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گذاري داخل تراشه، راه هوائيمقايسه گلو درد بعد از عمل بين سه روش لوله
اي و ماسك صورتماسك حنجره

 دكتر حسن ،4دكتر شاكر ساالري لك، 3وشدكتر رحمان عباسي، 2دكتر فرهاد حشمتي، 1دكتر محمد باقر زينالي
5سليمانپور

mb-zeinaly@umsu.ac.ir)مؤلف مسئول( استاديار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي اروميه-1
 استاديار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي اروميه -2

 استاديار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي اروميه -3

  دانشيار اپيدميولوژي گروه بهداشت و پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي اروميه-4

ه دستيار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي ارومي-5

چكيده
،  و قطر آن نوع لوله تراشهانند به عوامل متعددي م به عنوان يك عارضه فرعي در بيهوشي، گلو درد بعد از عمل:زمينه و هدف

لولة :  وسيلة راه هوايي3ما در اين پژوهش ارتباط گلودرد را با . بستگي دارد... و استفاده از سوكسينيل كولين، نيتروس اكسايد

.اي و ماسك صورت بررسي كرديم هوايي ماسك حنجرهداخل تراشه، راه

 بيمار مؤنث 180كور، به طور تصادفي بر روي يهنگر و دو سو اين مطالعه به صورت يك كارآزمائي باليني آينده: بررسيروش

ان به بيمار. به صورت الكتيو تحت عمل جراحي كوچك ارتوپدي قرار گرفتند، انجام شد كه ASA Iدر كالس  ساله، 50-25

 از لوله Iپس از تجويز پيش دارو و القاء بيهوشي، براي تأمين راه هوائي در گروه .  نفري قرار گرفتند60 گروه 3صورت تصادفي در 

.  استفاده گرديد (FM) از ماسك صورتIIIو در گروه ) LMA(اي  از راه هوايي ماسك حنجرهII در گروه ،)ETT(كافدارتراشة 

chi-square و با آزمون  spssافزاربا استفاده از نرم .يماران از نظر وجود گلو درد مورد سؤال قرار گرفتند ساعت بعد از عمل، ب24

. ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتندداده

IIIروه و در بيماران گ%  LMA( ،9/10 (II، در بيماران گروه 1/28%، )I) ETTميزان بروز گلو درد در بيماران گروه :هايافته

)FM( ،3/5 %نسبي گلو درد در گروهاحتمال بروز. محاسبه گرديد I  نسبت به گروه  II3/5 گروه برابر و نسبت بهIII ،57/2 برابر به 

، II نسبي گلو درد در گروه احتمال بروزاز طرف ديگر هر چند .)=05/0p(باشند دار ميمعنيتفاوت دست آمد كه از نظر آماري 

. )=27/0p(دار نيست معنيتفاوت باشد، ولي به لحاظ آماري  ميIIIتر از گروه  برابر بيش07/2

به طور ) LMA(اي حنجــره اين مطالعه نشان داد كه ميزان بروز گلو درد بعد از عمل با استفاده از راه هــوايي ماسك :گيرينتيجه

گر هر چند كه ميزان بروز گلو درد در موقع استفاده از راه از طرف دي. باشدمي) ETT(اي كمتر از لولة داخل تراشه قابل مالحظه

دار  ظاهر بيشتر است، ولي اين اختالف از نظر آماري معنيبه ) FM(نسبت به ماسك صورت  ) LMA(اي هــوايي ماسك حنجــره

. باشدنمي

 از عملگلو درد بعد،ماسك صورت، ايراه هوائي ماسك حنجره، لوله داخل تراشه:هاواژهكليد 

5/6/84پذيرش مقاله 30/5/84: اصالح نهايي10/3/84وصول وصول مقاله 

مقدمه
 يا (Postoperative sore throat)گلو درد بعد از عمل

درد، :  شامل گلو درد بعد از عملهارت بهتر عارضـبه عب

خارش يا سوزش گلو و احتماالً خشونت و گرفتگي 

گرددوب ميـ بيهوشي محسه فرعيـعارضبعنوان دا، ـص

48-72 (كه معموالً در طي چند روز بعد از عمل

 گلو درد بعد از.)1(رودبخود از بين مي خود)ساعت

، حنجره "Pharyngeal"منشاء حلقبا عمل ممكن است 

"Laryngeal" 2( داشته باشدنايا ي و.(
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گذاري داخل  لولهاين عارضه ارتباط زيادي با

اما با اين .دارد (Endotracheal intubation) تراشه

 درصد بيماراني كه بيهوشي آنها با ماسك 8حال در 

 نيز ديده شده است، شدهحفظFace mask )(صورت

)3(.

از طرفي اين عارضه با راه هوائي ماسك 

به عنوان  كه (Laryngeal mask airway)ايحنجره

تفاده قرار  مورد اس راه هوائينيمأتيك وسيله جديد در

له از ين وسي ا.)1(نيز گزارش گرديده است،رديگيم

ن ماسك صورت يباي مالهيي وسينظر استفاده و كارآ

(Face mask) استفاده از . باشدمي و لولة داخل تراشه

د در يلة جديك وسي به عنوان 1983 سال له ازين وسيا

دا كرد و ين گسترش پيبرقراري راه هوائي اطفال و بالغ

االت ي در اFDA كاربرد آن توسط 1991 سال در

.ديد رسييكا به تايمتحدة آمر

 عوامل ديگري غير از عوامل ،مطالعات متعدد

در ايجاد گلو درد بعد از عمل دخيل ز ينمذكور را 

 عنوان %20-100 اين عارضه را بروزاند و دانسته

اما اگر بررسي اين عارضه براساس شكايت . اندكرده

 در ،باشدبارة گلو درد  از آنها درپرسش بدون وبيماران 

.)4( درصد خواهد بود6 آن در حدود بروزاين صورت 

ثر بوده و مورد ؤ معارضهعواملي كه در ايجاد اين 

:اند عبارتند ازتحقيق قرار گرفته

تماس كاف لوله تراشه با مخاط تراشه كه منجر به -1

. شودمي) (Tracheitisالتهاب تراشه 

 پماد ليدوكائين بر سطح لوله تراشه، كه استفاده از-2

.)5(گرددمي) Laryngitis(باعث التهاب حنجره 

قطر لوله تراشه، كه منجر به التهاب  بزرگ بودن-3

.)3(گرددمي)Laryngitis(حنجره

سوكسينيل كولين يك شل كنندة عضالني -4

تواند باعث التهاب حلق ميو باشد دپالريزان مي

Pharyngitis) (عضالنيهايدردعلت آن را . شود 

- حلقي ناشي از فاسيكوالسيون عضالت )ميالژي(

. اند ذكر كرده در نتيجه استفاده از اين داروايحنجره

استفاده از دوزهاي ساب پاراليتيك نان دپوالريزان قبل 

% 68گلو درد از بروز از سوكسينيل كولين باعث كاهش 

.)3(استشده% 45به 

آنتي كولينرژيكها مثل آتروپين و تجويز -5

كاهش جهت  به عنوان پيش دارواسكوپوالمين

 را براي تواند زمينهي و راههاي هوائي ميترشحات بزاق

.بروز گلو درد فراهم كند

كه به عنوان يك هوشبر استنشاقي به كار  N2O گاز-6

تراشه  به داخل كاف لوله  نفوذ باتواندميرود، مي

 و بروز گلو ش حجم و فشار داخل كافب افزايموج

.)7،6(درد بعد از عمل شود

 براي الرنگوسكوپيانجام  وارد شدن تروما مثل-7

-، قرار دادن راه هوائي بينيگذاري داخل تراشهلوله

- يا كاتتر بيني(Naso- pharyngeal airway)حلقي

 و يا تامپون كردن گلو (Naso-gastric tube)اي معده

تواند موجب گلو  نيز مي(Sponge)قطعه گاز با يك 

.)8،7(درد بعد از عمل گردد

اي سهين مقاي در مطالعات انجام شده چن آنجا كهاز

ر يدر سالهاي اخ گروه شاهد انجام نگرفته واهمراه ب

ز ي در كشور ما ناي راه هوائي ماسك حنجرهاستفاده از

عمل، و از طرفي گلو درد بعد از ،رو به گسترش بوده

تعداد در به عنوان يك عامل آزار دهنده بعد از عمل 

ما ،دهدرخ ميقابل توجهي از بيماران بعد از بيهوشي 

اي به صورت مقايسه بروز اين عارضه را مطالعة خوددر 

لوله : سه نوع وسيله برقراري راه هوائيدر استفاده از 

 و ماسك ايهوائي ماسك حنجرهراه،هداخل تراش

.ميودي نم بررسصورت

 بررسيروش
 در مركز آموزشي 1382 در سال اين مطالعه

ك ي به صورت ه،يد مطهري اروميدرماني شه

كور، بر روي يهنگر و دو سوندهيني آيكارآزمائي بال
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 كه به ASA I ساله، در كالس 25- 50نث ؤمار مي ب180

كوچك جراحي هايو تحت عمليصورت الكت

قرار گرفتند، )  ساعت1با طول مدت كمتر از (ارتوپدي 

ماران ي  باز تائيد كميته اخالقي دانشگاه،پس . انجام شد

و با استفاده از جدول اعداد به صورت تصادفي 

. عه قرار گرفتندل نفري مورد مطا60 گروه 3در تصادفي، 

 لوله داراي، بيماران)BMI>30(بيماران بسيار چاق

،   مشكلگذاري لوله احتمالبابيماران، ايمعده- بيني

 بيمارانيهم چنين،  به گلودرد قبل از عمل مبتالبيماران

 براي و ياهبودمشكل  تهويه آنها با ماسك صورت هك

 تالش شده ر در آنها بيش از يك باLMAگذاري جاي

ن يل در آنها از آتروپيماراني كه به هر دليب و،بود

 به تمامي . از مطالعه حذف شدنداستفاده شده بود،

ح داده شد كه وسيله راه هوائي آنها دريتوضماران يب

لوله داخل تراشه، راه : طي بيهوشي يكي از سه وسيله

اي و يا ماسك صورت خواهد بود هوائي ماسك حنجره

خطر بودن هر سه روش مذكور به آنها خاطر نشان و بي

. دي مطالعه اخذ گردبهت نامة كتبي براي ورود يو رضا

 بوده وه صورت تصادفيانتخاب وسيله راه هوائي  ب

 اطالعي  استفاده مورد از نوع وسيله راه هوائي انبيمار

.ندنداشت

)ml/kg5(نگريرمحلول  بااماران ابتديكليه ب

دازوالم يو م) µg/kg1(ل ي و سپس فنتاندهيدراته گرديه

)mg/kg015/0 (فت نمودندش دارو دريايبه عنوان پ .

ونيسكواليز دوز دفاسيپس از تجوقه يدو دق

هوشي با پروپوفول ي، القاي ب)mg5(وم يآتراكور

)mg/kg2 ( ل ينيسوكساستفاده از و شلي عضالني با

 در  راه هوائيادارهبراي . انجام شد) mg/kg2(نيكول

 از راه II، در گروه )ETT( از لوله تراشة كافدارIگروه 

 از IIIو در گروه ) LMA(ايي ماسك حنجرهيهوا

هوشي با ينگهداري ب. شدماسك صورت استفاده

قة ي دق10 درmg/kg/hr10استفاده از پروپوفول 

mg/kg/hr6قة دوم و سپس ي دق10 در mg/kg/hr8اول،

د و يتروس اكساي ن مخلوطتا انتهاي عمل همراه با

ماران در طول يتنفس ب. انجام گرفت%) 50(ژن ياكس

بيهوشي به صورت خودبخودي بوده و در انتهاي عمل 

از قطع داروهاي بيهوشي و بازگشت جراحي پس 

 و  تخليهي، ترشحات دهان و حلقيرفلكسهاي راه هوا

.ي خارج شديلة راه هوايوس

 ساعت بعد از انجام عمل جراحي يكي از 24

همكاران طرح كه از نوع وسيله راه هوائي به كار رفته 

 بر بالين بيمار در بخش حضور يافته و اطالعي نداشت،

گلو درد از بيمار سوال عدم وجوددر مورد وجود يا 

با  وSPSSنرم افزار هاي به دست آمده با داده.كرد

  مورد آناليز chi-squareاستفاده از آزمون آماري 

.آماري قرار گرفتند

هايافته
ل سرماخوردگي ي نفر به دالI ،3 (ETT)در گروه 

 نفر به II ،5 (LMA) در گروه ،گذاري مجددو لوله

شتا نبودن و تالش مجدد براي رماخوردگي، نال سيدال

ل يبه دال نفر III ،3 (FM)و در گروه LMAدادن قرار

ة يش از عمل و عدم تهوي سرفه پناشتا نبودن، وجود

گذاري داخل تراشه شد، از  كه منجر به لولهخوب

مار مورد ي ب169مطالعه حذف شدند و در مجموع 

ز يو نماراني بن سن و وزنيانگيم.مطالعه قرار گرفتند

 گروه از لحاظ آماري 3ن ي بدرطول مدت عمل 

.)<05/0p ( نداشتند با همدارياختالف معني

، در ETT7/33%ماران در گروه يفراواني نسبي ب

.بود% FM7/33و در گروه % LMA54/32گروه 

مارانينسبي ب فراواني مطلق و:1جدول 
ييبر حسب نوع روش نگهداري راه هوا

ماراني و درصد بتعداد

گروه
(%)نسبي)نفر(مطلق

I(ETT)577/33گروه 

II(LMA)5554/32گروه 

III(FM)577/33گروه 

169100جمع
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 گروه 3گلو درد بعد از عمل، در كلي زان بروز يم

درصد بوده و 3/5 و 90/10، 1/28بيمورد مطالعه به ترت

 گروه از 3ن ين تفاوت در بروز كلي گلو درد در بيا

.)2جدول( )<05/0p(استدار لحاظ آماري معني

 و عدم وجود فراواني مطلق و نسبي وجود:2جدول 
 گروه مورد مطالعهدر سهمار يب169گلو درد در 

جمعداردندارد گلو درد

نسبيمطلقنسبيمطلقنسبيمطلقهوائينوع راه 

ETT419/71161/2857100گروه 

LMA491/8969/1055100گروه 

FM547/9433/557100گروه

3نان در ي، فاصلة اطم بروز گلو دردخطر نسبي

ETT و FM نسبت به FM ،LMA نسبت به ETTحالت 

chi- squareبا استفاده از آزمون كه LMAنسبت به 

. آمده است3سه شده است، در جدول يمقا

pvalueنان وي، فاصلة اطم خطر نسبي:3جدول 
 حالت مختلف3در 

P Valueنانيفاصلة اطمخطر نسبي

ETT نسبت FM33/531/17 ،64/1001/0

LMA نسبت FM07/288/7 ، 55/027/0

ETT نسبت LMA57/209/6 ، 09/1022/0

بروز گلو درد احتمال دهند كه ها نشان ميافتهين يا

FM ،33/5 نسبت به گروه ETTبه طور كلي در گروه 

شتر است و ي برابر بLMA ،57/2برابر و نسبت به گروه 

دنباشدار مياز لحاظ آماري معنيها ن اختالفيا

)05/0p>( .خطر بروز ن كه به ظاهر يبا اگر، ياز سوي د

FM07/2 نسبت به گروه LMAگلو درد در گروه 

دار ن اختالف از نظر آماري معنييشتر است، اما ايبرابر ب

 ).=27/0p(باشد نمي

بحث
زان بروز گلو درد بعد از عمل يممطالعه حاضر در 

 و گروه II (LMA)شتر از گروه ي بI (ETT)گروه در 

(FM) III در %). 26/5و % 9/10در مقابل % 7/28( بود

، بر روي اطفال )Klockgether)10اي كه توسط مطالعه

ــزان بـروز گلــو درد در ي سال انجام شــده، م4- 14

ETTاز شتري ب LMA در %). 12در مقابل % 20( بـود

LMAزان بروز گلو درد در ي، م)Nott MR)11مطالعـة 

ن در يهمچن. شده استذكر % 9/11نث ؤدر جنس م

زان بروز گلو درد بعد از عمل يم) Wiklund)12مطالعة 

كه ) Tae-Hyung)13و در مطالعة % LMA،7در 

ن گلو زاي م،گرديد انجام نيسزاراعمال جراحي وير

ن ي، كه ابودارش شده زگ% LMA10درد ناشي از

.باشديمهاي مطالعه ما همسوافتهي با جينتا

Evansاي كه توسط گر، در مطالعهي از سوي د

زان بروز ي م،سال انجام شدمار بزرگي ب300 بر روي )14(

ف يخفدرجه و با % LMA20گلودرد بعد از عمل در 

Higginsوسط قي كه تيدر تحق. گزارش شده است

گلو درد بعد از اعمال "و همكارانش تحت عنوان) 15(

زان بروز گلو درد ي صورت گرفت، م"ييجراحي سرپا

FMو % ETT4/45% ،LMA5/17بعد از عمل در 

.بوده است% 3/3

ETTماران گروه ي در ب كهدهديمطالعة ما نشان م

ماران يسه با بيزان بروز گلو درد بعد از عمل در مقايم

ن ي هم.)=001/0p(شتر استي برابر بFM33/5روه گ

 نشان داد كه FM و LMAن دو گروه يسه در بيمقا

 نسبت به LMAزان بروز عارضة مذكور در گروه يم

افته از ين ي ولي ا،باشدشتر مييببرابر FM07/2گروه 

.)=27/0p(باشد نميدار آماري معنينظر

در هنگام رسد احتمال بروز گلو درد  به نظر مي

ر از ي است كه در آن غFM مشابه LMAاستفاده از 

گري در يلة ديي دهاني وسيك راه هوايگذاري يجا

. شودمار قرار داده نمييحلق ب

تحت عنوان )Kloub)16در پژوهشي كه توسط

انجام » گذاري داخل تراشهگلو درد به دنبال لوله«

. گزارش شده است% 9/63زان بروز آن ي م.گرفت
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ك يكه تحت زناني  بر روي )Dingley)17لعة مطا

نشان داد ه مدت قرار گرفته بودند، عمل جراحي كوتا

كه بروز گلو درد بعد از عمل، در هنگام استفاده از 

LMAسه بايبل توجهي در مقاماسك صورت به طور قا

.)=02/0p(%)5/28 در مقابل %8(باشد كمتر مي

لعات اشاره شود در مطاهمانگونه كه مالحظه مي

 قابل طورزان بروز گلو درد بعد از عمل به يشده، م

ة ـن عارضه در مطالعيزان بروز ايتر از مــشي بايمالحظه

ن ـيوده است ولي از نظر اختالف بروز عارضه بـما ب

ETT،LMA و FMدر . وده استـابه مطالعة ما بـمش

Splinterة ـا در مطالعـجام شده تنهـالعات انـن مطـيب

زان بروز كلي گلو درد بعد يعنوان شده است كه م) 18(

 سال كه تحت عمل جراحي 3-12از عمل در اطفال 

و %) 9(ن بوده است يياند، پاطي قرار گرفتهيكوچك مح

LMA و ETT روش  دونيز اختالف بروز گلو درد بين

به نظر %). 13در مقابل % 5(قابل توجه نبوده است 

ا راه ي لوله داخل تراشه انتخابن مطالعة مذكور يمحقق

ثيري بر ميزان بروز گلو درد أاي تهوائي ماسك حنجره

در حالي كه مطالعة ما به صورت واضح و . ندارد

ن روش يزان بروز گلو درد را در بيدار اختالف ممعني

ETT و LMAز زان برويبه طوري كه م. دهد نشان مي

زشتر اي برابر بETT57/2 استفاده ازن عارضه دريا

LMA220/0(باشد ميp=(.

گري كه در مطالعة ما مشهود است، كاهش ينكتة د

سه ي در مقاLMA و ETTزان بروز گلو درد در روش يم

باشد نه ميين زميگر در ايج بــرخي از مطالعــات ديبا نتا

علت ). 14-17(ــز به آن اشـاره شــد ين نيش از ايكه پ

وم يكوالن آتراكوريد استفاده از دوز دفاسين مسئله شايا

)mg5ن يل كولينيق سوكسيتزرش از يپ) ديي داخل ور

ز در ي استفاده از پروپوفول ناحتماالًگر ياز سوي د. باشد

كسان ي با توجه به .)19(ر نبوده است يثأتنه بيين زميا

 گروه و استفاده از دوز 3ن يط در بيبودن شرا

 مطالعه نيماران، هر چند ما در ايكوالن در تمام بيدفاس

ون عضالني ناشي از يكوالسي فاس چگونگيميقصد نداشت

كوالن ي در حضور دوز دفاسن رايل كولينيز سوكسيتجو

ن ين حال نكتة جالب ايم، با اي بررسي كنوميآتراكور

 را در دهين پدي ااست كه ما در هنگام اجراي مطالعه

.ميماران مشاهده نكرديچ كدام از بيه

شنهاديپ
ر مطالعة ما، همانند اغلب مطالعات ي كه دياز آنجا

بروز گلو درد بعد از عمل درزان ينه، مين زميگر  در ايد

 در (LMA)اي ي ماسك حنجرهياستفاده از راه هوا

 به طور قابل توجهي(ETT) لولة داخل تراشه سه بايمقا

ماران ناشتا و يشود در بشنهاد ميي، لذا په استكمتر بود

 كه تحت اعمال جراحي ويياي رنهيماري زميبدون ب

رند، يگك ساعت قرار مييو با طول زمان كمتر از يالكت

.رديت قرار گي در اولوETT نسبت به LMAاستفاده از 
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