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Abstract
Background and Aim: Disseminated intravascular coagulation (DIC) is a pathologic activation of the blood
coagulation system in various organs of the body, which is one of the most common paraclinical disorders in
intensive care unit (ICU) patients. In this study, the incidence of DIC-like syndrome and its effect on mortality
rate and hospitalization days in patients in the intensive care unit were evaluated.
Methods: This study included a historical cohort in which demographic and clinical data of patients
admitted to the ICU of the Imam Hossein Hospital between 2013 and 2017 years was collected from the ICU
database. The incidence of DIC-like syndrome was calculated and reported 48 hours after the patient entered the
ICU. Mortality rate or discharge was the primary outcome. Duration of hospitalization in the ICU was a
secondary outcome and was recorded in all patients.
Results: A total of 1257 patients admitted to the ICU were evaluated and the incidence of DIC-like
syndrome in these patients was 5.7% (n=72). Of the 72 patients with DIC-like syndrome, 43 were men, 58 of
whom were over 40 years of age. Most patients had an Apache score of 15-20. The mean number of
hospitalization days were 22.8 days for patients with DIC syndrome (72 patients) and 18 days for other patients
(1,185 patients) (P = 0.06), and most patients with DIC syndrome were admitted to the ICU for more than 28
days . Mortality was significantly higher in patients with DIC-like syndrome than in other ICU-treated patients.
There was no significant relationship between DIC-like syndrome and age and sex variables, and APACHE
scores. In other reported data, no significant difference was found between DIC-like syndrome patients and
other ICU patients.
Conclusion: The incidence of DIC-like syndrome leads to an increase in mortality rates in ICU patients.
This suggests that any coagulation disorder, even limited to laboratory results, should be immediately followed
and treated.
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بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 96-92
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کوچک*1

 1دانشیار مراقبتهای ویژه ،بخش مراقبتهای ویژه ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 2رزیدنت بیهوشی ،بخش مراقبتهای ویژه ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 3استادیار مراقبتهای ویژه ،بخش مراقبتهای ویژه ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 4استادیار داروسازی بالینی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :انعقاد درون رگی منتشر ( ،)DICفعالشدن پاتولوژیک سیستم انعقاد خون به صورت منتشر در رگهای مختلف بدن
است ،که از شایع ترین اختالالت پاراکلینیکی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه ( )ICUمی باشد .در مطالعه حاضر ،میزان بروز
سندرم شبه  DICو تاثیر آن بر میزان مورتالیتی و روزهای بستری در بیماران بخش مراقبت های ویژه ارزیابی شد.
روشها :مطالعه حاضر به روش کوهورت تاریخی بین سالهای  92تا  96از طریق رجوع به بانک اطالعاتی بخش مراقبت های ویژه
بیمارستان امام حسین (ع) و ثبت اطالعات دموگرافیک و بالینی موردنیاز انجام شد .میزان بروز سندرم شبه  DICبعد از  48ساعت از ورود
بیمار به  ICUمحاسبه و گزارش شد .میزان مورتالیتی یا ترخیص بعنوان پیامد اولیه و طول مدت بستری در  ICUبعنوان پیامد ثانویه در
همه بیماران ثبت گردید.
یافتهها :در مجموع  1257بیمار بستری در  ICUارزیابی شد که میزان بروز  DIC-like syndromeدر این بیماران برابر 72( % 5/7
نفر) بود .از  72بیمار با  DIC-like syndromeتعداد  43نفر مرد بودند ،تعداد  58نفر سن باالتر از  40سال را داشتند .بیشتر بیماران مورد
ارزیابی نمره آپاچی  15-20داشتند .میانگین روزهای بستری ،برای بیماران با سندرم  72( DICبیمار) برابر  22/8روز و برای دیگر بیماران
( 1185بیمار) برابر  18روز بود ( )P=0.06و همچنین بیشتر بیماران با سندرم  DICبیش از  28روز در  ICUبستری بودند .مورتالیتی ،در
بیماران مبتال به  DIC-like syndromeبه صورت معناداری از دیگر بیماران بستری در  ICUباالتر بود .بین ابتال

به DIC-Like

 Syndromeو متغیرهای سن و جنس و نمره  APACHEارتباط معناداری به دست نیامد .همچنین در دیگر داده های گزارش شده
اختالف معنی داری بین بیماران  DIC-like syndromeبا دیگر بیماران بستری در  ICUمشاهده نشد.
نتیجهگیری :بروز  DIC-like syndromeمنجر به افزایش میزان مرگ و میر در بیماران بستری در  ICUمی گردد .بنابراین هرگونه
اختالل انعقادی حتی منحصر به نتایج آزمایشگاهی باید بالفاصله پیگیری و درمان گردد.
کلیدواژهها :انعقاد منتشر داخل عروقی ( ،)DICبخش مراقبتهای ویژه ( ،)ICUمرگ و میر.
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مقدمه

روشها
نوع مطالعه ،مکان و زمان انجام مطالعه :مطالعه حاضر از
نوع توصیفی تحلیلی است که به صورت Historical Cohort
بعد از تایید در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اجرا شد .در این مطالعه پرونده تمام بیماران با سن بیشتر از 18
سال پذیرش شده به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام
حسین(ع) در سالهای  1392تا  1396مورد بررسی قرار گرفت.
معیارهای ورود و خروج :معیارهای ورود شامل بیماران
بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام حسین از سال
 92تا  ،96سن باالی  18سال ،طول مدت بستری در  ICUبیش
از  48ساعت 40>PTT ،ثانیه ،1/2 >INR ،افت پالکت بیشتر
یا مساوی  %50نسبت به زمان پذیرش در  ICUو یا پالکت
کمتر از  150˟103 /Lبود .معیارهای خروج شامل وجود هرگونه
اختالالت انعقادی در کمتر از  48ساعت از زمان بستری در ،ICU
سن کمتر از  18سال و داشتن اطالعات بالینی ناقص بود.
تعریف عملیاتي  :DIC-Like Syndromeدر مطالعه
حاضر  INR>1.2و  PTT>40 SECONDSو افت پالکت
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انعقاد درون رگیی منتشیر
]) coagulation (DICیک سندرم کلینیکی و پاتولوژییک اسیت
که با فعال شدن سیستمیک ترومبوز گسترده شناخته میی شیود و
منجر به نارسایی خون در اندام و نقص عملکرد اندام می گیردد.
عالوه بر این ،انعقاد درون رگی منتشیر باعی تخرییپ پیروتئین
های انعقادی همراه با فعال شدن گسترده آبشار انعقاد شیده ،کیه
ممکن است منجر به خونریزی شدید شود .خونریزی غیرعادی از
نواحی مختلف بدن مثل دهان ،بینی و ناحیه واژینال از نشانههای
بارز انعقاد گسترده داخل عروقی است .در صورت ابتالی فیرد بیه
سرطان ،لخته شدن خون بیه آرامیی شیروع شیده و بیه صیورت
خونریزی از وریدها بروز میکند .سایر عالئم شیامل لختیه شیدن
خون به دالیل نامشخص ،فشار خون پایین ،کبودی اعضای بدن،
خونریزی از واژن یا مقعد ،نقاط قرمز روی پوست ییا Petechiae
می باشند (1و.)2
انعقاد درون رگی منتشر بطور خود به خودی رخ نمی دهد
بلکه به دالیل مختلفی به صورت ثانویه رخ می رهد و اکثرا در
نتیجه یک بیماری و یا محرک اولیه ایجاد میشود .عفونت،
آسیپ به ارگان ،التهاب ،جراحی و سرطان ،همگی از علل بروز
انعقاد درون رگی منتشر هستند .سایر عواملی که ممکن است
باع این پدیده شود شامل دمای پایین بدن یا هیپوترمیا،
مارگزیدگی ،التهاب پانکراس ،سوختگی ،مشکالت دوران بارداری
و شوک عصبی می باشد .اگر انعقاد درون رگی منتشر به موقع
درمان نشود ،کمبود فاکتورهای انعقادی و پالکتها منجر به
خونریزی شدید و حتی مرگ میگردد (3و.)4
با توجه به میزان فاکتورهای انعقادی و سطح پالکتهای
خونی حاصل از آزمایش خون ،میتوان بروز لخته خونی را
پیشبینی کرد .تستهایی مثل Complete Blood Cell
 ،Countشمارش پالکت ،PTT ،تست  D-dimer ،PTو میزان
فیبرینوژن سرم ،کمک شایانی به تشخیص احتمال ایجاد لخته
خون میکند .انعقاد درون رگی منتشر اگر به طور مناسپ درمان
نشود ،عوارض جبران ناپذیری به همراه دارد .این عوارض به دلیل
لخته شدن سریع خون در مراحل اولیه و کمبود فاکتورهای
انعقادی در مراحل پایانی می باشد .هیپوکسی ارگانها و سکته در
فاز اول و خونریزی شدید داخلی و خارجی در فاز دوم انعقاد
درون رگی منتشر قابل مشاهده است (.)5-11
درمان این اختالل ،به علت بروز آن بستگی دارد .بیشتر
مواقع ،پزشکان با استفاده از ماده ضد انعقاد هپارین ،میتوانند
جلوی تشکیل لخته خون را بگیرند ،اما در مواردی که کمبود
فاکتور انعقادی و خونریزی شدید وجود داشتهباشد ،هپارین به
هیچ وجه توصیه نمیشود .در این افراد ابتدا باید تزریق پالسما
برای جبران فاکتور انعقادی و پالکت صورت گیرد ،سپس علت
اصلی بیماری مشخص شده و درمان شود .این افراد بسته به
[Disseminated intravascular

شرایطی که دارند ،باید داروهای رقیق کننده خون مصرف کنند
تا بیماری عود نکند (5و.)12
بروز  DICاز  %9تا  %19در بیماران پیذیرش شیده بیه ICU
گزارش شده است و با مرگ و میر باال همیراه بیوده اسیت کیه از
 %45تیا  %78متغییر اسییت (3و .)13-15یکییی از دالییل اصییلی
گزارش میزان بروزهای متفاوت ،معیارهای مختلفی است که برای
تشخیص  DICدر مطالعات مختلف استفاده میی شیود .مهمتیر از
همه ،اکثر مطالعاتی که با جزئیات ،بروز  DICرا بررسی کرده اند،
رویکرد مبتنی بر جمعیت نداشته اند ( .)14عالوه بر این ،مطالعات
تا به امروز بیشتر توصیفی بوده و محدود به عوامل خطیر خاصیی
برای  DICبوده اند (17و .)16مطالعیات معیدودی ،مییزان بیروز
 DICدر ایاالت متحده را گزارش کرده است و این تحقیق تنهیا
به یک دوره یک ساله محدود بوده است (18و .)16ارزییابی هیای
گستردهتر در طول دوره های طوالنی مدت می تواند بینش هیای
مربوط به روند  DICدر طول زمان را فیراهم کنید .در واقیع ،بیا
پیشییرفتهای اخیییر در ارائییه مراقبییت هییای درمییانی در  ICUو
فرایندهای پزشکی همواره در حال تغییر ،بروز سایر سیندرم هیای
مراقبت های حیاتی مانند  ARDSدر دهه گذشته کیاهش یافتیه
است (.)19
مطالعه حاضر برای نخستین بار در ایران ،بیه بررسیی مییزان
بیروز  DIC-like syndromeدر بیمیاران بزرگسیالی بسیتری در
بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام حسین تهیران کیه طیی
سالهای  92تا  96بستری بوده اند ،می پردازد و همچنیین ارتبیاط
بین  DIC-like syndromeبا میزان مورتالیتی و روزهای بستری
این بیماران در  ICUارزیابی شد.
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نتایج
در مطالعه حاضر ،در مجموع  1257بیمار بستری در بخش
مراقبت های ویژه بیمارستان امام حسین (ع) در سال های -92
 96ارزیابی شد که میزان بروز  DIC-like syndromeدر این
بیماران برابر  72( % 5/7نفر) محاسبه شد (نمودار .)1-بیشتر
بیماران ( 21نفر) مبتال به  DIC-like syndromeمربوط به سال
 1395بود (نمودار.)2-

نمودار .1-میزان بروز  DIC-like syndromeدر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه طی سالهای 92-96

نمودار .2-میزان بروز  DIC-like syndromeدر سالهای  92 -96در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه
مجله طب نظامي

دوره  ،20شماره  ،3مرداد و شهریور 1397

Downloaded from militarymedj.ir at 0:11 +0330 on Sunday February 17th 2019

بیشتر یا مساوی  %50نسبت به زمان ،پذیرش در  ،ICUو یا
پالکت کمتر از  150˟103 /Lدر یک نوبت اندازه گیری بعنوان
 DIC-Like Syndromeلحاظ شد (.)20
حجم نمونه :در مطالعه حاضر با توجه به معیارهای ورود و
خروج ،پرونده همه بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه طی
سالهای  92تا  96با روش سرشماری بررسی شدند.
روش ثبت اطالعات :برای جمع آوری اطالعات بیماران
بستری در بخش  ICUطی سالهای  92تا  ،96پژوهشگر به بانک
اطالعاتی بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام حسین (ع)
مراجعه داشت و اطالعات مورد نیاز را در چک لیست ثبت نمود.
این اطالعات شامل سن و جنس بیمار ،سرویس بستری کننده در
 ،ICUعالیم حیاتی ،تشخیص اولیه و ثانویه ،دلیل بستری شدن
در  ،ICUنوع عمل جراحی ،آزمایشات روزانه ،تعداد روزهای
بستری شدن در  ،ICUمیزان ونتیالسیون مکانیکی ،شدت
بیماری ،وضعیت کوموربیدیتی ،میزان مرگ و میر در خالل
بستری در  ICUبود .میزان بروز سندرم شبه  DICبعد از 48
ساعت از ورود بیمار به بخش  ICUمحاسبه و گزارش شد.
اطالعات دموگرافیک و بالینی ذکر شده برای دیگر بیماران
بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام حسین (ع) بین
سالهای  92تا  96نیز ثبت گردید که تمام معیارهای ورود به غیر
از اختالالت انعقادی مذکور را داشتند .برای تایید کیفیت ثبت
دادهها ،نظارت مستقیم متخصص مراقبتهای ویژه در طی مطالعه
وجود داشت.
پیامدهای اولیه و ثانویه :پس از بررسی رخداد سندرم شبه

 DICبعد از  48ساعت ،میزان مورتالیتی یا ترخیص بعنوان پیامد
اولیه و تعداد روزهای بستری در  ICUبعنوان پیامد ثانویه در
بیماران ثبت گردید.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها :برای توصیف دادهها از
فراوانی و درصد ،میانگین ،انحراف معیار ،میانه ،دامنه استفاده شد.
برای بررسی مقایسه داده های بالینی از آزمون های آماری کای
اسکور -آزمون دقیق فیشر ،من-ویتنی و تی تست استفاده شد.
برای بیان میزان دقت برآوردها از فاصله اطمینان  %95برای بیان
آن استفاده گردید .تمامی آنالیزها توسط نرم افزار آماری SPSS
 16.0انجام گرفت.
مالحظات اخالقي :حفظ کامل تمامی اطالعات مربوط به
بیماران به صورت محرمانه در چک لیست ها ،از اقدامات الزم
جهت رعایت مالحظات اخالقی در این مطالعه بود .از طرف دیگر
تمام اطالعات بصورت گروهی و بدون نام منتشر خواهد شد.
اجرای مطالعه بعد از تایید در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی بود.
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بحث
با توجه به دانش ما ،مطالعه حاضر نخستین مطالعه کوهورت
است که به گزارش میزان بروز  DIC-like syndromeدر یک
جمعیت ایرانی ( 1257بیمار) می پردازد .مطالعه حاضر نشان داد
که میزان بروز  DIC-like syndromeدر بیماران بستری در
بخش مراقبتهای ویژه برابر  % 5/7است .این میزان بروز کمتر از
میزان بروز گزارش شده در مطالعات مشابه دیگر ( %9تا )% 19
است (3و .)13-15از دالیل اصلی تفاوت میزان بروز گزارش شده
در مطالعه حاضر با مطالعات مشابه در دیگر کشورها ،معیارهای
مختلفی است که برای تشخیص  DICدر مطالعات مختلف
استفاده شده و با مطالعه حاضر تفاوت داشته است.

جدول .1-اطالعات دموگرافیک و بالینی تعداد بیماران  DIC-like syndromeو دیگر بیماران بستری در بخش  ICUطی سالهای 92-96
بیمار سندرم شبه  72( DICنفر)
)% 59/7( 43
)% 40/3( 29
)% 19/4( 14
)% 30/5( 22
)% 32( 23
)% 18/1( 13
)% 25( 19
)% 29/2( 21
)% 22/2( 16
)% 22/2( 16

مرد
زن
18-40
41-59
60-79
باالی 80
کمتر از 15
15-20
21-25
بیش از 25

جنسیت

گروه سني (سال)

اپاچي اسکور

بیماران ( 1185نفر)
)% 60/6( 718
)% 39/4( 467
% 31/2
% 24/1
% 32/9
% 11/7
% 23/2
% 22/4
% 30/9
% 23/5

P value

0/88

0/09

0/45

جدول .2-روزهای بستری در بخش  ICUدر بیماران
 2تا  7روز
 8تا  14روز
 15تا  21روز
 22تا  28روز
بیش از  28روز

روزهای بستری

میانگین روزهای بستری

بیمار سندرم شبه  72( DICنفر)
)% 19/4( 14
)% 30/5( 22
)% 11/2( 8
)% 6/9( 5
)% 32( 23
22/8

P value

0/06

جدول .3-پیامد نهایی بیماران در بخش ICU

پیامد نهایي
مرگ
ترخیص

بیماران سندرم شبه  72( DICنفر)
)% 68( 49

دیگر بیماران ( 1185نفر)
)% 31/2( 370

)% 32( 23

)% 68/8( 815
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P value

0/001
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از  72بیمار با  DIC-like syndromeتعداد  43نفر مرد
بودند ،تعداد  58نفر سن باالتر از  40سال را داشتند .بیشتر
بیماران مورد ارزیابی نمره آپاچی  15-20داشتند .در بررسی
دفعات وقوع این سندرم در بیماران مبتال به DIC-like
 ،syndromeبیشترین فراوانی مربوط به بیمارانی بود که تنها یک
بار عالیم بیماری را نشان داده بودند ( 47نفر ( ،))% 62/3و در 20
بیمار ( )% 27/8تعداد دفعات وقوع این سندرم  2تا  3بار و در 5
بیمار ( )% 6/9تعداد دفعات وقوع این سندرم  4تا  7بار بود .در
همه این داده های گزارش شده اختالف معنی داری بین بیماران
 DIC-like syndromeبا دیگر بیماران بستری در بخش ICU
مشاهده نشد (جدول.)1-
میانگین روزهای بستری بعنوان پیامد ثانویه ،برای بیماران با
سندرم  72( DICبیمار) برابر  22/8روز و برای دیگر بیماران
( 1185بیمار) برابر  18روز بود ( )P=0.06و همچنین بیشتر
بیماران با سندرم  DICبیش از  28روز در بخش  ICUبستری
بودند (جدول .)2-مورتالیتی بعنوان پیامد اولیه ،در بیماران مبتال
به  DIC-like syndromeبه صورت معناداری از دیگر بیماران
بستری در بخش  ICUباالتر بود (جدول.)3-

در تحلیل ارتباط بین تعداد دفعات
 syndromeو مورتالیتی ارتباط معنادار یافت نشد .همچنین بین
ابتال به  DIC-Like Syndromeو مدت زمان بستری در ICU
ارتباط معناداری به دست نیامد .بین ابتال به DIC-Like
 Syndromeو متغیرهای سن و جنس و نمره APACHE
ارتباط معناداری به دست نیامد.
وقوع DIC-like
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در مطالعه ای مشابه در چین ،میزان بروز کلی انعقاد درون
رگی منتشر [Disseminated intravascular coagulation
]) (DICدر بیماران بدحال طی  7سال (طی سالهای-2010
 )2004از  %29به  % 26/2کاهش یافت .با این وجود شدت
بیماری ،نقص ارگان ،و کوموربیدیتی ثابت بود .میزان بروز DIC
در مردان در مقایسه با زنان ،بطور معنی داری باالتر بوده است
( )18که همراستا با یافته های مطالعه حاضر است که میزان بروز
 DICدر مردان بیشتر بود ،البته این اختالف معنی دار نبود.
سپسیس و آسیپ حاد ریوی از عوامل مهم خطر برای DIC
هستند و مطالعات پیشین نشان داده که مردان در معرض خطر
بیشتری برای ابتال به  DICمی باشند (21و.)13-15
در یک مطالعه کوهورت آینده نگر در کشور کره جنوبی در
سال  ،2011در  ICUهای پزشکی یک بیمارستان ،همه بیماران
تازه پذیرفته شده در  ICUکه بیش از  48ساعت باقی می ماندند
و هنگام بستری ،ترومبوسیتوپنی نداشتند ،بررسی شدند .در مدت
یک سال در مجموع  186بیمار وارد مطالعه شد .در % 37/1
ترومبوسیتوپنی ثبت شد که بیشتر موارد آن ناشی از سپسیس با
 DICبود .نسبت بروز مرگ و میر  28روزه در بیماران با
ترومبوسیتوپنی بطور معنی داری نسبت به دیگر بیماران بیشتر بود
(.)22
در مطالعه حاضر بین ابتال به  DIC-Like Syndromeو
متغیرهای سن و جنس ارتباط معناداری به دست نیامد .همراستا
با یافته های مطالعه حاضر ،در مطالعات پیشین میزان مورتالیتی
بر اساس جنسیت تفاوتی نداشت (24و .)23اگرچه در مطالعه
 Singhو همکاران نشان داده شد که بروز  DICبا افزایش سن
بطور معنی داری زیاد می شود (.)18
در مطالعه حاضر ،مورتالیتی در بیماران مبتال به DIC-like
 syndromeبرابر  %68گزارش شد که به صورت معناداری از
دیگر بیماران بستری در بخش  ICUباالتر بود .قابل ذکرست که
مورتالیتی باال در میان بیماران مبتال به  DICدر مطالعه حاضر
همراستا با یافته های مطالعات پیشین است (.)13-16
میانگین روزهای بستری بعنوان پیامد ثانویه ،برای بیماران با
سندرم  72( DICبیمار) برابر  22/8روز و برای دیگر بیماران
بستری  ICUبرابر  18روز بود ( )P=0.06و همچنین بیشتر
بیماران با سندرم  DICبیش از  28روز در بخش  ICUبستری
بودند ،با این وجود ،بین ابتال به  DIC-Like Syndromeو مدت
زمان بستری در  ICUارتباط معناداری به دست نیامد.
در مطالعه حاضر میزان بروز  DIC-like syndromeدر
بیماران بستری در  ICUپایین گزارش شد و در همین راستا
بررسی مطالعات پیشین نیز کاهش در میزان بروز  DICرا نشان
می دهد .اگرچه نمی توان دالیل خاصی برای کاهش موقتی بروز
 DICارائه داد اما این روند ممکن است تا حدودی مربوط به
بهبود در روند ارائه مراقبتهای ویژه در بیمارستان باشد .مثالهایی

در جهت بهبود فرایند مراقبتها میتوان به استفاده از به روزترین
دستورالعمل های مدیریت بیماران سپتیک شوک/سپسیس شدید
و همچنین ارائه درمان هدفمند زودهنگام برای بیماران بخش
 ICUدانست ( .)25علت اختصاصیتر اینکه ،تجویز سریع و
مناسپ آنتیبیوتیکها برای عفونتهای مشکوک ،همچنین افزایش
انطباق با دستورالعمل های مدیریت سپسیس و تشکیل تیم پاسخ
به سپسیس باع ارتقا مراقبتهای سپسیس گشته است ( .)26به
تبع ،کاهش احتمال بروز  DICمیتواند باع بهبود پیامدهای
مرتبط با  DICشود .فاکتورهای دیگر که میتواند مرتبط با کاهش
بروز  DICباشد شامل بکارگیری مدلهای تیمی پاسخ سریع به
سپسیس و مدلهای ارائه مراقبتهای  24ساعته در محل است
( .)27با توجه به گزینه های محدود درمان ،مهم است که در
استراتژی های پیشگیرانه و درمان اولیه برای کاهش مرگ و میر
و بهبود پیامدها در این بیماران سپسیس توجه بیشتری گردد.
مطالعه حاضر دارای چندین نقاط قوت است .اول اینکه ،یک
کوهورت وابسته به جمعیت است که به طور اختصاصی طراحی
شده تا روند بروز  DICو پیامدهای آن در سن و جنس مختلف را
مطالعه کند .این رویکرد موجپ کاهش بسیاری از نگرانی ها از
جمله تورش و سوگیری در نمونه گیری ،شده است .نقطه قوت
دوم این تحقیق ،بررسی جامع برای تشخیص  DICو شناسایی
عوامل مستعد کننده و پیشگویی کننده بود .این رویکردهای
استاندارد در مورد شناسایی  DICو عوامل خطر ،کامال قابل
اعتماد بوده است.
به طور مشخص ،این مطالعه همچنین دارای محدودیت های
مهمی است .اول ،ماهیت گذشته نگر مطالعه ،نگرانی های مربوط
به تورشهای قابل سنجش و غیرقابل سنجش را افزایش می دهد.
دوم ،مطالعه در یک مرکز انجام شد ،که در مورد تعمیم یافته های
تحقیق ،سواالتی را مطرح می کند .با این حیال ،مطالعیات قبلیی
نشان داده اند که یافتیه هیای ییک بیمارسیتان قابیل تعمییم بیه
جمعیت بیاال بیوده اسیت (28و22و .)18محیدودیت سیوم خیروج
کودکان زیر  18سال از مطالعه است .این محدودیت میانع تعمییم
نتایج ما به اطفال مبتال به  DICمی شود .چهارم ،مطالعه ما فقط
شامل بیماران در  ICUبود؛ با ایین حیال DIC ،ممکین اسیت در
سرطان و سایر بیماری های مرگبار رخ دهد .بعضی از این بیماران
به طور پراکنده مدیریت می شوند و تستهای آزمایشیگاهی میورد
نیاز برای تشخیص  DICرا انجام نمی دهند .ایین میی توانید بیه
اشتباه میزان بروز  DICرا کاهش دهد؛ با این حیال ،تعیداد ثابیت
پذیرش  ICUدر طول دوره مطالعیه و شیایعترین شیرایط مسیتعد
ابتال به  DICدر برابر این نگرانی استدالل می شیود .در مطالعیه
حاضرعالوه بر کوچیک بیودن حجیم نمونیه ،وجیود فاکتورهیای
مداخله گر که قابل کنترل نمی باشد ،می تواند بر نتایج تاثیر گذار
بوده باشد .بیماری های زمینه ای و بعضی داروها ممکن است بیر
روی تعداد پالکت تاثیر داشته باشد کیه در ایین تحقییق بررسیی
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نتیجهگیری
 میزان بروز مرگ و،در این مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت
 با وجود ثابت، سال گذشته5  در بیماران بدحال طیDIC میر
% 5/7  برابر، شدت بیماری و کوموربیدیتی،بودن پذیرش بیماران
 از سویی با توجه به باال بودن میزان مرگ و میر در این.بود
 بعنوان عامل خطر مستقل برای مرگ و میر درDIC ،بیماران
 پزشکان باید هر، بنابراین. پزشکی مطرح استICU بیماران
 را سریع و صحیح تشخیصDIC کاری را انجام دهند تا علت
.دهند تا نتایج این بیماران بهبود یابد
 بدین وسیله از پرسنل محترم بخش:تشکر و قدرداني
 بیمارستان امام حسین (ع) جهت در اختیار گذاشتن پروندهICU
پزشکی بیماران و همیاری در انجام مطالعه حاضر سپاسگزاری
 همچنین شایان ذکر است که مطالعه حاضر از پایان نامه.میشود
 در1396  تصویپ شده در سال،دکتر رفیده فالحی نژاد قاجاری
.دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی استخراج گردیده است
 بدینوسیله نویسندگان تصریح می نمایند که:تضاد منافع
.هیچ گونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد

 محدودیت در تعداد نمونه ممکن است باع عدم دقت در.نشدند
تعیین نسبت شانس و نیز حذف پاره ای ریسک فاکتورهای مهیم
، شاید مهمترین محیدودیت تحقییق حاضیر، در نهایت.شده باشد
، در نتیجییه اییین محییدودیت.طراحییی غیرتجربییی مطالعییه اسییت
معلول که ممکن است باع کاهش مییزان-شناسایی روابط علت
 خونریزی ممکین اسیت هیم. امکان پذیر نیست، شودDIC بروز
ریسک فاکتور و هم علت ترومبوسییتوپنی باشید و ایین نکتیه در
 این مطالعیه از قیدرت کیافی بیرای.مطالعه ما بررسی نشده است
تعیین رابطه علت و معلولی بین عوامل مختلف برخوردار نبیوده و
 اگر چه ما بیر.فقط همراهی فاکتورهای مختلف را مطرح می کند
این باوریم که تغییرات در ساختار مراقبیت هیای وییژه و تحوییل
،بیماران مهمترین عواملی است که به این کاهش منجر می شیود
اگرچه این همبستگی ها را نمی توان بیه صیورت علمیی در ایین
 مطالعات آتی با حجیم.مطالعه تحقیقاتی مشاهده ای ارزیابی کرد
نمونه باالتر جهت کنترل بهتر عوامل مخیدوش کننیده و تعمییم
 در پایان توصیه میی شیود پزشیکان.بهتر نتایج توصیه می گردد
 وICU ضمن تثبیت وضیعیت همودینامییک بیمیاران بسیتری در
 وضیعیت سیلولهای خیونی و سیایر،پایش دقیق عملکرد کلیه ها
اعضا و درمان زودرس و مناسپ اخیتالالت خیونی و الکترولیتیی
.مشاوره زودرس با هماتولوژیست را در موارد لزوم فراموش نکنند
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