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ABSTRACT
Background & objectives: Trauma is one of the most common causes of death in the age range 1
to 44 and the third cause of death regardless of age. Abdominal trauma is one of the most
common types of trauma. This study aimed to investigate the frequency of causes of laparotomy
in penetrating and blunt abdominal traumas in 2016.
Methods: This descriptive study was conducted on 120 medical records of patients hospitalized
for penetrating and blunt abdominal traumas in Fatemi Hospital, Ardabil, 2016. The inclusion
criterion consisted of all patients undergoing laparotomy due to abdominal trauma. In this study,
age, gender, education level, type of trauma (blunt or penetrating), results of laparotomy surgery,
physical examination and paraclinical findings of patients before operation were collected by a
researcher- made checklist.
Results: The results showed that 80% of the patients were male and 35% were in the age range
20-29years. Of patients, 38.3% had penetrating trauma and 61.7% blunt trauma. The most
common mechanism of blunt abdominal trauma was car accident (83.8%). Penetrating object was
the cause of all penetrating abdominal traumas. Peritoneal stimulation symptoms were observed in
56.5% of penetrating abdominal traumas and 62.2% of blunt abdominal traumas. Hypotension
was observed in 21.7% of patients with penetrating abdominal trauma compared with 62.2% in
patients with blunt abdominal trauma. The most prevalent damaged organ in patients with blunt
trauma was spleen (51.4%). The most prevalent damaged intraabdominal organ was small bowel
(17.4%). Negative laparotomy was significantly higher in patients with penetrating trauma than
those with blunt trauma (p<0.0001). Moreover, 9.2% of all patients had died and mortality rate
was higher in patients with blunt trauma than penetrating trauma (p<0.05) .
Conclusion: The results of this study showed that: 1. Road traffic accident and penetrating object
were the most common causes of laparotomy in patients with blunt and penetrating trauma
respectively; 2. Spleen and small bowel were the most prevalent damaged organs in blunt and
penetrating abdominal trauma respectively and; 3. Young males were at highest risk of abdominal
traumas.
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چکیده
زمینه و هدف :ترومای شکمی یکی از شایعترین علل مرگ در سننین ینک تنا  44سنالگی منیباشند .ترومنای شنک یکنی از
شایعترین موارد تروما است .الپاراتومی میتواند روش درمانی بکار برده شده در ترومای شک باشد .هدف مطالعه بررسی
فراوانی علل الپاراتومی در ترومای نافذ و غیرنافذ شکمی در سال  2335بود.
روش کار :مطالعه توصیفی حاضر بر روی پروندههای  211بیماربستری به علت ترومای نافذ و غیرنافذ شک در ییمارسنتان
دکتر فاطمی اردبیل در سال  2335که به روش سرشماری انتخاب شده بودند ،انجنام شند .معینار ورود بنه مطالعنه شنامل
تشخیص ترومای شکمی در بیماران و تشخیص جراح عمنومی در خصنو

وجنود شنرایط الپناراتومی بنود .در اینن مطالعنه

متغیرهای سن ،جنس ،سطح تحصیالت ،نوع تروما (نافذ و غیرنافذ) ،نتایج جراحی الپناراتومی یافتنههنای فیزیکنی و پاراکلینینک
بیماران قبل از عمل جراحی با استفاده از چک لیست محقق ساخته جمع آوری و در قالب نرم افزار  SPSS-16مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد  01درصد بیماران مذکر 35 ،درصد مربوط به گروه سنی  11-13سال بودند 30/3 .درصند نافنذ و
 12/3درصد غیرنافذ بودند .شایعترین مکانیس منجر به ترومای شکمی غیر نافذ ،تصنادف بنا اتومبینل بنود ( .)%03/0عالئن
تحریک پریتوئن در  51/5درصد از بیماران با ترومای شکمی نافذ و  11/1درصد از بیماران ترومای غیرنافذ مشناهده شند.
هیپوتانسیون در  12/3درصد از بیماران با ترومای شکمی نافذ و  11/1درصد از بیماران ترومای غیرنافذ مشناهده گردیند.
شایعترین ارگان آسیب دیده در بین بیماران ترومای شکمی غیرنافذ ،طحال و شایعترین اندام داخل شکمی آسیب دینده در
موارد ترومای نافذ رودهها بود .الپاراتومی منفی در بیماران با ترومای نافذ به طور قابل توجهی بیشتر از بیماران با ترومنای
غیرنافذ بود ( 3/1 .)p<1/1112درصد از کل بیماران فوت شده بودند که میزان فوتی در بین بیماران بنا ترومنای غیرنافنذ
بیشتر از بیماران با ترومای نافذ بود (.)p>1/15
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد .2 :تصادفات جاده ای و جس نافذ به ترتیب شایعترین دالیل الپاراتومی در بیماران
با ترومای نافذ و غیرنافذ بود .1 .طحال و روده کوچک به ترتیب شایعترین اندامهای داخل شکمی آسیب دینده در بیمناران
ترومای شکمی غیرنافذ و نافذ بود ،و  .3مردان جوان مهمترین جمعیت در معرض خطنر ترومنای شنکمی در محنیط منورد
مطالعه شناخته شدند.
واژههای کلیدی :الپاراتومی ،ترومای نافذ ،ترومای غیرنافذ ،شک
دریافت2331/10/31 :

پذیرش2333/13/31 :
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ترومای شکمی به هرنوع جراحنت و ترومنا بنه ناحینه

پریتونینت ودیگنر منوارد را تشنکیل منیدهند [.]22

شکمی اطالق میگردد .این تروما میتوانند نافنذ و ینا

سیدونی در مطالعه روی ترومای نافذ ،سنن متوسنط

غیرنافذ باشند و در هنر دو ننوع ممکنن اسنت ایجناد

بیماران را  11سال گزارش کرد کنه  32درصند آننان

آسیب بنه انندامهنای درون حفنره شنکمی را در پنی

مرد بودند 12 .درصد از موارد تروما ناشنی از چناقو

داشته باشد [ .]2تروما شایعترین علت مرگ در افنراد

و 11درصد ناشی از گلوله بود؛ بیشترین محل آسنیب

سنین  2تا  44سال است و از نظر شیوع سومین علنت

نیز شک بود و  12درصد از آنها تحت الپاراتومی قرار

مرگ بدون در نظر گرفتن سن به حساب میآید [.]1

گرفتند؛  4درصد موارد نیز منجر به فوت بیمنار شند

شیوع ترومای شک همچنان در حنال افنزایش اسنت و

[.]0

شک سومین قسمت بدن است که به دنبال تروما نیاز

نظر به افزایش میزان شیوع ترومای شکمی و اهمینت

بنه جراحنی دارد [ .]3طبننق گزارشننات داخلنی ،سنناالنه

مسئله برخورد با ترومنا در جوامنع بنه وین ه از نظنر

مختلنم مجنروح

هزینههنای نظنام سنالمت [ ]21و همچننین امیند بنه

میشوند و در بیشتر مواقع بنه احشنای داخنل شنکمی

زندگی مردم ایران [ ]23این مطالعه با هدف بررسنی

آسیب وارد میشود [ .]4به طور کلی مینزان منرگ و

فراوانی علل الپاراتومی در بیمناران بنا ترومنای شنک

میر ناشی از ترومای غیرنافذ ،خیلی بیشنتر از ترومنای

مراجعهکننده به بیمارسنتان فناطمی اردبینل در سنال

نافذ است و با وجود روشهای تشخیصی جدید و بهتر

 2335انجام شد.

حدود یک میلینون نفنر در حنواد

مثل سی تی اسکن ،هنوز ه ترومای شنک بنرای هنر
پزشکی مساله بغرنجی است [ .]5نزدیک به  11درصند

روش کار

ناشی از خودروهنا

مطالعه تحلیلی حاضر به صورت مقطعی در سال 2335

است و  11درصد تروماهای نافذ در ناحیه شنک روی

در بیماران با ترومای شک مراجعهکننده به بیمارستان

میدهد [ .]1طحال ،کبد ،کلیهها و رودهها شنایعتنرین

فاطمی اردبیل انجام یافته است .روش نمونهگیری بنه

اندامهنای آسنیب پنذیر در ترومنای شنکمی هسنتند.

صورت سرشماری (تمام شماری) بود و کلینه بیمناران

شایعتنرین عضنوی کنه در ترومنای غیرنافنذ آسنیب

با ترومای شنکمی مسنتعد الپناراتومی در سنال 2335

میبیند ،طحال است و شایعترین عضوی که در ترمای

وارد مطالعننه شنندند کننه بننر ایننن اسننا
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نافذ آسیب میبیند ،رودهها هستند [.]2،1،3

منتخب تعیین و دادهها از پروندههنای آنهنا اسنتخرا

بطور کلی به برش هر قسمت از شک که منجر به باز

شد .معیارهنای خنرو از مطالعنه صنرفاً عندم امکنان

شدن حفره شکمی میشود ،الپاراتومی اطالق میگردد

دستیابی به پرونده بیماران شناسنایی شنده بنه دالینل

[ .]3حدود  51درصد از همنه منراجعین بنه جراحنان

مختلم از جمله فقدان پرونده و ینا درگینری قنانونی

عمومی را اورژانسهای حاد جراحی تشکیل میدهنند

پرونده در مراجع قضایی بود .ابزار گردآوری دادهها

که حدود نیمی از این موارد به دنبنال عالئن شنکمی

چک لیست محقق ساختهای بنود کنه متغیرهنای سنن،

عمدتاً درد شکمی است که نصم این موارد نیناز بنه

جنس ،سطح تحصیالت ،نوع ترومنا (نافنذ و غیرنافنذ)،

جراحی شک پیدا میکنند [.]21

علل الپاراتومی ،نتنایج جراحنی الپناراتومی ،یافتنههنای

کاربرد الپاراتومی اورژانس بطور کلی شنامل منوارد

فیزیکی و پاراکلینیک بیماران قبل از عمل جراحی را در

زیراست -2 :ترومای شکمی -1 ،شک حاد جراحی :این

برداشننت .بننه منظننور تجزیننه و تحلیننل دادههننای

تروماهای غیرنافذ ،به علت حواد

جمعآوری شده از نرم افزار  SPSS-16و با استفاده از
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بررسی فراوانی الپاراتومی...

جداول توافقی ،میانگین و انحراف معیار برای ارائه نتایج

نظر گروه سنی ( 41نفر )%35 -بین  11تا  13سال بنود

توصیفی و آزمون کای دو و دقیق فیشر بنرای تحلینل

و بیشترین فراوانی از نظر سطح تحصنیالت متعلنق بنه

نتایج استفاده شد.

گروه دیپل با  32/3درصد بود .یافتههای توصنیفی بنه
تفکیننک دو گ نروه ترومننای نافننذ و غیرنافننذ در قالننب

یافتهها

جدول  2ارائه شده است.

از کل بیماران مورد بررسی 31 ،نفر ( )%01مذکر و 14
نفر ( )%11مونث بودند .بیشنترین فراواننی بیمناران از
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جدول  .5توزیع بیماران بر حسب متغیرهای دموگرافیک و نوع تروما

جنس

گروه سنی

سطح تحصیالت

نافذ

غیرنافذ

مذکر

)%15/1( 31

)%03/1( 11

)%01( 31

مونث

)%34/0( 21

)%21/0( 0

)%11( 14

زیر  21سال

1

)%21/1( 21

)%21( 21

 21تا  23سال

)%23/4( 0

)%23/5( 21

)%25( 20

 11تا  13سال

)%33/2( 20

)%31/4( 14

)%35( 41

 31تا  33سال

)%34/0( 21

)%23/5( 21

)%12/3( 11

 41تا  43سال

)%0/3( 4

)%21/0( 0

)%21( 21

 51تا  53سال

1

)%23/5( 21

)%0/3( 21

بی سواد

1

)%13/3( 11

)%20/3( 11

سیکل

)%31/4( 24

)%20/3( 24

)%13/3( 10

دیپل

)%43/5( 11

)%14/3( 20

)%32/3( 30

کاردانی

)%12/3( 21

)%5/4( 4

)%22/3( 24

کارشناسی

)%4/3( 1

)%12/1( 21

)%25( 20

1/112

1/112

1/112

مکانیس تروما در  11نفر ( )%52/3تصادف با اتومبینل،

نافذ مشاهده شد و بیشترین فراوانی را در بنین سنایر

 21نفر ( )%0/3سقوط از ارتفاع 41 ،نفر ( )%30/3جس

آسیبها داشت .همچنین از نظنر اینن آسنیب اخنتالف

ورزشنی بنود .مکانیسن

معناداری بین دو گروه نافذ و غیرنافنذ وجنود داشنت

نافذ و  1نفر ( )%2/3حنواد

تروما در همه بیماران ترومای نافذ ،جس نافذ بود .از

ولی سایر آسیبها اختالف معناداری بین این دو گنروه

 34مورد ترومای غیرنافذ ،مکانیس تروما در  11نفنر

نشان نداد.

( )%03/0تصادف با اتومبیل 21 ،نفر ( )%23/5سقوط از

از کل بیماران مورد بررسی ،در  34نفر ( )%30/3نتیجه

ورزشی بنود .دو گنروه

الپننناراتومی مثبنننت و در  11نفنننر ( )%12/3نتیجنننه

ارتفاع و  1نفر ( )%1/3حواد

بیماران با ترومای نافنذ و غیرنافنذ از لحنا مکانیسن

الپاراتومی منفی بود .دو گروه بیماران با ترومای نافنذ

ترومنننا دارای اخنننتالف آمننناری معننننیداری بودنننند

و غیرنافننذ از لحننا نتیجننه الپنناراتومی دارای اخننتالف

(.)p<1/1112

آماری معنیداری میباشند (.)p<1/1112

آسیب به طحال در  4نفر ( )%0/3از بیماران با ترومای
نافذ و در  30نفر ( )%52/4از بیماران بنا ترومنای غینر
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متغیر اصلی

زیر مولفه

نوع تروما

مجموع

P-Value
(کای دو/دقیق فیشر)
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جدول  .2مکانیسم تروما ،یافتههای فیزیکی و پاراکلینیکی قبل از عمل و آسیب ارگانهای داخل شکمی

نوع تروما

مکانیس تروما

P-Value
(فیشر دقیق)

مجموع

تصادف با اتومبیل

1

)%03/0( 11

)%52/3( 11

سقوط از ارتفاع

1

)%23/5( 21

)%0/3( 21

جس نافذ

)%211( 41

1

)%30/3( 41

1

)%1/3( 1

)%2/3( 1

دارد

)%12/3( 21

)%11/1( 41

)%41/3( 51

ندارد

)%30/3( 31

)%33/0( 10

)%53/3( 14

دارد

)%51/5( 11

)%11/1( 41

)%11( 31

ندارد

)%43/5( 11

)%33/0( 10

)%41( 40

مثبت

)%4/3( 1

)%51/0( 41

)%31/3( 44

منفی

)%35/3( 44

)%43/1( 31

)%13/3( 31

مثبت

)%12/3( 21

)%31/4( 14

)%10/3( 34

منفی

)%30/3( 31

)%13/1( 51

)%32/3( 01

مثبت

1

)%1/3( 1

)%2/3( 1

منفی

)%211( 41

)%33/3( 31

)%30/3( 220

بلی

)%0/3( 4

)%52/4( 30

)%35( 41

خیر

)%32/3( 41

)%40/1( 31

)%15( 30

بلی

)%23( 1

)%21/1( 21

)%25( 20

خیر

)%03( 41

)%03/0( 11

)%05( 211

حواد
هیپوتانسیون
عالئ تحریک پریتوئن
سونوگرافی
 CTاسکن
DPL1
آسیب به طحال
آسیب به کبد
آسیب به روده
آسیب به معده
آسیب به احشا دیگر

ورزشی

بلی

)%23/4( 0

)%21/0( 0

)%23/3( 21

خیر

)%01/1( 30

)%03/1( 11

)%01/3( 214

بلی

)%0/3( 4

)%1/3( 1

)%5( 1

خیر

)%32/3( 41

)%33/3( 31

)%35( 224

بلی

)%12/3( 21

)%41/5( 31

)%33/3( 41

خیر

)%30/3( 31

)%53/5( 44

)%11/3( 01
* کای دو

p<1/1112

*p<1/1112
*1/541
*p<1/1112
*1/111
**1/513
*P<1/1112
*1/131
*1/313
**1/111
*1/134
** فیشر دقیق

Diagnostic Peritoneal Lavage

1

جدول  .9انواع تروماهای شکمی الپاراتومی شده برحسب نتیجه الپاراتومی

نوع تروما

مجموع

نافذ

غیرنافذ

نتیجه

مثبت

)%51/1( 14

)%34/1( 31

)%30/3( 34

الپاراتومی

منفی

)%43/0( 11

)%5/4( 4

)%12/3( 11

41

34

211

مجموع

P-Value
(کای دو)
p<1/1112

نتیجه الپاراتومی در  1/5درصد از تروماهای ناشنی از

مشاهده نگردید .میزان الپاراتومی مثبنت و منفنی بنه

تصادف و  43/0درصد از تروماهای با جس نافذ منفی

تفکیک مکانیس ایجاد تروما در بیماران مورد بررسنی

بوده است در حنالی کنه هنیو منوردی از الپناراتومی

تفاوت معنیداری دارد (.)p<1/1112

منفی در تروماهای ناشی از سقوط و حواد

ورزشنی
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نافذ

غیرنافذ

بررسی فراوانی الپاراتومی...

جدول  .4میزان الپاراتومی مثبت و منفی به تفکیک مکانیسم ایجاد تروما

مکانیس تروما
نتیجه
الپاراتومی

تصادف

سقوط

جس نافذ

مثبت

)%33/5( 50

)%211( 21

منفی

مجموع

حواد

ورزشی

مجموع

)%51/1( 14

)%211( 1

)%30/3( 34

)%1/5( 4

1

)%43/0( 11

1

)%12/3( 11

11

21

41

1

211

P-Value
(فیشر دقیق)
p<1/1112

در ایننن مطالعننه تعننداد  211نفننر از بیمننارانی کننه بننا

قابل پیش بینی است چرا که در اردبیل به دلیل مسائل

ترومای شکمی به بیمارستان فاطمی اردبیل مراجعنه و

فرهنگی موجود و نیز به این دلیل کنه عمندتاً منردان

تحت الپاراتومی قرار گرفته بودند ،مورد بررسی قرار

مسئول امور اقتصادی خانوادهها هستند ،بننابراین اینن

گرفتننند .فراوانننی جنننس مننذکر در تروماهننای نافننذ

گروه بیشتر درگیر شغل و فعالینت در محنیط بینرون

بهطور قابل توجهی بیشتر از فراوانی آن در تروماهای

هستند که آنها را بیشتر در معرض ریسک تروما قنرار

غیرنافذ بنود .بنه طنور کلنی فراواننی اننواع حنواد

میدهد در حالی که فعالیت اغلب زنان در خانه بنوده

ترومایی در بین جنس منذکر بیشنتر از جننس موننث

یا با شغلها و فعالینتهنای کن خطرتنری سنر و کنار

گزارش شده است که این روند در بیمناران ترومنای

دارند.

شکمی نیز وجود دارد به طوری که در همه مطالعناتی

در مطالعه حاضر بیشترین فراواننی بیمناران ترومنای

منجنر بنه تروماهنای شنکمی

شکمی الپاراتومی شده مربوط به گنروه سننی 11-13

پرداختهاند ،همسو با یافته مطالعه حاضر ،اکثر بیمناران

سال بنود کنه  35درصند از کنل بیمناران را بنه خنود

را مردان تشنکیل منیدهنند؛ از آن جملنه در مطالعنه

اختصا

داده بود .با تقسنی بنندی بیمناران ترومنای

ماسکه 2و همکاران [ ]24در هنند 31 ،درصند بیمناران

شکمی مورد بررسی در مطالعنه حاضنر بنه دو گنروه

ترومننای شننکمی مننذکر و  10درصنند مونننث بودننند

ترومای نافذ و غیرنافذ ،باز گنروه سننی  11-13سنال

1

در هر دو ننوع ترومنا بیشنترین فراواننی را بنه خنود

و همکاران [ ]25در قطر  33درصند بیمناران ترومنای

اختصا

میداد .بیشنترین فرواننی بیمناران ترومنای

شکمی مذکر و  3درصد مونث بودند (نسبت مرد بنه

شکمی در مطالعهای در هند نیز مربوط به گروه سنی

زن  )23/3بود .در مطالعنات انجنام گرفتنه در داخنل

 12تا  31سال بود (با فراوانی  ]24[ )%54که مطابق بنا

کشور نیز روند مشنابهی گنزارش شنده اسنت از آن

مطالعه حاضر بود .گروه سنی 12-31سال بنا فراواننی

جمله در مطالعه ابری و همکاران [ ]21در سنال 2335

 41/5درصد در مطالعنهای در تانزانینا نینز بیشنترین

در تبریننز 13/3 ،درصنند بیمنناران ترومننای غیرنافننذ

گروه سنی درگیر تروماهای شکمی را تشنکیل منیداد

شکمی مذکر و  31/2درصد مونث بودند (نسبت مرد

[ .]20در مطالعننات انجننام گرفتننه در داخننل کشننور از

به زن  ،)2/0در مطالعه امیربیکی تفتی و همکاران []23

جمله در مطالعه ای در تبریز گروه سنی  11-13سنال

در کاشان 01 ،درصد بیماران ترومای شکمی منذکر و

بننا فراوانننی  14/2درصنند بیشننترین بیمنناران ترومننای

 11درصد مونث بودند (نسبت منرد بنه زن  )4بنود.

شکمی غیرنافذ را تشکیل منیداد []21؛ بنه طنور کلنی

(نسبت مرد به زن  1/1به  ،)2در مطالعه آروموگنام

Maske
Arumugam

1
2

یافتننههننای مطالعننه حاضننر و اکثننر مطالعننات فننوق
نشاندهنده این مطلب است که نرخ وقوع تروماهای
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بحث

این یافتهها در خصو

که به بررسنی حنواد

توزیع جنسنی ترومنای شنکمی
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 131مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شایعترین فراوانی را دارد ،یکی از دالینل اینن امنر آن

به عنوان دومنین علنت عمنده منجنر بنه تروماهنای

است که این گروه سنی جزو فعالترین گروههای سننی

شکمی غیرنافذ گزارش شده است.

اجتماع هستند؛ از طرفی به علت رفتارهنای هیجنانی و

مکانیسنن منجننر بننه ترومننا در بننین همننه بیمنناران

پرخطننر ،کمتننر رعایننت کننردن قننوانین و مقننررات

الپاراتومی شده مورد بررسی ما کنه ترومنای شنکمی

راهنمایی و رانندگی و داشتن سرعت باال در این گروه

نافذ داشتند ،بر اثر جس نافذ بود .شایعترین مکانیسن

سنی میتواند از دالیل بنروز بیشنتر تروماهنا در اینن

منجر به ترومای شکمی نافذ در مطالعات انجام گرفته

گروه باشد.

توسط ماسکه و همکاران [ ]24در هند ،امیربیکی تفتنی

در مطالعه حاضر از کل  211ترومای شکمی الپاراتومی

و همکاران [ ]23در کاشان ،قلی زاده پاشنا و همکناران

شده که مورد بررسی قرار گرفت 41 ،مورد ()%30/3

[ ]12در بابل ،آسیب با چناقوخوردگی گنزارش شنده

نافذ و  34مورد ( )%12/3غیرنافذ بودنند .در مطالعنه

است .شیوع باالی نزاع و درگیری خیابنانی در اردبینل،

چالیا و همکناران [ ]20در تانزانینا بنیش از سنه چهنارم

اهمیننت مشننکالت اجتمنناعی و فنننرهنگی را در بننروز

بیماران ترومای شکمی دچار صدمات شکمی غیرنافنذ

تروماهننای شننکمی نافننذ نیازمننند الپنناراتومی نشننان

بودند.

میدهد و اینکه فرهنگ سازی در جامعه و به خصو

همچنین در مطالعه حاضر ،شایعترین مکانیس منجر به

در بین جوانان میتوانند در زمیننه کناهش ننزاعهنا و

ترومای شکمی غیرنافذ ،تصادف بنا اتومبینل بنود کنه

خشونتها و درنتیجه کاهش تروماهنای شنکمی نافنذ

 03/0درصد از کل عوامل را شامل میشد .بر اسنا

موثر باشد.

بار جهانی بیماریها ،تصادفات رانندگی از نظنر تعنداد

در مطالعنه حاضنر ،عالئن تحرینک پریتننوئن در 51/5

سالهایی که از عمر انسان ک مینماید در رتبنه نهن

درصنند از بیمنناران بننا ترومننای شننکمی نافننذ و 11/1

قرار گرفته و پیشبینی میگردد که در سنال  1111از

درصنند از بیمنناران ترومننای غیرنافننذ مشنناهده شنند؛

این نظر رتبه سوانح رانندگی به رتبه سوم ارتقاء یابند

همچنین ،هیپوتانسیون در  12/3درصند از بیمناران بنا

[ .]23در مطالعات مختلم از جمله مطالعه ای در قطر

ترومای شکمی نافذ و  11/1درصد از بیماران ترومای

( ،)%12مطالعننه هننوز و همکنناران [ ]11در آفریقننای

غیرنافذ مشاهده گردید .در مطالعه هنوز و همکناران

جنننوبی ( ،)%33/0مطالعننه امیربیکننی تفتنی و همکنناران

[ ]11در آفریقننای جنننوبی  31/0درصنند از بیمنناران

[ ]23در کاشان ( ،)%11/3و قلی زاده پاشنا و همکناران

ترومای شکمی غیرنافذ نیازمند الپناراتومی ،در هنگنام

[ ]12در بابننل ( ،)%51/1نشننان دادننند کننه تصننادفات

پذیرش دچار هیپوتانسیون بودند.

ترافیکی -جنادهای شنایعتنرین علنت ترومنای شنکمی

در مطالعه حاضر ،شایعتنرین ارگنان آسنیب دینده در

غیرنافذ بوده است که مطابق با یافتنه مطالعنه حاضنر

بین بیماران ترومای شکمی غیرنافذ ،طحال بود که در

میباشد.

 52/4درصد از بیماران اینن گنروه مشناهده شند .در

دیگر مکانیس منجر بنه ترومنای شنکمی غیرنافنذ در

مطالعه ماسکه و همکاران [ ]21و چالیا و همکاران []21

بیماران مورد بررسی ،سقوط از ارتفاع بنود کنه علنت

و همینطور مطالعه تانزانینا و محمند و همکناران []11

 23/5درصد از کل موارد تروماهای غیرنافذ را تشکیل

در مصر نیز طحال شایعتنرین انندام آسنیبدینده در

میداد .مطابق با این یافته مطالعه حاضر ،در مطالعنات

ترومای شکمی غیرنافذ بود.

انجننام گرفتننه در هننند ( ،)%11قطننر ( ،)%24تانزانیننا

شایعترین اندام داخل شکمی آسنیب دینده در منوارد

( ،)%23/1آفریقننای جنننوبی ( ،)%4/1تبریننز (،)%24/5

ترومننای نافننذ رودههننا بننود کننه در  23/4درصنند از
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شکمی در بین بزرگساالن جوان در دهه سوم زنندگی

کاشان ( ،)%21/1و بابل ( )%21/1نیز ،سنقوط از ارتفناع

] [ DOI: 10.29252/jarums.18.2.230

دوره هیجده  ،شماره دوم ،تابستان 2333

تروماهای غیرنافذ ،روده باریک اولین عضوی است که

جراحننی در تروماهننا بخصننو

در ترومننای نافننذ را

در تروماهای نافذ آسیب میبیند .مطابق با این یافتنه

گوشزد مینماید و نیز نظریه الپناراتومی انتخنابی در

مطالعه حاضر ،در مطالعه ماسنکه و همکناران [ ]24در

برابر الپاراتومی اجباری در ترومای نافذ شکمی (صرفاً

هند نیز آسیب به رودهها (با فراوانی  )%10شایعتنرین

به دلینل زخن نافنذ) را بنار دیگنر منورد ترییند قنرار

ارگان صدمه دیده در بین بیماران بنا ترومنای شنکمی

میدهد که در کتب مرجع نیز به آن اشاره شده است

نافذ بود .در مطالعه چالیا و همکناران [ ]20در تانزانینا

[ .]14علت باالبودن میزان الپاراتومی منفی در ترومای

نیز آسنیب بنه دسنتگاه گنوارش (بنا فراواننی )%21/3

نافذ شک را نیز بایند در انتخناب معیننار بنرای عمنل

شایعترین آسیب در تروماهای شنکمی نافنذ گنزارش

جستجننننننو کنننننرد؛ در مطالعنننننهای در ارزینننننابی

شده است.

اندیکاسننیونهننای الپنناراتومی در ترومننناهای شکننن

میزان کلی الپاراتومی منفنی در مطالعنه حاضنر 12/3

پیشنهاد شده است که در بیمناران ناپایندار با شنواهد

درصد بود که بخش عمده آن مربوط به بیمناران بنا

خوننننریزی داخننل شکننن (سننونو یننا الواژ تشخیصننی-

ترومای نافذ بود بنه طنوری کنه فراواننی الپناراتومی

صننفاقی) الپاراتنننومی فنننوری و در بیمننناران پاینندار

منفی در بیماران با ترومای نافذ به طور قابل تنوجهی

سیتیاسکن شنوند [.]3

بیشتر از بیماران با ترومای غیرنافنذ بنود .در مطالعنه

مهمترین محدودیت مطالعه حاضر انجنام مطالعنه در

مشابهی که توسط امیربیکی تفتنی و همکناران [ ]23در

یک بیمارستان بود که قابلیت تعمی نتایج را به جوامنع

کاشان انجام گرفته است ،فراوانی کلی الپاراتومی منفی

بزرگتر تحت ترثیر قنرار منیدهند .بنر اسنا

نتنایج

در بین بیماران با ترومای شکمی  11/3درصد گزارش

مطالعه حاضر و محدودیتهای مطنرح شنده توصنیه

شده است که مطابق با یافته مطالعه حاضر منیباشند؛

میشنود مطالعناتی بنا موضنوع مشنابه و بنه صنورت

به عالوه ،همانند مطالعه حاضنر ،در مطالعنه آنهنا نینز

بررسنی علننل بننروز تروماهنای شننکمی و راهکارهننای

بخش عمده الپناراتومی منفنی مربنوط بنه منوارد بنا

مقابله با آن انجام گیرد.

ترومای نافذ است .به طور مشابه ،در مطالعه قلیزاده
پاشا و همکاران [ ]12در بابل نیز نرخ الپاراتومی منفنی

نتیجه گیری

در موارد با ترومای نافنذ ( )%24/5بیشنتر از ترومنای

در مجموع یافتههای این مطالعه نشان داد که تصادف

غیرنافنننذ ( )%5/0گنننزارش شنننده اسنننت .فراواننننی

ترافیک جاده ای و جس نافذ به ترتیب شایعترین علنل

الپاراتومی منفی در بین بیماران با ترومنای شنکمی در

الپاراتومی در بیماران ترومای شکمی غیرنافنذ و نافنذ

مطالعهای در تانزانیا  3/0درصند [ ]20و در آفریقنای

میباشند .همچنین طحنال و روده کوچنک بنه ترتینب

جنوبی  3درصد [ ]11گزارش شده است .با توجنه بنه

شایعترین اندامهنای داخنل شنکمی آسنیب دینده در

یافتههای مطالعه حاضر بنه نظنر منیرسند کنه علنت

بیماران ترومای شکمی غیرنافذ و نافذ منیباشنند .در

باالبودن الپاراتومی منفی در مطالعه حاضر ،الپناراتومی

نهایت مطالعه حاضر نشان داد مردان جوان ،شایعترین

بیماران دچار ترومای شکمی نافذ بوده کنه بنه جهنت

گروه در معرض خطر تروماهای شکمی هستند.

نافذبودن زخ  ،الپاراتومی تجسسی انجنام شنده ولنی
نتیجه منفی گنزارش شنده اسنت .بنا توجنه بنه اینکنه
الپنناراتومی منفننی زمننانی کننه اتفنناق بیفتنند همننراه بننا
عوارض جانبی جدی و طول بستری طنوالنیتنر اسنت

تشکر و قدردانی
مطالعه حاضر بر گرفته از پایان نامه پزشنکی عمنومی
بننننننا شننننننماره تصننننننویب کمیتننننننه اخننننننالق
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تمامی کسانی کنه در اجنرای پنروژه حاضنر یناریگنر
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. تشکر و قدردانی نمایند،محققان بودند

 لذا نویسندگان بر خود واجب میداننند از،اردبیل بود
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