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Background and Objective: Correct and early diagnosis of infections
contributes to proper treatment and helps prevent unnecessary antibiotic
treatment. Thus, we aimed to compare the predictive values of the absolute
neutrophil count, band count, and toxic granulation of neutrophils with the
serum levels of C-reactive protein (CRP) in bacterial infections.
Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, we
enrolled 200 patients who were admitted to the infectious disease ward of
Sina Hospital, Hamadan, Iran, for bacterial infections in the first 6 months
of 2016. The participants were chosen using the census sampling method.
Before initiating the treatment, to carry out complete blood count (CBC) and
quantitative CRP, 5 cc blood was obtained from the patients after obtaining
their permission, and the percentages of neutrophils, band cells, and toxic
granulation were evaluated in peripheral blood smear. This information and
demographic data were collected by a checklist and analyzed by using SPSS,
version 16.
Results: The mean age of the patients was 56.26 years (range: 12 to 103
years), and 60.5% of the participants were male. The most frequent causes
of hospitalization were pneumonia, soft tissue infections, sepsis, urinary tract
infection, septic arthritis, and dysentery. The means of serum CRP, absolute
neutrophil count, and band-cell count were 61.18 mg/L, 815.86 per mm3, and
318.86 per mm3, respectively. The correlation coefficients between
quantitative CRP and absolute neutrophil count, band count, and toxic
granulation severity were 0.43, 0.47, and 0.47, respectively.
Conclusion: The results of the present study shows a linear correlation
between CRP and the absolute neutrophil count, band count, and toxic
granulation, indicating that these variables can replace CRP in the diagnosis of
infections. Also, the predictive values of toxic granulation and band count for
replacing CRP are equal and higher than that of absolute neutrophil count.
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مقایسه ارزش پیشگوییکننده تعداد مطلق نوتروفیل ،باندسل و میزان توکسیک
گرانوالسیون با سطح سرمی  CRPبرای تشخیص عفونتهای باکتریال
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1311/07/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1311/10/22 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :تشخیص صحیح و بهموقع عفونتها منجر به درمان صحیح و زودرس شده و از درمان
غیرضروری با آنتیبیوتیک جلوگیری میكند .در اين راستا ،مطالعه حاضر با هدف مقايسه ارزش پیشگويیكننده
تعداد مطلق نوتروفیل ،تعداد مطلق باندسل و میزان توكسیک گرانوالسیون با سطح سرمی  CRPدر عفونتهای
باكتريال صورت گرفت.
مواد و روشها :در اين مطالعه توصیفی -مقطعی 200 ،بیمار كه بهعلت عفونتهای باكتريال در  1ماهه اول
سال  1312در بخش عفونی بیمارستان سینا بستری بودند ،بهصورت سرشماری وارد مطالعه شدند .پیش از
شروع درمان بهمنظور انجام  CBCو  CRPكمی (پس از كسب اجازه) ،مقدار  2سیسی خون از بیماران گرفته
شد و الم خون محیطی از نظر درصد نوتروفیل ،درصد باند و میزان توكسیک گرانوالسیون مورد ارزيابی قرار
گرفت .اين اطالعات بههمراه اطالعات دموگرافیک بیماران بهوسیله چکلیست جمعآوری و سپس نتايج با
استفاده از نرمافزار  SPSS 16تجزيه و تحلیل شد.
یافتهها :میانگین سنی بیماران برابر با  21/21و محدوده سنی آنها بین  12تا  103سال بود .همچنین10/2 ،
درصد از شركتكنندگان را مردان و  31/2درصد را زنان تشکیل دادند .از سوی ديگر ،بیشترين فراوانی علت
بستری بیماران به ترتیب پنومونی ،عفونت بافت نرم ،سپسیس ،عفونت ادراری ،آرتريت سپتیک و ديسانتری
بود .میانگین سطح سرمی  CRPو میانگین تعداد مطلق نوتروفیل و باندسل نیز بهترتیب برابر با 11/11
میلیگرم در لیتر 1124/11 ،در میلیمتر مکعب و  231/11در میلیمتر مکعب بهدست آمد .عالوهبراين ،ضريب
همب ستگی بین تعداد مطلق نوتروفیل ،تعداد مطلق باندسل ،شدت توكسیک گرانوالسیون و  CRPكمی
بهترتیب برابر با  0/47 ،0/43و  0/47بود.
نتیجهگیری :براساس نتايج مطالعه حاضر مشاهده شد كه همبستگی همسويی بین تعداد مطلق نوتروفیل،
تعداد مطلق باندسل و توكسیک گرانوالسیون با سطح سرمی  CRPوجود دارد كه بیانگر آن است كه متغیرهای
ذكرشده میتوانند بهجای  CRPدر تشخیص عفونت جايگزين شوند .همچنین ،برمبنای نتايج دريافت میشود
كه ارزش پیشگويیكننده توكسیک گرانوالسیون و تعداد مطلق باندسل برای جايگزينی بهجای  CRPدر يک
سطح بوده و بیشتر از تعداد مطلق نوتروفیل است.
واژگان کلیدی :پروتئین واكنشگر  ،Cتوكسیک گرانوالسیون ،عفونت ،نوتروفیل

مقدمه
بیماریهای عفونی بهدلیل امکان درگیری ارگانهای
مختلف ،اهمیت تشخیص زودرس و نیز بهدلیل قرارگرفتن در
تشخیص افتراقی بسیاری از بیماریهای ديگر از اهمیت خاصی
برخوردار هستند [.]1
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گاهی تشخیص صحیح عفونت بسیار مشکل است؛ بهعنوان
مثال تظاهرات بالینی عفونتهای باكتريال و ويرال بسیار شبیه به
يکديگر میباشند [.]2-2
گاهی بیماران بهشدت بدحال ممکن است عالئم شبیه به
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توکسیک گرانوالسیون و  CRPدر عفونتهای باکتریال

سپسیس را از خود بروز دهند؛ بدون آنکه واقعاً به عفونت خاصی
مبتال باشند .تشخیص بیمارانی كه واقعاً از درمان آنتیبیوتیکی
سود میبرند (از ساير بیماران) ،بسیار حیاتی میباشد [.]1
بهخوبی مشخص شده است كه بخش عمدهای ( 70درصد)
از بیمارانی كه از نظر بالینی سپتیک بهنظر میرسند ،كشتهای
خون منفی كاذبی دارند .اين مسأله ممکن است ناشی از درمان
آنتیبیوتیکی قبلی ،حجم ناكافی نمونه خون ،فاكتورهای
شناختهشده يا نامشخص باكتريواستاتیک موجود در سرم و يا
ارگانیسمهای با رشد تأخیری باشد []7؛ ازاينرو ،ضرورت مطالعه
و شناسايی ماركرهای تشخیصی عفونت و مقايسه آنها با يگديگر
برای انتخاب روشهای ارزشمند ،احساس میشود؛ زيرا تشخیص
سريع و بهموقع منجر به انتخاب صحیح نوع درمان و پیگیری آن
و نیز كاهش مقاومت دارويی ،هزينههای درمان و طول مدت
بستری میشود [.]1-10
بیماریهای عفونی و التهابات شديد میتوانند منجر به
واكنشهای مختلفی شوند؛ از جمله واكنشهای پیوژنیک،
گرانولوماتوز ،لنفوسیتیک و تغییرات غیرالتهابی .ذكر اين نکته
ضرورت دارد كه شايعترين پاسخ بافتی در التهاب مربوط به
نوتروفیلها است ].[11
در حال حاضر ،شمارش گلبولهای سفید خون ( WBC:
 )White Blood Cell Countيک ماركر ساده و دردسترس
میباشد .در اين راستا در مطالعات پیشین ،ارتباط بین
بیماریهای عفونی حاد با  ،WBCشمارش مطلق نوتروفیل
( )ANC: Absoluteneutrophil Countو افزايش نوتروفیلهای
باند ثابت شده است ].[11
نوتروفیل باند يکی از اشکال ردههای تولیدی نوتروفیلها
میباشد و پیش از آن که نوتروفیل بهصورت بالغ در خون ظاهر
شود ،بايد از اين مرحله بگذرد .نوتروفیلهای نابالغ در مواجهه
با عفونت و استرس ،وارد جريان خون میشوند ،بهصورت شیفت
به چپ بیان میگردند و بهشکل افزايش شمارش نوتروفیلهای
باند مشخص میشوند .شايان ذكر است كه شمارش سلولهای
باند هنوز هم به عنوان يک ماركر برای تشخیص عفونت يا
سپسیس بهكار میرود [.]12-14
در مطالعات پیشین كاربرد بالینی گرانولوسیتهای نابالغ يا
تغییرات در لکوسیتها برای پیشبینی عفونت اثبات شده است؛
هرچند كه ارزش شمارش سلولهای باند در مقايسه با  WBCو
 ANCكنتراورسی میباشد .برخی از مطالعات WBC ،و  ANCرا
ارزشمندتر از شمارش باندسل دانستهاند []11،12-11؛ درحالی كه
در برخی ديگر ،ارتباطی قوی بین افزايش شمارش باندسلها و
پیشبینی عفونت گزارش شده است ].[20،21
شايان ذكر است كه تغییرات مورفولوژيک نوتروفیلها
شامل :گرانوالسیون توكسیک ،اجسام دال و واكوئلهای
سیتوپالسمی در تشخیص و پیشبینی عفونت ،حساسیت بااليی
( 10درصد) دارند ].[22
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گرانولهای توكسیک ،گرانولهای سیتوپالسمی آبی تیره تا
ارغوانی رنگی هستند كه ممکن است در متامیلوسیتها،
نوتروفیلهای باند و نوتروفیلهای بالغ مشاهده شوند .هنگام التهاب،
سطح )G-CSF( granulocyte colony stimulating factor
سرم و ( Interleukin-6 )IL-6پالسما افزايش میيابد و اين
عوامل باعث تحريک تشکیل نوتروفیلهای حاوی گرانولهای
توكسیک میشوند؛ بنابراين در شرايط بیماریهای عفونی،
توكسیک گرانوالسیون اتفاق میافتد [.]23-22
گرانوالسیون توكسیک ممکن است با سطح باالی پروتئین
واكنشگر  )CRP: C- reactive Protein( Cرابطه داشته باشد
] CRP .[22يک واكنشگر فاز حاد و نشانگر بیوشیمیايی التهاب
است كه توسط كبد تولید میشود [ ]21و غلظت پالسمايی نرمال
آن كمتر از  10میلیگرم در لیتر میباشد [.]27
 CRPبرای عفونتهای باكتريال ،حساس بوده و از آن برای
افتراق نوع ويرال و باكتريال استفاده میشود؛ اما از ويژگی بااليی
برخودار نمیباشد .در مطالعات گذشته ،رابطه مثبتی بین افزايش
 CRPو ايجاد توكسیک گرانوالسیون نشان داده شده است
] .[23،21نوسانات  CRPو گرانوالسیون توكسیک نوتروفیلها
مشابه با يکديگر هستند .از سوی ديگر ،شدت گرانوالسیون
توكسیک احتماالً در گريدهای مختلف با سطوح متفاوت CRP
ارتباط مستقیمی دارد؛ بنابراين اين احتمال وجود دارد كه ارزيابی
تغییرات گرانوالسیون توكسیک بتواند جايگزين  CRPشود .بايد
توجه داشت كه اين مسأله بهويژه در مورد بیمارانی كه مشکالت
عملکردی كبد دارند ،ارزشمند میباشد ].[23
درمجموع ،هدف از مطالعه حاضر مقايسه ارزش
پیشگويیكننده تعداد مطلق نوتروفیل ،تعداد مطلق باندسل و
میزان توكسیک گرانوالسیون با سطح سرمی  CRPدر عفونتهای
باكتريال بود.
مواد و روشها
در يک مطالعه توصیفی -مقطعی ،كلیه بیماران بستری در
 1ماه اول سال  1312د ر بخش عفونی بیمارستان سینا همدان
كه با معیارهای ورود و خروج مطابقت داشتند ،بهصورت
سرشماری وارد مطالعه شدند .معیارهای ورود به مطالعه عبارت
بودند از :بیماران بستری با تشخیص عفونتهای مجاری ادراری،
پنومونی ،عفونت بافت نرم ،آرتريت سپتیک ،ديسانتری و
سپسیس .معیارهای خروج نیز شامل :ابتال به بیماریهای خونی،
نقص ايمنی و مصرف داروهای سركوبكننده ايمنی،
بیماری های عفونی ويروسی و بیماریهای كبدی بودند.
تشخیص انواع بیماری های عفونی براساس معیارهای زير صورت
گرفت [:]21
 .1عفونت مجاری ادراری :وجود عالئم ادراری بههمراه بیش از 1
 WBCدر آزمايش ادرار و  102كلنی در كشت ادرار
 .2پنومونی :شروع حاد بیماری با سرفههای پروداكتیو و درد قفسه
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هاشمی و همکاران

سینه و يا يافتههای غیرطبیعی در سمع ريه همراه با عالئم
ارتشاح و انفیلتراسیون جديد در گرافی قفسه سینه كه مطابق
با پنومونی است.
 .3عفونت بافت نرم :بروز عالئم و نشانههای پوستی و عفونت
بافت نرم شامل :سلولیت ،عفونت زخم ،آبسه زيرجلدی و
فاشئیت نکروزان
 .4آرتريت سپتیک كه با معیارهای زير تعريف میشود :الف.
شروع حاد درد و افیوژن مفصل؛ ب .مايع سینوويال چركی با
افزايش  WBCبیش از  2000در میلیمتر مکعب و سلولهای
پلی مورفونوكلئر بیش از  72درصد؛ ج .اسمیر يا كشت مثبت
مايع سینويال برای باكتری
 .2ديسانتری :التهاب روده با اسهال خونی و دفع موكوس در كنار
تب ،درد شکمی و تنسموس همراه با افزايش لکوسیت در مدفوع
و جداشدن باكتری پاتوژن از كشت مدفوع
 .1سپسیس :بیمارانی كه دارای شواهد بالینی عفونت بههمراه دو
مورد از موارد زير بودند:
الف .دمای بدنی بیش از  31يا كمتر از  31درجه سانتیگراد؛
ب .شمارش ضربان قلب بیش از  10در دقیقه؛ ج .شمارش تعداد
تنفس بیش از  20در دقیقه؛ د .شمارش  WBCبیش از  12000در
میلیمتر مکعب يا كمتر از  4000در میلیمتر مکعب يا باندمی بیشتر
از  10درصد.
پیش از شروع درمان بهمنظور انجام  CBCو  CRPكمی (پس
از كسب اجازه) ،مقدار  2سیسی خون از بیماران گرفته شد و الم
خون محیطی پس از رنگآمیزی به روش رايت -گیمسا از نظر
درصد نوتروفیل ،درصد باند و میزان توكسیک گرانوالسیون مورد
ارزيابی قرار گرفت .آزمايش  CBCنیز با استفاده از دستگاه
سلكانتر  Sysmex-KX21انجام شد .عالوهبراين ،آزمايش CRP
كمی به روش توربیدومتری و با استفاده از دستگاه اتوآنااليزر
 BT-3000و كیت شركت پارس آزمون (ساخت ايران) با محدوده
نرمال كمتر از  10میلیگرم در لیتر انجام گرفت.
درجه توكسیک گرانوالسیون به شرح زير تعريف گرديد [:]30
درجه صفر :گرانولهای طبیعی در نوتروفیلها مشاهده میشود.
درجه  :1گرانولهای پراكنده در سیتوپالسم نوتروفیلها با
افزايش شدت رنگ آنها مشاهده میشود.
درجه  :2تعداد گرانولها در سیتوپالسم ،افزايش يافته و شدت
رنگ آنها نیز بیشتر شده است.
درجه  :3گرانولهای بیشمار و بزرگی در سیتوپالسم نوتروفیلها
مشاهده میشود؛ بهطوری كه رنگ آنها آبی تیره میباشد.
درجه  :4گرانولهای بسیار درشت و حجیمی كه حجم انبوهی
از سیتوپالسم را دربرگرفتهاند ،مشاهده میشود.
درنهايت ساير مشخصات شامل :سن ،جنس ،نوع بیماری
عفونی و سطح  CRPكمی از پرونده بیماران استخراج شد و به
چکلیست اضافه گرديد و با استفاده از نرمافزار  SPSS 16و
آزمون آماری ضريب همبستگی  Spearmanآنالیز آماری شد.
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سطح معناداری نیز كمتر از  0/02تعیین گرديد.
یافتهها
در مطالعه حاضر  200بیمار بخش عفونی با تشخیص
عفونتهای مجاری ادراری ،پنومونی ،عفونت بافت نرم ،آرتريت
سپتیک ،ديسانتری و سپسیس كه شرايط ورود به مطالعه را
داشتند ،بهصورت سرشماری ارزيابی شدند .الزم به ذكر است كه
 121نفر ( 10/2درصد) از بیماران مورد مطالعه مرد و  71نفر (31/2
درصد) زن بودند .همچنین ،میانگین سنی افراد برابر با  21/21سال
با انحراف معیار  22/22سال و محدوده سنی بین  12تا  103سال
بود .از سوی ديگر 73 ،نفر ( 31/2درصد) از بیماران خانهدار12 ،
نفر ( 31درصد) دارای شغل آزاد و  22نفر ( 12/2درصد) بازنشسته
بودند .بیش از  10درصد زنان نیز خانهدار بودند و بیشتر مردان
شغل خود را آزاد اعالم كردند؛ بنابراين تفاوت مردان و زنان
بهلحاظ شغل معنادار بود ( .)P=0/001از سوی ديگر 114 ،نفر
( 0/27درصد) از بیماران ساكن شهر همدان و  11نفر (0/43
درصد) ساكن روستا يا ارجاعی از ساير مناطق استان بودند.
جدول  1توزيع فراوانی نوع بیماری عفونی در بیماران
شركتكننده در مطالعه را نشان میدهد كه برمبنای آن
بیشترين فراوانی علت بستری بیماران از آن پنومونی با فراوانی
 17نفر ( 33/2درصد) بود و رتبه دوم به عفونت بافت نرم با
 14نفر ( 0/32درصد) اختصاص داشت.
جدول  :6توزيع فراوانی و نوع بیماری عفونی در بیماران بستری در
بخش عفونی بیمارستان سینا
نوع بیماری
پنومونی
عفونت بافت نرم
پنومونوسپسیس
عفونت ادراری
ي وروسپسیس
ارتريت سپتیک
ديسانتری
جمع

تعداد (درصد)
)33/2( 17
)32/0( 14
)13/0( 21
)10/2( 21
)1/0( 12
)3 / 0 ( 1
)2 / 0 ( 4
)100( 200

میانگین سطح سرمی  ،CRPمیانگین تعداد مطلق نوتروفیل
و باندسل نیز بهترتیب برابر با  11/11میلیگرم در لیتر1124/11 ،
در میلیمتر مکعب و  231/11در میلیمتر مکعب بود .برمبنای نتايج
مشاهده شد كه  110نفر ( 22درصد) از بیماران دارای توكسیک
گرانوالسیون نرمال 12 ،نفر ( 41درصد) نوع درجه  1و  1نفر
( 0/4درصد) دارای نوع درجه  2آن بودند؛ اما توكسیک
گرانوالسیون درجه  3و  4در هیچيک از بیماران مشاهده نشد.
همانطور كه در جدول  2مالحظه میشود ،بیشترين فراوانی
توكسیک گرانوالسیون درجات  1و  2در يوروسپسیس (100
درصد) و آرتريت سپتیک ( 13/3درصد) مشاهده شده است.
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جدول  :4توزيع فراوانی توكسیک گرانوالسیون در افراد شركت كننده در مطالعه برحسب نوع عفونت
درجه
صفر
يک
دو
جمع كل

عفونت ادراری

پنومونی

عفونت بافت نرم

آرتریت سپتیک

دیسانتری

یوروسپسیس

پنوموسپسیس

)11/7( 14
)23/1( 2
)1/2( 2
)100/0( 21

)21/7( 31
)43/3( 21
)00/0( 0
)100/0( 17

)11/7( 44
)21/1( 11
)3/1( 2
)100/0( 14

)11/7( 1
)13/3( 2
)00/0( 0
)100/0( 1

)72/0( 3
)22/0( 1
)00/0( 0
)100/0( 4

)00/0( 0
)13/3( 10
)11/7( 2
)100/0( 12

)31/2( 10
)23/1( 14
)7/7( 2
)100/0( 21

در جدول  ،3توزيع شاخص های مركزی و پراكندگی
متغیرهای كمی مطالعه ارائه شده است .آزمون كلوموگروف-
اسمیرنف ( )Kolmogorov- Smirnovنشان داد كه متغیرهای
كمی از توزيع نرمال پیروی نمیكنند .عالوهبراين ،بهمنظور
تعیین همبستگی از ضريب همبستگی  Spearmanاستفاده شد

كه براساس آن ،همبستگی همسو؛ اما نهچندان قوی بین
متغیرهای تعداد مطلق نوتروفیل ،باندسل و توكسیک
گرانوالسیون با  CRPمشاهده شد؛ بدينمعنا كه با افزايش تعداد
مطلق نوتروفیل و باندسل و نیز افزايش شدت توكسیک
گرانوالسیون ،میزان  CRPكمی افزايش میيابد (جدول .)4

جدول  :9توزيع شاخص های مركزی و پراكندگی متغیرهای كمی در بیماران مورد مطالعه بستری در بخش عفونی بیمارستان سینا
متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

( WBCدر میلیمتر مکعب )
( CRPمیلی گرم در لیتر)
درصد نوتروفیل
درصد لنفوسیت
باندسل (در میلیمتر مکعب )
تعداد مطلق نوتروفیل (در میلیمتر مکعب )
تعداد مطلق باندسل (در میلیمتر مکعب)
سن (بر حسب سال)

10701
11/11
73/22
11/2
1/47
1124/11
231/11
21/21

4141/12
44/11
12/11
11/21
2/07
2171/12
411/12
22/22

3100
2
31
2
0
1011
0
12

40100
120
12
24
12
41300
3311
103

جدول  :2ضريب همبستگی بین تعداد مطلق نوتروفیل ،تعداد
مطلق باندسل ،توكسیک گرانوالسیون و سطح سرمی CRP

متغیر

سطح سرمی CRP

تعداد مطلق نوتروفیل
تعداد مطلق باند سل
شدت توكسیک گرانوالسیون

P =0/001 ،rs=0/43
P =0/001 ،rs=0/47
P =0/001 ،rs=0/47

بحث
عفونتها در موارد بسیاری باعث مصرف گسترده و نابهجای
آنتیبیوتیکها هستند؛ درحالی كه با تشخیص صحیح بیماریهای
عفونی و افتراق انواع باكتريال از ويروسی میتوان بیماریهايی كه
نیاز به درمان آنتیبیوتیک دارند را از ساير بیماریها جدا كرد.
روشهای آزمايشگاهی مختلفی برای تشخیص عفونت وجود
دارد؛ بهعنوان مثال از  CBCو بررسی الم خون محیطی بهعنوان
يک آزمايش ضروری در تشخیص عفونتها استفاده میشود.
اندازهگیری سطح  CRPنیز در اين زمینه مفید است ].[11
در اين راستا در مطالعه الجواز و همکاران ،ارتباط بین
عفونتهای باكتريال و افزايش تعداد لکوسیت ،تعداد مطلق
نوتروفیل و تعداد باندسل به اثبات رسید [ .]11همچنین در
مطالعه لوروت و همکاران ،افزايش  CRPبه نفع عفونتهای
باكتريال گزارش گرديد [.]2
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الزم به ذكر است كه مطالعه حاضر در ارتباط با گروه سنی
بزرگساالن انجام شد و طبق نتايج بهدست آمده ،میانگین سنی
افراد مورد مطالعه برابر با  21/21سال بود؛ درحالی كه بیشتر
مطالعات گذشته در مورد گروه سنی اطفال و نوزادان انجام
شده است ].[2،13،14
از سوی ديگر ،در مطالعه حاضر بیماران بستری با تشخیص
انواع بیماریهای عفونی مورد بررسی قرار گرفتند كه بهترتیب
بیشترين فراوانی مربوط به پنومونی ،عفونت بافت نرم،
پنوموسپسیس ،عفونت ادراری ،يوروسپسیس ،آرتريت سپتیک و
ديسانتری بود؛ درحالی كه در برخی از گزارشها تنها موارد
سپسیس وارد مطالعه شدهاند ].[2،1،13،31
افزونبراين ،در مطالعات قبلی همچون پژوهش وايور و
همکاران ] [23ارتباط بین گرانولهای توكسیک و سطح CRP
در بیماریهای عفونی و التهابی شرح داده شده است؛ اما ارتباط
بین شدت توكسیک گرانوالسیون و افزايش  CRPدر مطالعات
كمی مورد بررسی قرار گرفته است .در اين ارتباط ،نتايج مطالعه
حاضر نشان داد كه بین شدت توكسیک گرانوالسیون و افزايش
 CRPارتباط و همبستگی وجود دارد كه اين امر بیانگر ارتباط
مستقیم بین میزان توكسیک گرانوالسیون و سطح  CRPكمی
میباشد .در پژوهشی كه توسط تجسوينی و همکاران در سال
 2012صورت گرفت نیز ارتباط بین شدت توكسیک گرانوالسیون
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هاشمی و همکاران

 مقادير آن،دسترس نبوده و يا بهدلیل مشکالت عملکردی كبد
قابل اعتماد نباشد میتوان از توكسیک گرانوالسیون بهعنوان
.جايگزين مناسب استفاده كرد
تشکر و قدردانی
اين مقاله برگرفته از پاياننامه دكترای حرفهای پزشکی (به
) میباشد كه در دانشگاه علوم پزشکی1403111372 شماره
 بدينوسیله نويسندگان از همکاری.همدان انجام گرفته است
كاركنان بخش عفونی و آزمايشگاه بیمارستان سینا همدان كه در
،جمعآوری نمونهها و انجام آزمايشات صمیمانه همکاری نمودند
 شايان ذكر است كه نتايج اين مطالعه با منافع.تشکر مینمايند
.نويسندگان در تعارض نمیباشد

.[30]  معنادار گزارش شد كه همسو با پژوهش حاضر بودCRP و
 توكسیک،)2011( همچنین در پژوهش دانانجای و همکاران
CRP گرانوالسیون بهعنوان يک ماركر سپتیسمی نوزادی در كنار
 درصد از افراد مورد42  در مطالعه حاضر نیز در.[13] معرفی شد
 توكسیک گرانوالسیون گريد يک و دو مشاهده گرديد؛،مطالعه
 درصد ديگر مشاهده نشد؛ بنابراين با توجه به مطالعات22 اما در
[ كه مطالعه حاضر نیز با آنها همسو23،21،30] گذشته
 دريافت میشود كه توكسیک گرانوالسیون میتواند،میباشد
 در تشخیص بیماریهایCRP بهعنوان يک انديکاتور بهجای
.عفونی بهكار رود
نتیجه گیری
 به سرعت درCRP در مواردی كه به هر علت اندازهگیری
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