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چکیده
اغلب و هستند عاملی چند آسیب های مکانیزم دارای مغزی تروماتیک های آسیب است. ناتوانی و میر و مرگ اصلی دالیل از یکی مغزی تروماتیک های آسیب مقدمه:
صورت آناتومیکی نزدیکی دلیل به هستند. نیز صورت های آسیب دچار مغزی تروماتیک های آسیب دچار بیماران از زیادی بخش باشند. می ها آسیب دیگر با همراه
های شکستگی ارتباط بررسی هدف با مطالعه این باشند. مغزی صدمات برای بیشتری خطر معرض در صورت آسیب به مبتالء بیماران که رود می انتظار جمجمه و
شکستگی دچار بیماران مطالعه مورد جمعیت است. مقطعی تحلیلی- مطالعه یک این روشمطالعه: شد. انجام سر به ضربه بیماران در مغزی پیامد با وجمجمه صورت
صورت به مغزی پیامد شدند. بندی طبقه صورت میانی قسمت و مندیبوالر دسته دو در وصورت جمجمه شکستگی باشد. می سر ضربه از ناشی وصورت جمجمه
گردید. ثبت بیماران هوشیاری سطح و همراه بالینی عالئم شکستگی، نوع و زمان تروما، مکانیزم جنسیت، سن، شد. گرفته نظر در اینتراکرانیال های آسیب و کانکاشن
جمجمه و صورت شکستگی دچار (۶۰درصد) ۹۵۸ سر به ضربه دچار بیمار ۱۶۲۵ از ها: یافته گرفت. قرار تحلیل تجزیه مورد STATA افزار نرم از استفاده با ها داده
دنبال به مغزی پیامدهای از درصد ۵۰ بودند. مغزی پیامد فاقد آنها ۲۹درصد تنها که شدند، سر به ضربه دنبال به مغزی های آسیب دچار نفر(۷۱درصد) ۷۰۰ شدند.
بیماران اکثر شدند. شامل را مغزی پیامدهای کل از درصد ۲۱ صورت شکستگی و ۲۹درصد جمجمه استخوان شکستگی و هم با جمجمه و صورت استخوان شکستگی
های شکستگی از ۸۸درصد و صورت های شکستگی کل از ۳۶درصد طورکلی به درصد). ۷۵٫۲ ) بود همراه عالمت شایعترین موضعی درد بودند. مغزی دچارکانکاشن
سر به ضربه بیماران در مغزی پیامدهای با صورت و جممجمه های استخوان شکستگی بین مستقیمی ارتباط گیری: نتیجه شدند. مغزی پیامد به منجر جمجمه
از تا است الزامی صورت و جمجمه های استخوان شکستگی با بیماران در موقع به و اورژانسی اقدامات بود. بیماران این در مغزی پیامد شایعترین کانکاشن و دارد وجود

کاست. آن از حاصل مغزی های آسیب و پیامدها

اورژانس طب دستیاران رسان، پیام افزار نرم با آموزش حضوری، غیر آموزش حضوری، آموزش بالغین، احیا آموزش کلماتکلیدی:

مقدمه .۱

و مرگ اصلی دالیل از یکی جهانی دیدگاه از مغزی تروماتیک های آسیب
بهداشت خدمات برای معضل یک به را موضوع این و است ناتوانی و میر
تروماتیک های آسیب .(۲ است(۱، کرده تبدیل جهان سراسر در عمومی
دیگر با همراه اغلب و هستند عاملی چند آسیب های مکانیزم دارای مغزی
تروماتیک های آسیب دچار بیماران از زیادی بخش باشند. می ها آسیب
های آسیب بروز میزان هستند(۳). نیز صورت های آسیب با همراه مغزی
تروماتیک آسیب دچار بیماران در درصد ۴۳٫۷ تا درصد ۱۶٫۲ بین صورت

است(۴- ۶). شده گزارش مغزی
کانون گذشته چندسال در تروماها در مغزی و صورت همزمان های آسیب
و صورت آناتومیکی نزدیکی دلیل به است(۷). بوده تحقیقات توجه

معرض در صورت آسیب به مبتالء بیماران که رود می انتظار جمجمه
هفت هر از تقریبًا .(۹ -۶ ،۴ باشند(۳، مغزی صدمات برای بیشتری خطر
دچار نفر یک شودند، می پذیرش اورژانس بخش در که ترومایی بیمار
شکستگی بین ارتباط متعددی مطالعات است. ماگزیلوفاشیال شکستگی

.(۱۴ -۱۰ ،۷ ،۵ اند(۴، کرده بیان را مغزی آسیب و ماگزیلوفاشیال
توسط زیادی حد تا زا آسیب انرژی که اند کرده بیان مطالعات از برخی
به صورت ساختار عبارتی به شود. می جذب صورت اسکلت ساختمان
این کند. می عمل مغز از حفاظت در زا آسیب انرژی جاذب یک عنوان
آسیب ایجاد برای که ای ضربه انرژی معتقدند دیگر برخی که است درحالی
را مغز و صورت زمان هم های آسیب پتانسیل است، کافی صورت های
جمجمه های استخوان ذاتی بیومکانیک به توجه با .(۱۵ دارد(۶- ۸، نیز
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طیف از پس توانند می صورت های شکستگی مشابه الگوهای صورت، و
دهند(۱۶). رخ تروماتیک نیروهای از ای گسترده

یک صورت های استخوان شکستگی که اند کرده بیان مطالعات برخی
،۵ گردند(۴، می محسوب مغزی های آسیب برای کننده بینی پیش عامل
تروماتیک آسیب آگهی پیش بر صورت شکستگی تاثیر حال، این با .(۷
نشده مشخص دقیق طور به هنوز آسیب نوع دو این ارتباط یا مغزی
تا ۱۱ بین صورت های شکستگی در مغزی های آسیب است(۴).
شکستگی وجود بنابراین .(۱۹ -۱۷ است(۴، شده گزارش درصد ۷۹٫۴
مغزی های آسیب کننده گویی پیش است ممکن صورت استخوان های

باشد(۴).
سیستم که چرا دارد خاصی توجه به نیاز ماگزیلوفاشیال ناحیه به آسیب
وجود ناحیه این در ( شنوایی ، بینایی ، بویایی حس ) مهمی حسی های
علت شایعترین ای جاده حوادث توسعه درحال کشورهای در دارند.
عامل نزاع یافته توسعه کشورهای در که درحالی است. فک شکستگی
دارد قرار دوم جایگاه در ای جاده حوادث و است فک شکستگی اصلی

.(۲)
اغلب رو این از شود. مرگ به منجر است بعید تنهایی به صورت شکستگی
مطالعات برخی این وجود با شود می موکول بعدی زمان به آن درمان
آسیب در صورت جراحی های درمان انداختن تاخیر به که اند کرده گزارش
بنابراین دهد افزایش را عوارض بروز میزان تواند می مغزی تروماتیک های
می اهمیت دارای صورت های شکستگی درمان برای مناسب بندی زمان
می صورت آسیب دچار بیماران در درمان ریزی برنامه و ارزیابی باشد(۴).
تهدید صدمات این با مرتبط میر و مرگ و عوارض توجهی قابل طور به تواند

دهد(۸). کاهش را زندگی کننده
تروماتیک آسیب با همراه صورت های شکستگی دچار بیماران درمان
برای متضادی های الویت زیرا است. برانگیز چالش مشکل یک مغزی
خوب نتیجه به رسیدن برای صورت، شکستگی زودهنگام ترمیم و درمان
به دارد. وجود همراه مغزی آسیب شرایط با ، صورت شکستگی درمان
مطلوب به مغزی تروماتیک آسیب در جراحی اعمال این انجام صورت این
یک نیازمند ها آسیب این مدیریت دارد. نیاز ای جمجمه داخل فشار کردن

است(۱۳). تخصصی فوق تیمی رویکرد
شکستگی الگوی درباره آماری شده آنالیز اطالعات زیادی مطالعات

Bel- اند. کرده گزارش را ای جمجمه داخل خونریزی احتمال و صورت
شکستگی دچار بیمار ۳۲۲۹ از که کردند گزارش همکارانش و lany
ای جمجمه داخل جراحات دچار درصد ۲۱٫۳ صورت، میانی قسمت
جمجمه داخل آسیب تجمعی بروز کردند. فوت آنها درصد ۶٫۳ و شدند
بود(۱۰، درصد ۱۱٫۹ صورت میانی قسمت ساده های شکستگی در ای
معرض در شوند می صورت و فک های شکستگی دچار که بیمارانی .(۱۱
دالیل از یکی که هستند ای جمجمه داخل های هماتوم به ابتالی خطر
دنبال به و بالینی عالئم سریع شناخت است. عوارض و میر و مرگ اصلی
بسیار بیمار بهبودی برای اعصاب و مغز جراحی جهت تشخیص و معاینه آن
به مربوط پیشین مطالعات در اطالعات کمبود دلیل به است(۲۰). مهم
مطالعات برانگیز بحث نتایج هچنین و صورت و مغزی صدمات بین ارتباط
مرگ با همراه که سر تروماتیک های آسیب باالی شیوع دلیل به و پیشین
ارتباط بررسی هدف با مطالعه این هستند(۶)، زیادی عوارض و ومیر
بیماران در مغزی های آسیب پیامد با جمجمه و صورت های شکستگی

مراجعه رشت شهر پورسینای درمانی آموزشی مرکز به که سر به ضربه دچار
شد. انجام بودند کرده

روشمطالعه .۲

اساس بر مطالعه است. –تحلیلی مقطعی مطالعه یک مطالعه این
اخالق کد با حاضر مطالعه شد. انجام بیمارستانی های پرونده بررسی
کمیته از الزم مجوزهای کسب از بعد و IR.GUMS.REC.1396.354
پورسینای بیمارستان مسئولین و گیالن پزشگی علوم دانشگاه اخالق
همراه سر به ضربه دچار بیماران مطالعه مورد جمعیت شد. انجام رشت
اروژانس به کننده مراجعه صورت یا جمجمه های استخوان شکستگی با
۱۳۹۶ ماه دی تا ۱۳۹۴ ماه دی فاصله در رشت پورسینای بیمارستان
روش از گیری نمونه انجام و نمونه تعداد و حجم محاسبه جهت بود.
بیمارانی کلیه شامل مطالعه به ورود معیارهای شد. استفاده سرشماری
جمجمه یا صورت های شکستگی با همراه سر به ضربه تشخیص با که
بودن ناکافی صورت در بود. بودند، کرده مراجعه بیمارستان اورژانس به
هرگونه انجام از قبل بیمار فوت یا رادیولوژیکی یا بالینی های بررسی
از بعد شد. خارج مطالعه از نظر مورد بیمار پرونده تشخیصی اقدام
پرونده بیمارستان، HIS سیستم از بیماران این پرونده شماره استخراج
جنسیت، سن، متغیرهای گرفت. قرار بررسی مورد بیماران الکترونیکی
نزاع)، ارتفاع، از سقوط موتورسیکلت، خودرو، با تصادف ) تروما مکانیزم
عالئم زمستان)، و پاییز تابستان، بهار، فصول ) شکستگی وقوع زمان
استفراغ، و تهوع گیجی، موضعی، درد نرم، بافت تورم و (کبودی بالینی
کردن باز در دشواری و صورت و بینی دفورمیتی بینی، از خونریزی سردرد،
بررسی انجام از بعد جمجمه و صورت های شکستگی شد. ثبت دهان)
رسیده اورژانس طب متخصص تایید به بالینی معاینات و پاراکلینیکی های
های شکستگی شامل صورت؛ های شکستگی بود. شده ثبت پرونده در و
جمجمه؛ های شکستگی و صورت میانی قسمت شکستگی و مندیبوالر
اسفنوئید پوتال، اکسی تموپورال، ، فرونتال نواحی های شکستگی شامل
هوشیاری سطح شد. گرفته نظر در استخوان چند ترکیب و پاریتال ،
آسیب سطح سه در آن اطالعات و بررسی گالسکو معیار از استفاده یا
و GCS: 8-11 مغزی متوسط آسیب ، GCS: 12-15 مغزی خفیف
به مغزی پیامدهای شد. گرفته درنظر GCS: 3-7 مغزی شدید آسیب
هماتوم ، مغزی کانتیوژن ) اینتراکرانیال های آسیب و کانکاشن صورت
به توجه با که ( پنوموسفالوس و اینتراسروبروم اپیدورال، سابدورال، های
درج پرونده در اعصاب و مغز جراحی تایید با و بیماران اسکن CT نتایج
آوری جمع از بعد گردید. ثبت اطالعات آوری جمع فرم در بود شده
شاخص از استفاده با و STATA افزار نرم از استفاده با ها داده اطالعات،
تست تی و دو کای آماری های آزمون و فروانی و میانگین توصیفی های
درنظر ۰٫۰۵ از کمتر داری معنی سطح گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد

شد. گرفته

ها یافته .۳

دی تا ۱۳۹۴ ماه دی فاصله در که سر به ضربه بیماران پرونده ۱۶۵۹ از
بستری و پذیرش رشت پورسینای بیمارستان اورژانس بخش در ۱۳۹۶ ماه
ناقص دلیل به پرونده ۷ و گرفت قرار بررسی مورد پرونده ۱۶۵۲ شدند،
متغیرهای فراونی بررسی به ۱ شماره جدول شد. خارج مطالعه از بودن
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است. پرداخته مطالعه این در بررسی مورد
شکستگی دچار سر به ضربه بیماران از درصد) ۶۰) ۹۵۸ داد، نشان نتایج
شکستگی دچار درصد) ۲۳) ۲۲۷نفر تعداد این از شدند. صورت و جمجمه
۳۶۰ و جمجمه و صورت شکستگی دچار درصد) ۴۰ نفر( ۳۹۸ جمجمه،
شکستگی درصد ۴۲ بودند. صورت شکستگی دچار تنها نفر(۳۷درصد)
درصد ۵۹ بود. فرونتال استخوان شکستگی به مربوط جمجمه، استخوان
به مربوط جمجمه، شکستگی بدون صورت استخوان های شکستگی از
استخوان شکستگی به مربوط درصد ۴۱ و صورت میانی قسمت شکستگی

گردید. گزارش مندیبوالر
آورده ۱ شماره نمودار در صورت های استخوان شکستگی فراوانی میزان
بین از اکثرا ۱۴۶شکستگی، بین از که شود می داده نشان و است، شده
استخوان ها آن از (۴۱٪)۶۰ و بودند (۵۹٪)۸۶ میانی های استخوان
استخوان میانی؛ های استخوان اند. بوده کرده درگیر را مندیبوالر های
استخوان ، (zygomaticomaxillary Complex) فکی ای گونه
شکستگی آمار باالترین عبارتی به یا درصد) ۳۲)۲۸ (zygoma) گونه
nasal های استخوان است. داده اختصاص خود به را میانی های استخوان
های شکستگی بین از گیرند. می قرار دوم جایگاه در ۲۵٫۵٪ با NOE و
۳درصد نیز III تیپ و ۸درصد نیز IIتیپ؛ درصد، ۱۱٫۶ I تیپ Fort، Le
درصد ۱۸٫۶ در (orbit) اوربیت استخوان درگیری شدند. می شامل را
ها شکستگی این از ترکیبی موارد، از درصد ۲۷ در شد. مشاهده موارد از

شد. مشاهده
می نشان را مندیبوالر های استخوان شکستگی الگوی ۲ شماره نمودار
ترین شایع ، (Condylar portion) کندیل بخش استخوان دهد.
همراه به مندیبوالر های استخوان بین در درصد) ۳۸) ۲۳ با را شکستگی
درصد ۲۸ با (Body of Mandible) پایین فک استخوان تنه داشت.
(Coronoid کورونوئید یا منقاری زائده و گیرد می قرار دوم جایگاه در

دارد. را شکستگی شیوع کمترین درصد ۸ با process)
و تمپورال های استخوان شکستگی ترکیب ،۳ شماره نمودار طبق
الگو این که بوده همراه مغزی پیامد با موارد از درصد ۳۱ در زایگوماتیک
که صورت و جمجمه ترکیبی های شکستگی میان از الگو ترین شایع
شکستگی ترکیب آن دنبال به باشد. می دارد، همراهی مغزی پیامد با
نازال و فرونتال و اوربیتال، و فرونتال زایگوماتیک، و فرونتال های استخوان
نتیجه، در بود. درگیر الگوها این اکثر در فرونتال استخوان باشند. می
استخوان و صورت، استخوان شکستگی آمار ترین باال زایگوما استخوان
در چه و تنهایی به چه جمجمه، استخوان شکستگی آمار ترین باال فرونتال

شدند. شامل را ترکیبی های شکستگی الگوهای
بین رابطه بررسی مورد در را لجستیک رگرسیون های یافته ۲ شماره جدول
جنسیت سن، متغییرهای کنترل از پس مغزی پیامد انواع و شکستگی نوع
مدل این نتایج دهد. می نشان مطالعه مورد بیماران در را آسیب مکانیسم و
دورال ساب هماتوم کانتیوژن، کانکاشن، وقوع احتمال که دهد می نشان
جمجمه شکستگی همرا به سر به ضربه بیماران در اینتراکرانیال هماتوم و
کانتیوژن، وقوع احتمال همچنین است. بیشتر داری معنی شکل به
و اینتراکرانیال هماتوم دورال، ساب هماتوم دورال، اپی هماتوم کانکاشن،
داری معنی شکل به جمجمه و صورت همزمان شکستگی در پنموسفالوس

کند. می پیدا افزایش
میزان با مغزی پیامد و شکستگی نوع بین رابطه بررسی ،۳ شماره جدول در

Ordered Logistic Regression روش از استفاده با بیمار GCS
باعث مغزی پیامدهای همه که داد نشان ها یافته است. نمایان
پونوموسفالیک تاثیر بین این در اما شدند بیمار هوشیاری سطح کاهش
(OR:بوده بیشترین بیمار هوشیاری سطح بر (Pneumocephalus)
(In-مغزی داخل خونریزی آن از پس و 0.10, P value: 0.0001)
(OR: 0.12, P value:0.0001) tracranial Hemorrhage)بیشترین (Epidural hemorrhage) اپیدورال خونریزی بعد و

(P value:0.0001, داشت همراه به هوشیاری سطح در را تاثیر
.OR:0.17)

میانی های استخوان شکستگی الگوی .۱ شکل

مندیبوالر های استخوان شکستگی الگوی .۲ شکل

مغزی پیامد با جمجمه و صورت های استخوان ترکیبی های شکستگی الگوی .۳ شکل

می باشد. بهشتی شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه به متعلق اثر، این انتشار حقوق ۳©تمامی
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صورت و جمجمه های استخوان شکستگی با همراه سر به ضربه بیماران در مطالعه مورد متغیرهای فراوانی .۱ جدول

بحث .۴

دارد. قرار وجمجمه مغز مجاورت در که است ساختاری صورت استخوان
نتایج باشد. مغزی های آسیب با همراه است ممکن نواحی این آسیب
سر به ضربه بیماران در مغزی پیامد بروز میزان که داد نشان حاضر مطالعه

بود. ۷۱درصد بودند جمجمه و صورت های استخوان شکستگی دچار که
با بیماران در مغزی آسیب بروز میزان همکاران و Abosadegh مطالعه در
که شد گزارش درصد ۶۹٫۹۸ ماگزیلوفاشیال های استخاون شکستگی
آسیب فراوانی Elbaih مطالعه در بود(۱۵). ما مطالعه نتیجه به نزدیک
شد(۲). بیان درصد ۳۶٫۷ ماگزیلوفاشیال شکستگی با بیماران در مغزی
یافته شد(۷). گزارش ۶۷درصد همکاران و Joshi مطالعه در میزان این
استخوان شکستگی با بیماران داد نشان نیز Rajandram مطالعه های
قرار مغزی های آسیب درمعرض بیشتر برابر ۱٫۵ جمجمه و صورت های

دارند(۵).
با سر به ضربه بیماران در مغزی های آسیب و پیامد بروز میزان کلی طور به
تا ۱۱ بین مختلف مطالعات در جمجمه و صورت های استخوان شکستگی

می نتایج از گسترده طیف این .(۱۹ ،۱۷ است(۷، شده گزارش درصد ۷۹
های بندی طبقه و تعاریف مطالعات، متدولوژی در تفاوت به مربوط تواند
ماگزیلوفاشیال ناحیه آنجاییکه از باشد. سر تروماتیک آسیب از مختلف
ناحیه این که شود می باعث باشد، می انسان بدن در ناحیه ترین برجسته
درگذشته مطالعات برخی هرچند باشد. پذیرتر آسیب صدمات برابر در
مغز از ضربه دربرابر تواند می ماگزیلوفاشیال ناحیه اسکلت اند کرده بیان
همراه مغزی آسیب با نواحی این در ها شکستگی اکثر اما کند محافظت
از مستقیم شکل به و بیشتر نیروی با وارده های آسیب معموًال که چرا است

شود(۴). می وارد مغز به نواحی این طریق
صورت های شکستگی عامل شایعترین که شد داده نشان ما مطالعه در
مشابه مطالعات اکثر در درصد) ۶۶ ) است. ترافیکی حوادث جمجمه و
شده گزارش ترافیکی حوادث ها شکستگی نوع این اصلی عامل نیز
حدود همکارانش و YOU مطالعه در طوریکه به .(۲۲ ،۲۱ است(۴،
ترافیکی حوادث دنبال به جمجمه و صورت شکستگی موارد ۵۸درصد
از درصد ۹۰٫۹ اصلی عامل Abosadegh مطالعه در بود(۴). داده رخ

می باشد. بهشتی شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه به متعلق اثر، این انتشار حقوق ۴©تمامی
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تروما ومکانیسم جنسیت سن، متغیرهای کنترل از پس مغزی پیامدههای انواع و شکستگی نوع بین رابطه .۲ جدول

گزارش ترافیکی حوادث ماگزیلوفاشیال شکستگی با سر ضربه بیماران
های شکستگی علت درصد ۳۸٫۸AL-Hassani مطالعه در شد(۱۵).

شد(۲۳). گزارش اتوموبیل با تصادف ماگزیلوفاشیال
رخ ترافیکی حوادث در که مستقیمی و باال زای آسیب انرژی به آنجاییکه از
قوانین رعایت به بیشتر توجه باشد. می انتظار قابل نتایج این دهد می

کند. کم ها آسیب گونه این بروز میزان توانداز می رانندگی و راهنمایی
جمجمه و صورت شکستگی دچار که سنی گروه بیشترین ما مطالعه در
AL-مطالعه در درصد) ۲۶٫۵ ) بود. سال ۳۰ ۲۱تا سنی گروه شدند
بیشترین درصد ۳۳٫۴ فراوانی با سال ۲۹ تا ۲۰ سنی گروه Hassaniنیز
مطالعه در گردید(۲۳). گزارش جمجمه و صورت شکستگی با سنی گروه
بیماران در را فراوانی بیشترین درصد ۴۳ با تا۳۰ ۲۱ سنی گروه Aldwsari
مشابه مطالعات اکثر در داد(۲۲). نشان را ماگزیلوفاشیال شکستگی دچار
در ماگزیلوفاشیال های شکستگی خطر معرض در بیشتر سنی گروه این
جامعه یک جوان سنی گروه جزء سنی گروه این بودند(۲۱). حوادث
رانندگی، و راهنمایی قوانین رعایت عدم گروه این در شوند. می محسوب
نگرش و آموزش و ماجراجویی های ویژگی داشتن رانندگی، در باال سرعت
ما مطالعه نتایج کننده توجیه تواند می کی شود، می دیده بیشتر نامناسب
سن که باشد می مساله این دهنده نشان نتایج این باشد. مطالعات سایر و
مهم یافته یک این و است ترافیکی حوادث بروز میزان در مهم عامل یک

دارد. بسیار های ریزی برنامه و توجه به نیاز که است

با همراه سر به ضربه فراوانی میزان بیشترین شد مشخص ما مطالعه در
افزایش به توجه با که است بوده بهار فصل در جمجمه و صورت شکستگی
نتیجه این سال فصل این در ترافیکی حوادث افزایش آن دنبال به و سفرها
جهت مورد این در هایی بررسی مشابه مطالعات سایر در است. انتظار قابل

نشد. یافت مقایسه
جمجمه، استخوان شکستگی شایعترین که داد نشان ما مطالعه های یافته
استخوان شکستگی شایعترین و ۴۱درصد) ) فرونتال استخوان شکستگی

Ald- مطالعه در بود. (۳۲درصد) زایگوما استخوان شکستگی صورت،
) ماگزیالری سینوس استخوان و درصد) ۱۸٫۶ ) پاریتال استخوان wsari
دادند(۲۲). اختصاص خود به را شکستگی میزان بیشترین درصد) ۱۲٫۳
۳۹٫۴ ) ماگزیال شکستگی Al-Hassani مطالعه در همچنین مقاله۲۲
مقاله شد(۲۳). گزارش صورت استخوان شکستگی شایعترین درصد)
با های درآسیب صورت میانی قسمت شکستگی Hilaire درمطالعه ۲۴
از ۶۳درصد) ) پایین انرژی با های آسیب در و (۸۴درصد) باال انرژی
مطالعه در بود(۱۶). صورت های استخوان های شکستگی شایعترین
شکستگی شایعترین (۴۵درصد) مندیبل شکستگی همکاران و Patil
وضعیت و اندازه بود. ما مطالعه نتایج مشابه که شد(۲۱). گزارش
کند(۲۱). می بیشتر شکستگی مستعد را آن صورت در مندیبل استخوان
های تفاوت برخی بود. هم به نزدیک خصوص این در مطالعات اکثر نتایج
زای آسیب انرژی شدت و تروما مکانیسم و نوع به مربوط تواند می موجود

می باشد. بهشتی شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه به متعلق اثر، این انتشار حقوق ۵©تمامی
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GCS میزان با مغزی پیامد و شکستگی نوع بین رابطه بررسی .۳ جدول

باشد. بیماران بررسی جهت متفاوت پاراکلینیکی های روش انواع و وارده
با کانکاشن مطالعه مورد بیماران در مغزی پیامد شایعترین ما مطالعه در
۳۸درصد با کانکاشن همکاران و Joshi مطالعه در بود. ۲۴درصد فراوانی
ماگزیلوفاشیال استخوان شکستگی با مرتبط مغزی پیامد شایعترین
کانتیوژن Aldwsari مطالعه در بود. ما مطالعه نتایج با همسو که بود(۷).
ترتیب به دورال ساب هماتوم اپیدورال، هماتوم مغز، ساقه دهنده خونریزی
مغزی پیامدهای شایعترین درصد ۲۴٫۹ و درصد ۲۸٫۳ درصد، ۳۲٫۹ با
مطالعات در بود(۲۲). جمجمه و صورت شکستگی با سر ضربه بیماران در
درصد ۴۲٫۳ و ۵۰درصد با اپیدورال هماتوم ترتیت به Faried و Elbail

.(۲۴ شدند(۲، گزارش مغزی پیامدهای شایعترین
ساب هماتوم و درصد ۴۴٫۹ با مغزی کانتیوژن Abosadegh درمطالعه
و نوع شدند(۱۵). گزارش مغزی پیامد شایعترین درصد ۳۵٫۳ دورال
صدمات در وارده زای آسیب انرژی مختلف های شدت و تروما مکانیسم

باشد. مختلف مطالعات نتایج در تفاوت علت است ممکن
زنان از بیشتر مردان گذشته مطالعات همه تقریبًا همانند حاضر مطالعه در

) شدند. سر ضربات در جمجمه و صورت همزمان های شکستگی دچار
فرهنگ و زندگی سبک به مربوط نتیجه این ۱۶درصد) برابر در ۸۴درصد
آنجایی از طرفی از و باشد جامعه در مردان باالتر فعالیت میزان و کشورها
نسبت زنان و دهد می رخ ثرافیکی حوادت در ها شکستگی این اغلب که
توجیه و انتظار قابل نتایج این کنند می رانندگی بیشتری دقت با مردان به

باشد. می
جمجمه و صورت در تری جدی های شکستگی با بیماران ما مطالعه در
GCS سطح داشتند تری ساده های شکستگی که بیمارانی به نسبت ،
زمان هم شکستگی با بیماران همچنین دادند. نشان را تری پایین
اینتراکرانیال هماتوم اپیدورال، هماتوم مغزی پیامدهای و جمجمه و صورت
(OR: داشتند. تری پایین هوشیاری سطح دورال ساب هماتوم و

در که داد نشان نتایج Elbaih مطالعه در 0.002, CI: 0.0005-0.29)
۳۰درصد فوقانی، قسمت ۳۰درصد داشتند باالتر و ۱۳ GCS بیمارانیکه
دچار ماگزیلوفاشیال استخوان تحتانی قسمت ۴۰درصد و میانی قسمت
دچار بیماران درصد ۶۹٫۲ ۱۲ -۹ GCS با بیماران در و شد شکستگی
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دچار آنها درصد ۱۵٫۴ از کمتر و صورت میانی قسمت شکستگی
GCS با بیماران درصد ۵۷٫۱ شدند. صورت تحتانی قسمت ششکستگی
شکستگی درصد ۱۴٫۳ و صورت فوقانی قسمت شکستگی ۸ از کمتر

کردند(۲). تجربه را تحتانی قسمت
از پس که داد نشان ما مطالعه در لجستیک رگرسیون مدل نتایج
کانکاشن، وقوع احتمال تروما، مکانیزم و جنسیت سن، متغیرهای کنترل
ضربه بیماران در اینتراکرانیال هماتوم و دورال ساب هماتوم کانتیوژن،
در و بود بیشتر داری معنی شکل به جمجمه استخوان شکستگی با سر
وقوع احتمال بود داده رخ هم با جمجمه و صورت شکستگی مواردیکه
پیدا افزایش داری معنی شکل به پیامدها سایر بر عالوه نیز پنوموسفالوس
نشان لجستیک رگرسیون مدل نتایج همکاران و زندی مطالعه در کند. می
کننده گویی پیش داری معنی شکل به فرونتال استخوان شکستگی که داد
II فورت لی و مندیبوالر شکستگی آن از بعد و بود مغزی پیامدهای بروز
شکستگی مطالعه این در دهد. می افزایش را مغزی پیامد بروز خطر
در همچنین نداشت. مغزی پیامد بروز با ارتباطی بینی و III فورت لی
و خشونت ، ماشین ، موتورسیکلت با تصادف شد مشخص مطالعه این
شکستگی با بیماران در مغزی پیامد کننده گویی پیش عوامل مرد جنسیت

بودند(۱۰). ماگزیلوفاشیال
ضربه بیماران در جمجمه و صورت همزمان های شکستگی به بیشتر توجه
گویی پیش توانند می ها شکستگی این چراکه دارد اهمیت بسیار سر به
های بررسی و معاینات بنابراین باشد. بیماران در مغزی آسیب شدت کننده
به درمان و تشخیص با تا است الزم بیماران از گروه این در پاراکیلینیکی

گردد. پیشگیری ها شکستگی این عوارض و های آسیب از موقع
های پرونده بررسی ماهیت به توان می مطالعه این های محدودیت از
انجام اطالعات دقیق ثبت است ممکن که کرد، اشاره بیمارستانی پزشکی
درمانی اقدامات نظر از را بیماران خود مطالعه در ما همچنین باشد. نشده
در گردد می پیشنهاد که نکردیم، بررسی بیمارستانی پیامد و شده انجام
تک صورت به مطالعه این شود. پرداخته مساله این به آینده مطالعات
تر جامع نتایچ به دستیابی برای گردد می پیشنهاد که شد انجام مرکزی
از استفاده عامل مطالعه این در شود. انجام مرکزی چند مطالعه صورت به
عامل تواند می که نگردید بررسی ترافیکی حوادث در ایمنی کمربند و کاله

باشد. جمجمه و صورت های شکستگی بروز از پیشگیری در مهمی

گیری نتیجه .۵

های شکستگی دنبال به را مغزی پیامدهای باالی شیوع ما مطالعه نتایج
های بررسی اهمیت داد. نشان سر به ضربه بیماران در جمجمه و صورت
و صورت های شکستگی با که بیمارانی در را پاراکیلینکی و بالینی بیشتر
درمانی اقدامات و تشخیص سازد. می روشن کنند می مراجعه جمجمه
مغزی پیامدهای عوارض و بیشتر های آسیب بروز از تواند می موقع به
اصلی عامل ترافیکی حوادث اینکه به توجه با همچنین کند. پیشگیری
رعایت باشد، می آن از ناشی مغزی پیامدهای و ها شکستگی نوع این بروز
سنی گروه به بویژه الزم های آموزش ارائه و رانندگی و راهنمایی قوانین

است. اهمیت حائز بسیار جوانان

پیشنهادات .۶

نوع و ویژگی با رابطه در دیگری مطالعات که شود می پیشنهاد انتها در

نمونه حجم با باشند، می سر ترومای اصلی عامل که ای جاده تصادفات
جمله از شود. انجام مختلف جغرافیاهای و جوامع در آن مقایسه و بیشتر
که یی ورزشها انوای الگوهاو تر کامل و تر دقیق بررسی دیگر، پیشنهادات
به خود مغزی پیامدهای باشد. می شوند مغزی ترومای به منجر توانند می
خونریزی جمله از early و مستقیم دسته دو به توانند می سر ترومای دنبال
از ناشی های عفونت جمله از late و مستقیم غیر یا و ،... و کانکاشن ها،
پیامد مطالعه این در تقسیم. مننژیت و سینوزیت جمله از ها شکستگی
بررسی به توصیه آینده مطالعات در لذا شد. بررسی early و مستقیم های
شکستگی ارتباط بررسی شود. می late و مستقیم غیر مغزی پیامدهای
به نیز آن از حاصل مغزی پیامد الگوی با جمجمه و صورت استخوان هر

شود. می توصیه آینده پژوهشگران

مطالعه محدودیتهای .۷
سر، ترومای مورد در تشخیصی اقدام گونه هر انجام از قبل بیماران از برخی
نمونه حجم برروی مساله این و شدند فوت شدید همراه های آسیب علت به
درمورد تشخیصی اقدام هرگونه انجام از قبل که بیمارانی گذاشت. تاثیر
روی بر کردند مراجعه درمانی مراکز سایر به شخصی رضایت با سر، ترومای
در نقص حاضر طرح های محدودیت جمله از بودند. تاثیرگذار نمونه حجم
( Missing data) رفته دست از های داده عنوان به که بوده ها پرونده

شدند. حذف مطالعه از و آمدند حساب به

تشکر و تقدیر .۸
تحقیقات مرکز گیالن، پزشکی علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت از
بیمارستان درمانی آموزشی مجموعه همچنین و گیالن ای جاده ترومای

آید. می عمل به قدردانی و تشکر رشت پورسینای

نویسندگان سهم .۹
با همه و بوده سهیم آن بازنگری و مقاله اولیه نگارش در نویسندگان همه
را آن در مندرج مطالب صحت و دقت مسئولیت حاضر، مقاله نهائی تائید

پذیرند. می

منافع تضاد .۱۰
در منافعی تضاد گونه هیچ که نمایند می تصریح نویسندگان وسیله بدین

ندارد. وجود حاضر پژوهش خصوص

مالی منابع .۱۱
گیالن پزشکی علوم دانشگاه توسط مطالعه این بودجه و مالی منابع کلیه

شد. تامین

مالحظاتاخالقی .۱۲
شد. انجام IR.GUMS.REC.1396.354 اخالق کد با حاضر مطالعه
محرمانه بیماران نام نیز و شد استخراج بیماران پرونده از که اطالعاتی کلیه
گروه اطالعات قالب در و کلی صورت به تحقیقات نتایج و ماند خواهد باقی
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Abstract
Introduction: Traumatic brain injury is one of the leading causes of death and disability. Traumaticbrain injuries have multifactorial injury mechanisms and are often associated with other injuries. Alarge proportion of patients who suffer from traumatic brain injury also have facial injuries. Due to theanatomical proximity of the face and skull, patients with facial injuries are expected to be at higherrisk for brain injuries. The present study was performed with the aim of investigating the relationshipbetween facial and cranial fractures and brain consequence in head trauma patients.Methods: This is ananalytical cross-sectional study. The study population consisted of patients with skull and facial injuriesdue to head trauma. Fractures of the skull and face were classified into two categories: mandibularand middle part of the face. Brain consequence was considered as intracranial concussion and injury.Age, sex, mechanism of trauma, time and type of fracture, associated clinical symptoms, and level ofconsciousness of patients were recorded. Data were analyzed using STATA software.Results:Out of 1625patients with head injuries, 958 (60%) suffered facial and skull fractures. 700 people (71%) sufferedbrain injuries following a head injury, of which only 29% had no brain consequences. 50% of brainoutcomes following facial and cranial bone fractures together, cranial bone fractures accounted for 29%,and facial fractures accounted for 21% of total brain outcomes. Most patients had brain concussions.Local pain was the most common symptom (75.2%). Overall, 36% of all facial fractures and 88% of skullfractures resulted in brain outcome Discussion: There is a direct relationship between cranial and facialbone fractures and brain consequences in head trauma patients and concussion was the most commonbrain outcome in these patients. Urgent and timely measures are required in patients with skull andfacial bone fractures to reduce the consequences and brain damage.
Key words: Brain injuries, traumatic; facial injuries; maxillofacial injuries; intracranial hemorrhages
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