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 خالصه

.  دهد اغلب اين افراد دچار آسيب خفيـف هسـتند         آمار نشان مي  . ضربه به سر يكي از عوامل مهم مرگ و مير در حوادث است             :سابقه و هدف  
 انجـام  كاشـان    شهرسـتان  دوساله در ي  هاي خفيف مغزي در يك دوره      ضربه ي درمان و هزينه   يهميزان بروز، نحو  بررسي    به منظور  ن مطالعه اي

 .گرفته است
شامل سن، جنس، نـوع     خصوصيات بيماران    . وارد مطالعه شدند   1383-1384هاي   مغزي طي سال   يضربه  بيمار با  4290 :هامواد و روش  
ي خفيـف بـا    مصدومين دچـار ضـربه  .ثبت گرديد  و هزينهديدگانآسيبي ، علل حادثه، پروتكل اداره    م همراه ي هوشياري، و عال   حادثه، سطح 

GCSS= 14 – 15) Glasgow Coma Scale Score( جمعيت تحت پوشش دانشـگاه  . هاي مربوط محاسبه شد و هزينهدر نظر گرفته شده
 .    تعيين شد بروزميزان شده و گرفته  نفر در نظر 500‚000علوم پزشكي كاشان 

تـرين  و شايع  سال   27±13/19ميانگين سني بيماران    . بود 5/3: 1نسبت مرد به زن     . ي مغزي خفيف داشتند   ضربه) درصد8/90( نفر   3894 :نتايج
حوادث .  سال قرار دارند   30 مصدومين در سنين زير       درصد 65يش از   ب. بودند) درصد 2/21( سال   10-19و  ) درصد 9/27 (20-29گروه سني   

 نرمـال و     درصد 8/87 جمجمه گرفته شد، كه      تصويراز بيماران   ) درصد 48( نفر   1629 از   .بودزا  ترين عامل آسيب  شايع) درصد3/68( ترافيكي
ي  هزينـه ه و  مورد آنها غيرطبيعـي بـود      118اسكن مغزي انجام شد، كه      تيسي) درصد3/10( بيمار   400از  .  داراي شكستگي بودند   درصد 2/12

 100‚000 نفر در هـر      429هاي مغزي در هر سال      ميزان بروز آسيب  . باشد مي شب ريال به ازاي هر      316654بستري اين بيماران به طور متوسط       
 .دهددر اين مركز نشان مي  را در كمتر از يك دهه درصد65 رشدي معادل كهنفر جمعيت  بود 

 درصد   90 طبيعي بودن حدود     با توجه به  . باشداين منطقه پايين مي    سوانح و حوادث در    داد و سن     افزايش نشان نسبت مرد به زن     : گيرينتيجه
اسكن شوند و در صورت طبيعي بـودن  تي سي،ي درمان پس از طي مراحل اوليه     ديدگانآسيبي  شود كليه هاي گرافي جمجمه پيشنهاد مي    يافته

 .هاي مستقيم درمان را كاهش داداز هزينه درصد 50توان حدود به اين ترتيب مي. مرخص شوند
  هزينه،ي درمان نحوه،GCSS ي،ي خفيف مغز ضربه، تروما:واژگان كليدي
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 مركز تحقيقات تروماكاشان،  دانشگاه علوم پزشكي دانشكده پزشكي بيهوشيگروه استاديار  -2
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 مقدمه 

-ترين انواع ترومـا و مهـم      مغزي يكي از شايع   هاي  آسيب

-3[  حوادث مختلف است   ديدگانآسيب مرگ و مير در      تعلترين  
آمار منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهاني حاكي از مرگ          . ]1

دث  ميليون نفر در حـوا     50 ديدگيآسيبو  بيش از يك ميليون نفر      
برآورد شده است كه در     . باشدترافيكي در سراسر جهان مي    

ي  هزينـه  .]4[  درصد رشد خواهند كرد    65سال آينده اين ارقام      20

 مركز  2003بر اساس گزارش سال     پرداخت شده در كشور آمريكا      
ـ   ميليـارد    56 ترومـا    ديدگيآسيب براي   هاكنترل بيماري  وده دالر ب

-هاي مغزي از نوع خفيف مـي       آسيب  درصد 90 هفتاد تا    .]5 [است

 مورد تروماي مغـزي  1215000 در آمريكا   1998در سال   . ]6[ باشد
در سـال  . انـد  از آنان بستري شـده  نفر220000 ثبت شده است كه

 مـورد ترومـاي     1224000 رسيده كه    1565000 اين ارقام به     2003
 در   درصـد  22آمار كاهش   . اند بستري شده  290000خفيف بوده و    
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 اما تغييري در ميزان بستري رخ نـداده         ،دهدير را نشان مي   ممرگ و   
ي ضـربه  يديدهآسيب 17000در كشور سوئد ساالنه     . ]8،  7[است  

ي و هزينـه  )  نفر 100000 نفر به ازاي     190(شوند  مغزي بستري مي  
 بـه    دالر 84000 ميليون دالر در سـال، يـا         6/7مستقيم آنها حدود    

 بـا وجـود    در ايـران     .]9[ نفر بـرآورد شـده اسـت         100000ازاي  
گزارشات مبني بر افزايش تلفات ناشي از سوانح ترافيكـي كـه در             

هـاي  شود آمار دقيق و رسـمي در مـورد ضـربه          ها اعالم مي  رسانه
هـاي مغـزي و     رغم اهميت و شيوع آسيب     علي .مغزي وجود ندارد  

يم كه به سادگي قابـل ارزيـابي        غيرمستق هاي مستقيم و  ميزان هزينه 
اي در برخورد و درمان پارچه مشخص و يكراهبردباشد، هنوز نمي

 وجود ندارد و  و ميزان بروز آن ي مغزي خفيف  ضربه ديدگانآسيب
 هاي درماني اين گروه نقش بسزايي دارد       هزينه برآورداين عامل در    

 و اطـالع  از آنجا كه در كشور ما تروما بسيار شـايع اسـت           . ]9،  6[
هاي بيمارستاني آن وجـود     دقيقي از پراكندگي و شدت و نيز هزينه       

ي هاي ضـربه   و هزينه  پيدايشجهت تعيين ميزان     مطالعه   اينندارد  
و  انجـام شـد      1383-1384هـاي   مغزي خفيف در كاشان طي سال     

 عالوه بر كاهش     اطالعات به دست آمده    رود با به كارگيري   اميد مي 
هاي مترتب به آن     هزينه ي نزديك، ر در آينده   در كشو  آمار حوادث 

 .را نيز كاهش دهيم
 

 هامواد و روش
 1383از ابتـداي فـروردين      توصـيفي    يمطالعـه   در اين 

در مركـز    شـده  بسـتري  ديـدگان آسيب يكليه 1384لغايت اسفند   
  نفر 4290 شامل   كاشان پزشكي دانشگاه علوم  ابجراحي اعص 

عات مربوط بـه سـن، جـنس، نـوع          اطال .گرفتند قرارمطالعه   مورد
ي پروتكل اداره م همراه،   ي عال  علل حادثه،  سطح هوشياري،  حادثه،

 گرافي شامل پاراكلينيكي اطالعات  نيز بستري ويمصدومين، هزينه
 مركزسشنامه  رپبيمار در    وضعيت و اسكن،تيسي جمجمه،
 بسـتري  به طومرب هايهزينه .گرديد ثبت تروماي دانشگاه  تحقيقات

 GCSS= 14 – 15 )Glasgow Coma Scale با مصدومين در

Score(  ،مدتكه به   و بدون تروماي همراه     ي مغزي خفيف    ضربه 
 جمعيـت   .ي آنان استخراج گرديد   ز پرونده  ا  بودند بسترييك شب   

 نفـر در نظـر    500‚000تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كاشان       
 رار قبررسيمورد هاي توصيف و شاخص شده و بروزگرفته 

 .تگرف
 

 نتايج
 نفـر   429(اند  بستري شده  ماهه24 ي دوره طي مورد   4290

 6/48(  نفـر  2085  از ايـن تعـداد     ). نفر در سـال    100000به ازاي   

نفر  2205  و ) نفر 100000 نفر به ازاي     417 (1383 سال   در) درصد
 ) نفـر  100000 نفـر بـه ازاي       441 (1384 در سـال  )  درصد 4/51(

ي مغزي خفيف قرار    در گروه ضربه  ) رصدد8/90( نفر   3894. بودند
دهنـد كـه شـامل       را مردان تشكيل مـي     ديدگانآسيباكثر  ،  گرفتند
 .بود) درصد 26( نفر زن 1011و ) درصد 74 ( مرد نفر2883

بيشـترين تعـداد    ه و    سـال بـود    27±13/19ميانگين سني بيمـاران     
مصـدومان در   درصـد    7/65 و  سال 20-29بيماران در گروه سني     

   .)1  يجدول شماره( داشتند سال قرار 30ني زير گروه س
 

هاي سني دچار تروماي خفيف  توزيع سني و فراواني گروه-1جدول 
 كاشان ،1383-1384 ،سر

 در صد فراواني )سال(ي سني دامنه

9-1 646 6/16 
19-10 825 2/21 
29-20 1086 9/27 
39-30 485 5/12 
49-40 313 8 
59-50 194 5 
69-60 144 6/3 

70> 201 2/5 
 100 3894 جمع

 
ترين حوادث ترافيكي و سقوط از ارتفاع به ترتيب شايع

 .)1 ينمودار شماره( شوندزا را شامل ميعامل آسيب
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-1384 توزيع فراواني عوامل منجر به تروماي خفيف سر، -1نمودار 

 كاشان ،1383
 

رفته از بيماران گرافي جمجمه گ)  درصد48( نفر 1629از 
  آمده است2 ي نتايج آن در جدول شمارهشد، كه
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هاي گرافي جمجمه در تروماي خفيف  توزيع فراواني يافته-2جدول 

  كاشان،1383-1384سر، 

 درصد فراواني ه جمجمتصوير

7/87 1429 طبيعي  
7/8 142 شكستگي خطي  

 3 49 شكستگي فرو رفته
6/0 9 شكستگي خطي و فرو رفته  

 100 1629 جمع
 

اسكن مغزي انجام تيسي)  درصد3/10( بيمار 400از 
-نمودار شماره( مورد آنها غيرطبيعي بود)  درصد29 (118 شد، كه

 .)2 ي

Normal
70%

ICH
2% IVH

1%
DAI
4%

Contusion
8%

SDH
5%EDH

10%

 
اسكن در تروماي خفيف تيهاي سي توزيع فراواني يافته-2نمودار 

 1383-1384سر، 
 

 2676خفيف ي سر  ضربهيآسيب ديده  بيمار3894از 
ي  هزينه. داشتندهاسيب ديگر اندامآ و بدون  تنهاي سر ضربهبيمار

 به اندي كه يك شب بستري و تحت مراقبت بودهبستري بيماران
 بر اساس مقادير سال بيمار ريال به ازاي هر 316654طور متوسط 

 .باشد مي1384
 

 بحث
  نفر در هر 429هاي مغزي در هر سال ميزان بروز آسيب

 100 استراليا بين ين ميزان در ا.به دست آمدنفر جمعيت  100‚000
  و، در كانادا]11[ 91، در اسپانيا ]10[ 281 فرانسه  و در377تا 

 و در بررسي در همين مركز ]9[ 190سوئد در  و ]8، 5[ 90 آمريكا
فر جمعيت  ن100 ‚000  در]12[ مورد 258، 1376 تا 1375در سال 

 در اير منابعاين رقم از بزرگترين ارقام اشاره شده در س. بوده است
 بيشتر است و در همين مركز نيز رشدي معادل هاي اخيرسال
 در دو سال مورد .دهد را در كمتر از يك دهه نشان ميدرصد 65

  اين در حالي است كه در. بوده است درصد4/5بررسي هم رشد 

ابت و ضربات مغزي خفيف ث تعداد 1998 تا 1989آمريكا از سال 
ي  مطالعهبه عالوه در. ]15، 7 ، 5[ است  ثابت بوده نيزمرگ و مير

  اين.نفر محاسبه شده بود  400 ‚000قبلي جمعيت منطقه حدود 
ي خدمات بهتر و هيبه ارا تا حدي توانافزايش در مركز را مي

تر گيري دقيق نمونه ومتعاقب آن ارجاع بيشتر از شهرهاي اطراف
 نيز ناشي از رشد سوانح و آنترديد بخشي از بي اما .نسبت داد
بوده و لزوم بررسي  حوادث ترافيكي ويژه و به حوادث

- را مطرح ميتريي زماني طوالنيو در دوره اپيدميولوژيك دقيق

ي قبلي اين نسبت مطالعهدر .  است5/3: 1نسبت مرد به زن  .نمايد
 ]13[ 3 : 1و  ]17[ 3/1 : 1ها بوده، در ساير بررسي ]12[ 5/2: 1

تواند ناشي از شرايط فرهنگي، ها مياين تفاوت. ش شده استگزار
هاي پرخطر از جمله استفاده از موتورسيكلت نوع اشتغال و فعاليت

به هر حال در مطالعات مختلف مردان نسبت باالتري را . باشد
 سال است، و بيش از 27±13/19ميانگين سني بيماران   .اندداشته

با توجه به .  سال قرار دارند30  مصدومين در سنين زير درصد65
- سال ذكر مي40 تا 20ب منابع سن شايع تروما بين لاينكه در اغ

رسد در اين منطقه سن درگيري با سوانح و  به نظر مي]4[شود 
 كه اين خود يك هشدار است چرا حوادث در حال كاهش است

هاي ناتواني و سرباري  نگهداري و درمان و تعداد ساليكه هزينه
عالوه محدوده سني ذكر شده ه يابد، برد با كاهش سن افزايش ميف

. باشدها در فرد ميبيشترين زمان يادگيري و آموزش مهارت
استفاده از موتورسيكلت توسط كودكان و نوجوانان، عدم توجه به 

 در خانه و اماكن عمومي مقررات راهنمايي و ضريب پايين ايمني
 حوادث ترافيكي عامل اصلي .دتواند از علل اين موضوع باشمي

در يك بررسي در آمريكا .  مصدومين استدرصد 5/68آسيب در 
-هاي خفيف مغزي بيشتر به علت سقوط از ارتفاع رخ دادهآسيب

-ارد را شامل ميو مدرصد 19 و حوادث ترافيكي درصد 39اند، 

از بيماران راديوگرافي ) درصد 48( نفر 1629از . ]16[شده است 
از . شكستگي داشتند) درصد 5( مورد 200ام شده، كه جمجمه انج

اسكن سرانجام گرفته كه در تي نيز سي) درصد2/10(  بيمار400
در ساير مطالعات .  غيرطبيعي بوده است) درصد29(  مورد118

 گزارش شده است  درصد5اسكن غيرطبيعي كمتر از تيآمار سي
 .باشده بيشتر ميهاي انجام شداسكنتي اما تعداد كل سي]18، 9[

 از  درصد3/44در يك مطالعه در آمريكا مشخص شد كه از 
. ]6 [شوداسكن انجام ميتي مغزي خفيف سييبيماران دچار ضربه

-ها از دو ديدگاه قابل تجزيه و تحليل است، اول آنكه مياين يافته

ي به سر تري براي مصدومين دچار ضربهبايد معيارهاي دقيق
م آسيب به مغز دارند ين دسته از افراد كه عالتعريف كرده و آ
 مراقبت ترخيص چند ساعتساير افراد پس از  بستري شوند و
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قانوني براي مراكز  ـ  طبيپيامدهاالبته اين شيوه ممكن است . شوند
-آسيبشاغل در صورت وقوع عارضه براي كاركنان درماني و 

ه ديدآسيبين  دوم اينكه در برخورد با ا.در برداشته باشد يديده
 ي جمجمه كه حتي در صورت سادهتصويربه جاي انجام 

كند، ي مغزي را رد نميغيرطبيعي بودن وجود يا عدم وجود ضايعه
-تي توسط سيديدگانآسيبي درماني پس از انجام اقدامات اوليه

 مشكوكي ياسكن مورد بررسي قرار گرفته و فقط كساني كه نكته
هاي مربوط به ي بيماران با توصيهو بقيهدر آن دارند بستري شوند 

- اگر چه در نگاه اول به نظر مي.عوارض احتمالي ترخيص گردند

ي هاي درماني را افزايش دهد اما با محاسبه هزينهيرسد اين شيوه
 در 1384 كه بر اساس اعداد سال انجام شده براي هر بيماري هزينه

گزين كردن اين روش باشد، جاي ريال مي320000اين مركز حدود 
 معمول ي جمجمه و ساير اقدامات روزمرهتصويرعالوه بر حذف 

ارد بستري، از ضريب اطمينان تشخيصي بسيار باال براي وبراي م
ي انجام آن حتمالي مغزي برخوردار است و هزينهاتعيين ضايعات 

 اين مبلغ . ريال بوده است150000 در اين مركز 1385نيز در سال 
هاي غيرمستقيم را ي بستري نيز كمتر بوده و هزينهينهاز نصف هز

به عالوه ممكن است سبب تشخيص زودتر و . دهدهم كاهش مي
ي ديگري بهبود پيامد درمان نيز گردد، كه نياز به بررسي در مطالعه

ي ها در سوئد هزينهديدهآسيب 2602اي بر روي  در مطالعه.دارد
 ي و تحت نظر نگهداشتن بيماراناسكن در زمان بسترتي سيانجام

ي گروهي كه  هزينهمورد بررسي قرار گرقته و نشان داده شد كه
، 17[ كمتر از گروه ديگر بوده است  درصد32اند اسكن شدهتيسي
هاي بستري در مقايسه  بر روي هزينهمرورينتايج مشابهي در . ]18

 .ده شد بيمار هم دي4126اسكن در زمان ورود  بر روي تيبا سي
اين در حالي است كه در پيگيري تفاوتي در پيامد بيماران وجود 

  .]9[نداشت 
 

 گيرينتيجه
شود حداقل در مراكز جراحي  پيشنهاد ميپاياندر

ي عنوان شيوهي جمجمه به  سادهتصوير انجام ،اعصاب كشور
اسكن پس از اقدامات اوليه در تي متوقف شده و با انجام سيرايج

رسد اين به نظر مي. گيري به عمل آيدم تصميديدهآسيبمورد 
هاي شيوه منجر به كاهش اشغال تخت بيمارستان، كاهش هزينه

 در درمان  تشخيص، و حتي بهبودافزايش ضريب اطميناندرمان، 
   . شودديدگانآسيب

 
 تشكر و قدرداني

اين تحقيق با استفاده از منابع مالي و پژوهشي و حمايت 
روماي دانشگاه علوم پزشكي كاشان انجام شده مركز تحقيقات ت

.است
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