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ما ساعته در بیماران مالتیپل ترو 01تعیین فراوانی وارتباط بین کاهش هموگلوبین خون و مرگ 
 5/8/5331تا  5/5/5331مراجعه کننده به بیمارستان امام )ره( ساری از تاریخ 

 ۹، دکتر مینا الوندی پور2، دکتر حامد خدابخش2،  حسام قنبری1، ایرج گلی خطیر1، فرزاد بزرگی1سید حسین منتظر

 ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایراناستادیار طب اورژانس  -1
 دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری، ایرانورژانس،دستیار طب ا -2
 ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایراناستادیار جراحی -۹

های جدی تیم کنند یکی از دغدغه:  مرگ در بیماران مولتیپل ترما که به بخش اورژانس بیمارستانها مراجعه میمقدمه
.  RBCو کاهش تولید  RBCیسم پایه اتفاق می افتد ؛ خونریزی ، تخریب پزشکی ارائه دهنده خدمات است.آنمی با سه مکان

ساعت اول پذیرش  ۲۴آنمی با اتیولوژی نامعلوم باید ارزیابی شود. خونریزی وسیع کنترل نشده علت مورتالیتی زود هنگام در 
 که اغلب منجر به آنمی می گردد. است.  اثر متقابل میان هیپوترمی ، اسیدوز و کواگولوپاتی پیشرفته تریاد مرگ نام دارد

تحلیلی مقطعی و آینده نگر که به منظور تعیین فراوانی و ارتباط بین کاهش -دراین مطالعه توصیفی مواد و روش ها :
ساعته در بیماران مالتیپل تروما انجام گرفت بر اساس برنامه ریزی بعمل آمده چک لیستی برای  2۲هموگلوبین خون و مرگ 

ثبت شد و ارتباط بین کاهش آن و مرگ  Hbبیمارعدد  1۳۳ی مربوط به بیماران تهیه شد.در نمونه خون وریدی ثبت داده ها
 ساعته در این بیماران ارزیابی شد. 2۲

( و در افراد  1,۰6۲)انحراف معیار  12,۰2( مردند. میانگین هموگلوبین در افراد زنده %1۹,1نفر ) 26: در این مطالعه نتایج
 (.  p-value<0.0001( بود.تفاوت از نظر آماری معنی دار بود ) ۲,۳20)انحراف معیار  ۴,0۹مرده 

ساعت اول در بیماران مالتیپل تروما ارتباط معنی دار وجود داشت.  2۲: دراین مطالعه بین کاهش هموگلوبین و مرگ بحث
مردند. در مطالعه حاضر به نظر می رسد   ساعت اول 2۲بیمارانی که در بدو پذیرش دارای  اختال مذکور بودند ، در طول 

کاهش هموگلوبین خون یکی از ابزارهایی است که اگر در تریاژ بیماران ، تعیین وخامت حال آنان و برنامه ریزی مراقبتهای تیم 
تیم درمانی  درمانی مورد استفاده قرار بگیرد ، اطاعات ارزشمندی برای پیش بینی پروگنوز بیماران مالتیپل تروما در اختیار

 دهد. قرار می

 ساعته  2۲: آنمی ، مالتیپل تروما ، مرگ کلمات کلیدی
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