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 مقاله تحقيقي

کذ مقاله314 :

اطراف بيني با سينوزیت مسمن
چكيده

دکتر سعیدا ...نوحی 1

زمينهّ :لیکَبارتز پیلَرک پاتَصًی اعت رِ اخیزاً در بیوارکّاک عیغتن تٌفغی فَققاًی هقي

دکتر علیرضا سالیم نیابی نا

جولِ عیٌَطّا هَرد تَجِ سیادک قزار گزفتِ اعقت .ایقي هطالعقِ بقا ّقذر بزرعقی ارتبقا

*2

رلًَیشاعیَى ّلیکَبارتز پیلَرک در هخا عیٌَطّقاک پاراًقاسا در بیوقاراى بقا عقیٌَسیت

دکتر رض خ زی 2

هشهي اًیام ؽذُ اعت.

مون نوحی 3

روش کار :در ایي هطالعِ هَرد ؽاّذک رِ طی عا ّقاک  1386-87در بیوارعقتاى طالققاًی

 -1اعتادیار گزٍُ گَػ ٍ حلق ٍ
بیٌی ،داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽقْیذ
بْؾتی
 -2دعتیار گقزٍُ گقَػ ٍ حلق ٍ
بیٌی ،داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽقْیذ
بْؾتی
 -3داًؾققیَک رارؽٌاعققی ارؽققذ
هیکزٍبیَلَصک ،پضٍّؾگز
* نشاا نی نویساا دس مساا

تْزاى بِ اًیام رعیذ ،بیواراى هبتال بِ عیٌَسیت هشهي با ؽکغت درهاى دارٍیقی ( 32بیوقار)
بِ عٌَاى گزٍُ هَرد اًتخاب ؽذُ ٍ حیي جزاحی آًذٍعکَپیک عیٌَط ًوًَِّقایی اس هخقا
عیٌَط درگیز گزفتِ ؽذ .بیواراى غیز هبتال بِ عیٌَسیت هشهي رِ با تؾخیص اًحزار عپتَم
بیٌی راًذیذ عول عیتَپالعتی بَدًذ ( 65بیوار) گزٍُ ؽقاّذ را تؾقکیل دادُ ٍ ًوًَقِّقایی اس
بَال اتوَئیذالیظ آًْا حیي عول اخذ گزدیذً .وًَِّا جْت ارسیابی اس لحاظ ٍجقَد ّلیکَبقارتز
پیلَرک با آسهَى سًییزُ پلیوزاس ( )PCRارعا ٍ ًتایج بِ دعت آهذُ اس دٍ گزٍُ بقا یکقذیگز
هقایغِ گزدیذ.
یافتهها :در ایي هطالعِ تعذاد  97بیوار ( %61هزد ٍ  %39سى) با داهٌِ عٌی  12تا  53عقا ٍ
هیاًگیي عٌی  2996در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ؽقاّذ بزرعقی ؽقذًذ .در گقزٍُ هقَرد )32 ،)CRS

:

تْزاى ،خیاباى ٍلٌیک ،بیوارعقتاى
آیتا ...طالقاًی ،بخؼ گَػ ٍ حل
ٍ بیٌی ٍ جزاحی عزٍگزدى

بیوار ( %56هزد ٍ  %44سى) با داهٌِ عٌی  12تا  53عا ٍ هیاًگیي عقٌی  ٍ 32916در گقزٍُ
ؽاّذ (اًحقزار عقپتَم)  65بیوقار ( %63هقزد ٍ  %37سى) بقا داهٌقِ عقٌی  16تقا  53عقا ٍ
هیاًگیي عٌی  28934قزار داؽتٌذ .پظ اس بزرعی ًوًَِّاک اخذ ؽذُ اس دٍ گزٍُ 16 ،بیوار اس
 32بیوار گزٍُ هَرد ( 53درصذ) ٍ  7بیوقار اس  65بیوقار گقزٍُ ؽقاّذ ( 1397درصقذ) داراک
رلًَیشاعیَى ّلیکَبارتز پیلَرک در هخا عیًٌَاسا بَدًذ رِ ایقي اس ًظقز آهقارک هعٌقیدار

تلفن39121196243 :

اعت ( ،P < 39331هحذٍدُ اطویٌاى  95درصذ.)Odds Ratio =8928 ٍ23959-299 :

ف کس321-88214962 :

نتيجهگيری  :هیقشاى رلًَیشاعقیَى ّلیکَبقارتز پیلقَرک در هخقا عقیًٌَاسا هبتالیقاى بقِ
عیٌَسیت هشهي بِ طَر هعٌیدارک بیؼ اس افزاد غیزهبتال بِ عیٌَسیت هشهي در گزٍُ رٌتقز

نش نی الکتر نیکی:
dr.abyaneh@hotmail.com

بَدُ اعت.
واژگان کليد  :عیٌَسیت هشهيّ ،لیکَبارتز پیلَرک ،هخا عیًٌَاسا  ،اتیَلَصک.
تاريخ دريافت مقاله89/1/23 :
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مقدمه

ثيمبسا اين مطبلؼه) لبثل اػتنبد نيؼتنذ [ 13و ]11م وـت ثه ػلات
صمب ثش ثود و ػشولوطي ثه ػلت مياضا لبثال توجاه ػفوناتهابي
ػشونگبتيو ثه ػنوا خط اول تـخيص موسد اػتفبد لشاس نمايگيشناذ
[ 12و ]13م اين دس حبلي اػت وه وصمو صنجيش پليماشاص ()PCR
امىب تـخيص هليىوثبوتش سا دس نمونههبي ووچه ثاب تؼاذاد اناذن
ثبوتشي اشاهم نمود و ثه همين دليل ثشاي نمونههابي اخاز ؿاذ اص
پالنهبي دنذاني ثضاق و ػبيش ثباتهبي خابس مؼاذوي منبػاتتاش
اػت []8م
هاااذس ماااب دس ايا ان مطبلؼاااه تـاااخيص وجاااود ولونيضاػا ايو
هليىوثبوتشپيلوسي دس مخبط ثيني ثيمبسا ثب ػينوصيت مضمن و ممبيؼه
و ثب گشو ونتشل ثاب اػاتفبس اص ureC (glmM) gene PCR
اػت وه حؼبعتشين و اختصبصيتشين متذ  PCRميثبؿذ []14م

مواد و روشها
مطبلؼه حبضش يه مطبلؼه موسد -ؿبهذي ( )case-controlاػات
وه طي ػبلهبي  1386-87صوست گشاتم دس ايان مطبلؼاه ولياه
ثيمبساني وه ثب ػالئم ( CRSنظيش احتمب ثيني انؼذاد ثيني تشؿاح
چشوي اص ثيني دسد يب احؼبع اـبس دس صوست ونوػمي /هبي وػامي
و غيش ) ثه مذت ثيؾ اص  12هفته ثه دسمبنگب گاوؽ حلاك و ثيناي
ثيمبسػتب طبلمبني تهشا مشاجؼاه وشدناذ ثاه ماذت  4هفتاه تحات
دسمب ونتيثيوتيىي لشاس گشاتنذم و دػته اص ثيمبساني وه پغ اص ايان
دوس دسمب ثهجودي نذاؿتنذ و اين امش ثب مـبهذ وذوست ػينوع دس
 CTاػىن ػينوعهبي پبسانبصال تأييذ ؿاذ ثاه ػناوا گاشو ماوسد
انتخبة ؿذنذ و ثب انذيىبػيو  CRSممبود ثه دسمب تحت جشاحاي
ونذوػىوپيه ػينوع لشاس گشاتنذم دسيباتوننذ هبي داسوهابي ضاذ
هليىوثبوتش پيلوسي يب ونتي اػيذ واسد مطبلؼه نـذنذم
دس همين ثبص صمبني وليه ثيمبسا مشاجؼهوننذ ثه اين دسمبنگب وه ثاب
تـخيص انحشاس ػ تود ثيني ثاذو ػاينوصيت همضماب ياب ػابثمه
ػينوصيت مضمن تحت ػمل ػيتوپالػتي لشاس ميگشاتناذ ثاه ػناوا
گشو ؿبهذ دس نظش گشاتاه ؿاذنذم دسيبااتونناذگب داسوهابي ضاذ
هليىوثبوتش پيلوسي يب ونتي اػيذ اص اين گشو نيض حزس گشديذنذم
ثيمبسا هش دو گشو تحت ثيهوؿي ػمومي موسد جشاحي لشاس گشاتنذم
ثشاي هيچ يه اص ثيمبسا لولاه مؼاذ اػاتفبد نـاذ و هايچ ياه دس
مشاحل لجل و حين ػمل دچابس تهاوع ياب اػاتفشاؽ نـاذنذم دس حاين
جشاحي گشو موسد نمونههبيي اص مخابط ػاينوعهابي دسگياش اخاز
گشديااذم دس گااشو ؿاابهذ نيااض نمونااههاابيي اص ثوالاتموئيااذاليغ يااب
وونىبثولوصا تهيه ؿذم نمونههبي ثه دػت ومذ جهت اسصيبثي اص لحبظ
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سينوػينوصيت مضمن ( Chronic Rhinosinusitisيب  )CRSاص
جمله ثيمبسيهبي مضمن ثؼيبس ؿبيغ دس ػشاػش جهاب اػاتم مياضا
ؿيوع  CRSدس جوامغ مختلف اص  5تب  14دسصذ متغياش ثاود [ 1و
 ]2و ميااضا ثااشوص و سو ثااه ااااضايؾ اػاات []3م  CRSجااض 13
ثيمبسي اول نبتوا وننذ ثه حؼبة ومذ و ميتوانذ منجش ثه اختالالت
ايضيىي و ػملىشدي جذي دس ثيمبسا ؿود []4م
دسمب  CRSاغلت مـىل و ثب ػودهبي مىشس هماشا اػاتم حاذود
 233,333ومشيىبيي دس ػبل تحت جشاحي ػينوع لشاس ميگيشنذ و
انذيىبػيو چنين جشاحيهبيي اغلت ػينوصيت مضمني اػات واه ثاه
دسمب داسويي پبػخ منبػت نذاد اػت []5م
تؼيين پبتوط هب و مىبنيؼم دليك پبتوطنض ثيمبسي مهامتاشين گابد دس
تـخيص و دسمب صحيح ثيمبسي اػتم ثاش خاالس ػاينوصيت حابد
ثبوتشيولوطي ػينوصيت مضمن دليمبً مـخص نيؼت ولي پابتوط هابي
ثبوتشي ابل متفاابوتي ث اه وي اظ اػااتبايلووون طاليااي اػااتبايلووون
وووگوالص منفي گشد منفيهب و ثيهواصيهاب دس مطبلؼابت مختلاف اص
نمونههبي ثباتي ػينونبصال ثيمبسا مجتال ثه  CRSجذا ؿذ اناذ []6م
يىي اص ثبوتشيهبيي وه اخيشاً دس ثيمبسيهبي دػتگب تنفؼي اولابني
موسد توجه صيبدي لشاس گشاته اػت يه ثبوتشي ميىشووئشوايليه گشد
منفي و انشي ؿىل اػت ثه نبد هليىوثبوتشپيلوسي وه محال اصالي
صنذگي و ثباتهبي مخبطي مؼذ ميثبؿذم اشض ثش ايان اػات واه
مبيغ مؼذي ولود ثه هليىوثبوتش پيلوسي ثه واػطه ثيمبسي سيفالواغ
گبػتشو اصوابطيبل واسد حفش نبصوابسنىغ ؿذ و دس پالنهبي دنذاني
و ثباتهبي لوص و ودنوييذ ولونيض ؿاذ و ػا غ ثاه ػامت گاوؽ
ميبني و ػينوعهبي پبسانابصال صاؼود مايوناذم جذاػابصي ثابوتشي
هليىوثبوتش پيلوسي اص مخبط ػينونبصال ثيمبسا مجتال ثاه  CRSايان
اشضيه سا مطشح وشد اػت وه ايان اسگبنيؼام مايتواناذ دس پابتوطنض
 CRSنمؾ داؿته ثبؿذ []7م
اين مطبلؼه ثه منظاوس ثشسػاي ولونيضاػايو هليىوثابوتش پيلاوسي دس
مخبط ػاينونبصال مجتالياب ثاه  CRSانجابد گشااتم وصماو هابي
متؼذدي ثشاي تـخيص هليىوثبوتشپيلوسي وجود داسنذ وه ػمومبً ثاه
دو دػته تهبجمي يب نيبصمنذ نمونه ثباتي (هيؼتولوطي وـات تؼات
ػشيغ اوس وص و وصمو صنجيش پليمشاص) و غياش تهابجمي (ػاشولوطي و
تؼت تنفغ اوس ) طجمهثنذي ميؿونذ []8م انجبد هيؼتولوطي نيبصمنذ
نمونههبي متؼذد ثباتي اص منبطمي اص مؼذ اػت وه داساي تشاوم صيابد
هليىوثبوتشپيلوسي ميثبؿذ []9م تؼت ػاشيغ اوس وص و تؼات تانفغ
اوس دس ثيمبساني وه تحت دسمب ونتيثيوتيىي لشاس گشاتاهاناذ (نظياش
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دس ابصله صمبني دو ػبله اجشاي اين مطبلؼه تؼذاد  97ثيمبس ( 59مشد
و  38ص ) ثب دامنه ػني  12تاب  53ػابل و ميابنگين ػاني ±898
 2996دس دو گشو موسد و ؿبهذ ثشسػاي ؿاذنذم دس گاشو ماوسد 32
) (CRSثيمبس ( 18مشد و  14ص ) ثب دامنه ػني  12تب  53ػبل و
ميبنگين ػني  32916و دس گشو ؿبهذ (انحشاس ػا تود)  65ثيمابس
( 41مشد و  24ص ) ثب دامنه ػني  16تب  53ػبل و ميابنگين ػاني
 28934لشاس داؿتنذم توصيغ جنؼي دس دو گشو موسد و ؿابهذ تفابوت
ومبسي مؼنيداسي نـب نذاد (جذول )1م

جذٍل  -1تَسيع فزاٍاًي سٌي ٍ جٌسي
سي
جٌس هذكز

گزٍُ هَرد

گزٍُ شاّذ

P

32916 ± 9942
 56دسصذ ()n=18

28934 ± 8935
 63دسصذ ((n=41

394

اص لحبظ ؿىبيبت و نـبنههبي ثبليني ؿبيغتشين يباته دس گاشو ماوسد
گشاتگي ثيني ( 31ثيمبس  9699دسصذ) ثود و متؼبلت و ثاه تشتيات
اشاواني تشؿحبت پـت حلاك ( 29ثيمابس  9396دسصاذ) تشؿاحبت
چشوي دس مئبتوع ميبني ( 29ثيمبس  9396دسصذ) ػشاه ( 24ثيمبس
 75دسصااذ)  throat clearingتشؿااحبت چشوااي دس مئاابتوع
اولبني ػشدسد و دسد صوست هبي وػمي هبي شتشواي ؿبخه ميابني

395

وونىب ثولاوصا و هابي شتشواي ؿابخه تحتابني ثاودم دس گاشو ؿابهذ
ؿبيغتشين يباتههبي ثبليني ؿبمل گشاتگاي ثيناي ( 65ثيمابس 133
دسصذ) و هبي وػمي ( 11ثيمابس  2391دسصاذ) مايثبؿانذم مياضا
اشاوانااي ؿااىبيبت و نـاابنههاابي ثاابليني مطااشحوننااذ سيفالوااغ
گبػتشواصوابطيبل دس گشو موسد  5391دسصذ ( 17ثيمابس) و دس گاشو
ؿبهذ  2195دسصذ ( 14ثيمبس) ثه دػت ومذ (جذول )2م

جذٍل  -2تَسيع عالئن ٍ ًشاًِّا
گشاتگي ثيني
تشؿحبت پـت حلك
هبي وػمي /ونوػمي
ػشدسد /دسد صوست
صبس وشد گلو
ػشاه
گلودسد مضمن
ػالئم سيفالوغ
چشن دس مئبتوع ميبني
چشن دس مئبتوع اولبني
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گزٍُ CRS
 9699دسصذ()n=31
 9396دسصذ()n=29
 3193دسصذ()n=13
 3795دسصذ()n=12
 4396دسصذ()n=13
 75دسصذ()n=24
 391دسصذ()n=1
 5391دسصذ()n=17
 9396دسصذ()n=29
 3795دسصذ()n=12

گزٍُ اًحزاف سپتَم
 133دسصذ()n=65
 391دسصذ()n=2
 2391دسصذ()n=15
 1699دسصذ()n=11
 195دسصذ()n=1
 2195دسصذ()n=14
-

P
391
39331
393
3932
39331
39331
391
39331
39331
39331
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وجااود هليىوثاابوتشپيلوسي ثااب وصمااو صنجيااش پليمااشاص ( )PCRثااه
وصمبيـگب مشوض تحميمبت گواسؽ ثيمبسػتب طبلمبني تهاشا اسػابل
گشديذم اطالػبت ثه دػت ومذ پغ اص گشدووسي دس ليؼت ثجت و ثاب
اػاتفبد اص ثشنبماه  SPSS 17 for Windowsواسد وابم يوتش
گشدياذم ثاب اػاتفبد اص  Fisher’s exact testمياضا Odds
 Ratioمحبػجه ؿذ و دس محذود اطمينب  95%گاضاسؽ گشدياذم
ػالو ثش اين ثش حؼت موسد اص وصمو هبي ومبسي وبي و وصماو تاي
مؼااتمل نياض اػااتفبد و مماابديش  pومتااش اص  3935اص لحاابظ وماابسي
مؼنيداس دس نظش گشاته ؿذم

یافتهها
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هبي شتشواي ؿبخه تحتبني
هبي شتشواي ؿبخه ميبني
وونىب ثولوصا

 994دسصذ()n=3
 1596دسصذ()n=5
 1596دسصذ()n=5

 992دسصذ()n=6
 195دسصذ()n=1
 195دسصذ()n=1

399
39337
399

ثودنذ وه اين اص لحبظ ومبسي مؼنيداس اػت ()P <0.001م ثب توجاه
ثه  odds ratioثشاثش ( 8928محذود اطميناب  95دسصاذ -299
 ) 23959ؿبنغ مثجت ؿذ نمونههبي مخبطي اص نظش ولونيضاػيو
هليىوثاابوتشپيلوسي دس ثيماابسا  CRSحااذود  8928ثشاثااش ثاايؾ اص
ثيمبسا غيش مجتال ثه  CRSاػتم
استجبط ومبسي مؼنيداسي ثين ولونيضاػيو هليىوثبوتش پيلوسي و محل
ػينوع دسگيش وجود نذاؿت (جذول )3م

جذٍل  -3تَسيع فزاٍاًي كلًَيشاسيَى ّليكَباكتز پيلَري در سيٌَسّاي هختلف
سيٌَس درگيز

فزاٍاًي

كلًَيشاسيَى ّليكَباكتز پيلَري

فزًٍتال

 24ثيمبس ( 75دسصذ)

 11ثيمبس ( 4598دسصذ)

اتوَئيذ

 18ثيمبس ( 5692دسصذ)

 13ثيمبس ( 5595دسصذ)

هاگشيالري

 11ثيمبس ( 3494دسصذ)

 7ثيمبس ( 6396دسصذ)

اسفٌَييذ

 24ثيمبس ( 75دسصذ)

 11ثيمبس ( 4598دسصذ)

پاى سيٌَسيت

 9ثيمبس ( 2891دسصذ)

 5ثيمبس ( 6295دسصذ)

اص نظ اش ثشسػااي وماابسي ولونيضاػاايو ػااينوعهاابي پبساناابصال ثااب
هليىوثبوتش پيلوسي و نـبنههبي سيفالوغ گبػتشواصوابطيبل دس گاشو
مااوسد دس  13ثيماابس ( 6295دسصااذ) اص مجمااوع  16ثيماابس داساي
ولونيضاػيو هليىوثابوتش پيلاوسي و دس  7ثيمابس ( 43975دسصاذ) اص
مجموع  16ثيمبس ثذو ولونيضاػيو ػالئم سيفالوغ وجود داؿاتم
ثب توجه ثه  P =392استجبط مؼنيداسي دس اين صمينه وجود نذاسدم

بحث
دس مطبلؼهاي وه  Ozdekو همىبسانؾ دس ػابل  2332دس تشوياه
انجبد دادنذ ثب اػتفبد اص  PCRثه ثشسػي وجاود هليىوثابوتشپيلوسي
دس مخبط ثيمبسا ثب و ثذو سينوػاينوصيت ماضمن پاغ اص ياه دوس
يىمبهه دسمب ونتيثيوتيىي پشداخته ؿذم ايـب چنين نتيجه گشاتناذ
وه ميتوا هليىوثبوتشپيلوسي سا اص مخبط ػينوع ثيمبسا مجاتال ثاه
سينوػينوصيت مضمن جذا وشد []15م دس مطبلؼهاي ديگاش واه دسػابل
 2333دس طاپااان منتـاااش ؿاااذ  Morinakaو همىااابسا وي

ولونيضاػيو هليىوثبوتشپيلوسي دس ثباتهبي مخبطي ثيني و ػينوع
مبگضيالسي سا دس ثيمبسا ثب سينوػينوصيت مضمن ثه سوؽ  PCRموسد
ثشسػي لاشاس دادناذم ايان مطبلؼاه نـاب داد واه هليىوثابوتشپيلوسي
ميتوانذ دس نمونههبي ثباتي ثيني و ػينوع ثيمبسا ثب سينوػاينوصيت
مضمن ثب ػفونت همضمب هليىوثبوتشپيلوسي وجود داؿته ثبؿاذ []16م
دس ػبل  2336مطبلؼهاي دس پشتغبل توػط  Dinisثه انجبد سػايذم
او و همىاابسانؾ چنااين نتيجااه گشاتنااذ وااه ثااب توجااه ثااه يااباتن
هليىوثبوتشپيلوسي دس مخابط ػاينوع هاش دو گاشو ماوسد و ؿابهذ
نميتوا اين اسگبنيؼم سا ثه ػناوا ػبمال پابتوط دس سينوػاينوصيت
مضمن تلمي وشد []17م دس اخيشتشين مطبلؼه واه دس واش جناوثي ثاه
انجبد سػيذ  Kimو همىبسانؾ ثه ثشسػي ؿيوع هليىوثابوتشپيلوسي
دس حفش ثيني ثيمبسا ثب سينوػينوصيت مضمن پشداختنذم دس اين مطبلؼه
نمونههبي اخز ؿذ ثب سوؽهبي اوس وص و ايمونوهيؼتوؿيمي ثشسػاي
گشديذ و نـب داد وه هليىوثبوتشپيلوسي دس مخابط ػاينونبصال اااشاد
مجتال ثه سينوػينوصيت مضمن ؿيوع ثيـتشي نؼجت ثه ااشاد ػبلم داسد
[]18م
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ؿبيغتشين ػينوعهبي دسگيش ػينوعهبي اشونتبل و اػفنوئيذ ثودناذ
(هش يه ثب اشاواني  75دسصذ) و پغ اص ونهب ثه تشتيت ػاينوعهابي
اتموئيذ ( 18ثيمبس  5692دسصاذ) و مابگضيالسي ( 11ثيمابس 3494
دسصذ) لشاس داؿتنذم دس  9ثيمبس ( 2891دسصذ) پب ػاينوصيت وجاود
داؿتم
ثيمبساني وه ثشاػبع نتابي وصماو صنجياش پليماشاص ( )PCRداساي
ولونيضاػيو هليىوثبوتش پيلوسي ثودنذ داساي توصياغ  53دسصاذ (16
ثيمبس) دس گشو ؿبهذ و تنهب  1191دسصاذ ( 7ثيمابس) دس گاشو ماوسد
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نتيجهگيی
ثشاػبع نتبي اين مطبلؼه ميضا ولونيضاػيو هليىوثبوتش پيلاوسي دس
مخبط ػينونبصال ثيمبسا مجتال ثه ػينوصيت مضمن ثه طوس لبثل توجاه
و مؼنيداسي ثيؾ اص ااشاد غيش مجتال دس گشو ؿبهذ ثاود اػاتم ايان
يباته احتمبل وجود هليىوثبوتشپيلوسي سا ثه ػنوا ػبمال اتيولوطياه
ػينوصيت مضمن مطشح ميونذم
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مطبلؼه مب ثاه ثشسػاي ولونيضاػايو هليىوثابوتش پيلاوسي دس مخابط
ػينونبصال مجتاليب ثه سينوػينوصيت مضمن ثب اػتفبد اص متاذ ureC
 (glmM) gene PCRميپشداصد
ثب ممبيؼه الگاوي توصياغ ػان و جانغ دس دو گاشو ماوسد و ؿابهذ
دسمييبثيم وه تفبوت ومبسي مؼنيداسي اص اين نظش وجود ناذاسدم ػاذد
مؼنيداسي تفبوت ػني و جنؼي دس دو گشو هموط ثاود سا نـاب
داد و دس نتيجه ثه مؼني ػذد مخذوؽوننذگي ونهب ميثبؿذم
اص نظش الگوي توصيغ يباتههبي ثبليني ؿابيغتاشين ؿاىبيت دس گاشو
موسد گشاتگي ثيني و تشؿحبت پـات حلاك ثاود و دس گاشو ؿابهذ
گشاتگي ثيني ميثبؿذم ثب توجه ثه مبهيت ثيمبسيهبي ماوسد ثشسػاي
ؿيوع ػالئم اوق غيشاختصبصي ثود و توجيه منطمي داسدم
اص نظش الگوي توصيغ ػينوع دسگيش ثنب ثش ؿواهذ ساديولوطيه موجاود
دس  CTاػىن ثيمبسا گشو موسد ؿبيغتشين ػينوعهب ػينوعهبي
اشونتبل و اػفنوئيذ (هش وذاد  75دسصذ) ميثبؿذم
مطبلؼه ماب نـاب داد واه تفابوت ومابسي مؼنايداسي اص نظاش وجاود
ولونيضاػيو هليىوثبوتش پيلوسي ثين دو گاشو ماوسد و ؿابهذ وجاود
داسد ثه نحوي وه ؿبنغ ولونيضاػيو دس گاشو ماوسد  8928ثشاثاش
ثيؾ اص گشو ؿبهذ اػتم
جذا ؿذ هليىوثبوتش پيلوسي اص مخبط ػينونبصال ثيمابسا مجاتال ثاه
 CRSمطشحوننذ نمؾ احتمبلي اين ثبوتشي دس پابتوطنض ػاينوصيت
مضمن اػتم تفبوتي وه دس نتبي مطبلؼبت مختلف مـابهذ مايؿاود
ميتوانذ نبؿي اص تفبوت دس توصيغ اپيذميولوطيه ػفونت ثب هليىوثبوتش
دس منبطك مختلف و همچنين تفبوت دس سوؽهبي ثه وبس گشاته ؿذ
جهت اثجبت ولونيضاػيو و ثبؿذم
مؼأله ديگاشي واه دس ثشسػاي نتابي حابئض اهميات اػات مبهيات
ولونيضاػيو  patchyهليىوثبوتش پيلاوسي اػاتم اص ونجاب واه ايان
ثبوتشي دس نمبط مختلف مخبط ثه صوست  patchyولونيض ميؿود
ممىن اػت دس يه نمونه ثيوپؼي مخبطي ػليشغم ػفونات ولاي ثاب

هليىوثبوتش نتيجه ثشسػي منفي و دس نتيجه ػفونات ثاه طاوس وابرة
منفي گضاسؽ گشددم
اص نظش استجبط ولونيضاػيو هليىوثبوتش پيلوسي دس مخبط ػاينونبصال و
ػالئم سيفالوغ گبػتشو اصوابطيابل دس ثيمابسا مجاتال ثاه ػاينوصيت
مضمن دس اين مطبلؼه  6295دسصذ ثيمبسا داساي ولونيضاػيو داساي
ػالئم مطشحوننذ سيفالوغ ثودناذ و دس ممبثال مياضا وجاود ايان
ػالئم دس گشو ابلذ ولونيضاػيو  56925ثاودم ايان تفابوت اص نظاش
ومبسي مؼنيداس نيؼتم
دس مطبلؼه مب ثشسػي سيفالوغ گبػتشو اصوابطيابل ثاه صاوست ػيناي
صوست نگشات و وجود هليىوثبوتش دس مؼذ مـخص نـاذ اػاتم اص
ونجب وه ثشخي ػالئم سيفالوغ نظيش ديؼفبطي گلوثوع اابسنظيوع
ادينوااابطي گشاتگااي صااذا گلااودسد ػااشاه صاابس وااشد گلااو
السنگواػ بػم و خؼتگي صذا ثاب ػالئام  CRSهم وؿابني داسد اص
ػالئم والػيه سيفالوغ يؼناي ػاوصؽ ػاشدل سگوسطيتبػايو و
تشؽ واشد ثاشاي غشثابلگشي اص نظاش سيفالواغ گبػاتشواصوابطيبل
اػتفبد ؿذم ثب توجه ثه موسد اوق و نيض وجاود ماواسد ثاذو ػالمات
سيفالوغ دس جبمؼه اشاواني سيفالوغ دس جبمؼه موسد مطبلؼاه ومتاش
اص حذ والؼي تخمين صد ؿذ اػتم

Archive of SID

 دکتر رضا خازي، دکتر علیرضا سلیماني ابیانه، نوحي... دکتر سعیدا168

Downloaded from jmciri.ir at 7:28 +0330 on Thursday October 18th 2018

میاجع
1- Chen Y, Dales R, Un M. The Epidemiology of

10- Midolo P, Marshall RJ. Accurate diagnosis of

Chronic Rhinosinusitis In Canadians; Laryngoscope.

Helicobacter pylori. Urease tests. Gastroenterol Clin

2003; (113): 1199-2059

North Am 2000; 29:871-89

2- Anand VK, Osguthorpe JD, Rice D. Surgical

11- Chey WD, Woods M, Scheiman JM, et al.

Management of Adult Rhinosinusitis; Otolaryngol

Lansoprazole and ranitidine affect the accuracy of the

Head Neck Surg. 1997; (117): 850-29

14C-urea breath test by a pH-dependent mechanism.

3- NIH Data Book 1990. Bethesda, MA: US

Am J Gastroenterol 1997; 92:446-509

Department of Health and Human Services; 1990.

12- Perez-Perez GI. Accurate diagnosis of Helicobacter

Table 44, Publication 90-12619

pylori. Culture, including transport. Gastroenterol Clin

4- Goetzel RZ. The Health and Productivity Cost

North Am 2000; 29:879-849

Burden of the “Top Ten” Physical and Mental Health

13- Cutler AF, Prasad VM, Santogade P. Four-year

Conditions Affecting Six Large US Employees in

trends in Helicobacter pylori IgG serology following

1990s; J Occup Environ Med. 2003; (45): 5-149

successful eradication. Am J Med 1998; 105:18-209

5- Subramanian H, Schechtman KB, Hamilos DL. A

14- Lu JJ, Perng CL, Shyu RY, Chen CH, Lou Q,

Retrospective Analysis of Treatment Outcomes and

Chong SKF, et al. Comparison of Five PCR Methods

Time to Relapse After Intensive Medical Treatment for

for Detection of Helicobacter pylori DNA in Gastric

Chronic Rhinosinusitis; Am J Rhinol. 2002; (16): 303-

Tissues. J Clin Microbiol. 1999 March; 37(3): 772-7749

129

15- Ozdek A, Cirak MY, Samim E, Bayiz U, Safak

6- Ferguson BJ, Johnson JT. Infectious Causes of

MA, Turet S. A possible role of Helicobacter pylori in

Rhinosinusitis. In:Schuller DE, editor. Cummings

chronic

Otolaryngology Head & Neck Surgery, 4th ed.

Laryngoscope. 2003; 113(4):679-829

Baltimore: Elsevir Mosby. 2005; P:11859

16- Morinaka S, Ichimiya M, Nakamura H. Detection

7- Kurtaran H, Uyar ME, Kasapoglu B, Turkay C,

of Helicobacter pylori oin nasal and maxillary sinus

Yilmaz T, Akcay A, et al. Role of Helicobacter Pylori

specimens from patients with chronic sinusitis.

In Pathogenesis of Upper Respiratory System Diseases;

Laryngoscope. 2003; 113(9):1557-639

J Natl Med Assoc 2008; 100(10): 1224-309

17- Dinis PB, Subtil J. Helicobacter pylori and

8- Bravos ED, Gilman RH. Accurate diagnosis of

laryngopharyngeal reflux in chronic rhinosinusitis.

Helicobacter pylori. Other tests. Gastroenterol Clin

Otolaryngol Head Neck Surg. 2006; 134(1):67-729

North Am 2000; 29:925-99

18- Kim HY, Dhong HJ, Chung SK, Chung YJ, Jang

9- El-Zimaity HM, Graham DY. Evaluation of gastric

KT. Intranasal Helicobacter pylori colonization does

mucosal biopsy site and number for identification of

not correlate with the severity of chronic rhinosinusitis.

Helicobacter pylori or intestinal metaplasia: role of the

Otolaryngol Head Neck Surg. 2007; 136(3):390-959

rhinosinusitis:

a

preliminary

report.

Sydney System. Hum Path 1999; 30:72-79

1389  تابستان،2 ؛ شماره28  دوره/ مجله علمي ساسمان نظام پششكي جمهوري اسالمي ايزان

www.SID.ir

