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 ٚ ٞذف ٝصٔيٙ
ذٌي ثٝ تشٚٔب ؿبيؼتشيٗ ػّت فٛت دس ػٝ دٞٝ اَٚ ص٘

ٔٙغمٝ  ٞبي ٔٙتـشٜ تٛػظ دفتشٌضاسؽ 1سٚد.ٔي ؿٕبس

ايٗ ٔغّت  ٔذيتشا٘ٝ ؿشلي ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ي ثيبٍ٘ش

ٞبي ػفٛ٘ي اػت وٝ ػّيشغٓ ٚرٛد ٔـىالتي اص لجيُ ثيٕبسي

 حٛادث يىي اص ػٛا٘ح ٚ حبَ حبضش دس ػٛء تغزيٝ، ٚ

 ٞبي اخيشػبَ دس ٟٕٔتشيٗ ٔـىالت وـٛسٞبي ٔٙغمٝ ثٛدٜ ٚ

ثٝ خٛد  ٛٔي ساـػٕ ٔيش ػٝ ػّت اكّي ٔشي ٚ ٛاسٜ يىي اصٕٞ

يىي اص ٘ىبت ٟٔٓ دس وبٞؾ ٔشي ٚ ٔيش  2اختلبف دادٜ اػت.

ذٔبت ـٛلغ كـثيٕبساٖ تشٚٔبيي تـخيق ػشيغ ٚ ثٝ ٔ

 3ٚ4ثبؿذ. اسٌب٘يه ٔي

، پبساػٙتض ؿىٕي(

 ذافاٞ ثٝ ٔٙظٛس اص ساٜ پٛػت ٔبيغ ؿىٕي ثشداؿتٗ

 يه سٚؽ ػشيغ، آػبٖ ٚ اػت وٝ تـخيلي ٚ دسٔب٘ي

فشاٞٓ  ؿىٕي تزٕغ ٔبيغ تـخيق ثيٕبسي ٔغٕئٗ سا ثشاي

ٞبي تـخيق دادٜ ؿذٜ تٛػظ ثيٕبسي ٔؼٕٛالً .وٙذٔي

ٚرٛد ، ٕٞٛپشيتٛ٘ئْٛ ٞب،ؿبُٔ پشيتٛ٘يت پبساػٙتض ؿىٕي

ٔٛاسد  ػبيشثبؿذ. ٔي ادساس دس فضبي كفبلي ٚ ٘ئٛپالصي

ؿٛن ثذٖٚ ػّت، : ػجبستٙذ اص بساػٙتض ؿىٕيپ اػتفبدٜ اص

 دس ثيٕبسي تـخيق دادٜ ٘ـذٜ دس داخُ حفشٜ ؿىٓ، تشديذ

 رشاحي، آػيت ؿىٕي ثؼذ اص ػُٕ صخٓ ٌٛاسؿي ثبص ؿذٖ

دس  .ت ٔـخقـذٖٚ ػّث ؿىٕيؿذيذ  ٚ دسد ت يب ٘بفز(ـ)ثال٘

بس سثغ ا٘زبْ ـيب چٟ ي ػبدٜـٗ ٔٛاسدي، پبساػٙتض ؿىٕـچٙي

بلي ـكف الٚاط. ثبؿذٔي ضاتـذالُ تزٟيـح ذؿٛد ٚ ٘يبصٔٙٔي

 ٞبيثيٕبسي ػبيش ٚ يب ٞبٛ٘يتـپشيت ثشاي تـخيقتـخيلي، 

ٚ  پبساػٙتض ؿىٕي سٚؽ ش دٚـٌٞشدد. ٔياػتفبدٜ  ٛنـٔـى

ثشاي تـخيق  حشيؤٔ ٞبيهـلي كفبلي، تىٙيـالٚاط تـخي

 5-3.ػالئٓ ثبِيٙي ٞؼتٙذىبس ؿذٖ ـآؿلجُ اص بسيـاِٚيٝ ثيٕ

ضش ثب ٞذف ثشسػي اسصؽ تـخيلي ٔغبِؼٝ حب

ثبص پشيتٛئٗ دس ثيٕبساٖ ثب  ػٛص٘ي ؿىٓ ثب الٚاط آػپيشاػيٖٛ

 تشٚٔبي ؿىٓ ا٘زبْ ؿذ.

 ٞب ٔـٛاد ٚ سٚؽ
 55 ،تحّيّي، ثش اػبع فشَٔٛ حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ دس يه ٔغبِؼٝ

٘فش اص ثيٕبسا٘ي وٝ ثٝ دِيُ تشٚٔبي ؿىٕي )ؿبُٔ ِٔٛتي پُ 

تشٚٔبي ٘بفز ؿىٓ يب ٔزبٚس تشٚٔب ٚ يب تشٚٔبي ٚاحذ ؿىٓ( ٚ يب 

آٖ وٝ ثٝ ثيٕبسػتبٖ ٔشارؼٝ وشدٜ ثٛد٘ذ ٚ ثش اػبع ٘ظشيٝ 

الٚاط ٚ  پبساػٙتض كفبليپضؿه ٔؼبِذ ا٘ذيىبػيٖٛ ا٘زبْ 

ثٝ ٔٙظٛس تـخيق ٚ ثش٘بٔٝ دسٔب٘ي  تـخيلي پشيتٛئٗ

 ،٘ذاؿتٙذ الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗداؿتٙذ ٚ ٔٙؼي ثشاي ا٘زبْ 

 ٚاسد ٔغبِؼٝ ؿذ٘ذ. 

 ٞبي الٚاط ؿىٕي ؿبُٔ: يٖٛا٘ذيىبػ

  ثيٕبساٖ ثب تشٚٔبي ٔتؼذد ٚ وبٞؾ ػغح ٞٛؿيبسي 

  تشٚٔبي ػش ٚ وبٞؾ ػغح ٞٛؿيبسي 

  ٗكذٔبت ٘خبػي وٝ ثبػج وبٞؾ يب اص ثيٗ سفت

 ا٘ذ. تش اص لفؼٝ كذسي ؿذٜ حغ، حذالُ پبييٗ

  ٔلشف داسٚٞبيي وٝ ثبػج وبٞؾ ػغح ٞٛؿيبسي

 ٌشديذٜ اػت ٔب٘ٙذ اِىُ.

 ي ثب ٔؼبيٙٝ ثبِيٙي ٔـىٛن ؿىٕي ثيٕبساٖ تشٚٔبي 

 :الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗٔٛاسد ٔٙغ 

 ٜٞب. اتؼبع ؿذيذ سٚد 

 .)الپبساتٛٔي لجّي )وٝ ٔٙغ ٘ؼجي اػت 

 .ْٛ6حبٍّٔي دس ػٝ ٔبٞٝ دْٚ ٚ ػ
 

دس تٕبٔي  الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗٚ پبساػٙتض ؿىٕي 

ٞبي ػٙي لبثُ ا٘زبْ اػت. دس كٛستي وٝ ثيٕبس ٔٛسد ٘ظش  سدٜ

ٞٛؿيبس  لي پشيتٛئٗـالٚاط تـخيٚ پبساػٙتض ٘زبْ ثشاي ا

ػبَ لشاس داؿت، ثٝ ٔٙظٛس  2-12ثٛد ٚ دس ٔحذٚدٜ ػٙي  ٔي

دٚسي اص ايزبد اػتشع، پشٚػيزش دس اتبق ػُٕ ٚ تحت 

 ٌشفت. ثيٟٛؿي ٘ؼجي ا٘زبْ ٔي

آٖ دػتٝ اص ثيٕبسا٘ي وٝ ثٝ دِيُ غيش اص رشاحي ػٕٛٔي 

٘يبصٔٙذ رشاحي  ٔب٘ٙذ ٔـىالت استٛپذي، ٘ٛسػشرشي ٚ...

ٚ  پبساػٙتضاٚسطا٘ؼي ثٛد٘ذ ٚ پضؿه ٔؼبِذ تلٕيٓ ثٝ ا٘زبْ 

داؿت، ا٘زبْ پشٚػيزش دس اتبق ػُٕ  الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗ

 ٌشفت. ٚ ثالفبكّٝ پغ اص ثيٟٛؿي ا٘زبْ ٔي

 اػيٖٛة( تىٙيه پشٚػيزش: اثتذا ٞش ثيٕبس، آػپيش

تٕبَ ثٝ ٔٙظٛس دٚسي اص اح ،ؿذ ػٛص٘ي ٚ ػپغ الٚاط ا٘زبْ ٔي

كذٔٝ ثٝ وجذ ٚ عحبَ وٝ دس ٔٛاسد ثضسٌي يب پبييٗ افتبدٌي 

تٛا٘ؼت كٛست ٌيشد،  ٞب ثٝ داليُ ٔختّف ٔي ايٗ اسٌبٖ

ؿذ  فمظ دس دٚ سثغ تحتب٘ي ؿىٓ ا٘زبْ ٔي آػپيشاػيٖٛ

 ( 18ٚثب اػتفبدٜ اص ا٘ظيٛوت ػجض سً٘ )ؿٕبسٜ  آػپيشاػيٖٛ

ػپبيٙبَ دس كٛستي وٝ ثيٕبس چبق ثٛد ثب اػتفبدٜ اص ػٛصٖ ا

 ٌشفت. ا٘زبْ ٔي 18ؿٕبسٜ 

ػجبست اص ضذػفٛ٘ي وشدٖ  آػپيشاػيٖٛتىٙيه ا٘زبْ 

 Z-shapeدٚ سثغ تحتب٘ي ؿىٓ ٚ ٚاسد وشدٖ ػٛصٖ ثٝ كٛست 

ٞب ٚ  )ثٝ ٔٙظٛس وبٞؾ احتٕبَ ٚسٚد ػٛصٖ ثٝ داخُ سٚدٜ

كذٔبت حبكّٝ( ثٝ داخُ حفشٜ پشيتٛئٗ ٚ ػپغ آػپيشٜ 

 10كٛست ٔـبٞذٜ اػت. دس ػي ػي 10شدٖ ثب ػشً٘ ـو



 

 

ؿذ ٚ دس كٛست  ٔخجت تّمي ٔيپبساػٙتض  ،خٖٛ ٚاضحػي ػي

خبسد ؿذٖ ٞش ٌٛ٘ٝ ٔبيغ غيش اص خٖٛ، ٕ٘ٛ٘ٝ ثشاي ثشسػي 

وـت ٚ آ٘تي ثيٌٛشاْ، ؿٕبسؽ ػِّٛي، چه آٔيالص، 

BUN/Cr ٌشديذ. ٘تبيذ حبكّٝ اص  ٚ كفشا اسػبَ ٔي

اَ فبوتٛسٞبي فٛق اِزوش دس پشػـٙبٔٝ تٟيٝ ؿذٜ دس پشٚپٛص

 ؿذ. حجت ٔي

، الٚاط پشيتٛئٗ ثشاي ٕٞبٖ ثيٕبس پبساػٙتضپغ اص ا٘زبْ 

ٌشفت. الٚاط ثٝ كٛست ثبص ٚ ثب ديذ ٔؼتميٓ  كٛست ٔي

ؿذ. دس كٛست ٞٛؿيبس ثٛدٖ ثيٕبس اثتذا  ا٘زبْ ٔي  پشيتٛئٗ،

ػب٘تيٕتش دس ثبال يب پبييٗ ٘بف ثب  2-3فبؿيب ثٝ عَٛ  پٛػت ٚ

ثٝ ٚػيّٝ  ؿذ ٚ حغ ٔي % ثي2وبئيٗ ٚٔحَّٛ ِيذػي ػي 10

دس كٛست ٔـبٞذٜ  ،ٌشديذ ثشؽ عِٛي، حفشٜ پشيتٛئٗ ثبص ٔي

يب خشٚد خٖٛ ٚاضح اص ٔحُ ٚسٚد ثٝ پشيتٛئٗ تؼت ٔخجت 

ٌشديذ ٚ ثيٕبس وب٘ذيذ رشاحي الپبساتٛٔي اٚسطا٘ؼي  تّمي ٔي

وبتتش )٘التٖٛ(  ،ؿذ. دس كٛست ػذْ خشٚد خٖٛ ٚاضح ٔي

حُ ثشؽ دادٜ ؿذٜ ثٝ ثب ٞذايت اٍ٘ـت اص ٔ 16-18ٕ٘شٜ 

 1000 ٖغ دس ثضسٌؼبالـذ ٚ ػپـؿ داخُ ٍِٗ ٞذايت ٔي

ٔحَّٛ سيٍٙش الوتبت يب ٘شٔبَ  cc/kg20 ٚ دس اعفبَ ػي ػي

ٌشديذ. دس كٛست ػذْ ؿىؼتٍي  ػبِيٗ ٚاسد حفشٜ ؿىٓ ٔي

ػتٖٛ فمشات ٚ كذٔٝ ٘خبػي، ٔمذاسي ثيٕبس ثٝ ػٕت چپ ٚ 

اص ٔحَّٛ ػي ػي 100-200ؿذ، ػپغ  ساػت حشوت دادٜ ٔي

ٚ رٟت  ٌشديذٔي پشيتٛئٗ خبسد ٔٛرٛد دس حفشٜ

ٞبي ؿٕبسؽ ػِّٛي، وـت ٚ آ٘تي ثيٌٛشاْ، تؼت  آصٔبيؾ

ؿذ ٚ ٘تبيذ حبكّٝ دس  اسػبَ ٔي BUN/Crآٔيالص كفشا، چه 

ٌشديذ.  پشػـٙبٔٝ ٔشثٛط ثٝ لؼٕت الٚاط پشيتٛئٗ حجت ٔي

 ثٝ عٛس الٚاط تـخيلي پشيتٛئٕٗ٘ٛ٘ٝ تٟيٝ ؿذٜ ثٝ ٚػيّٝ 

ادساس ٚ آٔيالص  كفشا، ثبيؼت داساي ٔحتٛيبت سٚدٜ، ٘شٔبَ ٕ٘ي

ثبؿذ. اص ٘ظش ؿٕبسؽ ػِّٛي اٌش تشٚٔب ثال٘ت ثٛد، ٚرٛد 

ٚ دس ٔٛاسد تشٚٔبي ٘بفز ٚرٛد  105 ٌّجَٛ لشٔض ثيـتش اص

ثيبٍ٘ش ٔخجت ثٛدٖ الٚاط تـخيلي ، 104 ٌّجَٛ لشٔض ثيـتش اص

ثٝ ٔؼٙبي  ٘يض 500تؼذاد ٌّجَٛ ػفيذ ثيـتش اص  ،پشيتٛئٗ ثٛد

 ثٛد. الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗ ٔخجت ثٛدٖ

ٌيشي ٘حٜٛ دسٔبٖ ٞش ثيٕبس ثش اػبع لضبٚت  تلٕيٓ

ٌشفت ٚ  ثبِيٙي پضؿه ٚ ٘تبيذ حبكّٝ اص الٚاط كٛست ٔي

اي اص ػٛي ايٗ عشح ثش تلٕيٓ رشاح اػٕبَ  ٞيچٍٛ٘ٝ ٔذاخّٝ

 ؿذ. ٕ٘ي

 ؿذ٘ذ: ٌشٜٚ تمؼيٓ  3ثش ايٗ اػبع ثيٕبساٖ دس 

 ٕرشاح الپبساتٛٔي ـسا٘ي وٝ ثش اػبع تلٕيبـثي ٓ

 ؿذ٘ذ. 

  ٝؿذ٘ذ. ثيٕبسا٘ي وٝ تحت ٘ظش لشاس ٌشفت 

  وشد٘ذ. ثيٕبسا٘ي وٝ فٛت 

ٔٙفي ٚ تلٕيٓ  الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗدس ٔٛاسدي وٝ 

اػىٗ ثب   تي رشاح تحت ٘ظش ٌشفتٗ ثٛد، اص ثيٕبس ػي

وٙتشاػت دٚ ٌب٘ٝ )دٞب٘ي ٚ داخُ سٌي( ؿىٓ ٚ ٍِٗ 

سا  الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗؿذ تب ٘تيزٝ ٔٙفي  ٔيدسخٛاػت 

ؿذ٘ذ ٚ فٛت  تأييذ وٙذ. ثيٕبسا٘ي وٝ ػُٕ رشاحي ٕ٘ي

ٔٙفي ٚ يب ٕٞشاٜ ثب  الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗوشد٘ذ )اػٓ اص  ٔي

اػىٗ ٔٙفي( ثٝ دِيُ ٔـىالت ٔتؼذد دس ا٘زبْ   تي ػي

 ٌشديذ٘ذ. اتٛپؼي اص ٔغبِؼٝ حزف 

 تحّيُ آٔبسي
ٞب پغ اص اػتخشاد تٛػظ  ٞب ٚ فشْ اعالػبت پشػـٙبٔٝ

ثب اػتفبدٜ اص  ٘تبيذآ٘بِيض ؿذ.  16ٚيشايؾ  SPSS٘شْ افضاس 

 ٚ رذاَٚ ثيبٖ ؿذ٘ذ. آٔبس تٛكيفي

 ٔالحظبت اخاللي 

ٞبي فٛق رٟت تـخيق  ثب ػٙبيت ثٝ ايٙىٝ سٚؽ

خٛ٘شيضي داخُ ؿىٕي ٚ پشفٛساػيٖٛ احـبء تٛ خبِي داخُ 

ص ثش٘بٔٝ تـخيلي ٚ ؿىٓ ثٝ كٛست سٚتيٗ الصْ ٚ ثخـي ا

دسٔب٘ي ثيٕبساٖ تشٚٔبيي ثٛد ٚ ٕٞچٙيٗ تذاخّي دس دسٔبٖ 

 ٘يبص ثٝ اخز سضبيتٙبٔٝ اص ثيٕبساٖ ٘جٛد. ،وشد ثيٕبساٖ ايزبد ٕ٘ي

 ٞب يبفتٝ

ثيٕبس ثٝ دِيُ تشٚٔب ثٝ ؿىٓ ٔٛسد  55دس ايٗ ٔغبِؼٝ 

ػبَ ٚ  40( ػٗ وٕتش اص %84ثيٕبس ) 42ثشسػي لشاس ٌشفتٙذ. 

ثيٕبس  9ػبَ ثٛد٘ذ.  40( داساي ػٗ ثيـتش اص %16ثيٕبس ) 13

 ػبَ ثٛد٘ذ.  12( ٔٛسد ٔغبِؼٝ وٛدوبٖ ثب ػٗ وٕتش اص 8/21%)

ٔٛسد  41دس ثشسػي ٔىب٘يؼٓ تشٚٔب، تلبدف اتٛٔجيُ ثب 

( ؿبيؼتشيٗ ػبُٔ آػيت ثٛد. تلبدف ٔٛتٛس ػيىّت 5/74%)

( ٚ ػبيش %3/7ٔٛسد ) 4(، ػمٛط اص استفبع ثب %1/9ٔٛسد ) 5ثب 

 ( دس ستجٝ ٞبي ثؼذي لشاس داؿتٙذ. %1/9ٔٛسد ) 5ٛاسد ثب ٔ

دٚ ٔٛسد اص ثيٕبساٖ داساي تشٚٔبي ٘بفز ثٛد٘ذ. دس يه 

ٔٛسد تشٚٔب ثٝ پبييٗ لفؼٝ كذسي ٚ دس ٔٛسد دْٚ تشٚٔب ثٝ سثغ 

فٛلب٘ي ٚ چپ ؿىٓ ثٛد وٝ ثٝ دِيُ ػالئٓ ثبِيٙي ٔجٟٓ ٔٛسد 

يلي الٚاط تـخٚ آػپيشاػيٖٛ ػٛص٘ي ؿىٓ ٔغبِؼٝ ثب 

ٔٛسد اص تؼذاد وُ ثيٕبساٖ ٔغبِؼٝ وٝ  5لشاس ٌشفتٙذ.  پشيتٛئٗ

تٛساوٛاثذٚٔيٙبَ ؿذٜ ثٛد٘ذ، ٘تيزٝ  پبساػٙتضدس اثتذا 

خٖٛ ٔخجت ثٛد وٝ ٔـخلبت ػي ػي 10ثب ٔـبٞذٜ  پشفيٛطٖ



 

 

الٚاط ٔٛسد،  5ٌضاسؽ ؿذٜ اػت دس ايٗ  1آٟ٘ب دس رذَٚ 

 ٘يض ٔبوشٚػىٛپي ٔخجت ثٛد. تـخيلي پشيتٛئٗ

دس آٟ٘ب  آػپيشاػيٖٛثيٕبس ثبليٕب٘ذٜ وٝ ٘تيزٝ  50دس 

الٚاط ٔٛسد  3ا٘زبْ ؿذ دس  الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗٔٙفي ثٛد، 

ثٝ عٛس ٔبوشٚػىٛپي ٔٙفي ثٛد وٝ ٔبيغ  تـخيلي پشيتٛئٗ

ٔٛسد  ،ثيٕبس 3دس ايٗ  الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗتٟيٝ ؿذٜ اص 

 ٔغبِؼٝ ٔيىشٚػىٛپي لشاس ٌشفت.

 ٛد،ـي ثـشٚػىٛپي ٔٙفـيىٛسد ٔغبِؼٝ ٔـدس يه ٔ

اػىٗ ثب ٔبدٜ حبرت تضسيمي ٚسيذي ٚ خٛساوي ثشاي   تي ػي 

ايٗ ثيٕبس ا٘زبْ ؿذ وٝ ٘شٔبَ ثٛد. ايٗ ثيٕبس پغ اص چٙذ سٚص 

تحت ٘ظش ٌشفتٗ ثٟجٛد يبفت ٚ ثذٖٚ ٘يبص ثٝ الذاْ رشاحي 

 تشخيق ؿذ.

دس دٚ ٔٛسد ديٍش ٘تيزٝ ٔغبِؼٝ ٔيىشٚػىٛپي ٕ٘ٛ٘ٝ 

ثٝ كٛست ٔـبٞذٜ  لي پشيتٛئٗـط تـخيالٚابِي اص ـاسػ

WBC = 3800/ml   ٚWBC = 600/ml  ٌضاسؽ ؿذ ٚ ثش

ٞب ثيٕبساٖ تحت ػُٕ رشاحي لشاس  ٗ يبفتٝـبع ٕٞيـاػ

ٝ ضٕٗ رشاحي، پبسٌي سٚدٜ ثبسيه دس ٞش دٚ ـٙذ. يبفتـٌشفت

 ثيٕبس ثٛد.

پبساػٙتض ثيٕبس وٝ  50ثيٕبس ٔٛسد ٔغبِؼٝ اص  47دس 

ا٘زبْ ؿذ  الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗي ثٛد، دس آٟ٘ب ٔٙفپشيتٛئٗ 

ثٝ عٛس ٔبوشٚػىٛپي ٔخجت  الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗٚ ٘تيزٝ 

ثيٕبس  47ثٛد )ٔـبٞذٜ خٖٛ ٚاضح دس حفشٜ پشيتٛئٗ(. تٕبٔي 

تحت ػُٕ رشاحي الپبساتٛٔي لشاس ٌشفتٙذ. تٕبٔي ايٗ 

ثيٕبساٖ داساي كذٔٝ اسٌب٘يه داخُ ؿىٓ حذالُ دس يه 

ٔٛسد  24اسٌبٖ ثٛد٘ذ. پبسٌي عحبَ ثب اسٌبٖ ٚ ٌبٞي چٙذ 

ؿبيؼتشيٗ اسٌبٖ كذٔٝ ديذٜ ثٛد. پبسٌي احـبء تٛخبِي ؿبُٔ 

ٔٛسد(،  12ٔٛسد(، پبسٌي وجذ ) 14ٔؼذٜ، سٚدٜ ٚ وِٖٛٛ )

شآٌ ٚ پبسٌي ـٔٛسد(، پبسٌي ديبف 4ٕٞبتْٛ ستشٚپشيتٛئٗ )

ب٘ٝ ٚ ـٔٛسد( ٚ پبسٌي ٔخ 3ذاْ ثب ـش ٚ ٔضٚوِٖٛٛ )ٞش وـٔضا٘ت

ٔٛسد( ػبيش ٔٛاسد آػيت سا  1وّيٝ )ٞش وذاْ ثب پبسٌي 

 داد٘ذ.ُ ٔيـتـىي

 300ٛپشيتٛئٗ حذالُ ـثيٕبس ٔمذاس ٕٞ 47دس ايٗ 

  1400ػي ٚ ثٝ عٛس ٔيبٍ٘يٗ  ػي 2500ش ـػي ٚ حذاوخ ػي

 ػي ثٛد. ػي

الٚاط ٚ آػپيشاػيٖٛ ػٛص٘ي ٔٛسد ػّت ا٘زبْ  17دس 

ي ٚ دس تشٚٔب ثٝ ػش ٚ وبٞؾ ػغح ٞٛؿيبس تـخيلي پشيتٛئٗ

 ٔٛسد ٔجٟٓ ثٛدٖ ٔؼبيٙٝ ثبِيٙي ثيٕبس ثٛدٜ اػت. 38

اي ثٝ د٘جبَ ا٘زبْ  دس ايٗ ٔغبِؼٝ ٞيچٍٛ٘ٝ ػبسضٝ

 ٔـبٞذٜ ٘ـذ. الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗيب پبساػٙتض 

الٚاط تـخيلي ٚ پبساػٙتض ثيٕبس يه ٔٛسد ثٝ دِيُ  55اص 

اػىٗ ٘شٔبَ ثذٖٚ ٘يبص ثٝ رشاحي   تي ٔٙفي ٚ ػي پشيتٛئٗ

ٔٛسد وٝ تحت ػُٕ رشاحي لشاس ٌشفتٙذ،  54ؿذ ٚ تشخيق 

%( ثٛد وٝ ٍٕٞي دس استجبط 2/22ٔٛسد ) 12ٔيضاٖ ٔشي ٚ ٔيش 

ثب تشٚٔبي ػيؼتٓ ػلجي ٚ كذٔٝ اػىّتي ثٛدٜ اػت. 

دس ايٗ ٔغبِؼٝ پبساػٙتض ػٛص٘ي حؼبػيت سٚؽ تـخيق 

 % ثٛد.2% ٚ اسصؽ اخجبسي ٔٙفي آٖ 100% ٚ ٚيظٌي آٖ 25/9

 ثحج
س ثب دسد ؿىٕي حبد، اغّت يه چبِؾ ٚرٛد يه ثيٕب

تـخيلي ٚ دسٔب٘ي ثشاي پضؿىبٖ اػت. ٔؼبيٙٝ فيضيىي 

ػشيغ ٚ اسصيبثي ٚضؼيت لّجي ػشٚلي ثٝ ٔٙظٛس ؿشٚع دسٔبٖ 

ٞبي تـخيلي ٔٙبػت، ثؼيبس حيبتي اػت. تؼذادي اص تؼت

ا٘زبْ ؿذٜ ػجبستٙذ اص: ؿٕبسؽ وبُٔ خٖٛ، ٔـخلبت 

ساديٌٛشافي ؿىٓ،  ػشْ،ثيٛؿيٕيبيي ػشْ، آٔيالص ٚ ِيپبص 

ػٌٛ٘ٛشافي ؿىٓ، پبساػٙتض ؿىٕي ٚ الٚاط تـخيلي كفبلي، 

ػيتِٛٛطي ٚ تزضيٝ ٚ تحّيُ ٔبيغ. دس ثشخي اص ٔٛاسد ٕٔىٗ 

ا٘زبْ ؿٛد وٝ ايٗ أش  يٖٛ اص عشيك رشاحياػٛسّاوؼپاػت 

 7.ثؼتٝ ثٝ ػاليٓ ثيٕبسي ٚ پبػخ ثٝ دسٔبٖ داسد

ايؾ ؿيٛع تشٚٔبٞبي ؿىٓ ٕٞچٙبٖ دس حبَ افض

اػت.ؿىٓ ػٛٔيٗ لؼٕت ثذٖ اػت وٝ دس تشٚٔب دچبس 

أىبٖ ا٘زبْ تذاثيش دسٔب٘ي  ،ؿٛد. تـخيق ػشيغ آػيت ٔي

ٞبي وٙذ. ػّيشغٓ ٚرٛد تىٙيهٔغّٛة سا تؼٟيُ ٔي

ٞٙٛص ٞٓ تشٚٔبي ؿىٓ  تي اػىٗػيتـخيلي رذيذ ٔخُ 

صيشا اسصيبثي  ،اي اػتثشاي ٞش پضؿىي ٔؼئّٝ پيچيذٜ

ثب ٔؼبيٙٝ فيضيىي ثٝ تٟٙبيي دس  پبتِٛٛطي داخُ ؿىٕي

تشٚٔبٞبي ٔتؼذد، ٔـىُ اػت. ٔؼبيٙٝ فيضيىي  ثبثيٕبساٖ 

ق ضبيؼٝ يدلت تـخ ذٞبيي اػت وٝ ٔي تٛا٘يىي اص ساٜ

 8.ٞذداخُ ؿىٓ سا افضايؾ د

 

 

 

 

 



 

 

 حفرٌ پريتًويًم مثبت آسپيراسيًن بيمار با 5 ـ مشخصات1جذيل 

 الپاراتًمي   َاي يافتٍ ًئهَمًپريت  حجم تريما مکاويسم جىس سه رديف

 پارگی طحال  سی  سی 1500 سقَط اس ارتفاع هزد سال 12 بیوار اٍل
 پارگی طحال سی سی 1500 تصادف هَتَرسیکلت هزد سال  53 بیوار دٍم 
 پارگی طحال+ كاًتَصى پاًکزاس سی سی 300 تصادف اتَهبیل هزد سال  3 بیوار سَم 

 پارگی طحال سی سی 1600 تَهبیلتصادف ا سى سال 10 بیوار چهارم
 پارگی طحال سی سی 2300 تصادف هَتَرسیکلت هزد سال 40 بیوار پٌجن

 
ٔـىُ تـخيق خٛ٘شيضي ٚ ػپؼيغ دس ٔٛاسد تشٚٔب ثٝ 

ؿٛد وٝ ثيٕبس داساي كذٔبت ثٝ  ؿىٓ ٚلتي ثيـتش ٕ٘بيبٖ ٔي

ثبؿذ. دس  ٞب ٚ لفؼٝ ػيٙٝ ٘يض  ػبيش ٘ٛاحي ٔب٘ٙذ ػش ٚ ا٘ذاْ

لفؼٝ ػيٙٝ ٚ   ٞب، تٛا٘ذ دس ا٘ذاْ سد ٔٙجغ خٛ٘شيضي ٔيايٗ ٔٛا

ٕٞچٙيٗ ؿىٓ ثبؿذ. ثٝ دِيُ تشٚٔب ثٝ ػش، فشد دچبس وبٞؾ 

تٛا٘ذ ٔؼبيٙٝ ثبِيٙي سا وٝ  ايٗ أش ٔي ػغح ٞٛؿيبسي اػت ٚ

دچبس ٔـىُ ٕ٘بيذ. دس  ،اثضاس تـخيلي ٔؼَٕٛ ٚ ٔٙبػت اػت

تٝ ٚ ٞبي تـخيلي پيـشف چٙيٗ ؿشايظ پيچيذٜ، ا٘زبْ ؿيٜٛ

تٛا٘ذ ٔٙزش ثٝ ٔشي ثيٕبس ؿٛد. اص ػٛي ديٍش الذاْ  صٔب٘جش ٔي

رشاحي صٚدٍٞٙبْ دس ايٗ چٙيٗ ثيٕبساٖ وٝ داساي ٚضؼيت 

٘يبص ٘جٛدٜ ٚ   ثبؿٙذ، ٕٔىٗ اػت ٚالؼبً ػٕٛٔي ٘بٔٙبػت ٔي

ٔٙزش ثٝ ٔٛسثيذيتي ٚ حتي ٔٛستبِيتي ثيٕبس ٌشدد. ثشػىغ، 

غ ٚ ػبِٓ، ثب ٞبي تـخيلي ػشي دس كٛستي وٝ ثتٛاٖ ؿيٜٛ

بت صٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ٔختّف اسائٝ ـدلت ثبال دس ؿشايظ ٚ ٔمتضي

ٛدي ٚ ثمب ٚ وبٞؾ ٔشي ٚ ـضايؾ ٔيضاٖ ثٟجـٕ٘ٛد، ثبػج اف

 ٌشدد. ٔيش ٔي

ثشاي تـخيق خٛ٘شيضي ٚ پبسٌي احـبي داخُ ؿىٓ ثش 

ٞبي ٔختّف تـخيلي ٚرٛد داسد وٝ ؿبُٔ  احش تشٚٔب، ؿيٜٛ

في ػبدٜ ٚ آػپيشٜ اص ساٜ ػٌٛ٘ٛشافي، ٌشا اػىٗ،  تي ػي

الٚاط تـخيلي پٛػت، الپبساػىٛپي ٚ الٚاط پشيتٛئٗ )

ٞبي تـخيق أشٚصٜ ؿيٜٛ 11-1ٚ3ٚ4ٚ9.( اػتٛئٗـپشيت

تش ثشاي تـخيق كذٔبت اسٌب٘يه تش ٚ ٌبٞي آػبٖپيـشفتٝ

داخُ ؿىٓ دس ثيٕبساٖ تشٚٔبيي ٔؼشفي ؿذٜ اػت، أب 

 تـخيلي پشيتٛئٗالٚاط  5ٚ7ٚ12،ٕٞچٙبٖ دس ٔغبِؼبت ٌٛ٘بٌٖٛ

ٞبي لذيٕي ٔحؼٛة ٚ ٔؼبيٙٝ ثبِيٙي ثب ٚرٛد ايٙىٝ تىٙيه

ؿٛ٘ذ، ٕٞچٙبٖ داساي اسصؽ ثؼيبس فشاٚاٖ دس ثيٕبساٖ ثب ٔي

 ؿٛ٘ذ. كذٔبت ؿىٕي ٔحؼٛة ٔي

 آػپيشاػيٖٛثيٕبس ثب ٘تيزٝ  50دس ٔغبِؼٝ حبضش، اص 

ثٝ كٛست  پبساػٙتض ؿىٕي%( 8/1ٔٙفي، تٟٙب دس يه ٔٛسد )

ٚ  الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗي ٌضاسؽ ؿذٜ ٚ ثب ٔٙفي ٚالؼ

ثيٕبس  49اػىٗ ثيٕبس ٕٞخٛا٘ي داؿتٝ اػت. دس   تي ػي

دس  ،%( ٘تيزٝ عشح ثٝ كٛست ٔٙفي وبرة ثٛدٜ اػت2/89)

بساٖ ٔخجت ـدس ايٗ ثيٕ الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗحبِي وٝ 

ٞبي ٔخجت دس  ٚالؼي ٌضاسؽ ؿذٜ اػت ٚ ٔغبثمت ثب يبفتٝ

 سٌب٘يه داخُ ؿىٓ( داؿتٝ اػت.ضٕٗ رشاحي )كذٔبت ا

دس ٔغبِؼٝ حبضش، دِيُ حؼبػيت ٚ ٚيظٌي ثؼيبس وٓ دس 

تٛا٘ذ ثٝ دِيُ اؿىبَ ٚ  ٔيپبساػٙتض پشيتٛئٗ ؿيٜٛ تـخيق 

صيشا  .سػذ خغبي تىٙيىي ثبؿذ ايٗ اؿىبَ ٔٙغمي ثٝ ٘ظش ٔي

تٛاٖ خغبي تىٙيىي سا ثٝ كٛست ػذْ ٚسٚد ػٛصٖ ثٝ  ٔي

ٞبي چشثي دسٖٚ  ُ ثبفتداخُ ؿىٓ، ٚسٚد ػٛصٖ ثٝ داخ

ٞب  پشيتٛئٗ )أٙتْٛ ٚ ٔضا٘تش( ٚ يب ثشخٛسد ثب ديٛاسٜ سٚدٜ

 .دس ايٗ ٔٛاسد ٞيچٍٛ٘ٝ ٔبيؼي آػپيشٜ ٘خٛاٞذ ؿذ ،دا٘ؼت

لغؼبت   ٌبٞي ٍٞٙبْ فشٚ وشدٖ ػٛصٖ ثٝ داخُ رذاسٜ ؿىٓ،

وٙذ  ثبفت ٘شْ ٚ چشثي ٚاسد ِٛٔٗ ػٛصٖ ؿذٜ ٚ آ٘شا ٔؼذٚد ٔي

ؿٛد. اص ايٗ سٚ يه  رة ٌضاسؽ ٔيٚ ايٗ ثٝ كٛست ٔٙفي وب

ٞبي ثب عَٛ ثّٙذتش  ساٜ حُ ثشاي ايٗ ٔـىُ اػتفبدٜ اص ػٛصٖ

)ثٝ خلٛف ثشاي افشاد چبق ٚ ديٛاسٜ ؿىٓ ضخيٓ( ٚ ٕٞچٙيٗ 

احتٕبَ كذٔٝ   أب دس ايٗ ٔٛاسد، .ثبؿذ ثب ديبٔتش ثيـتش ٔي

ٔٙتْٛ افضايؾ اٞب ٚ ػشٚق ٔضا٘تش ٚ  احـب ثٝ خلٛف سٚدٜ

دس ايٗ  .ؿٛد ايزبد ػٛاسم ٚ ٔٛسثيذيتي ٔي يبفتٝ ٚ ثبػج

اِزوش دس ٞبيي اص ٞش يه اص ٔٛاسد ٚ اؿىبالت فٛق ٔغبِؼٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

ثيٕبساٖ ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ثبػج ٌضاسؽ ٔٙفي وبرة دس 

 ٌشديذٜ اػت. تٛساوٛاثذٚٔيٙبَ پشفيٛطٖ

آػپيشاػيٖٛ ٌبٞي ٞيچ ٌٛ٘ٝ خغبي تىٙيىي دس ا٘زبْ 

تٛرٝ ثٝ آ٘بتٛٔي حفشٜ  ٚرٛد ٘ذاسد، ثّىٝ ثبػٛص٘ي ؿىٕي 

پشيتٛئٗ ٚ ٕٞچٙيٗ ثش اػبع ٔمذاس تزٕغ ٔبيغ ٚ خٖٛ دس ايٗ 

وشدٖ  آػپيشاػيٖٛلبدس ثٝ تـخيق ٚ  پبساػٙتض ؿىٕيحفشٜ 

ٔبيغ ٘يؼت. ثب تٛرٝ ثٝ ٚضؼيت لشاسٌيشي ثيٕبساٖ تشٚٔبيي ثش 



 

 

ثبؿٙذ ٚ اص عشفي  سٚي تخت وٝ ٕٞيـٝ ثٝ حبِت عبق ثبص ٔي

عبق ثيٕبس ثٝ حبِت پبساػٙتض ؿىٕي ْ الصْ اػت وٝ ثشاي ا٘زب

ؿٛيٓ وٝ دس كٛست ٚلٛع  لشاس ٌشفتٝ ثبؿذ، ٔتٛرٝ ٔي ثبص

خٛ٘شيضي يب افيٛطٖ دس حفشٜ پشيتٛئٗ، ايٗ ٔبيؼبت تٕبيُ 

ٞب تزٕغ  صيش ديبفشآٌ ٚ فّٙه ،داس٘ذ وٝ دس فضبٞبي ٍِٗ

 پبساػٙتض ؿىٕي دس ايٗ ٘ٛاحي لبثُ دػتشػي .يبثٙذ

تٛاٖ ايٗ تزٕغ ٔبيؼبت سا  ٚ كٛست ٔيثبؿٙذ ٚ تٟٙب دس د ٕ٘ي

 تـخيق داد:

اػىٗ ٚ يب  تي ثٝ ٚػيّٝ ٞذايت ػٌٛ٘ٛشافي، ػي -1

الپبساػىٛپي اػت وٝ ايٗ ؿيٜٛ ٞب دس ٕٞٝ ثيٕبساٖ 

ثٝ دِيُ ٘بپبيذاسي ٕٞٛديٙبٔيه ٚ دس ٕٞٝ ٔشاوض 

 دسٔب٘ي ثٝ دِيُ ػذْ دػتشػي لبثُ ا٘زبْ ٘يؼت.

تزٕغ حزٓ صيبدي ٔبيغ دس حفشٜ پشيتٛئٗ عٛسي وٝ  -2

ٞب ٚ ػغح خّفي ديٛاسٜ  ٔبيغ دس فضبي ثيٗ سٚدٜ

ٞب ٌؼتشؽ يبثذ وٝ دس ايٗ ٔٛاسد ثيٕبس  ؿىٓ ٚ سٚدٜ

ثٙبثشايٗ  ،ثبؿذ دس ٔشاحُ ؿٛن پيـشفتٝ ٔي

لبدس ثٝ تـخيق پبساػٙتض ؿىٕي ٔـخق اػت وٝ 

ب ٔشاحُ اِٚيٝ پشٚػٝ پبتِٛٛطي ؿبُٔ خٛ٘شيضي ٚ ي

افيٛطٖ ٘بؿي اص پشٚػٝ ػفٛ٘ي ٚ اِتٟبثي دس ؿىٓ 

٘يؼت ٚ اص ػٛي ديٍش ثبيذ ٔٙتظش ثٛد تب حزٓ 

فشاٚا٘ي ٔبيغ دس حفشٜ ؿىٓ تزٕغ يبثذ تب 

ٚ دس ايٗ كٛست ثب  ٔخجت ٌشدد آػپيشاػيٖٛ ؿىٕي

دس ايٗ  .ٔشي ٚ ٔيش فشاٚاٖ ٔٛارٝ خٛاٞيٓ ثٛد

 الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗثيٕبس،  49ٔغبِؼٝ ٘يض دس 

بتِٛٛطي حفشٜ پشيتٛئٗ سا دس ٔشاحُ اِٚيٝ پ

دس  ،)خٛ٘شيضي ٚ پبسٌي سٚدٜ( تـخيق دادٜ اػت

دس ايٗ ثيٕبساٖ  الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗحبِي وٝ 

 %( ٔٙفي ثٛدٜ اػت. 2/89)

آػپيشاػيٖٛ ؿبيذ يىي اص داليُ ٔٛاسد ٔٙفي وبرة 

دس ايٗ ٔغبِؼٝ سا ثتٛاٖ ثٝ ايٗ ٔٛضٛع ٘ؼجت داد وٝ ؿىٕي 

دس ايٗ ٔغبِؼٝ فمظ دس دٚ سثغ تحتب٘ي ؿىٓ ا٘زبْ پبساػٙتض 

دس حبِي وٝ دس ٔمبالت ٚ وتت ٔشرغ تٛكيٝ ثٝ  ،ؿذٜ اػت

دس چٟبس سثغ ؿىٓ ؿذٜ اػت. ػّت ػذْ ا٘زبْ  شچپشٚػيايٗ 

دس چٟبس سثغ ؿىٓ دس ايٗ ٔغبِؼٝ ثٝ ٔٙظٛس دٚسي پبساػٙتض 

يبتشٚط٘يه( ثٝ عحبَ ٚ وجذ ثٛدٜ اوشدٖ اص كذٔٝ احتٕبِي )

ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ثيٕبساٖ تشٚٔبيي ٔتؼذد ٚ تشٚٔب ثٝ  .اػت

اوخشاً ؿشايظ ثحشا٘ي داؿتٝ ٚ اص عشفي ديٍش اص ا٘ذاصٜ   ؿىٓ،

وجذ ٚ عحبَ ٚ ٌبٞي تٙٛع آ٘بتٛٔيىي لشاسٌيشي آٟ٘ب ٔغّغ 

يبتشٚط٘يه ثٝ ايٗ دٚ ا٘يؼتيٓ، ثٙبثشايٗ دس كٛست كذٔٝ 

٘ي ؿىٓ ٞبي فٛلب دس سثغپبساػٙتض ػٛص٘ي اسٌبٖ ثب ا٘زبْ 

ثٙبثشايٗ اص  .تش وٙذتٛا٘ٙذ ٚضؼيت ػٕٛٔي ثيٕبس سا ثحشا٘ي ٔي

پبساػٙتض ديذٌبٜ ػّٕي ٚ ٕٞچٙيٗ اص ٘ظش اخالق پضؿىي ا٘زبْ 

دس ثيٕبساٖ ايٗ ٔغبِؼٝ ٔحذٚد ثٝ دٚ سثغ تحتب٘ي ؿىٓ ٌشديذ. 

الٚاط اص عشف ديٍش ثش٘بٔٝ تـخيق ٟ٘بيي ثيٕبساٖ ٔجٙي ثش 

دس  تشديذيٚ اٌش احيب٘بً  ثبص ثٛدٜ اػت تـخيلي پشيتٛئٗ

ٞبي ا٘زبْ  صٔيٙٝ تـخيق ثيٕبساٖ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ثٝ دِيُ ٔىبٖ

دس دٚ ٘بحيٝ ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ، اص ٘ظش ػّٕي پبساػٙتض ػٛص٘ي 

تأحيشي سٚي پشٚػٝ تـخيق لغؼي ٚ دسٔبٖ ثيٕبس ٘خٛاٞذ 

 داؿت.

٘ظش اص ايٗ ٘ىبت، لجالً ٘يض تٛضيح دادٜ ؿذ وٝ دس  كشف

ٔبيغ ٚ خٖٛ سا دس دٚ سثغ فٛلب٘ي ٚ تحتب٘ي تٛاٖ  كٛستي ٔي

ايي  وشد وٝ حزٓ لبثُ ٔالحظٝ يب ػٛص٘ي آػپيشاػيٖٛؿىٓ، 

اص ٔبيؼبت دس حفشٜ پشيتٛئٗ ٚ صيش ديبفشآٌ تزٕغ پيذا وشدٜ 

تش حفشٜ پشيتٛئٗ  دس ػغٛح ثبالتش ٚ ػغحي ثتٛا٘ذثبؿذ تب 

وٝ سػذ  . ثٙبثشايٗ ثٝ ٘ظش ٕ٘يلشاس ٌيشدٔب٘ٙذ دٚ سثغ فٛلب٘ي 

دس دٚ سثغ فٛلب٘ي ؿىٓ دس ايٗ ٔغبِؼٝ  پبساػٙتضػذْ ا٘زبْ 

 .ٔخذٚؽ وشدٖ ٔغبِؼٝ ؿذٜ ثبؿذثبػج 

ثبص ٘مؾ  الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗدس ايٗ ٔغبِؼٝ، تىٙيه 

ٟٕٔي دس تـخيق ػشيغ ٚ ا٘زبْ رشاحي صٚدٍٞٙبْ ثيٕبساٖ 

% دس ايٗ ٔغبِؼٝ كشفبً 2/22ٚرٛد ٔٛستبِيتي  ....داؿتٝ اػت

د ػبيش ٔـىالت ٚ تشٚٔبٞبي ٕٞشاٜ ؿبُٔ ثٝ دِيُ ٚرٛ

 ٞب ثٛدٜ اػت. كذٔبت ٔغضي، لفؼٝ ػيٙٝ ٚ ا٘ذاْ

 Naidu،13ش دس ٔغبِؼبت ـبِؼٝ حبضـبثٝ ٔغـٔـ

Mansoor T،5  ٝٔغبِؼGithaiqu JW،6 14ٚ ٔغبِؼٝ صاسع 

ثبص يه ؿيٜٛ تـخيلي  الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗتىٙيه 

ؿىٕي اػت ػبِٓ، ػشيغ ٚ لبثُ اػتٕبد دس تـخيق ضبيؼبت 

ٚ ضشيت دلت ثباليي داسد، ايٗ تىٙيه دس ٔغبِؼٝ ٔب ثشاي 

ثٛدٜ اػت، ايٗ تىٙيه  100ثيبٖ ٔٛاسد ٔخجت ٚ ٔٙفي ٚالؼي 

ايٗ  .ؿٛد بْ ٔيـدليمٝ ا٘ز 15تب  10ذت ـٛاسد دس ٔـدس اوخش ٔ

ٛضؼي ـحؼي ٔ دس ثؼتش ثيٕبس ثب ثي  ٛالًـؿيٜٛ تـخيلي ٔؼٕ

زا ـِشد. ـٌي بْ ٔيـزذاسي ػذيـٗ ثٝ ساحتي ا٘ـٚ ٌبٞي ٔم

تٛكيٝ  پشيتٛئٗ تشٚٔبي ؿىٕي، الٚاطا٘ٛاع دس اسصيبثي اِٚيٝ 

 .ؿٛدٔي

ثيٕبس  18ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ثش سٚي  Naidu VVدس ٔغبِؼٝ 

ٔٛسد غيشتشٚٔبيي، ٘تيحٝ ٌيشي ؿذٜ اػت وٝ  32تشٚٔبيي ٚ 

اي اػت وٝ دس ثبِيٗ ثيٕبس  پشٚػٝ الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗ

ٌيشي ثشاي رشاحي دس ثيٕبساٖ ثب  ٕيٓلبثُ ا٘زبْ اػت ٚ دس تل

 13.ؿىٓ حبد وٕه وٙٙذٜ اػت



 

 

ٚ ٕٞىبسا٘ؾ، اثتذا ثيٕبساٖ ٔٛسد  Mansoor Tدس ٔغبِؼٝ 

 پبساػٙتضلشاس ٌشفتٝ ٚ دس ٔٛاسد  تٛساوٛاثذٚٔيٙبَ پشفيٛطٖ

 13ا٘ذ. اص  لشاس ٌشفتٝ الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗٔٙفي تحت 

سد وبرة ثٛدٜ ٚ ٔٛ 1ٔٛسد ٚالؼي ٚ  12ٔخجت پبساػٙتض ٔٛسد 

 الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗٔٛسد  23ٔٙفي، پبساػٙتض ٔٛسد  37

ٔٛسد ٔخجت وبرة  1ٔٛسد ٔخجت ٚالؼي ٚ  22ٔخجت داؿتٙذ وٝ 

ثٛدٜ اػت. دس ٟ٘بيت ثٝ ايٗ ٘تيزٝ سػيذ٘ذ وٝ ٕٞٝ ثيٕبساٖ ثب 

ٞبي داخُ ؿىٕي دس  ٔخجت آػيت الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗ

 5.الپبساتٛٔي داؿتٙذ

ثيٕبس ثب تشٚٔبي  96ٚ ٕٞىبسا٘ؾ  Githaiqu JWٔغبِؼٝ 

الٚاط ٔٛسد  43٘بفز ٚ ثال٘ت ؿىٓ ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٌشفتٙذ. 

ٔخجت داؿتٙذ وٝ تحت الپبساتٛٔي لشاس  تـخيلي پشيتٛئٗ

ٔٛسد الپبساتٛٔي  3ٔٛسد الپبساتٛٔي ٔخجت ٚ  40ٌشفتٙذ وٝ 

 1ٔٛسد تحت ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ٘ذ وٝ تٟٙب  53ا٘ذ.  ٔٙفي ثٛدٜ

داس ؿذ ٚ تحت الپبساتٛٔي لشاس ٌشفت. دس پبيبٖ  ػالٔتٔٛسد 

يه سٚؽ  الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗثٝ ايٗ ٘تيزٝ سػيذ٘ذ وٝ 

ػبِٓ، اسصاٖ ٚ آػبٖ ثشاي اسصيبثي تشٚٔبي ؿىٓ ثٛدٜ ٚ ثٝ 

ؿٛد ٚ ٔيضاٖ الپبساتٛٔي ٔٙفي  آػب٘ي ثش ثبِيٗ ثيٕبس ا٘زبْ ٔي

سٚص  9/1ثٝ سٚص  5/6% ٚ ٔذت ثؼتشي سا اص 9/6% ثٝ 50سا اص 

6.سػب٘ذٜ اػت
 

ثب  ٙٙذٜثيٕبس ٔشارؼٝ و 135، دس ٔغبِؼٝ ٔمغؼي صاسع

ا٘ذيىبػيٖٛ الپبساتٛٔي اٚسطا٘غ، ٚاسد  ثذٖٚ تشٚٔبي ؿىٓ ٚ

. ؿذ٘ذثيٕبساٖ الٚاط ٔخجت الپبساتٛٔي  تٕبْٔغبِؼٝ ؿذ٘ذ. 

سٚص تحت دسٔبٖ ٍ٘بٞذاس٘ذٜ،  5/3 ٞٓ، ثيٕبساٖ الٚاط ٔٙفي

 . لشاس ٌشفتٙذ

، ساٖ تحت الٚاط تـخيق كفبلي لشاس ٌشفتٙذبْ ثيٕبتٕ

. ثيٕبساٖ الٚاط ثٛدثيٕبس ٔٙفي  65ثيٕبس ٔخجت ٚ دس  70دس  وٝ

ثيٕبس ضبيؼٝ داخُ پشيتٛ٘ئبَ  63وٝ  ؿذ٘ذٔخجت الپبساتٛٔي 

ثيٕبس  7داؿتٙذ وٝ ٘يبص ثٝ تشٔيٓ ٚ اكالح رشاحي داؿت ٚ 

 داخُ پشيتٛ٘ئبَ ٘ذاؿتٙذ يب ثٝ ػجبست ديٍش، ٘تيزٝ ٝضبيؼ

عي دسٔبٖ الٚاط ٔخجت وبرة ثٛد. ثيٕبساٖ الٚاط ٔٙفي 

تٕبْ ثيٕبس ٘يبص ثٝ الپبساتٛٔي پيذا وشد٘ذ وٝ دس  3 ٍٟ٘ذاس٘ذٜ،

ثٝ ػجبست  ،ضبيؼٝ داخُ ؿىٕي ٘يبص ثٝ اكالح داؿتٔٛاسد، 

ايٗ ٔغبِؼٝ  ديٍش دس ػٝ ثيٕبس ٘تيزٝ الٚاط ٔٙفي وبرة ثٛد.

ا٘ٛاع دس  يلالٚاط تـخيلي كفب ،ٌيشي وشدٜ اػت٘تيزٝ

 ،%5/95حؼبػيت  اػٓ اص ثال٘ت ٚ ٘بفز،تشٚٔبي ؿىٕي 

% ٚ 4/95اسصؽ اخجبسي ٔٙفي   %،6/92%، دلت 90ٚيظٌي 

 14% داؿت.90اسصؽ اخجبسي ٔخجت 

 الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗٚ پبساػٙتض اٌش چٝ ثٝ دِيُ 

ِٚي اص  ،اي دس ايٗ ٔغبِؼٝ ٔـبٞذٜ ٘ـذ ٞيچٍٛ٘ٝ ػبسضٝ

الٚاط ثٝ سٚدٜ، اػىبس ٔحُ ثشؽ تٛا٘ذ كذٔٝ  ػٛاسم آٟ٘ب ٔي

دس كٛستي وٝ  .ٚ فتك ٔحُ ثشؽ ثبؿذ تـخيلي پشيتٛئٗ

الٚاط تـخيلي ثٝ كٛست ثبص ) الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗ

ثبص( ا٘زبْ ؿٛد، احتٕبَ كذٔٝ ثٝ سٚدٜ ثؼيبس ٘بدس  پشيتٛئٗ

اػت. فتك ٔحُ ثشؽ ثيـتش ٚاثؼتٝ ثٝ تىٙيه رشاح 

ٗ ػبسضٝ سٚي ثبؿذ ٚ دس كٛست كحيح ثؼتٗ صخٓ اي ٔي

دٞذ ٚ چٙب٘چٝ ايٗ ػبسضٝ ايزبد ٌشدد ثب تٛرٝ ثٝ فٛايذ،  ٕ٘ي

، چٙيٗ الٚاط تـخيلي پشيتٛئٗإٞيت ٚ اسصؽ تـخيق 

اي ثب إٞيت ٘جٛدٜ ٚ دس ؿشايظ اِىتيٛ لبثُ دسٔبٖ  ػبسضٝ

 اػت.

 ٌيشي ٘تيزٝ
ؿٛد وٝ تـخيق كذٔبت  دس ايٗ ٔغبِؼٝ ٘تيزٝ ٔي

ٖ ِٔٛتيپُ تشٚٔب ٚ تشٚٔب ٓ دس ثيٕبساـه دس داخُ ؿىـاسٌب٘ي

ذ ٚ يب ثٝ ـثبؿٙ ٓ وٝ داساي ٔؼبيٙٝ ثبِيٙي ٔجٟٓ ٔيـثٝ ؿى

تٛا٘ٙذ ثش اػبع  دِيُ تشٚٔب ثٝ ػش ٚ ػيؼتٓ ػلجي، ٕ٘ي

دس دٚ آػپيشاػيٖٛ ػٛص٘ي ؿىٓ ٔؼبيٙٝ ثبِيٙي اسصيبثي ؿٛ٘ذ. 

بس سثغ ؿىٓ داساي اسصؽ تـخيلي ثشاي خٛ٘شيضي ٚ يب ـيب چٟ

ٜٛ ـثبؿذ. ايٗ ؿي سٌي سٚدٜ( ٕ٘يٛ٘ي )پبـٞبي ػف پشٚػٝ

تـخيلي اٌش چٝ ػشيغ ٚ ثٝ ظبٞش ػبِٓ اػت، ِٚي ثش خالف 

بالت ثٝ دِيُ دسكذ ثبالي ٘تيزٝ ٔٙفي وبرة ـبيذ ػبيش ٔمـ٘ت

بد ـٚ دسكذ پبييٗ ٔخجت ٚالؼي، سٚؽ تـخيلي لبثُ اػتٕ

ثبؿذ ٚ ٘جبيذ  ٛطي ٕ٘يـثخلٛف دس ٔشاحُ اِٚيٝ پشٚػٝ پبتِٛ

پبساػٙتض بي ٘تيزٝ ـبٔٝ دسٔب٘ي ثش ٔجٙتـخيق ٚ اسائٝ ثش٘

 ثٝ تٟٙبيي كٛست ٌيشد. پشيتٛئٗ

الٚاط ثبص پشيتٛئٗ سٚؽ تـخيلي ػشيغ، ػبِٓ ٚ لبثُ 

اػتٕبد ثشاي تـخيق ضبيؼبت تشٚٔبتيه داخُ پشيتٛئٗ دس 

ثيٕبساٖ ثب تشٚٔبي ٔتؼذد ٚ تشٚٔب ثٝ ؿىٓ ثٛدٜ ٚ ثب دلت 

سٔب٘ي ٚ ثب تٛا٘ذ دس ٕٞٝ ػٙيٗ ٚ ٔشاوض د % ٔي100٘ضديه 

ؿشايظ ٔختّف ثبِيٙي ثيٕبساٖ اص ٘ظش وّيٙيىي ٚ دس كٛست 

داؿتٗ ا٘ذيىبػيٖٛ ثٝ ٔٙظٛس تـخيق ٚ اسائٝ ثش٘بٔٝ دسٔب٘ي 

 اػتفبدٜ ؿٛد.
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Introduction & Objective: Trauma is the most common cause of death in the first three decades of 

life. An Important way to decrease mortality rate in traumatic patients is the quick diagnosis of organic 

injuries. Abdominal paracentesis and diagnostic peritoneal lavage are effective techniques for rapid 

diagnosis of primary injury, before the appearance of clinical signs and symptoms. This study aimed to 

analyze the diagnostic value of needle aspiration of abdomen with open peritoneal lavage in the patients 

with abdominal trauma. 

Materials & Methods: This study was a randomized clinical trial on 55 patients with abdominal 

trauma who were admitted to hospital, and had indications of DPL and TAP, without any contraindications 

of DPL. All patients first tolerated TAP and then DPL and we compared the results through surgical 

findings. Data from questionnaire was processed with, SPSS version 16, and were presented with tables 

and descriptive statistics. 

Results: Fifty five patients with multiple traumas were studied. Forty seven of them were male with 

ages between of 70 to 76 years old. In five patients, intra abdominal hemorrhage was reported in the 

diagnostic TAP, consistent with surgical findings. In 47 patients, TAP was negative, but DPL was positive 

and consistent with surgical findings. In 2 patients, DPL and TAP were apparently negative, but 

microscopic examination of DPL was consistent with surgical findings. Sensitivity and specificity of 

diagnostic TAP in this study were 9.25% and 100% respectively, with negative predictive value of 2%. 

Conclusions: In patients with multiple traumas suspected for intra abdominal injuries, diagnostic TAP 

is not reliable and is not recommended. Open Peritoneal Lavage is a fast, safe, and reliable method for 

diagnosis of injured viscus in patients with various trauma and abdominal trauma. 
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