
 :چکیده 

به روش  یپپس سیدچارد مارانیدرب یلوریکوباکترپیهل وعیش یبررسعنوان طرح:  

 .زنجان ی هیعیشف کینیدرکل 8931سال  یط  یو سرولوژ یژن مدفوع یآنت
 یا نهیمزمن جهان است و علت زم الیعفونت باکتر نیتر عیشا یلوریپ کوباکتریکه هل یینجاآاز :  مقدمه

 نیبنابرااست کانسر معده در زنجان باال  وعیش یاز طرف و باشدیم پپسیسیاز اختالالت از جمله د یاریبس

 . رسد یبه نظر م یدر سطح استان ضرور ارزان آسان و یابیارز یها وهیش نییو تع کروبیم نیا وعیش یبررس

 تیسال که با شکا 81 یباال مارانیب 821ی بر رو8931در سال  یمطالعه مقطع نی: ایمواد و روش بررس

الزم به ذکر است تعداد نمونه به انجام گرفت  ،زنجان مراجعه نموده اند هیعیشف ژهیو کینیبه کل یپپس سید

 یژن مدفوع یبه روش آنت یماریب یابتال یابتدا بررسنفر تغییر یافت . 821نفر به  981دلیل شرایط کرونا از 

 ازیدو تست مجزا ن جیبه نتا یلوریکوباکترپیبودن عفونت هل یاثبات منف یکه برا ییصورت گرفت و از آنجا

 مارانیاستفاده شد.ب یجهت بررس یاز تست سرولوژ یژن مدفوع یشدن تست آنت یاست، در صورت منف

 کی یط زین مارانیب شاتیآزما جیو نتا کیدموگراف یمورد درمان قرار گرفتند. داده ها شهایآزما جیمطابق نتا

 قرار گرفت. لیوتحل هیمورد تجز ی وجمع آور ستیچک ل

در صد  8/55سال و  07 ریز مارانیبدرصد   8/17مطالعه حاضر،  کی: بر اساس اطالعات دموگراف جینتا

داشتند که بیشترین فروانی را به خود اختصاص  سانسیلتحصیالت  درصد بیماران 91زن بودند. بیماران 

به  مارانیدر ب NSAIDالکل، دارو و  گار،یدر شهر ساکن بودند. مصرف س زین ان آن درصد  13و میدهد 

 3/00با درد شکم بیبه ترت مارانیعالمت ب نیکمترو  نیشتریدرصد بود. ب 0/93و  3/1، 9/1، 5/81 بیترت

ژن مدفوع، عفونت  یمطالعه، بر حسب تست آنت نی. در امیباشد  درصد9/28با  و آروغ زدن درصد 

ژن  یبا تست آنت مارانیدر ب یشد. با انجام تست سرولوژ دهید مارانیدرصد ب 1/51در  یلوریکوباکترپیهل

 وعیش افزوده شد و در نتیجه  یلوریکوباکترپیهل عفونت  بهیان مبتال  درصد به  1/22میزان ،یمدفوع منف

 کرد. دایپ شیدرصد افزا 5/13به  یلوریکوباکترپیهل یکل

ی لوریکوباکترپیعفونت هل یکل زانیمطالعه حاضر نشان داد م جینتا ،یبه طور کل :ی و پیشنهادریگ جهینت

بررسی میزان . در این باشد یباال مبا توجه به اندمیک بودن منطقه نسبت به مطالعات انجام شده قبلی ،  

سال بیشتر میباشد و میان  07نتایج مثبت در هر دو تست سرولوژی و آنتی ژن مدفوعی در سنین باالی 

سال ارتباط معناداری یافت شد .لذا با توجه به حجم نمونه کم مطالعه ما،  07تست سرولوژی و سن باالی 

فاکتورهای احتمالی بیشتر انجام  گردد مطالعات بعدی با حجم نمونه بیشتر و بررسی ریسک پیشنهاد می

 گردد.

 .مدفوع ژن یتست آنت ،یتست سرولوژ ،یپپس سید ،یلوریکوباکترپیهل :یدیواژگان کل

 

 

 

 



Abstract: 
Title: Evaluating the  Prevalence of Helicobacter pylori in Patients with Dyspepsia by 

Fecal Antigen Test and  Serological Test in Shafieeye Clinic in Zanjan city, during 2019. 

 
Background: Since Helicobacter pylori is the most common chronic bacterial infection in 

the world and is the underlying cause of many disorders, including dyspepsia .On the other 

hand, the prevalence of gastric cancer in Zanjan is relatively high. Therefore, it seems 

necessary to study the prevalence of Helicobacter pylori and to determine the simple and 

low-cost evaluation of the disorder  in the province. 

Method:  This cross-sectional study was performed in 2019 on 127 patients over 18 years of 

age referred to Shafieieh Special Clinic in Zanjan with dyspepsia.It shouhd be noted the 

number of sampels decreased from 318 to 127 because of corona conditions . First, fecal 

antigen was examined for Helicobacter pylori infection. Since the results of two separate 

tests were needed to prove that Helicobacter pylori infection was  negative, if the stool 

antigen test were negative, the serological test was used In the patients whose stool antigen 

test was negative. Demographic data and patient test results were collected in a checklist, and 

then the data was analyzed . 

Results: Based on the demographic information of the present study, most patients (70.1%) 

were under 40 years old and most (55.1%) were women. Most of the patients (37%) had a 

bachelor's degree and 89% of them lived in the city. Smoking, alcohol, drug, and NSAID use 

in patients were 16.5%, 6.3%, 7.9%, and 39.4%, respectively. The highest and lowest 

symptoms were abdominal pain (44.9%) and burp (22%), respectively. In this study, based on 

fecal antigen test, H. pylori infection was seen in 56.7% of patients. By serological testing in 

patients with negative stool antigen test, another 22.8 % of  patients had H. pylori. Therefore, 

the total number of patients was 101, and the overall prevalence of H. pylori increased to 

79.5%. 

Conclusion: In general, the results of the present study showed that the overall prevalence of 

Helicobacter pylori infection due to the endemicity of the area ,was high compared to 

previous studies . In this study , the number of positive tests in both serology and stool 

antigen test was  high and  a significant relationship was found  between serological test and 

age over 40 . 
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