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  و همکارانسیما بشارت                                     دکتر دانشگاه علوم پزشکی گلستان ر دانشجویان ضد هلیکوباکترپیلوری دIgG بادی ارزیابی تیترآنتی

 ١٨

 
  ضد هلیکوباکترپیلوری IgG بادی آنتیارزیابی تیتر

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان در دانشجویان
 

  -3محمدعلی وکیلی دکتر -2شهریار سمنانی دکتر -1سیما بشارت دکتر 
 4مسعود قطب عمادیدکتر 

  چکیده
 شیوع این .ر جهان است هلیکوباکترپیلوری یکی از شایعترین عفونتهای مزمن باکتریال در سراس:زمینه و هدف

گزارش شده ها  در بچهبیشتر در کشورهای در حال توسعه و افزایش سن بیشتر با  در کشورهای پیشرفته عفونت
 در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هلیکوباکترپیلوری ضد بادی آنتی تعیین تیتر  با هدف مطالعه حاضر.است

 . گلستان انجام شد
 با تهیه ، حاوی اطالعات فردیای  تکمیل پرسشنامه، پس از مقطعی- توصیفیاین مطالعه  در:روش بررسی

با استفاده از این  . ارزیابی شدELISA ضد هلیکوباکترپیلوری با روش IgG تیتر ،خون محیطی از دانشجویان
 مثبت و مقادیر کمتر از 10/1 باالتر از IgG، سطوح %95و اختصاصیت متوسط % 92روش با حساسیت متوسط 

بندی  طبقه) حدمرزی(عنوان موارد مشکوک با منفی  وسط مقادیر مثبت ومتحد . منفی درنظر گرفته شد88/0
قرار   مورد تحلیلChi-Squareآزمون آماری  و SPSS-10افزار  نرمشده با استفاده از  آوری  اطالعات جمع.شدند
 .ندگرفت
) %3/88( نفر 340مثبت و در  ،رد مورد مطالعه ف385از ) %2/4(  نفر16در  سرولوژی آزمایشنتیجه  :ها یافته

بین نتیجه مثبت سرولوژی با سابقه ناراحتی گوارشی در فرد ارتباط  .مرزی بودند  حددربقیه موارد بود؛ منفی 
 داری با نتیجه سرولوژی نداشتند ارتباط معنی ای سایر متغیرهای زمینه). >05/0P (به دست آمد دار آماری معنی

)05/0P>.( 
 داری معنیمورد مطالعه نسبت به بقیه جوامع به طور  هضد هلیکوباکترپیلوری در جامعبادی  آنتیتیتر :گیری جهنتی

 برای تعمیم این نتایج به کل جامعه مطالعات ؛ ولی%)10در مقابل % 2/4 (شتتری قرار دا در سطح پایین
 .غربالگری وسیعتری مورد نیاز است

  دانشجو؛ الیزا؛IgG ؛ هلیکوباکترپیلوری:ها کلید واژه
 )1383؛ سال 1؛ شماره 10دوره ( گناباد  مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانیافق دانش؛ 

 

                                                 
 پزشک عمومی ) نویسنده مسؤول (1

    اول ه طبق- آپارتمان یکی به آخر-بست موسوی  بن-21 عدالت -)عج( خیابان ولیعصر -گرگان: آدرس
 s_besharat_gp@yahoo.com: پست الکترونیکی   0171-4424004 و 0171-552996: تلفن

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،دانشکده پزشکیبیماریهای گوارش و کبد، ر گروه آموزشی  استادیا2
 ت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستانأهی عضو 3
  داخلی  بیماریهای متخصص4
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 مقدمه
هـای    ضـدالتهاب  ،طبق اطالعـات موجـود هلیکوبـاکترپیلوری      

زخم (غیراستروئیدی و اسید مهمترین عوامل پیدایش اولسر پپتیک         
در  هلیکوبـاکترپیلوری     اسـت کـه    گـزارش شـده   ). 1(هستند  ) معده

عامـل   و کنـد   مـی ایجـاد   موارد گاسـتریت هیسـتولوژیک را       بیشتر  
افراد مبتال به این بیماری     بیشتر  ایجادکننده بیماری زخم پپتیک در      

  .)2 (است
هلیکوباکترپیلوری با ایجاد بعضی از موارد لنفوم مخاطی معده         

املی مستعدکننده برای رسد ع مالتوما نیز ارتباط دارد و به نظر می       یا
 . پیشرفت کارسینوم معده باشد

ــه   ــتر بچ ــعه بیش ــال توس ــورهای در ح ــا  در کش در %) 80(ه
 در حالی که در کشـورهای       ؛اند  سالگی به این عفونت آلوده شده     10

پیشرفته شیوع هلیکوباکترپیلوری و گاستریت با افزایش سـن بـاال           
هـا    ساله60در  % 50ها به      ساله 20در  % 10 به طوری که از      ؛رود  می
اسـت  محیطی  عوامل  ثیر  أشیوع هلیکوباکترپیلوری تحت ت   . رسد  می

 ، تعداد افـراد خـانواده     ، اقتصادی دوران کودکی   -و شرایط اجتماعی  
خـواب مشـترک از      در دسترس بودن آب گـرم و اسـتفاده از رخـت           

 ). 2(باشند   میعوامل مؤثر در شیوع این عفونت
 ضـد   IgG بـادی   آنتـی  بررسـی تیتـر      مطالعه حاضر بـا هـدف     

 کـه  انجـام شـد  با استفاده از روش سـرولوژیکی        هلیکوباکترپیلوری
اختصاصیت متوسطی برای تعیین تماس فـرد بـا ایـن            حساسیت و 

توانـد وجـود عفونـت قطعـی را در حـال             باشد ولی نمی    می عفونت
 .حاضر در فرد نشان دهد

 
 روش بررسی

در  1382 در سـال      کـه  مقطعـی  -توصیفیدر این مطالعه    
 بررسـی   ، بـه منظـور     انجـام شـد    دانشگاه علـوم پزشـکی گلسـتان      

 از هر کـدام     ،سرولوژیکی عفونت هلیکوباکترپیلوری در دانشجویان    
 خون وریدی گرفته شد و همزمان با آن cc2از افراد داوطلب حدود 

هایی در اختیار ایشان قرار گرفت تـا مشخصـات فـردی              پرسشنامه
 وضعیت تأهـل    ،نس، گروه خونی  جدر مورد   خود از جمله اطالعاتی     

 .  را در آن ثبت نمایند…و 
ها در یک آزمایشگاه و توسط یک شخص مورد آزمایش            نمونه
  علیه هلیکوباکترپیلوری به روش الیـزا      IgGتعیین تیتر    .قرار گرفت 

و اختصاصیت % 92 با استفاده از این روش با حساسیت متوسط   بود؛
 مثبت و مقـادیر کمتـر از        10/1 باالتر از    IgG سطوح   ،%95متوسط  

بـا  منفـی   وسط مقادیر مثبـت و متحد .منفی درنظر گرفته شد   88/0
 .بندی شدند طبقه) حدمرزی(عنوان موارد مشکوک 

 استفاده ها با  به همراه اطالعات پرسشنامهشده  آوری   جمع نتایج
 مـورد تحلیـل قـرار       Chi-Square و آزمون    SPSS-10 افزار نرماز  

 .ندگرفت
 
 ها یافته
های مختلف دانشـگاه علـوم       دانشجو از رشته   385ر مجموع   د

%) 67/44(  نفر 172پزشکی گلستان در این طرح شرکت کردند که         
محـدوده سـنی افـراد مـورد         .زن بودنـد  %) 33/55(  نفر 213مرد و   

 .  سال بود30-18مطالعه 
ــ ــایش هنتیج ــرولوژی آزم ــی( س ــر آنت ــادی  تیت ــه IgGب  علی

 %)3/88( نفر  340 در   ،مثبت%) 2/4(ر   نف 16 در   ،)هلیکوباکترپیلوری
  . گزارش شد)وسط متحد(مشکوک %) 5/7(منفی و در بقیه 

ــان و  ــت در زن ــخ مثب ــردان پاس ــدیگر م ــا یک ــر  ب ــود  براب  ب
)05/0P>.(      نفـر  323 از کل افراد مورد مطالعـه  )مجـرد و  %) 3/84 

را  هــل خــودأ نفــر وضــعیت ت2(. هــل بودنــدأمت%) 7/15(  نفــر62
 نتیجـه مثبـت سـرولوژی       ،در افـراد مجـرد     ).دمشخص نکرده بودن  

 بود اما این اخـتالف از نظـر آمـاری           %7/6هل  أدر افراد مت    و 7/3%
 نفـری کـه گـروه خـونی خـود را            14از   ).<05/0P (دار نبـود   معنی
گـروه  %) 7/35( نفر   5 ،دانستند و نتیجۀ مثبت سرولوژی داشتند      می

نمـودار   ()<05/0P (گروههای خونی دیگر بودند   با   و بقیه    Oخونی  
 ، پزشـکی  هاز دانشـکد  %) 8/47(  نفـر  183 از افراد مورد بررسی   . )1

ــر 114 ــه از  %) 8/29( نف ــایی و بقی ــتاری و مام ــکده پرس  از دانش
ال پاسـخ نـداده     ؤ نفر هم به این سـ      2 ؛آموزشکده پیراپزشکی بودند  

 از دانشکده پرسـتاری و      ،%)5/5( نفر   10 پزشکی   هاز دانشکد  .بودند
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%) 5/3( نفـر    3و از آموزشـکدۀ پیراپزشـکی       %) 8/1( نفـر    2مامایی  
 نفـر از افـراد دارای       05/0P>.( 1 (نتیجۀ سرولوژی مثبـت داشـتند     

از نظـر تعـداد      .دانشکده خود را مشخص نکـرده بـود        ،نتیجه مثبت 
 مثبت که بـه     هاز افراد دارای نتیج   %) 9/3( نفر   11 ،فرزندان خانواده 

زند و باالتر بودند و در تعداد        فر 3 تعداد   ،ال پاسخ داده بودند   ؤاین س 
 سابقه  ).<05/0P ( مثبتی گزارش نشد   ه نفر هیچ نتیج   2-1 فرزندان

 مثبـت سـرولوژی ارتبـاط آمـاری         هفردی ناراحتی گوارشی با نتیج    
 بادی آنتی بدین صورت که تیتر مثبت ؛)>05/0P (داری داشت معنی

تر از  بیشـ  )ازهـر نـوع   (در افراد دارای سابقه مثبت ناراحتی گوارشی        
از افـراد دارای تیتـر مثبـت          نفـر  دوازده .)2نمـودار    (دبـو بقیه افراد   

بادی، سابقه درمان ناراحتی گوارشـی خـود را مشـخص کـرده         آنتی
 نفر از آنها تحت درمـان نـاراحتی گوارشـی قرارگرفتـه             7بودند که   

داری بـین     ارتباط معنی  . ارائه ندادند  ای از درمان   بودند و بقیه سابقه   
) <05/0P(حاصل نگردید   مان ناراحتی با نتیجه سرولوژی      سابقه در 

 ).1جدول (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   IgGبادی   توزیع فراوانی نتایج تیتر آنتی-1نمودار 
 ضد هلیکوباکترپیلوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 گلستان برحسب گروههای خونی
ــدول  ــرولوژی  2جـ ــایج سـ ــی نتـ ــادی آنتـ ــد IgG بـ  ضـ

ــاکترپیلوری ر ــرای  هلیکوب ا براســاس ســابقه درمــان اختصاصــی ب
 افـرادی   ؛ بیشـتر  دهـد   مـی  هلیکوباکتر در افراد مورد مطالعه نشـان      

 سـرولوژی   آزمـایش در  داشـتند،    درمان اختصاصی    که قبالً %) 75(
 ).<05/0P (شده منفی گزارش شدند انجام

 
 گیری بحث و نتیجه

 هلیکوباکترپیلوری یکی از شایعترین عفونتهای مزمن باکتریال      
 گردد  می که در دوران کودکی کسب       شود   محسوب می  در تمام دنیا  

پایداری وجود آن در دستگاه گـوارش مشـکالتی را در سـالمتی              و
در افراد بزرگسال علت اصـلی        این عفونت  .کند  میآینده فرد ایجاد    

و شـواهدی مبنـی بـر ارتبـاط بـین           اسـت   بیماری اولسر دئودنـوم     
 افـراد مبـتال      بیشـتر  .جـود دارد  سرطان معده و   هلیکوباکترپیلوری و 
  .بدون عالمت هستند

از آنجا که هیچ منبع غیرانسانی یا محیطی برای ایـن عفونـت     
شناخته نشده، انتقال فرد به فرد به احتمال خیلـی زیـاد راه اصـلی               

  بـاالرفتن   شیوع این عفونت بـا      گزارش شده است که    .انتقال است 
ل توسعه با کشورهای     کشورهای در حا    بین یابد اما   می سن افزایش 

 ).3(وجود دارد توسعه یافته از این نظرتفاوتهای زیادی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IgGبادی   توزیع فراوانی نتایج تیتر آنتی-2نمودار 
ضد هلیکوباکترپیلوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 گلستان برحسب سابقه ناراحتی گوارشی در فرد
ن دانشگاه علـوم پزشـکی   در این مطالعه که بر روی دانشجویا      

افراد  %2/4بادی هلیکوباکترپیلوری در      تیتر آنتی  ،گلستان انجام شد  
در مطالعــات غربــالگری متعــددی کــه در کشــورهای  . بــودمثبــت

 30در افـراد زیـر      % 10شیوع آن از کمتر از      ،  مختلف صورت گرفته  
 گزارش شده اسـت    سال   60در افراد باالی    % 60 تا بیش از      و سال

از % 48 در شهر سمنان شیوع سرولوژی مثبت در         ای  مطالعهدر  ). 2(
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 ، در شهر یـزد    دیگریدر مطالعه   . )4(  شهر گزارش شد    این جمعیت
در شهر اردبیل و یزد     ؛ این میزان    )5(بود  % 8/59شیوع موارد مثبت    

 . )6( گزارش شد% 6/30و % 5/47به ترتیب 
 مطالعـات    سـایر   بـا   مطالعه حاضر  های تفاوت موجود بین یافته   

 اجتمـاعی دانشـجویان و      ،تواند ناشی از تفاوت سـطح فرهنگـی        می
 . احتماالً بهتر بودن سطح بهداشتی آنان باشد

ــین نتیجــتحقیــق، در ایــن   مثبــت ســرولوژی و هارتبــاطی ب
 تعــداد ، تحصــیلینیمســال رشــته و ،متغیرهــایی همچــون جــنس

احتی  سابقه نـار   ، سطح سواد والدین   ، سطح مسقف  ،فرزندان خانواده 
 سابقه درمان ناراحتی گوارشی در فـرد و گـروه         ،گوارشی در خانواده  

خونی فرد یافت نشد اما ارتباط بین وجود سابقه نـاراحتی گوارشـی             
 ).>05/0P( دار بود در فرد و سروپوزیتویته از نظر آماری معنی

، گـزارش شـد     )1991-2002(ای در کشور اسـتونی       در مطالعه 
 بـا وضـعیت سـرولوژیکی        و زمـان    سن متغیرهای مستقل فقط  که  

در سـالهای اخیـر بـا تغییـرات          هلیکوباکترپیلوری ارتباط داشـتند و    

 شیوع  ، اقتصادی این کشور رخ داده     ،مثبتی که در وضعیت اجتماعی    
 ). 7(  بسیار کاهش یافته استکودکانسرولوژی مثبت در 

 میــزان شــیوع ،تایپــه ،در مطالعــه دیگــری در کشــور تــایوان
 بـود و   %21-5 ،سـالگی 18-15  سـنین  یکوباکتر در سرولوژیکی هل 

 برخوردار بودنـد    %)8/2( شیوع    میزان کمترین از   ساله 3-1 کودکان
)8(. 

 با مقایسه بیماران مبتال بـه       ، در بوداپست  شده   انجام در تحقیق 
بیماریهای التهابی روده با افراد دچـار بیماریهـای انسـدادی مـزمن             

یهـای التهـابی روده،کـاهش      شد که افراد دچار بیمار    گزارش  ریوی  
 امـا   انـد   شـته  دا هلیکوباکترپیلوریداری در شیوع سرولوژیکی      معنی

 . )9(آن مؤثر نبوده است کاهش در بیوتیک  مصرف آنتی
گـزارش  سنگ چـین     ای روی کارگران معادن زغال     در مطالعه 
تعـداد اعضـای فامیـل       ،کـودکی شـرایط زنـدگی در       شد که سـن،   

ــانواده( ــر،  )خـــ ــال حاضـــ ــل  مق در حـــ ــرف الکـــ  دارمصـــ
 عیت ـبا وضداری  به طور معنیذیه در منزل ـــای تغـروشه و

  ضد هلیکوباکترپیلوری IgGبادی   توزیع فراوانی نتایج سرولوژی تعیین تیتر آنتی-1جدول 
 بر اساس سابقه درمان ناراحتی گوارشی در افراد مورد مطالعه

گوارشی سابقه درمان ناراحتی جمع خیر  بله
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد نتیجه آزمایش سرولوژی

33/58* 7 مثبت
**1/9 

5 6/41 
6/6 

12 100 
8/7 

 33/33 3 )مشکوک(متوسط حد 
9/3 

6 6/66 
9/7 

9 100 
9/5 

 75/50 67 منفی
87 

65 24/49
5/85 

132 100 
3/86 

 3/50 77 جمع
100 

76 7/49 
100 

153100 
100 

  درصد ستونی**    درصد سطری *
داری نیز   تفاوتهای معنی  .ندا  ههلیکوباکترپیلوری ارتباط داشت  عفونت  

کردند وکارگران زیر زمین      می بین کارگرانی که در سطح زمین کار      
 : عمـده در ایـن عفونـت عبـارت بودنـد از            عامـل سه   .وجود داشت 

روشـهای تغذیـه در      عـادات فـردی و    ،   اجتماعی -عوامل اقتصادی 
 .)10( منزل

 %)7/51(  نفـر  112 کـودک از     58 تایوان   کشورتحقیقی در   در  
بـرداری از نظـر هلیکوبـاکترپیلوری مثبـت           نمونـه  در اندوسکوپی و  

نزدیکـان آنهـا     مـادران و   ،ویته پدران یتتفاوتهایی در سروپوز  . بودند
 . )11( دار نبود وجود داشت که از نظر آماری معنی

 تحقیقـی روی کـارگرانی کـه بـا           نیـز  آلمـان  شهر زوریـخ     در
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  و همکارانسیما بشارت                                     دکتر دانشگاه علوم پزشکی گلستان ر دانشجویان ضد هلیکوباکترپیلوری دIgG بادی ارزیابی تیترآنتی

 ٢٢

 IgGهای  بادی آنتیشیوع کلی    .انجام شد ،  ضالب سروکار داشتند  فا
واضـحی از   خطـر   بود اما هیچ افزایش     %42 هلیکوباکترپیلوریضد  

 .)12(  نشدگزارشعفونت در آنها 
رسد شرایط محیطی زندگی فرد در شـیوع          می بنابراین به نظر  

گونه که    هلیکوباکترپیلوری نقشی اساسی دارد ولی همان      بادی  آنتی
دهنـده وضـعیت     تواند نشـان    ذکر شد بررسی سرولوژیکی نمی     بالًق

ای از تماس قبلی فـرد بـا         کنونی آلودگی فرد باشد بلکه فقط نشانه      
 تعیین دقیق وضعیت آلودگی افـراد جامعـه         برای .این ارگانیزم است  

 اوره آز تنفسـی   آزمـایش به این عفونت مطالعاتی با روشهایی مانند        
 .باشد میبرداری ضروری  نمونهیا 

 
 تشکر و قدردانی

 ،شرکت کردند تحقیق  از تمامی دانشجویان عزیزی که در این        

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جناب آقـای دکتـر محمدحسـین           
و کارمندان  آقای دکتر بهارلویی ،قائمی.. آقای دکتر عزت ا، تازیکی

 ،شناسی الندا که صمیمانه همکاری نمودند محترم آزمایشگاه آسیب
 .گردد می و قدردانی تشکر

سرکار خانمها   با سپاس ویژه از جناب آقای دکتر بهروز فدوی،        
 که در انجام تحقیق نهایـت       دکتر سعیده اریس   دکتر آزاده اخوان و   

  .همکاری خود را مبذول داشتند
 اعضای این گروه تحقیقاتی در زمان انجام این طـرح           :یادبود

ست عزیز و دلسـوزمان  با ضایعه دردناک از دست دادن همکار و دو        
به سوگ نشسـتند کـه اگـر او و          » نژاد مرحوم دکتر حسن رمضان   «

از درگـاه    .رسید بسا کار به پایان نمی     اش نبود چه   همکاری صمیمانه 
 ه محترمشان  خانواد  آن مرحوم طلب غفران و برای      برایایزد متعال   

 .باد یادش گرامی .صبر بسیار خواستاریم
  ضد هلیکوباکترپیلوری IgGبادی  ایج سرولوژی آنتی توزیع فراوانی نت-2جدول 

 بر اساس سابقه درمان اختصاصی هلیکوباکترپیلوری در افراد مورد مطالعه

درمان اختصاصی برای  جمع خیر بلی
هلیکوباکترپیلوری

 نتیجه آزمایش سرولوژی
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 5/12 2 مثبت
5/12 

14 5/87 
8/3 

16 100 
2/4 

 9/6 2 )مشکوک(متوسط حد 
5/12 

27 1/93 
3/7 

29 100 
5/7 

 53/3 12 منفی
75 

328 5/96 
89 

340 100 
3/88 

15/4 16 جمع
100 

36984/95
100 

385100 
100 
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