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مقدمــه :پنومونــی یکــی از علــل شــایع بســتری بیمــاران در بیمارســتان میباشــد .هــدف از ایــن مطالعــه
بررســی دموگرافیــک و شــیوع برخــی از مهمتریــن عالئــم بالینــی و همچنیــن مــدت زمــان بســتری
بیمــاران میباشــد.
روش بررســي :ایــن مطالعــه بــه صــورت مقطعــی و بــر اســاس دادههــای موجــود در پرونــده بیمــاران
انجــام شــده اســت .جامعــه مــورد پژوهــش ،بیمــاران مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان امــام خمینــی(ره)
اهــواز طــی ســال هــای  1383–1385کــه بــا تشــخیص پنومونــی اکتســابی از اجتمــاع در ایــن مرکــز
بســتری شــده بودنــد را تشــکیل میدهــد .اطالعــات مــورد نیــاز نظیــر ســن و جنــس و نیــز عالئــم
بالینــی نظیــر ســرفه ،خلــط ،بیمــاری زمینــه ای ،خلــط خونــی ،درد پلورتیــک و تنگــی نفــس وارد نــرم
افــزار آمــاری شــد.
يافتههــا :میانگیــن ســنی  365بیمــار مبتــا بــه پنومونــی اکتســابی 60/6ســال بــوده اســت47/4 .
درصــد بیمــاران زیــر  65ســال و  52/6درصــد بیمــاران  65ســال و بیشــتر ســن داشــتند 51/2 .درصــد آن
هــا مــرد و  48/8درصــد زن بودنــد .شــایعترین عالئــم بــه ترتیــب شــامل ســرفه ( 87/9درصــد) ،تنگــی
نفــس ( 81/4درصــد) ،خلــط( 72/9درصــد) و تــب ( 55/6درصــد) بــوده و خلــط خونــی بــا  24/1درصــد
از همــه ی عالئــم کمتــر بــود.
نتیجهگیــری :ایــن مطالعــه شــیوع بــاالی پنومونــی اکتســابی از اجتمــاع را در جامعــهی مــا نشــان
میدهــد همچنیــن نشــان داد کــه ســن و جنــس از مــوارد تأثیــر گــذار بــر بــروز برخــی عالئــم میباشــد.
واژگان کلیدی :پنومونی اکتسابی ـ یافتههای بالینی -عوامل دموگرافیک -اهواز

دریافت مقاله 93/5/9 :اصالح نهایی 93/6/14:پذیرش مقاله93/7/2 :

مقدمه:
پنومونــی یکــی از علــل شــایع بســتری بیمــاران در
بیمارســتان اســت .شــیوع ایــن بیمــاری حــدود  12مــورد
در هــر  1000نفــر گــزارش شــده اســت و در دو ســر طیــف
ســنی بیشــترین شــیوع را دارد (.)1
پنومونــی بــه طــور کلــی بــه دو دســته کســب شــده از
اجتمــاع (Community Acquired Pneumonia(CAP
و کســب شــده از بیمارســتان ( )Nasocomialتقســیم
بنــدی میشــود .پنومونــی کســب شــده از اجتمــاع نیــز
خــود بــه دو دســته تقســیم میشــود :دســتهای کــه در
خــارج از بیمارســتان امــکان درمــان دارنــد ()Outpatient
و دســتهای کــه نیــاز بــه بســتری شــدن در بیمارســتان
جهــت درمــان دارنــد (.)2( )Inpatient
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پنومونــی اکتســابی از اجتمــاع ( ،)CAPشــامل عفونــت حــاد
پارانشــیم ریــه همــراه بــا عالئــم حــاد عفونــت میباشــد
کــه بــا انفیلتراســیون حــاد در گرافــی ریــه یــا بــا یافتــن
تغییــرات صــدا در معاینــهی فیزیکــی بیمــاران تأییــد
میشــود و ایــن تشــخیص در بیمــاری صــورت میگیــرد
کــه در بیمارســتان بســتری نیســت و یــا حداقــل طــی 14
روز گذشــته در بیمارســتان بســتری نبــوده اســت (.)3
عالئــم ایــن بیمــاری شــامل ســرفه ،ســرفه ی خلــط دار،
تنگــی نفــس ،تــب و درد پلورتیــک ســینه میباشــند.
 Community Acquired Pneumoniaخصوصــاً در
افــراد مســن بــه علــت شــیوع بــاال  ،مــرگ و ميــر و عــوارض
قابــل توجــه ،بســیار قابــل اهمیــت اســت و حــدودا ً 50
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روش کار:
ایــن مطالعــه کــه یــک پژوهــش توصیفــی ـ تحلیلــی
(مقطعــی ) میباشــد ،کــه بــه صــورت یــک بررســی
گذشــته نگــر مبتنــی بــر دادههــای موجــود در پرونــده
بیمــاران انجــام شــده اســت .جامعــه پژوهــش شــامل تمامی
مراجعــه کننــدگان بــه بیمارســتان امــام خمینــی(ره) اهــواز
کــه بــا تشــخیص پنومونــی اکتســابی از اجتمــاع بســتری
شــده بودنــد مــی باشــد .بــرای هــر فــرد پرسشــنامهای
حــاوی برخــی اطالعــات فــردی و عالئــم بالینــی بیمــاری
براســاس اطالعــات موجــود در پرونــده بیمــاران تنظیــم
شــد .ایــن پرسشــنامه از چنــد بخــش تشــکیل شــده کــه
در بخــش اول خصوصیــات دموگرافیــک بیمــاران ،در بخــش
دوم خصوصیــات بالینــی آنهــا و در بخــش ســوم مــدت
زمــان بســتری بیمــاران در بیمارســتان مــورد بررســی قــرار
میگیــرد .ســپس اطالعــات اســتخراج شــده در نــرم افــزار

52

آمــاری  19 SPSSوارد شــده و مــورد تجزیــه و تحلیــل
آمــاری قــرار گرفــت .از آزمــون آمــاری  Chi – squareو
آزمــون  t – testجهــت مقایســه متغیرهــا اســتفاده شــد.
تمامــی بیمــاران بــاالی  18ســال وارد مطالعــه شــدند و
بیمارانــی کــه تــا  10روز قبــل از مراجعــه بــه بیمارســتان
ســابقه بســتری شــدن در بیمارســتان را داشــتند ،بیمارانــی
کــه مــورد شــناخته شــده  HIVمثبــت بودنــد و بیمارانــی
کــه قبــل از مراجعــه بــه بیمارســتان آنتــی بیوتیــک مصــرف
کــرده بودنــد از مطالعــه حــذف شــدند.
يافته ها:
میانگیــن ســنی  365بیمــار مبتــا بــه پنومونــی اکتســابی
 60/6ســال بــوده اســت 47/4 .درصــد بیمــاران زیــر 65
ســال و  52/6درصــد بیمــاران  65ســال و بیشــتر ســن
داشــتند 51/2 .درصــد آن هــا مــرد و  48/8درصــد زن
بودنــد .شــایع تریــن عالئــم بــه ترتیــب شــامل ســرفه
( 87/9درصــد) ،تنگــی نفــس ( 81/4درصــد) ،خلــط (72/9
درصــد)  ،تــب ( 55/6درصــد) ،درد پلورتيــك و خلــط
خونــی بــا  24/1درصــد از همــه ی عالئــم مذکــور کمتــر
بــود (جــدول شــماره  .)1در ایــن مطالعــه ســرفه و درد
پلورتیــک بــه طــور معنــیداری در مــردان بیشــتر دیــده
شــد .همچنیــن ســرفه در گــروه ســنی زیر  65ســال بیشــتر
بــود ،تنگــی نفــس نیــز در بیمــاران گــروه ســنی  65ســال
و باالتــر بیشــتر از گــروه ســنی زیــر  65ســال دیــده شــد.
تعــداد تنفــس زیــر  20در دقیقــه در گــروه ســنی زیــر 65
ســال بیشــتر بــوده ،در حالــی کــه تعــداد تنفــس 20–29
در دقیقــه و بیشــتر از  30در دقیقــه در ســنین بــاالی 65
ســال بیشــتر بــوده اســت .تعــداد ضربــان قلــب زیــر 100
در گــروه ســنی بــاالی  65ســال بیشــتر بــوده ولــی مــوارد
 100–125و بیشــتر از  125در گــروه ســنی زیــر  65ســال
بیشــتر بــوده اســت .همچنیــن بیمــاری زمینــه ای در افــراد
متعلــق بــه گروههــای ســنی بــاالی  65ســال بیشــتر دیــده
شــد.

مجله طب پیشگیری سال اول ،شماره اول ،پاییز 93

Downloaded from jpm.hums.ac.ir at 8:03 +0430 on Wednesday August 15th 2018

درصــدکل مــوارد پنومونــی منجربــه بســتری ،در افــراد
بــاالی  65ســال اتفــاق ميافتــد ،همچنیــن  90درصــد
مــرگ و میــر ناشــی از عفونــت دســتگاه تنفــس تحتانــی ،در
افــراد بــاالی  65ســال رخ میدهــد و علــی رغــم دسترســی
بــه آنتــی بیوتیکهــای مختلــف ،ایــن بیمــاری هنــوز یکــی
از علــل اصلــی مــرگ در افــراد مســن میباشــد (.)4
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن بیمــاری کــه جــزء  10علــت
اول مــرگ و میــر در کشــور مــا میباشــد ،و بــا توجــه بــه
ایــن کــه شــناخت بیشــتر در مــورد عالئمــی کــه بیمــاران
مبتــا بــه  CAPبــا آن هــا مراجعــه میکننــد ،کمــک
میکنــد تــا پزشــک بتوانــد زودتــر بــه تشــخیص درســت
بیمــاری برســد و ارزیابــی بهتــری از شــدت بیمــاری داشــته
باشــد ،همچنیــن بــا تشــخیص ســریع و بــه موقــع ایــن
بیمــاری میتــوان هــم طــول مــدت بســتری بیمــار و
هــم هزینههــای درمانــی ایــن بیمــاران را بــه میــزان
زیــادی کاهــش داد و نیــز از اتــاف ســرمایههای ملــی
کــه میتوانــد در جهــت پیشــبرد هــر چــه بهتــر نظــام
ارائــه خدمــات بهداشــتی ،درمانــی و آموزشــی بــه کار رود،
جلوگیــری کــرد.
لــذا بــا توجــه بــه ایــن کــه در اســتان خوزســتان تــا
کنــون بررســی در مــورد شــیوع و بــروز عالئــم بالینــی و
آزمایشــگاهی پنومونــی صــورت نگرفتــه اســت و از آمارهــای
موجــود در اســتان در خصــوص ایــن بیمــاری اطالعــات
زیــادی در دســترس نمیباشــد ،اهمیــت مطالعــه در
ایــن مقطــع زمانــی و مکانــی در خصــوص  CAPروشــن
میشــود؛ بنابرایــن مــا در ایــن مطالعــه بــر آن شــدیم کــه
متوســط ســنی بیمــاران ،جنســیت آنهــا و شــیوع برخــی از
مهمتریــن عالئــم بالینــی و همچنیــن مــدت زمــان بســتری
آنهــا در بیمارســتان را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم.

حشمت اهلل توكل و همکاران

حشمت اهلل توكل و همکاران
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جدول شماره  : 1توزيع فراواني عالئم باليني در بيماران مبتال به پنوموني اكتسابي

بحث و نتیجهگیری:
 365بیمــار در ایــن مطالعــه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد
کــه ،میانگیــن ســنی آنهــا  60/6ســال بــود .بیشــترین
تعــداد بیمــاران در محــدودهی ســنی  70–79ســال (30/4
درصــد) بودنــد .همچنیــن  173بیمــار( 47/4درصــد) زیــر
 65ســال و  192بیمــار ( 52/6درصــد)  65ســال و بیشــتر
ســن داشــتند .در مطالعـهی انجــام شــده توســط ،Jenifer
( )5میانگیــن ســنی بیمــاران مطالعــه شــده  58/8ســال
بــود کــه  50/1درصــد بیمــاران  65ســال و بیشــتر ســن
داشــتند .کــه ایــن مطالعــه هــم از لحــاظ میانگیــن ســنی
و هــم از لحــاظ توزیــع بیمــاران زیــر  65ســال و بــاالی
 65ســال بــا مطالعــهی مــا همخوانــی داشــته اســت .در
مطالعــهای نیــز کــه در آرژانتیــن ( )6صــورت گرفــت،
متوســط ســنی بیمــاران  59ســال ذکــر شــده کــه بــا یافتــه
بــه دســت آمــده از مطالعـهی مــا مشــابهت دارد .همچنیــن
در مطالعـهای ديگــر كــه در تایــوان ( )7صــورت گرفت ســن
نمونــه هــا بیــن  17تــا  99ســال و میانگیــن ســنی آن هــا
 56ســال بــوده اســت کــه ایــن عــدد نیــز بــا مطالعـهی مــا
همخوانــی دارد .در مطالع ـهای ديگــر کــه توســط Feagan
در کانــادا انجــام گرفتــه اســت ( ،)8متوســط ســنی بیمــاران
 69ســال ذکــر شــده اســت .ایــن عــدد نیــز بــا آن کــه از
میانگیــن بــه دســت آمــده از مطالعــهی مــا کمتــر بــوده
اســت ،امــا بــه آن نزدیــک میباشــد .در مطالعـهی گارســیا
( )9و همــکاران در ســال 25 ،2001درصــد بیمــاران ســن
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زیــر  50ســال19 ،درصــدآن هــا در محــدوده ی 50–64
ســال و  56درصــد آنهــا باالتــر از  64ســال ســن داشــتند.
نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن مطالعــه ،بــا نتایــج مطالعهی
مــا همخوانــی دارد .در مطالعــهای ديگــر( ،)10متوســط
ســن بیمــاران بســتری شــده بــه علــت  64 CAPســال بــوده
اســت .در ایــن مطالعــه 56 ،درصــد آنهــا ســن بــاالی 65
ســال داشــتهاند ایــن نتایــج نیــز بــه مطالعـهی مــا نزدیکــی
دارد Kothe .و همــکاران ( )11در ســال  2007مطالع ـهای
را بــر روی  263بیمــار مبتــا بــه  CAPانجــام دادنــد .از
ایــن بیمــاران 49 ,درصــد زیــر  65ســال و 51درصــد بــاالی
 65ســال ســن داشــتند .نتایــج تمامــی مطالعــات مذکــور از
لحــاظ بررســی ســنی بــا مطالع ـهی مــا همخوانــی داشــت.
از لحــاظ توزیــع جنســی 51/2 ،درصــد بیمــاران مطالعـهی
مــا مــرد بودنــد و  48/8درصــد آن هــا نیــز زن بودنــد.
در مطالعــهی  53/6 )5( Jeniferدرصــد بیمــاران مــرد و
 46/6درصــد آن هــا زن بودنــد .در مطالعــهی Hedluna
( )10نیــز از بیمــارن مبتــا بــه  54 ،CAPدرصــد مــرد
و  46درصــد زن بودهانــد .نتایــج دو مطالعــه ی مذکــور
کام ـ ً
ا بــا نتایــج حاصــل از مطالع ـهی مــا همخوانــی دارد.
در مطالعــهی  63/7 )7( Lauderdaleدرصــد از بیمــاران
مــرد و  36/3درصــد زن بودنــد .ایــن مقادیــر تــا حــدودی بــا
نتایــج حاصــل از مطالعـهی مــا همخوانــی دارد گرچــه ایــن
همخوانــی خیلــی نزدیــک نمــی باشــد.
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شــامل بیماریهــای قلبــی ( 17/3درصــد) و پــس از آن
ســرطان هــا بــوده اســت ( 4/1درصــد) .در مطالعــهی
 25/8 )5( ،Jeniferدرصــد بیمــاران دچــار بیمــاری
زمینــهای بــوده کــه شــایعترین بیمــاری زمینــهای آنهــا
بیمــاری قلبــی و عروقــی ( 21/1درصــد) و در رأس آن هــا
 CHFبــود .در مطالعــهی گارســیا و همــکاران ( )9میــزان
شــیوع عوامــل زمینــه ای در بیــن بیمــاران مــورد تحلیــل
قــرار گرفــت کــه طبــق نتایــج آن 54 ،درصــد از بیمــارن
جنســیت مذکــر را (بــه عنــوان یکــی از عوامــل خطــر)
داشــتند 14 ،درصــد مبتــا بــه  CHFبودنــد 19 ،درصــد
ســایر بیماریهــای قلبــی را داشــتند (بــه طــور کلــی 33
درصــد مبتــا بــه مشــکالت قلبــی بودنــد) 14 ،درصــد
مبتــا بــه  COPDبودنــد 10 ،درصــد دیابــت شــیرین7 ،
درصــد بدخیمــی 11 ،درصــد مصــرف ســیگار و  3درصــد
الکلیســم بــه عنــوان بیمــاری زمین ـهای آنهــا ذکــر شــده
بــود .در مطالعــهی  )13( Riquelmeشــایعترین بیمــاری
زمینـهای همــراه ،مشــکالت قلبــی بودنــد کــه در  38درصد
از بیمــاران دیــده شــدند و در ردهی دوم  COPCبــود کــه
 30درصــد بیمــاران را شــامل میشــد .در مطالعـهی Fang
نیــز ( )17شــایعترین بیماریهــای زمینــهای بــه ترتیــب
ایمنوساپرشــن( 36/3درصــد) 32/4( COPC ،درصــد) و
بدخیمیهــا ( 28/4درصــد) بودنــد.
در مطالع ـهی  50 ،)14( Alanدرصــد از مــوارد  CAPو 90
درصــد از مــوارد مــرگ و میــر ناشــی از  CAPدر افــراد باالتر
از  65ســال اتفــاق افتــاده بــود .در واقــع نشــان داده شــد که
مــرگ در افــراد مســن بــه دلیــل پنومونــی نســبت بــه افــراد
جوانتــر 3-5 ،برابــر بیشــتر بــوده اســت .همچنیــن در
ایــن مطالعــه برخــی مــوارد از جملــه تعــداد تنفــس ،ضربــان
قلــب ،وجــود تــب و مــرگ و میــر در بیمــاران بررســی شــد
کــه ایــن نتایــج بــه دســت آمــد :میــان تــب ،تاکــی پنــه،
تاکــی کاردی ،بیمــاری زمینــه ای و مــدت زمــان بســتری
بــا جنــس هیــچ ارتبــاط آمــاری معنــی داری دیــده نشــد،
امــا تاکــی پنــه در گــروه ســنی بــاالی  65ســال بیشــتر
دیــده شــد ،تاکــی کاردی در گروههــای ســنی زیــر 65
ســال بیشــتر دیــد شــد ،بیمــاری زمین ـهای نیــز در گــروه
ســنی بــاالی  65ســال بیشــتر دیــده شــد؛ همچنیــن مــرگ
و میــر و تــب نیــز ارتبــاط آمــاری معنــی داری بــا ســن
نداشــتند نتایــج مذکــور تقریبـاً همگــی بــا نتایــج مطالعـهی
مــا همخوانــی دارد.
در خصــوص طــول مــدت زمــان بســتری ،میانگیــن
مــدت زمــان بســتری مطالعــهی مــا  6/58روز بــود .در
مطالعــهی  ،)8( Feaganمیانگیــن مــدت زمــان بســتری
در بیمارســتان  7روز بــوده اســت .ایــن میــزان کامــ ً
ا بــا
مطالعــهی مــا همخوانــی دارد.
از لحــاظ میزان درجه حرارت بــدن ،کلیهی بیماران
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شــیوع عالئــم بررســی شــده در میــان بیمــاران در مطالعهی
مــا ،بــه ترتیــب شــامل ســرفه ( 87/9درصــد) ،تنگــی نفــس
( 81/4درصــد) ،خلــط ( 72/9درصــد) ،تــب ( 55/6درصــد)،
درد پلورتیــک ( 32/9درصــد) و خلــط خونــی (24/1
درصــد) میباشــد .در مطالعـهی  )7( Jeniferشــیوع عالئــم
بیمــارن بــه ترتیــب شــامل ســرفه ( 79/9درصــد) ،خلــط
( 72/5درصــد) و تنگــی نفــس ( 68/7درصــد) بــوده اســت.
در يــك مطالعــه ( )6بــر روی بیمــاران 60/8 ،درصــد آنهــا
ســرفه 32/1 ،درصــد درد ســینه و  54نفــر  62درصــد خلــط
داشــتند .همــان طــور کــه مشــاهده مــی شــود ســه عالمــت
غالــب بیمــاران در ایــن ســه مطالعــه ،مشــابه مطالعــهی
مــا میباشــد .در مطالعــه  )7( Lauderdaleشــایع تریــن
عالئــم بــه ترتیــب شــامل ســرفه  64درصــد و تــب 79/8
درصــد بودنــد .در مطالعــهای ديگــر( )12شــایعترین
عالمــت بالینــی  CAPدر بیــش از  80درصــد مــوارد CAP
ســرفه گــزارش شــد کــه مشــابه مطالعـهی مــا مــی باشــد.
در خصــوص مصــرف ســیگار در مطالعـهی مــا  36/7درصــد
نفــر از بیمــاران ســیگار میکشــیدند .در مطالعـهی گارســیا
( )9مصــرف ســیگار بــه عنــوان بیمــاری زمینــهای در11
درصــد بیمــاران ذکــر شــده بــود کــه کمتــر از میــزان
بــه دســت آمــده از مطالع ـهی مــا مــی باشــد ،امــا در هــر
صــورت مقــدار قابــل توجهــی اســت و میتوانــد ســیگار
را بــه عنــوان یکــی از عوامــل زمینــه ســاز مطــرح کنــد،
تفــاوت درصــد در ایــن دو مطالعــه میتوانــد بــه علــت
تفاوتهــای فرهنگــی در بیــن دو گــروه مــورد مطالعــه
باشــد.
از لحــاظ درصــد مــرگ و میــر 8/2 ،درصــد از بیمــاران
مطالعــهی مــا فــوت نمودنــد .در مطالعــه ی )5( Jenifer
میــزان مــرگ و میــر بیمــاران بــا پنومونــی کســب شــده
از اجتمــاع ،حــدود  15درصــد بــرآورد شــد .در مطالع ـهای
کــه توســط  Feagaانجــام گرفتــه بــود ( ،)8میــزان مــرگ
و میــر کلــی در بیمارســتان  14/1درصــد بــوده اســت .در
مطالعــهی  Riquelmeنیــز ( )13میــزان مــرگ و میــر
بیمــارن  26درصــد و در مطالعـهی  )11( Kotheنیــز ایــن
میــزان  6/3درصــد بــوده اســت .در مطالع ـهای ( )14نیــز،
 50درصــد از مــوارد  CAPو  90درصــد از مــوارد مــرگ
و میــر ناشــی از  CAPدر افــراد باالتــر از  65ســال اتفــاق
افتــاده بــود .در واقــع نشــان داده شــد کــه مــرگ در افــراد
مســن بــه دلیــل پنومونــی نســبت بــه افــراد جوانتــر3-5 ،
برابــر بیشــتر بــوده اســت .آمارهــای ذکــر شــده در ســایر
مطالعــات همگــی مؤیــد یافتههــای حاصــل از مطالعــهی
مــا میباشــند.
همچنیــن در میــان بیمــاران مــورد مطالعهی مــا 29 ،درصد،
بیمــاری زمین ـهای داشــتند و  259نفــر ( 71درصــد) فاقــد
بیمــاری زمینــه ای بودنــد .شــایعترین بیمــاری زمینــهای
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بیشــتر بــوده اســت .در مطالعــهی  )14( Alanنیــز تاکــی
کاردی در گروههــای ســنی زیــر  65ســال بیشــتر دیــده
شــد ،کــه ایــن مــورد نیــز بــا یافتههــای مطالعــهی مــا
مطابقــت دارد.
بــه عــاوه درايــن مطالعــه بیمــاری زمینــهای در افــراد
متعلــق بــه گروههــای ســنی بــاالی  65ســال بیشــتر دیــده
شــد .در مطالعــه ی  )14( Alanبیمــاری زمینــهای نیــز
در گــروه ســنی بــاالی  65ســال بیشــتر دیــده شــد کــه
بــا مطالعــهی مــا همخوانــی دارد و هــم در متــون معتبــر
درســی( )1بدیــن صــورت ذکــر شــده اســت ،چنــان کــه
از نظــر علمــی نیــز منطقــی بــه نظــر میرســد کــه در
ســنین باالتــر بیماریهــای زمینــهای نیــز بیشــتر بــه
چشــم میخــورد.
در مطالعــهی  )14( Alanمیــان تــب ،تاکــی پنــه ،تاکــی
کاردی ،بیمــاری زمینــهای و مــدت زمــان بســتری بــا
جنــس هیــچ ارتبــاط آمــاری معنــیداری دیــده نشــد،
همچنیــن مــرگ و میــر و تــب نیــز ارتبــاط آمــاری معنــی
داری بــا ســن نداشــتند .ایــن مطلــب در مطالعـهی مــا نیــز
بــه همیــن صــورت بــوده اســت كــه در مطالعـهی مــا میــان
خلــط خونــی ،تــب ،مــدت زمــان بســتری ،وجــود بیمــاری
زمینـهای ،مــرگ و میــر و درجــه حــرارت بــدن بیمــاران بــا
جنــس آنهــا هیــچ رابطــه ی معنــی داری کشــف نشــد .بــه
دلیــل عــدم وجــود چنیــن بررســیهایی در متــون مــورد
اســتفاده ،از مقایســه بــا ســایر متــون صــرف نظــر میشــود.
بــه عــاوه میــان وجــود خلــط ،درد پلورتیــک ســینه ،تــب،
تــب بــاالی  40درجــه ،مــدت زمــان بســتری ،مــرگ و
میــرو درجــه حــرارت بــدن و میانگیــن مــدت بســتری بــا
گروههــای ســنی بیمــاران در مطالع ـهی مــا هیــچ ارتبــاط
آمــاری معنــی داری وجــود نداشــت .کــه چنیــن ارتباطــی
در هیــچ یــک از متــون بررســی شــده و کتــب معتبــر
درســی نیــز ذکــر نشــده.

55

Downloaded from jpm.hums.ac.ir at 8:03 +0430 on Wednesday August 15th 2018

مــورد بررســی قــرار گرفتنــد کــه از ایــن بیــن  55/6درصــد
بیمــاران تــب داشــتند .در مطالعــهای ( )7تــب در 79/8
درصــد بیمــاران دیــده شــد .در مطالعـهی  Riquelmeنیــز
( )13تــب در  64درصــد بیمــاران دیــده شــد .همــان طــور
کــه مشــاهده میشــد عــدد بــه دســت آمــده از مطالع ـهی
مــا تــا حــدودی کمتــر از ایــن دو مطالعــه مــی باشــد
کــه ایــن میتوانــد بــه علــت مصــرف خودســرانهی تــب
برهــا در میــان بیمــاران مــا باشــد .درايــن مطالعــه ارتبــاط
آمــاری معنـیداری بیــن بــروز تــب و گــروه ســنی بیمــاران
کشــف نشــد ( .)p = 0/15علــت آن ممکــن اســت بــه علــت
دخالــت مصــرف خودســرانهی تــب برهــا در میــان بیمــاران
مــا باشــد.
درايــن مطالعــه ســرفه و درد پلورتیــک هــر دو در بیــن
مــردان بــه طــور قابــل مالحظ ـهای بیشــتر از زنــان دیــده
شــد هاند.
همچنیــن در مطالع ـهی مــا ســرفه در گــروه ســنی پاییــن
 65ســال بیشــتر دیــده شــده اســت .در مطالعـهی Jenifer
( )5نیــز ســرفه بــه طــور معنــی داری بیشــتر در گــروه
ســنی پاییــن  65ســال دیــده شــد ،در کتــب مرجــع درســی
( )1نیــز ذکــر شــده کــه عالئــم پنومونــی در ســنین پائیــن
تــر پرســرو صداتــر اســت .آمــار بــه دســت آمــده از مطالعهی
مــا نیــز در همیــن راســتا میباشــد.
در مطالعـهی مــا تنگــی نفــس نیــز در بیمــاران گــروه ســنی
 65ســال و باالتــر بیشــتر از گــروه ســنی زیــر  65ســال
دیــده شــد .در مطالعــهی  )5( Jeniferتنگــی نفــس بــه
عکــس در گــروه ســنی  65ســال و باالتــر بیشــتر دیده شــد.
ایــن مطلــب هــم بــا کتــب درســی ( )1و هــم مطالعـهی مــا
همخوانــی دارد.
در مطالعــهی مــا شــیوع خلــط خونــی در گــروه ســنی
پاییــن  65ســال بیشــتر بــوده اســت .ایــن مطلــب در متــون
بررســی شــده در مطالعــهی حاضــر بیــان نشــده ،امــا بــا
توجــه بــه ایــن کــه در متــون معتبــر درســی ذکــر شــده
کــه بــه طــور کلــی عالمــات ریــوی و غیرریــوی در گــروه
ســنی زیــر  65ســال بیشــتر مشــاهده میشــوند ،ایــن
مطلــب از لحــاظ علمــی منطقــی بــه نظــر میرســد.
در مطالعـهی مــا تعــداد تنفــس زیــر  20در دقیقــه در گــروه
ســنی زیــر  65ســال بیشــتر بــوده ،در حالــی کــه تعــداد
تنفــس  20-29در دقیقــه و بیشــتر از  30در دقیقــه در
ســنین بــاالی  65ســال بیشــتر بــوده اســت .در مطالع ـهی
 Alanنیــز( )14تاکــی پنــه در گــروه ســنی بــاالی  65ســال
بیشــتر دیــده شــد کــه بــا یافتههــای حاصــل از مطالع ـهی
مــا مطابقــت دارد.
همچنیــن در مطالعــهی مــا تعــداد ضربــان زیــر  100در
گــروه ســنی بــاالی  65ســال بیشــتر بــوده ولــی مــوارد
 100-125و بیشــتر از  125در گــروه ســنی زیــر  65ســال
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Introduction: Pneumonia is an infection in the gas exchange units of the
lung. This disease is one of the most common causes of admission in the
hospital.
Regarding the pneumonia, we aimed to evaluate the mean age, sex and
incidence of some important clinical manifestation and the duration of
the admission in the hospital.
Methodology: In this cross sectional cases were selected from patients
referring to Imam Khomeini hospital in Ahvaz during 2007-2004 with
the diagnosis of the Community Acquired Pneumonia. During this study
365 patients were evaluated. Patients› data such as age, sex, and clinical
manifestation were collected using a questionnaire and analyzed by
statistical software.
Results: Mean age of the 365 patients was 60.6 years. Out of them 47.4%
were <65 years old and 52.6% were > 65 years old. 51.2% were male and
48.8% were female. Most common manifestations were cough (87.9%),
dyspnea (81.4%), sputum (72.9%) and fever (55.6%) respectively, and
hemoptysis with 24.1% was the least common manifestation.
Conclusion: This study showed high prevalence of community acquired
pneumonia in the studied population. It also showed that age and sex
are effective factors in the presentation of the clinical manifestations of
this disease.
Key Words: Community Acquired Pneumonia, Clinical Manifestation,
age, sex.
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