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Abstract
Background and Aim: Chest trauma is a major threat to human life and disability for war-wounded. The high
percentage of war wounded are associated with chest trauma, lung and pleural damage. The purpose of this study
was to evaluate complications and treatment results of chest trauma with lung and pleural damage in the wounded
referred to Baqiyatallah hospital in Tehran.
Methods: In this cross-sectional study, during 2015 and 2016, 154 war-wounded patients were transferred to
Baqiyatallah Hospital in Tehran with diagnosis of lung damage. They were selected using the census sampling
method. After obtaining informed consent, Collection of Demographic Questionnaire Information, wound
formation factor, the time from wound formation to initial repair and treatment measures before and after transfer
were done in two stages. Data were analyzed by SPSS-24 software using Chi-square test.
Results: In this study, the total number of people was male. Their mean age was 28.16 ± 8.69 years. The most
common complications of chest trauma with the diagnosis of lung and pleural damage, Hemothorax was 16
(10.4%) patients. The most common cause of trauma between the injured, the fragments were 79 (51.2%). In the
evaluation of medical measures on all injured before transfer, 22 (26.19%) patients required re-implantation of a
chest tube and 2 patients (2.3%) thoracotomy, while in post-transfer treatment measures, 3 (5.26%) patients
required re-implantation of a chest tube and 5 (8.77%) patients VATS in Baqiyatallah Medical Center. There was
significant relationship between the time of removal of the chest tube required re-implantation of a chest tube.
Conclusion: The most common complication of chest trauma with the diagnosis of lung and pleural damage
was Hemothorax. The wounds that came out of the chest tube after the transfer had better treatment. It is necessary
for the military medicine officials to pay attention to the management and appropriate measures in order to
improve the medical care of war wounds and the proper repair and reduction of the complications of patients’
trauma and training in chest tube implantation skills for all medical staff in military centers.
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Dبررسي نتایج درمان و عوارض ترومای قفسه سینه با آسیب ریه و پلور در مجروحین ارجاع داده
A
شده به بیمارستان بقیهاهلل (عج) در سالهای  1394و 1395
S
D

 1گروه جراحی عمومی ،مرکز تحقیقات تروما ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران
 2مرکز تحقیقات بهداشت ،پژوهشکده سبک زندگی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :ترومای قفسه سینه یکی از عوامل اصلی تهدیدکننده حیات بشر و از کار افتادگی و ناتوانی در مجروحین جنگی محسوب
میشود .درصد باالی موارد مجروحین جنگی با ترومای قفسه سینه همراه با آسیب ریه و پلور است .هدف از انجام این مطالعه ،بررسی تروما
قفسه سینه با آسیب ریه و پلور و نتایج درمان و عوارض مربوط به آن در مجروحین ارجاعی به بیمارستان بقیه اهلل (عج) تهران میباشد.
روشها :در این مطالعه توصیفی مقطعی 154 ،بیمار مجروح جنگی دارای تروما قفسه سینه با تشخیص آسیب ریوی در سالهای 1394
و  1395انتقالیافته به بیمارستان بقیه اهلل (عج) تهران بهصورت سرشماری وارد مطالعه شدند .پس از اخذ رضایت اگاهانه ،جمعآوری اطالعات
چکلیست توسط محقق در زمینه دموگرافیگ ،خصوصیات آسیب از نظر عامل ایجاد تروما ،اقدامات درمانی قبل و بعد از انتقال ،عوارض
ترمیم و نتایج حاصل از اقدامات درمانی در دو مرحله صورت گرفت .دادهها توسط نرم افزار  SPSS-16و با استفاده از آزمون کایدو تجزیه
و تحلیل شدند.
یافتهها :کل افراد شرکتکننده در این مطالعه مرد و میانگین سنی آنها  28/16 ± 8/69سال بود .شایعترین عوارض تروما قفسه سینه
با تشخیص آسیب ریوی و پلور ،هموتوراکس  16نفر ( )%10/4بود .شایعترین علت تروما در بین مجروحین ،ترکش  )%51/2( 79نفر بود .در
بررسی اقدامات درمانی برروی کلیه مجروحین قبل از انتقال 22 ،نفر ( )%26/19نیاز به تعبیه مجدد لوله سینهای و  11نفر ( )%13/09نیاز به
جراحی توراکوسکوپیک و  2نفر ( )%2/3توراکوتومی داشتند .درحالی که در اقدامات درمانی بعد از انتقال 3 ،نفر ( )%5/26نیاز به تعبیه مجدد
لوله سینهای و  5نفر ( )%8/77نیاز به توراکوسکوپیک در مرکز درمانی بقیه اهلل (عج) داشتند .بین زمان خارج کردن لوله سینهای و نیاز به
تعبیه لولهگذاری مجدد ارتباط معنیداری وجود داشت.
نتیجهگیری :براساس نتایج ،هموتوراکس از شایعترین عارضه قفسه سینه با آسیب ریه وپلور بود .مجروحینی که بعد از انتقال از لوله
سینهای خارج شده بودند ،نتایج درمانی بهتری نسبت به قبل از انتقال داشتند .با این وجود الزم است مسئولین سیستمهای سالمت نظامی
با مدیریت مداوم و گسترده در جهت ارتقای مراقبتهای درمانی زخمهای جنگی تا بهبودی کامل و کاهش عوارض ترومای بیماران و آموزش
مهارت عمل جراحی لولهگذاری لوله سینهای را برای تمامی افراد کادر پزشکی مراکز نظامی فراهم آورند.
کلیدواژهها :تروما ،لوله سینهای ،ریه ،قفسه سینه.
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روشها
مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی و بر روی کلیه بیماران
مجروح جنگی دارای تروما قفسه سینه با تشخیص آسیب نافذ ریوی
ارجاع شده به اورژانس ترومای بیمارستان بقیه اهلل (عج) از مهر
سال  1394تا پایان اسفند ماه  1395انجام شد.
کلیه بیماران مجروح جنگی ارجاع شده به بیمارستان با آسیب
نافذ ریوی ،بدون در نظر گرفتن محدویت سن ،جنس ،وضعیت
اقتصادی و اجتماعی وارد مطالعه شدند .مجروحین دارای بیماری
زمینهای (آسم ،پنومونی ،نارسایی کلیوی ،سابقه بدخیمی ،سابقه
شیمی درمانی) ،فوت (شهادت) مجروح قبل از ارزیابی از مطالعه
خارج شدند .اطالعات بیماران به صورت چک لیست توسط محقق
در دو مرحله ثبت شد .ابزار گردآوری دادهها چک لیست شامل
خصوصیات دموگرافیک ،ناحیه آسیب ،عامل ایجاد تروما ،تشخیص
نواحی آسیب و اقدمات درمانی قبل و بعد از انتقال بود .در این
مطالعه جهت تعیین و کسب اعتبار علمی ابزار گردآوری دادهها از
روش اعتبار محتوا و پایایی با روش آلفای کرونباخ استفاده شد
( .)10،15،16جهت تعیین اصول روایی و اعتباریابی آن توسط
اساتید صاحب نظر در این زمینه ،چک لیست به صورت مقدماتی
بر روی  30نمونه از بیماران انجام شد و پایایی آن با روش آلفای
کرونباخ 0/80 ،به دست آمد.
در این مطالعه جمعآوری اطالعات بیماران در زمینه تروما و
درمان مجروحین جنگی در دو مرحله صورت گرفت .مرحله اول:
در این مرحله کلیه اطالعات مربوط به مجروحین پس از پذیرش
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تروما عبارت است از اختالل کار سلولهای بدن به دلیل وارد
شدن میزانی از انرژی از محیط به بافت که بیش از تحمل بافت
باشد .تروما اولین علت مرگومیر در افراد  1الی  44سال و سومین
علت مرگ بدون در نظر گرفتن سن است (.)1
طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی وجود مشکالتی نظیر
بیماریهای عفونی ،سوءتغذیه ،سوانح و حوادث علت اصلی
مرگومیر ناشی از تروما است ( .)2در واقع تروما به عنوان بیماری
مورد غفلت واقع شده در جامعه مدرن کنونی شناخته میشود (.)2،3
تروما عامل اصلی از کار افتادگی و معلولیت جمعیت فعال در
کشورهای در حال توسعه است ( .)4،5نکته حائز اهمیت این است
که تروما هزینههای مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی و اجتماعی
بسیاری را بر جامعه تحمیل میکند ،از این رو سیستمهای بهداشتی
و درمانی در تالش هستند تا با انجام اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی
نیاز بیمار را رفع کرده و موجب بهبود سریعتر بیمار شود (.)6-8
یکی از دالیل عمده اهمیت تروماهای جنگی ،وجود تفاوتهای
عمده در انجام اقدامات تشخیصی درمانی و انتقال مجروحین از
مراکز درمانی خطوط مقدم به بیمارستانهای امن تر پشت جبهه
در این گونه آسیب و موارد آسیبهای رخ داده در مناطق شهری
میباشد ( .)9آسیبهای ناشی از اصابت گلوله و یا ترکش در نواحی
مختلف آناتومیک بدن اثرات گوناگونی داشته و موجب مرگهای
آنی و معلولیت در مجروح میگردد (.)10
مطالعات مختلف بر روی انواع تروما صورت گرفته است ،از
جمله شایعترین تروما ناحیه بدن آسیب قفسه سینه است .قفسه
سینه حدود یک چهارم توده بدن را شامل میشود و به همین دلیل
در درصد زیادی از حوادث این ناحیه از بدن دچار آسیب میشود.
نتایج مطالعات نشان میدهد که حدود  45درصد مرگومیر ناشی
از ترومای قفسه سینه است (.)11،12
طبق مطالعات انجام شده ،حدود  98الی  100درصد موارد
مجروحین جنگی با ترومای قفسه سینه با آسیب ریه و پلور همراه
بوده است .در حالی که شیوع آسیب به مری ،نای و برونشهای
اصلی در بین مجروحین کمتر است ( .)13علیرغم اینکه آسیب
ایزوله قفسه سینه کمتر میتواند عامل اولیه مرگ باشد اما بین 75
درصد مرگ ناشی از انواع تروما ،با آسیب قفسه سینه همراه بوده
است و این عارضه علت اصلی مرگومیر حدود  25درصدی در بین
مجروحین بوده است ( .)3،6،14که علت آن ناشی از مجاورت این
ارگان با عروق اصلی و مرگ ومیر باالی آن است (.)13
از عوارض مهم و شایع بعد از تروماهای قفسه سینه با آسیب
ریه هموتوراکس و نوموتوراکس میباشند .همچنین از عوارض
دیگر میتوان آسیبهای عروق بزرگ ،قلب و پریکارد ،مجاری
هوایی و پارانشیم ریه ،مری ،جدار قفسهسینه و دیافراگم نام برد .در
بعضی از موارد ،تهدیدکننده حیات بوده ،اما با اقدامات به موقع و
صحیح میتوان از شدت آنها کاسته و بیمار را نجات داد .اکثر
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مقدمه

بیماران مبتال به تروما قفسه سینه با جراحی لولهگذاری لوله سینهای
و توراکوتومی قابل درمان میباشند ( .)1مطالعهای در انگلستان
نشان داد که حدود  95درصد آسیبهای تروما قفسه سینه و
اینتراتوراسیک در شرایط جنگ یا بحرانها با اقدامات درمانی اولیه
مانند عمل جراحی لولهگذاری سینهای قابل کنترل است ،و
همچنین فراهم نمودن مراقبت پرستاری مناسب و انجام فیزیوتراپی
میتواند از ایجاد هموتوراکس باقیمانده و آمپیم که از علل مهم نیاز
به توراکوتومی تاخیری میباشند ،بکاهد (.)13
با توجه به این موضوع که اکثر آمارها و روشهای موجود
براساس تروماهای بالنت یا نافذ شهری و ترافیکی بوده و معدود
مطالعات صورت گرفته بر روی مجروحین جنگی ،مربوط به سالها
قبل و شرایطی متفاوت با جنگهای امروزی است .به نظر میرسد،
بررسی علل و ارگانهای آسیب دیده در مجروحین جنگهای اخیر
و بررسی درمانهای صورت گرفته و نتایج آن میتواند در ارتقاء و
بهبود روشهای درمانی و تدوین پروتکلهای طب رزم مثمر ثمر
باشد .از این رو مطالعه حاضر را با هدف بررسی تروما قفسه سینه
با آسیب ریه و پلور و نحوه درمان و عوارض مربوط به آن در
مجروحین جنگی ارجاعی به بخش ترومای بیمارستان بقیهاهلل (عج)
در سالهای 1394و  1395بپردازیم.

نتایج درمان و عوارض ترومای قفسه سینه 659 /

در این مطالعه تعداد کل افراد مجروح  154نفر بود که تمامی
آنها جنس مذکر بودند .میانگین سن بیماران28/16 ± 8/69 ،
سال و بازه سنی بین ( )14-56سال بود .شایعترین علت ایجاد تروما
در بین مجروحین ،ترکش  79نفر ( )%51/2و بعد از آن گلوله 63
نفر ( )%40/9بود (جدول .)1
در بررسی وضعیت خارج کردن ترکش از بین بدن مجروحین،
 19نفر ( )%12/3خارج شده بود که از این تعداد مجروحین  11نفر
( )%7/2در محل درمان اولیه 3 ،نفر ( )%1/9بعد از انتقال به مرکز
درمانی بقیه ااهلل (عج) و  5نفر ( )%3/2در محل نامشخص انجام
شده بود .بیشترین ناحیه وجود ترکش در بدن مجروحین  26نفر
( )%16/8در جدار سینه و کمترین آن  2نفر ( )%1/2در ریه بود .در
بررسی وضعیت خارج کردن گلوله در بین بدن مجروحین 4 ،نفر
( )%2/5خارج شده بود (جدول .)1
در بررسی سایر آسیبهای مربوط به قفسه سینه بیماران ،از
نظر ناحیه آسیب ریه و پلور 30 ،نفر ( )%19/5آسیب دندهها 15 ،نفر
( )9%/7آسیب فقرات 6 ،نفر ( )%3/9آسیب مجاور قلب و عروق و
اسکاپوال 4 ،نفر ( )%2/5آسیب دیافراگم 2 ،نفر ( )%1/3آسیب کالوبکول،
 1نفر ( )%0/7آسیب فاشئیت و در رفتگی شانه داشتند ( جدول .)2

جدول .1-توزیع فراوانی دموگرافیک ،وضعیت تروما ،عامل ایجاد آسیب بیماران ترومایی تحت مطالعه
متغیر

تعداد (درصد)

عامل ایجاد تروما (نافذ)

ترکش
گلوله
ترکش وگلوله همزمان

محل باقي مانده ترکش در تروما

)51/2( 79
)40/9( 63
)1/2( 2

عامل ایجاد تروما (غیرنافذ)

سقوط از ارتفاع
انفجار
اصابت جسم برنده
آوار

ترکش در ر یه
ترکش در جدار سینه
ترکش همزمان در جدار و ریه
نامشخص

)1/2( 2
)16/8( 26
)4/6( 7
)16/3( 25

محل باقي مانده گلوله در تروما

)1/2( 2
)4/3( 6
)0/6( 1
)0/6( 1

وضعیت ترکش و گلوله در تروما

ترکش خارج شده
ترکش خارج نشده
گلوله خارج نشده
ترکش خارج شده

متغیر

تعداد (درصد)

)12/3( 19
)38/9( 60
)38/4( 59
)2/5( 4

گلوله در کبد
گلوله در جدار سینه

)0/6( 1
)1/9( 3

زمان خارج کردن ترکش در تروما

قبل از انتقال خارج شده
بعد از انتقال خارج شده
نامشخص
متغیر
سن
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)7/2( 11
)1/9( 3
)3/2( 5
Mean ± SD

28/16 ± 8/69
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در بخش ترومای اورژانس بیمارستان ،شرح حال و نحوه ایجاد
تروما ،زمان ترمیم و اقدامات درمانی قبل از انتقال با استفاده از
چک لیست جمعآوری شد .مرحله دوم :سپس معاینه کامل توسط
پزشکان همکار از بیمارانی با ترومای قفسه سینه انجام گرفت و
جهت بررسی و تشخیص نواحی آسیبگرافی قفسه سینه صورت
گرفت .پس از تشخیص نهایی اقدامات درمانی صورت گرفت.
جهت کنترل ترومای ریه و پلور اقدامات درمانی اولیه تعبیه
لوله سینه ای (چست تیوپ) برای کلیه مجروحین انجام شد .در
بررسی وضعیت عمل جراحی لولهگذاری سینه ای و اقدامات
جراحی توراکس در بین مجروحین با آسیب ریوی به سه گروه
تقسیم بندی شدند .گروه اول :مجروحینی که در مرکز درمانی
اول یه در محل حادثه تعبیه لوله سینهای انجام شده بود و در همان
مرکز درمانی اقدام به خارج کردن لوله سینه ای شده بود .گروه
دوم :مجروحینی ک ه در مرکز درمانی اولیه در محل حادثه تعبیه
لوله سینهای انجام شده بود و بعد از انتقال به مرکز درمانی بقیه
ااهلل (عج) نیاز به درمان مجدد داشتند .گروه سوم :مجروحینی که در
مرکز درمانی بقیه ااهلل (عج) بعد از تشخیص آسیب ریوی اقدام به
تعبیه لوله سینهای قرار گرفتند .در بررسی کلیه بیماران بهبود یافته،
با درمان لوله سینهای ترخیص داده بودند اما در صورت عدم پاسخ
به درمان لوله گذاری سینهای تحت جراحی توراکوسکوپیک
)Video Assisted Thoracoscopic Surgery( VATS
و توراکوتومی باز قرارگرفتند .سپس جهت تکمیل اطالعات مربوط به
روند اقدامات درمانی و نتایج بیماران ،با مراجعه به مرکز بایگانی
پرونده بیماران جمعآوری شد.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها :در بررسی نتایج از شاخص
های درصد فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و جهت بررسی
متغیرهای کیفی در بین گروهها از از آزمون کای دو استفاده گردید.

اطالعات جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 16
( )SPSS Inc., Chicago, IL, USAمورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .سطح معنیداری  0/05در نظر گرفته شد.
مالحظات اخالقي :بعد از هماهنگی با واحد پژوهش و اخذ
مجوزهای الزم نمونهگیری انجام شد .رضایت نامه کتبی و آگاهانه
از تمام افراد شرکتکننده در مطالعه اخذ شد .تجزیه و تحلیل دادهها
توسط پژوهشگر به صورت محرمانه انجام شد.
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تعداد (درصد)

متغیر

متغیر

اقدامات درماني قبل انتقال و نیاز به درمان مجدد

تعداد (درصد)

اقدامات درماني و تشخیص بعد از انتقال

)54/5( 84
)26/19( 22
)13/09( 11
)2/3( 2

تعبیه لوله سینهای وخارج کردن آن قبل از انتقال
نیاز به تعبیه مجدد لوله سینهای بعد از انتقال
نیاز به  VATSبعد از انتقال
نیاز به توراکوتومی بعد از انتقال

تعبیه لوله سینهای بعد از انتقال
کالپس
نوموتوراکس
هموتوراکس
همونوموتوراکس
فیبروتوراکس منتهی به VATS

اقدامات درماني قبل انتقال و نیاز به درمان مجدد

)37( 57
)7/01( 4
)5/26( 3
)8/77( 5

تعبیه لوله سینهای قبل از انتقال و خارج کردن آن بعد ازانتقال
اصالح لوله سینه بعد ازانتقال
تعبیه مجدد لوله سینه بعد ازانتقال
نیاز به  VATSبعد از انتقال

در مرکز درمانی اولیه و بعد از انتقال به مرکز در مانی بقیه اهلل (عج)
اقدام به خارج شده بود که از بین این بیماران  4نفر ( )%7/01نیاز به
اصالح لوله سینه 3 ،نفر ( )%5/26نیاز به تعبیه مجدد لوله سینهای و
 5نفر ( )%8/77نیاز به  VATSدر مرکز درمانی بقیه اهلل (عج) داشتند.
در گروه سوم  13نفر ( )%8/5بعد از تشخیص تحت جراحی کارگزاری
لوله سینه در مرکز درمانی بقیه اهلل (عج) قرار گرفتند ( جدول .)3
با توجه به نتایج ،ارتباط معنیداری بین زمان خارج کردن لوله
سینهای و نیاز به تعبیه لوله گذاری مجدد وجود داشت (.)P <0/05
همچنین بین زمان خارج کردن لوله سینهای و نیاز به جراحی
VATSارتباط معنیداری وجود نداشت ( ( )P >0/05جدول .)4

جدول .3-توزیع فراوانی اقدامات درمانی قبل و بعد انتقال به مراکز درمانی بین سه گروه از مجروحین
متغیر

تعداد (درصد)

ناحیه آسیب

مجاور قلب و عروق بزرگ
فقرات
دنده ها
اسکاپوال
کالویکول
دیافراگم
فاشنیت

)3/9( 6
)9/7( 15
)19/5( 30
)4( 6
)1/3( 2
)2/5( 4
)0/7( 1

تعداد (درصد)

متغیر

)0/7( 1
)57/8( 89
)39( 154

در رفتگی شانه
بدون آسیب سایر ارگانها
کل
تشخیص اولیه گرافي سینه بعداز انتقال

)51/9( 80
)30/5( 47
)10/4( 16
)7/1( 11

ریه نرمال
هموتوراکس
نوموتوراکس
همونوموتوراکس

جدول .4-بررسی ارتباط بین زمان خارج کردن لوله سینهای و اقدامات درمانی
اقدام درماني VATS

لوله گذاری مجدد
بله

خیر

P-value

بله

خیر

)26( 22
)5( 3

)74( 62
)95( 54

0/001

)13( 11
)9( 5

)87( 73
)91( 52

P-value

خارج کردن لوله سینهای

لوله قبل انتقال
لوله بعد از انتقال

0/304

تعداد (درصد)Statistically significant at P ⩽ 0.05 ،

بحث
ایجاد ترومای قفسه سینه در نیروهای نظامی غالبا در سنین
جوانی و میانسالی یعنی زمان حضور در صحنه نبرد و یا اشتغال به
مشاغل سخت و پرحادثه اتفاق میافتد لذا بازه سنی بحرانی وقوع
ترومای سینه عمدتا بین  1تا  44سال است (.)15،17
مجله طب نظامي

دوره  ،23شماره  ،8آبان 1400

در این مطالعه تمام موارد تروما در افراد مذکر و در افراد جوان
رخ داده بود که مشابه مطالعه انجام شده  Adegboyeو همکاران
بر روی مصدومین تمرینات نظامی می باشد .یکی از دالیل ناشی
از فعال بودن افراد گروه سنی مذکور و جنس مذکر میباشد (.)18
در مطالعه حاضر شایعترین علت ایجاد تروما در بین مجروحین،
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در بین  154مجروح انتقال یافته به مرکز درمانی بقیه ااهلل (عج)،
طی اقدامات درمانی اولیه گرافی سینه مجروحین 47 ،نفر ()%30/5
عارضه هموتوراکس 16 ،نفر ( )%10/4عارضه نوموتوراکس و  11نفر
( )%7/1عارضه هموتوموراکس تشخیص داده شده بود ( جدول .)2
در بررسی اقدامات درمانی قبل و بعد انتقال در بین مجروحین،
در گروه اول  84نفر ( )%54/5عمل جراحی کارگزاری لوله سینهای
که قبل از انتقال خارج و بهبود یافته بودند .از بین این افراد  22نفر
( )26%/19نیاز به تعبیه مجدد لوله سینهای و  11نفر ( )%13/09نیاز
به  VATSو  2نفر ( )%2/3نیاز به جراحی توراکوتومی در مرکز درمانی
بقیه اهلل (عج) داشتند .در گروه دوم  57نفر ( )%37تحت لوله سینهای

)8/5( 13
)2/5( 4
)1/3( 2
)3/2( 5
)0/7( 1
)0/7( 1
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جدول .2-توزیع فراوانی ترومای مجروحین جنگی براساس ناحیه آسیب و تشخیص اولیه گرافی سینه بعد انتقال به مراکز درمانی
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مطالعه حاضر نشان داد که هموتوراکس از شایعترین عارضه و
آسیب دندهها از شایعترین تروما قفسه سینه با آسیب ریه وپلور بود.
همچنین مجروحینی که قبل از انتقال از لوله سینهای خارج شده
بودند ،در بیشتر موارد نسبت به بعد از انتقال ،نیاز به تعبیه مجدد
لوله سینهای و اقدامات جراحی داشتند .با توجه به حجم باالی عمل
جراحی لولهگزاری لوله سینهای در مجروحین الزم است مسئولین
سیستمهای سالمت نظامی با مدیریت مداوم و گسترده در جهت
ارتقای مراقبتهای درمانی زخمهای جنگی تا بهبودی کامل و
کاهش عوارض ترومای بیماران ،آموزش مهارت عمل جراحی
لولهگزاری لوله سینهای را برای تمامی افراد کادر پزشکی مراکز
نظامی فراهم آوردند .پیشنهاد می شود با توجه به اینکه در بعضی
موارد عالیم و نشانههای آسیب ریه و پلور بسیار خفیف و غیر قابل
تشخیص است .بعد از اقدمات درمانی اولیه در صورت نیاز به انتقال
از طریق هوایی ،اقدام به معاینه و بررسی مجدد بیمار قبل و بعد
از انتقال شود .این امر باعث کاهش عوارض اندیسهای درمانی
خواهد شد .همچنین به مسائلی چون بقا ،درد ،تغذیه ،عفونت،
عملکرد فیزیولوژیک و اقدامات جراحی بیمار نیز توجه شود .چنین
رویکردی ضمن تسریع رسیدگی به مجروحین جنگی سبب کاهش
عوارض تروما ،هزینه و اتالف امکانات و نیروی انسانی در
سیستمهای سالمت نظامی خواهد شد.
تشکر و قدرداني :پژوهشگران مراتب قدردانی و تشکر خود
را از مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) و
مسئولین ،پزشکان ،کارکنان و بیماران محترم بیمارستان آموزشی-
درمانی بقیه اهلل (عج) را اعالم می دارند.
نقش نویسندگان :همه نویسندگان در ارائه ایده و طرح
اولیه ،جمعآوری دادهها ،تحلیل و تفسیر دادهها ،نگارش اولیه مقاله
یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مطالعه حاضر،
مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را میپذیرند.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح می نمایند که هیچگونه تضاد
منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
2021, Volume 23, Issue 8
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ترکش و بعد از آن گلوله بود .در مطالعهای که  Championو
همکاران مکانیسم تروما را بروی مجروحین جنگی ارتش ایاالت
متحده انجام دادند ،بیشترین عامل ایجاد تروما را  %62ترکش و
 23%گلوله گزارش کردند ( .)19مطالعهای که در سال  2003تا
 2011بر روی  23797مجروح ارتش آمریکا در جنگ با عراق انجام
شد نیز عامل ترکش %84 ،موارد آسیب ریه و پلور را شامل میشد
( )20که با مطالعه ما مشابه بودند .در مطالعه  Ekpeو همکاران
میزان شیوع ترومای غیر نافذ بیشتر از ترومای نافذ گزارش کردند
که با مطالعه ما در تضاد بود ( .)21گزارشهای متفاوتی در مطالعات
کشورهای مختلف انجام شده است که از دالیل این اختالف تفاوت
در حجم نمونه در مطالعات ،نوع جنگها و تجهیزات مورد استفاده
در جنگها میباشد.
مطالعه  Championو همکاران نشان دادند که مکانیسم
شیوع آسیبهای جنگی در ردههای مختلف نظامی متفاوت است
( .)19در این مطالعه در بین تروما اعضا ،شدت آسیب دندهها
مجروحین بیشتر بود .در مطالعهای که  Kulshresthaو همکاران
بر روی  1359نفر با ترومای قفسه سینه انجام دادند ،بیشترین
آسیب اعضا را شکستگی دندهها گزارش کردند ( )22که با مطالعه
ما همسو بود .مطالعه ایاالت متحده نیز شکستگی دندهها را
بیشترین عارضه و در  %71مورد گزارش کردند ( .)23به نظر میرسد
که در موارد آسیبهای قفسه سینه اختالف وجود دارد که میتواند
به دلیل مکانیسم متفاوت تروما و عامل ایجاد تروما در مطالعات باشد.
عوارض آسیبهای ریوی ناشی از ترومای قفسه سینه شامل
نوموتوراکس ،هموتوراکس ،همونوموتوراکس ،کوفتگی ریوی و
آمپیم میباشد ( .)24شیوع هموتوراکس بین بیماران ترومای قفسه
سینه در مطالعات متعدد بررسی شده است .در این مطالعه
هموتوراکس از عوارض مهم و شایع بعد از تروما قفسه سینه با
آسیب ریه و پلور بود .مطالعه  Schwartzو همکاران نشان
دادندکه هموتوراکس و نوموتوراکس از شایعترین عارضههای
تروماهای قفسه است ( )1که با مطالعه ما مطابقت داشت.
در این مطالعه کل مجروحین دارای آسیب ریوی و پلور ،جراحی
تعبیه لوله سینهای انجام شد .در مطالعهای که بر روی مجروحان
سربازان آمریکایی انجام شد ،بیشترین اقدامات درمانی جراحی تعبیه
لوله سینهای با  %47/1بود %84 .مجروحین دارای آسیب ریه و
پلور با تعبیه لوله سینهای بهبود یافته بودند ( )20که با مطالعه ما
مشابه بودند .در مطالعه حاضر  %84مجروحین در مرکز درمانی اولیه
تحت لوله سینهای قرارگرفتند و قبل از انتقال خارج شده بود نیار
به تعبیه مجدد لوله سینهای یا اقدامات جراحی داشتند .در حالی که
این میزان در خارج کردن لولهسینهای بعد از انتقال  %5/26بود.
مجروحینی که بعد از انتقال از لوله سینهای خارج شده بودند ،نتایج
درمانی بهتری نسبت به قبل از انتقال داشتند .مطالعه Morrison
و همکاران در سال  2011نشان دادند که انجام اقدامات جراحی قبل
از انتقال در مجروحین قفسه سینه نیاز به مداخالت درمانی متعدد دارد

و در شرایط بحرانی نمیتواند طول عمر مجروحین را بهبود بخشید (.)25
در مطالعه حاضر در صورت عدم پاسخ به درمان لوله گذاری
سینهای مجروحین ،با عمل جراحی توراکوسکوپ و توراکوتومی
بهبود یافتند .در مطالعه  Ilicو همکاران بر روی  32مجروح جنگی
جراحی به روش توراکوتومی و توراکوسگوپیک انجام شد نشان دادند
که تستهای عملکرد ریوی بعد از عمل بهبود قابل قبولی نسبت
به قبل از عمل جراحی داشتند که با نتایج مطالعه ما مطابقت داشت.
محدودیتهای پژوهش :از محدودیت و مشکالت مطالعه
حاضر ،همکاری ناقص بیمار در جمعآوری اطالعات ،وضعیت
نامشخص اولیه زخم ،عدم امکان دسترسی به مدارک پزشکی از
سابقه عمل در مراکز درمانی قبلی بود.
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