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بررسی اپیدمیولوژیک ضایعات ناشی از ترومای متعاقب تصادفات درونشهری ناشی از
موتورسیکلت ارجاع شده به بیمارستان گلستان شهر اهواز طی سال 4931
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 -1دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
اهواز ،ایران

چکیده
سابقه و هدف :در سراسر جهان آسیب های ناشی از تصادفات وسایل موتوری یک معضل در حال رشد برای
سلامت جمعیت عمومی محسوب می شود .سالانه تعداد افراد زیادی به علت تصادفات درون شهری ناشی از
موتورسیکلت شدیدا زخمی می شوند و یا جان خود را از دست می دهند .لذا بر آن شدیم تا به طراحی یک مطالعه
با هدف تعیین شیوع ضایعات ناشی از ترومای متعاقب تصادفات درون شهری ناشی از موتورسیکلت ارجاع شده
به بیمارستان گلستان شهر اهواز طی سال 1395بپردازیم.
روش کار :این مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی تمامی بیمارانی که در طول سال  1395به بیمارستان آموزشی
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و درمانی گلستان شهر اهواز ناشی از تصادف درون شهری با موتورسیکلت ارجاع داده شده بودند ،به صورت
سرشماری وارد مطالعه گردیدند .ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیستی شامل :اطلاعات مربوط به سن ،جنس،
زمان رخداد حادثه ،ناحیه درگیر ،وضعیت نهایی و مدت زمان بستری بیمار بوده است که از طریق مراجعه به
پرونده های بالینی برای تمامی بیماران تکمیل و مورد آنالیز توصیفی قرار گرفت.
یافته ها :نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین شیوع ضایعات ناشی از ترومای متعاقب تصادفات درون
شهری ناشی از موتورسیکلت در مرتبه اول مربوط به گروه سنی  14تا  25سال ( 55/5درصد) و در مرتبه دوم
مربوط به گروه سنی  24تا  35سال ( 26/2درصد) می باشد .به لحاظ متغیر جنسیت  91/1درصد ضایعات مربوط
به مردان بوده است .شایعترین میزان شیوع تروما برحسب فصل مربوط به فصل پاییز ( 56/6درصد) بود و بیشترین
شیوع ضایعات برحسب ناحیه درگیر مربوط به ناحیه سروگردن ( 24درصد) و سپس مربوط به ناحیه صورت (23/2
درصد) بوده است .براساس وضعیت نهایی بیمار ،شایعترین وضعیت در مرتبه اول مربوط به شکستگی و در رفتگی

با شیوع  41/5درصد و سپس وضعیت نیاز به جراحی با شیوع  33/8درصد می باشد.
از موارد مصدومیت می باشد که بیشتر در مناطق شهری و در مردان جوان رخ می دهد؛ بنابراین باید با تصویب
قوانین سختگیرانه و فرهنگ سازی جهت اصلاح رفتارهای رانندگی ،به ویژه موتورسیکلت سوارن زمینه کاهش و
رخداد و در صورت رخداد ،زمینه کاهش صدمات جسمی را فراهم سازیم.

مقدمه

واژههای کلیدی :تصادفات ،تصادفات درون شهری،
موتور سیکلت ،تروما ،زخم و آسیب ها

بهویژه در جوامع با شرایط اقتصادی نامناسب کودکان بیشتر در معرض خطر تصادف

تروما و آسیب بدنی در اثر مواجه حاد با انرژی خارجی مستقیم یا غیرمستقیم

مخصوصاً بهعنوان فرد عابر قرار دارند ( .)2هرچند رشد علمی بشر بهویژه در نیمه

که از آستانه تحمل فیزیولوژیک بدن بیشتر باشد اطلاق میشود .آسیب بدنی میتواند

دوم قرن بیستم رفاه نسبی را برای او به همراه آورد ولی پایهگذار معضلی جدید بنام

عمدی شامل خشونت و غیرعمدی شامل تصادفات جادهای ،مسمومیت ،غرقشدگی،

حوادث نیز گردید که امروزه به یکی از سه عامل خطر مهم اجتماعی ،اقتصادی و

سقوط و سوختگی باشد ( .)1نتایج بررسیها نشان داده که تصادفات یکی از علل

بهداشتی در سطح جهان تبدیلشده است .از میان حوادث ،تصادفات بهویژه در

مهم بستری ،ناتوانی و مرگومیر کودکان در سراسر دنیا هست .در نواحی شهری و

کشورهای درحالتوسعه نظیر کشور ما از اهمیت بالایی برخوردارند زیرا علاوه بر اینکه
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نتیجه گیری :مصدومین سوانح ترافیکی را بیشتر مردان و جوانان تشکیل می دهند .موتورسیکلت عامل نیمی

بررسی ضایعات ناشی از ترومای متعاقب تصادفات درون شهری ناشی از موتورسیکلت؛ قربانی و سبزدل

همهساله منجر به مرگ و مصدومیت تعداد زیادی از افراد جامعه میشوند ،خسارات

تکسرنشین به وسیله انتقال خانواده در سطح شهر درآید (هرچند فاقد ایمنی کافی

شدیدی را نیز بر اقتصاد ملی وارد میسازند ( .)3در دنیای پرتحرک امروز با توجه به

است) ( .)13در همین راستا موتورسیکلتسواران نقش مؤثری در بروز تصادفات و

کثرت وسایط نقلیه و افزایش سرعت آنها تصادفات رانندگی به میزان قابلتوجهی

ایجاد آسیبهای گوناگون برعهده گرفتهاند چنانچه سالیانه تعداد زیادی ضربهمغزی

افزایشیافته است ،مرگومیر در کشورهای توسعهیافته در مقام سوم بعد از

ناشی از تصادفات ناشی از موتورسیکلت ایجاد میشود که اکثر آسیب دیدگان در

بیماریهای قلبی و سرطانها قرار دارد ( .)5اولین تصادفی که در اثر وسیله نقلیه

فاصله سنی  16تا  32سال قرار دارند که قشر جوان و فعال جامعه محسوب میشوند

(اتومبیل) صورت گرفت در  91سال پیش دریکی از خیابانهای نیویورک در اثر

(.)15

برخورد با یک مرد  68ساله به وجود آمد اما امروزه  42درصد علل تصادفات و

ازآنجاییکه اطلاعات محدودی در مورد ترومای ناشی از تصادفات در شهر اهواز

مرگومیر ،اتومبیل میباشد و ازنظر هزینه اقتصادی سالیانه  1بیلیون دلار خسارت

وجود دارد ،این مطالعه باهدف شناخت تعیین اپیدمیولوژیک ضایعات ناشی از ترومای

وارد میشود ( .)4طبق بررسی سازمان بهداشت جهانی تا سال  2222حوادث ترافیک

متعاقب تصادفات درونشهری ناشی از موتورسیکلت ارجاع شده به بیمارستان

جادهای سومین عامل مهم بیماری در جهان میباشد .در سال  2222حوادث ترافیکی

گلستان شهر اهواز طی سال  1395انجامشده است.

در بین مردان  14-25ساله دومین علت بیماری و مرگ زودرس بعد از ایدز در سراسر

مواد و روشها

دنیا گزارششده است ( .)6حوادث راهنمایی و رانندگی در دهه  1992میلادی در 18
کشور در حال پیشرفت معادل  13درصد افزایش نشان میدهد که عوامل مختلف

این مطالعه یک مطالعه اپیدمیولوژی توصیفی و از نوع مقطعی است .هدف از

بهویژه اختلاط انواع وسایل تندرو و عابرین پیاده و حیوانات ،وسایل کهنه و معیوب،

انجام آن تعیین شیوع ضایعات ناشی از ترومای متعاقب تصادفات درونشهری ناشی

نواقص جادهها و رفتار جامعه (بیتوجهی به قوانین) را در آن مؤثر دانستهاند ( .)7در

از موتورسیکلت ارجاع شده به بیمارستان گلستان شهر اهواز طی سال  1395بوده

عصر جدید با پیدایش خودروهای با سرعت بالا و کثرت تصادفات بهطور روزافزون،

است .در این مطالعه اطلاعات دموگرافیک و اپیدمیولوژیک بیماران دچار ضایعات

آسیب و صدمات آمار بالایی از علل مرگومیر را تشکیل داده و از معضلات بزرگ

ناشی از ترومای متعاقب تصادفات درونشهری ناشی از موتورسیکلت ارجاع شده به

جهانی و بخصوص ایران میباشد ،بهطوریکه سالیانه در ایران بیش از 212.222

بیمارستان گلستان شهر اهواز طی سال  1395مورد ارزیابی قرار گرفت و اطلاعات

مورد تصادف صورت میگیرد که  15.222کشته و  72.222مجروح دارد (.)8

این بیماران از متغیرهای مذکور مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .شایان ذکر است که

امروزه مرگومیر ناشی از تصادفات رانندگی از وضعیت بحرانی در کشور

اطلاعات مربوط به سن ،جنس (مرد ،زن) ،زمان حادثه (بهار ،تابستان ،پاییز و

برخوردار است .بهگونهای که در چند سال اخیر ،آمار موارد ناشی از تصادفات هرساله

زمستان) ،ناحیه درگیر (صورت ،سر و گردن ،اندام فوقانی ،اندام تحتانی و تنه)،

بین  12تا  14درصد رشد دارد ( .)9مقوله تصادفات رانندگی در کشور ما بهصورت

وضعیت نهایی (فوت ،ترخیص و بهبودی ،نیاز به جراحی و شکستگی و دررفتگی) و

یک اپیدمی درآمده و روزی نیست که خبری از تصادفات جادهای یا درونشهری به

مدتزمان بستری ( ،)14از طریق یک چکلیست اطلاعات دموگرافیک و

گوش مردم نرسد .بر اساس آمارهای موجود مرگومیر ناشی از تصادفات رانندگی

اپیدمیولوژیک از پیش طراحیشده جمعآوری شدند .در این مطالعه از آمار توصیفی

در جادهها و درون شهرهای ایران نسبت به سایر کشورهای دیگر از حجم بسیار

شامل میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین فراوانی و درصد فراوانی در گزارش

بالایی برخوردار است بهطوریکه ایران دارای رتبه نخست تصادفات در دنیاست.

استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSانجام شد.

تصادفات رانندگی دومین علت مرگومیر در کشور ما قلمداد شده درحالیکه وضعیت
کشورهای دیگر بهمراتب بهتر از کشور ما بوده و در ردههای پایینتری قرار دارند

یافتهها

( .)12مبحث تصادفات و حجم وسیع مجروحین و مصدومین و خسارات مالی ناشی
و ساعات کاری ازدسترفته نیز همواره یکی از عناصر اصلی تشکیلدهنده هزینه

متعاقب تصادفات درونشهری ناشی از موتورسیکلت در مرتبه اول مربوط به گروه

تصادفات جادهای است .هزینه تصادفات خود عامل مهمی در ارزیابی اقتصادی و

سنی  14تا  35سال ( 72/6درصد) و در مرتبه دوم و سوم مربوط به گروه سنی 34

تصمیمگیری در اجرا یا عدم اجرای پروژههای راهسازی و راهداری میباشد (.)11

تا  65سال ( 19/8درصد) و کمتر از  14سال ( 7/9درصد) میباشد.

موضوع تصادفات را میتوان از جوانب مختلف از قبیل علتهای زمینهای بروز

جدول  :7شیوع ضایعات ناشی از ترومای متعاقب تصادفات درونشهری ناشی از
موتورسیکلت ارجاع شده به بیمارستان گلستان طی سال 7935بر اساس سن

تصادف ،نحوهی اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی ،هزینههایی که ایجاد میکند،
ناتوانیهای جسمانی و عواقب اجتماعی که به وجود میآورد ،موردبررسی قرارداد .با
توجه به گستردگی ابعاد این قضیه باید در پی یافتن راهکارهای اساسی و زیربنایی

سن

درصد

فراوانی

درصد

موتورسیکلت وسیله اقتصادی و کمهزینه برای حملونقل است که استفاده از

کمتر از  51سال

521

7/9

7 /9

 51-41سال

5511

71/1

77/1

آن در حال افزایش است .این وسیله نقلیه بخصوص در بین نوجوانان و جوانان

 41-11سال

451

59/7

97/4

بهعنوان یک وسیله تندرو درآمد و شد و نیز مناسب برای تفریح مورد استقبال واقع

 11و بالاتر

21

5 /7

511/1

شده است و موجب گردیده است تا برخلاف فرهنگ ترافیکی خیابانها ،معابر و

کل

5111

511

---

در جهت کاهش آن بود (.)12

کوچههای شهر ،محل نمایش و مانور موتورسیکلتسواران شده و وسیلهای

56
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از آن مسئلهای نیست که بهسادگی بتوان از کنار آن گذشت هزینه اوقات تلفشده

همانطور که جدول 1-نشان میدهد بیشترین شیوع ضایعات ناشی از ترومای

;Survey of injuries resulting from trauma due to motorcycle Accidents
Ghorbani A and Sabzdel N.

همچنین نتایج ما نشان داد که بیشترین شیوع ضایعات ناشی از ترومای متعاقب

موتورسیکلت که  382بیمار با میانگین سنی بیماران  28/5 ± 12/79سال مورد

تصادفات درونشهری ناشی از موتورسیکلت با فراوانی  91/1درصد ()1526/1466

ارزیابی قرار گرفتند ( 85/5درصد مرد) و اکثر بیماران در محدوده سنی کمتر از 22

مربوط به مردان و تنها  8/9درصد ( )152/1466ضایعات مربوط به زنان بوده است.

سال قرار داشتند ( ،)p=2/221بامطالعه سلیمی و همکاران ( )1395تحت عنوان
بررسی تصادفات موتورسیکلتسواران در استان هرمزگان و نقش کلاه ایمنی که

جدول :2-شیوع ضایعات ناشی از ترومای متعاقب تصادفات درونشهری ناشی از

جمعیت زیادی از آنان یعنی  55درصد در گروه سنی بین  18 -28سال قرار دارند،

موتورسیکلت ارجاع شده به بیمارستان گلستان طی سال 7935بر اساس زمان
حادثه و ناحیه درگیر

فراوانی

درصد

بامطالعه رضازاده و همکاران ( )1393تحت عنوان ارزیابی عوامل مرتبط با مرگ میر
و جراحت در تصادفات موتورسواران در استان خراسان شمالی که با میانگین سنی

درصد تجمعی

موتورسواران  27/3درصد با انحراف معیار  12/6سال بوده است ،با مطالعه محمدیان

زمان حادثه
بهار
تابستان
پاییز
زمستان

251
182
717
171

9/7
12/1
26/6
29/1

هفشجانی و همکاران ( )1393تحت عنوان جمعیتشناسی مصدومین سوانح ترافیکی

9/7
12
87/7
277

در استان اصفهان :یک مطالعه مقطعی-تحلیلی میانگین سنی کل مجروحین برابر
با  29/21 ± 14/87بوده است ،با مطالعه چرکزی و همکاران ( )1391تحت عنوان
بررسی اپیدمیولوژیک سوانح رانندگی در مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان آل
جلیل شهرستان آق قلا ،استان گلستان که میانگین و انحراف معیار سنی آنها

ناحیه درگیر
صورت
سر و گردن
اندام فوقانی
اندام تحتانی
تنه

162
192
177
118
176
2566

11/1
15
27/7
17/9
21/1
277

 25/67 ±13/96سال بوده است ،با مطالعه منصف کسمایی و همکاران ()1393

11/1
28/1
65/9
86/8
277
---

تحت عنوان بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی امدادرسانی شده توسط اورژانس
 114استان گیلان در مهرومومهای  1392–1391که بیشترین میزان تصادفات
ازلحاظ سنی با  7967مورد ( )%24/5در گروه سنی  18 - 25سال قرار داشتند و
همچنین با مطالعه پورحاجی و همکاران ( )1389تحت عنوان بررسی علل حوادث
راکبین موتورسیکلت مراجعهکننده به اورژانس بیمارستان امداد سبزوار  1387که سن
راکبین حادثهدیده بین  18تا  23سال بوده است همخوانی داشته است ( .)21-14در

با توجه به فصول سال ،بیشترین شیوع ضایعات ناشی از ترومای متعاقب

مرتبه دوم مربوط به گروه سنی  24تا  35سال ( 26/2درصد) میباشد که با مطالعه

تصادفات درونشهری ناشی از موتورسیکلت در مرتبه اول مربوط به فصل پاییز

اسمعیل نژاد گنجی و همکاران ( )1395تحت عنوان فراوانی ترومای ناشی از

( 56/6درصد) و در مرتبه بعد مربوط به فصل تابستان ( 25/3درصد) میباشد.

تصادفات رانندگی در مراجعین به بیمارستان شهید بهشتی بابل ( )91-1389که در

همچنین با توجه به قسمتهای درگیر بدن بیشترین شیوع ضایعات ناشی از ترومای

این مطالعه  1259بیمار با میانگین سنی  32/93±16/466سال حضور داشتند و با

متعاقب تصادفات درونشهری ناشی از موتورسیکلت در مرتبه اول مربوط ناحیه سرو

مطالعه زهره وندی و همکاران ( )1393با عنوان بررسی اپیدمیولوژی تصادفهای

گردن ( 24درصد) و سپس در مرتبه دوم و سوم به ترتیب مربوط به ناحیه صورت

موتورسیکلت در رشت در سال  1391که میانگین سنی افراد  29/75 ± 15/38سال

( 23/2درصد) و اندامهای تحتانی ( 22/9درصد) میباشد (جدول .)2

بوده است و همچنین  %34/2مراجعان در رده سنی  21-32سال قرار داشتند و %64

همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که بیشترین شیوع ضایعات ناشی از

از مراجعان مربوط به سنین زیر  32سال بودند همخوانی داشته است ( )23 ،22و در

ترومای متعاقب تصادفات درونشهری ناشی از موتورسیکلت برحسب وضعیت نهایی

مرتبه سوم گروه سنی  34تا  55سال ( 8/9درصد) میباشد .کمترین میزان شیوع

مربوط به وضعیت ترخیص با بهبودی با شیوع  97/7درصد ( )1432/1466میباشد.

تروما برحسب سن مربوط به گروه سنی بالاتر از  74سال با شیوع  2/7بوده است،

تنها  2/3درصد ( )36/1466بیماران فوت کردند.

مطالعات انجامشده در کشور چین و شهر ارومیه نیز تصدیقکننده نتایج این میباشد

متوسط مدتزمان بستری افراد دچار تروما در این مطالعه تقریب ًا  5روز بوده است و

استفادهکننده از موتورسیکلت میباشد.

کمترین و بیشترین زمان بستری بین صفرتا  12روز بوده است.

در رابطه با تعیین میزان شیوع ضایعات ناشی از ترومای متعاقب تصادفات
درونشهری ناشی از موتورسیکلت ارجاع شده به بیمارستان گلستان شهر اهواز طی

بحث و نتیجهگیری

سال 1395بر اساس جنسیت ،نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین شیوع ضایعات
ناشی از ترومای متعاقب تصادفات درونشهری ناشی از موتورسیکلت با فراوانی 91/1

نتایج این مطالعه بر اساس تعیین میزان شیوع ضایعات ناشی از ترومای متعاقب

درصد مربوط به مردان و تنها  8/9درصد ضایعات مربوط به زنان بوده است که با

تصادفات درونشهری ناشی از موتورسیکلت ارجاع شده به بیمارستان گلستان شهر

مطالعه رضازاده و همکاران ( )1393که تمامی تصادفات با موتورسیکلت طی

اهواز طی سال  1395بر اساس سن نشان میدهد که بیشترین شیوع ضایعات ناشی

مهرومومهای  1392تا  1391در استان خراسان شمالی مرد بودهاند ،با مطالعه راموز

از ترومای متعاقب تصادفات درونشهری ناشی از موتورسیکلت در مرتبه اول مربوط

و همکاران ( 85/5 ،)1395مرد ،با مطالعه محمدیان هفشجانی و همکاران ()1393

به گروه سنی  14تا  25سال ( 55/5درصد) که بامطالعه راموز و همکاران ()1395

که  %77/5را مردان و  %22را زنان ،با مطالعه حقیقی سوری ( ،)1392با مطالعه

تحت عنوان اپیدمیولوژی شکستگیهای ناحیه سر و گردن ناشی از تصادفات

چرکزی و همکاران ( )1391که نسبت جنسی (مرد به زن)  4/7بوده ،با مطالعه
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با توجه به توزیع میانگین مدتزمان بستری نتایج تحقیق نشان میدهد که

( .)28 ،24این یافته مؤید بروز مصدومیت بیشتر در جمعیت مردان جوان

بررسی ضایعات ناشی از ترومای متعاقب تصادفات درون شهری ناشی از موتورسیکلت؛ قربانی و سبزدل

منصف کسمایی و همکاران ( 25225 )1393مورد ( )%76 /9از افراد موردبررسی مرد

و همکاران ( )1393که  %2/4صدمات به سر و گردن باعث مرگ و  %65/1باعث

و  7239مورد ( )%23/1زن بودهاند ،با مطالعه اسمعیل نژاد گنجی و همکاران ()1395

مصدومیتهای منجر به بستری گردید ،همچنین  %75/5از صدمات لگن و تنه،

 832مورد ( )%79/1و  219مورد ( )%22زن بودند ،با مطالعه پورحاجی و همکاران

 %65/3صدمات به اندامها و  %48/3صدمات چندگانه در تصادفات باعث راهی شدن

( ،)1389با مطالعه زهره وندی و همکاران ( )1393در این مطالعه  %91/7مراجعان

موتورسواران به اتاق عمل گردید ،با مطالعه راموز و همکاران ( )1395که شایعترین

( 2762نفر) مرد بودند ،با مطالعه قرشی و همکاران ( )1391و با مطالعه ساکی و

شکستگی مربوط به مهرههای گردنی با  14/8( 61درصد) و در  43/6( 227درصد)

همکاران ( )1394که بیشتر کشتهشدگان حوادث رانندگی مربوط به مردان بوده است،

مورد بعد از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی مقتضی از اورژانس ترخیص شدند و

همخوانی داشته است (.)31 ،32 ،23 ،21 ،22 ،22 ،19 ،29 ،18 ،14 ،17

همچنین  54/5( 174درصد) مورد در بخشهای مختلف بیمارستان برای اقدامات

در رابطه با تعیین میزان شیوع ضایعات ناشی از ترومای متعاقب تصادفات

درمانی بیشتر بستری و بعد از مدتی باحال عمومی خوب ترخیص گردیدند و 1( 5

درونشهری ناشی از موتورسیکلت بر اساس زمان حادثه ،نتایج نشان داد که بیشترین

درصد) مورد هم مرگومیر ثبت شد ،با مطالعه منصف کسمایی و همکاران ()1393

شیوع ضایعات ناشی از ترومای متعاقب تصادفات درونشهری ناشی از موتورسیکلت

که از کل مجروحان  27521مورد ( )%87 /6در بیمارستان بستریشده و  3862مورد

در مرتبه اول مربوط به فصل پاییز ( 56/6درصد) و در مرتبه بعد مربوط به فصل

( )%12 /3بهصورت سرپایی درمان شدهاند و همچنین با مطالعه زهره وندی و

تابستان ( 25/3درصد) میباشد .کمترین میزان شیوع تروما برحسب فصل مربوط به

همکاران ( )1393که  %31/4دارای شکستگی در استخوانهای اندامها بودند ،تنها

فصل بهار با شیوع  9/7بوده است که با مطالعه زهره وندی و همکاران ( )1393و

 %35/7از افراد در طول درمان احتیاج به عمل جراحی داشتند و  %97/4افراد پس از

همچنین با مطالعه ساکی و همکاران ( )1394همخوانی دارد (.)31 ،23

درمان بهبود و ترخیص یافتند و تنها  %2/4از مراجعان فوت نمودند همخوانی دارد
(.)23 ،22 ،29 ،14 ،17

نتایج حاصل از میزان شیوع ضایعات ناشی از ترومای متعاقب تصادفات
درونشهری ناشی از موتورسیکلت بر اساس ناحیه درگیر نشان داد که بیشترین شیوع

در رابطه با مدتزمان بستری نتایج مطالعه نشان داد که متوسط مدتزمان

ضایعات ناشی از ترومای متعاقب تصادفات درونشهری ناشی از موتورسیکلت در

بستری افراد دچار تروما در این مطالعه تقریباً  5روز بوده است و کمترین و بیشترین

مرتبه اول مربوط ناحیه سر و گردن ( 24درصد) و سپس در مرتبه دوم و سوم به

زمان بستری بین صفرتا  12روز بوده است که با مطالعه زهره وندی و همکاران

ترتیب مربوط به ناحیه صورت ( 23/2درصد) و اندامهای تحتانی ( 22/9درصد)

( ،)1393میانگین روزهای بستری شدن  3/34± 4/1روز بوده و  %68/3به مدت -4

میباشد .میزان شیوع تروما برحسب ناحیه گردن مربوط به ناحیه تنه با میزان شیوع

 1روز بستری بودند ،همخوانی داشته است (.)23

 13/2بوده است؛ که با مطالعه رضازاده و همکاران ( ،)1393با مطالعه راموز و

نتایج این مطالعه اپیدمیولوژی نشان میدهد که بیشترین شیوع ضایعات ناشی

همکاران ( ،)1395با مطالعه حقیقی سوری ( ،)1392با منصف کسمایی و همکاران

از ترومای متعاقب تصادفات درونشهری ناشی از موتورسیکلت مربوط به گروه سنی

( ،)1393زهره وندی و همکاران ( )1393همخوانی داشته است (،22 ،29 ،14 ،17

 14تا  25سال و مردان بوده است .به لحاظ زمان رخداد حادثه و ناحیه درگیر بیشترین

 .)23درمجموع  4282نقطه آناتومیکی صدمهدیده بود که جراحتها در ناحیه سر و

شیوع مربوط به فصل پاییز و ناحیه سرو گردن بود .همچنین بیشترین میزان شیوع

گردن ( ،)%23/2ناحیه صورت ( ،)%22جراحت در اندام تحتانی ( )%21/9و سپس

برحسب وضعیت نهایی مربوط به وضعیت ترخیص با بهبودی میباشد .نهایتاً اینکه

اندام فوقانی ( )%18/9شایعتر بوده است که با مطالعه سنایی زاده و همکاران ()2222

متوسط مدتزمان بستری افراد دچار تروما در بیمارستان تقریباً  5روز بوده است.

در تهران ،یوسف زاده و همکاران ( )2227در رشت Mishra ،و همکاران ()2212

مصدومین سوانح ترافیکی را بیشتر مردان و جوانان تشکیل میدهند.

در نپال و با مطالعه  Jhaو همکاران ( )2225در هندوستان) همخوانی دارد (-32

موتورسیکلت عامل نیمی از موارد مصدومیت میباشد که بیشتر در مناطق شهری و

 )34و همچنین در مطالعه نیجریه بیشترین آسیبها به ترتیب سر و گردن ،اندامهای

در مردان جوان رخداده است؛ بنابراین باید با تصویب قوانین سختگیرانه و

تحتانی و سپس اندامهای فوقانی بودند ( .)36درحالیکه در مطالعه امارات این میزان

فرهنگسازی جهت اصلاح رفتارهای رانندگی ،بهویژه موتورسیکلتسواران زمینه

به ترتیب در اندام فوقانی ( ،)%43/7اندام تحتانی ( ،)%58/5سر و گردن ( )%51/1و

کاهش و رخداد و در صورت رخداد کاهش صدمات جسمی را فراهم سازیم.

سهم نویسندگان

و گردن در تصادفات درونشهری ناشی از موتورسیکلت ارجاع شده به بیمارستان
گلستان شهر اهواز احتمالاً به علت عدم استفاده صحیح از وسایل ایمنی نظیر کلاه
ایمنی میباشد.

تمامی نویسندگان معیارهای استاندارد نویسندگی بر اساس پیشنهادات کمیته
بینالمللی ناشران مجلات پزشکی را دارا بودند.

نتایج حاصل از میزان شیوع ضایعات ناشی از ترومای متعاقب تصادفات
درونشهری ناشی از موتورسیکلت ارجاع شده به بیمارستان گلستان بر اساس
وضعیت نهایی نشان داد که بیشترین شیوع ضایعات ناشی از ترومای متعاقب

تضاد منافع

تصادفات درونشهری ناشی از موتورسیکلت برحسب وضعیت نهایی مربوط به

بدینوسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد منافعی در خصوص

وضعیت شکستگی و دررفتگی با شیوع  41/5درصد و در مرتبه بعد مربوط به وضعیت

پژوهش حاضر وجود ندارد.

نیاز به جراحی با شیوع  33/8درصد میباشد .کمترین میزان شیوع در رابطه با وضعیت
نهایی مربوط به موارد فوت با میزان شیوع  2/3درصد بوده است که با مطالعه رضازاده
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صورت ( )%29/4بوده است ( .)37این موضوع نشاندهنده آسیب بیشتر در ناحیه سر

Survey of injuries resulting from trauma due to motorcycle Accidents;
Ghorbani A and Sabzdel N.
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Abstract
Background and Objective: Motor vehicles accidents worldwide are a
growing problem for the health of the general population. Every year, many
people are seriously injured or killed because of motorcycle accidents.
Therefore, we decided to design a study to determine the prevalence of injuries
caused by trauma due to motorcycle-induced accidents referred to Golestan
Hospital of Ahvaz city in 2015.

Accepted: 25 Jan 2019

1. Medical School, Ahvaz Jundishapur
University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2. Student research committee, Ahvaz
Jundishapur University of Medical Sciences,
Ahvaz, Iran.
* Corresponding Author:
Nasim Sabzdel
Address: Medical School, Ahvaz Jundishapur
University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
Tel: +98 9163209841
Email: nasim.sabzdel@gmail.com

Methods: This study is a descriptive and cross-sectional studies, all patients
during 2015 were referred to teaching hospitals of Golestan of Ahvaz city due

to urban motorcycle accident were counted in the study. The data collected
through Check list includes: information on age, gender, time of incident, the
affected area, the final status and hospitalization period has to go through the
medical records for all patients completed and was analyzed descriptively.
Results: The results of this study showed that the highest prevalence of
traumatic due to urban motorcycle trauma at first level was related to the age
group of 15 to 24 years old (44.4%) and in the second group was the age group
of 25 to 34 Year (26.2%). In terms of gender, 91.1% of the lesions were in
men. The most prevalent number of traumas was seasonal in the fall season
(46.6%), and the highest prevalence of lesions was related to the area of head
circumference (25%) and then to the face area (23.2%). Based on the patient's
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final condition, the most common condition in the first stage is fracture and
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dislocation with an incidence of 51.4% and then the condition of the need for
surgery with an outbreak of 33.8%.
Conclusion: Traffic injuries are mostly men and young people. Motorcycles
are responsible for half of the injuries that occur in urban areas and in young
men. Therefore, with the adoption of rigorous regulations and culturalization
to modify driving behaviors, especially motorcycles, we must reduce the
incidence and in the event of an incident we must reduce physical harm.

Keywords: Accidents, Accidents within
the city, Motorcycle, Trauma, Wounds and
Injuries.
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