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بررسی علل ،عوارض ،روش ها و زمان انجام تراکئوستومی در شهر سمنان
حميدرضا همتي ،*1محمد فروزش فرد ،1مجيد ميرمحمدخاني ،2بابک حسين زاده ،1سحر همتي
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 1گروه جراحي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي سمنان ،سمنان ،ايران
 2مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ،گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان ،سمنان ،ايران
 3كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي سمنان ،سمنان ،ايران

مقدمه :تراكئوستومي ايجاد منفذ در ناي از راه گردن ميباشد كه در آن مخاط در امتداد پوست قرار ميگيرد .امروزه تراكئوستومي با  2روش
جراحي و  PDTانجام ميشود.
مواد و روشها :اين مطالعه ،يک مطالعه كوهورت آيندهنگر بر روي كليه بيماران تراكئوستومي شده در سال  92با هدف تعيين علل ،عوارض،
روشها و زمان انجام تراكئوستومي بود .اطالعات دموگرافيک ،علل ،روش ،زمان ،مدت عمل ،مدت انتوباسيون ،مدت اقامت در  ،ICUمدت
بستري در بيمارستان و عوارض جمعآوري شد.
یافتهها 55 :بيمار وارد مطالعه شدند (26جراحي و  30 .)PDT29بيمار به صورت زودهنگام ( )Aو  25بيمار به صورت ديرهنگام ()B
تراكئوستومي شدند .شايعترين علت تراكئوستومي انتوباسيون طوالنيمدت بود .ميانگين نياز به ونتيالتور در گروه  Aبعد از
تراكئوستومي 10/7±9/52روز و در  18/6±14/39 Bروز بود ( .)P=0.024ميانگين مدت اقامت در  ICUبه ترتيب  12/70±10/24روز و
 23/44±18/49روز بود ( .)P=0.014ميانگين مدت بستري در بيمارستان به ترتيب  16/04±10/88روز و  23/48±18/47روز بود
( .)P=0.100متوسط زمان عمل در روش جراحي  19/19±5/78و در روش  4/27/42 PDTدقيقه بود ( .)P<0.001حين عمل هيچ
عارضهاي در بيماران مشاهده نشد 6 .عارضه كوتاهمدت ( )%10/09شامل  2مورد آمفيزم 2 ،مورد خونريزي از محل 1 ،مورد عفونت محل برش و
 1مورد تشکيل لخته داخل لوله تراكئوستومي مشاهده شد .تنها يک عارضه (خونريزي) در روش  PDTرخ داد .در بررسي  21بيمار زنده پس از
 3ماه از تراكئوستومي شواهدي از تنگي ناي مشاهده نشد .بين عوارض به تفکيک روش و زمان تفاوت معنيدار وجود نداشت.
نتیجهگیری :تراكئوستومي به روش  PDTيک روش مطمئن براي تامين راه هوايي در بيماران نيازمند به تهويه طوالني مدت مي باشد .در
مقايسه با روش جراحي مهم ترين فايده آن مدت كوتاه تر عمل است .تراكئوستومي زودهنگام فوائد قابل توجهي نسبت به فرم ديرهنگام دارد
كه مدت زمان كمتر نياز به ونتيالتور و مدت كمتر اقامت در ICUميباشد.
کلیدواژهها :تراكئوستومي ،تراكئوستوميپركوتانئوس ،عوارض
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