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Background and Objective: Stroke is the third most common cause of
death in developed countries and the most common disabling neurological
disease. There are several risk factors for stroke. Regarding this, the present
study was conducted to investigate the effect of Helicobacter pylori antibody
on the incidence of stroke.
Materials and Methods: This case-control study was conducted on 50
patients (i.e., case group) with stroke admitted to Sina Teaching Hospital of
Hamadan, Iran, using convenience sampling method. This group was
compared with 50 healthy controls in terms of the serum level of
Helicobacter pylori antibody. The data were analyzed using SPSS software
(version 21) using proper statistical tests at 95% confidence interval.
Results: The mean serum levels of Helicobacter pylori antibody in the case
and control groups were 25.93±44.03 and 35.36±41.25 Uarb/ml,
respectively (P=0.108). In addition, the serum levels of this antibody were
obtained as 20.78 and 35.84 (P=0.055) in the females and 31.51 and 34.31
(P=0.501) in the males of the control and case groups, respectively. The
Spearman correlation coefficient revealed a positive but insignificant
relationship between age and serum antibody level of Helicobacter pylori in
both groups (r=0.150; P=0.13).
Conclusion: As the findings indicated, the stroke patients had a lower serum
level of Helicobacter pylori antibody, compared to the healthy non-stroke
patients; however, this difference was not statistically significant.
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1318/07/14 :
تاریخ پذیرش مقاله1318/11/02 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :سکته مغزی يا استروک سومین علت شايع مرگ و میر در کشورهای توسعهيافته بوده و
شايعترين بیماری ناتوانکننده نورولوژيک میباشد .ريسکفاکتورهای متعددی برای ابتال به استروک وجود
دارد .در اين راستا ،در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر سطح سرمی آنتیبادی هلیکوباکتر پیلوری بر بروز استروک
پرداخته شد.
مواد و روشها :در مطالعه مورد -شاهدی حاضر 00 ،بیمار مبتال به استروک بستری در مرکز آموزشی -درمانی
"سینا" شهر همدان (گروه مورد) به روش نمونهگیری آسان انتخاب گرديدند و از نظر سطح سرمی آنتیبادی
هلیکوباکتر پیلوری با  00فرد سالم (گروه شاهد) مقايسه شدند .دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار
 SPSS 21و آزمونهای آماری متناسب در سطح اطمینان  10درصد تجزيه و تحلیل گرديدند.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار سطح سرمی آنتیبادی هلیکوباکتر پیلوری در گروه مورد و شاهد بهترتیب
معادل  20/13±44/03و  Uarb/ml 30/33±41/20بود ( .)P=0/1018میانگین سطح سرمی هلیکوباکتر
پیلوری در زنان گروه مورد و شاهد بهترتیب برابر با  20/78و  )P=0/000( 30/84و در مردان معادل 31/01
و  34/31محاسبه گرديد ( .)P=0/001ضريب همبستگی  Spearmanبین سن و سطح سرمی هلیکوباکتر
پیلوری در بیماران مبتال به استروک و گروه شاهد ،مثبت و غیر معنادار بود (.)r=0/100 ،P=0/138
نتیجهگیری :سطح سرمی آنتی بادی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتال به استروک کمتر از افراد سالم غیر
مبتال بود .اين امکان وجود دارد که باکتری هلیکوباکتر پیلوری نقش محافظتی در پیشگیری از بروز استروک
داشته باشد؛ اما از نظر آماری معنادار نمیباشد.
واژگان کلیدی :سکته مغزی ،عوامل خطر ،هلیکوباکتر پیلوری

مقدمه
سکککته مغزی يا اسککتروک يک تشککخین بالینی اسککت که
بیمکاری عروق مغز را مطر میکنکد .بیمکاریهای عروق مغزی
دومین علت شايع مرگ و بهطور کلی ششمین علت منجر به بار
اضکافی بیماریها میباشکند که انتظار میرود تا سککال  2020به
رده چهارم برسند ].[1
در اکثر کشککورهای توسککعهيافته ،در بین تمام بیماریهای
نورولوژيک بالغین ،اسکتروک در مقام اول از نظر شیو و اهمیت
قرار دارد .حداقل نیمی از اختالالت نورولوژيک در يک بیمارستان
عمومی را بیماران اسکککتروک به خود اخت کککا میدهند ].[2
فرايند پاتولوژيک عروقی در اسکککتروک میتواند ايسککککمیک يا
هموراژيک باشد ] .[3-3سکتههای مغزی به عنوان سومین علت
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مرگ و میر در جهان پس از سکتههای قلبی و سرطانها مطر
میباشند .همچنین بهعنوان اولین علت ناتوانی دائمی بهويژه در
افراد باالی  30سکال شکناخته شکدهاند ] .[7ساالنه  4/4میلیون
مرگ ناشکی از استروک اتفاق میافتد که حدود  3میلیون مورد
از آن مربوط به کشورهای درحال توسعه میباشد .استروک يک
مشکککل عمده در بهداشککت و سککالمت عمومی اسککت که سککهم
قابلتوجهی از بار مالی مربوط به اختالالت نورولوژيک را به خود
اخت ا میدهد ] .[8با اين وجود ،فاکتورهای پیشبینیکننده
پیامد بیماری به وضو مشخن نشده است ].[1
نکته قابلتوجه اين است که ايککن بیماری بهطکور ناگهکانی
رخ میدهد و پزشکککان میتوانند افرادی را که در معرض ابکتال
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نقش هلیکوباکتر پیلوری در استروک

بککککه آن هسکککککتند ،مشکخن کنند ] .[10هايپرتنشن ،ديابت
ملیتوس ،هايپرکلسککترولمیا ،اسککتعمال سککیگار ،فیبريالسککیون
دهلیزی ،کمتحرکی ،چککاقی و سککککابقککه خککانوادگی مثبککت،
ريسککفاکتورهای اصکلی اسکتروک میباشند .در جوامع پرخطر
معموالً بیش از سککککه ريسکککککفککاکتور در هر فرد وجود دارد
] .[11-13سکککن نیز يکی از ريسککککفاکتورهای سککککته مغزی
میباشد .نتايج مطالعکات گذشته حاکی از آن هستند که به ازای
هر دهه افکزايش سکن پس از  00سالگی ،خطر ابتال به استروک
دو برابر میشود ].[14
هلیکوباکتر پیلوری شکايعترين عفونت میکروبی در سککراسر
جهان است و تخمین زده میشود که  00درصد از مردم دنیا به
آن آلوده باشککند .اين عفونت در  00تا  10درصککد از مبتاليان به
زخمهکای معده و دئودنوم مشکککاهده میشکککود .آلودگی به اين
باکتری با افزايش سن ،افزايش يافته و در حقیقت وابسته به سن
میباشد؛ بهطوری که شیو آن در افراد زير  30سال 10 ،درصد
و در افراد باالی  30سکککال 30 ،درصکککد میباشکککد .آلودگی به
هلیکوبککاکتر پیلوری در افراد بککا طبقککه اقت کککادی -اجتمککاعی
پايینتر ،بیشکتر مشاهده میشود و اگر اين عفونت درمان نشود،
تا آخر عمر پايدار میماند ].[10
گفته شده است که برخی از عوامل عفونی میتوانند در ابتال
بکه بیماریهای نورولوژيک ] [13از جمله اسکککتروک ][17،18
نقش داشککته باشککند .در اين راسککتا به ارتباط مثبت بین عفونت
هلیکوباکتر پیلوری با اسکتروک اشاره شده است ] .[11،20يکی
از داليلی که نشککان میدهد عفونت هلیکوباکتر پیلوری میتواند
موجکب آترواسککککلروز عروق شکککود ،تکأثیر راديکالهای آزاد و
مکانیسککمهای ايمنی که تأثیر مسککتقیمی بر سککیسککتم انعقادی
دارند ،میباشکد .عفونت حاصل از اين باکتری میتواند با افزايش
سکطح سرمی فیبرينوژن ،قطعات پروترومبینPlasminogen- ،
 activating Inhibitor-1و فاکتور  ،VIIوضککعیت پروترومبیک
ايجاد کند .ارتباط ديگری که مت کککور اسکککت ،احتماالً به دنبال
اکسکیداسکیون لیپید در پی کاهش آنتیاکسیدانها و يا افزايش
سکطح سکیتوکاينها رخ میدهد ] .[11،21،22عفونت حاصل از
باکتری هلیکوباکتر پیلوری با افزايش فعالیت سلولهای  Tو نیز
سکاير پاسک های التهابی منجر به پارهشککدن پالک ،پیشرفت به
سکککمکت سکککندرمهای ايسککککمیک حاد و افزايش نهايی پالک
آترواسکلروز میشود ].[23
در مطالعه صکورتگرفته توسط موسوی و همکاران در مورد
تیتر آنتیبادی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتال به اسککتروک
ايسککککمیک مغزی نشکککان داده شکککد که بین بیماران مبتال به
اسکککتروک و گروه کنترل بکه لحکاظ تیتر آنتیبادی هلیکوباکتر
پیلوری از نظر  IgGو  IgAو فراوانی مثبککتبودن آنهککا تفککاوت
آماری معناداری وجود ندارد ].[24
يانگ و همکاران نیز در کشککور کره جنوبی گزارش نمودند
که ارتباطی بین عفونت حاصل از ابتال به هلیکوباکتر پیلوری و
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بیمککاری عروق کوچککک وجود نککدارد و ابتال بککه اين عفونککت
نمیتواند ريسکککفاکتوری برای بیماریهای میکروسکککوپیک
مغزی باشد ].[20
همچنین سکاگار و همکاران در پژوهشی که در کشور هند
انجام دادند ،فرضکیه ارتباط بین عفونت با هلیکوباکتر و سکته
مغزی ايسککککمیکک را تأيید نمودند؛ اما ارتباط قابلتوجهی را
بین سکککروپوزيتیو هلیکوباکتر و پالک ناپايدار کاروتید گزارش
نکردند ].[23
مطالعه ای نیز توسککط پیترويوسککتی و همکاران با موضککو
ارتبککاط بین عفونککت هلیکوبککاکتر پیلوری نو  Cag Aبککا
سککته های مغزی آترواسککلروتیک در کشور ايتالیا انجام شد.
آن هکا به اين نتیجه رسکککیدند که ارتباط بین هلیکوباکتر نو
 Cag Aدر بیماریهای حاد مغزی -عروقی بیشکککتر از سکککاير
گروهها میباشد ].[27
همچنین در مطالعهای که توسط هانگ و همکاران در کشور
چین انجام شد ،محققان به اين نتیجه رسیدند که ابتالی مزمن
به هلیکوباکتر پیلوری  HP-1بهطور معناداری با افزايش ريسک
اسککتروک ايسکککمیک بهويژه نو غیرآمبولیک آن ارتباط دارد و
درمان ضککد هلیکوباکتر پیلوری ممکن اسککت در پیشککگیری از
استروک ايسکمیک مؤثر باشد ].[28
با توجه به نتايج مطالعات بیانشده وتناقض در وجود ارتباط
يا عدم ارتباط هلیکوباکتر پیلوری و بیماری اسکککتروک ،مطالعه
حاضر با هدف تعیین سطح سرمی آنتیبادی هلیکوباکتر پیلوری
در بیماران با اسککتروک بسککتری در بخش نورولوژی بیمارسککتان
فرشچیان (سینا) همدان انجام شد.
مواد و روش ها
مطکالعه مورد -شکککاهدی حاضکککر به روش نمونهگیری غیر
احتمالی آسکان در سال  1317انجام شد .براساس فرمول آماری
و مقايسه نسبت در دو جامعه ،حجم نمونه برای هر گروه  00نفر
و در مجمو  100نفر در نظر گرفته شد.
گروه مورد بیمککاران مبتال بکه اسکککتروک بودنکد کککه پس از
تشککخین اسککتروک طی  24سککاعت اول بسککتری وارد مطالعه
شککدند .گروه شککاهد نیز افراد سککالمی بودند که بهعنوان همراه
بیمار در بیمارستان حضور داشتند و با تمايل وارد مطالعه شدند.
اگرچه سعی بر آن بود که دو گروه از نظر سن و جنس در مرحله
گردآوری دادهها همسکان شوند؛ اما به دلیل همساننبودن گروه
مورد و شککاهد از نظر سککن و جنس ،اثر مخدوشکنندگی جنس
در مرحلکه تجزيکه و تحلیکل دادههکا با طبقهبندی بیماران و در
سطح زيرطبقهها حذف شد .بايد خاطرنشان ساخت که در مورد
سککن به دلیل عدم همبسککتگی معنادار سککن با سککطح سککرمی
آنتیبادی هلیکوباکتر پیلوری ،گروهبندی سنی صورت نگرفت.
نمونهگیری خون از هر دو گروه مورد و شککاهد جهت تعیین
میزان آنتیبادی سرمی هلیکوباکتر پیلوری توسط يک کارشناس
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مظاهری و همکاران

پرسشنامه ها پس از تکمیل در نرمافزار  SPSS 16ثبت
گرديدند .اطالعات توصیفی دادههای کیفی بهصورت جدول،
نمودار ،نسبت و درصد بیان شدند و برای تجزيه و تحلیل ساير
اطالعات از آزمونهای آماری ،Kolmogorov–Smirnov
 ،Spearmanمن -ويتنی و کروسکال والیس استفاده شد .کلیه
تحلیلها در سطح اطمینان  10درصد صورت گرفت و سطح
معناداری کمتر از  0/00در نظر گرفته شد.

پرستاری صورت گرفت و پس از سانتريفیوژ ،سرم آنها جدا شد
و در دمای کمتر از  20درجه سانتیگراد نگهداری گرديد .روش
محاسکککبه ،آزمون سکککرولوژيک Enzyme-linked ( ELISA
 )Immunosorbent Assayبا اندازهگیری آنتیبادی  IgGبود.
حسکاسیت اين آزمون بین  10تا  100درصد گزارش شده است
].[24،21،30
در اين مطالعه از کیت  )Italy( Equiparاستفاده شد .واحد
سنجش اين کیت  Uarb/mlاست .کلیه مراحل آزمايش براساس
دستورالعمل کیت انجام شد.
جهککت جمعآوری بیمککاران مورد نظر از همکککاری تمککامی
اساتید گروه نورولوژی بهره گرفته شد .تمامی آزمايشات در يک
آزمايشکککگاه و توسکککط يک نفر انجام شکککدند .بهمنظور انتقال و
نگهکداری منکاسکککب نمونکهها تا زمان آزمايش ،تمهیداتی چون
هماهنگی با کارکنان آزمايشککگاه و اطمینان از صککحت وسککايل
آزمايش و شکککرايط نگهداری فراهم آمد .اطالعات مربوط به هر
بیمار در پرسشنامهای از پیش طراحیشده وارد گرديد.
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از:
تشکخین استروک در  24ساعت اول بیماری ،رضايت بیمار
يا فرد شاهد جهت شرکت در مطالعه ،نداشتن سابقه قبلی سکته
مغزی ،نداشکتن سکابقه نارسايی کلیوی يا کبدی ،نداشتن سابقه
ابتال به سرطان ،نداشتن سابقه بیماری عفونی فعال طی يک ماه
گذشکته ،نداشتن سابقه تروما يا جراحی طی يک ماه اخیر ،عدم
بارداری ،نداشککتن سککابقه بیماری کالژن واسکککوالر و يا م ککرف
ايمونوساپرسیو.
عدم مراجعه برای انجام آزمايشات الزم ،عدم مراجعه مجدد
برای پیگیری و ارائکه نتکايج آزمايشکککات نیز به عنوان معیارهای
خروج در نظر گرفته شدند.

یافته ها
در اين مطالعه  00بیمار مبتال به اسکتروک با  00فرد سالم
غیر مبتال به آن مورد بررسککی قرار گرفتند .از نظر جنسککیت ،در
گروه مورد و شککاهد بهترتیب  48و  28درصککد مرد و  02و 72
درصد زن بودند (.)P=0/031
میانگین و انحراف معیار سکککنی بیماران مبتال به اسکککتروک
 71/08±11/38سکال با حداقل  00و حداکثر  81سال بود .اين
میانگین در گروه شککاهد معادل  31/18±14/34سککال با حداقل
 18و حداکثر  83سال محاسبه شد (.)P<0/001
بکا توجکه بکه يکافتکههکای جکدول  ،1بین بیمکاران مبتال به
اسکتروک و گروه شکاهد از نظر سطح سرمی هلیکوباکتر پیلوری
تفاوت آماری معناداری وجود نداشت.
نتايج آزمون آماری بین بیماران مبتال به استروک و گروه
شاهد به تفکیک زن و مرد از نظر سطح سرمی هلیکوباکتر پیلوری
تفاوت آماری معناداری را نشان ندادند (جدول .)2
با توجه به نتايج ضريب همبستگی  ،Spearmanبین سن و
سطح سرمی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتال به استروک و
گروه شاهد همبستگی معناداری وجود ندارد (،P=0/138
.)r=-0/100

جدول  :9میانگین و انحراف معیار سطح سرمی آنتیبادی هلیکوباکتر پیلوری در دو گروه مورد و شاهد
گروه

سطح سرمی هلیکوباکتر پیلوری ()Uarb/ml
میانگین
انحراف معیار
میانه
حداقل
حداکثر

مورد

شاهد

20/13
44/03
0/70
1/1
170

30/33
41/20
7/40
1/2
123

سطح معناداری

*

0/108

* آزمون من -ويتنی
جدول  :2میانگین و انحراف معیار سطح سرمی آنتیبادی هلیکوباکتر پیلوری در گروه مورد و شاهد به تفکیک جنسیت
گروه
جنسیت
مرد
زن

مورد

شاهد

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

31/01±47/40
20/78±40/12

34/31±38/83
30/84±42/33

سطح معناداری

*

0/001
0/000

* آزمون من -ويتنی
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جدول  :3میانگین و انحراف معیار آنتیبادی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتال به استروک بر حسب عوامل خطر آن
سابقه ابتال
متغیر

تعداد (نفر)

سطح معناداری

دارد

ندارد

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

فشار خون

3

14/37±11/01

23/30±40/17

0/131

ديابت

12

13/11±13/77

21/03±43/01

0/247

بیماری قلبی

18

13/33±30/00

31/32±47/83

0/303

آنژين پکتورالیس

13

21/40±41/01

27/02±40/40

0/883

MI

10

20/28±43/42

23/01±44/03

0/271

CABG

2

77/40±104/01

23/78±40/10

0/444

آريتمی

1

1/80±0/00

23/42±44/34

0/280

سابقه TIA

3

32/30±17/33

23/01±31/41

0/343

سابقه استروک قبلی

3

4/43±3/71

28/83±43/20

0/018

TPA

2

40/21±23/40

23/12±44/82

0/021

بکا توجکه به جدول  3و نتايج آزمون ناپارامتری من -ويتنی
میتوان گفت که بین سکابقه ابتال به ديابت ،فشار خون ،بیماری
قلبی ،آنژين پکتورالیس ،سککککتککه قلبی ( MI: Myocardial
 ،)Infarctionجکراحکی بککای پکس عکروق کککرونر ( CABG:
 ،)Coronary Artery Bypass Graftingآريتمی ،سککککتککه
گذرای مغزی ( ،)TIA: Transient Ischemic Attackسککابقه
اسکککتروک قبلی و افرادی کککه داروی آلتپالز ( )TPAدريککافککت
میکردند ،از نظر میانگین سککطح سککرمی آنتیبادی هلیکوباکتر
پیلوری تفاوت آماری معناداری وجود ندارد.
با توجه به نتايج آزمون ناپارامتری کروسکال والیس در
بیماران مبتال به استروک بین سابقه استعمال سیگار و پروفايل
چربی غیر نرمال با میانگین سطح سرمی آنتیبادی هلیکوباکتر
پیلوری تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد.
بحث
مهمترين يافته مطالعه حاضکککر اين بود که میانگین سکککطح
سکککرمی آنتیبککادی هلیکوبککاکتر پیلوری در بیمککاران مبتال بککه
استروک کمتر از گروه شاهد غیر مبتال به استروک است.
همسککو با نتايج مطالعه حاضککر ،در متاآنالیز صککورتگرفته
توسککط يو و همکاران نسککبت شککانس کلی ابتال به اسککتروک در
بیماران هلیکوباکتری مثبت معادل  0/13گزارش گرديد؛ اما بین
ابتال به هلیکوباکتر پیلوری با اسککتروک ارتباط قوی و معناداری
مشاهده نشد ].[31
نتايج مطالعه انجامشده توسط موسوی و همکاران نیز حاکی
از آن بودند که بین بیماران مبتال به اسککتروک و گروه کنترل از
نظر تیتر آنتیبکادی هلیکوباکتر پیلوری به لحاظ  IgGو  IgAو
فراوانی مثبکتبودن آنهکا تفکاوت آماری معناداری وجود ندارد
] .[24نتايج مطالعه حاضر و مطالعه موسوی از نظر روششناسی
شکککبیه به يکديگر بودند .اگرچه حجم نمونه در مطالعه حاضکککر
کمتر بود و  IgAو مثبککتبودن ابتال بککه هلیکوبککاکتر پیلوری
290

اندازهگیری نشکککد؛ اما يافتههای مطالعه حاضکککر در زمینه عدم
مشاهده اختالف آماری معنادار بین بیماران مبتال به استروک و
گروه شکاهد از نظر تیتر آنتیبادی  IgGبا نتايج مطالعه موسوی
و همکاران همخوانی داشت.
در مطالعه صکورتگرفته توسط يانگ و همکاران در کشور
کره جنوبی نیز ارتبککاطی بین عفونککت هلیکوبککاکتر پیلوری و
بیماری عروق کوچک مشکککاهده نشکککد .محققان نتیجهگیری
نمودند که ابتال به اين عفونت نمیتواند ريسکککفاکتوری برای
بیماری های میکروسککککوپیک مغزی باشکککد ] .[20در مطالعه
حاضکککر به جای ابتالی به عفونت ،سکککطح سکککرمی آنتیبادی
هلیکوبککاکتر پیلوری ارزيککابی شکککد .بر خالف روش بککه کککار
گرفتهشده در مطالعه يانگ و همکاران ،در مطالعه حاضر گروه
شککاهد غیر مبتال به اسککتروک به منظور انجام مقايسککه در نظر
گرفته شکککد .با اين وجود ،نتايج دو مطالعه با يکديگر مطابقت
داشتند.
در دو مطالعه ساگار و همکاران در کشور هند ] [23و هانگ
و همکاران در کشکککور چین ] [28که در ارتباط با بیماران مبتال
به اسکتروک ايسککمیک و گروه کنترل انجام شد ،ارتباط آماری
معناداری بین عفونت هلیکوباکتر و سککککته مغزی ايسککککمیک
گزارش گرديد .در مطالعه حاضکککر بهجای عفونت به هلیکوباکتر
پیلوری ،سطح سرمی آنتیبادی اندازهگیری شد که ممکن است
اين امر علت مغايرت نتايج ناشککی از آن باشککد .همسککو با نتايج
مطالعه حاضککر ،در مطالعه سککاگار و همکاران ارتباط قابلتوجهی
بین سککروپوزيتیو هلیکوباکتر و پالک ناپايدار کاروتید مشککاهده
نشککد .يکی ديگر از داليل مغايرت نتايج مطالعات ممکن اسککت
ناشی از تفاوت در حجم نمونه باشد .در مطالعه هانگ و همکاران
 17332بیمکار مبتال به هلیکوباکتر پیلوری و  31328فرد ديگر
بهعنوان گروه کنترل بررسکی شکدند .شايان ذکر است که 14/8
درصد از بیماران و  8/40درصد از افراد گروه کنترل دچار سکته
مغزی ايسکمیک شدند.
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مظاهری و همکاران

در دو پژوهش ديگر ککه توسکککط بکاسکککتیانی و همکاران و
پیترويوسککتی و همکاران در کشککور ايتالیا ] [27،32در ارتباط با
ابتال به عفونت هلیکوباکتر پیلوری نو  CagAبا سککککته مغزی
آترواسکککلروتیک انجام شککد ،نتايج نشککان دادند که سککويههای
 CagAمثبکت هلیکوبکاکتر پیلوری بکهطور معناداری با سککککته
مغزی آترواسککلروز مرتبط میباشند .همانطور که ذکر گرديد،
در مطالعه حاضککر سککطح سککرمی آنتیبادی هلیکوباکتر پیلوری
بکهجکای ابتال بکه عفونکت هلیکوبکاکتر پیلوری نو  CagAمورد
ارزيابی قرار گرفت .از سکککوی ديگر ،حجم نمونه مطالعه حاضکککر
کمتر از دو مطالعه يادشکککده بود که اين موارد ممکن اسکککت از
داليل مغايرت نتايج مطالعات باشد.
در مطالعه حاضکر در بیماران مبتال به اسککتروک بین سککابقه
ابتال به ديابت ،فشار خون ،بیماری قلبی ،آنژين پکتورالیس،MI ،
 ،CABGآريتمی ،TIA ،سککابقه اسککتروک قبلی ،سککابقه ،TPA
سابقه استعمال سیگار ،پروفايل چربی و پیامدهای پنومونی حین
بسککتری )Urinary Tract Infection( UTI ،حین بسککتری،
 )Deep Vein Thrombosis( DVTو مرگ از نظر میانگین
سکککطح سکککرمی آنتیبکادی هلیکوبکاکتر پیلوری تفاوت آماری
معناداری مشککاهده نشککد که تقريباً با يافتههای سککاير مطالعات
ذکرشده همسو میباشد.
مهمترين محدوديت مطالعه حاضر ،کمبودن حجم نمونه به
دلیل محدوديت گروه شاهد واجد معیارهای ورود به مطالعه بود.
همساننبودن گروهها از نظر سن و جنس ،محدوديت ديگر اين
مطالعه بود؛ از اين رو پیشنهاد میشود طی يک مطالعه تحلیلی
بهصورت چند مرکزی و با روش کوهورت آيندهنگر يا گذشتهنگر،
تأثیر ابتال به هلیکوباکتر پیلوری بر بروز يا پیشگیری از بروز
استروک مورد بررسی قرار گیرد.
نتيجهگيري
در اين مطالعه سککطح سککرمی آنتیبادی هلیکوباکتر پیلوری
در بیماران مبتال به اسکتروک کمتر از افراد سالم غیر مبتال بود.
اين امکککان وجود دارد کککه بککاکتری هلیکوبککاکتر پیلوری نقش
محافظتی در پیشکگیری از بروز استروک داشته باشد؛ اما از نظر
آماری معنادار نمیباشد.

تشكر و قدرداني
اين مقاله برگرفته از پاياننامه دوره پزشکی عمومی م وب
دانشگاه علوم پزشکی همدان با شماره  1704112212میباشد.
بدينوسیله نويسندگان از همکاری و زحمات کلیه شرکتکنندگان
در طر و کارکنان بخش نورولوژی بیمارستان فرشچیان (سینا)
همدان قدردانی مینمايند.
تضاد منافع
هیچگونه تعارض منافعی در اين مطالعه گزارش نشده است.
مالحظات اخالقي
پژوهشکککگران در تمکامی مراحل انجام اين مطالعه مقید به
بیانیه هلسینکی بودند .برای حفظ محرمانگی اطالعات ،دادههای
مورد نیاز بهصورت بینام در چکلیست ثبت شدند.
 پیش از آغکاز طر  ،مجوز کمیته اخالق در پژوهش با کد IR.UMSHA.REC.1397.230از دانشکککگاه علوم پزشککککی
همدان اخذ شد.
 از بیماران و گروه شاهد در ابتدای ورود به مطالعه رضايتکتبی و آگاهانه اخذ گرديد .ورود به مطالعه داوطلبانه بود و عدم
تمايل بیماران نسبت به شرکت در مطالعه مانع اقدام درمانی آنها
نبود .هیچ هزينهای بر افراد تحمیل نشد.
سهم نویسندگان
نويسنده اول (پژوهشگر اصلی) :طراحی پروژه ،تدوين بخش
نتايج ،بحث و نگارش مقاله 40 :درصد؛ نويسنده دوم (پژوهشگر
اصلی) :مسئول مکاتبات ،تدوين مقدمه ،مشارکت در نگارش و
ويرايش مقاله 40 :درصد؛ نويسنده سوم (پژوهشگر همکار):
روششناسی و تحلیلگر آماری طر  10 :درصد؛ نويسنده چهارم
(پژوهشگر اصلی) :نوشتن پروپوزال ،جمعآوری نمونه و مشارکت
در تدوين نتايج 10 :درصد
حمایت مالي
اين مطالعه از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
پزشکی همدان پشتیبانی مالی شده است.
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