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کلیدواژهها:
آنتیبیوتیک ،بستری ،نوتروپنی.

چکیده
زمینه و هدف نوتروپنی به صورت شمارش مطلق نوتروفیل کمتر از  5166بر میلیمتر مکعب تعریف می شود .با
توجه به اهمیت تشخخخیص زودهنگام علت نوتروپنی و انجام اقدامات متناسخخب با آن در کاهش مورتالیتی و تحمیل
هزینههای مالی ،ازاینرو مطالعة حا ضر با هدف تعیین مدت زمان ب ستری بیماران مبتال به نوتروپنی برا ساس علت
و آنتیبیوتیکهای مصرفی انجام شد.
روش بررسی این مطالعه بهصورت مقطعی و از نوع توصیفی خخخخ تحلیلی بود .در این پژوهش  555بیمار مبتال به
نوتروپنی از سال  5737تا  5731در بیمار ستان ح ضرت مع صومه (س) قم به صورت سر شماری برر سی شدند.
اطالعات الزم از پروندة پزشکی بیماران از طریق یک پرسشنامه به دست آمد .دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخة
 26و با ا ستفاده از آزمونهای آماری تی م ستقل ،ANOVA ،کای ا سکوئر و آزمون دقیق فی شر تجزیهوتحلیل شد.
سطح معناداری ،کمتر از  6/61در نظر گرفته شد.
یافتهها این مطالعه ن شان داد که بیماران مبتال به بدخیمی باالترین زمان ب ستری در بیمار ستان ( 21-51روز) را
داشخختند .و بیماران مبتال به بیماریهای ویروسخخی کمترین زمان بسخختری در بیمارسخختان (1-8روز) را داشخختند .بر
ا ساس ت شخیص نهایی علت نوتروپنی 86 ،نفر(18/5در صد) دارای بیماری ویرال 23 ،نفر(28/7در صد) سپ سیس،
 52نفر (56/6در صد) بدخیمی 1 ،نفر (8/1در صد) آنمی 8 ،نفر(7/8در صد) ایدیوپاتیک و  7نفر (2/3در صد) ITP
بودند 35/2 .در صد بیماران در طی مدت ب ستری ،آنتیبیوتیک م صرف کرده بودند و  26/6در صد بیماران بدون
دریافت آنتیبیوتیک ،مدت زمان بستری را سپری کرده بودند .بیشترین فراوانی آنتیبیوتیک مصرفی سفتریاکسون
( 21/36درصد) بود.
نتیجهگیری مطالعة حا ضر ن شان داد که ارتباط معناداری بین مدت زمان ب ستری با علت و شدت بیماری وجود
دارد .بنابراین در نظر داشتن فاکتورهایی همچون علت در ابتدای بستری میتواند نقش کلیدی در پیشبرد مدیریت
صحیح در درمان بیماران مبتال به نوتروپنی ایفا کند.
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سال ب ستری شده با ت شخیص اولیه نوتروپنی بودند .معیارهای
خروج از مطالعه ،شخخامل موارد شخخناخته شخخدة نوتروپنی مانند
نوتروپنی در زمی نة کموتراپی ،دارو ها و غیره ،اعزام بی مار به
بیمارسخختانهای دیگر ،ترخیص بیمار با رضخخایت والدین قبل از
تشخیص علت نوتروپنی بیمار بود .نمونهها از طریق پروندههای
ببت شده در بیمارستان حضرت معصومه (س) طی دورهای سه
ساله از ابتدای فروردین  5737تا  5731از بین بیماران بستری
با ت شخیص نوتروپنی انتخاب شدند .در این مطالعه نخ ست بر
اسخاس سخرشخماری ،تمامی پروندههای بیماران که به هر دلیل
مبتال به نوتروپنی بودند مشخخخص شخخدند ،سخخپس  525بیمار
بسخختری با توجه به معیارهای خروج از مطالعه (بیمارانی که در
ابتدای ب ستری شمارش نوتروفیل نرمال دا شتند و طی ب ستری
دچار نوتروپنی شخخدهاند) بررسخخی شخخدند که  56بیمار به علت
ترخیص زودهنگام با ر ضایت شخ صی از مطالعه خارج شدند و
 555بیمار باقیمانده مورد مطالعه قرار گرفتند .برای گردآوری
اطالعات از پرس شنامه استفاده شد .در این روش پروندة تمامی
بیماران بستری با تشخیص نوتروپنی از بایگانی استخراج شد و
اطالعات دموگرافیک ،شاخصهای آزمای شگاهی ،شرح حال و
سیر بیماری و غیره وارد برگه پر س شنامه شد .دادهها تو سط
نرمافزار  SPSSنسخخخة  26توسخخط شخخاخصهای آمار توصخخیفی
بیان شخخخد .برای مقایسخخخة متغیرهای کمی بین گروه ها از تی
م ستقل و  ANOVAو برای متغیرهای کیفی از کای ا سکوئر و
آزمون دقیق فیشخخر اسخختفاده شخخد و سخخطح معناداری کمتر از
 6/61در نظر گرفته شد.

تولد باال بوده و سپس به سرعت طی  52ساعت رو به کاهش
گذاشخخخته که این کاهش ،تا یک هفته ادامه مییابد .پس از آن
به مدت یک سخخال تعداد این سخخلول در خود بابت بوده ولی از
آن پس با روندی کند رو به کاهش میگذارد تا به حدود مقادیر
در افراد بزرگسخخال میرسخخد .نوتروپنی ممکن اسخخت طی چند
روز رخ بدهد که در این صخخورت حاد تلقی میشخخود یا ممکن
است ظرف ماهها تا سالها حادث شود که در این صورت مزمن
نامیده می شود .نوتروپنی به صورت شمارش مطلق نوتروفیل
)(ANCکمتر از  1500 mmتعریف میشخود ] [5و میتوان آن
را بهصخخخورت نوتروپنی خفیف ،وقتی شخخخمارش نوتروف یل بین
5666خخخخ 5166قرار دارد ،نوتروپنی متوسط ،وقتی بین -166
 5666قرار دارد و نوتروپنی شخخخد ید ،وقتی شخخخمارش مطلق
نوتروفی خل کمتر از  166اسخخخخت تعریف کرد ] .[2نوتروپنی
تشخخخخیص افتراقیهای زیادی دارد و گاهی اوقات نیاز به مدت
زمان و مداخالت بیشخختر پزشخخکان برای بررسخخی هرچه بیشخختر
نوتروپنی ا ست] .[7نوتروپنی به دو صورت اکت سابی و اربی به
وجود میآید .نوع اکت سابی آن شایع ا ست و اغلب در ارتباط با
دارودر مانی اسخخخخت و اشخخخ کال غا لب این دارو ها ،دارو های
شیمیدرمانیاند که برای انواع مختلف سرطانها و بیماریهای
ایمونولوژ یک به کار میرو ند .نوتروپنی در ارت باط با واکنش
ایدیوسخخخنکرات یک نسخخخ بت به داروهایی مان ند فنوت یازین ها،
سولفونامیدها ،پنی سیلینها ،سفالو سپورینها و وانکومای سین
دیده می شود ] .[8همچنین نوتروپنی را میتوان ،به دو صورت
حاد و مزمن بر اسخخخاس طول دوره از  7تا  8ماه بر اسخخخاس
مطالعات مختلف تعریف کرد][8 ،1
از جمله علل نوتروپنی در اطفال میتوان سندرم کا ستمن،
سخخخندرم شخخخواخمن د یاموند ،نوتروپنی مادرزادی خوشخیم،
نوتروپنی سیکلیک ،نوتروپنی ایزوایمیون و نوتروپنی اتوایمیون
را نخخام برد ] .[3از طرفی نوتروپنی بخخا عالئم مختلفی بروز
مییابد .عفونت غشخخای مخاطی ،ژنژیویت ،آبسخخههای پوسخختی،
لنفادن یت ،اختالل در بهبودی زخم ها و فقدان چرک از جمله
تظاهرات مختلف آن است ].[6
تشخیص زودهنگام علت نوتروپنی و انجام اقدامات متناسب
با آن در کاهش مورتالیتی و تحم یل هزی نه های مالی بر فرد و
جامعه نقش کلیدی دارد .ازاینرو مطالعة حا ضر با هدف تعیین
مدت زمان ب ستری بیماران مبتال به نوتروپنی برا ساس علت و
آنتیبیوتیکهای مصرفی انجام شد.

یافتهها
در مطالعة حاضر 555 ،بیمار بستری در بیمارستان حضرت معصومه
(س) قم که در محدودة سنی  5ماه تا  52سال بودند ،مطالعه شدند
که شخخامل  81نفر مرد ( 16/8درصخخد) و  88نفر زن (85/8درصخخد)
بودند .میانگین و انحراف معیار سخخنی بیماران  5/36±2/88سخخال و
میانگین مدت زمان بستری  8/63±8/65روز بود.
براسخخاس شخخدت نوتروپنی  36بیمار ( 36/7درصخخد) دارای
نوتروپنی خفیف 28 ،بیمخار( 27/8درصخخخخد) دارای نوتروپنی
متو سط و  3بیمار ( 8/7در صد) دارای نوتروپنی شدید بودند.
همچنین بر اسخخخخاس تشخخخخیص ن هایی ع لت نوتروپنی86 ،
نفر( 18/5درصخخد) دارای بیماری ویرال 23 ،نفر(28/7درصخخد)
سپ سیس 52 ،نفر (56/6در صد) بدخیمی 1 ،نفر ( 8/1در صد)
آنمی 8 ،نفر(7/8در صد) ایدیوپاتیک و  7نفر (2/3در صد) ITP
بودند 35/2 .در صد بیماران در طی مدت ب ستری آنتیبیوتیک
دریافت کرده و  26/6درصد بیماران بدون دریافت آنتیبیوتیک
مدت زمان بستری را سپری کرده بودند.

روش بررسی
نوع مطالعة حاضر مقطعی گذشتهنگر بود که به صورت توصیفی
– تحلیلی انجام شد .جامعة مورد پژوهش ،بیماران 5ماه تا 52
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جدول  .0توزیع جنسی بیماران بر اساس علت نوتروپنی

علت نوتروپنی
آنمی
ایدیوپاتیک
ITP

بدخیمی
سپسیس
وایرال

پسر
 6/3(5درصد)
 2/3( 7درصد)
 5/6( 2درصد)
 8/7( 3درصد)
 57/15( 51درصد)
 77/77( 73درصد)

دختر
 7/8( 8درصد)
 6/3(5درصد)
6/3(5درصد)
 8/1(1درصد)
 56/65(52درصد)
 26/32(27درصد)

در تحلیل آماری داده ها ،بین جنسخخخیت و علت نوتروپنی
راب طه مع ناداری وجود نداشخخخخت ( .)p=6/186ولی ارت باط
معناداری بین علت نوتروپنی و میزان مورتالینی وجود داشخخت.

P value

P value = 6/186

همچنین بین سخخخن و ع لت نوتروپنی راب طة مع ناداری وجود
داشت (.)p=6/663

جدول  .2ارتباط بین سن و علت نوتروپنی

علت نوتروپنی

min

Max

Mean ±SD

آنمی
ایدیوپاتیک

6
6

3
3

7± 7
7± 8

ITP

2

1

5± 7

بدخیمی

6

8

5± 2

سپسیس

6

3

5± 6

وایرال

6

55

2± 5

P value

P value = 6/663

جدول  .3ارتباط بین علت و شدت نوتروپنی
علت نوتروپنی

نوتروپنی متوسط و شدید

نوتروپنی خفیف

آنمی

 52/5( 8درصد)
 6(6درصد)
8/5(2درصد)
 23/7(3درصد)
 28/2(6درصد)
 76/7(56درصد)

 5/7(5درصد)
 1/5( 8درصد)
 5/7( 5درصد)
 7/6( 7درصد)
 28/8( 53درصد)
 88/5(16درصد)

ایدیوپاتیک
ITP

بدخیمی
سپسیس
وایرال

P value

P value = 6/666

جدول  .4ارتباط بین سن و علت نوتروپنی

زمان بستری

خفیف

متوسط و شدید

Mean±SD

Mean±SD

P value

8/88±7/223

3/12±3/688

6/666
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آن وجود نخخدارد و گخخاهی بیمخخاران پس از بهبودی عالئم
بیماری شان و ترخیص از بیمارستان برای آزمایشهای پیگیری
مراجعخخه نمیکننخخد کخخه بخخا برطرف کردن این نقص میتوان
نوتروپنی را به طور صخخخحیح تری مدیر یت کرد .از طرفی در
مطالعة ما ن سبت به مطالعة دترمری و همکاران در صد باالتری
از بی ماران را بدخیمی ها تشخخخک یل میداد ند که اهم یت این
موضخخخوع را میرسخخخاند که با درخواسخخخت بهموقع تسخخختهای
تشخیصی بدخیمی از جمله آسپیراسیون مغز استخوان میتوان
تشخیص دقیقی گذاشت و درمان بهموقع را آغاز کرد.
در این مطالعه  28/7درصخخخد علل نوتروپنی ،سخخخپسخخخیس
گزارش شخخد در مطالعة آنجلینو و همکاران ] [57که در سخخال
 2658روی  568کودک بستری انجام شد ،عفونت ،علت اصلی
بیماران نوتروپنیک حاد شخخناخته شخخد .همچنین آنها نشخخان
داد ند که ارت باط مع ناداری بین  ANCو عود بی ماری وجود
ندارد .همچنین اودیا ] [3نیز در مطالعه دیگری ،عفونت ها را
علت اصلی نوتروپنی گزارش کرد.
م طال عة فاط مه القح طانی ] [52که با عنوان نوتروپنی در
بیمار ستانهای سطح سه :اپیدمیولوژی و یافتههای حا صل از
ک شت ،در سال  2666منت شر شد؛ از بع ضی جهات ،نتایجی
مشخخابه با مطالعة ما داشخخت .نتایجی که به دسخخت آمد به این
صخخخورت بود  73 :نفر مذکر و  16نفر مؤ نث بود ند .م یانگین
شخخخمارش مطلق نوتروفیل  5568بود 66 .نفر  36/3درصخخخد
نوتروپنی خفیف ،و  3نفر  3/7درصد نوتروپنی متوسط داشتند.
در  33/7در صد موارد ،من شأ عفونی در بیمار یافت شد .تفاوت
این مطالعه با مطالعة حاضخخر در معیارهای ورود بود .برای مثال
بیمارانی که در حال دریافت کموتراپی نوتروپنیک شخخده بودند
نیز وارد مطالعه شخخخدند ،درحالی که در مطالعة حاضخخخر ،این
بی ماران جزء نمو نه نبود ند .ت فاوت دیگر در این بود که در
مطالعة القحطانی ،محدودة سخخنی خاصخخی برای بیماران در نظر
گرفته ن شد و افراد بزرگ سال هم وارد مطالعه شدند که این از
دقت مطالعه برای گزارشدهی میکاهد.
در مجموع هدف اصخخخلی در این پژوهش ارزیابی جنبههای
اپیخخدمیولوژیخخک و بخخالینی مربوط بخخه بیمخخاران نوتروپنیخخک
ب ستری شده در بیمار ستان ح ضرت مع صومه (س) قم بود که
تفاوت های معناداری در این زمینه مشخخخخص شخخخد ،از جمله
اینکه ارتباط معناداری بین شخخخدت نوتروپنی و علت نوتروپنی
وجود داشخت که میتوان آن را اینگونه توجیه کرد که بیماران
مبتال به علل ویرال یا ایدیوپاتیک ،سخخخیر بالینی خوشخیمتر و
گذراتری را طی میکنند و بیماران مبتال به بدخیمی طبیعتاً
دچار پروسخخخه شخخخدیدتر و وخیمتری هسخخختند .با اطالع از این

بحث
در این م طال عه ارت باط مع ناداری بین ع لت نوتروپنی و میزان
مورتالینی وجود داشخخت .در این رابطه باید این نکته را اضخخافه
کرد که مورتالیتی در بیمارانی رخ داده که دچار سخخپسخخیس و
یک مورد هم  AMLبودهاند و دچار نوتروپنی در حد متوسخخط
شدهاند و مرتبط با پرو سههای خفیفتر مثل علل وایرال نبوده
است .همچنین ارتباط معناداری بین مدت زمان بستری و علت
نوتروپنی وجود داشخخت .بیماران با بیماری بدخیمی بیشخخترین
زمان بسخختری را داشخختهاند که ناشخخی از این مطلب اسخخت که
اقدامات تشخخخخیصخخخی و درمانی برای این گروه زمانبر بوده و
طبیعتاً بهطور معناداری بی شتر از دیگر بیماران ا ست از طرفی
بیماران با بیماری وایرال با کشخخخف ارتباط نوتروپنی شخخخان با
پروسخخخه وایرال و بهبودی سخخخریعتر عالئمشخخخان زودتر مرخص
میشخخخوند .در مطالعهای دیگر که دترمری و همکاران] [56در
سخخخال  2657انجام دادند وقوع ،خصخخخوصخخخ یات و پ یامدهای
نوتروپنی اولیه در  83کودک بیمار ب ستری شده به علت اولیة
نوتروپنی انجام شد ،متوسط سن بیماران  2/8سال و میانگین
ANC 456بود و علل بیماری بهصخخخورت 52درصخخخد نوتروپنی
مادرزادی 8 ،درصخخد نوتروپنی سخخیکلیک88 ،درصخخد نوتروپنی
اتوایمیون77 ،درصخخخد نوتروپنی ایدیوپاتیک و 3درصخخخد دیگر
تشخخخیصها گذاشخخته شخخد ،اکثریت بیماران بهبود پیدا کردند.
بهصخخورت مقایسخخهای تعداد نمونههای پژوهش حاضخخر باالتر از
مطالعة قبلی اسخت و میانگین سخنی در محدودة پایینتری بود
که نا شی از این ا ست که ما محدوده باالی سنی را  52سال
قرار دادیم .همچنین باالتر بودن م یانگین  ANCدر م طال عة
حا ضر را میتوان اینطور توجیه کرد که در این مطالعه در صد
باالتری از بی ماران را پروسخخخه های ویرال و با سخخخیر گذرا و
خوشخیم تشخخخکیل میدادند و بهطور طبیعی با افزایش تعداد
بی مارانی که بی ماری خوش خیم تر و خفیفتر دارند ،م یانگین
ANCافزایش می یا بد .لی ندکوییسخخخت و هم کاران ] [55در
مطالعه دیگری که طی  1سخخخال روی نوتروپنی اطفال انجام
دادند ،ترتیب علت نوتروپنی بهصخخورت اتوایمیون 25درصخخد ،
ایدیوپاتیک 23در صد ،نا شی از دارو 8در صد ،پ ست اینفک شن
26در صد ،نژادی 57در صد و مادرزادی 3در صد بود ] .[55این
تفاوت بین نتایج بهدسخخختآمده در تحقیق حاضخخخر با مطالعات
قبلی احتماالً ناشی از نوع آزمایشهای تشخیصی متفاوت است
که از مخفی ماندن زمی نة اتوایمیون نوتروپنی جلوگیری کرده
ا ست .همچنین یکی از نقای صی که در سیر درمان ما ن سبت به
مطالعات دیگر از جمله دترمری ولیندکویسخخخت وجود دارد این
است که پیگیری دقیقی از نظر سیر شدت نوتروپنی و پایداری
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 از طرفی عدم پیگیری دقیق پس از ترخیص در.از خطا نی ست
ب یمخخاران و عخخدم درج آن در پرونخخدة درمخخانی ب یمخخاران از
 از سخخخوی دیگر این.محدود یت های دیگر این مطالعه اسخخخت
مطالعه برای نخ ستین بار در ا ستان قم انجام شد و ن سبت به
مطالعات قبلی معیارهای ورود بیماران دقیقتر انتخاب شخخخد و
.احتمال وجود یافتههای مخدوشکننده حذف شد

... بررسی مدت زمان بستری بیماران مبتال به نوتروپنی براساس

موضخخخوع میتوان اینگونه بیان داشخخخت که اگرچه نوتروپنی
مو ضوعی مهم در اطفال ب ستری بهح ساب میآید ولی با توجه
به فراوانی باالی علل ویرال و سخخپسخخیس و درنتیجه نوتروپنی
 منطقی به نظر میر سد که از،خفیف و متو سط در این مطالعه
انجام اقدامات ت شخی صی و درمانی بیمورد در این زمینه پرهیز
.شود
همچنین یکی از نقایصی که در سیر درمان بیماران مطالعة
 این بود که،حاضخخخر نسخخخبت به مطالعات دیگر وجود داشخخخت
پیگیری دقیقی از نظر سیر شدت نوتروپنی و پایداری آن وجود
ندارد و گاهی بی ماران پس از بهبودی عالئم بی ماریشخخخان و
ترخیص از بی مارسخخخ تان برای پیگیری آز مایش ها مراج عه
نمیکن ند که با برطرف کردن این نقص میتوان نوتروپنی را
.بهطور صحیحتری مدیریت کرد
در مطالعة حاضر با محدودیتهایی مواجه بودیم که یکی از
مهمترین شان استفاده از پروندة ببت شدة بیماران بود که عاری
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Abstract
Received: 2018/01/16

Background Neutropenia is defined as absolute neutrophil counts of Accepted: 2018/02/27
less than 1,500 cubic millimeters. This differential diagnosis involves
a lot of normalization to a life-threatening disorder. Considering the
importance of early detection of the cause of neutropenia and its
appropriate measures to reduce mortality and impose financial costs,
this study was conducted to determine the duration of admission of
neutropenic patients based on the cause and antibiotics used.
Methods . This cross-sectional study was descriptive-analytic. In this
study 111 patients with neutropenia from 1962 to 1395 were surveyed
at Masoumeh Hospital in Qom. Information was obtained from a
patient's medical record through a questionnaire. Data were analyzed
by SPSS software version 20 using independent t-test, ANOVA, Chisquare and Fisher's exact test. The significance level was considered
to be less than 0.05.
Results This study showed that patients with malignancy had the
highest hospitalization time (25-35). Patients with viral diseases had
the least hospitalization time (5-4 days). 71.2% of patients consumed
antibiotics during the hospitalization period and 28.8% of patients
without antibiotics had spent the duration of admission. The highest
frequency of antibiotics was ceftriaxone (25.98%).
Conclusion . The present study showed that there is a significant
relationship between the duration of hospitalization and the cause and
severity of the disease. Therefore, considering factors such as the
Keywords: antibiotic، hospitalization,
cause at the start of admission, it can play a key role in advancing a
neutropenia.
proper management in treating patients with neutropenia.
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