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Abstract 

 

Background and purpose: Several studies investigated the role of C-reactive protein (CRP) 

during transplantation and inflammation, and clinical outcomes after stem cell transplantation. In this 

study, we examined the relationship between the earliest CRP level on admission day, and the first 

outcome after transplantation, myeloid and platelet engraftment, and the length of hospitalization in 

patients with Autologous hematopoietic stem cell transplantation (Auto-HSCT). 

Materials and methods: In this retrospective study, using clinical records from 2014-2020, 

information including patients’ demographic characteristics, CRP levels on admission day, white blood 

cell, and platelet counts were investigated. Engraftment day and duration of hospitalization were also 

recorded. To analyze the data, Cox regression, score process plot, Kolmogorov-type supremum test, and 

linear regression were performed. 

Results: Results did not show a significant relationship between CRP level on first day of 

hospitalization, the day of myeloid and platelet engraftment, and duration of hospitalization (P values= 

0.91, 0.68, 0.39 respectively). 

Conclusion: Future studies, assessing changes in CRP levels, along with the impact of other 

inflammatory factors during conditioning chemotherapy or the day of stem cell injection, might improve 

our understanding of lymphoma and multiple myeloma treatment and management. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (961-961)   9011سال    مرداد    911سي و یكم   شماره دوره 

 961     9011، مرداد  911دوره سي و یكم، شماره                                                                  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                 

 گزارش کوتاه

روز بستری با پیوندپذیری و طول مدت  در سرم CRPسطح بین ارتباط 
 بستری در بیماران تحت پیوند اتولوگ سلول های بنیادی خونساز

 
       1فرزانه توکلی

       2الهام روشندل

       3حسین بنکچی

       4عباس حاجی فتحعلی

 5سایه پرخیده

 چکیده
( طی روزهای مختلفی از پیوند  و در ررینند های CRP) cدر مطالعات مختلفی نقش پروتئین واکنشی  و هدف: سابقه

به بررسی ارتبدا  میدنا  التهابی و پیام های بالینی پس از پیون  سلول بنیادی مورد بررسی قرار گررته است. در انن مطالعه ما 
CRP اتولدو   وند یتحدت پ مدارا یدر ب روز بستری، با اولین پیام  پس از پیون ، پیون پذنری و همچنین طول م ت بسدتری
 پرداختیم. خونساز یادیبن یهاسلول

ید  ها شدام  اطعادات دموگراراستخراج داده 9919-9911های نگر طی سالدر انن مطالعه گذشته ها:مواد و روش
های سفی  و پعکت برای محاسدبه روز پیون پدذنری و محاسدبه مد ت زمدا  ب و ورود، شمارش گلبول CRPبیمارا ، سطح 

، یزمدو  Score processهدا، مد ل مخداطرات متناسدک کداکس، بررسدی نمدودار جهت یندالین داده بستری صورت گررت.
Kolmogorov-type supremum . و م ل رگرسیو  خطی انجام ش 

روز اول بستری و روز پیون پذنری و همچنین  CRPداری بین سطح ی، رابطه معنمطالعههای حاص  از انن داده ها:افتهی
 طول م ت بستری نشا  ن اد.

در کنار سدانر راکتورهدای التهدابی در  CRP، سطح CRPهای یتی شام  در نظر گررتن رون  تغییرات بررسی استنتاج:
 های بنیادی، ممکن است اطعاات سودمن تری رراهم یورد.ازی و نا روز تنرنق سلولروزهای شیمی درمانی مهیاس

 

 ، پیون پذنری، طول م ت بستریc، پروتئین واکنشی های بنیادی اتولو پیون  سلول واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
( auto-HSCT)پیوندد  سددلول هددای بنیددادی اتولددو  

(Autologous hematopoietic stem cell transplantation) 
 درمانی استان ارد برای بیمارا  لنفوم و میلومای متعد د ندا

Multiple myeloma (MMمحسددوم مددی )(9)شددود. 
(، از early engraftmentری بدده هنگددام )دددد پذنددپیون

تواند  نشدانه بقدای راکتورهانی است که پس از پیون  مدی
هدای دهد  ننده گننندی سدلولبهتر باش ، زندرا نشدا  مدی
 .(2)بنیادی مورقیت یمین است

معمونً پیون پدذنری بدا مد ت بسدتری ارتبدا  دارد. 
 هرچه پیون پذنری کوتاه تر باش ، م ت بستری کوتاه تر

 
 :s.parkhideh@sbmu.ac.ir E-mail            ، دانشگاه الوم پنشکی شهی  بهشتی (HSCRC)مرکنتحقیقات سلول های بنیادی خونساز: تهرا  -سایه پرخیده مولف مسئول:

 مرکنتحقیقات سلول های بنیادی خونساز، دانشگاه الوم پنشکی شهی  بهشتی، تهرا ، انرا ، سی ارش  خو  شناسی و بان  خو کار شنا .9
 مرکنتحقیقات سلول های بنیادی خونساز، دانشگاه الوم پنشکی شهی  بهشتی، تهرا ، انرا ، . دکترای خو  شناسی و بان  خو 2
 ساز، دانشگاه الوم پنشکی شهی  بهشتی، تهرا ، انرا نتحقیقات سلول های بنیادی خومرکن، . کار شناسی ارش  یمار زنستی9
 ساز، دانشگاه الوم پنشکی شهی  بهشتی، تهرا ، انرا نمرکنتحقیقات سلول های بنیادی خو، استاد. 4
  اساز، دانشگاه الوم پنشکی شهی  بهشتی، تهرا ، انرنمرکنتحقیقات سلول های بنیادی خو، ناراستاد. 5

 : 91/2/9411تارنخ تصونک :              9/91/9911تارنخ ارجاع جهت اصعحات :            25/1/9911 تارنخ درنارت 
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c (C-reactive protein :CRP )شود. پروتئین واکنشی می

 سدداات  24اسددت و سددطح ی  طددی پددروتئین ردداز حدداد 

مهددار  .(9)نابدد از یسددیک بددارتی و افونددت  ارددنانش مددی

 تواندد  موجددک تسددرنا بازسددازی خونسددازیالتهددام مددی

(Hematopoietic reconstitution) (4)و پیون پذنری شدود. 

در روز بسددتری بددا  CRPدر انددن مطالعدده ارتبددا  بددین 

های خونی و زما  بسدتری در بیمدارا  پیون پذنری سلول

auto-HSCT . ارزنابی ش 

 

 هامواد و روش
 بیمارا 

بیمدارا  ، خوانش پرون ه گذشته نگر در انن مطالعه

auto-HSCT در بیمارسدتا   9919-9911هدای بین سدال

ها شام  اطعاات اج دادهاستخر .طالقانی صورت گررت

بد و ورود، شدمارش  CRPدموگراری  بیمدارا ، سدطح 

هدددای سدددفی  و پعکدددت بدددرای محاسدددبه روز گلبدددول

پیون پددذنری و محاسددبه مدد ت زمددا  بسددتری صددورت 

هدا، مد ل مخداطرات متناسدک گررت. جهدت یندالین داده

، یزمدددو  Score processکددداکس، بررسدددی نمدددودار 

Kolmogorov-type supremum   و مددد ل رگرسدددیو

  طبدق اطعادات درج شد ه در پروند ه. خطی انجدام شد 

Granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) ،

از وز  میکروگددرم بدده ازای هددر کیلددوگرم  5-91بددا دوز 

هدای سدلول .گررته بدودروز تجونن صورت  5بیمار برای 

  spectra optiaبنیدددادی خدددو  محیطدددی بدددا دسدددتگاه 

(terumo BCT،Lakewood ،CO) ش ه بودن یوری جما.   
 

 CRPسنجش 

ربیددد ومترن  و بدددا روش انمونوتو CRP سدددنجش

نتکس )بیونید ، اندرا ( بدا دسدتگاه یندالینور  CRPکیت 

Hitachi912  شددرکت(Roche  یلمددا ،) صددورت گررتدده

( mg/dLلیتدر)گرم/ دسیمیلی 1-6سرم  CRPسطح  .بود

 به انوا  نرمال در نظر گررته ش . 

اخدع  دانشدگاه الدوم پنشدکی انن مطالعه در کمیته 

  شدددددهی  بهشدددددتی تدنیددددد  شددددد  )کددددد  اخدددددع

IR.SBMU.REC.1398.118داری بددرای (. سددطح معنددی

 5و  21تجنندده و تحلیدد  تدد  و چندد  متغیددره بدده ترتیددک 

 درص  در نظر گررته ش .
 

 یافته ها و بحث
مشداه ه  9 ارهشم اطعاات بالینی بیمارا  در ج ول

ی و  یدلوئیم یرنون پدذیارتبا  اوام  خطر با پ .می شود

 شدماره جد ولدر  پعکتی و طول م ت بستری به ترتیک

نتانج مطالعه حاضدر، طبق  قاب  معحظه است. 4و   9و  2

درصد  پیون پدذنری  92مردا  نسبت بده زندا  بده میدنا  

 (2شددددماره  ول )جدددد میلوئیدددد ی دنرتددددری داشددددتن 

] [HR: 0.68, 80%CI:(0.48-0.96); P-value=0.15. 

دار در تجننه و تحلی  ت  متغیره وارد یطر معناوام  خ

هددا جددنس، نددوع مدد ل چن گاندده شدد ن  کدده در میددا  ی 

در بیمدداری و گددروه خددونی بددا پیون پددذنری میلوئیدد ی 

 9زنا  تقرنبا مردا  نسبت به  درویانتظار م ارتبا  بودن .

 (4ول شماره )ج  تری داشته باشن روز زما  بستری بیش

[Beta: 2.88, 80%CI:( 0.54 - 5.22); p-value=0.11] .

نسبت به گروه  A های خونینتظار دارنم بیمارا  با گروها

تددری داشددته باشددن  روز زمددا  بسددتری بددیش O ،9خددونی 

[Beta: 3.36, 80%CI:(0.61-6.11); p-value=0.11]. 

auto-HSCTهای بیماری پیون  الیده الت ا م پاسخه، ب

ناسدبی (، ررصدت مGraft versus host diseaseمینبا  )

 .(5)یوردهدا ردراهم مدیبرای مطالعه التهام و سدانتوکانن

ردندابی راکتورهدای مهدم در پیون پدذنری تصدمیم بدرای 

 .(6)بخش سرات می درما  نجات را

و همکددارانش بیمددارانی کدده  Pihuschطبددق مطالعدده 

کنن ، در طی دوره بعلت اوارض ناشی از پیون  روت می

 (،Conditioning chemotherapyشیمی درمدانی مهیاسدازی )

CRP  در ن  متاینالین نشا  داده شد   .(7)بانتری داشتن

CRP  ارزش ارتراقدی جهددت تشددخین افونددت از سددانر، 
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  71بررسدددی  .(1)ادددوارض التهدددابی پدددس از پیونددد  دارد

  29 روز CRPبیمددار یلددود ، دنلددت بددر ارتبددا  سددطح 

  پدددس از پیونددد  بدددا ادددوارض امددد ه پدددس از پیونددد 

(Major transplantation complication) (1)داشددت .

و پیامد های  CRP مطالعاتی وجود دارن  که ارتبا  بدین 

بالینی را تنها در زنرگروهی از بیمدارا  مشداه ه نمودند . 

 در بیمددارانی کدده ردنددم مهیاسددازی کدداهش شدد ت نارتدده

(Reduced intensity conditioning ، درنارت نمودند )

بانتر با بقای کلدی و مدر  و میدر ناشدی از  CRPسطح 

توان  بده تر همراه بود. اهمیت انن نارته میپیون  نامطلوم

در  CRPحد ی باشد  کده در صدورت بدان بدود  سددطح 

در  .(91)بیمدار را بده تداخیر اند ازنم HSCTیغاز بستری، 

، سطح S.Maltophiliaبیمارا  یلود ، مبتع به باکترنمی 

CRP یگهدی بان پیشگوی پیشدروی بده پنومدونی و پدیش

در کودکدا  تحدت پیوند  یلدود ،  .(99)باشد ضعیفی می

نشددانه مددر  و میددر ناشددی از  CRPارددنانش زود هنگددام 

روز اول پس از پیوند  در بیمدارانی اسدت  911پیون  طی 

در  CRPسدطح  .(92)اند که مبتع به افوندت شد ن  شد ه

ترنن متغیر مسدتق  پیشدگوی ادود هفته اول از پیون  قوی

 .(99)باش پس از پیون  می
 

 اطعاات بالینی بیمارا  پیون  اتولو  :1شماره  جدول
 

 (درص )داتع میانگین / میانه)دامنه ساده(/  ±انحراف استان ارد  متغیرها

919N= 

 59/42 ±91/99 سن

  

  جنس

 54( 4/52) مرد     

 41( 6/47) ز      

  نوع بیماری

 99(9/91) هوچکین     

 29(4/21) غیرهوچکین     

     MM (5/41)59  

 491( 95 -4927)           راصله زمانی تشخین بیماری تا پیون )روز(

  گروه خونی

A     (12/95)97 

B     (95/29)22 

AB     (51/99)94 

O     (92/21)91 

 7( 9 -57) تع اد ترانسفود  پعکت

CRP  

     6<   (45/59)59 

     6>=      (54/41)51 

 92( 1-77) ن پذنری پعکتزما  پیو

  99( 5-66) زما  پیون پذنری میلوئی ی

 9/91 ± 97/1 م ت زما  بستری

 یارتبا  اوام  خطر با پیون پذنری میلوئی  :2شماره  جدول
 

 متغیرها

 چن  گانه ت  متغیره

HR(80% CI) 
 سطح

 معنی داری
AHR(95% CI) 

 سطح

 معنی داری

 سن
 

(12/9- 119/9 )19/9 *96/1   (12/9- 15/1 )11/1 46/1 

   19/1**  95/1*  جنس

 19/1 46/1( 25/1 -17/1) 95/1 61/1( 41/1 -16/1) مرد

 ز )سطح مرجا(

 

9 - 9 - 

 15/1**  11/1*  نوع بیماری

 19/1 21/1( 11/1 -11/1) 12/1 41/1( 27/1 -19/1) هوچکین

 91/1 64/1( 24/1 -71/9) 62/1 14/1( 47/1 -41/9) غیرهوچکین

MM)سطح مرجا( 

 

9 - 9 - 

 ***راصله تشخین بیماری تا پیون )روز(

 

(99/9- 12/1 )19/9 12/1 
 

 

 17/1**  91/1*  گروه خونی

A (11/1- 91/1 )51/1 91/1  (19/1- 24/1 )47/1 12/1 

B (19/1- 21/1 )51/1 11/1 (17/1- 91/1 )42/1 14/1 

AB (72/9- 42/1 )15/1 77/1 (44/9- 99/1 )49/1 97/1 

 )سطح مرجا(

 

9 - 9 - 

 تع اد ترانسفود  پعکت

 

(19/9- 11/1 )16/1 94/1   

CRP  19/1   

6 <= (51/9- 69/1 )16/1 19/1   

   - 9 )سطح مرجا(< 6
 

AHR:  ،مینا  مخاطره تع ن  ش ه 

  ،2/1: معنی داری در سطح *

 ، 15/1داری در سطح : معنی **

 مقیاس لگارنتم :***

 

 ارتبا  اوام  خطر با پیون پذنری پعکت :3جدول شماره 
 

 متغیرها

 چن  گانه ت  متغیره

HR(80% CI) 
 سطح

 معنی داری
AHR(95% CI) 

 سطح

 معنی داری

 سن

 

(14/9- 19/9 )12/9 *12/1 (19/9- 17/1 )116/9 71/1 

   74/1  جنس

   74/1 19/1( 64/1 -21/9) مرد

 ز )سطح مرجا(

 
9 -   

 94/1    19/1*  نوع بیماری

 157/1 91/1( 95/1-12/9) 115/1 94/1( 29/1 -56/1) هوچکین

 57/1 77/1( 92/1-11/9) 92/1 71/1( 44/1 -99/9) غیرهوچکین

MM)سطح مرجا( 

 

9 - 9 - 

 ***راصله تشخین بیماری تا پیون )روز(
 

(92/9- 19/1 )12/9 72/1   

   45/1  گروه خونی

A (91/9- 56/1 )16/1 64/1   

B (19/9- 27/1 )41/1 29/1   

AB (76/9- 95/1 )71/1 79/1   

O)سطح مرجا( 

 

9 -   

 تع اد ترانسفود  پعکت

 

(119/9- 19/1 )15/1 22/1   

CRP     

6 <= (56/9- 47/1 )16/1 61/1   

   - 9 مرجا( )سطح< 6
 

AHR:  ،مینا  مخاطره تع ن  ش ه 

 ، 2/1: معنی داری در سطح *

  ،15/1داری در سطح معنی : **

 مقیاس لگارنتم :***
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 ارتبا  اوام  خطر با م ت زما  بستری :4جدول شماره 
 

 متغیرها

 چن  گانه ت  متغیره

Beta(80% CI) 
 سطح 

 معنی داری
Beta(95% CI) 

 سطح

 معنی داری

 سن
 

(17/1-  - 24/1- )95/1- *19/1 (92/1-61/1-)24/1- 91/1 

 41/1    99/1*  جنس

 41/1 29/9( -55/4-12/99) 99/1 11/2( 54/1 -22/5) مرد

 ز )سطح مرجا(
 

1 - 1 - 

 16/1    12/1*  نوع بیماری

 17/1 11/1( -5/1 -97/99) 19/1 51/4( 12/9 -25/7) هوچکین

 46/1 15/9( -19/6-59/94) 99/1 59/9( 41/1 -55/6) غیرهوچکین

MM)سطح مرجا( 
 

1 - 1 - 

 ***راصله تشخین بیماری تا پیون )روز(

 

(91/1- 16/1- )21/1- 59/1 
 

 

  14/1**   92/1*  گروه خونی

A (99/6- 69/1 )96/9 99/1 (24/91- 97/9 )19/1 12/1 

B (66/9- 66/2- )51/1 19/1 (49/1- 91/91- )41/1- 12/1 

AB (67/9- 67/1- )51/9- 91/1 (56/29- 55/99- )6 41/1 

O)سطح مرجا( 
 

1 - 1 - 

 تع اد ترانسفود  پعکت
 

(76/1- 29/1 )51/1 *19/1 (14/1- 19/1 )44/1 **19/1 

CRP  91/1   

6 <= (16/9- 21/5- )17/2- 91/1   

   - 1 )سطح مرجا(< 6
 

 ، 2/1در سطح : معنی داری *

  15/1: معنی داری در سطح **

 مقیاس لگارنتم :***

 

Kollu   و همکارانش نشا  دادنCRP  بدان بدا رنسد 

برابری در ارنانش تک نوتروپنی در بیمدارا  تحدت  45/5

auto-HSCT  مبتع بهMM بدا اندن  .(94)، همراه می باشد

ای صددورت گررتدده جهددت حددال، در بررسددی مقانسدده

بیومارکر تک نوتروپنی پس از پیون ، نشدا  داده شد  کده 

CRP  جهت شناسانی بیماری ش ن  بیومارکر ضعیفی در

و پروکلسددی تددونین، محسددوم  1مقانسدده بددا اننترلددوکین 

 CRPمطالعه دنگری حاکی از ارتبا  سطح  .(95)شودمی

باش  که تحت قب  از پیون  با رنس  بان در بیمارانی می

( )راصدله تشدخین  Delayed HSCT) پیوند  تاخیرنارتده

بررسدی انجدام  .(96)ماه( قرار گررتند  92تا پیون  بیش از 

 CRPنشدا  داد کده  auto-HSCTش ه بر بیمارا  تحدت 

تواند  معیداری بدرای انتخدام بان در هنگام تشخین مدی

اسددترات ی درمددا  مناسددک قبدد  از پیوندد  در بیمددارا  بددا 

 الدت بیمداری پیشدرون ههرنس  بان باش  و احتمال روت بد

در  .(97)باشد تدر مدیبان، بدیش CRPبا سطح  در بیمارا 

  auto-HSCTتحددددت  MMای روی بیمددددارا  مطالعدددده

 دار و منفددی روی بقددای کلددی و یاثددر معندد CRPسددطح 

 ( Progression-free survival) بقددای بدد و  پیشددررت

  بدددنر  Bدر بیمدددارا  لنفدددوم سدددلول  .(91)نشدددا  داد

(Diffuse large B cell lymphoma سدطح ،)CRP بدانی 

mg/L 5  قب  از ردندم مهیاسدازی، تنهدا رنسد  رداکتور

 .(91)وخیم کرد  بقای کلی بود

در مطالعه ما ارتباطی بین م ت زما  بستری و سطح 

CRP  ب و ورود بیمدار مشداه ه نشد . بده طدور مغدانر، در

با ارنانش م ت زما   5بانی  CRPسطح  Silviaمطالعه 

در ن  مطالعه یلود   .(21)دار داشتیبستری ارتبا  معن

CRP گددرم بددا ارددنانش روزهددای میلددی/لیتددر 5/91 بددانی

بدانتر از  cut offکده سدطح  (29)بستری ارتبا  نشدا  داد

 گررته ش ه است. طالعه ما در نظرسطح م

هانی مانند  گذشدته مطالعه کنونی دارای مح ودنت

و رقد ا  اطعاداتی همچدو  ادود بیمداری اسدت. نگری 

 طدی روزهدای CRPشود بررسی روند  تغییدرات پیشنهاد می

بستری و همچنین سنجش سانر بیومارکرهای التهدابی در 

 همچنددین در صددورتی  قالددک ندد  پاندد ، انجددام شددود.

 روش انندددنا  CRPبددرای سددنجش  کدده روش انتخددابی

High sensitivity CRP (hsCRP) باش  حساسدیت بدانتری 

کده  CRPخواه  داشدت. بندابرانن بیومدارکری همچدو  

شدود ممکدن سنجش ی  کم هنننه و با سهولت انجام می

 است بتوان  اطعاات ارزشمن ی رراهم یورد.
 

 سپاسگزاری
 تحقیقدددات رناسدددت و پرسدددن  محتدددرم مرکدددن از

 بخدش پیوند  مغدن اسدتخوا  و خونسداز بنیادی هایلسلو

 بهشتی، شهی  پنشکی الوم دانشگاه و طالقانی بیمارستا 

مطالعدده را رددراهم  ننددکدده امکددا  انجددام ا انددرا  تهددرا ،

 شود.تشکر و ق ردانی می ،یوردن 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 7

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-16202-fa.html


   
 و همکارانی فرزانه توکل     

 961     9011، مرداد  911دوره سي و یكم، شماره                                                                  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                 

 گزارش کوتاه

References 

1. Hübel K, de la Rubia J, Azar N, Corradini P. 

Current status of haematopoietic autologous 

stem cell transplantation in lymphoid 

malignancies: a European perspective. Eur J 

Haematol 2015; 94(1): 12-22. 

2. Kahng J, Yahng S-A, Lee JW, Kim Y ,Kim 

M, Oh E-J, et al. Novel markers of early 

neutrophilic and monocytic engraftment after 

hematopoietic stem cell transplantation. Ann 

Lab Med 2014; 34(2): 92-97. 

3. Sato M, Nakasone H, Oshima K, Ishihara Y, 

Wada H, Sakamoto K, et al. Prediction of 

transplant-related complications by C-

reactive protein levels before hematopoietic 

SCT. Bone Marrow Transplantation 2013; 

48(5): 698-702. 

4. Qiao J, Wu J, Li Y, Xia Y, Chu P, Qi K, etal. 

Blockage of caspase-1 activation ameliorates 

bone marrow inflammation in mice after 

hematopoietic stem cell transplantation. Clin 

Immunol 2016; 162: 84-90. 

5. Wang XS, Shi Q, Shah ND, Heijnen CJ, 

Cohen EN, Reuben JM, et al. Inflammatory 

markers and development of symptom 

burden in patients with multiple myeloma 

during autologous stem cell transplantation. 

Clin Cancer Res 2014; 20(5): 1366-1374. 

6. ahng SA, Lee JW, Kim Y, Kim M, Oh EJ, 

Park YJ, et al. New proposed guidelines for 

early identification of successful myeloid and 

erythroid engraftment in hematopoietic stem 

cell transplantation. J Clin Lab Anal 2014; 

28(6): 469-477. 

7. husch M, Pihusch R, Fraunberger P, Pihusch 

V, Andreesen R, Kolb HJ, et al. Evaluation 

of C-reactive protein, interleukin‐6, and 

procalcitonin levels in allogeneic hematopoietic 

stem cell recipients. European Journal of 

Haematology 2006; 76(2): 93-101. 

8. Lu YX, Yu XC, Zhu MY. Comparison of the 

diagnostic value of procalcitonin and C-

reactive protein after hematopoietic stem cell 

transplantation: a systematic review and 

meta-analysis. Transpl Infect Dis 2013; 15(3): 

290-299. 

9. yu J, Lee SR, Park SG, Kang S, Kim H-J, 

Park BC. Change in serum proteome during 

allogeneic hematopoietic stem cell transplantation 

and clinical significance of serum C-reactive 

protein and haptoglobin. Experimental & 

Molecular Medicine 2010; 42(9): 651-661. 

10. Remberger M, Mattsson J. C-reactive protein 

levels before reduced-intensity conditioning 

predict outcome after allogeneic stem cell 

transplantation. Int J Hematol 2010; 92(1): 

161-167.  

11. Harada K, Sekiya N, Konishi T, Nagata A, 

Yamada Y, Takezaki T, et al. Predictive 

implications of albumin and C-reactive protein 

for progression to pneumonia and poor 

prognosis in Stenotrophomonas maltophilia 

bacteremia following allogeneic hematopoietic 

stem cell transplantation. BMC Infect Dis 

2017; 17(1): 638.  

12. McNeer JL, Kletzel M, Rademaker A, Alford 

K, O'Day K, Schaefer C, et al. Early elevation 

of C-reactive protein correlates with severe 

infection and nonrelapse mortality in children 

undergoing allogeneic stem cell transplantation. 

Biol Blood Marrow Transplant 2010; 16(3): 

350-357.  

13. Min C, Kim S, Eom K, Kim Y, Kim H, Lee 

S, et al. Patterns of C-reactive protein release 

following allogeneic stem cell transplantation 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 7

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-16202-fa.html


 مارانیدر ب یریوندپذیبا  پ CRPسطح  نیارتباط ب
 

 9011، مرداد  911دوره سي و یكم، شماره                    مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                        961

are correlated with leukemic relapse. Bone 

Marrow Transplant 2006; 37(5): 493-498.  

14. Kollu V, Mott SL, Khan R, Farooq U, 

Jethava Y, Dilek I, et al. C-Reactive Protein 

Monitoring Predicts Neutropenic Fever 

Following Autologous Hematopoietic Stem 

Cell Transplantation for Multiple Myeloma. 

Cureus 2018; 10(7): e2945.  

15. ichel C, Teschner D, Wagner E, Theobald M, 

Radsak MP. Diagnostic value of sTREM-1, 

IL-8, PCT, and CRP in febrile neutropenia 

after autologous stem cell transplantation. 

Ann Hematol 2017; 6(12): 2095-2101.  

16. akraborty R, Muchtar E, Kumar SK, Buadi F, 

Dingli D, Dispenzieri A, et al. Elevated pre-

transplant C-reactive protein identifies a 

high-risk subgroup in multiple myeloma 

patients undergoing delayed autologous stem 

cell transplantation. Bone marrow Transplant 

2018; 53(2): 155-161.  

17. Ariizumi H, Saito B, Uto Y, Hattori N, 

Nakashima H, Yanagisawa K, et al. Predictive 

role of levels of soluble interleukin-2 receptor 

and C-reactive protein in selecting autologous 

PBSC transplantation for lymphoma. Bone 

Marrow Transplantation 2015; 50(2): 301-303.  

18. Witte HM, Bonorden B, Riecke A, Biersack 

H, Steinestel K, Merz H, et al. The Glasgow 

Prognostic Score at Diagnosis Is a Predictor 

of Clinical Outcome in Patients with 

Multiple Myeloma Undergoing Autologous 

Haematopoietic Stem Cell Transplantation. 

Cancers 2020; 12(4): 921.  

19. Pavlů J, Auner HW, Ellis S, Szydlo RM, 

Giles C, Contento A, et al. LACE‐conditioned 

autologous stem cell transplantation for 

relapsed or refractory diffuse large B‐cell 

lymphoma: treatment outcome and risk factor 

analysis from a single centre. Hematol Oncol 

2011; 29(2): 75-80. 

20. Spoerl S, Hendlmeier C, Hapfelmeier A, 

Wildgruber M, Schmid RM, Peschel C, et al. 

Characteristics and outcome of patients 

presenting to the emergency department after 

autologous/allogeneic stem cell transplantation. 

Eur J Emerg Med 2017; 24(6): 435-442. 

21. Artz AS, Wickrema A, Dinner S, Godley LA, 

Kocherginsky M, Odenike O, et al. Pre-

treatment C-reactive protein (CRP) is a 

predictor for allogeneic hematopoietic cell 

transplantation outcomes. Biol Blood 

Marrow Transplant 2008; 14(11): 1209-1216. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-16202-fa.html
http://www.tcpdf.org

