
 

 6-31بررسی فراوانی هلیکوباکترپیلوری در کودکان 

( شهر اردبیل طی RAPساله با دردهای شکمی راجعه)

 3193سال 

 2سؼیذ قذیوی، 2،ضیریي احوذػلیپَر3دکتر حسیي ػلی هحوذی ،3دکتر ًسریي فَالدی

 ػضَ ّیئت ػلوی داًطگبُ ػلَم پسضکی اردبیل -3

  داًطجَی پسضکی داًطگبُ ػلَم پسضکی اردبیل -کویتِ ی تحقیقبت داًطجَیی-2

 چکیذُ 

ضبیؼتریي ضکبیت گَارضی در بیي بچِ  Recurrent abdominal pain(RAP)هقذهِ :

در کَدکبى هختلف است ٍ  RAPّبی سٌیي هذرسِ ٍ قبل از هذرسِ هی ببضذ. اتیَلَشی 

در بچِ ّب ٍ بسرگسبالى ببضذ ٍلی ّوراّی بیي  RAPهی تَاًذ یکی از ػلل  H.Pyloriػفًَت 

بب .است در بچِ ّب ٌَّز هَرد بحث RAPبِ ػٌَاى ػلتی برای  H.Pylori  ٍRAPػفًَت 

در  H.Pyloriدر کطَر هب ٍ  ًظر بِ ایٌکِ ابتال بِ ػفًَت  H.Pyloriتَجِ بِ ضیَع ببالی 

ٍ  RAPدر کَدکبى بب  H.Pyloriدٍراى کَدکی اتفبق هی افتذ، اطالع از ضیَع ػفًَت 

 کَدکبى سبلن بسیبر ضرٍری بِ ًظر هی رسذ.

صَرت  RAPٍ بر رٍی کَدکبى هبتال بِ : ایي هطبلؼِ از ًَع هطبلؼِ تَصیفی بَدُ هَاد ٍ رٍش ّب

اطالػبت هربَط بِ بیوبری ٍ اطالػبت  RAPگرفتِ است . در ایي هطبلؼِ بب پرسطٌبهِ ٍ چك لیست 

دهَگرافیك ًوًَِ ّب بذست آهذ. پس از تکویل چك لیست ٍ پرسطٌبهِ ٍ دریبفت ًتبیج آزهبیطگبُ، 

  ضذ ٍ هَرد بررسی قرار گرفت . SPSS v16اطالػبت حبصل ٍارد 

درصذ  49هی ببضذ. RAP کَدک هحصل در هذارس ابتذایی  هبتال بِ 341:ایي هطبلؼِ بر رٍی ًتبیج

درصذ افراد از آة ضْری هصرف  72/73سبل بَد.  77/8 ±81/3افراد پسر بَدًذ ٍهیبًگیي سٌی افراد 

هبُ را رکر کردُ ٍ  1-6ل هذت درد درصذ( طَ 61/69کَدک) 303هی ًوَدًذ. در هیبى ایي افراد  

درصذ( بیطتر از یك درد در یك ّفتِ را اظْبر هی کردًذ.درد ضکوی دٍر ًبف  37/71کَدک) 309

ضبیغ تریي هکبى درد ٍ درد ٌّگبم گرسٌگی ضبیغ تریي ػالهت ّوراُ در هیبى ایي کَدکبى بَد. پس از 

ست آًتی شى هذفَػی هثبت بَدُ ٍ درصذ( دارای ت 6/18کَدک) 81بررسی ًتبیج هطبّذُ ضذ کِ 

(. P=0.019  ٍOR=1.744ٍ ایي ػفًَت هطبّذُ ضذ) RAPارتببط هؼٌی داری هیبى ابتال بِ 

( ٍ ٍضؼیت اقتصبدی P=0.003ّوچٌیي تحلیل دادُ ّب ًطبى داد کِ ارتببط هؼٌی داری هیبى جٌسیت)

(P=0.002 بب ػفًَت ّلیکَببکتر پیلَری ٍجَد دارد ٍلی ارتببط )(هؼٌبداری هیبى سيP=0.660 ٍ )

( بب ایي ػفًَت ٍجَد ًذارد.ّوچٌیي در ایي هطبلؼِ هطبّذُ ضذ کِ بب P=0.002هٌبغ آة آضبهیذًی)

 افسایص سي هیساى ػفًَت افسایص ًوی یببذ.

ٍ ػفًَت  RAPپس از بررسی ًتبیج هطبّذُ کردین کِ ارتببط هستقیوی بیي : ًتیجِ گیری

 د. ّلیکَببکترپیلَری ٍجَد دار

 آًتی شى هذفَػی ، ّلیکَببکترپیلَری: دردّبی ضکوی راجؼِ ، ٍاشگبى کلیذی


