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و الرنژیال  داخل تراشه بیماران با بی هوشی عمومی توسط انتوباسیوندر مقایسه تغییرات همودینامیک 

  ماسک

  :چکیده

  :زمینه و هدف 

وشی تغییرات همودینامیک ایجاد شده در اثر الرنگوسکوپی مستقیم و انتوباسیون تراشه یکی از مشکالتی است که اثرات سوئی در بیماران تحت بیه

اي دارند داشته است، لذا جهت پیدا کردن روشی که باعث ایجاد عوارض کمتر همو دینامیکی در صاً کسانی که بیماري قلبی زمینهعمومی خصو

  .بیماران گردد در این مطالعه به مقایسه دو روش الرنژال ماسک و اینتوباسیون مستقیم داخل تراشه پرداخته شد

  : روش بررسی 

یک گروه تحت اینتوباسیون . بیمار کاندید اینتوباسیون تراشه به صورت تصادفی به دو گروه مساوي تقسیم شدند 200 آینده نگردر این مطالعه 

میانگین ضربان قلبی، فشار خون سیستولیک، فشار خون . مستقیم داخل تراشه و گروه دیگر تحت اینتوباسیون به صورت الرنژیال ماسک قرار گرفتند

دقیقه بعد از اینتوباسیون در دو گروه با هم مقایسه  10و 1،2،3،4،5دقیقه قبل از اینتوباسیون و  1شریانی در زمانهاي دیاستولیک و فشار خون متوسط 

ها استفاده  براي تحلیل داده  SPSSبا استفاده از نرم افزار  reapeted measured ANOVAو  اسکوئر، ، تی مستقل هاي کاي از آزمون.  .شد

 .شد

  :ها یافته

میانگین ضربانات قلبی در گروه اینتوباسیون مستقیم  داخل تراشه در . نی و جنس اختالف معنی داري بین دو گروه مشاهده نشدظرسناز 

میانگین فشار خون دیاستول و فشار خون متوسط شریانی در گروه .  )=0.04P (طول زمانهاي مشابه بیشتر از گروه الرنژیال ماسک بود

ولی فشار خون سیستولی در دو گروه در زمانهاي مشابه اختالف  (P>0.05)از گروه الرنژیال ماسک بوداینتوباسیون مستقیم بیشتر 

  )P=0.1(معنی داري با هم نداشت

  : گیري  نتیجه

  .استفاده از روش الرنژیال ماسک باعث ایجاد عالیم همودینامیک بهتري نسبت به گروه اینتوباسیون داخل تراشه می شود

   عالیم همودینامیک، اینتوباسیون مستقیم تراشه، اینتوباسیون به صورت الرنژبال ماسک :هاي کلیدي واژه



٢ 
 

  فصل اول

  

  بیان مساله
  

  

  



٣ 
 

یک راه هوایی ممکن . سته هوایی اار مستلزم بازنگهداشتن  کافیهمانطور که می دانیم احیاسازي و حفظ حیات 

زبان به عقب، ادم ربان، انسداداروفارنژیال،اسپاسم برگشت : است مسدود باشد و دالیل انسداد راه هوایی عباتنداز

بنابراین راههاي هوایی مصنوعی به منظور حفظ باز  .باشدبرونش، صدمه به حنجره و ادم آن می حنجره، تراشه و 

استفاده قرار می گیرند که تشخیص مناسب بودن یکی نسبت به دیگري به  بودن و کنترل راه هوایی مورد

کدام در نظر گرفته  و عوارض هر تگی دارد و حتما باید محدودیتهاو وضعیت ویژه بیمار بس آنندیکاسیون خاص ا

یکی از مسایل بسیار مهم در اداره  و نگهداري بیعوشی عمومی براي اعمال جراحی، ارزیابی و اداره راه هوایی  .شود

فاده از ماسک حنجره ایی، ماسک روشهاي مختلفی براي اداره راه هوایی پیشنهاد گردیده است که است. می باشد

استفاده از ماسک حنجره ایی به جاي لوله تراشه براي نگهداري راه . ستصورتی و لوله تراشه از شایعترین آنها

هوایی پیشنهاد شده است و در خصوص مزاي و عوارض آن و همچنین مقایسه آن با ماسک صورتی و لوله تراشه 

  .قین نتایج متفاوتی را اراده داده اندبحثهاي زیادي صورت گرفته است و محق

آید و این افزایش تاکی کاردي آشکار بعد از انتوباسیون تراشه در بیمارانی که بیهوشی کم عمق داشتند به وجود می

  .پاسخ در بیماران با انتوباسیون طول کشیده با شدت بیشتر و واضح تر می باشند

 5شود که بعد از دقیقه ایجاد می 2تا 1قه بعد از انتوباسیون با پیک اثر دقی 5افزایش فشار خون سیستول به طور تیپیک 

البته این تغییر همودینامیک در اکثر بیماران خطرناك نیست اما در بیماران با بیماري  .دقیقه به سطح اولیه برمی گردد 

ري راه هوایی مثل الرنژیال ماسک بنابراین با استفاده از متدهاي دیگر برقرا .زمینه اي قلبی بسیار خطرناك می باشد

می توان در بیمارانی که کنتراندیکاسیون ندارند و زمان بیهوشی اجازه می دهد این تغییرات همودینامیک را به 

  .حداقل رسانید
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به دنبال لورنگوسکوپی مستقیم تغییرات همودینامیک رخ می دهد و افزایش بیشتري در ضربان قلب و فشار خون به 

ه لوله تراشه اتفاق می افتد براي کاهش پاسخ هاي همودینامیک در الرنگوسکوپی مستقیم و انتوباسیون می دنبال تعبی

به طور کلی به جز . می تواند مفید باشد Volatileو  N2Oتوان عمق بیهوشی را افزایش داد، همچنین استفاده از 

ات همودینامیک در انتوباسیون تراشه می شود استفاده از وسایل، متدهاي دیگر مثل داروها نیز باعث کاهش تغییر

  .مثالً استفاده از بتااگونیست یا مخدرها و یا هوشبرهاي استنشاقی

اما با توجه به اثرات تحریکی . البته استفاده از بی حسی ناحیه اي نیز در کاهش تغییرات همودینامیک موثر بوده است

شه ایجادمی شود، این تغییرات در استفاده از وسایلی مثل الرنژیال که در نتیجه الرنگوسکپی مستقیم و انتوباسیون ترا

  )1.(ماسک که تحریک تراشه ایجاد نمی کند بسیار اندك می باشد

این کاف این قابلیت را دارد . ماسک الرنژیال و سایر ابزارهاي سوپراگلوتیک داراي یک کاف  قابل بادشدن هستند

ها یک نوك باریک شونده، شکل  این دستگاه. و جدا کردن مري ایجاد کندشدن  2را با وج1 که پوشش پریالرنژیال

توانند منجر به مشکالتی  ها می این کاف. گرد پروگزیمال داشته و با باد شدن کاف یک شکل صاف از پهلو دارند

اپیگلوت  تواند لبۀ در وقت گذاشتن ایروي، کاف خالی نوك آن می ).1- 7(در گذاشتن، تثبیت و عملکرد ایروي شوند

وضعیتی است که کاف آن نیمه  LMAرا گرفته و به سمت پایین تحت فشار قرار دهد و بهترین وضعیت قرارگیري 

، کاهش انطباق روي حنجره و کاهش فشار LMAباد کردن زیاد کاف باعث سفت شدن بیشتر . باد شده باشد

شود زیرا شکل  هی منجر به حرکت ایروي میاز نظر مکانیکی، بادکردن کاف گا. شود محافظت کنندة راه هوایی می

توانند باعث اعوجاج  هاي کافدار باد شونده می عالوه بر این ماسک. شود گُوة انتهاي آن به طرف مري جابجا می

توانند گازهاي بیهوشی را جذب  سرانجام بسته به جنس آنها، می. ها، فشار روي وریدها و صدمات عصبی شوند بافت

                                                   
1 . Perilaryngeal 
2 . Wedge 
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 نحوه استفاده از کامال اي حنجره ماسک گذاري تکنیک به طور کلی. ها شوند فشار به مخاط کرده باعث افزایش

  ).2(است متفاوت اي تراشه داخل لوله از

تعبیه سریع و آسان آن مخصوصا در موارد اورژانسی می باشد و لوله  LMAاز مزایاي لوله گذاري به صورت 

و همانطور که گفته شد باعث تحریک بیشتر متغیرهاي  گذاري تراشه به مهارت و تکنیک خاصی نیاز دارد

در مواردي که لوله گذاري سخت وجود دادرد و نمی توان لوله گذاشت این کنیک بسیتار . همودینامیک می شود

  .موثر و نجات بخش می باشد

ان  دچار بسیار کمتر از لوله گذاري داخل تراشه می باشد  بطوریکه بیمار LMAهمچنین عوارض بعد از خروج 

تنگی تراشه و تنگی نفس و سرفه بعد از خارج کردن لوله نمی گردند و بطور کلی عوارض بسیار کمی  براي 

LMA گزارش شده است .  

 difficult airwayولی از معایب این تکنیک این است که در مواقعی که به صورت انتخابی و در بیماري که 

همچنین در موادي میتوان . جایز نمی باشد LMAن موارد ستفاده از دارد باعث عوارض زیادي می گردد که در ای

  . این تکنیک را با بی حسی موضعی انجام داد ولی باعث ایجاد رفلکس گگ، سرفه و زخم گلو خواهد شد

این تکنیک در بیمارانی که رادیوتراپی در ناحیه گردن داشته اند، داراي بیماري هاي حنجره بوده و اینتوباسیون 

  .ل دارند مناسب نمی باشدمشک

  .گذاشت ولی گذاشتن لوله تراشه مناسب تر می باشد LMAژور نیز می توان  در هنگام انجام جراحی هاي ما

  :LMAانواع 

Flexible LMA :ین نوع از لوله گذاري بسیار ریسک بسته شدن لوله حین جراحی هاي سرو گردن در ا

 .استکمتر



٦ 
 

   
  

  
Proseal LMA : نسبت به نوع کالسیکPPV تر ممکن می کند، براي اصالح را با فشار راه هوایی را باالseal  

همچنین راه هوایی مستحکمتر و باریک تري از . اطراف الرنکس یک کاف خلفی ثانویه گذاشته شده است

LMAC   دارد و در صورتیکه این لوله به طور مناسبی تعبیه گردد اطراف گلوت لیک نداشته و نوك و لوله درناژ

  .ردداخل اسفنکتر فوقانی مري قرار می گی

  

  : PLMAمهم   malpositionسه 
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  .غیر موثرمی گردد ppvممکن است به اندازه کافی وارد نشود و لوله درناژ آن در فارنکس قرار می کیرد که باعث 

  داخل گلوت قرار گیرد که باعث که منجر به انسداد تهویه می شود PLMAنوك 

  .نوك لوله ممکن است چین خورده و عملکرد تهویه مختل گردد

 PPvجهت جلوگیري از این وقایع باید یک الیه نازك ژل روي انتهاي پروگزیمال لوله ریخته که در این حال اگر 

  .یا فشار کمی به استرنوم وارد کنیم ژل حرکت نمی کند

  .وقتی فشار مختصربه بریدگی باالي استرنوم وارد شود باعث حرکت ژل خواهد شد

بوده ولی با این تکنیک انسداد راه هوایی   LMAآسپیراسیون بهتر از  محافظت در برابر: PLMAآسپیراسیون با 

افزایش می یابد و در جراحی هاي بزرگ در صورتی ازاین تکنیک استفاده می گردد که بیمار ریسک فاکتور 

  . را نداشته باشد SADاستفاده از 
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 حنجره ماسک همچنین ، نیست تارهاي صوتی رویت براي الرنگوسکوپی به احتیاجی روشاین  دربطور کلی  

 به کمتر استرس باعث عوامل این .گردد مستقر می هیپوفارنکس ناحیه در عوض در و رود تراشه نمی داخل به اي

 .گردد می همودینامیک هاي پاسخ بهتر کنترل در نتیجه و بیمار

ست که یک راه هوایی مناسب انتوباسیون تراشه شامل جایگذاري یک لوله پالستیکی انعطاف پذیر به داخل تراشه ا

شایعترین روش براي انتوباسیون استفاده از راه دهان به کمک یک . جهت تهویه مکانیکی فراهم می کند

سپس یک تیوب در نزدیک انتهاي ان باد .لوله انتوباسیون به داخل ناي بیمار فرستاده می شود . الرنگوسکوپ است

در محافظت از عبور خون،ترشحات معده وسایر ترشحات دهان به راه  می شود تا به تثبیت محل لوله کمک نماید و

 .هاي هوایی نقش دارد

 

  
 :خطرات در برابر فوائد

ه یک فرایند تهاجمی خطرناك است که به مهارت زیادي براي انجام نیاز لوله گذاري داخل راه هوایی بالقو

با .اگر به طرز اشتباه لوله گذاري انجام شود مشکالت حاصل از ان میتواند سریعآ بیمار را به سمت مرگ ببرد.دارد
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ریوي -حیاء قلبیاین وجود لوله گذاري داخل راه هوایی به عنوان استاندارد طالیی براي حمایت از راه هوایی طی ا

  .پذیرفته شده است 2000از طرف انجمن قلب آمریکا در سال 

   روشهاي مشاهده اي براي اطمینان از صحیح بودن محل لوله

   مشاهده مستقیم لوله از میان طنابهاي صوتی -1

  یکسان بودن صداهاي ریوي دو طرف در سمع ریه با گوشی-2

  شنیده نشدن صداهاي تنفسی حین سمع معده-3

   حرکت مساوي دو طرف قفسه سینه -4

  نبودن ترشحات معده در داخل لوله -5

  موارد تعبیه لوله داخل ناي

در این بیماران عضالت گلو تون خود را از .در بیماران کومایی یا مسموم که قادر به حفظ راه هوایی خود نیستند -*

لکسهاي طبیعی براي محافظت از ورود ضمنآ رف.دست داده اند و ممکن است به اسداد مجاري هوا منجر شوند

با لوله گذاري داخل راه هوایی آسپیره شدن مواد به داخل راه .ترشحات مانند سرفه و بلع در این بیماران مختل است

  .هوایی کنترل می شود
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در طی بیهوشی عمومی تالش تنفسی به علت داروهاي آرامبخش و مخدرها یا شل کننده هاي :بیهوشی عمومی-*

عالوه بر لوله .براي استفاده از تهویه مصنوعی لوله گذاري داخل راه هوایی انجام می شود.ی کاهش می یابدعضالن

  .داخل ناي استفاده از ماسک روي صورت یا ماسک داخل حنجره نیز مؤثر است

  اقدامات تشخیصی در راه هوایی مانند برونکوسکوپی-*

  ر و تعبیه استنتاعمال جراحی ابدوسکوپیک راه هوایی مانند لیز-*

  پس از احیاء قلبی ریوي-*

  نوع لوله داخل ناي

لوله ها ممکن است انعطاف پذیر یا کمی .مدلهاي مختلفی از لو له داخل ناي دهانی یا داخل بینی دردسترس است

لوله هاي مورد استفاده براي بالغین داراي یک کاف براي پر کردن باد جهت تثبیت موقعیت و .سخت باشند

فشار باد داخل کاف باید به دقت اندازه گیري شود چون فشار زیاد می تواند باعث . ي از آسپیراسیون استپیشگیر

  .اختالل در خونرسانی تراشه و معضالت آتی شود

  LARYNGOSCOP الرنگوسکوپ

النی علب رغم سابقه طو.شایعترین ابزاري که تا کنون براي انتوباسیون استفاده شده است الرنگوسکوپ بوده است

امروزه تکنولوژیهاي جدید تر مانند .این وسیله در انتوباسیون استفاده نادرست از آن عوارض زیادي دارد

مهمترین علت آسیب حین الرنگوسکوپی کمبود .الرنگوسکوپی فیبراپتیک منجر به کاهش عوارض شده است

  .مهارت در انجام این عمل است
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 .تیغه مستقیم و تیغه خمیده:یغه الرنگوسکوپ بر دو نوع استت.الرنگوسکوپ داراي یک دسته و یک تیغه است

تکنیکی که براي انتوباسیون به .نام دارد Mcintosh و شایعترین فرم تیغه خمیده Miller شایعترین فرم تیغه مستقیم

حالی  استفاده می شود در Mcintosh در بالغین معموآل از تیغه.کار می رود بستگی به نوع تیغه الرنگوسکوپ دارد

  .در نوزادان مورد استفاده قرار میگیرد Miller که تیغه

این روش براي افرادي کاربرد دارد .یک روش شایع دیگر براي انتوباسیون استفاده اذ برونکوسکوپ فیبراپتیک است

وشها را دارد این روشهاي انتوباسیون نیاز به مهارت استفاده از این ر.که به نظر می رسد انتوباسیون مشکل داشته باشند

ضمنآ استفاده از برونکوسکوپ مشمول هزینه .و در صورت نداشتن مهارت الرنگوسکوپی قابل انجام نخواهد بود

ثانیه می توان انتوباسیون  20نه طوري که با روش الرنکوسکوپی در عرض کمتر از  .باال تر و زمان طوالنی تر است

   .به علت زمان طوالنی در موارد اورژانس محدود شده است را انجام داد در حالیکه استفاده از برونکوسکوپ

 :عوارض حین لوله گذاري داخل تراشه-الف

 :ترس -1

 .بیماران هوشیار ممکن است نسبت به اینتوباسیون به شدت دچار ترس شوند

 : تروما،الرنگواسپاسم و برونکواسپاسم-2

ن لوله با فشار و خشونت ممکن است منجر به ایجاد عدم مشاهده کامل تارهاي صوتی هنگام لوله گذاري ،وارد کرد

 .عوارض فوق گردد

 :دیس ریتمی هاي قلبی-3

 .مهمترین دیس ریتمی ،برادیکاردي به دلیل تحریک عصب واگ است

 :جایگذاري غلط لوله تراشه درمري-4
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 .دارد احتمال جایگذاري غلط لوله تراشه و وارد شدن آن به مري در هنگام لوله گذاري همیشه وجود

 : وارد کردن بیش از حد لوله به تراشه -5

هدایت ) غالباًبرونش راست(ورود بیش از حد لوله تراشه به تراشه ي بیمار که ممکن است به داخل یکی از برونش ها

شود در چنین وضعیتی با پر کردن کاف لوله تراشه ،برونش دیگر بسته شده و به علت عدم تهویه دچار آتلکتازي 

 .شود

 :ستفراغ و آسپیراسیون احتمالیا-6

امکان بروز استفراغ و آسپیراسیون محتویات  gag هنگام اینتوباسیون از راه دهان ،در صورت تحریک رفلکس

 .معده به داخل تراشه وجود دارد

 :هایپوکسی به دلیل تاخیر در عملیات-7

 :تروماي راه هوایی فوقانی-8

یمار است و خونریزي و شکستگی تیغه بینی از عوارض لوله گذاري با یکی از تروماهاي شایع ،صدمه به دندنهاي ب

 .فشار از راه بینی است

 :عوارض اینتوبا سیون زمانی که لوله در محل خود قرار دارد) ب

 :انسداد لوله تراشه -1

یمار به دلیل تجمع ترشحات غلیظ ،پالك ناشی از ترشحات خشک شده ،خم شدن لوله وگاز گرفتن لوله به وسیله ب

 .اتفاق افتاده و ممکن است باعث تهویه ناکافی شود

 : نشت از کاف -2
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پر نشدن بالون پس از تزریق هوا ،توانائی بیمار به صحبت کردن بیمار بعد از پر شدن کاف و شنیده شدن نشت هوا 

 . درالرنکس در هنگام تنفس با فشار مثبت از عالئم نشت کاف می باشد

 :قانیآسیب راه هاي هوایی فو -

به صورت زخم،نکروز و تنگی ناي در اثر فشار زیاد کاف به دیواره تراشه،عفونت در اثر سایز نامناسب لوله تراشه و 

 .مدت طوالنی اینتوباسیون اتفاق می افتد

 :آسیب به تراشه -4

ي غلط لوله عوامل مؤثر در آسیب تراشه شامل عفونت،مدت زمان اینتوباسیون،سایز نامناسب لوله تراشه ،جایگذار

 .تراشه، سایز کاف، انعطاف پذیري، شکل و فشار داخل کاف و باالخره هیپوتانسیون می باشد

 :خونریزي -5

 Innominate) هموراژي از اطراف لوله و نبض دار شدن آن که دلیل بر آسیب یا پاره شدن شریان بی نام

 .توسط انتهاي لوله تراشه است(

 : عفونت -6

 .یسم هاي دفاعی راه هوایی فوقانی احتمال بروز عفونت افزایش می یابدبا توجه به حذف مکان

 : اکستوبه کردن اتفاقی توسط بیمار -7

ایجاد کشیدگی در لوله توسط ضربه :موقعیت هایی که بیمار را در معرض اکستوبه شدن اتفاقی قرار می دهند شامل 

که تعداد پرسنل کم است و تاخیر در اکستوبه  و حرکات تند و سریع سر ،هنگام تغییر شیفت ،در شیفتهاي شب

 .کردن بیماري که آماده در آوردن لوله است اما باید براي دستور پزشک صبر کند

 : عوارض بعد از اکستوبه کردن بیمار-ج
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 : اسپاسم یا ادم الرنکس -1

 .ه هوایی می گرددجزء عوارض فوري بعد از اکستوبه کردن بیمار است که به طور بالقوه منجر به انسداد را

 : استریدور و خشونت صدا -2

 .به طور موقت بوده و در عرض یکی دو هفته از بین می رود

 : تشکیل گرانولوماي الرنکس و تراشه -3

 .باعث تنگی و یا انسداد راه هوایی می گردد

 : گشاد شدن تراشه و تراکئو ماال سیا -4

 . دبه دنبال اینتوباسیون طوالنی مدت اتفاق می افت

 : تنگی الرنکس -5

 . صدمات در سطح گلوت و زیر گلوت جزء جدي ترین صدمات اینتوباسیون هستند

 : پارزي یا فلج تارهاي صوتی -6

  . آسیب به عصب حنجره ممکن است منجر به فلج تارهاي صوتی شود

هیپرتانسیون و (ک در خصوص برتري هر کدام از روشهاي مختلف نگهداري راه هوایی از نظر   رفلکسهاي سمپاتی

در مطالعه ایی که براي مقایسه . ایج بحث انگیزي را ارایه نموده اندناشی از آن محققین مختلف نت) تاکی کاردي

LMA  و لوله تراشه انجام شد اعالم گردید کهLMA  تاثیري روي تعداد ضربان قلبی و فشار خون بیماران ندارد

در تعداد ضربان قلبی و فشار خون بیماران در حین القاي بیهوشی در حالیکه لوله تراشه باعث افزایش شدیدي 

و لوله تراشه  LMAدر مطالعه دیگري با موضوع مقایسه تغییرات همودینامیک ناشی از و قرار دادن  .گردیده است
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از نطر سیستم نسبت به لوله تراشه  LMAبرتري . به مراتب کمتر از لوله تراشه بوده است LMAآثار ناشی از 

  . )3(همودینامیک در برخی مطالعات تایید شده است

در پژوهش حاضر تغییرات وضعیت همودینامیک در دو روش مختلف ماسک حنجره ایی و لوله تراشه مورد بررسی 

  .و مقایسه قرار گرفت

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  ):OBLECTIVE & HYPOTHESIS(اهداف و فرضیات 

  ):General Objective: (هدف اصلی طرح - الف

  

  ه پاسخ همودینامیک در استفاده از الرنژیال ماسک با انتوباسیون تراشهمقایس

  

  ):Specific Objectives(اهداف فرعی -ب

  در دو گروه تحت مطالعه SBPتعیین و مقایسه تغییرات  -1

  در دو گروه تحت مطالعه DBPتعیین و مقایسه تغییرات  -2
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  عهدر دو گروه تحت مطال MAPتعیین و مقایسه تغییرات  -3

  در دو گروه تحت مطالعه HRتعیین و مقایسه تغییرات  -4

  

  ):Applied Objectives(اهداف کاربردي  - ج

استفاده از متد برقراري راه هوایی که با ثبات همودینامیک بهتري باشد همراه با برقراري راه هوایی سریعتر و بدون مشکل که 

به خصوص در بیماران مبتال به بیماري قلبی که ثبات همودینامیک (امیک اگر این اتفاق بیفتد باعث کنترل بهتر ثبات همودین

  .می شود) در آنها بسیار حیاتی می باشد

  

  :هاي پژوهشیا سوال) Hypothesis(فرضیه ها  -د

  .در گروه الرنژیال ماسک کمتر از انتوباسیون است SBPتغییرات  -1

  .وباسیون استدر گروه الرنژیال ماسک کمتر از انت DBPتغییرات  -2

  .در گروه الرنژیال ماسک کمتر از انتوباسیون است MRPتغییرات -3

  .در گروه الرنژیال ماسک کمتر از انتوباسیون است HRتغییرات  -4
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  :جدول متغیرها 3- 

  

  مقیاس  تعریف علمی  کیفی  کمی  وابسته  مستقل  عنوان متغیر

  رتبه اي  اسمی  گسسته  پیوسته

وسیله مورد 

ستفاده در ا

  بیهوشی عمومی

             لوله تراشه  

LMA 

  سال  بر اساس شناسنامه            سن

بر اساس نتایجی که             جنس

با کاف فشار سنج 

  اندازه گیري می شود

mmHg 

DBP           "  mmHg 

MAP           "  mmHg 

HR            تعداد ضربان قلب در

  یک دقیقه

Per/min 
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  فصل دوم

  روري بر مطالعاتم
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بیمار با فشار خون اولیه انجام شد، مقایسه ضربان قلب و فشار متوسط  70روي 2012در یک مطالعه که در سال -

گروه یک گروه تحت انتوباسیون تراشه و گروه دوم تحت الرنژیال  2شریانی، فشار سیستول و فشار دیاستول در 

داده شد استفاده از الرنژیال ماسک پاسخ همودینامیکی بسیار کمتري  ماسک قرار گرفتند که در این مطالعه نشان

  )2.(نسبت به انتوباسیون تراشه داشتند

گروه  2بیمار با فشار خون مزمن انجام شد این بیماران به  42بر روي  2013در یک مطالعه دیگري که در سال -

تقسیم شدند بیماران با انتوباسیون تراشه و بیمارانی که تحت الرنژیال ماسک قرار گرفتند با توجه به این مسئله که 

در نتیجه باعث افزایش ضربان قلب و فشار خون به  الرنگوسکوپی و انتوباسیون باعث تحریک سیستم سمپاتیک و

صورت متغیر و گذار می شود که خصوصاً این تغییرات در بیماران با بیماري زمینه اي مثل فشار خون مزمن باعث 

عوارض تهدید کننده حیات مثل ادم ریه یا خونریزي مغزي یا ایسکمی میوکارد می شود، پس باید این عوارض 

در نتیجه الرنگوسکوپی و انتوباسیون تراشه به وجود می آیند، با روشهاي دیگري برقراري راه هوایی ناخواسته را که 

  )3.(مثل استفاده از الرنژیال ماسک یا روشهاي دارویی کاهش دهیم

ساله که تحت جراحی الکتیو قرار گرفته بودند انجام  20-70بیمار  50بر روي  2013در یک مطالعه اي که در سال -

استفاده از الرنژیال ماسک در مقایسه با انتوباسیون تراشه فوائد بسیاري در کنترل همودینامیک خصوصاً در شد 

  )4.(بیماران با بیماري عروق کرونري دیده شد

بیمار با فشار خون نرمال انجام شد به وضوح نشان داده شد که تحریک  195در یک مطالعه دیگر که بر روي -

اصلی جهت ایجاد تغییرات شدید همودینامیک در حین بیهوشی عمومی می باشد و استفاده  مستقیم تراشه یک عامل

  )5.(از الرنژیال ماسک تغییرات کمتري در همودینامیک بیماران ایجادکرد
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انجام شد مقایسه الرنگوسکوپی و انتوباسیون تراشه و الرنژیال ماسک در دو  2013مطالعه دیگري که در سال -

و  SBPفشار خون نرمال و گروه دوم با فشار خون زمینه اي باال بودند تغییرات همودینامیک شامل گروه که یکی با

HR  بیمار فشار خونی بسیار آشکارا نسبت به افراد با فشار خون نرمال بودند و خصوصاً این تغییرات در  75در

بت به الرنژیال ماسک بیشتر بوده کسانی که تحت انتوباسیون تراشه به علت تحریک مستقیم الرنگوسکوپ برند نس

  )6.(است
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  فصل سوم

  

  روش مطالعه
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  ):Type of Study(نوع مطالعه 

 

     .این مطالعه یک مطالعه کارآزمایی بالینی می باشد

  

  ):Design) Research & Methodologyروش اجرا و طراحی تحقیق 

  :نوع مطالعه

جراحی قرار گرفتند  نی در بیماران که در بیمارستان والیت و شهید رجایی تحت درماناین مطالعه به روش کارآزمایی بالی

  .دانجام ش

  معیار ورود به مطالعه 

  سال هستند که در طبقه بندي 50تا20کلیه بیماران در سنینASAI قرار دارند.  

  مصرف کننده هاي داروي ضد فشار خون، ضد درد، سداتیو: موارد خروج از مطالعه

 ي راه هوایی اورژانسبرقرار  

  بیمارانی کهNPO ،نباشند  

 انجام اینتوباسیون به صورتdifficuit   

 بیماران دیابتی  

  :روش اجرا

kgGقبل . تجویز شد0/5mg/kgو آتراکوریوم  2/5mg/kgجهت اینداکشن بیهوشی تمام بیماران پروپوفول  
C و  1/

و 1MACبیهوشی در تمام بیماران ایزوفلوران با دوز  maintenanceجهت شد و تجویز  0/02mg/kgمیدازوالم 

50%o2N2o  50و%o2 و تغییرات همودینامیک  استفاده شد)SBPوDBPوHR( 1دقیقه از انتوباسیون و سپس  1یک بار 

  .اسیون ثبت گردیدقه بعد از انتوبدقی 10دقیقه بعد از انتوباسیون و سپس  5دقیقه یکبار تا  1دقیقه بعد از انتاباسیون و بعد هر 
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  (Sampling Procedures)جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیري 

2

O(R))z(z2(R)

d
n

2
1

2
(c)1O

2

  

  .نفر در هر گروه محاسبه گردید 100و فرمول فوق تعداد  5بر اساس رفرانس شماره 

2Z.05   

5d
11SD
1.28Z.1





  

 

  : روش جمع آوري وتجزیه وتحلیل داده ها

 T-T estوارد کامپیوتر شده و آنالیز داده ها با  SPSSافزار آوري و بر اساس نرمها جمعر اساس چک لیست تهیه شده دادهب

  .ادیر کمی مورد بررسی قرار گرفتدر مورد مق reapeted measured ANOVAو 

  

  :محدودیت هاي اجرایی طرح وروش حل مشکالت

از محدودیتهاي طرح است که با توضیح هدف از اجراي طرح سعی در کسب کسب رضایت از بیماران جهت انجام جراحی 

  .رضایت آنان خواهد شد

 

  :(Ethical Review) مالحظات اخالقی

طرح پس از تصویب در کمیته اخالق دانشگاه انجام می گردد، اطالعات حاصل از طرح به صورت کلی و بدون نام منتشر 

عوارض از طرح خارج اراي بیماران د شدندو بیماران با رضایت وارد طرح  گردد طرح براي بیماران توضیح داده می

  . شدند
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  فصل چهارم

  

  یافته ها
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بیمار  100و  ETTبیمار با استقاده از روش  100در یک گروه . بیمار در دو گروه انجام شد  200این مطالعه بر روي 

ی، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک ضربان قلب(نتایج عالیم همودینامیک. اینتوبه شدند LMAبا روش

  .در بین بیماران اینتوبه شده در دو گروه با هم مقایسه شدند) و فشار خون متوسط شریانی

  

  

 مقایسه میانگین و انحراف معیار نمونه ها بر حسب سن در دو گروه: 1جدول شماره 

P value N گروه ها میانگین انحراف معیار 

0.6  100 15.9 34.1 ETT 

100  8.3 30.5 LMA 

 

  )p=0.6(همانطور که در جدول باال مشاهده می شود بین دو گروه از نظر سنی اختالف معنی داري مشاهده نشد
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 مقایسه فراوانی نمونه ها بر حسب جنس در دو گروه: 2جدول شماره 

  

  P value  تعداد  زن   مرد   گروه ها

ETT 87)87(%  18)18(%  100  0.2 

LMA  79)79(% 21)21(%  100    

  

جبدول باال نشان می دهد دو گروه از نظر میزان فراوانی در جنسیت نمونه ها اختالف معنی داري با هم 

  )p=0.2(نداشتند
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میانگین و انحراف معیار تعداد ضربانات قلبی در زمانهاي مشابه به صورت جداگانه در دو :    3جدول شماره

 )هر گروه نفر در100(گروه

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

همانطور که در جدول باال نشان داده شده است بین دو گروه در هیچ کدام از زمانها اختالف معنی داري بین میانگین 

  .ها مشاهده نشد

P 

value 
 زمان گروه میانگین  انحراف معیار

0.7  14.28 84.3 ETT Base line  
13.96 83.5 LMA 

0.1 14.74 83.5 ETT 1دقیقه قبل ازانتوباسیون  
11.43  80.09 LMA 

0.07 14.6 86.47 ETT 1بعد ازاینتوباسیون  
11.16 82.19 LMA 

0.2 10.01 86.52 ETT 2یونبعد ازاینتوباس  
11.57 81.54 LMA 

0.2 14.33 83.37 ETT 3بعد ازاینتوباسیون  
11.87 80.34 LMA 

0.3 13.70 82.13 ETT 4بعد ازاینتوباسیون  
12.45 79.89 LMA 

0.1 12.89 81.93 ETT 5بعد ازاینتوباسیون  
11.73 78.3 LMA 

0.3 12.54 78.34 ETT 10بعد ازاینتوباسیون  
11.92 76.24 LMA 
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میانگین و انحراف معیار فشار خون سیستولی بر حسب میلی مترجیوه در زمانهاي مشابه به صورت :  4جدول شماره  

  )نفر در هر گروه100(وهجداگانه در دو گر

 
P 

value 
 زمان گروه میانگین  انحراف معیار

0.1 13.2 126.54 ETT Base line  

11.25 122.92 LMA 

0.4 14.35 119 ETT 1 دقیقه قبل

 LMA 117.11 10.08  ازانتوباسیون

0.006 14.25 124.59 ETT 1بعد ازاینتوباسیون  

12.06 117.84 LMA 

0.3 13.4 119.74 ETT 2بعد ازاینتوباسیون  

11.26 117.44 LMA 

0.3 12.62 118.48 ETT 3بعد ازاینتوباسیون  

11.11 116.31 LMA 

0.7 13.26 117.48 ETT 4بعد ازاینتوباسیون  

11.50 116.67 LMA 

0.2 12.02 118.33 ETT 5بعد ازاینتوباسیون  
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دقیقه بعد از اینتوباسیون داراي اختالف معنی  1همانطور که در جدول باال نشان داده شده است دو گروه در زمان

ولی در زمانهاي دیگر داراي میانگین مشابهی بوده و با هم داراي اختالف معنی داري     )p=0.006(داري بودند

  .نبودند

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

10.43 
116. 

20 

LMA 

0.3 12.7 118.74 ETT 10زاینتوباسیونبعد ا  

10.45 116.90 LMA 
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میانگین و انحراف معیار فشار خون دیاستولی بر حسب میلی مترجیوه در زمانهاي مشابه به صورت :   5اره جدول شم

 )نفر در هر گروه100(جداگانه در دو گروه

 

 

  

  

P 

value 
 زمان گروه میانگین  انحراف معیار

0.3 10.22 79.6 ETT Base line  
9.88 78.02 LMA 

0.5 11.62 75.01 ETT 1دقیقه قبل ازانتوباسیون  
7.77 74.03 LMA 

0.004 11.2 79.52 ETT 1بعد ازاینتوباسیون  
9.99 73.9 LMA 

0.2 11.10 76.18 ETT 2بعد ازاینتوباسیون  
9.655 74.03 LMA 

0.7 12.15 74.68 ETT 3بعد ازاینتوباسیون  
9.61 74 LMA 

0.9 12.19 73.55 ETT 4بعد ازاینتوباسیون  
10.03 73.5 LMA 

0.5 11.84 74.42 ETT 5بعد ازاینتوباسیون  
9.38 73.27 LMA 

0.1 10.92 76.45 ETT 10بعد ازاینتوباسیون  
9.92 73.42 LMA 
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دقیقه بعد از اینتوباسیون داراي اختالف معنی  1همانطور که در جدول باال نشان داده شده است دو گروه در زمان

ولی در زمانهاي دیگر داراي میانگین مشابهی بوده و با هم داراي اختالف معنی داري     )p=0.004(داري بودند

  .نبودند
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میانگین و انحراف معیار فشار متوسط شریانی بر حسب میلی مترجیوه در زمانهاي مشابه به صورت :  6جدول شماره  

  )نفر در هر گروه100(جداگانه در دو گروه

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دقیقه بعد از اینتوباسیون داراي اختالف معنی  1جدول باال نشان داده شده است دو گروه در زمان همانطور که در

ولی در زمانهاي دیگر داراي میانگین مشابهی بوده و با هم داراي اختالف معنی داري     )p=0.003(داري بودند

 .نبودند

P 

value 

 زمان گروه میانگین  انحراف معیار

0.3 10.86 94.6 ETT Base line  
9.86 92.7 LMA 

0.3 12.57 90.06 ETT 1دقیقه قبل ازانتوباسیون  
7.94 88.1 LMA 

0.003 11.5 94.16 ETT 1بعد ازاینتوباسیون  
10.9 87.9 LMA 

0.4 12.1 89.83 ETT 2بعد ازاینتوباسیون  
9.9 88.3 LMA 

0.6 11.6 87.3 ETT 3بعد ازاینتوباسیون  
9.4 88.22 LMA 

0.9 11.8 87.78 ETT 4بعد ازاینتوباسیون  
9.9 87.83 LMA 

0.7 12.3 87.4 ETT 5بعد ازاینتوباسیون  
11.4 86.85 LMA 

0.4 11.3 89.01 ETT 10بعد ازاینتوباسیون  
9.5 87.62 LMA 
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  انهاي مشابه در دو گروهمقایسه میانگین ضربانات قلبی بر حسب تعداد در زم: 1شکل شماره

  
  

 )دقیقه بعد از اینتوباسیون 10از قبل از اینتوباسیون تا (  در بررسی مقایسه میانگین ضربانات قلبی در زمانهاي مورد نظر

و همانطور که مالحظه می شود این )  p=0.048(مشاهده شد بین دو گروه اختالف معنی داري وجود دارد 

دقیقه بعد از اینتوباسیون  1دقیقه بعد از اینتوباسیون مشهود بوده و در زمان  10نتوباسیون تا اختالف از زمان قبل از ای

  .می باشد LMAبیشتر از گروه  ETTبیشتر بوده به طوري که میانگین ضربانات قلبی در گروه 

 

 

LMA 
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  در دو گروه مقایسه میانگین فشار خون سیستولی بر حسب میلی متر جیوه در زمانهاي مشابه: 2شکل شماره

 

 

  
 

بیشتر  ETT مشاهده می شود میانگین فشار خون سیستول در زمانهاي بعد از اینتوباسیون در گروه  2شماره  شکلدر 

دقیقه بعد ازاینتوباسیون بیشتر مشهود می باشد ولی این اختالفات از 1بوده که این اختالف در زمان  LMPاز گروه 

  .)p=0.1(نظر آماري معنی دار نمی 

LMA 
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  مقایسه میانگین فشار خون دیاستولی بر حسب میلی متر جیوه در زمانهاي مشابه در دو گروه: 3شکل شماره

 

 

  
 

در زمان هاي مورد بررسی که   دیاستولیمشاهده می شود بین دو گروه از نظر میانگین فشار خون  3شماره شکل در 

همانطور که در شکل مشاهد می گردد  .)=p 0.03(در نمودار نشان داده شده است اختالف معنی داري وجود دارد

 ETTدقیقه بعد از اینتوباسیون مشهود می باشد بطوریکه در گروه  10و  2دقیقه ، 1این اختالف مربوط به زمانهاي 

  .می باشد LMAمیزان میانگین ها باالتر از گروه 
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  تر جیوه در زمانهاي مشابه در دو گروهمقایسه میانگین فشار خون متوسط شریانی بر حسب میلی م: 4شکل شماره

 

 

  
مشاهده می شود بین دو گروه از نظر میانگین فشار خون متوسط شریانی  در زمان هاي مورد  4شماره  شکلدر 

همانطور که در شکل نشان  .)p=0.01(بررسی که در نمودار نشان داده شده است اختالف معنی داري وجود دارد

LMA 
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میزان  ETTبعد از اینتوباسیون مشهود می باشد بطوریکه در گروه  2، 1در زمانهاي  داده شده است این اختالف

 .می باشد LMAمیانگین ها بیشتر از گروه 
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  فصل پنجم

  بحث و نتیجه گیري
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تغییرات همودینامیک ایجاد شده در اثر الرنگوسکوپی مستقیم و انتوباسیون تراشه یکی از مشکالتی است که اثرات 

اي دارند داشته است لذا از مدتها قبل در بیماران تحت بیهوشی عمومی خصوصاً کسانی که بیماري قلبی زمینهسوئی 

  .جهت کاهش این عوارض از متدهاي مختلف برقراري راه هوایی پیشنهاد شده است

شود که این ه میدر این مطالعه جهت کاهش تغییرات ایجاد شده در اثر انتوباسیون تراشه از الرنژیال ماسک استفاد

  .کندوسیله تغییرات همودینامیک کمتري ایجاد کرده و راه هوایی مطمئنی نیز براي ما فراهم می

مطالعاتی که در این زمینه در سال هاي اخیر انجام شده است موید این مطلب می باشد بطوریکه نتایج مطالعه ایی که  

خون انجام گرفت نشان داد استفاده از الرنژیال ماسک پاسخ  بر روي بیماران مبتال به افزایش فشار 2012در سال 

بردر یک مطالعه اي  2013همچنین مطالعه ایی در سال . همودینامیکی بسیار کمتري نسبت به انتوباسیون تراشه داشتند

از ساله که تحت جراحی الکتیو قرار گرفته بودند انجام شد استفاده  20- 70بیمار  50بر روي  2013که در سال 

الرنژیال ماسک در مقایسه با انتوباسیون تراشه فوائد بسیاري در کنترل همودینامیک خصوصاً در بیماران با بیماري 

  .عروق کرونري دیده شد

به طور تصادفی در یک گروه از انتوباسیون تراشه و در گروه دیگر ازالرنژیال ماسک استفاده شده  نیز در این تحقیق 

ژیال ماسک نتایج همودینامیک بهتري نسبت به گروه اینتوباسیون داخل   د که استفاده از الرننتایج کلی نشان دا است

  .تراشه دارد

نتایج مطالعه ما نشان داد که نمونه هاي دو گروه از نظر سن و جنس با هم مشابه بوده و داراري اختالف معنی داري با 

 )P>0.05(هم نبودند
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 reapeted measured ضربانات قلبی در دو گروه با استفاده از آزمون در رابطه با مقایسه میانگین تعداد 

ANOVA  نتایج نشان داد که میانگین ضربانات قلبی در گروه الرنژیال ماسک کمتر از گروه دیگر بود که این

 .) P= 0.04(دقیقه بعد از اینتوباسیون بیشتر بود 1اختالف در زمان 

 ولی و فشار خون متوسط شریانی بین دو گروه با استفاده از آزمونهمچنین مقایسه میانگین فشارخون سیست

reapeted measured ANOVA  نشان داد که میانگین فشار خون در گروه داخل تراشه بیشتر از گروه

 .) P= 0.01(دقیقه بعد از اینتوباسیون بود 2و 1الرنژیال ماسک بود و این اختالف مربوط به زمان هاي 

 reapeted measuredه میانگین فشار خون دیاستولی در دو گروه با استفاده از آزمون ولی نتایج مقایس 

ANOVA  نشان داد که بین دو گروه در طول زمانهاي مورد بررسی اختالف معنی داري مشاهده نمی

یقه دق 1ولی با استفاده از آزمون تی تست به صورت جداگانه مشاهده شد که بین دو گروه در زمان ) P=0.1(شود

بعد از اینتوباسیون اختالف معنی داري مشاهده گردید و میانگین فشار خون گروه الرنژبال ماسک کمتر از گروه 

 .)P=0.006(دیگر بود

بطور کلی با استفاده از نتایج فوق می توان نتیجه گرفت که استفاده از روش الرنژیال ماسک باعث ایجاد عالیم 

   .نتوباسیون داخل تراشه می شودهمودینامیک بهتري نسبت به گروه ای
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Comparison of hemodynamic Responses to use of Laryngeal Mask airway 
versus Endotracheal tube. 

 

OBJECTIVE: hemodynamic changes caused by Direct laryngoscopy and tracheal intubation 

have  adverse effects on the patient under general anesthesia, especially those with underlying 

heart disease. So in order to find a method that causes fewer Hemodynamic side effects in 

patients To compare the haemodynamic response to tracheal intubation using either direct 

larygoscopy or Intubating Laryngeal Mask Airway. 

METHODS: This was a prospective randomized controlled trial  200 patients undergoing 

tracheal intubation were randomly divided into two groups . One group under endotracheal 

intubation and Othe 

r group were  laryngeal mask intubation. Mean heart rate, systolic blood pressure, diastolic 

blood pressure and mean arterial pressure at 1 min before intubation and 1,2,3,4,5, and 10 min 

after intubation in both groups were compared. Chi-Square, t-test and repeated measure 

ANOVA using SPSS software was used for data analysis. 

RESULTE: In terms of age and sex, no significant differences were observed between the two 

groups. The mean heart rate in tracheal intubation by direct laryngeal mask group was higher 

than during the same period. Mean diastolic blood pressure and mean arterial pressure in direct 

intubation was higher than laryngeal mask (P> 0.05), but systolic blood pressure in both groups 

at the same time were not significantly different (P = 0١). 

CONCLUSION: Laryngeal mask airway caused Hemodynamic better scores than  direct 

endotracheal intubation. 

KEY WORD:  hemodynamic Responses, Laryngeal Mask airway, Direct  Endotracheal airway. 


