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Abstract 

 

Background: The role of platelet and leukocyte counts in the growth and progression of heart 

events is quite evident. In recent years, the platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) has been very 

important in assessing and predicting adverse cardiovascular complications. This study aimed 

to investigate the role of PLR in predicting the severity of coronary artery disease (CAD). 

Materials and Methods: In this retrospective study, 816 patients suspected of coronary artery 

disease who referred to a large heart center in Tehran during 2018-2019 and underwent 

angiography was reviewed. Information extracted from patients' records included demographic 

variables, cardiovascular risk profiles, and laboratory findings (such as PLR). Also, the number 

of involved vessels (single-vessel and multi-vessel) was considered as the severity of coronary 

artery disease. Finally, the collected data were analyzed by SPSS software version 23 using 

ROC test to determine the accuracy of PLR in predicting CAD intensity. 

Results: The results of ROC test showed that PLR is valuable in predicting the severity of 

coronary artery disease (single-vessel and multi-vessel involvement (two and three vessels)) 

(AUC = 0.793) and the best cut-off point with sensitivity 96.7% and 80% specificity of 176 

were obtained. 

Conclusion: The results showed that high PLR is a strong predictor of severe CAD. 
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 شدت بیماری عروق کرونر بینیپیشنسبت پالکت به لنفوسیت در  شارزبررسی 

 *1فرخیان ، علیرضا1قیمحقّ عباس

 ايران، تهران، تهران پزشکی علوم دانشگاه شريعتی، بیمارستان عروق، و قلب آموزشی گروه  -1

 

  خالصه

 در( PLR) لنفوسیت به پالکت نسبت میزانهای اخیر در سال .مشهود است قلبی کامالً ت حوادثدر رشد و پیشرف هاها و لکوسیتنقش تعداد پالکت :سابقه و هدف

 (CAD) عروق کرونر بیماریدر پیشگویی شدت  PLR بررسی نقش ،مطالعه حاضرهدف  .است بسیار مهم بوده عروقی -قلبی نامطلوببینی عوارض ارزیابی و پیش

  است. بوده

 تهران در قلب بزرگ مرکز یک به 1398-1397 زمانی بازه در که کرونری عروق درگیری به مشکوک بیمار 816 پرونده نگرگذشته مطالعه این در :هاروشمواد و 

 خطرات پروفایلشناختی، اران شامل متغیرهای جمعیتبیم شده از پرونده. اطالعات استخراجگرفت قرار بررسی مورد ،بودند گرفته قرار آنژیوگرافی تحت و کرده مراجعه

 بیماری عروق کرونر در نظر گرفته عنوان شدتبه رگی(رگی و چندشده )یکهای درگیربود. همچنین تعداد رگ( PLR)مانند  های آزمایشگاهیو یافته عروقی - قلبی

مورد   CADبینی شدتدر پیش PLRجهت تعیین دقت  ROCو با استفاده از آزمون  23 نسخه SPSS افزارنرم طریق از شدهآوریجمع هایشد. درنهایت داده

 وتحلیل قرار گرفتند.تجزیه

باشد ارزش میرگی(( بارگی )دو و سهرگی و چنددت بیماری عروق کرونر )درگیری یکبینی شدر پیش PLR که نشان داد ROCهای آزمون یافته :نتایج

(793/0AUC=)  آمد دستهب 176عدد  ،درصد 80 ویژگی و درصد 7/96 حساسیت بهترین نقطه برش بابرای و. 

 .آیدحساب میبهشدید   CADبر وجود کننده قویبینی یک معیار پیشباال PLR که نتایج نشان داد :گیرینتیجه

 بیماری عروق کرونر، لنفوسیت، پالکت کلیدی:واژگان
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 مقدمه 

عروقی  - های قلبی، بیماریدرمانی هایپیشرفت رغمعلی

. در روندشمار میبهمیر در سراسر جهان وهمچنان عامل اصلی مرگ

گیری و پیشبرد یندهای التهابی در شکلآنقش فرخصوص، این

 مال بروز انفارکتوس حادّهای آترواسکلروتیک و افزایش احتپالک

های التهابی و تجمع سلول ،قیقتحدر .[1] استتثبیت شدهمیوکارد 

 روی پالک آترواسکلروتیکها برهمچنین چسبندگی و تجمع پالکت

، انفارکتوس قلبیکرونر  هایای بیماریپاتوفیزیولوژی زمینهدر 

-در این [.2-4] نقش دارندمورفیسم ژنتیکی مرتبط پلیمیوکارد و حتی 

یک های خون، کاهش تعداد لکوسیت ،با برخی مطالعاتباره، مطابق

است که از  یجاد نتایج ناسازگار بر بیمارانیکننده در ایبینمعیار پیش

 [.5-7] برندرنج میو یا نارسایی احتقانی قلب بیماری کرونر قلبی 

های خون با افزایش آپوپتوز صورت التهاب مداوم، تعداد لکوسیتدر

ها به فرآیندهای واقع، پاسخ لنفوسیتدر ؛یابدلنفوسیتی کاهش می

 است. توجهقابل التهابی

 اصفهان، کاشان، دانشگاه علوم پزشکی. ول:ؤنشانی نویسنده مس

 03155589252 دورنویس:               09131630676  تلفن:

 farrokhian.AR@gmail.com  پست الکترونيک:

افزایش سطح پالکت خون و مطالعات پیشین حاکی از ارتباط بین  

 باشدمی با مشکل کرونر و یا نارسایی قلبینتایج ضعیف در بیماران 

عنوان یک نسبت پالکت به لنفوسیت به اخیراً. از این نظر، [10-8]

تهی به بینی وقوع حوادث ایسکمیک منپیش برای آگهیپیش مارکر

نقش نسبت پالکت به است. در گذشته نیز مرگ در نظر گرفته شده

ارزیابی  نتایج بالینی مربوط به بیماران سرطانی بینیر پیشدلنفوسیت 

دید بینی احتمال عوارض شدر پیش مارکرنقش این  .[11-13] بودشده

. [14] تاسمطالعه قرار گرفتهاندام مورد ادّعلت ایسکمی حهعروقی ب

در پیشگویی احتمال نسبت باالی پالکت به لنفوسیت  این،برعالوه

ین عدم همچنو  عروق کرونر م حادّ رسند ماندن بیماران مبتال بهندهز

. [16،15] ی داردنقش مهمّ پالستیپرفیوژن مجدد پس از آنژیو

میوکارد  در بیماران مبتال به انفارکتوس حادّ  ،های فوقراستای یافتهدر

شاهد افزایش  ،استها باال بودهلنفوسیت در آنبه  تکه نسبت پالک

مطالعه حاضر با هدف  بنابراین. [17] ایممیر بیمارستانی بودهومرگ

بینی شدت در پیش  (PLR)تعیین نقش نسبت پالکت به لنفوسیت

 .استصورت گرفتهبیماری کرونری 

    20/7/1400 تاریخ پذیرش نهایی:   17/12/1398: تاریخ دریافت

 

 ها مواد و روش
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)کد اخالق دانشگاه علوم پزشکی ر نگگذشته مطالعه در این

بیمار  816پرونده  ،(IR.TUMS.DDRI.REC.1399.002 تهران:

به  1397-1398کرونری که در بازه زمانی  عروق مشکوک به درگیری

تهران مراجعه کرده و تحت آنژیوگرافی  در یک مرکز بزرگ قلب

 به گرفت. الزم بررسی قرار، موردبودند گرفته قرار کرونری تشخیصی

 روماتیسمی و ایقلبی دریچه بیماری دارای است پرونده افراد ذکر

 یا کبدی شدید بیماری بدخیمی، -خونی هایقلبی، بیماری پیشرفته

 اتوایمیون، بیماری فعال، عفونت سیستمیک، التهابی بیماری کلیوی،

با  درمانتحت و بیماران کاردیوژنیک شوک نشده،کنترل قلبی نارسایی

 گنجانده مطالعه این عنوان معیارهای عدم ورود، دربه یدکورتیکواستروئ

-بیماران شامل متغیرهای جمعیت شده از پروندهاطالعات استخراج نشد.

شاخص توده بدنی  قد، وزن و، آنتروپومتریک )(سن جنس وشناختی )

(BMI))دیابت باال، فشارخون) عروقی - قلبی خطرات ، پروفایل 

 خون چربی اختالالت مخدر، مواد مصرف دخانیات، استعمال شیرین،

های آزمایشگاهی و یافته (قلبی ایسکمیک بیماری خانوادگی سابقه و

 سرم سطح ها،لکوسیت افتراق سفید و هایتعداد گلبول )شمارش

لیپیدی( بود. همچنین  پروفایل و ناشتا حالت در قندخون سطح کراتین،

که با تکنیک جادکینز کلیه اطالعات آنژیوگرافی انتخابی عروق کرونر 

قرار گرفتند  ارزیابیط دو کارشناس باتجربه مورد، توسبود انجام گرفته

ضایعه و درصد تنگی  ها، محلّیک از آنژیوگرامو با بررسی دقیق هر

 و رگییک) درگیرشده هایرگ تعداد همچنینعروق مشخص شد. 

 .شد گرفته نظر در کرونر عروق بیماری شدت عنوانبه(  چندرگی

 شدت درجه تعیین برای Gensini دهینمره ، سیستممضاف بر این

CAD شده از آوریهای جمعنهایت، دادهدر .قرارگرفت مورداستفاده

 (نیویورک ،IBM، Armonk) ویندوز 23 نسخه SPSS افزارطریق نرم

های مرکزی و و با استفاده از آمار توصیفی )توزیع فراوانی و شاخص

در  PLRجهت تعیین دقت  ROCپراکندگی( و آمار استنباطی )آزمون 

 گرفتند.وتحلیل قرارمورد تجزیه (CADبینی شدت پیش

 نتایج

 CADکرونری،  عروق درگیری بیمار مشکوک به 816از میان 

 1های جدول شماره یافتهدرصد( تأیید شد.  6/91بیمار ) 748برای 

طور معناداری بیشتر به CADفراوانی مردان در گروه بدون که نشان داد 

(. میانگین سنی و شاخص توده بدنی >001/0Pبود ) CADاز گروه 

بود  CADگروه بدون  از معناداری بیشتر طوربه CAD در گروه

(001/0P<ه .)خون باال و استعمال مچنین فراوانی سابقه دیابت، فشار

 CADطور معناداری بیشتر از گروه بدون به CADدخانیات در گروه 

های آزمایشگاهی یافتهن تمام بر این، میانگی(. عالوه>001/0Pباشد )می

سرم( در گروه  سفید هایگلبول سرم و شمارش HDLجز سطح )به

CAD طور معناداری بیشتر از گروه بدون بهCAD است  بوده

(05/0P< .) 

 CADای و آزمایشگاهی بین دو گروه با و بدون شناختی، زمینهمقایسه متغیرهای جمعیت -1شماره  جدول

 گروه

 متغیر
CAD Non-CAD P-value 

 شناختیجمعیت

 جنس )مرد(

 سن )سال(

 (BMIبدنی )شاخص توده

391 (3/52) 

72/10±23/61 

93/2±98/27 

51 (0/75) 

34/10±00/45 

35/6±28/25 

000/0 

000/0 

000/0 

 ایزمینه

 سابقه دیابت

 خون باالسابقه فشار

 سابقه چربی خون باال

 CADسابقه خانوادگی 

 استعمال دخانیاتسابقه 

 سابقه مصرف مواد مخدر

272 (4/36) 

476 (6/63) 

408 (5/54) 

255 (1/34) 

105 (0/14) 

17 (3/2) 

8 (8/11) 

17 (0/25) 

34 (0/50) 

17 (0/25) 

0 

0 

000/0 

000/0 

553/0 

165/0 

000/0 

386/0 

 آزمایشگاهی

 سرم گلیسیریدتری سطح

 سرم کلسترول سطح

 سرم  LDL سطح

 سرم  HDL سطح

FBS سرم 

27/41±81/123 

51/28±00/196 

25/26±25/138 

79/3±25/39 

11/43±91/124 

25/2±00/93 

27/40±38/161 

14/31±55/94 

33/10±48/41 

34/6±75/82 

000/0 

000/0 

000/0 

081/0 

000/0 
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 سرم کراتین

BUN سرم 

 سرم سفید هایگلبول شمارش

 سرم پالکت شمارش

 پالکت به لنفوسیت نسبت

79/0±14/1 

54/21±23/25 

88/1804±72/7213 

36/31±48/269 

85/12±22/133 

16/0±92/0 

88/2±75/14 

39/2785±00/8395 

63/22±50/132 

57/10±45/47 

022/0 

000/0 

001/0 

000/0 

000/0 

 است.میانگین گزارش شده ± معیارصورت فراوانی )درصد( یا انحرافهای داخل جدول بهداده -    

 نفرCAD (748 )عروقی در بیماران  - پارامترهای قلبیتوزیع فراوانی  -2شماره  جدول

 پارامتر فراوانی )درصد(

 رگییک (5/4) 34
عروق شدت درگیری 

 کرونر
 رگی دو (8/31) 238

 رگی سه (7/63) 476

 LADدرگیری  (2/93) 697

 LCXدرگیری  (5/79) 595

 RCAدرگیری  (6/83) 646

 Diagonalدرگیری  (7/72) 544

 OM درگیری  (0/75) 561

378 (5/50) PDA 

دارای  CADبیشتر بیماران که دهد نشان می 2های جدول شماره یافته

رگی رگی و یکاند و درگیری دودرصد( بوده 7/63رگی )درگیری سه

  دارند.های بعدی قرار درصد در رتبه 5/4و  8/31ترتیب با به

 کرونر عروق بیماری شدت بینیپیش در لنفوسیت به پالکت نسبت بررسی ارزش -3شماره  جدول

 PLR Cut-off Sensitivity Specificity AUC (CI 95%) شدت بیماری عروق کرونر

 رگییک

 دو رگی

 رگیسه

7/31 ± 1/90 

8/5 ± 8/108 

6/9 ± 4/136 

176 7/96% 80% 3/79% (8/70-7/87) 

بینی شدت بیماری در پیش PLR که نشان داد 3های جدول شماره یافته

رگی(( باارزش رگی )دو و سهرگی و چندعروق کرونر )درگیری یک

 حساسیت با (Cutoff( و بهترین نقطه برش )=793/0AUCباشد )می

 برمضاف .آمد دستهب 176عدد  ،درصد 80 ویژگی و درصد 7/96

 نمره و PLR بین که است ذکر به الزم ،3 شماره جدول هاییافته

 (.=001/0p< ،398/0rی ارتباط معناداری وجود داشت )تجنسی

 بحث

نقش شمارش پالکت )از  ،نیز اشاره شد که قبالً طورهمان

تشکیل آتروم عروقی( و  ها ویند تجمع و چسبندگی پالکتآطریق فر

یندهای التهابی و آسیب آسازی فراز طریق فعالها )شمارش لکوسیت

 ( در توسعه و پیشبرد حوادث قلبی کامالً آترواسکلروتیکبه پالک 

عنوان معیار مهم و به PLR های اخیر میزاناست. در سال ودمشه

در بیمارانی با شرایط  بینی نتایج نامطلوبحساس در ارزیابی و پیش

 - مغزی حوادث، عروقی - )نظیر بیماری قلبیایسکمیک و التهابی 

ارزیابی  ،حاضر . هدف مطالعهشودمی محسوب ها(عروقی و سرطان

ی این مطالعه که ط بودشدت درگیری کرونری  بینیدر پیش PLRنقش 
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بینی برای پیش 176این مطالعه نقطه برش  در .ید گردیدنقش آن تأی

دست هب اختصاصیت باال حساسیت و باکرونری  شدت بیماری عروق

یا سایر پارامترهای   RLRارزیابی مقدار که شایان ذکر است  .آمد

حساب به  CADشدتآزمایشگاهی تنها یک مارکر فرعی برای تعیین 

 است که  این نتیجه برخی مطالعات اخیر نمایانگر ،حالبا این. آیدمی

PLR  بینی شدتنشانگر و مارکر ارزشمند برای پیشیک  CAD 

نشان  2017و همکاران در سال Trakarnwijitr در مطالعه . خواهد بود

 CAD شدت افزایش طور مشخص باهب PLR که میزان باالی داده شد

 همچنین نتایج مطالعه .[17]باشد ویژه در بیماران سالخورده مرتبط میهب

Li های نسبت در مقایسه باکه  نشان داد 2017در سال  و همکاران

PLR میزان هایی که، در گروه150از  کمتر PLR  ،خطر باالتری دارند 

CAD است آن بیشتر ژور و مورتالیتی مرتبط باحوادث ناخواسته ما و 

مند سیزده صورت نظامکه به 2019ای در ایران سال در مطالعه. [18]

طور به PLR ه شد کهمطالعه را مورد بررسی قرار داده بود، نشان داد

در . [19] مرتبط است( ACS) ومیر بیماران عروق کرونرمعنادار با مرگ

طی یک  درو همکاران  Zhouتوسط  2017 سال در ای دیگرمطالعه

بیماران با  در 170از  باالتر PLRعدد که  ساله مشخص شد 5فالوآپ 

با نیز  تر وآگهی نامطلوبپیش، عروق کرونر باالتر درگیری شدت

این گروه  .عروقی همراه است - وقوع حوادث ماژور قلبی باالتر درصد

، 100از  کمتر PLRدر مقایسه با بیماران با نشان دادند که از محققان 

، 171 باالیPLR در بیماران با عروقی  - های قلبیمیزان بروز بیماری

 و  Bekler این در مطالعهبر عالوه .[20] باشددرصد می 27/34

 تنگی ،باال  PLRدر گروهای بیماران با که  دهمکاران نیز نشان داده ش

های مطالعه حاضر وجود از دیگر یافته. [21] است شریان کرونر بیشتر

( CAD شدت )درجه یجنسیت نمره و PLRمعنادار بین مثبت ارتباط 

در  .[22] و همکاران همخوانی دارد Yükselبود که با نتایج مطالعه 

 بودن تعدادپایینکه نشان داده شد نیز و همکاران  Ommenمطالعه 

بیماران مبتال به تنگی عروق کرونر  یطور معناداری با بقالنفوسیت به

این  که ها پیشنهاد دادند( ارتباط دارد و آنstable CADپایدار )

های تواند در کنار مدلبودن تعداد لنفوسیت( میمشخصه )پایین

رداستفاده قرار گیرد و حتی پروگنوستیک بالینی در چنین بیمارانی مو

بر عالوه. [6] طور مستقل، ارزش پروگنوستیک داشته باشداست به ممکن

 PLRمقادیر باالتر  که ده شو همکاران نشان داد Azabاین در مطالعه 

مدت بیماران مبتال به انفارکتوس قلبی از نوع میر بلندوبا افزایش مرگ

NSEMI [15] ارتباط دارد . 

 گیرینتیجه

 بینیپیش برای قوی معیار یک باال PLR که نتایج نشان داد

 که Cut-off متفاوت مقادیر خاطرهب وجوداین با است، CAD شدت

 شودمی توصیه است، آمده دستهب نسبت این برای مختلف مطالعات در

 بینیپیش در PLR برای یکسان برش مقدار یک به دستیابی هدف با

 روی ( برsystematic review) مندنظام بررسی یک CAD شدت

 .گیرد صورت مطالعات این از شدهکسب نتایج همه

 تشکر و قدردانی

نویسندگان این مقاله کمال تشکر و قدردانی را از جناب آقای 

آزادچهر کارشناس پژوهشی واحد حمایت از تحقیقات بالینی بیمارستان 

ش کارشناس مجله فیض بهشتی کاشان و سرکار خانم بارفروشهید 

 دارند.
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