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چكيده
سابقه وهدف :زخم پپتیک و عوارض آن همچنان بعنوان یکی از شایعترین و پرهزینهترین بیماریهای انسان باقی مانده است و
شیوع آن در طول زندگی هر فرد %10تخمین زده میشود .با همه تالشهای انجام شده ،بعلت افزایش شیوع عفونت با هلیکو باکتر

پیلوری ،مصرف سیگار ،مصرف روز افزون داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی واخیرا ً کراک ،با وجود کاهش عملهای الکتیو
و اورژانس انجام شده بعلت عوارض این بیماری حتی بنظرمیرسد شیوع این بیماری افزایش پیداکرده است .با توجه به افزایش
مصرف عوامل محرک وازجمله کراک ،دراین مطالعه سعی داریم بیماران مراجعه نموده با پرفوراسیون زخم پپتیک را بر اساس
وجود یا عدم وجود سابقه مصرف کراک با یکدیگر مقایسه نمائیم.
مواد و روشها :دراین مطالعه که بطریق  Cross Sectionalانجام شده ،بیماران مراجعه نموده باپرفوراسیون زخم پپتیک به بیمارستان
امام حسین تهران طی سالهای  85-86براساس وجود یا عدم وجود سابقه مصرف کراک در دو گروه قرار گرفته و از نظر شواهد
قبل ،حین وبعد از عمل با یکدیگرمقایسه شدهاند.
یافتهها :سن افراد بررسی شده  14-75سال ومتوسط ان 41سال بوده است که متوسط سن افراد با سابقه مصرف  24/19و در افراد
بدون سابقه مصرف آن  50/03بود .هوای آزاد زیر دیافراگم در  %47/6افراد با سابقه مصرف و در %76/9افراد بدون این سابقه
وجود داشته ومتوسط لکوسیتوزخون در افراد با سابقه مثبت مصرف 11/500ودر افراد بدون آن 14/962بوده که تفاوتهای فوق از
نظر آماری معنیدار هستند ،محل پرفوراسیون در افرادبا سابقه مصرف کراک بیشتر پره پیلوریک یاپیلوریک و در بقیه بیشترمعده
و دئودنوم بوده ومیزان الودگی حفره پریتوئن در افراد با سابقه مصرف شدیدتر بوده است.
نتیجهگیری :از بررسی فوق نتیجه میگیریم که سن افراد دارای سابقه مصرف کراک پایینتر بوده و با توجه به شیوع کمتر هوای
آزاد زیر دیافراگم ولکوسیتوز در آنها علی رغم آلودگی شدیدتر حفره پریتوئن ،دقت بیشتر در بررسی آنها برای کاهش عوارض
و مرگ و میر این بیماری الزم است.
کلمات کلیدی :پرفوراسیون ،زخم پپتیک ،کراک
مقدمه

بشری باقی مانده است ( .)1بطوریکه شیوع آن را%2ودرطول زندگی

با وجود پیشرفتهای قابل توجه علم طب در سالهای اخیر ،زخم

هر فرد %10تخمین میزنند ( .)2علت عدم کاهش شیوع این بیماری

پپتیک همچنان بعنوان یکی ازشایعترین و پرهزینه ترین بیماریهای

راافزایش شیوع عفونت با هلیکوباکتر پیلوری ،مصرف بیشتر سیگار و

1ـ استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشکده پزشکی ،بیمارستان امام حسین(ع) ،گروه جراحی (*نویسنده مسؤول)
تلفن021-77558081 :
2ـ دستیار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،بیمارستان امام حسین (ع) ،گروه جراحی
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داروهای ضدالتهابی و اخیرا کراک میدانند(3و .)2با توجه به مطالب

زخم پپتیک بررسی و درمان شدهاند و مشاهدات حین عمل آنها

فوق ،تعدادموارد عمل انجام شده بعلل عوارض سه گانه زخم

نیز تشخیص فوق را تایید کرده است ،انجام گرفت.

پپتیک (پرفوراسیون ،خونریزی و انسداد) نیز کاهش نیافته وحتی

روش جمعآوری اطالعات با استفاده از فرم اطالعاتی و با استناد

عملهای اورژانس انجام شده در این بیماران افزایش نیز پیدا کرده

به شرح حال ،معاینه قبل عمل توسط دستیار جراحی ،اقدامات

است .مصرف کراک در ایجاد هر سه عارضه این بیماری و در نتیجه

تشخیصی مانند  CXRو  CBCو مشاهدات حین عمل بوده است.

عملهای انجام شده بعلت آنها موثر شناخته شده است(3و.)1

در این مطالعه بیماران بر اساس شرح حال به دو گروه مصرف کننده

کراک فرم فوق فعال خالص شده کوکائین است که بصورت

کراک (طی  8-12ساعت قبل از شروع عالئم)و عدم مصرف کننده

خوراکی ،تزریقی و استنشاقی مصرف میشودو باعث سرخوشی

تقسیم شدند .همچنین از بیماران در مورد مصرف دیگرعوامل ایجاد

ورفع خستگی میشود ،تماس با این عامل سمپاتومیمتیک با مهار

کننده این بیماری ونیز سابقه زخم پپتیک سوال شد.

بازجذب نوراپینفرین و دوپامین در سطح سیناپسها باعث ایجاد

قبل از عمل از همه بیماران گرافی ایستاده قفسه سینه و شمارش

عالئم و عوارض دربافتهای مختلف میشود (4و .)3مصرف این

کامل خون تهیه وگرافیهای بیماران توسط رادیولوژیست مرکز از

ماده در دستگاه گوارش باعث ایجاد تهوع استفراغ ،بی اشتهایی،

نظر هوای آزاد زیر دیافراگم گزارش شد.

اسهال ،ایسکمیهای مزانتریک و پرفوراسیون گاسترودئودنال

در صورت صحت تشخیص حین عمل ،میزان آلودگی حفره پریتوئن

میشود ( )2-4که علت ایجاد پرفوراسیون را ایسکمی موضعی،

و محل پرفوراسیون ثبت شد ،بعد ازعمل نیز اطالعات مربوط به

ترمبوز عروقی درجا ،افزایش حرکات گوارشی وفشار داخل لومن

عوارض بعد عمل وتعداد روزهای بستری بیماران بررسی شد.

میدانند(4و.)3

پس از کنترل فرمهای اطالعاتی توسط دستیار سال آخر جراحی،

بیماران مبتال به پرفوراسیون زخم پپتیک ثانویه به مصرف کراک

تحلیل آماری اطالعات حاصله با ورود به نرم افزار تحلیل آماری

ممکن است با تظاهرات معمول بیماری مراجعه نکنند ( )5زیرا افراد

 SPSS v.13بوسیله آزمونهای independent sample t-test chi square,

با شیوع سنی وجنسیتی متفاوت ،یافتههای کلنیکی وپارا کلنیکی

 ، one –way anova,pearson correctionو spearman correctionانجام

متفاوتی را بروزمی دهند و همین اختالفات خود ممکن است باعث

شد.

ایجاد اشکا ل در برخوردبا این بیماران شده ودر نتیجه باعث افزایش
موربیدیتی ومورتالیتی آنان شود(5و3و.)1

یافتهها

در این مطالعه بیمارانی که طی سالهای  85-86با درد شکم و

جمعیت مورد مطالعه شامل  120بیمار با میانگین سنی  41سال

پریتونیت ناشی از پرفوراسیون زخم پپتیک در بیمارستان امام حسین

ومحدوده سنی  14-74سال بود که بجز یک نفر ،بقیه مرد بودند .از

تهران بستری و تحت درمان قرار گرفتهاند را در دو گروه مصرف یا

نظر سابقه مصرف کراک  42نفر ()%35سابقه مثبت مصرف انرا طی

عدم وجود سابقه مصرف کرا ک قرار داده و از نظر عالئم وشواهد

 8-12ساعت قبل از شروع عالئم ذکر کردند و سابقه مصرف سیگار

قبل ،حین و بعد عمل مقایسه نمودیم تا با تعیین تفاوتهای موجود

در  76نفر ( ،)%63/3مصرف الکل در  )%21/7( 26و سابقه قبلی

در جهت تشخیص هر چه سریع تر و در نتیجه کاهش عوارض،

عالئم زخم پپتیک در  56نفر( )%46/07از بیماران وجود داشت.

مرگ و میر و هزینههای مصرف شده دراین بیماران گامی موثر

میانگین گلبولهای سفیدخون در کل بیماران  13/751با حداقل

برداریم.

 7/500و حداکثر  19/800بود.
هوای آزاد درگرافی قفسه سینه  80بیمار ()%66/7مشاهده شد.

مواد و روشها

محل پرفوراسیون در  30نفر ( )%25دئودنوم 40 ،نفر ( )%33/3پره

این مطالعه بصورت  Cross Sectionalبرروی  120بیمار که طی

پیلوریک24 ،نفر( )%20پیلور ودر  26نفر ( )%21/7معده بود.

سالهای 85-86با شرح حال و تشخیص قبل از عمل پرفوراسیون

از نظر آلودگی حفره پریتوئن  28نفر آلودگی خفیف 60 ،آلودگی،
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متوسط و 32بیمار آلودگی شدید داشتند ومدت بستری بیماران
بطور متوسط5روز در محدوده  4-9روز بود .عوارض بعد عمل

+
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History of Crack abuse

نیزدر  4بیمار مشاهده شد.
Count

میانگین سنی بیماران درگروه مصرف کننده کراک (گروه )1برابربا
 24 /19سال ودرگروه بدون سابقه مصرف (گروه 50/03)2سال
بود(نمودار.)1
متوسط میزان گلبولهای سفیدخون در افراد گروه یک  11/500ودر
گروه دیگر 14/962بود.
هوای آزاد زیر دیافراگم در %47/6افرادگروه  1ودر %76/9بیماران
گروه 2مشاهده شد( .نمودار )2
از نظر محل ضایعه در گروه اول در%71/4پره پیلوریک ودر %23/8

CXR findings

نمودار  - 2رابطه هوای آزاد زیر دیافراگم و سابقه مصرف کراک

Frequency

Crack abuse

+

Frequency

-

سن بیمار
نمودار  - 1رابطه میانگین سنی بیماران با سابقه مصرف کراک
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پیلوریک بود ،ولی در گروه بدون سابقه مصرف کراک در %69/3

بطور معنی داری پایین تر بود که این یافته نیز با مطالعات قبلی

معده یا دئودنوم بود.

مطابقت دارد .فیلیسیانو و همکاران سن افراد با سابقه مصرف کراک

از نظر آلودگی حفره پریتوئن در افرادباسابقه مصرف کراک در

را  8-10سال پائین تر ) (Feliciano et al 1999و شارما وهمکاران نیز

 %61/9الودگی شدید(وجود ترشحات چرکی همراه فیبرین در

سن این افراد را  11سال کمتر ذکر کردندبا میانگین سنی  37سال

کل حفره شکم) و در  %33/3متوسط (ترشحات صفراوی در کل

در مقابل  48سال در گروه غیر مصرف کننده ).(Sharma et al 1997

شکم)و در  %4/8خفیف (ترشحات صفراوی در قسمتهای فوقانی

به هر حال مطالعات دیگرنیز این تفاوت سنی را تایید کردهاند ولی

شکم) ودر افراد بدون سابقه مصرف بدین صورت بود :آلودگی

آنچه بیشترجلب توجه میکند این است که سن افراد مصرف کننده

شدید ،%7/7متوسط %59وخفیف ( .33/3نمودار )3

این ماده در بیماران ما ده سال از متوسط سن مصرف در کشورهای
دیگرهم کمتر بوده است ( 24/19در مقابل  37سال) که این موضوع

Contamination of Abdominal cavity
observed on surgery

بنظر بسیار نگران کننده است.

mild
moderate

در % 47/6بیماران دارای سابقه مصرف ودر  % 76/9بیماران بدون

severe

Count

سابقه مصرف هوای آزاد زیر دیافراگم وجود داشت که از نظر آماری
معنیدار است و با مطالعه شارما که هوای آزاد را در % 42افراد با
سابقه مصرف ذکر کرد هم خوانی دارد ).(Sharma et al 1997
محل پرفوراسیون در افراد با سابقه مصرف بیشتر پیلور و پره پیلوریک

+

History of Crack abuse

-

نمودار  - 3رابطه میزان آلودگی حفره پریتوئن و مصرف کراک

ودر بقیه بیشتر معده و دئودنوم بود ومیزان لکوسیتوزنیز در افراد با
سابقه مصرف کمتر بود که با مطالعت قبلی مطابقت دارند.
میزان آلودگی حفره پریتوئن در گروه اول شدیدتر بود که ممکن
است در رابطه با محل پرفوراسیون یا تاخیر در مراجعه یا تشخیص

بحث و نتیجهگیری

بیماران باشد.

این مطالعه نشان میدهد که زخم پپتیک پرفوره ناشی از کراک در

میانگین مدت بستری در گروه اول کمتر بود ( 4/62در مقابل 5/33

سن پائین تری رخ داده ،و علی رغم آلودگی شدیدترحفره پریتوئن

روز) که ممکن است با سن کمتر افراد با سابقه مصرف کراک رابطه

ممکن است دراین بیماران لکوسیتوز وهوای آزاد زیردیافراگم

داشته باشد.

دیده نشود.

به هر حال از آنجا که میزان مرگ ومیر و عوارض بیماران با

از  120بیمار مورد بررسی در این مطالعه  42نفر ( )%35طی 8-12

پرفوراسیون زخم پپتیک با مدت زمان تاخیر در تشخیص آن رابطه

ساعت قبل از شروع عالئم سابقه مصرف کراک داشتند که این

دارد ) (Morris &Wood, 2000اهمیت نتایج این تحقیق مشخص بوده

میزان با آنچه لی وهمکاران از بررسی  27بیمار که  9نفر()%33/3

و توجه به تفاوت تظاهرات پرفوراسیون زخم پپتیک در افراد

سابقه مصرف کراک داشتند گزارش نمودند هم خوانی دارد

با سابقه مصرف کراک وافراد دیگر(عدم وجود هوای آزاد زیر

).(lee et al, 1990

دیافراگم و لکوسیتوز و )...مانع تاخیر تشخیص در انها شده ودر

در مطالعه ما میانگین سن افراد با سابقه مصرف کراک  24/19ودر

نتیجه باعث کاهش مورتالیتی وموربیدیتی وهزینههای مصرف شده

افراد بدون این سابقه 50/03سال بود ،یعنی سن افراد با سابقه مثبت

در آنها میشود.
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Comparison of patients admitted due to perforated peptic
ulcer according to history of crack abuse in
Imam Hossien hospital (2006-2007)
*Nik Shoar M;MD1, Esfandi H;MD2

Abstract
Background: Relation of crack abuse and peptic ulcer is presented from several years ago, now with
increasing substances abuse, crack abuse is mentioned as one cause for increasing peptic ulcer and its
complications.In this survey we compared patients admitted due to perforated peptic ulcer according to
history of crack abusing for better evaluation of them and reducing of miss diagnosis.
Materials and Methods: In this study we evaluate 120 patients 119 male and 1 female admitted due to
perforated peptic ulcer, we put them in two groups based on crack abusing history and compared them for
pre, intra and post operative findings.
Results: From 120 patients 42 (35%)had history of crack abuse and 78(65%)had not this history, CXR was
positive in 47.6% of crack abusers and in 76.9% of non abuse patients, WBC in crack abusers was about 11500
and in non abusers about 15000, perforations were mostly pyloric and perpyloric with sever contamination
of peritoneal cavity in crack positives and gastric and deoudenal with less peritoneal contamination in crack
negative patients.
Conclusion: the results show that crack abuse patients are younger with less positive CXRs and
leucocytosis despite of most peritoneal contamination, therefore evaluation of these patients should be with
cautions.
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