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Abstract
Background and purpose: Missed detection of some major trauma in the context of multiple
trauma remains a persistent problem in both clinical aspects and forensic medicine. This study aimed at
investigating the prevalence of missed injuries in patients with major trauma.
Materials and methods: This prospective cross-sectional study was done in all multiple trauma
patients (7-28 years of age) admitted to emergency, orthopedic, and surgical departments in Sari Imam
Khomeini Hospital, 2016. Data was collected using a checklist to study the demographic information (age
and gender), mechanism of injury, time of injury, the type of trauma, and treatment interventions. SPSS
V19 was used for data analysis.
Results: The patients were 82% males. The frequency of missed injury was 5.8%, including
clavicles, metacarpal, scaphoid, acetabulum, femoral neck, intertrochanteric, heels, Lisfranc, and ankle
fractures, and hip dislocation. The results indicated a relationship between the frequency of missed
injuries and older ages, more trauma, male patients, blunt trauma, and higher level of consciousness
(P= 0.034). Also, in 44.4% of the cases, identifying the damage led to changing the non-surgical
treatment to surgical treatment.
Conclusion: Tertiary surveys in multiple trauma patients could be of great benefit in identifying
missed injuries and eventually cause better patient management.
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چكیده
سابقه و هدف :عدم تشخیص بعضی از آسیب ها به دنبال تروماهای ماژور در بیماران با ترومای متعدد بهه عنهاان یهک
مشکل همیشگی چه از نظر کلینیکال و چه از نقطه نظر پزشکی قانانی باقی مانده است .هدف از این مطالعه بررسهی میهزان
شیاع آسیب های ارتاپدیک فراماش شده در بیماران با ترومای متعدد می باشد.
مواد و روشها :این مطالعه ی تاصیفی مقطعی آینده نگهر در هی سهال  5931بهر روی کلیههی بیمهاران ترومهای متعهدد
بستری شده در بخشهای اورژانس ،ارتاپدی و یا جراحی بیمارستان امام خمینی(ره) شهر ساری انجام شد .ا العات مارد نظر
با استفاده از چک لیستی حاوی سااالتی پیرامان ا العات دماگرافیک (سن ،جنس)  ،مکانیسم تروما ،زمان تروما ،ناع آسیب
و مداخالت درمانی جمعآوری گردید .دادههای حاصل به کمک برنامه آماری  SPSS 19.0مارد آنالیز آماری قرار گرفتند.
یافتهها :افراد بیمار مراجعه کننده با رده سنی  7تا  82سال مارد بررسی قرار گرفتند 28 .درصد بیماران مرد بادند .فروانهی
آسیبهای فراماش شده  1/2درصد باد .انااع آسیبهای فراماش شده شامل شکستگی ترقاه ،متاکهار ،،اسهکافا ید ،اسهتابالام،
گردن ران ،اینترتروکانتریک ،پاشنه ،قازک خارجی و لیسفرانک و دررفتگی لگن باده است .نتایج بهدست آمده نشهاندهنهده
ارتباط فراوانیآسیبهای فراماش شده با سن باالتر ،ترومای بیشتر ،جنس مرد ،ترومای بالنت وسطح هاشیاری بهاالتر بهاده اسهت
( .)p=0/093همچنین  33/3درصد ماارد پس از شناسایی این آسیبها ماجب تغییر برنامه درمانی غیرجراحی به جراحی شده است.
استنتاج :به نظر میرسد که اجرای یک برنامه ارزیابی مجدد در بیماران با ترومای متعهدد مهیتاانهد ماجهب شناسهایی
بسیاری از آسیبهای تشخیص داده نشده در ارزیابیهای اولیه و ثانایه بیماران شاد و در نهایت منجهر بهه مهدیریت درمهان
بهتر بیماران و کاهش آسیبهای فراماش شده شاد.
واژه های کلیدی :تروما ،آسیب های ارتاپدیک فراماش شده ،ارزیابی های اولیه و ثانایه
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بررسی میزان شیوع آسیب های ارتوپدیک تشخیص داده نشده در
بیماران با ترومای متعدد

آسيب های ارتوپدیک در ترومای متعدد

است( .)3،9همچنین میزان شکستگیهای استخاانی ناشی

درمانی جمعآوری گردید .دادههای بهه دسهت آمهده در

از تصادفات جادهای بسیار باالست به گانهای کهه یکهی

نرمافزار آماری  SPSS 22.0ثبت شد و با آزمان  tمارد

از  9صدمه اصلی وارد شده هی ایهنگانهه حهااد بهه

تجزیه و تحلیل قرار گرفت .مقدار  pکهمتهر از  0/01بهه

شههمار مهیرود( .)1بههر همهین اسهها  ،در ای هن مطالعههه بههه

عناان سطح معنیداری آماری در نظر گرفته شد.

بررسی میزان شیاع آسیبهای ارتاپدیک فراماش شده
در بیماران با ترومای متعهدد در بیمارسهتان امهام خمینهی
شهر ساری در سال 5931پرداخته شده است.

یافته ها و بحث
در مطالعه حاضراز بین  311بیمهار  87نفهر ضهایعات
ارتاپدی غفلت شده داشتند که به شر ذیهل مهیباشهد.

مواد و روش ها

در بررسههی مجههدد بیمههاران بهها ترومههای متعههدد (مالتیپههل

این مطالعهی تاصیفی مقطعهی آینهدهنگهر در هی1

تروما)  87آسیب جدید شناسایی شهد ( 1/2درصهد) کهه

مههاه دوم سههال  5931بههر روی کلی ههی بیمههاران مالتیپههل

بیشتر آنها در مردان باده است .در این مطالعه میانگین

ترومای بستری شده در بخشهای اورژانس ،ارتاپدی و

سنی این بیماران  92/73 + 9/52سال با کمینه سهن  1سهال و

یا جراحی بیمارستان امام خمینی(ره) شههر سهاری انجهام

بیشینه سن 73سال باده است 9 .بیمار درگروه سهنی زیهر 80

شد .بررسی آسیب فرامهاش شهده تاسه اسهاتیدی کهه

سال 50 ،بیمار در گروه سنی  30-80سهال 55 ،بیمهار در

بیمار بعد از ترخیص به آنها مراجعه میکرد انجام شد و

گروه سنی  10-30سال و 9بیمهار در در گهروه سهنی بهاالی

درمارد بقیه بیماران با هماهنگی مجهری هر براسها

 10سال قرار داشتند ،که شامل  53مهرد ( 70/3درصهد) و

تلفنی صارت گرفت .بیمهاران بسهتری در  ICUو

 2زن ( 83/1درصد) باده است .در این مطالعه مردان بهه

بیماران عمل شده که بعهد از عمهل بهه بخهش و یها ICU

ار معنیداری سهم بیشتهری از آسهیبههای فرامهاش

منتقل شدند نیز پیگیری و معاینه شدند .در بیمهارانی کهه

شده را شامل میشدند  ،p =0/93میانگین شهاخص تهاده

در معاینات شک به آسیب فراماش شده وجهاد داشهت

بدنی  BMIدر بیماران با آسیبهای فرامهاش شهده + 0518

ولی مشخص نگردید ،رادیاگرافی انجام شد .ههمچنهین

 89/97کیلاگرم/مترمربع باده است .بر این اسها

53بیمهار

با هماهنگی با مسئالین بخشها ،صدمات فراماش شهده

( 70/3درصد)  BMIنرمال داشتند و  2بیمار ( 83/1درصهد)

احتمههالی در ههی رونههد درمههان از ری ه رادیههاگرافی،

 BMIدر محدوده اضافه وزن و چاقی داشتند ،که از نظر

جراحی و یا معاینه تاس سایر متخصصین نیز به گزارش

آماری تفاوت معنیداری وجاد داشت  ..p =/0/93مدت

شد و ثبت گردید .پس از اتمام ارزیهابی هها و اقهدامات

زمان بستری بیماران با آسیبهای فراماش شده بهه هار

درمانی اولیه و مساعد شدن حال عمامی بیماران ،معاینهه

متاس  3روز با کمینه  8روز و بیشینه  2روز باده است.

کامل تاس یک نفر متخصص ارتاپدی جهت بررسهی

بیشترین بیماران با آسیبهای فراماش شده  3تها  1روز

صدمات فراماش شهده احتمهالی ،بهر بهالین بیمهار انجهام

در بیمارستان بستری بادند ولی تفاوت معنیداری وجاد

گردید و ا العات صدمات عضالنی -اسکلتی فرامهاش

نداشت  ،p =0/013تعداد صدمات متعهدد در بیمهاران بها

شده ثبت شد .درنهایت ا العات دماگرافیهک بیمهاران

آسیبهای فراماش شده به ار متاس  9بها کمینهه  8و

شامل سن ،جنس ،شغل ،محل زندگی به همراه مکهانیزم

بیشینه  1باده است .بیشترین تعداد بیماران با آسیبهای

و زمان آسیب ،تعداد معاینات انجام شده ،تعداد صدمات

فراماش شده 9تا  3صدمه داشتند که تفاوت معنهیداری

فراماش شده ،تعداد صدمات مشخص شده قبلی ،مهدت

وجاد داشت (.)p =0/009

تما
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مسعود شایسته آذر و همکاران

رابطه با انااع صدمات فراماش شدهی عضالنی-اسکلتی

ارتاپدی وترومای  santa casa de São Pauloو در بازه

و فاکتارهههای مههاثر بههر آن در بیمههاران ترومههای متعههدد

زمههانی یهک سههاله صههارت په یرفت 181 ،بیمههار تحههت

بستری شده در بیمارستان درمانی آمازشهی ریهاض و بهر

بررس هی قههرار گرفتنههد کههه از ای هن ب هین  25بیمههار (51/3

یرش شهده در بیمارسهتان king khaled

درصههد) دارای صههدمات متعههدد بادنههد کههه بهها مطالعههه

صارت پ یرفت 52 ،آسهیب فرامهاش شهده در  15بیمهار

حاضههراختالف معنهیداری نداشههت .در کههل  17آسهیب

کشف شد 0/1 .درصد ازتمام آسیبها با تشخیص اشتباه

جدید در  30بیمار کشف شد که  15/3درصد مرباط به

در اورژانس و  1درصهد بها تشهخیص اشهتباه در بیمهاران

اندام تحتانی بادند و  55آسهیب جدیهد نیهز بها تغییهر در

بستری و تحت مراقبت های ارتاپدی همراه بادند(.)1

روش تشخیصی کشهف شهدند( .)2بنهابراین بها تاجهه بهه

روی  15بیمار پ

همچنین در مطالعهه  Tammelinو همکهاران نیهز()1

یافتههههههای مطالعههات قبلههی و مطالعههه حاضههر بههه نظههر

ارزیایی مجدد بیماران با ترومای متعدد منجر بهه کهاهش

میرسد( )2،7که ارزیابی مجدد بیماران با ترومای متعهدد

چشمگیر آسیب های فراماش شده ،شده است .در یهک

در کاهش از دست دادن آسیبها بهه ویهژه آسهیبههای

مطالعه مشابه دیگر که در سال  8053تاس  Zamboniو

ارتاپدیک که ممکن است منجر به تغییر برنامهه درمهانی

همکاران در رابطهه بها اهمیهت ارزیهابی ثالثیهه در جههت

شاد بسیار اهمیت دارد.
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