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هاي  هليكوباکتر پيلوري در مخاط سينوسبررسي ارتباط کلونيساسيون 

 مسمن تینوزياطراف بيني با س
 

          يدهكچ   

هقي   یفَققاً  یتٌفغ غتنیع کّا کواریدر ب زاًیاعت رِ اخ یپاتَصً کلَریپ کَبارتزیّل: نهيزم
ارتبقا    یهطالعقِ بقا ّقذر بزرعق     يیق قزار گزفتِ اعقت. ا  کادیس جِّا هَرد تَ ٌَطیجولِ ع

 تیٌَسیبقا عق   وقاراى یپاراًقاسا  در ب  کّقا  ٌَطیدر هخا  ع کلَریپ کَبارتزیّل َىیشاعیرلًَ
  هشهي اًیام ؽذُ اعت.

ی در بیوارعقتاى طالققاً   1386-87ّقاک   رِ طی عا  کهطالعِ هَرد ؽاّذ يیدر ا :روش کار

( وقار یب 32) یقی هشهي با ؽکغت درهاى دارٍ تیٌَسیهبتال بِ ع واراىی، بذیتْزاى بِ اًیام رع
اس هخقا    ییّقا  ًوًَِ ٌَطیع کیآًذٍعکَپ یجزاح يیبِ عٌَاى گزٍُ هَرد اًتخاب ؽذُ ٍ ح

اًحزار عپتَم  صیهشهي رِ با تؾخ تیٌَسیهبتال بِ ع زیغ واراىیگزفتِ ؽذ. ب زیدرگ ٌَطیع
ِ  دادُ ٍ لی( گزٍُ ؽقاّذ را تؾقک  واریب 65بَدًذ ) یتَپالعتیعول ع ذیبیٌی راًذ اس  ییّقا  ًوًَق
 کَبقارتز یاس لحاظ ٍجقَد ّل  یابیّا جْت ارس . ًوًَِذیعول اخذ گزد يیآًْا ح ظیذالیبَال اتوَئ

 گزیکقذ یبِ دعت آهذُ اس دٍ گزٍُ بقا   جی( ارعا  ٍ ًتاPCR) وزاسیپل زُیآسهَى سًی با کلَریپ
 .ذیگزد غِیهقا

عقا  ٍ   53تا  12% سى( با داهٌِ عٌی 39% هزد ٍ 61بیوار ) 97در ایي هطالعِ تعذاد  :ها یافته

 CRS)) ،32در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ؽقاّذ بزرعقی ؽقذًذ. در گقزٍُ هقَرد       2996هیاًگیي عٌی 
ٍ در گقزٍُ   32916عا  ٍ هیاًگیي عقٌی   53تا  12% سى( با داهٌِ عٌی 44% هزد ٍ 56بیوار )

عقا  ٍ   53تقا   16% سى( بقا داهٌقِ عقٌی    37% هقزد ٍ  63بیوقار )  65پتَم( ؽاّذ )اًحقزار عق  
اس  واریب 16اخذ ؽذُ اس دٍ گزٍُ،  کّا ًوًَِ یقزار داؽتٌذ. پظ اس بزرع 28934هیاًگیي عٌی 

 کدرصقذ( دارا  1397گقزٍُ ؽقاّذ )   وقار یب 65اس  وقار یب 7درصذ( ٍ  53گزٍُ هَرد ) واریب 32
دار  یهعٌق  کاس ًظقز آهقار   يیق بَدًذ رِ ا ًٌَاسا یعدر هخا   کلَریپ کَبارتزیّل َىیشاعیرلًَ
 (. Odds Ratio= 8928ٍ 23959-299درصذ:   95 ٌاىی، هحذٍدُ اطوP > 39331)اعت 

یقاى بقِ   هیقشاى رلًَیشاعقیَى ّلیکَبقارتز پیلقَرک در هخقا  عقیًٌَاسا  هبتال       :گيری   نتيجه
ِ عیٌَسیت هشهي در گزٍُ رٌتقز   دارک بیؼ اس افزاد غیزهبتال ب عیٌَسیت هشهي بِ طَر هعٌی

 بَدُ اعت. 

 عیٌَسیت هشهي، ّلیکَبارتز پیلَرک، هخا  عیًٌَاسا ، اتیَلَصک.کليد :  واژگان
 

 33/3/89 تاريخ پذيزش مقاله:            9/5/89 :تاريخ اصالح نهايي           23/1/89 تاريخ دريافت مقاله:
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 مقدمه                                                 
 

( اص CRSيب  Chronic Rhinosinusitisسينوػينوصيت مضمن )
هبي مضمن ثؼيبس ؿبيغ دس ػشاػش جهاب  اػاتم مياضا      جمله ثيمبسي

و  1]دسصذ متغياش ثاود     14تب  5دس جوامغ مختلف اص  CRSؿيوع 
 13جااض   CRSم [3]و ميااضا  ثااشوص و  سو ثااه ااااضايؾ اػاات  [2

توانذ منجش ثه اختالالت  وننذ  ثه حؼبة ومذ  و مي ثيمبسي اول نبتوا 
 م[4]ايضيىي و ػملىشدي جذي دس ثيمبسا  ؿود 

 اغلت مـىل و ثب ػودهبي مىشس هماشا  اػاتم حاذود    CRSدسمب  
گيشنذ و  دس ػبل تحت جشاحي ػينوع لشاس مي ومشيىبيي 233,333

هبيي اغلت ػينوصيت مضمني اػات واه ثاه     انذيىبػيو  چنين جشاحي
 م[5]مب  داسويي پبػخ منبػت نذاد  اػت دس

تاشين گابد دس    بنيؼم دليك پبتوطنض ثيمبسي مهام هب و مى تؼيين پبتوط 
حابد    تينوصيتـخيص و دسمب  صحيح ثيمبسي اػتم ثاش خاالس ػا   

 يهاب  پابتوط   يول ؼتيمـخص ن مبًيمضمن دل تينوصيػ يولوطيثبوتش
 لووونيااػااتب  ياايطال لووونياػااتبا ظ يااوه ثاا يمتفاابوت بليااثبوتش

لاف اص  دس مطبلؼابت مخت  هاب  يهواص يهب و ث يگشد منف  يوووگوالص منف
م [6]اناذ   جذا ؿذ  CRSمجتال ثه  مبسا يث نونبصاليػ يثبات يهب نمونه

هبي دػتگب  تنفؼي اولابني   هبيي وه اخيشاً دس ثيمبسي يىي اص ثبوتشي
موسد توجه صيبدي لشاس گشاته اػت يه ثبوتشي ميىشووئشوايليه گشد 
منفي و انشي ؿىل اػت ثه نبد هليىوثبوتشپيلوسي وه محال اصالي   

ثبؿذم اشض ثش ايان اػات واه     هبي مخبطي مؼذ  مي   ثباتصنذگي و
مبيغ مؼذي ولود  ثه هليىوثبوتش پيلوسي ثه واػطه ثيمبسي سيفالواغ  

هبي دنذاني  د حفش  نبصوابسنىغ ؿذ  و دس پالنگبػتشو اصوابطيبل واس
نوييذ ولونيض  ؿاذ  و ػا غ ثاه ػامت گاوؽ      هبي لوص  و ود و ثبات

وناذم جذاػابصي ثابوتشي     صاؼود ماي  هبي پبسانابصال   ػينوعميبني و 
ايان   CRSهليىوثبوتش پيلوسي اص مخبط ػينونبصال ثيمبسا  مجتال ثاه  

تواناذ دس پابتوطنض    طشح وشد  اػت وه ايان اسگبنيؼام ماي   اشضيه سا م
CRS  م[7]نمؾ داؿته ثبؿذ 

شسػاي ولونيضاػايو  هليىوثابوتش پيلاوسي دس     مطبلؼه ثه منظاوس ث  اين
 يهاب  انجابد گشااتم وصماو     CRSمخبط ػاينونبصال مجتالياب  ثاه    

ثاه   هليىوثبوتشپيلوسي وجود داسنذ  وه ػمومبً صيتـخ يثشا يمتؼذد
وـات  تؼات     يؼتولوطي)ه ينمونه ثبات بصمنذين بي يدو دػته تهبجم

و  ي)ػاشولوط  يجمتهاب  شيا ( و غمشاصيپل ش ياوس  وص و وصمو  صنج غيػش
 بصمنذين يؼتولوطيم انجبد ه[8] ؿونذ يم يثنذ تؼت تنفغ اوس ( طجمه

 بديا تشاوم ص ياص مؼذ  اػت وه داسا ياص منبطم يمتؼذد ثبات يهب نمونه
اوس  وص و تؼات تانفغ    غيم تؼت ػاش [9] ثبؿذ يم يلوسيىوثبوتشپيهل

 شيا )نظ اناذ  لشاس گشاتاه  يىيوتيث يوه تحت دسمب  ونت يمبسانياوس  دس ث

ػلات  ه م وـت ث[11و  13] ؼتنذيمطبلؼه( لبثل اػتنبد ن نيا مبسا يث
 يهاب  لبثال توجاه ػفونات    ضا يا ػلت مه ث يثش ثود  و ػشولوط صمب 

 شناذ يگ يموسد اػتفبد  لشاس نما  صيػنوا  خط اول تـخه ث ويػشونگبت
 (PCR) ماشاص يپل ش يوه  وصمو  صنج ػتا يدس حبل نيم ا[13و  12]

ووچه ثاب تؼاذاد اناذن     يهب نمونه سا دس ىوثبوتشيهل صيامىب  تـخ
اخاز ؿاذ  اص    يهاب  نمونه يثشا ليدل نياشاهم نمود  و ثه هم يثبوتش
تاش   منبػات  يخابس  مؼاذو   يهب ثبات شيثضاق و ػب  يدنذان يهب پالن
 م[8]اػت 

 و يضاػااايوجاااود ولون صيمطبلؼاااه تـاااخ نياااماااب دس ا هاااذس
 ؼهيمضمن و ممب تينوصيػثب  مبسا يث ينيدس مخبط ث يلوسيىوثبوتشپيهل

 ureC (glmM) gene PCRو  ثب گشو  ونتشل ثاب اػاتفبس  اص   
 م[14] ثبؿذ يم PCRمتذ  نيتش يو اختصبص نيتش اػت وه حؼبع

 

 ها مواد و روش                                  
 

( اػات  case-controlؿبهذي ) -مطبلؼه حبضش يه مطبلؼه موسد
ست گشاتم دس ايان مطبلؼاه ولياه    صو 1386-87هبي  وه طي ػبل

)نظيش احتمب  ثيني  انؼذاد ثيني  تشؿاح   CRSثيمبساني وه ثب ػالئم 
چشوي اص ثيني  دسد يب احؼبع اـبس دس صوست  ونوػمي/ هبي وػامي  

هفته ثه دسمبنگب  گاوؽ  حلاك و ثيناي     12و غيش ( ثه مذت ثيؾ اص 
تحات   هفتاه  4ناذ ثاه ماذت    ثيمبسػتب  طبلمبني تهشا  مشاجؼاه وشد 

ثيوتيىي لشاس گشاتنذم و  دػته اص ثيمبساني وه پغ اص ايان   دسمب  ونتي
دوس  دسمب  ثهجودي نذاؿتنذ و اين امش ثب مـبهذ  وذوست ػينوع دس 

CT هبي پبسانبصال تأييذ ؿاذ ثاه ػناوا  گاشو  ماوسد       اػىن ػينوع
ممبود ثه دسمب  تحت جشاحاي   CRSانتخبة ؿذنذ و ثب انذيىبػيو  

هبي داسوهابي ضاذ    وننذ  ينوع لشاس گشاتنذم دسيباتىوپيه ػونذوػ
 هليىوثبوتش پيلوسي يب ونتي اػيذ واسد مطبلؼه نـذنذم

وننذ  ثه اين دسمبنگب  وه ثاب   ثبص  صمبني وليه ثيمبسا  مشاجؼه دس همين
تـخيص انحشاس ػ تود ثيني ثاذو  ػاينوصيت همضماب  ياب ػابثمه      

گشاتناذ ثاه ػناوا      مضمن تحت ػمل ػيتوپالػتي لشاس ميػينوصيت 
ونناذگب  داسوهابي ضاذ     ؿبهذ دس نظش گشاتاه ؿاذنذم دسيباات    گشو 

 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       

م دس حاين  ل و حين ػمل دچابس تهاوع ياب اػاتفشاؽ نـاذنذ     مشاحل لج
ز هابي دسگياش اخا    ينوعهبيي اص مخابط ػا   جشاحي گشو  موسد  نمونه

غ يااب هاابيي اص ثوالاتموئيااذالي گشديااذم دس گااشو  ؿاابهذ نيااض نمونااه 
هبي ثه دػت ومذ  جهت اسصيبثي اص لحبظ  وونىبثولوصا تهيه ؿذم نمونه
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( ثااه PCRجيااش  پليمااشاص )وجااود هليىوثاابوتشپيلوسي ثااب وصمااو  صن
وصمبيـگب  مشوض تحميمبت گواسؽ ثيمبسػتب  طبلمبني تهاشا  اسػابل   

و ثاب   جت ث ؼتيدس ل يگشديذم اطالػبت ثه دػت ومذ  پغ اص گشدووس
 وتشيواسد وابم   SPSS 17 for Windowsاػاتفبد  اص ثشنبماه   

 Oddsمياضا    Fisher’s exact testم ثاب اػاتفبد  اص   ذيا گشد

Ratio م ذيا گاضاسؽ گشد  95% نب يؿذ  و دس محذود  اطم محبػجه
 يو وصماو  تا   يوب يومبس يهب ثش حؼت موسد اص وصمو  ن يػالو  ثش ا
 ياص لحاابظ وماابس 3935اص  متااشو p شياػااتفبد  و مماابد ضياامؼااتمل ن

 داس دس نظش گشاته ؿذم يمؼن
 

 ها  هیافت                                                        

 
مشد  59ثيمبس ) 97ابصله صمبني دو ػبله اجشاي اين مطبلؼه تؼذاد دس 
 ±898ػابل و ميابنگين ػاني     53تاب   12ص ( ثب دامنه ػني  38و 

 32 دس دو گشو  موسد و ؿبهذ ثشسػاي ؿاذنذم دس گاشو  ماوسد     2996
(CRS) ( ثب دامنه ػني  14مشد و  18ثيمبس ) ػبل و  53تب  12ص

ثيمابس   65بهذ )انحشاس ػا تود(  و دس گشو  ؿ 32916ميبنگين ػني 
ػبل و ميابنگين ػاني    53تب  16ص ( ثب دامنه ػني  24مشد و  41)

لشاس داؿتنذم توصيغ جنؼي دس دو گشو  موسد و ؿابهذ تفابوت    28934
 (م  1جذول )داسي نـب  نذاد  ومبسي مؼني

 

تَسيع فزاٍاًي سٌي ٍ جٌسي -1جذٍل   
 P گزٍُ شاّذ گزٍُ هَرد 

 394 28934 ± 8935 32916 ± 9942 سي

 n=41 395)دسصذ ) 63 (=18nدسصذ ) 56 جٌس هذكز
 
 

تشين يباته دس گاشو  ماوسد    هبي ثبليني  ؿبيغ ـبنهاص لحبظ ؿىبيبت و ن
دسصذ( ثود و متؼبلت و  ثاه تشتيات    9699 ثيمبس  31گشاتگي ثيني )

دسصاذ(  تشؿاحبت    9396ثيمابس    29اشاواني تشؿحبت پـت حلاك ) 
ثيمبس   24دسصذ(  ػشاه ) 9396ثيمبس   29ميبني ) چشوي دس مئبتوع

  تشؿااحبت چشوااي دس مئاابتوع throat clearingدسصااذ(   75
اولبني  ػشدسد و دسد صوست  هبي وػمي  هبي شتشواي ؿبخه ميابني   

وونىب ثولاوصا و هابي شتشواي ؿابخه تحتابني ثاودم دس گاشو  ؿابهذ         
 133ثيمابس    65هبي ثبليني ؿبمل گشاتگاي ثيناي )   تشين يباته ؿبيغ

ثبؿانذم مياضا     دسصاذ( ماي   2391ثيمابس    11ي وػمي )دسصذ( و هب
وننااذ  سيفالوااغ  هاابي ثاابليني مطااشح نـاابنه اشاوانااي ؿااىبيبت و

ثيمابس( و دس گاشو     17دسصذ ) 5391گبػتشواصوابطيبل دس گشو  موسد 
 (م2ثيمبس( ثه دػت ومذ )جذول  14دسصذ ) 2195ؿبهذ 

 
 

ّا اًِتَسيع عالئن ٍ ًش -2جذٍل   

 P گزٍُ اًحزاف سپتَم CRSگزٍُ  
 391 (=65nدسصذ) 133 (=31nدسصذ) 9699 گشاتگي ثيني

 39331 (=2nدسصذ) 391 (=29nدسصذ) 9396 تشؿحبت پـت حلك
 393 (=15nدسصذ) 2391 (=13nدسصذ) 3193 هبي وػمي/ ونوػمي
 3932 (=11nدسصذ) 1699 (=12nدسصذ) 3795 ػشدسد/ دسد صوست

 39331 (=1nدسصذ) 195 (=13nدسصذ) 4396 گلوصبس وشد  
 39331 - (=24nدسصذ) 75 ػشاه

 391 - (=1nدسصذ) 391 گلودسد مضمن
 39331 (=14nدسصذ) 2195 (=17nدسصذ) 5391 ػالئم سيفالوغ

 39331 - (=29nدسصذ) 9396 چشن دس مئبتوع ميبني
 39331 - (=12nدسصذ) 3795 چشن دس مئبتوع اولبني
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 399 (=6nدسصذ) 992 (=3nدسصذ) 994 ؿبخه تحتبني هبي شتشواي
 39337 (=1nدسصذ) 195 (=5nدسصذ) 1596 هبي شتشواي ؿبخه ميبني

 399 (=1nدسصذ) 195 (=5nدسصذ) 1596 وونىب ثولوصا
 

هبي اشونتبل و اػفنوئيذ ثودناذ   هبي دسگيش ػينوع تشين ػينوع ؿبيغ
هابي   صذ( و پغ اص ونهب ثه تشتيت ػاينوع دس 75)هش يه ثب اشاواني 

 3494ثيمابس    11دسصاذ( و مابگضيالسي )   5692ثيمبس   18اتموئيذ )
دسصذ( پب  ػاينوصيت وجاود    2891ثيمبس ) 9دسصذ( لشاس داؿتنذم دس 

 داؿتم
( داساي PCRپليماشاص )   ثيمبساني وه ثشاػبع نتابي  وصماو  صنجياش    

 16دسصاذ )  53ساي توصياغ  ولونيضاػيو  هليىوثبوتش پيلوسي ثودنذ دا
ثيمابس( دس گاشو  ماوسد     7دسصاذ )  1191ثيمبس( دس گشو  ؿبهذ و تنهب 

(م ثب توجاه  P <0.001داس اػت ) بسي مؼنيثودنذ وه اين اص لحبظ وم
-299دسصاذ    95)محذود اطميناب    8928ثشاثش  odds ratioثه 

هبي مخبطي اص نظش ولونيضاػيو   ( ؿبنغ مثجت ؿذ  نمونه 23959
ثشاثااش ثاايؾ اص  8928حااذود  CRSوثاابوتشپيلوسي دس ثيماابسا  هليى

 اػتم CRSثيمبسا  غيش مجتال ثه 
داسي ثين ولونيضاػيو  هليىوثبوتش پيلوسي و محل  استجبط ومبسي مؼني

 (م 3ػينوع دسگيش وجود نذاؿت )جذول 

 

 ّاي هختلف تَسيع فزاٍاًي كلًَيشاسيَى ّليكَباكتز پيلَري در سيٌَس -3جذٍل 

 كلًَيشاسيَى ّليكَباكتز پيلَري فزاٍاًي س درگيزسيٌَ

 دسصذ( 4598ثيمبس ) 11 دسصذ( 75ثيمبس ) 24 فزًٍتال

 دسصذ( 5595ثيمبس ) 13 دسصذ( 5692ثيمبس ) 18 اتوَئيذ

 دسصذ( 6396ثيمبس ) 7 دسصذ( 3494ثيمبس ) 11 هاگشيالري

 دسصذ( 4598ثيمبس ) 11 دسصذ( 75ثيمبس ) 24 اسفٌَييذ

 دسصذ( 6295ثيمبس ) 5 دسصذ( 2891ثيمبس ) 9 َسيتپاى سيٌ

 
هاابي پبساناابصال ثااب  ش ثشسػااي وماابسي ولونيضاػاايو  ػااينوع اص نظاا

هبي سيفالوغ گبػتشواصوابطيبل دس گاشو    ىوثبوتش پيلوسي و نـبنههلي
ثيماابس داساي  16دسصااذ( اص مجمااوع  6295ثيماابس ) 13مااوسد  دس 

دسصاذ( اص   43975يمابس ) ث 7ولونيضاػيو  هليىوثابوتش پيلاوسي و دس   
ثيمبس ثذو  ولونيضاػيو  ػالئم سيفالوغ وجود داؿاتم   16مجموع 

 داسي دس اين صمينه وجود نذاسدم نياستجبط مؼ P= 392ثب توجه ثه 
 

   بحث                                                          
 

 هيا دس تشو 2332و همىبسانؾ دس ػابل   Ozdekوه  يا دس مطبلؼه
 يلوسيىوثابوتشپ يوجاود هل  يثه ثشسػ PCRانجبد دادنذ  ثب اػتفبد  اص 

دوس   هيا ماضمن پاغ اص    تينوصينوػا يثب و ثذو  س مبسا يدس مخبط ث
گشاتناذ   جهينت نيچن ـب يپشداخته ؿذم ا يىيوتيث يدسمب  ونت ىمبههي

مجاتال ثاه     مبسا يث نوعيسا اص مخبط ػ يلوسيىوثبوتشپيهل توا  يوه م
واه دسػابل    گاش يد يا م دس مطبلؼه[15]مضمن جذا وشد  تينوصينوػيس

 يو همىااابسا  و Morinakaدس طاپااان منتـاااش ؿاااذ   2333

 نوعيو ػ ينيث يمخبط يهب دس ثبات يلوسيىوثبوتشپيهل و يضاػيولون
موسد  PCRمضمن ثه سوؽ  تينوصينوػيس ثب مبسا يسا دس ث يالسيمبگض
 يلوسيىوثابوتشپ يمطبلؼاه نـاب  داد واه هل    نيا لاشاس دادناذم ا   يثشسػ

 تينوصينوػا يثب س مبسا يث نوعيو ػ ينيث يثبات يهب دس نمونه توانذ يم
م [16]وجود داؿته ثبؿاذ   يلوسيىوثبوتشپيمضمن ثب ػفونت همضمب  هل

م ذيثه انجبد سػا  Dinisدس پشتغبل توػط  يا مطبلؼه 2336دس ػبل 
 باتنيااگشاتنااذ وااه ثااب توجااه ثااه   جااهينت نيچناا بسانؾاو و همىاا

هاش دو گاشو  ماوسد و ؿابهذ       نوعيدس مخابط ػا   يلوسيتشپىوثبويهل
 تينوصينوػا يػناوا  ػبمال پابتوط  دس س   ه سا ث ؼمياسگبن نيا توا  ينم

ثاه   يمطبلؼه واه دس واش  جناوث    نيشتشيم دس اخ[17]وشد  يمضمن تلم
 يلوسيىوثابوتشپ يهل وعيؿ يو همىبسانؾ ثه ثشسػ Kim ذ يانجبد سػ
مطبلؼه  نيمضمن پشداختنذم دس ا تيصنوينوػيثب س مبسا يث ينيدس حفش  ث

 يثشسػا  يميؼتوؿيمونوهيوص و ا اوس  يهب اخز ؿذ  ثب سوؽ يهب نمونه
اااشاد   نونبصاليدس مخابط ػا   يلوسيىوثبوتشپيو نـب  داد وه هل ذيگشد

داسد  ػبلمنؼجت ثه ااشاد  يـتشيث وعيمضمن ؿ تينوصينوػيمجتال ثه س
 م[18]
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يىوثابوتش پيلاوسي دس مخابط    مب ثاه ثشسػاي ولونيضاػايو  هل    مطبلؼه
 ureCمضمن ثب اػتفبد  اص متاذ   تينوصينوػيػينونبصال مجتاليب  ثه س

(glmM) gene PCR پشداصد يم  
جانغ دس دو گاشو  ماوسد و ؿابهذ     ممبيؼه الگاوي توصياغ ػان و     ثب

اص اين نظش وجود ناذاسدم ػاذد   داسي  يبثيم وه تفبوت ومبسي مؼني دسمي
دس دو گشو  هموط  ثاود  سا نـاب     داسي تفبوت ػني و جنؼي مؼني

 ثبؿذم وننذگي ونهب مي د  و دس نتيجه ثه مؼني ػذد مخذوؽدا
تاشين ؿاىبيت دس گاشو      هبي ثبليني  ؿابيغ  نظش الگوي توصيغ يباته اص

 موسد گشاتگي ثيني و تشؿحبت پـات حلاك ثاود  و دس گاشو  ؿابهذ     
شسػاي  هبي ماوسد ث  ثبؿذم ثب توجه ثه مبهيت ثيمبسي گشاتگي ثيني مي

 ؿيوع ػالئم اوق غيشاختصبصي ثود  و توجيه منطمي داسدم
نظش الگوي توصيغ ػينوع دسگيش  ثنب ثش ؿواهذ ساديولوطيه موجاود   اص

هبي  هب  ػينوع تشين ػينوع اػىن ثيمبسا  گشو  موسد ؿبيغ CTدس 
 ثبؿذم دسصذ( مي 75و اػفنوئيذ )هش وذاد اشونتبل 
داسي اص نظاش وجاود    مؼناي  ماب نـاب  داد واه تفابوت ومابسي      مطبلؼه

 ولونيضاػيو  هليىوثبوتش پيلوسي ثين دو گاشو  ماوسد و ؿابهذ وجاود    
ثشاثاش   8928ثه نحوي وه ؿبنغ ولونيضاػيو  دس گاشو  ماوسد    داسد 

 ثيؾ اص گشو  ؿبهذ اػتم
ؿذ  هليىوثبوتش پيلوسي اص مخبط ػينونبصال ثيمابسا  مجاتال ثاه     جذا

CRS ػاينوصيت  وتشي دس پابتوطنض وننذ  نمؾ احتمبلي اين ثب مطشح 
ؿاود   س نتبي  مطبلؼبت مختلف مـابهذ  ماي  مضمن اػتم تفبوتي وه د

ثب هليىوثبوتش  ػفونتتوانذ نبؿي اص تفبوت دس توصيغ اپيذميولوطيه  مي
هبي ثه وبس گشاته ؿذ   بطك مختلف و همچنين تفبوت دس سوؽدس من

 جهت اثجبت ولونيضاػيو  و  ثبؿذم
ػاي نتابي  حابئض اهميات اػات مبهيات       ديگاشي واه دس ثشس   لهأمؼ

هليىوثبوتش پيلاوسي اػاتم اص ونجاب واه ايان       patchyولونيضاػيو  
ؿود   ولونيض  مي patchyثبوتشي دس نمبط مختلف مخبط ثه صوست 

ممىن اػت دس يه نمونه ثيوپؼي مخبطي ػليشغم ػفونات ولاي ثاب    

ػفونات ثاه طاوس وابرة      ههليىوثبوتش نتيجه ثشسػي منفي و دس نتيج
 نفي گضاسؽ گشددمم
نظش استجبط ولونيضاػيو  هليىوثبوتش پيلوسي دس مخبط ػاينونبصال و   اص

ػالئم سيفالوغ گبػتشو اصوابطيابل دس ثيمابسا  مجاتال ثاه ػاينوصيت      
اي ولونيضاػيو  داساي دسصذ ثيمبسا  داس 6295مضمن  دس اين مطبلؼه 

ن وننذ  سيفالوغ ثودناذ و دس ممبثال مياضا  وجاود ايا      ػالئم مطشح
ودم ايان تفابوت اص نظاش    ثا  56925ولونيضاػيو   ابلذػالئم دس گشو  

 داس نيؼتم ومبسي مؼني
مطبلؼه مب ثشسػي سيفالوغ گبػتشو اصوابطيابل ثاه صاوست ػيناي      دس

صوست نگشات و وجود هليىوثبوتش دس مؼذ  مـخص نـاذ  اػاتم اص   
ونجب وه ثشخي ػالئم سيفالوغ نظيش ديؼفبطي  گلوثوع اابسنظيوع   

وااابطي  گشاتگااي صااذا  گلااودسد  ػااشاه  صاابس وااشد  گلااو    ادين
هم وؿابني داسد  اص   CRSالسنگواػ بػم و خؼتگي صذا ثاب ػالئام   

ػالئم والػيه سيفالوغ يؼناي ػاوصؽ ػاشدل  سگوسطيتبػايو  و     
تشؽ واشد  ثاشاي غشثابلگشي اص نظاش سيفالواغ گبػاتشواصوابطيبل       

ثاذو  ػالمات    دماواس اػتفبد  ؿذم ثب توجه ثه موسد اوق و نيض وجاود  
سيفالوغ دس جبمؼه  اشاواني سيفالوغ دس جبمؼه موسد مطبلؼاه ومتاش   

 اص حذ والؼي تخمين صد  ؿذ  اػتم
 

 گيی  نتيجه                                                 
 

ثشاػبع نتبي  اين مطبلؼه ميضا  ولونيضاػيو  هليىوثبوتش پيلاوسي دس  
يت مضمن ثه طوس لبثل توجاه  ال ثه ػينوصمخبط ػينونبصال ثيمبسا  مجت

مجتال دس گشو  ؿبهذ ثاود  اػاتم ايان     داسي ثيؾ اص ااشاد غيش و مؼني
اتيولوطياه   يباته احتمبل وجود هليىوثبوتشپيلوسي سا ثه ػنوا  ػبمال 

 ونذم ػينوصيت مضمن مطشح مي

                           

 

 

 

 

    میاجع   
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