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 خالصه 

 مقدمه

قرار  آن در خطر ابتال به یا آلودهاین میكروب  یك سوم جمعیت جهان بهسل بیماری عفوني است که 

از مهمترین . و باعث مرگ میلیونها نفر مي شود موارد سل را تشكیل مي دهد % 51سل ریوی بیش از . دارند

این مطالعه به منظور ارزیابي . راههای تشخیص بهبودی منفي شدن اسمیر خلط در پایان ماه دوم درمان است

 .درمان انجام گرفتعوامل موثر بر منفي شدن اسمیر خلط بیماران سل ریوی در پایان ماه دوم 

 روش کار

 0343تا پایان شهریور   0340آغاز مهر   از بر بیماران سل ریوی اسمیر مثبت که  مقطعي توصیفي ین مطالعها

مراکز بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي مشهد مراجعه کرده بودند انجام شد داده های  برای درمان به

ج و تاثیر عوامل موثر بر منفیي  استخراپرونده های آنان بیماران از ني مربوط به متغیرهای دموگرافیك و  بالی

 .شدن اسمیر خلط در پایان ماه دوم با استفاده از رگرسیون لجستیك ارزیابي شد

 نتایج

در پایان ماه دوم درمان اسمیر منفي % 2/56بیمار مبتال به سل ریوی اسمیر مثبت،  0090در این مطالعه از 

رگرسیون لجستیك  متغیر های جنسیت، دیابت و . مرد بودند% 3/31زن و % 5/92تعداد  که از این .بودند

 .آغاز درمان  را در منفي شدن اسمیر خلط در پایان ماه دوم درمان  معنادار نشان داد باسیل در سطح

 نتیجه گیری

نترل  قند خون در بیماران سلي در ابتدای تشخیص، قند خون  آنان کنترل و در صورت وجود دیابت با ک

 .این بیماران در حین درمان از عوارض منفي افزایش قند خون جلوگیری شود
 

 نتیجه درمان  ، سلخلط،  اسمیر :کلیدی کلمات

 

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد :پی نوشت
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 مقدمه

%  51باسیل سل  در . ی عفوني قابل انتقال مي باشدسل یك بیمار

رگیر مي کند اما مي تواند باعث آسیب قسمت از موارد ریه را د

ورد سازمان بهداشت جهاني آبر اساس برهای دیگر بدن نیز شود 

تقریبا یك سوم جمعیت جهان به میكروب سل آلوده و در 

میلیون نفر به  4ساالنه حدود . هستند بیماری این  خطرابتال به 

ال به این میلیون نفر در اثر ابت 2تا  8/0سل فعال مبتال و حدود 

ن روش در درمان سل کارآمدتری (2, 0).بیماری از بین مي روند

بیماران سل (. 3)پیشگیری از کاهش گسترش عفونت سل است 

ریوی اسمیر مثبت با عطسه و سرفه خود عامل انتقال میكروب 

عدم درمان بیمار مبتال به سل ریوی . (9) سل در جامعه هستند

 .(8،9)سالم را مبتال مي سازد  فرد08تا  01اسمیر مثبت ساالنه 

علي رغم اقدامات الزم جهت پیشگیری و درمان مبارزه با سل، 

ایش بیماری های مزمن مانند دیابت با تغییر الگوی زندگي و افز

غیر وابسته به انسولین در کشور های در حال توسعه با افزایش بار 

مطالعه مروری  از کشور  .(6)باسیل این بیماری مواجه بوده ایم

برابر بیشتر از افراد  3های در حال توسعه نشان داد افراد دیابتي 

غیر دیابتي در معرض ابتال به سل فعال هستند به طوری که 

افزایش شیوع دیابت منجر به همزماني اپیدمي سل و دیابت شده 

یكي از شیوه های قابل  DOTSتحت نظارت  درمان (5)است

 DOTSبر اساس پروتكل درماني . قبول در درمان سل مي باشد

مهمترین شاخص پاسخ درمان، منفي شدن اسمیر خلط دو ماه 

بیماران %  41 - 51انتظار مي رود . پس از درمان اولیه مي باشد

مطالعات مختلف  عواملي  (5).به این روش درماني پاسخ دهند

مانند سن باال، سطح باسیل درآغاز درمان، مقاومت چند دارویي، 

قفسه سینه را بر پاسخ درماني دخانیات، شواهد رادیوگرافي 

در زمینه تاثیر دیابت و سن بر پاسخ (06-4)دخیل دانسته اند  

درماني در بیماران سلي نتایج مطالعات متفاوت است، به طوری 

ات این دو عامل را سبب تاخیر در منفي که تعدادی از مطالع

اما در تعدادی از مطالعات . شدن اسمیر خلط معرفي کرده اند

با توجه به بروز رو به رشد دیابت  (04-05)تاثیری نداشته است

این کشور با کشور های افغانستان و  در ایران و همجواری

پاکستان که دارای بروز باالی سل مي باشند، هدف از این مطالعه 

بررسي عوامل موثر بر منفي شدن اسمیر خلط در پایان ماه دوم 

در بیماران سلي تحت درمان واحد های ( مرحله حمله ای)درمان 

 .تابعه دانشگاه علوم پزشكي مشهد است

 

 روش کار

هش به صورت  توصیفي مقطعي بر کلیه بیماران سل این پژو

آغاز فاصله زماني بیمار، طي   0090ریوی اسمیر مثبت شامل 

که برای درمان به مراکز  0343شهریورتا پایان  0340مهر

بهداشتي شهرستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشكي 

مراجعه کرده  و خدمات بهداشتي درماني استان خراسان رضوی 

که ي چك لیست ی پژوهش با استفاده ازداده ها. انجام شدودند ب

مقاالت و کتب مربوطه تهیه و توسط سه نفر از  با توجه به

 مورد تایید قرار گرفت جمع آوری شد که متخصصین اصالح و

معیار . استخراج گردیدپرونده بیماران بر اساس آن داده ها از 

 سل ریوی اسمیر مثبتبه   ورود به مطالعه مبتال بودن بیمار ابتال

که حداقل بیماری  بر اساس پروتكل استاندارد کشوریبود که 

دو آزمایش اسمیر مثبت از نظر باسیل اسید فاست داشته یا 

یرات یکه یك نمونه اسمیر خلط مثبت و تغ بیماری

رادیوگرافیك موید بیماری را داشته و یا یك نمونه اسمیر خلط 

بیمار سل ریوی اسمیر  ،ت باشدو یك مورد کشت خلط او مثب

کشوری بیماران سل بر اساس پروتكل استاندارد   .استمثبت 

ماهه  6در رژیم درماني  بودند تحت درمان ه ما 6به مدت ریوی 

که مرحله حمله ماه اول درمان، دو( برای موارد جدید بیماری)

ریفامپین، اتامبوتول و  چهار داروی ایزونیازید،ای نام دارد 

دو داروی ایزونیازید و  باماه  9نیامد و در ادامه به مدت پیراز

سن، متغیر های پژوهش شامل  .درمان ادامه پیدا مي کند ریفامپین

ملیت،  جنسیت، سابقه بستری مرتبط با سل،  سابقه تماس با فرد 

با توجه به در آغاز درمان سطح باسیل مبتال به سل، دیابت ، 

میكروسكوپي تعیین شد، براین تعداد میكروب سل در میدانهای 

میدان میكروسكوپي باشد  011باسیل در هر  4-0اساس چنانچه 

، +0میدان میكروسكوپي  011باسیل در هر  44-01باسیل،  0-4

باسیل  01و بیش از + 2باسیل در هر میدان میكروسكوپي  01-0

از آزمون . درنظر گرفته شد+ 3در هر میدان میكروسكوپي 



 

 85، سال  01، شماره  49 اسفند -بهمن    شگاه علوم پزشکی مشهدجله دانشکده پزشکی دانم -594

برای ارزیابي عوامل موثر بر  منفي شدن رگرسیون لجستیك 

 .ستفاده شداسمیر خلط در پایان ماه دوم درمان ا

p <0.05 شد تلقي دار معني آماری نظر از. 

 

 تایجن

%(  2/98)نفر  806زن،%( 5/89) نفر  628نفر تعداد  0090از بین 

ایراني %(  8/85)نفر 665غیر ایراني و%( 6/06)نفر  054مرد و

اسمیر خلط %(  2/56)نفر  511ان  ماه  دوم درمان در پای. بودند

زن  %(   5/92)نفر  951مرد و %(  3/31)نفر  331منفي داشتند که 

تعداد افراد دیابتي بودند که از این %(  26)نفر 084از بین . بودند

در پایان ماه دوم درمان اسمیر خلط منفي %( 4/96)نفر 010

ثبت باقي مانده بودند اسمیر خلط م%( 3/9)نفر  92داشتند و 

 .(0جدول)

با توجه به تعدد تعداد عوامل موثر بر نتیجه درمان سل در ماه دوم 

تك متغیره صورت گرفت و آنالیز لجستیك درمان، در ابتدا 

متغیر ملیت با ) 2/1متغیرهای با سطح معناداری بیش از 

425/1=p-value480/1سل با  به مبتال با فرد تماس ، سابقه=p-

value  )تحلیل رگرسیون لجستیك . از آنالیز حذف گردید

سابقه بستری مرتبط با چند متغیره نشان داد با کنترل عوامل سن، 

متغیرهای جنسیت، ابتال به دیابت و سطح باسیل در آغاز  سل

نتایج این مطالعه نشان داد . درمان بر نتیجه درمان موثر مي باشند

ابر مردان و برای افراد غیر بر109/2شانس پاسخ به درمان در زنان 

بیماراني که سطح باسیل آنان . بیماران دیابتي بود 85/0دیابتي 

بود نسبت به بیماراني که سطح باسیل + 2و + 0هنگام تشخیص 

برابر شانس  82/2و  6/6بود به ترتیب+ 3آنان هنگام تشخیص 

اطالعات جزئي تر در مورد نتایج حاصل . پاسخ به درمان داشتند

 .آمده است 2ازش رگرسیون لجستیك در جدول از بر

 

 حثب

در این مطالعه به بررسي عوامل موثر بر منفي شدن اسمیر خلط 

مرحله )بیماران سل ریوی اسمیر مثبت در پایان ماه دوم درمان

 جنسیت، دیابت و سطح باسیل در آغاز  .پرداخته شد( حمله ای

 

 متغیر های مورد بررسي و نتیجه درمان توزیع فراواني افراد تحت مطالعه برحسب -2جدول

  متغیر
 اسمیر منفی

 (درصد) تعداد

 اسمیر مثبت

 (درصد) تعداد

 کل

 (درصد) تعداد

 جنس
 زن

 مرد
470(42.7) 
330(30.3) 

115(10.1) 

135(12.4) 

625(54.8) 

516(45.2) 

 ملیت
 غیر ایراني

 ایراني
133(11.8) 

667(58.5) 
44(3.9) 

206(19.4) 
189(16.6) 
952(83.4) 

 سطح باسیل در آغاز درمان

 0-4باسیل 

1+ 

2+ 

3+ 

58(5.1) 

229(20.7) 

232(20.9) 

274(24.9) 

2(0.2) 

37(3.3) 

61(5.5) 

149(13.5) 

65(5.7) 
294(25.8) 
316(27.7) 

457(40.1) 
فرد مبتال به  سابقه تماس با

 سل

 دارد

 ندارد
2(0.2) 

485(48.9) 
74(6.9) 

143(13.8) 
330(32.6) 

681(67.4) 

 سابقه بستری مرتبط با سل
 ندارد

 ددار
607(56.8) 

173(16) 
177(16.4) 

64(4.9) 
836(75.2) 

275(24.8) 

 دیابت
 ندارد

 دارد
324(46,9) 

101(14.2) 
91(9.6) 

42(4.3) 

450(73.9) 
159(26.1) 

 گروه سن

08-0 

31-06 

61-30 

 به باال 61

14(1.2) 

174(15.4) 

226(20.3) 

386(35.5) 

1(0.1) 

49(4.3) 

104(9.3) 

96(8.8) 

16(1.4) 

233(20.4) 

356(31.2) 

536(47) 
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نتایج آنالیز رگرسیون لوجستیك تك متغیره و چند گانه در بررسي عوامل موثر بر منفي شدن اسمیر خلط در پایان ماه دوم  -1جدول

 درمان

 عوامل خطر

 تک متغیره

pvalue 

 چند گانه

Pvalue فاصله اطمینان) نسبت شانس 

 (درصد45

 طمینانافاصله ) بت شانسنس

 (درصد45

 جنسیت
 زن

 مرد
(236/2-399/0)539/0 

_ 

110/1≥ 

 
(403/2-342/0 )109/2 

_ 

110/1≥ 

 

 ملیت
 غیر ایراني

 ایراني
(925/0-523/1)106/0 

_ 
425/1   

سطح باسیل در آغاز 

 درمان

 0-4باسیل 

0+ 

+2 
+3 

 (4/00-813/1)996/2 

(4/02-856/2)540/8 

(466/02-56/2)919/2 

_ 
 

265/1 

110/1>1 

110/1>1 

 

(459/6-066/1 )55/0 

(369/04-315/2 )6/6 

(149/9-885/0 )82/2 
_ 
 

435/1 

110/1≥ 

110/1≥ 

 

 سابقه تماس با

 فرد مبتال

 دارد

 ندارد
(395/0-586/1)114/0 

_ 
480/1   

سابقه بستری مرتبط با 

 سل

 ندارد

 دارد

 

(103/2-059/0)855/0 

_ 
112/1 (404/0-534/1 )64/0 

_ 

284/1 

 

 دیابت
 ندارد

 دارد
(38/2-16/0)655/0 

_ 
102/1 (364/2-194/0 )85/0 

_ 
125/1 

 گروه سني

08-1 

31-06 

61-30 

 به باال 61

(286/02-605/1)83/2 

(02,286-605/1)583/2 

(555/1-810/1) 
_ 

059/1 

696/1 

116/1 

(55/0-59/1)5/6 

(64/0-612/1)10/0 

(194/0-985/1)643/1 
_ 
 

444/1 

465/1 

153/1 

 .درمان بر منفي شدن اسمیر در پایان ماه دوم  معنادار شناخته شد

شاخص های مختلف سرولوژیكي و درجه اسمیر در پایان ماه 

مي توان به عنوان نشانگر های پاسخ به درمان در را  دوم درمان 

تاخیر در منفي به طوریكه   (20, 21).بیماران سل ریوی دانست

شدن اسمیر خلط بعد از دو تا سه ماه از شروع درمان نشانه ای از 

 دوم ماه در پایاندر این مطالعه  (22).شكست درمان مي باشد

در مطالعات پیشین که در . به درمان پاسخ دادند%  2/56درمان 

کشورهای عمان، ماراکو، ترکیه انجام شد  میزان پاسخ به درمان 

. گزارش شد%  0/55، %48،  %6/55در پایان ماه دوم به ترتیب 

 9/2بر اساس مطالعات انجام شده شیوع دیابت از  (29, 23, 04)

افزایش خواهد  2131درصد در سال  9/9به  2111در سال % 

دیابت یك عامل خطر برای بیماری سل محسوب  (28).فتیا

 از بیماران سلي در کشور هایي%  08به طوری که  (26)مي شود 

در مطالعات  مشابه که   (25)با بار سل باال مبتال به دیابت هستند

نجام شد شانس منفي در کشور های ترکیه، پرتقال و تایوان ا

شدن اسمیر خلط برای بیماران غیر دیابتي بیشتر از دیابتي 

اما در مطالعاتي که در عمان و هند انجام  (31-25). گزارش شد

د به دلیل تعداد کم دیابتي شد این متغیر معنادار شناخته نشد شای

در این مطالعه شانس منفي  (04 ،05). ها در این مطالعات  باشد

شدن اسمیر خلط  در پایان ماه دوم درمان برای افراد غیر دیابتي 

جنسیت در . برابر افراد دیابتي بود 85/0با کنترل عوامل دیگر

 شانس منفي شدن. این مطالعه  از نظر آماری معنادار شناخته شد

اسمیر خلط در زنان در پایان ماه دوم درمان با کنترل عوامل 

به طوری که زنان پیش آگهي . برابر مردان بود 109/2دیگر

بهتری نسبت به مردان برای درمان داشتند که این یافته با  

) مطالعات مشابه در کشور های ترکیه و هند همخواني دارد 
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رمان در زنان  و عدم بنظر مي رسد کنترل و پایبندی به د(. 4،24

مصرف دقیق دارو و مراجعه به هنگام ، برای درمان در مردان در 

بعضي مطالعات سطح باسیل اسمیر . این مورد تاثیر گذار باشد

خلط در آغاز درمان را به عنوان یك پیشگویي کننده موثر بر 

به طوری که هر چه سطح  (30 ،02)پاسخ درمان دانسته اند 

باسیل  در آغاز درمان باالتر باشد شاخص موفقیت درمان 

کاهش مي یابد در مطالعه حاضر بیماران سلي با سطح باسیل 

تر در مقایسه با بیماران با سطح باسیل باالتر شانس بهبودی  پایین

بیشتری داشتند که این یافته با نتایج مطالعاتي که در هند، ترکیه 

 (32 ،24 ،05)و افریقای شمالي انجام شد همخواني دارد 

مطالعاتي که در کشورهای پرتقال ، امریكا و هند انجام شد 

نشان داد سابقه بستری مرتبط با سل شانس بهبودی را کاهش 

بي تاثیر  مي دهد گرچه ممكن است در افراد مقاوم به درمان

در مطالعه حاضر شانس منفي شدن اسمیر خلط در . (33)باشد 

رادی که سابقه بستری مرتبط با سل پایان ماه دوم درمان برای اف

برابر افرادی است که سابقه بستری شدن را  64/0را نداشتند 

این متغیر تنها در رگرسیون لوجستیك تك متغیره . دارند

سن  را نیز در مدت  مطالعات مختلف عامل. معنادار شناخته شد

ند زمان بهبودی موثر دانسته اند بیماران با سنین باال به دالیلي مان

نقص سیستم ایمني، وجود بیماری های همراه مانند دیابت، 

در مقایسه با گروه های سني جوان در ... بیماری های کلیوی و 

مطالعاتي که در ترکیه و برزیل انجام . پاسخ به درمان مقاوم ترند

شد  نشان داد که شانس منفي شدن اسمیر در گروه سني  باالتر 

اما در مطالعه  (39, 24). ر استکمتر از گره های سني پایین ت

و هند متغیر سن به عنوان یك عامل تعیین  ای در عمان و ماراکو

کننده در منفي شدن اسمیر خلط در پایان ماه دوم درمان معنادار 

در مطالعه حاضر شانس بهبودی در  (38, 04, 05) شناخته نشد

برابر  5/6سال  61نسبت به افراد باالی  08-0افراد با گروه سني 

دار بود در این پژوهش این متغیر تنها در آنالیز تك متغیره معنا

از بیماران % 5/88با توجه به این که در این پژوهش . شناخته شد

سال را داشتند و در این گروه سني اثر مخدوش  31سن بیشتر از 

گر دیابت بر درمان که باعث ضعف سیستم ایمني بدن و بروز 

از . مقاومت دارویي است مي تواند مورد توجه قرار گیرد

ي به متغیر هایي مانند محدودیت های این مطالعه عدم دسترس

، هپاتیت مي  HIVشواهد رادیو گرافي قفسه سینه، دخانیات، 

باشد لذا پیشنهاد مي شود مطالعات تحلیلي گسترده تری در این 

 .زمینه انجام شود

 

 نتیجه گیری

بر اساس نتایج این مطالعه  دیابت، جنسیت،سطح باسیل در آغاز 

گویي کننده  بر منفي درمان  مي توانند  به عنوان عوامل  پیش

پیشنهاد مي شود  . شدن اسمیر خلط در پایان ماه دوم درمان باشند

در بیماران سلي مبتال به دیابت  از ابتدا ی درمان با کنترل قند 

خون این بیماران از  عوارض منفي ناشي از این بیماری که  

باعث ضعف سیستم ایمني بدن  و در نتیجه افزایش مدت زمان 

اسمیر خلط  بیماران سل ریوی اسمیر مثبت مي شود  منفي شدن

جلوگیری شود، همچنین تعیین مقاومت اولیه دارویي با توجه به 

درجه اسمیر خلط بیماران مي تواند جزء راهكار های درمان سل 

 .قرار گیرد

 

 تشکر و قدردانی
این مقاله از  کلیه کارکنان معاونت بهداشت و  نویسندگان

یل همكاری های الزم برای اجرای این طرح درماني مشهد به دل

 .کمال تشكر و سپاس گزاری را دارند
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 Abstract 
Introduction: Tuberculosis is an infectious disease influencing about one-

third of whole world population. Pulmonary tuberculosis constitutes more 
than 80% of the Tuberculosis and causes millions of death worldwide. One 

of the most important methods for determining the effectiveness of 

treatment is negative sputum smear at the end of the second month of 

therapy. The aim of this study was to evaluate factors which influence 

sputum smear condition in pulmonary tuberculosis patients at the end of the 

second month of therapy.  

Methods: This cross-sectional study was performed on patients with 

positive smear tuberculosis who referred to clinics under supervision of 

Mashhad University of Medical Sciences from September 22, 2012 to 

September 22, 2014. Patients` demographic and clinical data were collected 

from their files, and factors affecting sputum smear condition (positive/ 
negative) assessed by at the end of the second month of therapy were 

logistic regression. 

Results: From 1141 pulmonary tuberculosis patients with positive smear, 

76.2% had negative smear at the end of the second month of treatment. Out 

of this 42.7% were female and 30.3% were male. Gender, diabetes and 

bacillus level at the beginning of therapy had significant influence on 

sputum smear condition at the end of the second month of treatment. 

Conclusion: in tuberculosis patients the blood sugar (FBS) must be 

evaluated as soon as possible , and in case of diabetes the FBS must be 

controlled to prevent any negative effect on treatment process. 
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