممکــن احســاس میگــردد .در برخــی از
شــرایط خــاص جاگــذاری ابتدایی ماســک حنجــره و اقــدام ثانویه

بررسی مقایسهای دوروش لولهگذاری تراکئال بااستفاده ...

ارزیابــی در خصــوص تاثیــر روشهــای مختلــف لولهگــذاری بــر
روی ایــن پارامتــر بســیار مهــم در طــی بیهوشــی را از محققیــن
صلــب نمــود.
در مجمــوع نتایــج ایــن مطالعه حکایــت از میزان بیشــتر موفقیت
و همچنیــن ســرعت عمــل بیشــتر اســتفاده از ماســک و حنجــره
میباشــد .بــا توجــه بــه هزینــه کمتــر و امــکان اســتفاده از ایــن
روش در فرایندهــای قبــل از بیمارســتانی انجامدهنــدگان ایــن
مطالعــه توصیــه مینماینــد کــه توجــه بیشــتری در خصــوص
آمــوزش و فراهــم آوردن امکانــات ماســک حنجــره انجــام پذیــرد.

حنجــرهای بررســی نشــده اســت.
محققیــن پیشــنهاد مینماینــد کــه بــا هماهنگــی دانشــکده
پزشــکی و مرکــز توســعه مطالعــات پزشــکی نســبت بــه تهیــه
مانکنهــای بیمــار نمــا بــا قابلیــت تنظیــم شــرایط لولهگــذاری
مختلــف اقــدام گــردد تــا در پژوهشهــای آینــده تاثیــر روشــهای
لولهگــذاری مختلــف در آنهــا ارزیابــی گــردد .ضمنــا توصیــه
میشــود کــه در مطالعــات آتــی در هنــگام انجــام لولهگــذاری
نســبت بــه ثبــت عالئــم حیاتــی و مقایســه آنهــا در روشهــای
مختلــف اقــدام گــردد .مهمتریــن محدودیــت طــرح عــدم وجــود
مانکنهــا و شبیهســازهای مناســب بــوده اســت کــه ســبب
گردیــد محققیــن طــرح را ضمــن رعایــت اصــول اخــاق
پزشــکی بــر روی انســان انجــام دهنــد .ایــن مضــوع از آن جهــت
اهمیــت دارد کــه در مانکنهــای شــبیه ســاز قابلیــت ایجــاد
شــرایط بالینــی مختلــف و همچنیــن شــرایط فیزیکــی مختلــف
کــه بیمــار را محتــاج انتوباســیون مینماینــد وجــود دارد و از
ایــن طریــق قابلیــت هــر روش در شــرایط مختلــف محاســبه
میگــردد .همچنیــن عــدم ثبــت عالئــم حیاتــی بیمــار اجــازه
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بــه انتوباســیون تراکئــال همچــون اســتفاده از روشهــای مبتنــی
بــر کمــک دســتگاه ویدئــو ( )Video-assisted techniquesبــا
کارایــی نســبتا باالیــی همــراه بــوده اســت(.)21-18 ,3-1
روشهای کمک گیرنده از ویدئو ()Video-assisted techniques
نیــاز بــه همراســتا نمــودن محــور بینایــی ( )optical axisدر
فارنکــس و دهــان جهــت مشــاهده ورودی الرنکــس را مرتفــع
میســازند( .)23 ,22در نتیجــه ایــن روشهــا بــا کارآیــی باالتــری
همــراه میباشــند امــا ممکــن اســت ســبب اتــاف بیشــتر
زمــان گردنــد( .)27-24در مطالعاتــی کــه  Limو همــکاران انجــام
دادهانــد نتایــج نشــان داده اســت کــه انتوباســیون بــا اســتفاده از
گالیدوســکوپ هــم در دانشــجویان پزشــکی غیرماهــر و هــم در
متخصصیــن بیهوشــی بــا تجربــه ،در مقایســه بــا روش اســتاندارد
انتوباســیون بــا صــرف زمــان بیشــتری همراه بــوده اســت هرچند
کــه در مــوارد کــه انجــام انتوباســیون مشــکل بــوده اســت هــر
دو گــروه دانشــجویان پزشــکی غیرماهــر و متخصصیــن بیهوشــی
باتجربــه بــا اســتفاده از گالیدوســکوپ ســرعت باالتــری در انجــام
انتوباســیون داشــتهاند( )27 ,26کــه البتــه در ایــن مطالعــه ماســک
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Abstract
Aim and Background: Tracheal intubation remains the choice method for keeping airways open during
mechanical ventilation. Among the various methods, standard method of direct laryngoscopy generally used by
non-skilled staff increases the risk of failure. This study was performed to evaluate and compare the results of
tracheal intubation using laryngeal masks vs. glidescope led by novice personnel.
Methods and Materials: This descriptive-prospective study were conducted on 31 trainees and interns of
Birjand University of Medical Sciences. Each of the participants randomly intubated two patient with laryngeal
mask airway or glidescope, and the results were recorded a professional as observer. The maximum authorized
turn to try tracheal intubation was once per person with a time limit of 90 seconds. If the participant had two
unsuccessful tries or due to a problem regarding the intubation process an anesthesiologist took the control and
performed the intubation and the intubation try by the study participant was considered unsuccessful.
Findings: Tracheal intubation success rate in laryngoscopic and laryngeal mask airway (LMA) was 90.3% and
96.8%, respectively (P=0.325). Average time of tracheal intubation in laryngeal mask airway and laryngoscopy
group was 29.25 ± 3.90 and 48.25 ± 4.90 (P<0.001).
Conclusions: Results of this study suggest a higher rate of success as well as faster intubation for laryngeal mask
airway. Due to the cost and feasibility of using this method, the researchers recommend that hospitals should
focus on training with and providing laryngeal mask airways.
Keywords: Laryngoscopy, Laryngeal mask airway, Intubation, Intubation training, GlideScope
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