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مقاله پژوهشی
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شده به سالن تشریح تهران بين سالهاي  1396تا 1398
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تاریخ دریافت1399/10/26 :

تاریخ پذیرش1400/01/31 :

چكيده
مقدمه :تروما یکی از علل اصلی مرگ ومیر و معلولیت در جوامع است که از آن میان حوادث ترافیکی بیشترین علت منجر به فوت در
تروما محسوب میشوند .جراحات ناشی از ترافیک جادهای یکی از معضالت اساسی فراموششده در سالمت عمومی است .مطالعه حاضر با
هدف تعیین الگوی آسیب شکمی در تصادفات منجر به فوت موتورسواران ارسالشده به سالن تشریح کهریزک تهران بین سالهای 1396
تا  1398انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی-مقطعی پروندههای موتورسواران در فاصله سالهای  1396تا  1398بررسی شدند که پس از
تصادف فوت کرده بودند و جسد آنها به سالن تشریح کهریزک ارجاع شده بود .دادههای مورد نیاز در این پژوهش از طریق پرسشنامه
بهدست آمد و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :از بین  199مورد ،حداقل سن  6سال و حداکثر سن  75سال بود .میانگین سن  30/76±12/76سال بود .در خصوص ارتباط
بین ص دمات سطحی تنه (شکم ،پهلو و کمر) با صدمات داخل شکمی ،ارتباط بین این صدمات اعم از ساییدگیها ،خراشیدگیها و پارگی
های بدون نفوذ به داخل شکم با صدمات داخل شکمی در کبد ،طحال ،روده ،کلیه ،معده ،پانکراس ،آئورت IVC ،و خلف پریتوئن
معنیدار بود (.)P=0/02
نتيجهگيري :با توجه به اینکه ممکن است در معاینه ظاهری بیمار ،هیچ یافته بالینی مشاهده نشود ،ولی در اتوپسی شواهد و یافتههای
بسیار مهمی بهدست آید ،لذا بر اساس نتایج حاضر توصیه میشود نبود یافتههای ظاهری در شکم اجساد هرگز بهعنوان دلیلی برای
سرباز زدن متخصص پزشکی قانونی از انجام اتوپسی شکمی در نظر گرفته نشود.
کلمات کليدي :آسیب شکمی ،تروما ،تصادفات ،موتورسواران

* نویسنده مسئول :سیامک سلطانی ،دانشیار ،گروه پزشکی قانونی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران .تلفن 09120704959 :ایمیل:
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الگوی آسیب شکمی در تصادفات منجر به فوت موتورسواران

مقدمه
تروما یکی از علل اصلی مرگومیر و معلولیت در جوامع

مواقعی که ترومای شدید کبد با ضایعه بیش از پنج ارگان

است که از آن میان حوادث ترافیکی بیشترین علت منجر

دیگر داخل شکمی همراه باشد ،میزان مرگومیر به حدود

به فوت در تروما محسوب میشوند .جراحات ناشی از

 45تا  50درصد افزایش مییابد ( .)1در تروماهای بالنت،

ترافیک جادهای یکی از معضالت اساسی فراموششده در

لوب راست کبد  5برابر بیشتر از لوب چپ دچار آسیب

سالمت عمومی است که پیگیری مداوم و مؤثر آن به

میشود و ضایعات ایجادشده در سطح محدب خیلی شایعتر

هماهنگی نیاز دارد .با افزایش حوادث صنعتی و موتوری و

از سطح مقعر است ( .)3هر ضربه لوکالیزه شدیدی که

تروماهای شکمی ناشی از آنها ،بر آن شدیم یک تحقیق

مستقیماً به قدام کبد وارد میشود ،کبد را به سمت خلف

پژوهشی-توصیفی با دید نسبتاً کلی ارائه دهیم تا زمینه

میراند و آن را در مقابل ستون فقرات له میکند و به

تحقیق سایر عالقمندان به پژوهش فراهم آید .بهطورکلی

پارگی ترانسکپسولر ( )Transcapsular ruptureدر محل

تروما به نتایج حاصل از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم یک

اتصال بین لوبهای راست و چپ کبد منجر میشود و

عامل خارجی بر بدن بهصورت کموبیش ناگهانی و شدید

پارگی کانترکوپ کبد اتفاق میافتد که پارگی در سطح

اطالق میشود و تروماهای بالنت یا کند یکی از انواع بسیار

خلفی لوب راست کبد است؛ درست در ناحیهای که کبد در

مهم تروما هستند که به علت گسترش زندگی ماشینی ،هر

مقابل ستون مهرهها قرار دارد و به آن تکیه کرده است (.)4

روز با انواع گوناگونی از آن مواجه میشویم .ارگانهای

در مواردی که فرد با سرعت زیاد در حرکت است ،اگر

داخل شکمی نیز به علت ضایعات گوناگونی از ترومای

به علت تصادف یا سقوط و  ...متوقف شود ،ممکن است

بالنت ( )Blunt traumaو نافذ آسیبپذیر هستند .تروما به

انرژی جنبشی حاصله و وزن نسبتاً زیاد کبد باعث شود کبد

نتایج حاصل از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم یک عامل

از محل خود کنده شود یا عروق حیاتی آن از ناف کبد

خارجی بر بدن بهصورت کموبیش ناگهانی و شدید اطالق

کنده شود و حرارت کشندهای را ایجاد کند .بیشتر

میشود (.)1

تروماهای کبد در حوادث رانندگی از این نوع نیست ،بلکه

در تمام کسانی که قسمت تحتانی قفسه سینه یا

بهصورت ترومای ناشی از اجسام کند است ( .)3گزارش

قسمت فوقانی شکم یا کل شکم دچار تروما میشود ،باید

شده است که ترومای کبد در هر  1300مورد حوادث

به فکر ترومای کبد و بررسی آن بود .درباره اصابت اجسام

رانندگی ،یک مورد رخ میدهد که  74درصد آن در ارگان

کند ،کبد بعد از طحال دومین ارگان آسیبپذیر است و در

های دیگر شکم هم دچار تروما و صدمه میشود (.)4

مورد اصابت جسم نافذ نیز بعد از رودهها در رتبه دوم قرار

طحال یکی از اعضای داخل شکمی است که در ضربات کند

دارد .حدود  80درصد از تروماهای کبد در اثر اصابت اجسام

بیشتر از همه دچار آسیب میشود .این آسیب ممکن است

نافذ و گلوله و  15تا  20درصد در اثر اصابت اجسام کند

صرفاً در طحال باشد یا همراه با آسیب در ارگانهای مجاور

ایجاد میشود ( .)2میزان مرگومیر بیماران با آسیب کبدی

باشد .اگر ترومای ناشی از اجسام کند به جدار قدامی شکم

در ترومای بالنت  29/7درصد است .میزان مرگومیر ناشی

یا فوقانی چپ یا پهلوی چپ یا سمت چپ قفسه سینه

از ایجاد زخمهای برنده کبد ،درصورتیکه با ضایعات سایر

برخورد کند ،احتمال آسیب به طحال در آن خیلی زیاد

احشاء همراه نباشد ،فقط در حدود  1درصد است .در

خواهد بود .اجسام نوک تیز و برنده و همچنین اجسام
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پرسرعت نیز در طحال تروما ایجاد میکنند ،ولی ترومای

دومین مهره کمری قرار دارد .شایعنبودن ترومای بالنت

حاصل از آنها معموالً همراه با ضایعات دیگر در ارگانهای

پانکراس به علت قرارداشتن آن در خلف و فاصله قابل توجه

مجاور یا عروق اصلی ناف طحال خواهد بود و نسبتاً راحت

آن از دیواره قدامی شکم است .انسیدانس عوارض در بیشتر

تشخیص داده میشود .مشکل اصلی در تشخیص ترومای

مطالعات مقطعی ( )Case seriesبهطور متوسط  30درصد

طحال حاصل از اجسام کند است .در پارگی طحال ناشی از

است .به نظر میرسد عوارض پانکراتیت بعد از ترومای

اجسام کند ،محل پارگی معموالً در سطح داخلی طحال

غیرنافذ بیش از ترومای نافذ است ( .)5ترومای فیزیکی

است و ممکن است شکستگی دندههای پوشاننده طحال

رودهها به خصوص در رابطه با اصابت اجسام یا موج انفجار

وجود داشته و السراسیون طحال بهوسیله انتهای تیز

بیشتر روده کوچک را گرفتار میکند 80 .درصد از آسیب

دندههای شکسته ایجاد شده باشد (.)1

های ایجادشده در این موارد به ناحیه دئودنوژوزنال تا

اگر فردی سقوط کند یا در حال حرکت ،ناگهان متوقف

دریچه ایلئوسکال محدود است و  10درصد در دئودنوم و

شود ،امکان کندهشدن طحال وجود دارد و باید مورد توجه

 10درصد باقیمانده در روده بزرگ رخ میدهد .روده

قرار گیرد .ترومای فیزیکی پانکراس بیشتر از نوع نفوذکننده

کوچک با اجسام کند بیشتر دچار تروما میشود تا اجسام

یعنی ناشی از اجسام نوک تیز و با سرعت زیاد است .حدود

نوک تیز و برنده؛ زیرا با تحرک زیادی که دارد ،معموالً از

 70( 2/3تا  80درصد) از ترومای فیزیکی پانکراس از این

مسیر اجسام نوک تیز کنار میرود ( .)3هدف اصلی این

نوع و یکسوم بقیه از نوع ضربات بالنت است ( .)3در

مقاله تعیین الگوی آسیب شکمی در تصادفات منجر به

تروماهای ناشی از اجسام تیز و برنده پانکراس کمتر از نوع

فوت موتورسواران ارسالشده به سالن تشریح تهران بین

بالنت آسیب میبیند ،ولی مرگومیر در زخمهای نفوذی

سالهای  1396تا  1398بود.

زیاد است که شاید به علت وجود آسیب در ارگانهای
مجاور باشد .اجسام با سرعت زیاد مثل گلوله ،عالوه بر اینکه
خودشان بهسختی به پانکراس آسیب میرسانند ،باعث

مواد و روشها
در

این

مطالعه

توصیفی-مقطعی،

پروندههای

صدمه به ارگانهای مجاور نیز میشوند .در زخم گلوله

موتورسواران در فاصله سالهای  1396تا  1398بررسی شد

ناحیهای از کونتوزیون معموالً محل ورود آن را احاطه

که پس از تصادف فوت کرده بودند و جسد آنها به سالن

میکند .آسیب عناصر مجاور فوقالعاده شایع است ( 70تا

تشریح کهریزک ارجاع شده بود .هر یک از پروندهها پس از

 90درصد) که شامل معده ،کبد ،طحال ،روده باریک،

اتوپسی توسط متخصص پزشکی قانونی تکمیل و اطالعات

کولون ،کلیه و اثنیعشر میشود و این عناصر معموالً منشأ

بهصورت ریز در آنها درج شد .دادههای مورد نیاز در این

خونریزی شدید هستند (.)3

پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه طراحیشده بهدست

بیتحرکی پانکراس مسئول آسیبپذیری آن در برابر

آمد که حاوی موارد مدنظر برای تحلیل برای تکتک

ترومای غیرنافذ است که ممکن است آن را در عقب در برابر

پروندهها بود .کل سطح تنه به دو قسمت فوقانی و تحتانی

ستون مهرهای سفت بشکند .معموالً قطع در گردن پانکراس

تقسیم شد و صدمات قسمت تحتانی که شامل سطح شکم

دیده میشود که روی عروق مزانتریک قرار دارد؛ یعنی

و پهلو و کمر بود ،بر اساس وجود یا نبود ساییدگی،

آسیب عموماً در نقطهای ایجاد میشود که پانکراس روی

خراشیدگی و پارگی با یا بدون نفوذ به حفره شکم در
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پرسشنامه ثبت شد .با توجه نوع مطالعه و نیز با احتساب

در دسته اول  2مورد ( 1درصد) ،در دسته دوم  167مورد

فاصله زمانی تقویمی ،نیازی به محاسبه حجم نمونه نبود.

( 83/9درصد) و در دسته سوم  30مورد ( 15/1درصد)

با این حال حجم نمونه با استفاده از اطالعات مطالعات تا

قرار داشتند .از نظر جنسیتی  191مورد ( 96درصد) از

حدودی مشابه با این مطالعه استخراج شد که میزان عددی

موارد بررسی شده مذکر و  8مورد ( 4درصد) مؤنث بودند.

آن با احتساب درصد خطای  5درصد برابر با  139بهدست

مصدومان فوت شده از نظر نوع راکب در  162مورد (81/4

آمد .کل جمعیت بهدستآمده در فاصله زمانی سالهای

درصد) راننده موتور ( 35 ،)Driverمورد ( 17/6درصد)

 1396تا  1398تعداد  199مورد بهدست آمد .از نظر

ترکنشین ) (Pillionو  2مورد ( 1درصد) نامشخص

رعایت مالحظات اخالقی ،در این مطالعه از اطالعات

بودند .از نظر نوع تصادف  12مورد ( 6درصد) تصادف

شخصی و محرمانه افراد (بهصورت فردی) استفاده نشد و

موتور با موتور 156 ،مورد ( 78/4درصد) تصادف موتور با

تنها از اطالعات گروهی افراد استفاده شد .تمامی دادهها در

خودرو و  31مورد ( 15/6درصد) تصادف با دیگر موارد

پرسشنامه تدوینشده ثبت و اطالعات تحلیل شد.

ازجمله چپکردگی ،برخورد با گاردریل و  ...بودند.

تمام اطالعات بهدستآمده در نرمافزار  SPSSنسخه

فراوانی

صدمات

سطحی

در

شکم

نواحی

 22تجزیهوتحلیل شد  .ارتباط بین صدمات سطحی و

( ،)Abdomenپهلو ( )Flankو کمر ( )Lumbarدر

داخل شکمی با موارد سن و جنس و نیز با همدیگر و نیز

جدول  2آورده شده است .ساییدگی ( ،)Abrasionپارگی

با شاخص توده بدنی (تمام متغیرهای کیفی) محاسبه شد

( )Lacerationبا یا بدون همراهی با نفوذ به حفره

و ارتباط معنیداری یا عدم معنیداری آنها با استفاده از

شکمی ،مواردی که ترکیبی از صدمات در سطح شکمی،

آزمون کای مربع و در صورت لزوم ،با آزمون فیشر

پهلویی و کمری بودند نظیر ترکیب ساییدگی همراه با

محاسبه شد.

خراشیدگی ،ساییدگی همراه با پارگی با نفوذ به داخل
شکم ،خراشیدگی همراه با نفوذ به داخل شکم ،ساییدگی

نتایج

و خراشیدگی و پارگی همراه با نفوذ به داخل شکم و در

اطالعات مربوط به سن ،وزن ،قد و شاخص توده بدنی
نمونههای بررسیشده در جدول  1ارائه شده است.

نهایت مواردی که هیچگونه عالئم در سطح شکم ،پهلو یا
کمری نداشتند آورده شدند.
در جدول  3ابتدا فراوانی صدمات در ارگانهای داخل

اجساد بررسی شده از نظر سنی به سه دسته  5تا 14
سال 15 ،تا  45سال و بیشتر از  45سال تقسیم شدند.

شکمی ازجمله کبد ،طحال ،روده ،کلیه ،معده ،پانکراس،
آئورت ،ورید اجوف تحتانی و خلف صفاق آورده شدهاند،

جدول  :1فراوانی سن ،جنس ،قد ،وزن و شاخص توده بدنی
تعداد

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف معيار

سن

199

6

75

30/76

12/76

وزن

199

20

110

74/98

10/69

قد

199

110

190

171/92

6/91

شاخص توده بدنی

199

15/62

38/06

25/29

2/88
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جدول  :2فراوانی صدمات سطحی در سه ناحیه شکم ،پهلو و کمر
شكم (درصد)

پهلو (درصد)

کمر (درصد)

36/5

22

41

2

2

3

پارگی با نفوذ به حفره شكمی

14/1

3/5

4/5

سایيدگی همراه با پارگی شكمی

4/5

1

0/5

3

1

2

بدون هيچگونه عالئم

39/2

48/7

51/7

کل

100

100

100

سایيدگی
پارگی بدون نفوذ به حفره شكمی

سایيدگی و پارگی با نفوذ به داخل شكم

در ستون های بعدی فراوانی کبودی ( ،)Bruisingخون

رابطه بین دستههای سنی و آسیبهای ارگانی مطرحشده

مردگی ( ،)Hematomaپارگی ( )Lacerationو آئورت

در جدول  4آورده شدهاند .فقط بین دیسکسیون آئورت و

دیسکسیون ( )Dissectionآورده شدهاند.

گروه سنی ارتباط آماری معنیداری وجود دارد.

جدول  :3فراوانی صدمات در ارگانهای داخل شکمی
فراوانی

کبودي

خونمردگی

پارگی

آئورت دیسكسيون

سالم

کل

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

کبد

164
()82/4

(6)3

3
()1/5

155
()77/8

-------

35
()17/6

199
)%(100

طحال

137
()68/8

(11)5/5

(3)1/5

123
()61/8

--------

62
()31/1

199
()100

روده

48
()24/1

31
()15/6

(5)2/5

(12)6/0

--------

151
()75/9

199
()100

کليه

97
()48/7

84
()42/2

(5)2/5

(8)4/0

--------

102
()51/3

199
()100

معده

27
()13/6

17
()8/5

(3)1/5

(7)3/5

--------

172
()86/4

199
()100

پانكراس

29
()14/6

22
()11/1

(3)1/5

(4)2/0

--------

170
()85/4

199
()100

آئورت

27
()13/6

12
()6/0

(3)1/5

(7)3/5

5
()2/5

172
()86/4

199
()100

ورید اجوف تحتانی

27
()13/6

23
()11/6

--------

(4)2/0

--------

172
()86/4

199
()100

خلف صفاق

161
()80/9

151
()75/9

10
() 5

--------

--------

38
()19/1

199
()100

100
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الگوی آسیب شکمی در تصادفات منجر به فوت موتورسواران

جدول  :4ارتباط گروه سنی با صدمات داخل شکمی
گروه سنی (سال)
بيشتر از (45درصد)

 15تا (45درصد)

 5تا (14درصد)

سطح معنیداري

طحال

)15/2(25

)83/6(13

)1/2(2

0/809

روده

)14/6(20

)85/4(117

)0/0(0

0/10

کليه

)20/8(10

)79/2(38

)0/0(0

0/33

معده

)14/6(14

)84/4(81

)1/0(1

0/98

پانكراس

)18/5(5

)81/5(22

)0/0(0

0/74

آئورت

)27/6(8

)72/4(21

)0/0(0

0/11

ورید اجوف تحتانی تحتانی

)33/3(9

)66/7(18

)0/0(0

0/01

خلف صفاق

)14/8(8

)85/2(23

)0/0(0

0/85

کبد

)15/7(25

)83/6(133

)0/6(1

0/51

بحث

( 68/8درصد) بوده است که با مطالعات انجامشده در ارومیه

تروما یکی از علل اصلی مرگومیر و معلولیت در جوامع

( ،)9رشت ( ،)10بیمارستان بقیهاهلل ( ،)11مرکز پزشکی

است که از آن میان حوادث ترافیکی بیشترین علت منجر

قانونی ساری ( )12و نیز در مطالعهای مشابه در کانادا ()13

به فوت در تروما محسوب میشوند .در این مطالعه از 199

مشابهت دارد.

مورد 96 ،درصد مرد و  4درصد زن با میانگین سنی 30/76

در خصوص رابطه بین آسیب ارگانهای داخل شکم و

سال بودند که با نتایج مطالعه تقیپور و همکاران (مرد:

گروه سنی ،در مطالعه حاضر بین دیسکسیون آئورت و گروه

 80/5درصد و زن 19/5 :درصد و میاتگین سنی 34/1

سنی ارتباط آماری معناداری بهدست آمد که بررسی

سال) و چارهساز و همکاران (مرد 96 :درصد و زن4 :

مشابهی در این زمینه در سایر مقاالت برای مقایسه یافت

درصد) تقریباً در محدوده مشابهی است (.)9 ،6

نشد .در خصوص ارتباط بین صدمات سطحی تنه (شکم،

در مطالعه حاضر سائیدگی شایعترین آسیب سطحی در

پهلو و کمر) اعم از ساییدگیها ،خراشیدگیها و پارگیهای

تصادفات موتورسواران بوده است که منطقه شایع در ناحیه

بدون نفوذ به داخل شکم با با صدمات داخل شکمی اعم از

کمر بوده است .درمطالعه  Xinping Yanو همکاران که

کبد ،طحال ،روده ،کلیه ،معده ،پانکراس ،آئورت IVC ،و

بین سالهای  2004تا  2007انجام شده است ،شایعترین

خلف پریتوئن معنیدار بود ( .)P=0/02این موضوع رابطه

نوع آسیب سطحی مانند مطالعه حاضر بوده ،ولی منطقه

مستقیم بین وجود صدمات سطحی در تنه (شکم ،پهلو و

شایع در ناحیه شکم بوده است ( .)7در مطالعه حاضر از

کمر) را با آسیبهای داخل شکمی نشان میدهد .همچنین

 199مورد 81/4 ،درصد راننده موتور و  17/6درصد ترک

ارتباط معنیداری بین موارد بدون صدمات سطحی در

نشین بودند که با مطالعه  Valerieهمخوانی دارد که 84

سطح شکم ( )Intactو نیز صدمات داخل شکمی مربوط به

درصد راننده موتور و  16درصد ترکنشین بودند ( .)8در

ارگانهای کبد ،طحال ،روده ،کلیه ،معده ،پانکراس ،آئورت،

مطالعه حاضر شایعترین آسیبهای داخلی شامل کبد

 IVCو خلف پریتوئن مشاهده شد ( )P=0/01که بیانگر این

( 82/4درصد) ،هماتوم رتروپریتوئن ( 80/9درصد) و طحال

موضوع است که نبود صدمات سطحی دلیلی بر نبود
صدمات داخل حفره شکمی نیست .در خصوص دو یافته
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. سایر مقاالت به این رابطه نپرداختهاند،مذکور

تضاد منافع

نتيجهگيري

.در پژوهش حاضر هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد

نتایج این مطالعه نشاندهنده این موضوع مهم است که
نبود یافتههای ظاهری در شکم اجساد هرگز دلیلی بر این

تشكر و قدردانی

نیست که متخصص پزشکی قانونی از انجام اتوپسی شکمی

نویسندگان تشکر و قدردانی خود را از ریاست

.سرباز زند

 کارکنان و تمام کسانی که در انجام این مطالعه،بیمارستان

مالحظات اخالقی

.همکاری داشتهاند اعالم میدارند

در این پژوهش تمام اصول اخالقی رعایت شده است (کد
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Abstract
Introduction: Trauma is one of the causes of death and disability, of which traffic accidents are the
most common causes resulting in death. Injuries due to traffic accidents are among the most
forgotten major problems in public health. This study aimed to determine the pattern of abdominal
injuries in accidents resulting in the death of motorcyclists sent to Kahrizak Autopsy Hall
Iranian Legal Medicine,Organization,Tehran,Iran within 2017-2019.
Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, the records of motorcyclists, who
passed away after an accident and their bodies were transferred to Kahrizak Autopsy Hall Iranian
Legal Medicine Organization,Tehran,Iran, were examined between 2017 and 2019. The necessary
data were collected by a questionnaire and the gathered data were analyzed in SPSS software
(version 22).
Results: Out of 199 cases, the minimum and maximum ages were 6 and 75 years, and the mean age
was obtained at 30.76±12.76 years. Regarding the relationship between superficial body injuries
(abdomen, flank, and waist) and intra-abdominal injuries, including the association of abrasions,
scratches, and ruptures without penetrating the abdomen with intra-abdominal injuries in the liver,
spleen, intestine, kidney, stomach, pancreas, aorta, inferior vena cava, and retro-peritoneum, was
significant (P=0.02).
Conclusion: Although no clinical findings may be observed in the patient's physical examination,
highly important evidence and findings can be obtained in the autopsy. Therefore, based on the
results of this study, it is recommended that the absence of physical findings in the abdomen of
corpses not be considered a reason for a forensic pathologist to refuse an abdominal autopsy.
Keywords: Abdominal injuries, Trauma, Accident, Motorcyclist
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