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Introduction: Helicobacter pylori is a micro-aerophilic gram-negative bacteria that is colonized
in the gastric mucosa and duodenum using its own factors such as urease, catalase and lipase.
While the stomach is considered the main source of it, other tissues such as the Walder ring,
gallbladder, gums, oral lesions and dental plaque have also been suggested as potential sources.
Recent studies suggest that adenotonsillar tissue is susceptible to Helicobacter pylori
colonization, but the results are very contradictory. Therefore, in the present study, we tried to
evaluate the presence of this bacterium in this tissue.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, which was conducted from October 2017
to October 2016, cases of adenotonsillectomy surgery without a history of antibiotics and
bismuth in the last two weeks were included in the study. 2 to 5 mm of samples were removed
and placed in a filled vial up to half of the urease test kit solution. Change of color of the solution
from yellow to purple was a positive result and no color change after a maximum of one hour, a
negative result was recorded.
Results: A total of 114 samples were obtained from 64 patients, of which 63 were tonsil samples
and 51 were adenoids. In 5 samples (all tissues removed from the tonsil), the urease test was
positive (4.4%) and the other 109 samples (95.6%) were negative. There was no significant
relationship between urease test result with tissue type (P = 0.063), reason for surgery (P = 0.65)
and age (P = 0.07).
Conclusion: Our results showed that Helicobacter pylori colonization in adenotonsillar tissue
had a frequency of 4.4%, in other words, 5 out of 64 patients (7.8%) had tonsil colonization with
Helicobacter pylori, which showed a small amount.
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elicobacter pylori is a common infectious agent worldwide with a prevalence of 20-50% in
developed countries and 80% in developing countries [1]. This gram-negative and
microaerophilic bacterium colonizes the gastric mucosa and duodenum and causes chronic
gastritis as well as diseases such as gastric adenocarcinoma, MALT lymphoma, gastric &
duodenal ulcers [2-4]. While the stomach is considered the main reservoir of Helicobacter
pylori, new studies suggest that adenotonsillar tissue is prone to Helicobacter pylori colonization, but
the results are highly contradictory [5-9]. Due to the fact that the tonsils and adenoids are located at the
entrance of the gastrointestinal tract and respiratory tract, so in this study we examine the tonsils and
adenoids as one of the possible reservoirs for Helicobacter pylori.
Materials and Methods
The study was performed on patients with surgical indications after obtaining informed consent.
Information such as age, sex and medication history were obtained from the patients and those who had
a history of taking antibiotics and bismuth in the last 2 weeks were excluded from the study due to the
possible effect of these agents on Helicobacter pylori. RUT (Rapid Urease Test) test was used to detect
Helicobacter pylori in this project. The kit produced by specialized microbiology laboratory of West
Tehran (Helico kit), which according to the manufacturer, this kit has 85% sensitivity and 75%
specificity. Samples of patients (tonsil or adenoid tissue) with dimensions of about 2 to 5 mm were
separated immediately after surgery, and other steps were performed using the instructions of the test
kit. Color change from yellow to purple recorded as positive and no change after maximum of one hour
recorded negative. 64 patients included with 114 tissue samples. Statistical analysis was performed
using SPSS software version 20 and the relationship between qualitative variables was examined by
Chi-square statistical test.
Results
30 patients underwent surgery due to adenotonsillar hypertrophy (46.9%) and 34 patients due to chronic
tonsillitis (53.1%). Thirteen patients underwent tonsillectomy alone, one underwent adenoidectomy
alone, and 50 underwent adenotonsillectomy. Out of 114 tissue samples (63 tonsil tissue samples and
51 adenoid tissue samples), 5 tissue samples were positive (4.4%) and 109 samples were negative for
urease test (95.6%). There was also no significant correlation between urease test result and type of
tissue (P value = 0.063), cause of surgery (P value = 0.65) and age (P value = 0.07).
Conclusion
In this study performed to determine the frequency of Helicobacter pylori in tonsil and adenoid tissue
of adenotonsillectomy patients in Baqiyatallah Hospital of Tehran from October 2017 to October 2018,
Helicobacter pylori colonization found in 4.4% of the adenotonsillar tissue of the samples. In other
words 5 cases from 64 patients (7.8%) had colonization of their tonsillar tissues with H.pylori.
According to the contradictory data in present studies, it is also recommended to do more study with
higher sample size & other laboratory methods.
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فراوانی هلیکوباکترپیلوری در بافت لوزه و آدنوئید بیماران آدنوتانسیلکتومی شده با
آزمودن اورهآز سریع
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سعیدی1
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پذیرش1311/8/22 :
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چکیده
مقدمه :هلیکوباکترپیلوری باکتری گرم منفی میکروآئروفیلیک است که با استفاده از فاکتورهای خود مانند اوره آز ،کاتاالز و لیپاز
در مخاط معده و دئودنوم کلونیزه میشود .درحالیکه معده بهعنوان مخزن اصلی این باکتری در نظر گرفته میشود ،بافتهای دیگر
نظیر حلقه والدیر ،کیسه صفرا ،لثه ،ضایعات دهانی و پالک دندانی نیز بهعنوان مخازن بالقوه معرفیشدهاند .مطالعات جدید ،بافت
آدنوتانسیالر را مستعد کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری معرفی میکند اما نتایج بهدستآمده بسیار متناقض است؛ بنابراین در مطالعه
حاضر ما سعی کردیم تا وجود این باکتری را در این بافت ارزیابی کنیم.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعی که از مهر سال  1916تا مهر  1911صورت گرفت ،موارد اندیکاسیون جراحی
آدنوتانسیلکتومی فاقد سابقه مصرف آنتیبیوتیک و بیسموت در دو هفته اخیر ،وارد مطالعه شدند .نمونههای  2تا  5میلیمتر ،در
ویالی پرشده تا نصف از محلول کیت آزمایش اورهآز وارد شدند .تغییر رنگ محلول از رنگ زرد به رنگ ارغوانی نتیجه مثبت و
عدمتغییر رنگ پس از حداکثر یک ساعت ،نتیجه منفی ثبت شد.
یافتهها :درمجموع  111نمونه از  61بیمار به دست آمد که  69نمونه لوزه و  51نمونه آدنوئید بود .در  5نمونه (تماماً بافتهای
برداشتشده از تانسیل) ،آزمودن اوره آز مثبت ( )1.1%و  121نمونه دیگر ( )%15.6منفی شد .ارتباط معناداری بین نتیجه آزمودن
اوره آز با نوع بافت) ، (P value= 0.063علت انجام جراحی ) (P value=0.65و سن ) (P value=0.07مشاهده نگردید.
نتیجهگیری :نتایج ما نشاندهندهی کلونیزاسیون هلیکوباکترپیلوری در بافت آدنوتانسیالر با فراوانی  1.1%میباشد و بهعبارتدیگر
 5بیمار از  61بیمار ( )%1.9دچار کلونیزاسیون بافت لوزه با هلیکوباکترپیلوری بودند که مقدار کمی را نشان میداد.
واژههای کلیدی :هلیکوباکترپیلوری ،کلونیزاسیون ،آدنوتانسیلکتومی.

*نوی سنده م سئول :علی شوقی ،دان شکده پز شکی ،دان شگاه علوم پز شکی بقیهاهلل ،تهران ،ایران .تلفن،2191129191121 :
ایمیلalish73@ymail.com :
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مقدمه
سااازنده این کیت حساااس ایت  %95و ویژگی  15%دارد .محلول کیت
درون یخچال و مطابق با آنچه در دسااتورالعمل همراه کیت کرشااده،
نگهداری گرد ید .بالفاصاااله پس از جراحی ،از بافت لوزه و یا آدنوئ ید
بی ماران نمونهای را با ابعاد حدود  2تا  5میلیمتر جدا کرده و پس از
شستوشو با سرم نرمال سالین جهت از بین رفتن آلودگی احتمالی و
خون بافت که میتواند درروند گزارش نتیجه اختالل ایجاد کند ،آن را
به داخل ویالی که حدوداً تا نصف از محلول کیت آزمایش پرشده است
وارد کرده و پس از ب ستن درب بهآرامی ویال را تکان میدهیم .پس از
قرار دادن نمونهها در هر ظرف ضمن ثبت م شخ صات فردی از قبیل
سن و جنس و همچنین علت جراحی و نوع نمونه بافتی در چکلیست
(چکلی ست در پیو ست ضمیمه شده ا ست) ،تغییر رنگ ماده بعد از
حداکثر یک ساااعت را گزارش میکنیم .نتیجه به این صااورت تفس ایر
میشااود که تغییر رنگ محلول از رنگ زرد به رنگ ارغوانی را بهعنوان
نتیجه مثبت و عدمتغییر رنگ و پس از حداکثر یک ساعت را بهعنوان
نتی جه منفی ث بت میکنیم .ت عداد کل بی مارانی که پس از حذف
مواردی که طی  2ماه اخیر م صرف آنتیا سید یا بی سموت دا شتهاند،
وارد مطالعه شدند شامل  61نفر بود که درمجموع  111نمونه بافتی از
آنها به دساات آمد .سااپس با نرمافزار  SPSSنسااخه  22این اطالعت
مورد آنالیز آماری قرار گرفت و برای بررسااای ارتباط بین متغیرهای
کیفی از آزمون آماری  Chi-squareاستفاده میشود.

هلیکوباکترپیلوری یک عامل عفونی رایج در سطح جهان میباشد
بهطوریکه شیوع آن در کشورهای پیشرفته  %52-22و در کشورهای
درحال توسعه  92%برآورد شده است [ .]1این باکتری ،گرم منفی  sشکل
و میکروآئروفیلیک است و با استفاده از فاکتورهای خود مانند اوره آز  ،کاتاالز
و لیپاز در مخاط معده و دئودنوم کلونیزه شده و سبب گاستریت مزمن و
همچنین بیماریهای همچون آدنوکارسینومای معده ،لنفوم  ، MALTزخم
معده و دئودنوم میشود [ .]1-2حلقه والدیر جزئی از سد دفاعی مخاط علیه
پاتوژنهای مهاجم است که شامل لوزههای پاالتین ،فارنژیال ،لینگوال و
توبال و بافت لنفاوی پراکنده در خلف دیواره اوروفارنژیال میباشند [.12
 .]11درحالیکه معده بهعنوان مخزن اصلی هلیکوباکتر پیلوری در نظر
گرفته میشود ،اما بافتهای مختلف نظیر کیسه صفرا  ،لثه  ،ضایعات دهانی
و پالکهای دندانی بهعنوان مخزنهای بالقوه غیر از معده برای این پاتوژن
معرفیشدهاند [ .]12 .6مطالعات جدید ،بافت آدنوتانسیالر را مستعد
کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری معرفی میکند اما نتایج بهدستآمده بسیار
متناقض است [ .]1-5حدود  95درصد از افراد آلوده به هلیکوباکترپلوری
فاقد هرگونه عالئمی میباشند [ .]19با توجه به اینکه بافتهای لوزه و
آدنوئید در مدخل دستگاه گوارش و تنفسی قرارگرفتهاند ،ازاینجهت در این
مطالعه به بررسی بافت لوزه و آدنوئید بهعنوان یکی از مخازن محتمل برای
هلیکوباکتر پیلوری میپردازیم .این مطالعه جهت تعیین فراوانی
هلیکوباکترپیلوری در بافت لوزه و آدنوئید بیماران آدنوتانسیلکتومی شده در
بیمارستان بقیهاهلل تهران از مهر  1916تا مهر  1911انجامشده است.

یافتهها

مواد و روشها

 61بیمار پس از حذف موارد مخدوشکننده (مواردی که طی  2ماه
اخیر م صرف آنتیا سید یا بی سموت دا شتهاند) وارد مطالعه شدند .در
بین  61بی مار  11نفر ( )%69.15مذکر و  22نفر ( )%91.25مؤ نث
بودند (جدول یک) .افراد موردمطالعه در بازه سنی بین  5تا  99سال
با میانگین سنی  11.12قرار داشتند .در بین بیماران  92بیمار به علت
هایپرتروفی آدنوتانسیالر ( )%16.1و  91بیمار به علت تانسیلیت مزمن
( )59.1%مورد جراحی قرار گرفتنااد .از بین بیماااران  19نفر فق
تانسااایلکتومی 1 ،نفر فق آدنوی یدکتومی و  52نفر هم ز مان مورد
آدنو تانسااایلکتومی قرارگرف ته بود ند .درمجموع  111نمو نه با فت
موردمطالعه قرار گرفت که  69نمونه از بافت لوزه ( )55.9%و  51نمونه
از بااافاات آدنوئی اد ( )11.1%بود .از بین بیمااارانی کااه فق مورد
تانسااایلکتومی قرارگرفته بودند ( 19نفر)  9مورد آزمون اوره آز مثبت
( ،)%29.21از بین بیمارانی که فق مورد آدنوئیدکتومی قرارگرفته بود
( 1نفر) آزمون اوره آز مثبت گزارش نشاااد و از بین بیمارانی که مورد
جراحی همزمان روی هر دو بافت آدنوئید و تانسااایل قرارگرفته بودند
( 52بی مار و با تعداد  122نمونه)  2نمونه مثبت آزمون اوره آز ()2%
گزارش گردید که دو مورد مثبت گزارششاااده ،در  2نمونه از بافتهای
تانسیل بود ولی هیچکدام از بافتهای آدنوئید مثبت گزارش نشد.

این پژوهش از نوع مقطعی بوده و از مهر ساااال  1916تا مهر ساااال
 1911در مرکز آموزشاای درمانی بقیهاهلل تهران انجام شااد .مطالعه بر
روی بی مارانی صاااورت گر فت که پس از مراج عه به در مان گاه مرکز
آموزشااای درمانی بق یهاهلل و انجام معای نات کامل پس از تشاااخیص
اندیکاساایون جراحی توساا متخصااص گوش و حلق و بینی کاندید
جراحی در نظر گرفته شااادند .الزم به کر اسااات که بی مار در مورد
پروسه انجام طرح پژوهشی و توضیح این مورد که انجام این طرح هیچ
تأثیری درنتیجه درمان وی نداشااته و ساابب ایجاد هزینهای خارج از
مخارج معمول جراحی برای وی نخواهد شد قرارگرفته ا ست و پس از
ک سب ر ضایت آگاهانه وارد طرح شدند .از بیماران فوق اطالعاتی نظیر
سن ،جنس و سوابق دارویی گرفته شده و ک سانی که سابقه م صرف
آنتیبیوتیکها و بی سموت را در  2هفته اخیر دا شتند به علت احتمال
از بین رفتن هلیکوباکتر در بافت لوزه و آدنوئید از مطالعه حذف شدند.
جهت بررساای بافت آدنوتانساایالر بیماران از جهت وجود هلیکوباکتر
پ ی لوری در ا ین طرح ،از آزمودن )RUT (Rapid Urease Test
اساااتفاده گرد ید که ک یت این آزمایش از آزمایشاااگاه میکروبیولوژی
تخصااصاای همکار غرب تهران ( )Helico kitتهیهشااده که به اعالم
جدول  :1آزمون اوره آز برحسب نمونههای بافتی
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

15.6
122.2

15.6
1.1
122.2

15.6
1.1
122.2

121
5
111
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درمجموع از  111نمونه بافت ( 69نمونه بافت تانسااا یل و  51نمونه
بافت آدنوئ ید) ،در  5نمونه بافت آزمون اوره آز مثبت شاااد ( )1.1%و
 121نمو نه آزمون اوره آز منفی شاااد ( .)15.6%م طابق آزمون کای
اساااکوئر رابطه معناداری بین نتیجهی آزمون اوره آز و نوع بافت یافت
نشد ).(P =0.063
در گروه جنس مذکر  9نفر و در جنس مؤ نث  2نفر آزمون اوره آز
مثبت شاااد .در گروه جنسا ایتی مذکر 6.9 ،درصاااد موارد و در گروه
جنساایتی مؤنث 12 ،درصااد موارد مثبت بودند .درکل جمعیت 1.9
درصد آزمون اوره از مثبت شدند که  1.1درصد آن مذکر و  9.1درصد
آن مؤنث بودند .بر اسااااز آزمون کای اساااکوئر رابطه معناداری بین
نتیجهی آزمون اوره آز و جن سیت م شاهده نگردید )91 .(P =0.66
فرد ( %59.1کل بیماران) به علت تانساایلیت مزمن مورد جراحی قرار
گرفتنااد کااه در این می اان آزمون اوره از در  92مورد منفی بوده
( )11.11%و در  2مورد ( )%5.99مثبت گزارششااده اساات 92 .نفر
( %16.1کل بیماران) به علت هایپرتروفی آدنوتانسااایالر تحت جراحی
قرار گرفتند بوده که در این میان  21مورد ( )12%آزمون اوره از منفی
و  9مورد ( )12%مثبت گزارششده است .بر اساز آزمون کای اسکوئر
رابطه معناداری بین نتی جهی آزمون اوره آز و علت جراحی مشااااهده
نگردید ) .(P=0.65میانگین سااانی افراد دارای نتیجه آزمون اوره آز
منفی  12.12سااال بود .این میانگین در افراد دارای نتیجه آزمون اوره
آز مثبت  16.6سال بود .همچنین بر ا ساز آزمون کای ا سکوئر رابطه
مع ناداری بین نتی جهی آزمون اوره آز و سااان مشااااا هده نگرد ید
).(P=0.07

بحث
در این مطالعه  61نفر شامل  11نفر مذکر و  22نفر مؤنث با میانگین
سنی  11.12وارد شدند .درمجموع  111نمونه حاصل شد که شامل
 69نمونه بافت لوزه و  51نمونه بافت آدنویید بود .از میان موارد فوق
تنها در  5نمونه از  5فرد متفاوت آزمون اوره آز مثبت گزارش شد.
در مطالعات مشااابه تناقتاااتی دیده میشااود برای مثال در مطالعه
 11 JAROSLAV KARUSنمونه با اسااتفاده از روش  PCRبررساای
شدند که درنهایت  19نمونه ( )19%برای هلیکوباکتر مثبت و تنها 1
نمونه ( )2%منفی گزارش گردید [ .]11بااینوجود در تحقیقی دیگر
که با اسااتفاده از روش ارزیابی هیسااتوپاتولوژی و اسااتفاده از RUTبر
روی  91بیمار صااورت گرفت هیچ نمونه مثبتی پیدا نشااد و همچنین
در انتها نویسنده مقاله با بررسی سایر مقاالت به این جمعبندی رسیده
است که مطالعه بر روی این موضوع بیفایده است [.]15
در مطالعه  Bayindir Tو همکاران که بر روی بافت لوزه و آدنوئید
 61بیمار صورت گرفت ،باوجود مثبت بودن IgGهلیکوباکتر در سرم
 91%بیماران تنها در هفت نمونه مجزا از بیماران متفاوت ( 12.1%از
کل بیماران) هلیکوباکتر پیلوری یافت شاااد .در این مطالعه از روش
آنالیز  PCRبرای وجود هلیکوباکتر پیلوری در بافتها استفادهشده بود.
نکته جالبتوجه در این مطالعه مثبت شااادن همزمان ژن  CagAدر
نمونههای مثبت ازنظر هلیکوباکتر پیلوری بود [.]1
در مطالعه ما تمامی این  5مورد نمونه مثبت ،بافت تانسااایل بوده و
هیچکدام از نمونههای آدنوئید مثبت نبودهاند اما با توجه به P value
گزارششااده ( )2.69ارتباط معناداری بین نتیجه آزمون اوره آز و نوع

بافت وجود ندارد .بااینوجود در مطالعهای که تو س Kaymakçı M
و همکاران باهدف برر سی وجود هلیکوباکتر پیلوری در بافت آدنوئید با
اساااتفاده از  PCRصاااورت گرفت ،در  %9.1از بافت آدنوئید بیماران
هلیکوباکتر پیلوری یافت شد [.]16
در مطالعه مشابه در ایران با استفاده از آزمون اوره آز سریع ) (RUTکه
توس آقای دکتر محمدابراهیم یارمحمدی در سال  1991با عنوان
کلونیزاسیون هلیکوباکترپیلوری در لوزه و آدنوئید که بر روی  122بیمار
انجام شد ،نمونههای متعلق به  15نفر ( 15درصد) ازنظر هلیکوباکتر
پیلوری مثبت شد .همچنین در این مطالعه از  21مورد مثبت
گزارششده از  15نفر تنها  2مورد مربوط به بافت آدنوئید بوده است
[.]11
در گروه جنس مذکر  9نفر و در جنس مؤ نث  2نفر آزمون اوره از
مثبت گزارششده که با توجه به  P-valueگزارششده ( )2.66ارتباط
معناداری بین نتیجه آزمون اوره آز با جن سیت وجود ندارد ،همانگونه
که در سایر مطالعات قبلی نیز تفاوت چ شمگیری در نتایج بین جنس
مذکر و مؤنث گزارش نشده است [.]19 .11
در بین بیماران  92بیمار به علت هایپرتروفی آدنوتان سیالر ( )16.1%و
 91بیمار به علت تانساایلیت ( )59.1%مورد جراحی قرار گرفتند که 2
نفر از بیماران با هایپرتروفی ( )9.1%و  9نفر از بیماران با التهاب مزمن
( ) 1.1%نتی جه مث یت اوره آز داشااات ند که با تو جه به P-value
گزارششااده ( )2.65ارتباط معناداری بین علت انجام جراحی و نتیجه
آزمون اوره آز وجو ندارد .بااین وجود در تحقیقی که در آن بی ماران
تانسیلکتومی را به دو گروه برحسب علت جراحی ،در گروه اول کسانی
که به علت تانساایلیت مزمن عودکننده مراجعه کردند و در گروه دوم
کسااانی که به علت اختالالت تنفساای مربوط به خواب بدون سااابقه
تان سیلیت اخیر مراجعه کردند تق سیم کردند وجود هلیکوباکتر پیلوری
بهطور چشاامگیری در گروه مراجعهکننده به علت تانساایلیت ()19%
نساابت به گروه مراجعهکننده به علت اختالالت خواب ( )21%بیشااتر
بود [.]19
میانگین سنی در افراد با نتیجه منفی آزمون اوره آز  12.12و میانگین
سنی با نتیجه آزمون مثبت اوره آز  16.6بوده ا ست که با توجه به P-
valueگزارش شده ( )2.21ارتباط معناداری بین سن و نتیجه آزمون
اوره آز وجود ندارد .در مطالعه مشاااابه که به بررسااای مقایساااهای
کلونیزاساایون هلیکوباکتر پیلوری در کودکان و بزرگساااالن پرداخته
بود نیز تفاوت چشمگیری بین این دو گروه یافت نشد [.]11
در م طال عه ای در سااااال  2219که بر روی بی ماران ت حت جراحی
آدنوئیدکتومی یا تانساالکتومی بودند صااورت گرفت ،از  11بافت لوزه،
 1.1%با اساااتفاده از آزمون  RUTو  6.1%با اساااتفاده از  PCRمثبت
گزارش شااادند که این نتیجه بسااایار نزدیک به نتیجهی مطالعه ما
میبا شد .همچنین از  52نمونه بافت آدنوئید  5.9%با ا ستفاده از PCR
مثبت اعالم گردید و در آزمون  RUTهیچ بافت مثبتی گزارش نشاااد
[ .]11با توجه به نتایج بهدسااتآمده از این تحقیق میتوان پی برد که
احتمال وجود نتایج متفاوت در مطالعات مختلف می تواند ناشااای از
تفاوت در روشهای پیدا کردن هلیکو باکتر پیلوری در بافتها باشد .با
توجه به این موضااوع پیشاانهاد میشااود مطالعات بیشااتری بر روی
کارآمدی روشهای مختلف انجام شود.
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