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  چکیده
جراحات ناشی از سوختگی، یکی از شدیدترین اشکال تروما بوده که سبب  :هدف زمینه و

هاي باالي بیمارستانی و مشکالت روحی و  ها، عوارض و میرایی در کنار هزینه بسیاري از ناتوانی
بیماران دچار  در سوختگی پیامد و تعیین اپیدمیولوژياین مطالعه با هدف . شود  عاطفی آن می

  . انجام شد پایه گیالن استان سوختگی
پرونده  ،(Routine Data Base Study)هاي موجود  در یک مطالعه متکی بر داده :روش بررسی

در مرکز تخصصی  1389تا آخر اسفند  1386تمامی بیماران دچار سوختگی که از اول فروردین 
ستفاده از ها با ا تجزیه و تحلیل داده. بودند، بررسی شد سوختگی والیت در استان گیالن بستري 

  .در نظر گرفته شد p>05/0داري  آزمون آماري مجذور کاي و تی انجام شد، سطح معنی
 5/31±7/22زن با میانگین سنی %) 3/34( 779مرد و %) 7/65( 1495بیمار  2274پرونده  :ها یافته

مورتالیتی دار مرتبط با  عوامل معنی. برآورد شد% 7/8مورتالیتی . سال مورد بررسی قرار گرفت
بزرگسالی، بیسوادي، بیکاري، سکونت در روستا، وضعیت اقتصادي و اجتماعی پایین در : شامل

هیچ ارتباط آماري بین مورتالیتی و تحصیالت، وضعیت اجتماعی و . کنار درصد سوختگی بود
ترین علت  ها در منزل اتفاق افتاده بود، و شایع همچنین اکثر سوختگی. شغل مناسب یافت نشد

  .سوختگی در بزرگساالن، شعله آتش و در کودکان، آب جوش گزارش شد
با توجه به ارتباط شدت عوارض ناشی از سوختگی در منزل با تحصیالت پایین و  :گیري نتیجه

سکونت در روستا؛ احتماالً آموزش همگانی جهت پیشگیري از سوختگی در منزل همراه با 
نظر  عنوان اقدامی مؤثر ضروري به ز سوختگی بهاي و متمرک گسترش مراکز تخصصی چند رشته

  . رسد می
  .اپیدمیولوژي؛ سوختگی؛ میرایی :ها کلید واژه

  

  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
  92 ديـ آذر ، نجمدوره هفتم، شماره پ

  41الی  35صفحه 

 
  مقاله پژوهشیمقاله پژوهشی

(Original Article) 
 

  :نمایید استناد زیر صورت به مقاله این به لطفاً
Amir Alavi S, Mobayen MR, Tolouei M, Noursalehi I, Gholipour Ag, 

Gholamalipour N, Mobayen AR. Epidemiology and outcome of burn injuries 
in burn patients in Guilan province, Iran.  

Qom Univ Med Sci J 2013;7(5):35-41. [Full Text in Persian] 
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  مقدمه
جراحات سوختگی یکی از شدیدترین اشکال تروما بوده که سبب 

هاي باالي  ها، عوارض و میرایی در کنار هزینه بسیاري از ناتوانی
امروزه، . )1(شود   بیمارستانی و مشکالت روحی و عاطفی آن می

هاي عظیمی در مراقبت و درمان بیماران دچار  در دنیا پیشرفت
هاي  این پیشرفت با تالش تیم. سوختگی صورت گرفته است

بب بهبود بیشتر بقا و تواند س متمرکز بیمار محور در هر منطقه می
ایجاد مراکز جدید تخصصی . کیفیت زندگی این قربانیان گردد

 ،اي سوختگی در هر منطقه سبب تمرکز بر تحقیقات پایه
با این ). 2(شود  شناسی بیماران می اي و بومی اپیدمیولوژي منطقه

 ،میلیون جمعیت 75استان و بیش از  30حال، در کشور ایران با 
. باشد عدد می 20صصی سوختگی در حدود تعداد مراکز تخ

به ازاي  1/2یافته میرایی سوختگی  طورکلی در کشورهاي توسعه به
، اما عوامل خطر و میزان میرایی در هر )3(هزار نفر است  100هر 

هاي خاص  کشور متفاوت بوده و این تفاوت تحت تأثیر ویژگی
شورهاي در ک. معیشتی، فرهنگی و اجتماعی هر منطقه قرار دارد

یعنی درصدي از سوختگی (LA50 (Lethal Area) پیشرفته میزان 
از سال ) ماند کل بدن که در آن از هر دو بیمار یک نفر زنده می

ارتقا یافته % 95سوختگی کل بدن به بیش از % 50از  1950- 1997
لذا با توجه به این مسئله، در درمان سوختگی بایستی ). 5،4(است 

بهبود کیفیت زندگی و کاهش عوارضی  تمرکز بیشتر بر روي
از . همچون اسکار هیپرتروفیک و رسیدن به نتایج بهتر باشد

آنجایی که مطالعات گسترده و کافی در مورد عوامل خطر و 
عوارض و  ،تواند نتایج اپیدمیولوژي بیماران دچار سوختگی می

و تاکنون نیز بررسی  )6(میرایی بیماران قربانی را کاهش دهد 
ها، عوارض و مشخصات سوختگی در  ویژگیدقیقی در مورد 

       انجام نشده است، لذا مطالعه ) گیالن(منطقه شمال ایران 
در تمامی  حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژي و پیامد سوختگی

       ) از بدو تأسیس(بیماران بستري در مرکز تخصصی والیت گیالن 
  . انجام شد

  
  روش بررسی

               ودـوجـاي مـه ر دادهـی بـه متکـعـراحی یک مطالـا طـب
(Routine Data Base Study) پرونده تمامی بیماران دچار ،

      تا آخر  1386اول فروردین (سوختگی که از بدو تأسیس 
در مرکز تخصصی والیت استان گیالن بستري شده ) 1389اسفند 

: لیستی شامل در این مطالعه چک. بودند، مورد بررسی قرار گرفت
سطح تحصیالت،  ،جنس ،اطالعات دموگرافیک بیماران مانند سن

 ،شغل، اطالعات سوختگی مشتمل بر شدت و درجه سوختگی
علت سوختگی و در نهایت پیامد  ،درصد و نواحی سوختگی

ها استخراج و در آن  ان، طراحی و تمامی اطالعات از پروندهبیمار
و استفاده   لیست در ضمن، با حذف نام بیماران در چک. ثبت شد

ها با  داده .از شماره به جاي آن، موارد اخالقی نیز رعایت گردید
استفاده از تست آماري مجذور کاي و تی تجزیه و تحلیل شدند، 

  .گرفته شد در نظر p>05/0داري  سطح معنی
  

   ها یافته
. بیمار دچار سوختگی حاد بررسی شد 2274در این مطالعه پرونده 
سال با حداقل سن یک ماه و  47/31±67/22میانگین سنی بیماران 

میزان مرگ و میر کل ). 1جدول شماره (سال بود  92حداکثر سن 
میزان مرگ و میر قربانیان . گزارش شد% 7/8موارد در این مطالعه، 

فوت  11% (1/2سال،  10سوختگی در گروه سنی کمتر یا مساوي 
     فوت از 2% (40سال،  90تر از  و در بیماران مسن) مورد 517از 

در جمعیت مورد بررسی . )p>0001/0(برآورد شد ) مورد 5
در مناطق % 9/35موارد بستري، ساکن مناطق شهري و % 1/64

ر در بیماران روستایی میزان مرگ و می. کردند روستایی زندگی می
بیماران دچار سوختگی ساکن شهر بود % 3/7در مقابل % 11

)004/0<p .( 6/5میزان میرایی قربانیان با تحصیالت دانشگاهی %
از نظر . گزارش شد% 5/19در مقابل میرایی بزرگساالن بیسواد 

قربانیان سوختگی، بیکار بودند % 4/62اشتغال به کار، 
) 0041/0<p( رگ و میر در افراد بیکار همچنین م)در %) 4/12

بیمارانی که شغل ثابت داشتند، شیوع بیشتري % 9/6مقایسه با 
  ).p>0001/0(داشت 

در خانه رخ داده بود و سوختگی در %) 3/81(ها  بیشترین سوختگی
دار بین  گزارش شد، اما هیچ رابطه آماري معنی% 5/11محل کار 

جدول (اران وجود نداشت محل وقوع سوختگی و پیامد آن در بیم
برحسب عامل سوختگی در همه موارد، سوختگی در  ).1شماره 

  اري، ـر آمـاز نظ). p>0001/0، 2جدول شماره (تر بود  مردان شایع
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داري بین علت سوختگی و وسعت سطح سوختگی  ارتباط معنی
ها به  که تقریباً در تمام علل سوختگی طوري به ،دست آمد  بدن به

هاي عمدي، وسعت سوختگی کمتر از  سوزي استثناي خود
25%TBSA (Total Body Surface Area)  در . بود

% 75-100هاي عمدي متوسط درصد سوختگی بین  سوزي خود
، %7/46گزارش شد، که آب جوش و مایعات داغ با شیوع 

سال بود، شعله  10کان و سنین زیر ترین علت آسیب در کود شایع
ترین  در مکان بعدي قرار داشت، اما شایع% 3/8و آتش نیز با شیوع 

و سوختگی با %) 1/40(علت سوختگی در بالغین، شعله و آتش 
  .، گزارش شد%)1/19(آب جوش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دچار %) 3/85(بیمار  1939، (TBSA)از نظر درصد سوختگی 
که متوسط درصد  طوري بودند، به% 25کمتر از سوختگی 

% 5/0-100با محدوده % 3/15±4/18سوختگی در این مطالعه 
سطح بدن، % 25هاي کمتر از  میزان میرایی در سوختگی. تعیین شد

گزارش شد % TBSA ،5/91% 75هاي بیشتر از  و سوختگی% 6/1
)0001/0<p .( همچنین متوسط طول مدت بستري بیماران در

روز بود، و ارتباط  1-60روز با محدوده  21/9±9/7رستان بیما
داري بین طول مدت بستري، پیامد و میرایی بیماران مشاهده  معنی
  ). 1جدول شماره (نشد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1386- 1389 سال مشخصات بیماران دچار سوختگی، بستري در مرکز تخصصی سوختگی والیت استان گیالن،: 1جدول شماره 
 pvalue  کل  شده ترخیص  شده فوت  متغیر

  )درصد(تعداد   )درصد(تعداد 
 >p 071/0  1495)7/65(  1377)1/92(  118)9/7(  مرد  جنس

  779)3/34(  700)9/89(  79)1/10(  زن
  >147/0p  478)21(  440)1/92(  38)9/7(  بهار  فصل

  526)1/23(  489)93(  37)7(  تابستان
  623)4/27(  570)5/91(  53)5/8(  پاییز

  647)5/28(  578)3/89(  69)7/10(  زمستان
 >p 066/0  1849)3/81(  1677)7/90(  172)3/9(  منزل  محل حادث سوختگی

  262)5/11(  245)5/93(  17)5/6(  محل کار
  163)2/7(  155)1/95(  8)9/4(  غیره

  >p 0001/0  343)7/18(  276)5/80(  67)5/19(  بیسواد  تحصیالت میزان
  296)1/16(  274)6/92(  22)4/7(  ابتدایی
  1145)3/62(  1049 )6/91(  96)4/8(  تا دیپلم

  54)9/2(  51)4/94(  3)6/5(  دانشگاهی
 >TBSA > 25  )6/1(31  )4/98(1908  )3/85(1939  0001/0p (%)درصد سوختگی از کل سطح بدن 

50-25  )5/27(57  )5/72(150  )1/9(207  
75-51  )2/77(44  )8/22(13  )5/2(57  

100-76  )5/91(65  )5/8(6  )1/3(71  
  >495/0p  514)6/22(  476)6/92(  38)4/7(  1-3  )روز(مدت اقامت در بیمارستان 

7-4  )8/8(61  )2/91(629  )3/30(690  
≤8  )2//9(98  )8/90(972  )1/47(1070  

  >p 066/0  1238)4/54(  1114)90(  124)10(  بد  اقتصادي وضعیت
  780)3/34(  722)6/92(  58)4/7(  متوسط
  249)9/10(  234)94(  15)6(  خوب
  7)3/0(  7)100(  0)0(  عالی
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 فراوانی بیماران دچار سوختگی براساس علت سوختگی، برحسب جنس : 2جدول شماره 

  ریمتغ
  تعداد کل  پیامد  جنس

  مرگ  ترخیص  زن  مرد
  )درصد(تعداد   )درصد(تعداد   )درصد(تعداد   )درصد(تعداد 

  شعله
  نفت، بنزین،گازوئیل، الکل

  آب جوش، چاي، شیر، مواد غذایی: سوختگی با مایعات داغ
  قیر، مواد مذاب

  پزي، بخاري، اجاق  انفجار کپسول گاز، چراغ خوراك
  باز -اسیدسوختگی شیمیایی با 

  خودسوزي
  سوختگی الکتریکی

  مواد داغ، زغال داغ
  آتش بازي

263)9/65(  
195)6/81(  
497)7/53(  
57)95(  
277)5/75(  
25)5/95(  
22)7/53(  
83)2/92(  
71)9/89(  
5)100(  

136)1/34(  
44)4/18(  

429)3/46(  
3)5(  
90)5/24(  
17)5/40(  
19)3/46(  
7)8/7(  
32)1/31(  

0)0(  

333)5/83(  
208)87(  
911)4/98(  
60)100(  
315)8/85(  
42)100(  
29)7/70(  
87)7/96(  

103)0(  
5)100(  

66)5/16(  
31)13(  
15)6/1(  
0)0(  
53)2/14(  

).0(  
12)3/29(  
3)3/3(  

0)0(  
0)0(  

399  
239  
929  
60  
367  
42  
43  
90  
103  

5  
  2274  )7/8(197  )3/91(2077  )3/34(779  )7/65(1495  جمع

 
  بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان سوختگی در مردان بیشتر از 
در مطالعات ). زنان% 3/34مردان در مقابل % 7/65(زنان بوده است 

و دیگر کشورها ) مانند یزد(شده در دیگر نقاط ایران  مشابه انجام
 ،)1،7،8(شده است  نیز شیوع سوختگی در مردان بیشتر گزارش 

گرفته در ایران، شیوع سوختگی در  اما در اکثر مطالعات صورت
که شیوع سوختگی در  طوري ست، بهزنان ایرانی بیشتر بوده ا

شیراز، یاسوج و کردستان بیشتر در زنان مشاهده شده است 
هرچند در بررسی اپیدمیولوژي سوختگی در کشورهایی ). 10،9(

سالگی شیوع بیشتر در  4با درآمد کم تا متوسط از بدو تولد تا 
مردان بوده و پس از آن در زنان به میزان باالتري بروز کرده است 

داري بین جنس و  در مطالعه حاضر، هیچ ارتباط آماري معنی ).6(
پیامد صدمات سوختگی یافت نشد، که این یافته با نتایج مطالعات 

شده در اردبیل، شیراز و تهران متفاوت بود، همچنین در این  انجام
گزارش شده است  عنوان عامل خطر میرایی مطالعات جنس زن به

بیشترین میزان مرگ و میر در افراد در مطالعه حاضر،  ).13-11(
مسن گزارش شد و در کودکان این میزان کمتر بود، که این یافته 

همچنین در این ). 14-17) (10(با دیگر مطالعات همخوانی داشت 
 929داغ بود، که  مایعات ترین علت سوختگی، با مطالعه شایع

لویه مایعات داغ در یزد، کهکی سوختگی با. شد مورد را شامل می
ترین علت سوختگی گزارش شد  و بویراحمد و تهران نیز از شایع

  ترکیه بنگالدش، که در کردستان، همدان، یـ، درحال)1،16،17(
  

ترین علت  نواحی جنوب صحراي آفریقا؛ شعله آتش از شایعو 
در بررسی روي علل سوختگی، تفاوت ). 18،13،10(بوده است 

توجهی بین سنین مختلف و علت سوختگی وجود داشت،  قابل
ترین علت سوختگی در کودکان بود،  که آب جوش شایع طوري به

، )ازوئیلنفت، بنزین، گ(اما در بالغین سوختگی با مواد فسیلی 
در این مطالعه در قربانیان .داد بیشترین علت را تشکیل می

سوختگی، بین فصل و مدت اقامت در بیمارستان، ارتباطی یافت 
هاي مختلف،  نشد، و بستري شدن بیماران در طول سال و در ماه

در مناطقی مانند چین، مصر، . داري نداشت فراز و نشیب معنی
هاي  ناشی از سوختگی در ماه هاي کنگ و هند شیوع آسیب هنگ

شاید این تفاوت بدین . )6(سرد سال بیشتر گزارش شده است 
علت باشد که استان گیالن داراي آب و هواي گرمسیري معتدل و 
یکنواختی است که این سازگاري مشابه کشورهاي اروپاي غربی 

هاي مختلف سال دیده  بوده و توزیع مساوي سوختگی در ماه
% 9/2ز نظر میزان تحصیالت، تنها در مطالعه حاضر ا. شود می

شده در بیمارستان، تحصیالت دانشگاهی داشتند و  بیماران بستري
و مابقی بیسواد تا در حد ابتدایی %) 3/62(اکثر بیماران افراد دیپلمه 

داري بین سطح سواد بیماران و  از نظر آماري ارتباط معنی. بودند
میرایی قربانیان با که میزان  طوري به پیامد سوختگی وجود داشت،

در مقابل میرایی بزرگساالن بیسواد %) 6/5(تحصیالت دانشگاهی 
توجه بود، که این یافته با نتیجه یک مطالعه  قابل%) 5/19(

  ).19(اپیدمیولوژیک سوختگی در تهران همخوانی داشت 
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داري نیاز  طور معنی در این مطالعه مشاهده گردید افراد بیکار به
اند و از نظر آماري نیز  بیشتري به بستري شدن در بیمارستان داشته

داري بین وضعیت اشتغال، پیامد و میرایی آنها دیده  ارتباط معنی
مستعد میرایی رسید افراد بیکار بیشتر  نظر می اي که به گونه شد، به

همچنین با توجه به اینکه . ناشی از صدمات سوختگی هستند
منطقی  ،%)3/81(اکثریت حوادث سوختگی در منزل رخ داده بود 

رسید که احتماالً افراد بیکار که مدت زمان بیشتري را در  نظر می به
خانه صرف کرده بودند، در خطر صدمات سوختگی بیشتري 

  . باشند
ترین  شایع ،%7/88عیت با درآمد کم با شیوع عالوه بر این، جم

دادند، که این یافته  شده در بیمارستان را تشکیل می گروه بستري
در  ).19(در تهران بود  سلطانی و همکارانمشابه نتیجه مطالعه 

داري بین جنس و علت سوختگی  مطالعه حاضر، ارتباط معنی
علت عواملی  که سوختگی در مردان بیشتر به طوري مشاهده شد، به

هاي تماسی،  مانند شعله آتش، آب جوش، مایعات داغ، سوختگی
هایی با  این اطالعات تفاوت . شیمیایی و یا الکتریکی رخ داده بود

که در شهرهایی مانند  طوري مطالعات دیگر مناطق داشت، به
شیراز، تهران و اردبیل شیوع سوختگی با شعله آتش در زنان بیشتر 

همچون سوزي در بسیاري از کشورها  خود. )11-13(از مردان بود 
غنا، هند، مولداوي، نیجریه، آفریقاي جنوبی، سریالنکا و ایران نیز 

  ). 6(گزارش شده است 
سوزي در زنان جوان بیشتر گزارش شده،  در هند میزان خود

که در اروپا خودسوزي در مردان میانسال بیشتر دیده شده  درحالی
شده در استان گیالن، نرخ خودسوزي  در بررسی انجام. )20(است 

این یافته با نتایج . و با شیوع بیشتر در مردان گزارش شد% 8/1
شده در کردستان، کهکیلویه و بویراحمد که  انجام  عاتمطال

  ). 17(خودسوزي را در زنان بیشتر اعالم کردند، همخوانی نداشت 
داري بین پیامد و میرایی با علت  در مطالعه حاضر هیچ ارتباط معنی

سوختگی یافت نشد، هرچند در مطالعات دیگر مانند همدان و 
عوامل سوختگی عنوان شده  تر از سایر تهران، شعله آتش کشنده

بنابراین، شاید علت نیافتن تفاوت در پیامد ). 18،21(است 
سوختگی در مرکز تخصصی سوختگی والیت در استان گیالن 

  دلیل پایین بودن متوسط سطح سوختگی بدن در این بیماران  به
   .بوده است

  

ترین عوامل  یکی از مهم TBSAدرصد سوختگی بدن 
در این مطالعه . کننده بقا در بیماران دچار سوختگی است بینی پیش

، TBSAمشاهده گردید با بیشتر شدن میزان سطح سوختگی بدن 
شود،   داري بیشتر می میزان مرگ و میر نیز به شکل معنی

و در % 5/91، میرایی %75هاي باالتر از  که در سوختگی طوري به
در . یابد کاهش می% 6/1، میرایی به %25ي کمتر از ها سوختگی

مطالعه حاضر، از مجموع بیماران دچار سوختگی بستري در 
در محل کار % 5/11دچار حادثه در منزل و % 3/81بیمارستان، 

 نظر از گونه ارزش آماري شده بودند، اما این تفاوت فاحش، هیچ
ر مطالعات قبلی میرایی در پی نداشت، که نتایج مشابهی د و پیامد

  ). 22،11،1(نیز مشاهده شده بود 
تواند احتماالً ناشی از آمار باالي  این میزان حادثه باال در منزل می

سوختگی در زنان و کودکان و مردان بیکاري باشد که در تماس 
همچنین در مطالعه . اند با اجاق گاز و بخاري و آب گرم بوده

شده  اکثر بیماران بستري ران،ترابیان و همکاحاضر همانند مطالعه 
میزان مرگ  در کل،. )18(در بیمارستان، قربانیان روستایی بودند 

برآورد شد، ولی اختالف % 7/8و میر در مطالعه حاضر حدود 
. داري بین بیماران زن و مرد از این نظر وجود نداشت آماري معنی

در مطالعه حاضر عوامل مرتبط با مورتالیتی شامل بزرگسالی، 
بیسوادي، بیکاري، سکونت در روستا، وضعیت اقتصادي و 

  . ختگی بوداجتماعی پایین در کنار درصد سو
  

  گیري نتیجه
رسد براي کاهش شیوع  نظر می پژوهش، به این نتایج به توجه با

سوختگی باید تمرکز بیشتري بر تحصیالت، وضعیت اجتماعی و 
ها در  از طرفی، چون بیشتر سوختگی. شغل مناسب جامعه داشت

رسد که یک بسیج عمومی براي  نظر می منزل رخ داده بود، به
ت پیشگیري از سوختگی در منزل را طلب آموزش همگانی جه

ترین علت سوختگی در بزرگساالن، شعله  همچنین شایع. کند می
بود، ولی در کودکان ) آب جوش(آتش و در پی آن مایعات داغ 

داد، بنابراین  علت اصلی سوختگی را آب جوش تشکیل می
امروزه در . والدین بایستی توجه خاصی به این مقوله داشته باشند

ها بیشتر در زمینه بهبود کیفیت  یافته، تالش رهاي توسعهکشو
  ی و پیدا کردن راهکارهاي جدید براي درمان ـبازماندگان سوختگ

  
٣٩ 
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باشد، در کشورهاي در حال توسعه از  اسکار هیپرتروفیک می
  ز تخصصی ـراکـرش مـی، گستـز با توجه به نیاز اصلـه ایران نیـجمل

  
  

هاي همگانی  اي و متمرکز سوختگی در کنار آموزش رشته چند
  . رسد نظر می ضروري به
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