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 چکیدُ 

هؼذُ  در ػاهل ایجاد سخن ٍ التْاب یيتز ّلیىَ باوتز پیلَری هْن سهیٌِ ٍ ّدف:     
وِ تیتز  باؽذ یه IgG اس والط د ؽَ یوِ ػلیِ آى تَلیذ ه ّایی ی،یىی اس آًتی بادباؽذ یه

آگاّی اس ؽیَع ایي .باؽذ یتؾخیص هبتالیاى لبلی دارای اّویت ه ٍآى در عیز بیواری 
 پشؽىاى در اًتخاب ًحَُ درهاى بیواراى ووه ًوایذ.بیواری هی تَاًذ بِ 

ًفز اس بیواراى هزاجؼِ وٌٌذُ بِ آسهایؾگاُ  516در ایي هغالؼِ همغؼی تؼذاد  :رٍش ثزرسی
 IgGآسهایؼ آًتی بادی اس جذاعاسی عزم افزاد،  پظهَرد بزرعی لزار گزفتٌذ، 

 باوتزپیلَری بِ رٍػ االیشا اًجام ؽذ.لیىَّ

ًفز  51بَدًذ وِ  هثبت ًتیجِ ( دارای%2/30ًفز ) 156 یواراىؼذاد ول بـا س ت :ّب یبفتِ     
 درصذ 5/43در بیي هزداى هَارد هثبت  ( سى بَدًذ. درصذ%3/67ًفز ) 105( هزد ٍ 7/32%)

 درصذ 8/9عال با 45سًاى باالی  ٍ.بِ دعت آهذ درصذ 5/26بیؾتز اس سًاى بِ تٌْایی 
 را داؽتٌذ. هثبت هَارد بیؾتزیي درصذ

 45سًاى باالیّوچٌیي   .بَداس سًاى بیؼ  هزداى رد هَارد هثبت : درصذًتیجِ گیزی     
 هثبت را داؽتٌذ. ّای عٌی بیؾتزیي درصذ هَارد عال در بیي گزٍُ

 تْزاى ، االیشا ّلیىَ باوتز پیلَری،  کلیدی:ٍاصُ ّبی      
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 هقدهِ 

 یّا ػفًَت تزیي یغباوتز پیلَری یىی اس ؽا ّلیىَ       

ذ. ایي باؽ یجْاى ٍ بِ ٍیضُ وؾَر ّای در حال تَعؼِ ه

ػفًَت در وؾَرّای پیؾزفتِ در عٌیي باالتز ٍلی در جَاهغ 

ذ. ؽًَ یاس عٌیي وَدوی افزاد بِ آى آلَدُ ه در حال تَعؼِ

ٍضؼیت  ،هَاردی اسجولِ ٍضؼیت هحیظ سیغتغیز اس عي 

 (1،2)ذ.ًٍ صًتیه ًیش در ابتال بِ آى ًمؼ هْوی دار التصادی

 یلاس لب ّایی یواریایي باوتزی در اًغاى لادر بِ ایجاد ب

 یپپغ یظد ٍ دٍاسدِّ التْاب ،یتگاعتز اٍلغز، یهپپت

غیز تْاجوی ٍ  یّا .یىی اس رٍػ (2،3)اعت  یاٍلغز یزغ

 یّا راحت بزای تؾخیص ایي بیواری اعتفادُ اس رٍػ

عزهی  عغح گیزی اًذاسُ .باؽذ یه ًَلَصیهَایو

ّا  ایي رٍػ تزیي یٍ التصاد یيتز ّا راحت ًَگلَبَلیيَایو

 IgGیزی ـذاسُ گــْت اًــج شاــاالیرٍػ  .(1،2)اعت

ّلیىَ باوتز پیلَری در هغالؼات اپیذهیَلَصیه بِ صَرت 

جْت بِ تاسگی گغتزدُ ایی هَرد اعتفادُ لزار گزفتِ ٍ 

اعت  لزار گزفتِهَرد تَجِ ٍیضُ بیواری  پیگیزیدرهاى ٍ 

هغتلشم  ،.ارائِ خذهات بْذاؽتی ٍ درهاًی با ویفیت (1،3،4)

لَصیه هغالؼات اپیذهیَ تْزاىدر  .داؽتي آهار دلیك اعت

بِ ٍ آهار دلیمی اس ٍضؼیت ابتال  جاهؼی گشارػ ًؾذُ اعت

هٌغمِ هَرد  ٍجَد ًذارد. هختلف ؽْز در هٌاعك بیواریایي 

  .بَدِ تْزاى بشري غًم حمیك جٌَبی تزیيـي تـؼِ در ایـغالـه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رٍش ثزرسی
هاُ اس بْوي عال  18در یه هغالؼِ همغؼی بِ هذت        

ًفز هزاجؼِ وٌٌذُ بِ  516تؼذاد  1389 هاُ تا آخز تیز 1387

 پظ. ٌذآسهایؾگاُ هزوشی بالز ؽْز هَرد بزرعی لزار گزفت

-8بِ دهای ًوًَِ ّا ٍ جذاعاسی عزم  خَى ًوًَِاس گزفتي 

آًتی بادی  اًذاسُ گیزی ؼآسهای دٍرٍس درّفتِ ؽذ هٌتمل 4

 (USA MONOBIN)االیشا رٍػ بِ (IgG)ّلیىَباوتزپیلَصی

 ویت ّا دعتَر وارعبك  بز درصذ95 ٍیضگی ٍباحغاعیت 

( USA،Stat Fox 303)دعتگاُ االیشا ریذر .صَرت گزفت

گزفت. ًتایج بِ بزای خَاًذى هیشاى جذب هَرد اعتفادُ لزار 

تجشیِ ٍ  SPSS v.17با اعتفادُ اس ًزم افشار  دعت آهذُ

اعتفادُ  تحلیل ٍ اس دٍ آسهَى وای اعىَئز ٍ آسهَى فیؾز

 . ؽذ

 ّب یبفتِ

اس تؼذاد ول  .اس هزداى بَد یؼهزاجؼِ سًاى ب یشاىه     

ًفز  51بَدًذ وِ  هثبت( دارای تیتز %2/30ًفز ) 156 بیواراى

درصذ هَارد  .( سى بَدًذ%3/67ًفز ) 105( هزد ٍ 7/32%)

 .(P=0.04)%( سًاى بَد5/26بیؼ اس) %(5/43هزداى ) در هثبت

بیؾتزیي درصذ  (P =0.007) درصذ8/9عال با  45سًاى باالی 

 (1جذٍل ؽوارُ ).تیتز بیواری را داؽتٌذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثز حست گزٍُ ّبی سٌی (IgG)تَسیع فزاٍاًی آًتی ثبدی ّلیکَثبکتزپیَلَری  -1جدٍل شوبرُ 

هزداى تعداد  تعداد سًبى تیتز هثجت  گزٍُ سٌی 

 هزداى سًبى

 تعداد  15کوتز اس  3 21 0 6

% 
1.2 0 4.1 0.6 

 تعداد    15-  30 15 246 9 48

% 
9.3 1.7 47.6 2.9 

30-45 تعداد 69 81 36 36  

% 7 7 15.6 13.4 

45ثبالتز اس  تعداد 30 51 6 15  

% 9.8 1.2 9.8 5.8 
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 ثحث

در  یؼعال پ 100بَد وِ حذٍد  یوغ یياٍل یجاٍٍرعى     

 یحؽىل را تَض یچیهارپ ّای یتزؽحات هؼذُ باوتز

اس هزدم جْاى  یویوِ حذٍد ً ؽَد یسدُ ه یيتخو .(5)داد

ٍ  یرعبز 1990بؼذ اس عال  .ُ باؽٌذآلَد یباوتز یيبِ ا

در عال .صَرت گزفتبیؾتز  یواریبایي  در هَرد یكتحم

ّا بِ دٍ  آى ینبا هغالؼِ در چٌذ وؾَر جْاى ٍ با تمغ 1995

 یي ٍ بزرعییپا یباال ٍ آلَدگ یبا آلَدگ یگزٍُ وؾَر ّا

ابتال  یشاىًؾاى دادًذ وِ ه یهختلف اجتواػ یّا ى در گزٍُآ

هَضَع در  یيِ باّن هؾابْت دارًذ ٍ ایؾزفتدر وؾَرّا پ

در  در فٌالًذ (6).اعتدر حال تَعؼِ ّن صادق  یوؾَر ّا

در ًَساداى اًذاسُ  یباد یآًت یارػ با اًذاسُ گیزی 1996عال 

گشارػ  درصذ5/1هَارد هثبت را  یشاىوزدًذ ٍ ه یزیگ

 1990-91در یه هغالؼِ همغؼی در عال ّای  (7)وزدًذ.

هثبت را  عزٍلَصی هَارد یشاىه یٌَعاى هار یدر جوَْر

گشارػ  درصذ 0/51یتبذٍى در ًظز گزفتي جٌغ

 یشاىه  2000در عال  یجاهؼِ وَدواى هصزدر  .(8)ًوَدًذ

 یجوِ با ًتا ؽذ گشارػ درصذ 10یه لَصابتال با رٍػ عزٍ

 2005در عال  .(9)دارد یدار یهؼٌ ّن خَاًیذعت آهذُ ب

 57ی ابتال IgG یهعزٍلَص یبا بزرع یتٌاماس دٍ هٌغمِ ٍ

وِ با آهار ارائِ ؽذُ  گزدیذ گشارػ یواراىبدر  درصذ

بزٍس  یاصل یلدل یيا . ؽایذدارد یتفاٍت فاحؾ یكتحم

 2006در عال  .(10)باؽذوؾَر  آىدر  یگَارؽ یّا عزعاى

-5 افزاد در یغٍع یكتحم یه بزاعاطچه  یدر جوَْر

گشارػ ًوَدًذ ٍ  درصذ9/41هَارد هثبت  یشاىه عال 100

 یيبَدُ ٍ در ب یؼًؾاى دادًذ وِ آهار ابتال در حال افشا

در  .(11)ؽَد یه یذُهؾىل حادتز د یياعفال ٍ ًَجَاًاى ا

ى یواراعزم هزبَط بِ ب 275 یِ با بزرعیدر تزو 2007عال 

گشارػ  درصذ 6/23ابتال را یشاىعال( ه 51-1) یعٌبا گزٍُ 

  یواریب یي بزرعــضو یِتزو در در ّواى عال  .(12)ًوَدًذ

 

 

 

 

 

 0/38بااس هزداى  یؾتزبهَارد ًؾاى دادًذ وِ  یادر هٌغمِ آًتال

در  .(13)داؽت یزتهغا حاضز یج هغالؼِبَد وِ با ًتا درصذ

 یهافزاد عالن در  یدر وؾَر پاوغتاى با بزرع 2011عال 

وٌٌذگاى  اس هزاجؼِ درصذ 35در ؽْز الَّر  یهزوش پشؽى

 یيد وِ بِ آهار ارائِ ؽذُ در اهثبت بَ هیشاى آًتی بادی 

 یبا بزرع 1378در عال ، یزاىدر ا .(14)اعت یههغالؼِ ًشد

با گزٍُ  یداًؼ آهَساى ؽْزعتاى عار یذهیَلَصیهاپعزٍ

در عال بَد.  درصذ2/19هَارد هثبت  یشاىعال ه 18-7 یعٌ

هبتال بِ عزعاى هؼذُ در ؽْز ساّذاى هَرد  یواراىب 1383

 یباد یآًتهَارد هیشاى  درصذ 0/100 گزفتٌذلزار  یبزرع

د یجارا در ا یباوتز یيا یندخالت هغتم یيٍ ا هثبت بَد

با  1385در عال  .(3)دّذ یعزعاى هؼذُ ًؾاى ه یواریب

اى در داًؼ آهَس یَپغیبا رٍػ ب یهرٍػ عزٍلَص یغِهما

 یيٍ ا ًذؽذهثبت گشارػ هَارد  درصذ0/26ؽْز تْزاى 

در عال  .(2)آهار بِ هٌغمِ هَرد هغالؼِ بَد تزیي یهًشد

ؽْز گزگاى  یًٍزم وزعٌذر یدارا یواراىب یبا بزرع 2007

در  .(15)اًذ را هثبت گشارػ ًوَدُ ّا اس آى درصذ 0/51

هَارد  یشاىدر ًْاًٍذ هدر عغح جاهؼِ  یبا بزرع  2009عال 

اس حذ  یارآهار بغ یيا وِ ؽذگشارػ  درصذ 0/71 هثبت

  .(16)باالتز اعت یؼیعب

 ًتیجِ گیزی

باالتز اس سًاى با درصذ 5/46هزداى با  یيهثبت در ب هَارد     

 یذعت آهذُ در بؼضب یجذعت آهذ وِ با ًتابدرصذ  4/26

هٌاعك جْاى  یؾتزدر ب داؽت. یزتهغا یِتزو هاًٌذهٌاعك 

وَدن ٍ ًَجَاى  یعٌ یّا در گزٍُ یواریب یؼافشا

 .آهار لابل تَجِ بَد یشهغالؼِ ً یيگشارػ ؽذُ اعت ٍ در ا

 تشکز ٍ قدرداًی

ؾخیص عبی در تْیِ ایي همالِ واروٌاى آسهایؾگاُ ت     

سحوت سیادی را هتمبل ؽذًذ  هزوشی ؽْزعتاى بالز ؽْز

 آیذ. یهتمذیز بِ ػول  ّا آىوِ اس سحوات 
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