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ABSTRACT
Helicobacter pylori (HP) is the most common human pathogen. Due to differences in HP prevalence in
different geographical areas, this study was conducted to investigate the seroprevalence of HP in patients
with gastrointestinal disorders referring to Imam Reza Hospital in Birjand, Iran, in 2018. After blood
sampling of 2,550 patients, the anti-HP antibody titer was measured by a commercial kit. The positive serum
response of HP in this study was shown in 1,045 individuals (41%). The results of the present study showed
that there was no significant relation between serum positive reaction and gender. In addition, the
immunoglobulin G (IgG) antibody with 83% was the most abundant antibody in individuals with positive
seropositive reaction. Epidemiological studies, especially serum IgG, can highly help with the detection of
HP infection, particularly in individuals with clinical symptoms (P<0.05).
Keywords: ELISA, Gastrointestinal disorders, Helicobacter pylori

Citation: Shafaie E, Tavakoli kareshk A, Namaei MH, Rostami M. [Seroepidemiology of Helicobacter
pylori in patients with gastrointestinal disorders referring to Imam Reza Hospital in Birjand, Iran]. J Birjand
Univ Med Sci. 2021; 28(1): 70-76. [Persian]
DOI http://doi.org/10.32592/JBirjandUnivMedSci.2021.28.1.107

Received: February 4, 2020
1

Accepted: April 18, 2020

Infectious Diseases Research Center, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

Corresponding author: Infectious Diseases Research Center, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
Tel: +985632381525
Fax: +985632381525
E-mail: Atk9388@gmail.com

70

مقاله کوتاه

بررسی سرواپیدهیولوژی هلیکوباکتر پیلوری در بیواراى با عالئن اختالالت گوارشی هراجعه کننده به
بیوارستاى اهام رضا(ع) شهر بیرجند در سال 7931
ابراهیم شفائی

 ،1امیر توکلی کارشک

 ،1محمدحسن نمایی

 ،1مهرانگیز رستمی

1

چکیده
ّلیکَثبکتر پیلَری ؼبیغتریي پبتَشى اًعبًی اظت ٍ ثب تَجِ ثِ تفبٍت در ؼیَع ػفًَت ایي ثبکتری در هٌبعك جغرافیبیی هختلف ،ایي
هغبلؼِ ثب ّذف ثررظی ظرٍاپیذهیَلَشی ایي ثبکتری در ثیوبراى هجتال ثِ اختالالت گَارؼی هراجؼِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى اهبم رضب(ع)
ؼْر ثیرجٌذ در ظبل  1397اًجبم گرفت .پط از ًوًَِگیری خَى از  2550ثیوبر هراجؼِ کٌٌذُ ٍ جذاظبزی ظرم ،تیتر آًتیثبدیّبی
ضذ ّلیکَثبکتر پیلَری ثٍِظیلِ کیت تجبری هَرد ظٌجػ لرار گرفت .در ایي هغبلؼِ ٍاکٌػ ظرهی هثجت ضذ ّلیکَثبکتر پیلَری در
ً 1045فر ( 41درـذ) ًؽبى دادُ ؼذً .تبیج ایي هغبلؼِ ًؽبى داد کِ ثیي ٍاکٌػ هثجت ظرهی ٍ جٌعیت ارتجبط هؼٌیداری ٍجَد ًذارد
ٍ ّوچٌیي آًتیثبدی  IgGثب  83درـذ ،فراٍاىتریي آًتیثبدی در افراد دارای ٍاکٌػ ظرهی هثجت اظت ٍ ثررظی هغبلؼبت
اپیذهیَلَشیک ثٍِیصُ ظٌجػ  IgGظرهی ضذ ّلیکَثبکتر پیلَری هیتَاًذ کوک ثعیبر زیبدی در ؼٌبظبیی ػفًَت ثٍِیصُ در افراد
دارای ػالئن ثبلیٌی کٌذ .ظغح هؼٌبداری  P>0/05در ًظر گرفتِ ؼذ.
واژههبيكليدي :االیسا ،اختالالت گَارؼیّ ،لیکَ ثبکتر پیلَری

هجلِ علوي داًشگاُ علَم پزشكي بيزجٌد1400 .؛ .76-70 :)1(28
دريافت1398/11/15 :

1

پذيزش1399/01/30 :

هرکس تحمیمبت ثیوبریّبی ػفًَی ،داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ثیرجٌذ ،ثیرجٌذ ،ایراى

نویسندهمسئول :هرکس تحمیمبت ثیوبریّبی ػفًَی ،داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ثیرجٌذ ،ثیرجٌذ ،ایراى
آدرض :ثیرجٌذ -داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ثیرجٌذ -هرکس تحمیمبت ثیوبریّبی ػفًَی
پعت الکترًٍیکیAtk9388@gmail.com:
ًوبثر05632381525:
تلفي05632381525 :
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مقدمه

ابزاّين شفائي ٍ ّوكاراى

درـذ ّوخَاًی دارد ٍ در ـَرتی کِ درهبى آًتیثیَتیکی ـَرت

ّلیکَثبکتر پیلَری ؼبیغتریي پبتَشى اًعبًی اظت .ایي ثبکتری

ًگرفتِ ثبؼذ تعتّبی ظرٍلَشیک حعبظیت ثبالتری ًعجت ثِ

ثِعَر اختفبـی در اپیتلیَم زیر هخبط هؼذُ کلًَیسُ ؼذُ ٍ ثب عیف

کؽت ٍ تعت اٍرُآز ظریغ ) (RUTدر تؽخیؿ ػفًَت ّلیکَثبکتر

ٍظیؼی از ثیوبریّبی دظتگبُ گَارغ هبًٌذ زخن هؼذُ ٍ دٍازدِّ،

پیلَری دارًذ ( .)7ثب تَجِّ ثِ تفبٍت در ؼیَع ػفًَت ّلیکَثبکتر

التْبة هؼذُ ،التْبة آترٍفیک هسهي هؼذُ ٍ در ًْبیت ظرعبى هؼذُ

پیلَری در هٌبعك جغرافیبیی هختلف ،ایي هغبلؼِ ثب ّذف ثررظی

هرتجظ اظت (ّ .)1لیکَثبکتر پیلَری جسء ػَاهل کبرظیٌَشى

ظرٍاپیذهیَلَشی ّلیکَثبکتر پیلَری در ثیوبراى هجتال ثِ اختالالت

دظتِثٌذی ؼذُ اظت ٍ فبکتَر خغر اـلی ؼٌبختِ ؼذُ ثرای ظرعبى

گَارؼی هراجؼِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى اهبم رضب(ع) ؼْر ثیرجٌذ اًجبم

هؼذُ هحعَة هیؼَد .ثر اظبض اعالػبت آهبری GLOBOCAN

گرفت.

ّ ،2018لیکَثبکتر پیلَری ثب  90درـذ هَارد ظرعبى هؼذُ هرتجظ
اظت ( .)2در حبل حبضر ایي ثبکتری ؼبیغتریي ػبهل ایجبد

روش تحقیق

ظرعبىّبی هرتجظ ثب ػفًَت هیثبؼذ؛ ثًِحَی کِ ػبهل ثیػ از 5

ایي هغبلؼِ تَـیفی-همغؼی ،ثر رٍی ً 2550فر از ثیوبراى

درـذ از کل ظرعبىّب در ظغح جْبى ؼٌبختِ هیؼَد ( .)3ػفًَت

ظرپبیی هجتال ثِ اختالالت گَارؼی کِ در ظبل  1397تَظظ

حبد ّلیکَثبکتر پیلَری ػوَهبً در دٍراى کَدکی اتفبق هیافتذ ٍ در

پسؼکبى ثِ آزهبیؽگبُ تؽخیؿ عجی ثیوبرظتبى اهبم رضب(ع) ثیرجٌذ

ـَرتی کِ درهبًی ـَرت ًگیرد ،ایي ػفًَت ثِـَرت هسهي تب

ارجبع ؼذُ ثَدًذ اًجبم گرفت .ثِ هٌظَر ثررظی ظرٍلَشیکی ػفًَت

پبیبى ػور ثبلی هیهبًذ .ثیػ از  50درـذ جوؼیت جْبى از ػفًَت

ّلیکَثبکتر پیلَری 2 ،هیلی لیتر ًوًَِ خَى ٍریذی تحت ؼرایظ

ّلیکَثبکتر پیلَری رًج هیثرًذ ٍ هیساى ػفًَت در کؽَرّبی در

اظتریل از ثیوبراى گرفتِ ٍ در لَلِ اظتریل فبلذ هَاد ضذاًؼمبدی

حبل تَظؼِ ثیؽتر از کؽَرّبی تَظؼِ یبفتِ هیثبؼذ ( .)4اًتمبل

جوغآٍری گردیذ .پط از لختِ ؼذى خَى ،ثب اظتفبدُ از ظبًتریفیَش

هعتمین فرد ثِ فرد راُ اـلی اًتمبل ػفًَت ّلیکَثبکتر پیلَری اظت

 10000دٍر در دلیمِ ثِ هذت  5دلیمًِ ،وًَِ ظرهی افراد جذاظبزی

ٍ ػوَهب از عریك چرخِ دّبًی-دّبًی (از عریك ثساق) ٍ چرخِ

ؼذ ٍ تب زهبى اًجبم تعت در دهبی  -20°cرخیرُ گردیذ .تیتر

هذفَػی-دّبًی اتفبق هیافتذ .ػفًَت ثِ ّلیکَثبکتر پیلَری در ایراى

آًتیثبدی  IgA ٍ IgG ،IgMظرهی ضذ ّلیکَثبکتر پیلَری

ثر حعت هٌغمِ جغرافیبیی از حذالل  36درـذ در کردظتبى ،تب 90

ثٍِظیلِ کیت تجبری االیسا ) ٍ (Monobind, USAثر اظبض

درـذ در اردثیل گسارغ ؼذُ اظت ( .)5جْت تؽخیؿ ػفًَت

دظتَرالؼول ؼرکت ظبزًذُ هَرد ظٌجػ لرار گرفت .عجك پرٍتَکل

ّلیکَثبکتر پیلَری رٍغّبی هختلفی ٍجَد دارد کِ ثِ دٍ دظتِ

ؼرکت ظبزًذُ ،همبدیر ثبالتر از  20 U/mlثرای ٍ IgA ٍ IgG

کلی تمعین هیؼًَذ .رٍغّبی تْبجوی هبًٌذ :کؽت ٍ تعت اٍرُآز

ّوچٌیي همبدیر ثبالتر از  40 U/mlثرای  IgMثِػٌَاى هَارد

ظریغ کِ ًیبز ثِ ثیَپعی آًذٍظکَپیک دارًذ ٍ رٍغّبی غیر

هثجت در ًظر گرفتِ ؼذ .دادُّب ثب اظتفبدُ از ًرمافسار ً( SPSSعخِ

تْبجوی هبًٌذ :رٍغّبی ظرٍلَشیک ،آزهبیػ اٍرُ تٌفعی ٍ

 ٍ )22تعت آهبری  Chi-Squareتجسیِ ٍ تحلیل ؼذًذ.

ؼٌبظبیی آًتیشى هذفَػی ( .)6تعتّبی ظرٍلَشیک ثِ دلیل ارزاى
ثَدى ،ثِعَر گعتردُای در تؽخیؿ ػفًَت ّلیکَثبکتر پیلَری

یافتهها

ثٍِیصُ در افراد هجتال ثِ ظَء ّبضوِ هَرد اظتفبدُ لرار هیگیرد ٍ ثر

در ایي هغبلؼِ از هجوَع ً 2550فر ثیوبر هراجؼِ کٌٌذُ ثِ

اظبض هغبلؼبت اًجبم ؼذُ ـحّت ًتبیج تعتّبی ظرٍلَشیک در

آزهبیؽگبُ تؽخیؿ عجی ثیوبرظتبى اهبم رضب(ع) ؼْرظتبى ثیرجٌذ،

تؽخیؿ ػفًَت ّلیکَثبکتر پیلَری ثب ًتبیج تعت اٍرُآز تٌفعی

ً 1802فر ( 70درـذ) زى ٍ ً 748فر ( 30درـذ) هرد ثَدًذ .از

) (UBTکِ حعبظیت ٍ اختفبـیت ثعیبر ثبالیی دارد ثیؽتر از 90

هجوَع افراد ؼرکت کٌٌذُ در هغبلؼِ ً 1045فر ( 41درـذ) از لحبػ

72
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تیتر آًتیثبدی  IgA ،IgGیب ٍ IgMاکٌػ ظرهی هثجت ضذ

ثؼذی لرار داؼت .از لحبػ آهبری تیتر آًتیثبدیّبی ٍ IgA ،IgG

ّلیکَثبکتر پیلَری را ًؽبى دادًذً 338 .فر ( 45درـذ) از هرداى ٍ

 IgMدر ثیي زًبى ٍ هرداى تفبٍت هؼٌیداری ًؽبى ًذاد (جذٍل .)1

ً 707فر ( 39درـذ) از زًبى ؼرکت کٌٌذُ در هغبلؼِ ،حذالل ثِ یکی

ّوچٌیي ثررظی تَزیغ ظٌّی افراد ثب ٍاکٌػ ظرهی هثجت ضذ

از آًتیثبدیّبی ضذ ّلیکَثبکتر پیلَری هَرد ثررظی ٍاکٌػ ظرهی

ّلیکَثبکتر پیلَری ًؽبى داد گرٍُ ظٌّی  31-40ظبل ثب ً 256فر

هثجت ًؽبى دادًذ ٍ اختالف هؼٌیداری از لحبػ فراٍاًی ٍاکٌػ

( )%24ثیؽتریي فراٍاًی ٍ گرٍُ ظٌّی زیر  10ظبل ثب ً 8فر ()%1

ظرهی هثجت ضذ ّلیکَثبکتر پیلَری ثیي هرداى ٍ زًبى هَرد هغبلؼِ

کوتریي فراٍاًی دارد ( ، )P<0/001اهّب از ًظر فراٍاًی ًَع آًتیثبدی

هؽبّذُ ًؽذ ( .)P=0/24در هیبى افرادی کِ ٍاکٌػ ظرهی هثجت ثِ

در گرٍُّبی ظٌّی ثیوبراى ثب ٍاکٌػ ظرهی هثجت ،ثیؽتریي فراٍاًی

آًتیثبدیّبی ضذ ّلیکَثبکتر پیلَری را ًؽبى دادًذ ،آًتیثبدی IgG

آًتیثبدی ّبی  IgM ٍ IgA ،IgGثِترتیت در گرٍُّبی ظٌّی

ثیؽتریي فراٍاًی را داؼت ٍ در ً 869فر ( 83درـذ) از ایي ثیوبراى

 31-40ظبل 71-80 ،ظبل ٍ گرٍُ زیر  10ظبل هؽبّذُ ؼذ

هؽبّذُ ؼذ ٍ ٍاکٌػ ظرهی هثجت ثِ آًتیثبدیّبی IgM ٍ IgA

(جذٍل.)2

ضذ ّلیکَثبکتر پیلَری ثِ ترتیت ثب  13 ٍ 25درـذ در رتجِ ّبی
جدول-1فراوانیواكنشسرمیضدهليکوببكترپيلوريدرمردانوزنبن 
جنسيت 
هرد
زى
هجوَع
ظغح هؼٌبداری

فراوانیواكنشسرمیمثبت
ضدهليکوببكترپيلوري( )%
(338 )45
(707 )39
(1045 )41
0/240

آنتیببديدربيمبرانببواكنشسرمیمثبت( )%
فراوانینوع 
 IgG

 IgA

 IgM

(287 )27
(582 )56
(869 )83
0/295

(79 )7
(186 )18
(265 )25
0/308

(36 )4
(99 )9
(135 )13
0/131

جدول-2توزیعفراوانیسنّیافرادببواكنشمثبتسرمیضدهليکوببكترپيلوري 
گروهسنّی 
کوتر از  10ظبل
 11تب  20ظبل
 21تب  30ظبل
 31تب  40ظبل
 41تب  50ظبل
 51تب  60ظبل
 61تب  70ظبل
 71تب  80ظبل
ثیؽتر از  80ظبل
هجوَع

فراوانیواكنشسرمیمثبت
ضدهليکوببكترپيلوري( )%
(8 )1
(52 )5
(197 )19
(256 )24
(202 )19
(149 )14
(113 )11
(50 )5
(18 )2
)100( 1045

آنتیببديدربيمبرانببواكنشسرمیمثبت( )%
فراوانینوع 
 IgG
(7 )88
(41 )79
(172 )87
(230 )90
(167 )83
(122 )82
(82 )73
(34 )68
(14 )78
)83( 869

 IgA
(1 )13
(12 )23
(36 )18
(49 )19
(51 )25
(47 )32
(40 )35
(23 )46
(6 )33
)25( 265

 IgM
(2 )25
(10 )19
(30 )15
(33 )13
(21 )10
(19 )13
(13 )12
(6 )12
(1 )6
)13( 135
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بحث

ابزاّين شفائي ٍ ّوكاراى

کؽَریً ،تبیج ایي هغبلؼِ ثب هغبلؼِای کِ تَظظ هبلکی ٍ ّوکبراى

ػفًَت ّلیکَثبکتر پیلَری در ثیػ از  50درـذ جوؼیت جْبى

در ظبری اًجبم ؼذ ٍ هیساى ػفًَت ّلیکَثبکتر پیلَری ظٌجػ ؼذُ

ٍجَد دارد .ػفًَت ػوَهب در ظٌیي کَدکی ایجبد هیؼَد؛ اهّب کوتر از

ثب تعت االیسا ثِ هیساى  47 ٍ 41درـذ ثِ ترتیت در هٌبعك ؼْری ٍ

 30درـذ ایي افراد تب پبیبى ػور ػالئن ثبلیٌی ػفًَت ثب ایي ثبکتری

رٍظتبیی گسارغ ؼذُ اظت ّوخَاًی دارد ( .)11فراٍاًی ٍاکٌػ

را ًؽبى هیدٌّذ .رٍغّبی تْبجوی ؼٌبظبیی ػفًَت ّلیکَثبکتر

ظرهی هثجت ضذ ّلیکَثبکتر پیلَری در هغبلؼِ حبضر در هرداى ٍ

پیلَری دارای اختفبـیت ثعیبر ثبالیی ّعتٌذ؛ اهّب ثِ دلیل تَزیغ

زًبى هَرد هغبلؼِ ثِ ترتیت  39 ٍ 45درـذ گسارغ ؼذ ٍ ثب ٍجَد

لکِای ّلیکَثبکتر پیلَری در ثبفت هؼذُ از حعبظیت پبییٌی

ایٌکِ درـذ هَارد ٍاکٌػ ظرهی هثجت در هرداى ثیؽتر از زًبى ثَد؛

ثرخَردارًذ .تعتّبی ظرٍلَشیک یکی از رٍغّبی غیرتْبجوی

اهّب ثیي فراٍاًی ٍاکٌػ ظرهی هثجت ضذ ّلیکَثبکتر پیلَری ٍ

تؽخیؿ ػفًَت ّلیکَثبکتر پیلَری هیثبؼذ کِ ثِدلیل ارزاى ثَدى

جٌعیت راثغِ هؼٌبداری یبفت ًؽذ ( .)P=0/24کؽَرّبی تَظؼِ

ثِعَر گعتردُای در تؽخیؿ ػفًَت ،ثٍِیصُ در افراد هجتال ثِ

یبفتِ ٍ در حبل تَظؼِ ػالٍُ ثر تفبٍت در فراٍاًی ػفًَت ّلیکَثبکتر

اختالالت گَارؼی ٍ ظَء ّبضوِ کِ رشین آًتیثیَتیکی ضذ

پیلَری ،در الگَی تَزیغ ظٌّی افراد آلَدُ ًیس هتفبٍت ّعتٌذ؛ ثِ

ّلیکَثبکتر پیلَری را دریبفت ًکردُ ثبؼٌذ هَرد اظتفبدُ لرار هیگیرد

ًحَی کِ در کؽَرّبی در حبل تَظؼِ ،فراٍاًی ثبالیی از ػفًَت

ٍ ثر اظبض هغبلؼبت اًجبم ؼذُ ـحّت ًتبیج تعتّبی ظرٍلَشیک

ّلیکَثبکتر پیلَری در ظٌیي پبییي هؽبّذُ هیؼَد ٍ ثب افسایػ ظي،

در تؽخیؿ ػفًَت ّلیکَثبکتر پیلَری در ایي افراد ثب ًتبیج تعت

هیساى فراٍاًی ثبثت هبًذُ یب افسایػ هختفری پیذا هیکٌذ؛ اهّب در

اٍرُآز تٌفعی ) (UBT1کِ حعبظیت ٍ اختفبـیت ثعیبر ثبالیی

کؽَرّبی پیؽرفتِ ٍ جَاهؼی کِ ظغح ثْذاؼتی ثبالیی دارًذ ػفًَت

دارد ثیؽتر از  90درـذ ّوخَاًی دارد ( ٍ )7در هَاردی تعتّبی

در کَدکبى ثعیبر کن اظت ٍ در ثسرگعبالى ثِ تذریج ثب افرایػ ظي،

ظرٍلَشیک اختفبـی پرٍتئیيّبی ضذ ّلیکَثبکتر پیلَری تَاًبیی

ؼیَع ایي ثبکتری ًیس افسایػ هییبثذ ( .)12از ًظر تَزیغ ظٌّی افراد

ؼٌبظبیی ٍجَد ػفًَت ّلیکَثبکتر پیلَری ٍ آترٍفی هؼذُ را ًیس دارًذ

دارای ٍاکٌػ ظرهی هثجت ضذ ّلیکَثبکتر پیلَری در ایي هغبلؼِ،

( .)8ثِ دلیل هؽکالت کؽت ًوًَِ ثیَپعی ٍ گراى ثَدى تعت

گرٍُ ظٌّی  31-40ظبل ثب  24درـذ ثیؽتریي فراٍاًی ٍ گرٍُ ظٌّی

اٍرُآز تٌفعی ،اکثر هغبلؼبت ؼیَع ّلیکَثبکتر پیلَری در ایراى ثر

زیر  10ظبل ثب حذٍد یک درـذ کوتریي فراٍاًی را ًؽبى دادًذ .در

اظبض تعت االیسا ٍ ظٌجػ آًتیثبدیّبی ظرهی ضذ ّلیکَثبکتر

ثیي افراد دارای ٍاکٌػ ظرهی هثجت ،آًتیثبدی  IgGثِ ػٌَاى

پیلَری ٍ ثررظی آًتیشى هذفَػی ـَرت هیگیرد .ؼیَع ػفًَت

هْوتریي آًتیثبدی جْت ؼٌبظبیی ػفًَت ّلیکَثبکتر پیلَری ثب 83

ّلیکَثبکتر پیلَری در جوؼیتّبی هختلف ثر حعت هٌغمِ

درـذ ثیؽتریي فراٍاًی را ثِ خَد اختفبؾ داد؛ اهّب ارتجبط هؼٌیداری

جغرافیبیی ،افراد هَرد هغبلؼِ از ًظر ػالئن ثبلیٌی ،ظي ،جٌط ٍ

ثیي هَارد هثجت ٍاکٌػ ظرهی ٍ ظي افراد هؽبّذُ ًؽذ ٍ ًتبیج

رٍغ آزهبیؽگبّی هَرد اظتفبدُ هتفبٍت اظت .ثر اظبض هغبلؼبت

ًؽبى داد الگَی تَزیغ ظٌّی افراد دارای ٍاکٌػ ظرهی هثجت در ایي

اًجبم ؼذُ ثِ رٍغ ظرٍلَشیک ،هیبًگیي ؼیَع کؽَری ّلیکَثبکتر

هغبلؼِ از الگَی کؽَرّبی در حبل تَظؼِ پیرٍی هیکٌذ ٍ فراٍاًی

پیلَری در ایراى  60درـذ ثَدُ ٍ از  26تب  79درـذ ثِترتیت در

هَارد ٍاکٌػ ظرهی هثجت در گرٍُّبی ظٌّی پبییي تمریجبً هؽبثِ

ؼْرّبی تْراى ٍ لسٍیي هتغیّر اظت (ً .)9 ,10تبیج هغبلؼِ حبضر

گرٍُّبی ظٌّی ثبالتر اظت.

فراٍاًی ٍاکٌػ ظرهی هثجت ضذ ّلیکَثبکتر پیلَری ثِ رٍغ االیسا
در ؼْر ثیرجٌذ را  41درـذ ًؽبى داد .ثب ٍجَد فراٍاًی پبییيتر
ٍاکٌػ ظرهی هثجت ضذ ّلیکَثبکتر پیلَری ًعجت ثِ هیبًگیي

نتیجهگیري
ثب تَجِ ثِ درـذ ثبالی ٍاکٌػ ظرهی هثجت آًتیثبدی IgG

ضذ ّلیکَثبکتر پیلَری در توبم گرٍُّبی ظٌّی در جوؼیت هَرد
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تقدیر و تشکّر

 ثررظی اپیذهیَلَشیک کوک ثعیبر زیبدی در ؼٌبظبیی،ِهغبلؼ

ایي همبلِ ثرگرفتِ از عرح تحمیمبتی (کذ هفَّة اخالق

ٍ ػفًَت ثٍِیصُ در افراد دارای ػالئن ثبلیٌی ٍ ّوچٌیي پیؽگیری

)داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ثیرجٌذIR.bums.REC.1398.58

 ًتبیج ایي هغبلؼِ ًؽبى داد کِ فراٍاًی.کٌترل ؼیَع ػفًَت هیًوبیذ

 ًَیعٌذگبى همبلِ از ّوکبری کبرکٌبى آزهبیؽگبُ ثیوبرظتبى.هیثبؼذ

ػفًَت ّلیکَثبکتر پیلَری ظٌجػ ؼذُ ثِ رٍغ االیسا در ثیوبراى

اهبم رضب(ع) ثیرجٌذ ثرای جوغآٍری ًوًَِ کوبل تؽکّر ٍ لذرداًی را

)هجتال ثِ اختالالت گَارؼی هراجؼِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى اهبم رضب(ع

.دارًذ

ؼْر ثیرجٌذ پبییي تر از هتَظظ کؽَری اظت ٍ ثرای یبفتي دلیل آى
ٍ یبفتي ارتجبط ثیي ظي ٍ جٌط ثب ظجک زًذگی افراد ثب ػفًَت

تضاد منافع

.ّلیکَثبکتر پیلَری ًیبز ثِ هغبلؼبت ٍظیغتری ٍجَد دارد

ًَیعٌذگبى همبلِ اػالم هیدارًذ کِ ّیچگًَِ تضبد هٌبفؼی در
.پصٍّػ حبضر ٍجَد ًذارد
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