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براي پزشک قانونی فهم کاربردي . ستون فقرات می باشد شایعترین و مهمترین فرم ضایعات منطقه اي در پزشکی قانونی صدمات ناحیه سر و :زمینه
 .صدمات سر نقش مهمی دارند زیرا در مرگ بدنبال نزاع، سقوط از بلندي و تصادفات جاده اي دیگري ضروري تر می باشد نوروپاتولوژي تروما از هر موضوع

تبریز  جان خود را ازدست داده اند در مرکز پزشکی قانونی 79لغایت شهریور  78از مهرماه سال  بیمار که بدلیل ضربه سر 216مطالعه حاضر روي  :روشها
مذکور جهت بررسی علت مرگ تحت کالبد گشایی قرار گرفته اند و نتایج بدست  نده نگر بوده و کلیه افراد فوت شدهاین مطالعه از نوع آی. انجام گرفته است

فصل، عوامل اتیولوژیک و عوامل  سن، جنس،: ضمنا متغیرهاي مورد بررسی شامل. مشاهدات ماکروسکوپیک حین اتوپسی می باشند آمده حاصل
 .است) و انواع ضایعات اینترا و اکسترااگزیال  GCSنشت مایع مغزي نخاعی، و میزان وضعیت مردمکها،فشار خون، وضعیت تنفس، (پروگنوستیک 

بیشترین شیوع سنی در . درصد بود 70‚4اتیولوژیک، تصادفات با  شایعترین علت. درصد مونث بودند 17‚7درصد مذکر و  82‚3از کل موارد،  :یافته ها
 76‚9ضایعات اکسترااگزیال و حدود  درصد فاقد 23‚1از مجموع کل مرگ و میر ناشی از ضربه سر . درصد بود 61‚5در حدود  سال و 60- 15محدوده سنی 

اینترااگزیال  درصد فاقد ضایعات 18‚5همچنین . درصد شایعترین یافته بود45‚4سخت شامه حاد با  درصد ضایعه اکسترااگزیال داشتند که خونریزي تحت
درصد موارد بدون شکستگی جمجمه و  30‚6مرگ و میر ناشی ازضربات سر  از مجموع کل. درصد شایعترین یافته بود 64‚4 بودند که کنتوزیون مغزي با

 .شکستگی هاي مختلف جمجمه داشتند درصد موارد 69‚4

پیشرفت  وده هم اکنون بدلیلخارج سخت شامه یکی از شایعترین علل مرگ و میر ناشی از ضربات سر ب علیرغم اینکه در گذشته خونریزي :نتیجه گیري
شکستگی جمجمه به تنهایی نقش مهمی در پیش . خونریزي نجات می یابند روشهاي تشخیصی و بهبود تکنیک هاي جراحی تقریبا کلیه بیماران با این نوع

اي ایمنی محافظتی از شدت ضربات سیستمه صدمات نسج مغز به هنگام اصابت ضربه در بافت مغز ایجاد می شود و بهبود کیفیت.ندارد آگهی ضربات سر
توسط پرسنل  با هوشیاري و مراقبت دقیق  حین انتقال بیماران در اورژانس و یا پس از آن بروز کرده، ولی صدمات ثانویه مغز عمدتا.پیش گیري می کند

 .پزشکی قابل پیشگیري است
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