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ويژگ 
آنباتيترآزمايشرايت 


علياصغر فرازی  ،*3معصومه صوفيان  ،مرضيه قاضي سعيدی
3

2

 1گروه اموزشي بيماريهاي عفوني و گرمسيري و مرکز تحقيقات سل و بيماريهاي عفوني اطفال ،دانشگاه علوم پزشکي اراک ،اراک ،ايران
 2بيمارستان وليعصر ،دانشگاه علوم پزشکي اراک ،اراک ،ايران
(دريافت مقاله -33/3/22 :پذيرش مقاله)32/2/1 :

چكيده
زمينه :يكي از ويژگيهای تب مالت تنوع در تظاهرات آزمايشگاهي بيماران مبتال ميباشد .هدف اين مطالعه بررسي اين تنوع و تعيين
ارتباط بروز آنها با تيتر آزمايش رايت بوده است.
مواد و روشها :اين مطالعه بهصورت توصيفي  -تحليلي و مقطعي بر روی  363بيمار مبتال به تب مالت در شهر اراک در سال 3138
انجام گرديد .معيارهای تشخيص بيماری حد اقل تيتر آگلوتيناسيون رايت  3/68و -2مرکاپتواتانل  3/28و عالئم باليني سازگار با
بروسلوز بود .دادهها بر اساس پرونده بيماران استخراج و سپس با کمک نرمافزار  SPSSويرايش  38تجزيه و تحليل شد.
يافتهها :از تعداد  363بيمار مورد بررسي  86/6درصد مذکر بودند و ميانگين سني در مردان  16/6±21/1و در زنان  18/3±35/1بود.
 2+و باالتر بود .لكوپني در  3درصد ،آنمي  33درصد ،ترومبوسيتوپني  6/2درصد ديده شد .در  26/6درصد شمارش سلولي ارجحيت
با لنفوسيت بود و در  6/5درصد بيماران آئوزينوفيلي بيش از  5درصد داشتند .در  2/6درصد آنمي همراه با لكوپني و  3/8درصد
پانسيتوپني وجود داشت .در اين بررسي ارتباطي بين ميزان تيتر رايت با جنس ،ميزان سديمانتاسيون بروز لكوپني ،ترومبوسيتوپني و
آنمي وجود نداشت ( .)P<8/85ولي بين تيتر رايت با  CRPکيفي 2+و باالتر ( )P=8/8883و سن بيشتر از  25سال ( )P=8/836ارتباط
معنيدار بود.
نتيجهگيری :عوارض هماتولوژيک بهصورت آنمي ،لكوپني و ترومبوسيتوپني در بيماری تب مالت بروز ميکند ولي ارتباطي بين بروز
اين تظاهرات با تيتر رايت در بيماران وجود ندارد.

واژگان

کليدی :تب مالت ،ويژگيهای آزمايشگاهي ،ارتباط ،آزمايش رايت ،آزمايش 2ME

* اراک ،دانشگاه علوم پزشکي ،بيمارستان وليعصر ،بخش عفوني
Email :dr.farazi@arakmu.ac.ir
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ميزان سديمانتاسيون ( )ESRساعت اول در  22/5درصد بين  23-28بود .ميزان پروتئين واکنشي ( )CRPدر  25درصد بيماران در حد

فرازی و همكاران

ويژگيهای آزمايشگاهي بيماران مبتال به تب مالت 683 /

مقدمه

غيرفعال کردن ماکروفاژها ميگردد ،داراي اثرات

تب مالت بهعنوان يک مشکل عمده سالمتي و اقتصادي

معکوس بر بيماري ميباشد (.)9

در بسياري از نقاط جهان ،از جمله کشورهاي مديترانه
و خاورميانه مطرح ميباشد (.)1

بروسلوز بيماري چند سيستمي مي باشد و درگيري
دستگاه گوارش ،قلب و عروق ،خونساز ،عصبي،

سازمان بهداشت جهاني تخمين زده است که تعداد

اسکلتي ،ريوي ،پوستي و چشمي در آن گزارش شده

موارد جديد بروسلوز در جهان بيش از  055هزار نفر

است ( .)8همچنين اختالالت خوني مانند کمخوني و

در سال ميباشد (.)2
اگر چه تب مالت در بسياري از کشورهاي توسعه يافته
کنترل شده است ،اما بهعنوان يک مشکل مهم نظام

لکوپني،

ترومبوسيتوپني،

،pancytopenia

 ،bicytopeniaهموليز حاد و گاهاً انعقاد داخل عروقي
منتشر ( )DICدر آن ديده ميشود (.)15

سالمت در کشورهاي در حال توسعه باقي مانده است

در اين مقاله تظاهرات خوني بيماري بروسلوز و ارتباط

( .)3عامل بيماري به نام بروسال ،کوکو باسيلي کوچک،

آن با ميزان تيتر رايت مورد بررسي قرار گرفته است.

غير متحرک ،گرم منفي و بدون اسپور ميباشد که در

هدف از انجام اين پژوهش در وهله اول تأکيد بر آشنايي

محيط هوازي رشد مينمايد (.)4

بيشتر با اختالالت خوني همراه بروسلوز ميباشد تا

بيماري در تمام جهان ،به ويژه در کشورهاي اطراف

بهويژه در نقاطي که بيماري اندميک است به آن توجه

مديترانه (اروپاي جنوبي ،شمال و شرق آفريقا)،

بيشتر گردد و از سويي پاسخ به اين سؤال که آيا تيتر

خاورميانه ،هندوستان و آسياي مرکزي مشاهده ميشود

آزمايش رايت ميتواند بهعنوان يک عامل پيشآگهي در

( .)0اين بيماري در ايران ،از ساليان پيش ،بهصورت

بروز اين تظاهرات باشد يا خير .بنابراين پژوهش کنوني با

بومي وجود داشته و نخستين بارعامل بيماري بروسال

در نظر گرفتن اهداف ياد شده انجام شده است.

توسط کارشناسان انستيتو پاستور در سال  ،1311از
بروز بيماري در استان مرکزي حدود  89تا  135در صد

مطالعه به صورت توصيفي  -تحليلي و مقطعي در شهر

هزار نفر جمعيت (آلودگي شديد) ميباشد (.)6

اراک در سال  1385انجام گرديد .معيارهاي تشخيص

بروسلوز در انسان بهصورت حاد و يا بيماري مزمن با

بيماري داشتن عالئم باليني سازگار با بروسلوز و حداقل

تب و انواع عالئم ظاهر ميشود دوره کمون اين بيماري

تيتر آگلوتيناسيون رايت  1/95و -2مرکاپتواتانل 1/45

از  1تا  6هفته و يا چند ماه ( )1-14متغير است (.)7

بود .در مجموع از  210پرونده بيمار  26پرونده به دليل

عالئم بيماري حاد بهصورت تب ،لرز ،سردرد ،درد

همراهي با بيماريهاي زمينهاي مثل بيماريهاي مزمن

عضله و مفصل ،ضعف ،خستگي ،تهوع ،تعريق شبانه و

کبدي ،کليوي ،قلبي ،ريوي و همچنين ابتالئ به نقص

از دست دادن اشتها ميباشد مشخص شده است که

ايمني و مبتاليان به انواع بدخيمي و يا کمخونيهاي با

ايمني تيپ  1در کنترل عفونت بروساليي نقش مهمي

علت مشخص مانند کمخوني فقر آهن و يا نقص

دارد .در اين ارتباط ماکروفاژها نقش اساسي دارند.

اطالعات پرونده از گروه مطالعه کنار گذاشته شدند و

اينترلوکين  15که يک سايتوکاين تيپ  2است و سبب

نهايتاً اطالعات  198بيمار مبتال به بروسلوز طي يک
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خون يک بيمار جدا شد .نتيجه بررسيها نشان ميدهد

مواد و روشها

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3131

/ 682طب جنوب

بررسي تحليلي -مقطعي مورد بررسي قرار گرفت و

 2+و باالتر بود و در  36درصد موارد  1+گزارش شده

ارزيابيهاي آزمايشگاهي معمول شامل شمارش کامل

بود .بروز لکوپني در  8درصد ،لکوسيتوز در 29/3

خون ،اسمير خون محيطي ،ميزان رسوب اريتروسيت

درصد ،آنمي  18درصد ،ترومبوسيتوپني  7/4درصد

( ،CRP،)ESRو تعيين تيتر رايت و  2MEو متغيرهاي

ديده شد .در  27/9درصد شمارش سلولي ارجحيت با

سن ،جنس بررسي شد.

لنفوسيت بود و در  7/0درصد بيماران ائوزينوفيلي بيش

در تمام بيماران بررسيهاي آزمايشگاهي شامل شمارش

از  0درصد داشتند .در  4/9درصد آنمي توأم با لکوپني

گلبولهاي سفيد خون محيطي بهوسيله دستگاههاي

(باي سيتوپني) و  1/6درصد پانسيتوپني وجود داشت.

آناليزر لکوسيتي (دستگاه سل کانتر سيسمکس

تيتر اگلوتيناسيون لولهاي رايت در  44درصد بيماران تا

( ،)1555Kاندازهگيري  ESRبا روش وسترگرين و

 1/165در  34/7درصد در حد  1/325و در  16درصد

 CRPبا روشي کيفي  CRP-latexانجام شد .کمخوني

تيتر  1/645و در  0/3درصد تيتر  1/1295و باالتر بود.

با هموگلوبين ( )HBکمتر از  12گرم در دسي ليتر در

همچنين تيتر  2MEدر  02درصد تا  1/95در 33/3

زنان ،و کمتر از  13/0گرم در دسيليتر در مردان تعريف

درصد تيتر  1/165در  8/3درصد تيتر  1/325و در 0/3

شد ،همچنين شمارش پالکت کمتر از  105هزار

درصد تيتر  1/645بود .در اين بررسي ارتباطي بين

ترومبوسيتوپني و تعداد لوکوسيت کمتر از  4هزار

ميزان تيتر رايت با جنس ( ،)P=5/380با ميزانESR

بهعنوان لکوپني در نظر گرفته شد (.)11

()P=5/309

براي تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار SPSS ( SPSS

ترومبوسيتوپني ( )P=5/309و آنمي ( )P=5/151وجود

 )USA ،Il ،Chicago ،Incويرايش  16و محاسبه

نداشت .ولي بين تيتر رايت با  CRPکيفي  2+و باالتر

فراواني ،ميانگين ،انحراف معيار،آزمون مجذور کاي و

( )P>/5551و سن بيشتر از  40سال ())P=5/517

آزمون فيشر و محاسبه نسبت شانس و فاصله اطمينان

ارتباط معنيدار بود (جدول .)1

 80درصد استفاده شد و  P-valueکمتر از 5/50
معنيدار در نظر گرفته شد .در انجام مراحل اين پژوهش

جدول  )3بررسي ارتباط ارتباط تيتر رايت با متغيرها دموگرافيک
و آزمايشگاهي در بيماران با استفاده از آزمون فيشر

کليه مصوبات کميته اخالق دانشگاه علوم پزشکي اراک

متغيير

رعايت گرديد.

از تعداد  198بيمار  129نفر ( 67/9درصد) مذکر بودند.
ميانگين سني در مردان  37/9±23/3و در زنان
 36/8±10/3بود .کمترين سن ابتال  25ماهگي و
بيشترين سن  76سالگي بود ESR .ساعت اول در

سن باالتر از 40

درصد بيماران  CRPانجام شده با روش کيفي در حد
http://bpums.ac.ir

()OR

( 35 )CIدرصد

5/717

5/308-1/434

P.value
5/380

2/220

1/160-4/247

5/517

 CRP++و بيشتر

4/663

2/307-8/227

>5/5551

 ESRغير طبيعي

1/451

5/746-2/635

5/330

بروز ترومبوسيتوپني

5/394

5/593-1/774

5/390

بروز آنمي

5/420

5/166-1/597

5/151

بروز لکوپني

5/480

5/136-1/784

5/453

سال

 44/0درصد بين  21-45بود و در  11/1درصد بين
 41-65و در  2/1درصد  ESRباالتر از  65بود .در 40

نسبت شانس

فاصله اطمينان

بحث
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جنس مذکر

يافتهها

و

بروز

لکوپني

(،)P=5/453

فرازی و همكاران

ويژگيهای آزمايشگاهي بيماران مبتال به تب مالت 681 /

(نسبت مرد به زن= 2/1به  )1که ناشي از تماس شغلي

پرو لکوپني در  40درصد ،آنمي  74درصد،

بيشتر در مردان ميباشد 02 .درصد موارد در سنين

ترومبوسيتوپني  38/0درصد و پانسيتوپني در 21

 16 -40سال بوده است .در مطالعه سودبخش و

درصد گزارش شد (.)19

همکاران در بيمارستان امامخميني تهران آنمي در 43/0

در بررسي لولو ( )Luluو همکاران در کويت ،آنمي در

درصد ،لکوپني  13/8درصد ،ترومبوسيتوپني 12/0

 7درصد ،لکوپني  18درصد ،ترومبوسيتوپني  12درصد،

درصد ،پانسيتوپني  2/4درصد ESR ،غيرطبيعي 60/8

لنفوسيتوز  30درصد ESR ،غيرطبيعي  77درصد و

درصد CRP++ ،و بيشتر  64/7درصد گزارش شد

 CRPمثبت در  04درصد موارد گزارش شد ( .)18در

( .)12در مطالعه عباسي و همکاران در بيمارستان لقمان

مطالعه کالمنرو ( )colmeneroو همکاران در اسپانيا

تهران آنمي در  17درصد لکوسيتوز  4درصد ،لکوپني

آنمي در  49/1درصد ،لکوپني  29/7درصد ،لکوسيتوز

 17درصد ،پانسيتوپني  9درصد ،لنفوسيتوز  17درصد،

در  0/0درصد ،ترومبوسيتوپني  14/4درصد ،لنفوسيتوز

 ESRغيرطبيعي  46درصد ،و  CRPمثبت در 95

 28درصد ،پانسيتوپني  6درصد و  ESRغيرطبيعي 6

درصد موارد گزارش شد ( .)13در بررسي بهناز و

درصد گزارش شد (.)25

همکاران در استان يزد آنمي در  42/7درصد مردان و

در مطالعه بوزگان و همکاران ( )Buzganدر ترکيه

 45/7درصد زنان ،لکوپني در  9/0درصد،

آنمي در  45/3درصد ،لکوپني  15/8درصد ،لکوسيتوز

ترومبوسيتوپني  13درصد گزارش شد (.)12

 8درصد ،ترومبوسيتوپني  8/0درصد ،پانسيتوپني 4/8

در مطالعه روشن و همکاران در شمال ايران آنمي در

درصد ،لنفوسيتوز  29/2درصد ESR ،غيرطبيعي 31/7

 10/1درصد ،لکوپني  3درصد ،ترومبوسيتوپني 12/2

درصد و  CRPمثبت  09/4درصد گزارش شد (.)21

درصد ،پانسيتوپني  3/4درصد ESR ،غيرطبيعي 77/9

در مطالعه العيسي و همکاران ( )AlEissaدر عربستان

درصد و  CRPمثبت 08/1درصد گزارش شد (.)10

روي  115کودک مبتال به بروسلوز آنمي در  44درصد

در مطالعه گذشتهنگر ديلک ( )Dilekو همکاران در

و لکوپني در  33درصد و ترومبوسيتوپني در  14درصد

ترکيه روي  797مورد بروسلوز بروز ترومبوسيتوپني در

گزارش شد( )22( .جدول  .)2با توجه به نتايج حاصله

 14درصد ،لکوپني  12درصد ،آنمي  43درصد ،آنمي

از اين مطالعه و ساير مطالعات در استانهاي ديگر و

همراه لکوپني  7درصد ،آنمي همراه ترومبوسيتوپني 6

ساير کشورها بهنظر ميرسد بروز آنمي ،لکوپني،

درصد ،پانسيتوپني  0درصد ،لکوپني همراه

ترومبوسيتوپني و پانسيتوپني در بيماران مبتال به تب

ترومبوسيتوپني  4درصد گزارش گرديد (.)16

مالت در کشور ما کمتر از ساير کشورها ميباشد .با اين

در مطالعه ديگر توسط اکدنيز ( )Akdenizو همکاران در

حال در تشخيص افتراقي اين تظاهرات در بيماران با

ترکيه روي  233بيمار لکوپني در  21درصد ،آنمي 44

توجه به شيوع نسبتاً باالي ابتالء به تب مالت در کشور

درصد ،نرومبوسيتوپني  26درصد و پانسيتوپني در 9

همواره بايد مورد نظر قرار گيرد.

درصد ،لنفوسيتوز  45درصد ESR ،غيرطبيعي  61درصد

در بررسي ارتباط تيتر رايت با تظاهرات خوني در تب

و  CRPمثبت در  36درصد موارد گزارش شد (.)17

مالت مطالعهاي تاکنون انجام نشده است .در مطالعه ما
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در اين مطالعه بروز بيماري در مردان بيشتر از زنان بود

در مطالعه کرازبي ( )Crosbyو همکاران در کشور

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3131

/ 682طب جنوب

ارتباط معنيداري بين بروز تظاهرات خوني بيماري با

تجزيه و تحليل آماري ارتباط معنيدار بين تيتر رايت با

ميزان تيتر اگلوتيناسيون رايت مشخص نشد و تنها در

سن بيماران و شدت مثبت شدن  CRPبهدست آمد.

جدول  )2مقايسه تظاهرات خوني مبتاليان به تب مالت در مطالعه کنوني با ساير مطالعات
مطالعه /متغير

آنمي

لكوپني

ترومبوسيتوپني

پانسيتوپني

لنفوسيتوز

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

18

8

7/4

1/6

27/9

افزايش

CRP
مثبت

ESR
(درصد)

(درصد)

07/7

91

43/0

13/8

12/0

2/4

-

60/8

64/7

25

17

-

9

17

46

95

روشن و همکاران (بابل)

10/1

3

3/4

-

-

22/2

08/1

ف .بهناز و همکاران (يزد)

42/7

9/0

13

-

-

-

-

7

18

12

-

30

77

04

مطالعه کنوني
سودبخش و همکاران (تهران)
عباسي و همکاران (تهران)

لولو وهمکاران (کويت)

74

40

38/0

21

-

-

-

کالمنرو و همکاران (اسپانيا)

49/1

29/7

14/4

6

28

65

-

کرازبي و همکاران (پرو)
العيسي و همکاران (عربستان)

44

33

0

14

-

-

-

ديلک و همکاران (ترکيه)

43

12

14

0

-

-

-

اکدنيز و همکاران (ترکيه)

44

21

26

9

45

61

36

بوزگان و همکاران (ترکيه)

45/3

15/8

8/0

4/8

29/2

31/7

09/4

از محدوديتهاي اين مطالعه حجم کم نمونه و بررسي

اين زمينه انجام گيرد تا بتوان به نتايج قطعيتري در اين

کليه اشکال باليني بروسلوز(اعم از حاد ،مزمن و يا

زمينه دست يافت.

فرمهاي فوکال بيماري) در يک گروه و بدون تفکيک

سپاس و قدرداني

آنها و همچنين طراحي مطالعه بهصورت گذشتهنگر و

بدينوسيله از همکاري خوب کارکنان بيمارستان

محدود بودن ان به بيماران در يک شهرستان ميباشد.

وليعصر و آزمايشگاه کلينيک تخصصي امام رضا و

لذا پيشنهاد ميشود مطالعه کاملتري بهصورت چند

معاونت آموزش و تحقيقات دانشگاه علوم پزشکي اراک

مرکزي و با حجم نمونه بيشتر و بهصورت آيندهنگر در

کمال تشکر بهعمل ميآيد.
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Abstract
Background: One of the features of Malta fever is diversity of hematologic manifestations. The Aim of
This study was to evaluate hematologic findings of brucellosis and its association with titer of wright
agglutination test.
Materials & Methods: This study was a cross - sectional and analytical study that was conducted on 189
patients with brucellosis in the Arak in 2011. The diagnostic criteria of the disease were the Wright test
and 2-Mercaptoethanol (2ME) agglutinin assay with titers greater than 1:160 and 1:80, respectively, and
clinical symptoms compatible with brucellosis. Data were obtained from patient records and were
analyzed with SPSS version 16.
Results: From 189 patients with Brucellosis who were enrolled in study 67.8% was male, Mean age in
men was 37.8±23.3 years and in women 36.9±15.3 years. Erythrocyte sedimentation rate in 44.5% was
between 21- 40 and in 2.1% was above 60. 45% of patients had qualitative CRP levels higher than +2.
Leukopenia in 9%, anemia 19%, thrombocytopenia 7.4% was seen. In 27.8% the lymphocyte cell count
was predominant. 7.5% of patients had eosinophilia of more than 5% and 4.8% with bicytopenia and 1.6%
had pancytopenia. The association between titer of wright test and sex, ESR, leucopenia,
thrombocytopenia and anemia was not observed, (P>0.05) but with CRP>1+ (P=0.0001) and age over 45
years (P= 0.017 association was significant.
Conclusion: Brucellosis should be considered as a differential diagnosis among patients whose blood
picture reveals anemia, leukopenia, thrombocytopenia or pancytopenia. There is no relation between
wright titer and hematologic manifestation. In comparison with similar studies in other countries,
hematologic abnormality is lower in our patients.
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