
Research in Medicine 2021; Vol.45; No.1;23 -27

Research on Medicine

The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences                                                                               2021 ;Vol.45; No.1

Original Article

Comparative effects of airway intubation training through 
video laryngoscopy and direct laryngoscope on intubation’s 

outcomes among emergency department interns

 Hossein Alimohammadi, Majid Shojaei, Hamid Kariman, Alireza Mirekhashti, Farzane Jafari,

Mehdi Rabbani Chadegani*

*Corresponding author: Mehdi Rabbani Chadegani      
Email: rabbani_mahdi@yahoo.com

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.

Keywords: Video laryngoscope; Simple laryngoscope; Vocal cord

Abstract

Research on Medicine

The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences                                                                               

(Received: 2019/09/26                    Accept:2020/05/6)

2021 ;Vol.45; No.1

Original Article

Department of Emergency Medicine, Imam Hossein Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ej
ou

he
sh

.s
bm

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 5

https://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-2107-fa.html


     د ور 45، شماره 1، 1400، صفحات 25 ات 27

مقاهل ژپوهشی

Research in Medicine 2021; Vol.45; No.1;23 -27

مقایسه تاثیر آموزش لوله گذاری به کارورزان طب اورژانس با د  و روش 
الرنگوسکوپ مستقیم و الرنگوسکوپ وید  یویی بر پیامد  های لوله گذاری 

حسین علی محمد  ی، مجید  شجاعی، حمید  کریمان، علیرضا میرخشتی، فرزانه جعفری، مهد  ی ربانی چاد  گانی*

نویسند ه مسئول:مهدیربانیچادگانی

rabbani_mahdi@yahoo.com :پست الکترونیک 

سابقه و هد  ف: هد ف این تحقیق بررسی کارآیی و میزان موفقیت د ر آموزش لوله گذاری مجاری هوایی با استفاد ه از وید یو الرنگوسکوپ توجه به اهمیت لوله گذاری 
مجاری هوایی و اد عای موفقیت بیشرت روش وید یو الرنگوسکوپ با الرنگوسکوپ مستقیم است.

مواد  و روش ها: د ر این مطالعه مد اخله ای، 157 نفر از کارورزان رشته پزشکی بد ون تجربه لوله گذاری که برای گذراند ن بخش طب اورژانس د ر سال های 1395 و 
1396 د ر بخش اورژانس بیامرستان امام حسین حضور د اشتند ، وارد  مطالعه شد ند . افراد  به د و گروه تقسیم بند ی شد ند . گروه نخست، کار با الرنگوسکوپ مستقیم و 

گروه د وم، کار با وید یو الرنگوسکوپ را فرا گرفتند . برای ارزیابی و مقایسه د و روش آموزشی، عملکرد  افراد  بر روی موالژ شامل زمان مشاهد ه تارهای صوتی، موضع گیری 

صحیح، وضعیت د هی صحیح به موالژ، نحوه د رد ست گرفنت الرنگوسکوپ و صحیح وارد  کرد ن آن، موفقیت د ر مشاهد ه تارهای صوتی و موفقیت د ر لوله گذاری ثبت شد . 

د اد ه ها با استفاد ه از نرم افزار SPSS  نسخه 19 تجزیه و تحلیل شد .

یافته ها: زمان امتام لوله گذاری و زمان د ید ن تارهای صوتی د ر گروه آموزش د ید ه با وید یو الرنگوسکوپ کمرت از گروه الرنگوسکوپ ساد ه بود  )6/8±32/3 د ر مقایسه 
با 6/4±82/8 و 6/2±12/9 د ر مقایسه با 5/6±62/9 ثانیه، 0/100=ارزش P(. همچنین، عد م موفقیت د ر د ید ن تارهای صوتی د ر گروه الرنگوسکوپ مستقیم بیشرت از 

وید یو الرنگوسکوپ بود  )32/5 د ر مقایسه با41/5 د رصد ، 0/712=ارزش P (. د رصد  قرار گرفنت د ر موفقیت صحیح د ر گروه آموزش د ید ه با وید یو الرنگوسکوپ و گروه 

 .)P الرنگوسکوپ مستقیم به ترتیب 58/5 و 66/7 د رصد  بود  )0/410=ارزش

 نتیجه گیری: به نظر می رسد  با توجه به کمرت بود ن زمان امتام لوله گذاری و زمان مالحظه تارهای صوتی د ر گروهی که با وید یو الرنگسکوپ آموزش د ید ه بود ند ، 
نسبت به گروهی که با الرنگوسکپ مستقیم آموزش د ید ه بود ند ، شاید  استفاد ه از وید یو الرنگسکوپ د ر آموزش کارورزان بهرت باشد .

واژگان کلید  ی: الرنگوسکپ مستقیم، وید نو الرنگسکوپ، تار صوتی

مقد مه:
لوله گذاری تراشه د ر بیماران وخیم و بد  حال با افزایش خطر عوارض شد ید  از جمله 
توقف قلب همراه بود ه است(1). بیمارانی که د ر بخش مراقبت های ویژه بستری 
هستند ، به د لیل اینکه د ر معرض هیپوکسمی قرار د ارند ، به لوله گذاری نیاز د ارند  
که باید  به سرعت انجام شود  تا از آسپیراسیون جلوگیری شود (2). شکست یا تاخیر 
د ر لوله گذاری با عوارض مختلفی از جمله فشار خون باال، آریتمی های قلبی، وخیم 
تر شد ن حال بیمار و مرگ د ر ارتباط است(3). همچنین مشکالت مربوط به لوله 
گذاری ممکن است د ر اثر محد ود یت انعطاف گرد ن، ناهنجاری های د هان یا مسیر 

راه های هوایی، زبان بزرگ و مشکالت حلق و تارهای صوتی باشد (4). 

د ر نیم قرن گذشته، لوله گذاری تراشه با استفاد ه از الرنگوسکوپ مستقیم (ساد ه) 
انجام شد ه است. امروزه، از وسایل د قیق تر از جمله وید یو الرنگوسکوپ ها استفاد ه 
می شود  که امکان مشاهد ه ساختار حنجره از طریق د وربین و نمایشگر را فراهم 
که  بیمارانی  برای  موفق تر  لوله گذاری  امکان  الرنگوسکوپ ها  وید یو  می کنند . 
مزیت  می کند .  فراهم  می رسد ،  نظر  به  د شوار  مستقیم  الرنگوسکوپی  آن ها  د ر 
مستقیم  الرنگوسکوپ  به  نسبت  الرنگوسکوپ ها  وید یو  از  استفاد ه  با  لوله گذاری 
د ر   .(6 است(5,  شد ه  تایید   بالینی  کارآزمایی های  و  مشاهد ه ای  مطالعه های  د ر 
جمله  از  نوین  روش های  بکارگیری  بررسی  به  محد ود ی  مطالعه های  زمینه  این 
لوله گذاری  پیامد های  بر  مستقیم  الرنگوسکوپ  با  مقایسه  د ر  وید یوالرنگوسکوپ 
د ر  کرد ه اند .  مشاهد ه  نقیض  و  ضد   یافته های  و  پرد اخته اند   افراد   آموزش  د ر 

گروه طب اورژانس، د انشکد ه پزشکی، بیامرستان امام حسین، د انشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی، تهران، ایران

چكيده:

تاریخپذیرشمقاله:1398/10/15 تاریخدریافتمقاله:1398/2/1
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با  آموزش  که  شد   د اد ه  نشان  همکاران  و  آقامحمد ی  مطالعه  
با  آموزش  به  نسبت  موفق  لوله گذاری  زمان  وید یوالرنگوسکوپ 
الرنگوسکوپ مستقیم بیشتر است د ر حالی که مشاهد ه حنجره د ر 
گروه آموزش د ید ه با الرنگوسکوپ مسقیم به طور معناد اری بهتر 
از گروه د یگر بود  (7). د ر مطالعه د یگری نشان د اد ه شد  که آموزش 
با روش وید یوالرنگوسکوپ د ر مقایسه با الرنگوسکوپ مستقیم بر 

روی زمان اتمام لوله گذاری موفق تفاوت معناد ار ند ارد (8).
تحت  بار  نخستین  برای  که  پزشکانی  به  لوله گذاری  آموزش 
آموزش لوله گذاری قرار می گیرند ، با بکارگیری روش های جد ید  و 
ممکن  زمان  حد اقل  د ر  کار  این  تسهیل کنند ه  که  نوین  ابزارهای 
باشد ، بسیار حائز اهمیت است و یاد گیری بهتری فراهم خواهد  شد . 
تسهیل  برای  مناسب تر  د ید   ایجاد   به  توجه  با  وید یوالرنگوسکوپ، 
د ر  مستقیم  الرنگوسکوپ  به  نسبت  می تواند   لوله گذاری  عملیات 
آموزش کارورزان اولویت د اشته باشد . د ر این زمینه اطالعات موجود  
و  کارآیی  بررسی  تحقیق  این  هد ف  بنابراین  است.  نقیض  و  ضد  
کارورزان  به  هوایی  مجاری  لوله گذاری  آموزش  د ر  موفقیت  میزان 
بخش اورژانس بیمارستان امام حسین د ر سال های 1395 و 1396 
الرنگوسکوپ  با  مقایسه  د ر  الرنگوسکوپ  وید یو  از  استفاد ه  با 

مستقیم بود . 

مواد  و روش ها:
د ر این مطالعه مد اخله ای به روش نمونه گیری مبتنی بر هد ف، 157 نفر از کارورزان 
رشته پزشکی که برای گذراند ن بخش طب اورژانس د ر سال های 1395 و 1396 
د ر بخش اورژانس بیمارستان امام حسین حضور د اشتند ، وارد  مطالعه شد ند . معیار 
ورود  به مطالعه حاضر از این قرار بود  که تنها کارورزانی انتخاب شد ند  که تا کنون 
هیچ تجربه ای د ر لوله گذاری ند اشتند  و معیار خروج از مطالعه کارورزانی بود ند  که 
آموزشی؛  گروه  د و  به  افراد   ند اشته اند .  حضور  را  آموزش  مراحل  تمام  مطالعه  د ر 
و   (AESCULAP blades3-5) مستقیم  الرنگوسکوپ  با  آموزش  گروه  شامل 
 MACINTOSH blade 3, 8402, ZX) وید یوالرنگوسکوپ با  آموزش  گروه 
monitor) تقسیم شد ند . مشخصات د موگرافیک افراد  مورد  مطالعه د ر فرم های از 
پیش تهیه شد ه تکمیل شد . د ر ابتد ا به هرد و گروه د ر خصوص مد یریت راه های 
پروتکل  طبق  کارگاهی،  آموزش  این  د ر  شد .  د اد ه  استاند ارد   آموزش های  هوایی 
د انشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی، د ر زمینه لوله گذاری تراشه، اند یکاسیون ها و 
روش انجام آن نیز توضیح د اد ه شد . سپس ضمن توضیح کاربرد  الرنگوسکوپ  ها و 

روش استفاد ه از آن ها، د ر مورد  روش تعبیه لوله تراشه نیز آموزش د اد ه شد . 
گروه نخست، به صورت عملی و روی موالژ، کار با الرنگوسکوپ مستقیم را فرا 
گرفتند .گروه د وم، عالوه بر آموزش تئوری و عملی کار با الرنگوسکوپ مستقیم، 
کار با وید ئوالرنگوسکوپ را نیز فرا گرفتند . پس از برگزاری کارگاه مذکور، با حضور 
استاد   یا د ستیاران ارشد  د ر بخش اورژانس و با رعایت تمام نکات اولیه لوله گذاری 

روی موالژ انجام شد .
به  زمانی  فاصله  آموزشی،  د وگروه  د ر  افراد   عملکرد   بین  مقایسه  و  ارزیابی  برای 
د ست گرفتن الرنگوسکوپ تا اعالم مشاهد ه تارهای صوتی بر حسب ثانیه ثبت 
شد . هنگام انجام لوله گذاری، عواملی از قبیل موضع گیری صحیح کارورز، وضعیت 
د هی صحیح به موالژ، نحوه د رد ست گرفتن الرنگوسکوپ و صحیح وارد  کرد ن 
آن به د هان به صورت د رست یا ناد رست توسط د ستیار ارشد  ثبت شد .  همچنین 
موفقیت یا عد م موفقیت مشاهد ه تارهای صوتی بر اساس ارزیابی د ستیار ارشد  به 
صورت بله یا خیر ثبت می شد . به عالوه، صحیح بود ن یا نبود ن نحوه قرارد اد ن لوله 
تراشه اعم از طرز وارد  کرد ن، باد  کرد ن صحیح کاف لوله، فیکس کرد ن صحیح 
لوله، به صورت د رست یا ناد رست د رج می شد . د ر پایان نیز موقعیت لوله تراشه به 

صورت د رست یا ناد رست ثبت شد . 
د ر تجزیه و تحلیل د اد ه ها ابتد ا نرمال بود ن د اد ه ها با استفاد ه از آزمون یک نمونه ای 
کلوموگروف –اسمیرنف(Kolmogorov-Smirnov) و نمود ار هیستوگرام بررسی 

میانگین  مانند   مناسب  آماری  شاخص های  و  جد ول ها  از  د اد ه ها  توصیف  د ر  شد . 
شد .  استفاد ه  کیفی  د اد ه های  برای  د رصد   و  کمی  د اد ه های  برای  معیار  انحراف  و 
برای مقایسه بین د و گروه برای د اد ه های کمی از آزمون t-student استفاد ه شد . 
استفاد ه   (Chi-Square) د و کای  آزمون  از  کیفی  مقیاسه  با  د اد ه های  تحلیل  د ر 
شد . نرم افزار مورد  استفاد ه د ر این پژوهش SPSS v.14 بود ه و سطح معناد اری 

آزمون ها کمتر از 0/05 د ر نظر گرفته شد .

نتایج:
د ر مجموع تعد اد  157 نفر از کارورزان مورد  مطالعه قرار گرفتند . از این تعد اد ، 102 
نفر با الرنگوسکوپ مستقیم و 55 نفر با وید یو الرنگوسکوپ آموزش د ید ند . سن 
0/69±24/1و  مستقیم  الرنگوسکوپ  گروه  د ر  طرح  د ر  شرکت کنند ه  پزشکان 
گروه وید یو الرنگوسکوپ 0/61±24/3سال) بود . نسبت جنسیتی د ر هر یک از 

گروه های مطالعه از نظر آماری معناد ار نبود (جد ول 1).
د ید ه  آموزش  گروه  د ر  صوتی  تارهای  د ید ن  زمان  و  لوله گذاری  اتمام  زمان 
د ید ه  آموزش  گروه  د ر  و  ثانیه   21/9 و   23/3 ترتیب  به  الرنگوسکوپ  وید یو  با 
د ر  زمان ها  این  که  بود   ثانیه   26/9 و   28/8 ترتیب  به  مستقیم  الرنگوسکوپ  با 
با  د ید ه  آموزش  گروه  از  کمتر  معناد اری  طور  به  الرنگوسکوپ  وید یو  گروه 
الرنگوسکوپ مستقیم بود . با وجود  اینکه عد م موفقیت د ر د ید ن تارهای صوتی 
د ر گروه الرنگوسکوپ مستقیم بیشتر از وید یو الرنگوسکوپ بود ، این اختالف از 
لحاظ آماری معناد ار نبود . د رصد  قرار گرفتن پزشک د ر موفقیت صحیح د ر گروه 
آموزش د ید ه با وید یو الرنگوسکوپ به طور معناد اری بیشتر از گروه الرنگوسکوپ 
قرار  د رصد   عالوه،  به   .(P 0/014=ارزش و   66/7 مقابل  د ر   85/5 بود ؛   مستقیم 
د اد ن موالژ د ر موقعیت صحیح د ر گروه آموزش د ید ه با وید یو الرنگوسکوپ به طور 
معناد اری بیشتر از گروه آموزش د ید ه با الرنگوسکوپ مستقیم بود  (74/5 د ر مقابل 

.(P 56/9 و 0/037=ارزش

بحث:
صوتی  تارهای  مشاهد ه  فراوانی  که  د اد   نشان  مطالعه  این  از  حاصل  یافته های 
بود   گروهی  از  بیش  بود ند   د ید ه  آموزش  وید یوالرنگوسکوپ  با  که  گروهی  د ر 
د ید ه  آموزش  گروه  د ر  عالوه  به  بود .  مستقیم  الرنگوسکوپ  با  آن ها  آموزش  که 
که  بود   گروهی  از  کوتاه تر  صوتی  تارهای  مشاهد ه  زمان  وید یوالرنگوسکوپ،  با 
اید ه آل  راه  یک  تراشه  لوله گذاری  بود ند .  د ید ه  آموزش  مستقیم  الرنگوسکوپ  با 

جد ول1-ویژگیپایهایپزشکانوبیمارانشرکتکنندهدرهریکگروههایموردپژوهش

ارزشpویدئوالرنگوسکوپالرنگوسکوپمستقیمشاخصتودهبدنی

3.610,222±1.6924.0±24.0سنپزشکان

54.547.90.581جنسپزشکان)درصدخانمها(

سطحمعنیداریکمتراز0/05درنظرگرفتهشد.

جد ول2-مقایسهاثرآموزشباالرنگوسکپمستقیمباویدئوالرنگوسکوپبرکاراییوعملکردکارورزانطباورژانس

ارزشpویدئوالرنگوسکوپالرنگوسکوپمستقیمشاخصتودهبدنی

0/001<6/8±4.623/3±8.28زماناتماملولهگذاری)ثانیه(

0/001<6/2±5/621/9±26/9زمانمشاهدهتارهایصوتی)ثانیه(

23/514/50/217عدمدیدنتارهایصوتی)%(

66/785/50/014وضعیتگیریصحیحپزشک)%(

56/974/50/037وضعیتدهیصحیحبهموالژ)%(

83/380/0664/0موقعیتصحیحالرنگوسکوپ)%(
سطحمعنیداریکمتراز0/05درنظرگرفتهشد.
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برای حفظ جریان هوا برای تسهیل تهویه مناسب و جلوگیری از وقوع مشکل د ر 
هوشیاری  بد ون  بیماران  د ر  آسپیراسیون  از  پیشگیری  همچنین  و  هوایی  راه های 
ممکن  هنگام  زود   لوله گذاری  که  است  د اد ه  نشان  متعد د ی  مطالعه های  است. 
آموزش  بنابراین،  بخشد (9).  بهبود   بحرانی  شرایط  با  بیماران  د ر  را  پیامد ها  است 
لوله گذاری، به عنوان یک د ستورالعمل برای ارائه د هند گان خد مات بهد اشتی که 
روش های  است.  ضروری  هستند ،  اورژانس  بخش  د ر  بیماران  سالمت  مسئول 
سنتی آموزش، از جمله استفاد ه از الرنگوسکوپ مستقیم با محد ود یت هایی همراه 
است. از این رو امروزه به د نبال پیشرفت د ر تجهیزات پزشکی، آموزش لوله گذاری 
تسهیل  را  بی تجربه  کارورزان  به  آموزش  می تواند   وید یوالرنگوسکوپ  با  تراشه 
بخشد . یکی از ویژگی های رایج این ابزار، مشاهد ه د قیق چشمی مجاری هوایی از 

طریق د وربین های تعبیه شد ه است(10).
د انشجویان  آموزش  اثر  بررسی  به  که  مطالعه  یک  د ر  حاضر،  مطالعه  با  مشابه 
روی  مستقیم  الرنگوسکوپ  مقایسه  د ر  وید یوالرنگوسکوپ  د ستگاه  با  هوشبری 
موالژ پرد اخته است، نشان د اد ه است که زمان اتمام لوله گذاری د ر گروه آموزش 
د ید ه با د ستگاه وید یوالرنگوسکوپ نسبت به گروه آموزش د ید ه با الرنگوسکوپ 
مستقیم به طور معناد اری کم تر است. همچنین بیان شد ه است که از نظر موفقیت 
د ر لوله گذاری بین د و گروه آموزشی تفاوت معناد اری وجود  ند ارد (7). د ر مطالعه 
د یگری روی نمونه های انسانی بستری د ر بخش اورژانس نشان د اد ه شد ه است که 
آموزش رزید نت های پزشکی اورژانس با د ستگاه وید یوالرنگوسکوپ تاثیر مثبتی بر 
موفقیت د ر به اتمام رساند ن لوله گذاری نسبت به آموزش با الرنگوسکوپ مستقیم 
ند ارد ، اما با این حال، آموزش با د ستگاه وید یوالرنگوسکوپ به طور معناد اری زمان 

اتمام لوله گذاری را کاهش د اد ه بود (11).
بیشتری  سرعت  با  توانستند   الرنگوسکوپ  وید یو  گروه  د ر  کنند گان  شرکت 
کنند (12).  مالحظه  را  صوتی  تارهای  مستقیم  الرنگوسکوپ  گروه  به  نسبت 
از  استفاد ه  که  د اد ند   نشان  مطالعه ای  د ر  نیز  همکاران  و   Noppens همچنین 
وید یو الرنگوسکوپ سبب بهبود  تصویربرد اری حنجره و افزایش میزان موفقیت 
ویژه  مراقبت های  بخش  د ر  بستری  بیماران  د ر  تالش  نخستین  د ر  لوله گذاری 
که  کرد ند   گزارش  خود   مطالعه  د ر  همکاران  و   Lascarrou مقابل  د ر  شد (13). 
استفاد ه از وید یو الرنگوسکوپ مزیت بیشتری نسبت به استفاد ه از الرنگوسکوپ 
موجود   اطالعات  جمع بند ی  به  که  مروری  مطالعه  یک  د ر  ند ارد (14).  مستقیم 
مد یریت  د ر  الرنگوسکوپ  وید یو  از  استفاد ه  که  است  شد ه  بیان  است،  پرد اخته 
راه های هوایی د شوار، امتیازCormack–Lehaneرا بهبود  بخشید ه و لوله گذاری 
انجام  مستقیم  الرنگوسکوپ  به  نسبت  بیشتر  موفقیت  با  و  کمتری  زمان  د ر 
می شود (15, 16). با وجود  تصویر بسیار خوبی که از د هانه حنجره نمایش می د هد ، 
وارد  کرد ن و پیشرفت لوله گذاری د اخل تراشه با وید یو الرنگوسکوپ ممکن است 
گاهی اوقات شکست بخورد . مارتینز و همکاران نشان د اد ند  که آموزش و استفاد ه 
از  معناد اری  برتری  مستقیم  الرنگوسکوپ  با  مقایسه  د ر  الرنگوسکوپ  وید یو  از 

جهت موفقیت د ر لوله گذاری را ند اشته و گروهی که کار با وید یو الرنگوسکوپ را 
فرا گرفته بود ند  شانس شکست د ر لوله گذاری و تکرر لوله گذاری نسبت به گروهی 
که با النگوسکوپ مستقیم استفاد ه می کرد ند  به طور معناد اری بیشتر بود (16). هر 
یک از ویژگی های خاص د ستگاه ممکن است بسته به شرایطی که لوله گذاری د ر 

آن انجام می شود ، همراه با مزایا و معایب باشند .
نکته حائز اهمیت این است که هنگام آموزش با وید یو الرنگوسکوپ این امکان 
بررسی  د قت  به  د ستگاه  نمایشگر  روی  د انشجو  اقد ام های  که  می شود   فراهم 
شود  و بازخورد  مناسب د ر زمان مناسب به او د اد ه شود  تا اشکال ها و ایراد ها بر 
عمیق تر  و  بهتر  یاد گیری  که  می شود   سبب  کار  این  می رسد   نظر  به  شود .  طرف 
انجام گیرد . د ر مقابل، استفاد ه از الرنگوسکوپی مستقیم امکان مشاهد ه همزمان 
د اخل د هان توسط د انشجو و آموزش د هند ه وجود  ند ارد . شاید  این تفاوت بین د و 
روش مورد  بررسی برای لوله گذاری د اخل تراشه می تواند  د لیلی بر تفاوت نتیجه 
زمان رسید ن و د ید ن تارهای صوتی بین د و گروه باشد . اگر چه تصویربرد اری از 
و  الزم  شرط  اما  است،  موفقیت آمیز  لوله گذاری  د ر  مفید   گامی  صوتی  طناب های 
کافی نیست. همچنین بسته به شرایط د شوار پیش روی لوله گذار، مثل وجود  اد م 
می کند   فراهم  را  مناسبی  تصویر  الرنگوسکوپ  وید یو  احتمال  به  بیمار،  د ر  زبان 
بود ه  همراه  لوله گذاری  د ر  زمان  کاهش  و  لوله گذاری  د ر  موفقیت  افزایش  با  که 
است(20). مطالعه های آیند ه که استفاد ه از وید یو الرنگوسکوپ را بررسی می کنند  
باید  عالوه بر اینکه میزان موفقیت اول، نرخ شکست و کل زمان برای لوله گذاری 
سابقه  آن  از  پیش  تا  که  د هند   قرار  آموزش  مورد   را  افراد ی  می گیرند ،  نظر  د ر  را 
لوله گذاری ند اشته باشند  که د ر نتیجه بتوان اثر مهارت پیشین را به حد اقل کاهش 
این  به  د رمانی  مراکز  اغلب  د سترسی  عد م  د لیل  به  که  است  آن  مهم  نکته  د اد . 
وسیله، و از سوی د یگر احتمال طوالنی شد ن فرآیند  لوله گذاری هنگام استفاد ه از 
آن، بررسی های محد ود ی د ر خصوص میزان موفقیت این روش انجام گرفته است.
از جمله نقاط ضعف این مطالعه می توان به استفاد ه از موالژ به جای انسان اشاره 
کرد . با توجه به این که د ر لوله گذاری د ر شرایط بحرانی و بر روی بیمار می تواند  
نتایج مطالعه را تحت تاثیر قرار د هد . از د یگر نقاط ضعف مطالعه عد م تناسب تعد اد  
افراد  آموزش د ید ه با وید یو الرنگوسکوپ و الرنگوسکوپ مستقیم است. همچنین، 
هرچند  سعی شد ه است که د ر این مطالعه محققان و آموزش د هند گان د ر انتخاب 
نوع آموزش به کارورزان د خالت ند اشته باشند ، با این حل، احتمال سوگیری انتخاب 

وجود  د ارد .

نتیجه گیری:
می تواند   الرنگوسکپ  وید یو  با  کارورزان  به  لوله گذاری  آموزش  می رسد   نظر  به 
مالحظه  زمان  و  لوله گذاری  اتمام  زمان  جمله  از  لوله گذاری  پیامد  های  از  برخی 
تارهای صوتی نسبت به گروه آموزش د ید ه با الرنگوسکپ مستقیم مناسب تر باشد .

بع :منـا
 Griesdale DE, Bosma TL, Kurth T, Isac G, Chittock  1.
 DR. Complications of endotracheal intubation in the critically ill.
Intensive care medicine. 2008;34(10):1835-42.
 .2 Jaber S, Amraoui J, Lefrant J-Y, Arich C, Cohendy R, Landreau
L, et al. Clinical practice and risk factors for immediate com-
 plications of endotracheal intubation in the intensive care unit:
 a prospective, multiple-center study. Critical care medicine.
2006;34(9):2355-61.
 .3 Martin LD, Mhyre JM, Shanks AM, Tremper KK, Kheterpal S.
 3,423 emergency tracheal intubations at a university hospitalairway
 outcomes and complications. Anesthesiology: The Journal of the
American Society of Anesthesiologists. 2011;114(1):42-8.
 4. Shiga T, Wajima Zi, Inoue T, Sakamoto A. Predicting Difficult
Intubation in Apparently Normal PatientsA Meta-analysis of Bed-

 side Screening Test Performance. Anesthesiology: The Journal
of the American Society of Anesthesiologists. 2005;103(2):429-
37.
 5. Silverberg MJ, Li N, Acquah SO, Kory PD. Comparison of
 video laryngoscopy versus direct laryngoscopy during urgent
 endotracheal intubation: a randomized controlled trial. Critical
care medicine. 2015;43(3):636-41.
 6. Lewis S, Butler A, Parker J, Cook T, Schofield-Robinson
 O, Smith A. Videolaryngoscopy versus direct laryngoscopy
 for adult patients requiring tracheal intubation: a Cochrane
 Systematic Review. BJA: British Journal of Anaesthesia.
2017;119(3):369-83.
 7. Aghamohammadi H, Massoudi N, Fathi M, Jaffari A, Gharaei
B, Moshki A. Intubation learning curve: comparison between-
 video and direct laryngoscopy by inexperienced students.
Journal of medicine and life. 2015;8(Spec Iss 4):150-3.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ej
ou

he
sh

.s
bm

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 5

https://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-2107-fa.html


مقایسه تاثیر آموزش لولهگذاری به کارورزان طب اورژانس با دو روش الرنگوسکوپ مستقیم و الرنگوسکوپ / 27

   د ور 45، شماره 1، 1400، صفحات 23 ات 27

         8.Gu M, Lian M, Gong C, Chen L, Li S. The teaching order of
 using direct laryngoscopy first may improve the learning outcome
 of endotracheal incubation: A preliminary, randomized controlled
trial. Medicine. 2019 May;98(21).
 9. Minardi J, Crocco TJ. Management of traumatic brain injury:
 first link in chain of survival. Mount Sinai Journal of Medicine: A
 Journal of Translational and Personalized Medicine: A Journal of
Translational and Personalized Medicine. 2009 Apr;76(2):138-44.
 10. Pott LM, Murray WB. Review of video laryngoscopy and
 rigid fiberoptic laryngoscopy. Current opinion in anaesthesiology.
2008;21(6):750-8.
 11. Sakles JC, Mosier J, Patanwala AE, Dicken J. Learning curves
 for direct laryngoscopy and GlideScope® video laryngoscopy in an
 emergency medicine residency. The western journal of emergency
medicine. 2014;15(7):930-7.
 12. Maartens T, de Waal B. A comparison of direct laryngoscopy
to video laryngoscopy by paramedic students in manikin-simulat-
 ed airway management scenarios. African Journal ofEmergency
Medicine. 2017;7(4):183-8.

13. Noppens RR, Geimer S, Eisel N, David M, Piepho T. Endo-
 tracheal intubation using the C-MAC® video laryngoscope or
 the Macintosh laryngoscope: a prospective, comparative study
in the ICU. Critical Care. 2012;16(3):R103.
 14. Lascarrou JB, Boisrame-Helms J, Bailly A, Le Thuaut
 A, Kamel T, Mercier E, et al. Video laryngoscopy vs direct
laryngoscopy on successful first-pass orotracheal intuba-
 tion among ICU patients: a randomized clinical trial. Jama.
2017;317(5):483-93.
 15. Niforopoulou P, Pantazopoulos I, Demestiha T, Koudouna
E, Xanthos T. Video‐laryngoscopes in the adult airway manage-
 ment: a topical review of the literature. Acta Anaesthesiologica
Scandinavica. 2010;54(9):1050-61.
 16. Narang AT, Oldeg PF, Medzon R, Mahmood AR, Spector
 JA, Robinett DA. Comparison of intubation success of video
 laryngoscopy versus direct laryngoscopy in the difficult airway
 using high-fidelity simulation. Simulation in Healthcare.
2009;4(3):160-5.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ej
ou

he
sh

.s
bm

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5

https://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-2107-fa.html
http://www.tcpdf.org

