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Abstract
Background: Helicobacter pylori infection is known as an important risk factor in the development of ulcer,
gastritis, and malignancy. However, recently, the systemic effect of H. pylori infection on other organs, such as
infection of liver and development of non-alcoholic fatty liver disease, has been found. The prevalence of HPI
in NAFLD patients has been noted, as the prevalence of NAFLD is growing worldwide. The aim of the present
research was to determine the prevalence of H. pylori in NAFLD patients. Then, in case of positive relationship,
through the easy and inexpensive control and treatment of H. pylori, it is possible to prevent development of
NAFLD whose prevalence is increasing.
Materials and methods: A descriptive cross sectional study was carried out. NAFLD patients referring to
Digestion clinic of Loghman Hakin hospital were chosen using available sampling. After confirmation of NAFLD
via ultrasound, serology test of H. pylori antibody (IgG) was requested. Then, the collected data were coded
and introduced into computer. The quantitative data are described using mean and standard deviation, while
the qualitative data are described by frequency and percentage. Chi2 and independent t-test were used for data
analysis. The prevalence was determined by confidence interval %95, and the statistical tests were performed
at significance level of %5.
Results: In the present study, 181 NAFLD patients were tested. The mean age of the patients was 11.95±44.15
years (male= %38.7( 70); female= %61.3( 111)). One patient (%0.55) from the NAFLD group was Grade IV, 15
%8.29() were grade III, %28.18( 51) Grade II, and most of the patients (%63 ,114) were Grade I. H. pylori was
positive among 114 patients (%63). The prevalence rates of positive IgG test among women and men were %64
and %61.4, respectively. No significant difference was observed in IgG test prevalence between men and women
(p=0.731). No significance difference existed between the age of patients in terms of IgG test results, either
(p=0.441). Although the prevalence of H. pylori was less in non-smokers, no significant difference was observed
in the prevalence of H. pylori in terms of smoking status. Finally, no significant difference was observed between
the two groups in terms of BMI (p=0.437).
Conclusion: Our study indicated that the prevalence of H. pylori is relatively high in NAFLD patients. This high
prevalence can be a cause for the possible relationship between H. pylori and NAFLD.
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چكيده:
سابقه و هدف :عفونت هلیکوباکترپیلوری به عنوان یک ریسک فاکتور مهم در ایجاد اولسر ،گاستریت و بدخیمی شناخته شده است ،ولی به تازگی اثر سیستمیک
عفونت هلیکوباکترپیلوری روی ارگانهای دیگر مانند عفونت کبد و ایجاد کبد چرب غیرالکلی ،پیدا شده است .پیدا کردن شیوع  HPIدربیماران  NAFLDبه دلیل
اینکه شیوع  NAFLDدر جهان رو به افزایش است ،مورد توجه قرارگرفته است .هدف از انجام این پژوهش تعیین شیوع هلیکوباکترپیلوری در بیماران کبد چرب
غیرالکلی مراجعهکننده به کلینیک گوارش بیمارستان لقمان حکیم در سال  1396-97بود.
مواد و روشها :این پژوهش یک مطالعه توصیفی بود که بیماران کبد چرب غیرالکلی مراجعهکننده به کلینیک گوارش بیمارستان لقمان حکیم به روش
نمونهگیری با مراجعه مستمر انتخاب شدند .بعد از تایید کبد چرب غیرالکلی بهوسیله سونوگرافی ،تست سرولوژی آنتی بادی ضد هلیکوباکترپیلوری ()IgG
درخواست شد .سپس دادههای گردآوری شده کد بندی و وارد کامپیوتر شد .از آزمونهای کای دو و تی – مستقل برای تحلیل دادهها استفاده شده است .شیوع
با سطح اطمینان 95درصد تعیین شد و آزمونهای آماری در سطح معناداری  5درصد انجام شده است.
یافتهها :در این مطالعه  181بیمار کبد چرب غیرالکلی بررسی شدند .سن بیماران  44/15±11/95سال بود 70 .نفر (38/7درصد) مرد و  111نفر (61/3درصد)
زن بودند .یک نفر (0/55درصد) از بیماران کبد چرب گرید چهار 15 ،نفر(8/29درصد) کبد چرب گرید سه 51 ،نفر (28/18درصد) کبد چرب گرید دو و
اغلب بیماران ( 114نفر (63درصد)) کبد چرب گرید یک داشتند .هلیکوباکترپیلوری در بین  114نفر (63درصد) از بیماران مثبت بود .شیوع تست  IgGمثبت در
بین زنان  64درصد و در بین مردان  61/4درصد بود .تفاوت آماری معناداریدر شیوع تست  IgGمثبت بین زنان و مردان مشاهده نشد( .)0.731=pاگرچه شیوع
هلیکوباکترپیلوری در بین افرادی که از دخانیات استفاده نمیکردند کمتر از سایر افراد بود ،ولی از نظر آماری تفاوت آماری معناداری در شیوع هلیکوباکترپیلوری
برحسب وضعیت مصرف دخانیات بیماران مشاهده نشد.
نتیجهگیری :بهنظر میرسد شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران کبد چرب غیرالکلی به نسبت باالست .این شیوع زیاد میتواند دلیلی برای وجود رابطه
احتمالی بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و کبد چرب غیرالکلی باشد.

مقدمه:

بیماری کبد چرب غیرالکلی ) ،(NAFLDشایﻊتریﻦ بیماری مﺰمﻦ کبد در بسیاری
از مناطﻖ جهان از جمله ایاﻻت متحدﻩ است .مطالعههای تصویربرداری شکم
نشان دادﻩاند که کبد چرب در حداقل  25درصد از بالغیﻦ آمریکایی وجود دارد.
از آنجا که اکثر ایﻦ افراد سطح خطرناک از مصرف الکل) تعریف شدﻩ به عنوان
بیش از یﻚ بار در روز در زنان یا دو بار در روز در مردان( را انکار میکنند ،آنها
 NAFLDدر نﻈر ﮔرفته میشوند NAFLD.به شدت با اضافه وزن و چاقی و

مقاومت به انسولیﻦ مرتبط است NAFLD .شامل طیفی از پاتولوژیهای کبدی
با پیش آﮔهیهای بالینی متفاوت است .در خوشخیمتریﻦ قسمت طیف کبد چرب
و در بد شگونتریﻦ قسمت طیف سیروز و سرطان اولیه کبد قرار دارد). (1
ارتباﻁ میان عفونت هلیکوباکترپیلوری و کبد چرب غیرالکلی از نقصانهای
موجود در دانش امروز ماست و کبد چرب غیرالکلی یﻚ مشکل رو به فﺰونی
است .برای اهمیت موضوع ،یادآوری ایﻦ نکته مفید است که سیروز ناشی از
 ) NAFLDیﻚ و نیم تا دو درصد جمعیت عمومی ایاﻻت متحدﻩ( سه تا چهار
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برابر شایﻊتر از سیروز ناشی از هپاتیت )cنیم درصد( است .بر ایﻦ اساس پیشبینی
میشود که پیوند کبد ناشی از  NAFLDاز پیوند کبد ناشی از هپاتیت  cپیشی
بگیرد NAFLD .با عوامل مﺨتلفی در ارتباﻁ است ازجمله اضافه وزن /چاقی
و مقاومت به انسولیﻦ ،داروهای خاﺹ}داروهای سایتوتوکسیﻚ)متوترکسات،
تتراسیکلیﻦ ،داکسی سیکلیﻦ( ،فلﺰات)آنتیموان ،فسفر( ،سایر داروها)استروژنها،
ﮔلوکوکورتیکوﺋیدها ،هیدراﻻزیﻦ و  ،{(...هپاتیتهای ویروسی
)هپاتیت  ،(Cبیماری اتوایمیون کبد ،تجمﻊ بیش از حد آهﻦ و مس ،کمبود الفا
یﻚ آنتی تریپسیﻦ ،اختاللهای متابولیسم مادرزادی) بیماری ویلسون ،ﮔاﻻکتوزمی
و  ،(...مداخلههای جراحی) بای پس معدﻩ و  (...و سایر علل )بیماری التهابی
رودﻩ ،تماس صنعتی با مواد پتروشیمی(  .در حال حاضر هیﭻ درمان تایید شدﻩ به
وسیله  FDAبرای درمان  NAFLDوجود ندارد ،بنابرایﻦ رویکرد فعلی در مدیریت
 NAFLDبه بهبود ریسﻚ فاکتورهای آن مانند چاقی و دیس لیپیدمی تمرکﺰ
دارد) . (1از پیامدها و عوارﺽ بیتوجهی به NAFLDایجاد  ،NASHسیروز
و سرطان اولیه کبد و در نهایت پیوند کبد است) .(2از راﻩ حلهای رفﻊ مشکل
در مطالعهای به ریشهکنی هلیکوباکترپیلوری اشارﻩ شدﻩ که اﮔرچه اﺛر طوﻻنی
مدت روی استﺌاتوز کبدی نداشت ،ولی یﻚ روند رو به بهبودی در اسکور فیبروز
 NAFLDنشان میدهد) .(3آﮔاهی رو به رشد نقش هلیکوباکترپیلوری در
 NAFLDبرای کمﻚ در توسعه مداخلههای نویﻦ و استراتژیهای پیشگیرانه
اهمیت دارد ،به واسطه اینکه  HP eradicationآسان است و در مقایسه با درمان
طوﻻنی مدت سایر ریسﻚ فاکتورها بسیار ارزان تر است) .(4آزمایش سرولوژی
 IgGضد هلیکوباکترپیلوری مثبت در مطالعهای که ارتباﻁ مثبت بیﻦ عفونت
هلیکوباکترپیلوری و  NAFLDرا ﺫکر کردﻩ در  40درصد بیماران کبد چرب
غیرالکلی پیدا شد) .(6در مطالعههای انجاﻡ ﮔرفته در زمینه تعییﻦ عوامل موﺛر
بر  NAFLDﮔﺰارشهای متناقﺾ است .در تعدادی مطالعهها اشارﻩ شدﻩ که
عفونت هلیکو باکترپیلوری با کبد چرب غیرالکلی ارتباﻁ دارد و در مطالعههای
دیگر به عدﻡ ارتباﻁ عفونت هلیکوباکترپیلوری با  NAFLDاشارﻩ دارد و به
دلیل ایﻦ اختالف نﻈرها نیاز به تحقیﻖهای بیشتر است) .(5بنابرایﻦ ایﻦ مطالعه
با توجه به تناقﺾهای موجود )شیوع کم هلیکوباکتر پیلوری در بیماران کبد چرب
غیرالکلی در بعﻀی از مطالعهها و شیوع باﻻی هلیکوباکترپیلوری در بیماران کبد
چرب غیرالکلی در مطالعههای دیگر( با هدف بررسی شیوعH.Pylori Infection
در بیماران کبد چرب غیرالکلی در بیمارستان لقمان حکیم روی بیماران NAFLD
طراحی شد).(5

یافتهها:
در ایﻦ مطالعه  181بیمار کبد چرب غیرالکلی بررسی شدند .سﻦ بیماران
 44/15±11/95سال بود ،جوانتریﻦ و مسﻦتریﻦ بیمار به ترتیب  17ساله و 79
ساله بودند 70 .نفر )38/7درصد( مرد و  111نفر )61/3درصد( زن بودند.
از بیﻦ بیماران  12/2درصد مجرد 87/3 ،درصد متاهل و  0/6درصد مطلقه بودند.
همﭽنیﻦ  7/2درصد از بیماران بیسواد بودند .سطح تحصیالت  43/6درصد از
بیماران زیر دیپلم 31/5 ،درصد دیپلم 5/5 ،درصد فوق دیپلم 8/3 ،درصد کارشناسی
و  4درصد کارشناسی ارشد و باﻻتر بودند .از بیﻦ بیماران  4/4درصد بازنشسته30/9 ،
درصد شاغل آزاد 8/8 ،درصد شاغل دولتی 54/1 ،درصد خانهدار و  1/8درصد بیکار
بودند .نسبت زیادی از بیماران از قومیت ترک بودند ) 48/1درصد( ،بعد از قومیت
ترک اغلب بیماران فارس بودند ) 27/1درصد( 8/8 ،درصد از بیماران شمالی7/2 ،
درصد کرد و  6/6لر بودند 16 .نفر ) 8/8درصد( از بیماران سیگار مصرف میکردند
و  11نفر ) 6/1درصد( از بیماران قلیان مصرف میکردند و  9نفر )5درصد( از
بیماران هم سیگار مصرف میکردند و هم قلیان استفادﻩ میکردند .مشﺨصات
جمعیت شناختی بیماران در جدول 1نشان دادﻩ شدﻩ است .میانگیﻦ شاخﺺ تودﻩ
بدنی بیماران  31/31با انحراف استاندارد  7/56بود ،کمتریﻦ و بیشتریﻦ شاخﺺ
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مواد و روشها:
در ایﻦ مطالعه توصیفی -مقطعی ابتدا  403بیمار مشکوک به کبد چرب غیرالکلی
مراجعهکنندﻩ به کلینیﻚ ﮔوارش بیمارستان لقمان حکیم در شهر تهران که دارای
ناراحتی ﮔوارشی و چاقی شکمی بودند و نیاز به سونوﮔرافی داشتند به روش
نمونهﮔیری با مراجعه مستمر بیماران انتﺨاب شد.
ایﻦ بیماران را به بﺨش رادیولوژی بیمارستان لقمان حکیم شهر تهران در ایران
فرستادیم تا با سونوﮔرافی نﻈر متﺨصﺺ رادیولوژی در ارتباﻁ با سالم بودن یا
نوع کبد چرب غیرالکلی به دست آید .در مرحله جمﻊآوری اطالعات یﻚسری از
افراد سالم و یﻚسری از افراد با کبد چرب غیرالکلی ) از ﮔرید یﻚ تا ﮔرید چهار(
داشتیم .رادیولوژیست از نتایﺞ کلینیکی و آزمایشگاهی مطلﻊ نبود .سپس تعییﻦ
معیارهای خروﺝ )شامل فاکتورهایی که کبد چرب غیرالکلی را تحت تاﺛیر قرار
میداد( انجاﻡ شد.
معیارهای خروج:
مصرف الکل)بیش از  20ﮔرﻡ روزانه در مردان و بیش از  10ﮔرﻡ روزانه در زنان(،
بیماری قلبی ،بیماری کبدی ) هپاتیت ویروسی ،هپاتیت اتوایمیون ،بیماری
ویلسون ،هموکروماتوز و تودﻩ کبدی( ،نارسایی کلیه ،هرﮔونه بیماری سیستمیﻚ
شدید همراﻩ ،بدخیمی ،مصرف داروی آنتیبیوتیﻚ در سه ماﻩ ﮔذشته ،عالیم هشدار
دهندﻩ) شامل استفراﻍ ،دیسفاژی ،کاهش وزن ،آنمی ،هماتوشﺰی یا هماتمﺰ ،سابقه
خانوادﮔی سرطان معدﻩ(

در مرحله بعد برای  181بیماری که طبﻖ سونوﮔرافی انجاﻡ شدﻩ کبد چرب غیرالکلی
داشتهاند تست سرولوژی آنتیبادی ضد هلیکوباکترپیلوری) (IgGدرخواست شد و
به آزمایشگاﻩ بیمارستان لقمان حکیم فرستادﻩ شد تا درخصوﺹ مثب بودن  IgGیا
منفی بودن آن اطالعات بهدست آید .آنتیبادی ضد هلیکوباکترپیلوری از کالس
 IgGبا استفادﻩ از روش کمی اﻻیﺰا اندازﻩ ﮔرفته شد .تست سرولوژی بر مبنای
تست اﻻیﺰا برای نشان دادن  IgGارزان ،غیرتهاجمی و قابل دسترس است.
*مثبت :نمونه مورد آزمایش بیش از  10آنتی بادی ضد هلیکوباکترپیلوری)(IgG
داشته باشد.
*منفی :نمونه مورد آزمایش کمتر از پنﺞ آنتی بادی ضد هلیکوباکترپیلوری)(IgG
داشته باشد.
*مشکوک)بینابینی( :نمونه مورد آزمایش بیﻦ  5تا  10آنتی بادی ضد
هلیکوباکترپیلوری) (IgGداشته باشد .در ایﻦ صورت پیشنهاد میشود دوبارﻩ
نمونهﮔیری دو تا چهار هفته بعد تهیه و در نهایت نتیجه به صورت مثبت یا منفی
در نﻈر ﮔرفته شود.
برای اینکه تفسیر تست سرولوژی آنتیبادی ضد هلیکوباکترپیلوری)(IgG
دچار مشکل نشود ،افراد دارای تاریﺨﭽه درمان با آنتیبیوتیﻚ وارد مطالعه
نشدﻩاند .زیرا ایﻦ احتمال وجود دارد که بعد از درمان موﺛر تیتر آنتیبادی ضد
هلیکوباکترپیلوری) (IgGبرای مدت زیادی باﻻ باقی بماند که ایﻦ خود سبب تفسیر
نادرست از نتیجه مثبت شود.
سپس اطالعات دموﮔرافیﻚ و بالینی تشﺨیصی جمﻊآوری شد .اطالعات
دموﮔرافیﻚ شامل سﻦ ،جنس ،تحصیالت ،محل سکونت ،قومیت،وزن ،قد و...
واطالعات بالینی و تشﺨیصی شامل تست سرولوژی هلیکو باکتر پیلوری ) (IgG
در آزمایشگاﻩ بیمارستان لقمان و سونوﮔرافی کبد در بﺨش رادیولوژی بیمارستان
لقمان و  TGو کلسترول و  ALTو  ASTجمﻊ آوری شد .سپس دادﻩهای ﮔردآوری
شدﻩ کد بندی و وارد کامپیوتر شد و از نرﻡافﺰار  spssورژن  24در تجﺰیه و تحلیل
دادﻩهای ﮔردآوری شدﻩ استفادﻩ شدﻩ است .از آزمونهای کای دو و تی – مستقل
برای تحلیل دادﻩها استفادﻩ شدﻩ است .شیوع با ضریب اطمینان 95درصد تعییﻦ شد
و آزمونهای آماری در سطح معناداری  5درصد انجاﻡ شدﻩ است.
تعریف عملی واژﻩها:
 :NAFLDبه وجود چربی افﺰایش یافته کبد در غیاب مصرف مقادیر زیانآور الکل
ﮔفته میشود.
مصرف بالقوﻩ خطرناک الکل :مصرف الکل بیش از یﻚبار در روز در زنان یا دوبار
در روز در مردان.
:
یﻚ بار نوشیدن الکل مصرف  10ﮔرﻡ اتانول است که معادل یﻚ قوطی آبجو،
چهار اونس شراب یا یﻚ و نیم اونس از اسپیریت معطر.
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تودﻩ بدنی به ترتیب  21/50و  56/81بودند.
یﻚ نفر )0/55درصد( از بیماران کبد چرب ﮔرید چهار 15 ،نفر)8/29درصد( کبد
چرب ﮔرید سه 51 ،نفر )28/18درصد( کبد چرب ﮔرید دو و اغلب بیماران )114
نفر )63درصد( کبد چرب ﮔرید یﻚ داشتند.
هلیکوباکترپیلوری در بیﻦ  114نفر )63درصد( از بیماران مثبت بود .شیوع
هلیکوباکتر پیلوری در بیﻦ بیماران کبد چرب غیرالکلی 63درصد با فاصله اطمینان
95درصد )69/93درصد55/47-درصد( بود .توزیﻊ بیماران از نﻈر تست  IgGدر
شکل  1نشان دادﻩ شدﻩ است.
کبد چرب ﮔرید یﻚ شایﻊتریﻦ درجه از کبد جرب در هر دو ﮔروﻩ  IgGمثبت
)61/4درصد( و منفی )65/7درصد( بود .کبد چرب ﮔرید دو در بیﻦ  31/6درصد
از افراد با تست  IgGمثبت و  22/4درصد از بیماران با  IgGمنفی مشاهدﻩ شد.
کبد چرب ﮔرید سه در بیﻦ 7درصد از بیمارن با تست  IgGمثبت و 10/4درصد از
بیماران با  IgGمنفی مشاهدﻩ شد .تنها یﻚ نفر از بیماران با تست  IgGمنفی به
کبد چرب ﮔرید  4مبتال بود .ارتباﻁ آماری معناداری بیﻦ شدت کبد چرب غیرالکلی
و نتیجه تست  IgGمشاهدﻩ نشد ).(0,797=p
میانگیﻦ سﻦ بیماران با تست  IgGمنفی  45/04سال با انحراف استاندارد 13/3
سال بود و میانگیﻦ سﻦ بیماران با تست  IgGمثبت  43/62سال و انحراف
استاندارد  11/1سال بود .اختالف آماری معناداری بیﻦ سﻦ بیماران برحسب نتیجه
تست  IgGوجود نداشت ).(0,441=p
شیوع تست  IgGمثبت در بیﻦ زنان  64درصد)72/7درصد54/3-درصد( و در بیﻦ
مردان  61/4درصد)72/6درصد49-درصد( بود .تفاوت آماری معناداری در شیوع
تست  IgGمثبت بیﻦ زنان و مردان مشاهدﻩ نشد).(0,731=p
شیوع هلیکوباکتر پیلوری در بیﻦ افرادی که از دخانیات استفادﻩ نمیکردند
62/1درصد ،در بیﻦ افرادی که سیگار میکشیدند  62/5درصد ،در بیﻦ افرادی که
قلیان مصرف میکردند  72/7درصد و در بیﻦ افرادی که هم سیگار و هم قلیان
استفادﻩ میکردند  66/7درصد بود .اﮔرچه شیوع هلیکوباکتر پیلوری در بیﻦ افرادی
که از دخانیات استفادﻩ نمیکردند کمتر از سایر افراد بود ،ولی از نﻈر آماری تفاوت
آماری معناداری در شیوع هلیکوباکتر پیلوری برحسب وضعیت مصرف دخانیات
بیماران مشاهدﻩ نشد) .(0,924=pتوصیف و مقایسه شیوع هلیکوباکتر پیلوری
برحسب مصرف دخانیات در جدول  2نشان دادﻩ شدﻩ است.
میانگیﻦ شاخﺺ تودﻩ بدنی بیمارانی که هلیکوباکتر پیلوری داشتند 32/64±8/14
و بیمارانی که هلیکوباکتر پیلوری نداشتند  31/73±6/47بود .تفاوت آماری
معناداری در میانگیﻦ شاخﺺ تودﻩ بدنی ایﻦ دو ﮔروﻩ مشاهدﻩ نشد ).(0,437=p
جدول  -1توصیف مشﺨصات جمعیت شناختی بیماران

سطح تحصیالت

وضعیت اشتغال
ساعات کار در
روز
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قومیت

مصرف دخانیات

49
87
13
12
16
4
145
16
11
9

توزیﻊ بیماران از نﻈر هلیکوباکترپیلوری که در شکل شمارﻩ ) (1اراﺋه شدﻩ،
نشان میدهد که در )63درصد( مثبت و در )درصد (37منفی بود .با توجه به
ایﻦ میﺰان شیوع در نمونهها ،میﺰان واقعی آن )  ،( C.Iبا احتمال )درصد (95از
حداقل)55/47درصد( تا )70درصد( ،برآورد میشود. ( C.I = %55.47-%70 ).

شکل -1توزیﻊ بیماران از نﻈر تست IgG

جدول -2توصیف و مقایسه شیوع هلیکوباکتر پیلوری برحسب مصرف
دخانیات
IgG

خیر
مصرف
دخانیات

سیگار و قلیان
فقط سیگار
فقط قلیان
P value

منفی

مثبت

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

55
37.9
3
33.3
6
37.5

90
62.1
6
66.7
10
62.5

درصد

27.3

72.7
0.924

3

8

کل
145
80.1
9
5
16
8.8
11

6.1

بحث:
ایﻦ تحقیﻖ نشان داد که شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران کبد
چرب غیرالکلی 63درصد )69/93درصد55/47-درصد( است .به عبارتی Anti
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وضعیت تاهل

مجرد
متاهل
مطلقه
بیسوادی
زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
بازنشسته
شاغل آزاد
شاغل دولتی
خانه دار
بیکار
کمتر از  8ساعت
 8ساعت
بیش از  8ساعت

تعداد
22
158
1
13
79
57
10
15
7
8
56
16
98
3
57
88
36

درصد
12.2
87.3
6.
7.2
43.6
31.5
5.5
8.3
4
4.4
30.9
8.8
54.1
1.8
31.5
48.6
19.9

فارس
ترک
کرد
لر
شمالی
سایر
ندارد
فقط سیگار
فقط قلیان
سیگار و قلیان

27.1
48.1
7.2
6.6
8.8
2.4
80.1
8.8
6.1
5

 / 399الهه ابوعلی و همکاران

نتیجهگیری:
براساس یافتههای ایﻦ تحقیﻖ ،عفونت هلیکوباکترپیلوری در میان بیماران کبد چرب
غیرالکلی به نسبت شایﻊ است )63درصد( .به نﻈر میرسد دلیل یافتههای متناقﺾ
توضیح دادﻩ شدﻩ در باﻻ)نشان دادن ارتباﻁ میان عفونت هلیکوباکترپیلوری و کبد
چرب غیرالکلی در تعدادی از مطالعهها و نبود ارتباﻁ میان عفونت هلیکوباکترپیلوری
و کبد چرب غیرالکلی در مطالعههای دیگر( ،تفاوت متدهای غربالگری عفونت
هلیکوباکترپیلوری در مطالعههای ﮔوناﮔون است.
با توجه به محدودیتهای تحقیﻖ ما ،به تحقیﻖ بیشتری در آیندﻩ نیاز است.
تحقیﻖهای آیندﻩ باید شامل مطالعههای پرسپکتیو برای نشان دادن دلیل ارتباﻁ بیﻦ
هلیکوباکترپیلوی و  NAFLDباشد .همﭽنیﻦ برای درک بهتر پاتوفیﺰیولوژی پشت
نقش هلیکوباکترپیلوری در  NAFLDمطالعههای بیوشیمایی مورد نیاز هستند.
اﮔر ایﻦ ارتباﻁ تایید شود ،ریشهکنی عفونت هلیکوباکترپیلوری ممکﻦ است مﺰایای
درمانی ویژﻩای برای درمان  NAFLDداشته باشد.
تشکر و قدردانی:
نویسندﮔان مراتب قدردانی خود را از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان لقمان
حکیم ،دانشگاﻩ علوﻡ پﺰشکی شهید بهشتی برای پشتیبانی و همکاری در طول دورﻩ
مطالعه اعالﻡ میکنند .مقاله حاضر ،برﮔرفته از پایاننامه دستیاری دکتر الهه ابوعلی
با شمارﻩ ﺛبت  22در دانشکدﻩ پﺰشکی دانشگاﻩ علوﻡ پﺰشکی شهید بهشتی است.
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 Helicobacter Pylori IgGدر  63درصد از بیماران کبد چرب غیرالکلی مثبت
بود ،ولی ارتباﻁ آماری معناداری بیﻦ شدت کبد چرب غیرالکلی و نتیجه تست IgG
مشاهدﻩ نشد ) (P= 0.797ایﻦ یافتهها ممکﻦ است وجود ارتباﻁ احتمالی میان
عفونت هیلکوباکتر پیلوری و بیماری کبد چرب غیرالکلی را توضیح دهد.
مطالعهها در مورد ارتباﻁ میان عفونت هلیکوباکتر پیلوری و بیماری کبد چرب
غیرالکلی متناقﺾ و بحﺚ برانگیﺰ هستند.
برخی مطالعهها به وجود ارتباﻁ بیﻦ عفونت هلیکوباکترپیلوری و کبد چرب غیرالکلی
اشارﻩ دارند:
در مقاله  Abenavoliو همکاران نقش کوفاکتوریال بودن  HPIدر پاتوژنﺰ
 NAFLDمشﺨﺺ شدﻩ است Polyzes (7).و همکاران در سال  2013نشان
دادند که  HPIدر بیماران  NAFLDبه نسبت ﮔروﻩ کنترل بیشتر مشاهدﻩ
میشود) .(9لی و همکاران در سال  2013نشان دادند که عفونت هلیکوباکترپیلوری
طوﻻنی مدت ممکﻦ است ،سبب التهاب و رفتﻦ به سمت  NAFLDشود و سبب
ایﻦ امیدواری شدﻩ که ریشهکﻦ کردن  HPIیﻚ استراتژی درمانی جدید برای
 NAFLDفراهم میکند) .(4در مطالعه  Kountourasو همکاران نشان دادند
که ارتباﻁ قوی  HPIبا بیماری مﺰمﻦ کبدی سهم بﺰرﮔی در پاتوژنﺰ NAFLD
داشته است ،بنابرایﻦ ریشه کﻦ کردن HPIدر  NAFLDوابسته به  HPIبه
وسیله مهارکردن عوامل پیش التهابی در بیماران  HPIمثبت ،موﺛر است).(10
در مقاله دیگری از  Polyzesو همکاران که در سال  2014منتشر شد بیماران
 NAFLDتیترهای باﻻتری از  anti- HP IgGداشتند) .(11در مقاله دیگری از
 Polyzesو همکاران که در سال  2014منتشر شد نشان دادﻩ است که ریشهکﻦ
کردن  HPIسبب روند بهبودی در اسکور فیبروز میشود) .(3در مقاله  Sumidaو
همکاران نشان دادند که  H. Pylori IgGمثبت در  40درصد بیماران کبد چرب
غیرالکلی پیدا شد) .(6تانﮓ و کومار مشﺨﺺ کردند که هلیکوباکترپیوری سبب
کاهش اسکور کبد چرب میشود) Abdel-Razika .(2و همکاران نشان دادند
که  HPIسبب افﺰایش ریسﻚ ایجاد  NAFLDاز طریﻖ افﺰایش مارکرهای
التهابی میشود و ریشهکﻦ کردن هلیکوباکتری میتواند ریسﻚ فاکتورهای ایجاد
کبد چرب غیرالکلی را بهبود دهد) .(13در مقاله  Ying yuو همکاران نشان دادﻩ
شد که  HPIبا سطوح خاﺹ  WBCممکﻦ است در پاتوژنﺰ کبدچرب غیرالکلی
شرکت کند) Mantovani .(14و همکاران در سال  2019نشان دادند که عفونت
هلیکوباکترپیلوری سبب افﺰایش ریسﻚ کمی هم در شیوع و هم در بروز NAFLD
در افراد میانسال دارد).(15
ولی مطالعههای دیگر نشان دادند که عفونت هلیکوباکتر پیلوری ارتباطی با بیماری
کبد چرب غیرالکلی ندارد:
رایکا جمالی و همکاران نشان دادندکه ریشهکنی هلیکوباکترپیلوری اﺛری روی
 LFTو لیپید پروفایل در بیماران کبد چرب غیر الکلی ندارد) .(8در مقاله Okushin
و همکاران نشان دادﻩ شد که  BMIبا کبد چرب غیرالکلی ارتباﻁ مثبت دارد ،ولی
 HPIبا  NAFLDارتباﻁ ندارد) Baeg .(5و همکاران در سال  2016نشان دادند
که عفونت هلیکوباکترپیلوری با بیماری کبد چرب غیرالکلی ارتباﻁ ندارد ،اما سیگار
کشیدن ریسﻚ فاکتور مهمی برای کبد چرب غیر الکی است).(12
در ایﻦ تحقیﻖ درصد عفونت هلیکوباکترپیلوری که با تست سرولوژی IgG

اندازﻩﮔیری شد 63درصد )-69/93درصد55/47درصد( به دست آمد که به مطالعه
پولیﺰ  2013با درصد عفونت هلیکوباکترپیلوری 75,5درصد و مطالعه سومیدا 2015
با درصد عفونت هلیکوباکترپیلوری  40درصد نﺰدیﻚ است .درحالیکه در مطالعه
اوکوشیﻦ  2015درصد عفونت هلیکوباکترپیلوری 27,4درصد و درمطالعه بیﮓ
 2016درصد عفونت هلیکوباکترپیلوری  26,6درصد به دست آمدﻩ است که با
مطالعه ما اختالف دارد.
محدویتهای مطالعه:
بیماران کبد چرب غیرالکلی از میان مراجعهکنندﮔان به کلینیﻚ ﮔوارش بیمارستان
لقمان انتﺨاب شدند و قابل تعمیم به جمعیت کلی نیست .سونوﮔرافی برای
تشﺨیﺺ  NAFLDدر مطالعه ما استفادﻩ شد .تشﺨیﺺ به وسیله سونوﮔرافی
محدویتهای اجتنابناپذیری دارد از قبیل حساسیت پاییﻦ برای استﺌاتوز  mildو
ناتوانی برای افتراق فیبروز  mildاز استﺌاتوز و برای تعییﻦ کمیت ارتشاح چربی ،ولی
سونوﮔرافی هنوز به عنوان یﻚ ابﺰار تشﺨیصی خط اول و غیر تهاجمی برای استﺌاتوز
کبدی سادﻩ در نﻈر ﮔرفته میشود .تست سرولوژی  IgGبرای تشﺨیﺺ عفونت
هلیکوباکترپیلوری به دلیل ارزان بودن و قابل دسترس بودن استفادﻩ شد که می
تواند بعد از ریشه کﻦ  HPباقی بماند و نمیتواند عفونت هلیکوباکترپیلوری اخیر را از
قدیمی افتراق دهد .تست اورﻩ تنفسی که عفونت اخیر عفونت هلیکوباکترپیلوری را
نشان میدهد به دلیل منابﻊ محدود انجاﻡ نشد .از کشت یا هیستولوژی که استاندارد
طالیی تشﺨیصی هستند استفادﻩ نشد به ایﻦ دلیل که عفونت هلیکوباکترپیلوری
ممکﻦ است فقط تریگر بیماری کبد چرب غیرالکلی باشد و بنابرایﻦ کشت یا
هیستولوژی منفی عفونت هلیکوباکترپیلوری قدیمی را رد نمیکند.
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