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عوامل پيشگويي کننده کشت خون مثبت در سپسيس
منصوره مومن هروي ،1رضا رزاقي ، 1حسن افضلي ، 1امين طهمورث

1گروه عفوني ،مرکز تحقيقات عفوني ،دانشگاه علوم پزشکي کاشان ،کاشان ،ايران2 ،پزشک عمومي ،دانشگاه علوم پزشکي کاشان ،کاشان ،ايران
تاريخ وصول1395/6/7 :

تاريخ پذيرش1396/6/27 :

چکيده
زمينه وهدف :کشت خون يکي از روشهاي تشخيص اتيولوژي ميکروبي سپسيس است ،ولي به علت کم بمودن تامداد ارگانيسم در
خون يا مصرف آنتي بيوتيک ،جداسازي ارگانيس عامل سپسيس بمه ايمن روش دشموار اسمتا ايمن مطالامه جهمت بررسمي عواممل
پيشگويي کننده کشت خون مثبت در بيماران سپسيس طراحي گرديد
روش بررسي :اين مطالاه از نوع کوهورت تاريخي بر روي  320بيمار مبتال به سپسيس که طمي مهرمماه  1393تما مهرمماه  1394در
بيمارستان شهيد بهشتي کاشان بستري شدند انجام شدا با بررسمي پرونمده بيمماران اطالعمات دموگرافيمک ،بماليني و آزمايشمگاهي
شامل سن ،جنس ،سابقهي بستري ،درجه حرارت ،افت فشار ،تماکي کماردي ،تماکي پنمه ،سمطس سمرميپمروت ين واکنشمي سمي(،)CRP
شمارش گلبول سفيد( ،)WBCميزان سديمان گلبول قرمز( )ESRو پيامد درمان استخراج شدا دادههاي آماري با اسمتفاده از آزممونهماي
کاي دو ،من ويتني و تي نست تجزيه و تحليل شدندا
يافتهها :ميانگين سني بيماران در گروه با کشت مثبت (گمروه ممورد)  67/93±12/12سمال و در گمروه بما کشمت منفي(گمروه شماهد)
 64/67±13/87سال بودا فراواني بيماري زمينهاي ،سابقه بستري اخير ،هيپوتانسيون و تاکي پنه در گروه مورد بيشتر از گروه شاهد
بودا نتايج آناليز رگرسيون لجستيک نشان داد کمه سمطس سمرميپمروت ين واکنشمي سمي ،ميمزان سمديمان گلبمول قرممز و شممارش
گلبولهاي سفيد خون با نتيجهي کشت خون در بيماران مبتال به سپسيس در ارتباط ميباشندا
نتيجهگيري :با توجه به ارتباط بين مثبت شدن کشت خون وافزايش مارکرهاي التهمابي ،در بيمماران سپسميس افمزايش مارکرهماي
التهابي ميتواند نشانگر باکتريمي وتسريع در شروع آنتيبيوتيک و دقت ببيشتر در انجام کشت خمون بمراي کشم

ارگانيسم عاممل

سپسيس باشدا
واژههاي کليدي :سپسيس ،کشت خون ،پيشگويي کننده

*نويسنده مس ول :رضا رزاقي ،کاشان ،دانشگاه علوم پزشکي کاشان ،گروه عفوني
Email: rezarazzaghi33@yahoo.com
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عوامل پيشگويي کننده کشت خون مثبت در سپسيس

خون يکي از روشهاي به کارگيري شده در تشمخيص

مقدمه

ويژگيهاي متاددي از سندرم سيستميک پاسخ التهابي

قيمت ارزان ،سمهولت در انجمام و در دسمترو بمودن

مميشمود()1ا ايمن

دارد ،ولي به علت ک بودن تاداد ارگانيس در خون يا

وضايت يکي از قديميترين و ممبه تمرين چمالشهماي

تجويز آنتيبيوتيک قبل از انجمام آزممايش ،جداسمازي

طب است که ساالنه بيش از يک ميليون نفمر در ايماالت

ارگانيسمم عامممل سپسمميس بممه ايممن روش دشمموار

متحده به آن مبتال ميشوند()2ا تخمين زده ميشود که

است( 10و)9ا

(inflammatory SIRS

 )systemicتاريم

بيش از  19ميليون نفر در سرتاسر جهان در هر سمال

به علت محدوديت هاي موجود ميمزان بسميار

به سپسيس مبتال ميگردنمد()3ا در ايماالت متحمده همر

کمياز نمونههماي خمون بيمماران بما تشمخيص بماليني

سال بيش از  15ميليارد دالر جهت تشخيص و درممان

سپسيس مثبمت گمزارش مميشمود کمه ايمن ميمزان در

بيماران مبتال به سپسيس هزينه ميشود کمه بما توجمه

مطالاههاي مختل  ،متفاوت گزارش شده اسمتا بمراي

به افزايش شيوع اين بيماري اين ميزان رو به افمزايش

مثمال در مطالاممهاي کممه بمه وسمميله پممره ويمزدومين و

ميباشد()4ا عليرغ سالها تالش و انجام مطالاههاي

همکمماران بممر روي  231بيمممار بمما تشممخيص بمماليني

گسترده به منظور بهبود درمان ،کماکان آممار ممرو و

سپسيس انجام شده اسمت ميمزان مثبمت شمدن کشمت

مير ناشي از سپسميس حتمي در کشمورهاي پيشمرفته

خمممون 19/3درصمممد گمممزارش شمممده اسمممت()11ا

نرخ صاودي دارد و پس از پنومموني و ايمدز سمومين

گوسيويسکي و همکاران بما بررسمي  71نمونمه خمون

عامممل مممرو و ميممر ناشممي از عفونممت بممه شمممار

بيماران با عالي باليني سپسميس مشماهده کردنمد کمه

ممميرود( 6و)5ا عوامممل مختلفممي بممر افممزايش بممروز

 36/6درصد کشت خون اين نمونهها مثبت بوده اسمت

سپسميس و مممرو و ميمر ناشمي از آن دخالممت دارنممد،

در حالي کمه در بررسمي نمونمه هما بمه روش واکمنش

شامل؛ افزايش درمانهماي سمرکوبگر سيسمت ايمنمي،

زنجيرهاي پليمراز( ) PCRبيش از 70درصد موارد مثبت

بکمارگيري تجهيمزات وريمدي ،افمزايش ميمانگين سممني

گزارش شده است()12ا در مطالاه ديگري که به وسيله

جمايممت و افممزايش فراوانممي ارگانيسمم همماي مقمماوم

دينک و همکاران بمر روي  67نمونمهي خمون بيمماران

ميباشند()7ا

بالغ مشکوک به سپسيس انجام پمذيرفت  34/2درصمد

سپسيس يک سندرم باليني است که بمه دنبمال
پاسخ التهمابي نمامنظ و نابجما بمه يمک عفونمت ايجماد

از بيماران کشت خون مثبت داشتند()13ا
در بررسيهماي انجمام شمده مشمخص شمده

ميشودا اين اختالل با وجود عفونت بمه هممراه عاليم

است که بيماران مبتال به سپسيس با کشت خون مثبت

سيستميک عفونت تشمخيص داده مميشمود()8ا کشمت

به درمان طوالنيتري نيازمنمد هسمتند و ميمزان بمروز
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سپسيس بمه عنموان ترکيبمي از يمک عفونمت و

ابتالي بيماران به سپسيس است که مزايايي هم چمون

منصوره مومن هروي و همکاران

عوارض نامطلوب و نياز به بستري در واحمد مراقبمت

روش بررسي

خون منفي است درمان زود هنگام در گروه بما کشمت

بودانمونممهگي مري بممه روش تصممادفي آسممان صممورت

مثبت خون عوارض نامطلوب و دوره بستري در بخش

گرفتا حج نمونمه براسماو فرممول حجم نمونمه در

واحد مراقبت ويژه را کاهش مي دهد()14ا با توجمه بمه

مطالاه هاي کوهورت در همر گمروه 160نفمر محاسمبه

زمانبر بودن کشت خون آگماهي از عواممل پيشمگويي
کنندهي مثبت بودن کشت خون به اخذ اسمتراتژيهماي
مناسب درمماني در ممورد ايمن بيمماران کممک شمايان
مي نمايدا عوامل پيشگويي کنندهي وجود کشمت خمون
مثبت در بيماران با تشخيص باليني سپسيس به خوبي
مشخص نيستا در بررسي انجام شده به وسميله پمره
ويزدومين و همکاران نارسايي متوالي ارگانها ،وجود
مشممکالت زمينممهاي ماننممد نارسممايي کبممد از عوامممل
پيشگويي کننده کشت خون مثبت ذکر شدهانمد()11ا در
مطالاه فوآ و همکاران بيان شده اسمت کمه تفماوت در
عالي حياتي بدو ورود و آزمايشات پروت ين واکنشمي
سيو سلولهاي سفيد خون محيطي ميتواند از عواممل
پيشگويي کننده کشت مثبت خون باشدا با اين حمال در

شممدا اي من مطالاممه کوهممورت بممر روي تممماميممموارد
بسممتري در بيمارسممتان شممهيد بهشممتي کاشممان کممه
تشخيص نهايي آنها به وسيله پزشک مامالج سپسميس
تبت شده بود انجام گرفتا
تشخيص سپسيس بر اسماو وجمود شمواهد
باليني عفونت و وجود حداقل دو مايار از چهار مايمار
سندرم پاسخ سيستميک

التهمابي)(SIRS

شمامل مموارد

زير؛ تب يا هيپوترميدرجمه حمرارت دهماني بماالي 38
درجه سانتي گراد يا زير  36درجمه ،تمايي يماردي يما
ضربان قلب بيش از  90در دقيقمه ،تماييپنمه يما تامداد
نفس بيش از  24در دقيقه و لويوسيتوز ياني شمارش
گلبول سفيد( )WBCدر خون محيطمي بماالي  12000يما
لويوپني ياني شمارش گلبول سفيد در خمون محيطمي
زير  4000يا باندمي بيش از  10درصد شد()1ا

آنمماليز نهممايي ايممن تفمماوتهمما مانمميدار ذکممر نشممده

مايار وورد به مطالامه تبمت تشمخيص نهمايي

اسممت()15ا بمما توجممه بممه اي من کممه شممروع زود هنگممام

سپسيس در پرونده پزشکي بيممار بمه وسميله پزشمک

درمممان آنتمميبيمموتيکي در پروگنمموز نهممايي گممروه

ماممالج و داشممتن کرايترياهمماي الزم بممراي تشممخيص

مبممتال بممه سپس ميس و کشممت مثبممت خممون اتممر مثبممت

سپسيس بودا مايار خمروج عمدم تکميمل کرايترياهماي

داشته و ه چنين شواهد انمدکي در خصمو

عواممل

سپسيس ،ناقص بودن اطالعات پرونده بيماران بودا

پيشگويي کننده کشت مثبت خون موجود اسمت ،همدف

به اين منظور بما مراجامه بمه بايگماني ممدارک

از ايممن مطالاممه بررس مي عوامممل پيشممگويي کننممده در

پزشکي بيمارستان پرونده بماليني ايمن بيمماران ممورد

بيماران مبتال به سپسيس بودا

بررسي قرار گرفت و بر اسماو اطالعمات موجمود در
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ويژه()ICUدر اين بيماران بيشمتر از بيمماران بما کشمت

اين پژوهش يمک مطالامهي کوهمورت تماريخي

عوامل پيشگويي کننده کشت خون مثبت در سپسيس

ابتال به بيماري زمينهاي ،سابقه بسمتري اخيمر ،سمابقه

مخدوش کنندهها با رگرسميون لوجسمتيک انجمام شمد

مصرف اخير آنتي بيوتيک ،اختالل سطس هوشياري در

سطس مانمي داري کمتمر از  0/05در نظمر گرفتمه شمد

بدو ورود ،ميزان درجه حمرارت بمدن ،ميمزان سمرعت

براي آناليز از نرم افزار SPSSاستفاده شدا

رسممموب گلبمممولي( ،)ESRميم مزان پمممروت ين واکنشم مي
سي( )CRPو ميزان مصمرف آنتميبيوتيمک تکميمل شمدا

يافتهها

ه چنين نتايج کشت خون بيماران از نظر مثبت يا منفي

اين مطالاه روي  320بيمار مبتال بمه سپسميس

بودن مورد بررسي قرار گرفت و نتايج در پرسشنامه

بسممتري در بيمارسممتان شممهيد بهشممتي کاشممان در دو

تبت شد .مايار ورود تبت تشخيص نهمايي بمه عنموان

گروه با کشت خون مثبت و کشت خمون منفمي انجمام

سپسيس در پرونده بيمار به وسميله پزشمک مامالج و

شدا ميانگين سني بيماران مورد مطالاه 66/3±13/11

مايار خروج عدم انجام کشت خون براي بيمار يا عدم

سال بودا ميمانگين سمني بيمماران در گمروه بما کشمت

وجود نتيجه کشت خون در پرونمده بيمماربودا کشمت

خون مثبت  67/93±12/12سال و در گروه بما کشمت

خون در محيط کشتهاي مامول انجام شده بود.

منفي  64/67±13/87سمال بمود کمه دو گمروه از نظمر

در اين تحقيق رعايت صداقت و امانت ،استفاده

آممماري اخممتالف مانمميدار داشممتند()p=0/03ا بيشممتر

از روشهاي ماتبر وجديد جهمت اخمذ نتيجمه درسمت،

بيماران همر دو گمروه ممورد مطالامه در گمروه سمني

دقت درحسن استفاده از اطالعات موجود در پروندهها

69م 50سال قرار داشمتندا هم چنمين کمتمرين فراوانمي

بدون ذکر نام و رعايمت صمداقت در تجزيمه و تحليمل

گروه هاي سني در هر دو گروه مربوط به گروه سمني

نت مايج و محرمانممه نگهداشممتن اطالعممات افممراد مممورد

کمتراز  30سال بودا دو گروه از نظر آمماري اخمتالف

بررسمي و در اختيمار گذاشممتن نتمايج بمه گونمهاي يممه

مانيدار نداشتند()p=0/1ا

بتواند در بهبود تحقيق هاي ديگمر ممورد اسمتفاد قمرار

ميممزان  56/2درصممد از بيممماران گممروه کشممت

گيرد ،توجه شد و مطالامه پمس از تصمويب در کميتمه

خمممون مثبمممت و  51/2درصمممد از بيمممماران گمممروه

پژوهش واخالق دانشکده پزشکي انجام پذيرفتا

کشممت خممون منف مي زن بودنممد کممه اخممتالف دو گممروه

يافته هاي مطالاه باد از جممع آوري اوليمه بمه

از نظر آماري مانمي دار

نبمود(1/27ممOR=0/82 )0/53

و بما

()p=0/37ا در بررسي سوابق پزشمکي بيمماران ممورد

جممداول و نمودارهمماي متناسممب نمممايش داد شممدندا

مطالاه مشخص شد که  51/9درصد از بيماران گمروه

مقايسه بمين گمروه هما بمر اسماو توزيمع متغيرهما بما

کشت خون مثبت و  38/1درصد از بيماران در گمروه

تستهاي غير پارامتريمک کماي دو و ممن ويتنمي و يما

کشت خون منفي بمه بيمماري زمينمهاي مبمتال بودنمدا

وسيله شاخصهاي مرکزي و محيطمي توصمي
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پرونده ،پرسشنامه حاوي سواالتي نظير؛ سمن ،جمنس،

تست پارامتريک تميتسمت انجمام شمدا بررسمي تمأتير

منصوره مومن هروي و همکاران

اخممممتالف دو گممممروه از نظممممر آممممماري مانمم ميدار

مثبت  17/5درصد از بيماران گروه کشت خون منفمي

بود(2/73م)p=0/01(OR=1/75)1/12ا

مشاهده شمد کمه نشمانگر وضمايت تقريبما مشمابه دو

بيماران داراي کشمت خمون مثبمت  26/9درصمد و در

مي باشد(0/51م)p=0/76( OR=0/91 )0/01ا هرچند کمه

گروه با کشمت خمون منفمي  15درصمد بمودا فراوانمي

ميزان مرو و مير در بيمماران بما کشمت خمون مثبمت

سابقه بستري اخير در بيمارسمتان در بيمماران گمروه
کشت خون مثبت به شکل چش گيري بيشتر از گمروه
کشممت منفممي بممود(3/64ممم)p=0/01( OR=2/08 )1/19ا
فراواني مليت غير ايراني در بين بيماران گمروه کشمت
خممون مثبممت  5/6درصممد و در بممين بيممماران گممروه
کشت خون منفي  3/7درصد بود که اختالف دو گمروه
از نظر آماري مانمي دار

نبمود(1/88ممOR=0/65 )0/23

())p=0/43جدول )1ا
ميزان هيپوتاسميون در بيمماران گمروه کشمت
خون مثبت  23/8درصد و در گروه کشت خون منفمي
در زمممان پممذيرش هيپوتانس ميون داشممتند کممه نشممانگر
تفمماوت مانمميدار دو گممروه ممميباشممد(3/29ممم)1/05
)p=0/03( OR=1/85ا ش ميوع تمماکيکمماردي در زمممان
پممذيرش در بيممماران گممروه کشممت خممون مثبممت 33/1
درصد و در بيماران گروه کشت خون منفمي برابمر بما
23/1درصممد بممود و بمين دو گممروه اخممتالف مان ميدار
مشممماهده نشمممد(2/69مممم )p=0/05( OR =1/65 )1/0ا
افزايش سرعت تنفس در زمان پذيرش در  40/6درصد
از بيماران با کشت خون مثبت مشاهده شدا اين ميزان
در بيماران با کشت خون منفي  28/8درصمد بمودا دو
گروه از نظر وجود تاکيپنه اخمتالف مانميدار آمماري
داشتند(2/7م)p=0/03( OR=1/69 )1/06ا کماهش سمطس
هوشياري در  16/3درصد بيماران گروه کشمت خمون

476

بيشممتر از بيممماران بمما کشممت خممون منف مي بممود (16/9
درصد در برابر  10/6درصد) ،اما تفماوت دو گمروه از
نظممر آممماري مانمميدار نبممود(3/28مممOR=1/71 )0/89

())p=0/1جدول)2
در مقايسه ميانگين درجه حرارت بدن بيماران
در زمان مراجاه ،مشخص شد که ميانگين دمماي بمدن
بيماران گروه کشت خون منفي بيشتر از بيماران گروه
کشت خون مثبت بود ،امما اخمتالف دو گمروه از نظمر
آماري مانيدار نبود()p<=0/17ا
ميانگين شمارش گلبول سفيد در بيماران گروه
کشممت خممون مثبممت 13/300±5/62ودر گممروه کشممت
خون منفمي 11/950±4/61بمود اخمتالف دو گمروه از
نظر آماري مانيدار بود()p=0/02ا
ميانگين سمطس سمرمي CRPدر بيمماران گمروه
کشت خون مثبت  75/56±32/22ميلي گرم بر ليتمر و
در بيماران گمروه کشمت خمون منفمي 47/22±23/97
ميليگرم بر ليتر بود که سطس ايمن فماکتور التهمابي در
بيماران با کشت خون مثبت به شکل مانيداري بيشتر
از گمروه کشمت خمون منفمي بمود()p<0/001ا ميمانگين
ميزان سديمان گلبول قرممز در بيمماران گمروه کشمت
خون مثبمت و کشمت خمون منفمي بمه ترتيمب

±13/9

 42/81و  32/94±11/54ميليمتر بمر سماعت بمود کمه
نشممانگر اخممتالف مانمميدار دو گممروه در ايممن زمينممه
مي باشد()p<0/001ا شمارش گلبولهماي سمفيد خمون
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فراواني سابقه بستري اخير در بيمارستان در

گمممممروه از نظمممممر کممممماهش سمممممطس هوشممم مياري

عوامل پيشگويي کننده کشت خون مثبت در سپسيس

در بيماران گروه کشت خون مثبت به شکل مانيداري

اين آزمون ،از متغيرهاي مورد بررسي سطس سمرمي

بيشتر از گروه کشت خون منفي بود())p=0/02جمدول

 )75/56±32/22( CRPبممممممممممممما فاصمممممممممممممله

)3ا

اطمينمممان(1/021ممم ،)1/141ميممزان سمممديمان گلبمممول

مثبت از آناليز رگرسيون لجستيک استفاده شدا به اين

1/047مممم )1/110و شممممارش گلبمممولهممماي سمممفيد

منظمممممور متغيرهمممممايي کمممممه در بررسممم مي تمممممک

خون( )p=0/014با فاصله اطمينان( 1/014م )1/132با

واريانممت( (univariantميممزان pکمتممر از  0/2داشممتند در

نتيجه کشت خمون در بيمماران مبمتال بمه سپسميس در

آناليز رگرسيون لجستيک وارد شدندا بر اساو نتمايج

ارتباط ميباشندا

جدول  :1مقايسه مشخصات دموگرافيک وسوابق بيماران در دو گروه مشکوک به سپسيس با کشت خون مثبت ومنفي
گروه
کشت خون مثبت
تاداد
جنسيت

کشت خون منفي

درصد

تاداد

مرد

70

43/8

78

48/8

148

زن

90

56/2

82

51/2

172

53/7

160

100

160

100

320

100

سطس مانيداري

0/37

)OR(CI 95%

(0/82 )0/53-1/27

کمتر از 30

1

0 /6

6

3 /8

2 /2

7

30-49

10

6 /3

14

8 /8

24

7 /5

50-69

79

49/4

85

53/1

164

51/2

 70سال و بيشتر

70

43/7

55

34/3

125

39/1

جمع

160

100

160

100

320

100

سطس مانيداري

0 /1
-

)OR(CI 95%

بيماري زمينهاي

درصد

تاداد

درصد
46/3

جمع

گروه سني

جمع

دارد

77

48/1

99

61/9

176

55/0

ندارد

83

51/9

61

38/1

144

45/0

جمع

160

100

160

100

320

100

0/01

سطس مانيداري

(1/75 )1/12-2/73

)OR(CI 95%

سابقهي بستري

دارد

117

73/1

136

85/0

253

79/1

اخير

ندارد

43

26/9

24

15/0

67

20/9

160

100

160

100

320

100

جمع

مليت

سطس مانيداري

0/01

)OR(CI 95%

(2/08 )1/19-3/64

ايراني

151

94/4

96/3

154

305

95/3

غير ايراني

9

5 /6

6

3 /7

15

4 /7

جمع

160

100

160

100

320

100

سطس مانيداري

0/43

)OR(CI 95%

(0/65 )0/23-1/88

مجله ارمغان دانش م دوره 22م شماره4م مهر و آبان(1396شماره پي در پي)123

477

Downloaded from armaghanj.yums.ac.ir at 5:46 +0430 on Thursday May 23rd 2019

براي تايين عوامل پيشگوئي کننده کشمت

قرممممممز( )42/81±13/9بممممما فاصمممممله اطمينمممممان(

منصوره مومن هروي و همکاران

جدول  :2مقايسه عالئ باليني وپيامد در دو در دو گروه مشکوک به سپسيس با کشت خون مثبت ومنفي
گروه
کشت خون مثبت
هيپوتانسيون

تاکي پنه

تاداد

درصد

ندارد

122

76/3

137

85/6

دارد

38

23/7

23

14/4

61

19/1

160

100

160

100

320

100

سطس مانيداري

0/03

)OR(CI 95%

(1/85 )1/05-3/29
66/9

123

ندارد

107

37

23/1

160

100

دارد

53

33/1

جمع

160

100

76/9

230
90

29/1

320

100

سطس مانيداري

0/05

)OR(CI 95%

(1/65 )1/0-2/69

71/9

ندارد

95

59/4

114

71/3

209

65/3

دارد

65

40/6

46

28/7

111

34/7

جمع

160

100

160

100

320

100

0/03
(1/69 )1/06-2/7

)OR(CI 95%

ندارد

134

83/8

132

82/5

266

83/1

دارد

26

16/2

28

17/5

54

16/9

160

100

160

100

320

100

جمع

پيامد

تاداد
259

سطس مانيداري
کاهش سطس هوشياري

درصد

درصد
80/9

جمع

تاکيکاردي

کشت خون منفي

سطس مانيداري

0/76

)OR(CI 95%

(0/91 )0/01-0/51
83/1

143

بهبود

133

17

10/6

160

100

مرو

27

16/9

جمع

160

100

89/4

276
44

13/7

320

100

سطس مانيداري

0 /1

)OR(CI 95%

(1/71 )0/89-3/28

86/3

جدول  :3مقايسهي ميانگين سطس سرميپروت ين واکنشي سي( ،)CRPميزان رسوب گلبول قرمز ( )ESRو شمارش سلولهاي سفيد خون
()WBCدر دو گروه مشکوک به سپسيس با کشت خون مثبت ومنفي
متغير
درجه حرارت
پروت ين واکنشي سي()CRP
سرعت رسوب گلبولي()ESR
شمارش سلول سفيد خون()WBC

478

گروه

تاداد

ميانگين

انحراف مايار

کشت خون مثبت

160

37/99

1/38

کشت خون منفي

160

38/19

1/15

کشت خون مثبت

160

75/56

32/22

کشت خون منفي

160

47/22

23/97

کشت خون مثبت

160

42/81

13/9

کشت خون منفي

160

32/94

11/54

کشت خون مثبت

160

13/3

5/62

کشت خون منفي

160

11/95

4/61

سطس مانيداري
0/17
>0/001
>0/001
0/02
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تاداد

جمع

عوامل پيشگويي کننده کشت خون مثبت در سپسيس

اکثري مت بيممماران مممرد بودنممد(22و)15 ،21ا جممنس بممه

بحث

کننده کشت مثبت خون در بيماران مبتال بمه سپسميس

عواملي چون سن باال و بيماريهاي زمينهاي با وقموع

بممر روي  320بيمممار بسممتري در بيمارسممتان شممهيد

سپسيس مرتبط هستند()16ا

بهشتي کاشمان در دو گمروه بما کشمت خمون مثبمت و

در بيممماران گممروه کشممت خممون مثبممت 51/9

کشت خون منفي انجام شدا بيشمتر بيمماران در گمروه

درصد و در بيماران در گروه کشت خمون منفمي 38/1

سني 69م 50سال قرار داشتندا ميانگين سمني بيمماران

درصد به بيمماري زمينمهاي مبمتال بودنمدا اخمتالف دو

مورد مطالاه 66/3±13/11سمال بمودا ميمانگين سمني

گروه از نظر آماري مانيدار بمودا در مطالامه پمي ان،

بيماران در گمروه کشمت خمون مثبمت بماالتر از گمروه

ديابت و سرطان شايعتمرين بيمماري زمينمهاي هممراه

کشت خمون منفمي بمود کمه دو گمروه از نظمر آمماري

بودند()22ا در مطالامه درومهلمر سمرطان ،سمن ،عمدم

اختالف مانيدار داشتندا

وجممود تممب ،هيپوگليس ممي و انتوباس ميون مسممتقال بمما

در مطالاه کوبلر ،روي  4999مورد سپسيسس

افزايش مورتاليتي در بيمارستان همراه بود()19اپياممد

شديد در طي يک دوره  7ساله ميانگين سمني بيمماران

دراز مدت سپسيس شديد با افزايش ريسمک عفونتهما،

 57سال بود()15ا در مطالامههماي انگمل ،هاريسمون و

افزايش ميزان بسمتري شمدن مجمدد و کماهش کيفيمت

بالنکو ميانگين سني بيماران نيمز درهممين حمدود بمود

زندگي و افزايش مورتاليتي اسمت احتمماال سمن بماال و

(18م)16ا در مطالاه درومهلر ميانگين سمني بيمماران

بيماري زمينهاي همراه متادد توجيهگر ايمن موضموع

 59/5±16/3بود()19ا ميمانگين سمني بيمماران در هممه

است(25م)23ا
از ميان نشانههماي پاسمخ سيسمتميک التهمابي

مطالا مههمما ماننممد مطالاممه حاضممر بمماالتر از  50سممال

درجه حرارت(تمب يما هيپموترمي) ،تاکيکماردي،

ميباشدا افزايش سمن بمه علمت کماهش ايمنمي بمدن و

()SIRS

کاهش سدهاي آناتوميک دفاعي بدن با افمزايش بمروز

تاکيپنه در مطالاه حاضر ميانگين دماي بدن و شميوع

عفونتها همراه ميباشد()20ا

تاکي کاردي در بيماران گروه کشت خون منفي بيشمتر

در اين مطالاه  43/8درصد از بيماران گمروه

از بيماران گروه کشت خون مثبمت بمود ،ولمي بمين دو

کشممت خممون مثبممت و  48/8درصممد از بيممماران گممروه

گمروه اخممتالف مانميدار مشمماهده نشمد در حممالي کممه

کشت خون منفي مرد بودنمدا علميرغم بيشمتر بمودن

اختالف شيوع تاکي پنه و هيپوتانسيون در دو گمروه

تاداد زنان در هر دو گروه اين اختالف از نظر آمماري

مانيدار بودا

ماني دار نبود در مطالاه درومهلر  57درصد مبتاليمان

در مطالاه وان ورخوون بر روي  3786بيممار

مرد بودند()19ا در مطالاه پي ان ،استولر وکموبلر نيمز

مشخص شد که يافته هاي بماليني ماننمد تماکي کماردي،
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اين مطالاه به منظور بررسي عوامل پيشمگوئي

عنمموان ريسممک فمماکتور بممراي سپس ميس نم ميباشممد و

منصوره مومن هروي و همکاران

آزمايشگاهي ماننمد سمطس  ،CRPشممارش گلبمولهماي

فاکتورهاي پيشگويي کننده کشت مثبت در اين بيماران

سفيد خون ،سطس سرميسدي  ،ميمزان  pHشمرياني و

مميباشممد()27ا در بررسمي ديگممري کممه بممر روي 194

سطس سمرمي اوره بمه پيشمگويي نتيجمه کشمت کممک

بيمار مبتال به سپسيس انجام شد نقش پيشگويي کننده

م ميکننممد()25ا مطالاممه روي بيممماراني کممه بممه دنبممال

سطس سرمي پمرو کلسمي تمونين ،پمروت ين متصمل بمه

سوختگي دچار سپسيس شده بودند نيز نشان داد کمه

ليپوپليساکاريد ،اينترلوکين شش و  CRPمورد بررسي

تاکي کاردي بيش از  130ضربه در دقيقه ،فشار خمون

قممرار گرفممت و مشممخص شممد کممه بمما بررس مي سممطس

متوسط شرياني کمتر از  60ميلميمتمر جيموه و دمماي

سرميپروت ين متصل به ليپوپليسماکاريد ،اينترلموکين

بدن کمتر از  36درجه قادر به پيشمگويي کشمت مثبمت

شش و  CRPکشت مثبمت خمون در بيمماران مبمتال بمه

ميباشند()26ا

سپسيس قابل پيشبيني ميباشد()28ا
ESR

ساليس و همکاران با بررسي  189بيمار کمه بمه

در اين مطالاه ميانگين سطس سرمي CRPو

و شمارش گلبولهاي سفيد خون در گروه کشت خون

دنبال پنوموني شديد بمه سپسميس مبمتال شمده بودنمد

CRP

مشاهده نمودند که شمارش سلولهاي سمفيد بميش از

و ، ESRشمارش گلبولهاي سفيد خون با نتيجه کشمت

 20هزار بر ميليليتمر و سمطس سمرمي CRPبميش از 8

خون در بيماران مبتال به سپسيس در ارتباط بودا

ميل ميگممرم بممر ليتممر بمما کشممت مثبممت خممون همراه مي

مثبمت بيشممتر از گممروه کشمت خممون منفمي بممودا

در مطالاممه وان ورخمموون بممر روي 3786

دارند()29ا

عوامل پيشگويي کننده کشت مثبت در بيماران مبتال به

ويژگيهاي باليني و آزمايشمگاهي روز اول در

سپسيس به دنبال پنوموني اکتسمابي از جامامه ممورد

بيماران مبتال به سپسيس با و بمدون کشمت مثبمت در

بررسي قرار گرفت و مشخص شد که يافتههاي باليني

مطالاهي فوآ مورد بررسي قرار گرفته است که نتمايج

ماننممد سممابقه درمممان بمما آنتميبيوتي مک ،تمماکيکمماردي،

اين پژوهش با مطالاه حاضر و ساير مطالاههمايي کمه

تممماکيپنمممه و هيپوتانسم ميون بيشمممتر از يافتمممههممماي

پيشتر به آنها اشاره شد در تناقض مميباشمدا در ايمن

آزمايشگاهي مانند سمطس  ،CRPشممارش گلبمول هماي

مطالاه  1001بيمار مبتال به سپسيس شديد بستري در

سفيد ،سطس سرميسدي  ،ميزان  pHشمرياني و سمطس

بخش مراقبتهاي ويژه بررسي شدهاندا  58/5درصمد

سمممرمي اوره بمممه پيشمممگويي نتيجمممه کشمممت کممممک

از اين بيماران کشت خون مثبت داشتندا بر طبق نتمايج

ميکنند()25ا در مطالاه ديگمري کمه بمه وسميله نافما و

اين مطالاه احتمال مثبت شدن کشت خمون در ممردان،

همکاران بر روي  40بيمار مبتال به سپسيس انجام شد

مبتاليان به ديابمت مليتموو ،نارسمايي ممزمن قلبمي و

مشممخص شممد کممه سممطس سممرميپروکلس ميتممونين و

نارسايي مزمن کليموي بيشمتر بمودا هم چنمين شميوع
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تممماکيپنمممه و هيپوتانسم ميون بيشمممتر از يافتمممههممماي

اينترلمموکين شمممش در زممممان پممذيرش ،قمممويتمممرين

عوامل پيشگويي کننده کشت خون مثبت در سپسيس

سرميپروکلسيتونين در بيماران با کشت خون مثبمت

کشت خون مثبمت  37درصمد و در بيمماران بما کشمت

بيشتر بوده است در حالي که ارتبماطي بمين شممارش

خون منفي  29درصد بود و ارتباطي بين مثبمت شمدن

گلبولهاي سمفيد خمون و سمطس سمرمي CRPمشماهده

کشت خمون و افمزايش شمانس ممرو و ميمر بيمماران

نشد()14ا

وجود نداشت()19ا نتايج مشابهي در ديگر مطالاههماي

عليرغ محدود بودن مطالاههاي انجمام شمده

انجام شده گزارش شده اسمت( 32و )31ا تنهما در يمک

در ايممن زمينممه و تفمماوت در جمايممت بيممماران مممورد

مطالاه بيماران با کشت مثبت و منفي از نظمر ممرو و

مطالاممه بيشممتر بررس ميهمماي انجممام شممده بممه نقممش

ميممر اخممتالف مانمميدار داشممتندا در مطالاممه فمموآ و

پيشگويي کنندهي شمارش گلبول هماي سمفيد و سمطس

همکاران  44درصد از بيماران با کشمت مثبمت و 35/9

سرمي CRPدر بيماران بما کشمت خمون مثبمت اشماره

درصد از بيماران با کشت منفمي در بيمارسمتان فموت

دارندا نتيجهگيري دقيمقتمر در ايمن زمينمه بمه شمواهد

شممدند کممه اخممتالف مانميدار بمين دو گممروه مشمماهده

بيشتر نياز دارد که انجام مطالاههاي مشابه با مطالامه

شد()14ا

حاضر در جاماه آماري وسميعتمر ضمروري بمه نظمر
ميرسدا

سپسيس مي تواند يمک وضمايت شمديد تهديمد
کننده حيمات باشمد بمه شمکلي کمه  50م 20درصمد از

در اين مطالاه فراواني مرو و مير بيماران بمه

بيممماران مبممتال بممه سپس ميس جممان خممود را از دسممت

دنبال سپسيس در مبتاليان با کشت مثبت  16/9درصد

ميدهند(35م)33ا نتايج مطالاه حاضر نشان داد کمه در

و در مبتاليمان بما کشمت منفمي  10/6درصمد بمود کممه

حدود  13درصد از بيماران مبتال بمه سپسميس ،ممرو

ارتباطي بين مثبت شمدن کشمت و ممرو ميمر بيمماران

نتيجممه نهممايي بيممماري بمموده اسممتا بهبممود وضممايت

وجود نداشمتا در مطالامههماي مامدودي کمه در ايمن

تشخيص و درمان بيمماران موجمب کماهش در ميمزان

زمينه انجام شده اسمت نتمايج مشمابهي گمزارش شمده

مرو و مير بيماران طي سالهاي اخير شمده اسمت بمه

استا در يک مطالاه که نسير و همکماران بمه بررسمي

شکلي که در اياالت متحده فراواني مرو و مير بيماران

فاکتورهاي مرتبط بما ممرو و ميمر بيمماران مبمتال بمه

مبتال به سپسيس از  22/2درصمد در سمال  2008بمه

سپسيس پرداختند ارتباطي بين کشت مثبت و ممرو و

 17/3درصد در سال  2012کاهش يافته است()19ا

مير بيماران مشاهده نشد در حالي که جنسميت ممرد و

از جمله محدوديتهاي اين مطالاه گذشته نگمر

سطس سرمي اينترلوکين شش با افزايش شمانس ممرو

بودن و اتکا به اطالعات موجود درپروندهها بود که در

و مير بيماران در ارتباط بودنمد()30ا در يمک بررسمي

صورت عدم کامل نبمودن اطالعمات پرونمده بيمماران

گذشتهنگر که بر روي  411بيممار مبمتال بمه سپسميس

مجبممور بممه حممذف بيممماران از مطالاممه شممدي در اي من
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شديد انجام شد فراواني مرو و مير در بين بيماران با

منصوره مومن هروي و همکاران

مطالاه فقط به وجود ياعمدم وجمود بيمماري زمينمهاي
توجه شده و نوع بيماري زمينهاي مورد بررسي قرار
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نگرفته استا هرچند سپسيس يک بيماري نسبتا شمايع
در طب عفموني مميباشمد و مطالامههماي متامددي بمه
بررسي اباماد مختلم

ايمن بيمماري پرداختمهانمد ،امما

کماکممان مطالامههمماي بيشممتري بممراي روشممن نمممودن
جنبههاي کمتر شناخته شده سپسيس نياز استا انجام
يک مطالاه با جاماه آمماري وسميعتمر و بمه صمورت
آينمدهنگمر بمه منظمور بررسمي ارتبماط سمطس سمرمي
پروکلسي تونين و سيتوکينهاي التهابي با کشت مثبت
خون در بيماران مبتال به سپسيس ضمروري بمه نظمر
ميرسدا

نتيجهگيري
با توجه به ارتباط بمين مثبمت شمدن کشمت
خون وافزايش مارکرهاي التهابي ،در بيماران سپسيس
افزايش مارکرهاي التهابي ميتواند نشمانگر بماکتريمي
وتسممريع در شممروع آنتميبيوتيمک و دقممت ببيشممتر در
انجام کشت خون براي کش

ارگانيس عامل سپسيس

باشد
تقدير و تشکر
اي من مطالاممه برگرفتممه از پاي مان نامممه دکتممراي
حرفهاي پزشکي به شماره کد اخالق  3841بود کمه در
شوراي پژوهشمي و کميتمه اخمالق دانشمکده پزشمکي
دانشگاه علوم پزشکي کاشان تبمت شمده اسمت ،بمدين
وس ميله از زحمممات مممدير محتممرم شمموراي پژوهش مي
قدرداني ميگرددا
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Abstract
Background and aim: Blood culture is one of the methods of diagnosis of bacterial etiology of
sepsis, but because of the low number of organisms in the blood or the use of antibiotics,
separation of the organism causing sepsis is difficult in this way. This study was designed to
determine the predictive factors for positive blood culture in sepsis patients.
Methods: The present historical cohort study was conducted on 320 patients with sepsis who were
admitted to Shahid Beheshti Hospital in Kashan from October 2013 to October 2014. By examining
patients' records, demographic, clinical and laboratory information including age, sex,
hospitalization, temperature, pressure drop, tachycardia, tachypnea, serum CRP (CRP), white
blood cell count (WBC), red blood cell sedimentation rate) ESR) and treatment outcomes. Data
were analyzed using Chi-square, Mann-Whitney and t-test.
Results: The mean age of patients in the case group was 67.93 ± 12.12 years in the case group
(case group) and 64.67 ± 13.87 in the negative control group (control group). Frequency of
underlying disease, recent history of admission, hypotension and tachypnea in case group were
more than control group. The results of logistic regression analysis indicated that serum reactive
protein level, red blood cell dysplasia and white blood cell count are related to the outcome of blood
culture in patients with sepsis.
Conclusion: Regarding the relationship between positive blood culture and inflammatory markers,
in patients with sepsis, the increased inflammatory markers can be indicative of bacteremia and
accelerate the onset of antibiotics and more precision in conducting blood cultures to discover the
organism of sepsis.
Key words: Sepsis, Blood Cultures, Predictive Factors
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