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Abstract
Background and Aim: The aim of the present study was to evaluate the efficiency and success rate
in training air duct piping using laryngoscope video, considering the importance of air duct piping
and claiming more success of direct laryngoscope video method with direct laryngoscope.
Materials and Methods: In the current interventional study, we enrolled 157 medical interns without
any intubation experience in the Emergency Department of Imam Hussein Hospital during 2016.
Individuals were divided into two groups: the first group, worked with the direct laryngoscopy, and
the second group learned to work with the video laryngoscope. To evaluate and to compare the data
in two training modalities, the performance of the individuals including seeing vocal cord, proper
positioning, correct posture to the moulage, handling and correct insertion of the laryngoscope, and
the successful intubation were recorded. All analyses were performed using SPSS, version 19.
Results: Time of intubation and observing vocal cord in the group trained with video laryngoscope
was lower than those in the direct laryngoscopy group (6.8±23.3 vs. 6.4±28.8 and 5.2±21.9 vs.
5.6±26.9 sec, respectively; P-value for both=0.001). Furthermore, failure in observing the vocal
cords in the direct laryngoscopy group was higher than those in the video laryngoscope group
(23.5 vs. %14.5, P-value=0.217). The percentages of standing in the correct position in the video
laryngoscope and direct laryngoscopy group were 85.5 and %66.7, respectively (P=0.014).
Conclusion: It seems that given the time spent on intubation and the time of observing vocal cord
in the group trained with video laryngoscope in comparison with the group who was prepared with
a direct laryngoscope, applying video laryngoscope may have better effects in educating medical
interns.
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مقایسه تاثیر آموزش لولهگذاری به کارورزان طب اورژانس با دو روش
الرنگوسکوپ مستقیم و الرنگوسکوپ ویدیویی بر پیامدهای لولهگذاری
حسین علیمحمدی ،مجید شجاعی ،حمید کریمان ،علیرضا میرخشتی ،فرزانه جعفری ،مهدی ربانی چادگانی
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گروه طب اورژانس ،دانشکده پزشکی ،بیامرستان امام حسین ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1398/2/1 :

تاریخ پذیرش مقاله1398/10/15 :

چكيده:

سابقه و هدف :هدف این تحقیق بررسی کارآیی و میزان موفقیت در آموزش لولهگذاری مجاری هوایی با استفاده از ویدیو الرنگوسکوپ توجه به اهمیت لولهگذاری
مجاری هوایی و ادعای موفقیت بیشرت روش ویدیو الرنگوسکوپ با الرنگوسکوپ مستقیم است.
مواد و روشها :در این مطالعه مداخلهای 157 ،نفر از کارورزان رشته پزشکی بدون تجربه لولهگذاری که برای گذراندن بخش طب اورژانس در سالهای  1395و
 1396در بخش اورژانس بیامرستان امام حسین حضور داشتند ،وار د مطالعه شدند .افراد به دو گروه تقسیم بندی شدند .گروه نخست ،کار با الرنگوسکوپ مستقیم و
گروه دوم ،کار با ویدیو الرنگوسکوپ را فرا گرفتند .برای ارزیابی و مقایسه دو روش آموزشی ،عملکر د افراد بر روی موالژ شامل زمان مشاهده تارهای صوتی ،موضعگیری
تدهی صحیح به موالژ ،نحوه دردست گرفنت الرنگوسکوپ و صحیح وارد کردن آن ،موفقیت در مشاهده تارهای صوتی و موفقیت در لولهگذاری ثبت شد.
صحیح ،وضعی 
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  19تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :زمان امتام لولهگذاری و زمان دیدن تارهای صوتی در گروه آموزش دیده با ویدیو الرنگوسکوپ کمرت از گروه الرنگوسکوپ ساده بود ( 32/3±6/8در مقایسه
با  82/8±6/4و  12/9±6/2در مقایسه با  62/9±5/6ثانیه=0/100 ،ارزش  .)Pهمچنین ،عدم موفقیت در دیدن تارهای صوتی در گروه الرنگوسکوپ مستقیم بیشرت از
ویدیو الرنگوسکوپ بود ( 32/5در مقایسه با 41/5درصد=0/712 ،ارزش  .) Pدرص د قرار گرفنت در موفقیت صحیح در گروه آموزش دیده با ویدیو الرنگوسکوپ و گروه
الرنگوسکوپ مستقیم به ترتیب  58/5و  66/7درصد بو د (=0/410ارزش .)P
نتیجه گیری :به نظر میرسد با توجه به کمرت بودن زمان امتام لولهگذاری و زمان مالحظه تارهای صوتی در گروهی که با ویدیو الرنگسکوپ آموزش دیده بودند،
نسبت به گروهی که با الرنگوسکپ مستقیم آموزش دیده بودند ،شاید استفاده از ویدیو الرنگسکوپ در آموزش کارورزان بهرت باشد.
واژگانكلیدی :الرنگوسکپ مستقیم ،ویدنو الرنگسکوپ ،تار صوتی
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مقدمه:
لولهگذاری تراشه در بیماران وخیم و بد ﺣال با افزایش خطر عوارض شدید از جمله
توقﻒ قلب همراه بوده است) .(1بیمارانی که در بﺨش مراقﺒتهای ویژه بستری
هستند ،به دلیﻞ اینکه در معرض هیﭙوکسمی قرار دارند ،به لولهگذاری نیاز دارند
که باید به سرعت انﺠام شود تا از آسﭙیراسیون جلوگیری شود) .(2شکست یا تاخیر
در لولهگذاری با عوارض مﺨتلﻔی از جمله فشار خون باال ،آریتمیهای قلﺒی ،وخیم
تر شدن ﺣال بیمار و مرگ در ارتﺒاط است) .(3همﭽنین مشکﻼت مربوط به لوله
گذاری ممکن است در اثر محدودیت انعطاف گردن ،ناهنﺠاریهای دهان یا مسیر
راههای هوایی ،زبان بزرگ و مشکﻼت ﺣلﻖ و تارهای صوتی باشد).(4

در نیم قرن گذشته ،لولهگذاری تراشه با استﻔاده از الرنگوسکوپ مستقیم )ساده(
انﺠام شده است .امروزه ،از وسایﻞ دقیﻖتر از جمله ویدیو الرنگوسکوپها استﻔاده
میشود که امکان مشاهده ساختار ﺣنﺠره از طریﻖ دوربین و نمایشگر را فراهم
میکنند .ویدیو الرنگوسکوپها امکان لولهگذاری موفﻖتر برای بیمارانی که
در آنها الرنگوسکوپی مستقیم دشوار به نظر میرسد ،فراهم میکند .مزیت
لولهگذاری با استﻔاده از ویدیو الرنگوسکوپها نسﺒت به الرنگوسکوپ مستقیم
در مطالعههای مشاهدهای و کارآزماییهای بالینی تایید شده است) .(6 ,5در
این زمینه مطالعههای محدودی به بررسی بکارگیری روشهای نوین از جمله
ویدیوالرنگوسکوپ در مقایسه با الرنگوسکوپ مستقیم بر پیامدهای لولهگذاری
در آموزش افراد پرداختهاند و یافتههای ضد و نقیﺾ مشاهده کردهاند .در
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مطالعه آقامحمدی و همکاران نشان داده شد که آموزش با
ویدیوالرنگوسکوپ زمان لولهگذاری موفﻖ نسﺒت به آموزش با
الرنگوسکوپ مستقیم ویدئو الرنگوسکوپ ارزش p
شاخص توده بدنی
الرنگوسکوپ مستقیم بیشتر است در ﺣالی که مشاهده ﺣنﺠره در
گروه آموزش دیده با الرنگوسکوپ مسقیم به طور معناداری بهتر
0,222
24.0±3.61
24.0±1.69
سن پزشکان
از گروه دیگر بود ) .(7در مطالعه دیگری نشان داده شد که آموزش
0.581
47.9
54.5
با روش ویدیوالرنگوسکوپ در مقایسه با الرنگوسکوپ مستقیم بر جنس پزشکان (درص د خانم ها)
روی زمان اتمام لولهگذاری موفﻖ تﻔاوت معنادار ندارد).(8
سطح معنی داری کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.
آموزش لولهگذاری به پزشکانی که برای نﺨستین بار تحت
جدول -2مقایسه اثر آموزش با الرنگوسکپ مستقیم با ویدئو الرنگوسکوپ بر کارایی و عملکرد کارورزان طب اورژانس
آموزش لولهگذاری قرار میگیرند ،با بکارگیری روشهای جدید و
ابزارهای نوین که تسهیﻞکننده این کار در ﺣداقﻞ زمان ممکن
الرنگوسکوپ مستقیم ویدئو الرنگوسکوپ ارزش p
شاخص توده بدنی
باشد ،بسیار ﺣائز اهمیت است و یادگیری بهتری فراهم خواهد شد.
>0/001
23/3±6/8
8.28±4.6
زمان اتمام لوله گذاری (ثانیه)
ویدیوالرنگوسکوپ ،با توجه به ایﺠاد دید مناسبتر برای تسهیﻞ
>0/001
21/9±6/2
26/9±5/6
عملیات لولهگذاری میتواند نسﺒت به الرنگوسکوپ مستقیم در زمان مشاهده تارهای صوتی (ثانیه)
آموزش کارورزان اولویت داشته باشد .در این زمینه اطﻼعات موجود
0/217
14/5
23/5
عدم دیدن تارهای صوتی ()%
ضد و نقیﺾ است .بنابراین هدف این تحقیﻖ بررسی کارآیی و
0/014
85/5
66/7
میزان موفقیت در آموزش لولهگذاری مﺠاری هوایی به کارورزان وضعیت گیری صحیح پزشک ()%
بﺨش اورژانس بیمارستان امام ﺣسین در سالهای  1395و 1396
0/037
74/5
56/9
وضعیت دهی صحیح به موالژ ()%
با استﻔاده از ویدیو الرنگوسکوپ در مقایسه با الرنگوسکوپ
مستقیم بود.
664/0
80/0
83/3
موقعیت صحیح الرنگوسکوپ ()%
جدول -1ویژگی پایهای پزشکان و بیماران شرکت کننده در هر یک گروههای مور د پژوهش

سطح معنی داری کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.

نتایج:
در مﺠموع تعداد  157نﻔر از کارورزان مورد مطالعه قرار گرفتند .از این تعداد102 ،
نﻔر با الرنگوسکوپ مستقیم و  55نﻔر با ویدیو الرنگوسکوپ آموزش دیدند .سن
پزشکان شرکتکننده در طرح در گروه الرنگوسکوپ مستقیم 24/1±0/69و
گروه ویدیو الرنگوسکوپ 24/3±0/61سال( بود .نسﺒت جنسیتی در هر یک از
گروههای مطالعه از نظر آماری معنادار نﺒود)جدول .(1
زمان اتمام لولهگذاری و زمان دیدن تارهای صوتی در گروه آموزش دیده
با ویدیو الرنگوسکوپ به ترتیب  23/3و  21/9ثانیه و در گروه آموزش دیده
با الرنگوسکوپ مستقیم به ترتیب  28/8و  26/9ثانیه بود که این زمانها در
گروه ویدیو الرنگوسکوپ به طور معناداری کمتر از گروه آموزش دیده با
الرنگوسکوپ مستقیم بود .با وجود اینکه عدم موفقیت در دیدن تارهای صوتی
در گروه الرنگوسکوپ مستقیم بیشتر از ویدیو الرنگوسکوپ بود ،این اختﻼف از
لحاظ آماری معنادار نﺒود .درصد قرار گرفتن پزشک در موفقیت صحیح در گروه
آموزشدیده با ویدیو الرنگوسکوپ به طور معناداری بیشتر از گروه الرنگوسکوپ
مستقیم بود؛  85/5در مقابﻞ  66/7و =0/014ارزش  .(Pبه عﻼوه ،درصد قرار
دادن موالژ در موقعیت صحیح در گروه آموزشدیده با ویدیوالرنگوسکوپ به طور
معناداری بیشتر از گروه آموزش دیده با الرنگوسکوپ مستقیم بود ) 74/5در مقابﻞ
 56/9و =0/037ارزش .(P
بحث:
یافتههای ﺣاصﻞ از این مطالعه نشان داد که فراوانی مشاهده تارهای صوتی
در گروهی که با ویدیوالرنگوسکوپ آموزش دیده بودند بیش از گروهی بود
که آموزش آنها با الرنگوسکوپ مستقیم بود .به عﻼوه در گروه آموزش دیده
با ویدیوالرنگوسکوپ ،زمان مشاهده تارهای صوتی کوتاهتر از گروهی بود که
با الرنگوسکوپ مستقیم آموزش دیده بودند .لولهگذاری تراشه یک راه ایدهآل
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مواد و روشها:
در این مطالعه مداخلهای به روش نمونهگیری مﺒتنی بر هدف 157 ،نﻔر از کارورزان
رشته پزشکی که برای گذراندن بﺨش طب اورژانس در سالهای  1395و 1396
در بﺨش اورژانس بیمارستان امام ﺣسین ﺣﻀور داشتند ،وارد مطالعه شدند .معیار
ورود به مطالعه ﺣاضر از این قرار بود که تنها کارورزانی انتﺨاب شدند که تا کنون
هیﭻ تﺠربهای در لولهگذاری نداشتند و معیار خروج از مطالعه کارورزانی بودند که
در مطالعه تمام مراﺣﻞ آموزش را ﺣﻀور نداشتهاند .افراد به دو گروه آموزشی؛
شامﻞ گروه آموزش با الرنگوسکوپ مستقیم ) (AESCULAP blades3-5و
گروه آموزش با ویدیوالرنگوسکوپ )MACINTOSH blade 3, 8402, ZX
 (monitorتقسیم شدند .مشﺨﺼات دموگرافیک افراد مورد مطالعه در فرمهای از
پیش تهیه شده تکمیﻞ شد .در ابتدا به هردو گروه در خﺼوص مدیریت راههای
هوایی آموزشهای استاندارد داده شد .در این آموزش کارگاهی ،طﺒﻖ پروتکﻞ
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،در زمینه لولهگذاری تراشه ،اندیکاسیونها و
روش انﺠام آن نیز توضیح داده شد .سﭙس ضمن توضیح کاربرد الرنگوسکوپها و
روش استﻔاده از آنها ،در مورد روش تعﺒیه لوله تراشه نیز آموزش داده شد.
گروه نﺨست ،به صورت عملی و روی موالژ ،کار با الرنگوسکوپ مستقیم را فرا
گرفتند.گروه دوم ،عﻼوه بر آموزش تﺌوری و عملی کار با الرنگوسکوپ مستقیم،
کار با ویدئوالرنگوسکوپ را نیز فرا گرفتند .پس از برگزاری کارگاه مذکور ،با ﺣﻀور
استاد یا دستیاران ارشد در بﺨش اورژانس و با رعایت تمام نکات اولیه لولهگذاری
روی موالژ انﺠام شد.
برای ارزیابی و مقایسه بین عملکرد افراد در دوگروه آموزشی ،فاصله زمانی به
دست گرفتن الرنگوسکوپ تا اعﻼم مشاهده تارهای صوتی بر ﺣسب ثانیه ثﺒت
شد .هنگام انﺠام لولهگذاری ،عواملی از قﺒیﻞ موضﻊگیری صحیح کارورز ،وضعیت
دهی صحیح به موالژ ،نحوه دردست گرفتن الرنگوسکوپ و صحیح وارد کردن
آن به دهان به صورت درست یا نادرست توسﻂ دستیار ارشد ثﺒت شد .همﭽنین
موفقیت یا عدم موفقیت مشاهده تارهای صوتی بر اساس ارزیابی دستیار ارشد به
صورت بله یا خیر ثﺒت میشد .به عﻼوه ،صحیح بودن یا نﺒودن نحوه قراردادن لوله
تراشه اعم از طرز وارد کردن ،باد کردن صحیح کاف لوله ،فیکس کردن صحیح
لوله ،به صورت درست یا نادرست درج میشد .در پایان نیز موقعیت لوله تراشه به
صورت درست یا نادرست ثﺒت شد.
در تﺠزیه و تحلیﻞ دادهها ابتدا نرمال بودن دادهها با استﻔاده از آزمون یک نمونهای
کلوموگروف –اسمیرنﻒ) (Kolmogorov-Smirnovو نمودار هیستوگرام بررسی

شد .در توصیﻒ دادهها از جدولها و شاخصهای آماری مناسب مانند میانگین
و انحراف معیار برای دادههای کمی و درصد برای دادههای کیﻔی استﻔاده شد.
برای مقایسه بین دو گروه برای دادههای کمی از آزمون  t-ﬆudentاستﻔاده شد.
در تحلیﻞ دادههای با مقیاسه کیﻔی از آزمون کای دو ) (Chi-Squareاستﻔاده
شد .نرم افزار مورد استﻔاده در این پژوهش  14.SPSS vبوده و سطح معناداری
آزمونها کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.
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برای ﺣﻔﻆ جریان هوا برای تسهیﻞ تهویه مناسب و جلوگیری از وقوع مشکﻞ در
راههای هوایی و همﭽنین پیشگیری از آسﭙیراسیون در بیماران بدون هوشیاری
است .مطالعههای متعددی نشان داده است که لولهگذاری زود هنگام ممکن
است پیامدها را در بیماران با شرایﻂ بحرانی بهﺒود بﺨشد) .(9بنابراین ،آموزش
لولهگذاری ،به عنوان یک دستورالعمﻞ برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی که
مسﺌول سﻼمت بیماران در بﺨش اورژانس هستند ،ضروری است .روشهای
سنتی آموزش ،از جمله استﻔاده از الرنگوسکوپ مستقیم با محدودیتهایی همراه
است .از این رو امروزه به دنﺒال پیشرفت در تﺠهیزات پزشکی ،آموزش لولهگذاری
تراشه با ویدیوالرنگوسکوپ میتواند آموزش به کارورزان بیتﺠربه را تسهیﻞ
بﺨشد .یکی از ویژگیهای رایﺞ این ابزار ،مشاهده دقیﻖ چشمی مﺠاری هوایی از
طریﻖ دوربینهای تعﺒیه شده است).(10
مشابه با مطالعه ﺣاضر ،در یک مطالعه که به بررسی اثر آموزش دانشﺠویان
هوشﺒری با دستگاه ویدیوالرنگوسکوپ در مقایسه الرنگوسکوپ مستقیم روی
موالژ پرداخته است ،نشان داده است که زمان اتمام لولهگذاری در گروه آموزش
دیده با دستگاه ویدیوالرنگوسکوپ نسﺒت به گروه آموزش دیده با الرنگوسکوپ
مستقیم به طور معناداری کمتر است .همﭽنین بیان شده است که از نظر موفقیت
در لولهگذاری بین دو گروه آموزشی تﻔاوت معناداری وجود ندارد) .(7در مطالعه
دیگری روی نمونههای انسانی بستری در بﺨش اورژانس نشان داده شده است که
آموزش رزیدنتهای پزشکی اورژانس با دستگاه ویدیوالرنگوسکوپ تاثیر مﺜﺒتی بر
موفقیت در به اتمام رساندن لولهگذاری نسﺒت به آموزش با الرنگوسکوپ مستقیم
ندارد ،اما با این ﺣال ،آموزش با دستگاه ویدیوالرنگوسکوپ به طور معناداری زمان
اتمام لولهگذاری را کاهش داده بود).(11
شرکت کنندگان در گروه ویدیو الرنگوسکوپ توانستند با سرعت بیشتری
نسﺒت به گروه الرنگوسکوپ مستقیم تارهای صوتی را مﻼﺣظه کنند).(12
همﭽنین  Noppensو همکاران نیز در مطالعهای نشان دادند که استﻔاده از
ویدیو الرنگوسکوپ سﺒب بهﺒود تﺼویربرداری ﺣنﺠره و افزایش میزان موفقیت
لولهگذاری در نﺨستین تﻼش در بیماران بستری در بﺨش مراقﺒتهای ویژه
شد) .(13در مقابﻞ  Lascarrouو همکاران در مطالعه خود گزارش کردند که
استﻔاده از ویدیو الرنگوسکوپ مزیت بیشتری نسﺒت به استﻔاده از الرنگوسکوپ
مستقیم ندارد) .(14در یک مطالعه مروری که به جمﻊبندی اطﻼعات موجود
پرداخته است ،بیان شده است که استﻔاده از ویدیو الرنگوسکوپ در مدیریت
راههای هوایی دشوار ،امتیازCormack–Lehaneرا بهﺒود بﺨشیده و لولهگذاری
در زمان کمتری و با موفقیت بیشتر نسﺒت به الرنگوسکوپ مستقیم انﺠام
میشود) .(16 ,15با وجود تﺼویر بسیار خوبی که از دهانه ﺣنﺠره نمایش میدهد،
وارد کردن و پیشرفت لولهگذاری داخﻞ تراشه با ویدیو الرنگوسکوپ ممکن است
گاهی اوقات شکست بﺨورد .مارتینز و همکاران نشان دادند که آموزش و استﻔاده
از ویدیو الرنگوسکوپ در مقایسه با الرنگوسکوپ مستقیم برتری معناداری از
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نتیجه گیری:
به نظر میرسد آموزش لولهگذاری به کارورزان با ویدیو الرنگوسکپ میتواند
برخی از پیامدهای لولهگذاری از جمله زمان اتمام لولهگذاری و زمان مﻼﺣظه
تارهای صوتی نسﺒت به گروه آموزش دیده با الرنگوسکپ مستقیم مناسبتر باشد.
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جهت موفقیت در لولهگذاری را نداشته و گروهی که کار با ویدیو الرنگوسکوپ را
فرا گرفته بودند شانس شکست در لولهگذاری و تکرر لولهگذاری نسﺒت به گروهی
که با النگوسکوپ مستقیم استﻔاده میکردند به طور معناداری بیشتر بود) .(16هر
یک از ویژگیهای خاص دستگاه ممکن است بسته به شرایطی که لولهگذاری در
آن انﺠام میشود ،همراه با مزایا و معایب باشند.
نکته ﺣائز اهمیت این است که هنگام آموزش با ویدیو الرنگوسکوپ این امکان
فراهم میشود که اقدامهای دانشﺠو روی نمایشگر دستگاه به دقت بررسی
شود و بازخورد مناسب در زمان مناسب به او داده شود تا اشکالها و ایرادها بر
طرف شود .به نظر میرسد این کار سﺒب میشود که یادگیری بهتر و عمیﻖتر
انﺠام گیرد .در مقابﻞ ،استﻔاده از الرنگوسکوپی مستقیم امکان مشاهده همزمان
داخﻞ دهان توسﻂ دانشﺠو و آموزشدهنده وجود ندارد .شاید این تﻔاوت بین دو
روش مورد بررسی برای لوله گذاری داخﻞ تراشه میتواند دلیلی بر تﻔاوت نتیﺠه
زمان رسیدن و دیدن تارهای صوتی بین دو گروه باشد .اگر چه تﺼویربرداری از
طنابهای صوتی گامی مﻔید در لولهگذاری موفقیتآمیز است ،اما شرط الزم و
کافی نیست .همﭽنین بسته به شرایﻂ دشوار پیش روی لولهگذار ،مﺜﻞ وجود ادم
زبان در بیمار ،به اﺣتمال ویدیو الرنگوسکوپ تﺼویر مناسﺒی را فراهم میکند
که با افزایش موفقیت در لولهگذاری و کاهش زمان در لولهگذاری همراه بوده
است) .(20مطالعههای آینده که استﻔاده از ویدیو الرنگوسکوپ را بررسی میکنند
باید عﻼوه بر اینکه میزان موفقیت اول ،نرخ شکست و کﻞ زمان برای لولهگذاری
را در نظر میگیرند ،افرادی را مورد آموزش قرار دهند که تا پیش از آن سابقه
لولهگذاری نداشته باشند که در نتیﺠه بتوان اثر مهارت پیشین را به ﺣداقﻞ کاهش
داد .نکته مهم آن است که به دلیﻞ عدم دسترسی اﻏلب مراکز درمانی به این
وسیله ،و از سوی دیگر اﺣتمال طوالنی شدن فرآیند لوله گذاری هنگام استﻔاده از
آن ،بررسیهای محدودی در خﺼوص میزان موفقیت این روش انﺠام گرفته است.
از جمله نقاط ضعﻒ این مطالعه میتوان به استﻔاده از موالژ به جای انسان اشاره
کرد .با توجه به این که در لولهگذاری در شرایﻂ بحرانی و بر روی بیمار میتواند
نتایﺞ مطالعه را تحت تاثیر قرار دهد .از دیگر نقاط ضعﻒ مطالعه عدم تناسب تعداد
افراد آموزش دیده با ویدیو الرنگوسکوپ و الرنگوسکوپ مستقیم است .همﭽنین،
هرچند سعی شده است که در این مطالعه محققان و آموزش دهندگان در انتﺨاب
نوع آموزش به کارورزان دخالت نداشته باشند ،با این ﺣﻞ ،اﺣتمال سوگیری انتﺨاب
وجود دارد.
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