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Abstract
Background: Airway obstruction due to post intubation blood clot is seen in different situations. Its effects on
respiratory system could be varyies from a little change to a life-threatening disorder. Clot in endotracheal can mimic
clinical signs and radiographic changes in focal obstructive airway trac.
Clinical findings:We report the patient with severe hemoptysis due to tuberculosis. When the patient was under rigid
bronchoscopy suddenly, tracheal ruptured and tracheal tube filled of bright red blood and clot. Obstruction was
recorded. Diagnosis by clinical and para clinical and endoscopic evaluation. Initial treatments includes: lavage,
suction and pull out of clot by forceps was done. The second treatments in this situation are rigid bronchoscopy,
fogarty catheter and regional thrombolytic agents. If clot in endotracheal tube is established, treatment is changing
the tube as soon as possible. Delay can cause death or severe morbidities.
Conclusion:Airway obstruction due to blood clot is rare but is a serious dangerous complication. Early diagnosis
can be effective in prevention of life treatment disorders.
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اختالالت تنفسي متعاقب انسداد لوله تراشه توسط لخته خون گزارش يك مورد

جالب همراه با بحثي پيرامون مراقبت از 
راههاي هوايي در بيماران بد حال بخش
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چكيده

سابقه و هدف:انسداد راههاي هوايي بدليل وجود لخته خوني بعد از انتوباسيون در شرايط باليني متعددي روي مي دهد كه تظاهرات باليني متعددي دارد .اثر آن
بر روي دستگاه تنفس ،از تغيرات جزئي تا اختالل تهديد كننده حيات متغير مي باشد .وجود لخته خون در مجاري اندوتراكيال باعث بروز عاليم باليني و تغيرات
راديوگرافي مي شود ،كه با انسداد فوكال مجاري هوايي مطابقت دارد.
شرح بالینی :در این گزارش به شرح یک موردبیمار با هموپتیزی شدید ناشی از عارضه سل پرداخته ایم که تحت برونکوسکوپی رژید قرار گرفته و متاسفانه
در حین برونکوسکوپی دچار پارگی تراشه شده و به عوارض متعدد پس از آن از جمله انسداد لوله تراشه ناشی از ایجاد و تجمع لخته خون دچار گردیده است
تشخيص نهايي انسداد گذشته از عالئم بالینی و پاراکلینیکی بوسيله ارزيابي هاي اندوسكوپيك مستقيم تاييد مي گردد .اقدامات اوليه براي برداشتن لخته خون
شامل الواژ ،ساكشن كردن و خارج كردن لخته بوسيله فورسپس و از طريق برونكوسكوپ انعطاف پذير مي باشد كه در صورت ناموفق بودن روشهاي مذكور بايد
از روشهاي پيچيده تر مانند برونكوسكوپي رژيد ،كاتتر فوگارتي براي جابجا كردن لخته خون و عوامل ترومبوليتيك موضعي استفاده نمود .مراقبت دقيقي نيز بايد
ً
جهت پيشگيري و در صورت وقوع تشخيص بموقع بروز لخته در داخل خود لوله تراشه انجام شود و در صورت وقوع سريعا نسبت به درمان آن و تعويض لوله اقدام
شود .عدم تشخيص به موقع و درمان مناسب مي تواند سبب خطرات جدي و حتي مرگ بيمار گردد.
نتیجه:ایجاد عارضه انسداد راه هوایی در اثر لخته خون و مانند آن به عنوان یک عارضه نادر اما محتمل در اینگونه بیماران به شمار میرود شم دقیق بالینی تشخیص
بموقع و درست و انجام اقدامات درمانی مناسب و به هنگام میتواند در حفظ حیات و بهبود این بیماران مفید و راهگشا باشد
واژگان کلیدی :برنكوسكوپي ،لخته خون در اندوتراكيال بعد از انتوباسيون ،هموپتزي ،اختالل تنفسي

مقدمه:
انسداد مجاري هوايي در شرايط باليني متفاوتي روي ميدهد كه ميتواند ناشي
از برونكواسپاسم ،ادم مخاطي ،آسپيراسيون اجسام خارجي و ذر بيماران تحت
ونتيالسيون مكانيكي تا شدگي ) ( Kinkingيا وضعيت نامناسب لوله تراشه و يا باد
كردن بيش از حد كاف لوله تراشه باشد 1( .و )2
وجود لخته خون بعد ار انتوباسيون در مجاري هوايي يك علت نامعمول انسداد
ميباشد ولي نادر نيست .اگر به صورت تظاهري از هموپتزي باشد بايد تشخيص

هاي افتراقي هموپتزي مد نظر قرار گيرد ،اما در حدود  30درصد موارد ،لختهها
بدون وجود هموپتزي پديدار ميشوند )3( .اين نوع بطور غالب همراه با ونتيالسيون
مكانيكي طول كشيده است.
انسداد بدليل لخته خوني مي تواند نشان دهنده عوارضي چون  :برونشكتازي ( ،)4سل
( ،)5انسداد دريچه ميترال ( ،)6مالفورماسيون شريان – وريد ريوي ( ،)7انفاركتوس
ريوي ( ،)8ساركوييدوز ( ،)9برونكيال كارسنيوما ( ،)10تروماهاي داخل قفسه سينه
( ،)11تخريب مخاطي بر اثر ساكشن بوسيله كاتتر ( ،)12بيوپسي برونكو آلوئوالر الواژ
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( ،)13بيوپسي داخل برونش ( )14و جاگذاري تراكئوستومي ( )15باشد.
اين گزارش به بررسي يك مورد بيمار مي پردازد كه با هموپتزي شديد ناشي از
عارضه سل به اين مركز مراجعه نموده و تحت برونكوسكوپي قرار گرفته و متاسفانه
در حين برونكوسكوپي دچار پارگي در تراشه شده و به عوارض متعدد پس از آن از
جمله انسداد لوله تراشه ناشي از ايجاد لخته خون دچار گرديده و اداره اين بيماران و
مراقبتهاي خاص آن را مورد توجه قرار خواهد داد.
معرفي بيمار:
بیمار خانم  37ساله كه با هموپتزي در حد  1تا  2ليوان در روز مراجعه و سرفههاي
متعدد به اين مركز مراجعه نمود .بيمار سابقه طوالني مدت سل ريوي را ذكر ميكرده
و سال گذشته نيز براي يك دوره تحت درمان داروهاي ضد سل بوده است .بيمار
تحت برنكوسكوپي فيبراپتيك قرار گرفته بود و در لوب فوقاني ريه راست لخته
مشاهده شده بود و وي به بخش جراحي جهت انجام برونكوسكوپي رژيد ارجاع
گرديده بود.
بيمار در اتاق عمل تحت بيهوشي عمومي مورد برونكوسكوپي رژيد قرار گرفته ،در
ابتدا بعد از پاك كردن لخته هاي خون داخل تراشه ،لخته هاي متعدد در لوبهاي
تحتاني هر رو ريه راست و چپ ديده شد .در حين بررسي ،دهانه لوب فوقاني ريه
راست دچار خونريزي شديد ميشود .عليرغم اينكه بيمار از آغاز عمل به وضعيت
ترندلنبرگ معكوس ) (Reverse Trendelenburgو به سمت راست بود خون زيادي
(حدود  700سي سي) وارد برونش سمت چپ شده بود .در حين خونريزي بيمار دچار
افت شديد  SPO2شد و ونتيله نميگرديد .توسط جراح سعي شد كه لوله برنكوسكوپ
رژيد وارد سمت چپ مجاري گردد كه به علت ديد ناكافي ناشي از خونريزي ،بيمار
دچار پارگي در كناره چپ كارينا شد .با توجه به ادامه خونريزي منتشر از برونش راست
و پارگي ايجاد شده ،با استفاده از هدايت فيبراپتيك برنكوسكوپ ) (FOBيك لوله
باريك دابل لومن با سايز  32در سمت چپ گذاشته شد و بوسيله لوله مذكور بيمار
مورد تهويه يك ريه حين توراكوتومي راست قرار گرفت .پارگي حدوداً  2الي 2/5
سانتي متر طول داشت و برروي برونش اصلي چپ امتداد يافته بود ،ترميم گرديد.
بيمار در حين عمل تقريب ًا يك ليتر خونريزي بعالوه نشت هوا داشت كه كنترل شد و
سپس به  ICUانتقال يافت .بيمار به علت ديسترس تنفسي در صبح روز بعد مجدداً
به اتاق عمل برده و با استفاده از برونكوسكوپ فيبراپتيك ترشحهای ساكشن شد.
ليكن دچار افت  SO2به زير  80و تاكي پنه گرديدكه دوباره براي وي برنكوسكوپي
رژيد درخواست شد و خلطهاي سفت شده خوني خارج شدند .با توجه به وضعيت بيمار
بصورت انتوبه به  ICUبرگشت در حالي كه متصل به ونتيالتور با مد SIMV + PS
بود و همراه با آن سديشن فنتانيل و ميدازوالم دريافت ميكرد .به تدريج در طي 24
ساعت آينده بيمار دچار آمفيزم در ناحيه توراكس گشت كه در حال گسترش بوده ،و
نيز  Hbبيمار  7/5گزارش مي شود كه  2واحد خون دريافت ميكند.
در صبح روز بعد آمفيزم وي گسترش زيادي يافته بطوري كه نواحي صورت ،چشمها،
گردن و توراكس را فرا ميگيرد .در  ABGهمان هنگام  = PCO2 142مشاهده
ميشود .با استفاده از برونكوسكوپ فيبراپتيك در  ICUلوله تراشه بررسي شده
و لختههاي خوني فراوان مشاهده گرديد .در همان زمان  SO2بيمار  ،85 %نبض
فمورال ضعيف بود كه بالفاصله بيمار به اتاق عمل فرستاده شد .در بدو ورود به اتاق
عمل تنفس بيمار حالت  gaspingداشت و بيمار سيانوتيك بود ،نبضهاي راديال و
براكيال لمس نميشدند و نبض فمورال در حد ضعيفي بوده است .ناحيه صورت ،گردن
و توراكس داراي آمفيزم زير جلدي شديدي بوده كه به ناچار بالفاصله لوله تراشه را
خارج كرديم ،لوله كام ً
ال توسط لخته بسته شده بود .برا ي بيمار مجدداً برنكوسكوپي
رژيد صورت گرفت كه از طريق آن ونتيله شد ،ما بقي لختهها از مسير تراشه خارج
شدند .حين انجام اقدامات فوق بيمار  2نوبت دچار تاكي كاردي بطني شد كه شوك
داده شد و ليدوكائين سپس آميودارون و انفوزيون اپي نفرين – آميودارون دريافت
كرد .اولين  ABGبعد از باز شدن مسير لوله تراشه اسيدوز شديد تنفسي را نشان
ميداد .بعد از نزديك به  3ساعت ونتيالسيون با حجم كم ( )450 – 500 CCو
تعداد  15 – 18بار در دقيقه و دريافت انفوزيون آميودارون – اپي نفرين و دوبوتامين
وضعيت تهويه و اسيدو باز بيمار بطور نسبي اصالح گرديد.
بيمار در  ICUبستري شد ،هوشيار گشت جهت كنترل وضعيت تنفشي از سديشن با

فنتانيل استفاده شد .كماكان انفوزيون اپي نفرين – دوبوتامين همراه با داروهاي ضد
سل دريافت مي نمود .با انجام پاكسازي متناوب و مداوم راه هوايي از ايجاد مجدد
لخته در راههاي هوايي جلوگيري شد و بتدريج در طي  3روز آْينده بيمار از تهويه
مصنوعي  Weanگرديد.
بحث:
انسداد لوله تراشه بعلت وجود لخته خون معمو ًال میتواند بعنوان عارضهاي از
برونشكتازي ،سل ،تنگي ميترال ،مالفورماسيون شرياني ،ساركوئيدوز ،وريدي ريوي و
برونكيال كارسينوما باشد .نمونه برداری از توده مذکور و همچنین بیوپسی از بافت
راه هوایی میتواند در تشخیص علت عارضه در موارد نامشخص کمک کننده باشد.
تروماهاي داخل برونش نيز مي توانند اين عارضه را ايجاد كنند( 1الی )5اگر چه داشتن
سابقه خونريزي اخير داخل برونش توجه را به احتماالت فوق معطوف مي دارد ،ولي
در حدود  30درصد موارد بدون وجود هموپتزي هم خود را نشان ميدهد .اين تظاهر
مخفي غالب ًا در ونتيالسيون مكانيكي طول كشيده يا جايگذاري تراكئوستومي و يا
تخريب مخاطي تراكئوبرونشيال ناشي از عفونت ،تومور ،تراكئوستومي و يا ساكشن
اندوتراكيال حاصل شود كه نتيجه آن يك خونريزي ساب كلينيكال داخل برونش
است كه منجر به تشكيل لخته مي شود 6( .الی  )8بنابراين توجه به لختههاي خوني
اندوتراكيال داراي اهميت است بخصوص كه مي توانند بصورت حاد ،انسداد مجاري
هوايي را ايجاد كنند .عليرغم آنكه هموپتزي هم وجود ندارد .وقوع خونريزيهاي
جزئي هم ميتوانند در صورت عدم توجه سبب بروز انسداد نسبي يا حتي كامل
راههاي هوايي شوند انسدا نسبی راههای هوایی سبب بروز اشکال در تهویه و تبادالت
گازی میگردد و در صورت عدم تشخیص بموقع مشکالت جدی را پدید خواهد آورد
در صورت بروز انسداد کامل مساله صورت جدیتری خواهد گرفت و بصورت یک
اورژانس راه هوایی در نظر گرفته میشود.لذا توجه كافي به پيشگيري از بروز اين حالت
اهميت اهميت فراوان دارد و مراقبت تهويه اي و توجه به وضعيت تنفس ،اسيد و باز
و اصالح سريع و بموقع آن حائز اهميت فزاوان است و مراقبتهاي خاص در جهت
توجه به وضعيت تهويه به ويژه در مورد بيماراني كه تحت تهويه مكانيكي قرار دارند،
بايد بعمل آيد 11( .و  )12پاكسازي مداوم راه هوايي )(Tracheo Bronchial Toilet
در بيماران تحت تهويه مكانيكي و يا بيماراني كه به هر دليل مورد انتوباسيون
طوالني مدت قرار دارند از اهم وظايف مراقبين بيمار در  ICUميباشد )15( .نكته
مهم در بيماراني كه تحت انتوباسيون طوالني مدت قرار دارند آن است كه اين
بيماران بداليل مختلف ممكن است دچار تجمع لختههاي خوني – ترشحات و مواد
مختلف در داخل راههاي هوايي و يا و يا داخل خود لوله تراشه گردند و در صورتيكه
تشخيص به موقع و درمان الزم صورت نگيرد حتي امكان خطر مرگ براي بيماران
وجود خواهد داشت .درمان مناسب شامل خروج به موقع ترشحات بررسي مداوم
وضعيت تهويه اي و اندكسهاي آن و در صورت لزوم تعويض لوله تراشه به منظور
جلوگيري از انسداد راه هوايي مي تواند از بروز فاجعه عدم تهويه بيمار و خطرات
تهديد كننده حيات آن مفيد باشد.
روشهاي متعددي براي برداشتن لخته خوني وجود دارد .در ابتدا از روشهاي
سادهتري مانند الواژ ،ساكشن و يا استخراج لخته توسط فورسپس كه با هدايت
برونكوسكوپ انعطاف پذير انجام مي شود ،استفاده مي گردد .ولي معمو ًال نياز به
انجام اقدامات بيشتري مي باشد چون در مواردي كه نادر نيز نمي باشند ،روش
هاي مذكور موفقيت آميز نيست و اين روشهاي تكميلي شامل برونكوسكوپي رژيد
و استفاده از كاتتر فوگارتي كه بوسيله آن لخته خوني تشكيل شده جابهجا ميگردد
و عوامل ترومبولتيك موضعي مانند استرپتوكيناز نيز بايد مورد استفاده قرار گيرند.
() 13 – 14
بايد توجه داشت كه به ويژه در مورد احتمال وجود ترشحهای خوني در داخل تراشه
هنگام انتوباسيون طوالني و تهويه مكانيكي در بخشهاي مراقبت ويژه داشتن توجه
كافي به احتمال بروز اين عارضه ) (High Index of Suspicionاهميت فراواني دارد
و توجه به چگونگي تهويه ،اختالالت احتمالي آن و بروز هرگونه نقصان در وضعيت
تهويه بايد به درستي مورد توجه قرار گيرد و به سرعت با انجام اقدامات تشخيصي
شامل بررسي وضعيت ها و اندكسهاي تهويهاي ،مشاهده مستقيم داخل راههاي
هوايي با استفاده از برونكوسكوپ فيبراپتيك و ياري جستن از اقدامات مناسب و
دور ،39شماره  ،1394 ،3صفحات  152ات 155
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.بروز عوارض جديد و خطرناك گردد
:تقدیر و سپاسگزاری
مولفین از همکاری کلیه پزشکان و پرسنل بخشهای مختلف درمانی که در زمینه
 همچنین.درمان و حصول بهبودی بیمار مساعدت نمودهاند سپاسگزاری مینمایند
مولفین سپاس خاص خود را به سرکار خانم لیال مختاری به سبب همکاری بسیار
.ارزنده در کلیه مراحل نگارش مقاله تقدیم میدارند

سريع پاراكلينيك به تشخيص و درمان مناسب و سريع عارضه پرداخت و درصورت
هرگونه ترديد به امكان پذير بودن موارد فوق و يا در دسترس نبودن وسايل مذكور
 تعويض سريع و به موقع لوله تراشه توسط،يا عدم تجربه كافي در به كار بردن آنها
فرد با تجربه مهمترين كاري است كه در جهت پيشگيري از عارضه مرگ آور انسداد
.راههاي هوايي مي توان انجام داد
در موارد پرخطري همانند آنچه كه در اين گزارش ذكر گرديد ياري جستن از
همياري ساير متخصصين مثل جراحان قفسه صدري مي تواند موثر باشد و مانع
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