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Abstract  

Background: Pelvic fractures may be associated with bleeding, shock, and increased mortality 

and its correct diagnosis is necessary. Radiology plays an important role in the initial evaluation 

of trauma patients. This study aimed to evaluate the indications and findings of pelvic 

radiography in patients with blunt trauma referred to the Shahid Beheshti Hospital in Kashan. 

Materials and Methods: In this descriptive retrospective study, radiologic information of 292 

Patients with blunt trauma who referred to the Shahid Beheshti Hospital in Kashan during 2020, 

including number of pelvic radiographies, indications for pelvic radiography and CT Scanning, 

and service that requesting radiography were collected. Data were analyzed using SPSS - 22. 

Results: The majority of (58.6%) patients were men. The most common cause of trauma was 

falling (61.0%). About 88% of patients had two or more pelvic radiography. Pelvic tenderness 

was the most prevalent indication for radiography and intertrochanteric fracture was the most 

common type of pelvic fracture (38%). 26% of patients had additional CT Scan besides their 

radiography, in which there was an agreement between the radiographic and CT scan findings 

(Kappa = 0.769). 

Conclusions: Falling is the most common cause of pelvic trauma and tenderness is the most 

prevalent indication for pelvic radiography. According to the request of multiple radiographies 

by various specialized services, it is necessary to designate and implement a single protocol for 

imaging requests in trauma patients in order to reduce the treatment costs and avoid high doses 

of radiation, as well as modifying the recent disorganized process in the emergency room. 
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کننده به مراجعه رنافذیغ یتروما مارانیب در لگن یوگرافیراد یهاافتهی و هاونیکاسیاند یبررس

  98 سال کاشان یبهشت دیشه مارستانیاورژانس ب

 5زادهقاسم پهلوان، 4حسین اکبری، 3، اسماعیل فخاریان*2، معصومه عابدزاده1راضیه اقتصادی

 

 :خالصه

ی در ارزیابی ولوژی نقش مهمّرادیصحیح آن ضروری است.  تشخیصهمراه باشد و  میرومرگافزایش  شوک و ،با خونریزیتواند میشکستگی لگن  :سابقه و هدف

 یمارستانکننده به بمراجعه یرنافذغ یتروما یمارانلگن در ب یوگرافیراد یهاافتهی و هاونیکاسیاند یبررس ،مطالعه . هدف از اینکندمیایفا  با ترومای لگنبیماران  هلیاوّ

 .بودکاشان  یبهشت یدشه

شته در این ها:روشمواد و  صیفی گذ شان مراجعه  1398سال  در یمار دچار ترومای غیرنافذ کهب 292 پروندهنگر مطالعه تو شتی کا شهید به ستان  به اورژانس بیمار

استتکن، تیو ستتی لگن یگرافانجام های اندیکاستتیون، شتتدهانجامهای تعداد گرافیمنظور دستتتیابی به اعاعام مربوب به اقدامام رادیولوژیش شتتامل به ،کرده بودند

 گرفت.  مورد تجزیه و تحلیل قرار 22نسخه  SPSSها توسط دادهمورد بررسی قرار گرفت. کننده گرافی های گرافی لگن و سرویس درخواستیافته

. شده بوددرخواست گرافی ساده لگن دو بیش از  مارانیب از %88حدود  درترین عامل بروز تروما بود. شایع(، %61سقوب )( مرد بودند. %6/58) بیماراناکثریت  :نتایج

ست گرافی، تندرنسشایع سیون درخوا ستگ ترینیعشا و لگنی ترین اندیکا شک ستگ ی،نوع  بر گرافی، از بیماران عاوه %26بود. در  (%38) ینترتروکانتریشا یشک

 (.Kappa=769/0) تی اسکن توافق وجود داشتافی و سیرهای گبود که در این بیماران بین یافتهلگن نیز انجام شده  اسکنتیسی

سیوناند ترینیعشا ،تندرنسو ترین عامل بروز ترومای لگن شایع ،سقوب گیری:نتیجه ست گراف یبرا یکا ست. بودند یدرخوا های متعدد گرافی با توجه به درخوا

مانی و پرهیز از دوز باالی های درکاهش هزینه منظوربه تصویربرداری هایدرخواست برای واحد کلپروت یش اتخاذ و عراحی ،های تخصصی مختلفتوسط سرویس

 .  رسدنظر میضروری به ،اصاح روند موجود در اورژانس همچنینو اشعه 

 اسکن، ترومای غیرنافذتیلگن، سیرادیوگرافی  کلیدی:واژگان 
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 قدمهم

و  یتیدیمورب از علل عمده یکی شکم نافذریغ یتروما

 ترومای لگن ده درصد از .[1] است یسن یهاتمام گروه در یتیمورتال

. مطالعام مبتنی بر [2] شودرا شامل می نافذریغم موارد ترومای تما

نفر گزارش  100000ازای هر  به 20جمعیت میزان شکستگی لگن را 

 %3/0لگن  یتروما زانیمنیز در شهر کاشان  یامطالعه در. [4،3] اندنموده

با خونریزی مکن است های لگن مکستگیش .[5] ده استشگزارش 

 افزایش مورتالیتی و شوک ناپایداری همودینامیش، ،روندهوسیع و پیش

 .[1]همراه باشد 
 استادیار، گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی، کاشان، ایران .1

 مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی، کاشان، ایران . دانشیار،2

 استاد، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی، کاشان، ایران .3

 پزشکی، کاشان، ایراندانشیار، گروه آمار حیاتی، دانشگاه علوم . 4

 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، کاشان، ایران .5
     مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی، کاشان، ایران ول:نشانی نویسنده مسئ *

 03155589392 دورنویس:                   03155589022  تلفن:

  abedzadeh@kaums.ac.ir پست الکترونيک:

              23/5/1400  تاریخ پذیرش نهایی:           23/12/1399اریخ دریافت:     ت

درمان  ،هادرا تشخیص د آن تعسربه انپزشکبنابراین الزم است که 

در یکی از اقدامام روتین ش. [6] ندنو احیای بیمار را آغاز ک مناسب

 راهنمای اساسبر. [7] است رادیولوژیبیماران ترومایی  لیهارزیابی اوّ

ATLS   ناپایداری لگن،  مانندعبیعی بیماران با معاینه فیزیکی غیردر

ماتوم اسکروتوم، خون بدون توجیه، شواهد پارگی مجرا، هافت فشار

تخوان لگن، معاینه نورولوژیش تندرنس اس ها،بودن عول اندامقرینه غیر

توصیه به رکتوم و  در پرینه، واژناندام تحتانی، زخم باز  عبیعیغیر

اما بیماران هوشیار و بیدار بدون درد و . شودلگن میگرافی  گرفتن

 ،زیکیبر معاینه فیعاوه .[8] ندارند گرافی لگنی به نیازتندرنس لگنی، 

. استثر ؤگیری برای گرفتن گرافی لگن ممکانیسم تروما نیز در تصمیم

لگن، انرژی، وجود تندرنس شکمی، اکیموز پرینه و های پردر مکانیسم

های رینگی عول اندامقپارگی، دفورمیتی، هماتوم اسکروتوم، غیر

های ، یافتهدر سونوگرافی مایع در لگنوجود تحتانی، خون در نوک مئا، 

گرافی  انجام ،شکستگی لگن در معاینه رکتال و ناپایداری لگن در معاینه

تندرنس استخوان انرژی، کم هایمکانیسمدر  اندیکاسیون دارد. لگن

ختال در حس و ا ایلیاک، راموس، ساکروم، کوکسیس،لگن، کرست 

 .[9]هستند گرافی لگن  انجام مندهای تحتانی نیازحرکت و پالس اندام

mailto:abedzadeh@kaums.ac.ir
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 عنوان روش رایج در ارزیابی بیماران ترومایگرچه گرافی لگن به

اما اگر خارج از  شود،سیب لگنی انجام میآمشکوک به  نافذغیر

 نیروی انسانی، هزینه و منجر به اتاف ،رویه انجام شوداندیکاسیون و بی

در  .[10،7] شودمی اضافی مدم بستری بیماران و دریافت اشعهافزایش 

فیزیکی برای تعیین نیاز به گرافی  معاینه ،ن ترومایی هوشیار و بیداربیمارا

های مالی با استفاده از این رویکرد هزینه و لگن حساس و کافی است

های در یابد و این کاهش هزینه در کشوردر سیستم سامت کاهش می

بسیار به دلیل باال بودن میزان تروماهای با انرژی زیاد حال توسعه 

زمان بستری بیماران کاهش خواهد  همچنینتوجه خواهد بود. قابل

در خطر شکستگی  کهرا بیمارانی  معیارهابا استفاده از این  زیرا ؛یافت

مطالعه مشخص شد دو در  .[7] توان زودتر مرخص کردمی ،لگن نیستند

ن با همودینامیش پایدار و معاینه لگن عبیعی، که قرار که در مصدومی

توان با اعمینان گرافی لگن را می تی اسکن قرار بگیرند،است تحت سی

مشخص شد که در بیماران  نیز ای دیگردر مطالعهو  [11،1] حذف کرد

بگیرند، اسکن قرار تیسیهمودینامیش پایدار که قرار است تحت با 

 یتروما یباال وعیبا توجه به ش .[12] گرافی لگن ارزش کمی دارد

 آن یباال وعیو ش رانیدر حال توسعه از جمله ا یهادر کشور رنافذیغ

 یتروما حیزودرس و صح صیتشخ تیبا توجه به اهم و [13] در کاشان

با هدف مطالعه  نیا ران،یا در نهیزم نیا در العهو عدم وجود مط لگن

 مارانیدر ب لگن یهایگراف یهاافتهیو  هاونیکاسیاند ،تعداد یبررس

بر عاوهآن  جیاز نتا استفاده با بتوان تا دیگرد یعراح رنافذیغ یامترو

کاهش تعداد  قیعر ازمدم اشعه دراز عوارض و هاهنیکنترل هز

مورد انجام  در ،مارانیب ینیبال یهاهافتی به توجهشده و انجام یهایگراف

 یریگمیتصم اسکنتیسی ایلگن و  یمانند گراف یصیتشخ یهاروش

 .انجام داد یبهتر

 

 هامواد و روش

 در یپزشک یاحرفه ینامه دکتراانیپا برگرفته از مقاله نیا

اخاق  با کد کاشان یدانشگاه علوم پزشک

IR.KAUMS.MEDNT.REC.1399.085  این مطالعه . است

 بیمار با ترومای 292پرونده  بر روینگر صورم توصیفی گذشتهبه

 کاشان یبهشت یدشه یمارستانب یکننده به اورژانس ترومامراجعه نافذریغ

رادیوگرافی لگن قرار گرفته بودند، انجام شد. که تحت  1398در سال 

داشتن حداقل یش گرافی و  یرنافذغبیماران با ترومای شامل  معیار ورود

های اقص بودن اعاعام پرونده و یافتهدر صورم ن .بود لگن

اعاعام مورد نیاز  .شدندمیرادیوگرافی, بیماران از مطالعه خارج 

های همراه، تعداد تعداد گرافی ،شامل سن، جنس، مکانیسم تروما

، سرویس آنهای یافتههای انجام گرافی و اندیکاسیونهای لگن، گرافی

از ، اسکن در صورم انجامتیهای سیکننده گرافی، یافتهدرخواست

 های اعاعاتی ثبت گردید.پرونده بیماران استخراج و در فرم

 حجم نمونه:

 %7/74که در آن  [10] قبلی شدهانجام با توجه به مطالعه

گرفته بودند و با در نظر ترومای بانت تحت گرافی لگن قرار بیماران با 

نفر محاسبه  290 قل نمونه الزم برایاحد %5و دقت  %90اعمینان گرفتن 

 سال در رنافذیغ یتروما با مارانیب هیکل پرونده مطالعه نیا در البته شد.

 .دیگرد یبررس ،بودند گرفته قرار لگن یوگرافیراد تحت که 1398

 ها و بررسی آماری:روش تجزیه و تحلیل داده

مورد  22نسخه  SPSSافزار آماری استفاده از نرم با هاداده

متغیرهای مورد  مطلق و نسبی ابتدا فراوانی. تحلیل قرار گرفت و تجزیه

 یفیک یرهایمتغ نیب ارتباب یبررس یبراگردید و سپس گزارش بررسی 

 یهاافتهیو  یانجام گراف یهاونیکاسیبا اندتروما  سمیمکان ومانند جنس 

 تهیدو مدال یهاافتهی نیبتوافق  یجهت بررس و اسکوئریکا آزمون ازآن 

 گرفته در نظر 05/0 داریمعنی سطح .استفاده شدتوافق کاپا  بیاز ضر

 .شد

 

 نتایج
 292در این مطالعه پرونده مربوب به دریافت گرافی لگن در 

ها را نشان انواع شکستگی نفر 157های گرافی در بیمار بررسی شد. یافته

بر عاوه یمارب 77 در همچنین مشاهده نشد. نفر یافته مثبتی 135داد و در 

 انجام شده بود. یزاسکن نیتیس یوگرافی،راد

 

 

 بیماران مورد مطالعه  دموگرافیک و ترومایی مشخصاتتوزیع فراوانی  -1شماره  جدول

 مشخصام بیماران  فراوانی درصد

2/6 18 0-9 

 29-10 39 4/13 سن بیماران

4/27 80 30-59 



 ...هاافتهی و هاونیکاسیاند یبررس
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 60 باالی 155 1/53

 مرد 171 6/58
 جنس

4/41  زن 121 

 سقوب 178 61

 تصادف 102 9/34 مکانیسم تروما

 نزاع 12 1/4

 عب اورژانس 211 2/72

 یجراح 87 7/29 کنندهخواستسرویس در

 ارتوپدی 151 7/51

1/80 234 0 

 1 55 8/18 تعداد گرافی همراه بدو پذیرش

1 3 2 

3/12 36 1 

 شدهدرخواست یهایگراف تعداد
2/33 97 2 

1/17 50 3 

 و بیشتر 4 109 3/37

 ناپایداری لگن 25 (5/8)

 *گرافی هایاندیکاسیون

 افت فشارخون 14 (7/4)

 پارگی مجرا 4 (3/1)

 هماتوم اسکروتوم 4 (3/1)

 یلگن تندرنس 210 (9/71)

 خون در مجرای ادرار 7 (3/2)

 هاسایر اندیکاسیون 96 (9/32)
 اند.برخی از بیماران بیش از یش یافته مثبت داشته *          

و در  (%6/58مرد )نتایج بیانگر آن است که اکثریت افراد مورد مطالعه 

ترین عامل ایجاد تروما ( بودند. شایع%1/53سال و باالتر ) 60گروه سنی 

ها در بدو ورود به اورژانس گرافی از آن %8/18بود که  (%61)سقوب 

از بیماران فقط یش رادیوگرافی  %3/12اند. در لگن همراه خود داشته

لگنی درخواست شده بود. بیشترین درخواست برای دریافت گرافی از 

ترین ن عب اورژانس بود. تندرنس لگنی شایعاعرف متخصص

 (.1ماره اندیکاسیون درخواست گرافی لگن بود )جدول ش

 مکانیسم بروز ترومابا گرافی های یافته و های درخواست گرافییکاسیوندانبررسی ارتباط بین  -2جدول شماره 

P-value 
 جمع

 تعداد )درصد(

 نزاع

 تعداد )درصد(

 تصادف

 تعداد )درصد(

 سقوب

 تعداد )درصد(
 مکانیسم تروما

 

 

77/0  25(5/8)  3(25)  6(9/5)  16(9)  ناپایداری لگن  

گرافی هایاندیکاسیون  

728/0  14(7/4)  0 6(9/4)  6(1/5)  افت فشارخون  

236/0  4(3/1)  0 3(9/2)  1(6/0)  پارگی مجرا  

814/0  4(3/1)  0 1(1%)  3(7/1)  هماتوم اسکروتوم  

949/0  210(9/71)  9(75)  74(2/%72)  127(3/%71) یلگن تندرنس   

429/0  7(3/2)  0 4(9/3)  3(7/1)  خون در مجرای ادرار 

398/0  96(9/32)  2(7/16)  32(4/31)  62(8/34) هاسایر اندیکاسیون   

های گرافییافته یحلقه لگن یشکستگ (7/1)3 (1%)1 0 (3/1)3 814/0  
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 ینترتروکانتریشا یشکستگ (2/38)68 (4/31)32 (25)3 (5/33)103 386/0

 مفصل هیپ دررفتگی (3/93)12 (8/8)9 0 (1/7)21 499/0

 شکستگی گردن فمور (8/10)17 (8/10)11 (3/8)1 (9/9)29 930/0

 

 

 اندیکاسیون ترینشایع لگنی تندرنس دهد کهنشان می 2شماره  جدول

از  %2/44در استتت.  تروما بروز مکانیستتم هستت هر در گرافی دریافت

شکستگی  است.، یافته مثبتی ثبت نشده شدهانجام رادیوگرافیدر موارد 

سم تروما شایع یشوکانترتراینتر سه مکانی ستگی در هر  شک ترین نوع 

 یهاافتهی واندیکاستتیون درخواستتت گرافی  بین معناداری . ارتباببود

 .نشد مشاهدهتروما  بروز با مکانیسم گرافی
 

 اسکنتیسیهای رادیوگرافی و یافتههای ها در یافتهتوزیع فراوانی انواع شکستگی -3جدول شماره 

 
 *های رادیوگرافییافته

 تعداد )درصد(

 اسکنیتیسهای یافته

 تعداد )درصد(
 ضریب توافق کاپا

 (3/3)4 (3/3)4 شکستگی حلقه لگنی

 
769/0 

 (6/36)44 (0/38)46 اینترتروکانتریششکستگی 

 (5/15)12 (9)11 شکستگی گردن فمور

 (8/19)24 (6/24)19 رفتگی مفصل هیپدر

 (5/30)37 (8/33)41 عدم ثبت یافته مثبت

 .اندداشته مثبت افتهی کی از شیب مارانیب از یبرخ*  

ترین نوع شکستگی براساس یعشاکه دهد نشان می 3جدول شماره 

شکستگی ( %6/36) اسکنتیسی و (%38) های رادیوگرافییافته

 یخوانتوافق و هم دهندهنشان کاپا توافقضریب  .اینترتروکانتریش بود

 .است یصیحاصل از دو روش تشخ یجنتا

 بیماران یتبا جنسهای درخواست گرافی یکاسیونو اند های گرافیبررسی ارتباط بین یافته -4شماره  جدول
 P-value جمع زن مرد  

 های گرافییافته

 726/0 (4/1)4 (7/1)2 (2/1)2 شکستگی حلقه لگنی 

 017/0 (9/9)29 (9/14)18 (4/6)11 شکستگی گردن فمور 

 505/0 (3/35)103 (1/33)40 (8/36)63 شکستگی اینترتروکانتریش

 891/0 (2/7)21 (4/7)9 (0/7)12 دررفتگی مفصل هیپ 

 408/0 (2/44)135 (3/41)52 (2/46)83 عدم ثبت یافته مثبت

 رادیوگرافیهای اندیکاسیون

 564/0 (5/8)25 (4/7)9 (4/9)16 ناپایداری لگن 

 912/0 (7/4)14 (0/5)6 (7/4)8 خون افت فشار

 726/0 (3/1)4 (7/1)2 (2/1)2 پارگی مجرا 

 502/0 (3/1)4 (8/0)1 (8/1)3 هماتوم اسکروتوم 

 796/0 (9/71)210 (7/72)88 (3/71)122 یلگن تندرنس

 939/0 (3/2)7 (5/2)3 (3/2)4 خون در مجرای ادرار

 139/0 (9/32)96 (38)46 (2/29)50 هاسایر اندیکاسیون
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شکستگی گردن فمور با جنس ارتباب دهد که نشان می 4شماره  جدول

 شود.( و این شکستگی در زنان بیشتر دیده می=017/0P) معناداری دارد

 در هم گرافی دریافت اندیکاسیون ترینشایعی لگن تندرنس همچنین

 رادیوگرافی درخواست هایاندیکاسیون بین. بود مردان در هم و زنان

  د.نش مشاهده معناداری ارتباب بیماران جنس با

 

  حثب

ها نفر از آن 121شد که  یپرونده بررس 292پژوهش،  نیا در

سال و باالتر  60سن  مارانیدرصد از ب 1/53نفر مرد بودند.  171زن و 

لگن فاقد  یگراف یمورد بررس مارانی( از ب%2/44) نفر 135داشتند. در 

در  اعامل بروز تروم نیترعی. شاندبود هایاز انواع شکستگ یمثبت افتهی

که مشابه مطالعه ، درصد( 61کنندگان سقوب بود )مراجعه

Abdelrahman یو با توجه به تعداد باال [14] و همکاران است 

مطالعام  نیباشد. همچنیم یمنطق افتهی نیسال ا 60 یبا سن باال مارانیب

باال مستعدتر هستند  یبا انرژ یاند که مردان در مقابل تروماهانشان داده

درصد از  88 دودح . در[14،4] قرار دارند یشتریو در معرض خطر ب

 5/37ساده لگن درخواست شده بود و در  یگراف شیاز  شی، بمارانیب

بود. مجموع  شتریو ب شده چهارانجام یهایدرصد از موارد تعداد گراف

کاشان  یبهشت دیشه مارستانیدر ب 98لگن در سال  یهایتعداد گراف

 مارستانیدر ب یگراف هر نهیهز کهینعدد بوده است که با توجه به ا 1049

 نهیهز باشد، کلّیم الیر 190311کاشان در حال حاضر ی بهشت دیشه

 نهیهز که شودیم الیر 199630000پرداخت شده توسط نظام سامت، 

بر متعدد عاوه یهایگراف گریشود. از عرف دیمحسوب م یتوجهقابل

را در  ماریو اتاف وقت، ب متبه نظام سا هودهیب یهانهیهز لیتحم

اتخاذ شود  یسازوکار دیبا بنابراین. دهدیاشعه قرار م ادیمعرض دوز ز

گرفته شود  ماریاز ب یاسکن تنها وقتیتیو س یکه به موجب آن گراف

موجود، در  یهایگراف گریهمراه و د یهایگراف میکه مطمئن باش

درصد  2/72 درالزم را ندارند.  یکارآمد عهیمحل و نوع ضا صیتشخ

عب  نالگن به درخواست متخصص یوگرافیانجام راد ،ارداز مو

 نامتخصص ریشده توسط سادرخواست زانیباالتر از م کهاورژانس بوده 

 مارانیاست که متخصص عب اورژانس تمام ب نیآن هم ا لیباشد. دلیم

توسط بخش  ماریکه کدام ب کندیو سپس مشخص م کندیم تیزیرا و

 یشود. به عبارت تیزیو یتوسط بخش جراح ماریو کدام ب یاورتوپد

و  شودیرا شامل م یترعب اورژانس مجموعه گسترده سیسرو گرید

 مارانیب یبرا چرا مجدداً کهین. اما اکندیم تیزیرا و یشتریب مارانیب

 یبه بررس ازین ،شودیم یمختلف درخواست گراف یهاسیدر سرو

الزم و مناسب  تیفیاز کشده انجام یاگر گراف دارد و عبعاً یشتریب

باشد. کما یبه درخواست و انجام مجدد آن نم یباشد لزوم برخوردار

 حداقل مارانیاز ب یمیاز ن شیدر مطالعه فوق مشاهده شد که در ب کهینا

مطالعه مشخص شد که  نیا در لگن انجام شده است. یگراف ،دو بار

لگن همراه خود  یگراف به اورژانس وددر بدو ور مارانی( از ب1/80%)

کاشان  یبهشت دیشه مارستانیمطالعه در ب نیا کهیننداشتند با توجه به ا

هست،  ییتروما مارانیب مرکز ارجاعی مارستانیب نیو ا انجام شده است

همراه  یوگرافیکننده بدون رادمراجعهیی تروما مارانیدرصد از ب نیا

 یدر بدو ورود گراف مارانیپنجم بشیحدود  ر. اما درسدینظر مبه یمنطق

همراه از  یکه گراف یبه جز در موارد دیلگن همراه خود داشتند که با

 یدرمان را با اکتفا به همان گراف روند ست،یالزم برخوردار ن تیفیک

نمود.  زیپره یبا اشعه اضاف ماریکردن ب برد و از مواجه شیهمراه لگن پ

اند تحت خود داشته لگن همراه یکه گراف یمارانیب اموضوع که چر نیا

 نیترعیشا ،. تندرنساستمل أقابل ت زیاند نمجدد قرار گرفته یوگرافیراد

 موزیاک ،یلگن بود. وجود تندرنس شکم یدرخواست گراف ونیکاسیاند

عول  ینگیقرریهماتوم اسکروتوم، غ ،یتیدفورم ،یو لگن، پارگ نهیپر

در لگن در  عیماوجود  ،یادرار یخون در نوک مجرا ،یتحتان یهااندام

لگن  یداریرکتال و ناپا نهیلگن در معا یشکستگ یهاافتهی، سونوگرافی

 مارانیب نیباشد. همچنیلگن م یگرفتن گراف ونیکاسیاند نه،یدر معا

 اک،یلیدر صورم وجود تندرنس استخوان لگن، کرست ا داریپا

و پالس  تاختال در حس و حرک س،یراموس، ساکروم، کوکس

 یگری. در مطالعه د[9] لگن دارند یبه گرفتن گراف ازین یتانتح یهااندام

 تیدر وضع و اختال یکینامیتندرنس استخوان لگن عدم ثبام همود زین

مطالعه  نیا یهاافتهیکه با  [15] لگن بود یانجام گراف عیمنتال از علل شا

براساس  ینوع شکستگ نیترعیشا مطالعه نیدارد. در ا یخوانهم

 نی( و نادرتر%5/35) شینترتروکانتریا یشکستگ ،یوگرافیراد یهاافتهی

 ( %3)ی حلقه لگن یشکستگ ،یوگرافیراد یهاافتهیبراساس  یشکستگ

 صیتشخ یشکستگ محلّ نیترعیمشخص شد که شا یابود. در مطالعه

 نیباشد و بیم سیاسکن راموس پوبیتیو س یوگرافیشده در رادداده

. [16] وجود داشت یداریها توافق معنیشکستگ صیتشخ دردو روش 

در  .باشد یعلت تفاوم ممکن است اختاف در جامعه مورد بررس

مطالعه مذکور  باالتر از یافراد مورد بررس یسن نیانگیم یمطالعه فعل

بودن افراد متفاوم  هم با توجه به مسن یشکستگ محلّ بنابراینو  است

 نیا وعیاستخوان، ش یخطر پوک شیافزا هاست. در افراد مسن با توجه ب

سال  65 یکه در سن باالیاگونهبهاست،  شتریها بینوع شکستگ

 یبررس نیا . در[17] است شتریب شینترتروکانتریا یهایشکستگ
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لگن،  یبر انجام گراف( عاوه%26) ماریب 77 یمشخص شد که برا

 اسکنتیسی یهاافتهیدرخواست شده بود. براساس  زین اسکنتیسی

( و %5/36) شینترتروکانتریا یشکستگ ،یشکستگ نیترعیشا زین

در  یوگرافی( بود. راد%3/3)ی حلقه لگن یشکستگ ،شکستگی نینادرتر

لگن نشان نداده بود،  یشکستگ صیرا در تشخ یمثبت افتهی ،ماریب 5

 شده بودند. به ییشناسا اسکنتیموارد توسط سی نیکه ایدرحال

 یهاافتهیبا  اسکنتیسی یهاافتهی انیاز توافق م نشان ،جیرحال نتاه

با  نینشان دادند که در مصدوم زیمطالعام ن ریداشت. سا یگراف

 رند،یاسکن قرار بگیتیکه قرار است تحت س داریپا شینامیهمود

 گری. از عرف د[11،1] نظر کردلگن صرف یتوان از گرفتن گرافیم

 یبا تروما مارانیلگن در ب یضرورم انجام گراف ددر مورای مطالعه

 مارانیلگن در ب نهیبودن معایعیعبرینافذ نشان داد که در صورم غریغ

 یهایانواع شکستگ یبرا یگراف یصیتوان از کاربرد تشخینم ییتروما

توان گفت که در یموارد م نی. با توجه به ا[18] نظر کردلگن صرف

از  یریبه منظور جلوگ مار،یاز ب اسکنتیصورم لزوم اخذ سی

مضر و  یهادر معرض اشعه ماریب یو اضاف از حد شیقرارگرفتن ب

با  توانیدر زمان م ییجودرمان و صرفه یهانهیکاهش هز نیهمچن

انجام  اسکنتیسی ماریب یپزشش متخصص از همان ابتدا برا دیصاحد

 مارانیدر ب اسکنتیلگن و سی یوگرافیراد یگرفتن موازداد و از 

و  دیاسکن، اوبیتیو س یگراف یهاافتهی سهینمود. در مقا یریجلوگ

اسکن یتیکه تحت سرا لگن  یبا شکستگ ییتروما ماریب 174همکاران، 

مطالعه  جیقرار دادند. نتا یمورد بررس، لگن قرار گرفته بودند یو گراف

 یداده شده ول صیتشخ یستگشک 521اسکن یتینشان داد که در س

 داده نشده بود صیلگن تشخ یها در گرافیشکستگ نیمورد از ا 160

در مطالعه  یگراف صیعدم تشخ زانیباالتر از م اریرقم بس نی؛ ا[12]

بروز  سمیو مکان یگراف یهاافتهی نیب یمطالعه ارتباع نی. در ااست یفعل

 05/0P) مشاهده نشد مارانیب یتروما شامل سقوب، تصادف و نزاع برا

 شدهمشخص ینوع شکستگکه مطالعه ما نشان داد  گری(. به عبارم د<

مطالعه ما در  یندارد. در راستا یبا نحوه بروز تروما ارتباع یگراف در

بروز  عیشا یهاسمیمکان یبا بررس کایدر آمر 2012مطالعه در سال  شی

نافذ ریغ یترومابروز  سمینافذ لگن، نشان داده که مکانریغ یتروما

مطالعه  نی. در ا[15]یست لگن ن هیدر ناح یکننده نوع شکستگینیبشیپ

 یدر گردن فمور با جنس ارتباب معنادار یمشاهده شد که بروز شکستگ

 یگراف یهاافتهی گریاما د ؛دهدیرخ م شتریو در زنان ب (P= 017/0) دارد

و همکاران  یسندر مطالعه مح افراد نبود. تیجنس ریثأتساده تحت

 یداریدو جنس تفاوم معن نیب یمشخص شد که از نظر نوع شکستگ

در زنان و  شینترتروکانتریا یوجود داشت و در مطالعه مذکور شکستگ

مطالعه  نیا یهاتی. از محدود[17]بود  شتریفمور در مردان ب یشکستگ

نگر بودن آن اشاره کرد که منجر به عدم گذشته تیتوان به ماهیم

 یبرا ونیکاسیوجود اند یاعاعام جهت بررس یبه برخ یسترسد

مطالعه  نیلاوّ نی. براساس اعاعام ما ادیگرد یوگرافیدرخواست راد

مطالعه  نیچه در ا. با توجه به آناستدر شهر کاشان  نهیزم نیدر ا

 تیاتخاذ شود که به موجب آن حساس یسازوکار دیمشاهده شد با

 یاعمال شود تا از انجام مواز یبردارریجهت انتخاب نوع تصو یشتریب

شود؛ چرا که انجام  یریجلوگ مارانیب یاسکن برایتیو س یوگرافیراد

را در معرض  ماریب کهینبر ااسکن عاوهیتیو س یوگرافیراد یمواز

 یهانهیهز لیموجب اتاف وقت و تحم دهد،یخطرناک قرار م یهااشعه

 شد.  هدبر نظام سامت خوا یاضاف

 

 یریگجهینت

نافذ لگن و تندرنس ریغ یعامل بروز تروما نیترعیشا ،سقوب

چهارم از شی. در ی استدرخواست گراف یبرا ونیکاسیاند نیترعیشا

انجام شده  زیاسکن نیتیس ،یگراف افتیبر درمورد مطالعه عاوه مارانیب

وجود  یخواناسکن توافق و همیتیو س یگراف یهاافتهی نیبود که ب

متعدد توسط  یهایگراف درخواست باتوجه به ینابنابرداشت. 

 یپروتکل واحد برا شیو اتخاذ  یمختلف، عراح یتخصص یهاسیسرو

از مواجهه  زیو پره یدرمان یهانهیمنظور کاهش هزها بهآن یسامانده

اصاح روند موجود در اورژانس  نیاشعه و همچن یبا دوز باال مارانیب

 رسد.  یبه نظر م یضرور

 

 و قدردانی تشکر

 یهاتیو تشکر خود را از حما ریمراتب تقد سندگانینو 

 دارند.یدانشگاه اعام م یمعاونت پژوهش
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