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High Sensitivity CRP is a Good Marker in Differentiating Active Systemic
Lupus Erythematosus with or without Infection
พนัสพงษ์ จันทร์บรรเจิ ด*
ทัศนี ย์ กิ ตอํานวยพงษ์ **
สูงชัย อังธารารักษ์ **
กิ ตติ วรรณ สุเมธกุล **

Abstract
Background
Systemic Lupus Erythematosus(SLE) เป็ นโรคทีเ่ กิดจากการทํางานทีผ่ ดิ ปกติของระบบภูมคิ มุ้ กัน
ปจั จุบนั การรักษาได้พฒ
ั นาไปมากแต่อตั ราการตายจากภาวะติดเชือ้ ยังสูงเป็ นลําดับต้นๆ ของสาเหตุ
ทัง้ หมด มีการศึกษาถึงระดับ CRP ในผูป้ ว่ ย SLE พบว่าระดับ CRP ไม่มกี ารแปรผันตามการกําเริบ
ของโรค แต่ระดับ CRP จะสูงขึน้ อย่างมากในผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารติดเชือ้ การศึกษานี้เป็ นการ
เปรียบเทียบค่า hs-CRP ในผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารกําเริบและผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารกําเริบร่วมกับการติดเชือ้
เพือ่ นําประโยชน์มาใช้เป็ นตัวช่วยในการให้การวินิจฉัยภาวะติดเชือ้ ในผูป้ ว่ ย SLE ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
Objective
เพือ่ เปรียบเทียบระดับ hs-CRP ในผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ อี าการกําเริบเพียงอย่างเดียว กับผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ ี
อาการกําเริบร่วมกับมีการติดเชือ้ และหาค่า hs-CRP (cut off value) ทีด่ ที ส่ี ดุ ในการจําแนกผูป้ ว่ ยที่
มีอาการกําเริบร่วมกับการติดเชือ้
Patients and Methods
โดยทําการศึกษาในกลุม่ ผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ อี าการกําเริบของโรคโดยประเมินจาก Mex-SLEDAI ≥ 2
ในผูป้ ว่ ยทัง้ หมดเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2551 จนถึง 28
กุมภาพันธ์ 2552 ผูป้ ว่ ยทุกรายได้รบั การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และทําการสืบค้นทางห้องปฏิบตั กิ าร
พืน้ ฐาน, ESR, hs-CRP, การเพาะเชือ้ จากเลือด การตรวจปสั สาวะและส่งเพาะเชือ้ จากปสั สาวะ ตรวจ

*
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อุจจาระเพือ่ หาพยาธิและไข่พยาธิ ภาพรังสีปอด ส่วนการสืบค้นเพือ่ หาหลักฐานการติดเชือ้ ของอวัยวะ
ตามระบบอื่นเพิม่ เติมจะทําเมือ่ มีขอ้ มูลบ่งชีจ้ ากผลการซักประวัติ ตรวจร่างกาย หรือผลทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐาน จากนัน้ แบ่งผูป้ ว่ ยออกเป็ น 2 กลุม่ ตามหลักฐานของการมีภาวะติดเชือ้ ทีต่ รวจพบ
คือกลุม่ ทีม่ กี ารกําเริบอย่างเดียว และกลุม่ ทีม่ กี ารกําเริบร่วมกับติดเชือ้
Statistic
มีการเปรียบเทียบข้อมูลพืน้ ฐานระหว่างกลุม่ ผูป้ ว่ ยทัง้ 2 กลุม่ แสดงผลเป็ นเปอร์เซ็นต์ และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วย Chi-square เปรียบระดับ hs-CRP จากทัง้ สองกลุ่มโดยใช้ student
t test และหาจุดตัด (cut off value) ของค่า hs-CRP ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้แยกความแตกต่างระหว่าง
กลุม่ ผูป้ ว่ ยทัง้ 2 กลุม่ โดยใช้การสร้าง ROC curve
Results
จํานวนผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ อี าการกําเริบทัง้ หมด 51 ราย แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ประกอบด้วยกลุม่ ผูป้ ว่ ย
มีการกําเริบอย่างเดียว 27 ราย (ร้อยละ 53) กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกําเริบและติดเชือ้ 24 ราย (ร้อย
ละ 47) ข้อมูลพืน้ ฐานได้แก่ อายุ ระยะเวลาทีเ่ ป็ นโรค SLE ปริมาณยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ทไ่ี ด้รบั
พบว่าไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญระหว่าง 2 กลุม่ ไม่พบความแตกต่างของคะแนนการกําเริบ
ของโรคตามแบบวัดของ Mex-SLEDAI ระหว่างทัง้ 2 กลุม่ ค่า hs-CRP ในกลุม่ ทีม่ กี ารกําเริบ
และกลุม่ ทีม่ กี ารกําเริบร่วมกับการติดเชือ้ มีคา่ เท่ากับ 3.8+6.6 mg/L และ 65.7+64.5 mg/L ตามลําดับ
(p=0.001) cut off value ของ hs-CRP โดยวิธี ROC curve analysis พบว่าค่าของ hs-CRP ทีใ่ ห้
ความไว (sensitivity) และความจําเพาะ (specificity) ดีทส่ี ดุ คือ 10.2 mg/L
Conclusion
การศึกษานี้เป็ นการยืนยันถึงความแตกต่างกันของการเพิม่ ขึน้ ของระดับ hs-CRP ในผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ ี
การกําเริบและผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกําเริบร่วมกับการติดเชือ้ โดยค่าของ hs-CRP ทีม่ ากกว่า 10.2 mg/L
เป็ นตัวบ่งชีท้ ด่ี ขี องการมีภาวะติดเชือ้ ในกลุม่ ผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ อี าการกําเริบ
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Systemic Lupus Erythematosus (SLE) เป็ นโรคทีม่ กี ารทํางานผิดปกติของระบบภูมคิ มุ้ กัน
ของร่างกายซึง่ มีการดําเนินโรคสลับกันระหว่างช่วงโรคสงบและโรคกําเริบ
โดยจะมีอาการแสดง
ั
ออกมาในลักษณะของการอักเสบตามอวัยวะต่างๆ ทัวทั
่ ง้ ร่างกาย ปจจัยทีม่ ผี ลต่อการกําเริบของ
โรคได้แก่ แสงแดด ความเครียด ภาวะตัง้ ครรภ์ การขาดยา และภาวะการติดเชือ้ ฯลฯ ข้อมูลจาก
การศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่าภาวะติดเชือ้ ในผูป้ ว่ ย SLE มีอุบตั กิ ารณ์อยูร่ ะหว่างร้อยละ 15 - 30 ของ
จํานวนผูป้ ว่ ย SLE ทัง้ หมดทีต่ อ้ งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และยังเป็ นสาเหตุของการเสียชีวติ
เป็ นอันดับหนึ่งของผูป้ ว่ ย SLE1 ทัง้ นี้เนื่องมาจากผลของตัวโรคเองทีม่ ผี ลต่อระบบภูมคิ มุ้ กัน ร่วมกับ
ผลจากการรักษาการกําเริบของโรคโดยใช้ยาคอติโคสเตียรอยด์และยากดภูม ิ จะเห็นได้วา่ ภาวะการ
ติดเชือ้ เป็ นปจั จัยเร่งด่วนทีค่ วรจะต้องได้รบั การวินิจฉัยและการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที
แต่การ
ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ยืนยันการติดเชือ้ นัน้ ก็ตอ้ งใช้เวลานาน ดังนัน้ ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
SLE ทีม่ อี าการไข้รว่ มกับมีการกําเริบ เพือ่ เป็ นประโยชน์ในการตัดสินใจเพิม่ ขนาดของยา คอติโคส
เตียรอยด์หรือยากดภูมคิ ุม้ กัน หรือให้การรักษาด้วยยาปฏิชวี นะได้อย่างไม่ลา่ ช้า นอกจากข้อมูลทีไ่ ด้
จากการซักประวัตแิ ละการตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้ว ผลทางห้องปฏิบตั กิ ารใดๆ ทีใ่ ช้เวลาไม่นาน
ราคาไม่แพง และมีความน่าเชื่อถือได้น่าจะเป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยสนับสนุนให้แพทย์มคี วามตระหนักถึงภาวะ
ติดเชือ้ จึงเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทีม่ ปี ระโยชน์ ทีผ่ า่ นมามีการศึกษาเกีย่ วกับระดับ CRP
ในผูป้ ว่ ย SLE โดยพบว่าในภาวะทีม่ กี ารกําเริบของโรค SLE ระดับ CRP มักจะมีคา่ ปกติ หรือสูงขึน้
ไม่มากนัก ในขณะทีร่ ะดับ CRP จะมีคา่ สูงมากในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ย SLE มีภาวะติดเชือ้ เกิดขึน้ ดังนัน้
การตรวจพบค่า CRP ทีส่ งู ขึน้ อาจจะใช้เป็ นตัวบ่งชีถ้ งึ ภาวะติดเชือ้ ในผูป้ ว่ ย SLE2-4 การศึกษาทีผ่ า่ น
มาเป็ นการศึกษาทีก่ ลุ่มผูป้ ว่ ยไม่มากนัก นอกจากนัน้ การศึกษาส่วนใหญ่เป็ นการเปรียบเทียบระหว่าง
ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกําเริบของโรคเทียบกับผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะการติดเชือ้
ซึง่ ในแง่ของความเป็ นจริงผูป้ ว่ ย
ส่วนใหญ่ทม่ี กี ารกําเริบของโรคมักมีการติดเชือ้ ร่วมอยูด่ ว้ ย นอกจากนัน้ การศึกษาทีผ่ า่ นมาไม่ได้ม ี
การตัดตัวกวน (Confounder) ทีอ่ าจจะมีผลต่อระดับของ CRP เช่น โรคไต โรคตับ5-6 ทําให้ขอ้ มูลทีม่ ี
อยูย่ งั มีการขัดแย้งกันในแต่ละการศึกษา และปจั จุบนั มีการนํา high sensitivity CRP (hs-CRP) มา
ใช้กนั มากขึน้ ซึง่ มีความแตกต่างจาก conventional CRP (CRP) ทีม่ กี ารใช้กนั อยูเ่ ดิม ในแง่ทค่ี วาม
ไวของ conventional-CRP จะวัดระดับ CRP ตัง้ แต่ 5 mg/L ขึน้ ไป แต่ high-sensitivity CRP จะ
สามารถตรวจวัดระดับ CRP ได้ตงั ้ แต่ระดับ < 1 mg/L19 ดังนัน้ อาจจะเป็ นผลให้สามารถตรวจวัดค่า
CRP ได้ในระดับทีต่ ่าํ ลงกว่าเดิมได้ จึงเป็ นทีม่ าของการศึกษานี้เพือ่ ศึกษาระดับ hs-CRP ในเลือด
ของผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารกําเริบของโรคเพื่อประโยชน์ในการบ่งชีก้ ารติดเชือ้ เพือ่ นําข้อมูลทีไ่ ด้ไป
ประกอบการตัดสินใจในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ต่อไป

Objective
เพือ่ เปรียบเทียบระดับ hs-CRP ในผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ อี าการกําเริบเพียงอย่างเดียว กับผูป้ ว่ ย
SLE ทีม่ อี าการกําเริบร่วมกับมีการติดเชือ้ และหาค่า hs-CRP (cut off value) ทีด่ ที ส่ี ดุ ในการจําแนก
ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกําเริบร่วมกับการติดเชือ้
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Materials and Methods
การศึกษานี้ได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการวิจยั โรงพยาบาลราชวิถี และผูป้ ว่ ยทุกรายที่
เข้าร่วมการศึกษาจะต้องให้การอนุญาตเป็ นรายลักษณ์อกั ษร (Inform consent) การวิจยั นี้เป็ นการ
วิจยั ชนิดภาคตัดขวาง (cross-sectional study) เพือ่ หาความแตกต่างของระดับ hs-CRP ในเลือด
ระหว่างกลุม่ ผูป้ ว่ ย SLE 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีม่ ภี าวะโรคกําเริบเพียงอย่างเดียว กับกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรค
กําเริบทีม่ กี ารติดเชือ้ โดยทําการศึกษาในผูป้ ว่ ยทัง้ หมดเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลราชวิถี
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2551 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมี Inclusion criteria ได้แก่ ผูป้ ว่ ย
อายุมากกว่า 15 ปีทไ่ี ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น SLE ตาม ACR criteria 19977 และมีการกําเริบของ
โรคโดยมีคา่ Mex-SLEDAI8 มีคา่ ≥ 2 Exclusion criteria ได้แก่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น
โรคตับเรือ้ รังผูป้ ่วยทีม่ กี ารทํางานของไตผิดปกติคา่ GFR < 20ml/min (คํานวณจาก CrokcroftGault formula) ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเชือ้ HIV ผูป้ ว่ ยทุก
รายจะได้รบั การซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายเพือ่ ประเมินการกําเริบของโรคตามแบบวัดของ MexSLEDAI รวมถึงประเมินอาการและอาการแสดงซึง่ สงสัยภาวะติดเชือ้ และผูป้ ว่ ยทุกรายจะได้รบั
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐาน การเพาะเชือ้ จากเลือด การตรวจปสั สาวะและส่งเพาะเชือ้ จาก
ปสั สาวะ ตรวจอุจจาระเพือ่ หาพยาธิและไข่พยาธิ ภาพรังสีปอดซึง่ ถ้าพบว่ามีความผิดปกติจะได้รบั
การตรวจเพิม่ เติมด้วยการส่งเสมหะเพาะเชือ้ และย้อม gram stain, AFB ส่วนการสืบค้นเพือ่ หา
หลักฐานการติดเชือ้ ของอวัยวะตามระบบอื่นเพิม่ เติม จะทําเมือ่ มีขอ้ มูลบ่งชีจ้ ากผลการซักประวัติ
ตรวจร่างกาย หรือ ผลทางห้องปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐาน และวัดค่า hs-CRP ด้วยวิธี Particle enhanced
turbidimetric assays (COBAS INTEGRA 400) ผูป้ ว่ ยทุกรายจะได้รบั การบันทึกข้อมูลพืน้ ฐาน
ได้แก่ อายุ เพศ ระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ มีอาการของโรค SLE จนถึงเวลาเข้ารับการวิจยั รวมถึงผูป้ ว่ ย
ทุกรายจะได้รบั การบันทึกค่าการกําเริบของโรคตามแบบการวัดของ Mex-SLEDAI โดยบันทึกแยก
ตามอวัยวะทีม่ กี ารกําเริบของโรค ประวัตกิ ารใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์รวมถึงชนิดและปริมาณของ
ยากดภูมคิ มุ้ กันก่อนการตรวจวัดจากนัน้ แบ่งผูป้ ว่ ยออกเป็ น 2 กลุม่ ตามหลักฐานของการมีภาวะติด
เชือ้ ทีต่ รวจพบ คือกลุม่ ทีม่ กี ารกําเริบอย่างเดียว ได้แก่ผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การตรวจสืบค้นหาภาวะติดเชือ้
ดังข้างต้นแล้วปรากฏว่าผลการตรวจทัง้ หมดให้ผลลบ และกลุม่ ทีม่ กี ารกําเริบร่วมกับติดเชือ้ ได้แก่
กลุม่ ทีม่ กี ารตรวจพบการติดเชือ้ จากกระบวนการข้างต้น หรือมีอาการแสดงทีช่ ดั เจนของภาวะการติด
เชือ้ เช่น การติดเชือ้ งูสวัด การติดเชือ้ อีสกุ อีใส

Statistic
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistics) แสดงผลเป็ นค่าเฉลีย่
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การนําเสนอข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ว่ ยและการเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ทํา
โดยการใช้ Chi-square test เปรียบเทียบตัวแปรต่างๆ ระหว่างกลุม่ ผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารกําเริบ
ร่วมกับการติดเชือ้ และกลุม่ ผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารกําเริบแต่ไม่มกี ารติดเชือ้ เช่น ระบบอวัยวะทีม่ กี าร
กําเริบของโรคตาม Mex-SLEDAI, การใช้ยาคอติโคสเตียรอยด์ และยากดภูมคิ มุ้ กัน โดยการใช้ T-test
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ความแตกต่างของค่า hs-CRP ระหว่างกลุม่ การศึกษาสองกลุม่ ใช้ Wilcoxon’s rank sum test และ
ในการหาค่าของ hs-CRP ทีม่ คี วามไว (sensitivity) และความจําเพาะ (specificity) สูงทีส่ ดุ ในการ
ทํานายภาวะติดเชือ้ ใช้วธิ กี ารสร้าง Receiver Operating Characteristic (ROC) curve เพือ่ ทํานาย
ค่าทีด่ ที ส่ี ดุ ในการประเมินผูป้ ว่ ย

ผลการศึกษา
มีผปู้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารกําเริบของโรคเข้าร่วมการศึกษาทัง้ สิน้ จํานวน 51 ราย เป็ นผูป้ ว่ ย
หญิง 49 ราย ผูป้ ว่ ยชาย 2 ราย ค่าเฉลีย่ Mex-SLEDAI ของผูป้ ว่ ยทัง้ หมดทีท่ าํ การศึกษาเท่ากับ
10.57 ± 4.99 อาการแสดงนําทีน่ ําผูป้ ว่ ยมาพบแพทย์แบ่งตามอวัยวะทีม่ อี าการได้แก่ mucocutaneous
11 ราย (ร้อยละ 21.6) musculoskeletal 13 ราย (ร้อยละ 25.5) renal 43 ราย (ร้อยละ 84.3)
serositis 7 ราย (ร้อยละ 13.7) hematology 30 ราย (ร้อยละ 58.8) vasculitis 7 ราย (ร้อยละ 13.7)
neurology 12 ราย (ร้อยละ 23.5) หลังจากได้ทาํ การสืบค้นหาการติดเชือ้ พบผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกําเริบ
อย่างเดียวจํานวน 27 ราย (ร้อยละ 53.0) ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกําเริบร่วมกับการติดเชือ้ จํานวน 24 ราย
(ร้อยละ 47.1) ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ว่ ยหลังการสืบค้นหาการติดเชือ้ แสดงในตารางที่ 1 โดยสรุปดังนี้
อายุเฉลีย่ ของผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกําเริบอย่างเดียวคือ 28.22 ± 9.33 ปี สูงกว่าอายุเฉลีย่ ของกลุม่
ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกําเริบและติดเชือ้ คือ 32.67 ± 13.86 แต่ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p=0.192) กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกําเริบอย่างเดียว มีระยะเวลาทีเ่ ป็ นโรค SLE เฉลีย่ คือ 2.87 ± 3.12 ปี
ซึง่ สูงกว่า กลุ่มผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกําเริบและติดเชือ้ โดยมีระยะเวลาทีเ่ ป็ นโรคเฉลีย่ คือ 4.01 ± 5.26 ปี
แต่ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.358) เมือ่ พิจารณาในแง่ขนาดของยาคอติโค
สเตียรอยด์จะเห็นได้วา่ ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาตัง้ แต่ขนาดปานกลางขึน้ ไป (มากกว่าวันละ 7.5 มิลลิกรัม)
เป็ นกลุม่ ผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารกําเริบอย่างเดียวมีจาํ นวน 12 ราย (ร้อยละ 44.4) และเป็ นกลุ่มผูป้ ว่ ย
SLE ทีม่ กี ารกําเริบและติดเชือ้ มีจาํ นวน 16 ราย (ร้อยละ 66.6) ขนาดยาโดยเฉลีย่ ของ prednisolone
ทีไ่ ด้รบั ในกลุม่ ผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ อี าการกําเริบอย่างเดียวเท่ากับ 23.21 ± 15.14 มิลลิกรัมต่อวัน ส่วน
กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกําเริบและติดเชือ้ ได้รบั prednisolone เฉลีย่ 27.35 ± 18.71 มิลลิกรัมต่อวัน
ขนาดยา prednisolone โดยเฉลีย่ ของทัง้ 2 กลุม่ ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p=0.51)
การใช้ยา azathioprine ในกลุม่ ผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารกําเริบอย่างเดียวมีทงั ้ หมด 4 ราย (ร้อยละ
14.8) กลุม่ ผูป้ ่วย SLE ทีม่ กี ารกําเริบและติดเชือ้ ทีไ่ ด้รบั ยา azathioprine มีจาํ นวน 2 ราย (ร้อยละ
8.3) กลุม่ ผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารกําเริบอย่างเดียวไม่มผี ใู้ ดได้รบั ยา cyclophosphamide ในขณะที่
กลุม่ ผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารกําเริบและติดเชือ้ ได้รบั ยา cyclophosphamide แบบรับประทาน จํานวน 1 ราย
และได้รบั ยา cyclophosphamide ทางเส้นเลือด 1 ราย ในแง่ของการกําเริบของโรคการศึกษานี้ใช้
ระบบอวัยวะทีแ่ บ่งตามแบบของ Mex-SLEDAI ในการประเมินการกําเริบของโรคแสดงดังตารางที่
2 โดยพบว่า เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนตามแบบวัด Mex-SLEDAI ระหว่างทัง้ 2 กลุม่ ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (p=0.67) จากจํานวนผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารติดเชือ้ ทัง้ หมด 24 ราย แบ่งออกเป็ น
การติดเชือ้ ของอวัยวะตามระบบต่างๆ ดังนี้ การติดเชือ้ ทางเดินปสั สาวะมีผปู้ ว่ ย 8 ราย (ร้อยละ
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32.1) การติดเชือ้ บริเวณผิวหนังและเยือ่ บุมผี ปู้ ว่ ย 7 ราย (ร้อยละ 28.4) การติดเชือ้ ในกระแสเลือดมี
ผูป้ ว่ ย 4 ราย (ร้อยละ 17.9) ปอดอักเสบติดเชือ้ มีผปู้ ว่ ย 4 ราย (ร้อยละ 17.9) การติดเชือ้ ในระบบ
ทางเดินอาหารมีผปู้ ว่ ย 2 ราย (ร้อยละ 7.1) การติดเชือ้ ทีต่ ามีผปู้ ว่ ย 1 ราย (ร้อยละ 3.6) ชนิดของ
เชือ้ ก่อโรคทีแ่ ยกได้จากผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารกําเริบและติดเชือ้ ได้ผลดังแสดงตามรูปที่ 1 ผลทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารทีน่ ํามาหาความแตกต่างระหว่างกลุม่ ทีท่ าํ การศึกษาทัง้ 2 กลุม่ ได้แก่ ค่าการตรวจนับ
เม็ดเลือดขาว (white blood cell count) ค่าการทํางานของตับ ค่าการทํางานของไต ESR และ hsCRP ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 กลุม่ ผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ อี าการกําเริบอย่างเดียว มีคา่ เฉลีย่
ของเม็ดเลือดขาวสมบูรณ์เท่ากับ 7.36 ± 4.67 x103/mm3 กลุ่มผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ อี าการกําเริบและติด
เชือ้ มีคา่ เฉลีย่ ของการตรวจนับเม็ดเลือดขาวเท่ากับ 7.53 ± 5.78 x103/mm3 พบว่าค่าการตรวจนับ
เม็ดเลือดขาวของผูป้ ว่ ยทัง้ 2 กลุม่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p=0.908) ค่า creatinine, ค่าการทํางาน
ของตับ, ESR ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญของทัง้ สองกลุม่ เช่นเดียวกัน (p=0.37) ระดับของ
hs-CRP ในกลุ่มผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ อี าการกําเริบอย่างเดียวมีค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ
3.8 ± 6.6 mg/L กลุม่ ผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ อี าการกําเริบและติดเชือ้ มีคา่ เฉลีย่ hs-CRP เท่ากับ 65.7 ±
64.5 mg/L เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของ hs-CRP ทัง้ 2 กลุม่ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p=0.001) แสดงการกระจายตัวของค่า hs-CRP ดังรูปที่ 2 ใช้วธิ กี ารสร้าง Receiver
Operating Characteristics (ROC) curve แสดงดังรูปที่ 3 เพือ่ กําหนดค่าของ hs-CRP ทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ดุ ทีจ่ ะใช้แยกความแตกต่างระหว่างกลุม่ กําเริบและติดเชือ้
กับกลุม่ ของผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกําเริบ
อย่างเดียว พบว่าทีค่ า่ hs-CRP เท่ากับ 10.2 mg/L จะสามารถแยกภาวะติดเชือ้ ออกจากกลุ่มผูป้ ว่ ย
ทีม่ กี ารกําเริบได้โดยมีคุณสมบัตทิ างสถิตดิ งั นี้ ค่าความไว ของการทดสอบ(sensitivity) เท่ากับร้อย
ละ 87.5 ค่าความจําเพาะของการทดสอบ (specificity) เท่ากับร้อยละ 92.6 Positive predictive
value เท่ากับร้อยละ 91.3 Negative predictive value เท่ากับร้อยละ 89.3 Accuracy of the test
เท่ากับร้อยละ 90.2
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลทัวไประหว่
่
างกลุ่ม SLE ทีม่ กี ารกําเริบอย่างเดียวและกลุ่ม ทีม่ อี าการการกําเริบ
ร่วมกับการติดเชือ้
กลุ่มกําเริ บ
กลุ่มกําเริ บและติ ดเชื้อ
ข้อมูล
p-value
N=27
N=24
อายุเฉลีย่ (ปี )
28.22 ± 9.32
32.67 ± 13.86
0.192
ระยะเวลาเป็ น SLE (ปี )
2.87 ± 3.12
4.01 ± 5.26
0.358
Mex-SLEDAI
10.3 ± 6.03
10.88 ± 3.58
0.67
ปริมาณ prednisolone
23.21 ± 15.14
27.35 ± 18.71
0.51
เฉลีย่ (มิลลิกรัมต่อวัน)
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้ prednisolone
10(37)
14(58.3)
มากกว่า10 มิลลิกรัมต่อวัน
ปริมาณ azathioprine
62.5
50
(มิลลิกรัมต่อวัน)
ไม่ได้ยากดภูมคิ มุ้ กัน
9(33.3)
7(29.2)
(ร้อยละ)
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ตารางที่ 2 จํานวนผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการแสดงตามระบบอวัยวะต่างๆ
ระบบอวัยวะ
(organ system)
Renal

กลุ่มกําเริ บ (ร้อยละ)
N=27

กลุ่มกําเริ บและติ ดเชื้อ (ร้อยละ)
N=24

20(74.07)

23(95.8)

Active urine sediment

2(7.4)

2(8.3)

Proteinuria >0.5 g/d

3(11.1)

1(4.2)

Sediment & proteinuria

15(55.5)

20(83.3)

Hemato

13(48.14)

17(70.8)

AIHA

6(22.2)

10(41.7)

Leucopenia

6(22.2)

2(8.3)

-

1(4.16)

Thrombocytopenia
Mixed type

1(3.7)

4(16.6)

Mucocutaneous

10(37)

1(4.16)

musculoskeletal

10(37)

3(12.5)

NPSLE

8(29.6)

4(16.6)

psychosis

4(14.8)

-

convulsion

1(3.7)

3(12.5)

psychosis&convulsion

2(7.4)

1(4.2)

myelitis

1(3.7)

-

Vasculitis

5(18.5)

2(8.33)

fever

5(18.5)

4(16.6)

Serositis

3(11.1)

4(16.6)

%25
20

15
10

5

TB
p
P. ara
si
ae
te
ru
A c gi n
os
in
et
a
ob
ac
te
r
C
M
V

St
ap
h

ylo

co
c

cu
s
E.
co
li
C
En and
id
te
a
ro
co
St
cc
re
us
pt
oc
oc
Sa cu
s
lm
on
el
la

0

รูปที่ 1 แสดงชนิดและความถีข่ องเชือ้ ก่อโรคทีแ่ ยกได้จากผูป้ ว่ ย SLE ทีก่ าํ เริบและมีการติดเชือ้
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลทางห้องปฏิบตั กิ ารของผูป้ ว่ ย
กลุ่มกําเริ บ
N=27

กลุ่มกําเริ บและติ ดเชื้อ
N=24

p-value

wbc (x10 /mm )

7.36 ± 4.67

7.53 ± 5.78

0.91

Creatinine (mg/dl)

0.82 ± 0.46

1.28 ± 1.17

0.082

ALT (IU/dl)

40.11 ± 45.37

31.04 ± 20.24

0.37

ESR (mm/hr)

48.7 ± 31.22

65.88 ± 37.08

0.08

Albumin (mg/dl)

2.91 ± 0.10

2.65 ± 0.75

0.348

Globulin (mg/dl)

3.22 ± 1.17

3.21 ± 1.12

0.987

hs-CRP (mg/L)

3.8 ± 6.6

65.7 ± 64.5

0.001

ข้อมูล
3

3

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนผูป้ ว่ ยทีม่ คี า่ การตรวจนับเม็ดเลือดขาวในระดับต่างๆ
กลุ่มอาการกําเริ บอย่างเดียว
(ร้อยละ)

กลุ่มอาการกําเริบและติ ดเชื้อ
(ร้อยละ)

< 4.5

7(25.92)

6(25)

4.5 – 10.0

11(40.74)

10(41.66)

> 10.0

9(33.33)

8(33.33)

3

Wbc x10 /mm

3

serum CRP
250
200
150
serum
CRP(mg/L)

100
50
0
active

active+infection

รูปที่ 2 แสดงค่าของ hs-CRP ในผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารกําเริบทัง้ 2 กลุ่ม
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ROC Curve
1.0

Sensitivity

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1 - Specificity

รูปที่ 3 แสดงการหา Cut off value ด้วยวิธ ี Receiver Operating Characteristic(ROC) curve analysis

Discussion
C-reactive protein (CRP) เป็ น acute phase reactant ทีม่ กั จะมีระดับสูงขึน้ อย่างมากใน
หลายภาวะรวมทัง้ ใช้ในการติดตามการกําเริบของโรครวมทัง้ ผลการรักษาโรคบางชนิดได้เป็ นอย่างดี
เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ แต่ในกรณีของโรค SLE กลับพบว่าระดับของ CRP ไม่ได้แปรผัน
ตามการกําเริบของโรค โดยพบว่ามีผปู้ ว่ ย SLE ประมาณร้อยละ 60 ทีม่ อี าการกําเริบของโรคมีคา่
CRP>10 mg/L แต่จะมีคา่ เฉลีย่ ประมาณ 15 mg/L เท่านัน้ 9-10 แต่จะสามารถตรวจพบระดับ CRP ที่
สูงขึน้ มากๆได้ในกรณีการกําเริบของโรคทีม่ ี serositis และภาวะติดเชือ้ 11 โดยพบว่าระดับ CRP มี
ค่า1สูงมากถึง 60 mg/L10 สาเหตุทร่ี ะดับ CRP ในผูป้ ว่ ย SLE มักจะมีระดับตํ่าแม้วา่ จะมีการกําเริบ
ของโรคอย่างมากนัน้ มีความพยายามทีจ่ ะอธิบายสาเหตุดงั นี้ การที่ CRP มีระดับตํ่าอาจจะเป็ น
พยาธิกาํ เนิดของการเกิดโรค SLE กล่าวคือ เกีย่ วข้องกับ genetic polymorphism ซึง่ เป็ นสาเหตุของ
ภาวะทีม่ รี ะดับ CRP ตํ่าในผูป้ ว่ ย SLE12 หรืออาจจะเกีย่ วข้องกับการทีร่ ะดับ CRP ตํ่าทําให้การเก็บ
ทําลาย apoptosis debris มีประสิทธิภาพตํ่าลง13 และมีการศึกษาในสัตว์โดยการให้การรักษาหนู
MRL/lpr mice ด้วยการให้ CRP พบว่าอาการแสดงโดยรวมดีขน้ึ แสดงว่าการขาด CRP น่าจะเป็ น
พยาธิกาํ เนิดหนึ่งของโรค SLE14 นอกจากนัน้ ยังมีการศึกษาทีพ่ บว่ามีการสร้าง Interferon type I
มากขึน้ ในผูป้ ว่ ย SLE15 โดยทีม่ กี ารศึกษาก่อนนัน้ พบว่า Interferon type I มีผลในการยับยัง้ การ
สร้าง CRP16 และมีการศึกษาถึงการสร้างแอนตีบ้ อดีต้ ่อ CRP ในผูป้ ว่ ย SLE เป็ นผลให้ระดับ CRP
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ตํ่ากว่าทีค่ วรจะเป็ นในผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารกําเริบของโรค17 แต่ในกรณีทม่ี กี ารติดเชือ้ พบว่าจะมีผลให้
มีการเพิม่ ขึน้ ของระดับ CRP อย่างมาก สาเหตุอาจเกิดจากการตอบสนองต่อสิง่ ทีม่ ากระตุน้ ทีแ่ ตกต่าง
กันในผูป้ ว่ ย SLE โดยมีการศึกษาพบว่า ระดับของ IL-6, IL-10, IFN gamma มีระดับสูงขึน้ มากใน
ผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารติดเชือ้ แต่จะมีระดับตํ่าในผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารกําเริบของโรคเพียงอย่างเดียวซึง่
น่าจะเป็ นผลให้ระดับ CRP สูงขึน้ ในผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารติดเชือ้ 18 จากการศึกษานี้กพ็ บเช่นเดียวกับ
การศึกษาทีผ่ า่ นๆ มาว่าระดับของ CRP ในผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารกําเริบของโรคมีระดับตํ่า จาก
การศึกษานี้จะพบว่าระหว่างกลุ่มผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกําเริบและกลุ่มผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกําเริบและติดเชือ้ มี
ค่า Mex - SLEDAI ทีไ่ ม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ p=0.67 เมือ่ พิจารณาระดับ hs-CRP
เปรียบเทียบกันระหว่างกลุม่ ผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ กี ารกําเริบ และกลุม่ ทีม่ กี ารกําเริบร่วมกับการติดเชือ้
พบว่ามีคา่ เท่ากับ 3.8 ± 6.6 และ 65.7 ± 64.5 ตามลําดับ ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ p=0.001 ซึง่ เหมือนกับการศึกษาก่อนหน้านี้ 2-3 แต่ในการศึกษานี้พบว่าค่า hs-CRP ทีด่ ี
ทีส่ ดุ ในการแยกภาวะกําเริบกับภาวะกําเริบร่วมกับการติดเชือ้ จากการศึกษานี้มคี า่ เท่ากับ 10.2 mg/L
ซึง่ เป็ นระดับทีต่ ่าํ กว่าการศึกษาทีผ่ า่ นๆมา อาจเป็ นผลมาจากการศึกษานี้ได้มกี ารตัดตัวกวนทีอ่ าจจะ
มีผลทําให้มกี ารเพิม่ ขึน้ ของระดับ hs-CRP ออกไป นอกจากนัน้ การตรวจวัดค่าของ hs-CRP ใน
ปจั จุบนั เป็ น high-sensitivity CRP (hs-CRP) ซึง่ มีความแตกต่างจาก conventional -CRP (CRP) ที่
ใช้กนั มาแต่เดิมในแง่ทค่ี วามไว โดย conventional-CRP จะวัดระดับ CRP ได้ตงั ้ แต่ 5 mg/L ขึน้ ไป
แต่ high-sensitivity CRP จะสามารถตรวจวัดระดับ CRP ได้ตงั ้ แต่ระดับ < 1 mg/L19 ดังนัน้ อาจจะ
เป็ นผลให้สามารถตรวจวัดค่า CRP ได้ในระดับทีต่ ่าํ ลงกว่าเดิมได้

Conclusion
การศึกษานี้เป็ นการยืนยันถึงความแตกต่างกันของการเพิม่ ขึน้ ของระดับ hs-CRP ในผูป้ ว่ ย
SLE ทีม่ กี ารกําเริบและผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกําเริบร่วมกับการติดเชือ้ โดยค่าของ hs-CRP ทีม่ ากกว่า
10.2 mg/L เป็ นตัวบ่งชีท้ ด่ี ี (surrogate marker) ของการมีภาวะติดเชือ้ ในกลุม่ ผูป้ ว่ ย SLE ทีม่ ี
อาการกําเริบ
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Sensitivity of Synovial Fluid Culture Using VersaTREK REDOX1
Compared With Conventional Culture Media in
Patients with Acute Non-gonococcal Septic Arthritis
Jintara Mangkala *
Manathip Osiri *
Pongpun Nunthapisud **

Objective: To evaluate the sensitivity of synovial fluid culture using VersaTREK REDOX1
compared with conventional culture media in patients with acute non-gonococcal septic arthritis.
Method: Thirty-eight patients with acute non-gonococcal septic arthritis were enrolled in this
study. Arthrocentesis was done and synovial fluid was sent for gram stain, cultured in
VersaTREK REDOX1 and conventional culture media (blood agar and chocolate agar) at
the Department of Microbiology laboratory within 15 - 30 minutes. The results of synovial fluid
culture were reported at 48 hours and 7 days.
Results: The mean (SD) age of the patients was 58 (19.2) years, and 57.9% were female.
Most patients had underlying diseases such as diabetes mellitus, chronic kidney disease,
and rheumatoid arthritis and history used immunosuppressive drugs.
Fever is observed only 57.9% of patients. Most patients had acute monoarticular arthritis
and knee joint was most commonly affected (85.7%). Gram negative bacteria were detected
more than gram positive bacteria in this study (40.48% VS 19.05%). Sensitivity of gram
stain, VersaTREK REDOX1, conventional culture media were 59.5%, 23.8%, and 19.0%,
respectively. Sensitivity of synovial fluid culture using VersaTREK REDOX1 was not
significantly higher than that for conventional culture media (p = 0.29).
Conclusion: The sensitivity of synovial fluid culture using VersaTREK REDOX1 was similar
to that for the conventional culture media in patients with acute non-gonococcal septic
arthritis. VersaTREK REDOX1 media may be used instead of conventional culture media as
this procedure is easier to perform.
* Division of Rheumatology, Department of Medicine Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
**Division of Bacteriology, Department of Microbiology Laboratory, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
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INTRODUCTION
Acute non-gonococcal septic arthritis remains a major problem in rheumatology
practice. It is associated with significant rates of morbidity and mortality; 25 - 50% and
10 - 25%, respectively1 The incidence of acute non-gonococcal septic arthritis from the
Department of Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital between 1976 and 1988
was 8.3 cases per year2 But for the general population, patients with rheumatoid arthritis
and patients with prosthetic joints, the incidence of acute non-gonococcal septic arthritis has
been estimated to be 2 cases, 28 - 38 cases, and 48 - 68 cases per 100,000 inhabitants per
year, respectively1
The most common pathogen is Staphylococcus aureus1 Streptococcus spp. is the
next most commonly isolated bacteria3, especially Streptococcus group B which is
increasingly isolated4 The microorganisms detected vary according to the comorbidities of
the hosts, such as Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli are common gram
negative organisms in immunocompromised patients3, Staphylococcus epidermidis is often
found in patients with prosthetic joints1,5. The most common joint involvements are knee,
hip, shoulder, and ankle joint, respectively3.
Clinical signs and symptoms of acute non-gonococcal septic arthritis is non-specific.
Sometimes they mimic other rheumatic diseases e.g. rheumatoid arthritis, reactive arthritis,
gouty arthritis, and calcium pyrophosphate dihydrate arthropathy3,6-8. Therefore the diagnosis
of non-gonococcal septic arthritis requires both clinical features and laboratory results,
especially synovial fluid analysis (gross appearance, cell count, bacterial PCR, and
microbiology)6-7,9-13.
Current diagnosis of acute non-gonococcal septic arthritis is based on the Newman
14
Criteria , which emphasizes on the results of gram stain and culture of synovial fluid. The
sensitivity is 50%-70% for synovial fluid gram stain and 75%-95% for synovial fluid culture9.
The specificity is quite high for synovial fluid gram stain and at least 90% for synovial fluid
culture13. So there are educational efforts to increase the sensitivity of culture by using
blood culture bottles (hemoculture) instead of agar (conventional culture media).
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Recent studies have demonstrated that the utility of blood culture methods for the
isolation of microorganisms from synovial fluid is more sensitive than conventional culture
media about 21%. Even if the patients received antibiotic previously, the sensitivity of blood
culture methods is better than that of the conventional culture media about 40%15.
Until now there are two blood culture methods; BacT/ALERT and VersaTREK.
Although BacT/ALERT is more sensitive than conventional culture media by 14 - 23%16,19,
there have been no studies comparing the sensitivity of synovial fluid culture by the
VersaTREK method with the conventional culture media.
At King Chulalongkorn Memorial Hospital, both VersaTREK (VersaTREK REDOX1
and VersaTREK REDOX2 for aerobic and anaerobic bacteria, respectively) and conventional
culture media are used for synovial fluid culture. Because BacT/ALERT is more sensitive
than conventional culture media by 14 - 23% and VersaTREK is more sensitive than
BacT/ALERT by 7-29%17, VersaTREK may be more sensitive than conventional culture
media by approximately 30% (21% - 52%).
As the data on the sensitivity of VersaTREK method for synovial fluid culture was
lacking, the present study was designed to evaluate the sensitivity of synovial fluid culture
using VersaTREK REDOX1 compared with conventional culture media in patients with acute
non-gonococcal septic arthritis.

PATIENTS & METHODS
Study designs. This was a descriptive study (diagnostic test) conducted at King Chulalongkorn
Memorial Hospital from September 2008 to December 2009 (duration 15 months).
Patients. Consecutive patients with suspected acute non-gonococcal septic arthritis (present
with fever, joint pain and/or swelling) who were 18 years of age or over; fulfilled the Newman
criteria (Grade A: the organism is isolated from the joint or joint tissues; Grade B: typical features
of septic arthritis with bacteria isolated from other sources (e.g., blood); Grade C: no organism
is isolated but turbid fluid is aspirated from the joint, or there is histologic or radiographic
evidence of infection); present with monoarticular, oligoarticular, or polyarticular arthritis; had
native or prosthetic joint infection; had prior history of received or not received antibiotics;
and arthrocentesis can be performed with at least 2 ml yield of synovial fluid, were enrolled
in this study. A major exclusion criterion was any contraindications to perform arthrocentesis
including overlying skin or soft tissue infection at sites to perform arthrocentesis or prolonged
value of INR more than 3.0. All patients gave informed written consent, and the study was
approved by the institutional review board of King Chulalongkorn Memorial Hospital.
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Methods. All patients with suspected acute non-gonococcal septic arthritis were screened
for eligibility criteria. History taking and physical examination, basic laboratory examinations
including CBC, BUN, Cr, UA, hemoculture for 2 specimens, and plain radiographic studies
at affected joints were done in all patients. Arthrocentesis was done and synovial fluid was
sent for cell count, gram stain, cultured in VersaTREK REDOX1 and conventional culture
media (blood agar and chocolate agar) at the Department of Microbiology laboratory within
15 - 30 minutes. The results of synovial fluid culture were reported at 48 hours and 7 days.
All patients then were treated with antibiotics, drainage of affected joints (repeated
arthrocentesis, open drainage or arthroscopic drainage) in conjunction with physical therapy.
Adverse effects that may occur were closely monitored.
Statistical analysis. Sample size was calculated using Casagrande and Pike formula20
(Zα/2=1.64, 95% confidence interval, one-tailed; Zβ=0.84, power=80%; one-tailed; sensitivity
of VersaTREK REDOX1 = 60% and sensitivity of conventional culture media = 30%). For
categorical variables, the number and percentage of patients in each category were
presented. For continuous variables, the number of patients, mean (SD; standard deviation)
were presented. Hypothesis testing using two-sample test of proportion at 95% confidence
interval by the difference at 30% with p < 0.05 considered as statistical significance. The
primary outcome is the sensitivity of synovial fluid culture using VersaTREK REDOX1
compared with conventional culture media in patients with acute non-gonococcal septic
arthritis. The secondary outcomes are the incidence of acute non-gonococcal septic arthritis
in King Chulalongkorn Memorial Hospital, patients’ characteristics, and some factors that
may be related to the occurrence of acute non-gonococcal septic arthritis.

RESULTS
Thirty-eight patients with suspected acute non-gonococcal septic arthritis admitted at
the Department of Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital from September 2008 to
December 2009 were enrolled in this study (Figure 1). The mean (SD) age of the patients
was 58 (19.2) years and 57.9% were female. Most patients had underlying diseases such
as diabetes mellitus (15.8%), chronic kidney disease (15.8%), and rheumatoid arthritis
(13.1%) as shown in Table 1. 34.2% had previous of using immunosuppressive drugs
including prednisolone (26.3%), methotrexate (10.5%), cyclophosphamide and thalidomide
in each 2.6%.
Duration of arthritis varied between 1 and 14 days. Fever is observed in only 57.9%
of the patients and most of them often had acute monoarticular arthritis (63.2%). Knee joint
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was most commonly affected (85.7%), followed by shoulder (7.9%) and ankle joint (5.3%),
as shown in Table 2. Patients were prescribed antibiotics before arthrocentesis was done in
23 cases (60.5%) and the sources of infection were identified in only 14 cases (36.9%)
including bacteremia (8 cases; 20.1%), upper urinary tract infection (4 cases; 10.5%), and
gastrointestinal tract infection (2 cases; 5.3%), as shown in Table 3.
Plain radiographic studies of affected joints were done in 32 patients with only 4
patients (10.5%) had the typical findings of joint effusion and erosions compatible with nongonococcal septic arthritis.
The mean (SD) of the peripheral blood WBC was 10,389 (6,487.6) cells/mm3 with a
range of 1,800-39,850 cells/mm3, average percentage of neutrophil was 75.8 (10.6).
In this study, arthrocentesis was done in 42 joints (38 patients), all of which were
native joints. Monoarticular arthritis was the prominent feature of non-gonococcal septic
arthritis (24 cases; 24 joints), followed by oligoarticular arthritis (13 cases; 17 joints), and
polyarticular arthritis (1 case; 1 joint), as shown in Table 4.
Synovial fluid volume ranged from 2-120 ml with a mean of 34.7 (26.9) ml. Synovial
fluid WBC ranged from 1,800 - 732,000 cells/mm3, and the average neutrophil was 91.76%
(9.2) as shown in Table 5.
Microorganisms were identified by gram stain in 59.5%. Gram negative bacteria were
detected more frequently than gram positive bacteria in this study (40.48% VS 19.05%), as
shown in Figure 2. The bacteria were isolated in VersaTREK REDOX1 media in 23.8%
while the conventional culture media were able to identify the bacteria in 19.0%. Salmonella
group D and Bacillus spp. are the most common pathogens, followed by Streptococcal
agalactiae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp., Burkholderia pseudomallei,
Enterobacter spp., Klebsiella spp., and Enterococcus faecalis (detailed in Table 6).
The synovial fluid volume used in VersaTREK REDOX1 bottle ranged from 1-10 ml,
with the average (SD) volume of 8.1 (3.2) ml. However, the synovial fluid volume in
VersaTREK REDOX1 bottle that was positive for pathogens was 10 ml per bottle in all
samples. But the synovial fluid volume in VersaTREK REDOX1 bottle that was negative for
pathogens ranged from 1-10 ml per bottle, with an average of 7.5 (3.5) ml per bottle.
Of the 23 patients (60.53%) who received antibiotics before the cultures were
performed included monoarticular arthritis in 15 cases (39.5%), oligoarticular arthritis in 7
cases (18.4%) and polyarticular arthritis in 1 case (6.3%).
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Figure 1. Derivation of the study sample

Table1. Underlying medical illness and joint diseases in patients with acute non-gonococcal septic arthritis
Underlying medical illness
Diabetes mellitus
Hypertension
Coronary artery disease
Chronic kidney disease
Hypercholesterolemia
Systemic lupus erythematosus
Malignancy*
Cirrhosis**
Others†
Joint diseases
Rheumatoid arthritis
Gouty arthritis
CPPD arthropathy
Osteoarthritis
Others‡

Number (cases)

Percentage

6
6
5
6
2
2
3
3
2

15.8
15.8
13.1
15.8
5.3
5.3
7.9
7.9
5.3

4
5
1
3
3

10.5
13.1
2.6
7.9
7.9

Some patients had more than one underlying medical illness or joint diseases (percentage of each patient divided by 38 patients)
* Malignancy: multiple myeloma 2 cases, germinoma 1 case
** Cirrhosis: alcoholic cirrhosis and hepatitis C viral infection 1 case each
† Others: COPD and thyrotoxicosis 1 case each
‡ Others: reactive arthritis, juvenile rheumatoid arthritis, and avascular necrosis 1 case each
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Table 2. Joint involvement in patients with acute non-gonococcal septic arthritis
Joint types
Monoarticular arthritis
Knee joint
Glenohumeral joint
Elbow joint
Total
Oligoarticular arthritis
Both knee joints
Knee and ankle joint
Knee and sternoclavicular joint
Knee and acromioclavicular joint
Knee and wrist joint
Knee, wrist, and hip joint
Ankle and wrist joint
Total
Polyarticular arthritis
Knee, ankle, and both wrist joints
Total
Total

Number (cases)

Percentage

19
3
2
24

50.0
7.9
5.3
63.2

5
2
2
1
1
1
1
13

13.1
5.3
5.3
2.6
2.6
2.6
2.6
34.2

1
1
38

2.6
2.6
100.0

Table 3. Sources of infections in patients with acute non-gonococcal septic arthritis
Sources of infection
None
Bacteremia*
Upper urinary tract infection**
Gastrointestinal tract infection†
Total

Number (cases)
24
8
4
2
38

Percentage
63.1
21.1
10.5
5.3
100.0

* Microorganisms: Salmonella group D 2 cases, Streptococcal agalactiae 2 cases, Pseudomonas spp., Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, and Streptococcal bovis type II 1 case each
**† Microorganisms: Klebsiella pneumoniae 2 cases, Enterobacter spp., and Streptococcal agalactiae1 case each
Microorganisms: Salmonella group E, and Salmonella spp. 1 case each
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Table 4. Joint types in patients with acute non-gonococcal septic arthritis
Joint types
Monoarticular arthritis
Knee joint
Glenohumeral joint
Elbow joint
Total
Oligoarticular arthritis
Knee joint*
Ankle joint
Total
Polyarticular arthritis
Knee joint
Total
Total

Number (cases)

Percentage

19
3
2
24

45.2
7.1
4.8
57.1

16
1
17

38.1
2.4
40.5

1
1
42

2.4
2.4
100.0

*Knee joint: data from knee joint 2 times; before and after received antibiotics in 1 patient, data from both knee joints in 1 patient, and
data from knee joint 3 times; before and after received antibiotics of right knee and after received antibiotics of left knee in 1 patient

Table 5. WBC in synovial fluid of patients with acute non-gonococcal septic arthritis

Number (joints)

WBC (cells/mm3)
200 - 2,000
2,001 - 50,000
50,001 - 100,000
> 100,000
Total

20
15
10
5
0

Number (cases)
1
21
6
14
42
Mean (SD) 102,000 (138,600) cells/mm3

17

Percentage
2.4
50.0
14.3
33.3
100.0

17
8

None

Gram positive bacteria

Gram negative
bacteria

Figure 2. Gram stain result in patients with acute non-gonococcal septic arthritis
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Table 6. Synovial fluid culture in VersaTREK REDOX1 and conventional culture media
Number (joints)
Synovial fluid culture in VersaTREK REDOX1*
None
Microorganisms
Staphylococcus aureus
Salmonella group D
Bacillus spp.
Pseudomonas spp.
Enterobacter spp.
Streptococcal agalactiae
Klebsiella spp
Burkholderia pseudomallei
Synovial fluid culture in conventional culture media*
None
Microorganisms
Staphylococcus aureus
Salmonella group D
Pseudomonas spp.
Enterococcus faecalis
Enterobacter spp.
Streptococcal agalactiae
Burkholderia pseudomallei

Percentage

32
10
1
2
2
1
1
1
1
1

76.2
23.8
2.4
4.8
4.8
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4

34
8
1
2
1
1
1
1
1

81.0
19.0
2.4
4.8
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4

*Patients with acute non-gonococcal septic arthritis no. 3, 4; no.6, 7; and no. 31, 32 and 33 with data duplication as already
mentioned above.

The assigned sensitivity of synovial fluid culture using VersaTREK REDOX1 for at least
30% higher than the conventional culture media in patients with acute non-gonococcal septic
arthritis was not observed in this study. The difference was only 4.8%, which was not statistically
significant (p=0.29).
However, In this study, antibiotics were not associated with the positive results of
synovial fluid culture both in VersaTREK REDOX1 and conventional culture media (p=0.374,
p=0.454, respectively). In addition, monosodium urate or CPPD crystals were identified
together with microorganisms in 19.0% and 7.1%, respectively.
All patients were treated with antibiotics together with repeated arthrocentesis in 16
cases (42.1%); arthroscopic drainage in 17 cases (44.7%); and open drainage in 5 cases
(13.2%). Synovial tissue was sent for histopathologic study in 17 cases (44.7%) which
compatible with septic arthritis in about 39.5%. The results of treatment in this study were
satisfactory. Most of the patients (36 cases; 92.1%) were cure, 1 patient was disabled, and
1 patient died from her underlying disease not related to septic arthritis.
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Discussion
Our findings are similar to those of previous studies regarding the demographic characteristics
of studied patients; non-gonococcal septic arthritis was observed more frequently in male
gender (57.9%); mean (SD) age was 58 (19.2) years, patients usually had underlying
medical illnesses e.g. diabetes mellitus, chronic kidney disease, hypertension and history of
immunosuppressive drugs. Underlying joint diseases included gouty arthritis, rheumatoid
arthritis, and osteoarthritis. Fever was observed in only 57.9% of the patients in this study
which was less than previous study that fever is observed in 60-80%14. Knee joint was most
commonly affected (85.7%) with a similar rate to those of previous studies1-4,14. Most patients
had acute monoarticular arthritis (63.2%), while oligoarticular arthritis was found in 34.2%,
and polyarticular arthritis in 2.3%. Compared with previous studies3,14, of which monoarticular
arthritis was found in 80-85% of the patients and 10-15% had polyarticular arthritis, our
study has shown a tendency of increased incidence of oligo/polyarticular arthritis.
In the present study, the sources of infection were identified in 36.9% of patients, and
most of them were bacteremia (20.1%) which was fewer than previous study (55%)14. The
wide ranges of peripheral blood WBC, synovial fluid WBC and neutrophil percentage, and
the low rate of radiographic change compatible with septic arthritis correlated with the
results from previous studies that no single laboratory investigations has sufficient sensitivity
and specificity in the diagnosis of acute non-gonococcal septic arthritis7,9-11,13.
The sensitivity of synovial fluid gram stain in this study was 59.5% which was similar to one
finding in previous study9. However, the sensitivity of synovial fluid culture by VersaTREK
REDOX1 and conventional culture media was 23.8% and 19.0%, respectively. These were
lower than those in other studies (50-95%)9,15-16,18-19. This may be explained by a relatively
high proportion of patients receiving antibiotics (60.5%) before arthrocentesis was performed.
Besides, the synovial fluid volume in VersaTREK REDOX1 may influence the possibility to
isolate the pathogens. The synovial fluid volume that was positive for pathogens by Versa
TREK REDOX1 method 10 ml per bottle in all specimens. However, the synovial fluid volume
in VersaTREK REDOX1 bottles that microorganisms were not found average 7.5 (3.5) ml
per bottle. Thus, for synovial fluid yielded from small joints, with less than 10 ml volume, the
recommendation is to use the Isolator 1.5 microbial tube (Isolator cultures) or BACTEC Peds
Plus/F bottle; a hemoculture for children16,18. The addition of horse blood or sheep blood
into a bottle of VersaTREK REDOX1 may improve the sensitivity of synovial fluid culture.
This has not been done at our hospital as it may contaminate the specimens.
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Also from this study, the proportion of patients previously receiving antibiotics is
quite high when compared with patients who not receiving antibiotics. This may lower the
power of detecting different between the two culture methods. So the results were not
significantly different.
The most common pathogens in our study were Salmonella group D and Bacillus
spp. Gram negative bacteria were seen more detected commonly than gram positive bacteria
in this study (40.48% VS 19.05%) which was different from previous studies that gram positive
bacteria were found more than gram negative bacteria3-4. This may be because the majority
of patients in this study had multiple risk factors such as old age, diabetes mellitus, and low
immunity. Some patients developed non-gonococcal septic arthritis during admission (11
cases; 28.9%) so the pathogens were found those causing nosocomial infections, which were
mostly gram negative bacteria.
In this study, treatment outcome is quite satisfactory compared to other studies that
mortality rates were 10 - 25% and permanent disability were found in 25-50% of all survivors 1.
35 patients (92.1%) were cured from septic arthritis, 1 patient each was permanently disabled
and dead. The high proportion of gram negative bacteria as the causes of septic arthritis in
this study may explain this good outcome, as gram negative bacteria were not as virulent as
Staphylococcus aureus. They then may result in a benign outcome compared to previous studies.

Conclusion
The sensitivity of synovial fluid culture using VersaTREK REDOX1 and conventional
culture media was not significantly different in patients with acute non-gonococcal septic
arthritis in our study. By contrast, synovial fluid gram stain yielded a better sensitivity (60%).
Thus, in clinical practice, synovial fluid gram stain is useful in preliminary treatment of nongonococcal septic arthritis. Synovial fluid culture using VersaTREK REDOX1 is more convenient
perform than conventional culture media at a higher cost. The preference to use either of
the culture methods depend on the resources availability and individual institute factors.
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