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خالص ه
مقدمه :گزارشات صدمات قفسه صدري در تروماتيسم هاي جنگي از انجام توراكوتومي فوري و رزكسيون ريوي
حمايت كرده است حال آنكه در صدمات قفسه صدري ناشي از حوادث شهري توراكوستومي لوله اي (گذاشتن
درن تراسيك) بيشتر مورد نظر است .اين مطا لعه با هدف بررسی نتايج درمان ضربه های نافذ پارانشيم ريه در
حوادث شهری انجام شده است .
روش کار :اين مطالعه توصيفی در بيماران با ضربه های قفسه سينه در سالهای  1333 – 1332در بخش
جراحی بيمارستان امام رضا (ع) انجام شده است 1133 .بيمار که با ترومای نافذ قفسه سينه بستری و
توراکوتومی و درن قفسه سينه برای آنها تعبيه شده بود مورد مطا لعه قرار گرفتند .انديکاسيون توراکوتومي
شامل ،ادامه پنوموتوراکس بعد از دو هفته ،خروج  1833خون پس از گذاشتن درن توراسيک ،سرعت خونر يزي
بيش از  233سي سي در ساعت ،باز نشدن ريه به علت ليک زياد هوا بوده است .بيماران با تروماي مدياستن يا
قلب از اين مطا لعه حذف شدند .مشخصات فردی و نتايج آزمايشگاهی و درمان در پرسشنامه ثبت گرديد .
اطالعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصيفی و جداول توزيع فراوانی پردازش شد .
نتايج :از 1133بيمار 333 ،مورد عامل ضر به گلوله 133 ،مورد به علت ضربه اجسام نوك تيز ( چاقو) بوده است .از
اين تعداد  )%13 ( 233مجروح ناشي از گلوله و  )%11 ( 332مجروح ناشي از جسم نوك تيز بوسيله گذاشتن
درن توراسيك به تنهايي درمان شدند .از كل مجموعه بيماران  33بيمار(  )%9نياز به توراكوتومي داشتند كه در 13
بيمار رزكسيون پارانشيم ريوي انجام شد (  9بيمار رزكسيون گوهاي  3 ،مورد لوبكتومي و  3مورد پنومونكتومي
شدند) .ميزان مرگ و مير در كل بيماران  %2 / 3بود .ميزان مرگ و مير در گروهي كه فقط درن توراسيك گذاشته
شد  ، %3 / 1در گروهي كه رزكسيون ريوي شدند  ، %23در گروهي كه ضايعه ريوي دوخته شده بود  %3 /3و در
گروهي كه پنومونكتومي شدند  %33بود.
نتيجه گيري :بيشتر صدمات شهري قفسه صدري را مي توان با گذاشتن درن توراسيك درمان كرد  .ولي بايد در
نظر داشت كه  %18- 33موارد ممكن است نياز به توراكوتومي داشته باشند كه در اين گروه نيز دوختن پارانشيم
ريوي صدمه ديده جهت كنترل خونريزي كفايت مي نمايد .در مواردي كه ا نهدام نسجي پارانشيم ريه زياد است
رزكسيون گوهاي يا لوبكتومي توصيه ميشود.
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