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Letter to Editor
Patients with severe respiratory distress due to Covid-19 may require endotracheal intubation due
to severe hypoxemia. To facilitate intubation and minimize the risk of staff contamination, most
guidelines recommend rapid sequence intubation using hypnotics, narcotics, and muscle
relaxants. The use of muscle relaxants may be associated with risks for some patients with Covid19: Stressful environment, inexperienced nurses in newly established wards, cumbersome
clothing, premature respiratory fatigue due to mask wearing, Also, the limited vision due to the
formation of fog on the glasses and the surface of the face shield during laryngoscopy can make
intubation difficult and time consuming. These factors, along with severe lung involvement and
hypoxemia, and underlying cardiovascular diseases may exacerbate hypoxemia and expose the
patient to hypoxic brain damage or cardiac arrest. Therefore, in Covid-19 patients, endotracheal
intubation with full personal protective equipment and the use of hypnotics and narcotics to
inhibit airway reflexes while maintaining the patient's spontaneous respiration (deep sedation)
seems to be a safer method. Otherwise, as a secondary solution, intubation is suggested by the
most experienced person.
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نامه به سردبیر
بیماران دیسترس تنفسی شدید ناشی از کووید 19-ممکن است به دلیل هیپوکسمی شدید ،نیاز به لولهگذاری تراشه داشته باشند .برای
تسهیل لولهگذاری و به حداقل رساندن ریسک آلودگی کارکنان ،اغلب گایدالینها ،روش لولهگذاری با توالی سریع با استفاده از خواب
آورها ،داروهای مخدر و شل کنندههای عضالنی را پیشنهاد میکنند.
استفاده از داروهای شل کننده عضالت ،ممکن است در بعضی از بیماران کووید 19-با خطراتی برای بیمار همراه باشد؛ محیط پر
استرس ،پرستاران کم تجربه در بخشهای تازه تأسیس ،لباسهای دست و پا گیر ،خستگی زودرس تنفسی ناشی از پوشیدن ماسک و
همچنین محدودیت دید ناشی از تشکیل مه روی شیشه عینک و سطح سپر محافظ صورت در حین الرنگوسکوپی ،میتواند لولهگذاری
را مشکل و وقتگیر نماید .این عوامل ،در کنار درگیری شدید ریه و هیپوکسیمی ناشی از آن و بیماریهای زمینهای قلبی -عروقی
ممکن است باعث تشدید هیپوکسیمی شده و بیمار را در معرض آسیب هیپوکسیک مغز یا ایست قلبی قرار دهند.
بنابراین ،به نظر میرسد در بیماران کووید ،19-لوله گذاری تراشه با تجهیزات کامل محافظت شخصی و استفاده از داروهای خواب آور و
مخدر برای مهار رفلکسهای راه هوایی همزمان با حفظ تنفس خود به خودی بیمار(آرام بخشی عمیق) ،روشی ایمنتر باشد .در غیر این
صورت ،به عنوان راهکار ثانویه ،لولهگذاری توسط با تجربه ترین فرد پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی  :کووید ،19-لولهگذاری نای ،عوارض ،شل کننده عضالت
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طرح برخی نگرانیها در مورد تجویز شل کنندههای عضالنی برای لولهگذاری تراشه در بیماران

طرح برخی نگرانیها در مورد تجویز شل کنندههای عضالنی برای لولهگذاری تراشه در بیماران کووید : 19-نامه به سردبیر 3 /

است به دلیل هیپوکسمی شدید ،نیاز به لوله گذاری تراشه داشته

کره چشم ،افزایش فشار داخل معده(خطر آسپیراسیون)،

باشند .مدیریت راه هوایی در این بیماران ،برای پزشکان و

هیپرکالمی ،درد عضالنی ( ،)Myalgiaاسپاسم عضالت فک و

بیماران با خطراتی از نظر انتقال عفونت همراه است].[1

هیپرترمی بدخیم ایجاد کنند].[6

بیشتر دستورالعملهای منتشر شده در این زمینه ،با هدف انجام

بنابراین ،به نظر میرسد برای لولهگذاری تراشه در بیماران

لولهگذاری با حداقل خطر آلودگی برای پزشکان و پرسنل نوشته

کووید ،19-لولهگذاری تراشه با تجهیزات کامل محافظت

شدهاست ،بنابراین ،روش اصلی لولهگذاری پیشنهادی ،لوله

شخصی توسط با تجربهترین فرد و استفاده از داروهای خواب

گذاری با توالی سریع ( )Rapid Sequence Intubationبا

آور و مخدر برای مهار رفلکسهای راه هوایی همزمان با حفظ

استفاده از خواب آورها ،داروهای مخدر و شل کنندههای

تنفس خود به خودی بیمار( ،)Deep Sedationروشی ایمنتر

عضالنی است].[2

باشد .در غیر این صورت ،به عنوان راهکار ثانویه ،لوله گذاری

علیرغم تأثیر تسهیل کننده داروهای شل کننده عضالنی در طی

توسط با تجربهترین فرد پیشنهاد میشود.

لولهگذاری ،خصوصاً در شرایط اتاق عمل ،استفاده از این داروها
ممکن است در بعضی از بیماران کووید 19-با خطراتی برای
بیمار همراه باشد .محیط پر استرس به دلیل بیماران هیپوکسیک
دارای بیماریهای زمینهای شدید ،بکارگیری پرستاران کم
تجربه به دلیل تأسیس بخشهای مراقبتهای ویژه جدید در
بیمارستانها ،لباسهای دست و پا گیر ،مشکالت مرتبط با
ماسک شامل :خستگی زودرس با کارهای سبکتر ،مختل شدن
ظرفیت فعالیت ،خستگی تنفسی ،افزایش نیاز به اکسیژن،
افزایش سطح دی اکسید کربن خون ،افزایش مقاومت بینی و
عدم رعایت اصول صحیح در هنگام پوشیدن ماسک تنفسی][3
و همچنین تشکیل مه روی شیشه عینک و سطح سپر محافظ
صورت( )Face Shieldدر حین الرنگوسکوپی ،به دلیل
محدودیت دید ،میتواند لولهگذاری را مشکل و وقتگیر
نماید] .[4از سوی دیگر ،بیماران مبتال به درگیری شدید ریه و
هیپوکسیمی یا بیمار مبتال به بیماریهای قلبی -عروقی ممکن
است تحمل کمبود هیپوکسی کوتاه در هنگام لولهگذاری با توالی
سریع را نداشته باشند] .[5این عوامل میتوانند هیپوکسیمی را
تشدید کنند و بیمار را در معرض آسیب هیپوکسیک مغز یا ایست
قلبی قرار دهد].[1
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بیماران دیسترس تنفسی شدید ناشی از کووید 19-ممکن
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