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 توجه :

باشرر ف یا   میتحجمه دکتح معصررهمه کرکحم مم د دکتحم سحاررتا م  کتاب حاضررح حا رر   
رارررتف و تی بحرم رو یا با  یا    ر   ( م  ح ت حمهق د جیتال)  DRMکتاب حاوم رطالعات  

اریترتش شرما کهیحآ شر آ و زما ی ه   IPباز می کنی ، ک  شرناارا ی کتاب به رمحرآ رد    
  اب فر ال ا شه  ، به احو  ر تشا رت تحجمک ر تمال می 

تحجمک رحتحرد گذرشررته و رز تهز ب ب و      گا   آ و ر تشررا رت ههررشررمن  راررت به حمهق  
مجهز یا   کتاب رجتناب  ما ی ف شرررررما با هح   و در یهد ر ا کتاب مهریمت  مهدآ ر   که 

به ارررررحو  ر تشرررررا رت تحجمک ر تمال  اب  و د   ررررره ت م حز شررررر     DRMرطالعات یا    
هترررررا رت حا ررررریه د  طی یحر ن  حمه ی و م اب   ا ه    مض حمهق  ررررراح، رلح، کییه

مصرهب دورزدآ  ) حما ت حمهق مؤ فا  و مصرنفا  و رنحمن ر  و  اشرحر  جمره م رارالمی 
 رز شما د  ایت شهدف  (  ا بع  رز ر   1365رافن  

ر تشرررا رت تحجمک  ضررره ممحو  به  رررحیه کتاب رام ر  تحو یک و شررر هیا یعح رز ر ن ه با  
 اپااگزر  شفرمیا م می کنی ، 

 انتشارات ترجمک
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 پیشگفتار 
( در دسههترم می باشههد. اما آمادگی های  زم  ETTکتاب های زیادی در مورد نحوه قرار دادن لوله تراشههه )

نی و آموزشههی، من شههاهد مشههکهت لوله  لکرد بالیاز جایگذاری لوله تراشههه چرورد در  ی سههال ها عمقبل  

گذاری تراشهه بخا ر عدم آمادگی و نداشهتن  رم مدون بودم. همانرور که می دانیم دو راه هوایی یکسهان و 

کند راه هوایی سههخت را   متناظر نمی توانیم در دنیا پیدا کنیم و ابزارهایی که ما اسههتداده می کنیم کمک می

 درصد نیست. 100 پیش بینی کنیم، اما این پیش بینی

بایسههتی برای موفقیت برنامه ریزی کرد اما برای شههکسههت هم آماده بود. این شههعاری اسههت که باید به  

دانشهوویان کلیه مقا   از کاردانی تا کارشهناسهی، کارشهناسهی ارشهد و دکتری آموز  داده شهود. همیشهه برای  

موبور به اسهتداده از پلن سهوم شهده ام، اما با سهته ها و ییرمترقبه ها آماده باشهید. زمان های زیادی من  ناخوا

آمادگی و خونسهردی و همیاری تیم برای اجرای نقش های مشهخخ خودشهان، زیرا همه می دانسهتیم که باید 

 چکار کنیم.

قبهل برنهامهه ریزی نکنیم و برای همهه انوا     بهدون راه هوایی انسهههان چیزی برای ادامهه نهدارد. بنهابراین چرا از

بیماران خود آماده نباشههیمد این کتاب به شههما نشههان می دهد که چه کسههی، چه چیزی، کوا، چه موق  و 

چروری مدیریت راه هوایی بیمار را به عهده بگیرد. همه چیز از شهههرو  کار تا قراردادن لوله بین  ناب های 

از بخش اورژانس تا   رین بخش مدیریت راه هوایی انوهام شهههده باشهههد.صهههوتی. همهه چیز تا زمانی که مهمت

مراقبت های ویژه، به اسهتاد آماده سهازی راه هوایی و اجرای آن تبدیل شهوید. بخا ر داشهته باشهید که بیماران  

پروتکل نیسهتند. هر موقعیتی منحصهر به فرد اسهت. در هر مواجهه با بیمار منحصهر به فردی مواجه می شهویم. 

 آماده باشید. ی موفقیت برنامه ریزی کنید، اما برای شکستبرا

 ، سن آنتونیو تگزام1دکتر راشل گاروین
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1 Rachel Garvin 
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 چه کسانی به لوله گذاری تراشه نیاز دارند؟  -1فصل 

 1فصل 

 چه کسانی به لوله گذاری نیاز دارند 
 1جورجیا جی. مکروی

 
ذ  

 
1 Georgia J. McRoy 

 نکات کلیدی

 لوله گذاری تراشه یک رویه تهاجمی است.◉

برای شههناخت صههحنه های بالینی مسههتلزم درمان پیشههرفته راه هوایی ◉

 مدیریت مراقبت ویژه بیماران ضروری است.

 اشه )اینتوباسیون( عبارتست از:اندیکاسیون های رایج لوله گذاری تر◉

oنارسایی تهویه 

oنارسایی اکسیژناسیون 

oمحافظت از راه هوایی 

oدوره بالینی مورد انتظار 

oانسداد راه هوایی 

هیپوکسمی و هیپرکاپنه هر دو می توانند موجب ایست تندسی و ◉

 کو پس قلبی عروقی شوند.



 یبحران مارانیب ونینتوباسیا

«2» 

 1نارسایی تهویه: نارسایی تنفسی هیپرکاپنیک 
ی یا پاسههیو اسههت، تهویه یک فرآیند فعال یا  که یک فرآیند اندعالبرخهف اکسههیژناسههیون   ◉

 اکتیو است.

می توانند   (COPDو بیماری مزمن انسههدادی ریه ) بیماری های انسههدادی از قبیل آسههم ◉

 .[4-1] ( شوند2COموجب احتبام دی اکسید کربن )

 این بیماران همچنین دچار تنگی برونش و التهاب راه هوایی می شوند. ◉

 :[6, 5] عبارتست از سایر علل هیپرکاپنه ◉

o )متابولیک )دهیدراسیون، سوء تغذیه 

o  (هنی یا صدمه نخاعیاثر بیماری عصبی عضضعف عضهنی )در 

o   بیتورات هها، از قبیهل الکهل، بهار  [5,  4,  2]کهاهش ریهت تندسهههی نهاشهههی از دارو و مواد

 هیپنوتیک-مخدرها، بنزودیازپین ها، ضد افسردگی ها، محرک های سداتیو

o آرامبخشی )مصرف سداتیو( افرا ی 

( آنقدر با  باشهد که  2PCOنیاز نیسهت که فشهار دی اکسهید کربن )  در اسهیدوز تندسهی حاد ◉

 .[7, 6] موجب اختهل وضعیت ذهنی روانی شود

مزمن انسهدادی ریه می توانند دچار اسهیدوز تندسهی حاد در مزمن بیماران مبته به بیماری  ◉

خیلی با  داشههته باشههند اما بخا ر احتبام مزمن   2PCOشههوند. این بیماران ممکن اسههت  

با  در نتیوه بیوشهیمی خون د آن را بهتر تحمل کنند )برای تایید به سهر  بیکربنات بتوانن

 ی رجو  شود(.یا سر  باز خیلی با  در گازهای خون شریان

جواب نمی دهنهد ممکن   CPAP, BIPAPکهه مهداخهتی چون    2COبیمهاران مبته بهه احتبهام   ◉

 .[8, 1] رتهاجمی شکست بخورداست به لوله گذاری نیاز پیدا کنند، اگر که رو  های یی

اسهت وضهعیت اسهیدوز تندسهی در تنظیم نگذارید اعداد و ارقام شهما را سهردرگم کنندم ممکن  ◉

 در دامنه  بیعی است. 2paCOاسیدوز متابولیک جبران نشده وجود داشته باشد حتی وقتی 

 رابره مستقیم معکوم وجود دارد:  2pCOو  pHدر اسیدمی تندسی حاد اولیه بین  ◉

o .307 pHذ2 50ذpCO 
o .207 pHذ2 60ذCOp 

 
1 Hypercapnic Respiratory Failure 



 دارند؟ ازین تراشه یگذار لوله به یکسان  چه -1 فصل

«3» 

o .17pH   70 2pCO 

 مستقیما انرباق معکوم نداشته باشند، فرآیند دومی وجود دارد.اگر این اعداد   ◉

 1نارسایی اکسیژن رسانی: نارسایی تنفسی هیپوکسمیک 
اکسهیژناسهیون یک پروسهه اندعالی یا پاسهیو اسهت و توسهی مکانیسهم هایی تغییر می کند که   ◉

 انتشار را مختل می کنند:

o 2ونرسانینی: مشکل عدم ترابق تهویه/خاکسیژن رسا علل نارسایی 

 [1] پنومونی و سایر ترشحات

 پر شدن آلوئول ها با موادی که مان  انتشار اکسیژن می شوند. ▪

 [9, 2, 1] ادم/افوژن ریوی

انتشهار جلوگیری   ازمای  بین بافتی و مایعات بافت ریه را تحت فشهار قرار داده و  ▪

 می کنند.

 [11, 10, 8] پنوموتوراکس یا سایر انوا  کو پس )آتلکتازی(

 دریه کو پس شده نمی تواند اکسیژن را منتشر کن ▪

 [11, 2] آمبولی ریوی

 به آن منتشر شود 2Oوجود ندارد که  جریان خون وجود ندارد، جایی ▪

 سموم )سیانید(

 به اکسیژن اجازه مصرف نمی دهد. ▪

o  بیماران مبته به هیپوکسههی پیشههرونده در حال بدتر شههدن ایلب دچار دیسههترم و

 .[10, 9, 5, 1] بل از اینکه دچار سیانوز شوندآژیتاسیون می شوند ق

o  عیت ذهنی شهده و به نقره عدم هوشهیاری ختم هیپوکسهی می تواند موجب اختهل وضه

 .[7, 5, 1] شود

 
1 Hypoxemic Respiratory Failure 
2 V/Q Mismatch 



 یبحران مارانیب ونینتوباسیا

«4» 

o [12] لبی عروقی شودهیپوکسی می تواند موجب ایست تندسی و کو پس ق. 

o .این می تواند نشهانه هیپوکسهی باشهد و  نسهبت به بیماران آژیته ناخو  هوشهیار باشهید

 م[10] مهلکی داشته باشدتوویز سداتیو به آنها می تواند عواقب 

o  نسی شود. در صورت امکان راه هوایی قرعی بایستی گذاشته شود قبل از اینکه موقعیت اورژا 

o  عده ای از بیماران می توانند فقی در اثر کار تندسههی خود دچار هیپوکسههمی شههده و

 .[12] نارسایی تندسی ایواد شود

o  بیماران آسمی می توانند هم نارسایی اکسیژن رسانی و هم نارسایی تهویه داشته باشند

 .[10, ۳, 2]  نش همزمان وجود داردزیرا ترشحات و انقباض برو

o   سهپسهیس موجب افزایش مصهرف اکسهیژن می شهود که با کاهش اکسهیژن رسهانی همراه

ارآمد و لحاظ کردن تمامی نیازهای د توانایی بدن در اکسهیژناسهیون کشهده و می توان

 .[6, 4,  2] متابولیک را تحت تاثیر قرار دهد

o  در این بیمهاران مهدیریهت راه هوایی برای کمهک بهه بهدن در رف  اسهههیهدوز متهابولیهک بهه

ت مناسههب ونتیهتور برای رسههیدن به ضههرورت تبدیل می شههود اما مسههتلزم تنظیما

 .[6, 2]  وضعیت جبران است

o   نتایج آزمایشهگاهی که شهاخخ با یی از نیاز به اینتوبه کردن بیمار را نشهان می دهند

علیریم مداخهت   %90و اشههبا  اکسههیژن کمتر از   mmHg 60کمتر از   PaO2شههامل 

 .[۳] ییرتهاجمی است

 محافظت راه هوایی 
 اختهل وضعیت ذهنی ◉

o   [ 9,  7,  5,  1] سرکوب هوشیاری که می تواند متعاقبًا موجب ناتوانی در حدظ راه هوایی شود . 

o  تراشهه از دسهت دادن رفلکس های محافظتی از قبیل سهرفه که مسهتلزم لوله گذاری

 .[10-8, 2, 1]د است، صرفنظر از اینکه به علت آسیب نورولوژیک یا تروماتیک باش

o  [ 10,  9,  6,  5] یت ذهنی روانی می تواند در اثر اتیولوژی های متعددی ایواد شود  اختهل وضع : 

 ه، تروما(.زی )سکتضربه مغ ▪

 ، سیستمیک(CNSعدونت ) ▪



 دارند؟ ازین تراشه یگذار لوله به یکسان  چه -1 فصل

«5 » 

 نی، توکسین ها(داروها )توویز شده، ییرقانو ▪

 [6] کنترل دما )گرمازدگی، هیپوترمی، سندرم سروتونین( ▪

 . [ 10,  6- 4, 2] صر  مقاوم که به سایر مداخهت جواب ندهد   ▪

 آسپیراسیون ◉

o   مواد آسهپیره شهده در   حوم با یممکن اسهت وضهعیت ذهنی دسهت نخورده باشهد اما

 .[6, 1]و حنوره می تواند محافظت راه هوایی را بمخا ره بیاندازد  حلق

o  [1۳, 10]ریسک های آسپیراسیون شامل موارد زیر است: 

 مرهماتمز مست ▪

 استدراغ بازگشتی ▪

 ناتوانی در مدیریت ترشحات دهان )آبسه پیش لوزه ای، آنژیوادم( ▪

 دوره بالینی مورد انتظار 
 :[10]مبارزه جویی  ◉

o بیمارانی که مسهت هسهتند، روان پریشهی حاد دارند یا تحت تاثیر مواد هسهتند ممکن 

 رناک باشنداست برای خود یا دیگران خر

o  ممکن است نیاز باشد تا امکان بررسی ایمن و مشخخ شدن آسیب های تهدید کننده

 حیات فراهم گردد

 نیاز به انتقال: ◉

 [6, 5, 1]  بیماران در خرر با ی عدم جبران حین جابوایی و انتقال ◉

 [1] بیماران بحرانی با زمان انتقال  و نی ◉

 تروما: ◉

o  [14, 4]  ی اضمحهل و اختهل وضعیتاحتمال با 

o   گردن یا آسهیب صهورت( مراجعه کننده با  بیماران تروما بی حرکت شهده )با صهدمه فقرات

 [ 15,  11- 9,  6]   وره یا وجود خون در حلق و حن   1( GCSهیپوکسی، کاهش سر  هوشیاری ) 

 
1 Glasgow Coma Scale 
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o  بیماران مبته به زخم صهورت که ممکن اسهت توانایی خارک کردن ترشهحات دهان را

 [15, 10]نداشته باشند 

o   منور به تحت  بیماران مبته به صهدمه ندوذی گردن یا هماتوم وسهی  و در حال رشهد

 [15, 10]  فشار قرار گرفتن راه هوایی

o   صهدمات قدسهه سهینه از قبیل همو/پنوموتوراکس که موجب هیپوکسهی می شهود علیریم

اینکه تخلیه شهده یا اکسهیژن درمانی مناسهب انوام می شهود، شهکسهتگی دو  رفه بی ثبات 

 [ 10,  8]  موجب خستگی ناشی از تندس دردناک می شود   یا چندگانه دنده ها که 

 انسداد راه هوایی 
 [15, 8] ادم راه هوایی ◉

o [8, 6] انسداد می تواند از دهان تا ناحیه تحت گلوتی رخ دهد 

o ادم راه هوایی ایلب با استریدور دمی همراه است 

o  کاهش اسهتریدور یک شهاخخ شهک برانگیز در مورد مشهرف به کو پس تندسهی بودن

 .[8]بیمار است 

o :علل ادم راه هوایی می تواند شامل موارد زیر باشد 

واند   بی جواب نمی دهد: پیشهرفت آن می تآنافیهکسهی که به درمان دارویی و  ▪
 به انسداد کامل راه هوایی ختم شود.

 .[9]التهاب گلوت می تواند موجب انسداد سوپراگلوتیک شود  ▪

 انویه به داروهاآنژیوادم ناشی از استعداد ژنتیکی یا ث ▪

 می تواند دسترسی لوله دهانی تراشه ای را جلوگیری کند 1آنژین لودویگ ▪

اسهتنشهاق دود می تواند موجب ادم راه هوایی شهود که ممکن اسهت نادیده گرفته  ▪
 .[4, 1]شود از آنوایی که در سر  گلوتی رخ می دهد 

o  که در آن رویکرد شههما حیاتی خواهد بود و در نظر گرفتن  اسههتموقعیت هایی  اینها

مواردی چون راه هوایی بینی تراشهه ای، جراحی فیبر نوری یا هوشهیار راه هوایی ممکن 

 .[1۳]است نیاز باشد 

 
1 Ludwig’s Angina 
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 1 [9](BFجسم خارجی ) ◉

o گلوت، در سههر  گلوت یا مادون    اقهم آسههپیره شههده می تواند راه هوایی را از با ی

 .[10]داد تراشه نیز می شود  گلوت مسدود کند که شامل انس

o ماران گروه کودکان.تاریخچه بیمار خیلی مهم است، بخصوص بی 

o  حدظ خونسههردی و آرامش بیمار برای پیشههگیری از مخا ره هر چه بیشههتر راه هوایی

 حیاتی است.

o   اگر قادر به خارک کردن جسههم خارجی نباشههیم، قرار دادن راه هوایی ماندنی و توویز

اکسهیژناسهیون و در دسهترم قرار گرفتن مناب  مناسهب  آرامبخش به بیمار برای حدظ  

 .ضروری است FBبرای خارک کردن  

 آناتومی سخت ◉

o یی بیشتر همیاری داشته باشد  وضعیت های آناتومیک که می تواند با مشکهت راه هوا

 :[15, 1۳, 11-9, 4, 2]شامل موارد زیر می باشد 

 وضعیت بد دندان ها ▪

 گردن کوتاه کلدت ▪

 چاقی ▪

 توده های دهانی صورتی ▪

 بزرگی زبان ▪

 کوچکی فک ▪

 باز شدن محدود دهان ▪

 سوختگی های وسی  ▪

  ناب های صورتی رو به جلو )قدامی( ▪

o   سهایر اخته تی که ممکن اسهت روی مدیریت راه هوایی تاثیر داشهته باشد شامل موارد

 زیر می باشد:

 
1 Foreign Bodies 
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o 1ما سیتراکئو 

o 2تنگی تحت گلوتی 

o 3توده داخل مدیاستن 
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 نکات کلیدی

از انتخابی تا تصهههادفی راسهههتا ایواد راه هوایی قرعی روی یک لزوم ◉

 متغیر است.

عواملی برای کمک به پیش بینی هر چه سههریعتر نیاز بیماران به لوله ◉

 گذاری تراشه وجود دارد.

سیری که بیمار  ی ◉ شناخت م شناخت مودد بیماران برای  سی و  برر

 می کند، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

الینی بیمار مهمتر نکنید: ارزیابی ببرای کشههیدن ماشههه به اعداد تکیه ◉

 است، داده ها فقی مکمل تصمیم شما هستند.
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 1انواع لوله گذاری تراشه 
 انتخابی 

ی تسهیل رویه های دیگر انوام می شود و از چند ساعت تا روزها قبل گذاری برا یالبا لوله ◉

 می توان برای آن برنامه ریزی کرد.

 انوام می شود.  ICUمعمو  در بخش اورژانس انوام نمی شود، اما گاهی اوقات در محیی   ◉

 آمادگی ها:

o گرفتن تاریخچه کامل و معاینات فیزیکی 

o ( ارزیابی راه های هواییLEON) [1] 

o جم  آوری ا هعات جنبی 

o مرور آلرژی ها 

o بحث خررات و مزایا با بیمار، همراه یا وکیل دارای وکالت درمانی 

o گرفتن رضایت نامه مکتوب 

o  انتخاب اینتوباسیون توالی تاخیری در مقابل سری 

o انتخاب و بحث انوا  سداتیوها و داروهای فلج کننده 

o لوله گذاری ) رنگوسکوپی مستقیم،  حث رو  های اولیه، ثانویه، ثالثیه تعیین و ب

 رنگوسکوپی ویدیویی، بوگی ارتواعی لثه و ییره(  

 :مثال

 جراحی ◉

o   ،معاینه ییر اورژانس تحت بیهوشی )سیگموئیدوسکوپی سخت

 ازوفاگوگاسترودئودنوسکوپی، ییره(

 

 

 
1 Intubation 
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L   دندان، ریش و زبان بزرگمشاهده خارجی )ترومای صورت، از دست دادن 

E  نگشت()پهنای ا 2-۳-۳ارزیابی قانون 

 FB 3فاصله دندان نیش:  
 FB 3فاصله ذهنی هیوئید ) می(:  
 FB 2فاصله تیروئید تا دهان:   

O )انسداد )التهاب اپیگلوت، آبسه و تروما 

N   آرتریت(تحرک گردن )جو  خوردگی فقرات گردنی، احتیا ات مهره های گردنی و 

 فوری 

 قداری وقت داشته باشد.بیمار ممکن است قبل از عدم جبران م ◉

 آمادگی ها:

o احیای بیمار 

لولهه گهذاری تراشهههه مشهههکهل بوده و احتمها  رویهه ترمینهال اسهههت مگر اینکهه  ▪

همودینامیک بیمار قبل، حین و پس از لوله گذاری تراشههه به دقت بهینه، پایش 

 .[4-2]و محافظت شده باشد 

o ه فیزیکی انوام شودمل و معاینتاریخچه کا 

o ( ارزیابی راه های هواییLEON )[1] 

o مرور آلرژی ها 

o بحث خررات و مزایا با بیمار، همراه یا وکیل دارای وکالت درمانی 

o   گرفتن رضایت نامه شداهی اگر بیمار ظرفیت این کار را داشته باشد، در ییر اینصورت

 باشد(.  DNIرضایت نیاز نیست )مگر 

o  انتخاب اینتوباسیون توالی تاخیری در مقابل سری 

o ا و داروهای فلج کنندهانتخاب و بحث انوا  سداتیوه 

o  ،ثالثیه لوله گذاری ) رنگوسهکوپی مسهتقیم،  تعیین و برنامه ریزی رو  های اولیه، ثانویه

  رنگوسکوپی ویدیویی، بوگی ارتواعی لثه، لوله گذاری نازوتراکئال و کریکوتومی و ییره( 


